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يلالقائمة المرحلية الموحدة للمركز الما 
 )مراجعة(  2021يونيو  30

مريكية جميع األرقام بماليين الدوالرات األ

 مدققة  مراجعة  

 ات إيضاح 
 يونيو  30

2021 
 ديسمبر 31

2020 

 الموجودات 
1,752 1,995 ةئلسا  الأمو

 171 452 لغرض المتاجرة محتفظ بها  أوراق مالية

 1,803 1,999 لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرىإيداعات 

 1,823 699 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 6,696 7,283 4 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 15,656 15,930 5 قروض وسلف

 2,305 2,370 أخرى توداموج 

 201 211 ومعدات  ممتلكات
────────── ────────── 

 30,407 30,939 مجموع الموجودات 
══════════ ══════════ 

 المطلوبات
17,173 17,767 مالء ودائع الع

 3,596 3,852  البنوكودائع 

 494 546 يداعإشهادات 

 1,151 841 شراء إعادة  ياتفاق تاب ق مالية مباعة بموج اأور

 80 113   ضرائب

 1,974 1,925 مطلوبات أخرى 

 1,795 1,613 إقتراضات 
────────── ────────── 

 26,263 26,657 لمطلوبات مجموع ا
────────── ────────── 

 ة حقوق الملكي
3,110 3,110 رأس المال 

 (6) ( 6) أسهم خزانة 

 520 520 ني  قانو طيإحتيا 

 965 1,022 أرباح مدورة 

 (822) (756)إحتياطيات أخرى  
────────── ────────── 

3,767 3,890 ركة األم همي الشة إلى مساائد العوق الملكية قح

 377 392 سيطرة حقوق غير م
────────── ────────── 

4,144 4,282   لملكيةحقوق امجموع 
────────── ────────── 

 30,93930,407 حقوق الملكية  و  مجموع المطلوبات
══════════ ══════════ 

وتم توقيعها   2021  أغسطس  10ريخ  تا ب  جلس اإلدارةبل ممن ق  ة الموحدة المختصرة ئم المالية المرحليالقواهذه  تم اعتماد إصدار  
 التنفيذي للمجموعة.   الرئيساإلدارة واإلدارة ونائب رئيس مجلس س جلنيابة عنهم من قبل رئيس م

 يق عمر الكبير صدال
 رئيس مجلس اإلدارة 

 محمد عبدالرضا سليم 
 رة نائب رئيس مجلس اإلدا

 خالد كعوان 
 عة للمجمو  التنفيذي  يسالرئ
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الموحدة لألرباح أو الخسائر المرحلية القائمة
 )مراجعة(  2021يونيو  30ي أشهر المنتهية ف ستةاللفترة 

األرقام بماليين الدوالرات األمريكية  يعجم

 للثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

 للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

 2020 2021 2020 2021 إيضاحات  
 عة مراج غير مراجعة  عة مراج

 ي تشغيلالدخل ال

 683 475 289 206 ودخل مشابه  دخل الفوائد
 ( 431)  ( 215)  ( 174)  ( 68) ومصروفات مشابهة   الفوائدمصروفات 

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

 252 260 115 138 ائد صافي دخل الفو

 ( 12)  147 23 87 6 آخر  يتشغيل (مصروف) دخل
───────── ───────── ───────── ───────── 

 240 407 138 225 ي تشغيلالدخل مجموع ال
───────── ───────── ───────── ───────── 

 يةتشغيلالمصروفات ال

 152 156 65 78 موظفون 
 21 23 11 13 ومعدات ممتلكات 

 74 74 38 37 أخرى 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 247 253 114 128 يةمصروفات التشغيلالمجموع 
───────── ───────── ───────── ───────── 

التشغيلية قبل  (الخسارةصافي الربح )
 ( 7)  154 24 97مصروفات الخسائر االئتمانية والضرائب  

 ( 174)  ( 49)  ( 54)  ( 29)  7ية الئتمان ائر ا مصروفات الخس
───────── ───────── ───────── ───────── 

 ( 181)  105 ( 30)  68 ئب قبل الضرا (الخسارة) الربح

على   ضريبيمخصص استرجاع  (مخصص)
 124 ( 36)  26 ( 35)  العمليات الخارجية 

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

 ( 57)  69 ( 4)  33 للفترة  (الخسارة)الربح 

 ( 10)  ( 14)  ( 1)  ( 8)  عائد إلى الحقوق غير المسيطرة الالربح 
───────── ───────── ───────── ───────── 

إلى مساهمي   ةالعائد (الخسارة)الربح 
 ( 67)  55 ( 5)  25 الشركة األم 

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

 لسهم في األساسي والمخفض لصيب  نال
 ( 0,02)  0,02 ( 0,00)  0,01  ( ةمريكياأل اتدوالربال ) (الخسارة)األرباح 

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

 الصديق عمر الكبير 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 ا سليم رضبدال محمد ع
 جلس اإلدارة نائب رئيس م

 خالد كعوان 
 للمجموعة  فيذي تنال الرئيس
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 الشامل  لدخل ل  ةالموحدلمرحلية اائمة الق
 )مراجعة(  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  ةتسالرة لفت

 األمريكية  يين الدوالراتجميع األرقام بمال 

 

 
 للثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 للستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30
 2021 2020 2021 2020 
 مراجعة   غير مراجعة مراجعة   

     

 ( 57)  69 ( 4)  33 ترة للف (ةسارالخ)لربح ا
 ──────── ──────── ───────── ───────── 

     
     : (الشاملة األخرى الخسارة)  خرآلامل الشادخل ال
     

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

     

     تحويل عمالت أجنبية:
عمالت أجنبية    من تحويل ةغير محقق)خسارة(  دخل

 ( 275)  41 ( 49)  118 ات التابعة األجنبيةفي الشرك 
     

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   ديّنأدوات 
     : الشامل اآلخر

 ( 155)  42 176 36 صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة 
 ──────── ──────── ───────── ───────── 

(  الشاملة األخرى )الخسارةالدخل الشامل اآلخر  
 ( 430)  83 127 154 فترة لل
 ──────── ──────── ───────── ───────── 
     

 ( 487)  152 123 187 )الخسارة الشاملة( للفترة الشامل الدخل مجموع 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ 
     

     العائد إلى: 
 ( 396)  121 138 137 مساهمي الشركة األم
 ( 91)  31 ( 15)  50 حقوق غير مسيطرة 

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

 187 123 152  (487 ) 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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 لتدفقات النقدية ل  ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة(  2021يونيو  30 هية فيالمنت أشهر  ستةاللفترة 

 ألمريكيةرات الدوالجميع األرقام بماليين ا 
 

   جعةمرا 

 
 أشهر المنتهية ستةلل

 يونيو 30في 
 2021 2020 

    األنشطة التشغيلية 

 (57) 69  للفترة   (الخسارة)الربح 

    : تعديالت للبنود التالية    

 174 49  مانية مصروفات الخسائر االئت

 22 24    وإطفاء إستهالك

 (26) (17)  صافي  -رة لغرض غير المتاج اظ بهمحتفدين إستثمارات  ربح من استبعاد 

    تشغيلية: المطلوبات الموجودات ولاتغيرات في     

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

 ( 215) (291)  تاجرة أوراق مالية محتفظ بها لغرض الم

 ( 307) (365)  ات مالية أخرىؤسس وم وكبنلدى  اتإيداع

 ( 397) 826  شراء إعادة قياتاتفا أوراق مالية مشتراة بموجب

 155 (1,926)  قروض وسلف

 ( 1,290) (223)  أخرىجودات وم

 728 1,948  عمالء الودائع 

 492 799    نوكالبودائع 

 277 (291)  شراء إعادة اتفاقياتراق مالية مباعة بموجب وأ

 1,070 140  أخرى باتطلوم

 ( 153) 74  أخرى غير نقدية   تغيرات
  ─────── ─────── 

 452 806  تشغيلية طة الاألنش من الناتج  في النقداص
  ─────── ─────── 

    يةر ستثما ة اإلاألنشط

 ( 3,743) (2,585)  ةمحتفظ بها لغرض غير المتاجر  إستثماراتشراء 

 3,690 2,011  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة اتإستثمار  داسترداوبيع 

