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 يلالقائمة المرحلية الموحدة للمركز الما
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 مدققة  مراجعة  

 اتإيضاح 
 سبتمبر  30

2020 
 برديسم 31

2019 

 الموجودات
 1,874 1,666 أموال سائلة

 507 460 ةبها لغرض المتاجر فظأوراق مالية محت
 2,051 2,239 ومؤسسات مالية أخرى بنوك لدىإيداعات 
 1,398 1,528 شراءاتفاقيات إعادة  ية مشتراة بموجبالأوراق م

 5,836 5,998 4 غرض غير المتاجرةستثمارات محتفظ بها لإ
 16,452 14,895 5 قروض وسلف

 1,767 2,533 موجودات أخرى
 183 190 دات ع موممتلكات 

────────── ────────── 

 30,068 29,509 مجموع الموجودات
══════════ ══════════ 

 لمطلوباتا
 16,666 16,449 ائع العمالء دو

 3,897 3,536 البنوكودائع 
 399 378 يداعإشهادات 

 1,008 1,122 شراءاتفاقيات إعادة ق مالية مباعة بموجب اأور
 63 98  بائضر

 2,1111,466 مطلوبات أخرى

 2,080 1,788 إقتراضات
────────── ────────── 

 25,579 25,482 جموع المطلوبات م
────────── ────────── 

 كيةلملق احقو
 3,110 3,110 رأس المال
 (6) ( 6) أسهم خزانة

 520 520 إحتياطي قانوني 
 1,051 997 أرباح مدورة 

 (644) (946)إحتياطيات أخرى 
────────── ────────── 

 4,031 3,675 مي الشركة األمالعائدة إلى مساهة حقوق الملكي

 458 352 حقوق غير مسيطرة
────────── ────────── 

 4,489 4,027   ملكيةحقوق الع مجمو
────────── ────────── 

29,50930,068 لملكية ق اوقحو مجموع المطلوبات
══════════ ══════════ 

بة يعها نيا وتم توق 2020 نوفمبر 12بتاريخ  جلس اإلدارةبل ممن قة الموحدة المختصرة ئم المالية المرحليصدار القواإتم اعتماد 
 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



 (.م.ب.صرفية )شالمبية المؤسسة العر

 .الموحدة المختصرة هذه القوائم المالية المرحلية نجزءاً م 13لى إ 1من ة قحات المرفاتشكل اإليض

3 

 رالموحدة لألرباح أو الخسائالمرحلية  القائمة
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  30ي أشهر المنتهية ف التسعةلفترة 

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 مراجعة
 للثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في تسعةلل

 سبتمبر 30
 2019 2020 2019 2020 اتإيضاح   

 ي تشغيلالدخل ال

 1,137 958 392 275 ودخل مشابه  دخل الفوائد
 ( 716)  ( 576)  ( 250)  ( 145) ومصروفات مشابهة   مصروفات الفوائد

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

 421 382 142 130 صافي دخل الفوائد 
 212 46 54 58 6  دخل تشغيلي آخر

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

 633 428 196 188 ي تشغيلالدخل مجموع ال

 ( 46)  ( 234)  ( 25)  ( 60) 7  فات الخسائر االئتمانية رومص
───────── ───────── ───────── ───────── 

 587 194 171 128 مصروفات الخسائر االئتمانية لتشغيلي بعد ا الدخلصافي 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 يةتشغيلالمصروفات ال

 254 218 84 66 موظفون 
 30 32 10 11 ومعدات ممتلكات 

 100 110 33 36 أخرى
───────── ───────── ───────── ───────── 

 384 360 127 113 يةروفات التشغيلصمالع مومج 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 203 ( 166)  44 15قبل الضرائب  (خسارةال) الربح

 ( 9)  122 15 ( 2)  على العمليات الخارجية ضريبياسترجاع  (مصروف)
───────── ───────── ───────── ───────── 

 194 ( 44)  59 13 ة للفتر (الخسارة)الربح 

 ( 33)  ( 12)  ( 10)  ( 2)  عائد إلى الحقوق غير المسيطرةالالربح 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 161 ( 56)  49 11 إلى مساهمي الشركة األم ةالعائد (الخسارة)الربح 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 في هملسل ضفوالمخاألساسي نصيب  ال
 0,05 ( 0,02)  0,02 0,00 (ةمريكياأل اتدوالربال ) (الخسارة)األرباح 

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

 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 ةموحدلالية رحلماائمة الق
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة ةر لفت

 األمريكية جميع األرقام بماليين الدوالرات 
 

 مراجعة  مراجعة 

 
 للثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في تسعةلل 

 سبتمبر 30
 2020 2019 2020 2019 

     
     

 194 ( 44)  59 13 للفترة  (الخسارة )لربح  ا
 ──────── ──────── ───────── ──────── 

     
     : (الشاملة األخرى الخسارة)  خرآلا لم الشادخل ال
     

ي  تال  (الشاملة األخرى الخسارة)الدخل الشامل اآلخر  
األرباح  إلى (  اإعادة تدويره  أو)  انيفهصت إعادة سيتم 

     قة: حاللفي الفترات ا ئرأو الخسا
     

     تحويل عمالت أجنبية:
غير محققة من تحويل عمالت أجنبية في الشركات سارة خ 

 ( 62)  ( 301)  ( 84)  ( 26)  التابعة األجنبية
     

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ديّنأدوات 
     :اآلخر

 48 ( 113)  19 42 صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة
     
 ──────── ──────── ───────── ──────── 

 16  (65 )  (414 )  (14 ) 
 ──────── ──────── ───────── ──────── 
     

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه )أو إعادة 
     األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة: تدويره( إلى 

     
 - - - - عدتقا ال وقندص صافي التغير في إحتياطي

ية لملكوق اصافي التغير في القيمة العادلة لسندات أسهم حق
 - - - - ةالفترخالل 

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

 - - - - 
 ──────── ──────── ───────── ──────── 

 ( 14)  ( 414)  ( 65)  16 للفترة ( الشاملة األخرى )الخسارةخر  اآل لم الدخل الشا
 ──────── ──────── ───────── ──────── 
     

 180 ( 458)  ( 6)  29 للفترة  (خسارة الشاملةال)الشامل دخل لامجموع 
 ════════ ════════ ═════════ ════════ 

     

     العائد إلى: 
 176 ( 358)  17 38 مساهمي الشركة األم
 4 ( 100)  ( 23)  ( 9)  حقوق غير مسيطرة

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

 29  (6 )  (458 ) 180 
 ════════ ════════ ═════════ ════════ 
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 لتدفقات النقديةل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  30 هية فيالمنت أشهر  التسعةلفترة 

