
).ب.م.ش( ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملا

ةیلحرملاةیلاملا مئاوقلا
ةرصتخملاةدحوملا

)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١





).ب.م.ش( ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملا

.ةرصتخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم ًاءزج١١ىلإ١نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٢

يلاملا زكرملل ةدحوملا ةیلحرملا ةمئاقلا
)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١

ةیكیرمألا تارالودلا نییالمب ماقرألا عیمج

ةققدمةعجارم

حاضیإ
سرام٣١

٢٠١٩
ربمسید٣١

٢٠١٨
تادوجوملا
١٬٣٧٠١٫٦٠٧ةلئاس لاومأ
٩٧٥٩٧٧ةرجاتملا ضرغل اھب ظفتحم ةیلام قاروأ
٢٬٥٩٧٢٫٩٩١ىرخأ ةیلام تاسسؤموكونبىدلتاعادیإ
٢٬٢٥٥١٫٦٦٨ءارشةداعإ تایقافتابجومب ةارتشم ةیلام قاروأ
٤٥٬٩١٦٥٫٦٦١ةرجاتملا ریغ ضرغل اھب ظفتحم تارامثتسإ
٥١٤٬٩٠٩١٤٫٨٨٤فلسو ضورق
١٫٧٤٩١٫٦٠١ىرخأ تادوجوم
١٦٩١٦٠تادعموتاكلتمم

────────────────────

٢٩٬٩٤٠٢٩٫٥٤٩تادوجوملا عومجم
════════════════════

تابولطملا
١٧٬٢٥٨١٦٫٤٢٥ءالمعلا عئادو
٣٬٥١٧٤٫٢٠٧كونبلاعئادو
٣٨٦٣٩عادیإتاداھش
٩٠٢١٫٢٧١ءارشةداعإ تایقافتابجومب ةعابم ةیلام قاروأ

٣٧٤٣بئارض
١٬٥٦٧١٫٢٣٦ىرخأ تابولطم
١٬٩٤٧٢٫٠١٢تاضارتقإ

────────────────────
٢٥٬٦١٤٢٥٫٢٣٣تابولطملا عومجم

────────────────────

ةیكلملا قوقح
٣٫١١٠٣٫١١٠لاملا سأر
)٤()٥(ةنازخ مھسأ
٥٠١٥٠١ينوناق يطایتحإ
٩٢٧٩٦٦ةرودم حابرأ
)٧١١()٦٧٧(ىرخأ تایطایتحإ

────────────────────
٣٫٨٥٦٣٫٨٦٢مألا ةكرشلا يمھاسم ىلإ ةدئاعلاةیكلملا قوقح

٤٧٠٤٥٤ةرطیسم ریغ قوقح
────────────────────

٤٬٣٢٦٤٫٣١٦ةیكلملا قوقحعومجم
────────────────────

٢٩٬٩٤٠٢٩٫٥٤٩ةیكلملا قوقحوتابولطملا عومجم
════════════════════

مھنع ةباین اھعیقوت متو٢٠١٩ویام٧خیراتب ةرادإلا سلجم لبق نم ةرصتخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا رادصإ دامتعا مت
.ةعومجملل يذیفنتلاسیئرلاو ةرادإلا سلجم سیئر بئانو ةرادإلا سلجم سیئر لبق نم

ریبكلا رمع قیدصلا
ةرادإلا سلجم سیئر

میلس اضرلادبع دمحم
ةرادإلا سلجم سیئر بئان

ناوعك دلاخ
ةعومجملليذیفنتلاسیئرلا



).ب.م.ش( ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملا

.ةرصتخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم ًاءزج١١ىلإ١نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٣

رئاسخلا وأ حابرألل ةدحوملاةیلحرملاةمئاقلا
)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١يف ةیھتنملا رھشأةثالثلاةرتفل

ةیكیرمألا تارالودلا نییالمب ماقرألا عیمج

ةعجارم
يف ةیھتنملا رھشأ ةثالثلل

سرام٣١
٢٠١٩٢٠١٨حاضیإ

يلیغشتلالخدلا
٣٧٧٣٥٩ھباشم لخدودئاوفلا لخد
)٢٢١()٢٣٨(ةھباشم تافورصمودئاوفلا تافورصم

──────────────────
١٣٩١٣٨دئاوفلا لخد يفاص
٦٧٦٧٣رخآ يلیغشتلخد

──────────────────

٢١٥٢١١يلیغشتلالخدلا عومجم

)١٢()١١(٧ةیلاملا تادوجوملا ىلع ةینامتئالا رئاسخلا تافورصم
──────────────────

٢٠٤١٩٩ةینامتئالا رئاسخلا تافورصمدعبيلیغشتلالخدلايفاص
──────────────────

ةیلیغشتلاتافورصملا
٨٦٨٢نوفظوم
١٠٩تادعموتاكلتمم
٣٢٢٨ىرخأ

──────────────────
١٢٨١١٩ةیلیغشتلا تافورصملاعومجم

──────────────────

٧٦٨٠بئارضلا لبقحبرلا

)١٤()١٠(ةیجراخلا تایلمعلا ىلعبئارض
──────────────────

٦٦٦٦ةرتفللحبرلا

)١٣()١١(ةرطیسملا ریغ قوقحلا ىلإ دئاعلاحبرلا
──────────────────

٥٥٥٣مألا ةكرشلا يمھاسم ىلإ دئاعلا حبرلا
══════════════════

يف مھسلل ضفخملاو يساسألابیصنلا
٠٬٠٢٠٬٠٢)ةیكیرمألاتارالودلاب( حابرألا

══════════════════

ریبكلا رمع قیدصلا
ةرادإلا سلجم سیئر

میلس اضرلادبع دمحم
ةرادإلاسلجم سیئر بئان

ناوعك دلاخ
ةعومجملليذیفنتلاسیئرلا



).ب.م.ش( ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملا

.ةرصتخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم ًاءزج١١ىلإ١نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٤

