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 الشامل لدخل ل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 مراجعة 
 ة أشهر المنتهية فيللثالث 

 يونيو 30
 للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 2017 2016 2017 2016 

     
     

 123 132 71 67 للفترةالربح 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     

     خر:الشامل اآلدخل ال

     
 أوالدخل الشامل اآلخر الذي يمكن إعادة تصنيفه )

دويره( إلى الربح أو الخسارة في الفترات إعادة ت
     الالحقة:

     

صافي تغييرات القيمة العادلة خالل الفترة بعد تأثير 
 (14) 20 7 (11) اإلضمحالل  

إطفاء عجز القيمة العادلة الناتج من األوراق المالية 
 1 - 1 - المعاد تصنيفها 

من تحويل عمالت أجنبية  غير محققربح )خسارة( 
 32 (10) 25 (41) في الشركات التابعة األجنبية
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (52) 33 10 19 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

أو الدخل الشامل اآلخر الذي ال يمكن إعادة تصنيفه )
إعادة تدويره( إلى الربح أو الخسارة في الفترات 

     الالحقة:

 - (1) - (1) حتياطي صندوق التقاعدإفي التغير في صا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

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

الدخل الشامل األخرى(  ةالشامل الخسارة)مجموع 
 19 9 33 (53) اآلخر للفترة 

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

 142 141 104 14 للفترةالشامل الدخل مجموع 
     

إلى  العائد (الدخل الشامل) ةلشاملاالخسارة مجموع 
 (82) (25) (45) 1 الحقوق غير المسيطرة

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

 إلى مساهمي الشامل العائد الدخلمجموع 

 60 116 59 15 الشركة األم
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 لتدفقات النقدية ل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2017يونيو  30المنتهية في  أشهر ستةاللفترة 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 مراجعة  
 أشهر المنتهية ستةلل 

 يونيو 30في 
 2017 2016 

    شغيليةاألنشطة الت
 123 132  للفترة الربح 

    
    :تعديالت للبنود التالية

 36 50  صافي –مخصصات إضمحالل 

 6 10  وإطفاء إستهالك

 - (5)  صافي - ممتلكات ومعداتربح من استبعاد 

 (17) (9)  صافي -ربح من استبعاد أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 1 -  لعادلة الناتج من األوراق المالية المعاد تصنيفهاالقيمة اعجز إطفاء 

    
    تشغيلية:المطلوبات الموجودات والتغيرات في 

 (27) 50  أخرى مؤهلةأذونات خزانة وأذونات 
 153 (179)  أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 469 197  ومؤسسات مالية أخرى بنوكلدى  إيداعات
 (250) (192)  إعادة شراء اتفاقيات راة بموجبأوراق مالية مشت
 (296) 749  قروض وسلف

 (205) (91)  موجودات أخرىفوائد مستحقة القبض و
 465 1.553  عمالءالودائع 
 398 (1.293)   البنوكودائع 

 (38) (20)  إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 
 359 69  مطلوبات أخرىفوائد مستحقة الدفع و

 (34) 10  أخرى غير نقدية  تغيرات
  ─────── ─────── 

 1.143 1.031  األنشطة التشغيليةالناتج من  صافي النقد
  ─────── ─────── 

    يةستمماراألنشطة اإل

 (4.124) (1.617)  شراء أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 3.604 1.540  غرض غير المتاجرةأوراق مالية محتفظ بها ل استردادوبيع 

 (8) (14)  ومعداتممتلكات شراء 

 2 12  ومعداتممتلكات بيع 

 1 3  صافي  –إستثمار في شركات تابعة 
  ─────── ─────── 

 (525) (76)  يةستثماراألنشطة اإلالمستخدم في صافي النقد 
  ─────── ─────── 

    األنشطة التمويلية

 (2) 1  صافي -داع يإشهادات  إصدار

 - (1.422)  صافي - إعادة شراء أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرىاسترداد / 

 - (93)  لمساهمي المجموعةأرباح أسهم مدفوعة 

 (14) (16)  أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة
  ─────── ─────── 

 (16) (1.530)  التمويلية األنشطةالمستخدم في  صافي النقد
  ─────── ─────── 
    

 602 (575)  النقد وما في حكمهفي صافي التغير 

    
 (32) 8  على النقد وما في حكمهتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية 

    
 791 1.530  الفترةفي بداية النقد وما في حكمه 

  ─────── ─────── 
 1.361 963  فترة في نهاية ال النقد وما في حكمه

  ═══════ ═══════ 
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 الملكية لتغيرات في حقوق المرحلية الموحدة لائمة الق
 )مراجعة( 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