 ألمريكيةرات الدوالجميع األرقام بماليين ا 
 

 مراجعة 

 
 ةأشهر المنتهي للتسعة
 مبرسبت 30في 

 2020 2019 
    األنشطة التشغيلية

 194 (44)  للفترة الربح  (الخسارة)
    

    : تعديالت للبنود التالية

 46 234  مانية مصروفات الخسائر االئت
 29 33    وإطفاء إستهالك

 (10) (22)  صافي -لغرض غير المتاجرة  اظ بهمحتفدين إستثمارات ربح من استبعاد 
    

    تشغيلية: المطلوبات الموجودات ولافي تغيرات 
 12 78  ىخر أ ةمؤهلنة وأذونات ت خزاأذونا

 63 (95)  تاجرة أوراق مالية محتفظ بها لغرض الم
 915 (255)  ات مالية أخرىؤسس وم وكبنلدى  إيداعات

 125 (464)  إعادة شراء قياتاتفا أوراق مالية مشتراة بموجب
 (769) (242)  قروض وسلف

 (401) (1,074)  أخرىجودات وم
 (63) 1,152  عمالء الودائع 
 (370) 165    نوكبلاودائع 

 (371) 127  شراء إعادة اتفاقياتراق مالية مباعة بموجب وأ
 385 929  أخرى باتطلوم

 (16) (217)  أخرى غير نقدية  تغيرات
  ─────── ─────── 

 (231) 305  تشغيليةلا طةاألنش  (يفالمستخدم من )الناتج  صافي النقد
  ─────── ─────── 

    يةر ستثمااألنشطة اإل

 (2,915) (4,533)  ةمحتفظ بها لغرض غير المتاجر  اراتإستثمشراء 

 2,808 4,413  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات داسترداوبيع 

 (22) (28)  ومعداتكات ممتل شراء

 3 4  ومعداتممتلكات بيع 

 4 20  صافي  –شركات تابعة  يف ار إستثم
  ─────── ─────── 

 (122) (124)  يةستثمار ة اإلنشطاأل دم فيستخالم دقالن فيصا
  ─────── ─────── 

    يليةاألنشطة التمو

 287 (16)  صافي –يداع إشهادات  إصدار  (سداد)
 156 184  اتراضإقتإصدار 

 (116) (451)  إقتراضات  سداد
 (3) -  إقتراضات  شراءإعادة 

 (93) -  المجموعةلمساهمي أرباح أسهم مدفوعة 
 (18) (4)  لحقوق غير مسيطرةفوعة هم مدح أس بار أ

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

 212 (287)  التمويلية  طةاألنش الناتج من )المستخدم في(  صافي النقد
  ─────── ─────── 

 (141) (106)  حكمه وما فيالنقد  يفالتغير  يفصا
 1 (24)  على النقد وما في حكمه بيةنجتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األ    
 1,341 1,657  الفترة في بداية النقد وما في حكمه     
  ─────── ─────── 

 1,201 1,527  *فترةة النهايفي  النقد وما في حكمه
  ═══════ ═══════ 
 

بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة  رىأخ أذونات خزانة وأذونات مؤهلةسائلة باستثناء أموال على وما في حكمه النقد  * يشتمل
 .(مليون دوالر أمريكي 254: 2019 سبتمبر  30مليون دوالر أمريكي ) 139بقيمة أشهر 
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 الملكيةلتغيرات في حقوق الموحدة لالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  30منتهية في ر الأشه التسعة لفترة
 كيةيرميين 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*

 يطإحتيا 
 عام

 التتعدي
 تحويل

عمالت 
 أجنبية

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم

إحتياطي 
صندوق 

   مجموعلا دعاقالت
            

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

            

 (44) 12 (56) - - - - (56) - - - ةالربح للفتر (الخسارة)

 (414) (112) (302) - (113) (189) - - - - - للفترة  ىخرارة شاملة أسخ 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (458) (100) (358) - (113) (189) - (56) - - - ترةللف ةالشامل رةالخسا وع مجم
ت ا كالشرى في حقوق تغيرات أخر

 (4) (6) 2 - - - - 2 - - - التابعة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,027 352 3,675 ( 32) ( 71) (943) 100 997 520 ( 6) 3,110 )مراجعة(  2020 سبتمبر  30ي ف
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 .مليون دوالر أمريكي( 479 :2019ديسمبر  31) مليون دوالر أمريكي 481الي تابعة بإجمناتجة من توحيد شركات ة للتوزيع لباق ريات غالمدورة على إحتياطيضمن األرباح تت *



 (.ش.م.ب)ربية المصرفية المؤسسة الع

 .ائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةجزءاً من هذه القو 13إلى  1من  ضاحات المرفقةل اإليشكت
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 الملكيةوق لتغيرات في حقالمرحلية الموحدة لائمة الق
 ة(اجع)مر  2020 سبتمبر  30تهية في المن أشهر  التسعة لفترة

 
 كيةيرمجميع األرقام بماليين الدوالرات األ 

 

  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 حقوق

  غير مسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية 

    إحتياطيات أخرى     

 
 رأس
 المال

أسهم  
 خزانة

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح
 مدورة

 يطإحتيا 
 عام

 تتعديال
 تحويل

عمالت 
 أجنبية

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم

إحتياطي 
صندوق 

   المجموع التقاعد
            

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

 194 33 161 - - - - 161 - - - الربح للفترة
 ل شامل آخرخ د)خسارة شاملة( 

 (14)  (29) 15 - 48 (33) - - - - - للفترة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── 

)الخسارة مل الشا دخل مجموع ال
 180 4 176 - 48 (33) - 161 - - - للفترةالشاملة( 
 (93)  - (93) - - - - (93) - - - أرباح أسهم

 ( 1)  - (1) - - - - - - (1) - صافي  –أسهم خزانة  اءشر
كات تغيرات أخرى في حقوق الشر

 (13)  (14) 1 - - - - 1 - - - التابعة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── 

 4,389 444 3,945 (30) 11 (777) 100 1,035 501 (5) 3,110 )مراجعة( 2019سبتمبر  30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 



 (..م.بصرفية )شسة العربية المسالمؤ
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 ختصرة لما الموحدة المرحليةئم المالية ول القوايضاحات حإ
 (مراجعة) 2020 سبتمبر  30
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 األنشطةالتأسيس و 1
 

ب مرسوم أميري، ويزاول أعماله بموجب وج بملبحرين في 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 خ رت

معاً المشار إليهم )التابعة  شركاتهللبنك و األساسيةم ركة األا المركزي الشبيليبر مصرف تعومدرج في بورصة البحرين. ي
 "(.وعةمجملا ب"
 

البنك ، المنامة، مملكة البحرين. 5698ص.ب. بية المصرفية، المنطقة الدبلوماسية، رعلامؤسسة لج ابر إن العنوان المسجل للبنك هو
 بحرين.لكة المم، والسياحةلتجارة عة وازارة الصنا لصادر عن وا 10299مسجل بموجب الترخيص التجاري رقم 

 

ات والمؤسسات المصرفية مع الشرك لا معلى األعنة مضتالمصرفية الدولية بالجملة المالخدمات  منمجموعة بتقديم المجموعة قوم ت
 وفيسالمية ات المصرفية اإلاري والخدمج تالالتمويل ووالخزانة  المشتركةض وهيكلة والقرموالتمويالت ال المالية وتمويل المشاريع

الستهالكية مصرفية الا تالخدما ضمن " ىإلفقط والمسمى "بنك المحمول  بر الهاتفع لمتوفرةالخدمات المصرفية الرقمية ا المج 
 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقطوتقدم الخدمات المصرفية للتجزئة لألفراد. 