 (20) (26)  ومعداتكات ممتل شراء

 2 4  ومعداتت لكاممتبيع 

 16 10  صافي  –شركات تابعة  ار فيإستثم
  ─────── ─────── 

 (55) (586)  ية ستثمار األنشطة اإل دم فيخستالمقد الن فيصا
  ─────── ─────── 

    يليةاألنشطة التمو

 ( 112) 54  صافي –يداع إشهادات   (سداد) إصدار 
 9 -  اتراضإقتمحصالت من 

 ( 177) (94)  إقتراضات   سداد
 (5) (7)  مسيطرةهم مدفوعة لحقوق غير ح أس بار أ
  ─────── ─────── 

 ( 285) (47)  التمويلية  طةاألنش  المستخدم في صافي النقد
  ─────── ─────── 

 112 173  حكمه وما فيالنقد في صافي التغير 
 (47) 60  على النقد وما في حكمه  بيةنجتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األ    
 1,657 1,752  الفترة في بداية وما في حكمه قد الن    
  ─────── ─────── 

 1,722 1,985  * فترةة النهايفي  النقد وما في حكمه
  ═══════ ═══════ 
 

النقد وما   باستثناء  أموال  على  في حكمه  * يشتمل  بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة   رىأخ  أذونات خزانة وأذونات مؤهلةسائلة 
 . (مليون دوالر أمريكي 238:  2020يونيو  30مليون دوالر أمريكي )  10بقيمة أشهر 
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 الملكية لتغيرات في حقوق الموحدة ل المرحلية ائمة الق
 )مراجعة(  2021يونيو  30 أشهر المنتهية في ستةاللفترة 

 كية يرميين الدوالرات األجميع األرقام بمال 
 

  م إلى مساهمي الشركة األ ية العائدةحقوق الملك 
 حقوق

  غير مسيطرة 
 مجموع
 ية  الملكحقوق 

    إحتياطيات أخرى      

 
 رأس 
 المال 

أسهم  
 نة خزا

 إحتياطي 
 قانوني 

 أرباح 
 مدورة*

 إحتياطي 
 عام 

 تعديالت
 تحويل 
ت عمال

 نبية أج 

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة  ةالقيم

إحتياطي  
صندوق 

   مجموعلا د عاقالت
            

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

            

 69 14 55 - - - - 55 - - - ة الربح للفتر

 83 17 66 - 42 24 - - - - - للفترة   آخردخل شامل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 152 31 121 - 42 24 - 55 - - - ترة للف الشامل الدخلوع مجم
الشركات  ى في حقوق تغيرات أخر

 (14) (16) 2 - - - - 2 - - - التابعة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,282 392 3,890 ( 40) 62 (878) 100 1,022 520 ( 6) 3,110 )مراجعة(  2021و يوني 30ي ف
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 .مليون دوالر أمريكي( 482  :2020ديسمبر  31)  مليون دوالر أمريكي 477الي تابعة بإجمناتجة من توحيد شركات ة للتوزيع ابلقير ات غالمدورة على إحتياطيضمن األرباح تت *

 
 
 



 ( .)ش.م.بالمصرفية المؤسسة العربية 

 . مرحلية الموحدة المختصرةجزءاً من هذه القوائم المالية ال  14إلى  1من  المرفقة ضاحاتإليتشكل ا
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 كية ملال وق لتغيرات في حقل  المرحلية الموحدةائمة الق
 ة( اجع)مر  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

 كية مريات األيين الدوالرجميع األرقام بمال 
 

  إلى مساهمي الشركة األم  ية العائدةحقوق الملك 

 حقوق
غير  

  مسيطرة

 مجموع
حقوق 

 ية الملك

    إحتياطيات أخرى      

 
 رأس 
 المال 

أسهم  
 نة خزا

 اطي إحتي 
 قانوني 

 أرباح 
 رةمدو

 إحتياطي 
 عام 

 تعديالت
 تحويل 

عمالت 
 أجنبية 

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة  ةالقيم

إحتياطي  
ق صندو

   مجموعلا د قاعالت
            

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

            

 (57) 10 (67) - - - - (67) - - - ة الربح للفتر (الخسارة)

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

 (487) (91) (396) - (155) (174) - (67) - - - ترة للف  ةالشامل  رةالخسا وع مجم
الشركات  قوق ى في ح تغيرات أخر

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

 3,992 355 3,637 (32) (113) (928) 100 986 520 (6) 3,110 )مراجعة( 2020 يونيو 30ي ف
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ختصرة  لما ةالموحد حلية مرال الية ئم المول القوايضاحات حإ
 ( مراجعة) 2021يونيو  30
 والرات األمريكية بماليين الد جميع األرقام 

 

 التأسيس واألنشطة 1
 

االمؤسسة    تتأسس )ملالعربية  بموجب   ]نك""الب[ش.م.ب.(  صرفية  أعماله  ويزاول  أميري،  مرسوم  بموجب  البحرين  مملكة  في 
دودة رينية ذات مسؤولية مح ح بساهمة  شركة مك عبارة عن  بنال  ركزي.ين المالبحر  جملة صادر عن مصرفل ا ي بصرفخيص متر

بورصة   في  مصرف  ومدرج  يعتبر  األالبحرين.  الشركة  المركزي  وشركاته  األساسيةم  ليبيا  معاً )  التابعة للبنك  إليهم  المشار 
 "(.بالمجموعة"

 
البنك .  البحرينمملكة  ، المنامة،5698ص.ب. ة، وماسيالدبل لمنطقةعربية المصرفية، الاسة مؤسرج الإن العنوان المسجل للبنك هو ب

 لكة البحرين. مم، والسياحةلصادر عن وزارة الصناعة والتجارة ا  10299التجاري رقم   موجب الترخيصمسجل ب
 

الية لمسسات اوالمؤ  مصرفية للشركاتخدمات الال  ي ذلكية بالجملة بما فة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الدوللمجموعتقوم ا
المشاريعو المشالمت  مويالوالت  تمويل  والقروض  وخدمهيكلة  والخزانة  اإلسالمية تركة  المصرفية  والخدمات  التجاري  التمويل  ات 

لمصرفية ت الخدما "بنك إلى" ضمن ا  الرقمية المتوفرة عبر الهاتف المحمول فقط والمسمىودخلت في مجال الخدمات المصرفية  
 ال أفريقيا. الشرق األوسط وشمنطقة في م طقفالمصرفية للتجزئة  لخدماتا وتقدم فراد.االستهالكية لأل

 
 للمجموعة  السياسات المحاسبيةالتغيرات في أسس اإلعداد و 2
 

 أسس اإلعداد 2-1

ي ذلك ما فزي بركن مصرف البحرين المعمول بها الصادرة عالم  مةظنواألوفقاً للقواعد  للمجموعة  الموحدة  ية  قوائم المالتم إعداد ال
. تتطلب 19 –كوفيد  لجائحة جراءات التنظيمية بشروط مسيرة استجابةً اإل المركزي بشأن  عن مصرف البحرينصادرة  يمات الالتعم

