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 المقدمة
القوائ د  ـلق بمراجعة  المختصرة    مقمنا  الموحدة  المرحلية  المصرفيـالمرفقالمالية  العربية  للمؤسسة  )ش.م.ب.(ة   ة 
معاً  [  بعةالتا  هاوشركات  "[البنك"[ إليهم  فيـ كم  ]"المجموعة ب "المشار  من والتي    2022  يونيو  30  ا  القائمة    تتكون 

في    ةالموحدالمرحلية   كما  المالي  المو  2022يونيو    30للمركز  المرحلية  الخسائردحوالقوائم  أو  لألرباح  والدخل    ة 
والتغيرات    تدفقات النقديةللالموحدة  رحلية  القوائم المولفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ    الشامل

القوائم  هذه    وعرض  . إن إعداداإليضاحيةالمعلومات  نتهية في ذلك التاريخ وأشهر الم  ستة الالملكية لفترة    في حقوق
لمعيار المحاسبة الدولي رقم  رحلية الموحلم ا  المالية هو من    المالية المرحلية  بالتقاريرالخاص    34دة المختصرة وفقاً 

هيالبنك  إدارةمجلس  مسئولية   مسئوليتنا  إن  ختامي  .  تقرير  هذه    إصدار  الماليحول  الموحدة  القوائم  المرحلية  ة 
 ناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.  ستا  المختصرة

 
 راجعة اق المطن

ل وفقاً  مراجعتنا  تمت  الدولي  يامعل لقد  ال،  2410رقم    مراجعةلل ر  مدقق  معلمراجعة  قبل  من  المرحلية  المالية  ومات 
  ظفين المو   إلىبشكل أساسي  استفسارات  توجيه  على  المعلومات المالية المرحلية  . تتضمن مراجعة  مستقل عن المؤسسة

إن نطاق المراجعة هو  رى.  خأمراجعة  وإجراءات  عة تحليلية  مراج  إجراءو  عن األمور المالية والمحاسبية  المسئولين
ن بكثير من  الدولية وبالتالي  طاقأقل  التدقيق  يتم عمله حسب معايير  الذي  يمكننا    ،التدقيق  الحصول على  ذلك  ال  من 

بدي رأي  ال ن  فإننا،  لذاالتدقيق.  عملية  خالل  من    نتعرف عليهاالتي قد  األمور الهامة  جميع  إطالعنا على    تأكيدات حول
 وائم. حول هذه القتدقيق 

 
 الخاتمة

رة المرفقـة لم  نا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصصل إلى علمنا أي أمر يجعلبناًء على مراجعتنا، لم ي
 .  34ي رقـم   لمعيار المحاسبة الدولالنواحي الجوهرية، وفقاً  كافة، من  إعدادهايتم 

 
 
 
 

 2022 غسطس أ  10
 المنامة، مملكة البحرين 



 ( .م.ب.ية )شرفلمصة امؤسسة العربيال

 . ةمختصرلة المرحلية الموحدة االيلمئم ا لقواا جزءاً من هذه  14إلى  1رفقة من تشكل اإليضاحات الم
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القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي  
 )مراجعة(  2022 يونيو 30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 مدققة  مراجعة  

 ات إيضاح 
 يونيو  30

2022 
 ديسمبر 31

2021 

 الموجودات 
 2,626 2,043 وال سائلةمأ

 902 987 المتاجرة  ضرلغا هب فظمالية محت اق أور

 3,031 2,510 ىخرومؤسسات مالية أ بنوك لدىإيداعات 

 698 1,029 شراءاتفاقيات إعادة  ق مالية مشتراة بموجبراأو

 8,350 7,378 4 ة غير المتاجرمحتفظ بها لغرض  تاستثمارإ

 16,768 17,022 5 فوسل قروض

 2,213 3,037 موجودات أخرى

 309 280 ت داومع كات ممتل
────────── ──────────

 34,897 34,286 مجموع الموجودات 
══════════ ══════════

 المطلوبات
 20,734 20,512 ودائع العمالء 

 4,388 3,712 البنوكدائع و

 725 481 يداعإات دا هش

 2,011 1,630 اء شر ةدا اتفاقيات إع وجب مباعة بمق مالية اأور

 79 87 ئب ضرا

 1,514 2,115 أخرى مطلوبات 

 1,211 1,244 إقتراضات
────────── ──────────

 30,662 29,781 مجموع المطلوبات 
────────── ──────────

 حقوق الملكية 
 3,110 3,110   لمالاس رأ

 (6) ( 6) ة  زانأسهم خ 

 530 530   ينوانق  إحتياطي

 1,055 1,071 أرباح مدورة 

 (817) (990)رى  يات أخ إحتياط
────────── ──────────

 3,872 3,715 ة األم مساهمي الشركالعائدة إلى وق الملكية قح

-390 13 1رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 
────────── ──────────

 3,872 4,105    ةائموحاملي األدوات المالية الد ة األمالعائدة إلى مساهمي الشرككية حقوق المل

 363 400 ة سيطرير محقوق غ
────────── ──────────

 4,235 4,505 لملكية  ق احقوموع جم
────────── ──────────

 34,28634,897ية  الملك حقوقو  مطلوباتمجموع ال
══════════ ══════════

وتم توقيعها نيابة   2022  أغسطس  10إلدارة بتاريخ  من قبل مجلس اتصرة  خ مال  حدةمرحلية الموة الماليتم اعتماد إصدار القوائم ال
   .باإلنابة فيذي للمجموعةتنال ئيسوالررة اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدا  مجلسعنهم من قبل رئيس 

 لكبير ا عمر  صديقال
 دارة يس مجلس اإلئر

 م سلي رضادال محمد عب 
 دارة س اإل مجل  يسنائب رئ

صائل الوعري 
الرئيس التنفيذ ي  لل مجموعة باإلنابة 



 ( .م.ب.ية )شرفلمصة امؤسسة العربيال

 . ةمختصرلة المرحلية الموحدة االيلمئم ا لقواا جزءاً من هذه  14إلى  1رفقة من تشكل اإليضاحات الم
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الموحدة لألرباح أو الخسائرالمرحلية  ئمةالقا
 )مراجعة(  2022 يونيو 30 في أشهر المنتهية الستةلفترة 

رات األمريكية الدواليين بمال رقاماألجميع 

 عة مراج ة عمراج
 للثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 2021 2022 2021 2022 إيضاحات  

 ي تشغيلالدخل ال

 475 896 206 493 ودخل مشابه  دخل الفوائد
 ( 215)  ( 526)  ( 68)  ( 300) ومصروفات مشابهة   الفوائدفات رومص

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

 260 370 138 193 ائد صافي دخل الفو

 147 150 87 80 6 آخر  يتشغيل دخل
───────── ───────── ───────── ───────── 

 407 520 225 273 ي تشغيلالدخل مجموع ال
───────── ───────── ───────── ───────── 

 يةتشغيلالمصروفات ال

 156 199 78 99 موظفون 
 23 27 13 12 ومعدات ممتلكات 

 74 105 37 61 أخرى 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 253 331 128 172 يةمصروفات التشغيلالمجموع 
───────── ───────── ───────── ───────── 

قبل مصروفات  التشغيليصافي الربح 
 154 189 97 101الخسائر االئتمانية والضرائب 

 ( 49)  ( 51)  ( 29)  ( 26)  7ية الئتمان ائر ا مصروفات الخس
───────── ───────── ───────── ───────── 

 105 138 68 75 ئبقبل الضرا الربح

 ( 36)  ( 42)  ( 35)  ( 22)  على العمليات الخارجية  ضريبي مخصص
───────── ───────── ───────── ───────── 

