
 

 

 ب..مش. لمتحدالبنك األهلي ا

 القوائم المالية المرحلية 

  المختصرة الموحدة

 2020 سبتمبر 30

 

 





 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةة المرحليجزءاً من هذه القوائم المالية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

2 

  لدخللالمختصرة ة الموحدقائمة المرحلية ال
 )مراجعة( 2020 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةال
 

 أشهر المنتهية في عةللتس
  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في للثالثة 
    سبتمبر 30

2019 2020  2019 2020   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
  إيضاح دوالر أمريكي

       
  دخل الفوائد  337,288 459,935  1,127,020 1,395,725

  مصروفات الفوائد  144,097 227,386  527,109 672,987
──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي دخل الفوائد  193,191 232,549  599,911 722,738
──────── ────────  ──────── ────────   

  رسوم وعموالت  21,282 29,494  76,622 93,443       

  دخل المتاجرة  9,227 11,236  33,678 35,347

 وأخرىستثمارات دخل اال  23,691 15,948  112,754 67,785
──────── ────────  ──────── ────────   

 الرسوم ودخل آخر  54,200 56,678  223,054 196,575
──────── ────────  ──────── ────────   

 الدخل التشغيلي   247,391 289,227  822,965 919,313
──────── ────────  ──────── ────────   

 االئتمانية وأخرى خسائر المخصص  ج6 35,204 4,892  117,586 39,226       
──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي الدخل التشغيلي   212,187 284,335  705,379 880,087
──────── ────────  ──────── ────────   

 تكاليف الموظفين  40,750 48,554  135,945 146,929       

 استهالك   7,609 7,270  24,363 24,500

 مصروفات تشغيلية أخرى  29,880 22,417  75,384 73,685
──────── ────────  ──────── ────────   

 المصروفات التشغيلية   78,239 78,241  235,692 245,114
──────── ────────  ──────── ────────   

       
 والزكاة  الربح قبل الضرائب  133,948 206,094  469,687 634,973
 وزكاة مصروف ضريبي  9,558 10,342  30,934 30,588

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

 للفترةصافي الربح   124,390 195,752  438,753 604,385
       

45,965 29.423  14,848 8,499  

لعائد إلى حقوق غير اصافي الربح 
 مسيطرة

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

 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   115,891 180,904  409,330 558,420
════════ ════════  ════════ ════════   

       

      

نصيب أرباح السهم العائد إلى مالك 

 البنك للفترة
       

5,6 4,1  1,9 1,2 3 

 النصيب األساسي والمخفض للسهم
 أمريكية( )سنتاتالعادي في األرباح 

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

 

 

                

 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة نائب  



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 لدخل الشامل ل المختصرةائمة المرحلية الموحدة الق
 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال
 

 أشهر المنتهية في للتسعة
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في للثالثة 
 سبتمبر 30

  

2019 2020  2019 2020   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 والر أمريكيد

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 
  

       

 للفترة صافي الربح   124,390 195,752  438,753 604,385
──────── ────────  ──────── ────────   

     
  

 الدخل الشامل اآلخر      

       

      

الحقاً إلى البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 

 وحدة للدخل القائمة الم
       

2,531 (2,597)  688 (1,749)  

الستثمارات صافي التغيرات في القيمة العادلة 
المقاسة بالقيمة العادلة من أسهم حقوق الملكية 

 خالل الدخل الشامل اآلخر

 إحتياطي صندوق التقاعدفي  التغيرصافي   (2,757) 5,032  (5,145) 9,915

       

      

من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى البنود التي 

 القائمة الموحدة للدخل 

 تعديالت تحويل عمالت أجنبية  18,783 3,977  (54,877) 26,702

13,858 (38,942)  480 (1,404)  

صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الديّن 
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

(27,513) (25,112)  (10,541) 3,717  

 تلتحوطا العادلةفي القيمة  اتصافي التغير

 التدفقات النقدية
──────── ────────  ──────── ────────   

 للفترةاألخرى  ةشاملال )الخسارة( دخلال  16,590 (364)  (126,673) 25,493
──────── ────────  ──────── ────────   

     
  

 للفترةمجموع الدخل الشامل   140,980 195,388  312,080 629,878
       

52,090 25,026  15,568 11,272  

حقوق غير  مجموع الدخل الشامل العائد إلى
 مسيطرة

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

 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مالك البنك  129,708 179,820  287,054 577,788
════════ ════════  ════════ ════════   

 

 
 
 



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية الميزانية 
 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30
  

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
  ────────── ────────── 

 

 
 إيضاح

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    الموجودات

    

 1,366,978 1,548,152  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 2,202,340 2,553,470  لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 4,683,260 3,926,819  ودائع لدى بنوك 

 20,742,360 20,833,927 6 قروض وسلف

 9,133,881 9,646,385 7 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 315,011 301,396  استثمارات في شركات زميلة 

 229,803 193,492  ةعقاريات تثماراس

 823,714 879,848  فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 295,549 297,058  ممتلكات ومعدات

 487,155 484,695  شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال

  ────────── ────────── 

 40,280,051 40,665,242  مجموع الموجودات

  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات والحقوق

    

    المطلوبات

 5,023,915 5,343,238  ودائع من بنوك 

 2,891,532 3,820,303  قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء ا

 25,518,123 24,501,834  ودائع العمالء

 1,457,090 1,919,562  فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 27,862 9,737  مطلوبات ثانوية
  ────────── ────────── 

 34,918,522 35,594,674  مجموع المطلوبات
  ────────── ────────── 

    

    الحقوق

 2,193,611 2,412,972  عاديةالسهم األ –رأس المال 

 2,071,916 1,574,752  إحتياطيات
  ────────── ────────── 

 4,265,527 3,987,724  مالك الالحقوق العائدة إلى 

 600,000 600,000  1أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 496,002 482,844  حقوق غير مسيطرة
  ────────── ────────── 

 5,361,529 5,070,568  مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

 40,280,051 40,665,242  مجموع المطلوبات والحقوق 

  ══════════ ══════════ 
         

 

                                                    

 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية  12إلى  1قة من تشكل اإليضاحات المرف
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 لتدفقات النقدية ل المختصرة الموحدةالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2020 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةال

 شهر المنتهية فيأ تسعةلل
   سبتمبر 30

2019 2020   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
   دوالر أمريكي

 األنشطة التشغيلية   
 والزكاة  الربح قبل الضرائب  469,687 634,973

 تعديالت للبنود التالية:   

 استهالك   24,363 24,500

 ات وأخرى دخل االستثمار  (105,650) (57,667)

