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 دخل الشامل لل الموحدة قائمةال
 2018سمبر دي 31المنتهية في لسنة ا

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية   
 

 2017 2018 إيضاح 

    

 253 248  الربح للسنة
  ───────── ───────── 

    رخر:الشامل اآلدرخل ال

 إعادة تدويره( إلى أو الدرخل الشامل اآلرخر الذي يمكن إعادة تصنيفه )
    في الفترات الالحقة: األرباح أو الرخسائر

    
    تحويل عمالت أجنبية:

 (23) (169)  غير محققة من تحويل عمالت أجنبية في الشركات التابعة األجنبيةخسارة 
    

    :مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر دي نأدوات 

 - (42) 15 السنةصافي التغير في القيمة العادلة خالل 
    

    لبيع:موجودات مالية متاحة ل

 16 - 15 السنةصافي التغير في القيمة العادلة خالل 
  ───────── ───────── 

  (211) (7) 
  ───────── ───────── 

    
 إعادة تدويره( إلى أو الدرخل الشامل اآلرخر الذي ال يمكن إعادة تصنيفه )

    في الفترات الالحقة: الرخسائرأو  األرباح

    
 2 3  صندوق التقاعد حتياطيصافي التغير في إ

  ───────── ───────── 

  3 2 
  ───────── ───────── 

 (5) (208)  الرخسارة الشاملة األرخر  للسنة 
  ───────── ───────── 

 248 40  سنةللالدرخل الشامل مجموع 
  ═════════ ═════════ 

    العائد إلى:
 198 57  مساهمي الشركة األم

 50 (17)  سيطرةحقوق غير م
  ───────── ───────── 

  40 248 
  ═════════ ═════════ 
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 تدفقات النقدية للالموحدة قائمة ال
 2018ديسمبر  31سنة المنتهية في لا

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 2017 2018 إيضاح 
 

    األنشطة التشغيلية   

 253 248  للسنةالربح 
    

    :تعديالت للبنود التالية

 96 79 10 مصروفات الخسائر االئتمانية على الموجودات المالية 

 20 23  وإطفاء إستهالك

 (5) -  صافي - ممتلكات ومعداتمن بيع  ربح

 (12) (8) 18 صافي -محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ستثمارات دي ن إربح من إستبعاد 
    

    تشغيلية:المطلوبات الوموجودات التغيرات في 

 73 (38)  أخرى مؤهلةأذونات خزانة وأذونات 

 (356) (94)  أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 1.059 47  ومؤسسات مالية أخرى بنوكلدى  إيداعات

 15 (375)  إعادة شراء اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب

 (579) (463)  قروض وسلف

 158 (387)  موجودات أخرى

 1.601 581  عمالءالودائع 

 (2.552) 1,029   البنوكودائع 

 1.467 (288)  إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 

 (81) 198  مطلوبات أخرى

 (84) 38  أخرى غير نقدية  تغيرات
  ─────── ─────── 

 1.073 590  األنشطة التشغيليةالناتج من  صافي النقد
  ─────── ─────── 

    يةستمماراألنشطة اإل

 (2.185) (1,977)  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات شراء 
 2.321 1,875  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات استردادوبيع 

 (28) (60)  ومعداتممتلكات شراء 

 13 4  ومعداتممتلكات بيع 

 26 22  صافي -إستثمار في شركات تابعة 
  ─────── ─────── 

 147 (136)  يةستثماراألنشطة اإلالناتج من )المستخدم في( صافي النقد 
  ─────── ─────── 

    األنشطة التمويلية

 (8) 12  صافي -يداع إشهادات  إصدار
 175 262  إقتراضاتإصدار 
 (1.438) (384)  إقتراضات  سداد

 (199) (6) 14 إقتراضاتإعادة شراء 
 (93) (93)   لمساهمي المجموعةأرباح أسهم مدفوعة 

 (29) (26)  أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة
 - (4) 15 شراء أسهم خزانة 

  ─────── ─────── 
 (1.592) (239)  التمويلية األنشطةالمستخدم في  صافي النقد

  ─────── ─────── 
    

 (372) 215  مهالنقد وما في حكفي صافي التغير 
    

 2 (34)  على النقد وما في حكمهتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية 
    

 1.530 1,160  السنةفي بداية النقد وما في حكمه 
  ─────── ─────── 

 1.160 1,341 7  سنةفي نهاية ال النقد وما في حكمه
  ═══════ ═══════ 
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 حقوق الملكية  تغيرات فيللالموحدة قائمة ال
 2018ديسمبر  31سنة المنتهية في ال

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

  العائدة إلى مساهمي الشركة األم حقوق الملكية 

 حقوق
غير 

  مسيطرة

 مجموع
حقوق 
 الملكية

    إحتياطيات أخرى  

 
 رأس
 المال

 أسهم 
 خزانة 

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 مدورة*

 إحتياطي
 عام

 تعديالت
 تحويل 

 عمالت أجنبية

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم

إحتياطي 
صندوق 
   المجموع التقاعد

            
 4.260 434 3.826 (35) (45) (625) 100 859 462 - 3.110 2017يناير  1في 
            

 253 60 193 - - - - 193 - - - الربح للسنة
 (5) (10) 5 2 16 (13) - - - - - مل آخر للسنة)خسارة شاملة( دخل شا

 ───── ───── ───── ────── ───── ────── ────── ───── ────── ─────── ────── 
مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( 

 248 50 198 2 16 (13) - 193 - - - للسنة 
 (93) - (93) - - - - (93) - - -  أرباح أسهم

 - - - - - - - (19) 19 - - لسنةتحويالت خالل ا

 (3) (2) (1) - - - - (1) - - - تابعةتغيرات أخرى في حقوق شركات 
 ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ──────── ─────── 

 4.412 482 3.930 (33) (29) (638) 100 939 481 - 3.110 2017ديسمبر  31في 
ر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير تأثي

 (36) (8) (28) - 34 - - (62) - - - (5)إيضاح  9المالية رقم 
 ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ──────── ─────── 

يناير  1معاد عرضه كما في الالرصيد 
2018 3.110 - 481 877 100 (638) 5 (33) 3.902 474 4.376 
 248 46 202 - - - - 202 - - - الربح للسنة

 (208) (63) (145) 3 (42) (106) - - - - - )خسارة شاملة( دخل شامل آخر للسنة

 ───── ───── ───── ────── ───── ────── ────── ───── ─────── ─────── ────── 
مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( 

 40 (17) 57 3 (42) (106) - 202 - - - للسنة 
 (93) - (93) - - - - (93) - - -  أرباح أسهم

 (4) - (4) - - - - - - (4) - شراء أسهم خزانة 
 - - - - - - - (20) 20 - - تحويالت خالل السنة

 (3) (3) - - - - -  - - - تابعةتغيرات أخرى في حقوق شركات 

 ───── ───── ───── ────── ───── ────── ────── ───── ─────── ─────── ────── 
 4,316 454 3,862 (30) (37) (744) 100 966 501 (4) 3.110 2018ديسمبر  31في 
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .مليون دوالر أمريكي( 424 :2017) مليون دوالر أمريكي 429 ن توحيد شركات تابعة بإجمالياتجة ميع نات غير قابلة للتوزإحتياطيالمدورة تتضمن األرباح  *
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

 
 

 التأسيس واألنشطة 1
 

بموجب ترخيص ل أعماله في مملكة البحرين بموجب مرسوم أميري، ويزاو ]البنك[( .المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب تتأسس
شركة مساهمة بحرينية ذات مسؤولية محدودة ومدرج في البنك عبارة عن  صادر عن مصرف البحرين المركزي. مصرفي بالجملة

 .("بالمجموعة"معاً  إليهمالمشار )التابعة  للبنك وشركاته األساسيةبورصة البحرين. يعتبر مصرف  ليبيا المركزي الشركة األم 
 

البنك ، المنامة، مملكة البحرين. 5698المسجل للبنك هو برج المؤسسة العربية المصرفية، المنطقة الدبلوماسية، ص.ب.  إن العنوان
 ، مملكة البحرين.لصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحةا 10299مسجل بموجب الترخيص التجاري رقم 

 

ات والمؤسسات المصرفية مع الشركاألعمال ولية بالجملة المتضمنة على مجموعة من الخدمات المصرفية الدبتقديم المجموعة قوم ت
وتقدم التجاري والخدمات المصرفية اإلسالمية. التمويل ووالخزانة  ةالمشتركض وهيكلة والقرموالتمويالت ال المشاريعالمالية وتمويل 

  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقطللتجزئة الخدمات المصرفية 
 

 أسس األعداد 2
 

 اإللتزامبيان ب 2-1
ً للمجموعة أعدت القوائم المالية الموحدة  مجلس معايير المحاسبة الدولي  عنالصادرة  الدولية إلعداد التقارير المالية للمعاييروفقا

اإلرشادي يل دلالو المؤسسات الماليةومصرف البحرين المركزي قانون وذات الصلة  قانون الشركات التجارية البحرينيأحكام و
 .المركزي نمصرف البحري ( وتوجيهات6رقم لمجلد النافذة من احكام األو 1المجلد رقم المركزي ) نلمصرف البحري

 

 العرف المحاسبي  2-2
الموجودات  وأسهم حقوقوالدي ن أعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لقياس القيمة العادلة للمشتقات المالية 

لموجودات والمطلوبات المثبتة والتي هي بنود تم التحوط لها تحوطات اإن ، ف. باإلضافة إلى ذلك، كما هو موضح بالتفصيل أدناهالمالية
 لها. بالتكلفة، ومعدلة لتسجيل التغيرات في القيم العادلة العائدة إلى المخاطر التي يتم التحوطمدرجة ال تلكالقيمة العادلة وهي بخالف 

 

إلى وتم تقريب جميع القيم  .للمجموعةالعملة الرئيسية ، والتي تعد أيضاً بالدوالر األمريكيللمجموعة مالية الموحدة تم عرض القوائم ال
 .أقرب مليون إال إذا ذكر خالف ذلك

 

 أسس التوحيد 2-3
يكون تتحقق السيطرة عندما . 2018ديسمبر  31كما في  عةالتاب اوشركاته للمجموعةتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية 

تلك لتأثير على على االقدرة ها ولديها مع الشركة المستثمر في اتعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتهلدى المجموعة 
فقط إذا كان الشركة المستثمر فيها على الشركة المستثمر فيها. وباألخص، تسيطر المجموعة على  سلطتها استخداممن خالل  العوائد

 لدى المجموعة:
 

 األنشطة ذات الصلة للشركة القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه حقوق الملكية )أي على الشركة المستثمر فيها  السلطة
 (؛ المستثمر فيها

  ؛ وهامع الشركة المستثمر في اعوائد متغيرة من خالل مشاركتهفي أو حقوق على تعرضات 

  هاعوائدركة المستثمر فيها للتأثير على على الشسلطتها  استخدامالقدرة على. 
 

فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع ستثمر حقوق مشابهة للشركة المأغلبية التصويت أو  فيأقل حقوق لمجموعة عندما يكون لدى ا
 بما في ذلك: لى الشركة المستثمر فيها، ع السلطة االحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديه

 

  للشركة المستثمر فيها؛ الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين 

 ؛ وعن الترتيبات التعاقدية األخرىالناتجة حقوق ال 

  الممكنةحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت. 
 

على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن ير مسيطرة ت مسيطرة أو غة تقييم ما إذا كانتقوم المجموعة بإعاد
السيطرة على على الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة السيطرة عناصر اك تغيرات على عنصر أو أكثر من هن

موجودات ومطلوبات ودخل تضمين  يتمة التابعة. على الشرك سيطرتهاعندما تفقد المجموعة  التوحيدالشركة التابعة ويتم إيقاف 
حصول المجموعة على السيطرة من تاريخ  القوائم المالية الموحدةأو المستبعدة خالل السنة في ومصروفات الشركة التابعة المقتناة 

 على الشركة التابعة.سيطرتها المجموعة إيقاف لغاية تاريخ 
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 )تتمة( أسس األعداد 2
 

 )تتمة( أسس التوحيد 2-3
إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير  اآلخرعنصر من عناصر الدخل الشامل لكل  ينسب الربح أو الخسارة

القوائم يتم عمل تعديالت في  أينما استلزم األمر، النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة.أن حتى لو المسيطرة، 
الموجودات والمطلوبات جميع  إستبعادتم  لمجموعة.المحاسبية لسياسات المع سياساتها المحاسبية  ىلتتماشللشركات التابعة المالية 

 التوحيد. بين أعضاء المجموعة بالكامل عندالبينية بالمعامالت والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة حقوق الملكية و
 

. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الملكية أسهم حقوق ةيتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعامل
 الشركة التابعة، سينتج عنها ما يلي:

 

 شهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛الموجودات )متضمنة ال إستبعاد 

 حقوق غير مسيطرة؛ يمة المدرجة أليالق إستبعاد 

 ؛حقوق الملكيةالمسجلة في  فروق التحويل المتراكمة إستبعاد 

 القيمة العادلة للمقابل المستلم؛ إثبات 

  محتفظ به؛ إستثمارإثبات القيمة العادلة ألي 

  ؛ واألرباح أو الخسائرإثبات أي فائض أو عجز في 

 أو األرباح األرباح أو الخسائر الدخل الشامل اآلخر إلى ل خالمن ركة األم للبنود المثبتة مسبقاً حصة الش إعادة تصنيف
 المطلوبات ذات الصلة مباشرةً.  وأالموجودات  إستبعادمطلوباً إذا قامت المجموعة بذلك حيث سيكون  ،، أيهما أنسبالمدورة

 

 ةجديدة ومعدلوتفسيرات معايير  3
 

 معايير إلزامية للسنة 3-1
بإستثناء ، ها في السنة السابقةاستخدامالتي تم  لتلك هي مطابقةالقوائم المالية الموحدة هذه في إعداد  مةالمستخدن السياسات المحاسبية إ

، التي تنطبق على القائمة الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير التالية التي أدخلت على التفسيرات الجديدة  وأالتعديالت تطبيق 
 :2018يناير  1إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد هي و والمطبقة على المجموعة،المجموعة 

 

 المتعلق باألدوات المالية  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 المقدمة
ار الذي يحل محل معي 9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي ، 2014في شهر يوليو 

. أنشأ البنك 2018يناير  1للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد المتعلق باألدوات المالية: اإلثبات والقياس  39المحاسبة الدولي رقم 
لوجيا المعلومات و)"مجموعة العمل"( والتي تضم أعضاء من وحدة المخاطر والتمويل وفريق تكنمجموعة عمل متعدد التخصصات 

)"المشروع"(. إن المشروع تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمخاطر  9ق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وذلك لإلعداد لتطبي
المعيار الدولي قام البنك بتطبيق  .التابعة للمجلسالبنك بانتظام إلى لجنة المخاطر  ميقدمان تقاريره نوالرئيس التنفيذي للتمويل، اللذا

 .2018يناير  1اعتباراً من  9رقم  إلعداد التقارير المالية
 

 التصنيف والقياس 
أدوات أسهم حقوق الملكية ستثناء إجميع الموجودات المالية، ببأن يتم تقييم جديد ، سيتطلب المعيار الالتصنيف والقياسناحية من 

 .دوات الماليةفقات النقدية التعاقدية لألالموجودات وخصائص التدأعمال المنشأة إلدارة نموذج على أساس الجمع بين ، والمشتقات المالية
القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمدرجة بالقيمة العادلة ب: 39فئات القياس بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم تم استبدال 

المنشآت االستمرار  9قارير المالية رقم كما سيتيح المعيار الدولي إلعداد الت. المدرجة بالتكلفة المطفأةومن خالل الدخل الشامل اآلخر 
بالتكلفة المطفأة أو األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  افي تصنيف ال رجعة فيه األدوات المؤهلة ليتم إدراجه

جوهري عدم توافق يقلل بشكل  يلغي أوالقيام بذلك سوف الشامل اآلخر كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، في حال 
وز تصنيف أدوات أسهم حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة بصورة ال رجعة فيه كمدرجة يج. أو اإلثباتالقياس 

 .ألرباح أو الخسائرلموحدة لقائمة االأو الخسائر إلى  رباحألف اتصنيبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وال يتم الحقاً إعادة 
 

، باستثناء معالجة األرباح أو الخسائر 39الدولي رقم  ةكبير نفس متطلبات معيار المحاسب إلى حد  ستكون محاسبة المطلوبات المالية 
سائر. سيتم االئتمان الخاصة بالمنشأة المتعلقة بالمطلوبات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخمخاطر الناتجة عن 

عدم تطابق ينتج عنها ما لم عرض هذه التغيرات في الدخل الشامل اآلخر وال يتم الحقاً إعادة تصنيفها إلى قائمة األرباح أو الخسائر، 
 .األرباح أو الخسائرفي  يمحاسب
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 )تتمة(ة معايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 )تتمة( معايير إلزامية للسنة 3-1
 

 )تتمة( المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 )تتمة( التصنيف والقياس
 وبعد االنتهاء من تقييمها، استنتجت المجموعة ما يلي:

 

  واألوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقيات  عمالءللالسلف قروض ووالاألخرى لدى البنوك والمؤسسات المالية  تمعظم اإليداعاإن
المطفأة بالتكلفة يتوقع بأن يتم قياسها  39 رقم الدولي همحاسبمعيار بموجب  وذمم مدينةقروض تم تصنيفها كيالتي  إعادة شراء

 ؛9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم 

  رض المتاجرة والموجودات المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا لغمالمالية المحتفظ بهوالمطلوبات الموجودات إن
 كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛قياسها يتوقع بأن يتم استمرار األرباح أو الخسائر 

  يتم قياسها كمدرجة بالقيمة العادلة من يتوقع بأن  39إن معظم سندات الد ين المصنفة كمتاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم
خالل الدخل الشامل اآلخر. إال أنه، سيتم تصنيف بعض األوراق المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إما 

 نتيجة لخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية أو بناًء على نموذج أعمالها؛ و

 اس سندات الد ين المصنفة كمحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة.من المتوقع بأن يتم استمرار قي 
 

، 9 رقم للموجودات والمطلوبات المالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالمجموعة للحصول على توضيح حول كيفية تصنيف 
 .4إيضاح يرجى الرجوع إلى األقسام ذات الصلة في 

 

 محاسبة التحوط
لمحاذاة محاسبة التحوط عن كثب مع إطار عمل إدارة  9صميم متطلبات محاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تم ت

من أدوات التحوط؛ وتلغي أو تبسط بعض المتطلبات القائمة على القواعد في معيار المحاسبة الدولي رقم مجموعة متنوعة المخاطر: تتيح 
حتفاظ بعناصر محاسبة التحوط: تحوطات القيمة العادلة وتحوطات التدفقات النقدية وصافي تحوطات اإلستثمار. يوجد هناك . ويتم اال39

للسياسة المحاسبية هو اختيار االستمرار بموجب إطار عمل محاسبة التحوط في معيار  9خيار في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ً تطبيق هذا الخيار. وت؛ ال تتوقع المج39م المحاسبة الدولي رق ً للمعيار الدولي إلعيطبموعة حاليا داد التقارير المالية ق محاسبة التحوط وفقا

 يوجد هناك تغيرات جوهرية نتيجة لمتطلبات التحوط الجديدة.ال  هنبما أ 9رقم 
 

 إضمحالل الموجودات المالية
 نظرة عامة 

إضمحالل خسارة القروض. سيحل المعيار نهج الخسارة منهجية بشكل أساسي  9التقارير المالية رقم  كما سيغير المعيار الدولي إلعداد
للخسائر الخسارة المتوقعة اآلجلة. سيتطلب من المجموعة تسجيل مخصص نهج محل  39المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

التي ال يتم االحتفاظ بها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو األخرى المالية لموجودات اوأنواع د ين المتوقعة لجميع القروض 
 يةالمتوقعة المرتبطة باحتمالاالئتمانية خسائر المخصص على الالمالية. ويستند عقود الضمانات القروض و باإلضافة إلى ارتباطات، الخسائر

في هذه الحالة، يستند ف، منحهافي مخاطر االئتمان منذ جوهرية اك زيادة ما لم يكن هنشهر القادمة عشر  االثنيفي التعثر في السداد 
 الموجود.السداد على مدى عمر  في التعثر يةإلى احتمالالمخصص 

 

. 39، يتم إثبات الخسائر االئتمانية قبل تحققها بخالف معيار المحاسبة الدولي رقم 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
، راجع القسم 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم متطلبات اإلضمحالل بموجب حصول على توضيح حول كيفية تطبيق المجموعة لل

 الخاص بملخص ألهم السياسات المحاسبية. 
 

 )المعدل( المتعلق باألدوات المالية: اإلفصاحات 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
، تم تحديث المعيار الدولي إلعداد التقارير 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9الفروق بين المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  إلظهار

المالية ، للسنة 9المتعلق باألدوات المالية: اإلفصاحات وقامت المجموعة بتطبيقه مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7المالية رقم 
 .5. تم توضيح التغيرات المتضمنة على إفصاحات التحول في إيضاح 2018يناير  1المبتدئة في 

 

تم عرض التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة للتغيرات الجوهرية في اإليضاحين 
 .9و 8
 

المعدل تقديم إفصاحات إضافية وأكثر تفصيالً لمحاسبة التحوط. ومع ذلك، لم يكن  7تقارير المالية رقم كما يتطلب المعيار الدولي إلعداد ال
بالنسبة لمحاسبة التحوط أي تأثير جوهري على أنشطة / محاسبة التحوط الخاصة  9لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 . 2018ديسمبر  31بالمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع العمالء  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
سياسة إثبات اإليرادات الخاصة بالمجموعة مما ناتجة عنه تغير في  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بتطبيق ت المجموعة قام

 .فيما يتعلق بعقودها مع عمالها
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 )تتمة(ة معايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 )تتمة( معايير إلزامية للسنة 3-1
 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع العمالء )تتمة( 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
حل نموذج شامل منفرد لمحاسبة اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء ويحل م 15لمالية رقم يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير ا

ة. لقد أسس توجيهات اإليرادات الحالية، التي توجد حالياً في العديد من المعايير والتفسيرات ضمن إطار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي
ت جديدة والذي سيتم تطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. يتم إثبات اإليرادات المعيار نموذج من خمس خطوا

بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب 
 العمالء. 

 

عند تطبيق المعيار  15تطبيق األثر الرجعي المعدل المسموح به بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اختارت المجموعة 
على جميع  15الجديد. كما يتطلب التطبيق باألثر الرجعي المعدل إثبات التأثير المتراكم لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

وأرصدة الحسابات المدورة تكن هناك أية تعديالت على الرصيد اإلفتتاحي لألرباح  مفي حقوق الملكية. ل 2018ناير ي 1العقود كما في 
 . 15األخرى عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 عملة األجنبية والمقابل المدفوع مقدماً البمعامالت المتعلق  22إلعداد التقارير المالية رقم تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

)أو المصروف أو الدخل ذو الصلة أو اإلثبات المبدئي للموجود عند الفوري الذي سيتم استخدامه نه عند تحديد سعر الصرف أالتفسير يوضح 
ً ذات الصلة بالمقابل المدفوغير النقدية المطلوبات غير النقدية أو عند استبعاد الموجودات جزء منه(  تاريخ المعاملة هو التاريخ فإن ، ع مقدما

ً غير النقدية المطلوبات غير النقدية أو تثبت فيه المنشأة مبدئياً الموجودات الذي  . وإذا كانت هناك مدفوعات الناتجة عن المقابل المدفوع مقدما
ً مدفوعة متعددة مبالغ مستلمة أو  ً لكل دفعه أو  تحدد تاريخ المعامالالمنشأة أن ت ىيجب علعندئذ ، مقدما ال . مبلغ مستلم للمقابل المدفوع مقدما

 .الموحدة للمجموعةيوجد لهذا التفسير أي تأثير على القوائم المالية 
 

 بعد معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2
. تنوي المجموعة مدرجة أدناه هيالموحدة للمجموعة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  ،صادرة ولكنها غير إلزامية بعدوتفسيرات معايير 

 تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية:
 

 المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
بعقود  المتعلق 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  –أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي معيار جديد لمحاسبة عقود اإليجار 

. ال يغير المعيار الجديد بشكل جوهري المحاسبة المتعلقة بعقود اإليجار للمؤجرين. ومع ذلك، فإنه يتطلب من 2016اإليجار في شهر يناير 
المستأجرين إثبات معظم عقود اإليجار في ميزانيتهم باعتبارها مطلوبات اإليجار، مع الحق المقابل الستخدام الموجودات. يجب على 

تأجرين تطبيق نموذج واحد لجميع اإليجارات المثبتة، ولكن سيكون لديهم خيار عدم إثبات عقود اإليجار "القصيرة األجل" وعقود إيجار المس
الموجودات "ذات القيمة المنخفضة". وبصفة عامة، فإن نمط إثبات الربح أو الخسارة لعقود اإليجار المثبتة سيكون مماثل لمحاسبة عقود 

 الية، مع إثبات مصروفات الفوائد واإلستهالك بشكل منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر.التمويل الح
 

من المعيار ، ويتطلب 2019يناير  1هو إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  16إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .17عن معيار المحاسبة الدولي رقم  أكثر شموليةالمستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات 
 

سيتم لذلك، و .نهج بأثر رجعي معدلدام باستخ، 2019يناير  1في  16تخطط المجموعة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
، 2019يناير  1في  المدورةي لألرباح كتعديل للرصيد االفتتاح 16 رقم إلعداد التقارير الماليةإثبات التأثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي 

تخطط المجموعة تطبيق الوسيلة العملية لشروط تعريف عقد التأجير عند التحول، وهو ما يعني أنها معلومات المقارنة. دون إعادة عرض 
 . 2019يناير  1على جميع العقود المبرمة قبل  16ستطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 وتقيم حالياً تأثيره. 16توقع المجموعة التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ال ت
 

 بعدم التيقن من معالجة ضريبة الدرخل المتعلق  23لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم تفسير 

ما تتضمن المعالجات الضريبية على حالة عدم التيقن التي تؤثر على تطبيق معيار يتناول التفسير المحاسبة المتعلقة بضريبة الدخل عند
، وال يتضمن 12على الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم التفسير وال ينطبق  12المحاسبة الدولي رقم 

 طة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير تحديداً ما يلي:على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والغرامات المرتب
 

 ؛ما إذا كانت المنشأة تأخذ في االعتبار المعالجات الضريبية الغير مؤكدة بشكل منفصل 

 ؛االفتراضات التي تقوم المنشأة بإجراؤها بشأن فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية 

  األرباح الخاضعة للضريبة )الخسارة الضريبية(، والوعاء الضريبي والخسائر الضريبية غير المستخدمة كيف تحدد المنشأة
 الضريبيةوالتخفيض الضريبي غير المستخدم والمعدالت 

 كيف تأخذ المنشأة في االعتبار التغييرات في الحقائق والظروف. 
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 )تتمة(ة معايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 )تتمة( معايير إلزامية للسنة 3-1
 

 )تتمة(بعدم التيقن من معالجة ضريبة الدرخل المتعلق  23لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم تفسير 
أو  ةحدابشكل منفصل أو مع و المؤكدةغير جات الضريبية معالجة من المعالكل ت تأخذ في االعتبار د ما إذا كانيحديجب على المنشأة ت

التفسير إن عدم التيقن.  ةحاللحل يتوقع بنحو أفضل الالنهج الذي يجب اتباع غير المؤكدة. األخرى الضريبية المعالجات أكثر من 
المجموعة قوم ست نتقالية المتاحة.هناك بعض اإلعفاءات االتوجد ، ولكن 2019ناير ي 1إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 

، فإن تطبيق التفسير قد عددة الجنسياتمتمعقدة عمل في بيئة ضريبية مجموعة ت. بما أن المن تاريخه اإللزامي اعتباراً  بتطبيق التفسير
جراءات للحصول على وإعمليات وضع  المجموعةيتعين على ضافة إلى ذلك، قد واإلفصاحات المطلوبة. باإلالمالية  اقوائمهيؤثر على 
 لتطبيق التفسير في الوقت المناسب.الالزمة المعلومات 

 

 التعويض السلبي مع : المتعلق بمزايا الدفع المسبق 9التعديالت التي أدرخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ادلة من خالل الدخل الشامل ين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العلد  ، يمكن قياس أداة ا9 رقم تقارير الماليةإلعداد البموجب المعيار الدولي 

ويتم  "والفائدة على المبلغ األصلي القائمللد ين مدفوعات من المبلغ األصلي "فقط كون التدفقات النقدية التعاقدية ، بشرط أن تاآلخر
لتقارير إلعداد االمعيار الدولي أدخلت على الت التي توضح التعدي .لذلك التصنيف ةالمناسباألعمال األداة ضمن نموذج باالحتفاظ 
بغض النظر عن  والفائدة على المبلغ األصلي القائمللد ين مدفوعات من المبلغ األصلي فقط بأن الموجودات المالية تجتاز  9 رقم المالية

عن  معقولالتعويض تحصل على الع أو دفعن أي من األطراف تاإلنهاء المبكر للعقد وبغض النظر يؤدي إلى الحدث أو الظرف الذي 
 اإلنهاء المبكر للعقد.

 

أي تأثير  التعديالت، مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس لهذه 2019يناير  1من  اً اعتباروهي إلزامية يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي 
 .الموحدة للمجموعةالقوائم المالية على 

 

 (2017)الصادرة في شهر ديسمبر  2017 – 2015التحسينات السنوية على دورة 
 تتضمن هذه التحسينات على ما يلي:

 

 المتعلق بدمج األعمال 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ً الذي يعتبر حصل تنه عندما أتوضح التعديالت  ً تجاريا تطبق متطلبات دمج  انهإ، فةمشترك ةعمليالمنشأة على السيطرة على نشاطا

ً في موجودات ومطلوبات العملية المشتركة عاده قياس إمراحل، بما في ذلك  ىتي تتحقق علالاألعمال  الحصص المحتفظ بها مسبقا
 العملية المشتركة. يقوم المشتري بإعادة قياس حصصه الكاملة المحتفظ بها مسبقاً في ، ند القيام بذلكبالقيمة العادلة. وع

 

السنوية األولى إعداد التقارير المالية في أو بعد "بداية فترة تواريخ اقتناؤها عمال التي يكون األدمج تلك التعديالت على تطبق المنشأة 
 .للمجموعةاألعمال المستقبلية دمج سيتم تطبيق هذه التعديالت على ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2019يناير  1أو بعد المبتدئة في 

 

 بة الدخل المتعلق بضري 12معيار المحاسبة الدولي رقم 
ً عليها أرباح أسهم ن نتائج ضريبة الدخل المترتبة أتوضح التعديالت  تحقق حداث السابقة التي بالمعامالت أو األ مباشراً  ترتبط ارتباطا

 ً عليها  المترتبةضريبة الدخل نتائج تقوم المنشأة بإثبات ، . ولذلكقابلة للتوزيع مقارنة بالتوزيعات التي تم توزيعها على المالك أرباحا
تلك المعامالت أو حقوق الملكية حيثما كانت المنشأة تقوم أصالً بإثبات أو الدخل الشامل اآلخر أو الخسائر أو أرباح أسهم في األرباح 

 .االحداث السابقة
 

السماح بالتطبيق  ، مع2019يناير  1على الفترات السنوات إلعداد التقارير المالية المبتدئة في أو بعد تلك التعديالت تطبق المنشأة 
نتائج ضريبة الدخل المترتب عليها أرباح األسهم المثبتة في  ىعلتطبقها  انهإالتعديالت ألول مره، فتطبق المنشاة تلك المبكر. وعندما 

تأثير  يأتوقع تال  المجموعةن إمع هذه التعديالت، ف ىتتماش للمجموعةة ن الممارسة الحاليأ. وبما مقارنةفتره أقرب بداية أو بعد 
 جوهري على قوائمها المالية الموحدة.

 

 المتعلق بتكاليف االقتراض 23معيار المحاسبة الدولي رقم 
إتمام بصورة  مؤهل عندإلنتاج الموجود ال أصالً تم عمله ي اقتراض االقتراضات العامة أعامل كجزء من أن المنشأة تتوضح التعديالت 

 البيع المقصود.المقصود أو لالستخدام  الموجود ذلك إلعدادالضرورية  األنشطةجميع جوهرية 
 

فيها المنشأة تلك  طبقتالتي التقرير السنوي إعداد فترة المتكبدة في أو بعد بداية االقتراض على تكاليف تلك التعديالت تطبق المنشأة 
وبما التطبيق المبكر. السماح بمع ، 2019يناير  1على الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد تلك التعديالت  المنشأةتطبق أوالً. التعديالت 

 .ال تتوقع المجموعة أي تأثير على قوائمها المالية الموحدةالتعديالت، تلك مع  ىتتماشمجموعة ة للن الممارسة الحاليأ
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 ملرخص ألهم السياسات المحاسبية 4
 

  2018يناير  1اسبية المطبقة اعتباراً من السياسات المح أ4
 

 أموال سائلة 1-أ4
أذونات خزانة وأذونات أخرى مؤهلة. تقاس األموال السائلة و بنوك مركزية لدىمصرفية وأرصدة مل األموال السائلة على نقد وأرصدة تتش

 مبدئياً بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة.
 

 ا في حكمهنقد ومال 2-أ4
لدى غير مقيدة لدى بنوك مركزية وودائع نقد وأرصدة المشار إليه في القائمة الموحدة للتدفقات النقدية على مل النقد وما في حكمه تيش

 . أقللفترة ثالثة أشهر أو  أصلية استحقاقبتواريخ ومؤسسات مالية وأذونات خزانة بنوك 
 

   أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 3-أ4
ً يتم  والخسائر األرباح يتم تضمين  ،بالقيمة العادلة. وبعد القياس المبدئي المتاجرةمالية محتفظ بها لغرض التسجيل األوراق  مبدئيا

الفوائد المكتسبة التي تنشأ فيها. ويتم تضمين في الفترة  لألرباح أو الخسائرالعادلة في القائمة الموحدة  تغيرات في القيمعن الالناتجة 
 . لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة  "دخل الفوائد ودخل مشابه" و"دخل تشغيلي آخر" على التوالي فيألسهم المستلمة في أرباح او
 

 إيداعات لد  بنوك ومؤسسات مالية أرخر   4-أ4
بالتكلفة المطفأة بعد حسم أي مبالغ قياسها يتم الحقاً إعادة مبدئياً بالقيمة العادلة واإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  تقاس

. يتم تعديل القيم المدرجة للموجودات التي يتم تحوطها بفعالية ألي تغيرات في القيمة العادلة إلى حد ضمحاللتم شطبها ومخصص اإل
 . أو الخسائر لألرباحالعادلة التي تم تحوطها، مع إثبات التغيرات الناتجة في القائمة الموحدة  ةالتغيرات في القيم

 

 ات في شركات زميلةإستممار 5-أ4
هي القدرة على المشاركة في اتخاذ . إن النفوذ المؤثر التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً مؤثراً  ةالزميلة هي تلـك الشرك ةالشرك
سيطرة المشتركة على تلك ال فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو تالقرارا

 السياسات. 
 

هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة أو السيطرة المشتركة إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر 
 .حقوق الملكية طريقة  بموجبات في الشركات الزميلة ستثمارإليتم احتساب اعلى الشركات التابعة. 

