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 الشامل لدخل ل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2018سبتمبر  30منتهية في أشهر ال التسعةلفترة 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 مراجعة 

 
 للثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30
 للتسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30
 2018 2017 2018 2017 

     
     

 194 197 62 58 للفترةالربح 
 ──────── ───────── ───────── ───────── 

     

     خر:الشامل اآلدخل ال

     
 أوإعادة تصنيفه )سيتم الدخل الشامل اآلخر الذي 

في الفترات  ئرأو الخسااألرباح إعادة تدويره( إلى 
     الالحقة:

     

     تحويل عمالت أجنبية:
غير محقق من تحويل عمالت أجنبية )خسارة( مكسب 

 28 (201) 38 (36) في الشركات التابعة األجنبية
     

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ديّنأدوات 
     :الشامل اآلخر

 - (10) - 20 صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة
     

     موجودات مالية متاحة للبيع:
 30 - 10 - صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة

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

 (16) 48 (211) 58 
 ──────── ──────── ───────── ───────── 

أو إعادة تصنيفه )لن يتم الدخل الشامل اآلخر الذي 
في الفترات  ئرأو الخسااألرباح إعادة تدويره( إلى 

     الالحقة:

 (1) - - - صندوق التقاعد يإحتياطصافي التغير في 
 ──────── ───────── ───────── ───────── 

 - - - (1) 
 ──────── ───────── ───────── ───────── 

     

( الدخل الشامل اآلخر الشاملة األخرى )الخسارة

 57 (211) 48 (16) للفترة
 ──────── ───────── ───────── ───────── 

     

 251 (14) 110 42 للفترة)الخسارة الشاملة( الشامل الدخل مجموع 
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     

     العائد إلى:
 196 24 80 38 مساهمي الشركة األم
 55 (38) 30 4 حقوق غير مسيطرة

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

 42 110 (14) 251 
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 لتدفقات النقديةل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 مراجعة  

 
 أشهر المنتهية للتسعة
 سبتمبر 30في 

 2018 2017 
    األنشطة التشغيلية

 194 197  للفترة الربح 
    

    :تعديالت للبنود التالية

 67 62  ت الخسائر االئتمانية على الموجودات المالية مصروفا
 14 16   وإطفاء إستهالك
 2 -  صافي  –من استبعاد ممتلكات ومعدات  خسارة

 (10) (4)  صافي -محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات ربح من استبعاد 
    تشغيلية:المطلوبات الموجودات والتغيرات في     

 150 28  أخرى مؤهلةوأذونات  أذونات خزانة
 (138) (181)  أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 385 976  ومؤسسات مالية أخرى بنوكلدى  إيداعات

 (275) (244)  إعادة شراء اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب

 497 (22)  قروض وسلف
 106 (609)  موجودات أخرىفوائد مستحقة القبض و

 1,785 387  عمالءالودائع 

 (1,627) 253   البنوكودائع 

 308 (968)  إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 

 (169) 204  مطلوبات أخرىفوائد مستحقة الدفع و

 44 99  أخرى غير نقدية  تغيرات
  ─────── ─────── 

 1,333 194  األنشطة التشغيليةالناتج من  صافي النقد
  ─────── ─────── 

    يةستمماراألنشطة اإل

 (1,921) (1,414)  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  إستثماراتشراء 
 1,711 1,440  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات استردادوبيع 

 (20) (26)  ومعداتممتلكات شراء 
 5 15  ومعداتممتلكات بيع 

 6 1  صافي  –إستثمار في شركات تابعة 
  ─────── ─────── 

 (219) 16  يةستثماراألنشطة اإل)المستخدم في( الناتج من صافي النقد 
  ─────── ─────── 

    األنشطة التمويلية

 (7) 15  صافي -يداع إشهادات  إصدار

 (1,596) (28)  صافي - إعادة شراء أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرىاسترداد / 

 (93) (93)  لمساهمي المجموعةمدفوعة أرباح أسهم 

 (23) (20)  أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة

 - (4)  شراء أسهم خزانة
  ─────── ─────── 

 (1,719) (130)  التمويلية األنشطةالمستخدم في  صافي النقد
  ─────── ─────── 
    

 (605) 80  النقد وما في حكمهفي صافي التغير 
    

 12 (21)  على النقد وما في حكمهتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية 
    

 1,530 1,160  الفترةفي بداية النقد وما في حكمه 
  ─────── ─────── 

 937 1,219  فترة في نهاية ال النقد وما في حكمه
  ═══════ ═══════ 
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 يةالملكلتغيرات في حقوق المرحلية الموحدة لائمة الق
 )مراجعة( 2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 حقوق

  غير مسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية 

    إحتياطيات أخرى     

 
 رأس
 أسهم خزانة المال

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح
 ة*مدور

 إحتياطي
 عام

 تعديالت
 تحويل

 عمالت أجنبية

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم

إحتياطي 
صندوق 

   المجموع التقاعد
            

 4.412 482 3.930 (33) (29) (638) 100 939 481 - 3.110 2017ديسمبر  31في 

تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
 (36) (8) (28) - 34 - - (62) - - - (4)إيضاح  9التقارير المالية رقم 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
يناير  1الرصيد معاد عرضه كما في 

2018 3.110 - 481 877 100 (638) 5 (33) 3.902 474 4.376 

 197 38 159 - - - - 159 - - - الربح للفترة

 (211) (76) (135) - (10) (125) - - - - - للفترة  خسارة شاملة أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

خسارة الشامل )الدخل مجموع ال
 (14) (38) 24 - (10) (125) - 159 - - - شاملة( للفترةال

 (93) - (93) - - - - (93) - - - أرباح أسهم

 (4) - (4) - - - - - - (4) - (3)إيضاح  شراء أسهم خزانة 
تغيرات أخرى في حقوق الشركات 

 2 2 - - - - - - - - - التابعة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4.267 438 3.829 (33) (5) (763) 100 943 481 (4) 3.110 ة()مراجع 2018 سبتمبر 30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 .مليون دوالر أمريكي( 424 :2017ديسمبر  31) ريكيمليون دوالر أم 429ات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي المدورة على إحتياطيتتضمن األرباح  *
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 الملكيةلتغيرات في حقوق المرحلية الموحدة لائمة الق
 )مراجعة( 2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

  العائدة إلى مساهمي الشركة األم حقوق الملكية 

 حقوق
غير 
  طرةمسي

 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 
            

 194 43 151 - - - - 151 - - - للفترةالربح 
)الخسارة  الدخل الشامل اآلخر

 57 12 45 (1) 30 16 - - - - - الشاملة األخرى( للفترة
 ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── 

)الخسارة  الشامل موع الدخلمج
 251 55 196 (1) 30 16 - 151 - - - الشاملة( للفترة

 (93) - (93) - - - - (93) - - -  أرباح أسهم
تغيرات أخرى في حقوق 

 3 5 (2) - - - - (2) - - - الشركات التابعة
 ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4.421 494 3.927 (36) (15) (609) 100 915 462 - 3.110 )مراجعة( 2017سبتمبر  30في 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (راجعةم) 2018 سبتمبر 30

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 التأسيس واألنشطة 1
 

في مملكة البحرين بموجب مرسوم أميري، ويزاول أعماله بموجب  "[البنك"[المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب.(  تتأسس
رينية ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة بحالبنك عبارة عن ترخيص مصرفي بالجملة صادر عن مصرف البحرين المركزي. 

المشار إليهم معاً )التابعة  للبنك وشركاته األساسيةليبيا المركزي الشركة األم  رج في بورصة البحرين. يعتبر مصرفومد
 (."بالمجموعة"

 

البنك لبحرين. ، المنامة، مملكة ا5698إن العنوان المسجل للبنك هو برج المؤسسة العربية المصرفية، المنطقة الدبلوماسية، ص.ب. 
 ، مملكة البحرين.لصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحةا 10299مسجل بموجب الترخيص التجاري رقم 

 
ات والمؤسسات المصرفية مع الشركمجموعة من الخدمات المصرفية الدولية بالجملة المتضمنة على األعمال بتقديم المجموعة قوم ت

التجاري والخدمات المصرفية التمويل خدمات ووالخزانة  المشتركةض وهيكلة والقرمالت الوالتموي المالية وتمويل المشاريع
  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقطوتقدم الخدمات المصرفية للتجزئة اإلسالمية. 

 

 للمجموعة السياسات المحاسبيةالتغيرات في أسس اإلعداد و 2
 

 أسس اإلعداد 2-1
لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالمختصرة لفترة  الموحدةالمرحليـة ة ـيت القوائم المالـدأع

  .بالتقارير المالية المرحلية" الخاص" 34رقـم 
 

الموحدة لية في القوائم الماالمطلوبة  اإلفصاحاتوالمختصرة على جميع المعلومات الموحدة ال تشتمل القوائم المالية المرحلية 
قام البنك . 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةالموحدة للمجموعة السنوية ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية السنوية، 

 15المتعلق "باألدوات المالية" والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لك المعايير وتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لت 2018يناير  1المتعلق "بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء" اعتباراً من 

 2018 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةفترة إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج باإلضافة إلى ذلك، . 3ي إيضاح الجديدة ف
  .2018ديسمبر  31في  تنتهيسالتي توقعها للسنة المالية  للنتائج التي يمكن دليالً 

 

 التوحيدأسس  2-2
التابعة بعد استبعاد المعامالت واألرصدة  للبنك وشركاتهالقوائم المالية المختصرة على  الموحدةالمرحلية  القوائم الماليةهذه  تتضمن
 . البينية

 

 المجموعةمعايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل  2-3
التي تم إتباعها في إعداد  لتلك هي مطابقةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 من اعتباراً النافذة تطبيق المعايير الجديدة بإستثناء ، 2017ديسمبر  31القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
  .2018يناير  1
 

 31بأرقام المقارنة للسنة السابقة راجع القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  المتعلقةبالنسبة للسياسات المحاسبية 
  .2017ديسمبر 

 
جموعة في إعداد هذه الموتم تطبيقها من قبل ، 2018من سنة اعتباراً نافذة المعدلة التالية الجديدة وأصبحت المعايير المحاسبية 