 

 للمجموعة محاسبيةالسياسات ال يف اإلعداد والتغيرات أسس 2
 

 عداداإل أسس 2-1
لقواعد واألنظمة وفقاً ل 2020 سبتمبر 30هية في تلمنا رأشه التسعةلفترة ختصرة مرحلية الموحدة المالقوائم المالية التم إعداد 

شأن المركزي ببحرين لاعن مصرف ؤخراً ادرة ملتعميمات الصذلك ا بما في ن المركزيعن مصرف البحري المعمول بها الصادرة
 مصرفميم عت خصتتطلب هذه القواعد واألنظمة وباأل (.19 –كوفيد )مسيرة استجابةً لجائحة بشروط  تنظيميةالجراءات اإل

التقارير المالية تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد  2020 يونيو 21المؤرخ في  OG/226/2020 رقم يرين المركزالبح
 ما يلي:، باستثناء لية الدوحاسبر المييجلس معا لصادرة عن ما
 

 19 –بجائحة كوفيد  المتأثرين الءمعلالمدفوعات المقدمة لناتجة عن تأجيل الية الإثبات خسائر التعديل على الموجودات الم (أ)
داد عيار الدولي إلمعب البموج كما هو مطلوب  باح أو الخسائرفوائد إضافية في حقوق الملكية بدالً من األردون فرض أية 

 اً قوفعلى الموجودات المالية  أخرىرة تعديل ا خس أو ربحم إثبات أي تي. "دوات الماليةألا بالمتعلق " 9مالية رقم ير الالتقار
د من زيللحصول على الم 3-2 رقم يضاحاإل. يرجى الرجوع إلى 9يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عالمطلبات لمت

 ؛ ولالتفاصي
 

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

مساعدة أية م إثبات تي. ئرأو الخسااألرباح في المتبقي يد الرصمبلغ عين إثبات تيو)أ( أعاله، 1-2 للفقرةنتيجة حقوق الملكية 
بة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات ق بمحاسالمتعل 20رقم  يلالدوالمحاسبة يار معوفقاً لمتطلبات أخرى مالية 

 .لد من التفاصيزيللحصول على الم 3-2 رقم يضاحاإليرجى الرجوع إلى  الحكومية.
 

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

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

ا عة فيمللمجموالمختصرة الموحدة  ةيات المالية المرحل، يشار إلى اإلطار المستخدم في إعداد المعلوموبالتالي .البحرين المركزي
 ."قبل مصرف البحرين المركزيعدلة من ه المتغبصي 34 رقم الدولي حاسبةر الم"معيا يلي باسم 

 

قة للمجموعة للسنة المالية الموحدة السنوية المدق القوائمة في إعداد المتبعواالفتراضات والتقديرات محاسبية لت اا سا السيلقد كانت 
، كع ذل. وملس معايير المحاسبة الدوليإلعداد التقارير المالية الصادرة عن مج  لدوليير ايمعا وفقاً لل 2019سمبر يد 31لمنتهية في ا

فإن التغيرات في السياسات  ،3المذكورة أعاله وفي اإليضاح رقم لمحاسبية اات سا يعلى السالتي أدخلت وباستثناء التعديالت 
قت بوجميعها قد ط ،4-2الجديدة والمعدلة الموضحة في اإليضاح رقم المحاسبية يرات سفتوالعايير تطبيق الم بشأن و/ة المحاسبي

. ختصرةالم الموحدةمرحلية لالمالية ا القوائمباستمرار في هذه وتطبق ة األخرى كما هي تظل جميع السياسات المحاسبي، بأثر رجعي
 مقارنة.الة ترفلالمسجلة ر في المعلومات المالية يأي تغي المحاسبيةالسياسات رات في ثر رجعي للتغيلم ينتج عن التطبيق بأ

 

السنوية، ة دالموحفي القوائم المالية المطلوبة  اإلفصاحاتوالمختصرة على جميع المعلومات الموحدة المرحلية  ةياللمالقوائم اال تشتمل 
ليس ه إن، كلذلى باإلضافة إ. 2019ديسمبر  31في  نتهيةملللسنة اة الموحدة للمجموعالسنوية  ةاليمئم الويجب أن تقرأ باالقتران مع القوا

 تنتهيس ي تالللنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية  دليالً  2020 سبتمبر  30المنتهية في أشهر  التسعةرة تفج ن تكون نتائمن الضروري أ
 .لصيافيد من التللحصول على مز  13 رقم حضاياإل ىالرجوع إل ىكما يرج .2020ديسمبر  31في 
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 مختصرة ال ةدحوالمالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  30

 

 مريكيةيين الدوالرات األجميع األرقام بمال 

 ()تتمةللمجموعة  حاسبيةمالسياسات الأسس اإلعداد والتغيرات في  2
 

 التوحيدأسس  2-2
األرصدة المعامالت و تبعادسد ابع التابعة للبنك وشركاتهية لم الماالقوائختصرة على ملا الموحدةالمرحلية  ائم الماليةقوالهذه  تتضمن

 . نيةبيال
 

 التوجيهات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والمساعدة الحكومية  2-3
راجع  زي )كرحرين المرة عن مصرف البمية الصادعلى التوجيهات التنظي ، وبناءً 2020 سبتمبر 30منتهية في لاخالل الفترة 

المستلمة  الطلباتعلى وبناء  19 –ثير جائحة كوفيد ف من تأ يتخفلل باعتبارها إجراءات بشروط ميسرة أعاله( 1-2 قمر حيضااإل
ها كجزء من دعمدوالر أمريكي مليون  923 قيمتها  مالية البالغات الضقامت المجموعة بتأجيل المدفوعات على التعرالعمالء، ن م
 . رة تعديلج عن ذلك أي خسا ، لم ينتومع ذلك ،نء المتأثريلعمالل
 

