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  ب...ممتحد شألهلي الا البنك

  المختصرة الموحدةحلية المرجزءاً من هذه القوائم المالية  ١٢إلى  ١لمرفقة من تشكل اإليضاحات ا
٢  

   لدخللالمختصرة ة الموحدقائمة المرحلية ال
  )مراجعة( ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في أشهر  الثالثة

 
  أشهر المنتهية في للثالثة

    مارس  ٣١
٢٠٢١ ٢٠٢٠   

  ألف
 دوالر أمريكي

  ألف
  إيضاح يأمريكدوالر 

    
   دخل الفوائد  ٣٢٦٬١٧٧ ٤١٩٬٧٤٢
   فات الفوائدرومص  ١١٩٬١٨٤ ٢٠٥٬٩١١

──────── ────────   
  صافي دخل الفوائد   ٢٠٦٬٩٩٣  ٢١٣٬٨٣١

──────── ────────   
 صافي -  رسوم وعموالت   ٢٩٬٤٩٣  ٣٢٬٤٥٧       

   دخل المتاجرة   ٨٬٥٢٤  ١١٬٩٧٥
  وأخرىات ستثماردخل اال   ٤٦٬٠٠٩  ٦٠٬٤٦٢

──────── ────────   
 الرسوم ودخل آخر   ٨٤٬٠٢٦  ١٠٤٬٨٩٤

──────── ────────   
 الدخل التشغيلي    ٢٩١٬٠١٩  ٣١٨٬٧٢٥

──────── ────────   
 أخرىمخصصات االئتمانية وخسائر المخصص   ج٦  ٣٠٬٨٥١  ٣٢٬٤٦٣       

──────── ────────   
 ي صافي الدخل التشغيل  ٢٦٠٬١٦٨ ٢٨٦٬٢٦٢

──────── ────────   
 اليف الموظفينكت   ٤٢٬٥٥٤  ٥٠٬٨٩٧       

 استهالك   ٨٬٣٤٤  ٩٬٣٩٢
 مصروفات تشغيلية أخرى   ٢٩٬٨٣٥  ٢٦٬١٣٤

──────── ────────   
  المصروفات التشغيلية    ٨٠٬٧٣٣  ٨٦٬٤٢٣

──────── ────────   
 والزكاة الربح قبل الضرائب   ١٧٩٬٤٣٥  ١٩٩٬٨٣٩       

 وزكاة مصروف ضريبي   ٩٬٤٣٩  ١٢٬٩٥٣
──────── ────────   

 للفترةصافي الربح    ١٦٩٬٩٩٦  ١٨٦٬٨٨٦
     

 العائد إلى حقوق غير مسيطرةصافي الربح   ١٠٬٣٨٠ ١٥٬٤٧٢
──────── ────────   

 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   ١٥٩٬٦١٦ ١٧١٬٤١٤
════════ ════════   

    
 :للفترةالبنك إلى مالك هم العائد سلنصيب أرباح ا   

    
 أمريكية) (سنتاتالعادي في األرباح  نصيب األساسي والمخفض للسهملا ٣ ١٬٦ ١٬٧

════════ ════════   
 

                                                       
 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان

  الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  دارة إلنائب رئيس مجلس ا 

  



 ب. ..ممتحد شألهلي الا  البنك

 المختصرة الموحدةالمرحلية هذه القوائم المالية  اً من جزء 12إلى   1ن يضاحات المرفقة ماإل تشكل
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 لدخل الشامل لالمختصرة حدة ائمة المرحلية الموالق
 ( مراجعة) 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

 
 أشهر المنتهية في للثالثة

   مارس 31

2020 2021   

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
   دوالر أمريكي 

    

 للفترة  صافي الربح  169,996 186,886
──────── ────────   

    

 الدخل الشامل اآلخر   

    

 إلى القائمة الموحدة للدخل الحقاً إعادة تصنيفها البنود التي لن يتم    

1,348 6,094  

المقاسة أسهم حقوق الملكية في الستثمارات صافي التغيرات في القيمة العادلة 
 الدخل الشامل اآلخر خالل بالقيمة العادلة من 