 حسب مقتضى الحال. ، مالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم ال
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30
 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة(موعة للمج السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد والتغيرات في   2
 

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة  2-3
 

 المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   2-3-1
لمالية: اإلثبات والقياس المتعلق باألدوات ا 39محل معيار المحاسبة الدولي رقم  9يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يجمع المعيار بين جميع الجوانب الثالث لمحاسبة األدوات المالية: التصنيف و، 2018يناير  1للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 
تطبيق البتاريخ  9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ومحاسبة التحوط. ؛واإلضمحالل ؛والقياس

 .2018يناير  1المبدئي في 
 

األدوات المالية التي تدخل ضمن نطاق المعيار الدولي بالمتعلقة  2017لسنة لم تقم المجموعة بإعادة عرض معلومات المقارنة 
ال يمكن و 39بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  2017. ولذلك، تم تسجيل معلومات المقارنة لسنة 9إلعداد التقارير المالية رقم 

 9ن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم . يتم إثبات الفروق الناتجة ع2018مع المعلومات الواردة لسنة مقارنتها 
  .2018يناير  1واإلحتياطيات كما في  المدورةمباشرةً في األرباح 

 

 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم معيار الجة عن تطبيق التغيرات الرئيسية للسياسات المحاسبية للمجموعة النات ملخصتم تقديم 
 أدناه:

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية  2-3-1-1
جميع الموجودات المالية بإستثناء أدوات أسهم حقوق لقياس التصنيف وال، يتم تقييم فئة 9رقم بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 . التعاقدية وخصائص تدفقاتها النقديةإلدارة الموجودات المالية المنشأة الجمع بين نموذج أعمال أساس  علىالملكية والمشتقات المالية 
 

)مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  39موجودات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم دال فئات قياس التم استب
 قاق ومدرجة بالتكلفة المطفأة( بما يلي:الخسائر ومتاحة للبيع ومحتفظ بها حتى االستح

 

 أدوات ديّن مدرجة بالتكلفة المطفأة؛ -
 

ة العادلة من خالل الدخل الشامل، مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر إلى األرباح أو الخسائر أدوات ديّن مدرجة بالقيم -
 عند االستبعاد؛

 

إعادة تدوير األرباح أو الخسائر  دونل الدخل الشامل اآلخر، أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خال -
 إلى األرباح أو الخسائر عند االستبعاد؛ و

 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو الخسائر. -
 

أي اختيار )دخل الشامل اآلخر المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأسهم حقوق الملكية ستثمارات التصنيف المشار إليه أعاله إل
يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة أو المقابل التي ال أسهم حقوق الملكية ستثمارات إل رات الالحقة في القيمة العادلةالتغيعرض 

ل الشامل لدخفي ا 3المشتري في دمج األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المحتمل المثبت من قبل 
 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمعايير الالتكلفة المطفأة أو معايير ن التي تستوفي اآلخر( واستثمارات الّدي

التطابق خفض بشكل جوهري من عدم يذلك يلغي أو القيام ب)فقط إذا كان مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ك
 .اختيار / تصنيف ال رجعة فيه عند اإلثبات المبدئي للموجودات المالية، من خالل ي(المحاسب

 

ن تطبيق المعيار الناتج ع. تم اإلفصاح عن التأثير الكمي 3في إيضاح بالتفصيل تم توضيح تصنيف المجموعة لموجوداتها المالية 
 .4في إيضاح  2018يناير  1اعتباراً من  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 تصنيف وقياس المطلوبات المالية  2-3-1-2
 ظل تصنيف المطلوبات المالية إلى حٍد كبير دون تغير بالنسبة للمجموعة. سيستمر قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.سي

 

 إضمحالل الموجودات المالية  2-3-1-3
على نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة مقارنةً  9د التقارير المالية رقم إلعداتستند متطلبات اإلضمحالل بموجب المعيار الدولي 

سية للسياسة المحاسبية للمجموعة . تم توضيح التغيرات الرئي39بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  المتكبدة ةالخسار نموذجبنهج 
 إلضمحالل الموجودات المالية أدناه:
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 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة(للمجموعة  السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد والتغيرات في   2
 

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة  2-3
 

 )تتمة( 9ر المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقاري  2-3-1
ية الئتمانلقياس الخسائر انهج يتكون من ثالث مراحل المجموعة ، طبقت 9المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير  بموجب

ن المالية األخرى )بما في ذلك ارتباطات القرض وعقود الضمانات المالية( وموجودات الّديلجميع القروض المتوقعة وذلك بالنسبة 
. يتم تحويل الموجودات من خالل المراحل اآلخرالدخل الشامل من خالل لقيمة العادلة مدرجة بابالتكلفة المطفأة والتي يتم احتسابها و

 الموجودات:لتلك منذ اإلثبات المبدئي ية الئتمانالثالث التالية وذلك على أساس التغير في جودة التصنيفات ا
 

 اً شهر 12على مدى متوقعة ية الالئتمان: الخسائر ا1المرحلة  (1

اإلثبات المبدئي ولم تكن مضمحلة ائتمانياً ية منذ الئتمانفي المخاطر اجوهرية زيادة تكون هناك التي لم للتعرضات بالنسبة 
 في حدوث التعثر بأحداث احتمالية ةالمرتبط العمر مدى على المتوقعة االئتمانية من الخسائر يتم إثبات جزء، عند منحها

 .شهراً القادمة 12خالل  السداد
 

 مضمحلة ائتمانياً الغير  –على مدى العمر ية المتوقعة الئتمانلخسائر اا: 2المرحلة  (2

 ليست، ولكنها منذ اإلثبات المبدئي يةالئتمانالمخاطر االتي كانت هناك زيادة جوهرية في ية الئتمانبالنسبة للتعرضات ا
 .انية المتوقعة على مدى العمريتم إثبات الخسائر االئتم، ائتمانياً مضمحلة 

 

 مضمحلة ائتمانياً ال –على مدى العمر ية المتوقعة الئتمانلخسائر ااالمرحلة الثالثة:  (3

ضار على من األحداث التي يكون لها تـأثير أو أكثر وقع حدث عندما يتم كمضمحلة ائتمانياً يتم تقييم الموجودات المالية 
المالية. نظراً الستخدام نفس المعايير في معيار المحاسبة الدولي رقم من تلك الموجودات  رةالمقدالتدفقات النقدية المستقبلية 

بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت  .، تظل منهجية المجموعة بالنسبة للمخصصات المحددة كما هي دون تغيير39
 عمر.مضمحلة ائتمانياً، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ال

 

إلفصاح عن تم افي القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  3بشأن السياسات المحاسبية، راجع إيضاح لمزيد من التفاصيل 
 .4في إيضاح  2018يناير  1اعتباراً من  9ن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التأثير الكمي الناتج ع

 

 المتعلق باألدوات المالية: اإلفصاحات)المعدل(  7إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار الدولي  2-3-2
المعيار الدولي إلعداد ، تم تحديث 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9إلظهار الفروق بين المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

وقامت المجموعة بتطبيقه مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  حاتالمتعلق باألدوات المالية: اإلفصا 7التقارير المالية رقم 
 .4في إيضاح  التحولإفصاحات م توضيح التغيرات المتضمنة على . ت2018يناير  1، للسنة المالية المبتدئة في 9
 

في للتغيرات الجوهرية المتوقعة  تم عرض التسويات من الرصيد اإلفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصصات الخسائر االئتمانية
 . 6و 5اإليضاحين 

 

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

ديسمبر  31مجموعة، ولذلك، سيتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة التي ستنتهي في التحوط الخاصة بال
2018 . 

 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   2-3-3
والتي لم  ،عقود مبرمة مع عمالء"من إيرادات ب"المتعلق  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بتطبيق مجموعة قامت ال

 مع العمالء.المبرمة فيما يتعلق بعقودها  المجموعة الخاصة بإثبات اإليراداتسياسة في ر تغيينتج عنه أي 
 

نموذج شامل منفرد لمحاسبة اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء  15قم يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر
ً في العديد من المعايير والتفسيرات ضمن إطار المعايير الدولية إلعداد ويحل م حل توجيهات اإليرادات الحالية، التي توجد حاليا

والذي سيتم تطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع نموذج من خمس خطوات جديدة المعيار التقارير المالية. لقد أسس 
بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب العمالء. يتم إثبات اإليرادات 

 استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. 
 

عند تطبيق  15لتقارير المالية رقم لمسموح به بموجب المعيار الدولي إلعداد اثر الرجعي المعدل اتطبيق األالمجموعة  تاختار
لتقارير المالية رقم المتراكم لتطبيق المعيار الدولي إلعداد االمعيار الجديد. كما يتطلب التطبيق باألثر الرجعي المعدل إثبات التأثير 

تكن هناك أية تعديالت على الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المدارة  مل في حقوق الملكية. 2018يناير  1على جميع العقود كما في  15
 . 15وأرصدة الحسابات األخرى عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

11 

 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30

 
 ماليين الدوالرات األمريكيةجميع األرقام ب 

 )تتمة(للمجموعة  السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد والتغيرات في   2
 

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة  2-3
 

األجنبية والمقابل العملة بمعامالت المتعلق  22إلعداد التقارير المالية رقم تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية   2-3-4
 المدفوع مقدماً 

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

ً غير النقدية المطلوبات غير النقدية أو تثبت فيه المنشأة مبدئياً الموجودات التاريخ الذي  . وإذا كانت هناك الناتجة عن المقابل المدفوع مقدما
ً مدفوعة متعددة مبالغ مستلمة مدفوعات أو  مبلغ مستلم للمقابل ل دفعه أو لك تحدد تاريخ المعامالالمنشأة أن ت ىيجب علعندئذ ، مقدما
 ً  ال يوجد لهذا التفسير أي تأثير على القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.. المدفوع مقدما

 

 جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد وتعديالت معايير وتفسيرات  2-4
المرحلية الموحدة المختصرة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  ،ة بعدصادرة ولكنها غير إلزاميالتفسيرات الومعايير تم اإلفصاح عن ال

ً تنوي المجموعة تطبيق  :أدناهللمجموعة   .، حسب مقتضى الحالالمعيار التالي عندما يصبح إلزاميا
 