رباح أو ي اإلف (لغ المساعدة المالية المستلمةمبوالذي يمثل والر أمريكي )مليون د 4البالغ رصيد لامبلغ  تا بتم إثلك، الوة على ذعو
-2 رقم يضاحاإلشياً مع تمية )كلمال يلها في حقوقديل ليتم تسج تعئر موعة خسا لدى المج  يكنحيث لم ، ترة الحاليةفلخالل ا الخسائر

 ائر.لية الموحدة لألرباح أو الخسالقائمة المرح  ة فيلصلاذات كخصم من المصروفات . تم تسجيل المبلغ (1
 

 ة عومعايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجم  2-4
التي تم إتباعها في إعداد  لتلك هي مطابقةة مختصرال ةدح ية الموالمرحل ةيإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المال

 اللذين تم تحديدهما مسبقاً،التعديلين بإستثناء  ،2019ديسمبر  31المنتهية في نة للمجموعة للس ةموحدلا ةسنويالية الالقوائم الم
من قبل جميعها بأثر رجعي المطبقة  والسياسات المحاسبية الجديدة 2020ر يا ين 1من  اعتباراً النافذة تطبيق المعايير الجديدة و

 .3المجموعة، كما هو موضح في اإليضاح رقم 
 

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

 

د هذه في إعدا المجموعةوتم تطبيقها من قبل  2020من سنة اعتباراً نافذة ية تاللاالمعدلة الجديدة وسبية معايير المحا ت الأصبح 
  .لى الحاب مقتضسح ، مالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم ال

 

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

في القدرة على جوهري بشكل  اً تساهم معموضوعية ، مدخالت وعملية أدنىد كح  ،وداتموج والاملة من األنشطة مجموعة متكعلى 
جميع المدخالت والعمليات على  تتضمنيمكن أن توجد دون  يةراالتج  أن األعمال ت، أوضح على ذلك. عالوة اتمخرج لا تحقيق
قد  ها ، ولكنللمجموعةالموحدة المختصرة ية رحلة الماليالمقوائم تأثير على الأي  التعديالته ن لهذلم يكالمخرجات.  لتحقيق ةالالزم

 .دمجأعمال أي  وعة فيجملمت الخ د تؤثر على الفترات المستقبلية إذا
 

  9لتقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد او 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التي أدخلت على  ت العديالت 2-4-2
 المرجعي   فائدة: المتعلق بإصالح سعر ال39دولي رقم ومعيار المحاسبة ال 

المتعلق باألدوات  39رقم حاسبة الدولي الم رومعيا  9التقارير المالية رقم د ي إلعدالودال را يعالمعلى تتضمن التعديالت التي أدخلت 
تأثر بشكل مباشر بإصالح تحوط التي توالتي يتم تطبيقها على جميع عالقات ال، ءاتاً من اإلعفا عددعلى اس يق: اإلثبات والالمالية

التدفقات النقدية القائمة   ردامق قن بشأن توقيت أوعدم التي ى حاالتلإ الحصإلا. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى سعر الفائدة المرجعي
الموحدة ة المرحليلية الما ئم اقوالتعديالت أي تأثير على اللهذه  لم يكنأو أداة التحوط.  طعلى أساس المعيار المرجعي لبند التحو

 .للمجموعةالمختصرة 
 

 الجوهريبالتعريف لق  عت: الم 8المحاسبة الدولي رقم يار ومع  1قم رولي دلا اسبة التعديالت التي أدخلت معيار المح 2-4-3
 ا،إخفاؤهأو ا تحريفهإذا تم حذفها أو  جوهريةات علومهي م "المعلوماتأن  تنص على يتللجوهري الجديداً اً تعريفتقدم التعديالت 

 ألغراض العامة علىذات االمالية  للقوائم يونسيئرلاون ستخدمعلى القرارات التي يتخذها الم لفمن المتوقع أن تؤثر بشكل معقو
 ة المعنية".المبلغ المنشأةتوفر معلومات مالية حول المالية، التي  القوائمأساس تلك 

 

مع معلومات ن قتراالبا و أعلى حدة كانت ، سواء جم المعلوماتطبيعة أو ح  ستعتمد على الجوهريةاألهمية ديالت أن عالت توضح
مر جوهري إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على أ هوالخطأ في وصف المعلومات تبر عيية. مالال مئاوقلااق ، في سيأخرى

 الو ،ةرالمختصالمالية المرحلية الموحدة  مالقوائعلى تأثير التعديالت أي . لم يكن لهذه يونرئيسلاتي يتخذها المستخدمون لاالقرارات 
 .وعةالمجمعلى  يلبقمست أي تأثير لها أن يكون يتوقع ب
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  30

 

 مريكيةيين الدوالرات األام بمالقرجميع األ 

 )تتمة(للمجموعة  سبيةات المحاياسالسأسس اإلعداد والتغيرات في  2

 

 ة بعد اميإلز ر يغ جديدة صادرة ولكنهاوتعديالت معايير وتفسيرات  2-5
ولم تكن على المجموعة تنطبق التي و 2020ير ينا  1صدارها كما في وتعديالت جديدة تم إ وتفسيراتمعايير كن هناك أية ت مل

 ة.موعة للمج صرخترحلية الموحدة المملا ليةا لقوائم المر احتى تاريخ إصدابعد إلزامية 
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
يرات الجديدة وتطبيق المعايير والتفس 1-2 رقم ضاحياإلفي  هو مفصح عنه كما ة يبسا السياسات المح في  باإلضافة إلى التغير

الل الفترة بأثر رجعي خ أدناه ه ذكورالمالسياسة المحاسبية قامت المجموعة بتطبيق ، 4-2والمعدلة كما هو موضح في اإليضاح رقم 
سجلة المالمالية ومات المعلى لعر أي تغيدناه رة أالمذكو يةاسبالسياسات المح تطبيق الم ينتج عن . ل2020 سبتمبر 30المنتهية في 

 قارنة.ة الملفتر
 

 ية م وكحالمنح ال
رفقة. عندما ميع الشروط المتم االمتثال لج يسوالمنحة استالم بأنه سيتم عندما يكون هناك تأكيد معقول الحكومية إثبات المنح م يت

التي  ذات الصلة اليفالتكاحتساب لتي يتم فيها منتظم على مدى الفترات اس سا ى أكدخل عل إثباته، يتم روفمصال ببندتتعلق المنحة 
 ت جوداللموجي المتوقع كدخل بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاإثباته ، يتم بموجودعلق المنحة تتندما ع. ها ضيوعتهدف إلى ت
 .ذات الصلة

 

باح أو الخسائر مية ويتم إثباتها في األرإسوالمنحة بمبالغ جود المول سجييتم تالنقدية، المجموعة منح الموجودات غير تستلم عندما 
 ة متساوية.سنوي أقساطعلى بناًء األساسي الموجود منافع ، استنادا إلى نمط استهالك للموجودمتوقع لا جياتنإلاعلى مدى العمر 

 

 ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإ 4

  
  سبتمبر  30

2020 
ر يسمبد 31

2019 

    دات ديننس

 912 1,036   فة المطفأةلتكلا رجة بمد

 5,005 5,049   خراآلمل الشا  لخ ة من خالل الددلقيمة العا مدرجة بال
  ─────── ─────── 
  6,085 5,917 

 (91) ( 96)   ةلمتوقعنية ااالئتما  الخسائرمخصصات 
  ─────── ─────── 

 5,826 5,989  صافي  -سندات الدين 

    

    ملكية هم حقوق الت أسداسن

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

 10 9  سندات أسهم حقوق الملكية 
  ─────── ─────── 
  5,998 5,836 
  ═══════ ═══════ 
 

 :2019بر سمدي 31و 2020 سبتمبر 30ن كما في حسب المرحلة لسندات الديفيما يلي هو تقسيم 
 

 2020 سبتمبر  30 

 ع جمومال 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 6,085 89 - 5,996  اليمج إ سندات دين،

 ( 96) ( 82) - ( 14)  المتوقعة مخصصات الخسائر االئتمانية
 ─────── ─────── ────── ────── 
 5,982 - 7 5,989 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
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 المختصرة  الموحدةلية المرحية لقوائم المالحول ات يضاحاإ
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  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) ئتمانية المتوقعةمخصصات الخسائر اال
 ─────── ─────── ────── ────── 
 5,775 51 - 5,826 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 قروض وسلف 5
 2020 سبتمبر  30 

 جموع الم 3المرحلة  2المرحلة  1لة حالمر 
     

 15,691 803 1,070 13,818 ، إجماليقروض وسلف
 (796) (614) ( 95) ( 87) توقعةئتمانية المصات الخسائر االمخص

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 13,731 975 189 14,895 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 2019 رديسمب 31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1رحلة مال 
     

 17,069 635 859 15,575 قروض وسلف، إجمالي
 (617) (492) (67) (58) لمتوقعةئتمانية االخسائر االت مخصصا 

 ─────── ─────── ────── ────── 

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

 
 سبتمبر 30و 2020 سبتمبر 30االئتمانية المتوقعة خالل الفترات المنتهية في  خسائري مخصصات الغيرات فل التفيما يلي تحلي

2019: 
 المجموع  3المرحلة  2 المرحلة  1 المرحلة  
     

 617 492 67 58  2020 يناير 1في  كما 
 - (2) 3 (1)  في التحويالت بين المراحلا ص

 (21) (21) - -   مبالغ مشطوبة
 220 156 29 35  صافي –ترة لفالمخصص ل

 (20) (11) (4) (5)  تعديالت الصرف وتغيرات أخرى
 ─────── ─────── ────── ─────── 

 796 614 95 87 2020 سبتمبر 30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1حلة مرال 
     

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

 (46) (46) - -   مبالغ مشطوبة
 42 35 (4) 11  فيصا  –للفترة ( استرجاع)مخصص لا

 17 19 (1) (1)  وتغيرات أخرىتعديالت الصرف 
 ─────── ─────── ────── ─────── 

 577 456 64 57  2019 سبتمبر 30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2020 ر بسبتم 30

 
 ألمريكيةدوالرات ارقام بماليين الجميع األ 

 

  آخري دخل تشغيل 6

 
  سبتمبر  30

2020 
 سبتمبر 30

2019 
   

 147 104 * صافي –  م والعموالتدخل الرسو

 24 17 تبل من عمليات المكدخ 

 (1) 121 صافي  –دفتر المتاجرة من  (ةرخسا )دخل 

 28 (109) صافي -بية ألجناعمالت في ال ولالتدامن  ربح

 (21) (133) ** جنبيةالعمالت األتغيرات ن لتحوط معلى ا ارةخس

 10 22 صافي – غير المتاجرة لغرضمحتفظ بها دين  راتستثماإ عادبإستمن ربح 

 5 13 صافي – ها لغرض المتاجرةمالية محتفظ ب أوراقربح من 

 20 11 صافي –أخرى 
 ─────── ─────── 
 46 212 
 ═══════ ═══════ 

 
من ي( الر أمريكمليون دو 9: 2019 سبتمبر 30مليون دوالر أمريكي ) 10لغ وقدره مبالت ضمن دخل الرسوم والعمو * مدرجة

 .مدارةلاال وماألبالمتعلق سوم الردخل 
 

 .للفترةعلى المصروف الضريبي تأثير مقاصة  ها يبالمعاملة لد المتعلقةالعمالت األجنبية أسعار تحوط من تغيرات العلى  خسارة* *
 

 ئتمانية  االخسائر ال اتمصروف 7

 
  سبتمبر  30

2020 
 سبتمبر 30

2019 
   

 (1) 5  تاجرةمحتفظ بها لغرض غير المإستثمارات دين 

 42 220  لفوس ضقرو

 5 8 محتملة بنود و نيةائتما رتباطات ا

 - 1 موجودات مالية أخرى 
 ─────── ─────── 
 234 46 
 ═══════ ═══════ 

 لتشغيلية  القطاعات ا 8
 
ا. نشطتهوحدات األعمال وأ تشغيلية والتي تبنى على أساسأعمال  تقطاعا  خمس إلىالمجموعة ة أنشطغراض إدارية تم توزيع أل

 : ةألقسام المختلفة التاليع أنشطتها تحت اوعة لوضة المجميكلهتم  وفقاً لذلك

 
التابعة في  ركاتطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشتغطي أنش فريقياأوشمال  سطولشرق األمنطقة اتابعة ل ال  الشركات  -

 ؛المتوسطشرق شمال أفريقيا ودول 
 

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

 

 ويورك ولندن؛ خزانة في المكتب الرئيسي في البحرين ونيتشتمل على أنشطة المجموعة لا  خزانة -
 

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

 

 ة العربية ش.م.ب. )مقفلة(. الخدمات الماليشركة تشتمل على أنشطة  رىأخ -
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  ختصرةالم الموحدةرحلية الميضاحات حول القوائم المالية إ
 عة(راجم) 2020 سبتمبر  30

 والرات األمريكيةرقام بماليين الديع األجم 

 )تتمة(  ليةقطاعات التشغي ال 8
 

  30ر المنتهية في هأش  التسعةلفترة 
 2020 سبتمبر

الشركات  
منطقة التابعة ل

  وسطلشرق األا
 فريقيا أوشمال 

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة 
خزانة  

 جموعة الم
إيه.بي.سي 

 جموع  الم خرىأ ل لبرازيا
       

 382 12 108 48 124 90 ل الفوائد  ي دخصاف

 46 15 ( 80) 42 44 25 ر  تشغيلي آخ (مصروف )دخل 
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 428 27 28 90 168 115 التشغيلي  مجموع الدخل
الخسائر  قبل  (الخسارة)الربح        