القو تعميمهذه  وباألخص  واألنظمة  رقم    اعد  المركزي  البحرين  تطبيق   2020  نيويو  21في  مؤرخ  ال  OG/226/2020مصرف 
 ستثناء ما يلي: سبة الدولي، با س معايير المحا عن مجل الصادرةير المالية تقارد الامعايير الدولية إلعدجميع ال

 
التعديل ع  (أ) الموجودات المالية  إثبات خسائر    19  –المتأثرين بجائحة كوفيد    تأجيل المدفوعات المقدمة للعمالءالناتجة عن  لى 

ولي إلعداد  يار الدجب المعو مطلوب بموما هئر كلخسا من األرباح أو ا  وق الملكية بدالً في حق  فيةد إضا ن فرض أية فوائدو
المالية  الت المالية  المتعلق  9رقم  قارير  يتمباألدوات  أي    .  أخر  رئ أو خسا   أرباح إثبات  وفقاً تعديل  المالية  الموجودات  ى على 
  ؛9 ة رقملتقارير الماليمتطلبات المعيار الدولي إلعداد ال

 
التي تفي   19  –فيد  مها لجائحة كو إلجراءات دعةً استجاب  تنظيميةو الجهات الو/ أومة  كلية المستلمة من الح إثبات المساعدة الما  (ب )

األرباح أو الخسائر، وسيكون ذلك إلى حد أي خسارة تعديل مسجلة في  ومية، في حقوق الملكية بدالً من  بمتطلبات المنح الحك
  ة مساعدة إثبات أييتم  لخسائر.بقي في األرباح أو االمتبات مبلغ الرصيد أعاله، ويتعين إث الواردة )أ( ة فقرجة للحقوق الملكية نتي 
وفقاً  أخرى  الدولمالية  المحاسبة  معيار  لمتطلبات  رقم    ب  20ي  الحكوميالمتعلق  المنح  المساعدات اح  فصالواة  محاسبة    عن 

 . الحكومية
 

القوا كأساس إلعداد  المذكور أعاله  إلى اإلطار  يلي  فيما  السنوية  يشار  الموحدة  المالية  "الللمجمئم  باسم  امعاييوعة  اد ية إلعد لدولر 
 .لمركزي"بحرين اعدلة من قبل مصرف اليغتها المالمالية بص اريرالتق

 
رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  بموجب  المقدمة  للتوجيهات  وفقاً  بإيجاز  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم  عرض   34تم 

جب إطار عمل مصرف معدلة بموبصيغتها ال  اليةرير المد التقاعداة إل لدوليم المعايير استخداقارير المالية المرحلية"، با الخاص "بالت
اال إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة فيما   .لمركزيبحرين  المستخدم في  يشار إلى اإلطار  وبالتالي، 

 . كزي"لمررين ابل مصرف البحمن ق بصيغته المعدلة 34لدولي رقم يلي باسم "معيار المحاسبة ا
 

القوائم المالية الموحدة إعداد  مات واإلفصاحات المطلوبة في  لمعلوجميع ا   لموحدة المختصرة علىالمرحلية ا  م الماليةقوائمل التشتال  
إلى   . باإلضافة2020بر  ديسم  31في    ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهيةالسنوية،  

يالً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة لد   2021يونيو    30في    أشهر المنتهية  الستةنتائج فترة    ن تكونأ  ريروإنه ليس من الض ،  ذلك
 . 2021ديسمبر  31المالية التي ستنتهي في 
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 مختصرة  ال  ةوحدالم المرحلية الية ات حول القوائم الماحيضإ
 ( اجعة)مر  2021يو يون 30
 ية يكمريين الدوالرات األم بمالجميع األرقا  

 ( )تتمة للمجموعة  السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد والتغيرات في  2
 

 معلومات المقارنة   2-2

جراءات اإلأن  تعميمات بش عدة    المركزيين  لبحر ف امصر صدر  أ،  19  -كوفيد  نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد    2020خالل سنة  
مصرف البحرين    ى عفأ، والذي بموجبه  2020مارس    30ؤرخ في  لما  OG/124/2020رقم    يمتعمالب  بموجوط مسيرة  بشر ية  التنظيم 

مالمركزي   المؤسسة  والبنوك  العامة  المساهمة  الشركات  المرحليجميع  المالية  القوائم  ونشر  إعداد  من  الموحدة  حلياً  لتصر المخة  فترة ة 
المراجعة للفترة   حلية الموحدة المختصرةة المر الماليقوائم  البنشر  المجموعة  تقم  لم    ،وبالتالي.  2020مارس    31هية في  لمنتالثالثة أشهر ا
في   عليهوب،  2020مارس    31المنتهية  استخراج  ناًء  تم  المقارنة  ،  أشهر  معلومات  الثالثة  في  المة  تر فلللفترة    2020يونيو    30نتهية 

اجعة ختامي ر متدقيق أو  أي رأي  لم يتم إصدار  تي  وال،  دارةاإلمن حسابات    ةتصر المخدة  ة الموحالمدرجة في هذه القوائم المالية المرحليو
 بشأنها.

 

 التوحيد س سأ 2-3
الماليةهذه    تتضمن على    الموحدةالمرحلية    القوائم  المالية  المختصرة  وشركاتهللبنالقوائم  است  التابعة  ك  واألرصدة ام معلا  ادبعبعد  الت 
 .  البينية

 

 ة الحكومية لمساعدوا  كزيالمررين  ف البحالصادرة عن مصرالتوجيهات  2-4
ال بمجمقامت  العمال  تعا فوالمد  جيلأ توعة  بناًء  لبعض  المركزي لا  لى عء  البحرين  مصرف  عن  الصادرة  التنظيمية  توجيهات 

  بلغ، 2021يونيو  30. كما في التأجيل طلبات استالمتم  و 19 –للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد باعتبارها إجراءات بشروط ميسرة 
: 2020مبر  يسد  31لمنتهية في  سنة المالية الا)ريكي  والر أممليون د  595هم  دفوعاتالذين تم تأجيل م  العمالء  منالرصيد المستحق  

 ، ومع ذلك، لم ينتج عن ذلك أي خسارة تعديل. (مليون دوالر أمريكي 894
 

مليون    4:  2020)لديها خسائر تعديل من الحكومة خالل الفترة الحالية    نكلم يدة مالية والمجموعة أي مساعتستلم  ، لم  عالوة على ذلك
 .فترة الحالية والسابقةخسارة تعديل خالل الأي ولم يكن لديها  (دوالر أمريكي

 

 قبل المجموعةديدة مطبقة من رات وتعديالت جمعايير وتفسي 2-5
الم المالية  القوائم  المتبعة في إعداد  المحاسبية  السياسات  إإن  إتباعها في  تم  التي  لتلك  المختصرة هي مطابقة  الموحدة  القوائم  عداد  رحلية 

اماليال في  لسنة  المنتهية  للسنة  للمجموعة  الموحدة  الم  ثناءبإستو  ،2020ديسمبر    31وية  الجتطبيق  التعديال  وأديدة  عايير  التي بعض  ت 
من  أدخ نافذة اعتباراً  التي أصبحت  القائمة  المعايير  المبكر ألي مع.  2021  يناير   1لت على  بالتطبيق  المجموعة  تقم  أو يلم  تفسير  ار أو 
 نه غير إلزامي بعد. ولكاره ديل تم إصدتع
 