 69 96 33 53 للفترة الربح 

 ( 14)  ( 26)  ( 8)  ( 14)  يطرة قوق غير المسعائد إلى الحالالربح 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 55 70 25 39 إلى مساهمي الشركة األم  ةالعائد الربح 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 لسهم في ل األساسي والمخفضصيب  نال
 0,02 0,02 0,01 0,01  ( ةمريكياأل اتدوالربال ) (الخسارة)األرباح 

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

 الكبير الصديق عمر 
 ة س اإلدارجلس مرئي

 محمد عبدالرضا سليم 
 دارة إل ا نائب رئيس مجلس

 صائل الوعري
باإلنابة  مجموعةل ل ي التنفيذ  الرئيس



 ( .م.ب.ية )شرفلمصة امؤسسة العربيال

 . ةمختصرلة المرحلية الموحدة االيلمئم ا لقواا جزءاً من هذه  14إلى  1رفقة من تشكل اإليضاحات الم
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 الشامل  لدخل ل  ةالموحدالمرحلية ائمة قلا
 ( ة)مراجع 2022يونيو  30تهية في أشهر المن الستةلفترة 

 األمريكية  جميع األرقام بماليين الدوالرات 
 

 مراجعة    مراجعة  

 
 للثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 للستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30
 2022 2021 2022 2021 

     

 69 96 33 53 ترة للف لربح ا
 ──────── ──────── ───────── ───────── 

     
     : خرآلامل شاالدخل ال  (ىالشاملة األخر الخسارة)
     
الدخل الشامل اآلخر    (الشاملة األخرى الخسارة)

إلى  ( إعادة تدويره أو) نيفهصت إعادة سيتم ي ذال
     قة: لالحفي الفترات ا ئرأو الخسا األرباح 

     

     تحويل عمالت أجنبية:
ة عمالت أجنبي من تحويل غير محقق ربح)خسارة( 

 41 ( 29)  118 ( 103)  ألجنبيةا عةابات التفي الشرك 
     

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   ديّنأدوات 
     : الشامل اآلخر

 42 ( 122)  36 ( 81)  صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة 
 ──────── ──────── ───────── ───────── 

مل اآلخر  الدخل الشا  (الشاملة األخرى الخسارة)
 83 ( 151)  154 ( 184)  فترة لل
 ──────── ──────── ───────── ───────── 
     

 152 ( 55)  187 ( 131)  للفترة الشامل الدخل  )الخسارة الشاملة( مجموع
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ 
     

     العائد إلى: 
 121 ( 103)  137 ( 111)  مساهمي الشركة األم

 31 48 50 ( 20)  يطرة حقوق غير مس
 ──────── ──────── ───────── ───────── 

  (131 ) 187  (55 ) 152 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ 

 

 
 



 ( .م.ب.ية )شرفلمصة امؤسسة العربيال

 . ةمختصرلة المرحلية الموحدة االيلمئم ا لقواا جزءاً من هذه  14إلى  1رفقة من تشكل اإليضاحات الم
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 دية لتدفقات النقل  ةحدموالالمرحلية ائمة قلا
 )مراجعة(  2022يونيو  30 هية فيالمنت أشهر  ستةاللفترة 

 رات األمريكيةالدوالجميع األرقام بماليين  
 

   ةعجمرا 

 
 أشهر المنتهية ستةلل

 يونيو 30في 

 2022 2021 

    األنشطة التشغيلية 

 69 96  للفترة الربح 

    
    : تعديالت للبنود التالية

 49 51  مانية  مصروفات الخسائر االئت

 24 29    وإطفاء إستهالك
 ( 17) (16)  صافي -رة غير المتاج رضلغ اظ به محتفدين إستثمارات ربح من استبعاد 

    تشغيلية: المطلوبات  الموجودات و لاتغيرات في     

 ( 10) 4  ىخر أ  ةمؤهلنة وأذونات ت خزاأذونا

 ( 291) (28)  تاجرةأوراق مالية محتفظ بها لغرض الم

 ( 365) 272  ات مالية أخرىؤسسوم وكبنلدى   اتإيداع 

 826 (321)  شراء إعادة  تقيا اتفا  أوراق مالية مشتراة بموجب

 ( 1,926) (628)  وسلف  وضقر 

 ( 223) (788)  أخرى جودات وم

 1,948 689  * عمالءالودائع 

 799 (663)    نوكالب ودائع 

 ( 291) (391)  شراء  إعادة  اتفاقياتراق مالية مباعة بموجب وأ

 140 592  أخرى باتطلوم

 74 222  أخرى غير نقدية  تغيرات
  ─────── ─────── 

 806 (880)  تشغيلية طة الاألنشمن الناتج  (يف المستخدم )  في النقداص
  ─────── ─────── 

    ية ر تثماسة اإلاألنشط

 ( 2,585) ( 3,213)  ة غير المتاجر محتفظ بها لغرض  إستثماراتشراء 

 2,011 3,809  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  اتإستثمار  داستردا وبيع 

 ( 26) (16)  ات عد ومكات  ممتل شراء

 4 3  ومعدات ت لكاممتبيع 

 10 (41)  صافي    –شركات تابعة  ار فيإستثم
  ─────── ─────── 

 ( 586) 542  يةستثمار األنشطة اإل (يدم فخستالم)من الناتج قد  الن فيصا
  ─────── ─────── 

    يلية األنشطة التمو

 54 (180)  صافي  –يداع  إشهادات   إصدار   (سداد)
 ( 94) (7)  إقتراضات   اد سد

 - 30  ات راض إقت إصدار 

 - (31)  مساهمي المجموعة  هم مدفوعة لح أسبار أ

 ( 7) (11)  مسيطرةهم مدفوعة لحقوق غير ح أسبار أ
  ─────── ─────── 

 ( 47) (199)  ويليةالتم طةاألنش لمستخدم فيا  صافي النقد
  ─────── ─────── 

 173 (537)  حكمه وما فيالنقد في صافي التغير 

 60 (12)  على النقد وما في حكمه بيةنجتغيرات سعر صرف العمالت األير تأث    
 1,752 2,585  الفترة في بداية  وما في حكمه قد الن    
  ─────── ─────── 
 1,985 2,036  **فترةالة نهايفي   د وما في حكمهنقال
  ═══════ ═══════ 
 

ة  ئالية إضافية / دائمة فرأسم أدواتالعمالء إلى من ودائع  ريكي والذي تم تحويلهأم  الر مليون دو 390ير نقدي بقيمة ن ذلك على بند غم* يتض
1 

 

أشهر   لية ألكثر من ثالثةبتاريخ استحقاق أص أخرى ةهلؤم نة وأذونات اخز  تذوناأاء  ثنسائلة باستألموال الى ا* يشتمل النقد وما في حكمه عل*
 .(أمريكي دوالر مليون  10 :2021يونيو  30) أمريكي دوالر   مليون 36بإجمالي 



 ( .ؤسسة العربية المصرفية )ش.م.بالم

 . تصرةحدة المخالموحلية لمر ة اماليلئم ا القوا جزءاً من هذه  14إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الملكية لتغيرات في حقوق المرحلية الموحدة ل ائمة الق
 )مراجعة(  2022يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 ريكية ألمرات اين الدواليم بمالا األرق جميع  

 

 األم لشركة ي اعائدة إلى مساهمحقوق الملكية ال 

ل  أس الما ر
ضافي /  اإل

 1الدائم فئة 

 قحقو
ر  يغ
  ةسيطرم

 مجموع
 قوق الملكية  ح 

      إحتياطيات أخرى      

 
 رأس 
 المال 

أسهم  
 خزانة 

 ياطي إحت
 قانوني 

 أرباح 
 مدورة*

 إحتياطي 
 عام 

 تعديالت
 تحويل 

عمالت 
 ة يأجنب

تغيرات 
متراكمة 

 ةيمفي الق
 العادلة 

تياطي  ح إ
صندوق 

     موعالمج  اعد لتقا
              

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

              

 96  26 - 70 - - - - 70 - - - الربح للفترة 
 (شاملة أخرى خسارة)