  العائدة إلى مساهمي الشركة األم حقوق الملكية 

 حقوق
غير 

  مسيطرة

 مجموع 
حقوق 

 ملكية ال

    إحتياطيات أخرى    

 
 رأس
 المال

 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 2016ديسمبر  31في 

 132 30 102 - - - - 102 - - للفترة الربح 
شامل دخل ( أخرى )خسارة شاملة

 9 (5) 14 (1) 20 (5) - - - - للفترةآخر 
 ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

الشامل )الخسارة الدخل  مجموع
 141 25 116 (1) 20 (5) - 102 - -  للفترة الشاملة(
 (93)   - (93) - - - - (93) - - أرباح أسهم

تغيرات أخرى في حقوق الشركات 
 (3)   (2) (1) - - - - (1) - - التابعة

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

 4.305 457 3.848 (36) (25) (630) 100 867 462 3.110 (مراجعة) 2017يونيو  30في 
 ═══════

═ 
══════

═ 
══════ ══════

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

           
 4.108 335 3.773 (23) (44) (507) 100 693 444 3.110 2015ديسمبر  31في 

 123 22 101 - - - - 101 - - للفترة الربح 
شامل دخل أخرى(  ةملشا )خسارة
 19 60 (41) - (13) (28) - - - - للفترةآخر 

 ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 )الخسارة الشاملمجموع الدخل 

 142 82 60 - (13) (28) - 101 - -  للفترة( الشاملة
ات تغيرات أخرى في حقوق الشرك

 (5)   (6) 1 - - - - 1 - - التابعة
 ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 4.245 411 3.834 (23) (57) (535) 100 795 444 3.110 )مراجعة( 2016يونيو  30في 
 ═══════

═ 
══════

═ 
══════

═ 
══════

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

 

 .مليون دوالر أمريكي( 419 :2016ديسمبر  31) مليون دوالر أمريكي 424ات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي المدورة إحتياطيتتضمن األرباح  *
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2017يونيو  30
 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 التأسيس واألنشطة 1
 

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

 (.المشار إليهم معاً بالمجموعة)التابعة  ليبيا المركزي الشركة األم النهائية للبنك وشركاتهبورصة البحرين. يعتبر مصرف 

 

البنك البحرين. ، المنامة، مملكة 5698إن العنوان المسجل للبنك هو برج المؤسسة العربية المصرفية، المنطقة الدبلوماسية، ص.ب. 
 ، مملكة البحرين.والسياحة لصادر عن وزارة الصناعة والتجارةا 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 والقرميالت الوالتمو المشاريعالمالية وتمويل 
  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقطوتقدم الخدمات المصرفية للتجزئة اإلسالمية. 

 

 للمجموعة السياسات المحاسبيةالتغيرات في أسس اإلعداد و 2
 

 أسس اإلعداد 2-1
ً  2017يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةالالمختصرة لفترة  الموحدةالمرحليـة ة ـليت القوائم الماـدأع لمعيار المحاسبة الدولي وفقا

  .بالتقارير المالية المرحلية" الخاص" 34رقـم 
 

الموحدة ية في القوائم المالالمطلوبة  اإلفصاحاتوالمختصرة على جميع المعلومات الموحدة ال تشتمل القوائم المالية المرحلية 
إنه باإلضافة إلى ذلك، . 2016ديسمبر  31الموحدة للمجموعة كما في السنوية ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية السنوية، 

التي للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية  دليالً  2017يونيو  30المنتهية في أشهر  ستةالفترة ليس من الضروري أن تكون نتائج 
  .2017ديسمبر  31في  نتهيتس
 

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

 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة 2-3
التي تم إتباعها في إعداد  لتلك هي مطابقةة المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إن السياسات المحاسبي

النافذة تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة بإستثناء ، 2016ديسمبر  31القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 .2017يناير  1من  اعتباراً 

 
المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية وتم تطبيقها من قبل ، 2017من سنة اعتباراً نافذة بحت المعايير المحاسبية المعدلة التالية أص

المالية المرحلية قوائم ها أي تأثير جوهري على هذه اللم يكن ل في حين أنهالمرحلية الموحدة المختصرة حسب مقتضى الحال. 
ديسمبر  31تنتهي في سالتي للسنة  الموحدةالمالية السنوية قوائم إفصاحات إضافية في العمل الموحدة المختصرة، قد تتطلب 

2017: 
 