ال العديد من  تأثي  كني  لم، ولكن  2021سنة  مرة في    لوات ألتفسير التعديالت وتم تطبيق  اللها أي  الموحدة المرحلية  المالية  قوائم  ر على 
 .صح عنها أدناهالمف ك ناء لتلبإستث المختصرة للمجموعة

 

ار  عيوم  9دخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  أ تي  ت الالتعديال:  2المرحلة    –  سعر الفائدة المرجعيإصالح   2-5-1
الدوليلمحاا الدووالمعي  39رقم    سبة  إلعد ار  التقلي  رقم  اد  المالية  رقم    7ارير  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي    4والمعيار 

   16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
على  أدخلت التي تعديالت لا ،2ة لحالمر -ي فائدة المرجعإصالح سعر المعايير المحاسبة الدولي  لسمج رش ، ن2020طس أغس  27بتاريخ 

والمعيار    7ير المالية رقم  ي إلعداد التقار والمعيار الدول  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9ير المالية رقم  داد التقار الدولي إلعيار  المع
 مختلفةل عملية  الت وسائلتعديام  دتق  .(يالتالتعد)  16ية رقم  تقارير الماليار الدولي إلعداد اللمعوا  4م  قر ر المالية  الدولي إلعداد التقاري

 أدناه:  نالمبيعلى النحو  بنوكبين الفيما المعروض فائدة السعر لتغيرات الناتجة عن إصالح فيما يتعلق با
 

روض عملافائدة  السعر  إصالح  تطلبها  التدفقات النقدية التي ي   ىل إات  تغيير ل  إدخاتغييرات تعاقدية أو    يلة العملية إجراءتتطلب الوس  -
  وال ، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.  العائمسعر الفائدة    ات فيتغيير ا  على أنهوتعامل  ،  مباشر بشكل    بنوكالن  بيما  يف
المجموعةتق الحالة  وم  هذه  مثل  تعديل  بإستبعاد  ،  في  الألدوالرجة  مدالالقيمة  أو  التعديال  يةالمت  إدخال  أجل  يتطلبها من  التي  ت 
سعر الفائدة  يث سعر الفائدة الفعلي ليعكس التغير في  تحد، بال من ذلكبد،  قومت، بل  وكنببين الفيما  ض  المعروة  ئدفاال  ر سع  صالحإ

ة  المالية الموحدائم  لقول اوح  4م  اح رقاإليضفي  الواردة  المحاسبة على التعديالت  السياسات  تطبق المجموعة    ، وبعد ذلك.  المرجعي
 بقية. ديالت المتتعال على 2020لسنة  للمجموعة

 

ف  وق  دونالتحوط ووثائق التحوط    ناتيلتعيبنوك  بين الفيما  المعروض  فائدة  السعر  ح  ي يتطلبها إصاليرات التالتغي  بإدخال سماح  ال -
لتحوط  ات  اقالع  في  للتغيرات القائمةقدية  ة التعاقديالن  التدفقاتس تحديد  . ويطبق ذلك في الحاالت التي يكون فيها أسالتحوطعالقة  

 .عالقة التحوطتعدل وثائق التحوط دون وقف موعة ، يجوز للمجوكنببين الفيما ض المعروفائدة السعر ح النتيجة إلص
 

 يمكن  ي ال الذ يجعمر المعدل المخاطر بديل لعنصر تعين يجوز للمجموعة أن التحوط،  مخاطرد تحديد نعللمنشأة إعفاء مؤقت م قدت -
بشكل م  يدحدت المنشأة  ن  أ  طبشر   ،نفصلحالياً  أ بشكل متتوقع  المرجعي  مللالبديل  عنصر  لا  يصبحن  عقول  للتحديد بشكل  عدل  قابالً 

 . شهراً  24منفصل خالل فترة 
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 المختصرة   الموحدةية رحلالملية يضاحات حول القوائم الماإ
 )مراجعة(  2021يونيو  30
 مريكية جميع األرقام بماليين الدوالرات األ 

 

 ( )تتمة للمجموعة  ةالسياسات المحاسبيأسس اإلعداد والتغيرات في  2
 

الالتعديال:  2المرحلة    –  سعر الفائدة المرجعيإصالح   2-5-1 التأتي  ت  الدولي إلعداد  المعيار  المالية رقم  دخلت على    9قارير 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    7ارير المالية رقم  اد التقلي إلعدار الدووالمعي  39رقم   سبة الدوليلمحاار اعيوم

 (تتمة) 16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4رقم 
 

 . موعةة للمج صرخترحلية الموحدة الم ملا الماليةلقوائم  اة التحوط أو لهذه التعديالت أي تأثير على أنشطلم تكن 
 

 بية ملخص ألهم السياسات المحاس 3
 

هي مطابقة المختصرة    الموحدةالمرحلية  المالية  ائم  القو  هذهد  إعدافي    المستخدمة  واالفتراضاتقديرات  لت واالسياسات المحاسبية    نإ
المعايير تطبيق  اء  ثنستإ ب و  2020ديسمبر    31موعة للسنة المنتهية في  مج للالموحدة  السنوية  تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية  ل

موحدة الالمرحلية  القوائم المالية  ل  حو  5-2اح رقم  ضيإل و موضح في ا، كما ه2021يناير    1نافذة اعتباراً من  الالجديدة  التعديالت  
 . المختصرة

 

 لغرض غير المتاجرةستثمارات محتفظ بها إ 4
 مدققة  مراجعة   

  
 يونيو  30

2021 
ديسمبر  31

2020 

    دات ديننس

 1,213 1,428  رجة بالتكلفة المطفأة مد

 5,574 5,945    اآلخرمل الل الدخل الشا ة من خ مدرجة بالقيمة العادل
  ─────── ─────── 
  7,373 6,787 
    

 (100) (100)  االئتمانية المتوقعة  الخسائرمخصصات 
  ─────── ─────── 

 6,687 7,273  صافي  -ن الدي سندات 
    

    ملكية سندات أسهم حقوق ال

 9 10  خر ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل مدرجة بالقيم
 ─────── ─────── 

 9 10  حقوق الملكية  سندات أسهم
  ─────── ─────── 
  7,283 6,696 
  ═══════ ═══════ 
 

 : 2020ديسمبر  31و 2021 يونيو  30كما في لة لمرح سب اح لسندات الدين م فيما يلي هو تقسي
 

 ( مراجعة )  2021يونيو  30 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 7,373 89 - 7,284   سندات دين، إجمالي

 (100) ( 86) - ( 14) عة المتوقة يمخصصات الخسائر االئتمان
 ─────── ─────── ────── ────── 
 7,270 - 3 7,273 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 

 ( مدققة) 2020 ديسمبر 31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1حلة المر 
     

 6,787 89 - 6,698   ، إجماليدين سندات

 (100) (85) - (15) ة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقع
 ─────── ─────── ────── ────── 
 6,683 - 4 6,687 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
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 المختصرة   الموحدة المرحلية ية لقوائم المالات حول ايضاحإ
 )مراجعة(  2021يونيو  30

 
 يكية ين الدوالرات األمرم بماليا ق رألجميع ا 

 

 قروض وسلف  5
 ( مراجعة )  2021 يونيو 30 

 جموع الم 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 16,810 878 850 15,082 ، إجمالي قروض وسلف
 (880) (720) ( 86) ( 74) توقعة صات الخسائر االئتمانية الممخص

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 15,008 764 158 15,930 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  