 (151)  22 - (173) - (122) (51) - - - - - للفترة  شامل آخر دخل 
 ─────── ──────

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

 ── 

─────── ───────  ─────── 
 ملا الشل دخ الموع ج م

 (55)  48 - (103) - (122) (51) - 70 - - - ترة للف (لخسارة الشاملةا)

 (31)  - - (31) - - - - (31) - - - ** أرباح أسهم
إصدار رأس المال  

 390  - 390 - - - - - - - - - 1ئم فئة اإلضافي / الدا
تغيرات أخرى في حقوق 

 (34)  (11) - (23) - - - - (23) - - - ركات التابعةشال
 ─────── ──────

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

─ 
─────── ───────  ─────── 

  2022 يونيو 30 يف
 4,505  400 390 3,715 ( 30) ( 59) (1,001) 100 1,071 530 ( 6) 3,110 )مراجعة( 

 ═══════ ══════

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

═ 
═══════ ═══════  ═══════ 

 
 .مريكي(ر أوالد مليون 510  :2021 برسمدي 31)  مليون دوالر أمريكي 517حيد شركات تابعة بإجمالي تو نمجة زيع نات لتوقابلة ل غيرات المدورة على إحتياطيح تتضمن األربا  *
 

 . 2022مارس  23ريخ  تماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتا اج  في (يءش : ال2020سهم )لل  0,01أسهم بواقع  حربا ة على دفع أ** تمت الموافق
 
 



 ( .العربية المصرفية )ش.م.بمؤسسة ال

 . المختصرة الموحدةة حليالمر  ةن هذه القوائم المالي مءاً جز  14لى إ 1ات المرفقة من يضاح تشكل اإل
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 الملكية لتغيرات في حقوق ل المرحلية الموحدة ائمة الق
 )مراجعة(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 ريكية مألام بماليين الدوالرات ااألرق جميع  

 

 األم  ية العائدة إلى مساهمي الشركةالملكحقوق  

ل  أس الما ر
اإلضافي /  

 1الدائم فئة 

 حقوق
ر  غي
  ةطريسم

 مجموع
 قوق الملكية  ح 

      إحتياطيات أخرى      

 
 رأس 
 المال 

أسهم  
 خزانة 

 تياطي إح 
 قانوني 

 أرباح 
 مدورة*

 إحتياطي 
 عام 

 تعديالت
 تحويل 

عمالت 
 بية أجن

تغيرات 
متراكمة 

 ةيمي القف
 ة ادللعا

تياطي  ح إ
صندوق 

     موعالمج  اعد لتقا
              

 4,144  377 - 3,767 (40) 20 (902) 100 965 520 (6) 3,110 2020ديسمبر  31في 
 69  14 - 55 - - - - 55 - - - الربح للفترة               

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

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

─ 
─────── ───────  ─────── 

 ملا الشل دخ الع موج م
 152  31 - 121 - 42 24 - 55 - - - ترة للف

أخرى في حقوق  تغيرات
 (14)  (16) - 2 - - - - 2 - - - الشركات التابعة

 ─────── ──────

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

─ 
─────── ───────  ─────── 

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

 ═══════ ══════

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

═ 
═══════ ═══════  ═══════ 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية المالية  حول القوائم تاحيضاإ
 ( مراجعة) 2022 ونيوي 30
 دوالرات األمريكية جميع األرقام بماليين ال 

 

 واألنشطة التأسيس 1
 

اسسة  المؤ  تتأسس )ملالعربية  ويز  ]نك""الب[ش.م.ب.(  صرفية  أميري،  مرسوم  بموجب  البحرين  مملكة  بموجب   اولفي  أعماله 
دودة ت مسؤولية مح ذاة  نيريح بساهمة  م  كةشرعبارة عن    كبنال  ركزي.ين المحرلب ا  مصرف  نلة صادر عمج ل ا بي  صرفخيص متر

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

 
البنك .  نحريالب مملكة امة،، المن5698 .ص.بة، وماسيالدبل قةنطلمة، ايفبية المصر رعلا سةمؤسرج الهو بلمسجل للبنك ن اإن العنوا 
 لكة البحرين. مم، والسياحةرة لصناعة والتجاوزارة ا لصادر عنا  10299التجاري رقم   صموجب الترخيمسجل ب

 
الية لمسسات امؤالو  ركاتشلمصرفية لالت  ما خدال  ي ذلكية بالجملة بما فدولة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية اللمجموعتقوم ا

واهيكلالم  ت مويالوالت  المشاريع  ليتموو المشة  والخزالقروض  وخدمتركة  وال نة  التجاري  التمويل  اإلسالات  المصرفية  مية خدمات 
ة في صر لمت الخدما "بنك إلى" ضمن ا  سمىالرقمية المتوفرة عبر الهاتف المحمول فقط والمودخلت في مجال الخدمات المصرفية  

 ال أفريقيا. ق األوسط وشمشرالة نطقمفي  طقفئة فية للتجز ر صمال لخدماتا وتقدم د.رافة لأليكاالستهال
 

 وعةمجملل السياسات المحاسبيةالتغيرات في أسس اإلعداد و 2
 
 أسس اإلعداد 2-1

المرحلإعداد  تم   تقارير المالية "بال  لخاصا  -  34  مرق  دولي معيار المحاسبة الل  وفقاً   ةعمومج للصرة  لمختا  ةدية الموح القوائم المالية 
إعلية"المرح تم  الق.  المنتهية  داد  للسنة  الموحدة  المالية  ل  2021مبر  ديس  31في  وائم  المعايي وفقاً  الدور  إلعداد  المالية لية  لتقارير 

قبل  المعدلة  بصيغتها   المركزيصممن  البحرين  ال  رف  القوائم  إعداد  ا مالوتم  المختصية  الموحدة  ل لمرحلية  للف رة  ترات لمجموعة 
ر لمعايي باستخدام ا  34حاسبة الدولي رقم  الم  عيارللتوجيهات المقدمة من قبل موفقاً    2021ر  مبديس  31نتهية في  للسنة المية  المرحل

ير المعاي" االنتقال من    نينتج ع   ملو.  لبحرين المركزيف امصرب إطار عمل  ج بموالمعدلة  بصيغتها  لتقارير المالية  الدولية إلعداد ا 
 "لمالية إلعداد التقارير ا لية  المعايير الدو"إلى    "البحرين المركزيرف  ص مبل  المعدلة من قبصيغتها  المالية  لتقارير  اد اإلعد لدولية  ا

في   (رةختص الم موحدة  وائم المالية المرحلية القالمدرجة كأرقام مقارنة في هذه ال)مسبقاً  ة  المسجلة في األرقام  رات جوهريأي تغي
ل الشام  والدخللألرباح أو الخسائر  الموحدة    وائمالقو  2021  ديسمبر  31و  2021  يناير  1كما في    يال مللمركز ال  ةدموح القائمة ال

الملكية   حقوق  في  والتغيرات  النقدية  في  والتدفقات  المنتهية  للو  2021ديسمبر    31للسنة  المرحلية  المنتهيةلفترات   31في    لسنة 
 . 2021ر ديسمب

 
 لمجموعةا  من قبل ةقطبلماوالمعدلة   دةيدلجات اريوالتفس  اييرالمع 2-2

ال إسا سيا إن  في  المتبعة  المحاسبية  الت  الما قوعداد  المو  ةيلائم  المختصرةدح المرحلية  مطابقة  ة  إعداد   يتال  كلتل  هي  في  إتباعها  تم 
الموضح في   لعملار ات في إط راالتغي ستثناء  إ بو،  2021  مبرديس  31نتهية في  الم  ةنلسل   عةوممج للسنوية الموحدة  المالية  القوائم ال