 

 معداتالو الممتلكات 6-أ4
 في القيمة، إن وجد.  ضمحاللالمتراكم ومخصص اإل ستهالكوالمعدات بالتكلفة بعد حسم اإلالممتلكات تدرج 

 

والمعدات األخرى على أساس القسط الثابت على الممتلكات  استهالكيتم حساب على األرض المملوكة ملكاً حراً.  ستهالكال يحسب اإل
 المقدرة. مدى أعمارها اإلنتاجية 

 

 ودائع 7-أ4
بالتكلفة المطفأة. يتم عمل تعديل لهذه الودائع، إذا  يعاد قياسهابالقيمة العادلة ومن ثم  مبدئياً جميع ودائع أسواق المال والعمالء  تقاس

ت التغيرات الناتجة في لقيمة العادلة المحوطة مع إثبالالعادلة بفعالية، لتعديل قيمة الودائع  ةكانت جزءاً من إستراتيجية تحوط القيم
 . لألرباح أو الخسائرقائمة الموحدة ال
 

 وإعادة شراء عكسياتفاقيات إعادة شراء  8-أ4
ها. يتم إظهار  إستبعاد( ال يتم الشراء في تاريخ مستقبلي محدد )إعادة الشراء إن الموجودات المباعة مع التعهد المتزامن بإعادة

قائمة الموحدة الفي  شراءالإعادة  اتفاقياتكأوراق مالية مباعة بموجب  تفاقياتمة بموجب هذه االمطلوبات الطرف اآلخر للمبالغ المستل
طريقة العائد الفعلي. ال يتم إثبات  استخداممركز المالي. يتم معالجة الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصروفات فوائد بلل

، حيث القائمة الموحدة للمركز المالي( في يخ مستقبلي محدد )إعادة الشراء العكسية البيع في تارالموجودات المشتراة مع التعهد بإعاد
طريقة العائد  استخدامال تمتلك المجموعة السيطرة على هذه الموجودات. يتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل فوائد ب

 الفعلي.
 

 نهاية رخدمة الموظفينالمعاش التقاعدي والمكافآت األرخر  المتعلقة ب 9-أ4
رية تستحق تكاليف الموظفين المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والمكافآت األخرى المتعلقة بنهاية الخدمة بصورة عامة وفقاً للتقييمات االكتوا

 على أساس األنظمة السائدة المعمول بها في كل موقع.
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 )تتمة(رخص ألهم السياسات المحاسبية مل 4

 

 )تتمة( 2018 يناير 1السياسات المحاسبية المطبقة اعتباراً من  أ4

 

 إمبات الدرخل والمصروفات 10-أ4
 بالقيمة العادلة منفائدة والمصنفة كمتاحة  بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية التي تستحق عليها المقاسةبالنسبة لجميع األدوات المالية 

بموجبه يتم خصم وهو المعدل الذي نه يتم تسجيل دخل فوائد أو مصروفات فوائد بمعدل الفائدة الفعلي إ، فخالل األرباح أو الخسائر
من المبلغ الصافي المدرج للموجود المالي أو  ةالمالي لألداةالنقدية المتوقعة مستقبالً خالل العمر الزمني  أو المصروفات اإليرادات
المالية ويتضمن  اةاب جميع الشروط التعاقدية لألدخذ في االعتبار عند عملية االحتسيتم اآللي أو فترة أقصر، أيهما أنسب. ماالمطلوب ال

والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، ولكنها ليست خسائر  ةالماليلألداة تنسب مباشرةً أي رسوم أو تكاليف إضافية على 
ة. يتم تعديل القيمة المدرجة للموجود أو المطلوب المالي، إذا قامت المجموعة بتعديل تقديراتها للمبالغ المدفوعة أو مستقبليال ئتماناال

ل فوائد القيمة المدرجة المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي ويتم إثبات التغيرات في القيمة المدرجة كدخ احتسابالمبالغ المستلمة. يتم 
 ثبات دخل ومصروفات الرسوم األخرى عند اكتسابها أو تكبدها. إويتم  أو مصروفات فوائد.

 
نه يستمر إثبات إ، فإضمحاللعندما تنخفض القيمة المسجلة للموجود المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المماثلة نتيجة لخسارة 

 .رجة الجديدةالمطبق على القيمة المدالفائدة الفعلي األصلي  معدل استخدامبدخل الفوائد 
 

)أو بالعكس( فإنه يتم تعديل مبلغ دخل الفوائد أو  متغيرةتدخل المجموعة في مقايضات أسعار الفائدة لتغيير الفائدة من ثابتة إلى  عندما
 مصروفها بصافي الفائدة للمقايضة.

 
مع تقديم الخدمات األخرى. استنتجت تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعمالئها. يتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو مجمع 

، أي عندما يتم الوفاء تقديم الخدماتوقت الذي تم فيه ال فياإليرادات الناتجة عن تقديم الخدمات المختلفة إثبات المجموعة أنه يجب 
ت واألمانة ورسوم الرسوم دخل العموالت وإدارة الموجوداعلى ير الخدمات تتضمن فالرسوم المكتسبة من أجل تو. األداء اتبالتزام

ية ئتمانالقروض التي من المحتمل سحبها والرسوم االارتباطات القرض على رسوم إثبات دخل إدارية واستشارية أخرى. يتم تأجيل 
ال يكون من المحتمل الفائدة الفعلي على القرض. وعندما  معدلاألخرى المتعلقة بها )مع أية تكاليف إضافية( ويتم إثباتها كتعديل في 

 على أساس القسط الثابت. اإللتزامعلى مدى فترة القرض ارتباطات نه يتم إثبات رسوم إحب القرض، فس
 

أسهم أو أوراق مالية  قتناءال، مثل الترتيب ثالثيتم إثبات الرسوم الناتجة من التفاوض أو المشاركة في التفاوض لمعاملة لطرف 
 .التزامات األداء المقابلاستيفاء سوم أو مكونات الرسوم المرتبطة بأداء معين بعد عند إتمام المعاملة المعنية. يتم إثبات الر ،أخرى

 
والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة ودخل الفوائد أو مصروفات الفوائد األرباح تتضمن النتائج الناتجة من أنشطة المتاجرة جميع 

أي عدم فاعلية مسجلة في على محتفظ بها لغرض المتاجرة. ويتضمن هذا ذات الصلة وأرباح أسهم الموجودات والمطلوبات المالية ال
 معامالت التحوط. 

 

 أسهم الرخزانة  11-أ4
و يتم إثبات أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة المعاد إقتناؤها )أسهم الخزانة( بالتكلفة وتخصم من حقوق الملكية. ال يتم إثبات أي ربح أ

يتم إثبات أي فرق بين  .المجموعةعند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة بخسارة في األرباح او الخسائر 
 القيمة المدرجة والمقابل، إذا تم إعادة إصداره في عالوة إصدار أسهم.

 

 األدوات المالية  12-أ4
 
 تاريخ اإلثبات 1-12-أ4

ً إثبات الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ ، باستثناء قروض وسلف العمالء وودائع العمالء والبنوك يتم مبدئيا
ً في المخصصات التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك على  أصبحت الذي العادية للموجودات بالطريقة المبيعات  وأالمشتريات فيه المجموعة طرفا

. يتم إثبات قروض القوانين أو حسب أعراف السوقمني المنصوص علية عامةً في التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزالمالية 
وسلف العمالء عند تحويل األموال إلى حسابات العمالء. تقوم المجموعة بإثبات ودائع العمالء والبنوك عندما يتم تحويل األموال إلى 

 المجموعة.
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 )تتمة(ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة( 2018 يناير 1السياسات المحاسبية المطبقة اعتباراً من  أ4
 

 األدوات المالية  12-أ4
 

 القياس المبدئي  2-12-أ4
كما هو موضح في ، ةإلدارة األدوات الماليعمال ألشروطها التعاقدية ونموذج ايعتمد تصنيف األدوات المالية عند اإلثبات المبدئي على 

 .13-أ4و 12-أ4اإليضاحين 
 

ً إليها أو بقيمتها العادلة عند اإلثبات المبدئي، تقيس المجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية  ً منهاناقصمضافا ، في حاله ا
تكاليف المعامالت التي تكون الخسائر الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

تم احتساب تكاليف ، مثل الرسوم والعموالت. متزايدة وتنسب مباشرةً إلى إقتناء أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية
، اإلثبات المبدئيبعد  ةً مباشر المعاملة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في األرباح أو الخسائر.

أدوات الد ين المقاسة بالقيمة العادلة واالستثمارات في يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
الموجود يكون ح أو الخسائر عندما من خالل الدخل الشامل األخر، مما يؤدي إلى خسارة محاسبية يتم إثباتها في القائمة الموحدة لألربا

 ً عندما تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية عند اإلثبات المبدئي عن سعر المعاملة، تقوم المجموعة  .ممنوح حديثا
 باحتساب الربح أو الخسارة لليوم األول على النحو الموضح أدناه.

 

 الربح أو الخسارة لليوم األول  3-12-أ4
 ما يختلف سعر معاملة األداة عن القيمة العادلة عند المنح، يتم معاملة الفرق كالتالي:عند
 

( أو بناًء على 1عندما تثبت القيمة العادلة بسعر مدرجة في السوق النشطة لموجود أو مطلوب مماثل )أي مدخالت المستوى  )أ(
 نه يتم إثبات الفرق كربح أو خسارة لليوم األول.ن مالحظتها، فإن األسواق التي يمكتقنيات التقييم التي تستخدم البيانات فقط م

 

في جميع الحاالت األخرى، يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد توقيت إثبات الربح أو الخسارة المؤجلة لليوم األول بشكل فردي. يتم  )ب(
استخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها في إطفاؤها إما على مدى عمر األداة أو تؤجل حتى يتم تحديد القيمة العادلة لألداة ب

 السوق أو عندما يتم استبعاد األداة.
 

 الموجودات المالية 13-أ4
 

 التصنيف والقياس الالحق - أدوات الدي ن 1-13-أ4
 – اتها الماليةوقامت بتصنيف موجود 9، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2018يناير  1اعتباراً من 
 في فئات القياس التالية:  أدوات الدين

 

 بالتكلفة المطفأة؛مدرجة  -

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و  -

 .مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -
 

 فيما يلي أدناه متطلبات تصنيف الموجودات المالية.
 

 حق ألدوات الد ين على ما يلي:يعتمد التصنيف والقياس الال
 

 نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات؛ و (1)
 

 ائدة على المبلغ األصلي القائم.الفو للد ينخصائص التدفقات النقدية للموجودات أي فقط المدفوعات على المبلغ األصلي  (2)
 

 حدى فئات القياس الثالث التالية: بناًء على تلك العوامل، تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الد ين الخاصة بها إلى إ
 

فقط التدفقات النقدية تلك تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل من أجل التكلفة المطفأة: الموجودات المحتفظ بها  -
خالل  والتي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة منائدة على المبلغ األصلي القائم، الفو للد ينالمدفوعات على المبلغ األصلي 

يتم تعديل القيمة المدرجة لتلك الموجودات عن طريق أي مخصص للخسائر بالتكلفة المطفأة.  ها، يتم قياساألرباح أو الخسائر
ودخل مشابه "  دخل الفوائديتم تضمين دخل الفوائد الناتج من تلك الموجودات المالية في ". االئتمانية المتوقعة المثبتة والمقاسة

 عدل الفائدة الفعلي.باستخدام طريقة م
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 )تتمة(ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة( 2018 يناير 1السياسات المحاسبية المطبقة اعتباراً من  أ4
 

 المالية  الموجودات 13-أ4
 

 ()تتمة التصنيف والقياس الالحق - أدوات الدي ن 1-13-أ4
 

من أجل ل التدفقات النقدية التعاقدية والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: الموجودات المالية المحتفظ بها من أجل تحصيب -
ائدة على المبلغ األصلي الفللموجودات فقط المدفوعات على المبلغ األصلي للد ين والتدفقات النقدية بيع الموجودات، حيث تمثل 

األرباح أو الخسائر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل والتي ال يالقائم، 
يتم ترحيل التغيرات في القيمة المدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء إلثبات أرباح أو خسائر اإلضمحالل وإيرادات 

ت األجنبية الناتجة عن األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة التي يتم إثباتها في القائمة الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمال
 الموحدة لألرباح أو الخسائر. عندما يتم إستبعاد الموجودات المالية، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة مسبقاً في

من  ةناتجأو خسارة اآلخر" "كربح  ياألرباح أو الخسائر ويتم إثباتها في "الدخل التشغيل الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى
 دخل الفوائداستبعاد إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة". يتم تضمين دخل الفوائد الناتج من تلك الموجودات المالية في "

 ودخل مشابه " باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

مة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير مدرجة بالتكلفة المطفأة أو مدرجة بالقيمة بالقي -
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. كما يجوز للمجموعة تصنيف 

يخفض بشكل جوهري من ذلك يلغي أو القيام بإذا كان رجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، الموجودات المالية المد
ً بالقيمة  التطابق المحاسبيعدم  في القياس أو اإلثبات. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة من أدوات الد ين التي يتم قياسها الحقا

ال تعد جزًء من عالقة التحوط في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر ويتم عرضها في العادلة من خالل األرباح أو الخسائر و
القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر ضمن "الدخل التشغيلي اآلخر" "كربح ناتج من أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة" في 

تصنيفها بالقيمة العادلة أو التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة، الفترة التي نتجت فيها، إال إذا نتجت من أدوات الد ين التي تم 
اآلخر" "كربح ناتج من استبعاد إستثمارات محتفظ بها لغرض غير  يففي هذه الحالة يتم عرضها بشكل منفصل في "الدخل التشغيل

ودخل مشابه " باستخدام طريقة معدل الفائدة  وائددخل الفالمتاجرة". يتم تضمين دخل الفوائد الناتج عن تلك الموجودات المالية في "
 الفعلي.

 

 نموذج األعمال  2-13-أ4
المالية لتحقيق هدف مجموعة من الموجودات لإدارتها أفضل كيفية نحو تحدد المجموعة نموذج أعمالها على المستوى الذي يعكس على 

ما إذا كان هدف المجموعة هو تقييم  ي،التدفقات النقدية. أتحقيق أجل  المجموعة الموجودات مناألعمال كيفية إدارة أعمالها. يعكس نموذج 
بيع الناتجة من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل فقط 

يتم تصنيف نه فإ(، الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرةل، )على سبيل المثاللتطبيق  منهما قابل. إذا لم يكن أي الموجودات
. ال يتم األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل  ا" ويتم قياسهلغرض المتاجرة اجزء من نموذج األعمال "المحتفظ بهكالموجودات المالية 
التي يمكن عوامل اإلجمالي لمحفظة األعمال وبناًء على المستوى الى علوإنما  ل على أساس كل أداة على حدةاعماألإجراء تقييم نموذج 

 مثل:مالحظتها 
 

السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات. وباألخص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز  -
حدد لمعدل الربح ومطابقة فترة استحقاق الموجودات المالية مع اإليرادات من الفوائد التعاقدية والمحافظة على بيان متحقيق على 

 التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛ تحقيقفترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو 
 

ارة الرئيسيين ولجنة الموجودات الموجودات ونموذج األعمال وتقديم تقرير بشأنهما إلى موظفي اإلدالكيفية التي يتم فيها تقييم أداء  -
 ؛والمطلوبات التابعة للمجموعة

 

 ي يتم فيها تقييم وإدارة المخاطر؛ والكيفية الت -
 

وتوقيتها في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، باإلضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة المبيعات  وحجمهامعدل تكرار المبيعات  -
االعتبار بمفردها عن باقي األنشطة، بل  فيالمعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذها  المستقبلية. بالرغم من ذلك، فإن
المالية باإلضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات  الموجوداتلكيفية تحقيق المجموعة ألهداف إدارة العامة تعتبر جزء من عملية التقييم 

 النقدية.
 

ت المتوقعة بشكل معقول دون األخذ في االعتبار تصورات "أسواء حالة " أو "حالة الضغط". إذا تم يستند تقييم نموذج األعمال على التصورا
قم بتغيير تصنيف الموجودات تال جموعة ، فإن المللمجموعةتحقيق التدفقات النقدية بعد اإلثبات المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية 

مثل تلك المعلومات عند تقييم الموجودات المالية األصلية تقوم بتضمين  ا، ولكنهتلكاألعمال  المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج
 أو المشتراة حديثًا فصاعداً.الممنوحة 

 

ح أو األربايتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل 
سواء من أجل تحصيل التدفقات  حيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بها على حد  الخسائر 

 النقدية وبيع الموجودات المالية.
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 والفائدة على المبلغ األصلي القائم للدي نمدفوعات على المبلغ األصلي فحص فقط  3-13-أ4
ستوفي فحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي للد ين تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كانت ت

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

وقد تتغير على  على أساس القيمة العادلة للموجودات المالية عند األثبات المبدئيين د  لل، يتم تحديد المبلغ األصلي الفحصألغراض هذا 
 أو إطفاء عالوة / خصم(.ين د  للكانت هي مدفوعات على المبلغ األصلي )على سبيل المثال، إذا . مدى عمر الموجود المالي

 

الذي يتطابق مع  هامش الربحومخاطر اإلقراض األساسية األخرى أو مقابل القيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية  الفائدةتمثل 
 ترتيبات اإلقراض األساسية.

 

والفائدة على المبلغ األصلي القائم، تأخذ ين د  للمدفوعات المبلغ األصلي فقط اقدية هي عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التع
. يتضمن ذلك على تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تحتوي على شروط المالية االعتبار الشروط التعاقدية لألدواتفي المجموعة 

لهذا الشرط. عند القيام بهذا التقييم، تأخذ المجموعة استيفاؤها التعاقدية نتيجة لعدم  تعاقدية التي قد تغير التوقيت أو مقدار التدفقات النقدية
 االعتبار ما يلي: في
 

 العملة التي يتم فيها عرض الموجودات المالية والفترة التي يتم فيها تحديد سعر الفائدة؛  -

 وتوقيت التدفقات النقدية؛ مقداراألحداث المحتملة التي يمكنها تغيير  -
 صائص الرفع المالي؛خ -
 و الدفع المسبق وشروط التمديد؛ -
يبات الموجودات دون حق للتدفقات النقدية من الموجودات المحددة )على سبيل المثال: ترت المجموعةالشروط التي تحد مطالبات  -

 .(على الضامن الرجوع
 

فأنه يتم تصنيف وقياس ، ةاإلقراض األساسي اتترتيبتتطابق مع الشروط التعاقدية للمخاطر أو التقلبات التي ال تتعرض حيثما 
 من خالل األرباح أو الخسائر. المالية الموجودات المالية ذات الصلة بالقيمة 

 

يتم أخذ الموجودات المالية ذات المشتقات الضمنية بمجملها في االعتبار عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية هي فقط مدفوعات 
 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.ن يد  للالمبلغ األصلي 

 

بداية من التصنيف ويتم إعادة . الموجوداتتلك إلدارة  اعمالهأعندما يتغير نموذج تقوم المجموعة بإعادة تصنيف إستثمارات الد ين فقط 
بخالف إعادة  ث خالل الفترةتحدال والحدوث التغيرات نادره ويتوقع أن تكون تلك بعد التغيير. إعداد التقرير المالي األولي فتره 

 في تاريخ التحول. 9التصنيف التي تم عملها عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 التصنيف والقياس الالحق  –أدوات أسهم حقوق الملكية  4-13-أ4
؛ أي األدوات التي ال ةالمصدرالجهة ة نظر حقوق الملكية من وجهأسهم تستوفي تعريف التي دوات األحقوق الملكية هي أسهم أدوات 

 ة.المصدرموجودات الجهة فائدة متبقية في صافي والتي تثبت وجود ، دفعلل ةتعاقدي اتالتزامتتضمن على 
 

أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ستثمارات إال رجعه فيه بعض عند اإلثبات المبدئي، اختارت المجموعة تصنيف 
استخدام هذا االختيار، يتم إثبات  عندو. دخل الشامل اآلخر التي يتم االحتفاظ بها ألغراض أخرى بخالف المحتفظ بها لغرض المتاجرةال

ً إعادة تصنيفها القيمة العادلة في أرباح أو خسائر  ، بما في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائرإلى الدخل الشامل اآلخر وال يتم الحقا
يتم . اإلضمحالللتقييم إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر ال تخضع . اإلستبعاد عندذلك 
تقم المجموعة باختيارها ليتم تصنيفها بصورة ال رجعه فيه عند اإلثبات أو األخرى التي لم حقوق الملكية أسهم ستثمارات إجميع إثبات 

 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.التحول بالقيمة ال
 

في  األرباح أو الخسائريتم تضمين األرباح أو الخسائر الناتجة من إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر. ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة""الدخل التشغيلي اآلخر" "كربح ناتج من إستبعاد إ

 

يتم إثبات أرباح األسهم في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر "كدخل تشغيلي آخر" عندما يوجد حق لدى المجموعة إلستالم 
 المدفوعات.
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 القروض الوقت تعديل أو منح  5-13-أ4

، مقترضالتي يواجهها العوبات المالية للص ستجابةً اتنازالت أو تعديالت على الشروط األصلية للقروض بتقديم المجموعة أحيانًا تقوم 
أو  تالزلتناا كتل ميدقتيتم  مادعنممنوح للوقت  رضلقا عةولمجماتعتبر . إمتالك الضمانات أو فرض ضمانات إضافية أخرىبدالً من 

 بسالمة يتمتع رضقتلما نکاإذا  عليها تفقوا دق عةولمجما نتک ملو رضللمقت قعةولمتأو ا لحاليةا لماليةا تباوللصع نتيجة تيالدلتعا
 :. تشمل مؤشرات الصعوبات المالية ما يليمالية

 

أن يكون التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ التي يتوقع فقط ، ما إذا كان التعديل يخفض يواجه صعوبات ماليةإذا كان المقترض  -
 .اقادراً على دفعهالمقترض 

جوهري على والتي تؤثر بشكل  ى األسهمالعائد القائم عل حصة الربح/عائد ، مثل ةجوهري ةي شروط جديدقد تم إدخال أما إذا  -
 القرض.بيان مخاطر 

 تمديد فترة القرض بشكل جوهري عندما ال يواجه المقترض صعوبات مالية. -

 تغير جوهري في سعر الفائدة. -

 تغير العملة التي يتم فيها عرض القرض. -

و التحسينات االئتمانية التي تؤثر بشكل جوهري على المخاطر االئتمانية المرتبطة إدخال الضمانات أو األوراق المالية األخرى أ -
 بالقرض.

 

 من أجل إعادة تصنيف القرض من فئة منح الوقت، يجب على العميل أن يستوفي المعايير التالية:
 

 يجب إن تكون جميع التسهيالت الخاصة به منتجة؛ -
 

ر الجوهري للمبلغ األصلي للد ين أو الفائدة على المبلغ األصلي القائم خالل معظم تم سداد دفعات منتظمة ألكثر من المبلغ غي -
 الفترة عندما تم تصنيف الموجود على أنه ممنوح للوقت؛ و

 

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

 عادةوإ"جديد" بالقيمة العادلة وإثبات موجود صلي ألاود المالي تقوم المجموعة بإستبعاد الموج، بشكل جوهري ةإذا كانت الشروط مختلف
احتساب ألغراض اإلثبات المبدئي عاده التفاوض هو تاريخ إلتالي يعتبر تاريخ وبا. احتساب معدل فائدة فعلي جديد للموجود

ومع ذلك، تقوم المجموعة أيضاً ية. المخاطر االئتمانجوهرية في ، بما في ذلك لغرض تحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة اإلضمحالل
إعادة كان فيها في الظروف التي المثبت يعتبر مضمحالً ائتمانياً عند اإلثبات المبدئي، وباألخص  الجديدالموجود المالي  ما إذا كانبتقييم 

قيمة المدرجة في األرباح أو يتم إثبات الفروق في ال. ا في األصلالمتفق عليهالمدفوعات سداد غير قادر على عميل التفاوض يتعلق ب
 ناتجة من اإلستبعاد.خسارة الخسائر كربح أو 

 

وتقوم المجموعة بإعادة ، لن ينتج عنه استبعاد للموجودعاده التفاوض أو التعديل إن إ، فبشكل جوهري ةوإذا لم تكن الشروط مختلف
تقوم بإثبات ربح أو خسارة معدلة في القائمة وود المالي المعدلة للموجالتدفقات النقدية احتساب إجمالي القيمة المدرجة على أساس 

بمعدل الفائدة التدفقات النقدية المعدلة احتساب إجمالي القيمة المدرجة الجديدة عن طريق خصم . ويعاد الموحدة لألرباح أو الخسائر
 (.ائتمانياً المشتراة أو الممنوحةللموجودات المالية المضمحلة معدل الفائدة الفعلي المعدل لالئتمان )أو الفعلي األصلي 

 

قبل تعديل تم احتسابه الفائدة الفعلي األصلي كما معدل ستخدام إبيتم قياس أي إضمحالل ، بشأن الشروطعاده التفاوض إوبمجرد 
ات في ضمان استمرار حدوث المدفوع ىلمساعدة علمن أجل ا وقتة للالممنوحالقروض المجموعة في مراقبة الشروط. وتتمثل سياسة 

على أساس أو  ةحد علىأساس كل حاله  ىعل 3والمرحلة  2المرحلة والتصنيف بين باإلستبعاد القرارات المتعلقة يتم تحديد المستقبل. 
يتم اإلفصاح عنها  نهأبالقرض، ففيما يتعلق جراءات خسارة . وإذا حددت هذه اإلالزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانيةمعايير 
إعادة تحويلها إلى شطبها أو حتى يتم تحصليها أو  3ضمن المرحلة ممنوحة للوقت مدرجة موجودات مضمحلة تبارها باعوإدارتها 
 . 2المرحلة 
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 )تتمة(ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة( 2018يناير  1السياسات المحاسبية المطبقة اعتباراً من  أ4
 

 )تتمة(المالية  الموجودات 13-أ4
 

  بخالف التعديلاالستبعاد  6-13-أ4

سواًء عندما يتم نقلها وأو  د الماليلموجومن التدفقات النقدية انقضاء الحقوق التعاقدية لعند ، يتم استبعاد الموجودات المالية أو جزء منها
نقل أو إبقاء جميع تقم المجموعة بالجوهرية المتعلقة بالموجود أو )ب( عندما لم )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت 

 .دالموجو علىلم تحتفظ بالسيطرة ولكنها للموجود المخاطر والمكافآت الجوهرية 
 

االلتزامات فع تتعهد بد ا، ولكنهالموجوداتالتدفقات النقدية من الستالم بالحقوق التعاقدية حيث تحتفظ في معامالت تدخل المجموعة 
ويتم احتساب تلك المعامالت على . الجوهرية والمكافآتوبنقل جميع المخاطر المنشآت األخرى تلك التدفقات النقدية إلى التعاقدية على 

 :المجموعة كانتإذا تنتج من االستبعاد  يأنها تحويالت "ترتيبات سداد" الت
 

 الغ معادلة من الموجودات؛غير ملزمة بسداد المدفوعات إال إذا قامت بتحصيل مب (1)
 

 ؛الموجوداتمحظورة من بيع أو رهن  (2)
 

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

 إقراض األوراق الماليةشراء القياسية والات إعادة يسندات( المقدمة من المجموعة بموجب اتفاقالسهم واألم يتم استبعاد الضمانات )ل
، وبالتالي مسبقاً على أساس سعر إعادة الشراء المحددة الجوهرية مخاطر والمكافآت بكافة المعامالت االقتراض ألن المجموعة تحتفظ و

 .بالفوائد الثانوية المتبقيةتحتفظ فيها المجموعة التورق التي معامالت كما ينطبق هذا على بعض  .استيفاؤهالم يتم فإن معايير االستبعاد 
 

 المطلوبات المالية 14-أ4
 

 التصنيف والقياس الالحق 1-14-أ4
ً كمقاسة تصنيف المطلوبات المالية ، يتم من الفترة الحالية والسابقة ي كالً ف  ، باستثناء:بالتكلفة المطفأة الحقا
 

لمشتقات والمطلوبات : يتم تطبيق هذا التصنيف على ااألرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل المدرجة المطلوبات المالية  -
(. يتم عرض األرباح أو الخسائر على الدفاتر المصرفية)مثل المراكز القصيرة في غرض المتاجرة المالية المحتفظ بها ل
بشكل جزئي في الدخل الشامل اآلخر )مبلغ التغير في  األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل المصنفة المطلوبات المالية 

 ال، والتي يتم تحديدها كالمبلغ الذي طلوباتئتمان لتلك المالإلى التغيرات في مخاطر االذي ينسب لة للمطلوبات المالية القيمة العاد
)المبلغ المتبقي من بشكل جزئي في األرباح أو الخسائر إلى التغيرات في ظروف السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق( و ينسب
في هذه الحالة ف، يالمحاسبالتطابق عدم أن يخلق أو يوسع يكن مثل هذا العرض (. هذا ما لم تللمطلوبار في القيمة العادلة التغي
ً يتم  القائمة الموحدة لألرباح أو في للمطلوبات إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية تنسب والخسائر التي األرباح عرض أيضا

 الخسائر؛
 

للمقابل المطلوبات المالية ، حيث يتم إثبات الستبعادلغير مؤهلة التي هي المالية عن تحويل الموجودات الناتجة المطلوبات المالية  -
 و ؛متكبدة على المطلوبات الماليةمصروفات ، تقوم المجموعة بإثبات أي تلم للتحويل. في الفترات الالحقةالمس

 

 عقود الضمانات المالية وارتباطات القرض. -
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 )تتمة( 2018يناير  1السياسات المحاسبية المطبقة اعتباراً من  أ4
 

 )تتمة(المالية  المطلوبات 14-أ4

 
 االستبعاد 2-14-أ4

 .(إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته قد تمالمحدد في العقد االلتزام عند إطفاؤها )أي عندما يكون  ةالمالي اتيتم إستبعاد المطلوب
 

عن التعديالت الجوهرية  ، فضالً بشكل جوهري مختلفةبشروط ألدوات الد ين التبادل بين المجموعة ومقرضيها األصليين يتم احتساب 
بشكل جوهري لشروط . وتختلف اكإطفاء للمطلوبات المالية األصلية وإثبات مطلوبات مالية جديدةشروط التزامات المالية الحالية، في 

ً منها أي رسوم مدفوعة أشروط الجديدة، بما في ذلك الللتدفقات النقدية بموجب المخصومة إذا كانت القيمة الحالية  ي رسوم محسوما
لتدفقات القيمة الحالية المخصومة لعن  %10، وهي على األقل تختلف بنسبة األصليمعدل الفائدة الفعلي باستخدام مخصومة ومستلمة 

 عرض األداةالعوامل النوعية األخرى، مثل عملة يتم األخذ في االعتبار إلى ذلك،  باإلضافة. للمطلوبات المالية األصليةنقدية المتبقية ال
أدوات تبادل إذا تم احتساب . التعهداتفي  اتالتغيركذلك و المرتبطة باألداةوخصائص التحويل الجديدة  والتغيرات في نوع سعر الفائدة

. الناتجة عن اإلطفاءكجزء من الربح أو الخسارة متكبدة ي تكاليف أو رسوم فإنه يتم إثبات أ، إطفاءنها أ ىأو تعديل الشروط علالد ين 
القيمة المدرجة للمطلوبات ويتم إطفاؤها تعدل متكبدة ي تكاليف أو رسوم أن أ، فأنه إطفاء ىالتعديل عليتم احتساب التبادل أو وإذا لم 

 .للمطلوبات المعدلةالمتبقية  الفترةعلى مدى 
 

 اإلضمحالل 15-أ4

 جةدرلماالخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات دينها ، على أساس النظرة المستقبلية متقييبإجراء  عةولمجما ومتق
تجة عن ارتباطات القرض وعقود مقابل التعرضات الناوخالل الدخل الشامل اآلخر  نم لةدلعاا لقيمةاالمدرجة بو ةفأطلما بالتکلفة

داد كل تقرير مالي. يعكس قياس الضمانات المالية. تقوم المجموعة بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمثل تلك الخسائر في تاريخ إع
 المتوقعة ما يلي: االئتمانيةسائر الخ
 

 ؛من النتائج المحتملةقييم مجموعة تمبلغ احتمالية مرجحة الذي تم تحديده عن طريق وعادل مبلغ  -
 
 ؛ والقيمة الزمنية للنقود -
 
والظروف السابقة عن األحداث إعداد التقرير المالي في تاريخ  مامتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهداعمة معلومات معقولة و -

 ظروف االقتصادية المستقبلية.للالحالية والتنبؤات 

 
مخاطر التعثر في السداد التي تحدث على األداة المالية على مدى عمرها المتوقع.  المجموعةقدر الخسارة االئتمانية المتوقعة، ست الحتساب

، أي يتم تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس القيمة الحالية لكافة العجز النقدي على مدى العمر المتبقي المتوقع للموجود المالي
مخصومة ، استالمهاالتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تحقة للمجموعة بموجب العقد، والفرق بين: التدفقات النقدية التعاقدية المس

 للقرض.الفعلي الفائدة بمعدل 

 
 ية المتوقعة الئتمانقياس الخسائر ا

 ويتم قياسها وفقاً لما يلي:االئتمانية  للخسائر تقدير االحتمالية المرجحة هي المتوقعة االئتمانية الخسائر
 

أي )النقدي لعجز لكل االقيمة الحالية أي : المالي في تاريخ إعداد التقريرهي غير مضمحلة ائتمانياً ت المالية التي الموجودا -
 ؛ (استالمهاالفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة 

 

: أي الفرق بين إجمالي القيمة المدرجة والقيمة المالي في تاريخ إعداد التقريراً هي مضمحلة ائتمانيالموجودات المالية التي  -
 المقدرة؛  لتدفقات النقدية المستقبليةلالحالية 

 

ارتباطات القروض غير المسحوبة: تقديرات الجزء المتوقع الرتباطات القرض الذي سيتم سحبه على مدى العمر المتوقع  -
مة الحالية للعجز النقدي بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة إذا قام حامل الرتباطات القرض؛ ويحسب القي

ارتباطات القرض بسحب الجزء المتوقع من القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استالمها إذا تم سحب الجزء المتوقع 
 و من القرض؛
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 )تتمة(ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة( 2018يناير  1السياسات المحاسبية المطبقة اعتباراً من  أ4
 

 اإلضمحالل )تتمة( 15-أ4
 

 )تتمة(ية المتوقعة الئتمانقياس الخسائر ا
 

على أساس القيمة الحالية للمدفوعات مر الع ىمدتقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة على ، بالنسبة لعقود الضمانات المالية -
المتوقعة لتعويض حاملها عن الخسارة االئتمانية التي تم تكبدها محسوم منها أي مبالغ يتوقع الضامن استالمها من حاملها أو 

المالية تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لعقود الضمانات ن إ، فالمدين أو أي طرف آخر. إذا كان القرض مضمون بالكامل
 .الخاضع للضمانللقرض سيكون هو نفس تقدير العجز النقدي المقدر 

 

ألغراض احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، قامت المجموعة بتصنيف سندات دينها والقروض والسلف وارتباطات القروض وعقود 
، على أساس منهجية 3والمرحلة  2والمرحلة  1لمرحلة االضمانات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى 

 اإلضمحالل المطبقة، كما هو موضح أدناه:
 

  عندما يتم إثبات القروض أوالً، تثبت المجموعة مخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة  –المنتجة  – 1المرحلة
 شهراً. 12لمدة 

 

  مانية: عندما تظهر القروض زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية، تسجل الزيادة الجوهرية في المخاطر االئت – 2المرحلة
 المجموعة المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.