 ( قةدقم) 2020 ديسمبر 31 

 المجموع 3المرحلة  2 المرحلة 1المرحلة  
     

 16,526 864 880 14,782 لي إجما لف، وض وسقر

 (870) (708) (95) (67) ئر االئتمانية المتوقعة صات الخسا مخص
 ─────── ─────── ────── ────── 

 14,715 785 156 15,656 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 
تح يلي  التليفيما  الل  المتوقعة  خسائرغيرات في مخصصات    يونيو   30و  2021يونيو    30في    تينيمنتهال  ترتينالفخالل    االئتمانية 

2020 : 
 

 المجموع  3المرحلة  2 المرحلة  1المرحلة  مراجعة 
     

 870 708 95 67 2021ير ينا 1كما في 
 - 1 ( 1) -   حويالت بين المراحلفي الت ا ص

 ( 35) ( 35) - -   مبالغ مشطوبة
 40 40 ( 8) 8   صافي –لفترة ل (استرجاع مخصص)مخصص 
 5 6 - ( 1)  وتغيرات أخرىصرف تعديالت ال

 ─────── ─────── ────── ─────── 

 880 720 86 74 2021يونيو  30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 
 المجموع 3 المرحلة 2 المرحلة 1المرحلة  مراجعة

     
 617 492 67 58   2020 ريناي 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 2020 يونيو 30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 المختصرة   الموحدة حلية المريضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة(  2021يونيو  30

 
 ألمريكية دوالرات اع األرقام بماليين الجمي 

 

 آخر  يتشغيل (مصروف)دخل  6

 
  يونيو 30

2021 
يو يون 30

2020 
   

 73 76 *  صافي –  عموالتم والدخل الرسو

 14 14 لمكتبمليات ا ل من عدخ 
 (45) 62 صافي   –دفتر المتاجرة من  (ةرخسا )دخل 

 42 ( 38) ي صاف  -بية في العمالت األجن  ولالتدامن  ربح (خسارة)
 (129) 7 * * جنبيةالعمالت األتغيرات ن لتحوط معلى ا  (خسارة) ربح

 26 17 صافي  – غير المتاجرة ضلغرمحتفظ بها دين  راتستثماإ عادبإستمن ربح 

 7 9 في صا  –رى أخ 
 ─────── ─────── 
 147 (12) 
 ═══════ ═══════ 

 
دخل من ي( الر أمريكمليون دو 7: 2020يونيو   30مليون دوالر أمريكي ) 7مبلغ وقدره الت * مدرجة ضمن دخل الرسوم والعمو

 .مدارةلاال وماألبالمتعلق سوم الر
 

 . للفترةيبي ها تأثير مقاصة على المصروف الضريبالمعاملة لد المتعلقةجنبية مالت األالعأسعار  التحوط من تغيرات على  خسارة* *
 

   ئتمانيةاالخسائر ال اتمصروف 7

 
يونيو   30

2021 
يونيو  30

2020 
   

 12 - تاجرة محتفظ بها لغرض غير المإستثمارات دين 

 152 40 لفوس ضقرو

 10 9 نية والبنود المحتملة  ئتما االرتباطات اال 
 ─────── ─────── 
 49 174 
 ═══════ ═══════ 

 القطاعات التشغيلية   8
 
األعمال وأنشطتها.   تشغيلية والتي تبنى على أساس وحداتأعمال    تقطاعا   خمس  إلىة  عالمجموأنشطة  تم توزيع  ض إدارية  راغأل

 : ةية التال لمختلف ا تحت األقسامالمجموعة لوضع أنشطتها وفقاً لذلك تم هيكلة 

 
بعة في  ا الت   ة الخزانة للشركاتكات وأنشطشروال  أنشطة التجزئة  تغطي  فريقياأوشمال    وسطلشرق األامنطقة  ة ل كات التابع الشر -

 ؛المتوسطشرق شمال أفريقيا ودول 
 

سالمية ة اإلالمصرفيخدمات ال ل التجاري ووالتموي تيكلة التمويالوه الشركاتتمويل تغطي ة الدولية بالجملة الخدمات المصرفي -
 مشتركة؛والقروض ال

 

 دن؛  ني البحرين ونيويورك ولالرئيسي فب لمكتة الخزانة في اتشتمل على أنشطالمجموعة  خزانة -
 

البرازيل   - بصورإيه.بي.سي  المة  يعكس  األنشطة  التجارية  أساسية  الخزانةصرفية  تاب  وأنشطة  برازيلية  لشركة  بانكو هي  عة 
 متوسطة في البرازيل؛ و السوق الوقطاعات  لى الشركاتتركيز ع مع الس.أيه، ازيل أبريه.بي.سي الإ

 

 .إلى بنك( وش.م.ب. )مقفلة لخدمات المالية العربيةاشركة طة نشألى تشتمل ع أخرى -

 



 ( ..م.بصرفية )شسة العربية المسالمؤ

13 

   ختصرةالم الموحدةرحلية الميضاحات حول القوائم المالية إ
 عة( راجم) 2021يونيو  30

 والرات األمريكية ام بماليين الديع األرق جم 

 )تتمة(لية اعات التشغي قطال 8
 

  30ر المنتهية في هأش ستةلفترة ال
 2021يونيو 

شركات  ال
منطقة التابعة ل

  لشرق األوسطا
 فريقيا أوشمال 

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة  
خزانة  

 جموعة الم
إيه.بي.سي 

 المجموع   خرىأ ل لبرازيا
       

 260 1 78 35 86 60 فوائد  ي دخل الصاف

 147 12 62 20 35 18 خر شغيلي آتدخل 
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 407 13 140 55 121 78 التشغيلي  مجموع الدخل 
 ( 201) ( 35) ( 51) ( 12) ( 53) ( 50) ة مجموع المصروفات التشغيلي       
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

قبل الضرائب  ( خسارةال)الربح 
لمصروفات االخسائر االئتمانية وو

 206 ( 22) 89 43 68 28 صة لية غير المخصالتشغي
 ( 49) ( 1) ( 17) - ( 20) ( 11) مصروفات الخسائر االئتمانية  

يات ى العملعل يضريب مخصص
 ( 36) - ( 25) - ( 2) ( 9) الخارجية 

ر  وفات التشغيلية غي المصر
 ( 52)      المخصصة 

     ────── 
 69      للفترة  حالرب

      ══════ 
 ةالموجودات التشغيلي

 30,939 266 8,164 9,917 8,927 3,665 2021يونيو  30كما في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 غيلية بات التشالمطلو
 26,657 252 7,122 16,190 - 3,093 2021يونيو  30كما في 

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

 30ر المنتهية في هأش ستةلفترة ال
 2020يونيو 

الشركات التابعة 
لشرق  قة امنطل

وشمال  األوسط
 ريقيا فأ

الخدمات  
المصرفية  

 الدولية بالجملة  
خزانة  

 جموعةالم
إيه.بي.سي  

 المجموع   خرىأ ل لبرازيا
       

 252 14 75 28 75 60 ي دخل الفوائد  صاف
 ( 12) 12 ( 96) 24 32 16 شغيلي آخر  ت (روف مص)دخل 

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
  (صروفمال)الدخل  جموعم

 240 26 ( 21) 52 107 76 ي التشغيل
 ( 189) ( 23) ( 50) ( 13) ( 53) ( 50) روفات التشغيلية صمجموع الم       
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

قبل الضرائب  ( خسارةال)الربح 
لمصروفات االخسائر االئتمانية وو

 51 3 ( 71) 39 54 26 صة لية غير المخصالتشغي
 ( 174) ( 1) ( 29) - ( 129) ( 15) االئتمانية  ئر افات الخسمصرو