 التاريخ اإللزامي الموضوع 
 2019ر يناي 1 المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 معالجةبمزايا عدم التيقن بشأن المتعلق  23إلعداد التقارير المالية رقم تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
 ضربية الدخل 

 2019يناير  1

المتعلق بمرايا الدفع المسبق مع  9التعديالت التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 ي التعويض السلب

 2019يناير  1

  2017 – 2015التحسينات السنوية على دورة 

 2019يناير  1 المتعلق بدمج األعمال  3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 2019يناير  1 المتعلق بضرائب الدخل  21معيار المحاسبة الدولي رقم 

 2019يناير  1 ض المتعلق بتكاليف االقترا 23معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 .المذكور أعاله ريام المجموعة تأثير تطبيق المعتقيّ 
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 

المختصرة هي مطابقة لتلك إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة 
السياسات الموضحة أدناه. بناًء باستثناء  2017ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في قوائم الإعداد التي تم استخدامها في 

لتحل محل  2018يناير  1من راً السياسات المحاسبية التالية اعتبا قيتطبتم ، 3و 2الجديدة الموضحة في اإليضاحين ر ييالمعاتطبيق على 
 .2017ديسمبر  31السنوية الموحدة للسنة المنتهية في المالية الواردة في القوائم محاسبية المقابلة إلى السياسات الاف / تعدل أو تض

 

 خزانة الأسهم  3-1
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  .المجموعةاو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة ب خسارة في األرباح
 بين القيمة المدرجة والمقابل، إذا تم إعادة إصداره في عالوة إصدار أسهم.

 

: ال 2017مليون دوالر أمريكي ) 4 نقدي قدرهمقابل ب: ال شيء( 2017سهم ) 10,660,000 الفترة بإقتناءخالل قامت المجموعة 
 شيء(.

 

 األدوات المالية  3-2
 

 تاريخ اإلثبات 3-2-1
ً إثبات الموجودات والمطلوبات المالية، باستثناء قروض وسلف العمالء وودائع العمالء والبنوك  اريخ المتاجرة، وهو في تيتم مبدئيا

ً في المخصصات التع أصبحت التاريخ الذي العادية بالطريقة المبيعات  وأالمشتريات اقدية لألداة. يتضمن ذلك على فيه المجموعة طرفا
يتم  .القوانين أو حسب أعراف السوقالتي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص علية عامةً في للموجودات المالية 

تم تحويل جموعة بإثبات ودائع العمالء والبنوك عندما يد تحويل األموال إلى حسابات العمالء. تقوم المإثبات قروض وسلف العمالء عن
 األموال إلى المجموعة.
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 ألمريكيةاجميع األرقام بماليين الدوالرات  

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 
 )تتمة(األدوات المالية  3-2
 
 القياس المبدئي  3-2-2

كما هو موضح ، المالية إلدارة األدواتعمال ألدية ونموذج اشروطها التعاقعلى يعتمد تصنيف األدوات المالية عند اإلثبات المبدئي 
 .4-3و 3-3في اإليضاحين 

 
، في حاله اً منهاناقصمضافاً إليها أو العادلة بقيمتها عند اإلثبات المبدئي، تقيس المجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية 

تكاليف المعامالت التي تكون الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
تكاليف تم احتساب وم والعموالت. ، مثل الرسمتزايدة وتنسب مباشرةً إلى إقتناء أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية

اإلثبات بعد  ةً مباشرالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في األرباح أو الخسائر. المعاملة للموجودات المالية 
ن المقاسة أدوات الّديي واالستثمارات فيتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ، المبدئي

في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر يتم إثباتها إلى خسارة محاسبية  يؤديبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، مما 
ً  ممنوحالموجود يكون عندما  سعر عندما تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية عند اإلثبات المبدئي عن  .حديثا

 م األول على النحو الموضح أدناه.المعاملة، تقوم المجموعة باحتساب الربح أو الخسارة لليو
 
 الربح أو الخسارة لليوم األول  3-2-3

 :يتم معاملة الفرق كالتالي، األداة عن القيمة العادلة عند المنح معاملةسعر ختلف عندما ي
 

( أو بناًء على 1السوق النشطة لموجود أو مطلوب مماثل )أي مدخالت المستوى عندما تثبت القيمة العادلة بسعر مدرجة في  )أ(
 .لليوم األولتقنيات التقييم التي تستخدم البيانات فقط من األسواق التي يمكن مالحظتها، فأنه يتم إثبات الفرق كربح أو خسارة 

 
الربح أو الخسارة المؤجلة لليوم األول بشكل فردي. يتم  في جميع الحاالت األخرى، يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد توقيت إثبات )ب(

ستخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها في م تحديد القيمة العادلة لألداة باإطفاؤها إما على مدى عمر األداة أو تؤجل حتى يت
 ا يتم استبعاد األداة.مالسوق أو عند

 

 الموجودات المالية 3-3
 
 والقياس الالحقالتصنيف  - ديّنالأدوات  3-3-1

مم مدينة )مدرجة بالتكلفة المطفأة( أو مدرجة بالقيمة تصنيف موجوداتها المالية كقروض وذ، قامت المجموعة ب2018يناير  1قبل 
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى االستحقاق )مدرجة بالتكلفة المطفأة(، كما هو موضح في 

 .2017ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  القوائم
 

وقامت بتصنيف موجوداتها  9، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2018يناير  1اعتباراً من 
 المالية في فئات القياس التالية: 

 
 بالتكلفة المطفأة؛مدرجة  -

 ؛ و ل اآلخرن خالل الدخل الشاممدرجة بالقيمة العادلة م -

 .مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -
 

 فيما يلي أدناه متطلبات تصنيف الموجودات المالية.
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة(خص ألهم السياسات المحاسبية مل 3
 

 )تتمة(الموجودات المالية  3-3
 

   )تتمة(التصنيف والقياس الالحق  -ديّن الأدوات  3-3-1
 ق ألدوات الّدين على ما يلي:حيعتمد التصنيف والقياس الال

 

 ل المجموعة إلدارة الموجودات؛ وانموذج أعم (1)
 

 ائدة على المبلغ األصلي القائم.الفو ينللدّ فوعات على المبلغ األصلي المدخصائص التدفقات النقدية للموجودات أي فقط  (2)
 

 ن الخاصة بها إلى إحدى فئات القياس الثالث التالية: تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الّديبناًء على تلك العوامل، 
 

فقط التدفقات النقدية تلك حيث تمثل  تحصيل التدفقات النقدية التعاقديةمن أجل التكلفة المطفأة: الموجودات المحتفظ بها  -
والتي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل ائدة على المبلغ األصلي القائم، الفو ينللدّ مدفوعات على المبلغ األصلي لا

يتم تعديل القيمة المدرجة لتلك الموجودات عن طريق أي مخصص بالتكلفة المطفأة.  هايتم قياس، األرباح أو الخسائر
 دخل الفوائدمن تلك الموجودات المالية في " يتم تضمين دخل الفوائد الناتج. لخسائر االئتمانية المتوقعة المثبتة والمقاسةل

 ودخل مشابه " باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

فقات النقدية التعاقدية أو : الموجودات المالية المحتفظ بها من أجل تحصيل التدالدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  -
ائدة على الفو ينللدّ مدفوعات على المبلغ األصلي الللموجودات فقط التدفقات النقدية من أجل بيع الموجودات، حيث تمثل 

بالقيمة العادلة من يتم قياسها األرباح أو الخسائر، والتي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل المبلغ األصلي القائم، 
ل الدخل الشامل اآلخر. يتم ترحيل التغيرات في القيمة المدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء إلثبات أرباح خال

المدرجة المالية ن األدوات ر صرف العمالت األجنبية الناتجة عاإلضمحالل وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائأو خسائر 
ئمة الموحدة لألرباح أو الخسائر. عندما يتم إستبعاد الموجودات المالية، يتم إعادة بالتكلفة المطفأة التي يتم إثباتها في القا

و الخسائر ويتم خر من حقوق الملكية إلى األرباح أتصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة مسبقاً في الدخل الشامل اآل
". يتم تضمين ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةمن استبعاد إستثمارناتج اآلخر" "كربح  يإثباتها في "الدخل التشغيل

 " باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.ودخل مشابه  دخل الفوائدمن تلك الموجودات المالية في " دخل الفوائد الناتج
 

فأة أو مدرجة مدرجة بالتكلفة المطالمالية التي ال تستوفي معايير بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: الموجودات  -
كما يجوز بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم قياسها بالقيمة الع

ذلك يلغي أو القيام بإذا كان للمجموعة تصنيف الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 
و الخسارة الناتجة من أدوات يتم إثبات الربح أفي القياس أو اإلثبات.  التطابق المحاسبي خفض بشكل جوهري من عدمي

ً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وال تعد جزًء من عالقة التحوط في القائمة الّدي ن التي يتم قياسها الحقا
رباح أو الخسائر ضمن "الدخل التشغيلي اآلخر" "كربح ويتم عرضها في القائمة الموحدة لألالموحدة لألرباح أو الخسائر 

ين التي تم إال إذا نتجت من أدوات الدّ  تاجرة" في الفترة التي نتجت فيها،ناتج من أوراق مالية محتفظ بها لغرض الم
نفصل في "الدخل في هذه الحالة يتم عرضها بشكل ملغرض المتاجرة، فتصنيفها بالقيمة العادلة أو التي ال يتم االحتفاظ بها 

ن ع ". يتم تضمين دخل الفوائد الناتجمن استبعاد إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةناتج اآلخر" "كربح  يالتشغيل
 " باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.ودخل مشابه  دخل الفوائدتلك الموجودات المالية في "

 

 نموذج األعمال 3-3-2
المالية لتحقيق مجموعة من الموجودات إدارتها أفضل كيفية نحو الها على المستوى الذي يعكس على تحدد المجموعة نموذج أعم

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

الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض ، )على سبيل المثالللتطبيق  منهما قابل . إذا لم يكن أيالموجوداتبيع الناتجة من النقدية 
بالقيمة العادلة  ا" ويتم قياسهلغرض المتاجرة امال "المحتفظ بهجزء من نموذج األعكيتم تصنيف الموجودات المالية فأنه ، (المتاجرة

محفظة اإلجمالي لعلى مستوى نما وإ ل على أساس كل أداة على حدةاعماألتقييم نموذج  . ال يتم إجراءاألرباح أو الخسائرمن خالل 
 مثل:التي يمكن مالحظتها عوامل األعمال وبناًء على ال

 

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

 التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛ تحقيقلموجودات أو المالية مع فترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك ا
 

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

 

 ي يتم فيها تقييم وإدارة المخاطر.الكيفية الت -
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30
 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(الموجودات المالية  3-3
 

   )تتمة(نموذج األعمال  3-3-2
ا في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، باإلضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة وتوقيته وحجمهامعدل تكرار المبيعات  -

االعتبار بمفردها عن باقي  فيالمبيعات المستقبلية. بالرغم من ذلك، فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذها 
المالية باإلضافة إلى كيفية  الموجوداتعة ألهداف إدارة لكيفية تحقيق المجموالعامة األنشطة، بل تعتبر جزء من عملية التقييم 

 تحقيق التدفقات النقدية.
 