 وأخرى االئتمانيةخسائر المخصص   117,586 39,226

 مخصص القيمة العادلة لخطة شراء أسهم الموظفين  - 1,057
───────── ─────────   

 شغيليةالربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات الت  505,986 642,089

 تغيرات في:   

 ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية  (22,744) 43,006

 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية  (405,774) 152,782

 ودائع لدى بنوك   663,806 (621,939)

 قروض وسلف  (307,410) (912,633)

 رى فوائد مستحقة القبض وموجودات أخ  (73,985) (109,448)

 ودائع من بنوك   319,323 1,222,899

 قتراضات بموجب إتفاقيات إعادة شراءا  928,771 553,776

 ودائع العمالء  (1,016,289) 887,940

 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  (58,098) 156,586
───────── ─────────   

 من العمليات نقد ال  533,586 2,015,058

 مدفوعةوزكاة ضريبة دخل   (37,337) (31,646)
───────── ─────────   

 األنشطة التشغيليةمن صافي النقد   496,249 1,983,412
───────── ─────────   

 األنشطة االستثمارية   
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةشراء   (1,979,188) (2,414,325)

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استردادأو  متحصالت من بيع  1,950,247 1,525,247

 ةالعقاري اتفي االستثمار النقصصافي   49,660 35,330

 في الممتلكات والمعداتالزيادة صافي   (16,732) (30,993)

 أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة   14,283 13,603
───────── ───────── 

 
 

 األنشطة االستثمارية (المستخدم فيمن / )قد صافي الن  18,270 (871,138)
───────── ─────────   

 ةالتمويلياألنشطة    
 1توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة   (19,250) (19,250)

 تغيرات في شركة تابعة   143 181
 سداد مطلوبات ثانوية  (17,996) (165,000)

 أرباح أسهم وتوزيعات أخرى مدفوعة  (432,477) (389,523)

   أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة  (26,845) (29,716)

 من إصدار أسهم خطة شراء أسهم الموظفين وخطة األسهم اإللزامية زيادة رأس المال  - 4,200
───────── ─────────   

 مويلية الت األنشطةالمستخدم في صافي النقد   (496,425) (599,108)
───────── ─────────   

 في النقد وما في حكمه الزيادةصافي   18,094 513,166

 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  (6,942) 14,709

 يناير 1النقد وما في حكمه في   4,024,923 3,088,964
───────── ───────── 

 
 

 سبتمبر 30النقد وما في حكمه في   4,036,075 3,616,839
═════════ ═════════   

    
    

   على:النقد وما في حكمه يشتمل 

 1,073,571 1,128,442 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري

 2,543,268 2,907,633 أقلأو ودائع لدى بنوك وبنوك مركزية وأذونات خزانة بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر 

 ───────── ───────── 
 4,036,075 3,616,839 

 ═════════ ═════════ 



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية  جزءاً من هذه القوائم المالية 12إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 حقوق التغيرات في للالمرحلية الموحدة قائمة ال
 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال
 

 
 

 

 رأس 

 -المال 
 األسهم 
 العادية

 أسهم 

 خزانة

 عالوة 

 ار إصد
 أسهم

 إحتياطي

 قانوني
 أرباح 

 مبـقاة
 توزيعات

 مقترحة

 إحتياطيات

 أخرى 
 (8)إيضاح 

 مجموع

 اإلحتياطيات
الحقوق العائدة 

 إلى المالك

أوراق رأسمالية 
دائمة مدرجة 

 ضمن رأس

 1المال فئة  
 حقوق غير

 المجموع مسيطرة

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 
 دوالر 

 ريكيأم
 دوالر

 أمريكي

 دوالر

 أمريكي
 دوالر

 أمريكي
 دوالر

 أمريكي
 دوالر

 أمريكي

 دوالر

 أمريكي
 دوالر

 أمريكي
 دوالر

 أمريكي
 دوالر

 أمريكي

 دوالر

 أمريكي
 دوالر 

 أمريكي

             

 5,361,529 496,002 600,000 4,265,527 2,071,916 (404,774) 439,722 611,207 659,531 766,230 - 2,193,611  2020يناير  1الرصيد في 

 (1,000) - - (1,000) (1,000) - (1,000) - - - - - تبرعات 

 - - - - (219,361) - - (219,361) - - - 219,361 أسهم منحة صادرة 

محول من إحتياطي الدخل الشامل 
 (1,443) (12) - (1,431) (1,431) - - (1,431) - - - - اآلخر

بإصدار أوراق  التوزيع المتعلق
رأسمالية دائمة مدرجة ضمن 

 (13,750) - - (13,750) (13,750) - - (13,750) - - - - 1رأس المال فئة 
التوزيع المتعلق بإصدار صكوك 

دائمة مدرجة ضمن رأس المال 
 (5,500) (1,380) - (4,120) (4,120) - - (4,120) - - - -  1فئة 

 (438,722) - - (438,722) (438,722) - (438,722) - - - - - أرباح األسهم العادية 
صافي الخسارة من تعديل عقد 

 (107,854) (9,405) - (98,449) (98,449) - - (98,449) - - - - (2,5القرض )

 (26,845) (26,845) - - - - - - - - - - أرباح أسهم الشركات التابعة

 (4,455) - - (4,455) (4,455) - - (4,455) - - - - تغيرات في شركات زميلة 

 (3,472) (542) - (2,930) (2,930) - - (2,909) - (21) - - تغيرات في شركات تابعة 
 ةالشامل)الخسارة( مجموع الدخل 

 312,080 25,026 - 287,054 287,054 (122,276) - 409,330 - - - - للقترة

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

 5,070,568 482,844 600,000 3,987,724 1,574,752 (527,050) - 676,062 659,531 766,209 - 2,412,972 2020 سبتمبر 30الرصيد في 

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

 
 
 
 

 العائد إلى المالك  

 إحتياطيات   



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية  جزءاً من هذه القوائم المالية 12إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 حقوق التغيرات في للالمرحلية الموحدة قائمة ال
 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال
 

 
 

 

 رأس 
 -المال 

 األسهم 
 العادية

 أسهم 
 خزانة

 عالوة 
 إصدار 

 أسهم
 إحتياطي

 قانوني
 أرباح 
 مبـقاة

 توزيعات
 مقترحة

 اتإحتياطي
 أخرى 

 (8)إيضاح 
 مجموع

 اإلحتياطيات
الحقوق العائدة 

 إلى المالك

أوراق رأسمالية 
دائمة مدرجة 

 ضمن رأس
 1المال فئة  

 حقوق غير
 المجموع مسيطرة

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 
 دوالر 
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 ردوال
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر 
 أمريكي