 

  المضمحلة: تثبت المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لتلك القروض.  - 3المرحلة 
 

ما إذا مالي تقرير إعداد ، وضعت المجموعة سياسة إلجراء تقييم في نهاية كل فترة مذكورة أعالهالألغراض التصنيف في المراحل 
التعثر في السداد  من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطربشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي قد زادت  يةمخاطر االئتمانالكانت 

 ألداة المالية.تحدث على مدى العمر المتبقي ل
 

قوم المجموعة بتسجيل إضمحالل لسندات الد ين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باالعتماد على ما إذا كانت ست
ومع ذلك، لن تخفض الخسائر االئتمانية المتوقعة القيمة المدرجة  أعاله.كما هو موضح ، 3مرحلة  أو 2مرحلة أو  1مصنفة كمرحلة 

سيتم إثبات مبلغ يعادل المخصص الذي قد من ذلك،  بدالً  بالقيمة العادلة.التي ستظل المركز المالي، لية في قائمة لتلك الموجودات الما
في األرباح أو  مماثلينشأ في حالة قياس الموجودات بالتكلفة المطفأة في الدخل الشامل اآلخر كمبلغ إضمحالل متراكم مع احتساب مبلغ 

 الخسائر 
 

 الل على إستثمارات أسهم حقوق الملكية.لم يتم تسجيل إضمح
 

 1المرحلة 
، يتم تصنيف جميع 1شهراً لعمالء المرحلة  12يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ 

الي، تصنف المجموعة ما يلي إعداد كل تقرير موبعد ذلك في  عند تاريخ اإلثبات المبدئي. 1الموجودات المالية على أنها المرحلة 
 : 1باعتبارها المرحلة 

 

 و إعداد التقرير المالي؛أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ بالتي تم تحديد نوع موجودات الدي ن  -
 

 الموجودات المالية التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي؛ -
 
 

 ""مخاطر ائتمانية منخفضةبأن لديها تالية من الديون تعتبر المجموعة األنواع ال
 

 جميع التعرضات الحكومية بالعملة المحلية ممولة بالعملة المحلية -
 

 جميع التعرضات بالعملة المحلية لحكومة مملكة البحرين أو مصرف البحرين المركزي -
 

أو أعلى. -Aجميع التعرضات ذات تصنيف خارجي  -
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 اإلضمحالل )تتمة( 15-أ4
 

 2المرحلة 
عندما تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل  2ة بأن يتم تصنيف الموجودات المالية في المرحل 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تطلب ي

بالنسبة لتلك الموجودات المالية، يتطلب إثبات مخصص الخسارة بناًء على خسائرها االئتمانية المتوقعة على . جوهري منذ إثباتها المبدئي
 مدى العمر. 

 
الموجودات من خالل مقارنة ترحيل التصنيف عند  إحدىمخاطر االئتمان جوهرية في زيادة تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كانت هناك 

هذه . في كل حالة من فترة إعداد كل تقرير ماليفي نهاية اإلثبات المبدئي للموجود مقابل مخاطر التعثر في السداد التي تحدث للموجود 
من أجل إثبات احتمالية سيناريوهات االقتصادية، من ال عدداً يستند هذا التقييم على تقييم النظرة المستقبلية التي تأخذ في االعتبار الحاالت، 

حدوث زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية إذا إلى ذلك، يفترض باإلضافة  كثر سلبية.األارتفاع الخسائر المرتبطة بالتوقعات االقتصادية 
إعادة مقترض أو الوقت للمنح تجموعة تتوقع أن المكانت ، أو إذا يوماً في سداد مدفوعاته التعاقدية 30تأخر المقترض عن السداد ألكثر من 

تسهيل لديه سيخضع أي كما عالوة على ذلك، و. هيكلة التسهيل ألسباب تتعلق باالئتمان أو يتم وضع التسهيل ضمن قائمة المراقبة للمجموعة
 .2لعملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن المرحلة  8بدرجة مخاطر ائتمان داخلي تصنيف ل

 
 إن سياسة المجموعة هي تقييم معلومات النظرة المستقبلية المعقولة والداعمة اإلضافية المتاحة، باعتبارها عوامل إضافية أخرى:

 
 بالنسبة للتسهيالت المتجددة مثل بطاقات االئتمان والسحوبات على المكشوف، تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تحديد

التي يتوقع بأن تتعرض فيها لمخاطر االئتمان، باألخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتوقع اتخاذها بمجرد زيادة الفترة 
 التخفيف من الخسائر. ىالمخاطر االئتمانية والتي تعمل عل

 
 3المرحلة 

كل على أن القرض مضمحل ائتمانياً. في تاريخ إعداد عندما يكون هناك دليل موضوعي  3يتم تضمين الموجودات المالية في المرحلة 
القيمة العادلة وموجودات الدين المالية المدرجة ببالتكلفة المطفأة المدرجة ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المالي التقرير

ً الدخل الشامل اآلخر، من خالل  مضمحل ائتمانياً" عند قوع حدث أو أكثر من األحداث ويكون لها يعد الموجود المالي ". هي مضمحلة ائتمانيا
 المالي.ذلك الموجود بالنسبة لالمقدرة على التدفقات النقدية المستقبلية تأثير ضار 

 
 :بأن الموجودات المالية مضمحلة ائتمانياً، تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتهااألدلة التي تثبت 

 

 ؛المصدرةلمالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو جهة الصعوبات ا -
 

 ؛موعد االستحقاقأو تجاوز في السداد العقد مثل التعثر  خرق -
 

 ؛بشرط أن المجموعة لن تنظر في خالف ذلكإعادة هيكلة القروض أو السلف من قبل المجموعة  -
 

 ؛ أويم مالي آخرفي إعادة تنظأن المقترض سيعلن إفالسه أو قد أصبح من المحتمل ب -
 

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

 
ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر بأنه مضمحل ائتمانياً المقترض وضع تدهور بشأنه نتيجة لعادة ما يعتبر القرض الذي تم إعادة التفاوض 

. باإلضافة إلى ذلك، يعتبر لإلضمحاللمؤشرات أخرى أية هناك ال يوجد وجوهري خفضت بشكل التدفقات النقدية التعاقدية قد اناستالم عدم 
ً  90لمدة عن السداد القرض المتأخر   .بأنه مضمحلأو أكثر  يوما

 
 :التالية عند إجراء تقييم حول ما إذا كانت االستثمار في الديون الحكومية، هي مضمحلة ائتمانياً، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل

 

 السندات.على النحو المبين في عوائد ية الئتمانلجدارة التقييم السوق  -
 

 ية.الئتمانللجدارة ا ةيالئتمانوكاالت التصنيف ا اتتقييم -
 

 س المال إلصدار ديون جديده.ألوصول إلى أسواق رلقدره البلد  -
 

 لديون.لزامي اإللعفاء الطوعي أو إلل اخسائر من خالحاملها هيكله الديون، مما يؤدي إلى تكبد  إعادة يةاحتمال -
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 )تتمة( 3المرحلة 
 

تعكسها لذلك البلد، وكذلك النية، التي " األخير"المقرض هو الحل القائمة لتوفير الدعم الالزم باعتبار  ليات الدعم الدوليةآ -
ً ليات. ويشمل ذلك تقييماآل ستخدام تلكالالبيانات العامة، للحكومات والوكاالت  ليات، وبغض النظر عن القصد اآللعمق تلك  ا
 لمعايير المطلوبة.اى الوفاء بالسياسي، ما إذا كانت هناك قدرة عل

 

ً بخالف القروض  المضمحلة معايير لإذا لم تعد تستوفي  3المرحلة خارج ، سيتم تحويل القروض من الممنوحة المضمحلة ائتمانيا
 .شهراً  12مدتها مراقبة بعد فتره ائتمانياً 

 

 معلومات النظرة المستقبلية 
 .الخسائر االئتمانية المتوقعةس قياالنظرة المستقبلية في المجموعة بإدراج معلومات ستقوم 

 

ج المحلي اإلجمالي نمو النات على سبيل المثال،لعوامل االقتصادية الكلية )مثل اتأخذ المجموعة في االعتبار معلومات النظرة المستقبلية 
جموعة من النتائج المحتملة، ائدة( والتنبؤات االقتصادية. تقيم موأسعار الف اإلنفاق الحكومي والبطالةو والعجز المالي وأسعار النفط

 األساسيةويمثل سيناريو الحالة  .ةحالة المحتملالو ةالمحتملالحالة غير ساسية والحالة األسيناريوهات:  وضع ثالثالمجموعة عتزم تو
ثل سيناريوهات ، في حين تموعملية إعداد الميزانيات العادية للمجموعةالناتجة عن عمليه التخطيط المالي النتائج األكثر احتماالً 

ً  كثر تفاؤالً األالحاالت المحتملة وغير المحتملة نتائج  سوف تستمد المجموعة ، سيناريوهاتمن الالنسبة لكل سيناريو ب. أو تشاؤما
 ضمحالل.إلامخصص لتحديد نهج االحتمالية المرجحة ويطبق الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 

المعلومات الخارجية المنشورة من باإلضافة إلى داخليين، القتصاديين االواردة من خبراء سوف تستخدم المجموعة المعلومات الداخلية ال
افتراضات تمويل الموافقة على من فرق إدارة المخاطر وال . وسيتعين على كالً القطاع الخاصخدمات التنبؤات االقتصادية الحكومية و

  قبل تطبيقها على سيناريوهات مختلفة.النظرة المستقبلية 
 

 قائمة المركز المالي لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في عرض 
 على النحو التالي:في قائمة المركز المالي للخسائر االئتمانية المتوقعة  ةيتم عرض مخصصات الخسار

 

 القيمة المدرجة للموجودات؛كخصم من إجمالي بالتكلفة المطفأة: المقاسة الموجودات المالية  -
 

 ؛ كمخصص ضمن المطلوبات الماليةوعقود الضمانات المالية: بصفة عامة،  القروضارتباطات  -
 

قائمة المركز المالي لها في  ةالخسارإثبات مخصص الدخل الشامل األخر: ال يتم من خالل لقيمة العادلة المقاسة بان أدوات الدي   -
في وتم إثباته  ةإلفصاح عن مخصص الخسارالعادلة. ومع ذلك، تم اهي قيمها الموجودات تلك نظراً ألن القيمة المدرجة ل

 احتياطي القيمة العادلة ويتم عرضه كمخصص.
 

 قيود تقنيات التقدير
بنفس  معايرتهاإعادة ال يمكن في فترة زمنية محددة حيث دائماً جميع خصائص السوق  تأخذ المجموعة قد الالمطبقة من قبل النماذج 

تحديث النماذج األساسية. على الرغم من أن إجراء تعديالت مؤقتة إلى أن يتم قع من المتوووتيرة التغيرات في ظروف السوق. 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على المستخدمة لحساب سوف تستند النماذج ، قدر المستطاع سوف تستخدم البيانات الحاليةالمجموعة 
التي وقعت الجوهرية تعديالت لألحداث سيتم إجراء وبمجرد توفرها  المحدثة بإستثناء لعوامل معنية التي سيتم تحديثها بياناتهاالبيانات 

 .قيد التطويرهذه التعديالت ال تزال الحوكمة على . الماليةالتقارير إعداد قبل تاريخ 
 

 تعديل الخبرة االئتمانية 
داتها من وقع خبراتها االئتمانية تتطلب منهجية مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمجموعة من المجموعة استخدام اجتها

 إلدراج التأثير المقدر للعوامل غير المدرجة في نتائج نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة في جميع فترات إعداد التقارير المالية.
 

 مرخصصات 16-أ4
ن يتطلب وجود أومن المحتمل  ،ناتج عن حدث سابقأي التزام حالي )قانوني أو متوقع(  البنكيتم إثبات المخصصات إذا كان على 

يتم عرض  ات.اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامتدفق خارجي للموارد يشمل المنافع االقتصادية لتسوية هذه 
 .تسوياتالمصروفات المتعلقة بأي مخصصات في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر بعد حسم أي 
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 عقود الضمانات المالية وارتباطات القرض 17-أ4

 تصدر المجموعة الضمانات المالية واالعتمادات المستندية وارتباطات القرض.
 

يتم قياس اً إثبات الضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة، والتي تعد العالوة المستلمة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم مبدئي
للمبلغ المثبت مبدئياً بعد حسم اإلطفاء المتراكم المثبت في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان 

أو بموجب  من الضمان مالي ناتجأو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية إي التزام  – 39جب معيار المحاسبة الدولي رقم بمو –
 .أيهما أعلى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة، – 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

ح أو الخسائر في الدخل التشغيلي اآلخر على أساس القسط الثابت على مدى عمر يتم إثبات العالوة المستلمة في القائمة الموحدة لألربا
 الضمان.

 

يتطلب من ، رتباطات التي بموجبها وعلى مدى فترة االرتباطاالهي واالعتمادات المستندية القروض غير المسحوبة  ارتباطات
ً المجموعة تقديم قروض  ، 39الدولي  ةبموجب معيار المحاسبو، ةالمالي اتالضمان غرار عقود وعلى. العميلإلى  بشروط محدده مسبقا

الخسائر نطاق متطلبات ضمن العقود تقع تلك ، 2018يناير  1اعتبارأ من ، ولكن العقد مثقالً بااللتزاماتإذا كان تم عمل مخصص 
 .االئتمانية المتوقعة

 

المستندية وارتباطات القرض غير المسحوب عندما يتم االتفاق  ال يتم تسجيل القيمة االسمية التعاقدية للضمانات المالية واالعتمادات
 .على تقديم القرض على أساس شروط السوق في القائمة الموحدة للمركز المالي

 

 المشتقات المالية وأنشطة التحوط 18-أ4
 

 هو أداة مالية أو عقد آخر مع الخصائص الثالث التالية:المالي شتق الم
أو مؤشر السلعة أو سعر الصرف األجنبي أو سعر غير في سعر الفائدة المحدد أو سعر األداة المالية للت تتغير قيمته استجابةً  -

 اتمتغيرال، في حالة ، شريطة أن يكونىخرأ اتمتغيرأي أو  يمؤشر االئتماناليف االئتماني أو أو التصنالمعدالت األسعار أو 
 اسي"(.األسالعقد ، غير محدد لطرف في العقد )أي "الماليةغير 

 

المتوقعة الذي يكون أقل مما هو مطلوب ألنواع العقود األخرى المبدئي أو صافي االستثمار المبدئي االستثمار صافي ال يتطلب  -
 أن يكون لها استجابة مماثلة للتغيرات في عوامل السوق.

 

 .يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي -
 

وتتضمن هذه على مقايضات أسعار الفائدة والعقود المستقبلية والمقايضات  مع مختلف األطراف األخرى.دخل المجموعة في معامالت ت
االئتمانية المتعثرة في السداد ومقايضات مطابقة العملة وعقود الصرف األجنبي اآلجلة وخيارات أسعار الفائدة والعمالت األجنبية 

لة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد المشتقات المالية ويعاد قياسها وأسهم حقوق الملكية. يتم مبدئياً إثبات المشتقات المالية بالقيمة العاد
لة الحقاً بالقيمة العادلة. تدرج جميع المشتقات المالية كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العاد

 سالبة.
 

، األرباح أو الخسائر باستثناء المشتقات المالية المصنفة والمؤهلة كأداة تحوط يتم قياس جميع المشتقات المالية بالقيمة العادلة من خالل
المجموعة بعض المشتقات صنف . تتحوطه تحدد طريقة إثبات الربح أو الخسارة الناتجةطبيعة البند الذي يتم فإن ، وإذا كان األمر كذلك

 إما:
 

 ؛)تحوطات القيمة العادلة(االرتباطات المؤكدة أو ثبتة للموجودات أو المطلوبات المتحوطات القيمة العادلة ك )أ(
 )تحوطات التدفقات النقدية(؛المثبتة مطلوبات الموجودات أو المحتملة جداً التي تنسب إلى التحوطات التدفقات النقدية المستقبلية ك )ب(

 أو
 االستثمار(.صافي صافي االستثمار في العمليات األجنبية )تحوطات حوطات كت )ج(
 

وإستراتيجية إدارة المخاطر إلجراء وكذلك أهداف ، ة بين بنود التحوط وأدوات التحوطالعالقعند بدء التحوط  ،وثق المجموعةت
ما إذا كانت لتحديد ، مستمرسواء عند التحوط وعلى أساس ، على حد بتوثيق تقييمهاتقوم المجموعة كما معامالت التحوط المختلفة. 
التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود هي ذات فاعلية عالية في موازنة التحوط مالت معاالمشتقات المستخدمة في 

 .المحوطة
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 )تتمة(المشتقات المالية وأنشطة التحوط  18-أ4
 

 تحوط القيمة العادلة  )أ(
في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر، مع  للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات القيمة العادلةيتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة 

 حوطة والتي تنسب إلى المخاطر المحوطة.التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات الم
 

نه يتم إطفاء التعديل على القيمة المدرجة للبند المحوط والذي يستخدم له طريقة يستوفي معايير محاسبة التحوط، فإ إذا لم يعد التحوط
 معدل الفائدة الفعلي إلى األرباح أو الخسائر على مدى فترة االستحقاق ويسجل كصافي دخل الفوائد. 

 

 تحوط التدفقات النقدية  (ب)
لدخل في ايتم إثبات الجزء الفع ال للتغييرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي تم تصنيفها وتأهيلها كتحوطات التدفقات النقدية 

 .سائررباح أو الخأو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفع ال في القائمة الموحدة لألربح . يتم إثبات الاآلخر الشامل
 

في الفترات التي يؤثر فيها بند التحوط على القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر تم إعادة تدوير المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى 
 المرتبطة بالبند اتفوأو المصراإلفصاح عن اإليرادات التي يتم فيها  اتفوم تسجيلها في بنود الدخل أو المصرالربح أو الخسارة. يت
 .المحوط ذات الصلة

 

موجودة في أو خسارة متراكمة ربح فإن أي ، محاسبة التحوطتستوفي معايير لم تعد عندما أو أداة التحوط أو تم بيعها مدة عند انتهاء 
. عندما ال حقوق الملكية ويتم إثباتها في الفترات التي يؤثر البند المحوط على الربح أو الخسارةتبقى في حقوق الملكية في ذلك الوقت 

موجودات المحوطة المثبتة(، فإنه يتم مباشرةً إعادة تصنيف الربح أو ال)على سبيل المثال: استبعاد المعاملة المتنبأ بها يتوقع حدوث 
 الموحدة لألرباح أو الخسائرقائمة الإلى المسجلة مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر الخسارة المتراكمة 

 

 تحوط صافي االستممار  (ج)
أي ربح أو خسارة يتم إثبات من العمليات األجنبية بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية.  اإلستثماراتتم إحتساب تحوط صافي ي

أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفع ال لربح يتم إثبات ا اآلخر؛ لدخل الشاملمباشرةً في االجزء الفع ال على أداة التحوط المتعلقة ب
 لألرباحيتم تضمين األرباح والخسائر المتراكمة في حقوق الملكية في القائمة الموحدة  .لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة في مباشرةً 

 أو الخسائر عندما يتم استبعاد العمليات األجنبية كجزء من الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد.
 

أو األرباح أو الخسائر الخاصة بها نتيجة للتغير في محاسبة التحوط بموجب  ورةالمدلم يكن لدى المجموعة أي تأثير على األرباح 
 .9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 درخل الفوائد 19-أ4

معدل  الفوائد باستخدام طريقةدخل ، يتم تسجيل 39 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 9 رقم الماليةإلعداد التقارير بموجب المعيار الدولي 
. يتم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراألدوات المالية الية المقاسة بالتكلفة المطفأة واألدوات الملجميع الفائدة الفعلي 

ً وفقالمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فائدة والتي تستحق عليها الفوائد على الموجودات المالية دخل تسجيل  للمعيار  ا
فائدة كمتاحة للبيع أو المحتفظ بها حتى تستحق عليها للموجودات المالية التي بطريقة مماثلة ، 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الذي  دلالمع، وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي هو 39معيار المحاسبة الدولي رقم  االستحقاق بموجب
، إلى صافي القيمة فترة أقصر، العمر المتوقع لألداة المالية أوخالل من النقدية المستقبلية المقدرة يخصم بدقة المبالغ المستلمة للتدفقات 

 ، حيثما كان ذلك مناسباً.الماليالمدرجة للموجود 
 

 عادلةال ةقيمقياس ال 20-أ4
 لة في تاريخ كل ميزانية.تقيس المجموعة األدوات المالية بالقيمة العاد

 

 السوق في مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر القيمة العادلة 
 إما: تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض 

 

  أوالمطلوب أوللموجود الرئيسي في السوق ، 

 غياب السوق الرئيسيحال في  المطلوبأو  في السوق األكثر فائدة للموجود. 
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 )تتمة( عادلةال ةقيمقياس ال 20-أ4
 مطلوبالتم قياس القيمة العادلة للموجود أو يلمجموعة. متاح التعامل فيه لن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أ

السوق  مشاركيأن بافتراض على ، لموجود أو المطلوبفي السوق عند تسعير ان والمشاركسيستخدمها االفتراضات التي  استخدامب
 االقتصادية.يعملون بأفضل مصالحهم 

 
 استخدامعن طريق منافع اقتصادية  على إدرارالسوق قدرة مشاركي أخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار ي

أعلى وأفضل ب في السوق الذي سيستخدم الموجوداتآخر مشارك أو عن طريق بيعها إلى  ااتهاستخدامأعلى وأفضل الموجودات ب
 . ااتهاستخدام

 
والذي يزيد الحد لقياس القيمة العادلة، لها معلومات كافية تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر  المجموعةتستخدم 

 .التي ال يمكن مالحظتهاالمدخالت  استخداممن يحد مالحظتها والتي يمكن المدخالت ذات الصلة  ستخداماالقصى ال
 

ن التسلسل ضمالموحدة تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية نيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم تص
 وهي موضحة كالتالي: ،بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل، الهرمي للقيمة العادلة

 

  ن مالحظته مباشرة من عروض أسعار األداة المالية نفسها )أسعار السوق(. للتقييم: يمك 1المستوى 

  للتقييم: يمكن مالحظته مباشرةً من وكالء لنفس األداة المتوفرة بتاريخ التقييم )عالمة النموذج مع معلومات السوق(. 2المستوى 

  مماثلة التي لم يتم مالحظتها )عالمة النموذج مع خصم للتقييم: المشتقة من الوكالء )االستيفاء من وكالء( لألدوات ال 3المستوى
 الوكالء(.

 

حدثت تحويالت ما إذا كانت قد المجموعة حدد تعلى أساس متكرر، الموحدة المالية  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 
أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على إلى  )استناداً  تصنيفهابين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم فيما 

 .إعداد كل تقرير مالي( في نهاية فترة ككل العادلةقياس قيمتها 
 

 الرخارجيةضرائب على العمليات  21-أ4
عمول بها على أساس القوانين المالية الم الخارجيةال تخضع أرباح البنك للضرائب في مملكة البحرين. تحسب الضرائب على العمليات 
ات الشركات التابعة. تتطلب األنظمة المحلية إحتياطيفي كل موقع على حدة. ال يتم عمل مخصص ألي مطلوب قد ينتج في حال توزيع 

 لتلبية المتطلبات القانونية المحلية. اتحتياطياالاالحتفاظ بالجزء األكبر من هذه 
 

 جنبيةاألعمالت ال 22-أ4
 

 المعامالت واألرصدة 
 المعاملة.إجراء تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ ياً مبدئيتم 
 

صرف السائدة بتاريخ الأسعار  استخدامإلى العملة الرئيسية للمجموعة بتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية يتم 
 .لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة  إلىأو الخسائر ح األرباترحيل يتم . قائمة المركز المالي

 
 بالتواريخ المبدئيةأسعار الصرف السائدة  استخدامبإن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها 

أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم  استخدامباألجنبية  إلى العمالتالبنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة  تحويللمعامالت. يتم ل
 فيه تحديد القيمة العادلة.

 
 شركات المجموعة 

بأسعار الصرف  للبنكإلى العملة الرئيسية  خارجيةاليتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية، 
يتم تسجيل . للسنةكما يتم تحويل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف  السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي.

العمالت )خسارة( غير محققة ناتجة من تحويل ربح فروق الصرف الناتجة من التحويل في القائمة الموحدة للدخل الشامل ضمن 
 فياألجنبية الوحدة بتلك المتعلق بند الدخل الشامل اآلخر تم إثبات عند إستبعاد وحدة أجنبية، ياألجنبية. لشركات التابعة في ااألجنبية 

 . ألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة ل
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 المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد  23-أ4
المجموعة بشراء ه جميع المشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم في

 أو بيع الموجود. 
 

 موجودات األمانة 24-أ4
فإنها ال تدرج ضمن القائمة  ،الوكالة على أنها موجودات تابعة للمجموعة، وعليهال تعامل الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو 

 للمركز المالي . الموحدة
 

 المقاصة 25-أ4
مركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل موحدة للقائمة الالتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في 

طلوب في الوقت لغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقيق الموجود وسداد المللتنفيذ لمقاصة المبا
القائمة المقاصة الرئيسية ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات الصلة كإجمالي في  اتفاقياتالحالة عامة في  هذهذاته. ال تعتبر 

 .الموحدة للمركز المالي
 

 راضاتاإلقت 26-أ4
ن مضمون نتائج الترتيبات التعاقدية هي أ"، حيث اإلقتراضاتضمن "كمطلوبات يتم تصنيف األدوات المالية الصادرة )أو عناصرها(، 

 إما بتوصيل نقد أو موجودات مالية أخرى لحاملها.  التزامبأن المجموعة لديها 
 

بعد القياس المبدئي، يتم الحقاً  مة العادلة إضافة لتكاليف المعاملة.أخرى بالقيأذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل يتم مبدئيا قياس 
األخذ في االعتبار أي خصومات ب التكلفة المطفأة احتسابطريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم  استخدامبالتكلفة المطفأة ب اإلقتراضاتقياس 

 لفائدة الفعلي. أو عالوات من اإلصدار والتكاليف التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من معدل ا
 

 شطب  27-أ4
ن. ومع ذلك، يجب أن تخضع يهناك احتمال واقعي السترداد الد  يتم شطب القروض وسندات الد ين )إما جزئياً أو كلياً( عندما ال يكون 

إذا كان المبلغ  ستحقة.السترداد المبالغ المجموعة الموجودات المالية التي يتم شطبها لإلجراءات التنفيذية من أجل االلتزام بإجراءات الم
بعد ذلك مقابل إجمالي  إضافة إلى المخصص التي يتم تطبيقهأوالً كالفرق ، يعامل ه أكبر من مخصص الخسارة المتراكمالمطلوب شطب

 .يةخسارة االئتمانمصروفات الأية مبالغ مستردة الحقة إلى وتقيد . مدرجةالقيمة ال
 

 تقييم الضمان  28-أ4
حيثما أمكن ذلك. تكون ، ةضافيإلإلى استخدام الضمانات اجموعة سعى المتعلى الموجودات المالية،  يةاالئتمان هاللتخفيف من مخاطر

، مثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون والموجودات ةلفشكال مختأالضمانات ب
فيما يتعلق بالضمانات التي تسند  للمجموعةئتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. إن السياسة المحاسبية غير المالية األخرى والتحسينات اال

هي نفسها التي كانت بموجب معيار  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  امن خالل ترتيبات اإلقراض الخاصة به إليها
، ما لم تكن الضمانات جموعةمركز المالي للمالموحدة للقائمة الفي  ةضافيإلل الضمانات اي. وال يتم تسج39قم المحاسبة الدولي ر

، في دنيأيتم تقييمها بشكل عام، كحد حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. و علىن القيمة العادلة للضمانات تؤثر إف ذلك،مستردة. ومع 
، النقدية أو األوراق المالية سبيل المثال على، ةانات اإلضافيم، يتم تقييم بعض الضقييمها بصورة دورية. ومع ذلكالبداية ويعاد ت

 على أساس يومي. ت الهامشالسوقية المتعلقة بمتطلبا
 

يتم تقييم الموجودات إلى أقصى حد ممكن بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. جموعة ستخدم المت
بناًء  العقارات،يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل ا قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة باستخدام النماذج. المالية األخرى التي ليست لديه

 ، أو بناًء على مؤشرات أسعار المساكن.مثل وسطاء الرهن العقاريأخرى المقدمة من أطراف  على البيانات
 

 الضمانات المستردة  29-أ4
 رقم محاسبة الدوليالكما هي بموجب معيار  9 رقم لتقارير الماليةعداد اموجب المعيار الدولي إلبجموعة ستظل السياسة المحاسبية للم

المالية( والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة  اتمحتفظ بها لغرض البيع بقيمها العادلة )في حالة الموجوديتم احتساب أية موجودات مستردة . 39
 .المجموعةلسياسة وفقاً سترداد البيع للموجودات غير المالية في تاريخ اال
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 المحاسبية الهامة والفرضيات والتقديرات االجتهادات  30-أ4
وتقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة اجتهادات ئم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة عمل إن إعداد القوا

 إعداداإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة، بتاريخ كذلك وواإلفصاحات المرفقة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المالية 
لتيقن بشأن هذه الفرضيات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ . ومع ذلك، عدم االمالية التقارير

اإلدارة ت ، اتخذفي أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةالمدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 
، إعداد كل تقرير ماليبتاريخ غير المؤكدة قبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات المتعلقة بالمست التاليةوالفرضيات االجتهادات 

ً لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطل قد تتغير . وبات خالل السنة المالية القادمةوالتي لديها مخاطر هامة لتكون سببا
روف السوق الخارجة عن سيطرة المجموعة. وتنعكس مثل هذه أو ظالتطورات المستقبلية حسب تغيرات الظروف والفرضيات بشأن 

واجتهادات البنود التي لديها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة تم تجميع التغييرات بالفرضيات عند حدوثها. 
 .و/أو تقديرات اإلدارة الهامة أدناه فيما يتعلق باالجتهادات / التقديرات المعنية

 
 مبدأ االستمرارية 

قامت إدارة البنك بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها المصادر 
ن أن لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غير مؤكدة التي من الممك

على الموحدة تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية 
 أساس مبدأ االستمرارية.

 
 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

المطفأة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هو المقاسة بالتكلفة للموجودات المالية  ةاالئتمانية المتوقع رئقياس الخسا
سبيل  على) ياالئتمانية والسلوك الظروف االقتصادية المستقبلالجوهرية حول فتراضات االو معقدةالنماذج مجال يتطلب استخدام ال

. ضماناتقيم الو يةوتوقيت التدفقات النقدية المستقبل مقدار، وتقدير (عن ذلك والخسائر الناتجةتعثر العمالء في السداد ، احتمال المثال
 .المخصصاتمن  ةمستويات مختلفإلى تغييرات حيث يمكن أن تؤدي العدد من العوامل على وتستند هذه التقديرات 

 
ات األساسية المتعلقة تمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة نتائج النماذج المعقدة المتضمنة على عدد من االفتراض

المحاسبية  السياساتبينها. كما يتطلب عمل عدد من االجتهادات الجوهرية عند تطبيق المتبادل باختيار المدخالت المتغيرة والترابط 
 لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:

 
 للتصنيفات الفردية؛ نموذج التصنيف االئتماني الداخلي، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد -

 لزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛لتحديد معايير  -

 المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ تاختيار النماذج واالفتراضا -

مالية تحديد الترابط بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات وتأثيرها على احت -
 لتعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد؛عند احدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض 

 االختيار والترجيحات النسبية لتصورات النظرة المستقبلية الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة؛  -

 ة المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ وإنشاء مجموعات من الموجودات المالي -

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

 
 تصنيف الموجودات المالية

للد ين والفائدة على  وفحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي األعمالنموذج يعتمد تصنيف الموجودات المالية في الفئة المناسبة على 
المتحققة من الموجودات المالية تستوفي فحص المناسب وتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية ألعمال نموذج ا تحديد. المبلغ األصلي القائم

 اجتهادات جوهرية من قبل اإلدارة.معقدة وتتطلب هي  األصلي القائم والفائدة على المبلغللد ين  فقط المدفوعات على المبلغ األصلي
 

للد ين والفائدة على المبلغ األصلي القائم وتأخذ  تقوم المجموعة بتطبيق اجتهادات أثناء إجراء فحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي
 ت المالية والفترة التي فيها تحديد سعر الفائدة.في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل العملة التي يتم فيها عرض الموجودا
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 )تتمة(ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4

 
 )تتمة( 2018يناير  1السياسات المحاسبية المطبقة اعتباراً من  أ4

 

 )تتمة(مة المحاسبية الهاوالفرضيات والتقديرات االجتهادات  30-أ4
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تسجيل القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية في القائمة الموحدة للمركز المالي التي ال يمكن اشتقاق قيمتها العادلة من 

النماذج مأخوذة من معلومات يمكن هذه لمدخالت النماذج حسابية. إن  استخدامتقنيات تقييم متنوعة متضمنة  استخداماألسواق النشطة ب
لتحديد  افتراضاتنه يتطلب عمل إلومات يمكن مالحظتها في السوق، فكلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال تتوافر مع مالحظتها في السوق

 .23إيضاح  راجع التفاصيل لمزيد من القيم العادلة
 

 9المالية رقم  السياسات المطبقة قبل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير ب4
وتم استبدالها بمجموعة جديدة من  2017ديسمبر  31تم تطبيق جميع سياسات المجموعة المذكورة أدناه تحديًدا للسنة المنتهية في 

للحصول على مزيد من التفصيل يرجى . 9عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2018يناير  1من  اً تبارالسياسات اع
 ". 2018يناير  1رجوع إلى بند "السياسات المطبقة اعتباراً من ال
 

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  1-ب4
 تصنف هذه األوراق المالية على النحو التالي: 

 ؛محتفظ بها حتى االستحقاق 

 ؛ ومتاحة للبيع 

 خرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرةأوراق مالية أ. 
 

ً إثبات ج ميع األوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بالتكلفة، والتي تعد المقابل المدفوع بما في ذلك المصروفات يتم مبدئيا
 . باألوراق الماليةالمرتبطة اإلقتناء اإلضافة 

 
 ستحقاقمحتفظ بها حتى اال

بعد القياس  .ستحقاقبها حتى اال االحتفاظوينوى ابتة ث استحقاقمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تواريخ  لديهااألوراق المالية التي 

 إن وجدت. قيمتها،في  ضمحاللبالتكلفة المطفأة، بعد حسم مخصص اإل إعادة قياسهايتم المبدئي، 
 

 متاحة للبيع
ات متاحة ستثمارإالمصنفة كالملكية حقوق إستثمارات أسهم وسندات الدين. الملكية حقوق على أسهم ات المتاحة للبيع ستثماراإلتتضمن 
هي تلك التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض المتاجرة أو ليست مؤهلة لتكون مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح للبيع 

بية تلوالتي يمكن بيعها لاالحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة التي تنوي المجموعة سندات الدين في هذه الفئة هي تلك أو الخسائر. 
 للتغيرات في ظروف السوق. استجابةً السيولة أو  احتياجات

 
بالقيمة العادلة، إال إذا كان ال يمكن تحديد قيمها العادلة بموثوقية ففي هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة بعد ها بعد اإلثبات المبدئي، يعاد قياس

لألرباح أو اً من عالقة التحوط بفعالية مباشرةً في القائمة الموحدة . يتم إثبات تغيرات القيمة العادلة التي تعد جزءضمحاللحسم اإل
تغيرات القيمة العادلة التي ال تعد جزءاً من عالقة التحوط بفعالية ضمن تغييرات القيمة العادلة خالل السنة في  تسجيل. يتم الخسائر

أو الخسارة ربح فإن ال ضمحاللأو اإل ستبعادضمحالً. عند اإلأو اعتباره م ستثماراإل إستبعادلدخل الشامل حتى يتم الموحدة لقائمة ال
 لألرباح أو الخسائر، يتم تضمينها في القائمة الموحدة حقوق الملكيةالمتراكمة المسجلة مسبقاً "كتغيرات متراكمة في القيم العادلة" ضمن 

 للسنة.
 

 أوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 استحقاقتواريخ مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وخرى المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة هي موجودات مالية لديها األوراق المالية األ

ات بالقيمة ستثماربهذه األدوات بنية بيعها في المدى القريب. تم تقييم هذه اإل االحتفاظفي السوق النشطة. ال يتم  مدرجةثابتة وغير 
ً للتعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم ، وفق2008يوليو  1في العادلة  "المتعلق بإعادة تصنيف الموجودات  39ا

مدى على  المتوقع استردادهالمالية مبلغ الورقة إلى طريقة معدل الفائدة الفعلي، يتم إطفاء التكلفة الجديدة  استخدامالمالية". من خالل 
 األعمار المتبقية المقدرة.
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 قروض وسلف 2-ب4
في السوق النشطة.  مدرجةثابتة وغير  تحقاقاسالقروض والسلف هي موجودات مالية لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ 

طريقة معدل الفائدة الفعلي، معدلة لتحوط القيمة العادلة  استخدامبعد القياس المبدئي، يتم الحقاً قياس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة ب
هذه القروض والسلف في القائمة  لإضمحال. يتم إثبات الخسائر الناتجة من ضمحاللبفعالية بعد حسم أي مبالغ تم شطبها ومخصص اإل

ن القائمة الموحدة للمركز ضم ضمحاللصافي" وفي حساب مخصص اإل - إضمحاللضمن "مخصصات  لألرباح أو الخسائرالموحدة 
من  والرسوم التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ قتناءخصومات من اال وأخذ في االعتبار أي عالوات األ. يتم احتساب التكلفة المطفأة بالمالي
 .لألرباح أو الخسائرالفائدة الفعلي. يتم إثبات اإلطفاء "كدخل فوائد ودخل مشابه" في القائمة الموحدة  معل
 

العادلة يتم  ةأو خسارة ناتجة عن التغير في القيمربح بالنسبة للقروض والسلف التي هي جزء من عالقة التحوط بفعالية، فإن أي 
. يتم تعديل القيم المدرجة للقروض والسلف التي يتم تحوطها بفعالية ألي لألرباح أو الخسائرة إثباتهما مباشرة في القائمة الموحد

 تغيرات في القيمة العادلة إلى حد التغيرات في القيمة العادلة التي تم تحوطها.
 

 وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية إضمحالل 3-ب4
ً مالي اً تحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت بأن موجوديتم عمل تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي ل محدد أو مجموعة من  ا

لألرباح أو في القائمة الموحدة  ضمحاللفإنه يتم إثبات خسارة اإل، مضمحلة. إذا وجد مثل هذا الدليل الموجودات المالية يمكن أن تكون
 .الخسائر

 
أن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون صعوبات مالية جوهرية، يتضمن دليل اإلضمحالل على مؤشرات بأن من الممكن 

ويمكن مالحظته حيث توجد  وفوات مواعيد دفع الفائدة أو المبالغ األصليةأو احتمال كبير لتعرضهم لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر 
لة للقياس أو حدوث تغيرات في المتأخرات أو في األوضاع معلومات تشير بحدوث إنخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة القاب

 .بالتعثر في السداداالقتصادية المرتبطة 
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة وقروض وذمم مدينة
ات ستثمارك اإلبالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )مثل المبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلف للعمالء وكذل

الموجودات المالية  ضمحاللإلييم فردي يثبت وجود دليل موضوعي تقوم المجموعة أوالً بعمل تق، ستحقاق(المحتفظ بها حتى اال
الجوهرية بشكل فردي، أو بشكل جماعي للموجودات المالية التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي. إذا حددت المجموعة بأنه ال يوجد 

 موجود في مجموعة من الموجودات الماليةعلى الموجود المالي المحدد بشكل فردي، وهو يتضمن  إضمحاللبت دليل موضوعي يث
. الموجودات المالية التي يتم تحديدها بشكل فردي ضمحاللمماثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي لإل ائتمانلديها خصائص مخاطر التي 
 . ضمحاللها ال يتم تضمينها في التقييم الجماعي لإلإضمحالليستمر  ها أوإضمحاللوالتي يتم إثبات خسارة  ضمحالللإل
 

والقيمة الحالية  فرق بين القيمة المدرجة للموجودنه يتم قياس مبلغ الخسارة كإإضمحالل، فإذا وجد دليل موضوعي يثبت تكبد خسارة 
لية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم خفض القيمة المدرجة ية المستقبئتمانالمقدرة )بإستثناء الخسائر االالمستقبلية للتدفقات النقدية 

دخل  استحقاق. يستمر لألرباح أو الخسائرويتم إثبات مبلغ الخسارة في القائمة الموحدة حساب المخصص  استخدامللموجود من خالل 
معدل الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية  ماستخداها باستحقاقالفوائد على القيمة المدرجة المخفضة على أساس سعر الفائدة ويتم 

. يتم تسجيل دخل الفوائد كجزء من "دخل الفوائد ودخل مشابه". يتم شطب القروض وما ضمحاللالمستقبلية لغرض قياس خسارة اإل
ت أو تم تحويلها إلى في المستقبل وتم تحقيق جميع الضمانا ستردادواقعي لال احتماليرتبط بها من مخصصات عندما ال يكون هناك 

 المجموعة.
 

إذا زاد أو انخفض مبلغ اإلضمحالل المقدر في السنة الالحقة نتيجة لحدوثه بعد إثبات قيمة اإلضمحالل، عندئذ فإن خسارة اإلضمحالل 
ً يتم زيادته نه يتم إالحق، فعن طريق تعديل حساب المخصص. إذا تم استرداد المبالغ المشطوبة في وقت  اأو تخفيضه االمثبتة مسبقا

 ".دخل تشغيلي آخرضمن "إدراجها 
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 )تتمة( مدينةموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة وقروض وذمم 
. إذا الفائدة الفعلي األصلي للموجود المالي معدلعلى  بناءً القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية تخصم 

الفائدة الفعلي الحالي. إذا قامت المجموعة  معدلهو  إضمحاللخصم لقياس أي خسارة كان القرض ذو معدل فائدة متغير، فإن معدل ال
هو سعر  إضمحاللن معدل الخصم لقياس أي خسارة إقروض وسلف، ف ىإلالمحتفظ بها لغرض المتاجرة بإعادة تصنيف الموجودات 

قيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات الفائدة الفعلي الجديد الذي تم تحديده بتاريخ إعادة التصنيف. إن احتساب ال
محسوم منها تكاليف الحصول على الرهن وبيع الرهن  الرهنالمالية المرهونة تعكس التدفقات النقدية التي من الممكن إن تنتج من حجز 

 سواء كان أو لم يكن حجز الرهن محتمالً.
 

الداخلي للمجموعة، الذي يأخذ في  الئتمانالموجودات المالية على أساس نظام تصنيف ا جميعتإلضمحالل، يتم ل تقييم الجماعياللغرض 
والموقع الجغرافي ونوع الضمان ووضع تأخر السداد وعوامل أخرى  قطاعمثل نوع الموجود وال الئتمانخصائص مخاطر ا االعتبار
 .ذات صلة

 

على أساس الخبرة  ضمحاللموجودات المالية التي تم تقييمها بصورة جماعية لإليتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من ال
لتلك التي في المجموعة. يتم تعديل الخبرة التاريخية للخسارة على  مماثلةلديها خصائص مخاطر ائتمان التاريخية لخسارة موجودات 

ية التي تعتمد عليها الخبرة التاريخية للخسارة وإلغاء تأثيرات أساس المعلومات الحالية التي يمكن مالحظتها لتعكس تأثير الظروف الحال
موجودة في الوقت الحالي. تعكس تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية وتطابق تعد الظروف في الفترة التاريخية التي لم 

أسعار العقارات وأسعار و تغيرات في معدالت البطالةالتغيرات مع البيانات ذات الصلة التي يمكن مالحظتها من سنة إلى أخرى )مثل ال
تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات خرى التي تدل على الخسائر التي تكبدتها المجموعة وحجمها(. األعوامل الالسلع وحاالت الدفع أو 

 الخسارة المقدرة وخبرة الخسارة الفعلية. للحد من أي فروق قد تنتج بين منتظمةالمستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بصورة 
 

 موجودات مالية متاحة للبيع 
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل 

 .ستثماراإل إضمحاللموضوعي يثبت 
 

للبيع، تقوم المجموعة بعمل تقييم بشكل فردي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت وفي حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة 
 وضمحالل، هن المبلغ المسجل لإلإجة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فمدرالمالية الموجودات للعلى أساس المعيار ذاته  ضمحاللاإل

 ستثمارعلى ذلك اإل إضمحاللة والقيمة العادلة الحالية، بعد حسم أي خسارة الخسارة المتراكمة التي يتم قياسها كفرق بين التكلفة المطفأ
ً في القائمة الموحدة  على أساس القيمة المدرجة المخفضة ويتم  هو. إن دخل الفوائد المستقبلية لألرباح أو الخسائرالمثبت مسبقا

. يتم تسجيل دخل الفوائد ضمحاللتقبلية لغرض قياس خسارة اإلالفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المس معدل استخدامها باستحقاق
زادت القيمة العادلة ألدوات الدين، في الفترة الالحقة، وكانت الزيادة تتعلق بصورة حدث وإذا كجزء من "دخل الفوائد ودخل مشابه". 

نه يتم إسترجاع خسارة إ، فأو الخسائرلألرباح وقع بعد إثبات خسارة اإلضمحالل في القائمة الموحدة  ائتمانيموضوعية بحدث 
 .لألرباح أو الخسائراإلضمحالل من خالل القائمة الموحدة 

 

أو  "انخفاض هام" على ات في أسهم حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، فإن الدليل الموضوعي يجب أن يتضمناإلستثمار ةفي حال
تكلفتها. حيثما يوجد دليل موضوعي لإلضمحالل، يتم قياس الخسارة المتراكمة  في القيمة العادلة لإلستثمارات أدنى من "طويل األمد"

ً في القائمة الموحدة ذكفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية، بعد حسم أي خسارة إضمحالل على  لك اإلستثمار المثبت مسبقا
. خسائر اإلضمحالل في أسهم حقوق لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة ه من حقوق الملكية وإثباته في ؤويتم إلغا - لألرباح أو الخسائر

؛ وإنما يتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد حسم اإلضمحالل لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة خالل الملكية ال يتم استرجاعها من 
 مباشرةً في حقوق الملكية .

 

 مشتقات مالية ومحاسبة التحوط 4-ب4
وعقود  وعقود أسعار الفائدة اآلجلة لعقود اآلجلة والعقود المستقبليةخل المجموعة في معامالت أدوات مالية مشتقة متضمنةً اتد

المقايضات وعقود الخيارات في الصرف األجنبي وأسعار الفائدة وأسواق رأس المال. تدرج المشتقات المالية بالقيمة العادلة. تدرج 
غير محققة( ضمن الموجودات األخرى، بينما تدرج المشتقات التي تحمل قيماً سوقية أرباح اً سوقية موجبة )المشتقات التي تحمل قيم

 سالبة )خسائر غير محققة( ضمن المطلوبات األخرى في القائمة الموحدة للمركز المالي . 
 

لمقاصة مراكز متاجرة أخرى أو غير مؤهلة لمحاسبة تدرج التغيرات في القيم العادلة للمشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة أو 
 . لألرباح أو الخسائرالتحوط ضمن دخل تشغيلي آخر في القائمة الموحدة 
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 )تتمة(ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4

 

 )تتمة( 9التقارير المالية رقم  السياسات المطبقة قبل تطبيق المعيار الدولي إلعداد ب4
 

 )تتمة( مشتقات مالية ومحاسبة التحوط 4-ب4
 ةفي القيم التغيراتغطي مخاطر تي تالقيمة العادلة وال اتألغراض محاسبة التحوط، يصنف التحوط إلى ثالث فئات: )أ( تحوط

غطي مخاطر التعرض للتقلبات في التدفقات النقدية ت يتلنقدية والالتدفقات ا اتالمطلوبات المثبتة؛ و)ب( تحوط وأالعادلة للموجودات 
حوط ت التي ستثمارمتعلقة بموجود أو بمطلوب مثبت أو بمعاملة متنبأ بها؛ و)ج( تحوطات صافي اإل محددةإلى مخاطر المنسوبة 

 . الخارجيةفي العمليات  ستثمارالتعرض لمخاطر صافي اإل
 

 ً بتحديد وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب المجموعة في تطبيق محاسبة التحوط  عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة رسميا
بند التحوط أو معاملة التحوط و تحديد أداة التحوطعلى المخاطر للقيام بالتحوط. تتضمن عملية التوثيق  إدارة واستراتيجيةوأهداف 

التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط المستخدمة في موازنة  وطبيعة المخاطر التي يتم تحوطها وكيفية قيام المجموعة بتقييم فاعلية
 اتالتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لبند التحوط أو التدفقات النقدية العائدة لمخاطر التحوط. يتوقع أن تكون هذه التحوطات ذ

 اتتقييمها بشكل مستمر لتحديد ما إذا كانت ذيتم و فاعلية عالية في تحقيق موازنة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية
 فاعلية عالية بالفعل على مدى فترات إعداد التقارير المالية المخصصة لها. 

 
المؤكد بأنها ذات فاعلية عالية بما و القيمة العادلةكتحوطات العادلة للمشتقات المالية المصنفة والمؤهلة  ةتدرج التغيرات في القيم

المطلوبات  وأالعادلة للموجودات  ةالتغيرات المصاحبة في القيمإلى جانب المخاطرة، ضمن دخل تشغيلي آخر يتعلق بتحوط 
 المحوطة والمرتبطة بالمخاطر التي تم تحوطها. 

 
ية عالية بما المؤكد بأنها ذات فاعلو مخاطر التدفقات النقديةكتحوطات التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية المصنفة والمؤهلة 

لألرباح أو ، أما الجزء غير الفعال فيتم إثباته في القائمة الموحدة القائمة الموحدة للدخل الشامليتعلق بتحوط المخاطرة، يتم إثباتها في 
ً في تحوطات أو خسائر أرباح . يتم تحويل الخسائر رباح أو لألإلى القائمة الموحدة حقوق الملكية التدفقات النقدية المثبتة مبدئيا
ربح في الفترة التي أثرت فيها المعاملة المحوطة على الدخل. عندما ينتج عن معاملة التحوط إثبات موجود أو مطلوب، فإن ال الخسائر

 . ذو الصلة لتكلفة الموجود أو المطلوبالقياس المبدئي تضمينهما في يتم حقوق الملكية المثبتين مبدئياً في  أو الخسارة
 

، المؤكد ستثماراإلصافي تحوطات كفي القيمة العادلة للمشتقات المالية أو غير المشتقات المالية المصنفة والمؤهلة تدرج التغيرات 
 بأنها ذات فاعلية عالية بما يتعلق بتحوط المخاطرة، يتم احتسابها بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية. 

 
ت المالية المشتقة المحوطة قد انتهت مدتها أو تم بيعها، أو إنهائها أو تنفيذها أو لم محاسبة التحوط عندما تكون األدوا استخداميتوقف 

 تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط أو ألغيت. وعند حدوث مثل هذا التوقف فإنه: 
 

  بالمخاطر المحوطة عليها فائدة فإن أي تعديل للقيمة المدرجة المتعلقة  تستحقفي حالة تحوطات القيمة العادلة لألدوات المالية التي
 . ستحقاقعلى مدى المدة المتبقية لال لألرباح أو الخسائريطفأ في القائمة الموحدة 

 

  حقوق الملكية أو خسارة متراكمين ناتجين عن األدوات المحوطة تم إثباتهما في ربح في حالة تحوطات التدفقات النقدية، فإن أي
حقوق أو الخسارة المثبتة في ربح بأ بها. وعند حدوث مثل هذه المعاملة، فإن الحتى تحدث المعاملة المتنحقوق الملكية تبقى في 
أو يضافان إلى القياس المبدئي للتكلفة المتعلقة بالموجود أو المطلوب،  لألرباح أو الخسائريتم إثباتهما في القائمة الموحدة الملكية 

حقوق الملكية يتم أو الخسارة المتراكمين المثبتين في ربح لأيهما أنسب. عند توقع عدم حدوث المعاملة المحوطة فإن صافي ا
 .لألرباح أو الخسائرهما إلى القائمة الموحدة ليتحو

 
تم معاملة بعض المشتقات التي هي جزء ال يتجزأ من أدوات مالية أخرى كمشتقات مالية منفصلة عندما تكون سماتها اإلقتصادية ت

القائمة من خالل هذه العقود المحتوية وأن هذه العقود المحتوية ال يتم إدراجها بالقيمة العادلة ومخاطرها ليست متعلقة بصورة مباشرة ب
لألرباح أو . يتم قياس هذه المشتقات بالقيمة العادلة وتثبت تغيراتها في القيمة العادلة في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائرالموحدة 
 .الخسائر
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 )تتمة(ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4

 

 )تتمة( 9السياسات المطبقة قبل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ب4
 

 والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة االجتهادات 5ب4
 

 القروض والسلف إضمحاللخسائر 
روض والسلف بشكل منفرد بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتقييم ما إذا كان يتوجب تسجيل مخصص تقوم المجموعة بمراجعة الق

. وباألخص، يتطلب عمل اإلدارة بذل الجهد في تقدير المبالغ وتوقيت التدفقات لألرباح أو الخسائرفي القائمة الموحدة  ضمحاللاإل
، ومن ثم قد نية على فرضيات حول عوامل متعددةإن هذه التقديرات مب المطلوبة. ضمحاللالنقدية المستقبلية عند تحديد خسارة اإل

 تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغيرات مستقبلية في مثل هذه المخصصات.
 

غير مضمحلة وبأن جميع القروض والسلف غير جوهرية بشكل فردي يتم  االقروض والسلف التي تم تقييمها بشكل فردي وتبين بأنه
، لتحديد ما إذا كان يتوجب عمل مخصص مماثلةتقييمها بشكل جماعي، في مجموعة من الموجودات ذات خصائص مخاطر  بعد ذلك

ها ال تزال غير واضحة. يأخذ التقييم اتخسائر والتي يوجد دليل موضوعي لها ولكن تأثير تكبدلها نتيجة لوقوع أحداث تسببت في 
إلى نسب القرض و ئتماناال استخدامومستويات المتأخرات و ئتمانلقروض )مثل نوعية االالجماعي في االعتبار البيانات من محفظة ا

اإلقتصادية )متضمنة مستويات البطالة ومؤشرات أسعار العقارات ومخاطر المعلومات (، ومخاطر التركز ووما إلى ذلكالضمانات 
 وعة من المجموعات المختلفة(. البلد وأداء كل مجم

 
والتقادم قطاع البلد وال في مخاطرتراجع في اإلعتبار عوامل مثل الضمانات المحتفظ بها وأي للمجموعة الداخلية ف عملية التصنيتأخذ 

 في التدفقات النقدية.تراجع أو  ةهيكلالالضعف في أوجه التكنولوجي باإلضافة إلى تحديد 

 
 .9القروض والسلف بتفصيل أكثر في اإليضاح  إضمحاللتم اإلفصاح عن خسارة 

 
 خسائر إضمحالل اإلستثمارات المتاحة للبيع 

ات متاحة للبيع بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتقييم ما إذا كانت مضمحلة. إستثمارتقوم المجموعة بمراجعة سندات دينها المصنفة ك
 . الفردية مماثلة على النحو المطبق في تقييم القروض والسلف افتراضاتتتطلب هذه عمل 

 
ات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام أو إستثمارعلى  إضمحالل اتعة بتسجيل مخصصكما تقوم المجمو

ً رأيعمل طويل األمد في القيمة العادلة أدنى من تكلفتها. تحديد ما إذا كان "انخفاض هام" أو "طويل األمد" يتطلب   اعند عمل هذ .ا
 ستثمارعة من بين العوامل األخرى، التغيرات التاريخية لسعر السهم ومدتها والحد الذي تكون فيه القيمة العادلة لإلم المجمو، تقي  الرأي
 من تكلفتها. ىأدن
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية  

 إفصاحات التحول 5
 
 :باستثناء ما هو موضح أدناه رجعي،بأثر  9لتقارير المالية رقم عداد االسياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي إلالتغيرات في تطبيق بالمجموعة  تقام
 

  الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد في القيم المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية إثبات الفروق . يتم عرض أرقام مقارنة الفترات السابقةتم إعادة يلم
بالمعيار ال تعكس المتطلبات الخاصة  2017لسنة . ونتيجة لذلك، فإن المعلومات الواردة 2018يناير  1ا في مكالمبقاة واإلحتياطيات في األرباح  9التقارير المالية رقم 

 .9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب  2018لسنة نتها بالمعلومات الواردة مقار. ولذلك، فإنه ال يمكن 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

  التطبيق المبدئيتم إجراء التقييمات التالية استناداً إلى الوقائع والظروف التي كانت موجودة في تاريخ. 
 

 .االحتفاظ بالموجودات الماليةخالله يتم من  تحديد نموذج االعمال الذي .1

 .من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية المصنفة مسبقاً كمقاسة وإلغاء حديد ت  .2

 تقييم شروط التدفقات النقدية التعاقدية أي فحص المبلغ األصلي للدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم. .3
 

للمعيار الدولي إلعداد المبدئي التي تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التطبيق جوهري بالنسبة لسندات الدي ن تلك  لم تزداد بشكل يةمخاطر االئتمانالأن بمن المفترض و
 .9التقارير المالية رقم 

 

 قامت المجموعة بإجراء تحليل مفصل لنموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية لتحليل خصائص تدفقاتها النقدية. )أ(
 

إلى فئات قياساتها الجديدة  39التالي تسوية المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية من فئة قياسها المسبقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  يوضح الجدول
 :2018يناير  1اعتبارا من  9عند التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 الموجودات المالية         

   2017ديسمبر  31   2018يناير  1

فئة المعيار 
الدولي إلعداد 
التقارير المالية 

  9رقم 

 القيمة المدرجة
بموجب المعيار 
الدولي إلعداد 
التقارير المالية 

 9رقم 
إعادة 
 القياس

إعادة 
 التصنيف

القيمة المدرجة 
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي 
  39رقم 

فئة معيار المحاسبة 
  إيضاح 39م الدولي رق

          
 مدرجة 

 أموال سائلة  قروض وذمم مدينة  1,388 - (1) 1,387  بالتكلفة المطفأة
          

 مدرجة 
 قروض وسلف  قروض وذمم مدينة  15,329 (36) (18) 15,275  بالتكلفة المطفأة

          

 )ج(    (36)    

تحويالت إلى مدرجة بالقيمة 
األرباح أو العادلة من خالل 

الخسائر )المعيار الدولي 
 (9إلعداد التقارير المالية رقم 

          

 مدرجة 
  قروض وذمم مدينة  3,170 - (3) 3,167  بالتكلفة المطفأة

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات 
 مالية أخرى

          
 مدرجة 

  قروض وذمم مدينة  1,521 - - 1,521  بالتكلفة المطفأة
ة مشتراة بموجب أوراق مالي

 اتفاقية إعادة الشراء
          

 مدرجة 
  قروض وذمم مدينة  - 1,177 *16 1,193  بالتكلفة المطفأة

لغرض استثمارات محتفظ بها 
أدوات دين  -غير المتاجرة 

 مدرجة بالتكلفة المطفأة
          

 )ب(    960    
تحويالت من متاحة للبيع )معيار 

 (39قم المحاسبة الدولي ر
          

 )و(    217    

تحويالت من محتفظ بها حتى 
االستحقاق )معيار المحاسبة 

 (39الدولي رقم 
          

  - - (217) 217  
محتفظ بها حتى 
  االستحقاق

استثمارات محتفظ بها لغرض 
محتفظ بها حتى  -غير المتاجرة 

 االستحقاق
          

 )و(    (217)    
 لى أدوات دين مدرجةتحويالت إ

 بالتكلفة المطفأة
  ─────── ───── ───── ───────     

  22,543 (6) 924 21,625    

مجموع الموجودات المالية 

 المقاسة بالتكلفة المطفأة

  ─────── ───── ───── ───────     
 

متعلقة بتأثير القيمة العادلة الناتجة عن إعادة التصنيف والمسجلة في احتياطي التغيرات المتراكمة مليون دوالر أمريكي ال 17* تتضمن هذه على القيمة العادلة الموجبة البالغة 

 .تاريخ التحولفي  مليون دوالر أمريكي 1في القيمة العادلة محسوماً منها الخسائر االئتمانية المتوقعة البالغة 
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  ميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةج    
 

 )تتمة( التحولإفصاحات  5
   2017ديسمبر  31   2018يناير  1

فئة المعيار الدولي 
إلعداد التقارير 
  9المالية رقم 

القيمة المدرجة 
بموجب المعيار 
الدولي إلعداد 
التقارير المالية 

 9رقم 
إعادة 
 القياس

إعادة 
 التصنيف

ة القيمة المدرج
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي 
  39رقم 

فئة معيار المحاسبة 
  إيضاح 39الدولي رقم 

         

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من رخالل 

 األرباح أو الرخسائر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

  1.051 289 3 1.343  أو الخسائر األرباح

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  أو الخسائر احاألرب

 تحويال ت من قروض وذمم مدينة     36    

 سندات دين -تحويالت من متاحة للبيع      238    

    15     
سندات أسهم حقوق  -تحويالت من متاحة للبيع 

 الملكية
  ─────── ─────── ─────── ───────     

  1.343 3 289 1.051    

مجموع الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 

 العادلة من رخالل األرباح أو الرخسائر

  ─────── ──────

─ 
──────

─ 
───────     

         

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من رخالل 

 الدرخل الشامل اآلرخر
          

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

    - 4.158 - 4.158  الدخل الشامل اآلخر

 -استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 (أدوات ديناآلخر )
          

    4.158     
تحويالت من موجودات مالية متاحة للبيع )معيار 

 (39المحاسبة الدولي رقم 
          

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

    - 11 - 11  الدخل الشامل اآلخر

–استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 سندات أسهم حقوق الملكية()اآلخر 
          

    11     
تحويالت من موجودات مالية متاحة للبيع )معيار 

 (39المحاسبة الدولي رقم 
          

 متاحة للبيع  5.382 (5.382) - -  

 

 –غير المتاجرة  استثمارات محتفظ بها لغرض
أدوات أسهم وحقوق الملكية وأدوات دين ضمن 

 فئة متاحة للبيع

          

 )أ(    (238)    
تحويالت إلى أوراق مالية محتفظ بها لغرض 

 أدوات دين –المتاجرة 
          

 )هـ(    (15)    

راق مالية محتفظ بها لغرض تحويالت إلى أو
 أدوات أسهم حقوق الملكية –المتاجرة 

          

 )ب(    (960)    

تحويالت إلى مدرجة بالتكلفة المطفأة )المعيار 
 (9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

          

 )د(    (11)    

تحويالت إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
أدوات أسهم حقوق  –خر الدخل الشامل اآل

 الملكية
          

 )و(    (4.158)    

تحويالت إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 أدوات دين  –الدخل الشامل اآلخر 

  ─────── ─────

── 

─────

── 

───────     

  4.169 - (1.213) 5.382    

مجموع الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 

 ل الدرخل الشامل اآلرخرالعادلة من رخال
  ─────── ───── ───── ───────     
 مجموع الموجودات المالية    28.058 - (3) 28.055  
  ─────── ───── ───── ───────     
 موجودات غير مالية         

 موجودات ضريبية مؤجلة –موجودات أخرى     873 - **14 887  
  ─────── ───── ───── ───────     
 مجموع الموجودات    28.931 - 11 28.942  
  ─────── ───── ───── ───────     
 ماليةمطلوبات          

  (683) (47) - (636)    
تعرضات غير مدرجة في  –مطلوبات أخرى 

 الميزانية
  ─────── ───── ───── ───────     
 ادة القياسصافي التأمير على إع    28.295 - (36) 28.259  
  ══════ ════ ════ ══════      

 إعادة قياس الموجودات المالية. نأثيرات الضريبة المؤجلة الناتجة ع** تمثل هذه ت
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 

 )تتمة(إفصاحات التحول  5
 

والتغيرات المتراكمة في القيمة مدورة مليون دوالر أمريكي في الرصيد اإلفتتاحي لألرباح ال 36ت مجموع إعادة قياس الخسارة البالغة تم إثبا
 .2018يناير  1العادلة والحقوق غير المسيطرة في 

 

إلى تغيرات في تصنيف بعض  9ية رقم كيف أدى تطبيق متطلبات التصنيف الجديدة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالالتالي يوضح 
 الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما هو موضح في الجدول أعاله:

 

والفائدة على المبلغ  للّدينأرخفقت في فحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي ن المصنفة مسبقاً كمتاحة للبيع ولكنها أدوات الّدي (أ)

 األصلي القائم 
والفائدة على المبلغ األصلي للد ين ن التي ال تستوفي متطلبات فقط المدفوعات على المبلغ األصلي ت الد يعة بمحفظة من أدواتحتفظ المجمو

 253 لك، تم تصنيف تلك األدوات البالغ قيمتها. ونتيجة لذ9القائم لتصنف بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 والر أمريكي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من تاريخ التطبيق المبدئي.مليون د

 

 األوراق المالية المحتفظ بها ضمن محفظة السيولة )األصول السائلة عالية الجودة( (ب)
لتي يتم صول السائلة عالية الجودة(، وابعد تقييم نموذج أعمالها لألوراق المالية المحتفظ بها ضمن محفظة السيولة الخاصة بالمجموعة )األ

تم إدارتها تحديد بعض األوراق المالية التي يالتدفقات النقدية التعاقدية وبيعها، قامت المجموعة بتحصيل من أجل االحتفاظ بها في الغالب 
قات النقدية التعاقدية. نتيجة لذلك، بشكل منفصل والتي كانت ممارسة سابقة )وال تزال نية المجموعة( االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدف

األوراق تلك تم تصنيف قيمت المجموعة بأن نموذج األعمال المناسب لمجموعة األوراق المالية تلك هو االحتفاظ بها من أجل التحصيل. 
ً والتي تم تصنيفها يکي رمر أالدومليون  960قدرها عادلة لمالية بقيمة ا التطبيق يخ رتان مالمطفأة  بالتكلفةمدرجة ككمتاحة للبيع مسبقا

 المبدئي. يتم االحتفاظ بما تبقى من محفظة السيولة الخاصة بالمجموعة من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها.
 

والفائدة على المبلغ  للّدينفقط المدفوعات على المبلغ األصلي قروض وسلف مدرجة بالتكلفة المطفأة ولكنها أرخفقت في فحص  )ج(

 األصلي القائم
والفائدة على المبلغ األصلي القائم لتصنف للد ين تمثل هذه قروض وسلف التي لم تستوفي متطلبات فقط المدفوعات على المبلغ األصلي 

 36 متهاتصنيف تلك القروض والسلف البالغ قي . وبناًء على ذلك، تم9بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 مليون دوالر أمريكي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من تاريخ التطبيق المبدئي.