 المتعلق بضريبة الدخل  12التعديالت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولي رقم 
 بقائمة التدفقات النقديةالمتعلق  7التعديالت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولي رقم 

 2016 – 2014 -دورة على التحسينات السنوية 
المتعلق باإلفصاح عن الحصص في المنشأت  12التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 12ية رقم األخرى: توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المال
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2017يونيو  30
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة(للمجموعة  السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد والتغيرات في  2
 

 بعد  جديدة صادرة ولكنها غير إلزاميةوتعديالت معايير وتفسيرات  2-4
تنوي المجموعة  :مدرجة أدناههي للمجموعة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  ،صادرة ولكنها غير إلزامية بعدوتفسيرات معايير 

 تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية.
 

 التاريخ اإللزامي الموضوع 
 2018يناير  1 لية المتعلق باألدوات الما 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 2018يناير  1 مع عمالءمبرمة المتعلق بإيرادات من عقود  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 2019يناير  1 رالمتعلق بعقود اإليجا 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 م المجموعة تأثير تطبيق هذه المعايير.تقي  
 

 لتشغيلية القطاعات ا 3
 

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

 

التابعة في شمال  جزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركاتتغطي أنشطة الت فريقياأوشمال  الشركات التابعة للشرق األوسط -
 ؛المتوسطشرق أفريقيا ودول 

 

التمويل التجاري والخدمات المصرفية خدمات و تتغطي تمويل المشاريع وهيكلة التمويالالخدمات المصرفية الدولية بالجملة  -
 اإلسالمية والقروض المشتركة؛

 

 لخزانة في المكتب الرئيسي في البحرين ونيويورك ولندن؛ تشتمل على أنشطة االمجموعة  خزانة -
 

بانكو هي لشركة تابعة برازيلية وأنشطة الخزانة أساسية األنشطة المصرفية التجارية ة 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  خرىأ -
 

أشهر المنتهية  ستةاللفترة 
  2017يونيو  30في 

الشركات التابعة 
 للشرق األوسط

 فريقياأوشمال 

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة 
خزانة 

 المجموعة
إيه.بي.سي 

 المجموع  أخرى البرازيل
       

 270 11 119 6 74 60 وائد صافي دخل الف
 162 19 64 19 38 22 دخل تشغيلي آخر 

 ───────

───── 

───────

──── 

─────

─────

── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

 432 30 183 25 112 82 مجموع الدخل التشغيلي  ──────
       

الربح قبل مخصصات 
 258 19 118 12 71 38 ضمحاللاإل

-إضمحالل  مخصصات
 (50) - (44) - (4) (2) صافي

 ───────

───── 

───────

───── 

─────

─────

── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

الربح قبل الضرائب  ──────
والمصروفات التشغيلية 

 208 19 74 12 67 36 غير المخصصة
ضرائب على العمليات 

 (26) - (14) - (2) (10) الخارجية 
المصروفات التشغيلية غير 

 (50)      لمخصصة ا
     ──────

 132    للفترةالربح  ──────
      ══════

 الموجودات التشغيلية ═══
 29.223 77 7.904 8.830 9.161 3.251 2017يونيو  30كما في 

 ═══════ ═══════

══ 

═════

════ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

 المطلوبات التشغيلية ═══
 24.918 4 6.781 15.322 - 2.811 2017يونيو  30كما في 

 ═══════ ═══════

══ 

═════

════ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2017يونيو  30

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 )تتمة( القطاعات التشغيلية 3
 

 هر المنتهية فيأش ستةلفترة ال
 2016يونيو  30 

الشركات 
التابعة للشرق 

وشمال  األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

الدولية 
 بالجملة 

خزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
 المجموع  أخرى البرازيل

       
 254 4 98 15 66 71 صافي دخل الفوائد 
 188 17 90 17 39 25 دخل تشغيلي آخر 

 ────────

──── 

──────

───── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

 442 21 188 32 105 96 مجموع الدخل التشغيلي  ──────
       

 276 8 135 24 61 48 ضمحاللالربح قبل مخصصات اإل
 (36) - (36) - 1 (1) صافي -إضمحالل  مخصصات

 ────────

──── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

الربح قبل الضرائب والمصروفات  ──────
 240 8 99 24 62 47 التشغيلية غير المخصصة

 (71) - (54) (1) (5) (11) ضرائب على العمليات الخارجية        
المصروفات التشغيلية غير 