لماشلالخدللةدحوملاةیلحرملاةمئاقلا
)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١يف ةیھتنملا رھشأةثالثلاةرتفل

ةیكیرمألا تارالودلا نییالمب ماقرألا عیمج

ةعجارم
يف ةیھتنملا رھشأ ةثالثلل

سرام٣١
٢٠١٩٢٠١٨

٦٦٦٦ةرتفللحبرلا
──────────────────

:رخآلا لماشلالخدلا

وأحابرألاىلإ )هریودت ةداعإوأ( ھفینصت ةداعإمتیسيذلا رخآلا لماشلا لخدلا
:ةقحاللا تارتفلا يفرئاسخلا

:ةیبنجأ تالمع لیوحت
٢١ةیبنجألا ةعباتلا تاكرشلا يفةیبنجأ تالمع لیوحت نم ققحم ریغبسكم

:رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردمنّیدتاودأ
)٧(٢٩ةرتفلا لالخ ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا يفاص

──────────────────
)٦(٣١ةرتفلل )ىرخألا ةلماشلاةراسخلا( رخآلا لماشلا لخدلا

──────────────────

٩٧٦٠ةرتفلللماشلالخدلاعومجم
══════════════════

:ىلإ دئاعلا
٨٩٥٠مألا ةكرشلا يمھاسم
٨١٠ةرطیسم ریغ قوقح

──────────────────
٩٧٦٠

══════════════════



).ب.م.ش( ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملا

.ةرصتخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم ًاءزج١١ىلإ١نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٥

ةیدقنلا تاقفدتللةدحوملاةیلحرملاةمئاقلا
)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١يف ةیھتنملارھشأةثالثلاةرتفل

ةیكیرمألا تارالودلا نییالمب ماقرألا عیمج

ةعجارم
ةیھتنملا رھشأةثالثلل

سرام٣١يف
٢٠١٩٢٠١٨

ةیلیغشتلا ةطشنألا
٦٦٦٦ةرتفللحبرلا
:ةیلاتلا دونبلل تالیدعت

١١١٢ةیلاملا تادوجوملا ىلع ةینامتئالا رئاسخلا تافورصم
٩٥ءافطإوكالھتسإ

)١()٢(يفاص-ةرجاتملا ریغ ضرغل اھب ظفتحمنیدتارامثتسإداعبتسا نم حبر
:ةیلیغشتلاتابولطملاو تادوجوملايف تاریغت

)٣٠(١٢ىرخأةلھؤمتانوذأو ةنازخ تانوذأ
)٤٥٠()١(ةرجاتملا ضرغل اھب ظفتحم ةیلام قاروأ
٤٣٦٤٧٧ىرخأ ةیلام تاسسؤموكونبىدلتاعادیإ
٢٤١)٦٠١(ءارش ةداعإتایقافتابجومب ةارتشم ةیلام قاروأ
٢٢٦٨فلسو ضورق
)٢٦٦()١٥١(ىرخأتادوجوم
٧٧١١٢٦ءالمعلاعئادو
)٤٣١()٧٠٧(كونبلاعئادو
)٥٤٨()٣٦٩(ءارشةداعإتایقافتابجومب ةعابم ةیلام قاروأ
٢٣٥١٢٤ىرخأ تابولطم
)٢٥()٩٠(ةیدقن ریغ ىرخأتاریغت

──────────────
)٦٣٢()٣٥٩(ةیلیغشتلا ةطشنألايف مدختسملادقنلا يفاص

──────────────
ةیرامثتسإلا ةطشنألا

)٣٤٢()٦٧٣(ةرجاتملا ریغ ضرغل اھب ظفتحمتارامثتسإءارش
٥٢٠٦٩٨ةرجاتملا ریغ ضرغل اھب ظفتحمتارامثتسإدادرتساوعیب

)٤()١٢(تادعموتاكلتممءارش
١١تادعموتاكلتممعیب
١٤٤يفاص–ةعبات تاكرش يف رامثتسإ

──────────────
٣٥٧)١٥٠(ةیرامثتسإلا ةطشنألانم جتانلا)يف مدختسملا(دقنلا يفاص

──────────────
ةیلیومتلا ةطشنألا
٣٤٨١١يفاص-عادیإتاداھشرادصإ
-٢٦تاضارتقإرادصإ

)٢٦()٨٦(تاضارتقإءارشةداعإودادس
)٦()٦(ةرطیسم ریغ قوقحل ةعوفدم مھسأ حابرأ

-)١(ةنازخ مھسأ ءارش
──────────────

)٢١(٢٨١ةیلیومتلاةطشنألا)يف مدختسملا( نم جتانلادقنلا يفاص
──────────────

)٢٩٦()٢٢٨(ھمكح يف امو دقنلايفریغتلا يفاص
٣١ھمكح يف امو دقنلا ىلعةیبنجألا تالمعلا فرص رعس تاریغت ریثأت
١٬٣٤١١٬١٦٠ةرتفلاةیادب يفھمكح يف امو دقنلا

──────────────
١٬١١٦٨٦٥ةرتفلا ةیاھن يفھمكح يف امو دقنلا

══════════════



).ب.م.ش( ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملا

.ةرصتخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم ًاءزج١١ىلإ١نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٦

ةیكلملاقوقح يف تاریغتلل ةدحوملا ةیلحرملاةمئاقلا
)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١يف ةیھتنملا رھشأةثالثلاةرتفل