             

 4,972,008 463,307 600,000 3,908,701 1,929,350 (455,301) 399,838 634,672 586.481 763,660 (13,190) 1,992,541  2019يناير  1الرصيد في 

 (1,000) - - (1,000) (1,000) - (1,000) - - - - - تبرعات 

 - - - - (199,419) - - (199,419) - - - 199,419 أسهم منحة صادرة 

 4,200 - - 4,200 2,549 - - - - 2,549 - 1,651 أسهم اضافية صادرة 

محول من إحتياطي الدخل الشامل 
 (1,156) (186) - (970) (970) - - (970) - - - - اآلخر
لمتعلق بإصدار أوراق التوزيع ا

رأسمالية دائمة مدرجة ضمن 
 (13,750) - - (13,750) (13,750) - - (13,750) - - - - 1رأس المال فئة 

التوزيع المتعلق بإصدار صكوك 
دائمة مدرجة ضمن رأس المال 

 (5,500) (1,380) - (4,120) (4,120) - - (4,120) - - - -  1فئة 

 (397,756) - - (397,756) (397,756) - (398,838) 1,082 - - - - أرباح األسهم العادية 

 (29,716) (29,716) - - - - - - - - - - أرباح أسهم الشركات التابعة

 (3,545) - - (3,545) (3,545) - - (3,545) - - - - تغيرات في شركات زميلة 

 181 160 - 21 21 - - - - 21 - - تغيرات في شركات تابعة 
القيمة العادلة لمعامالت إطفاء 

 1,057 - - 1,057 1,057 1,057 - - - - - - الدفع باألسهم

 629,878 52,090 - 577,788 577,788 19,368 - 558,420 - - - - للقترة الشاملمجموع الدخل 
 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,154,901 484,275 600,000 4,070,626 1,890,205 (434,876) - 972,370 586,481 766,230 (13,190) 2,193,611 2019 سبتمبر 30الرصيد في 

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

 
 

 العائد إلى المالك  

 إحتياطيات   
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 المرحلية الموحدة المختصرة ليةيضاحات حول القوائم الماإ
 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30
 
 

 معلومات الشركة 1
 

تأسست الشركة األم، البنك األهلي المتحد ش.م.ب. )"البنك األهلي المتحد" أو "البنك"( في مملكة البحرين كشركة مساهمة 
همة بحرينية عامة بموجب المرسوم األميري إلى شركة مسا 2000يوليو  12وتغيرت في  2000مايو  31بحرينية مقفـلة بتاريخ 

ً "بالمجموعة"( األعمال المصرفية لألفراد واألعمال  . يزاول البنك وشركاته التابعة2000لسنة  16رقم  )المشار إليهم معا
ة الخاصة المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستثمارية وخدمات إدارة األموال العالمية والخدمات المصرفي

فرع بالخارج من خالل فروع في مملكة البحرين ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة المتحدة و
سلطنة عمان. يعمل البنك بموجب ومركز دبي المالي الدولي. وكذلك يزاول البنك عملياته من خالل شركاته الزميلة في ليبيا في 

كما يزاول البنك أنشطة التأمين على الحياة من خالل شركته ادر عن مصرف البحرين المركزي. ترخيص مصرفي بالتجزئة ص
، 428، ضاحية السيف 2832، طريق 2495إن العنــوان المسجل للبنك هو بناية رقم التابعة الهالل اليف ش.م.ب. )مقفلة(. 

 مملكة البحرين.
 

إلى  %10,2بنسبة  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.صة ملكيتها في تاريخ إعداد التقرير المالي، زادت المجموعة ح بعد
95,7%. 

 

 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة 
 .2020نوفمبر  11 بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ

 

 المحاسبية السياسات 2
 

 اإلعدادأساس  2,1
 

ً لتم إعداد  لقواعد واألنظمة المعمول بها الصادرة عن مصرف القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة وفقا
جراءات التنظيمية بشروط اإلالبحرين المركزي بما في ذلك التعميمات الصادرة مؤخراً عن مصرف البحرين المركزي بشأن 

. تتطلب هذه القواعد واألنظمة وباألخص تعميم مصرف البحرين المركزي رقم 19 –تجابةً لجائحة كوفيد مسيرة اس
OG/226/2020  تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس  2020 يونيو 21المؤرخ في

 معايير المحاسبة الدولي، باستثناء ما يلي:
 

 –ل على الموجودات المالية الناتجة عن تأجيل المدفوعات المقدمة للعمالء المتأثرين بجائحة كوفيد إثبات خسائر التعدي (أ)
دون فرض أية فوائد إضافية في حقوق الملكية بدالً من األرباح أو الخسائر كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي  19

على الموجودات  أخرىم إثبات أي مكسب أو خسارة تعديل . يتالمتعلق باألدوات المالية 9إلعداد التقارير المالية رقم 
يرجى الرجوع إلى إيضاح  المالية. تالمتعلق باألدوا 9المالية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 للحصول على المزيد من التفاصيل؛ و 2,5
 

 19 –استجابةً إلجراءات دعمها لجائحة كوفيد هات التنظيمية أو الج من الحكومة و/المستلمة المساعدة المالية إثبات  (ب)
وسيكون ذلك إلى حد أي خسارة  .في حقوق الملكية بدالً من األرباح أو الخسائرالمنح الحكومية، التي تفي بمتطلبات 

يتم . ح أو الخسائراألربافي المتبقي الرصيد مبلغ يتعين إثبات )أ( أعاله، وللفقرة نتيجة تعديل مسجلة في حقوق الملكية 
ً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  محاسبة المنح الحكومية المتعلق ب 20إثبات أية مساعدة مالية أخرى وفقا

 للحصول على المزيد من التفاصيل. 2,5يرجى الرجوع إلى إيضاح . واالفصاح عن المساعدات الحكومية
 

المعايير الدولية "باسم المختصرة الموحدة المرحلية المالية قوائم عداد الإلكأساس يشار فيما يلي إلى اإلطار المذكور أعاله 
 ".المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي ابصيغتهإلعداد التقارير المالية 

 

ولي المقدمة بموجب معيار المحاسبة الدوفقاً للتوجيهات بإيجاز للمجموعة  ةتم عرض القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصر
إطار بموجب المعدلة  ابصيغتهإلعداد التقارير المالية ، باستخدام المعايير الدولية الخاص "بالتقارير المالية المرحلية" 34رقم 