يستند تقييم نموذج األعمال على التصورات المتوقعة بشكل معقول دون األخذ في االعتبار تصورات "أسواء حالة " أو "حالة 
م قتال جموعة ، فإن المللمجموعةتلف عن التوقعات األصلية الضغط". إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد اإلثبات المبدئي بطريقة تخ

مثل تلك المعلومات عند تقوم بتضمين  ا، ولكنهتلكبتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال 
 أو المشتراة حديثًا فصاعداً. الممنوحةتقييم الموجودات المالية األصلية 

 

ات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل يتم قياس الموجود
سواء من أجل  حيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بها على حدٍ األرباح أو الخسائر 

 وبيع الموجودات المالية.تحصيل التدفقات النقدية 
 

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم للديّنفحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي  3-3-3
تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كانت تستوفي فحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي 

 لي القائم.صوالفائدة على المبلغ األ للّدين
 

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

 

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

 

ائم، تأخذ والفائدة على المبلغ األصلي القين دّ للمدفوعات المبلغ األصلي فقط عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي 
. يتضمن ذلك على تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تحتوي على شروط المالية االعتبار الشروط التعاقدية لألدواتفي المجموعة 

ذ لهذا الشرط. عند القيام بهذا التقييم، تأخاستيفاؤها تعاقدية التي قد تغير التوقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم 
 االعتبار ما يلي: فيالمجموعة 

 

 سعر الفائدة؛ د يتحدالعملة التي يتم فيها عرض الموجودات المالية والفترة التي يتم فيها  -

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

 .(على الضامن حق الرجوع
 

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

 

فقط مدفوعات انت التدفقات النقدية هي ا في االعتبار عند تحديد ما إذا كات المالية ذات المشتقات الضمنية بمجملهديتم أخذ الموجو
 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.ين دّ للالمبلغ األصلي 

 

من التصنيف ويتم إعادة . الموجوداتتلك إلدارة  اعمالهأعندما يتغير نموذج ن فقط ات الّديوعة بإعادة تصنيف إستثمارتقوم المجم
بخالف  خالل الفترةتحدث ال والحدوث التغيرات نادره ويتوقع أن تكون تلك بعد التغيير. إعداد التقرير المالي األولي بداية فتره 

 .التحولفي تاريخ  9إلعداد التقارير المالية رقم  إعادة التصنيف التي تم عملها عند تطبيق المعيار الدولي
 

 التصنيف والقياس الالحق  –أدوات أسهم حقوق الملكية  3-3-4
؛ أي األدوات التي ال ةالمصدرالجهة حقوق الملكية من وجهة نظر أسهم تستوفي تعريف التي حقوق الملكية هي أدوات أسهم أدوات 

.ةالمصدرموجودات الجهة فائدة متبقية في صافي لتي تثبت وجود وا، دفعلل ةتعاقدي اتالتزامتتضمن على 
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 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30
 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(الموجودات المالية  3-3
 
 )تتمة(التصنيف والقياس الالحق  –أدوات أسهم حقوق الملكية  3-3-4

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

ً إعادة تصنيفها القيمة العادلة في يتم إثبات أرباح أو خسائر  القائمة الموحدة لألرباح أو إلى الدخل الشامل اآلخر وال يتم الحقا
لتقييم ل الشامل اآلخر إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من الدخال تخضع . عند اإلستبعاد، بما في ذلك الخسائر

تقم المجموعة باختيارها ليتم تصنيفها بصورة ال رجعه األخرى التي لم حقوق الملكية أسهم ستثمارات إجميع يتم إثبات . اإلضمحالل
 لخسائر.بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا التحولفيه عند اإلثبات أو 

 
جة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في دريتم تضمين األرباح أو الخسائر الناتجة من إستثمارات أسهم حقوق الملكية الم

 المتاجرة".غير محتفظ بها لغرض خر" "كربح ناتج من إستبعاد إستثمارات "الدخل التشغيلي اآل
 

دة لألرباح أو الخسائر "كدخل تشغيلي آخر" عندما يوجد حق لدى المجموعة إلستالم يتم إثبات أرباح األسهم في القائمة الموح
 المدفوعات.

 
 الوقت لقروض اتعديل أو منح  3-3-5

 التي يواجههاللصعوبات المالية  ستجابةً اتنازالت أو تعديالت على الشروط األصلية للقروض بتقديم المجموعة أحيانًا تقوم 
 كتل ميدقتيتم  مادعنممنوح للوقت  رضلقا عةولمجماتعتبر . الضمانات أو فرض ضمانات إضافية أخرىك إمتال، بدالً من مقترضال
 رضلمقتا نکاإذا  عليها تفقوا دق عةولمجما نتک ملو رضللمقت قعةولمتأو ا لحاليةا لماليةا تباوللصع نتيجة تيالدلتعأو ا تالزلتناا

 :لية ما يلي. تشمل مؤشرات الصعوبات المامالية بسالمة يتمتع

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

 .قادراً على دفعهالمقترض يكون 

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

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

 تغير جوهري في سعر الفائدة. -

 القرض.التي يتم فيها عرض عملة التغير  -

خاطر االئتمانية إدخال الضمانات أو األوراق المالية األخرى أو التحسينات االئتمانية التي تؤثر بشكل جوهري على الم -
 المرتبطة بالقرض.

 
"جديد" بالقيمة العادلة وإثبات موجود صلي ألاتقوم المجموعة بإستبعاد الموجود المالي ، بشكل جوهري ةإذا كانت الشروط مختلف

احتساب غراض ألاإلثبات المبدئي عاده التفاوض هو تاريخ إلتالي يعتبر تاريخ وبا. معدل فائدة فعلي جديد للموجوداحتساب عاده إو
ومع ذلك، تقوم المجموعة المخاطر االئتمانية. جوهرية في ، بما في ذلك لغرض تحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة اإلضمحالل
كان في الظروف التي ائتمانياً عند اإلثبات المبدئي، وباألخص  المثبت يعتبر مضمحالً  الجديدالموجود المالي  ما إذا كانأيضاً بتقييم 

يتم إثبات الفروق في القيمة المدرجة في . ا في األصلالمتفق عليهدفوعات المسداد غير قادر على عميل يتعلق بادة التفاوض إعفيها 
 .ناتجة من اإلستبعادخسارة األرباح أو الخسائر كربح أو 

 
وتقوم المجموعة بإعادة ، موجودلن ينتج عنه استبعاد للعاده التفاوض أو التعديل إن إ، فبشكل جوهري ةوإذا لم تكن الشروط مختلف

تقوم بإثبات ربح أو خسارة معدلة في القائمة والمعدلة للموجود المالي التدفقات النقدية ساس اب إجمالي القيمة المدرجة على أساحت
بمعدل الفائدة ة التدفقات النقدية المعدلاحتساب إجمالي القيمة المدرجة الجديدة عن طريق خصم . ويعاد الموحدة لألرباح أو الخسائر

 (.الممنوحةللموجودات المالية المضمحلة ائتمانياً المشتراة أو معدل الفائدة الفعلي المعدل لالئتمان )أو الفعلي األصلي 
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 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة(لخص ألهم السياسات المحاسبية م 3
 

 )تتمة(الموجودات المالية  3-3
 

 )تتمة(الوقت قروض التعديل أو منح  3-3-5

قبل تعديل تم احتسابه الفائدة الفعلي األصلي كما معدل ستخدام إبيتم قياس أي إضمحالل ، بشأن الشروطعاده التفاوض إوبمجرد 
ضمان استمرار حدوث المدفوعات  ىلمساعدة علمن أجل ا وقتلل ةالممنوحالقروض قبة المجموعة في مراالشروط. وتتمثل سياسة 

على أو  ةحد علىأساس كل حاله  ىعل 3والمرحلة  2المرحلة والتصنيف بين باإلستبعاد القرارات المتعلقة يتم تحديد في المستقبل. 
يتم اإلفصاح  نهأبالقرض، ففيما يتعلق جراءات خسارة ه اإل. وإذا حددت هذالزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانيةمعايير أساس 

إعادة تحويلها شطبها أو حتى يتم تحصليها أو  3ضمن المرحلة للوقت مدرجة  ةممنوحموجودات مضمحلة باعتبارها عنها وإدارتها 
 . 2إلى المرحلة 

 

  بخالف التعديلاالستبعاد  3-3-6

عندما يتم نقلها أو  د الماليلموجومن التدفقات النقدية انقضاء الحقوق التعاقدية لعند ، ايتم استبعاد الموجودات المالية أو جزء منه
نقل أو تقم المجموعة بسواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود أو )ب( عندما لم و

 .دالموجو علىم تحتفظ بالسيطرة لولكنها للموجود إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية 
 

االلتزامات تتعهد بدفع  ا، ولكنهالموجوداتالتدفقات النقدية من الستالم بالحقوق التعاقدية حيث تحتفظ في معامالت تدخل المجموعة 
لمعامالت تلك ا ويتم احتساب. الجوهريةوبنقل جميع المخاطر والمكافات المنشآت األخرى تلك التدفقات النقدية إلى التعاقدية على 