ةیكیرمألا تارالودلا نییالمب ماقرألا عیمج

مألا ةكرشلا يمھاسم ىلإ ةدئاعلا ةیكلملا قوقح
قوقح
ةرطیسم ریغ

عومجم
ةیكلملا قوقح

ىرخأ تایطایتحإ

سأر
لاملا

مھسأ
ةنازخ

يطایتحإ
ينوناق

حابرأ
*ةرودم

يطایتحإ
ماع

تالیدعت
لیوحت

ةیبنجأ تالمع

تاریغت
يف ةمكارتم
ةلداعلاةمیقلا

يطایتحإ
قودنص

عومجملادعاقتلا

٣٬٨٦٢٤٥٤٤٬٣١٦)٣٠()٣٧()٧٤٤(٥٠١٩٦٦١٠٠)٤(٢٠١٨٣٫١١٠ربمسید٣١يف

٥٥١١٦٦----٥٥---ةرتفلل حبرلا
ةلماش ةراسخ( رخآ لماش لخد

٣١)٣(٣٤-٥٢٩-----ةرتفلل)ىرخأ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٨٩٨٩٧-٥٢٩-٥٥---ةرتفلل لماشلالخدلا عومجم
)٩٣(-)٩٣(----)٩٣(---**مھسأ حابرأ

)١(-)١(------)١(-ةنازخ مھسأ ءارش
تاكرشلا قوقح يف ىرخأ تاریغت

٨٧)١(----)١(---ةعباتلا
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٣٫٨٥٦٤٧٠٤٬٣٢٦)٣٠()٨()٧٣٩(٥٠١٩٢٧١٠٠)٥(٣٬١١٠)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١يف
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

.)يكیرمأ رالود نویلم٢٠١٨:٤٢٩ربمسید٣١(يكیرمأ رالود نویلم٤٣٠يلامجإب ةعبات تاكرش دیحوت نم ةجتان عیزوتلل ةلباق ریغ تایطایتحإ ىلع ةرودملاحابرألا نمضتت*

.٢٠١٩سرام٢٤خیراتب دقعنملا يونسلا ةیمومعلا ةیعمجلا عامتجا يف )مھسلل يكیرمأ رالود٠٫٠٣عقاوب :٢٠١٨( مھسلل يكیرمأ رالود٠٫٠٣عقاوب مھسأ حابرأ عفد ىلع ةقفاوملاتمت **



).ب.م.ش( ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملا

.ةرصتخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم ًاءزج١١ىلإ١نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٧

ةیكلملاقوقح يف تاریغتلل ةدحوملا ةیلحرملاةمئاقلا
)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١يف ةیھتنملا رھشأةثالثلاةرتفل

ةیكیرمألا تارالودلا نییالمب ماقرألا عیمج

مألا ةكرشلا يمھاسم ىلإ ةدئاعلا ةیكلملا قوقح
قوقح
ةرطیسم ریغ

عومجم
ةیكلملا قوقح

ىرخأ تایطایتحإ

سأر
لاملا

مھسأ
ةنازخ

يطایتحإ
ينوناق

حابرأ
ةرودم

يطایتحإ
ماع

تالیدعت
لیوحت

ةیبنجأ تالمع

تاریغت
يف ةمكارتم
ةلداعلاةمیقلا

يطایتحإ
قودنص

عومجملادعاقتلا

٣٬٩٣٠٤٨٢٤٬٤١٢)٣٣()٢٩()٦٣٨(٤٨١٩٣٩١٠٠-٢٠١٧٣٫١١٠ربمسید٣١يف
دادعإل يلودلا رایعملا قیبطت ریثأت

)٣٦()٨()٢٨(-٣٤--)٦٢(---٩مقر ةیلاملا ریراقتلا
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ریانی١يف امك ھضرع داعم دیصرلا
٣٫٩٠٢٤٧٤٤٫٣٧٦)٣٣(٥)٦٣٨(٤٨١٨٧٧١٠٠-٢٠١٨٣٫١١٠

٥٣١٣٦٦----٥٣---ةرتفلل حبرلا
ةلماش ةراسخ( رخآ لماش لخد

)٦()٣()٣(-)٧(٤-----ةرتفلل )ىرخأ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ةراسخلا(لماشلالخدلا عومجم
٥٠١٠٦٠-)٧(٤-٥٣---ةرتفلل )ةلماشلا

)٩٣(-)٩٣(----)٩٣(---مھسأ حابرأ
تاكرشلا قوقح يف ىرخأ تاریغت

٩٧)٢(----)٢(---ةعباتلا
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٣٬٨٥٧٤٩٣٤٬٣٥٠)٣٣()٢()٦٣٤(٤٨١٨٣٥١٠٠-٣٬١١٠)ةعجارم(٢٠١٨سرام٣١يف
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



).ب.م.ش( ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملا

٨

ةرصتخملاةدحوملاةیلحرملاةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١

ةیكیرمألا تارالودلا نییالمب ماقرألا عیمج
ةطشنألاو سیسأتلا١

صیخرت بجومب ھلامعأ لوازیو ،يریمأ موسرم بجومب نیرحبلا ةكلمم يف]كنبلا[).ب.م.ش( ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملاتسسأت
يف جردمو ةدودحم ةیلوؤسم تاذ ةینیرحب ةمھاسم ةكرشنع ةرابع كنبلا.يزكرملا نیرحبلا فرصم نع رداص ةلمجلاب يفرصم
.)"ةعومجملاب"ًاعم مھیلإ راشملا(ةعباتلاھتاكرشو كنبللةیساسألامألا ةكرشلا يزكرملا ایبیل  فرصم ربتعی .نیرحبلا ةصروب