 

 تصنيف أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من رخالل الدرخل الشامل اآلرخر  )د(
ستثمارات محفظة إ في يکيرمأ رالدو ونملي 11 ادرهقمدرجة  ةبقيم تيجيةراالستا تهاراستثمااتصنيف ال رجعه فيه بعض  عةولمجمااختارت 

 بجوبم به وحمسمهو  کماالمحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهم حقوق الملكية 
ً االستثمارات لك تتم تصنيف التطبيق المبدئي.  يخرتا نم 9 مقر لماليةا ريرلتقاا عدادإل ليدولا رلمعياا كمتاحة للبيع. لن يتم إعادة مسبقا

 .استبعادهاعند األرباح أو الخسائر تصنيف التغيرات في القيمة العادلة لتلك األوراق المالية إلى 
 

  األرباح أو الرخسائر تصنيف أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من رخالل  )هـ(
 لخال نم لةدلعاا بالقيمةمدرجة  راتکإستثما يکيرمأ رالدو ونملي 15 ادرهقمدرجة  بقيمة تهاراستثماا ضبعتصنيف  عةولمجمااختارت 

تلك تم تصنيف  التطبيق المبدئي. يخرتا نم 9 مقر لماليةا ريرلتقاإلعداد ا ليدولا رلمعيابموجب ا بهاألرباح أو الخسائر كما هو مسموح 
 في األرباح أو الخسائر.األوراق المالية  لتلكفي القيمة العادلة  تتغيرابات أية سيتم إثكمتاحة للبيع. مسبقاً االستثمارات 

 

 تصنيف من فئات السحب دون أي تغيير في القياس إعادة ال )و(
، 9ية رقم لما هو مذكور أعاله، تم إعادة تصنيف أدوات الد ين التالية إلى فئات جديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المال باإلضافة
 أسس قياسها:في دون أي تغير  39" فئاتها السابقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم سحبحيث تم "

 

 المصنفة حالياً كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ ومتاحة للبيع والمصنفة مسبقاً كتلك  (1)
 

 ة بالتكلفة المطفأة.حالياً كمقاساإلستحقاق والمصنفة تلك المصنفة مسبقاً كمحتفظ بها حتى  (2)
 

 31التكلفة المطفأة، يوضح الجدول التالي قيمتها العادلة كما في مدرجة ببالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم إعادة تصنيفها إلى فئة 
جزء كالموجودات والمطلوبات المالية تلك ف لم يتم إعادة تصنيإثباتها لو القيمة العادلة التي كان من الممكن  ةوربح أو خسار 2018ديسمبر 

 :9إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التحولمن 
 

 2018ديسمبر  31  إعادة التصنيف إلى مدرجة بالتكلفة
   

   أعاله البند )ب( – 39معيار المحاسبة الدولي رقم تصنيف من متاحة للبيع )
 868  2018 برديسم 31القيمة العادلة كما في 

إثباتها في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في أسهم القيمة العادلة التي كان من الممكن  ة(خسار)/ ربح 
 السنة لو لم يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية  حقوق الملكية خالل

 (19) 
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  قام بماليين الدوالرات األمريكيةجميع األر    

 

 )تتمة( التحولإفصاحات  5
 

 واالحتياطيات األرخر  المدورةب( التأمير على األرباح 

  مدورةأرباح   

التغيرات 
المتراكمة في 
  القيمة العادلة

حقوق غير 
 مسيطرة

       

 482  (29)  939  (2017ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 -  17  3  تغيرات القيمة العادلة المثبتة الناتجة من إعادة تصنيف الموجودات المالية 
       

اثبات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
       :9رقم 

       
 -  -  (1)  سائلةأموال  -
 (1)  *17  (17)  ض غير المتاجرةستثمارات محتفظ بها لغرإ -
 (11)  -  (7)  قروض وسلف -
 -  -  (3)  إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى -
 (2)  -  (45)  تعرضات غير مدرجة في الميزانية –مطلوبات أخرى  -

         (73)  17  (14) 

 6  -  8  9مالية رقم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير ال دتأثير الضريبة المؤجلة عن
 ─────  ──────  ────── 

يناير  1) 9الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
2018)  877  5  474 

  ═════  ══════  ══════ 
 

لتسجيل  نتيجةالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ن المصنفة كمدرجة بالعادلة لسندات الد ي * تمثل هذه زيادة إعادة القياس المقابلة في القيمة
 .9إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التحولالخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ 

 

 9م إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق 39تسوية رصيد مرخصص االضمحالل من معيار المحاسبة المالي رقم  ج(

القرض للفترة السابقة المقاسة وفقاً لنموذج الخسارة المتكبدة بموجب معيار المحاسبة  خسارةيوضح الجدول التالي تسوية الرصيد الختامي لمخصصات 
في  9تقارير المالية رقم الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد ال إلى مخصص االضمحالل الجديد المقاس وفقاً لنموذج 39الدولي رقم 

 :2018يناير  1

  فئة القياس

مرخصص 
رخسارة القرض 
بموجب معيار 

المحاسبة 
  39الدولي رقم 

 إعادة
  التصنيف

 إعادة
  القياس

الرخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة بموجب 
المعيار الدولي 
إلعداد التقارير 
 9المالية رقم 

( / 39قروض وذمم مدينة )معيار المحاسبة الدولي رقم 

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )المعيار 

         (9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

         
 1  1  -  -  أموال سائلة

 3  3  -  -  إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 590  18  -  572  قروض وسلف

  ──────  ──────  ──────  ────── 
  572  -  22  594 
  ──────  ──────  ──────  ────── 
         

         استممارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 120  17  -  103  )سندات دين(

 1  1  -  -  أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة
 ──────  ──────  ──────  ────── 
  103  -  18  121 
  ──────  ──────  ──────  ────── 

 53  47  -  6  أخرى بنود و محتملة والتزاماتارتباطات ائتمانية 
  ──────  ──────  ──────  ────── 

 768  87  -  681  المجموع
  ══════  ══════  ══════  ══════ 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 

 تصنيف األدوات المالية  6
 

باألدوات المالية: "المتعلق  39ديسمبر، تم تصنيف األدوات المالية لغرض القياس بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  31كما في 
 كالتالي: "اإلثبات والقياس

 2018ديسمبر  31في 

 قيمةمدرجة بال
العادلة من 

رخالل األرباح أو 
 الرخسائر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من 
رخالل الدرخل 
 الشامل اآلرخر

 مدرجة
التكلفة ب 

 المجموع ةالمطفأ
     

     الموجودات

 1,607 1,607 - - أموال سائلة 
 977 - - 977 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
 2,991 2,991 - - ى إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخر

 1,668 1,668 - - شراءإعادة  اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب
 5,661 1,120 4,541 - محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات

 14,884 14,649 216 19 قروض وسلف
 1,584 1,134 - 450 موجودات أخرى 

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

 1,446 4,757 23,169 29,372 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 مدرجة بالقيمة
العادلة من 

رخالل األرباح أو 
 الرخسائر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من 
رخالل الدرخل 
 الشامل اآلرخر

 مدرجة
التكلفة ب 

 المجموع ةالمطفأ
     

     المطلوبات

 16,425 16,425 - - ودائع العمالء
 4,207 4,207 - - ك ودائع البنو

 39 39 - - شهادات إيداع 

 1,271 1,271 - - إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 
 1,279 866 - 413 ضرائب ومطلوبات أخرى

 2,012 2,012 - - إقتراضات 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 413 - 24,820 25,233 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

 
  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 )تتمة( تصنيف األدوات المالية 6

 2017ديسمبر  31في 

محتفظ بها 
لغرض 
 المتاجرة 

 متاحة
 للبيع 

التكلفة مدرجة ب
 المطفأة/
 قروض 

 المجموع وذمم مدينة
     

     الموجودات
 1.388 1.388 - - أموال سائلة 

 1.051 - - 1.051 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 3.170 3.170 - - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 1.521 1.521 - - أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5.599 231 5.368 - محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات

 15.329 15.329 - - قروض وسلف

 1.301 1.105 - 196 موجودات أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1.247 5.368 22.744 29.359 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

محتفظ بها 
لغرض 
 المتاجرة 

 متاحة
 للبيع 

 مدرجة 
 التكلفة ب

 المجموع المطفأة 
     لوباتالمط

 16.755 16.755 - - ودائع العمالء

 3.408 3.408 - - ودائع البنوك 

 27 27 - - شهادات إيداع 

 1.628 1.628 - - أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 1.121 941 - 180 ضرائب ومطلوبات أخرى

 2.148 2.148 - - إقتراضات
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 180 - 24.907 25.087 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 أموال سائلة  7
2017 2018  

   

 نقد في الصندوق  32 33

 أرصدة مستحقة من بنوك  272 263

 ودائع لدى بنوك مركزية 987 779

 و أقل أذونات خزانة وأذونات مؤهلة أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أ 50 85
──────── ────────  

 النقد وما في حكمه  1,341 1.160
   

 أذونات خزانة وأذونات مؤهلة أخرى بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر  266 228
──────── ────────  

1,388 1,607  
   
 مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  - -

──────── ────────  
1.388 1,607  

════════ ════════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 إستممارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 8
  2018 2017 
    

    سندات ديّن
 5.459 -  متاحة للبيع 

 217 -  محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 - 1,124  التكلفة المطفأةمدرجة ب

 - 4,649  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  ────── ────── 
  5,773 5.676 

 (103) -  مخصصات 

 - (121)  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
  ────── ────── 
  5,652 5.573 

    صافي -سندات الدين 
    

    الملكية سندات أسهم حقوق
 26 -  مخصص، محسوماً منها متاحة للبيع

 - 9  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجة 
 ────── ────── 

 26 9  صافي -سندات أسهم حقوق الملكية 
  ────── ────── 
  5,661 5.599 
  ══════ ══════ 

 المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة:ارات إلستثملالخارجية التصنيفات فيما يلي أدناه توزيع 

2017 2018  

   
 إيه إيه إيه  ن بفئةسندات دي   1,274 1.118

 إيه  ىن بفئة إيه إيه إلسندات دي   1,931 1.874

 ذات فئات إستثمارية أخرى ن سندات دي   1,356 1.089

 ذات فئات غير إستثمارية  أخرى نسندات دي   927 1.368

 ن غير مصنفة  سندات دي   285 227

 سندات أسهم حقوق الملكية  9 26
────── ───────  

5.702 5,782  
 مخصصات  - (103)

 مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة (121) -
────── ───────  

5.599 5,661  
══════ ═══════  

 فيما يلي هو تقسيم سندات الدي ن حسب المرحلة:
 2018  2017 

 المجموع  المجموع 3المرحلة  2لمرحلة ا 1المرحلة  
       

 5.676  5.773 102 137 5,534 سندات دي ن، إجمالي

 (103)  (121) (102) (6) (13) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ─────── ─────── ────── ──────  ─────── 
 5,521 131 - 5,652  5.573 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  ═══════ 

 

 

 حسب المرحلة: 9كما في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  سندات دينفيما يلي هو تقسيم 
 

 2018يناير  1 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
      

 5.423  103 128 5.192  سندات دين، إجمالي

 (121)  (103) (4) (14) وقعةمخصصات الخسائر االئتمانية المت
 ────── ────── ──────  ────── 
 5.178 124 -  5.302 
 ══════ ══════ ══════  ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

 
  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 )تتمة(محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  إستممارات 8

 
 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

 

 2018  2017 

 المجموع  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
       

 116  121 103 4 14 يناير 1كما في 

 -  - - (1) 1 1تحويالت إلى المرحلة 

 -  - - - - 2تحويالت إلى المرحلة 

 -  - - - - 3تحويالت إلى المرحلة 
       

 -  - - (1) 1 صافي التحويالت بين المراحل 
       

 موجودات مستبعدة أو مسددة 
 (14)  - - - - )بإستثناء المبالغ المشطوبة(

       
 1  1 - 1 - صافي  –المخصص للفترة 

 -  (1) (1) 2 (2) تعديالت الصرف وتغيرات أخرى 
 ─────── ─────── ────── ──────  ─────── 

 ديسمبر  31كما في 
 13 6 102 121  103 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  ═══════ 

 

قبل خصم أي  3والمصنفة ضمن المرحلة المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة والمضمحلة بشكل فردي  اإلستثماراتبلغ إجمالي مبالغ 
دوالر أمريكي(. بلغ دخل الفوائد المستلم  مليون 119: 2017)ر أمريكي مليون دوال 102 تم تقييمها بشكل فردي إضمحاللخسائر 

 (.مليون دوالر أمريكي 1: 2017)ال شيء دوالر أمريكي  3المصنفة ضمن المرحلة  المضمحلة اإلستثماراتخالل السنة من 
 

 قروض وسلف 9
 

 :فيما يلي أدناه تصنيف القروض والسلف

 2018  2017 

 المجموع  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
       
       ( حسب القطاع1

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 -  19    أو الخسائر 

    - - 19 الجملة  -
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

       الشامل اآلخر 

 -  216 - - 216 الجملة  -

       مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 15,312  14,559 586 905 13,068 الجملة  -

 589  654 31 33 590 التجزئة  -
 ─────── ─────── ────── ──────  ─────── 
 13,893 938 617 15,448  15,901 

/ مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 (572)  (564) (429) (88) (47) مخصصات 

 ─────── ─────── ────── ──────  ─────── 
 13,846 850 188 14,884  15,329 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(قروض وسلف  9
 

 :الصناعي القطاع حسبتصنيف القروض والسلف أدناه لي يفيما 
 

  صافي القروض

 الرخسائرمرخصصات 
 إجمالي القروض   االئتمانية المتوقعة

  

          
 ماليةخدمات   3,229 3,921  20 8  3,279 3,913
 خدمات أخرى   3,210 2,448  87 47  3,123 2,401
 تصنيعي  2,464 2,127  67 33  2,397 2,094
 إنشائي  1,096 1,265  112 59  984 1,206
 ين وتنقيبتعد  337 301  2 -  335 301

 مواصالت  888 1,083  18 3  870 1,080
 يإستهالكتمويل شخصي /   549 489  26 22  523 467
 بطاقات االئتمان  11 12  - 1  11 11
 تمويل العقارات التجارية   507 369  1 -  506 369
 رهن العقار السكني   188 197  1 -  187 197

 تجاري  1,241 1,362  165 172  1,076 1,190
 زراعة وصيد وتشجير  1,207 1,398  29 7  1,178 1,391
 واتصاالت تكنولوجيا ووسائل اإلعالم  267 381  33 22  234 359
 حكومي  184 548  3 2  181 546

─────

── 

─────

── 

 ────

─── 

────

─── 

 ─────

── 

────

─── 

  
15,525 14,884  376 564  15,901 15,448   

 إضمحالل الجماعي   - -  - 196  - (196)
─────

── 

─────

── 

 ────

─── 

────

─── 

 ─────

── 

────

─── 

  
15,329 14,884  572 564  15,091 15,448   
═════

═ 

══════  ════

══ 

════

══ 

 ══════ ═════

═ 

  
 

 حسب المرحلة: 9إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التحولفيما يلي هو تقسيم كما في تاريخ 
 

 2018يناير  1 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
      

 15.865  551 1.224 14.090 قروض وسلف
 (590)  (376) (172) (42) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 ────── ─────── ──────  ─────── 
 14.048 1.052 175  15.275 
 ══════ ═══════ ══════  ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(قروض وسلف  9
 

 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

 2018  2017 
 المجموع  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
       

 571  590 376 172 42 يناير 1كما في 

 -  - (4) (9) 13 1تحويالت إلى المرحلة 
 -  - - 2 (2) 2تحويالت إلى المرحلة 

 -  - 51 (51) - 3تحويالت إلى المرحلة 
       

 -  - 47 (58) 11 صافي التحويالت بين المراحل 

 95  133 133 - - إضافات 
       

 -  (48) (20) (26) (2) فت الحاجة إليه / مخصص انتإستردادات 
       

للفترة )مخصص انتفت الحاجة إليه( مخصص 
 95  85 113 (26) (2) صافي  –

 (88)  (82) (82) - - مبالع مشطوبة 

 (6)  (29) (25) - (4)  الصرف وتغيرات أخرىسعر تعديالت 
 ─────── ─────── ────── ──────  ─────── 

 572  564 429 88 47 مبر ديس 31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  ═══════ 
 

 617مخصص إضمحالل تم تقييمه بشكل فردي أي قبل خصم  3والمصنفة ضمن المرحلة بلغ إجمالي مبالغ القروض المضمحلة بشكل فردي 
 مليون دوالر أمريكي(. 554: 2017مليون دوالر أمريكي )

 

 31مليون دوالر أمريكي كما في  232 المتعلقة بالقروض المضمحلة بشكل فرديومانات المحتفظ بها من قبل المجموعة بلغت القيمة العادلة للض
 مليون دوالر أمريكي(.  222: 2017) 3ضمن المرحلة  2018ديسمبر 

 

: 2017) 3مصنفة ضمن المرحلة والمليون دوالر أمريكي  86، بلغت الفوائد المعلقة من قروض فات موعد استحقاقها 2018ديسمبر  31في 
 مليون دوالر أمريكي(. 82

 

 مصروفات الرخسائر االئتمانية على الموجودات المالية 10
 2018 2017 
   

 1 1 (8محتفظ بها لغرض غير المتاجرة )إيضاح إستثمارات 

 95 85 (9قروض وسلف )إيضاح 

 - (6) (21)إيضاح  ارتباطات ائتمانية وبنود محتملة

 - (1) مالية أخرى موجودات
 ─────── ─────── 
 79 96 
 ═══════ ═══════ 

 موجودات أرخر  11
2017 2018  

   
 فوائد مستحقة القبض 410 445

 ذمم تجارية مدينة 243 242

 (20القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح  468 197

 موجودات مكتسبة من تسوية دين 82 112

 ات ضريبية مؤجلةموجود 98 86

 تأمين على الحياة يملكه البنك 38 37

 حسابات التداول بالهامش 40 29

 قروض الموظفين  27 25

20 30  ً  سلف ومبالغ مدفوعة مقدما

 إستثمارات في شركات زميلة  17 17

 أخرى 148 108
──────── ────────  

1,318 1,601  
═══════ ═══════  

 

مليون دوالر أمريكي(  185: 2017مليون دوالر أمريكي ) 444المطلوبات األخرى  فية السالبة للمشتقات المالية المدرجة بلغت القيمـة العادل
 .20. تم اإلفصاح عن تفاصيل المشتقات المالية في إيضاح (13 إيضاح)
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  ألمريكيةجميع األرقام بماليين الدوالرات ا

 

 ضرائب على العمليات الرخارجية 12
 

 .واالجتهاددرجة من التقدير على يتضمن الرسوم الضريبية للمجموعة للسنة تحديد 

2017 2018  

 القائمة الموحدة للمركز المالي  
 مطلوب ضريبي حالي 25 27

 مطلوب ضريبي مؤجل 18 31
──────── ────────  

58 43  
════════ ════════  

 لألرباح أو الرخسائرالقائمة الموحدة   
 ضريبة حالية على العمليات الخارجية 33 73

 ضريبة مؤجلة على العمليات الخارجية (17) (15)
──────── ────────  

58 16  
════════ ════════  

 ةيالضريب الرسومتحليل   
 دخل(ضريبة يوجد في البحرين )ال   -

 تمارس أنشطتها في الدول األخرىركات التابعة التي أرباح الش ضرائب 67 62

 تغيرات أسعار العملة من تحوط لضريبية لالمعالجة المن رصيد دائن ناتج  (51) (4)
──────── ────────  

 لألرباح أو الخسائرفي القائمة الموحدة  مصروف ضريبة الدخل المسجل 16 58
════════ ════════  

 
: 2017) %29 المملكة المتحدةووشمال أفريقيا على أرباح الشركات التابعة في منطقة الشرق األوسط الفعلية  الضريبةمعدالت بلغت 
: 2017) %19( و%36إلى  %11: 2017) %35إلى  %19معدالت الضريبة الفعلية من ( مقابل %17: 2017) %19و( 31%
 معدل الضريبيال( مقابل %16: 2017) ال شيء ية التابعة للبنكللشركة البرازيل الفعلي بيمعدل الضريالبلغ  على التوالي.( 19%

 (.%40: 2017) %38الفعلي 
 

 مليون 4 االئتمان الضريبي: 2017مليون دوالر أمريكي ) 51على مبلغ وقدره  االئتمان الضريبيتضمن ي كما هو موضح أعاله،
لغرض تحديد المصروف العملة على بعض المعامالت. تغيرات أسعار من لتحوط لضريبية المعالجة المن  دوالر أمريكي( ناتج

تنفيذ تأثير تلك التعديالت على مستوى المجموعة، بلغ متوسط الضريبي للسنة، تم تعديل الربح المحاسبي لألغراض الضريبية. بعد 
  (.%19: 2017) %6الفعلي معدل الضريبي ال
 

بين األرباح المحاسبية مختلفة، فإنه ليس من العملي عرض تسوية  نظراً لكون عمليات المجموعة خاضعة لقوانين وسلطات ضريبية
 . األرباح الخاضعة للضريبةو
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 مطلوبات أرخر  13
2017 2018  

   
 فوائد مستحقة الدفع  359 427

 (20مة العادلة السالبة للمشتقات المالية )إيضاح القي 444 185

 مبالغ مستحقة الدفع للموظفين 127 130

 هامش الودائع متضمناً ضمان نقدي 62 46

 التحصيلقيد شيكات  5 75

 دخل مؤجل 29 32

 المحتملةوااللتزامات مخصصات على االرتباطات االئتمانية  52 3

 ة أخرىوذمم دائنالرسوم المستحقة  158 165
─────── ───────  

1,063 1,236  
═══════ ═══════  

 

 مليون دوالر أمريكي( 197: 2017مليون دوالر أمريكي ) 468 الموجودات األخرى فيبلغت القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية المدرجة 
 .20. تم اإلفصاح عن تفاصيل المشتقات المالية في إيضاح (11)إيضاح 

 

  راضاتإقت 14
 

 تجارية. وبمعدالتيقوم البنك وبعض شركاته التابعة، ضمن أعمالهم اإلعتيادية، بالحصول على تمويـالت ألجل من عدة أسواق رأسمالية 
 

 2018ديسمبر  31ات القائمة في اإللتزاممجموع 

 المجموع
الشركات 
 التابعة

 البنك
 األم

 معدل %
  العملة  الفائدة

 للسنوات اتستحقاقإجمالي اال     
      
 2019 يورو %1.10يوريبور +  - 57 57

 *2020 دوالر أمريكي 7.875 - 132 132

 2020 دوالر أمريكي %1,20 ليبور + - 175 175

 2020 دوالر أمريكي %1.25يوريبور +  - 75 75

 2020 دوالر أمريكي 3,008 - 5 5

 2021 دوالر أمريكي %1.80ليبور +  231 - 231

 2022 دوالر أمريكي %2.25ليبور +  1,330 - 1.330

 2023 دينار تونسي 9.40 - 7 7
─────── ─────── ───────    

2,012 451 1,561    
═══════ ═══════ ═══════    

      
 2017ديسمبر  31مجموع اإللتزامات القائمة في  1.720 428 2.148

═══════ ═══════ ═══════    

 ثانويدين *
: 2017مليون دوالر أمريكي ) 6سمية قدرها ة شراء جزء من قروضه ألجل بقيمة إبإعاد، 2018ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنةبنك قام ال
( مليون دوالر أمريكي 1: 2017)دوالر أمريكي  ال شيء وقدره بمبلغربح صافي عن عملية إعادة الشراء  حيث نتج(. مليون دوالر أمريكي 199

 .18راجع إيضاح  .خر"آدخل تشغيلي " تم تضمينه في
 

 حقوق الملكية  15
 

 

2018 2017 
   رأس المال أ(

   
 للسهمواحد مليون سهم بقيمة إسمية قدرها دوالر أمريكي  3.500 –المصرح به 

 3.500 3.500 للسهم(واحد قدرها دوالر أمريكي إسمية مليون سهم بقيمة  3.500: 2017)
 ════════ ════════ 

مليون سهم بقيمة إسمية قدرها دوالر أمريكي  3.110 –صادر والمكتتب به والمدفوع بالكامل ال
 3.110 3.110 للسهم(واحد قدرها دوالر أمريكي إسمية مليون سهم بقيمة  3.110: 2017للسهم )واحد 

 ════════ ════════ 

 أسهم رخزانة  ب(
 : ال شيء(.2017مليون دوالر أمريكي ) 4.4قدره  : ال شيء( بمقابل نقدي2017) سهم 12,200,000خالل السنة، قامت المجموعة بإقتناء 
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 )تتمة(حقوق الملكية  15

 

 إحتياطي قانوني (ج

ً لمتطلبات النظام األساسي للبنك وقانون ال سنة إلى اإلحتياطي القانوني. سيتم إيقاف للربح المن  %10شركات التجارية البحريني، تم تحويل وفقا
من رأس المال المدفوع. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع، إال في  %50هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ مجموع اإلحتياطي القانوني  إجراء

 التجارية البحريني وبعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. نص عليها قانون الشركاتيالحاالت التي 
 

 إحتياطي عام (د

قيود على توزيع هذا اإلحتياطي بعد هناك لتزام المساهمين بتعزيز القاعدة الرأسمالية القوية للبنك. ال توجد على إيؤكد تكوين اإلحتياطي العام 
 الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

 

 العادلة ةتغيرات متراكمة في القيم (ـه
 2018 2017 
   

 (45) 5 يناير  1في 

 16 (42) صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة
 ───────── ───────── 
 (29) (37) ديسمبر  31في 

 34 - (5)إيضاح  9تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ───────── ───────── 
 5 (37) )معاد عرضه(ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 ودرخل مشابه درخل الفوائد 16
 2018 2017 
   

 864 908 قروض وسلف

 407 384 أوراق مالية 

 232 175 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 8 5 أخرى
 ───────── ───────── 

 1,472 1.511 
 ═════════ ═════════ 

 مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 17
 2018 2017 
   

 572 549 ودائع البنوك 

 282 264 عمالءالودائع 

 96 94 إقتراضات

 5 6 أخرىوشهادات إيداع 
 ───────── ───────── 
 913 955 
 ═════════ ═════════ 

 درخل تشغيلي آرخر 18

 2018 2017 
   

 194 205 يصاف - دخل الرسوم والعموالت

 37 32 دخل من عمليات المكتب

 (14) 28 صافي -في المشتقات المالية  التداولمن  (خسارةربح )

 54 39 صافي -في العمالت األجنبية  التداولمن  ربح

 (4) (51) العمالت األجنبية خسارة للتحوط من التغيرات في 

 12 8 صافي - ربح من إستبعاد إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 15 (18) صافي -محتفظ بها لغرض المتاجرة إستثمارات من  )خسارة( ربح

 1 - (14)إيضاح  ن ثانويربح من إعادة شراء دي  

 5 - صافي  -ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

 13 15 صافي –أخرى 
 ───────── ───────── 
 258 313 
 ═════════ ═════════ 
 

الرسوم والعموالت وهي عبارة عن دخل رسوم دخل مليون دوالر أمريكي( ضمن  13: 2017مليون دوالر أمريكي ) 13تم تضمين مبلغ وقدره 
 .مدارةالموال األبتتعلق 
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 معلومات المجموعة  19
 

 تابعة الشركات عن المعلومات  19-1
 ديسمبر: 31الشركات التابعة الرئيسية والتي تنتهي سنواتها المالية في فيما يلي 

 

نسبة مساهمة المؤسسة العربية 
  (.)ش.م.ب المصرفية

 بلــد
 التأسيس

 األنشطة   
 الرئيسية 

 

2017 
% 

2018 
%      

       

 العربية المصرفية الدولي بي إل سي بنك المؤسسة مصرفي   المملكة المتحدة 100.0 100.0

 )ش.م.ب.م( بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي مصرفي   البحرين 100.0 100.0

 األردن -المؤسسة العربية المصرفية )إيه بي سي(  مصرفي   األردن 87.0 87.0

 بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه مصرفي   البرازيل 60.6 60.7

 الجزائر –المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   ائرالجز 87.7 87.7

 مصر ]إس.إيه.إي[ -المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   مصر 99.8 99.8

 تونس –المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   تونس 100.0 100.0

 )مقفلة(ب. م.العربية ش. الماليةشركة الخدمات  بطاقة االئتمان خدمات  البحرين 56,6 55,9
 

 قيود جوهرية 19-2
أطر عن تلك الناتجة  اموجوداتها وتسوية مطلوباتها فيما عد استخدامأو إلى للوصول لدى المجموعة قيود جوهرية على قدرتها  ليس

ية اإلحتفاظ من الشركات التابعة المصرف الرقابيالعمل ر تتطلب أط. التي تعمل فيها شركات التابعة المصرفيةالضمن الرقابي العمل 
نسب بال اإللتزامولمجموعة لإلى األجزاء األخرى  الحد من تعرضهمورأس المال التنظيمي والموجودات السائلة بمستويات معينة من 

 الحصول على الموافقة الرقابية المسبقة.في ات حتياطي، يخضع توزيع اإلالدول األخرىي بعض ف األخرى.
 

  زئيبشكل ج المملوكة الجوهرية الشركات التابعة 19-3
 المعلومات المالية للشركة التابعة التي تمتلك حقوق غير مسيطرة جوهرية:أدناه يلي فيما 

 

  بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه

  2018 2017 
    

 %39.3 %39,4  )%( نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة 

 24 22  أرباح أسهم مدفوعة للحقوق غير المسيطرة 
 

 ات البينية.ستبعادالشركة التابعة. إن هذه المعلومات هي بناًء على المبالغ قبل اإل لتلكفيما يلي أدناه مخلص المعلومات المالية 
 

 2018 2017 
   قائمة األرباح أو الرخسائر:ملرخص 

 820 648 دخل الفوائد ودخل مشابه  
 (594) (471) مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 

 142 85 ل تشغيلي آخردخ
 (78) (39) مصروفات الخسائر االئتمانية على الموجودات المالية 

 (132) (126) مصروفات تشغيلية 
 ─────── ─────── 

 158 97 الربح قبل الضرائب 
 (25) 17 ضريبة الدخل 

 ─────── ─────── 
 133 114 الربح للسنة 

 ═══════ ═══════ 

 52 45 حقوق غير المسيطرةالربح العائد إلى ال
 ═══════ ═══════ 

 112 (38) الدرخل الشامل )الرخسارة الشاملة( مجموع 
 ═══════ ═══════ 

 44 (15) حقوق غير المسيطرةالعائد إلى ال الدرخل الشامل)الرخسارة الشاملة( مجموع 
 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( معلومات المجموعة 19
 

 )تتمة( بشكل جزئي المملوكةالجوهرية  الشركات التابعة 19-3
 

 )تتمة( بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه
 2018 2017 

   قائمة المركز المالي:ملرخص 

 8.161 7,757 مجموع الموجودات 
 7.132 6,792 مجموع المطلوبات 

 ─────── ─────── 
 1.029 965 حقوق الملكية مجموع 

 ═══════ ═══════ 
   

 404 380 حقوق الملكية العائدة إلى الحقوق غير المسيطرة 
 ═══════ ═══════ 
 

   معلومات التدفقات النقدية لنهاية السنة:ملرخص 

 (55) (92) األنشطة التشغيلية 
 265 108 ية ستثماراألنشطة اإل

 (207) (13) األنشطة التمويلية
 ─────── ─────── 

 3 3 في النقد وما في حكمه  الزيادةصافي 
 ═══════ ═══════ 

 مشتقات مالية وتحوطات 20
 

 تدخل المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية في معامالت متنوعة تستخدم فيها األدوات المالية المشتقة.
 

لعادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة. إن القيمة اإلعتبارية هي قيمة الموجود الخاص بالمشتق يوضح الجدول أدناه القيم ا
في قيمة المشتقات المالية. تدل القيم اإلعتبارية على حجم  اتالمالي أو السعر المرجعي أو المؤشر األساسي وتمثل األساس لقياس التغير

 . ئتمانالسنة وال تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو اال رصيد المعامالت القائمة في نهاية
 

2017  2018  
 

 القيمة 
 اإلعتبارية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 الموجبة

  
 القيمة 

 اإلعتبارية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
  الموجبة

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة       
 مقايضات أسعار الفائدة  88 82 7,416  60 45 4.956

 مقايضات العمالت 27 14 507  4 13 583

 آجلة يعقود صرف أجنب 19 11 3,101  11 7 4.127

 عقود الخيارات 314 298 6,661  118 113 3.576

 عقود مستقبلية 2 8 3,208  3 2 4.086
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

17.328 180 196  20,893 413 450  
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات
 مقايضات أسعار الفائدة  15 26 2,303  - - 2.120

 مقايضات العمالت - 1 25  - - -

 عقود صرف أجنبي آجلة 3 4 560  1 5 612
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

2.732 5 1  2,888 31 18  
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

20.060 185 197  23,781 444 468  
═══════ ══════

═ 
══════  ═══════ ══════

═ 
═══════  

1.738    2,102   
المعادل الموزون بالمخاطر )مخاطر 

 ومخاطر السوق( ئتماناال
═══════    ═══════    

 

  .في السوق على مدخالت يمكن مالحظتها تقنيات التقييم بناءً  استخدامة بتدرج المشتقات المالية بالقيمة العادل
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 )تتمة( مشتقات مالية وتحوطات 20
 

 :ما يليعلى من المشتقات المالية المحتفظ بها كتحوطات تتض
 

العادلة التي تستخدم أساساً لتحوط التغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة للقروض والسلف  ةتحوطات القيم أ (
  .ثانوي لشركة تابعة وقرضسائر المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخواإليداعات والودائع وسندات الدين 

 

: 2017مليون دوالر أمريكي ) 26 وقدره بمبلغربح بإثبات صافي  ت المجموعة، قام2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
من تحوطات البنود  ةناتجلا الخسارةالي إجمبلغ . أدوات التحوطعلى  مليون دوالر أمريكي( 18 بمبلغ وقدره ربحصافي 

  مليون دوالر أمريكي(. 18 بمبلغ وقدره خسارة: 2017مليون دوالر أمريكي ) 26طر التحوط المتعلقة بمخا
 
لدى المجموعة ودائع بإجمالي  كان .الخارجيةفي العمليات  ستثماراإلصافي  يتم احتسابها كتحوطاتتستخدم المجموعة ودائع  ب(

صافي ون دوالر أمريكي( والتي تم تصنيفها كملي 649: 2017) 2018ديسمبر  31كما في  مليون دوالر أمريكي 610
 .ستثمارتحوطات اإل

 

 أنواع منتجات المشتقات المالية
تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة محددة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد وتاريخ محدد  اتفاقياتالعـقود اآلجلة والمستقبلية عبارة عن 

يتم التعامل بها المستقبلية ها في السوق الفوري. عقود العمالت األجنبية وأسعار الفائدة في المستقبل. العقود اآلجلة معدة للتعامل ب
أسعار الفائدة اآلجلة هي بمثابة عقود أسعار  اتفاقياتبمبالغ محددة في البورصات المنظمة وتخضع لمتطلبات الهامش النقدي اليومي. 

آجلة لقروض اعتبارية ولفترة زمنية متفق عليها تبدأ بتاريخ محدد في  مصممة بشكل خاص تحدد فيها أسعار فائدةمستقبلية فائدة 
 المستقبل.

 
تعاقدية تتم بين طرفين لتبادل أسعار فائدة أو عمالت أجنبية على أساس قيم اعتبارية محددة. ففي عقـود  اتفاقياتعقـود المقايضات هي 

سعار فائدة ثابتة وعائمة على أساس القيمة االعتبارية المحددة لعملة مقايضات أسعار الفائدة يتبـادل األطراف عادة مدفوعات ذات أ
واحدة. وفي عقود مقايضات العمالت المختلفة يتم تبادل مبالغ اعتبارية بعمالت مختلفة. أما في عقود مقايضات أسعار الفائدة للعمالت 

 ة وعائمة بعمالت مختلفة.المختلفة فإنه يتم تبادل مبالغ اعتبارية ومدفوعات ذات أسعار فائدة ثابت
 

إما لشراء أو بيع مقدار محدد من سلعة ما أو أداة مالية بسعر ثابت  اإللتزامتعاقدية تعطي الحق وليس  اتفاقياتعقود الخيارات هي 
 سواء كان ذلك بتاريخ محدد في المستقبل أو في أي وقت ضمن فترة زمنية محددة.

 

 الية المتعلقة بالمشتقات الم ئتمانمرخاطر اال
ات التعاقديـة، وهي تقتصر على اإللتزاممن احتمال إخالل الطرف اآلخر ب تنشأالمتعلقة باألدوات المالية المشتقة  ئتمانمخاطر اال

القيمة العادلة الموجبة لألدوات التي هي في صالح المجموعة. يتم إبرام أغلبية عقود مشتقات المجموعة مع مؤسسات مالية أخرى، 
 فيما يتعلق بعقود القيمة العادلة الموجبة مع أي طرف في تاريخ قائمة المركز المالي.  ئتمانجوهري لمخاطر اال وال يوجد تركز

 

 مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض المتاجرة
بيعات على عرض مراكز والموازنة. تحتوي أنشطة المالتتعلق معظم أنشطة المتاجرة في المشتقات المالية للمجموعة بالبيع واتخاذ 

المنتجات للعمالء. يتعلق التمركز بإدارة مراكز مخاطر السوق وكذلك االستفادة المتوقعة من التغيرات اإليجابية في األسعار 
األسعار بين األسواق أو المنتجات. كما في  الفروقتحديد واالستفادة من الوالمعدالت أو المؤشرات. تحتوي أنشطة الموازنة على 

 .9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لمعيار لال تستوفي متطلبات التحوط وفقاً  ةالتصنيف أي مشتقات مالييتضمن هذا 
 

 مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التحوط
ً متكامالً لقياس وإدارة المخاطر. وكجزء من عملية إدارة المخاطر، متضمنة إدارة مخاطر تعرض ا لمجموعة اتبعت المجموعة نظاما

لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( وأسعار الفائدة من خالل أنشطة إدارة الموجودات والمطلوبات. إن من سياسة 
المجموعة تقليل التعرض لمخاطر العملة وأسعار الفائدة إلى مستويات مقبولة محددة من قبل مجلس اإلدارة. وقد أقر مجلس اإلدارة 

اطر العملة وذلك بوضع حدود لتعرضات مراكز العملة. تتم مراقبة المراكز بصورة مستمرة وتستخدم إستراتجيات مستويات لمخ
التحوط للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود الموضوعة. كما أقر مجلس اإلدارة مستويات لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بوضع حدود 

اجعة فجوات أسعار الفائدة بصورة مستمرة وتستخدم استراتيجيات التحوط لتقليل فجوات لفجوات أسعار الفائدة لفترات محددة. تتم مر
 أسعار الفائدة في الحدود التي وضعها مجلس اإلدارة. 

 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

53 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية
 

 )تتمة( وتحوطاتمشتقات مالية  20
 

 )تتمة( مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التحوط
 وذلك من أجل الحد منوكجزء من عملية إدارة الموجودات والمطلوبات، تستخدم المجموعة المشتقات المالية ألغراض التحوط 

التحوط وكذلك  ةعمن خالل تحوط أدوات مالية محددة ومعامالت متوقذلك يتحقق وتعرضها لمخاطر العملة وأسعار الفائدة. 
تعرضات قائمة المركز المالي ككل. بالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة فإنها تظهر عند مراقبة فترات الموجودات  مقابلاالستراتيجي 
 لعقود المستقبليةتجارب مماثلة لتقدير مستوى مخاطر أسعار الفائدة وبالدخول في عقود مقايضات أسعار الفائدة وا استخداموالمطلوبات ب

، فإن المشتقات المحددة مخاطر أسعار الفائدة. بما أن التحوط االستراتيجي غير مؤهل لمحاسبة التحوط اتتعرضلتحوط جزء من 
 المتعلقة يتم اعتبارها كأدوات للمتاجرة. 