مخصص استرجاع  (مخصص)
 124 - 133 - ( 1) ( 8) يات الخارجية ى العملعل يضريب 

ر  ة غي غيليالمصروفات التش
 ( 58)      المخصصة 

     ────── 
 ( 57)    للفترة  الخسارة

      ══════ 
 الموجودات التشغيلية

 30,407 162 7,745 10,310 8,542 3,648 2020 ديسمبر 31ي كما ف
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 غيلية بات التشالمطلو
 26,263 162 6,739 16,309 - 3,053 2020 ديسمبر 31كما في 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 المختصرة   وحدةالم  المرحلية حات حول القوائم المالية يضاإ
 )مراجعة(  2021يونيو  30

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية  

 

 ية لمالألدوات ال القيمة العادلة 9

 
التالجدو  ميقد قياس  التالي  ال  للسلسل  العادلة  لهرمي  ا  للموجوداتقيمة  لتلك   للمجموعة  لماليةوالمطلوبات  العادلة  بالقيمة  المقاسة 

 . ةلمالياألدوات ا
 

 : 2021يونيو  30يمة العادلة للموجودات كما في لقلتسلسل الهرمي  ال الكمية لقياس  اإلفصاحات 
 

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

    
 لغرض المتاجرة   ا أوراق مالية محتفظ به 452 - 452

 ة المتاجر ري ض غبها لغر ستثمارات محتفظإ 5,532 324 5,856
 قروض وسلف  - 543 543
 تاجرة  مشتقات مالية محتفظ بها لغرض الم 496 490 986

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات   - 9 9
 

 : 2021يونيو  30كما في  للمطلوبات العادلة  لقيمة لمي  رلسل الهلتسالقياس اإلفصاحات الكمية 
 

 : ة العادلةالمقاسة بالقيم المالية المطلوبات 
  1مستوى ال 2المستوى  مجموع  ال
    

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة   452 429 881
 شتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  م - 119 119

 
 :(مدققة) 2020ديسمبر  31ودات كما في للموج  اإلفصاحات الكمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 
 وقعة(:لخسائر االئتمانية المتاة العادلة )محسوم منها: لقيممقاسة با المالية ال داتوجولما
 

  1مستوى ال 2ستوى مال وع المجم
    

 اق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  أور 171 - 171
 رة اجلغرض غير المت ستثمارات محتفظ بها إ 5,229 225 5,484

 قروض وسلف - 514 514
 متاجرة  ض البها لغر مالية محتفظقات شتم 349 633 982

   لية محتفظ بها كتحوطاتا مشتقات م - 1 1
 

 : (مدققة) 2020ديسمبر  31للمطلوبات كما في  عادلةالهرمي للقيمة السلسل لقياس الت الكمية اإلفصاحات
 

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
  1ى المستو 2المستوى  المجموع 

    
 ها لغرض المتاجرة  فظ بالية محتشتقات مم 309 565 874
 وطات  قات مالية محتفظ بها كتح تمش - 163 163
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 مختصرة  ال  الموحدةية رحلالممالية ت حول القوائم ال يضاحاإ
 )مراجعة(  2021يونيو  30

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية  

 

 مة( )تت  الماليةألدوات ة لالقيمة العادل 9
 

 ية غير المدرجة بالقيمة العادلة  لمالألدوات اقيم العادلة لال
 ف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة.ال تختلقيمة العادلة بالالمدرجة   دوات المالية غيرالعادلة لأل ةإن القيمما يلي، فبإستثناء 

 

  مراجعة    مدققة 

  2021يونيو  30  2019ديسمبر  31

    لمدرجةمة ا لقيا عادلة ال ةالقيم  ة المدرجة القيم مة العادلة القي
 الموجودات المالية       

1,213 1,213  1,429 1,427 
  غير المتاجرةغرض لمحتفظ بها دين ستثمارات إ

 لي  إجما  – لفة المطفأةمدرجة بالتك
      
 المطلوبات المالية       

 إقتراضات  1,613 1,615  1,795 1,796
 

 بين  حدثت تحويالت فيما ما إذا كانت قد  المجموعة  حدد  ت،  اس متكررادلة على أسالع   ةبالقيمإثباتها  تم  التي ية  لألدوات الماليالنسبة  ب
 . ماليإعداد كل تقرير ة ية فترها في نالتصنيف ة تقييم من خالل إعاد تويات في التسلسل الهرميمسال
 

 1األدوات المالية في المستوى 
القيمةت لألالعاد  ستند  الما لة  المتليدوات  التقاريخ  بتالمدرجة    السوق  أسعار  إلىة  نشط لاسواق  األة في  داولة  الماليإعداد  يعتبر رير   .
ية صناع  ةمجموع  أو  رأو السمسا   رأو التاج   ة صالبوربصورة منتظمة من  وهولة  بسمتاحة  المدرجة  كانت األسعار    ذا إ  اً نشطسوق  لا

ية. إن تفضيل  ن شروطدوام  ظبانت  ثحدتي تلالسوق الفعلية وا  عامالتم  ار أسعتلك  ية، وتمثل  اب هات الرقو الج التسعير أ  تخدما   أو
م تضمين هذه يت  لمجموعة هي أسعار العروض الحالية.الية المحتفظ بها من قبل المجودات اللمو  درجة المستخدمةأسعار السوق الم

 .1ي المستوى األدوات ف
 

 2األدوات المالية في المستوى 
لية( الما   وازنة للمشتقاتسبيل المثال، السوق الم)على    ةالنشطق  لسواا في  هولتدا  ملمالية التي ال يتدوات األل  يد القيمة العادلةحديتم ت

التقييم.  ستبا  تقنيات  هذه    تعملخدام  التقييم  زيادة  تقنيات  التيخدت اسعلى  السوق  معلومات  مالحظتها   ام  متوفرة حيثم   يمكن  كانت  ا 
ممكبوتعتمد   التقديرات  ن  قدر  جميعبالمنشة  الخاصعلى  كانت  إذا  الج خالالمد  أة.  المهروت  للتية  لألداةطلوبة  العادل  ن يمك   قييم 

 .2ألداة ضمن المستوى ا  م تضمينه يتنمالحظتها، فإ
 

 2المستوى و 1 تحويالت بين المستوى
 .لسابقةالحالية والفترة ا  الفترةخالل  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحويالكن هناك تلم 

 

   تمانية والتزامات محتملةاطات ائرتبا 10
 

 لمرحلة حسب ا والخسائر االئتمانية المتوقعةاالئتمان(  لي تحو)بعد تطبيق عامل  تعرضات ال (أ
 

 2021يونيو  30 

 ع المجمو 3المرحلة  2مرحلة ال 1لمرحلة ا 
     

 3,362 78 171 3,113 حتملة ارتباطات ائتمانية والتزامات م
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 61 38 12 11 المتوقعة نية مخصصات الخسائر االئتما 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  

 

 2020ر ديسمب 31 

 المجموع 3المرحلة  2 المرحلة 1المرحلة  
     
 3,021 61 202 2,758 نية والتزامات محتملة رتباطات ائتما ا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 57 32 13 12 ئر االئتمانية المتوقعة ت الخسا صصا خ م
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 تصرة  المخ الموحدةالمرحلية لية ئم الماوايضاحات حول القإ
 )مراجعة(  2021يونيو  30

 
 

 م بماليين الدوالرات األمريكية جميع األرقا  

 

 )تتمة( ات ائتمانية والتزامات محتملة ارتباط 10
 
 لمرحلة سب اح وقعةتئتمانية الم ر اال والخسائاالئتمان( تحويل )بعد تطبيق عامل  تعرضات ال (أ
 