الموحدة وبالتالي، يشار إلى اإلطار المستخدم في إعداد المعلومات المالية المرحلية  .مصرف البحرين المركزيعمل 
 ".بصيغته المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي 34 رقم باسم "معيار المحاسبة الدوليللمجموعة فيما يلي المختصرة 

 

ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  القوائمإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
ً للكانت  2019 ادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي. ومع ذلك، وباستثناء معايير الدولي إلعداد التقارير المالية الصوفقا

التعديالت المذكورة أعاله على السياسات المحاسبية، تظل جميع السياسات المحاسبية األخرى كما هي وتم تطبيقها باستمرار في 
ر يأي تغي، كما هو موضح أعاله، يةالسياسات المحاسبر في لتغيالم ينتج عن و. ختصرةالمالية المرحلية الموحدة الم القوائمهذه 

 لفترة المقارنة.المسجلة في المعلومات المالية 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة(اإلعداد أساس  2,1
 

المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية،  القوائم المالية المرحلية الموحدةهذه ال تشتمل 
. باإلضافة إلى إنه ليس 2019ديسمبر  31للمجموعة كما في المدققة ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة السنوية 

ديسمبر  31يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في مؤشراً للنتائج التي الفترات المرحلية من الضروري أن تكون نتائج 
2020. 

 

 للفترة جديدة إلزامية  وتعديالتمعايير  2,2
 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في إعداد 
معايير المحاسبة الدولية / المعايير الدولية إلعداد  ، باستثناء2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في القوائم المالية الموحدة السنوية 

أدناه. لم ينتج عن  2,5وكما هو مذكور في اإليضاح  2020يناير  1النافذة اعتباراً من التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية 
 ة أدناه أي تغيرات في صافي الربح للمجموعة أو الحقوق المسجلة مسبقاً.تطبيق المعايير والتعديالت الجديدة المذكور

 

النافذة اعتباراً  8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -تعريف المادي  -
 .2020يناير  1من 

 

 1النافذة اعتباراً من  3ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على المعيا -تعريف األعمال التجارية  -
 .2020يناير 

 

يناير  1النافذة اعتباراً من على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي أدخلت تعديالت ال -
2020. 

 

والمعيار الدولي  9عيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم سعر الفائدة المرجعي )التعديالت التي أدخلت على المتعديل  -
 .2020يناير  1إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  -( 7إلعداد التقارير المالية رقم 

 

. وذلك من أجل 2021ليبور مع نهاية سنة المن المتوقع أن يتوقف استخدام سعر الفائدة المرجعي الحالي المرتبط في 
يف أوجه عدم التيقن الذي قد يحدثه هذا التغيير على عملية احتساب عالقات التحوط التي تستند على المعيار المرجعي تخف

على سعر الفائدة المرجعي وذلك بإدخال تعديالت على المعيار الدولي  تعديلليبور، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي 
، والتي 7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  39حاسبة الدولي رقم ومعيار الم 9إلعداد التقارير المالية رقم 

تتضمن أساساً على عدداً من اإلعفاءات، والتي تسمح للمنشآت باالستمرار في احتساب عالقات التحوط على أساس سعر 
 الفائدة المرجعي الحالي المرتبط في ليبور.

 

 إلزامي معيار جديد صادر ولكنه غير  2,3
 

تقييم المجموعة حالياً  .2023يناير  1المتعلق بعقود التأمين هو إلزامي اعتباراً من  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 تأثير هذا المعيار الجديد. تعتزم المجموعة تطبيق هذا المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي.

 

 القراراتوالتقديرات  2,4
 

ات على الصعيد العالمي، مما تسبب في تعطيل األعمال التجارية يعلى مختلف االقتصادبشدة  19-فيد لقد أثرت جائحة كو
في البيئة االقتصادية. كما شهدت التيقن عالمي مع وجود حاالت عدم القتصاد االواألنشطة االقتصادية. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ 

. واستجابت الحكومات والمصارف المركزية بتدخالت نقدية ومالية من ديةاالقتصاتقلبات زيادة في الاألسواق المالية العالمية 
 استقرار األوضاع االقتصادية.تحقيق أجل 

 

آثار سلبية إلى انخفاض األسعار يؤدي ومن المتوقع أن  خالل الفترة الحالية شهدت أسعار النفط تقلبات غير مسبوقةبينما 
 .تايمتوسطة إلى طويلة األجل على هذه االقتصاد

 

هامة في تطبيق السياسات المحاسبية قرارات ، أصدرت اإلدارة المختصرةالموحدة المرحلية المالية  هذه القوائمإعداد عند 
أفضل تقييم بمثابة تعتبر . على الرغم من أن مقاييس اإلداء الرئيسية تخضع للتقلبات االقتصادية الحالية، إال أنها للمجموعة

  .رصدات المتاحة أو القابلة للالمعلومبناًء على لإلدارة 
 

التوجيهات المتاحة من الجهات التنظيمية بناًء على ذات الصلة  لمعلومات االقتصاد الكليبإجراء تقييم  المجموعة تقام
رات وتقديية المتوقعة لخسائر االئتمانا، مما أدى إلى التغييرات التالية في منهجية إلعداد التقارير الماليةمعايير الدولية الو

. 2020 سبتمبر 30كما في وللفترة المنتهية في التقييم وقرارات 
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 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( القراراتوالتقديرات  2,4
 

حاالت لستجابة اراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة بتحديث المدخالت واالفتالمجموعة  تقام، بناًء على ذلك
المتعلق  9إلعداد التقارير المالية رقم  ار الدولييبموجب المعالنفط. تقلبات أسعار و 19 –عدم التيقن الناتجة عن جائحة كوفيد 

شهدت قد تلك الموجودات المالية إذا كانت فقط  2إلى المرحلة  1المالية من المرحلة الموجودات ، يتعين نقل باألدوات المالية
عندما تكون هناك زيادة  يةمخاطر االئتمانالجوهرية في الزيادة التحدث  .منحهامنذ  يةاالئتمان هافي مخاطرجوهرية زيادة 

ييم المقترضين تقتواصل المجموعة عملية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. التعثر في السداد حدوث جوهرية في مخاطر 
وراء أي صعوبات مالية وما إذا كان من األساسي السبب األخذ في االعتبار ، مع مثل احتمالية عدم الدفعمؤشرات أخرى ل

تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على مجموعة من أو لفترة أطول.  19 –جائحة كوفيد نتيجة لـ ةأن تكون مؤقتالمحتمل 
 ية المتوقعة في ذلك التاريخ.الظروف االقتصاد