 
ومحددة.  ومقايضات عمالت للتحوط ضد مخاطر عمالت معروفةوخيارات العمالت تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 من مخاطر أسعار الفائدة الناتجة مقابلالمستقبلية للتحوط  والعقود باإلضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدة
بما في ذلك محددة ذات أسعار فائدة ثابتة. وفي جميع هذه الحاالت، فإن عالقة وهدف التحوط، الالمعروفة ومالية الوراق األقروض وال
 كتحوطات. احتساب هذه المعامالت اصيل البند المحوط وأداة التحوط، توثق رسمياً ويتم تف
 

 :، على النحو التاليي ثالثة إستراتيجيات تحوط منفصلةتطبق المجموعة محاسبة التحوط ف
 

 القيمة العادلة( ات)تحوط ةالفائدة المابتأسعار ن ذات مرخاطر أسعار الفائدة على أدوات الديّ 
للتغيرات معرضة وبالتالي فهي ثابتة وذات أسعار فائدة متغيرة الطويلة األجل من القروض / األوراق المالية بمحفظة لمجموعة تحتفظ ا

عقود في بإدارة تعرضات المخاطر تلك عن طريق الدخول  عةولمجما ومتقفي أسعار الفائدة السوقية. نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة 
 .ذات مدفوعات ثابتة / مقبوضات عائمة مقايضات أسعار فائدة

 
من قبل تحوطها ، ولكن ال يتم التالي يتم إدارة المخاطر األخرى، مثل مخاطر االئتمانالفائدة وب أسعاريتم التحوط فقط عنصر مخاطر 

لية الطويلة األجل ذات للقروض واألوراق الما لةدلعاا لقيمةا فيأنه التغير  علیالفائدة  رسعاأ طرمخاعنصر  ديدتح ميتالمجموعة. 
ما تكون هذه التغييرات هي أكبر  عادةً و (.القياسيةالفائدة  أسعار)سعر ليبور  في راتلتغيا نم طفقأسعار فائدة متغيرة/ ثابتة والناتجة 

عاليتها من خالل مقارنة قيمة العادلة ويتم تقييم فال اتتحوطعلى أنها مكون للتغير الكلي في القيمة العادلة. يتم تحديد هذه اإلستراتيجية 
ع التغيرات في القيمة العادلة لمقايضات أسعار أسعار الفائدة القياسية مإلى التغيرات في العائدة التغيرات في القيمة العادلة للقروض 

 .الفائدة
 

فيما يلي . هاتحوطي يتم لمحفظة التسمية لللمشتقات مع القيمة اإلالقيمة االعتبارية مطابقه من خالل تحدد المجموعة نسبه التحوط 
 :هي المصادر المحتملة لعدم الفعالية

 
ً الفعلي الحجم الفروق بين الحجم المتوقع و (1) األخذ تاريخ السداد المتوقع مع تحوط بالمجموعة تقوم ، حيث للمبالغ المدفوعة مقدما

 ؛الخبرة السابقةوقع أساس المبالغ المدفوعة مقدماً المتوقعة على في االعتبار 

 ؛ وكأداة تحوطالتصنيف المبدئي في تاريخ التي ال تساوي صفر مشتقات ذات القيمة العادلة ت تحوطا (2)
البنود  تالتي تؤثر على القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة غير المضمونة ولكن ليساآلخر مخاطر ائتمان الطرف  (3)

 .المحوطة

 

 ار(صافي اإلستممار في العمليات األجنبية )صافي تحوط اإلستمم
الصرف األجنبي الناتجة عن سعر  اتتعرضتم تحوط المالية. والتي تم توحيدها في قوائمها ستثمار في عملية أجنبية إلدى المجموعة 

شركات للملكية التحوط حقوق  صافيإلى ستثمار اإلتحوطات صافي الودائع كتم تصنيف هذه ستثمار من خالل استخدام الودائع. إلهذا ا
 .نسبة التحوط عن طريق مطابقة الودائع مع صافي موجودات العملية األجنبيةمجموعة بتحديد قامت الالتابعة. 
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 )تتمة( مشتقات مالية وتحوطات 20

 
التحوط غير الديناميكية  ستراتيجياتوإ التداولوالتحوط المستخدمة في إستراتيجيات ل التداوستحقاق أدوات إيوضح الجدول التالي بيان 

 :للمجموعة
 

 المجموع
10 -20  
 سنة

5-10  
 سنوات

1 - 5 
 سنوات

6 -12  
 شهر

3-6  
 شهور

1-3 
 شهور

 رخالل 
  واحدشهر 

 القيمة االعتبارية         
23,781 1,109 3,015 8,757 4,413 1,505 2,473 2,509 2018 

20,060 348 2,962 4,977 4,708 1,812 2,038 3,215 2017 

 
 عدم فعالية التحوط

بند لضمان وجود عالقة اقتصاديه بين الدورية المحتملة ، ومن خالل تقييمات الفعالية بداية عالقة التحوط عندالتحوط  فعاليةيتم تحديد 
تحوط الفي عالقات المجموعة دخل ت، األجنبيةبات في أسعار صرف العمالت للتقل اتالنسبة لتحوطات التعرضبالتحوط وأداه التحوط. 
ً الحاسمة حيث تتطابق الشروط  كانت تقييم نوعي للفعالية. وإذا تقوم المجموعة بإجراء . ولذلك التحوطبند مع شروط  ألداه التحوط تماما

ً  اسمةالحلم تعد الشروط بحيث التحوط بند شروط  ىالتغيرات في الظروف تؤثر عل ألداه التحوط، الحاسمة مع الشروط  تتطابق تماما
 االفتراضية لتقييم الفعالية.المشتقات ن المجموعة تستخدم طريقه إف
 

كانت ، أو إذا عن التقديرات األصلية توقيت التدفقات النقديةر تغيعدم الفعالية إذا ينتج ، قد األجنبيةلعمالت تعرضات اوفي تحوطات 
 المشتق. اآلخرلبنك أو الطرف الخاص با االئتمانطر في مخايرات تغهناك 

 
وإعادة تعيين مثل السعر المرجعي ، مماثلة كبند التحوط حاسمةلديها شروط لتي االفائدة ر سعاأتدخل المجموعة في عقود مقايضات 

من  %100لمجموعة بالتحوط بنسبة يها ام ففي الحاالت التي ال تقالتواريخ وتواريخ الدفع وتواريخ اإلستحقاق والقيمة االعتبارية. 
كانت  الحاسمة. بما أن جميع الشروط مقايضاتلاالعتبارية لالقيمة لغاية كنسبة من القروض القائمة بند التحوط ، يتم تحديد قروضها
 .%100القة االقتصادية فعالة بنسبة ، كانت العخالل السنةمتطابقة 

 
األجنبية. قد تحدث العمالت  اتتحوطبالفائدة باستخدام نفس المبادئ فيما يتعلق  أسعار تالمقايضبالنسبة فعالية التحوط عدم يتم تقييم 

 نتيجة لما يلي:
 
 ، وتتطابق مع القرضالقيمة االئتمانية / قيمة الخصم على مقايضات أسعار الفائدة التي ال تعديل  -

 بين مقايضات أسعار الفائدة والقروض  الحاسمةالفروق في الشروط  -
 
 .لم تكن جوهرية بالنسبة للمجموعة مقايضات أسعار الفائدةفيما يتعلق ب 2017أو  2018 سنتيفعالية خالل عدم إن 
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 ية وإلتزامات محتملةائتمانارتباطات  21
 

معززة وخطابات قبول  مستنديه واعتماداتية ائتمانات المحتملة تشمل إرتباطات بتقديم تسهيالت اإللتزاموية ئتماناال االرتباطات
 المتنوعة للعمالء.  االحتياجاتوخطابات ضمان نظمت لتلبية 

 

 المبلغ القائم والمعادل الموزون بالمخاطر هو كالتالي:مركز المالي، فإن موحدة للقائمة الالتاريخ ب
2017 2018  

   
 التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفية 3,662 3.437

 مباشرة وخطابات ضمان  ائتمانبدائل  4,043 3.979

 أخرى  وارتباطاتقروض غير مسحوبة  رتباطاتا 2,272 2.179
─────── ───────  

9.595 9,977  

═══════ ═══════  
   

 رضات االئتمانية بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان التع 4,173 4,100

═══════ ═══════  
   

 المعادل الموزون بالمخاطر 3,274 3.282

═══════ ═══════  
 

 ات المحتملة للمجموعة: اإللتزامو االرتباطات استحقاقيوضح الجدول أدناه تاريخ إنتهاء الترتيبات التعاقدية حسب 
 

2017 2018  

   
 عند الطلب  2,430 1.635

 أشهر 6 – 1 3,095 2.818

 شهر 12 – 6 1,946 1.784

 سنوات  5 – 1 2,453 3.285

 سنوات  5أكثر من  53 73
─────── ───────  

9.595 9,977  

═══════ ═══════  
 

 )بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان( والرخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المرحلةالتعرضات 
 
 2018  2017 

 المجموع  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
       

 4.100  4.173 17 160 3.996 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ 

 (3)  (52) (16) (22) (14) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ 

 

 

 حسب المرحلة: 9إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التحولفيما يلي هو تقسيم كما في تاريخ 
 
 2018يناير  1 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
      

 4.100  16 327 3.757 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة
 ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ 

 (53)  (3) (37) (13) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ 
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 )تتمة( ةية وإلتزامات محتملائتمانارتباطات  21

 
 يلي تحليل التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:فيما 

 2018  2017 

 المجموع  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
       

 2  53 3 37 13 يناير 1كما في 

 -  - - (2) 2 1تحويالت إلى المرحلة 

 -  - - - - 2تحويالت إلى المرحلة 

 -  - 1 (1) - 3تحويالت إلى المرحلة 
       

 -  - 1 (3) 2 صافي التحويالت بين المراحل 
       

 -  5 5 - - إضافات 
       

 -  (11) (2) (8) (1) / انتفت الحاجة إليه  إستردادات

       
مخصص )مخصص انتفت الحاجة إليه( 

 -  (6) 3 (8) (1) صافي  –للفترة 

 1  5 9 (4) - الصرف وتغيرات أخرى سعر تعديالت 
 ─────── ─────── ────── ──────  ─────── 

 3  52 16 22 14 ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  ═══════ 
 

 .االرتباطاتسيتم سحبها قبل إنتهاء  االرتباطاتات المحتملة أو اإللتزامال تتوقع المجموعة بأن جميع 
 

من الدعوى القضائية على المطالبات المرفوعة ضد المجموعة ومن قبل المجموعة . تتضالدولمختلف  دعاوى معالمجموعة  لدى
 لمعلقة ضد شركات المجموعة وبناءً أعضاء مجلس إدارة البنك، بعد مراجعة المطالبات ا إنوالتي تنتج ضمن األعمال االعتيادية. 

ذه المطالبات سوف لن يكون لها تأثير جوهري سلبي على بأن نتائج همقتنعة الصلة  ويالقانونيين المهنيين ذ المستشارين إفادةعلى 
 المركز المالي للمجموعة.

 

 صافي التعرضات الهامة للعمالت األجنبية  22
 

 فيما يلي صافي التعرضات الهامة للعمالت األجنبية والناتجة بصورة أساسية من إستثمارات في شركات تابعة :
 

2017  2018  
 المعادل 
 بالدوالر
  العملة ي األمريك

 المعادل
بالدوالر 
 فائض )عجز(  العملة األمريكي 

      
 لاير برازيلي 2,269 585  2.039 616

 جنيه إسترليني 4 6  (5) (7)

 جنيه مصري 1,735 97  1.763 99

 دينار أردني 136 191  185 261

 دينار جزائري 15,422 130  14.810 129

 تونسيدينار  74 25  6 2

 يورو 1 2  5 6

 دينار بحريني  8 20  7 18
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  23
 

 عة.للموجودات والمطلوبات المالية للمجموقيمة العادلة يبين الجدول التالي قياس التسلسل الهرمي لل
 

 2018ديسمبر  31 23-1
 

 :2018ديسمبر  31لقيمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الهرمي الاإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 ة المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات المالي

  1المستو   2المستو   المجموع 
    

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  977 - 977
 ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإ 4,448 93 4,541
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  272 178 450
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 18 18

 

  :2018ديسمبر  31كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 :ادلةالمالية المقاسة بالقيمة الع المطلوبات

  1المستو   2المستو   المجموع 
    

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  263 150 413

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 31 31
 

 القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
 .ما يليبإستثناء  ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجةن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة إ
 

  القيمة المدرجة   القيمة العادلة
 الموجودات المالية   

 إجمالي –مدرجة بالتكلفة المطفأة  ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإ 1,124 1,070

   

 

 

 

 المطلوبات المالية   

 إقتراضات  2,012 2,017
 

  2017يسمبر د 31 23-2
 

 :2017ديسمبر  31لقيمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الهرمي الاإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات 
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  1,051 - 1,051
 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات 4,925 436 5.361
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  57 139 196
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 1 1
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 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  23

 

 )تتمة( 2017ديسمبر  31 23-2
 

 :2017ديسمبر  31كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة: المطلوبات
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  49 131 180
 ات مالية محتفظ بها كتحوطات مشتق - 5 5

 

 القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
 ما يلي.بإستثناء  إن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة

 
  القيمة المدرجة   القيمة العادلة

 لية الموجودات الما  
 إجمالي –ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة مدرجة بالتكلفة المطفأة إ 223 249
   

 

 

 

 المطلوبات المالية   
 إقتراضات  2,148 2,159

 

 1األدوات المالية في المستو  
ً . يعتبر السوق نشطبتاريخ الميزانيةالمدرجة أسعار السوق  إلىنشطة السواق األستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في ت إذا  ا

 تصناعية أو خدما ةمجموع أو رأو السمسا رمتوفرة بصورة منتظمة من شركة الصرافة أو التاجمتاحة والمدرجة كانت األسعار 
أسعار السوق  معامالت السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام دون شروط تفضيلية. إنأسعار تلك و الجهات الرقابية، وتمثل التسعير أ

المدرجة المستخدمة للموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة هي أسعار العروض الحالية. يتم تضمين هذه األدوات في 
 .1المستوى 

 

 2األدوات المالية في المستو  
مثال، السوق الموازنة للمشتقات المالية( يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في السوق النشط )على سبيل ال

 باستخدام تقنيات التقييم. تزيد تقنيات التقييم هذه من استخدام معلومات السوق التي يمكن مالحظتها حيثما كانت متوفرة وتعتمد أقل قدر
يمكن مالحظتها، فإنه يتم  لألداة ممكن على التقديرات الخاصة بالمنشأة. إذا كانت جميع المدخالت الجوهرية المطلوبة للتقييم العادل

 .2تضمين األداة ضمن المستوى 
 

 2والمستو   1تحويالت بين المستو   
 : ال شيء(.2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحوياليكن هناك لم 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 إدارة المرخاطر 24
 

 المقدمة  24-1
، مع مراعاة حدود المخاطر المستمرة القياس والمراقبةو التحديدإدارتها من خالل عملية ويتم  إن المخاطر كامنة في أنشطة المجموعة

 ومخاطر السوقوالمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة  ئتماناال مخاطرلعدة مخاطر متمثلة في  المجموعة خرى. تتعرضاألضوابط الو
 . مخاطر القانونية واإلستراتيجية وكذلك األشكال األخرى من المخاطر الكامنة في عملياتها الماليةالو
 

طر. ويشمل ذلك بنية تحتية قوية وشاملة إلدارة المخا تطويرفي  بشكل كبيراستثمرت المجموعة على مدى السنوات القليلة الماضية 
عملية مراقبة وكذلك والمخاطر التشغيلية ونماذج وأنظمة تصنيف إدارة المخاطر ومخاطر السوق  يةئتمانعملية تحديد المخاطر اال

 وسيطرة قوية لسير أعمال هذه المخاطر.
 

 إدارة المرخاطر هيكل 24-2
والسياسات التوجيهية التي تم وضعها من /مدى قبول المخاطر عةتنفيذ إستراتيجية مخاطر المجموعن ولة ؤالمسإن اإلدارة التنفيذية هي 

المجموعة بصفة  لها أنشطةتحديد وتقييم كافة المخاطر الجوهرية التي تتعرض  بما في ذلك مجلس اإلدارةالتابعة لمخاطر القبل لجنة 
العليا وكذلك من خالل س التالية ولجان اإلدارة المجل لجانمستمرة وتصميم وتنفيذ ضوابط داخلية مناسبة للحد منها. ويتم ذلك من خالل 

 والمخاطر في المقر الرئيسي للمجموعة.  ئتمانمجموعة اال

 

أفضل ممارسات  استخداماألساسية وهي ولية ؤالمساإلدارة بأداء ضمن البنية التحتية األساسية الواسعة إلدارة البنك، تقوم لجان مجلس 
قبول المخاطر باإلشراف على تحديد  اإلدارةمخاطر التابعة لمجلس الهذا المستوى، تقوم لجنة  اإلدارة واإلشراف على المخاطر. وعلى

السلطات الرقابية في مختلف بمتطلبات  اإللتزاماألخرى لمتابعة المجلس التنسيق مع لجان ولية ؤمسلجنة لتتحمل اكما  ،ومعايير عملها
لجنة  –لمخاطر التابعة لمجلس اإلدارة تدعمها ثالثة لجان على مستوى اإلدارة هم لجنة ا .أنشطتهاالتي تزاول فيها المجموعة البلدان 

  المخاطر التابعة للمجموعة ولجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة مرقبة االلتزام التابعة للمجموعة.

 
م فعال لمراقبة المخاطر المالية أمام مجلس اإلدارة عن التأكد بأن المجموعة تحتفظ بنظاولة ؤمسالهي لمجموعة لتدقيق الإن لجنة 

 . في مختلف البلدان التي تعمل فيها المجموعة رقابيةوالمحاسبية وإدارة المخاطر ومراقبة إلتزام المجموعة بمتطلبات السلطات ال
 

في االعتبار للمجموعة مع األخذ الشامل ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر بتحديد وتطوير التابعة للمجموعة تقوم لجنه المخاطر 
إبراز ومناقشة ومراقبة األنظمة الرئيسية عن إن لجنة المخاطر التابعة للمجموعة هي المسئولة . أعمالهااستراتيجية المجموعة وخطط 

لجنه يتم مساعدة رافية التي تعمل فيها المجموعة. عمال التجارية والمناطق الجغألاحيثما تنطبق على ، المحلي والدولي نعلى الصعيدي
، والمخاطر (التابعة للمجموعةمخاطر االئتمان )لجنه االئتمان إلدارة لجان فرعيه متخصصة التابعة للمجموعة من قبل لمخاطر ا

 (. التابعة للمجموعة( والمرونة التشغيلية )لجنه المرونة التشغيلية تابعة للمجموعةالتشغيلية )لجنه المخاطر التشغيلية ال
 

لة بصورة أساسية عن تحديد الخطط اإلستراتيجية الطويلة األجل واألساليب مسؤوهي الللمجموعة ات إن لجنة الموجودات والمطلوب
تقوم لجنة  من أجل تحقيق أهداف المجموعة اإلستراتيجية. ةوالمطلوبات بحكمقصيرة األجل لتوجيه تخصيص الموجودات الالمرحلية 

ومخاطر السوق وبيان المخاطر التي تواجهها المجموعة في سياق  بمراقبة سيولة المجموعةللمجموعة الموجودات والمطلوبات 
. يتم مساعدة لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة من قبل اللجان الفرعية إلدارة رأس المال التطورات االقتصادية وتقلبات السوق

 والسيولة.
 
الخاصة ز على االمتثال ضمن إطار عمل إدارة المخاطر عن تعزيز التركي ةمسؤولهي ال لجنة مرقبة االلتزام التابعة للمجموعةإن 

 بالمجموعة.

 
المعلومات لتوفير بنية تحتية متماسكة للقيام  تقنيةوكذلك أنظمة  ائتمانمخاطر ومحللي  قرف  ب   دارة المذكور أعاله، مدعومإن هيكل اإل

 . ةاألخرى بطريقة سهلوااللتزام ومهام المخاطر  ئتمانبمهام مخاطر اال
 
ولة عن إدارة مخاطر التشغيل الخاصة بها ولديها لجنة إلدارة المخاطر تابعة لمجلس اإلدارة ؤكل شركة تابعة للمجموعة هي المسإن 

 وليات لجان المجموعة. ؤوليات مماثلة لمسؤوالتي لديها مسولجان اإلدارة 
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  ن الدوالرات األمريكيةجميع األرقام بماليي

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 قياس المرخاطر وأنظمة التقارير 24-3
 

 تقليل المرخاطر 14-3-1
تستخدم المجموعة المشتقات المالية واألدوات األخرى إلدارة التعرض للمخاطر الناتجة ، كجزء من برنامجها الشامل إلدارة المخاطر

مخاطر الناتجة عن ات التعرضو ئتمانالملكية ومخاطر االحقوق أسهم مخاطر عمالت األجنبية والفوائد والمن التغيرات في أسعار 
 متنبأ بها.المعامالت ال
 

قدمية داخل المجموعة. تتم ح بها على المستوى المناسب من األيتم تقييم بيان المخاطر قبل الدخول في معامالت التحوط، وهي المصر
. في حاالت عدم فعاليتها، تدخل المجموعة في عالقات تحوط من قبل المجموعة وط على أساس شهريجميع عالقات التحفعالية مراقبة 

 جديدة للتقليل من المخاطر بصورة مستمرة.
 

 أدناه(.  أنظر لمزيد من التفاصيل لية )ئتمانتستخدم المجموعة بنشاط الضمانات لتقليل مخاطرها اال
 

 تركز المرخاطر زيادة  24-3-2
أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما تكون لها  ةزات عندما تدخل األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهتظهر الترك

 نفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات إقتصادية أو سياسية أو
النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع  تأثرالإلى ر التركزات أي تغيرات أخرى. تشي

 جغرافي معين.
 

حدود ومن أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز على حدود البلد 
 وفقاً لذلك.  ئتمانوإدارة التركزات المحددة لمخاطر االعلى سيطرة التم تية متنوعة. ثمارإستالطرف اآلخر والمحافظة على محافظ 

 

 ئتمانمرخاطر اال 24-4
األطراف األخرى بالتزاماتهم وزبائنها وهي مخاطر احتمال تعرض المجموعة لخسارة بسبب عدم وفاء عمالئها  ئتمانمخاطر اال

عن طريق وضع حدود على حجم المخاطر التي هي على استعداد لقبولها  ئتمانمخاطر اال التعاقدية. وتقوم المجموعة بإدارة ومراقبة
 إلى تلك الحدود.  ريق مراقبة التعرضات بالنسبةالصناعية وعن طواألطراف األخرى والتركزات الجغرافية ولألفراد 

 

وحدود المخاطر  يعاصنقطاع و المحددة لكل بلد تمانئغير المالئمة يتمثل في حدود اال ئتمانن المستوى األول للحماية ضد مخاطر االإ
التي تم وضعها من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة مجموعة عمالء العمالء أو  ائتمانباإلضافة إلى حدود  ،األخرى

 ئتماناالمخاطر لتعرض الطرة على . ومن ثم يتم السيالمصرفية في المقر الرئيسي، وتم تخصيصها بين البنك وشركاته التابعة ئتماناال
على تصنيف مخاطر العمالء بموجب نظام تصنيف  ن خالل تسلسل تفويض السلطات بناءً عمالء مالعمالء األفراد أو مجموعة من لل
عة تتطلب ية غير المضمونة الحدود فإن سياسات المجموئتمانالداخلي للمجموعة. وفي الحاالت التي تتخطى فيها التسهيالت اال ئتماناال

والتي هي على هيئة ضمانات نقدية أو أرواق مالية أو رهانات قانونية على موجودات العميل أو  ئتمانضمانات لتقليل مخاطر اال
كإجراء لتقييم المخاطر/العوائد في  للمخاطر عوائد رأس المال المعدل كما تقوم المجموعة باعتماد مقياساألخرى. األطراف ضمانات 

 ة على المعاملة. مرحلة الموافق
 

 حدتها ( والترخفيف من 2018يناير  1تقييم إضمحالل المرخاطر االئتمانية )السياسة مطبقة اعتباراً من  24-4-1
 

 لتعمر في السدادعند اقيمة التعرض 
ساب قيمة التعرض يتم احت. اإلضمحالللألدوات المالية الخاضعة لحساب قيمة التعرض للتعثر في السداد إجمالي القيمة المدرجة يمثل 
 %20تحويل االئتمان الذي يتراوح بين عامل بلسداد للتسهيالت غير الممولة عن طريقة مضاعفات التعرضات القائمة لتعثر في اعند ا
 .%100إلى 
 

سداد خالل أحداث احتمالية حدوث التعثر في التقوم المجموعة بتقييم ، 1ض المرحلة ولقرلسداد لتعثر في اعند االحتساب قيمة التعرض 
تتعثر في السداد ن أيتوقع بالتي  1ض المرحلة وقر ت، إذا كانإال أنه. شهراً  12على مدى لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  شهراً  12

ً بأن يتم معالجتها وشهراً من تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي  12خالل  ، ىوبعد ذلك تتعثر في السداد مرةً أخرمن المتوقع أيضا
التعرض يتم األخذ في االعتبار ، 3والمرحلة  2المرتبطة في االعتبار. بالنسبة للمرحلة التعثر في السداد حداث أيتم أخذ جميع عندئذ 

 .للتعثر في السداد لألحداث على مدى عمر األدوات
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  األمريكيةجميع األرقام بماليين الدوالرات 

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة( ئتمانمرخاطر اال 24-4
 

 )تتمة(( والترخفيف من حدتها 2018يناير  1تقييم إضمحالل المرخاطر االئتمانية )السياسة مطبقة اعتباراً من  24-4-1
 

 خسارة في حالة حدوث التعثر في السداد
معين معدل  اعنهالتي ينتج الخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد تقييم ل عمل موحدطار إعلى د تقييم المخاطر االئتمانية يستن

مع األخذ قيم الخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد نماذج لحساب المجموعة ستخدم ت. للخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد
 وما إلى ذلك.المقترض قطاع وتصادية (، والسيناريوهات االقفرق ضمان القرضالضمانات )وقيمة نوع في االعتبار 

 

إلى الخصائص الرئيسية ذات الصلة  ، استناداً متجانسةمحافظ صغيرة إلى الخاصة بها التجزئة إقراض  منتجاتتقوم المجموعة بتقسيم 
 ىعلتتضمن و خبرة السابقةومن وقع الإلى بيانات الخسائر التي تم جمعها المطبقة تستند البيانات و. المستقبليةبتقدير التدفقات النقدية 

 خصائص المقترض.باإلضافة إلى ائص المعامالت )مثل نوع المنتج ونطاق أوسع من أنواع الضمانات( أوسع من خص ةمجموع
 

 التعمر في السداد ومعالجته تعريف 
ً ) 3مرحلة عة للالتالي يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقب، وفي السدادالمالية متعثرة اإلداة المجموعة عتبر ت ( في المضمحلة ائتمانيا

ً  90لمدة في سداد التزاماته التعاقدية متأخراً  جميع الحاالت عندما يصبح المقترض رصدة األانة ورصده الخزأتعتبر المجموعة . يوما
ً  جراءً في السداد وتتخذ إمتعثرة فيما بين البنوك  ال العمل كما هو مبين في عند إقفالمدفوعات المطلوبة تسوية يتم عندما ال  فوريا

  ات الفردية.ياالتفاق
 

ً تأخذ المجموعة ، عثر في السدادالعميل في وضع التما إذا كان وكجزء من التقييم النوعي  مجموعه متنوعة من االعتبار في  أيضا
هذا ن يؤدي أيما إذا كان ينبغي بعناية فالمجموعة  تدرس، حداثألمثل هذه اوقوع . وعند عدم احتمالية الدفع إلى الحاالت التي قد تشير

الخسائر االئتمانية المتوقعة أو ما الحتساب  3نه المرحلة أ ىتقييمه عليتم لتالي وبا، في السدادنه متعثر أالحدث إلى معامله العميل علي 
 حداث ما يلي:ألهذه اوتتضمن مناسبه.  2 إذا كانت المرحلة

 

 ؛حدوث التعثر في السدادأو شبه التعثر في السداد  حدوثإلى  التصنيف الداخلي للمقترض الذي يشير -

 المقترض طلب تمويالً طارئاً من المجموعة؛ -

 لدى المقترض التزامات فات موعد استحقاقها للدائنين العموميين أو الموظفين؛ -

 المقترض متوفي؛ -

 انخفاض جوهري في قيمة الضمانات األساسية حيث يتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات؛ -

 نخفاض جوهري في معدل دوران المقترض أو خسارة أحد العمالء الرئيسيين؛ا -

 المجموعة؛ من قبل خرق للعقد الذي لم يتنازل عنه  -

 المدين )أو أي منشأة قانونية ضمن مجموعة المدين( قدم طلب / حماية من اإلفالس؛ و -

 الحقائق عن الصعوبات المالية.ة للشائعات أو ديون المدين المدرجة أو تعليق تداول األسهم في البورصة الرئيسية نتيج -
 

ال تكون أي من معايير التعثر عندما  3المرحلة يتم إعادة تصنيفها خارج ذلك لواعتبار األداة المالية "معالجه" سياسة المجموعة إن من 
 أشهر 6لمدة إضافية وبعد فترة عالج  2ومن ثم يتم تحويل الموجود إلى المرحلة . متتاليةشهراً  12في السداد موجودة على األقل لمدة 

 .1 يتم تحويله إلى المرحلة
 

 درجات المرخاطر االئتمانية وعملية تقدير احتمالية حدوث التعمر في السداد 

 .حدوث التعثر في السداد لألطراف األخرى الفرديةالداخلية التي تعكس تقييمها الحتمالية  يةمخاطر االئتماندرجات التستخدم المجموعة 
ً تستخدم المجموعة نماذج تقييم داخلية مصممة  المعلومات الكمية والنوعية في إدخال . يتم األطراف األخرىلمختلف فئات خصيصا

لمقترضين ليتم استكمال ذلك مع البيانات الخارجية مثل تقييم التصنيف االئتماني الخارجي التصنيف. درجات إلنتاج نماذج التصنيف 
الشركات الناشئة ووحدات االكتتاب التي سيتم إدخالها في ذلك، تمكن النماذج الخبراء من إصدار الرأي على  األفراد. باإلضافة إلى

ها كجزء من مدخالت لهذا يتيح أخذ االعتبارات التي قد ال يتم تسجيالتصنيف االئتماني الداخلي النهائي لكل تعرض من التعرضات. 
 البيانات األخرى في النموذج. 

 

، . على سبيل المثالعاليةمخاطر عند كل درجة تصاعدي السداد بشكل  عثر فية الدرجات االئتمانية بحيث تزداد مخاطر التيتم معاير
ية حدوث التعثر في أقل من الفرق في احتمال 02+و  01تصنيف ال درجتيالسداد بين ية حدوث التعثر في احتمالالفرق في هذا يعني أن 

 .06+و 05 - التصنيفبين درجتي السداد 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

62 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة( ئتمانمرخاطر اال 24-4
 

 تتمة()( والترخفيف من حدتها 2018يناير  1تقييم إضمحالل المرخاطر االئتمانية )السياسة مطبقة اعتباراً من  24-4-1
 

 )تتمة(درجات المرخاطر االئتمانية وعملية تقدير احتمالية حدوث التعمر في السداد 

 :التي تحتفظ بها المجموعة أنواح المحافظفيما يلي اعتبارات إضافية لكل نوع من 
 

 محفظة الجملة 
، يتم قروض المصرفية للشركاتبالنسبة لل. الصغيرة والمتوسطة والمؤسساتمن قروض الشركات  كالً على محفظة الجملة تتضمن 

احتساب على نموذج  يةمخاطر االئتمانالتقييم يستند تابعة للمجموعة. المتخصصة ال يةئتماناالمخاطر التقييم المقترضين من قبل وحدات 
 :)للمعايرة( مثلوالحالية  يةالتاريخالمعلومات الذي يأخذ في االعتبار مختلف الجدارة االئتمانية 

 

محققة النتائج على الوالميزانيات التي أعدها العميل. تتضمن هذه المعلومات المالية مع التوقعات الية التاريخية المعلومات الم -
بعض هذه يتم أخذ السيولة وأي نسب ذات الصلة األخرى لقياس األداء المالي للعميل. المالءة ونسب والمتوقعة ونسب 

 من االهتمام.م قياسها بمزيد ، وبالتالي، يتمع العمالءمن التعهدات المؤشرات 
 

جية الصادرة عن درجات التصنيف الخارويتضمن ذلك على خارجية. الطراف األالعمالء من علناً عن أي معلومات متاحة  -
أو البيانات الصحفية  أسهم مقايضات الديون العامةأو المتداولة علناً السندات أو تقارير المحللين المستقلين أو  وكاالت التصنيف

 لمقاالت.وا
 

محددة والقطاعات قطاعات الصلة ب و، نمو الناتج المحلي اإلجمالي ذ، مثالً الجيوسياسيةمعلومات الأو معلومات اقتصادية كلية أي  -
 .عمل فيها العميليي الجغرافية الت

 

 العميل ذات الصلة بأداء الشركة.إدارة نوعيه وقدرات موضوعية حول أخرى داعمة ي معلومات أ -
 

 جزئة محفظة الت
التحليل  معدل الدورانمنهجية استخدمت  معدل الدوران.باستخدام منهجية لمحفظة التجزئة لمتوقعة اتقدير الخسائر االئتمانية يتم 

للتأكد من أن تقدير الخسارة الذي رأياَ اإلدارة  أصدرتلقد الخسارة. مقدار لتقدير عن التقصير في الدفع اإلحصائي للبيانات التاريخية 
 إعداد التقرير المالي.تم تعديله بشكل مناسب ليعكس الظروف االقتصادية في تاريخ قد إليه على أساس المعلومات التاريخية توصل التم 
 

 محفظة الخزينة 
تم الخارجية. ي ة لوكاالت التصنيفدرجات االئتمانيال، يتم استخدام غير المتاجرةالمحتفظ بها لغرض محفظة الن في دات الدي  بالنسبة لسن

للمجموعة  ةالداخلي اتالخارجية إلى مقياس التصنيفالتصنيفات المنشورة باستمرار. يتم تعيين االئتمانية مراقبة وتحديث هذه الدرجات 
 .المتوقعة يةخسائر االئتمانمن الدرجات االئتمانية الحتساب الالمرتبطة بكل درجة حدوث التعثر في السداد ويتم استخدام احتمالية 

 

( وثالث 8إلى  1)من لألدوات غير المتعثرة في السداد من مستويات التصنيف مستوى  20مجموعة على التصنيف يقة تشتمل طر
 رمن فئات التصنيف مجموعة محددة من احتماالت حدوث التعث(. يحدد المقياس الرئيسي لكل فئة 11إلى  9)من للتعثر في السداد فئات 

لوقت. تخضع أساليب التقييم إلى عملية التحقق وإعادة المعايرة الدورية بحيث تعكس أحدث ، والتي تكون مستقرة بمرور افي السداد
ً التوقعات في ضوء جميع حاالت   .التعثر في السداد التي تمت مالحظتها فعليا

 

ية حدوث التعثر في تقديرات التوقيت لدورة اقتصادية محددة الحتمالمع للمجموعة الداخلي فيما يلي أدناه درجات التصنيف االئتماني 
 ذات الصلة: السداد

 درجات التصنيف  

 الدارخلي

 وصف درجة 

 التصنيف الدارخلي

 نطاق احتمالية حدوث 

 التعمر في السداد 
    
 %0.49إلى > %0.00<= متفوقة  1إلى + 4- 
 %1.52إلى > %0.49<= مرضية  5إلى + 5- 
 %5,02إلى > %1.52<= مرضية  6إلى + 6- 
 %17.32إلى > %5,02=< هامشية 7 
  %17.32<= خاضعة للمراقبة  8 
 

الخسائر االئتمانية الحتساب النحو الوارد أعاله  ىالتي تم الحصول عليها علاحتمالية حدوث التعثر في السداد ل يتعديتم بعد ذلك 
بالنسبة لكل ر ذلك اويتم تكر. ة المستقبليةالنظرمعلومات إلدراجها في  9 بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المتوقعة
 .مقتضى الحالحسب  ةقتصادياالمن السيناريوهات سيناريو 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة( مرخاطر االئتمان 24-4
 

 )تتمة( ( والترخفيف من حدتها2018يناير  1محالل المرخاطر االئتمانية )السياسة مطبقة اعتباراً من تقييم إض 24-4-1
 

 الزيادة الجوهرية في المرخاطر االئتمانية 
ألدوات امن أو محفظة  من أجل تحديد ما إذا كانت أداةوذلك . للخسائر االئتمانية المتوقعةالخاضعة الموجودات تراقب المجموعة باستمرار جميع 

، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك متوقعة على مدى العمرالئتمانية االخسائر الأو  اً شهر 12لمدة متوقعة الئتمانية االخسائر لتخضع لالمالية 
رض لديه زيادة جوهرية في تأخذ المجموعة في االعتبار عدة عوامل عند تحديد بأن التع. جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئيزيادة 

عاده إومراقبة عن كثب إلى الحسابات التي تتطلب والتحول رات في تصنيف المخاطر الداخلية بما في ذلك عدد التغييالمخاطر االئتمانية 
 .سجل التاريخي للتأخر في السداد وما إلى ذلكالمنح الوقت للقرض وهيكلتها/

 

المعايير تستوفي بجميع حاالت التعرض التي التي تتضمن على وخاطر االئتمانية المنخفضة المناسبة الم، استخدمت المجموعة باإلضافة إلى ذلك
 :التالية

 

 بالعملة المحلية ممولة بالعملة المحليةالحكومية جميع التعرضات  -

 جميع التعرضات بالعملة المحلية هي لحكومة مملكة البحرين أو مصرف البحرين المركزي -

 أو أعلى. -Aتصنيف خارجي  جميع التعرضات ذات -
 

 هالتزامات سدادمتأخر عن إذا كان المقترض  يةمخاطر االئتمانالفي شهدت زيادة جوهرية قد وتعتبر األداة المالية يتم تطبيق إجراء احترازي 
ً  30ألكثر من التعاقدية   .يوما

 

 قياس الرخسائر االئتمانية المتوقعة 
اإلثبات منذ نوعية االئتمان بناًء على التغيرات في لإلضمحالل نموذج من "ثالث مراحل"  9لمالية رقم يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير ا

 :أدناهالمبدئي كما هو ملخص 
 

مخاطر االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي الأو التي لم تزد اإلثبات المبدئي عند يتم تصنيف األداة المالية غير المضمحلة ائتمانياً  -
 من قبل المجموعة.باستمرار " ويتم مراقبة مخاطرها االئتمانية 1من "المرحلة ض

" ولكن ال يتم اعتبارها بأنها 2إذا تم تحديد زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي، يتم ترحيل األداة المالية إلى "المرحلة  -
وث زيادة جوهرية في المخاطر دوصف للطريقة التي تحددها المجموعة عند حيرجى الرجوع أعاله للحصول على مضمحلة ائتمانياً. 