 :المجموعة كانتإذا سداد"التي تنتج من االستبعاد  على أنها تحويالت "ترتيبات
 

 إال إذا قامت بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات؛ة بسداد المدفوعات ملزمغير  (1)
 

 ؛الموجوداتمحظورة من بيع أو رهن  (2)
 

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

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

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

 

 المطلوبات المالية 3-4
 

 التصنيف والقياس الالحق 3-4-1
ً كمقاسة تصنيف المطلوبات المالية ، يتم من الفترة الحالية والسابقة ي كالً ف  ، باستثناء:بالتكلفة المطفأة الحقا
 

: يتم تطبيق هذا التصنيف على المشتقات والمطلوبات األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل المدرجة المطلوبات المالية  -
على (. يتم عرض األرباح أو الخسائر 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 
، والتي يتم تحديدها كالمبلغ الذي طلوباتئتمان لتلك المالإلى التغيرات في مخاطر ا الذي ينسبالقيمة العادلة للمطلوبات المالية 

)المبلغ األرباح أو الخسائر بشكل جزئي في تغيرات في ظروف السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق( وإلى ال ينسب ال
، يالمحاسبالتطابق عدم أن يخلق أو يوسع يكن مثل هذا العرض (. هذا ما لم للمطلوباتر في القيمة العادلة المتبقي من التغي

ً في هذه الحالة يتم ف القائمة في للمطلوبات إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية سب تنوالخسائر التي األرباح عرض أيضا
 ؛الموحدة لألرباح أو الخسائر

 

المطلوبات المالية ، حيث يتم إثبات الستبعادلغير مؤهلة هي التي عن تحويل الموجودات المالية الناتجة المطلوبات المالية  -
 و ؛متكبدة على المطلوبات الماليةمصروفات موعة بإثبات أي ، تقوم المجتلم للتحويل. في الفترات الالحقةللمقابل المس

 

 عقود الضمانات المالية وارتباطات القرض. -
 

 االستبعاد 3-4-2

.(قد تم إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدتهالمحدد في العقد االلتزام عند إطفاؤها )أي عندما يكون  ةالمالي اتيتم إستبعاد المطلوب
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 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30
 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(المطلوبات المالية  3-4

 

 )تتمة(االستبعاد  3-4-2

عن التعديالت  ، فضالً بشكل جوهريبشروط مختلفه  ألدوات الّدينالتبادل بين المجموعة ومقرضيها األصليين يتم احتساب 
. وتختلف الشروط كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية وإثبات مطلوبات مالية جديدةشروط التزامات المالية الحالية، في الجوهرية 

 اً محسومي رسوم مدفوعة أ للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلكالمخصومة إذا كانت القيمة الحالية بشكل جوهري 
القيمة الحالية عن  %10، وهي على األقل تختلف بنسبة األصليمعدل الفائدة الفعلي باستخدام مخصومة ومستلمة ي رسوم منها أ

ألخرى، العوامل النوعية ايتم األخذ في االعتبار ، ضافه إلى ذلكإلاب. للمطلوبات المالية األصليةلتدفقات النقدية المتبقية المخصومة ل
. التعهداتفي  اترالتغيكذلك و المرتبطة باألداةوخصائص التحويل الجديدة  والتغيرات في نوع سعر الفائدة عرض األداةعملة مثل 

كجزء من الربح أو متكبدة ي تكاليف أو رسوم فإنه يتم إثبات أ، إطفاءنها أ ىعلأو تعديل الشروط ن أدوات الّديتبادل احتساب إذا تم 
القيمة تعدل متكبدة ي تكاليف أو رسوم أن أ، فأنه إطفاء ىالتعديل عليتم احتساب التبادل أو . وإذا لم ناتجة عن اإلطفاءالالخسارة 

 .للمطلوبات المعدلةالفترة المتبقية المدرجة للمطلوبات ويتم إطفاؤها على مدى 
 

 اإلضمحالل 3-5

 جةدرلماالخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات دينها ، النظرة المستقبليةعلى أساس  متقييإجراء ب عةولمجما ومتق
مقابل التعرضات الناتجة عن ارتباطات القرض وعقود وخالل الدخل الشامل اآلخر  نم لةدلعاا لقيمةاالمدرجة بو ةفأطلما بالتکلفة

داد كل تقرير مالي. يعكس لك الخسائر في تاريخ إعالضمانات المالية. تقوم المجموعة بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمثل ت
 المتوقعة ما يلي: االئتمانيةسائر قياس الخ

 

 ؛قييم مجموعة من النتائج المحتملةتمبلغ احتمالية مرجحة الذي تم تحديده عن طريق وعادل مبلغ  -
 
 ؛ والقيمة الزمنية للنقود -
 
السابقة عن األحداث إعداد التقرير المالي في تاريخ  ماله متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبررداعمة معلومات معقولة و -

 ظروف االقتصادية المستقبلية.للوالظروف الحالية والتنبؤات 

 

 عقود الضمانات المالية وارتباطات القرض 3-6

 تصدر المجموعة الضمانات المالية واالعتمادات المستندية وارتباطات القرض.
 

ً إثبات الضمانات الما بعد لية في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة بالقيمة العادلة، والتي تعد العالوة المستلمة. يتم مبدئيا
للمبلغ المثبت مبدئياً بعد حسم اإلطفاء المتراكم المثبت في القائمة يتم قياس مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان اإلثبات المبدئي، 

أو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية إي التزام  - 39بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  –الموحدة لألرباح أو الخسائر ة المرحل
أيهما  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة، – 9أو بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  من الضمان مالي ناتج

 .أعلى
 

خر على أساس القسط الثابت على اآلتشغيلي الدخل اللموحدة لألرباح أو الخسائر في يتم إثبات العالوة المستلمة في القائمة المرحلية ا
 مدى عمر الضمان.

 
يتطلب من ، ارتباطات التي بموجبها وعلى مدى فترة االرتباطهي واالعتمادات المستندية القروض غير المسحوبة  ارتباطات

ً المجموعة تقديم قروض  الدولي  ةبموجب معيار المحاسبو، ةالمالي اتغرار عقود الضمان ىوعل. العميلإلى  بشروط محدده مسبقا
نطاق متطلبات ضمن العقود تقع تلك ، 2018يناير  1اعتبارأ من ، ولكن العقد مثقالً بااللتزاماتإذا كان تم عمل مخصص ، 39

 .الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

عندما يتم االتفاق القرض غير المسحوب  وارتباطاتواالعتمادات المستندية ال يتم تسجيل القيمة االسمية التعاقدية للضمانات المالية 
 .على تقديم القرض على أساس شروط السوق في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
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 ات األمريكيةجميع األرقام بماليين الدوالر 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 

 المشتقات المالية وأنشطة التحوط 3-7

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

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

 

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

 

 يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي -
 

عار الفائدة والعقود المستقبلية مع مختلف األطراف األخرى. وتتضمن هذه على مقايضات أسدخل المجموعة في معامالت ت
المتعثرة في السداد ومقايضات مطابقة العملة وعقود الصرف األجنبي اآلجلة وخيارات أسعار الفائدة ضات االئتمانية والمقاي

عقد المشتقات  في التاريخ الذي تم فيه إبراموالعمالت األجنبية وأسهم حقوق الملكية. يتم مبدئياً إثبات المشتقات المالية بالقيمة العادلة 
ً بالقيم ة العادلة. تدرج جميع المشتقات المالية كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات المالية ويعاد قياسها الحقا
 عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

 

والمؤهلة كأداة  استثناء المشتقات المالية المصنفةيتم قياس جميع المشتقات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ب
المجموعة صنف . تتحدد طريقة إثبات الربح أو الخسارة الناتجة تحوطهطبيعة البند الذي يتم فإن ، كان األمر كذلك ، وإذاتحوط

 بعض المشتقات إما:
 

 ؛)تحوطات القيمة العادلة(االرتباطات المؤكدة أو للموجودات أو المطلوبات المثبتة تحوطات القيمة العادلة ك )أ(
)تحوطات التدفقات المثبتة مطلوبات الموجودات أو إلى الالتي تنسب المحتملة جداً ة المستقبلية تحوطات التدفقات النقديك )ب(

 أو النقدية(؛
 االستثمار(.صافي صافي االستثمار في العمليات األجنبية )تحوطات حوطات تك )ج(

 

وإستراتيجية إدارة المخاطر إلجراء  وكذلك أهداف، ة بين بنود التحوط وأدوات التحوطالعالقعند بدء التحوط  ،توثق المجموعة
ما إذا كانت لتحديد ، مستمرسواء عند التحوط وعلى أساس ، على حد بتوثيق تقييمهاتقوم المجموعة كما معامالت التحوط المختلفة. 

ت النقدية للبنود التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقاهي ذات فاعلية عالية في موازنة التحوط معامالت المشتقات المستخدمة في 
 .المحوطة

 

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

 خاطر المحوطة.مع التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المحوطة والتي تنسب إلى الم
 

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

 

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

 .رباح أو الخسائرأو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعّال في القائمة الموحدة لألربح . يتم إثبات الاآلخر الشامل
 

في الفترات التي يؤثر فيها بند التحوط رباح أو الخسائر القائمة الموحدة لأللمبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى تم إعادة تدوير ا
المرتبطة  اتفوأو المصراإلفصاح عن اإليرادات التي يتم فيها  اتفوم تسجيلها في بنود الدخل أو المصرعلى الربح أو الخسارة. يت

 .المحوط ذات الصلةبالبند 
 

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

المثبتة(، فإنه يتم مباشرةً إعادة تصنيف الربح أو المحوطة )على سبيل المثال: استبعاد موجودات لمعاملة المتنبأ بها اال يتوقع حدوث 
 .الموحدة لألرباح أو الخسائرقائمة الإلى المسجلة مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر الخسارة المتراكمة 
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 صرة المخت الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
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 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(المشتقات المالية وأنشطة التحوط  3-7

 

 تحوط صافي االستممار  (ج)
أي ربح أو خسارة يتم إثبات التدفقات النقدية. من العمليات األجنبية بطريقة مماثلة لتحوطات  اإلستثماراتيتم إحتساب تحوط صافي 
أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعّال لربح يتم إثبات ا اآلخر؛ لدخل الشاملمباشرةً في االجزء الفعّال على أداة التحوط المتعلقة ب

حقوق الملكية في القائمة الموحدة  يتم تضمين األرباح والخسائر المتراكمة في .أو الخسائرلألرباح في القائمة الموحدة مباشرةً 
 لالرباح أو الخسائر عندما يتم استبعاد العمليات األجنبية كجزء من الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد.