كنبلا.نیرحبلا ةكلمم ،ةمانملا ،٥٦٩٨.ب.ص ،ةیسامولبدلا ةقطنملا ،ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملا جرب وھ كنبلل لجسملا ناونعلا نإ
.نیرحبلا ةكلمم ،ةحایسلاو ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو نع رداصلا١٠٢٩٩مقر يراجتلا صیخرتلا بجومب لجسم

تاسسؤملاو تاكرشلا عم ةیفرصملالامعألا ىلع ةنمضتملا ةلمجلاب ةیلودلا ةیفرصملا تامدخلا نم ةعومجممیدقتبةعومجملاموقت
ةیفرصملا تامدخلاو يراجتلالیومتلاتامدخوةنازخلاوةكرتشملاضورقلاو ةلكیھملا تالیومتلاوعیراشملا لیومتو ةیلاملا
.ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يفطقفةئزجتلل ةیفرصملا تامدخلا مدقتو.ةیمالسإلا

ةعومجمللةیبساحملا تاسایسلايف تاریغتلاو دادعإلا سسأ٢

دادعإلا سسأ١-٢
يلودلا ةبساحملا رایعملًاقفو٢٠١٩سرام٣١يف ةیھتنملارھشأةثالثلاةرتفل ةرصتخملاةدحوملاةـیلحرملاةـیلاملا مئاوقلا تدـعأ

."ةیلحرملا ةیلاملا ریراقتلاب"صاخلا٣٤مـقر

ةدحوملاةیلاملا مئاوقلا يفةبولطملاتاحاصفإلاوتامولعملا عیمج ىلع ةرصتخملاةدحوملاةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا لمتشت ال
كنبلا ماق.٢٠١٨ربمسید٣١يفةیھتنملا ةنسللةعومجملل ةدحوملاةیونسلاةیلاملا مئاوقلا عم نارتقالاب أرقت نأ بجیو،ةیونسلا
تاسایسلا نع حاصفإلا متو٢٠١٩ریانی١نم ًارابتعاراجیإلا دوقعبقلعتملا١٦مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا قیبطتب
ةیھتنملارھشأةثالثلاةرتفجئاتن نوكت نأ يرورضلا نم سیل ھنإ،كلذ ىلإةفاضإلاب.٣حاضیإ يفدیدجلا رایعملااذھل ةیبساحملا
.٢٠١٩ربمسید٣١يفيھتنتسيتلاةیلاملا ةنسلل اھعقوت نكمی يتلا جئاتنلل ًالیلد٢٠١٩سرام٣١يف

دیحوتلاسسأ٢-٢
ةدصرألاو تالماعملا داعبتسا دعب ةعباتلاھتاكرشو كنبللةیلاملا مئاوقلاىلع ةرصتخملاةدحوملاةیلحرملاةیلاملا مئاوقلاهذھنمضتت
.ةینیبلا

ةعومجملا لبق نم ةقبطم ةدیدج تالیدعتو تاریسفتو رییاعم٣-٢
دادعإ يف اھعابتإ مت يتلاكلتلةقباطم يھةرصتخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ يف ةعبتملا ةیبساحملا تاسایسلا نإ
نم ًارابتعاةذفانلاةدیدجلا رییاعملا قیبطتءانثتسإب،٢٠١٨ربمسید٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةعومجملل ةدحوملا ةیونسلا ةیلاملا مئاوقلا

.٢٠١٩ریانی١

٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیونسلا ةیلاملا مئاوقلا عجار ةقباسلا ةنسلل ةنراقملا ماقرأبةقلعتملاةیبساحملا تاسایسلل ةبسنلاب
.٢٠١٨ربمسید

هذھ دادعإ يف ةعومجملالبق نم اھقیبطت متو٢٠١٩ةنس نمًارابتعاةذفانةیلاتلا ةلدعملاو ةدیدجلاةیبساحملا رییاعملا تحبصأ
.لاحلا ىضتقم بسح،ةرصتخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا

١٦مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا١-٣-٢
ةنجل ریسفتو راجیإلا دوقعب قلعتملا١٧مقر يلودلا ةبساحملا رایعملحم١٦مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا لحی
ریراقتلا تاریسفت ةنجل ریسفتو راجیإلا دقع ىلع يوتحی ام بیترت ناك اذإ ام دیدحتب قلعتملا٤مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا تاریسفت
مقر قباسلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا تاریسفت ةنجل ریسفتو زفاوحلا–ةیلیغشتلا ریجأتلا دوقعب قلعتملا١٥مقر قباسلا ةیلودلا ةیلاملا

سایقلاو تابثإلاب ةصاخلا ئدابملا رایعملا ددحی .راجیإلا دقعل ينوناقلا لكشلا ذخأت يتلا تالماعملا رھوج مییقتب قلعتملا٢٧
.ةینازیملا يف جردم درفنمجذومن بجومب راجیإلا دوقع ةفاك باستحا نیرجأتسملانم بلطتیو راجیإلا دوقعل حاصفإلاو ضرعلاو
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٩

ةرصتخملاةدحوملاةیلحرملاةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١

ةیكیرمألا تارالودلا نییالمب ماقرألا عیمج
)ةمتت(ةعومجمللةیبساحملا تاسایسلايف تاریغتلاو دادعإلا سسأ٢

)ةمتت(ةعومجملا لبق نم ةقبطم ةدیدج تالیدعتو تاریسفتو رییاعم٣-٢

)ةمتت(١٦مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا١-٣-٢
اھتاراجیإ دوقعنم دقع لكفینصتو باستحابةعومجملاموقت،١٦مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملاقیبطتلبق
.١٧مقر يلودلا ةبساحملا رایعمل ًاقفويلیغشت راجیإ دقع وأ يلیومت راجیإ دقع اھنأ ىلع امإ راجیإلا دقع ةیادب خیرات يف )رجأتسمك(