والضرائب  مانيةاالئت
ية غير  التشغيلات فوالمصرو

 145 ( 18) ( 44) 73 92 42 المخصصة 
 ( 234) ( 1) ( 45) - ( 174) ( 14) ئر االئتمانية  فات الخسامصرو

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
قبل الضرائب  ( الخسارة)الربح 

لية غير  والمصروفات التشغي
 ( 89) 19 ( 89) 73 ( 82) 28 صةالمخص

ى  عل يضريب استرجاع  (روف مص)
 122 - 136 - ( 2) ( 12) يات الخارجيةالعمل

ر  المصروفات التشغيلية غي 
 ( 77)       المخصصة

     ────── 
 ( 44)    للفترة  الخسارة

      ══════ 
 يليةالموجودات التشغ

 29,509 148 7,254 9,961 8,568 3,578 2020 سبتمبر 30كما في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 يلية غبات التشالمطلو
 25,482 132 6,333 16,034 - 2,983 2020 سبتمبر 30كما في 

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

  30ي أشهر المنتهية ف التسعةلفترة 
 2019 سبتمبر

الشركات التابعة 
لشرق  منطقة ال

وشمال  األوسط
 فريقيا أ

الخدمات 
المصرفية  

   ةلية بالجملالدو
  ةخزان

 مجموعةال
.سي  إيه.بي

 المجموع  خرىأ لبرازيل ا
       

 421 50 130 24 129 88 دخل الفوائد  صافي 
 212 17 72 32 59 32 تشغيلي آخر  دخل

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 633 67 202 56 188 120 مجموع الدخل التشغيلي 

  نيةمائر االئتالخساقبل  الربح       
ات  روفب والمصرائضوال

 334 38 105 41 104 46 التشغيلية غير المخصصة 
 ( 46) - ( 22) - ( 10) ( 14) ات الخسائر االئتمانية  فمصرو

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

 288 38 83 41 94 32 التشغيلية غير المخصصة 
  اتليعلى العمضريبي مصروف  

 ( 9) - 5 - ( 4) ( 10) جية  الخار
ر  المصروفات التشغيلية غي 

 ( 85)      المخصصة 
     ────── 
 194    للفترة لربح ا
      ══════ 

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

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 شغيلية ت التطلوباالم

 25,579 43 6,923 15,572 - 3,041 2019 يسمبرد 31في ما ك
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 رة المختص الموحدة المرحليةت حول القوائم المالية حايضاإ
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  30

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

   لماليةدوات األل القيمة العادلة 9
 
 للمجموعة. لماليةوالمطلوبات ا اتللموجودقيمة العادلة ل التالي قياس التسلسل الهرمي للالجدو مقدي
 

 : 2020 سبتمبر 30موجودات كما في يمة العادلة لللقلتسلسل الهرمي  ال الكمية لقياس  اإلفصاحات 
 

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

    
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  460 - 460

 ةرالمتاج ريبها لغرض غ ت محتفظستثماراإ 4,706 257 4,963
 قروض وسلف  7 508 515

 مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  مشتقات 439 675 1,114
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 1 1

 
 : 2020 سبتمبر 30كما في  للمطلوبات العادلة  لقيمة لمي  رلسل الهلتساياس لقاإلفصاحات الكمية 

 
 ة العادلة: سة بالقيمالمالية المقا ت المطلوبا

  1مستوى ال 2المستوى    المجموع
    

 قات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة مشت 397 600 997
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 184 184

 
 :2019ديسمبر  31ة العادلة للموجودات كما في ي للقيمهرملا تسلسلة لقياس الياإلفصاحات الكم

 
 ة:لقيمة العادالمقاسة بالوجودات المالية الم

  1المستوى  2المستوى  ع مجموال
    

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

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

 ة محتفظ بها كتحوطات مشتقات مالي - 3 3
 

 : 2019ديسمبر  31بات كما في للمطلو لقيمة العادلةلسل الهرمي للكمية لقياس التسصاحات ااإلف
 

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

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

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 مة()تت  ماليةالألدوات ة لدلالقيمة العا 9
 

 ة العادلة  قيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمال
 ف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة.ال تختل قيمة العادلةالمدرجة بال دوات المالية غيرلعادلة لألا ةإن القيمما يلي، فستثناء بإ 
 

  2019 سبتمبر  30  2019ديسمبر  31

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

913 912  1,037 1,036 
 غير المتاجرةغرض لا محتفظ بهدين ستثمارات إ

 لي إجما  –لفة المطفأة مدرجة بالتك
      
 المطلوبات المالية       

 إقتراضات 1,788 1,788  2,080 2,079
 

بين تحويالت فيما حدثت كانت قد ما إذا المجموعة حدد ت، دلة على أساس متكررمة العا لقيا بباتها إث لتي يتمة اماليلألدوات البالنسبة 
 .مالياد كل تقرير إعدة فتر يةها في نالتصنيف تقييم  ةمن خالل إعاد التسلسل الهرمي فيالمستويات 

 

 1األدوات المالية في المستوى 
يعتبر . قرير الماليإعداد التالمدرجة بتاريخ أسعار السوق  إلى نشطةال واقساألفي  ولةالمتدا ليةالما لة لألدوات ستند القيمة العادت

 ةمجموع أو رسمسا أو ال ررافة أو التاجمن شركة الص بصورة منتظمةوبسهولة  متاحةالمدرجة سعار األإذا كانت  اً السوق نشط
تي تحدث بانتظام دون شروط لية واللفعاالسوق  ت مالمعا ار أسعتلك هات الرقابية، وتمثل و الج التسعير أ تأو خدما  الصناعة

ة. يتم عروض الحاليلل المجموعة هي أسعار اتفظ بها من قبالمح  ةاليرجة المستخدمة للموجودات المر السوق المدتفضيلية. إن أسعا 
 .1دوات في المستوى ه األتضمين هذ

 

 2األدوات المالية في المستوى 
ازنة للمشتقات المالية( ، السوق المو)على سبيل المثال ةتداولها في السوق النشط ال يتم لتيالمالية ا اتلألدو العادلةيتم تحديد القيمة 

معلومات السوق التي يمكن مالحظتها م استخدان كنة مأقصى استفادة ممتحقيق على  هتقنيات التقييم هذعمل تات التقييم. تقني مخداباست
لتقييم ة المطلوبة لبالمنشأة. إذا كانت جميع المدخالت الجوهري الخاصة راتيى التقدعلن در ممكأقل قد حيثما كانت متوفرة وتعتم

 .2ضمن المستوى تها، فإنه يتم تضمين األداة ظالح يمكن م العادل لألداة
 

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

 

 تمانية والتزامات محتملة اطات ائرتبا 10
 

 لمرحلة حسب ا تمانية المتوقعةوالخسائر االئاالئتمان(  لوي تحطبيق عامل  )بعد تالتعرضات  ( أ
 