 االئتمانية.

 "3األداة المالية مضمحلة ائتمانياً، فإنه يتم ترحيل األداة المالية إلى "المرحلة إذا كانت  -
ائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي بمبلغ مساو للجزء من الخس 1يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية في المرحلة  -

 2يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية في المرحلتين شهراً القادمة.  12تنتج عن أحداث التعثر في السداد المحتملة خالل 
 على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. 3و

ً االئتمانية لخسائر إن المفهوم السائد في قياس ا - األخذ في االعتبار ينبغي هو بأنه  9إلعداد التقارير المالية رقم ار الدولي يللمع المتوقعة وفقا
 المستقبلية.النظرة معلومات 

 

ة المضمحلة وجودات الماليبخالف الم) 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ضمحالل اإليلخص الرسم البياني التالي متطلبات 
 ً  (:المشتراة أو الممنوحة ائتمانيا

 

 التغير في نوعية االئتمان من اإلمبات المبدئي

 ──────────────────────────────────────────────── 
 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

    
الزيادة الجوهرية في المخاطر  )اإلثبات المبدئي( 

 االئتمانية 
المضمحلة  )التعثر في السداد أو
 ائتمانياً(

     
  )منذ اإلثبات المبدئي(  
    
 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

 شهراً 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 العمر
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 العمر
 

 تعريف التعمر في السداد والموجودات المضمحلة ائتمانياً 
ً ، في حالة التعثر في السدادالمالية بأنها  ألداةاتحدد المجموعة  أو أكثر من  ، عندما يستوفي واحدوالتي تتماشى تماماً مع تعريف المضمحلة ائتمانيا
 المعايير التالية:

 

 المعايير الكمية 
ً  90تجاوز المقترض في سداد التزاماته التعاقدية ألكثر من   .يوما
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 دةإيضاحات حول القوائم المالية الموح
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة( مرخاطر االئتمان 24-4
 

 )تتمة( ( والترخفيف من حدتها2018يناير  1تقييم إضمحالل المرخاطر االئتمانية )السياسة مطبقة اعتباراً من  24-4-1
 

 )تتمة( لمضمحلة ائتمانياً تعريف التعمر في السداد والموجودات ا
 

 المعايير النوعية 
 ، مما يدل على أن المقترض يواجه صعوبات مالية جوهرية.السدادالمقترض على  قدرةالمعايير التي تحدد عدم 

 
 هذه هي الحاالت التي تحدد عدم قدرة المقترض على السداد:

 

 وقت طويلة األجل  منحالمقترض في فترة  -

 المقترض متوفي -

 مفلس  المقترض -

 خرق المقترض للعقد المالية  -

 نتيجة وجود صعوبات ماليةالموجودات المالية السوق النشطة لتلك  اختفاء -

 المقرض نتيجة للصعوبات المالية التي يواجه المقترضتم تقديم التنازالت من قبل  -

 أن المقترض سيعلن إفالسهقد أصبح من المحتمل  -

 صم كبير مما يعكس تكبد خسائر ائتمانيةالموجودات المالية مشتراة أو ممنوحة بخ -

 

 ةالمستخدمالتعثر في السداد المالية التي تحتفظ بها المجموعة وهي متوافقة مع تعريف األدوات على جميع أعاله لقد تم تطبيق المعايير المذكورة 
بقة على نموذج احتمالية حدوث التعثر في السداد وقيمة بصورة متطاالتعثر في السداد تعريف خلية. تم تطبيق الدااالئتمانية مخاطر ألغراض إدارة ال

 لتعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد خالل فترة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة.عند االتعرض 
 

لمدة التعثر في السداد لفترة زمنية متتالية أي من المعايير  تستوفيعد ت( عندما لم تم معالجتها)أي حالة التعثر في السداد عد في تلم  هاأنبداة األعتبر ت
 6وشهراً  12لمدة  . تم تحديد هذه الفترة1 المرحلة إلى 2من المرحلة للتحول أشهر  6و 2 إلى المرحلة 3من المرحلة  التحولألغراض  شهراً  12

 .عالجمحتملة للباستخدام تعاريف مختلفة معالجتها بعد حالة التعثر في السداد  يأخذ في االعتبار عودة األداة المالية إلىتحليل الذي البناًء على أشهر 
 

 شرح المدرخالت واالفتراضات وتقنيات التقدير  –قياس الرخسائر االئتمانية المتوقعة 
المخاطر االئتمانية قد الجوهرية في شهراً أو على مدى العمر اعتماداً على ما إذا كانت الزيادة  12 ىما علإالخسائر االئتمانية المتوقعة يتم قياس 
ً تعتبر الموجودات أو ما إذا كانت اإلثبات المبدئي حدثت منذ  ية حدوث المخصوم من احتمالالمنتج الخسائر االئتمانية المتوقعة هي . مضمحلة ائتمانيا

 :كما يليوالمعرفة  ،في حالة التعثر في السدادوالخسارة لتعثر في السداد عند االتعثر في السداد وقيمة التعرض 
 

، إما أعاله(التعثر في السداد" المذكور "تعريف )حسب الوفاء بالتزاماته المالية  ية حدوث التعثر في السداد إمكانية تعثر المقترض فيمثل احتمالت
 .اللتزاملأو على مدى العمر المتبقي شهراً القادمة  12لمدة 
 

شهراً  12ى مد ى، علالتعثر في السدادن تكون مستحقه في وقت أتوقع المجموعة المبالغ التي ت لتعثر في السداد علىعند اتستند قيمة التعرض 
لتعثر في السداد على مدى عند اقيمة التعرض العمر المتبقي ) ىمد ىأو عل شهراً( 12لتعثر في السداد على مدى عند االقادمة )قيمة التعرض 

من ي مبلغ آخر أإلى  باإلضافةالرصيد المسحوب الحالي تقوم المجموعة بتضمين  ، ت المتجددةلالرتباطا، بالنسبة فعلي سبيل المثالالعمر(. 
 .ينبغي أن يحدثالذي ، في وقت التعثر في السدادإلى الحد التعاقدي الحالي المتوقع بأن يتم سحبه 

 

في حالة التعثر . وتختلف الخسارة ة في السدادالمتعثر اتالتعرض ىالخسارة عل ىتوقعات المجموعة لمدفي حالة التعثر في السداد  تمثل الخسارة
. ويتم والقطاعي والجغرافي اآلخرأو الدعم االئتماني  اإلضافيةوتوافر الضمانات  المطالبةوأقدمية ونوع اآلخر حسب نوع الطرف على في السداد 

لتعثر عند اقيمة التعرض ) التعثر في السدادالتعرض في وقت  من وحدات ةخسارة لكل وحدالكنسبه في حالة التعثر في السداد التعبير عن الخسارة 
في السداد  رأن الخسارة في حالة التعث، حيث على مدى العمرشهرا أو  12أساس في حالة التعثر في السداد على الخسارة يتم احتساب (. في السداد

والخسارة في حالة التعثر في السداد هي شهراً القادمة  12 خالل دهي نسبة الخسارة المتوقع أن تحدث إذا حدث التعثر في السدا اً شهر 12لمده 
 .للقرضالعمر المتوقع المتبقي نسبة الخسارة المتوقع أن تحدث إذا حدث التعثر في السداد على مدى 

 

لكل شهر مستقبلي تعثر في السداد في حالة الوالخسارة حدوث التعثر في السداد احتمالية توقعات من خالل ئر االئتمانية المتوقعة يتم تحديد الخسا
لتعثر في عند اية التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض المكونات الثالثة )احتمالمضاعفات ولكل تعرض فردي. يتم 

ً ( معالسداد ويحسب  (.تعثر في السداد في شهر سابقالأو مسبقاً يدفع التعرض لم أي البقاء )توقعات احتمالية التعثر في السداد إلمكانية ويتم تعديل  ا
أن معدل  .وتجمعيهاتاريخ إعداد التقارير المالي مرة أخرى بخصمها ومن ثم يتم هذا بشكل فعال الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل شهر مستقبلي، 

 . بمعدل تقريبيصلي أو الخصم المستخدم في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة هو سعر الفائدة الفعلي األ
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة( مرخاطر االئتمان 24-4
 

 )تتمة( رخفيف من حدتها( والت2018يناير  1تقييم إضمحالل المرخاطر االئتمانية )السياسة مطبقة اعتباراً من  24-4-1
 

 )تتمة( تعريف التعمر في السداد والموجودات المضمحلة ائتمانياً 
 12الحتمالية التعثر في السداد لمدة المستقبلية النظرة معلومات من خالل تطبيق وضع احتمالية التعثر في السداد على مدى العمر يتم 

جميع في ويفترض أن يكون هو نفسه الملحوظة على البيانات التاريخية قاق بيان االستحيستند مدى فترة استحقاق القرض. على شهراً 
 ويدعم هذا من خالل التحليل التاريخي.. االئتمانيةالموجودات ضمن المحفظة ونطاق الدرجة 

 
والذي يختلف حسب  ،وعلى مدى العمر بناًء على بيان المدفوعات المتوقع شهراً  12لمده لتعثر في السداد عند اقيمة التعرض يتم تحديد 
 نوع المنتج.

 
 12على أساس المقترض على ن ذلك يستند إلى المدفوعات التعاقدية المستحقة إ، فسداد القرض دفعة واحدةوالمطفأة منتجات للبالنسبة 

 شهراً أو على مدى العمر.
 
"عامل تحويل إضافة الرصيد المسحوب الحالي و يتم توقع التعرض في التعثر في السداد باألخذ في االعتبار، المتجددةالنسبة للمنتجات ب

 . تختلف هذه االفتراضات حسب نوع المنتج.في وقت التعثر في السدادالمتوقع للحد المتبقي بالخفض التدرجي االئتمان" الذي يسمح 
 

ونة وغير المضمونة لألدوات المضمبالنسبة لألجزاء شهراً أو على مدى العمر  12في حالة التعثر في السداد لمدة يتم تحديد الخسارة 
 . تختلف هذه حسب نوع المنتج.عثر في السدادبعد التتحقيقها تم االستردادات التي  ىالعوامل التي تؤثر علبناًء على 

 
 نوع الضمانات. وعالوةوفقاً ل المعتمدفرق ضمان القرض بعد تطبيق الضمانات قيم تستند هذه أساساً على ، للمنتجات المضمونةبالنسبة 

بناًء على المضمونة محفظة فيما يتعلق بالخسارة في حالة التعثر في السداد لل األدنىاألعلى والحد قامت المجموعة بتطبيق ، ذلك ىعل
 الضمان.نوع 

 
ل عوامل مث ةعدبناًء على نماذج تأخذ في االعتبار يتم احتساب الخسارة في حالة التعثر في السداد ، المضمونةبالنسبة للمنتجات غير 

 .تم تحقيقها بعد التعثر في السدادالمبالغ المستردة التي مما يؤثر على وما إلى ذلك ية التعثر في السداد واحتمال قطاعوالالبلد 
 

 12دة في السداد لم معلومات االقتصادية للنظرة المستقبلة تحديد احتمالية التعثر في السداد أو الخسارة في حالة التعثرالكما يتم تضمين 
أو أدناه للحصول على توضيح  4إيضاح تختلف هذه االفتراضات حسب بلد التعرض. يرجى الرجوع إلى أو على مدى العمر. قد  شهراً 

 االئتمانية المتوقعة.الخسائر احتساب دراجها في إوبشأن معلومات النظرة المستقبلية 
 

استحقاق احتمالية بيان مثل كيفية تحديد  -المتوقعة  يةر االئتمانخسائعملية احتساب ال عليهاستند تيتم مراقبة ومراجعة االفتراضات التي 
 على أساس ربع سنوي. وما إلى ذلك السداد وكيفية تغيير قيمة الضمانات التعثر في 

 
 ي.المال التقريرإعداد خالل فترة الجوهرية التي تم إجراؤها االفتراضات تقنيات التقدير أو في جوهرية تغييرات تكن هناك أية لم 
 

 االقتصادية المتغيرات افتراضات 
، اكتمالها ودقتهالضمان  .4كما هو مذكور أعاله في إيضاح  للنهج المتبع في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ةعامنظرة عرض تم 
ئتمان مخاطر االقسم )مثل موديز( وفريق من االقتصاديين ضمن أخرى البيانات المستخدمة من مصادر المجموعة على حصل ت

وبة إلى يتحقق من دقه المدخالت لنماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة بما في ذلك تحديد األوزان المنس االخاصة به
األساسية الرئيسية للخسارة المتوقعة واالفتراضات المستخدمة في تقديرات الحالة العوامل تبين الجداول التالية السيناريوهات المتعددة. 

في كما دام سيناريوهات اقتصاديه متعددة استختأثير إلى باإلضافة ، األساسية ةحالعلى الالخسائر االئتمانية المتوقعة تستند ، ةللمجموع
 .2018ديسمبر  31
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31
 

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة( مرخاطر االئتمان 24-4
 

 )تتمة(( والترخفيف من حدتها 2018يناير  1تقييم إضمحالل المرخاطر االئتمانية )السياسة مطبقة اعتباراً من  24-4-1
 

 )تتمة( االقتصاديةالمتغيرات افتراضات 
 

متغيرات االقتصاد الكلي 

  الرئيسية المسترخدمة

سيناريو الرخسائر االئتمانية المتوقعة 

 وزان المرخصصةواأل
   

 (%40أساسي )  الناتج المحلي اإلجمالي 
   

 (%30صعود )  سعر النفط
   

 (%30هبوط )  مؤشر األسهم 
 

السداد. تختلف هذه ية التعثر في بين متغيرات االقتصاد الكلي واحتمالاالنحدار يتم اختيار هذه المتغيرات االقتصادية الكلية على أساس تحليل 
. يتم تقديم قطاعالبلد والفي حالة التعثر في السداد حسب السداد والخسارة التعثر في االقتصادية والتأثير المرتبط بها على احتمالية  المتغيرات

من قبل وكالة موديز على أساس ربع سنوي وتقديم أفضل عرض تقديري االقتصادية )لجميع السيناريوهات( توقعات هذه المتغيرات 
 .السنوات المقبلةعلى مدى لالقتصاد 

 

فان  وبالتالي، المتأصلمن عدم التيقن  ةتخضع لدرجه عاليالتوقعات واحتماالت حدوثها  فإنحال بالنسبة ألي تنبؤات اقتصاديه، وكما هو ال
 توحلل، المحتملةللنتائج اتها أفضل تقدير التوقعات تمثلتعتبر المجموعة أن هذه عن تلك المتوقعة. بشكل جوهري النتائج الفعلية قد تختلف 
 تمثل على نحو مالئمن السيناريوهات المختارة أفية المختلفة للمجموعة لكي يثبت داخل المناطق الجغراالتباينات الحاالت غير الدقيقة و

 السيناريوهات المحتملة.مجموعة 
 

ال يعتبر بأن  ومع ذلك،، ه أو تشريعيه أو سياسيهات تنظيميتغييرتأثير أي باإلضافة لما هو مذكور أعاله، تأخذ المجموعة في االعتبار أيضاً 
يتم مراجعة ومراقبة هذه العوامل العوامل. و لتلكالخسائر االئتمانية المتوقعة  ىتعديل علالتالي لم يتم إجراء بها أي تأثير جوهري وليس ل

  أساس ربع سنوي. ىعل امتهئماللمدى لتحقق من 
 

 تمان دون األرخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزيزات ائتمانية أرخر الحد األقصى للتعرض لمرخاطر االئ 24-4-2
تم إدارة مخاطر تركز المجموعة حسب اإلقليم الجغرافي وحسب القطاع الصناعي. يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض ت

الحد  اجمالي ات المحتملة. يوضحزاماإللتية وئتماناال االرتباطاتعلى بنود لبنود قائمة المركز المالي، متضمنة  ئتمانلمخاطر اال
 المقاصة والضمانات الرئيسية. اتفاقيات استخدامالمخاطر، قبل تأثير تقليل المخاطر من خالل لتعرضات األقصى 

 

 
 إجمالي الحد 
 األقصى للتعرض

 2018 2017 
   

 1.355 1,575 أموال سائلة

 1.051 961 محتفظ بها لغرض المتاجرةسندات دي ن 

 3.170 2,991 ات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرىإيداع

 1.521 1,668 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5.574 5,652 ن محتفظ بها لغرض غير المتاجرةدي  إستثمارات 

 15.329 14,884 قروض وسلف

 1.301 1,584 ية أخرى ائتمانتعرضات 
 ─────── ─────── 
 29,315 29.301 
   

 9.595 9,977 (21ية والتزامات محتملة )إيضاح ائتمانارتباطات 
 ─────── ─────── 

 38.896 39,292 المجموع
 ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة(ان مرخاطر االئتم 24-2
 

 )تتمة( ية أرخر ائتمانضمانات وتعزيزات  يدون األرخذ في اإلعتبار أ ئتماناالالحد األقصى للتعرض لمرخاطر  24-4-2
الحالية ولكن ليس الحد  يةئتمانمخاطر االال اتن المبالغ المبينة أعاله توضح تعرضإدوات المالية بالقيمة العادلة فتسجل األ مادنع

 كن إن ينتج  في المستقبل نتيجة لتغيرات في القيم. األقصى الذي من المم
 

 الرجوعبالنسبة لكل فئة من فئات األدوات المالية، ينبغي  يةئتمانمخاطر االال اتلمزيد من التفاصيل عن الحد األقصى لتعرضل
 أدناه. ةموضحهي  والتقنيات األخرى لتخفيف المخاطرن تأثير الضمانات إمحددة. يضاحات إل
 

  يةئتمانالمرخاطر الالقصو  ل اتلتعرضاطر مرخاركز ت 24-4-3
ية أخرى( حسب األقاليم الجغرافية ائتمانضمانات محتفظ بها أو تعزيزات  ةيمكن تحليل موجودات المجموعة )قبل األخذ في االعتبار أي

 التالية:

   الموجودات  
 2018  2017 
 المجموع  المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 
       

 3,163  3,232 1 136 3,095 أوروبا الغربية

 11,614  12,290 28 507 11,755 العالم العربي

 2,189  1,742 - 9 1,733 آسيا

 3,058  3,277 20 - 3,257 أمريكا الشمالية

 8,125  7,520 131 140 7,249 أمريكا الالتينية

 1,152  1,254 8 218 1,028 أخرى
 ────── ────── ────── ──────  ────── 

 29,301  29,315 188 1,010 28,117 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════  ══════ 
 

 المجموعة حسب األقاليم الجغرافية التالية:مطلوبات وحقوق ملكية يمكن تحليل 

 المطلوبات وحقوق الملكية  
 2018 2017 
   

 2,157 2,489 أوروبا الغربية
 18,778 18,879 العالم العربي

 359 468 آسيا
 977 706 أمريكا الشمالية
 6,601 6,046 أمريكا الالتينية

 429 727 أخرى
 ────── ────── 

 29,301 29,315 المجموع
 ══════ ══════ 

 لمجموعة حسب األقاليم الجغرافية التالية:للمحتملة االرتباطات وااللتزامات ايمكن تحليل 
 

 وااللتزامات المحتملة ةانياالرتباطات االئتم 
 2018  2017 
 المجموع   المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
       

 1,550  1,812 30 59 1,723 أوروبا الغربية
 3,803  3,920 - 111 3,809 العالم العربي

 281  337 - 84 253 آسيا
 540  695 - 64 631 أمريكا الشمالية
 3,380  3,076 - - 3,076 أمريكا الالتينية

 41  137 1 16 120 أخرى
 ────── ────── ────── ──────  ────── 

 9,595  9,977 31 334 9,612 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════  ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة(مرخاطر االئتمان  24.4
 

 )تتمة( الئتمانيةمرخاطر االقصو  لل اتلتعرضاتركز مرخاطر  24-4-3
 

ية األخرى، ئتمانتحليل القطاع الصناعي للموجودات المالية للمجموعة، قبل وبعد األخذ في االعتبار الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات اال
 هي كالتالي:

    إجمالي التعرضات القصو   

صافي التعرضات 
 القصو 

 2018  2017  2018 2017 

المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
3 

    المجموع  المجموع
          

 8.048 7,638  9.580  9,591 - 340 9,251 ماليةخدمات 
 4.783 4,827  4.811  4,854 21 76 4,757 خدمات أخرى 

 2.162 3,136  2.203  3,181 72 154 2,955  تصنيعي
 1.166 823  1.256  912 34 41 837 إنشائي

 307 374  307  374 - 12 362 تعدين وتنقيب
 1.136 1,062  1,136  1,062 9 82 971 مواصالت 

 572 624  573  624 7 32 585 تمويل شخصي / إستهالكي
 11 10  11  10 - - 10 بطاقات االئتمان 

 368 507  368  507 - 76 431 قارات التجارية تمويل الع
 197 187  197  187 1 - 186 رهن العقار السكني 

 1.236 1,534  1,242  1,542 1 121 1,420 تجاري
 1.426 1,206  1,426  1,206 35 42 1,129 زراعة وصيد وتشجير

 539 389  539  389 8 - 381 تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت
 5.482 4,287  5,652  4,876 - 34 4,842 ميحكو

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

 27,433 26,604  29,301  29,315 188 1,010 28,117 المجموع
 ═════ ══════ ════ ═════  ══════  ══════ ══════ 
 

حتملة للمجموعة، قبل وبعد األخذ في االعتبار الضمانات المحتفظ بها أو ات الماإللتزامية وئتمانتحليل القطاع الصناعي لالرتباطات اال
 ية األخرى، هي كالتالي:ئتمانالتعزيزات اال

   إجمالي التعرضات القصو   
صافي التعرضات  

 القصو 
 2018  2017  2018 2017 
    المجموع  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
          

 3,049 3,652  3,214  3,990 1 61 3,928 ماليةخدمات 

 2,109 668  2,114  668 - 134 534 خدمات أخرى 

 1,056 1,374  1,065  1,384 - 61 1,323   تصنيعي

 660 693  663  694 30 62 602 إنشائي

 203 957  203  957 - - 957 تعدين وتنقيب

 332 325  332  325 - - 325 مواصالت 

 63 36  63  36 - - 36 إستهالكيتمويل شخصي / 

 21 189  21  189 - - 189 تمويل العقارات التجارية 

 564 391  567  395 - 16 379 تجاري

 181 190  181  190 - - 190 زراعة وصيد وتشجير

تكنولوجيا ووسائل اإلعالم 
 127 271  128  272 - - 272 واتصاالت 

 1,037 841  1,044  877 - - 877 حكومي
 ───── ───── ───── ─────  ─────  ──── ──── 

 9,402 9,587  9,595  9,977 31 334 9,612 المجموع

 ═════ ═════ ═════ ═════  ═════  ════ ════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31
 

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 )تتمة( إدارة المرخاطر 24
 

 )تتمة(مرخاطر االئتمان  24.4
 

 نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية 24-4-4

ية الداخلية. يوضح الجدول أدناه نوعية الئتمانالمجموعة باستخدام التصنيفات ا الموجودات المالية من قبل ائتمانتم إدارة نوعية ت
 ية للمجموعة. الئتمانصنيفات االي، على أساس نظام التحسب فئة الموجود الم ئتماناال
 

 2018ديسمبر  31
ها استحقاقلم يحن موعد 

 وغير مضمحلة

 
 درجة 
 عالية 

 درجة
 المعيار
 األساسي

 فات موعد
 ها استحقاق
لكنها غير 
 مضمحلة 

 فات موعد
 ها استحقاق

مضمحلة و
 المجموع بشكل فردي 

      
 1,575 - - - 1,575 أموال سائلة
 961 - - 907 54 بها لغرض المتاجرةمحتفظ  سندات دي ن

 2,991 - - 1,156 1,835 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 1,668 - - 1497 171 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5,652  - 1,265 4,387 ن محتفظ بها لغرض غير المتاجرةدي  إستثمارات 
 14,884 188 55 10,163 4,478 قروض وسلف 

 1,584 - - 192 1,392 ية أخرى ائتمانتعرضات 
 ────── ───── ────── ────── ────── 
 13,892 15,180 55 188 29,315 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2017ديسمبر  31
لم يحن موعد استحقاقها 

 وغير مضمحلة

 
 درجة 
 عالية 

 درجة
 المعيار
 األساسي

 فات موعد
 اقها استحق

لكنها غير 
 مضمحلة 

 فات موعد
 استحقاقها 

مضمحلة و
 المجموع بشكل فردي 

      

 1.355 - - - 1.355 أموال سائلة

 1.051 - - 822 229 محتفظ بها لغرض المتاجرة نسندات دي  

 3.170 - - 1,298 1.872 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 1.521 - - 1.421 100 إعادة شراء أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات

 5.574 2 - 1,520 4.052 ن محتفظ بها لغرض غير المتاجرةدي   إستثمارات

 15.329 178 72 10.656 4.423 قروض وسلف 

 1.301 - - 265 1,036 تعرضات ائتمانية أخرى 
 ────── ───── ────── ────── ────── 
 13.067 15.982 72 180 29.301 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة(مرخاطر االئتمان  24.4
 

 )تتمة( نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية 24-4-4

 نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية بناًء على التصنيفات االئتمانية  يوضح الجدول أدناه
 

روض ق
 وسلف

 إستممارات
ن محتفظ بها ديّ 

لغرض غير 
 المتاجرة

أوراق مالية 
مشتراة بموجب 
اتفاقيات إعادة 

 شراء

إيداعات لد  
بنوك 

ومؤسسات 
 مالية أرخر 

سندات ديّن 
محتفظ بها 
لغرض 
 المتاجرة 

 أموال 
 ة سائل

 2018ديسمبر  31في 

 شهراً( 12)الرخسائر االئتمانية المتوقعة على مد   1المرحلة       
 4-إلى  1درجات التصنيف  1,352 436 1,903 103 4,258 5,786

 5-إلى  5درجات التصنيف + 149 525 389 925 505 4,583

 6-إلى  6درجات التصنيف + 65 - 679 627 758 3,263

 7درجات التصنيف  - - - 13 - 214
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 القيمة المدرجة )صافي( 1,566 961 2,971 1,668 5,521 13.846
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 (العمرعلى مد  غير المضمحلة إئتمانياً )الرخسائر االئتمانية المتوقعة  2المرحلة       
 4-إلى  1درجات التصنيف  - - - - - 40

 5-إلى  5درجات التصنيف + 2 - - - - 82

 6-إلى  6درجات التصنيف + 7 - 20 - 131 442

 7درجات التصنيف  - - - - - 131

 8درجات التصنيف  - - - - - 155
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 المدرجة )صافي(القيمة  9 - 20 - 131 850
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 )الرخسائر االئتمانية المتوقعة المضمحلة إئتمانياً على مد  العمر( 3المرحلة       
 11إلى  9درجات التصنيف  - - - - - 188

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

 لمدرجة )صافي(القيمة ا - - - - - 188
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 المجموع 1,575 961 2,991 1,668 5,652 14,884
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة(مرخاطر االئتمان  24.4
 

 )تتمة( نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية 24-4-4

من خالل نظام تصنيف المخاطر.  ئتمانعبر محفظة اال ئتمانمن سياسات المجموعة المحافظة على دقة وتطابق تصنيفات مخاطر اال
عبر كافة خطوط األعمال واألقاليم  ئتمانالقابلة للتطبيق ومقارنة تعرضات مخاطر اال سهل هذا من تركيز اإلدارة على المخاطرو

. إن نظام التصنيف تدعمه مجموعة متنوعة من التحليالت المالية، باإلضافة إلى معلومات السوق المقدمة من أجل الجغرافية والمنتجات
ً  ةات المخاطر الداخلية مصمم. جميع تصنيفئتماناالتوفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر  ً لمختلف الفئات ومستمدة وفقا  خصيصا

. ويتم تقييم وتحديث تصنيفات المخاطر بصورة منتظمة. كل فئة من فئات المخاطر لديها درجات من وكاالت مجموعةلسياسة تصنيف ال
 .كابيتال انتليجنسو عادل موديز وستاندرز وبورز وفيتشتصنيف ت

 

 إعادة تفاوض شروطها كما في نهاية السنة تة حسب فئة الموجودات المالية التي تمالقيمة المدرج 24-4-5
 

 2018 2017 
   

 239 330 قروض وسلف 
 ════════ ════════ 

  الممنوحة للوقتنظرة عامة عن القروض المعدلة أو القروض  24-4-6
المتعثرة القروض معالجة ستمر وحده ت، تعديلهوح للوقت أو تم اإلفصاح بأن الموجود ممنن يتم أالمخاطر، بمجرد  إدارةمن وجهه نظر 
  في نهاية األمر.أو استبعاده التعرض حتى يتم االنتهاء منه تماما متابعة للمجموعة في 

 

ئتمانية بمبلغ يعادل الخسائر اال ةيقدم الجدول التالي معلومات عن الموجودات المالية التي تم تعديلها بينما لديها مخصص خسارة مقاس
 المتوقعة على مدى العمر.

 2018 

 
إجمالي القيمة 

 المدرجة 
 االئتمانيةالرخسائر 

 المتوقعة المقابلة
   باستخدام  اتم قياس مخصص خسارة لهالتي إجمالي القيمة المدرجة 

 - 9 شهراً خالل السنة  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
 ════════ ════════ 

 ية أرخر  ائتمانوتعزيزات  ضمانات 24-4-7
ية للطرف اآلخر. تتضمن أنواع الضمانات الرئيسية التي تم ئتمانإن مقدار ونوعية الضمانات المطلوبة يعتمد على تقييم المخاطر اال

 . والموجودات المنقولة وغير المنقولة بنوكحصول عليها على نقد وضمانات من ال
 

األساسية، وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم  تفاقية، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات
المقاصة  اتفاقيات استخدام. كما تقوم المجموعة بضمحاللالحصول عليها من خالل مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر اإل

 الرئيسية مع األطراف األخرى.
 

 لمحفظة العقاريةيمة لالقنسب إلى ض التعرض االئتماني وقر
، تتراوح نسب القروض إلى القيمة لتلك التعرضات في الغالب مليون دوالر أمريكي. 834يبلغ التعرض االئتماني العقاري للمجموعة 

 .%60إلى  %30بين 
 

  األدوات المالية غير الرخاضعة لإلضمحالل –تعرضات الحدود القصو  لمرخاطر االئتمان  24-4-8
للحدود القصوى للتعرض لمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية غير الخاضعة لإلضمحالل تالي تحليالً يتضمن الجدول ال

 )أي المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر(: 

 

تعرضات الحدود 
 القصو  

 لمرخاطر االئتمان 
 2018 

  أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
 961 سندات دي ن  -

  
 450 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 

  
 18 محتفظ بها لغرض التحوطمشتقات 

  
  الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 19 قروض وسلف العمالء -
 ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

 
  رقام بماليين الدوالرات األمريكيةجميع األ

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 مرخاطر التسوية 24-5
الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته بتسليم النقد أو أوراق مالية أو موجودات أخرى نتيجة لفشل مخاطر التسوية هي مخاطر التعرض للخسارة 

عامالت، تقوم المجموعة بتقليل هذه المخاطر من خالل وكيل تسوية للتأكد من تسوية حسب ما هو متفق عليه في العقد. وألنواع معينة من الم
لتزاماته الخاصة بالتسوية. وتشكل موافقات التسوية جزءاً من الموافقات االئتمانية وإجراءات إالمعاملة فقط عندما يقوم كال الطرفين بالوفاء ب

 مراقبة حدود االئتمان.
 

 مرخاطر السوق  24-6
السوق هي مخاطر بأن أرباح أو رأسمال المجموعة أو قدرتها لدعم أعمالها اإلستراتيجية، سوف تتأثر نتيجة لتغيرات أسعار السوق أو مخاطر 

 القروض وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع. تكلفة  أسعاراألسعار المتعلقة بأسعار الفائدة أو أسعار األسهم أو 
 

والسياسات الموضوعة من قبل المجموعة التي يتم من خاللها متابعة ومراقبة مخاطر السوق. يتم قياس ومراقبة هذه  تستخدم المجموعة الحدود
المالية السوق الخزانة ومخاطر المخاطر من قبل قسم إدارة المخاطر مع إشراف إستراتيجي من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. إن وحدة 

مسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسة مخاطر السوق ووضع منهجية لقياس/متابعة المخاطر وكذلك مسؤولة عن  التابعة لقسم إدارة المخاطر هي
مراجعة جميع المنتجات التجارية الجديدة وسقوف مخاطر المنتجات قبل اعتمادها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. وتتمثل المسؤولية 

 سوق وتقديم تقرير عن مخاطر السوق مقابل السقوف المعتمدة من قبل المجموعة.األساسية إلدارة مخاطر السوق في قياس مخاطر ال
 

 مرخاطر سعر الفائدة  24-7
التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات الماليـة. تتعرض  احتمالتنتج مخاطر سعر الفائدة من 
دة نتيجة لوجود تفاوتات في إعادة تسعير فوائد الموجودات والمطلوبات. إن أهم عوامل مخاطر السوق بالنسبة المجموعة لمخاطر أسعار الفائ

المتأثرة بأسعار الفائدة هي في معظمها ذات معدالت عائمة  اومطلوباته االمخاطر ألن موجوداته ه للمجموعة هي أسعار الفائدة. ولكن يتم تقليل هذ
ثابتة إلى معدالت المعدالت ال اتبشكل عام، تستخدم المجموعة التمويل بالعمالت المتوافقة وتحويل األدوات المالية ذحيث فترة المخاطر أقل. و

 عائمة من أجل إدارة الفترة بشكل أفضل في سجالت الموجودات.
 