 
لم يكن لدى المجموعة أي تأثير على األرباح المدارة أو األرباح أو الخسائر الخاصة بها نتيجة للتغير في محاسبة التحوط بموجب 

 .9معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ال
 

 دخل الفوائد 3-8

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

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل فائدة والتي تستحق عليها الفوائد على الموجودات المالية دخل . يتم تسجيل الخسائر
ً اآلخر وفق فائدة كمتاحة للبيع أو تستحق عليها لمالية التي للموجودات ابطريقة مماثلة ، 9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ا

، وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة 39الدولي رقم  ار المحاسبةالمعي المحتفظ بها حتى االستحقاق بموجب
فترة ، العمر المتوقع لألداة المالية أوالل خمن النقدية المستقبلية المقدرة يخصم بدقة المبالغ المستلمة للتدفقات الذي  المعدلالفعلي هو 

 ، حيثما كان ذلك مناسباً.الماليالمدرجة للموجود ، إلى صافي القيمة أقصر
 

 المحاسبية الهامة  واالفتراضاتوالتقديرات  االجتهادات 3-9
إلدارة في تطبيق السياسات اتم عمل اجتهادات جوهرية من قبل ، لية المرحلية الموحدة المختصرةعند إعداد هذه القوائم الما

ديسمبر  31ية في المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهقوائم المحاسبية والمصادر الرئيسية للتقدير هي نفس تلك المطبقة على ال
 أدناه: ةموضحالوالتقديرات الجديدة االجتهادات استثناء ب 2017

 

 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
المقاسة بالتكلفة المطفأة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للموجودات المالية  ةالئتمانية المتوقعا رئقياس الخسا

 على) ياالئتمانية والسلوك الظروف االقتصادية المستقبلالجوهرية حول فتراضات االو معقدةالنماذج هو مجال يتطلب استخدام ال
قيم و يةوتوقيت التدفقات النقدية المستقبلمقدار ، وتقدير (عن ذلك والخسائر الناتجةعمالء في السداد تعثر ال، احتمال سبيل المثال

 .المخصصاتمن  ةمستويات مختلفإلى تغييرات حيث يمكن أن تؤدي العدد من العوامل على . وتستند هذه التقديرات ضماناتال
 

وعة نتائج النماذج المعقدة المتضمنة على عدد من االفتراضات األساسية تمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجم
 السياساتبينها. كما يتطلب عمل عدد من االجتهادات الجوهرية عند تطبيق المتبادل المتعلقة باختيار المدخالت المتغيرة والترابط 

 المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:
 
 ماني الداخلي، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للتصنيفات الفردية؛نموذج التصنيف االئت -

 تحديد معايير لزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛ -

 المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ تاختيار النماذج واالفتراضا -

ة، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات وتأثيرها على تحديد الترابط بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادي -
 احتمالية حدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد؛
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 لدوالرات األمريكيةجميع األرقام بماليين ا 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة االجتهادات والتقديرات واالفتراضات  3-9
 

 )تتمة( قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
ج الخسائر االئتمانية االختيار والترجيحات النسبية لتصورات النظرة المستقبلية الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذ -

 المتوقعة؛ 

 إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ و -

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

 
والفائدة  للّدين األصليلغ مدفوعات على المبوفحص فقط ال األعمالالموجودات المالية في الفئة المناسبة على نموذج  يعتمد تصنيف

المتحققة من الموجودات المالية تستوفي المناسب وتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية ألعمال نموذج ا تحديد. على المبلغ األصلي القائم
اجتهادات جوهرية من قبل معقدة وتتطلب هي  والفائدة على المبلغ األصلي القائمللّدين  المبلغ األصلي فحص فقط المدفوعات على

 اإلدارة.
 

 والفائدة على المبلغ األصلي القائمللّدين  تقوم المجموعة بتطبيق اجتهادات أثناء إجراء فحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي
 سعر الفائدة.تحديد ها يصلة مثل العملة التي يتم فيها عرض الموجودات المالية والفترة التي فوتأخذ في االعتبار العوامل ذات ال

 

 شطب 
ً أو كلياً( عندما ال يكون  ن. ومع ذلك، يجب أن يهناك احتمال واقعي السترداد الدّ يتم شطب القروض وسندات الّدين )إما جزئيا

إذا  السترداد المبالغ المستحقة.جموعة ت التنفيذية من أجل االلتزام بإجراءات المتخضع الموجودات المالية التي يتم شطبها لإلجراءا
بعد ذلك  التي يتم تطبيقه إضافة إلى المخصصأوالً كالفرق ، يعامل ه أكبر من مخصص الخسارة المتراكمكان المبلغ المطلوب شطب

 .يةخسارة االئتمانروفات المصأية مبالغ مستردة الحقة إلى وتقيد . مدرجةمقابل إجمالي القيمة ال
 

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

المدينة والمخزون ، مثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد/الضمانات والعقارات والذمم ةلفشكال مختأتكون الضمانات ب
فيما يتعلق  للمجموعةوالموجودات غير المالية األخرى والتحسينات االئتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. إن السياسة المحاسبية 

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

يتم تقييمها بشكل حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. و علىفان القيمة العادلة للضمانات تؤثر  ذلك،لم تكن الضمانات مستردة. ومع 
، سبيل المثال على، ةمانات اإلضافي، يتم تقييم بعض الضبصورة دورية. ومع ذلك علىقييمها بداية ويعاد ت، في الدنيأعام، كحد 

 على أساس يومي. ت الهامشالنقدية أو األوراق المالية السوقية المتعلقة بمتطلبا
 
يتم تقييم الموجودات ظ بها كضمانات. إلى أقصى حد ممكن بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفجموعة ستخدم المت

 العقارات،يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل المالية األخرى التي ليست لديها قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة باستخدام النماذج. 
 اكن.، أو بناًء على مؤشرات أسعار المسمثل وسطاء الرهن العقاريأخرى المقدمة من أطراف  على البياناتبناًء 

 

 الضمانات المستردة 
يتم . 39كما هي بموجب معيار محاسبة الدولي  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية جموعة ستظل السياسة المحاسبية للم

البيع  المالية( والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة اتمحتفظ بها لغرض البيع بقيمها العادلة )في حالة الموجودأية موجودات مستردة احتساب 
 .المجموعةلسياسة وفقاً للموجودات غير المالية في تاريخ االسترداد 

 
، ولكنها خرى في محفظة التجزئة الخاصة بهااألالموجودات أو باسترداد العقارات ، ال تقوم المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية

أموال فائضة إلى ويعاد أي . المستحقةلتسوية الديون  ،زاد العلنيمصورة عامة في ال، بخارجيين السترداد األموالالوكالء التشرك 
 ، لم يتم تسجيل العقارات السكنية بموجب عمليات إعادة الملكية القانونية في الميزانية.نتيجة لهذه الممارسةوالملتزمين. العمالء/
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 يع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةجم 
 

 التحولإفصاحات  4
 

 .جراء تحليل مفصل لنموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية لتحليل خصائص تدفقاتها النقديةبإقامت المجموعة  )أ(
 

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

 

 الموجودات المالية         
   2017ديسمبر  31   2018يناير  1

فئة المعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
  9قم ر

القيمة المدرجة 
لمعيار بموجب ا

الدولي إلعداد 
التقارير المالية 

 9رقم 
إعادة 
 القياس

إعادة 
 التصنيف

 القيمة المدرجة
معيار بموجب 

المحاسبة الدولي 
  39رقم 

فئة معيار المحاسبة 
  إيضاح 39الدولي رقم 

          
 مدرجة 

  1,388 - (1) 1,387  بالتكلفة المطفأة
كلفة المطفأة مدرجة بالت

 سائلةأموال   )قروض وذمم مدينة(

          
 مدرجة 

  15,329 (36) (18) 15,275  بالتكلفة المطفأة
مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 قروض وسلف  )قروض وذمم مدينة(
          

 )ج(    (36)    

مدرجة إلى تحويالت 
العادلة من خالل  ةبالقيم

األرباح أو الخسائر 
الدولي إلعداد )المعيار 

 (9التقارير المالية رقم 
          

 مدرجة 
  3,170 - (3) 3,167  بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالتكلفة المطفأة 
  )قروض وذمم مدينة(

إيداعات لدى بنوك 
 ومؤسسات مالية أخرى

          

 مدرجة 
  1,521 - - 1,521  بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالتكلفة المطفأة 
  ذمم مدينة()قروض و

أوراق مالية مشتراة 
بموجب اتفاقية إعادة 

 الشراء
          

 مدرجة 
  - 1,177 *16 1,193  بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالتكلفة المطفأة 
  )قروض وذمم مدينة(

استثمارات محتفظ بها 
 -لغرض غير المتاجرة 

أدوات دين مدرجة 
 بالتكلفة المطفأة

          

 )ب(    960    

تحويالت من متاحة للبيع 
)معيار المحاسبة الدولي 

 (39رقم 
          

 )و(    217    

تحويالت من محتفظ بها 
حتى االستحقاق )معيار 

 (39المحاسبة الدولي رقم 

          

  - - (217) 217  
محتفظ بها حتى 

  االستحقاق

استثمارات محتفظ بها 
-لغرض غير المتاجرة 

بها محتفظ  استثمارات
 حتى االستحقاق

          

 )و(    (217)    
تحويالت إلى أدوات دين 

 مدرجة بالتكلفة المطفأة
  ─────── ───── ───── ───────     

  22,543 (6) 924 21,625    

مجموع الموجودات 

بالتكلفة  المقاسةالمالية 

 المطفأة

  ─────── ───── ───── ───────     
 

تصنيف والمسجلة في احتياطي المليون دوالر أمريكي المتعلقة بتأثير القيمة العادلة الناتجة عن إعادة  17القيمة العادلة الموجبة البالغة  تتضمن هذه على* 
ً التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة محسوم .التحولتاريخ في  مليون دوالر أمريكي 1الغة منها الخسائر االئتمانية المتوقعة الب ا
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 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة( التحولإفصاحات  4
   2017ديسمبر  31   2018يناير  1