 2020 سبتمبر  30 

 المجموع  3المرحلة  2مرحلة ال 1لمرحلة ا 
     

 3,083 14 221 2,848 حتملةارتباطات ائتمانية والتزامات م
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 ( 32) ( 11) ( 8) ( 13) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  

 

 2019ر ديسمب 31 

 المجموع 3حلة المر 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( 2020 سبتمبر  30

 
 م بماليين الدوالرات األمريكيةجميع األرقا  

 

 )تتمة( محتملة ة والتزامات ات ائتمانيارتباط 10
 
 لمرحلة حسب ا وقعةتالم  االئتمانية والخسائراالئتمان( تحويل )بعد تطبيق عامل  تعرضات ال ( أ
 

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

 38 11 13 14 2020 يناير 1في كما 
 (6) - (5) (1) صافي -لمتوقعة للفترة انية امئتاللخسائر اا راتتغي

 ─────── ─────── ────── ─────── 

 32 11 8 13 2020 سبتمبر 30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

 موعالمج  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 52 16 22 14 2019يناير  1كما في 
 (12) (5) (6) (1) صافي -فترة لة لعاالئتمانية المتوقلخسائر ا راتتغي

 ─────── ─────── ────── ─────── 

 40 11 16 13 2019 سبتمبر 30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

 لتزامات محتملة اوئتمانية  ا اطات رتب ا ب(

 

 سبتمبر  30
2020 

ديسمبر  31
2019 

   
 2,449 2,538 لتصفيةاتية اذل وج الت قصيرة األوالمعاممن المتاجرة لة تمزامات مح الت

 3,349 2,595 بات ضمان مباشرة وخطا ئتمان إبدائل 
 2,416 1,823 رتباطات أخرى اقروض غير مسحوبة و اطاترتبا

 ─────── ─────── 
 6,956 8,214 
 ═══════ ═══════ 

 4,103 3,083 الئتمان ل اويعامل تح  بعد تطبيق يةت االئتمانضا تعرال

 ═══════ ═══════ 
 3,059 2,561 طرعادل الموزون بالمخاالم
 ═══════ ═══════ 
 ة المشتقات المالي  ( ج

 :ير الماليةإعداد التقارفيما يلي المبالغ االعتبارية القائمة في تاريخ 

 

   سبتمبر  30
2020 

ديسمبر  31
2019 

   
 14,163 12,618 الفائدة مقايضات أسعار

 663 412 لعمالتا قايضاتم

 5,447 5,389 جلةأجنبي آرف صعقود 

 8,373 6,831 الخيارات عقود

 4,234 4,996 يةلعقود مستقب

 ─────── ─────── 
 30,246 32,880 

 ═══════ ═══════ 
   

 2,226 1,915 ئتمان والسوق(اال)مخاطر لمعادل الموزون بالمخاطر ا
 ═══════ ═══════ 
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 مختصرة ال وحدةالم المرحليةائم المالية حول القو حاتيضاإ
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  30

 

 كيةدوالرات األمريلام بماليين اجميع األرق 

 

 إدارة المخاطر  11
 

   مخاطر السيولة
صرف البحرين م ،ة بهلخاصالجهة التنظيمية ا ليه من قبلالمتثال لمتطلبات السيولة على النحو المنصوص عيتطلب من المجموعة ا

 31% حتى 80إلى  اً خفيضها مؤقتتتم )أنى كحد  %100سبة لحفاظ على نسبة تغطية السيولة بنا بات طلبت. تتعلق هذه المالمركزي
صول السائلة عالية األتقر. يتم احتساب نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزونها من المس في التمويلا ونسبة ص (2020 ديسمبر
سبة من كن رصافي نسبة التمويل المستقتم احتساب وي .التقويمية التاليةيوماً  30ارجة على مدى وصافي التدفقات الخ الجودة 

مجموعة للنسبة تغطية السيولة بلغت ، 2020 سبتمبر 30ي كما ف .لمستقر المطلوب"التمويل اتوفر" إلى ""التمويل المستقر الم
 التوالي. على (%115: 2019ديسمبر  31) %120و (%303: 2019ديسمبر  31) %266مويل المستقر ونسبة صافي الت

 

  عالقةالطراف ذات األمع  معامالت 12
 

إلدارة عضاء مجلس اإلدارة وموظفي الزميلة وأوالشركات ا مساهمين الرئيسينوالساسية األكة األم ذات العالقة الشر افاألطرل تمث
فقة يتم الموا. ه األطرافوهري من قبل هذأو المتأثرة بشكل ج مشتركة السيطرة السيطرة أو خاضعة للوشركات عة الرئيسيين للمجمو

 جموعة.إدارة الم الت من قبللمتعلقة بهذه المعامالدفع اوط رعلى سياسات التسعير وش
 

 :ماليللمركز ال الموحدةمرحلية ال القائمةفي  المتضمنةقة المتعلقة باألطراف ذات العالالفترة ة أرصدة نهاي فيما يلي
 

   سبتمبر  30
2020 

 أعضاء  
 اإلدارة  مجلس 

 مساهمين 
 ن يرئيسي 

 الشركة  
  األساسية األم

     
 ودائع العمالء  3,110 700 8 3,818
 اضاتإقتر 1,505 - - 1,505

204 - - 204 
تملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل مح لتزامات ا

 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 
قصيرة األجل  تملة من المتاجرة والمعامالتلتزامات مح ا

 وذاتية التصفية
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 19 - كوفيد جائحةثير تأ 13
 

نحاء العالم. فقد قامت حكومات مختلف أ في 19-دفيعن انتشار فيروس كو 2020مارس  11 بتاريخمنظمة الصحة العالمية  أعلنت
، انتشاره إلى الحد من معدل تهدف دويق بفرضخرى تعمل فيها المجموعة، حرين ودول أالعديد من الدول، بما في ذلك مملكة الب

لمركزية نوك اوالبالحكومات  شرعتباإلضافة إلى ذلك، ات. ويوالشركات واالقتصادص ا األشخ رة على تأثيرات مباش لهي كان ذوال
لحد من ( لعالدفإعفاءات )بما في ذلك عباء ألوتخفيف اي للدعم االقتصادت إجراءاباتخاذ ات التي تعمل فيها المجموعة يفي االقتصاد

 ركات.ألفراد والشعلى االتأثير 



 (..م.بصرفية )شسة العربية المسالمؤ
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 المختصرة  الموحدةرحلية مالحول القوائم المالية ت احايضإ
 )مراجعة( 2020 سبتمبر  30

 