 (46)      المخصصة 
     ──────

 123    للفترةالربح  ──────
      ══════ 
 لموجودات التشغيليةا

 30.141 78 7.815 9.178 9.924 3.146 2016 ديسمبر 31كما في 
 ═══════ ══════

═ 

══════

═ 

══════

═ 

══════

═ 

══════

 المطلوبات التشغيلية ═
 25.881 5 6.597 16.591 - 2.688 2016 ديسمبر 31كما في 

 ═══════ ══════
═══ 

══════
═══ 

══════
═══ 

══════
═══ 

══════
 ألدوات الماليةا 4 ═══

 

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

 :2017يونيو  30لقيمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الهرمي الاإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 ة المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات المالي

  1المستوى  2مستوى ال المجموع 
    
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  878 - 878

 المتاحة للبيع  –أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة    

  مدرجةسندات دين  5.128 - 5.128
  مدرجةسندات دين غير  - 410 410

  المدرجةأسهم حقوق الملكية  4 - 4
 المدرجة غير أسهم حقوق الملكية  - - -
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 49 49
 مقايضات العمالت  - 16 16
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 31 31

 خيارات عقود ال 316 38 354
 مستقبليةعقود  10 - 10
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    
 ة مقايضات أسعار الفائد - - -
 عقود صرف أجنبي آجلة  - - -
 عقود الخيارات  - - -
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 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة( ألدوات الماليةا 4
 

 :2017يونيو  30كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة: المطلوبات

  1المستوى  2المستوى  المجموع 

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 41 41
 مقايضات العمالت  - 15 15
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 44 44

 يارات خعقود ال 274 39 313
 مستقبليةعقود  1 - 1
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    

 مقايضات أسعار الفائدة  - - -
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 6 6
 عقود الخيارات - - -

 

 :2016ديسمبر  31اإلفصاحات الكمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات كما في 
 

 ة بالقيمة العادلة:الموجودات المالية المقاس
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  708 3 711

 المتاحة للبيع  –أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة    
 سندات دين مدرجة  4.142 - 4.142
 سندات دين غير مدرجة  - 485 485

 رجة أسهم حقوق الملكية المد 4 - 4
 أسهم حقوق الملكية غير المدرجة  - - -
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 47 47
 مقايضات العمالت  - 21 21
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 79 79

 عقود الخيارات  228 51 279
 عقود مستقبلية  9 - 9
  مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات   
 مقايضات أسعار الفائدة  - - -
 عقود صرف أجنبي آجلة  - - -
 عقود الخيارات  - - -

 

 :2016ديسمبر  31اإلفصاحات الكمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للمطلوبات كما في 
 

 العادلة:المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة 
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

 الية محتفظ بها لغرض المتاجرة مشتقات م   
 مقايضات أسعار الفائدة  - 42 42
 مقايضات العمالت  - 27 27
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 33 33

 عقود الخيارات  204 52 256
 عقود مستقبلية  11 - 11
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    
 مقايضات أسعار الفائدة  - - -

 بي آجلة عقود صرف أجن - 25 25
 عقود الخيارات - - -
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 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 تتمة()ألدوات المالية ا 4

 

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

 
  2017يونيو  30 2016ديسمبر  31

  القيمة المدرجة  القيمة العادلة القيمة المدرجة  القيمة العادلة
 الموجودات المالية     

 حتفظ بها لغرض غير المتاجرة أوراق مالية أخرى م 203 230 989 1.012

     

 

 

 

 المطلوبات المالية     
 سندات وتمويالت ألجل أخرىو ذونات ألجلأ 2.179 2.190 4.269 4.280

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

 

 1األدوات المالية في المستوى 
ً . يعتبر السوق نشطبتاريخ الميزانية المدرجةأسعار 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 التاجاحة ومت المدرجةإذا كانت األسعار 
معامالت السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام دون شروط تفضيلية. إن أسعار أسعار تلك و الجهات الرقابية، وتمثل التسعير أ تخدما

قبل المجموعة هي أسعار العروض الحالية. يتم تضمين هذه األدوات  المستخدمة للموجودات المالية المحتفظ بها من المدرجةالسوق 
 100ومؤشر فتسي ( DAX)بصورة أساسية على مؤشر داكس  1. تتضمن األدوات المالية المتضمنة في المستوى 1في المستوى 

(FTSE 100 )( ومؤشر داو جونزDow Jones )حة للبيع.المصنفة كأوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة أو متا 
 