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

 57 32 13 12 2021 يناير 1ي فكما 
 4 6 ( 1) ( 1) صافي  -لمتوقعة للفترة انية امئتاللخسائر اا تغيرات

 ─────── ─────── ────── ─────── 

 61 38 12 11 2021يونيو  30ا في كم
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

 موعالمج  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 38 11 13 14 2020 يناير 1في كما 
 3 4 (1) - صافي  -للفترة  لمتوقعةانية امئتاللخسائر اا يراتتغ
 ─────── ─────── ────── ─────── 

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

 

 لتزامات محتملة اوئتمانية  ا رتباطات ا ب(

 

 يونيو  30
2021 

ديسمبر  31
2020 

   
 2,148 3,185 لتصفية ة ا اتيذل وج الت قصيرة األجرة والمعاملة من المتاتمزامات مح الت

 3,041 2,849 ضمان   اباتئتمان مباشرة وخط إبدائل 
 1,865 1,923 رتباطات أخرى اوقروض غير مسحوبة  رتباطاتا

 ─────── ─────── 
 7,957 7,054 
 ═══════ ═══════ 

 3,021 3,362 ل االئتمان  ويعامل تح  بعد تطبيق يةت االئتمانضا تعرال

 ═══════ ═══════ 
 2,619 2,840 طر عادل الموزون بالمخاالم
 ═══════ ═══════ 
 المشتقات المالية  ( ج

 :إعداد التقارير الماليةتاريخ  فيما يلي المبالغ االعتبارية القائمة في 

 

 يونيو   30
2021 

ديسمبر  31
2020 

   
 12,790 13,089 الفائدة  مقايضات أسعار

 405 651 العمالت  قايضاتم
 5,990 5,904 جلةأجنبي آرف صعقود 
 7,086 31,666 الخيارات  عقود

 5,722 5,297 يةلود مستقبعق
 ─────── ─────── 
 56,607 31,993 

 ═══════ ═══════ 
   

 1,895 2,179 ق(ئتمان والسواال مخاطر)بالمخاطر  المعادل الموزون
 ═══════ ═══════ 
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 مختصرة  ال  وحدةالم  المرحلية حول القوائم المالية  يضاحاتإ
 )مراجعة(  2021يونيو  30

 

 األمريكية  دوالراتلماليين ا ام بجميع األرق  

 

 إدارة المخاطر  11
 

 السيولة   مخاطر

ة التنظيمية الخاصة به، مصرف البحرين قبل الجه  سيولة على النحو المنصوص عليه منمن المجموعة االمتثال لمتطلبات اليتطلب  
المتطلب هذه  تتعلق  السيولة  بالحف  اتالمركزي.  تغطية  نسبة  على  التمونساظ  صافي  أنى    ستقرالمويل  بة  )تم   %100بنسبة  كحد 

حتى  80إلى  تخفيضها   كنس(2021ديسمبر    %31  السيولة  تغطية  نسبة  احتساب  يتم  السائلة.  من األصول  من مخزونها  عالية   بة 
ويل التمر كنسبة من "تساب صافي نسبة التمويل المستقيتم اح.  يوماً التقويمية التالية  30جودة وصافي التدفقات الخارجة على مدى  ال

الماحالمت المستقر   المستقر  "التمويل  إلى  كم"  في  طلوب".  السيولة  2021يونيو    30ا  تغطية  نسبة  بلغت  التمويل ونسب،  صافي  ة 
 ( على التوالي. %122: 2020ديسمبر  31) % 122( و%324: 2020ديسمبر  31) %241 للمجموعةالمستقر 

 

 عالقة الطراف ذات األمعامالت مع  12
 
إلدارة عضاء مجلس اإلدارة وموظفي اوالشركات الزميلة وأ  والمساهمين الرئيسيناألساسية ألم  العالقة الشركة اذات    افاألطرل  مثت

يتم الموافقة . ه األطرافوهري من قبل هذأو المتأثرة بشكل ج مشتركة السيطرة السيطرة أو لل خاضعةوشركات عة الرئيسيين للمجمو
 من قبل إدارة المجموعة.بهذه المعامالت  علقةلمتالدفع اط ورعلى سياسات التسعير وش

 

 : ماليللمركز ال دةالموح المرحلية  القائمةفي  تضمنةالموقة المتعلقة باألطراف ذات العالالفترة أرصدة نهاية  فيما يلي
 

 يونيو   30
2021 

 أعضاء  
 اإلدارة  مجلس 

 مساهمين 
 ن يرئيسي 

 الشركة  
  األساسية األم

     
 ئع العمالء اود 3,222 700 9 3,931
 إقتراضات  1,505 - - 1,505

681 - - 681 
تملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل  لتزامات مح إ

 وذاتية التصفية 
     

 ديسمبر 31
2019 

 أعضاء  
 اإلدارة  مجلس 

 مين  مساه
 ن يرئيسي

 الشركة 
  األساسية األم

     
 ودائع العمالء  3,274 700 8 3,982
 قتراضات إ 1,505 - - 1,505

171 - - 171 
ة والمعامالت قصيرة األجل  تملة من المتاجرلتزامات مح إ

 وذاتية التصفية 
 

 :لألرباح أو الخسائر الموحدةالمرحلية  ةالقائمالمتضمنة في وقة ذات العال باألطراف وفات المتعلقةالمصرو خلالد فيما يلي 
 

 يونيو 30
2020 

يونيو   30
2021   

    
 لةوخل عمد  4 3

 ائد مصروفات الفو  26 53
 

 ( 19 - كوفيد) تجدالمستأثير فيروس كورونا  13
 

قامت حكومات   عالم. فقد الحاء  أنفي مختلف    19-دعن انتشار فيروس كوفي  2020مارس    11أعلنت منظمة الصحة العالمية بتاريخ  
من معدل انتشاره،   قيود تهدف إلى الحد  بفرضوعة،  العديد من الدول، بما في ذلك مملكة البحرين ودول أخرى تعمل فيها المجم

بنوك المركزية ك، شرعت الحكومات والأثيرات مباشرة على األشخاص والشركات واالقتصاديات. وباإلضافة إلى ذلوالذي كان له ت
لدفع( للحد من ات اإعفاءتي تعمل فيها المجموعة باتخاذ إجراءات للدعم االقتصادي وتخفيف األعباء )بما في ذلك  صاديات القت اال  في

 ير على األفراد والشركات.التأث
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 المختصرة   الموحدةرحلية المحول القوائم المالية ت يضاحاإ
 )مراجعة(  2021 يونيو 30

 ية كماليين الدوالرات األمريم بجميع األرقا  

 

 ( تتمة ) ( 19 - كوفيد) المستجدتأثير فيروس كورونا  13
 

ولذلك   كثب  الوضع عن  المجموعة  واستمراريةلضما تراقب  مرونه  التشغ  ن  قامعملياتها  وقد  استمراري بت  البنك  يلية.  خطط  ة فعيل 
 –كوفيد  ا  س كورونرولتعطل األعمال نتيجة لتفشي في  وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة التأثير المحتمل  أعمالهف  تصري 

 المالي.  وأدائه على عملياته 19

 
لدعم لمخصصات فيما يتعلق با توجيهات بشأن المعالجة المناسبة لصرفية والمحاسبية  الممية  ظيوعالوة على ذلك، قدمت الجهات التن