لألرباح قائمة الموحدة لمخاطر األخرى ثابتة، ليوضح الجدول التالي حساسية التغيرات المحتملة الممكنة في معدالت الفائدة، مع اإلحتفاظ بجميع ال
 للمجموعة. أو الخسائر

 

التأثير في التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي دخل الفوائد لمدة سنة واحدة،  هي لألرباح أو الخسائرإن حساسية القائمة الموحدة 

ديسمبر، متضمنة تأثير أدوات التحوط. يتم إحتساب حساسية الحقوق عن  31ي على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها ف
ومقايضات  ، متضمنة تأثير أي تحوطالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرطريق إعادة تقييم المعدل الثابت للموجودات المالية 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بها لغرض غير المتاجرة  بصورة جوهرية، فإن جميع األوراق المالية المحتفظ. مرتبطة به
نتيجة لتغيرات في معدل الفائدة تعتبر غير الملكية حقوق للتغيرات في حساسية الن إمن قبل المجموعة هي موجودات بمعدالت عائمة. وبالتالي، ف

 جوهرية. 
 2018 

 

الزيادة في 
 النقاط 

 األساسية 

  حساسية
 األرباحقائمة 

 أو الرخسائر 

 النقص 
 في النقاط 
 األساسية 

 حساسية 
 األرباح قائمة 

 أو الرخسائر
     

 3 25 (3) 25 دوالر أمريكي

 - 25 - 25 يورو

 (1) 25 1 25 إسترليني ه جني

 (1) 25 1 25 لاير برازيلي 

 (1) 25 1 25 أرخر 
 

 2017 

 

الزيادة في 
 النقاط 

 األساسية 

  حساسية

 قائمة األرباح

 أو الخسائر 

 النقص في 
 النقاط 

 األساسية 

 حساسية قائمة 
األرباح أو 
 الخسائر

     

 - 25 - 25 دوالر أمريكي

 (2) 25 2 25 يورو

 - 25 - 25 إسترليني  ه جني

 - 25 - 25 لاير برازيلي 

 (1) 25 1 25 أخرى
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 مرخاطـر العملة 24-8
 إن مخاطر العملة هي مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

 

لى موجوداتها ومطلوباتها النقدية وتدفقاتها النقدية المتنبأ تعرضات جوهرية علدى المجموعة يشير الجدول أدناه إلى العمالت التي كان 
يحسب التحليل تأثير التغيرات المحتملة الممكنة في أسعار العملة مقابل الدوالر  .2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31بها كما في 

القيمة العادلة عملة )نتيجة لحساسية الخسائر لألرباح أو األمريكي مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة في القائمة الموحدة 
 )نتيجة لتغيرات فيحقوق الملكية للموجودات والمطلوبات النقدية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والمحتفظ بها لغرض غير المتاجرة( و

ر تغيرات العمالت األجنبية وتأثي تخدمة كتحوطات للتدفقات النقدية(وعقود صرف أجنبي آجلة المس تمقايضات العمالل القيمة العادلة
لألرباح أو على هيكلة مراكز البنك في شركاته التابعة. تعكس القيمة السالبة في الجدول صافي انخفاض محتمل في القائمة الموحدة 

 محتملة. الصافي الزيادة  حقوق الملكية، وبينما تعكس القيمة الموجبةأو الخسائر 
 

 2018  2017 

 العملة

 تغير في
 عملةسعر ال
% 

التأمير على 
الربح قبل 
 الضريبة 

التأمير على 
حقوق 
  الملكية 

 تغير في
 سعر العملة

% 

التأثير على 
الربح قبل 
 الضريبة 

 التأثير
حقوق على 

 الملكية 
        

 %31-+/ - %5-+/  %29-+/ - %5-+/ لاير برازيلي
 %4-+/ - %5-+/  %5-+/ - %5-+/ مصري هجين

 %9-+/ %4-+/ %5-+/  %10-+/ - %5-+/ دينار أردني 

 %6-+/ - %5-+/  %6-+/ - %5-+/ دينار جزائري 

 - %1-+/ %5-+/  - %1-+/ %5-+/ دينار بحريني 
 

 مرخاطر أسعار األسهم 24-9
رات مؤشوألسهم حقوق الملكية كنتيجة لتغييرات في مستويات مؤشرات األسهم العادلة  مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم

 . سندات المجموعةمخاطر أسعار األسهم المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة من محفظة لتعرض القيمة األسهم الفردية. ينتج 
 

)كنتيجة لتغير في القيمة العادلة ألدوات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وأدوات أسهم حقوق الملكية إن التأثير على 
الموجود مع اإلحتفاظ  نة في مؤشرات األسهم أو صافي قيمممكالمحتملة التغيرات لظ بها كمتاحة للبيع( نتيجة لالمحتفحقوق الملكية 

 بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، هي كالتالي: 
 2018  2017 

 

التغير في  %
 أسعار األسهم 

 التأمير 
على قائمة 
األرباح أو 
حقوق /الرخسائر
  الملكية 

التغير  %
في أسعار 

 ألسهم ا

 التأثير 
على قائمة 
األرباح أو 
حقوق /الخسائر
 الملكية 

      
 - %5-+/  1-+/ %5-+/ محتفظ بها لغرض المتاجرة أسهم حقوق الملكية ال

      
سندات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من 

 1-+/ %5-+/  - %5-+/  رخالل الدرخل الشامل اآلرخر
 

 غيلية المرخاطر التش 24-10
حداث األاألنظمة أو من األشخاص أو مخاطر الخسارة الناتجة من عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو هي المخاطر التشغيلية 

 تتضمن المخاطر في المؤسسة العربية المصرفية على المخاطر القانونية ومخاطر تقنية المعلومات.خارجية. الطارئة ال
 

من قبل أقسام التجارية )خط الدفاع األول( يتم دعم األنشطة التشغيلية. ط لنموذج الدفاع إلدارة المخاطر بثالثة خطوتلتزم المجموعة 
)خط الدفاع الثاني(. تخضع التي تقدم تقاريرها إلى مدير المخاطر المحلي أو رئيس المخاطر المحلي  مستقلةإدارة المخاطر التشغيلية ال

  تقلة من قبل التدقيق الداخلي )خط الدفاع الثالث(.مسالمخاطر التشغيلية لمراجعة إدارة 
 

في جميع أنحاء مجموعة المخاطر التشغيلية المجموعة في إدارة مخاطر ة للمجموعة بمساعده لجنه تقوم لجنه المخاطر التشغيلية التابع
المعتمدة من قبل لجنة إدارة شغيلية مع سياسة المخاطر التتتوافق بطريقه تضمن إجراء شئون المجموعة والمؤسسة العربية المصرفية 

.المخاطر
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة(المرخاطر التشغيلية  24-10
 :التابعة للمجموعةلجنه المخاطر التشغيلية 

 

 السياسة من قبل لجنة المخاطر التابعة  لحصول على الموافقة النهائية لهذهوتوصى باخاطر التشغيلية تحدد سياسة إدارة الم
 للمجلس.

 

  تقديم االستشارات إلى لجنة مخاطر المجموعة ولجنة المخاطر التابعة للمجلس بوضع واعتماد ومراجعة قبول المخاطر
 فية.التشغيلية بشكل دوري في مجموعة المؤسسة العربية المصر

 

  .مراقبة ومراجعة تعرضات المخاطر التشغيلية في مختلف وحدات األعمال والشركات التابعة 

 

  تحديد المكونات المختلفة إلطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية في مجموعة المؤسسة العربية المصرفية واالشراف على تنفيذ
 ة.إطار العمل في جميع أنحاء مجموعة المؤسسة العربية المصرفي

 

  على التعرضات بما يتماشى مع بيان المخاطر التشغيلية. للحفاظاالشراف على اإلجراءات المتخذة 

 
 يخضع تنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية إلى لجنة المخاطر التشغيلية التابعة للمجموعة.

 
الخاصة لفروع لكافة الشركات التابعة لتشغيلية في المخاطر االعمل وإدارة إطار تنفيذ  ىان المخاطر التشغيلية المحلية علتشرف لج

 .بمجموعة المؤسسة العربية المصرفية
 

تطوير المنهجية الشاملة للمجموعة ودعم النظام ومراقبه مسئولية المخاطر التشغيلية التابعة للمجموعة في المكتب الرئيسي  ةدارإتتولي 
 المخاطر التشغيلية.الية إلدارة قامت المجموعة بتطبيق األدوات التالجودة بشكل عام. 

 
 :المخاطر التشغيليةقامت المجموعة بتطبيق األدوات التالية إلدارة 

 

 ةالفائت ثب األحداوأقرنات الخسائر الداخلية والحوادث بيا 

 من األسفل إلى األعلى ومن األعلى إلى األسفل(رقابة التقييمات الذاتية للمخاطر وال( 

 المجموعةمستوى  ىمعايير الرقابة عل 

 (المجموعة والمحليى المستويين ت المخاطر واألداء الرئيسية )علمؤشرا 

  عمليات الموافقة علي المنتجات الجديدة 

 
الحد األدنى إجمالي والحوادث ذات الصلة في قاعدة بيانات الحوادث على مستوى المجموعة. يبلغ الخسائر يتم تسجيل جميع أحداث 

على مستوى المجموعة. لتزام والمخاطر واالللحوكمة حاًل لقد طبقت المجموعة . دوالر أمريكي 50 رئخساأحداث اللتقديم تقارير بشأن 
 .وااللتزاميتم استخدام هذا الحل على مستوى المجموعة من قبل التدقيق والمخاطر 

 
ً تتوفر مجموعة واسعة من التقارير، مصممة خصيص مخاطر المعلومات عن بيان  لتقديم ية احتياجات مختلف أصحاب المصلحةلتلب ا

 .التابعة هشركاتوية للمؤسسة العربية المصرفية التشغيل

 

 المخاطر التشغيلية تحمل 
من حيث المعتمدة من قبل المجلس التي تتخذها المجموعة قبول المخاطر بيان عن تحمل المخاطر التشغيلية في لقد عبرت المجموعة 

كمي المجموعة مقياس تصنيف ستخدم ت، إلى ذلك باإلضافةحداث المخاطر التشغيلية. ن أالناتجة عالخسائر المطلقة إجمالي مبالغ 
". وقد تم بسيطة" أو "ة" أو "معتدلجوهريةنها "حرجه" أو "أ ىير المالية الفعلية والمحتملة عللتصنيف المخاطر غللمخاطر  ونوعي

" أو جوهرية"حرجه" أو "الرقابة، المصنفة على أنها ط الضعف في عداد خطط العمل لمعالجه نقاإالتي يجب فيها  الزمنيةتحديد األطر 
ً ة"معتدل من قبل  المخاطر التشغيليةيتم وضع ومراقبة تحمل ، المجلسبرئاسة المجموعة التي تتخذها المخاطر قبول مع بيان  ". وتماشيا

 لجنة المخاطر التابعة للمجلس.
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 مرخاطر السيولة  24-11
رة بتنويع اطر، قامت اإلداوللحد من هذه المخ. والمضغوطةها ضمن الظروف اإلعتيادية استحقاقعندما يحين موعد دفع التزاماتها على الوفاء ب المجموعةمخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة 

ويتضمن هذا إجراء تقييم للتدفقات النقدية  .يوميالسيولة على أساس مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية ووإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في اإلعتبار و األساسيةة إلى قاعدة الودائع مصادر التمويل باإلضاف
 على تمويل إضافي إذا لزم األمر. ها للحصولاستخدامجة التي يمكن المتوقعة ومدى توافر ضمانات عالية الدر

 

بفائض من عامة  بصفة. وتتمتع المجموعة الظروف المعاكسةظل حتى في جميع التزاماتها، بمطلوبة للوفاء سرعة الالفر النقد بالك لضمان تووذالحيطة تويات سائلة عند المسبالموجودات التحتفظ المجموعة 
مثل ت .للسيولة إلدارة ومراقبة السيولة اليوميةالحد األدنى توجيهات  استخدامقاعدة ودائعها والسيولة المستمدة من عملياتها واإلقتراضات فيما بين البنوك. يتم للسيولة في المصادر الرئيسية مثل وتت السيولة،
 .القابلة للتحويلالسيناريوهات القيمة السوقية المستمدة من السحوبات التعاقدية بموجب و الودائعجميع ا جمع التدفقات لفيهمجموعة يمكن للالحد األدنى لعدد األيام التي الحد األدنى للسيولة توجيهات 

 

 على الفرضيات الداخلية. لية مقابل الفجوات المعدلة بناءً لتلخيص فجوات السيولة الفع ستحقاقالسيولة الداخلية/بيان االيتم تكوين باإلضافة إلى ذلك، 
 

المتوقعة لهذه المطلوبات.  اتستحقاقلال التاليالتعاقدية للسداد غير المخصومة. راجع الجدول  اتاإللتزامعلى أساس  2018ديسمبر  31في كما المطلوبات المالية للمجموعة  استحقاقخص الجدول أدناه بيان يل
مطالبة المجموعة بالسداد وال لممكن  السداد في أقرب تاريخبلبوا اومع ذلك، تتوقع المجموعة بأن العديد من العمالء لن يط تتم معاملة المدفوعات التي تخضع إلشعار كما لو أن اإلشعار يعطى على الفور.

 .لمجموعةاالمبينة في تاريخ االحتفاظ بالودائع لدى  متوقعةيعكس الجدول التدفقات النقدية ال
 

 
 المجموع

10-20  

 ةسن
5-10  

 سنوات
1-5  

 سنوات
6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
رخالل شهر 

 واحد
 2018ديسمبر  31في 

 المطلوبات المالية        

 ودائع العمالء 5,582 2,444 2,182 2,946 3,562 291 13 17,020

 ودائع البنوك  2,015 988 490 592 185 - - 4,270

 إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب  767 459 - - 56 - - 1,282

 شهادات إيداع 4 7 3 5 23 - - 42

 ومطلوبات أخرىمستحقة الدفع فوائد  1,014 40 34 46 87 15 - 1,236

 إقتراضات  - 61 - 44 2,111 1 - 2,217
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

26,067 13 307 6,024 3.633 2,709 3,999 9,382 

مرخصومة الغير المصطحبة بالمشتقات المالية وغير  مجموع المطلوبات

 في قائمة المركز المالي المدرجة 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي         
         

 تسويتها تالمالية بالعمالت األجنبية التي تم إجمالي المشتقات 1,918 1,203 377 3,649 2,669 - - 9,816

 ضمانات 3,565 - - - - - - 3,565
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ────────  
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة( إدارة المرخاطر 24
 

 )تتمة(مرخاطر السيولة  24-11

 

 
 المجموع

10-20  

 ةسن
5-10  

 سنوات
1-5  

 سنوات
6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
خالل شهر 

 واحد
 2017ديسمبر  31في 

 المطلوبات المالية        
 ودائع العمالء 5.154 2.447 1.306 3.624 4.552 295 20 17.398

 ودائع البنوك  1.692 426 503 595 288 - - 3.504

 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء 1.469 121 - 3 27 17 - 1.637

 شهادات إيداع 1 3 6 6 12 - - 28

 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 778 31 61 91 92 9 - 1.062

 إقتراضات  - - - 173 2.136 - - 2.309
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

25.938 20 321 7.107 4.492 1.876 3.028 9.094 

 مخصومة المجموع المطلوبات غير المصطحبة بالمشتقات المالية وغير 
 في قائمة المركز المالي المدرجة 

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

 رجة في قائمة المركز المالي بنود غير مد        
         

 تسويتها تإجمالي المشتقات المالية بالعمالت األجنبية التي تم 1.900 1.036 850 1.325 202 25 - 5.338
 ضمانات 3.707 - - - - - - 3.707

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
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 م المالية الموحدةإيضاحات حول القوائ
 2018ديسمبر  31

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية
 

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة(مرخاطر السيولة  24-11
 .أو عندما يمكن تحقيقها ها أو تسويتها المتوقعةاستردادالتي تم تحليلها على أساس تواريخ الموجودات والمطلوبات  استحقاقفيما يلي تحليل  
 

 
 المجموع

 المجموع
 ألكمر من

 شهر 12 
 غير

 مؤررخة
 أكمر من

 سنة 20
10 -20  

 سنة
5-10  

 سنوات
1 - 5 

 سنوات

المجموع 
 12رخالل 
 شهر 

6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
 رخالل 
 واحدشهر 

 2018ديسمبر  31في 

 الموجودات            
 ئلةأموال سا 1,354 50 - 30 1.434 173 - - - - 173 1,607

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 69 110 5 391 575 324 58 3 - 17 402 977

 ومؤسسات مالية أخرى إيداعات لدى بنوك  2,313 581 92 5 2,991 - - - - - - 2,991

 بموجب اتفاقيات إعادة شراء مشتراةأوراق مالية  511 1,063 91 - 1,665 1 2 - - - 3 1,668

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة أوراق مالية 111 141 527 689 1,468 2,905 1.071 162 46 9 4,193 5,661

 قروض وسلف 2,598 2,004 1,941 2,351 8,894 4,920 873 190 7 - 5,990 14,884

 أخرى 61 35 9 38 143 116 19 1 - 1,482 1,618 1,761
──────── ──────── ──────

─ 

──────── ──────

─ 

──────

─ 

──────

─ 

──────

─ 

──────

─ 

──────

─ 

───── ──────

─ 

 

 مجموع الموجودات 7,017 3,984 2,665 3,504 17,170 8,439 2.023 356 53 1,508 12,379 29,549
═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════  

 مينالمطلوبات وحقوق المساه            
 وحقوق غير مسيطرة    

 عمالءالودائع  3,822 1,696 2,066 2.784 10,368 5,785 265 7 - - 6,057 16,425

 ودائع البنوك  1,930 894 478 578 3,880 327 - - - - 327 4,207

 شهادات إيداع 4 6 3 5 18 21 - - - - 21 39

 إعادة شراء اتفاقياتاعة بموجب أوراق مالية مب 766 457 - - 1,223 48 - - - - 48 1,271

 إقتراضات - 57 - 5 62 1,950 - - - - 1,950 2,012

 أخرى 17 40 34 46 137 87 15 - - 1.040 1,142 1,279

 حقوق المساهمين وحقوق غير مسيطرة  - - - - - - - - - 4,316 4,316 4,316
─────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────  

29,549 13,861 5,356 - 7 280 8,218 15,688 3,418 2,581 3,150 6,539 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق 
 غير مسيطرة 

═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════  
 صافي فجوة السيولة  478 834 84 86 1,482 221 1,743 349 53 (3.848) (1,482) -

═══════ ═══════ ────── ─────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────  
 صافي فجوة السيولة المتراكمة 478 1,312 1,396 1,482  1,703 3,446 3,795 3,848 -  

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

 

 المتاحة. ئتمانأو أطراف أخرى مختلفة، على أساس خطوط اال رى جديدة أو تجدد من نفس األطرافشراء. يستمر استبدال الودائع بودائع أخإعادة  اتفاقياتكن بيعها بموجب يمالتي خالل شهر واحد هي بصورة رئيسية أوراق مالية سائلة 
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 قوائم المالية الموحدةإيضاحات حول ال
 2018ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  24
 

 )تتمة(مرخاطر السيولة  24-11

 

 
 المجموع

 المجموع
 ألكثر من

 شهر 12 
 غير

 مؤرخة
 أكثر من

 سنة 20
10 -20  
 سنة

5-10  
 سنوات

1 - 5 
 سنوات

المجموع 
 12خالل 
 شهر 

6 -12  
 شهر

3-6  
 شهور

1-3 
 شهور

 خالل 
 واحدشهر 

 2017ديسمبر  31في 

 الموجودات            
 أموال سائلة 1.100 60 68 30 1.258 130 - - - - 130 1.388
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة - 24 - 693 717 334 - - - - 334 1.051
 ومؤسسات مالية أخرى ات لدى بنوك إيداع 2.360 541 176 93 3.170 - - - - - - 3.170
 بموجب اتفاقيات إعادة شراء مشتراةأوراق مالية  1.421 100 - - 1.521 - - - - - - 1.521
 محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإستثمارات  41 287 227 675 1.230 3.042 1.076 170 56 25 4.369 5.599
 قروض وسلف 2.243 2.141 2.081 2.686 9.151 5.010 888 228 51 1 6.178 15.329
 أخرى 11 25 10 127 173 149 15 2 - 1.102 1.268 1.441

─────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ───── ─────  
 مجموع الموجودات 7.176 3.178 2.562 4.304 17.220 8.665 1,979 400 107 1.128 12.279 29.499

═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════  
 المطلوبات وحقوق المساهمين            

 وحقوق غير مسيطرة    
 عمالءالودائع  3,551 1.635 1.112 3.650 9.948 6.557 240 10 - - 6.807 16.755
 ودائع البنوك  1.610 418 441 629 3.098 310 - - - - 310 3.408

 شهادات إيداع 1 3 6 6 16 11 - - - - 11 27
 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء 1.466 117 - 3 1.586 25 17 - - - 42 1.628

 إقتراضات - - - 150 150 1.998 - - - - 1.998 2.148
 أخرى 30 31 61 91 213 92 9 - - 807 908 1.121
 حقوق المساهمين وحقوق غير مسيطرة  - - - - - - - - - 4.412 4.412 4.412

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

29.499 14.488 5.219 - 10 266 8.993 15.011 4.529 1.620 2.204 6.658 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق 
 ير مسيطرة غ

═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════  
 صافي فجوة السيولة  518 974 942 (225) 2.209 (328) 1.713 390 107 (4.091) (2.209) -

═══════ ═══════ ────── ─────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────  
 صافي فجوة السيولة المتراكمة 518 1.492 2.434 2.209  1.881 3.594 3.984 4.091 -  

  ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ═════ ═════  
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  القطاعات التشغيلية 25
 

تشغيلية والتي تبنى على أساس وحدات األعمال وأنشطتها. وفقاً قطاعات أعمال خمس  إلىالمجموعة ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة 
 : ةلذلك تم هيكلة المجموعة لوضع أنشطتها تحت األقسام المختلفة التالي

 

  تغطي أنشطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركات التابعة في  ياوشمال إفريق لشرق األوسطلمنطقة االشركات التابعة
 ؛المتوسطشمال أفريقيا ودول شرق 

  والتمويل التجاري والخدمات المصرفية  تتغطي تمويل المشاريع وهيكلة التمويالالرخدمات المصرفية الدولية بالجملة
 اإلسالمية والقروض المشتركة؛

 شطة الخزانة في المكتب الرئيسي في البحرين ونيويورك ولندن؛ تشتمل على أنالمجموعة  رخزانة 

  بانكو هي لشركة تابعة برازيلية وأنشطة الخزانة أساسية األنشطة المصرفية التجارية  يعكس بصورةإيه.بي.سي البرازيل
 إيه.بي.سي البرازيل أس.أيه، مع التركيز على الشركات وقطاعات السوق المتوسطة في البرازيل؛ و

 الخدمات المالية العربية ش.م.ب. )مقفلة(.شركة تشتمل على أنشطة  ر أرخ 

 2018 

 

الشركات التابعة 
لشرق لمنطقة ا
وشمال  األوسط
 إفريقيا

الرخدمات 
المصرفية 
الدولية 
 بالجملة 

رخزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
 المجموع  أرخر  البرازيل

       

 559 52 177 45 168 117 صافي درخل الفوائد 

 258 21 83 39 72 43 ل تشغيلي آرخر درخ
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 817 73 260 84 240 160 مجموع الدرخل التشغيلي 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 448 45 135 61 138 69 الربح قبل مرخصصات اإلضمحالل

مصروفات الرخسائر االئتمانية على 

 (79) - (39) - (35) (5) ات المالية الموجود
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

الربح قبل الضرائب والمصروفات 

 369 45 96 61 103 64 التشغيلية غير المرخصصة

على )مصروف( قيد دائن ضريبي 

 (16) - 12 (1) (8) (19) العمليات الرخارجية

 (105)      المصروفات التشغيلية غير المرخصصة 

 الربح للسنة
────── 

248 
══════ 

 31كما في الموجودات التشغيلية 

 29,549 71 7,778 8,877 9,540 3,283 2018ديسمبر 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 31كما في المطلوبات التشغيلية 

 25,233 13 6,689 15,613 - 2,918 2018ديسمبر 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة(القطاعات التشغيلية  25
 2017 

 

الشركات 
لمنطقة التابعة 

 لشرق األوسطا
 وشمال إفريقيا

الخدمات 
المصرفية 
الدولية 
 بالجملة 

خزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
 المجموع  أخرى البرازيل

       
 556 26 226 20 160 124 صافي دخل الفوائد 
 313 33 143 31 65 41 دخل تشغيلي آخر 

 ─────── ────── ────── ───── ────── ────── 
 869 59 369 51 225 165 مجموع الدخل التشغيلي 

 ═══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ 
 509 33 237 27 137 75 الربح قبل مخصصات اإلضمحالل

 (96) - (78) - (17) (1) صافي -مخصصات إضمحالل 
 ─────── ────── ────── ───── ────── ────── 

الربح قبل الضرائب والمصروفات 
 413 33 159 27 120 74 التشغيلية غير المخصصة

 (58) - (32) - (3) (23) ضرائب على العمليات الخارجية 
 (102)      المصروفات التشغيلية غير المخصصة 

 الربح للسنة
────── 

253 
══════ 

 31الموجودات التشغيلية كما في ديسمبر 
2017 3.397 9.912 7.928 8.184 78 29.499 

 ═══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ 
 31المطلوبات التشغيلية كما في ديسمبر 

2017 2.899 - 15.194 6.983 11 25.087 
 ═══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ 

 جغرافية المعلومات ال
وأوروبا الغربية وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وشمال أفريقيا  الشرق األوسط: هي جغرافيةتعمل المجموعة في ستة أسواق 

على البلد المحلي  ات الرئيسية ضمن المجموعة، بناءً لوحدلالدخل التشغيلي الخارجي لي . يوضح الجدول التالي إجماودول أخرى
 :2017و 2018ديسمبر  31في  تينالمنتهيللسنتين  للمنشأة

 

 المجموع أرخر  البرازيل  أوروبا البحرين  
2018      

      

 817 203 262 120 232 مجموع الدرخل التشغيلي
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

2017      
      

 869 182 369 100 218 مجموع الدخل التشغيلي
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 
 

ال : 2017) أو أكثر من إيرادات المجموعة %10إيرادات مستمدة من معامالت مع عميل خارجي واحد بلغت  ةلم توجد هناك أي
 .(شيء

 

 بيععادة إعادة شراء وإ اتفاقيات 26
 

 1.628: 2017مليون دوالر أمريكي ) 1,271شراء في نهاية السنة إعادة  اتفاقياتموجودات بموجب  بلغت المبالغ المتحصلة من بيع
مليون دوالر  1,359 شراء في نهاية السنةإعادة  اتفاقياتالمباعة بموجب  بلغت القيمة المدرجة لألوراق المالية .مليون دوالر أمريكي(

 مليون دوالر أمريكي(. 1.628: 2017) أمريكي
 

 :2017مليون دوالر أمريكي ) 1,668بيع في نهايـة السنة إعادة  اتفاقياتم شراؤها بموجب بلغت المبالغ المدفوعة لموجودات ت
بموجب  ةراالمشتتتعلق بمنتجات العمالء وأنشطة الخزانة. بلغت القيمة السوقية لألوراق المالية ومليون دوالر أمريكي(  1.521
 مليون دوالر أمريكي(.   1.523: 2017مليون دوالر أمريكي ) 1,747بيع في نهاية السنة إعادة  اتفاقيات
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة 27
 

والمساهمين الرئيسين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة األساسية الشركة األم ذات العالقة  األطرافتمثل 
يتم الموافقة . مشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل هذه األطرافالسيطرة السيطرة أو خاضعة للوشركات الرئيسيين للمجموعة 

 معامالت من قبل إدارة المجموعة.على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه ال
 

 في القوائم المالية الموحدة: والمتضمنةوفيما يلي أرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة 
 

2017 2018 
 أعضاء 

 مجلس اإلدارة 
 مساهم
 رئيسي

 الشركة 
  األساسية األم

      
 ودائع العمالء 3,126 670 7 3,803 3.782

  *قتراضاتاإل 1,505 - - 1,505 1.505

331 515 - - 515 
لتزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة إ

 األجل وذاتية التصفية
 

 المتضمنة في القوائم المالية الموحدة:والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة و الدخلفيما يلي 
2017 2018     

      
 دخل عمولة    8 7

 فات الفوائدمصرو    122 107
 

 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

2017 2018     
     
 مكافآت الموظفين القصيرة األجل    18 19
  ما بعد التوظيفمكافآت    3 5

────── ──────     
24 21     

══════ ══════     

 موجودات األمانة 28
 

بهذه  االحتفاظمليون دوالر أمريكي(. يتم  15.917: 2017مليون دوالر أمريكي ) 14,927بلغت األموال المدارة في نهاية السنة 
 .القائمة الموحدة للمركز المالي الموجودات بصفة األمانة وعليه ال يتم تضمينها في 

 

  إسالمية موجوداتو ودائع 29
 

دوالر  مليون 772: 2017دوالر أمريكي ) مليون 784ودائع إسالمية بإجمالي على وإقتراضات تتضمن ودائع العمالء والبنوك 
إسالمية بإجمالي موجودات على واإليداعات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ال واإلستثماراتتتضمن القروض والسلف  أمريكي(.
مليون دوالر  599: 2017مليون دوالر أمريكي ) 639ومليون دوالر أمريكي(  1.657: 2017)دوالر أمريكي  مليون 1,167

 .مليون دوالر أمريكي( 286: 2017مليون دوالر أمريكي ) 289و يكي(أمر
 

 موجودات مرهونة كضمان 30
 

مليون دوالر  407 بإجماليموجودات تم رهن ، 26، باإلضافة إلى البنود المذكورة في إيضاح ركز الماليوحدة للمقائمة المالبتاريخ 
 إقتراضات وعمليات مصرفية أخرى. مليون دوالر أمريكي( كضمان مقابل  499: 2017أمريكي )

 

 وأرباح أسهم موصى بتوزيعها وتحويالت النصيب األساسي والمرخفض للسهم في األرباح  31
 

 النصيب األساسي والمرخفض للسهم في األرباح  31-1
السنة. لم يتم عرض  لسهم في األرباح بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالللنصيب األساسي اليحتسـب 

 أدوات رأسمالية قد يكون لها تأثير على نصيب السهم في األرباح عند تنفيذها.  ةالربح المخفض للسهم لعدم إصدار البنك أي
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٨٢

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)وأرباح أسھم موصى بتوزیعھا وتحویالت ھم في األرباح النصیب األساسي والمخفض للس٣١

(تتمة)النصیب األساسي والمخفض للسھم في األرباح ١-٣١
: (قبل أرباح أسھم موصى بتوزیعھا )فیما یلي أرباح المجموعة للسنة

٢٠١٧ ٢٠١٨

١٩٣ ٢٠٢ مساھمي الشركة األم إلىالربح العائد
٣٫١١٠ ٣٫٠٩٦ لمرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة (بالمالیین)المتوسط ا
٠٫٠٦ ٠٫٠٧ نصیب األساسي والمخفض للسھم في األرباح (دوالر أمریكي)ال

أرباح أسھم موصى بتوزیعھا وتحویالت ٢-٣١
٢٠١٧ ٢٠١٨

٩٣ ٩٣
والر د٠٫٠٣: ٢٠١٧(دوالر أمریكي للسھم ٠٬٠٣بواقع أرباح أسھم نقدیة موصى بتوزیعھا

)أمریكي للسھم 

یخضع توزیع أرباح األسھم النقدیة للحصول على الموافقات التنظیمیة وموافقة اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي.

كفایة رأس المال٣٢

المال وبأن إدارة رأسمال المجموعة ھو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجیة المفروضة لرأسلسیاسات إن الھدف الرئیسي 
المساھمین.عند قیمة لا وزیادة الحد األعلى لرأسمال عالیة من أجل دعم أعمالھقویة ونسبةیةائتمانالمجموعة تحتفظ بدرجات 

وخصائص مخاطر أنشطتھا. مناإلقتصادیةظروف الرأسمالھا وعمل تعدیالت على ضوء التغیرات في تقوم المجموعة بإدارة ھیكل
رأس المال، یمكن للمجموعة تعدیل مبالغ أرباح األسھم المدفوعة للمساھمین أو إصدار سندات تعدیل ھیكلعلى أوظافالحأجل 

السابقة.  نواتالسیاسات والعملیات عن السو. لم یتم عمل تغییرات في األھدافرأسمال

اتفاقیةوفقاً لتوجیھات موحدةقیاسنھجیةمعلى أساس٢٠١٨دیسمبر ٣١في كما للسنة المنتھیة نسبة مخاطر الموجودات احتسابیتم 
الصادرة عن مصرف البحرین المركزي. ٣بازل 

٢٠١٨٢٠١٧
قاعدة رأس المال

١٤٬٠٨٥٤٫١٩٦رأس المال األسھم العادیة فئة 
١٤٩٥٥فئة اإلضافيرأس المال

──────────────
١٤٬١٣٤٤٫٢٥١فئة مجموع قاعدة رأس المال 

٢٢١٨٢٥٣رأس المال فئة 
──────────────

٤٬٣٥٢٤٫٥٠٤]  أ[مجموع قاعدة رأس المال
══════════════

٢٠١٨٢٠١٧للمخاطرالمرجحةالتعرضات 

٢٠٬٧١٩٢٠٫٨٤٩وبنود غیر مدرجة في المیزانیةئتمانبمخاطر االمرجحةموجودات 
١٬٦٨٠١٫٦٢٤بمخاطر السوق وبنود غیر مدرجة في المیزانیة مرجحةموجودات 
١٬٥٧٨١٫٥٧٢بمخاطر التشغیلمرجحةموجودات 

──────────────
٢٣٬٩٧٧٢٤٫٠٤٥[ب]     بالمخاطر          المرجحةإجمالي الموجودات 

══════════════
%١٨٫٧%١٨٬٢]١٠٠[أ/ب*نسبة الموجودات المخاطرة                                            

══════════════
%١٢٫٥%١٢٬٥الحد األدنى المطلوب

══════════════
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 )تتمة( كفاية رأس المال 32

 
 للمجموعة بصورة أساسية على:المال  تشتمل قاعدة رأس

والربح مسيطرة الحقوق غير الوالمدورة رباح األوواإلحتياطيات مال الرأس على أسهم والذي يتضمن : 1رأس المال فئة  (أ)
 في القيمة العادلة  ةالتغيرات المتراكموللسنة 

 .ألجل مؤهل والخسائر االئتمانية المتوقعةوالذي يتضمن على دين ثانوي  :2رأس المال فئة  (ب)
 

 الموضوعة من قبل مصرف البحرين المركزي.كفاية رأس المال بكافة متطلبات  االلتزامبقامت المجموعة 
 

ألغراض  2018سنة بالكامل في  9ح المدورة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تم تضمين التأثير على األربا
 .1مال األسهم العادية فئة احتساب رأس 

 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية   33
 

 ديسمبر 31
 أرخر  2018

تغيرات صرف 
العمالت 
 األجنبية 

تدفقات نقدية، 
 ي صاف

 يناير  1
2018  

      

 شهادات إيداع  27 12 - - 39

 إقتراضات 2,148 (128) (8) - 2,012
────── ────── ────── ────── ──────  

 مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية  2,175 (116) (8) - 2,051
══════ ══════ ══════ ══════ ══════  

 

 ديسمبر 31
 أخرى* 2017

ف تغيرات صر
العمالت 
 األجنبية 

تدفقات نقدية، 
 صافي 

 يناير  1
2017  

      
 شهادات إيداع  37 (8) (2) - 27

 إقتراضات 4,269 (1,462) 11 (670) 2,148
────── ────── ────── ────── ──────  

 مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية  4,306 (1.470) 9 (670) 2,175
══════ ══════ ══════ ══════ ══════  

 
* تتعلق أخرى بقرض من قبل مساهم رئيسي الذي تم إعادة تجديده بتاريخ اإلستحقاق كوديعة لمدة سنتين تستحق في شهر يونيو 

2019 . 
 