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

تها حيثما كانت متوفرة وتعتمد أقل بإستخدام تقنيات التقييم. تزيد تقنيات التقييم هذه من إستخدام معلومات السوق التي يمكن مالحظ
نه يمكن مالحظتها، فإ . إذا كانت جميع المدخالت الجوهرية المطلوبة للتقييم العادل لألداةبالمنشأةقدر ممكن على التقديرات الخاصة 
 .2يتم تضمين األداة ضمن المستوى 

 

 2والمستوى  1تحويالت بين المستوى 
 : ال شيء(.2016ديسمبر  31) 2017يونيو  30المنتهية في  الفترةخالل  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحوياليكن هناك لم 
 

 ئتمانية والتزامات محتملة ارتباطات ا 5
 

 لتزامات محتملةاوئتمانية ا رتباطاتا أ(

 

 يونيو  30
2017 

ديسمبر  31
2016 

   
 2.843 2.986 التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفية

 3.581 3.593 ئتمان مباشرة وخطابات ضمان إبدائل 
 2.166 1.974 رتباطات أخرى اقروض غير مسحوبة و رتباطاتا

 ─────── ──────
─  8.553 8.590 

 ═══════ ══════

═    

 2.890 2.967 المعادل الموزون بالمخاطر
 ═══════ ═══════ 
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 المشتقات المالية ب(
 فيما يلي المبالغ االعتبارية القائمة في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي:

 يونيو  30 
2017 

سمبر دي 31
2016 

   
 5.067 6.509 مقايضات أسعار الفائدة

 623 492 العمالت مقايضات

 5.078 5.541 عقود صرف أجنبي آجلة

 5.842 6.713 عقود الخيارات

 2.491 3.072 عقود مستقبلية

 50 - اتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة

 ─────── ─────── 
 22.327 19.151 

 ═══════ ═══════ 
 1.774 1.855 )مخاطر االئتمان والسوق(ل الموزون بالمخاطر المعاد

 ═══════ ═══════ 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 6
 

ن والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة يذات العالقة الشركة األم والمساهمين الرئيسي األطرافتمثل 
يتم الموافقة . مشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل هذه األطرافالسيطرة لاسيطرة أو تخضع للوشركات الرئيسيين للمجموعة 

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

 :لمركز الماليل المختصرة الموحدةالمرحلية  القائمةالمتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في الفترة وفيما يلي أرصدة نهاية 
 

ديسمبر  31
2016 

 يونيو  30
2017 

 أعضاء 
 مجلس اإلدارة 

 مساهمين 
 نيرئيسي

 الشركة 
  األم

      
 ودائع العمالء 3.123 700 6 3.829 3.229

2.175 1.505 - - 1.505 
سندات وتمويالت ألجل و ذونات ألجلأ

 *أخرى 

377 355 - - 355 

لتزامات محتملة من المتاجرة إ
امالت قصيرة األجل وذاتية والمع

 التصفية
 

 . 2019تاريخ اإلستحقاق كوديعة لفترة سنتين تستحق في يونيو ب* تم إعادة تجديد القرض من المساهم الرئيسي 
 

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

 يونيو  30
2016 

 يونيو  30
2017 

    

      
 دخل عمولة    3 8

 مصروفات الفوائد    37 40
 

 أرقام المقارنة  7
 

ولذلك،  مالء" لعرض أفضل لفئة الودائع.لودائع البنوك" و"ودائع الع" المالي للمركزقائمتها الموحدة قامت المجموعة بتعديل عرض 
المالية غير المصرفية المعروضة سابقا ً "كودائع البنوك والمؤسسات المالية األخرى" في القائمة  تم إعادة تصنيف ودائع المؤسسات

تم إعادة عرض أرقام المقارنة ولذلك،  .أكثر صلةيعد ذو ذلك بأن اإلدارة تعتقد الموحدة للمركز المالي إلى "ودائع العمالء"، حيث 
البنوك والمؤسسات ودائع "من مليون دوالر أمريكي  1.036مبلغ وقدره صنيف بإعادة ت 2016ديسمبر  31لسنة السابقة كما في ل

من دوالر أمريكي مليون  729تم إعادة تصنيف مبلغ وقدره و، 2016يناير  1كما في . "ودائع العمالء"إلى  "المالية األخرى
 العمالء".ودائع " إلى "والمؤسسات المالية األخرىالبنوك ودائع "

 

 

 

 المركز المالي الموحد إلى "ودائع من العمالء"، التي تعتبرها اإلدارة ليكون أكثر أهمية.إعادة تصنيف الودائع من المؤسسات المالية غير المصرفية التي قدمت سابقا باسم "ودائع من البنوك والمؤسسات المالية األخرى" في بيان  وفقا لذلك، تم