 
التقلبات في عوامل االقتصاد الكلي زيادة تأثير قامت المجموعة باألخذ في االعتبار وبالنظر إلى أن الوضع يتطور بسرعة، فقد 

وقد تم المتوقعة.  يةخسائر االئتمانال، عند تحديد مدى خطورة واحتماالت السيناريوهات االقتصادية لتحديد للنظرة المستقبلية
اإلدارة على  استثناءاتيمكن تطبيق  .عالقات االنحدار القائمةالتعديالت التي أدخلت على من خالل التقلبات إظهار هذه 

. وباإلضافة إلى االفتراضات المبينة يةمخاطر االئتمانالجوهرية في الزيادة المع هدف كانت متوافقة النموذج إذا مخرجات 
 .على قطاعات الصناعة المتأثرة 19 –لجائحة كوفيد عن كثب تأثير مخاطر السداد المحتملة قبة المجموعة المراواصل تأعاله، 

 

 عملية احتساب خسارة التعديل والمنح الحكومية  2,5
 

باعتبارها  (2,1عن مصرف البحرين المركزي )راجع إيضاح ، وبناء على التوجيهات التنظيمية الصادرة الحالية خالل الفترة
دوالر أمريكي مليون  104,9بقيمة لمرة واحدة تعديل خسائر إثبات ، تم 19 –تأثير جائحة كوفيد تخفيف من لل إجراءات

تم حقوق. المباشرةً في  فوائد إضافيةأية العمالء دون فرض لتمويل المقدمة أشهر  6الناتجة عن تأجيل المدفوعات لفترة 
البالغة المتعلقة بتعرضات التمويل ة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة احتساب خسارة التعديل على أنها الفرق بين صافي القيم

الحالية للموجودات المالية في المدرجة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيمة المحتسبة مليار دوالر أمريكي  4,3
  التعديل.تاريخ 

 
 ً مليون دوالر أمريكي )والتي تمثل سداد محدد  6,5مالية بقيمة  تم إثبات مساعدة، ةالتنظيمي للتوجيهات وعالوة على ذلك، وفقا

لجزء من تكاليف الموظفين والتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم المرافق( المستلمة من الحكومة استجابةً إلجراءات 
 الحقوق ضمن األرباح المبقاة. مباشرة في  19 –دعمها لجائحة كوفيد 

 
 . األرباح المبقاةحساب  منمليون دوالر أمريكي  98,4لمذكورين أعاله والبالغين صافي تأثير التعديلين اتم خصم 
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 الربح للسهم العادي 3
 أشهر المنتهية تسعةلل

  سبتمبر 30في 
 للثالثة أشهر المنتهية

  سبتمبر 30في 

2019 2020 2019 2020  

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
  دوالر أمريكي

     

558,420 409,330 180,904 115,891 
صافي الربح للفترة العائد لحقوق حاملي األسهم العادية للبنك 

 لحساب النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 
───────── ───────── ──────── ────────  

(13,750) (13,750) - - 
التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة المدرجة ضمن رأس 

 1المال فئة 

  1مدرجة ضمن رأس المال فئة الدائمة الصكوك التوزيع على ال - - (4,120) (4,120)
───────── ───────── ──────── ────────  

540,550 391,460 180,904 115,891 

العائد إلى حقوق حاملي األسهم للفترة صافي الربح المعدل 
 فيللسهم والمخفض  العادية للبنك لحساب النصيب األساسي

 األرباح
═════════ ═════════ ════════ ════════  

9,624 9,652 9,626 9,652 
المعدلة  الفترةالمتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل 

 يين()بالمال ألسهم المنحة
═════════ ═════════ ════════ ════════  

     
 (ةأمريكي اتفي األرباح )سنت للسهماألساسي والمخفض النصيب  1,2 1,9 4,1 5,6

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

8,774,4 9,651,9   
 0.25أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل بقيمة إسمية قدرها 

 سهم )بالماليين( دوالر أمريكي لل
═════════ ═════════    

 عدد أسهم الخزانة )بالماليين(   - 23,8
═════════ ═════════    

 محتملة التزامات 4
 

 التالية:  ئتمانيةاالمتعلقة بالتسهيالت لدى المجموعة االلتزامات المحتملة ال
 )مدققة(   

 
  سبتمبر 30

2020  
 ديسمبر 31

2019 

 

 ألف
  مريكيدوالر أ

 ألف
 دوالر أمريكي

    

 2,671,283  2,625,920 خطابات ضمان

 177,977  119,982 خطابات قبول

 381,452  360,789 إعتمادات مستندية
 ────────  ───────── 

 3,106,691  3,230,712 
 ════════  ════════ 

 معلومات قطاعات األعمال 5
 

 أعمال رئيسية: تأربع قطاعاعة إلى ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجمو
 

 لألفرادالخدمات المصرفية    -

  الخدمات المصرفية للشركات   -
 اتاالستثمارالخزانة و   -
  الخدمات المصرفية الخاصة   -

تحسب الفائدة على القطاعات  بين هذه القطاعات تنفذ حسب أسعار السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. فيماالمعامالت 
 على أساس المعدل المجمع والذي يساوي تقريباً تكلفة األموال. إيراد/  صروفمك
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30

 

 )تتمة( معلومات قطاعات األعمال 5
 

 فيما يلي المعلومات القطاعية للفترة:

 

 خدمات 
 مصرفية
 لألفراد

 خدمات 
 ةمصرفي

 للشركات
الخزانة 

 واالستثمارات
خدمات 

 المجموع مصرفية خاصة 
 ───────── ────────── ────────── ────────── ───────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 :2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 599,911 40,236 161,783 239,630 158,262 الفوائدصافي دخل 

 76,622 10,698 2,385 43,439 20,100  رسوم وعموالت

 146,432 124 132,726 11,344 2,238 وأخرى االستثماراتدخل دخل المتاجرة و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 822,965 51,058 296,894 294,413 180,600 الدخل التشغيلي 
 117,586 3,941 6,326 90,404 16,915 وأخرى ةالخسائر االئتماني مخصص      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 705,379 47,117 290,568 204,009 163,685 صافي الدخل التشغيلي 
 235,692 23,267 64,630 62,380 85,415 المصروفات التشغيلية       
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 469,687 23,850 225,938 141,629 78,270 والزكاة  الربح قبل الضرائب
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 30,934     وزكاةمصروف ضريبي 
     ─────── 

 438,753      للفترةصافي الربح 
      

 29,423    مسيطرة حقوق غيرالعائد إلى مخصوم منه: 
     ─────── 

 409,330     صافي الربح العائد إلى مالك البنك
     ═══════ 

فوائد معامالت فيما بين القطاعات المتضمنة 
 - 23,073 30,669 (229,639) 175,897 في صافي دخل الفوائد أعاله