   وق التقاعدإحتياطي صندفي  التغيرفي صا  6,796 ( 398)
    
 لقائمة الموحدة للدخل البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى ا   

 أجنبية تعديالت تحويل عمالت  2,566 ( 105,262)

(92,181) (13,097)  

 يمة قلباكمدرجة المحتفظ بها  ألدوات الديّن صافي التغيرات في القيمة العادلة 
  ل اآلخرالدخل الشام  العادلة من خالل

 إلى القائمة الموحدة للدخل   تتحويال  (2,972) 1,977
  التدفقات النقدية تتحوطال العادلةصافي التغيرات في القيمة   16,824 (28,162)

──────── ────────   
 للفترةاألخرى  (ةشاملال الخسارة)الشامل دخل ال  16,211 ( 222,678)

──────── ────────   
    

 للفترة (الشاملة الخسارة)الشامل مجموع الدخل   186,207 (35,792)
    

 حقوق غير مسيطرة  الشامل العائد إلى مجموع الدخل  11,365 1,162
──────── ────────   

 إلى مالك البنك ةالعائد (ةالشامل الخسارة)الشامل مجموع الدخل   174,842 (36,954)
════════ ════════   



  ب..مالبنك األهلي المتحد ش.

  المختصرة الموحدةالمرحلية لقوائم المالية جزءاً من هذه ا ١٢لى إ ١ة من احات المرفقتشكل اإليض
٤  

 المختصرة الموحدةالمرحلية ميزانية لا
  )مراجعة( ٢٠٢١ مارس ٣١

  
  مارس ٣١

٢٠٢١  

  (مدققة)
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 
  ────────── ────────── 

  
  

 إيضاح
  ألف

 دوالر أمريكي
  ألف

 دوالر أمريكي
    الموجودات

    
 ١٬٧٤٧٬٥٦٠ ١٬٧٣١٬١٣٥   نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 ٢٬٣٣٣٬٨٥٢ ٢٬٦٨٤٬٦٦٥   نوك مركزيةبى لد وودائعأذونات خزانة 
 ٣٬٥٣٢٬٦٨٩ ٢٬٩٠٢٬٣٠٧  وك لدى بنودائع 

 ٢٠٬٧١٩٬٨٧٨ ٢٠٬٩٦٩٬٢٧٦ ٦  قروض وسلف
 ٩٬٦٠٨٬٣٠٩ ٩٬٠٦٤٬٣٨٠ ٧  استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 ٣٠٣٬١٢٧ ٣٢٧٬٧٠١  استثمارات في شركات زميلة 
 ١٨٥٬٧١٥ ١٨٤٬٩٧٤   ةعقاريات استثمار

 ٨٥٧٬٢٣٢ ٧٩٤٬٤٨٢   وموجودات أخرىومشتقات مالية مستحقة القبض  ئدفوا
 ٢٩٦٬٨٤٧ ٢٩٩٬٦١١   ممتلكات ومعدات

 ٤٨٥٬٩٥٨ ٤٨٧٬٠٤٣  شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

 ٤٠٬٠٧١٬١٦٧ ٣٩٬٤٤٥٬٥٧٤  مجموع الموجودات
  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات والحقوق
    

    المطلوبات
 ٤٬٢١٨٬٤١٧ ٤٬١٦٠٬٤٥٤  ودائع من بنوك 

 ٣٬٦١٨٬٠٦٩ ٣٬٧٨٤٬١٢٦  قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء ا
 ٢٥٬١٨٢٬٥٨٥ ٢٤٬٢٦٦٬٨٢٣   ودائع العمالء
 ١٧٥٬٠٠٠ ٥٢٥٬٠٠٠   ديون ألجل 

 ١٬٨٣٠٬٧٠٦ ١٬٦١٤٬٥٠٨   ومطلوبات أخرىومشتقات مالية فوائد مستحقة الدفع 
 ١٠٬٠٣٢ ١٠٬٠٩١   بات ثانويةلومط
  ────────── ────────── 