فئة المعيار الدولي 
إلعداد التقارير 

  9المالية رقم 

القيمة المدرجة 
 بموجب المعيار
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
 9رقم 

إعادة 
 القياس

إعادة 
 التصنيف

القيمة المدرجة 
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي 
  39رقم 

فئة معيار المحاسبة 
  إيضاح 39الدولي رقم 

         

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

مدرجة بالقيمة 
الل العادلة من خ

  1.051 289 3 1.343  األرياح أو الخسائر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  األرياح أو الخسائر

 تحويال ت من قروض وذمم مدينة     36    

 سندات دين -تحويالت من متاحة للبيع      238    

    15     
دات أسهم حقوق سن -تحويالت من متاحة للبيع 

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

  1.343 3 289 1.051    

مجموع الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ─────── ──────

─ 
──────

─ 
───────     

         

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 خل الشامل اآلخرالد
          

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     
لبيع )معيار تحويالت من موجودات مالية متاحة ل

 (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     
من موجودات مالية متاحة للبيع )معيار تحويالت 

 (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)    
حتفظ بها لغرض تحويالت إلى أوراق مالية م

 أدوات دين –المتاجرة 
          

 )هـ(    (15)    

تحويالت إلى أوراق مالية محتفظ بها لغرض 
 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  –الدخل الشامل اآلخر 

 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 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ─────── ───── ───── ───────     
 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  
  ─────── ───── ───── ───────     
 مطلوبات المطلوبات         

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

 الميزانية
  ─────── ───── ───── ───────     
 صافي التأمير على إعادة القياس    28.295 - (36) 28.259  
  ══════ ════ ════ ══════      

إعادة قياس الموجودات المالية.أثيرات الضريبة المؤجلة الناتجةعن ** تمثل هذه ت
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مليون دوالر أمريكي في الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المدارة والتغيرات المتراكمة في  36تم إثبات مجموع إعادة قياس الخسارة البالغة 
 .2018يناير  1القيمة العادلة والحقوق غير المسيطرة في 

 

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

 

ً كمتاحة للبيع ولكنهاأدوات الّدي (أ) والفائدة على  للّدينأخفقت في فحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي  ن المصنفة مسبقا

 المبلغ األصلي القائم 
والفائدة على المبلغ األصلي للّدين ن التي ال تستوفي متطلبات فقط المدفوعات على المبلغ األصلي ت الّديتحتفظ المجموعة بمحفظة من أدوا

 لك، تم تصنيف تلك األدوات البالغ قيمتها. ونتيجة لذ9ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم القائم لتصنف بالتكلفة المطفأة بموجب المعي
 مليون دوالر أمريكي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من تاريخ التطبيق المبدئي. 253

 

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

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

وراق ألف تلك اتصنيم تقيمت المجموعة بأن نموذج األعمال المناسب لمجموعة األوراق المالية تلك هو االحتفاظ بها من أجل التحصيل. 
ً تصنيفها م لتي توايکي رمر أالون دوملي 960قدرها لة دلمالية بقيمة عاا ق بيطلتايخ رتان مبالتكلفة المطفأة مدرجة کمتاحة للبيع مسبقا

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

والفائدة على  للّدينفقط المدفوعات على المبلغ األصلي ة بالتكلفة المطفأة ولكنها أخفقت في فحص قروض وسلف مدرج )ج(

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

 36 تصنيف تلك القروض والسلف البالغ قيمتها . وبناًء على ذلك، تم9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بالتكلفة المطفأة بموجب 
 مليون دوالر أمريكي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من تاريخ التطبيق المبدئي.

 

 دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تصنيف أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العا )د(
محفظة  في يکيرمأ رالدو ونملي 11 ادرهقمدرجة  بقيمة تيجيةراالستا تهاراستثمااتصنيف ال رجعه فيه بعض  عةولمجمااختارت 

 رلمعياا بجوبم به وحمسمهو  کمااالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
ً االستثمارات تلك تم تصنيف التطبيق المبدئي.  يخرتا نم 9 مقر لماليةا ريرلتقاإعداد ال ليدولا كمتاحة للبيع. لن يتم إعادة تصنيف مسبقا

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

  األرباح أو الخسائر ية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل تصنيف أدوات أسهم حقوق الملك )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  تتغيراسيتم إثبات أية كمتاحة للبيع. مسبقاً االستثمارات 

 

 تصنيف من فئات السحب دون أي تغيير في القياس إعادة ال )و(
، 9نيف أدوات الّدين التالية إلى فئات جديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم باإلصافة لما هو مذكور أعاله، تم إعادة تص

 أسس قياسها:في دون أي تغير  39حيث تم "سحب" فئاتها السابقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

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

 تلك المصنفة مسبقاً كمحتفظ بها حتى اإلستحقاق والمصنفة حالياً كمقاسبة بالتكلفة المطفأة. (2)
 

التكلفة المطفأة، يوضح الجدول التالي قيمتها العادلة كما في مدرجة ببالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم إعادة تصنيفها إلى فئة 
الموجودات والمطلوبات المالية تلك لم يتم إعادة تصنيف إثباتها لو القيمة العادلة التي كان من الممكن  ةوربح أو خسار 2018 رسبتمب 30

 :9إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التحولجزء من ك
 

 2018 سبتمبر 30  إعادة التصنيف إلى مدرجة بالتكلفة

   
   أعاله البند )ب( – 39يار المحاسبة الدولي رقم من متاحة للبيع )مع

 894  2018 سبتمبر 30القيمة العادلة كما في 
إثباتها في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في أسهم القيمة العادلة التي كان من الممكن  ة(خسار)/ ربح 

 (27)  ية السنة لو لم يتم إعادة تصنيف الموجودات المال حقوق الملكية خالل
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 واالحتياطيات األخرى المدورةب( التأمير على األرباح 

  
أرباح 
  مدورة

التغيرات المتراكمة 
  ادلةفي القيمة الع

حقوق غير 
 مسيطرة

       
ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

2017)  939  (29)  482 

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

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

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

         (73)  17  (14) 

تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  دتأثير الضريبة المؤجلة عن
 6  -  8  9رقم 

 ─────  ──────  ────── 
 1) 9الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 474  5  877  (2018يناير 
  ═════  ══════  ══════ 
 

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

 

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

القرض للفترة السابقة المقاسة وفقاً لنموذج الخسارة المتكبدة بموجب معيار المحاسبة  خسارةيوضح الجدول التالي تسوية الرصيد الختامي لمخصصات 
 9الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  صص االضمحالل الجديد المقاس وفقاً لنموذجإلى مخ 39الدولي رقم 

 :2018يناير  1في 

  فئة القياس

مخصص خسارة 
القرض بموجب 
معيار المحاسبة 

  39الدولي رقم 
 إعادة

  التصنيف 
 إعادة

  القياس 

الخسائر اإلئتمانية 
قعة بموجب المتو

المعيار الدولي إلعداد 
 9التقارير المالية رقم 

قروض وذمم مدينة )معيار المحاسبة الدولي 

( / الموجودات المالية المدرجة 39رقم 

بالتكلفة المطفأة )المعيار الدولي إلعداد 

         (9التقارير المالية رقم 

         
 1  1  -  -  أموال سائلة

 3  3  -  -  ومؤسسات مالية أخرىإيداعات لدى بنوك 
 590  18  -  572  قروض وسلف

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

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

 120  17  -  103  دات دين(اآلخر )سن

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

 53  47  -  6  محتملةوبنود ارتباطات ائتمانية 
  ──────  ──────  ──────  ────── 

 768  87  -  681  المجموع
  ══════  ══════  ══════  ══════ 
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 استممارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 5

  
 سبتمبر 30

2018  
ديسمبر  31

2017 
     

     سندات دين
 5.459  -  متاحة للبيع 

 217  -  قاقفظ بها حتى االستحمحت

 -  1,152  أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة

 -  4,484  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات دين 
  ──────  ────── 
  5,636  5.676 

 (103)  (122)  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
  ──────  ────── 
  5,514  5.573 

     صافي -سندات الدين 
     

     سندات أسهم حقوق الملكية
 26  -  متاحة للبيع

 -  9  مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالسندات أسهم حقوق الملكية 
 ──────  ────── 

 26  9  صافي -سندات أسهم حقوق الملكية 
  ──────  ────── 
  5,523  5.599 
  ══════  ══════ 

 
 فيما يلي هو تقسيم سندات الدين حسب المرحلة:

  2018 سبتمبر 30 
ديسمبر  31

2017 

 المجموع  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
       

 5.676  5.636 102 139 5,395  جماليسندات دين،إ
 (103)  (122) (102) (7) (13) ية المتوقعةمخصصات الخسائر االئتمان

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

 5,382 132 - 5,514  5.573 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  ═══════ 

 

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

 
 2018يناير  1 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
      

 5.423  103 128 5.192  جماليسندات دين، إ
 (121)  (103) (4) (14) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 ─────── ─────── ──────  ─────── 

 5.178 124 -  5.302 
 ═══════ ══════ ══════  ═══════ 

 

صافي هناك  كان . خالل الفترة،2018يناير  1 في مليون دوالر أمريكي كما 121المتوقعة  ةصات الخسائر االئتمانيبلغت مخص
 1 البالغةة تمانية المتوقعئصافي الخسائر اإلإعادة قياس و 1إلى المرحلة  2مليون دوالر أمريكي من المرحلة  1 لغ وقدرهببم تحويل

 .مليون دوالر أمريكي
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية ل القوائم المالية يضاحات حوإ
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 قروض وسلف 6

  2018 سبتمبر 30 
ديسمبر  31

2017 

 المجموع  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
       

 15.901  15,005 641 1,106 13,258 قروض وسلف
 (572)  (587) (446) (95) (46) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

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

 13,212 1,011 195 14,418  15.329 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  ═══════ 