من  جموعة  معلى الالتي أصبحت نافذة  المعدلة  فسيرات الجديدة والت  وأالمعايير  ق  بيتطوه  أعال  1-2ضاح رقم  إليا يناير   1اعتباراً 
 د. بع غير إلزامي هنولك رهتم إصدا أو تعديل  ر أو تفسيرا ير ألي معيق المبكلتطبة با المجموعم  قت لم. 2022

 
المختصرة الموحدة  لية  المرح المالية  قوائم  ثير على الأي تأ لها    ليس  ، ولكن2022سنة    مرة في  ألولالت  ديتعمن ال  يدلعدق ابيطتم  تي
 .وعةمجملل
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 المختصرة   الموحدةمرحلية ال المالية  مئ ات حول القوايضاحإ
 )مراجعة(  2022 يونيو 30

 
 ت األمريكية رادوالن القام بمالييجميع األر 

 بية المحاس ياساتم السص ألهملخ 3
 

هي مطابقة المختصرة    ةدالموح المرحلية  مالية  لاائم  قولا  هذهد  إعدافي    المستخدمة  اتراض واالفتقديرات  لت والمحاسبية  سات اسيا ال  نإ
 ايير المع  تطبيقاء  ثنستإ ب و  2021ديسمبر    31موعة للسنة المنتهية في  مج للحدة  موالالسنوية  تخدمة في إعداد القوائم المالية  المستلك  ل
موحدة لا   المرحليةم المالية  وائالقل  حو  2-2م  اح رقض يإلو موضح في ا ه  كما ،  2022يناير    1ن  م  اً اعتبارنافذة  الالجديدة  التعديالت  و

 ختصرة. لم ا ائم المالية المرحلية الموحدةحول القو 1-2كما هو موضح في اإليضاح العمل إطار في   تغيروال المختصرة
 

 جرةالمتا غير  رضلغها تفظ بستثمارات محإ 4
 مدققة  مراجعة   

  
 نيو يو 30

2022 
ديسمبر  31

2021 

    دات ديننس

 1,683 1,344  بالتكلفة المطفأة ة رج مد

 6,755 6,119    اآلخرمل ل الدخل الشا الة من خ مدرجة بالقيمة العادل
  ─────── ─────── 
  7,463 8,438 
    

 (105) (100)  عة متوقاالئتمانية ال الخسائرات صمخص
  ─────── ─────── 

 8,333 7,363  صافي  -سندات الدين 
    

    ملكية لسندات أسهم حقوق ا

 17 15  خر ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل ممدرجة بالقي
 ─────── ─────── 
  15 17 
  ─────── ─────── 
  7,378 8,350 
  ═══════ ═══════ 
 

 : 2021ديسمبر  31و 2022يونيو  30كما في ة المرحلب حسالدين  داتلسنم تقسيفيما يلي هو 
 

 ( مراجعة )  2022 يونيو 30 

 وع المجم 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 7,463 89 - 7,374   سندات دين، إجمالي

 (100) ( 86) - ( 14) عة المتوقة الخسائر االئتماني صاتمخص
 ─────── ─────── ────── ────── 
 7,360 - 3 7,363 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 

 ( مدققة) 2021ديسمبر  31 

 موعمج ال 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 8,438 89 - 8,349   ، إجماليدين سندات

 (105) (86) - (19) المتوقعة ر االئتمانية مخصصات الخسائ 
 ─────── ─────── ────── ────── 
 8,330 - 3 8,333 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية القوائم المالية حات حول يضاإ
 ( )مراجعة 2022 يونيو 30

 
 ريكية مألرقام بماليين الدوالرات األع اجمي 

 ف ض وسلقرو  5
 ( ة مراجع)  2022 يونيو 30 

 3حلة المر 2ة رحلالم 1ة رحلالم   

مشتراة  
  ممنوحة/

  ةلحمضم
 موع المج مانيا  ئتا

      

 17,731 1 649 834 16,247 إجمالي  ،روض وسلفق

 (709) - (494) ( 77) (138) االئتمانية المتوقعة الخسائر  مخصصات
 ──────

─ 

──────

─ 

─────── ─────── ────── 
 16,109 757 155 1 17,022 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ 
 

 ( قةدقم) 2021 ديسمبر 31 

 3المرحلة  2ة رحلالم 1ة رحلمال   

مشتراة 
  ممنوحة/

مضمحلة 
 موعالمج  ائتمانياً 

      

 17,459 1 598 821 16,039 إجمالي  ،روض وسلفق

 (691) - (493) (89) (109) االئتمانية المتوقعة الخسائر  مخصصات
 ────── ────── ─────── ─────── ────── 
 15,930 732 105 1 16,768 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ 

 

تأجيل شكل    على  سداد المدفوعاتتأجيل  لمنحهم فترة سماح  الذين تم    العمالء  منالرصيد المستحق    بلغ،  2022يونيو    30كما في  
القرض    المدفوعات أو الفائدة  396:  2021مبر  يسد  31)ريكي  والر أمن ديومل  85  مبلغ وقدره  19  –فيد  وة كنتيجة لجائح على 
 . (مليون دوالر أمريكي

 

تحليل    ما في الخسا  تغيراتاليلي  المتوقعة خالل  اال  ئرفي مخصصات    يونيو   30و  2022  يونيو  30في    تينالمنتهي  ترتينالفئتمانية 
2021 : 

 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1مرحلة ال   جعةمرا
     

 691 493 89 109 2022يناير  1كما في 

 - 17 ( 20) 3 ن المراحل التحويالت بي صافي

 ( 52) ( 52) - - بالغ مشطوبة م

 52 17 6 29 صافي  –لفترة لمخصص 

 18 19 2 ( 3) ى ريرات أختعديالت الصرف وتغ
 ─────── ─────── ────── ─────── 

 709 494 77 138   2022 يونيو 30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
 

 المجموع 3حلة مرال 2 المرحلة 1ة المرحل مراجعة
     

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

 40 40 (8) 8   صافي –لفترة ل (استرجاع مخصص)مخصص 
 5 6 - (1)  خرىوتغيرات أصرف تعديالت ال

 ─────── ─────── ────── ─────── 

 880 720 86 74 2021يونيو  30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 المختصرة   موحدةلاالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 ة( )مراجع 2022يونيو  30

 
 ريكية مالرات األرقام بماليين الدواأل جميع 

 

 آخر  تشغيلي دخل 6
 مراجعة   

 
  يونيو 30

2022 
 يونيو 30

2021 
   

 76 92 *  صافي –  عموالتلوام لرسودخل ا

 14 11 لمكتبمليات ا ل من عدخ 
 24 22 من المشتقات المالية  حبرصافي 
 (2) ( 13) أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة من رة خسا  صافي

 2 4 ة ينب من تحويل عمليات العمالت األج ربح صافي 
 7 1 * *  جنبيةالعمالت األتغيرات ن لتحوط معلى ا ربح

 17 16 صافي  – غير المتاجرة ضلغرمحتفظ بها دين  راتماستثإ عادبإستمن ربح 

 9 17 في صا  –رى أخ 
 ─────── ─────── 
 150 147 
 ═══════ ═══════ 

 
 دخل من ي( أمريكمليون دوالر  7 :2021 يونيو  30)كي ر أمريالن دومليو 6ره مبلغ وقدل الرسوم والعموالت دخ ضمن  جة* مدر

 .رةمداالموال األبالمتعلق وم رسال
 
بي الضريصروف  الم  ى عل  ثير مقاصةا تألديه  عاملةمباألجنبية  ت  العمال   عارأس  في غيرات  تال  نحوط مالت عن    ناتجلا ربح  الق  علتي *  *

 .للفترة
 

 مانية  ئتاالخسائر لا اتمصروف 7
 مراجعة   

 
يونيو   30

2022 
يونيو  30

2021 
   

 - ( 5) لمتاجرة لغرض غير ا محتفظ بها دين ستثمارات إ

 40 52 وسلفروض ق

 9 4 محتملة بنود وة ائتمانيرتباطات ا
 ─────── ─────── 
 51 49 
 ═══════ ═══════ 

 التشغيلية  ات القطاع 8
 
ا. األعمال وأنشطته  حداتوتشغيلية والتي تبنى على أساس    أعمال  تقطاعا   خمس  إلىعة  المجموشطة  أنتم توزيع  ض إدارية  غراأل