 يةكماليين الدوالرات األمريم بجميع األرقا  

 ( تتمة) 19 -كوفيد  جائحةتأثير  13
 

ة ياررماستبتفعيل خطط  قامتوقد . ولذلك لضمان مرونه واستمرارية عملياتها التشغيلية عن كثبضع قب المجموعة الوترا
 –كوفيد كورونا ) فيروستفشي نتيجة لى إلدارة التأثير المحتمل لتعطل األعمال ر األخرطلمخا ارة ادوممارسات إ أعمالها  صريفت

 دائها المالي.على عملياتها وأ (19
 

دعم بال علقتي ا مفيخصصات سبة للمجة المنا المعالبشأن ذلك، قدمت الجهات التنظيمية المصرفية والمحاسبية توجيهات  ة علىووعال
 19 –وفيد جائحة كالمترتبة ل لتأثيراتأجرت المجموعة تقييماً ذلك،  ى. وبناء عل19 –ئحة كوفيد جا زمة ألنتيجة ء عمالللالمقدم 

 30المنتهية في  للفترةرارات قالنظرة المستقبلية والمعلومات المتوقعة واستخدام  يةئتمانئر االاخساللمالية ومنهجية ا ا على نتائجه
 .التأثيراترح لهذه يلي أدناه ش فيما و، 2020 مبرسبت

 

 االحتماالت  ترجيحولية  لمستقباظرة نال ات ممعلومعقولية  ( أ

المناطق االئتمانية المتوقعة ذات الصلة بالعديد من خسائر التستخدم المجموعة مجموعة من العوامل االقتصادية الكلية في تقييم 
ر ثالثة سيناريوهات، الحالة التصاعدية والحالة األساسية إطا ضمنعلى الصعيد العالمي  تأثيرها ي فنظر لتي تاللعمليات ة الجغرافي

جتهاداتها في تحديد ما يشكل على أساس منتظم وتطبيق ا معينةوالحالة التنازلية. تقوم المجموعة بمراجعة وتحديث سلسلة اقتصادية 
 لية.تقديرات معقولة ونظرة مستقب

 

التي تم مراجعتها والموافقة وكالة موديز لث بيانات االقتصاد الكلي استخدمت المجموعة أحد، 2020 لث من سنةالربع الثا خالل 
 عند وضع التقديرات، قامتخسائر االئتمانية المتوقعة. الإلنشاء نماذج لالستخدام مناسبة تعتبر التي وقبل اإلدارة  نعليها م

حالة اليناريوهات سعلى  تتضمند الكلي )التي ل التأكيد على عوامل االقتصا ائج المحتملة من خالقييم مجموعة من النتتعة بوجمالم
 %10و %60و %30إلى نازلية والتلحاالت األساسية والتصاعدية ترجيحات ا وتغير( ةتنازليال ةالالح وة ية األساسوالحال التصاعدية

   .(والتنازليةتصاعدية ة والالحاالت األساسيالي على التو %30و %30و %40 :2019ديسمبر  31على التوالي )
 

   المتوقعة يةخسائر االئتمانبة للمحاس دعم العمالء وما يرتبط بذلك من معالجة  (ب 
ات أو الفائدة نتيجة لتأثيراألقساط سداد تأجيل على طلب لمنح الوقت بصورة الذين يسعون إلى الحصول  الملتزمونيتم معاملة 

خسائر للتقدير إجراء يتم كما  .من المناطق الجغرافيةمنطقة نظيمية المحلية في كل الت تالتوجيها اً مع ، تمشي19 –كوفيد جائحة 
 وفقاً للتوجيهات التنظيمية.ء العمالء وأي تقارير مرتبطة بذلك لمثل هؤالحل التصنيف ومراالمتوقعة االئتمانية 

 

 محددةعمالء ومحافظ تطبيق استثناءات على قطاعات  ج( 

ط الضغاستناداً إلى فحص الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديرات السيناريو الحالي، طبقت المجموعة استثناءات على إلى  بالنظر
صدمة الخطورة المحتملة للاألخذ في االعتبار )باإلضافة إلى االجتهادات الجوهرية(. في اثناء تقدير االستثناءات، تم الداخلي 

تعافي للفي ذلك تأثيرات التخفيف الناتجة عن إجراءات الدعم الحكومي، وفضالً عن المسار المحتمل بما حدوثها ومدتها االقتصادية 
الصادرة  البياناتالمحفظة والقطاع، بما في ذلك الالحق. كما أخذت المجموعة في االعتبار تأثيرات الفروق المحتملة على الفئات 

ة عمليستواصل المجموعة . 19 –في سياق جائحة كوفيد  9عداد المالية رقم لمعيار الدولي إلعن الهيئات التنظيمية بشأن تطبيق ا
 .المزيد من المعلوماتعندما تتوفر السيناريوهات،  وترجيحاتستثناءات الاهذه إعادة تقييم 

 

ض للجائحة. مراجعة محفظة المدينين بالكامل وما يرتبط بها من حاالت التعربالمجموعة  ت ، قام19 –جائحة كوفيد  ونتيجة لحدث
بإظهار ت المجموعة القصير، وقد قام بالنسبة ألولئك المدينين تم اعتبار الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية محتملة على المدى

  ةذي الصلالتغير في المخاطر من خالل فرض استثناءات بما في ذلك خفض التصنيف االئتماني 
 

يه، فإن التوقعات واحتماالت حدوثها تخضع لدرجه عالية من عدم التيقن الكامن، وبالتالي دكما هو الحال بالنسبة ألي تنبؤات اقتصا 
 فان النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة.

 

 يل الموجودات المالية  تعد (د

البحرين فيما يتعلق  ةمملكوك في لبنل 19 -د يكوفورونا كس يروفرين المركزي عدة تعميمات بشأن تفشي صرف البح أصدر م
بتقييم طلبات التأجيل على بها بموج المجموعة وم ، والتي ستقللقطاعات المتضررةليها عائد المستحقة لفوين وادأصل ال دابتأجيل سد

ى عل فاءإعطلبات أي  المجموعةمنح تم لمصرف البحرين المركزي. وبما أن عن  الصادرة لتعميماتلوفقاً على حدة حالة ل كس أسا 
 .2020 بتمبرس 30لفترة المنتهية في خالل اعديل تة سارخ أي  تتم إثبا ي لمتالي وبال، خالل الفترة وائدفال
 

  أحداث الحقة (هـ

قولة من بدرجة مع حدثنتائج هذا الكن تقدير يزال من غير المموال رة مستم 19 -كوفيد جائحة على  المترتبةثار اآلتزال  وال
ال يمكن " األحداث الالحقةب"المتعلق  10دولي رقم معيار المحاسبة الع م توافقبما ي" دلةعالم ث غيرادح أل"ا أن، ف، وبالتاليالتيقن

  .ختصرةالمة الموحدلية مرحالالقوائم المالية ريخ إصدار هذه معقول في تا بشكل قياسها 
 