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

 

 خدمات 
 مصرفية
 لألفراد

 خدمات 
 مصرفية
 للشركات

الخزانة 
 واالستثمارات

خدمات 
 المجموع مصرفية خاصة 

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

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 :2019 مبرسبت 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 722,738 56,641 193,633 317,589 154,875 صافي دخل الفوائد

 93,443 14,786 856 49,214 28,587  رسوم وعموالت

 103,132 82 87,401 14,365 1,284 االستثمارات وأخرىدخل دخل المتاجرة و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 919,313 71,509 281,890 381,168 184,746 الدخل التشغيلي 
 39,226 158 (1,635) 36,147 4,556 وأخرى ةمخصص الخسائر االئتماني      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 880,087 71,351 283,525 345,021 180,190 صافي الدخل التشغيلي 
 245,114 24,118 65,944 63,675 91,377 المصروفات التشغيلية       
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 634,973 47,233 217,581 281,346 88,813 والزكاة  الربح قبل الضرائب
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 30,588     وزكاةمصروف ضريبي 
     ─────── 

 604,385      للفترةصافي الربح 
      

 45,965    حقوق غير مسيطرةد إلى العائمخصوم منه: 
     ─────── 

 558,420     صافي الربح العائد إلى مالك البنك
     ═══════ 

فوائد معامالت فيما بين القطاعات المتضمنة 
 - 38,645 53,168 (306,111) 214,298 في صافي دخل الفوائد أعاله

 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30

 
 

 قروض وسلف 6
 

 القيمة المدرجة للقروض والسلفأ( 

 2020 سبتمبر 30 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

     

 13,429,099 - 840,939 12,588,160 درجة المعيار العالي 

 7,741,794 - 2,036,351 5,705,443 درجة المعيار األساسي

 537,417 537,417 - - منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 18,293,603 2,877,290 537,417 21,708,310 

لخسائر مخصوماً منها: مخصصات ا
 (874,383) (417,494) (307,371) (149,518) المتوقعة  ةاالئتماني

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

 18,144,085 2,569,919 119,923 20,833,927 
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
     

 2019ديسمبر  31 
 جموعالم 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

     

 13,337,396 - 551,664 12,785,732 درجة المعيار العالي 

 7,759,937 - 2,206,367 5,553,570 درجة المعيار األساسي

 414,791 414,791 - - منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 18,339,302 2,758,031 414,791 21,512,124 
مخصوماً منها: مخصصات الخسائر 

 (769,764) (356,505) (312,454) (100,805) المتوقعة  ةاالئتماني
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 18,238,497 2,445,577 58,286 20,742,360 
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 

 للقروض والسلف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةفي تغيرات الب( 
 

 2020 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
     

 769,764 356,505 312,454 100,805 2020يناير  1في 
     

 - 1,467 2,102 (3,569) 1محول من المرحلة 

 - 25,793 (29,801) 4,008 2محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر 
 112,038 39,986 23,863 48,189 االئتمانية المتوقعة للفترة

 (5,520) (5,520) - - خالل الفترةمشطوبة مبالغ 

 (1,899) (737) (1,247) 85 أخرى الصرف وتعديالتر تعديالت سع
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 874,383 417,494 307,371 149,518 2020 سبتمبر 30في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30

 
 )تتمة(لف قروض وس 6
 

 )تتمة(للقروض والسلف  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةفي تغيرات ب( ال
 2019 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

     
 815,246 324,848 365,332 125,066 2019يناير  1في 

     
 - 1,779 3,580 (5,359) 1محول من المرحلة 

 - 80,149 (80,149) - 2محول من المرحلة 

 48,114 27,747 21,865 (1,498) صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

 (82,037) (82,037) - - مبالغ مشطوبة خالل الفترة

 6,513 6,496 360 (343) تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى

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

 787,836 358,982 310,988 117,866 2019سبتمبر  30في  ─

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

 وأخرى ج( مخصص الخسائر االئتمانية ═

 

 أشهر المنتهية في تسعةلل
  سبتمبر 30

 2020  2019 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    
 48,114  112.038 ب( 6صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلف )إيضاح 

 (17,396)  (10,503) السابقة( مبالغ مستردة من القروض والسلف خالل الفترة )من مخصص القروض المشطوبة بالكامل في السنوات

 (1,635)  6,326 ب( 7االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة )إيضاح صافي إعادة قياس الخسائر 

 10,143  9,725 صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات غير المدرجة في الميزانية وأخرى
 ──────

─ 

 ──────

─  117,586  39,226 

 ══════

═ 

 ══════

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استثمارات 7 ═
 

 المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة تلالستثمارا الجودة االئتمانيةأ( 

 2020 سبتمبر 30 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

     
 6.533,341 - - 6.533,341 درجة المعيار العالي 

 3,012,706 - 521,280 2,491,426 درجة المعيار األساسي

 ──────── ──────── ───────

─ 

──────── 
 9,024,767 521,280 - 9,546,047 

 (17,550) - (2,194) (15,356) مخصوماً منها: مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 117,888 - - - ة العادلة أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيم
 ──────── ──────── ───────

─ 

──────── 
 9,009,411 519,086 - 9,646,385 

 ════════ ════════ ═══════

═ 

════════ 
 

 2019ديسمبر  31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 أمريكي  دوالر

     
 6,370,182 - 50,882 6,319,300 درجة المعيار العالي 

 2,545,796 - 148,120 2,397,676 درجة المعيار األساسي
 ──────── ──────── ───────

─ 

──────── 
 8,716,976 199,002 - 8,915,978 

 (11,140) - (1,733) (9,407) مخصوماً منها: مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 229,043 - - - أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة 

 ──────── ──────── ───────

─ 

──────── 
 8,707,569 197,269 - 9,133,881 
 ════════ ════════ ═══════

═ 

════════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (ةمراجع) 2020 سبتمبر 30

 
 

 )تتمة( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 7
 

 )تتمة( المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة تأ( الجودة االئتمانية لالستثمارا

: 2019ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 5,1مدرجة بالقيمة العادلة على استثمارات بقيمة التتضمن أدوات أسهم حقوق الملكية 
مريكي( والتي تم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. بلغ الدخل من استثمارات مليون دوالر ا 118,4

 مليون دوالر أمريكي(. 16,1: 2019 سبتمبر 30مليون دوالر أمريكي ) 29,1مدرجة بالقيمة العادلة للفترة 
 

 التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ب( 

 2020 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1حلة المر 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     

 11,140 - 1,733 9,407 2020يناير  1في 
 - - (89) 89 2محول من المرحلة      

ر صافي إعادة قياس مخصصات الخسائ
 6,326 - 481 5,845 ج( 6االئتمانية المتوقعة للفترة )إيضاح 

 84 - 69 15 تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 17,550 - 2,194 15,356 2020 سبتمبر 30في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 2019 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     

 13,451 - 3,722 9,729 2019يناير  1في 
     

 - - 1,132 (1,132) 1محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر 
 (1,635) - (2,992) 1,357 ج( 6)إيضاح  االئتمانية المتوقعة للفترة

 (104) - - (104) تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 11,712 - 1,862 9,850 2019 سبتمبر 30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30

 
 إلحتياطيات األخرىالتغيرات في ا 8
  التغيرات المتراكمة في   

 

إحتياطي 
  رأسمالي

 إحتياطي 
  إعادة تقييم

  العقار

إحتياطي 
  تحويل

 العمالت 
  األجنبية

 إحتياطي
  لدخلا

  الشامل اآلخر

 إحتياطي
تحوط التدفقات 

 النقدية 

  إحتياطي

خطة شراء 
 أسهم الموظفين 

إحتياطي 
  صندوق
  التقاعد

جموع م
اإلحتياطيات 

  األخرى

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

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 أمريكي دوالر

 ألف
 دوالر أمريكي

         
 (404,774) (39,147) - (37,137) 21,331 (402,456) 35,395 17,240 2020 يناير 1الرصيد في 

         
 (51,672) - - - - (51,669) (3) - تعديالت تحويل العمالت 

 (3,347) - - (99) (3,248) - - - تحويالت إلى القائمة الموحدة للدخل 

 (63,543) - - (25,013) (38,530) - - - صافي تغيرات القيمة العادلة 

 1,431 - - - 1,431 - - - تحويالت إلى األرباح المبقاة

 (5,145) (5,145) - - - - - - تغيرات القيمة العادلة وتغيرات أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (527,050) (44,292) - (62,249) (19,016) (454,125) 35,392 17,240 2020 سبتمبر 30 الرصيد في

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

  التغيرات المتراكمة في   

 

إحتياطي 
  رأسمالي

 إحتياطي 
  إعادة تقييم

  العقار

إحتياطي 
  تحويل

 العمالت 
  األجنبية

 إحتياطي
  لدخلا

  الشامل اآلخر

 اطيإحتي
تحوط التدفقات 

 النقدية 

 إحتياطي 

خطة شراء أسهم 
 الموظفين 

إحتياطي 
 صندوق 
 التقاعد 

جموع م
اإلحتياطيات 

  األخرى

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

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 أمريكي دوالر

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 أمريكي دوالر

 ألف
 دوالر أمريكي

         
 (455,301) (50,254) - (17,021) 3,639 (435,370) 35,225 8,480 2019 يناير 1الرصيد في 

         
 21,760 - - - - 21,761 (1) - تعديالت تحويل العمالت 

 160 - - (668) 828 - - - تحويالت إلى القائمة الموحدة للدخل 

 (13,437) - - (26,845) 13,408 - - - صافي تغيرات القيمة العادلة 

 970 - - - 970 - - - تحويالت إلى األرباح المبقاة
 10,972 9,915 1,057 - - - - - تغيرات القيمة العادلة وتغيرات أخرى

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

 (434,876) (40,339) 1,057 (44,534) 18,845 (413,609) 35,224 8,480 2019 سبتمبر 30 الرصيد في

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2020 سبتمبر 30

 
 

 لة القيمة العادقياس  9
 

موجودات والمطلوبات لعادلة للإن القيمة اف، بها لغرض غير المتاجرة والمدرجة بالتكلفة المطفأةستثمارات المحتفظ اال بإستثناء
 بالتكلفة المطفأةالمدرجة والمتاجرة غير المحتفظ بها لغرض  ستثماراتلالالقيمة العادلة  تبلغ. ها المدرجةرب قيماالمالية تق

. وتبلغ مليون دوالر أمريكي( 7,876,4: 2019ديسمبر  31) 2020 سبتمبر 30أمريكي كما في  الردومليون  8,102,8
 سبتمبر 30كما في مليون دوالر أمريكي  8,418,8 المتاجرةغير المحتفظ بها لغرض القيمة المدرجة لتلك االستثمارات 

 .مليون دوالر أمريكي( 7,711,3: 2019ديسمبر  31) 2020
 

 لتلكمطلوبات ثانوية. إن القيم العادلة عبارة عن الطويلة األجل األساسية للمجموعة هي والمالية المتوسطة إن المطلوبات 
 أو ثالثةهذه المطلوبات المالية على فترات كل حيث يتم إعادة تسعير المطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمها المدرجة، 

ات قتراضالالحالية التي سيتم تطبيقها على ا للهوامشالمقاربة والهوامش الناتجة  بنود وشروط األداة الماليةأشهر، حسب  ستة
 ستحقاق مشابهة.اذات تواريخ 

 
 -تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بإستخدام تقنيات التقييم:

 
 دلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛: األسعار المعلنة )غير المع1المستوى 
: التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة 2المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة؛ و
الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات : التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير 3المستوى 

 يمكن مالحظتها في السوق.

 2020 سبتمبر 30 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ───────── ──────── ──────── ─────────

─ 
 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     
أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة 

 117,888 39,284 78,450 154 العادلة

بالقيمة العادلة من خالل  )مدرجةأدوات ديّن 
 1,109,666 - 63,240 1,046,426 (الدخل الشامل اآلخر

 164,636 - 164,636 - موجودات مالية مشتقة 

 1,032,271 - 1,032,271 - مطلوبات مالية مشتقة 

 
 2019ديسمبر  31 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ───────── ───────── ───────── ─────────

─ 
 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     
أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة 

 229,043 39,453 75,830 113,760 العادلة 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل )أدوات ديّن 
 1,193,508 - 68,747 1,124,761 (الدخل الشامل اآلخر

 105,489 - 105,489 - موجودات مالية مشتقة 

 497,950 - 497,950 - مطلوبات مالية مشتقة 

 
 2و 1أية تحويالت بين المستويات لم تكن هناك  2019 سبتمبر 30و 2020 سبتمبر 30في  ينأشهر المنتهي تسعةالفترتي خالل 

 .3و
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 عالقةال اتذ األطرافمعامالت  10

 