،راجیإلا دوقع ةفاكل سایقلاو تابثإللدرفنم جھن قیبطتب ةعومجملا تماق،١٦مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا قیبطت دنع
ةعومجملا تماق .ةمیقلا ةضفخنم تادوجوملا راجیإ دوقعو لجألا ةریصقلا راجیإلا دوقع ءانثتسإب ،رجأتسملا يھ اھیف نوكت يتلا
تادوجوملا مادختسايفقحلالثمت يتلا تادوجوملا مادختسايفقحلاو راجیإلا تاعوفدم دیدستل راجیإلا دوقع تامازتلا تابثإب
دنع لدعملايعجرلارثألابةقیرطلا مادختساب١٦مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا قیبطتب ةعومجملا تماق.ةیساسألا
،ةقیرطلا هذھ بجومبو.ةنراقملا تامولعم ضرع ةداعإ متینل،يلاتلابو٢٠١٩ریانی١يفيئدبملاقیبطتلا خیراتبرایعملاقیبطت
تراتخا.يئدبملا قیبطتلا خیراتب مكارتملا ریثأتلا تابثإ عم يعجر رثأب١٦مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا قیبطت متی
راجیإ دوقع اھنأ ىلعًاقبسماھدیدحت مت يتلا دوقعلا ىلع طقف رایعملا قیبطتب حمست يتلاةیلاقتنالاةیلمعلاةلیسولامادختسا ةعومجملا
تراتخا امك.يئدبملا قیبطتلاخیرات يف٤مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا تاریسفت ةنجل ریسفتو١٧مقر يلودلا ةبساحملا رایعمقبطت
وأ ًارھش١٢اھیف راجیإلا ةدم راجیإ دوقع اھیدل يئدبملا قیبطتلا خیرات يف يتلا راجیإلا دوقعل تابثإلا تاءافعإ مادختسا ةعومجملا
ةمیقلا ةضفخنم ةیساسألا تادوجوملا اھیف نوكت يتلا راجیإ دوقعو )"لجألا ةریصق راجیإ دوقع"( ءارش رایخ ىلع يوتحت الو لقأ
.)"ةمیقلا ةضفخنم تادوجوم"(

ىرخألا تادوجوملانمضةیساسألاتادوجوملامادختسايفقحلالثمی يذلا تادوجوملامادختسايفقحلاتابثإبةعومجملاتماق
موقت،راجیإلا دوقعتامازتلاسایق دنع .ىرخألاتابولطملا نمضراجیإلا تاعوفدمدیدستل ةلباقملا راجیإلادوقعتامازتلاو
يلودلا رایعملا قیبطت نإ.٢٠١٩ریانی١يفاھب صاخلايفاضإلا ضارتقالا لدعممادختساب راجیإلا تاعوفدم مصخبةعومجملا

.ةعومجملا ىلعيرھوجریثأتيأھل سیل١٦مقر ةیلاملا ریراقتلا دادعإل

دعب ةیمازلإ ریغ اھنكلو ةرداص ةدیدجتالیدعتوتاریسفتو رییاعم٤-٢

خیرات ىتحدعب ةیمازلإ ریغ يھ يتلاو٢٠١٩ریانی١يف امك اھرادصإ مت ةدیدج تالیدعتوتاریسفتورییاعمةیأ كانھ نكت مل
.ةعومجملل ةرصتخملا ةدحوملا ةیلحرملاةیلاملا مئاوقلا رادصإ

ةیبساحملا تاسایسلا مھأل صخلم٣

ةقباطم يھ ةرصتخملاةدحوملا ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ يف ةمدختسملا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ةیبساحملا تاسایسلا نإ
ةحضوملا تاسایسلاءانثتساب٢٠١٨ربمسید٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیونسلا ةیلاملامئاوقلادادعإيف اھمادختسا مت يتلا كلتل
ریانی١نمًارابتعا ةیلاتلا ةیبساحملا تاسایسلاقیبطتمت،هالعأ٢حاضیإلا يف ةحضوملا ةدیدجلارییاعملاقیبطتىلع ًءانب .هاندأ

يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیونسلاةیلاملامئاوقلا يف ةدراولاةلباقملا ةیبساحملا تاسایسلا ىلإفاضت وأ لدعت / لحم لحتل٢٠١٩
.٢٠١٨ربمسید٣١

تادوجوملا مادختسا يف قحلا١-٣
يساسألا دوجوملا ھیف نوكی يذلاخیراتلا،يأ( راجیإلا دقعةیادبخیرات يفتادوجوملامادختسايفقحلاتابثإبةعومجملاموقت
يفلالحمضالارئاسخومكارتمكالھتسايأ اھنم ًاموسحم،ةفلكتلابتادوجوملامادختسايفقحلاسایق متی.)مادختسالل ًاحاتم
دوقعتامازتلا غلبمىلعتادوجوملامادختسايفقحلاةفلكتنمضتت .راجیإلادوقعتامازتلالسایق ةداعإ يألاھلیدعت متیو،ةمیقلا
راجیإلا دقع ةیادبخیرات لبق وأ يف اھئارجإ مت يتلا راجیإلادوقعتاعوفدمو ةدبكتملاةیئدبملاةرشابملا فیلاكتلاوةتبثملاراجیإلا
يف رجؤملادوجوملاةیكلم ىلع لوصحلا نمةلوقعمةروصب ةدكأتمةعومجملا نكت مل ام.ةملتسملا راجیإلا زفاوح اھنم ًاموسحم
ةیجاتنإلا اھرامعأىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلعةتبثملا تادوجوملامادختسايفقحلاكالھتسإ متی ،راجیإلا دقعةرتفةیاھن
ةجردملاةمیقلاتابثإمتی.ةمیقلا يفلالحمضالاىلإتادوجوملامادختسايفقحلاعضخی.رصقأ امھیأ ،راجیإلادقعةدموأ ةردقملا
.يلاملا زكرملل ةرصخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةمئاقلا يف ىرخألا تادوجوملانمض تادوجوملامادختسايفقحلل
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ةرصتخملاةدحوملاةیلحرملاةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
)ةعجارم(٢٠١٩سرام٣١