 : ةية التال لف ختلما قسامأنشطتها تحت األ  لوضع المجموعةهيكلة  وفقاً لذلك تم

 
ابعة في  الت   لشركاتة الخزانة لكات وأنشطشطة التجزئة والشرأن   تغطي  فريقياأشمال  و  وسطلشرق األامنطقة  ة ل شركات التابع لا -

 ؛المتوسطشرق ول شمال أفريقيا ود
 

ية ة اإلسالمالمصرفيت ما خدال والتمويل التجاري و تيكلة التمويالوه الشركاتتمويل تغطي ة ة الدولية بالجملصرفيمالخدمات ال -
 مشتركة؛ض الوالقرو

 

 ندن؛  نيويورك ولي البحرين والرئيسي فلخزانة في المكتب ة اتشتمل على أنشطعة المجمو خزانة -
 

البر - بصورازيل  إيه.بي.سي  األنشطة  يعكس  التجارية  الم  ة أساسية  الخزانةأوصرفية  تاب  نشطة  برازيلية  لشركة  بانكو   يهعة 
 و ؛ في البرازيل متوسطةالسوق الوقطاعات  ركاتز على الشمع التركيس.أيه، أ يلازبرإيه.بي.سي ال

 

 .إلى بنك( ومقفلةعربية ش.م.ب. )مات المالية اللخداشركة طة أنشعلى تشتمل  خرىأ -
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية لية ئم المايضاحات حول القواإ
 ة( )مراجع 2022 يونيو 30

 األمريكية  اترواللدألرقام بماليين ا ع ايجم 

 تمة()ت طاعات التشغيلية الق 8
 

  أشهر المنتهية في الستةرة لفت 
 ( مراجعة) 2022 يونيو 30

ت  ركا الش
قة  منطالتابعة ل

  لشرق األوسطا
 فريقياأل وشما

الخدمات  
المصرفية 
الدولية  

   جملةبال
خزانة 

 المجموعة 
إيه.بي.سي  

 المجموع   خرى أ البرازيل
       

 370 6 134 41 81 108 ئد  واصافي دخل الف

 150 16 49 23 38 24 آخر  تشغيليدخل 
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 520 22 183 64 119 132   ليالتشغيالدخل ع مجمو
 (261) (40) (79) (12) (55) (75)   ليةصروفات التشغمال مجموع       
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

قبل الضرائب   (رةالخسا)ح الرب
انية  االئتم ئر والخسا

تشغيلية غير فات الوالمصرو
 259 (18) 104 52 64 57 المخصصة 

 (51) - (14) 3 (24) (16) ئتمانية  الخسائر اال روفاتمص
  لعملياتعلى ا  ضريبي مصروف

 (42) - (21) - (2) (19) رجية الخا
 غير  شغيليةوفات التمصر ال

 (70)      خصصة  الم
     ────── 

 96    ترةلفل  الربح
      ══════ 

 جودات التشغيليةالمو
 34,286 176 9,115 10,384 8,394 6,217 2022 يونيو 30كما في 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 ليةغيطلوبات التشالم

 29,781 374 8,027 15,928 - 5,452 2022 يونيو 30في  كما
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 30المنتهية في أشهر  الستةرة لفت
   (مراجعة) 2021 يونيو

ابعة  لت الشركات ا
  لشرقمنطقة ا ل

ل  شماو األوسط
 يقيافر أ

الخدمات  
صرفية لما
 لدولية بالجملة  ا

خزانة 
 ة المجموع

.بي.سي  إيه
 موع  المج خرىأ البرازيل

       
 260 1 78 35 86 60 ئد  واالف  صافي دخل

 147 12 62 20 35 18 آخر  تشغيليدخل 
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 407 13 140 55 121 78   التشغيليل ع الدخمجمو
 ( 201) ( 35) ( 51) ( 12) ( 53) ( 50)   ت التشغليةوفا مصر لا مجموع       
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

ئب  قبل الضرا (رةالخسا)ح الرب
والخسائر االئتمانية  

غيلية غير تشوالمصروفات ال
 206 ( 22) 89 43 68 28 المخصصة 

 ( 49) ( 1) ( 17) - ( 20) ( 11) ئتمانية  الخسائر اال روفاتمص
  تعلى العمليا ضريبي  روفمص

 ( 36) - ( 25) - ( 2) ( 9) الخارجية 
غير  شغيليةالتات المصروف

 ( 52)      المخصصة  
     ────── 

 69    لفترةل  الربح

      ══════ 
 ةتشغيليالموجودات ال

 34,897 320 7,740 10,886 9,124 6,827 2021 ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 التشغيليةات المطلوب
 30,662 277 6,779 17,635 - 5,971 2021 ديسمبر  31 كما في

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



 ( .المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

13 

 المختصرة   الموحدةلمرحلية االية يضاحات حول القوائم المإ
 )مراجعة(  2022يونيو  30

 

 بماليين الدوالرات األمريكية م ألرقا جميع ا 

 

 الية ت المدواألالعادلة لالقيمة  9

 
ق  يقدم التالجدول التالي   ه ذالمقاسة بالقيمة العادلة في ه  موعةلمج ة لليلماوالمطلوبات ا  اتودللموج   ةقيمة العادلسل الهرمي لل سلياس 
 ية. ائم المالالقو

 
 : 2022 يونيو 30ا في لقيمة العادلة للموجودات كملمي  تسلسل الهرال حات الكمية لقياس صااإلف

 
 العادلة:  ة المقاسة بالقيمةليلماجودات ا المو

  1المستوى  2ى المستو المجموع  
    

 لغرض المتاجرة   لية محتفظ بها راق ما أو 987 - 987
 جرة المتا بها لغرض غير حتفظ ت مارا ثمستإ 5,360 674 6,034
 قروض وسلف - 617 617

 المتاجرة  بها لغرض  ة محتفظليمشتقات ما  407 662 1,069
 تحوطات  مالية محتفظ بها ك تمشتقا  - 70 70

 
 : 2022 يونيو 30كما في  لوبات للمطة  دلالعالقيمة لالهرمي  لتسلسل القياس  ت الكميةاحااإلفص

 
 سة بالقيمة العادلة: اة المقلي االم  المطلوبات 

  1ى المستو 2المستوى  جموع  مال
    

 لمتاجرة  لغرض ا  ا هبقات مالية محتفظ مشت 371 589 960
 كتحوطات  مالية محتفظ بها  مشتقات - 9 9

 
 :(مدققة) 2021يسمبر د 31 في ادلة للموجودات كما لعا ةميق لس ايا قلل الهرمي تسلسلل ةالكمي اتحإلفصا ا

 

 :بالقيمة العادلة سةقا لملية ا ا مال داتالموجو
  1 مستوىال 2المستوى   المجموع

    
 لمتاجرة  ا بها لغرض فظ ت مح ة ليأوراق ما  902 - 902

 رة جر المتا غي لغرض  بها ستثمارات محتفظ إ 5,905 762 6,667
 وسلف وضرق - 618 618
 لغرض المتاجرة  ا بهظ تفة مح يات مالمشتق 396 259 655
 وطات  حتفظ بها كتح م ةاليت ممشتقا  - 11 11

 

 :(دققةم) 2021بر مديس 31في ما ك تباللمطلودلة لقيمة العا لقياس ا يم لهرا لسللتسلالكمية اإلفصاحات 
 