لقيأجرت المجموعة ت  . وبناء على ذلك،19  –المقدم للعمالء نتيجة ألزمة جائحة كوفيد    19  –المترتبة لجائحة كوفيد    تأثيراتيماً 
المتوقع االئتمانية  الخسائر  ومنهجية  المالية  نتائجها  النظرة  خداواستة  على  معلومات  المنم  للفترة  والقرارات   30تهية في  المستقبلية 

تضمنت التي  و  2020يسمبر  د  31من    ر اعتباراً ون تغيير إلى حد كبيظلت منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة دد  لق .2021يونيو  
لمراعاة  التغي كوفيد  رات  جائحة  يلي  و  19-تأثيرات  اة  وهريج الللمدخالت  شرح  أدناه  فيما  لحساب  االئتمانية المستخدمة  لخسائر 

 .ةالمتوقعة للفتر 
 
 االحتماالت  ترجيحوالمستقبلية  ومات النظرة ل معمعقولية  (أ

الم العتستخدم  من  االقتصادية  جموعة مجموعة  فالوامل  تقييمكلية  الصلة    ي  ذات  المتوقعة  االئتمانية  مناطق جغرافية بعدة  الخسائر 
ت، الحالة التصاعدية والحالة األساسية ثالثة سيناريوها في ظل  العالمي  يد  على الصعتأثيرها    دىار معتبمع األخذ في االللعمليات  

نتظم وتطبيق اجتهاداتها في تحديد ما يشكل أساس م  نة علىعيسلسلة اقتصادية موعة بمراجعة وتحديث  والحالة التنازلية. تقوم المجم
 تقديرات معقولة ونظرة مستقبلية.

 

تم مراجعتها والموافقة لالكلي  ت المجموعة أحدث بيانات االقتصاد  ، استخدم2021سنة    من  ثانيال  خالل الربع وكالة موديز التي 
الخسائر االئتمانية المتوقعة. عند وضع التقديرات، قامت نماذج    إنشاءض  ألغرالالستخدام    والتي تعتبر مناسبة  عليها من قبل اإلدارة

تي تتضمن على سيناريوهات الحالة كيد على عوامل االقتصاد الكلي )ال تملة من خالل التأ مح ج التائالمجموعة بتقييم مجموعة من الن
دون تغيير   التنازليةوصاعدية واألساسية  الت التو للحا ريى ترجيحات السينا وأبقت علالتنازلية(  اسية والحالة  التصاعدية والحالة األس

 .2020 سمبردي 31من   % على التوالي اعتباراً 30% و40% و30عند 
 

 سبة للخسائر االئتمانية المتوقعة  يرتبط بذلك من معالجة محاالء وما  دعم العم ب(

يسعون   الذين  الملتزمون  معاملة  طلب  يتم  على  الحصول  بصورةإلى  الوقت  ست  لمنح  األأجيل  لتأثيرات داد  نتيجة  الفائدة  أو  قساط 
مع التوجيهات التنظيمية الم 19  –جائحة كوفيد   خسائر لل   فية. كما يتم إجراء تقديرق الجغرا ل منطقة من المناط ك  ة في حلي، تمشياً 

 ية. لتنظيما  وفقاً للتوجيهات تقارير مرتبطة بذلك االئتمانية المتوقعة ومراحل التصنيف لمثل هؤالء العمالء وأي
 

 عمالء الومحافظ  محددةعلى قطاعات  المخصصات اإلضافيةتطبيق  ج( 

الئتمانية المتوقعة استناداً إلى فحص على تقديرات الخسائر ا  ت اإلضافيةالمخصصا المجموعة    قت، طباليبالنظر إلى السيناريو الح
، تم األخذ في االعتبار الخطورة اإلضافيةمخصصات لا دير تقهرية(. في اثناء إلى االجتهادات الجوالضغط الداخلي )باإلضافة تحليل 

وفضالً عن المسار   لناتجة عن إجراءات الدعم الحكومي،تأثيرات التخفيف اك  ي ذلا فا بمالمحتملة للصدمة االقتصادية ومدتها حدوثه
اعتبار تأثيرات الفروالمحتمل للتعافي الالحق. كما أخذت المجموعة في اال القطاع، بما في ذلك محفظة وئات اللف ق المحتملة على 

ستواصل .  19  –ياق جائحة كوفيد  في س  9لمالية رقم  ا  عدادإل  دوليالبيانات الصادرة عن الهيئات التنظيمية بشأن تطبيق المعيار ال
 يد من المعلومات.ت، عندما تتوفر المزوترجيحات السيناريوها  المخصصات اإلضافيةهذه جموعة عملية إعادة تقييم الم

 
قييم مية والنوعية في تلكات الوم، أخذت المجموعة في االعتبار المع9  رقم  الماليةالتقارير    إلعدادطلبات المعيار الدولي   مع متتماشياً 

 .في المخاطر ةالجوهريالزيادة 
 

التالي امن، وبقن الكتيعالية من عدم ال  ت حدوثها تخضع لدرجهاقتصاديه، فإن التوقعات واحتماالكما هو الحال بالنسبة ألي تنبؤات  
 فان النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة.

 
 ة  ليالما ات تعديل الموجود (د

البح  تفشأصدر مصرف  بشأن  تعميمات  عدة  المركزي  كوفيد  رين  كورونا  فيروس  يتعلق   للبنوك في   19  -ي  فيما  البحرين  مملكة 
المتضررة، والتي ستقوم المجموعة بموجبها بتقييم طلبات التأجيل على  قطاعات  يها للعللفوائد المستحقة  ل سداد أصل الدين وا بتأجي

لى ن لم تمنح المجموعة أي طلبات إعفاء ععن مصرف البحرين المركزي. وبما أ للتعميمات الصادرة وفقاً دة أساس كل حالة على ح 
 . 2020 يونيو 30و 2021يونيو  30يتن في المنتهت نالفترتيسارة تعديل خالل ي لم يتم إثبات أي خ الفوائد خالل الفترة، وبالتال 
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 تصرة  المخ الموحدةرحلية المحول القوائم المالية يضاحات إ
 مراجعة( ) 2021 يونيو 30

 
 والرات األمريكية لدماليين ا األرقام بجميع  

 ( تتمة ) ( 19 - كوفيد) المستجدتأثير فيروس كورونا  13
 
   ئتمانية الموقعة على الخسائر االالحقة الحداث األتأثير   (ـه
 

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

   .ختصرةالمة الموحدلية مرحالالقوائم المالية ريخ إصدار هذه تا  معقول فيبشكل قياسها 

 

 وهرية  جحداث أ 14
 
 البالغة  صته ح   الستحواذ على، ل، لبنان(بلوم)  ان والمهجر ش.م.ل ع بنك لبنم  شراءع ولبنك اتفاقية بي، أبرم ا2021  يناير  15يخ  اربت

 صري. م  جنيه  مليون  6,700ة  يم% بق100صري بنسبة  م المملكية بنك بلوم  لتقييبمقابل نقدي مقترح    مصرنك بلوك  بمن  %  99,4
االستحواذ والحصول على السيطرة وتعيين ممثلي عملية  هناك شروط مختلفة إلتمام  توجد  وكجزء من االتفاقية،  ،  كجزء من االتفاقية

الموافقات التنظيمية المختلفة في الحصول على  روط، من بين أمور أخرى،  هذه الش  وتتضمن  البنك في مجلس إدارة بنك بلوم مصر.
من عملية   المال لبنك بلوم مصر بحيث يبلغ رأس المال المدفوع عند االنتهاء  مملكة البحرين ومصر ولبنان واستكمال زيادة رأس

 . لجميع الشروط السابقةمجموعة متثل الت، لم 2021يونيو  30كما في . مصري جنيه مليار 3 حواذاالست