ةیكیرمألا تارالودلا نییالمب ماقرألا عیمج

)ةمتت(ةیبساحملا تاسایسلا مھأل صخلم٣

راجیإلا دقع تامازتلا٢-٣
ىلعددستسيتلا راجیإلا تاعوفدمل ةیلاحلا ةمیقلاب ةساقملا راجیإلادقعتامازتلاتابثإبةعومجملاموقت،راجیإلا دقعةیادبخیرات يف
دقع ةیادبخیرات يف يفاضإلا ضارتقالا لدعم ةعومجملا مدختست،راجیإلاتاعوفدمل ةیلاحلا ةمیقلا باستحا دنع.راجیإلا دقعةرتفىدم
دقعتامازتلاغلبم ةدایز متی،راجیإلا دقع ةیادبخیرات دعب.ةلوھسب راجیإلا دقع يف ةدئافلالدعم دیدحت ناكمإلاب نكی ملاذإراجیإلا
دقعتامازتلالةجردملاةمیقلا سایق ةداعإ متی،كلذىلإ ةفاضإلاب.ةددسملاراجیإلا تاعوفدمضیفختوةیفاضإلاةدئافلا سكعیل راجیإلا
ءارشل مییقتلا يف رییغت وأةتباثلا راجیإلا تاعوفدم يفيرھوجرییغت وأ راجیإلا دقع ةدم يف رییغت وأ لیدعت كانھ ناك اذإ راجیإلا
.يلاملا زكرملل ةرصخملا ةدحوملا ةیلحرملا ةمئاقلا يف يفىرخألا تابولطملا نمض ةتبثملاويساسألادوجوملا

ةمیقلا ةضفخنم تادوجوملا راجیإ دوقعو لجألا ةریصق راجیإ دوقع٣-٣
ةدم يھتنت يتلا كلت راجیإلا دوقع يأ( لجألا ةریصقلا اھتراجیإ دوقع ىلع لجألا ریصقلا راجیإلا دقعءافعإ قیبطتب ةعومجملا موقت
راجیإ دقع ءافعإ قیبطتب موقت امك .)ءارشلا رایخ ىلع يوتحت الو راجیإلا دقع ةیادب خیرات نملقأ وأ ًارھش١٢لالخ اھراجیإ
تابثإ متی.)يكیرمأ رالود٥٬٠٠٠نم لقأ ،يأ( ةمیقلا ةضفخنم اھنأب ربتعت يتلا راجیإلا دوقع ىلع ةمیقلا ةضفخنم تادوجوملا
ةرتف ىدم ىلع تابثألا طسقلا ساسأ ىلع تافورصمك ةمیقلا ةضفخنم تادوجوملا راجیإ دوقعو لجألا ةریصق راجیإلا دوقع تاعوفدم
.راجیإلا دقع

ةرجاتملا ریغ ضرغل اھب ظفتحم تارامثتسإ٤
سرام٣١

٢٠١٩
ربمسید٣١

٢٠١٨
نید تادنس

١٬١٢٤١٬١٢٤ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردم
٤٬٩٠٣٤٬٦٤٩رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم

──────────────
٦٬٠٢٧٥٬٧٧٣

)١٢١()١٢٠(ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا تاصصخم
──────────────

٥٬٩٠٧٥٬٦٥٢
يفاص-نیدلا تادنس

ةیكلملا قوقح مھسأ تادنس
٩٩رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم

──────────────
٩٩ةیكلملا قوقح مھسأ تادنس

──────────────
٥٬٩١٦٥٬٦٦١

══════════════

:٢٠١٨ربمسید٣١و٢٠١٩سرام٣١يف امك نیدلا تادنسل ةلحرملا بسحمیسقت وھ يلی امیف

٢٠١٩سرام٣١
عومجملا٣ةلحرملا٢ةلحرملا١ةلحرملا

٥٬٧٦٤١٦١١٠٢٦٬٠٢٧يلامجإ ،نید تادنس
)١٢٠()١٠٢()٧()١١(ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا تاصصخم

──────────────────────────
٥٬٩٠٧-٥٬٧٥٣١٥٤

══════════════════════════

٢٠١٨ربمسید٣١
عومجملا٣ةلحرملا٢ةلحرملا١ةلحرملا

٥٬٥٣٤١٣٧١٠٢٥٫٧٧٣يلامجإ ،نید تادنس
)١٢١()١٠٢()٦()١٣(ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا تاصصخم

──────────────────────────
٥٬٦٥٢-٥٬٥٢١١٣١

══════════════════════════



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

11 

 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2019مارس  31

 

 ات األمريكيةجميع األرقام بماليين الدوالر 

 

 قروض وسلف 5

 2019مارس  31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 15,476 621 862 13,993 ، إجماليقروض وسلف
 (567) (440) (78) (49) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 ─────── ─────── ────── ────── 
 13,944 784 181 14,909 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 

 2018 ديسمبر 31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 15,448 617 938 13,893 قروض وسلف، إجمالي
 (564) (429) (88) (47) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 ─────── ─────── ────── ────── 
 13,846 850 188 14,884 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 
مارس  31و 2019مارس  31االئتمانية المتوقعة خالل الفترات المنتهية في  فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر

2018: 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 564 429 88 47 2018 ديسمبر 31كما في 
 - 12 (12) - صافي التحويالت بين المراحل