 :عادلةالقيمة الة بية المقاسالمال باتولمطلا
  1 ىمستولا 2المستوى  المجموع 

    
 المتاجرة  ا لغرض بهظ تفمح لية ا ات متقمش 403 203 606
 كتحوطات   ا مالية محتفظ به مشتقات - 87 87
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 مختصرة  ال  الموحدةالمرحلية ية القوائم المال حولت احايضإ
 ة( )مراجع 2022 يونيو 30

 األمريكية  اتميع األرقام بماليين الدوالرج  

 ( مة )تت ليةألدوات الماعادلة للقيمة الا 9
 
 لة  دوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة لأليم العادالق
 ة.المدرج عن قيمها  شكل جوهري تختلف بدرجة بالقيمة العادلة المالية غير المت الواألدلة ليمة العادإن الق ف ما يلي،إستثناء ب
 

  عة مراج  مدققة 

  2022 ويوني 30  2021ر مبديس 31

  رجة  القيمة المد لقيمة العادلة ا  جة در الم قيمةال القيمة العادلة 

 لية  الموجودات الما     

1,684 1,683  1,303 1,344 

  ير المتاجرةغ تفظ بها لغرض مح دين ات تثمارسإ
 1وى المست) يإجمال  – مدرجة بالتكلفة المطفأة

 ( 2 مستوىوال
      
   بات الماليةالمطلو      

 (1ستوى الم) ةدائم – إقتراضات 91 100  85 87

 
 بين  ما حدثت تحويالت فيما إذا كانت قد  المجموعة  حدد  ت،  اس متكررلعادلة على أسبالقيمة اإثباتها  تم  التي ية  دوات الماليلألبالنسبة  

 . ماليداد كل تقرير إعة ية فترها في نالتصنيف يم ة تقين خالل إعادم الهرمي تويات في التسلسلمسال
 

 1 في المستوىالمالية  األدوات 
القت لالعاد  يمةستند  المتداولأللة  المالية  الماليخ  ي را بترجة  دلما  السوق  أسعار  إلىشطة  نالسواق  األة في  دوات  التقرير  يعتبر .  إعداد 

ية صناع  ةجموعم  أو  رأو السمسا   رالتاج   أو  ة صالبور  منتظمة من  بصورةوة  هولبس  حةمتا مدرجة  الر  عا سإذا كانت األ  اً نشط  قالسو
. إن تفضيلية  طرون شودام  ظتانب  ثلتي تحدمعامالت السوق الفعلية واار  أسعتلك  تمثل  ، والتنظيمية  وكاالتالو  أ  التسعير  تخدما   أو

ين هذه تضمم  يت  الحالية.  عار العروضعة هي أسجمولمل ابها من قبفظ  تح الم ات المالية  للموجود  مستخدمةال  درجةلسوق المأسعار ا
 .1المستوى  يوات فاألد

 
 2 ستوىلمفي ا ات المالية األدو

( المالية  لمشتقاتة لوازنلسوق الميل المثال، ا)على سب  ةشطالن  قلسوا  فيا  هم تداوللألدوات المالية التي ال يت  قيمة العادلةيد اليتم تحد
ا ا يتقن  استخدامب التقيقنيت  عملتلتقييم.  ت  هذه  ات  السوقمع  استخدامزيادة    علىيم  مالحظ  التي  لومات  متوفحيثم   تها يمكن  كانت  رة ا 
التقديرات  عل  اإلمكاندر  قبتمد  تعو ج ى  كانت  إذا  بالمنشأة.  المدالخاصة  ن يمك  لألداةالعادل    قيمةللة  بوطلالم  يةهرولج ا  تخالميع 

 .2لمستوى ا ن ماة ضضمين األدإنه يتم تفتها، مالحظ
 

 2مستوى الو 1 مستوىتحويالت بين ال
 .ةالفترة السابقلحالية وا   رةالفتخالل  2المستوى و 1لمستوى ا  ت بينتحويالناك كن هتلم 
 

 لة  والتزامات محتم تمانيةائطات ارتبا 10
 

 حلة مرحسب ال لمتوقعةنية ائتماوالخسائر اال ( ن االئتماتحويل )بعد تطبيق عامل  التعرضات  ( أ
 

 ( مراجعة )  2022 يونيو 30 

 المجموع  3حلة رملا 2حلة المر 1لة حالمر  
      

 3,357 74 169 3,114  محتملة  اتالتزامانية وم تات ائاطتب را
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  انيةتم الئات الخسائر امخصص
 ةقعمتوال

 8 12 31 51 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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   لمختصرةا الموحدةة المرحلي ةي م المالل القوائ يضاحات حوإ
 عة( جمرا) 2022 يونيو 30

 

 ماليين الدوالرات األمريكية ألرقام بجميع ا 

 

 )تتمة( ت ائتمانية والتزامات محتملة ارتباطا 10
 

 )تتمة(  مرحلةحسب ال المتوقعة نيةوالخسائر االئتما( ن االئتماتحويل يق عامل  عد تطب )ب عرضات الت (أ
 

 ( مدققة) 2021يسمبر د 31 

 وعالمجم 3حلة رملا 2حلة المر 1لة المرح  
      

 3,143 75 127 2,941  محتملة  اتالتزاموانية م ئتات اباطرتا
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 62 41 9 12  ة قعمتوال انيةتم الئت الخسائر امخصصا 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 رة: ت قعة خالل الفر االئتمانية المتوي مخصصات الخسائلتغيرات ف ا تحليل  يليفيما 
 

 ع المجمو 3مرحلة ال 2حلة المر 1 المرحلة  
     

 62 41 9 12 2022ير ينا 1في  كما 

 ( 11) ( 10) 3 ( 4) صافي  -توقعة للفترة مية الن ما الخسائر االئت راتتغي
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 51 31 12 8 ( مراجعة) 2022 يونيو 30ا في كم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 المجموع 3حلة المر 2 المرحلة 1المرحلة  
     

 57 32 13 12 2021ير ينا 1 في كما 

 4 6 (1) (1) صافي  -للفترة متوقعة ية الن ما الخسائر االئت راتتغي
 ─────── ─────── ────── ─────── 

 61 38 12 11 (مراجعة) 2021 يونيو 30ا في كم
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 تملة امات محتزل اوئتمانية  ا رتباطات ا ب(

 مدققة  مراجعة  

 

 يونيو  30
2022 

ديسمبر  31
2021 

   

 2,575 2,856 ة ية التصفياتوذ األجل رةالت قصيوالمعام المتاجرة ة منلالتزامات محتم

 2,777 2,884 ضمان  خطابات ئتمان مباشرة وإبدائل 
 2,383 2,453 رتباطات أخرى ابة وير مسحوغ ضقرو رتباطاتا

 ─────── ─────── 
 8,193 7,735 
 ═══════ ═══════ 
   

 3,143 3,357 االئتمان   حويلبعد تطبيق عامل ت يةئتمانات االتعرض ال

 ═══════ ═══════ 
   

 2,562 2,630 طر الموزون بالمخاالمعادل 
 ═══════ ═══════ 
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 لمختصرة  ا الموحدةرحلية الم ةي م المالئ ل القوايضاحات حوإ
 عة( جمرا) 2022يونيو  30

 

 ية ات األمريكاليين الدوالررقام بمجميع األ 

 

 )تتمة( ة محتملت ائتمانية والتزامات ارتباطا 10
 
 ت المالية المشتقا ( ج

 : اليإعداد التقرير الماالعتبارية القائمة في  المبالغي فيما يل 
 مدققة  مراجعة   

 

 نيو يو 30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

   
 11,581 11,380 دة سعار الفائضات أمقاي

 401 374 الت العم يضاتمقا 

 6,163 6,520 ةلنبي آجأج قود صرف ع

 26,108 13,441 * رات يا عقود الخ 

 3,386 3,871 يةعقود مستقبل

 ─────── ─────── 
 35,586 47,639 

 ═══════ ═══════ 
   

 1,376 1,294 والسوق()مخاطر االئتمان مخاطر المعادل الموزون بال
 ═══════ ═══════ 
 

 لحصول على غطاء احتياطي.احة للمجموعة من أجل ارات المتيشمل ذلك الخيا * 
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   صرةتلمخا وحدةلم ارحلية المية المال حول القوائمضاحات يإ
 اجعة( )مر  2022 نيويو 30