 

 

 حسب المرحلة: 9ر المالية رقم إلى المعيار الدولي إلعداد التقاري 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 
 ══════ ═══════ ══════  ═══════ 

 

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

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
      

 590  376 172 42 2018يناير  1كما في 
 -  46 (53) 7 صافي التحويالت بين المراحل

 (42)  (42) - - مبالغ مشطوبة
 60  89 (27) (2) صافي –المخصص للفترة 

 (21)  (23) 3 (1) تعديالت الصرف وتغيرات أخرى
 ─────── ─────── ──────  ─────── 

 587  446 95 46 2018 سبتمبر 30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════  ═══════ 

 

 آخردخل تشغيلي  7

 
 سبتمبر 30

2018 
 سبتمبر 30

2017 
   

 150 151 صافي  – والعموالتدخل الرسوم 
 19 15 دخل من عمليات المكتب

 13 63 صافي -العمالت األجنبية وفي المشتقات المالية  التداولمن ربح 
 9 (60) *العمالت األجنبية تحوطات في  التغيراتمن  خسارة
 10 4 صافي – لغرض غير المتاجرةمحتفظ بها  إستبعاد استثماراتمن ربح 

 19 (13) صافي –محتفظ بها لغرض المتاجرة  أوراق ماليةن م )خسارة( ربح
 (2) - صافي  –بيع ممتلكات ومعدات  من خسارة
 25 15 صافي –أخرى 

 ─────── ─────── 
 175 243 
 ═══════ ═══════ 
 

 مصروف الضريبي للفترة.المتعلقة بالمعاملة التي لديها تأثير مقاصة على الرات في تحوطات العمالت األجنبية من التغي خسارة* 
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 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 ئتمانية على الموجودات الماليةاالخسائر ال اتمصروف 8

 
 سبتمبر 30

2018 
 سبتمبر 30

2017 
   

 66 60 قروض وسلف

 1 1 محتفظ بها لغرض غير المتاجرةرات استثما

 - 1 االرتباطات االئتمانية والبنود المحتملة والموجودات المالية األخرى
 ─────── ─────── 
 62 67 
 ═══════ ═══════ 

 القطاعات التشغيلية  9
 

أساس وحدات األعمال وأنشطتها.  تشغيلية والتي تبنى علىأعمال  تخمسة قطاعا إلىالمجموعة أنشطة غراض إدارية تم توزيع أل
 : ةوفقاً لذلك تم هيكلة المجموعة لوضع أنشطتها تحت األقسام المختلفة التالي

 

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

 

التمويل التجاري والخدمات خدمات و توهيكلة التمويال الشركاتتمويل تشتمل على مات المصرفية الدولية بالجملة الخد -
 المصرفية اإلسالمية والقروض المشتركة؛

 

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

بانكو هي لشركة تابعة برازيلية  وأنشطة الخزانةأساسية األنشطة المصرفية التجارية ة وريعكس بصإيه.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 -
 

ر المنتهية أشه التسعةلفترة 
  2018 سبتمبر 30في 

الشركات التابعة 
لشرق منطقة ال

وشمال  األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

الدولية 
 بالجملة 

خزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
 المجموع  خرىأ البرازيل

       
 417 37 134 34 123 89 صافي دخل الفوائد 
 175 11 38 36 58 32 دخل تشغيلي آخر 

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 592 48 172 70 181 121 مجموع الدخل التشغيلي 

       
 324 32 78 53 109 52  الخسائر االئتمانيةالربح قبل 

مصروفات الخسائر االئتمانية 
 (62) - (30) - (30) (2) على الموجودات المالية

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

والمصروفات التشغيلية 
 262 32 48 53 79 50 غير المخصصة

ضريبي دائن  قيد)مصروف( 
 19 - 40 - (7) (14) على العمليات الخارجية 
المصروفات التشغيلية غير 

 (84)      المخصصة 
     ────── 

 197    للفترةالربح 
      ══════ 

 الموجودات التشغيلية
 27,894 75 7,098 7,979 9,524 3,218 2018 سبتمبر 30ي كما ف

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 المطلوبات التشغيلية

 23,627 15 6,066 14,716 - 2,830 2018 سبتمبر 30كما في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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أشهر المنتهية  التسعةلفترة 
  2017 سبتمبر 30في 

الشركات التابعة 
لشرق منطقة ال

وشمال  األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

الدولية 
 بالجملة 

خزانة 
 ةالمجموع

إيه.بي.سي 
 المجموع  خرىأ البرازيل

       
 410 18 175 12 112 93 صافي دخل الفوائد 
 243 24 108 24 55 32 دخل تشغيلي آخر 

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 653 42 283 36 167 125 مجموع الدخل التشغيلي 

       
 388 24 186 18 102 58  الخسائر االئتمانيةالربح قبل 

الخسائر االئتمانية  اتمصروف
 (67) - (63) - (2) (2) على الموجودات المالية

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

والمصروفات التشغيلية 
 321 24 123 18 100 56 غير المخصصة

ضرائب على العمليات 
 (53) - (32) - (5) (16) الخارجية 

المصروفات التشغيلية غير 
 (74)      المخصصة 

     ────── 
 194    للفترةالربح 

      ══════ 
 الموجودات التشغيلية

 29.499 78 8.184 7.928 9.912 3.397 2017ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 المطلوبات التشغيلية
 25.087 11 6.983 15.194 - 2.899 2017ديسمبر  31كما في 

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

 ألدوات الماليةا 10

 

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

 :2018 سبتمبر 30كما في  لقيمة العادلة للموجوداتلتسلسل الهرمي الاإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 ة المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات المالي

  1المستوى  2المستوى  المجموع 
    

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  1,034 - 1,034
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 4,289 86 4,375

 رة مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاج 173 253 426
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 3 3

 

 :2018 سبتمبر 30كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة: المطلوبات

  1المستوى  2المستوى  المجموع 
    

 جرة مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتا 153 205 358

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 1 1
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 )تتمة( ألدوات الماليةا 10
 

 :2017ديسمبر  31ات كما في اإلفصاحات الكمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجود
 

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  1.051 - 1.051
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 4.925 436 5.361

 اجرة مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المت 57 139 196
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 1 1

 

 : 2017ديسمبر  31اإلفصاحات الكمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للمطلوبات كما في 
 

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    
 تاجرة مشتقات مالية محتفظ بها لغرض الم 49 131 180

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 5 5
 

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

 

  2018 سبتمبر 30  2017ديسمبر  31

  القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة

 الموجودات المالية      

249 223  1,104 1,152 
مدرجة  استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 إجمالي  –بالتكلفة المطفأة 
      
 المطلوبات المالية      

 سندات وتمويالت ألجل أخرىو ذونات ألجلأ 2,114 2,118  2.148 2.159
 

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

 

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

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

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

 

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

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

 .2يتم تضمين األداة ضمن المستوى 
 

 2والمستوى  1تحويالت بين المستوى 
 : ال شيء(.2017ديسمبر  31) 2018 سبتمبر 30المنتهية في  الفترةخالل  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحوياليكن هناك لم 
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 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة  11
 

 حسب المرحلة ةالتعرضات والخسائر االئتمانية المتوقع أ(
 

  2018 سبتمبر 30 
ديسمبر  31

2017 

 المجموع  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
       

 4.100  3,946 29 221 3,696 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  ═══════ 

 (6)  (50) (5) (33) (12) 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
 ═══════ ═══════ ══════  ═══════ 

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

 
 موعالمج  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
      

 53  3 37 13 2018يناير  1كما في 
 (3)  2 (4) (1) صافي -الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة  تغيرات

 ─────── ─────── ──────  ─────── 

 50  5 33 12 2018 سبتمبر 30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════  ═══════ 

 

 لتزامات محتملةاوئتمانية ا رتباطاتا ب(

 

  سبتمبر 30
2018 

ديسمبر  31
2017 

   

 3.437 3,262 التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفية

 3.979 3,738 ئتمان مباشرة وخطابات ضمان إبدائل 
 2.179 2,365 رتباطات أخرى اقروض غير مسحوبة و رتباطاتا

 ─────── ─────── 
 9,365 9.595 
 ═══════ ═══════ 

 4.100 3,946 بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان  يةتعرضات االئتمانال
 ═══════ ═══════ 

 3.282 3,255 المعادل الموزون بالمخاطر
 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة  11

 

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

 

  سبتمبر 30
2018 

ديسمبر  31
2017 

   
 7.076 9,505 مقايضات أسعار الفائدة

 583 496 العمالت مقايضات

 4.739 3,955 عقود صرف أجنبي آجلة

 3.576 5,042 عقود الخيارات

 4.086 2,930 عقود مستقبلية

 ─────── ─────── 
 21,928 20.060 

 ═══════ ═══════ 
 1.738 1,871 )مخاطر االئتمان والسوق(المعادل الموزون بالمخاطر 

 ═══════ ═══════ 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 12

 
والمساهمين الرئيسين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة األساسية ذات العالقة الشركة األم  األطرافتمثل 

يتم الموافقة . مشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل هذه األطرافالسيطرة السيطرة أو خاضعة للوشركات الرئيسيين للمجموعة 
 وط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.على سياسات التسعير وشر

 
 :للمركز المالي الموحدةالمرحلية  القائمةفي  المتضمنةالمتعلقة باألطراف ذات العالقة الفترة فيما يلي أرصدة نهاية 

 

ديسمبر  31
2017 

  سبتمبر 30
2018 

 أعضاء 
 مجلس اإلدارة 

 مساهمين 
 نيرئيسي

 الشركة 
  يةاألساس األم

      
 ودائع العمالء 3,143 670 6 3,819 3.782

1.505 1,505 - - 1,505 
سندات وتمويالت ألجل و ذونات ألجلأ

 أخرى 

331 459 - - 459 

لتزامات محتملة من المتاجرة إ
والمعامالت قصيرة األجل وذاتية 

 التصفية
 

 :لألرباح أو الخسائر الموحدةالمرحلية  القائمةتضمنة في المصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المو الدخلفيما يلي 

 سبتمبر 30
2017 

 سبتمبر 30
2018     

      
 دخل عمولة    5 4

 مصروفات الفوائد    84 68

 