 (11) (11) - - بالغ مشطوبةم
 14 10 2 2 صافي –المخصص للفترة 

 ─────── ─────── ────── ─────── 
 567 440 78 49 2019مارس  31كما في 

 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 590 376 172 42 2018يناير  1كما في 
 - 18 (18) - ت بين المراحلصافي التحويال
 (19) (19) - - مبالغ مشطوبة

 20 13 5 2 صافي –المخصص للفترة 
 ─────── ─────── ────── ─────── 

 591 388 159 44 2018مارس  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2019مارس  31

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 آخردخل تشغيلي  6

 
مارس  31

2019 
مارس  31

2018 
   

 50 50 صافي  – دخل الرسوم والعموالت

 6 6 دخل من عمليات المكتب

 3 (1) صافي -في المشتقات المالية  التداولمن )خسارة( ربح 
 15 9 صافي -بية في العمالت األجن التداولمن  ربح

 (2) (2) *العمالت األجنبية تغيرات ن لتحوط معلى اخسارة 

 1 2 صافي – لغرض غير المتاجرةمحتفظ بها دين  ستثماراتإستبعاد إمن ربح 

 (3) 4 صافي –محتفظ بها لغرض المتاجرة  أوراق ماليةمن )خسارة(  ربح

 3 8 صافي –أخرى 
 ─────── ─────── 
 76 73 
 ═══════ ═══════ 

 
 المتعلقة بالمعاملة التي لديها تأثير مقاصة على المصروف الضريبي للفترة.العمالت األجنبية على التحوط من تغيرات  خسارة* 
 

 ئتمانية على الموجودات الماليةاالخسائر ال اتمصروف 7

 
مارس  31

2019 
مارس  31

2018 
   

 - (1) محتفظ بها لغرض غير المتاجرةدين ستثمارات إ

 20 14 قروض وسلف

 (8) (2) االرتباطات االئتمانية والبنود المحتملة والموجودات المالية األخرى
 ─────── ─────── 
 11 12 
 ═══════ ═══════ 
 القطاعات التشغيلية  8
 
األعمال وأنشطتها.  تشغيلية والتي تبنى على أساس وحداتأعمال  تخمسة قطاعا إلىالمجموعة أنشطة غراض إدارية تم توزيع أل

 : ةوفقاً لذلك تم هيكلة المجموعة لوضع أنشطتها تحت األقسام المختلفة التالي
 

التابعة  تغطي أنشطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركات فريقياأوشمال  لشرق األوسطمنطقة االشركات التابعة ل -
 ؛المتوسطشرق في شمال أفريقيا ودول 

 

والتمويل التجاري والخدمات المصرفية  توهيكلة التمويال الشركاتتمويل تغطي ة الدولية بالجملة الخدمات المصرفي -
 اإلسالمية والقروض المشتركة؛

 

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

بانكو هي لشركة تابعة برازيلية  وأنشطة الخزانةصرفية التجارية أساسية األنشطة المة يعكس بصورإيه.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  أخرى -
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2019مارس  31

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 )تتمة(القطاعات التشغيلية  8
 

لفترة المالمة أشهر المنتهية في 
 2019مارس  31

الشركات التابعة 
لشرق منطقة ال

وشمال  األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

الدولية 
 بالجملة 

خزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
 المجموع  خرىأ البرازيل

       
 139 17 44 8 41 29 صافي دخل الفوائد 
 76 5 29 8 23 11 دخل تشغيلي آخر 

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 215 22 73 16 64 40 مجموع الدخل التشغيلي 

       
 116 13 41 10 36 16  الخسائر االئتمانيةالربح قبل 

مصروفات الخسائر االئتمانية 
 (11) - (8) - 1 (4) على الموجودات المالية

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

والمصروفات التشغيلية غير 

 105 13 33 10 37 12 المخصصة

 (10) - (3) - (2) (5) الخارجية  على العمليات ضرائب

غير  المصروفات التشغيلية

 (29)      المخصصة 
     ────── 

 66    للفترةالربح 
      ══════ 

 الموجودات التشغيلية

 29,940 65 7,808 9,349 9,351 3,367 2019مارس  31كما في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 المطلوبات التشغيلية

 25,614 12 6,608 16,056 - 2,938 2019مارس  31كما في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 
  2018مارس  31

الشركات التابعة 
لشرق منطقة ال

 وشمال األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة 
خزانة 

 المجموعة
إيه.بي.سي 

 المجموع  خرىأ البرازيل
       

 138 10 48 10 40 30  صافي دخل الفوائد

 73 4 31 7 20 11 دخل تشغيلي آخر 
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 211 14 79 17 60 41 مجموع الدخل التشغيلي 
       

 119 8 45 11 37 18  الخسائر االئتمانيةالربح قبل 
مصروفات الخسائر االئتمانية 

 (12) - (7) - (4) (1) على الموجودات المالية
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

الربح قبل الضرائب 

والمصروفات التشغيلية غير 

 107 8 38 11 33 17 المخصصة

 (14) - (7) - (2) (5) الخارجية  ضرائب على العمليات

المصروفات التشغيلية غير 

 (27)      المخصصة 
     ────── 

 66    للفترةالربح 

      ══════ 
 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  31كما في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2019مارس  31

 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل 9

 

 للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة.قيمة العادلة الجدول التالي قياس التسلسل الهرمي لل يقدم
 

 :2019مارس  31لقيمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الهرمي الحات الكمية لقياس اإلفصا
 

 ة المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات المالي

  1المستوى  2المستوى  المجموع 
    

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  975 - 975

 جرةستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاإ 4,672 123 4,795

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  269 170 439

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 10 10
 

 :2019مارس  31كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة: المطلوبات

  1المستوى  2المستوى  المجموع 
    

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  246 149 395

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 52 52

 
 :2018ديسمبر  31اإلفصاحات الكمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات كما في 