 مريكية ين الدوالرات األماليجميع األرقام ب 

 ر رة المخاطإدا 11
 

   السيولة مخاطر
كحد أنى   قر ستونسبة صافي التمويل المغطية السيولة نسبة تاظ على حفبال ات ق هذه المتطلبي. تتعلرف البحرين المركز ة التنظيمية الخاصة به، مصالجهيه من قبل المنصوص عل على النحومن المجموعة االمتثال لمتطلبات السيولة يتطلب 
في  تساب صااحيتم  .  ويمية التاليةاً التقيوم  30ة على مدى  جودة وصافي التدفقات الخارجة السائلة عالي ن األصول المخزونها ميتم احتساب نسبة تغطية السيولة كنسبة من    .(2022  يونيو  30% حتى  80إلى  م تخفيضها  )ت  %100بنسبة  

  %126( و%228:  2021ديسمبر    31)  %244موعة  للمجلمستقر  التمويل ا   ونسبة صافي، بلغت نسبة تغطية السيولة  2022يونيو    30ا في  طلوب". كم يل المستقر الم تمو" إلى "الالمتاحلمستقر  ة التمويل المستقر كنسبة من "التمويل انسب
 ( على التوالي. %128 :2021ديسمبر  31)

  2021يسمبر د 31   2022يونيو  30 
  تطبيق العوامل ذات الصلة( القيم غير الموزونة )أي قبل    لة( ل تطبيق العوامل ذات الصالقيم غير الموزونة )أي قب 

تاريخ استحقاق  
 ر محددغي

 منأقل 

 أشهر   6 

أكثر من  
أشهر  6

وأقل من  
سنة 
 واحدة 

   أكثر
من سنة 
 واحدة 

لمجموع  ا
القيم 
 ونة الموز

تاريخ   
حقاق  است

 محدد غير 
 أقل من

 أشهر  6 

 6أكثر من 
ر وأقل أشه

من سنة 
 واحدة

 أكثر 
سنة  من

 واحدة

المجموع  
القيم  
 ونة الموز

            ر المتاح:المستق يلالتمو

            :مالرأس ال

 4,132 - - - 4,132  3,987 - - - 3,987 ي التنظيم لارأس الم
 347 265 - - 82  762 286 - - 476 ة أخرى  أدوات رأسمالي

            ة: وودائع عمالء الشركات الصغير رادودائع األف

 166 - 122 - -  116 - 122 - - ع ثابتة  ودائ

 1,836 203 315 1,500 -  1,705 245 209 1,413 -   ثباتاً ل ودائع أق

            :تمويل بالجملةلا
            لية الودائع التشغي

 12,888 6,821 4,402 16,197 -  12,368 6,620 4,669 14,374 - ملة آخر تمويل بالج

            لوبات أخرى: مط
 - - - 27 -  - - - - - ة  لمشتقستقر للمطلوبات االم صافي نسبة التمويل

 - - - 137 -  - - - 916 - ه عالورة أرى غير المدرجة ضمن الفئات المذكجميع المطلوبات األخ
     ──────

─ 

     ─────── 
 19,319      18,937     ( أ)تاح ل المستقر الممجموع التموي

     ══════

═ 

     ═══════

═  
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 صرة  تلمخا وحدةلم ارحلية مال ية ول القوائم المالحات يضاحإ
 ة( اجع)مر  2022 يونيو 30

 مريكية ألماليين الدوالرات اجميع األرقام ب 

 ( تتمة)ر رة المخاطإدا 11
  2021ديسمبر  31   2022 يونيو 30 
  العوامل ذات الصلة( تطبيق القيم غير الموزونة )أي قبل    العوامل ذات الصلة( زونة )أي قبل تطبيق ير الموالقيم غ 

تاريخ استحقاق  د البن
 غير محدد

 أقل من

   أشهر 6 

أكثر من  
أشهر  6

وأقل من  
سنة 
 واحدة 

 كثر  أ
من سنة 
 واحدة 

المجموع  
القيم 
 ونة وزالم

تاريخ   
استحقاق  
 غير محدد 

 أقل من
 شهر أ 6 

 6ثر من أك
أشهر وأقل 

ن سنة م
 واحدة

 أكثر 
من سنة 

 واحدة

المجموع  
القيم  

 ونة وزالم
            

            المستقر المطلوب:  التمويل

 526 - - 140 8,308  541 - - 139 7,446 جودة  الية الائلة عسالبة التمويل المستقر لألصول صافي نسمجموع 

 - - - - -  - - - - - يلية غراض تشغأل أخرىمالية ت ؤسساممحتفظ بها لدى ودائع 
            :  ةلممنوحاية ألوراق المالاوالقروض 

سائلة عالية الجودة ونة باألصول المللمؤسسات المالية المض الممنوحةالقروض 
 - - - - -  - - - - -   1المستوى حسب 

دة وائلة عالية الج الس الية المضمونة باألصولللمؤسسات الم ةوحممنلاالقروض 
 1,885 972 880 3,242 -  1,549 594 942 3,304 - ات الماليةللمؤسسغير المضمونة  الممنوحةوالقروض  1بغير المستوى 

فراد  ألمالية والقروض لعمالء االء الشركات غير اللعم حةومنالمالقروض 
ت وك المركزية والشركاالقروض للحكومات والبنت الصغيرة ووالشركا

 8,829 5,618 1,735 6,372 -  8,961 5,266 2,087 6,882 - منها قروض: و، الصغيرة والمتوسطة

فاية رأس المال وفقاً لتوجيهات نسبة ك  %35اطر أقل من أو يساوي بوزن مخ
 92 141 - - -  123 190 - - - ركزي ين المالبحر فصرالصادر عن م

 - - - - -  - - - - - منتجة، ومنها قروض:ن العقاري الهر ض القرو
ية رأس المال ة كفاسبوفقاً لتوجيهات ن %35طر أقل من أو يساوي بوزن مخا
 - - - - -  - - - - - رين المركزي ن مصرف البح الصادر ع

ئلة عالية  صول ساأك ر مؤهلةاألوراق المالية غير المتعثرة في السداد وال تعتب
 2,108 1,950 626 274 -  1,679 1,294 665 493 - ة ص ولة في البورادألسهم المتدة، بما في ذلك االجو

            موجودات أخرى:
 - - - - -  - - - - - الذهب ك في ذل ة، بمالمتداولة الفعلياالسلع 

ساهمات والمشتقات المالية المالموجودات التي تم تسجليها كهامش مبدئي لعقود 
 - - - - -  - - - - - ( CCPsفي صناديق متعثرة في السداد )

 - - - - -  - - - -  المشتقة  للموجوداتلمستقر انسبة افي ص
 وبات المشتقة قبل خصم أوجه تباين الهامش المسجللمستقر للمطلانسبة في صا

 5 - - 5 -  170 - - 170 - التمويل

 1,298 1,016 68 264 2,508  1,562 1,193 188 304 1,828 ة أعالهلمذكورات االمدرجة ضمن الفئجميع الموجودات األخرى غير 

 363 - - 7,266 -  418 - - 8,367 - يزانية  المي المدرجة ف ري البنود غ
     ──────

─ 
     ─────── 

 15,106      15,003     ( ب )ستقر المطلوب  مجموع التمويل الم
     ══════

═ 

     ═══════ 

 %128      % 126     (  ب /أفي التمويل المستقر ) صانسبة 
     ══════

═ 

     ═══════ 
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 صرة  تالمخ موحدةاللية رحالمحول القوائم المالية يضاحات إ
 عة( جا)مر  2022 يونيو 30