لس اإلدارة تدخل المجموعة ضمن أعمالها اإلعتيادية في معامالت دون شروط تفضيلية مع مساهمين رئيسيين وشركات زميلة وأعضاء مج
جميع القروض والسلف لألطراف ذات تعتبر مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. ال ةأو السيطرسيطرة خاضعة للواإلدارة العليا وشركات 

 . وتخضع للخسائر االئتمانية المتوقعةالعالقة منتجة 
 

  لعالقة:فيما يخص األطراف ذات ا تفاصيل المعامالت وأرصدة نهاية الفترةفيما يلي 

 
2020 

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

  اإلدارة العليا     ─

 

مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 

 التنفيذين 

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 
 المجموع أخرى  التابعين لإلدارة

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 ر أمريكيدوال

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل       
 5,022 3 59 4,834 126 - دخل الفوائد        

 82,986 6 85 77 356 82,462 مصروفات الفوائد 

 2,291 2 11 514 1,041 723  رسوم وعموالت

 11,259 1,996 9,263 - - - ن قصيرة األجلمكافآت الموظفي

 1,732 129 1,603 - - -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 
 1,385 - - 1,385 - - مصروفات ذات الصلةالو

       2020 سبتمبر 30كما في 

 6,165 - - - 6,165 - ودائع لدى بنوك 

 153,618 25 656 152,937 - -  قروض وسلف

 9,754 - - - 9,754 - موجودات مالية مشتقة 

 18,998 - - - 18,998 - ودائع من بنوك 

 4,722,614 431 8,729 30,946 - 4,682,508  ودائع العمالء

 9,737 - - - - 9,737  مطلوبات ثانوية

 100,761 - - 87,273 13,488 -  ارتباطات والتزامات محتملة
 

 
2019 

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

  اإلدارة العليا     ─

 

مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 

 التنفيذين 

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 
 المجموع أخرى  التابعين لإلدارة

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       
    2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل
       

 8,658 18 125 5,746 2,769 - دخل الفوائد 

 138,362 15 50 826 1,112 136,359 مصروفات الفوائد 

 2,503 4 6 334 2,159 -  رسوم وعموالت

 10,778 2,411 8,367 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل

 1,491 142 1,349 - - -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 
 1,702 - - 1,702 - - مصروفات ذات الصلةالو

       2019ديسمبر  31كما في 

 13,432 - - - 13,432 - ودائع لدى بنوك 

 187,999 581 3,111 184,307 - -  قروض وسلف

 93,363 - - - 93,363 - ن بنوك ودائع م

 6,800,695 1,815 7,196 21,934 - 6,769,750  ودائع العمالء

 9,866 - - - - 9,866  مطلوبات ثانوية

 183,602 - - 153,666 29,936 -  ارتباطات والتزامات محتملة
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 صافي نسبة التمويل المستقر 11
 

 ً وحدة إدارة مخاطر السيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. لتوجيهات  يتم حساب صافي نسبة التمويل المستقر وفقا
قم ر لتعميملوفقاً . ومع ذلك، %100صافي نسبه التمويل المستقر وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ليبلع الحد األدنى 

OG/106/2020  رقم  لتعميموا 2020مارس  17المؤرخ فيOG/296/2020  تخفيض، تم 2020أغسطس 26المؤرخ في 
بلغ صافي نسبة التمويل الموحد المستقر . 19 –كوفيد المالية لالتأثيرات ، الحتواء 2020ديسمبر  31حتى  %80الحد إلى 

 .٪(117,0 :2019ديسمبر  31) 2020 سبتمبر 30كما في  %111,1للمجموعة 
 
 )مدققة(   

 
  سبتمبر 30

2020  
 ديسمبر 31

2019 

 

 ألف
  دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    التمويل المستقر المتاح:

 5,579,449  5,492,672 رأس المال التنظيمي

 5,745,209  6,192,925 ودائع ثابتة 

 13,085,627  11,866,093 التمويل بالجملة 

 515,344  484,787 أخرى
 ─────────  ───────── 

 24,925,629  24,036,477 مجموع التمويل المستقر المتاح )أ(
 ─────────  ───────── 

    

    التمويل المستقر المطلوب

 1,768,970  1,758,791 أصول سائلة عالية الجودة

 14,247,078  13,780,462 القروض المنتجة 

 2,421,235  2,771,297 السائلة عالية الجودة( أوراق مالية )بخالف األصول

 309,961  600,130 عقود المشتقات المالية 

 2,237,933  2,358,904 أخرى

 326,416  368,776  ةالبنود غير المدرجة في الميزاني
 ─────────  ───────── 

 21,311,593  21,638,360 مجموع التمويل المستقر المطلوب )ب(
 ─────────  ───────── 

    

 %117,0  %111,1 صافي نسبة التمويل المستقر )%( )أ/ب(
 ═════════  ════════ 

  معامالت مع بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. 12
 

يناير  20في اجتماع الجمعية العمومية العادية / غير العادية المنعقد بتاريخ ش.م.ك.ع. بيت التمويل الكويتي مساهمو وافق 
من خالل عرض مشروط "البنك"(  / )"البنك األهلي المتحد"لى متابعة عملية االستحواذ على البنك األهلي المتحد ع 2020

سهم من  2,325581تبادل عن طريق تبادل األسهم بنسبة  من أسهم البنك الصادرة والمدفوعة %100طوعي لالستحواذ على 
 12التمويل الكويتي بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ  أسهم البنك األهلي المتحد مقابل كل سهم من أسهم بيت

٪ لعرض 85بضمان الحصول على نسبة قبول ال تقل عن  لقد كانت موافقة بيت التمويل الكويتي مشروطة. 2019سبتمبر 
ت التنظيمية وموافقة وستظل عملية االستحواذ المقترحة خاضعة للشروط السابقة وجميع الموافقا العطاء المقدم من قبله

 .المساهمين ذات الصلة

 
بالتشاور مع وذلك ، المتحد، فقد وافق مجلس إدارة البنك األهلي 19-كوفيدالمتعلقة بجائحة نظراً للظروف السائدة غير المسبوقة 

اءات بيت التمويل الكويتي، وبعد حصول بيت التمويل الكويتي على موافقة مصرف البحرين المركزي على تأجيل إجر
شهر على تعليق إجراءات االستحواذ في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين حتى و، 2020ديسمبر شهر االستحواذ حتى 

 .2020ديسمبر 
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 كميلياإلفصاح العام الت
 2020 سبتمبر  30في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( لية المرحلية الموحدة المختصرةا مات المالية جزًء من القوائم الال تشكل المعلوم)

 
 

 