 

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  977 - 977

 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 4,448 93 4,541
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  272 178 450
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 18 18

 

 : 2018ديسمبر  31للمطلوبات كما في  اإلفصاحات الكمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  263 150 413
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 31 31
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 مختصرة ال الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2019مارس  31

 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 )تتمة( ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل 9
 

 القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
  تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة.إن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة الما يلي، فبإستثناء 

 

  2019مارس  31  2018ديسمبر  31

  القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة

 الموجودات المالية      

1,070 1,124  1,134 1,124 
 محتفظ بها لغرض غير المتاجرةدين ستثمارات إ

 ي إجمال –مدرجة بالتكلفة المطفأة 
      
 المطلوبات المالية      

 إقتراضات 1,947 1,951  2,012 2,017
 

بين حدثت تحويالت فيما ما إذا كانت قد المجموعة حدد ت، بالقيمة العادلة على أساس متكررإثباتها لألدوات المالية التي يتم بالنسبة 
 .ماليإعداد كل تقرير هاية فترة في نالتصنيف المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم 

 

 1األدوات المالية في المستوى 
ً . يعتبر السوق نشطالمدرجة بتاريخ الميزانيةأسعار السوق  إلىنشطة السواق األستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في ت  ا

صناعية أو  ةمجموع أو رأو السمسا رالتاج متوفرة بصورة منتظمة من شركة الصرافة أومتاحة والمدرجة إذا كانت األسعار 
معامالت السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام دون شروط تفضيلية. إن أسعار تلك و الجهات الرقابية، وتمثل التسعير أ تخدما

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

 

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

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

 .2مالحظتها، فإنه يتم تضمين األداة ضمن المستوى 
 

 2والمستوى  1تحويالت بين المستوى 
 : ال شيء(.2018ديسمبر  31) 2019مارس  31المنتهية في  الفترةخالل  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحوياليكن هناك لم 
 

 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة  10
 

 حسب المرحلة والخسائر االئتمانية المتوقعةاالئتمان( تحويل )بعد تطبيق عامل التعرضات  (أ
 

 2019مارس  31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 3,931 38 182 3,711 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 (49) (25) (10) (14) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 

 2018ديسمبر  31 

 عالمجمو 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

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

 (52) (16) (22) (14) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 مراجعة() 2019مارس  31

 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 )تتمة(ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة  10
 

 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل الفترة:
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 52 16 22 14 2018 ديسمبر 31كما في 
 (3) 9 (12) - صافي -الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة  تغيرات

 ─────── ─────── ────── ─────── 
 49 25 10 14 2019مارس  31كما في 

 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 53 3 37 13 2018يناير  1كما في 
 (8) - (7) (1) صافي -االئتمانية المتوقعة للفترة الخسائر  تغيرات

 ─────── ─────── ────── ─────── 
 45 3 30 12 2018مارس  31كما في 

 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
 

 لتزامات محتملةاوئتمانية ا رتباطاتا ب(

 

 مارس  31

2019 

ديسمبر  31
2018 

   
 3,662 2,987 الت قصيرة األجل وذاتية التصفيةالتزامات محتملة من المتاجرة والمعام

 4,043 3,870 ئتمان مباشرة وخطابات ضمان إبدائل 
 2,272 2,377 رتباطات أخرى اقروض غير مسحوبة و رتباطاتا

 ─────── ─────── 
 9,234 9,977 

 ═══════ ═══════ 
 4.173 3,931 بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان  يةتعرضات االئتمانال
 ═══════ ═══════ 

 3.274 3,210 المعادل الموزون بالمخاطر
 ═══════ ═══════ 
 

 المشتقات المالية (ج
 فيما يلي المبالغ االعتبارية القائمة في تاريخ القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي:

 
 مارس 31

2019 

ديسمبر  31
2018 

   
 9,719 10,974 مقايضات أسعار الفائدة

 532 616 العمالت يضاتمقا
 3,661 5,547 عقود صرف أجنبي آجلة

 6,661 10,332 عقود الخيارات
 3,208 5,311 عقود مستقبلية

 ─────── ─────── 
 32,780 23,781 
 ═══════ ═══════ 
   

 2,102 2,236 )مخاطر االئتمان والسوق(المعادل الموزون بالمخاطر 
 ═══════ ═══════ 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية يضاحات إ
 )مراجعة( 2019مارس  31

 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 11
 

والمساهمين الرئيسين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي األساسية ذات العالقة الشركة األم  األطرافتمثل 
. مشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل هذه األطرافالسيطرة السيطرة أو خاضعة للوشركات إلدارة الرئيسيين للمجموعة ا

 يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 

 :للمركز المالي الموحدةالمرحلية  القائمةفي  المتضمنةقة المتعلقة باألطراف ذات العالالفترة فيما يلي أرصدة نهاية 
 

ديسمبر  31
2018 

 مارس  31

2019 

 أعضاء 

 مجلس اإلدارة 

 مساهمين 

 نيرئيسي

 الشركة 

  األساسية األم
      

 ودائع العمالء 3,126 670 7 3,803 3,803

 إقتراضات 1,505 - - 1,505 1,505

515 495 - - 495 

ة من المتاجرة لتزامات محتملإ
والمعامالت قصيرة األجل وذاتية 

 التصفية
 

 :لألرباح أو الخسائر الموحدةالمرحلية  القائمةالمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المتضمنة في و الدخلفيما يلي 
 

 مارس  31
2018 

مارس  31

2019     
      
 دخل عمولة    2 2

 مصروفات الفوائد    33 26

 