 كية مرياألت ارماليين الدوالرقام بجميع األ 

 

 عالقة الطراف ذات األت مع معامال  12
 

إلدارة س اإلدارة وموظفي اعضاء مجلكات الزميلة وأشرسين والوالمساهمين الرئي األساسيةلشركة األم  ذات العالقة ا  األطرافتمثل  
للمج  ألل  خاضعةات  ركوش  عةموالرئيسيين  ج مشال سيطرة  ال  وسيطرة  بشكل  المتأثرة  أو  من  تركة  هذه  قبوهري  م يت .  األطرافل 

 المجموعة.  عامالت من قبل إدارةافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المالمو
 

 : ماليال للمركز ةدالموح لية رح الم ئمةالقا في  المتضمنةوقة باألطراف ذات العال المتعلقةالفترة نهاية  دةيلي أرصفيما 
 

 ونيو ي 30
2022 

 أعضاء  
 دارة  مجلس اإل

 اهمين مس
 ن يرئيسي 

 شركة  ال
  األساسية األم

     ( مراجعة )

     

 ودائع العمالء  3,138 400 6 3,544

 اضات إقتر  1,115 - - 1,115

 1م فئة لمال اإلضافي / الدائرأس ا 390 - - 390

269 - - 269 
ة األجل  رت قصيمالة من المتاجرة والمعا لحتملتزامات مإ

 وذاتية التصفية 
 

 ديسمبر  31
2021 

 أعضاء  
 لس اإلدارة  مج 

 مساهم 
 سي يرئ

 الشركة 
  سيةسا األ ماأل

      (دققةم)

     

 ئع العمالء ودا 3,560 700 9 4,269

 ضاترااإلقت  1,115 - - 1,115

347 - - 347 
قصيرة األجل   التعاملة من المتاجرة والمحتممامات لتز إ

 ة ة التصفيوذاتي
 

 :ئرسا و الخ رباح أألل الموحدةالمرحلية  القائمةة في منالمتضوالعالقة  اتألطراف ذبا ةالمتعلقالمصروفات و الدخللي فيما ي
 

 يونيو 30

2021 

  يونيو 30
2022     

     ة مراجع
      

 ةعمولالدخل     5 4
 مصروفات الفوائد     54 26

 

 1ضافي / الدائم فئة اإلالمال  رأس 13
 

خالل هذه أمريكي  مليون دوالر    390يمة  بق  3متوافقة مع اتفاقية بازل    1فئة    ائمةد  إضافية/رأسمالية    أوراقالمجموعة  ت  رأصد
نصف على أساس  مستحقة الدفع    سنوياً   %4,75بنسبة    وغير مضمونة وتحمل فائدة  ثانويةو  دائمةهي  هذه األوراق المالية  الفترة.  

. عالوة عتبار حالة عدم سداد الفائدة بمثابة التعثر في السدادولن يتم ااألوراق المالية المطالبة بالفائدة    هيحق لحاملي هذسنوي. ال  
 لألرباح. تحسب الفائدة المقابلة المدفوعة للمستثمرين كتوزيعاتعلى ذلك ، 

 



 ( .المصرفية )ش.م.بالمؤسسة العربية 

20 

 صرة  تالمخ دةالموحرحلية مال لمالية حول القوائم ايضاحات إ
 جعة( ار )م 2022 يونيو 30

 كية مرياألت راماليين الدوالرقام بجميع األ 

 
 

 حواذلى االستدمج األعمال ع 14
 

 ى بلو بنك مصر تحواذ علساال 14-1
 بالغةال  ته صح   ستحواذ علىال، للبنان،  (مبلو)  ل م.ان والمهجر ش.ننك لب ع بم  شراءع وبي  لبنك اتفاقية، أبرم ا2021  يرينا   15يخ  اربت

م قيي لتقترح  ل نقدي مقاببم (لزاميإلن خالل عرض المناقصة اؤها متم شراتي  ال صصحلاا في ذلك  بم) مصرلوك نك ببمن % 99,5
ة مليع  تماماك شروط مختلفة إلهنجد  تو  ،ء من االتفاقيةكجز  صري.م   جنيه  ليونم  6,700ة  يم% بق100بنسبة    صرمم  لوية بنك بلكم

  ر.مص ومبلإدارة بنك نك في مجلس ن ممثلي الب رة وتعييطالسي  ذ والحصول علىاالستحوا
 

بين  الشهذه    وتتضمن من  التالموافعلى    لالحصورى،  خاألور  ماألروط،  الب لمختلفة  ا  نظيميةقات  مملكة  ومصرفي  ن لبناو  حرين 
رأس سوا زيادة  به  المال    تكمال  مصر  بنكلالمصرح  اج وفيت  استلقد  .  بلوم  التنلموميع  اافقات  وشروط  ذاتإلظيمية  الصلة   نجاز 
ة ر وهي المؤسسة المصرفي مص  وعة فيابعة للمجموستواصل الشركات الت  .2021سنة  ل  خالذ  االستحواة  صفقلمجموعة  أكملت او

بلوم وبنك  مصر  كمن  مصر   العربية  منفص بالعمل  االحت   ينلتشأتين  يتم  أعمى  من  القانوال  نتهاء  على تخونية  الدمج  للحصول  ضع 
 الموافقات التنظيمية. 

 
الالدولي إلعدا  المعيار  جببة بموللمحاس  قة االقتناءستخدام طريلقد تم احتساب المعاملة با  بدمج   –  3رقم  الية  الم  يرتقار د  المتعلق 

الدولي إلعداد المعيار  موحب  طلوب ب. كما هو مةشتراهي الملكية الم  بلوم مصرد المجموعة هي المشتري وبنك  تع  حيث  األعمال
قام  3م  رقالية  الم  يرالتقار االست،  عملية  باحتساب  با البنك  تلك  القحواذ  المؤقلعا ا   يمستخدام  ادلة  للموجودات  والمطلمقتتة  لوبات ناة 

المالية الموحدة للمجموعة لعنها في    اإلفصاحتم  والتي    واذاالستح   ترضة بتاريخالمف . 2021  يسمبرد  31ي  فالمنتهية    ةلسنالقوائم 
اد ولي إلعد معيار الداثني عشر شهراً من تاريخ االستحواذ على النحو الذي يسمح به الخالل  قتة  مؤهاء من تعديل القيم التم االنتسيو
هر أش  الستةرة  ل فتخال  2021ديسمبر    31عنها في  المفصح  قيم العادلة المؤقتة  رات على اللم تكن هناك تغي  .3الية قم  لملتقارير ا ا
 . 2022 يونيو 30في  لمنتهيةا
 
   رةالشه ( أ

ل فترة ة خالت الحقديالتعستحدث    .ةالموحدالمالية  قوائم  الفي  المؤقت    اءلشرا  رسعص  تخصيًء على  بنا   المحتسبةلشهرة  ا  تضمين  تم
عندما   الكتتسالقياس  للقيت  موعةمج مل  للموجوقديرها  العادلة  والمطلوبات  المقتنت  دام  لل المحا عتبر  ت  رضة.المفتاة  السبة  عادلة قيمة 

والمطلوبات بلوم    ليةالما   للموجودات  ل نمؤقتة    اةتنقلمامصر  لبنك  الكلتعقيد  تيجة  المرتواآلراء  ر غي   اتالموجودبتحديد  بطة  امنة 
العادلةوتحديد    وسة،الملم الما   غير  اتموجودلل  القيمة  والبنود  المحددة  ال  جةدرلملموسة  وتعزىميزانيةفي  باألالشه  .  إلى ساس  رة 

التجارية  المستق  ألرباحا لألعمال  المتوقعة  إنشلت ا  قافالتو  وأوجهقتناة  مالبلية  تم  للوحدات   اؤها.ي  إضافية  شهرة  تخصيص  يتم  ال 
 . ة للنقدالمنتج 

 
 