 ٣٥٬٠٣٤٬٨٠٩ ٣٤٬٣٦١٬٠٠٢  مجموع المطلوبات
  ────────── ────────── 
    

    الحقوق

 ٢٬٤١٢٬٩٧٢ ٢٬٥٣٣٬٦٢١  عاديةالسهم األ –رأس المال 
 ١٬٥٨٨٬٦٦٨ ١٬٥١٦٬٤٣١  إحتياطيات

  ────────── ────────── 
 ٤٬٠٠١٬٦٤٠ ٤٬٠٥٠٬٠٥٢   البنكإلى مالك  الحقوق العائدة

 ٦٠٠٬٠٠٠ ٦٠٠٬٠٠٠  ١الية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة رأسم أوراق
 ٤٣٤٬٧١٨ ٤٣٤٬٥٢٠  حقوق غير مسيطرة

  ────────── ────────── 
 ٥٬٠٣٦٬٣٥٨ ٥٬٠٨٤٬٥٧٢  مجموع الحقوق

  ────────── ────────── 
 ٤٠٬٠٧١٬١٦٧ ٣٩٬٤٤٥٬٥٧٤  والحقوق مطلوبات مجموع ال

  ══════════ ══════════ 

                                                                
 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان

  الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  



 ب. .مالبنك األهلي المتحد ش. 

 تصرةالمخ الموحدةلية مرحاللقوائم المالية ا  هجزءاً من هذ 12  إلى 1مرفقة من تشكل اإليضاحات ال
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 النقديةلتدفقات لالمختصرة  ة الموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة(  2021مارس  31في   تهيةالمن أشهر  الثالثة

 تهية فيالمنشهر أ لثالثةل
   مارس  31

2020 2021   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
   أمريكيدوالر 

 األنشطة التشغيلية    

 والزكاة  الربح قبل الضرائب  179,435 199,839

 تعديالت للبنود التالية:   

 ك استهال  8,344 9,392

 االستثمارات وأخرىل دخ  ( 44,773) ( 58,178)

 أخرىمخصصات الئتمانية وخسائر امخصص ال  30,851 32,463
───────── ─────────   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  173,857 183,516

 في:تغيرات    

 اري لدى بنوك مركزيةودائع اإلحتياطي اإلجب  ( 145,590) 53,680

 مركزيةأذونات خزانة وودائع لدى بنوك   573,594 ( 20,451)

 بنوك ودائع لدى   865,246 ( 455,093)

 قروض وسلف  ( 274,659) ( 105,149)

 وموجودات أخرى ومشتقات مالية فوائد مستحقة القبض   96,312 ( 192,652)

 ودائع من بنوك   ( 57,963) 662,229

 قيات إعادة شراءقتراضات بموجب إتفاا  166,057 702,191

 العمالءئع ودا  ( 915,762) (1,332,177)

 فوائد مستحقة الدفع ومشتقات مالية ومطلوبات أخرى  ( 38,342) 63,411
───────── ─────────   

 العمليات )المستخدم في( من نقد   442,750 ( 440,495)

 عةفومدوزكاة ضريبة دخل   ( 10,085) ( 11,018)
───────── ─────────   

 تشغيليةاألنشطة الم في( خدستلم)امن صافي النقد   432,665 ( 451,513)
───────── ─────────   

 األنشطة االستثمارية    

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةشراء   (1,210,040) ( 736,099)

 ر المتاجرةارات محتفظ بها لغرض غيتثماس استردادمتحصالت من بيع أو   1,467,389 745,211

 تابعة ة استثمار إضافي في شرك  ( 8,534) -

 زميلة استثمار إضافي في شركة   ( 27,545) -

 ةالعقاري اتفي االستثمار النقصصافي   989 49,288

 ات والمعداتتلكلممفي ا الزيادةصافي   ( 8,301) ( 4,125)
───────── ───────── 

 
 

 ثماريةاالست ةاألنشط منصافي النقد   213,958 54,275
───────── ─────────   

 ة التمويلي شطة ناأل   

 ديون ألجل إضافية   350,000 -

 ويةسداد مطلوبات ثان  - ( 17,997)

 أرباح أسهم وتوزيعات أخرى مدفوعة  - ( 221,466)

 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة  - ( 4,142)
───────── ─────────   

 األنشطة التمويلية (في المستخدممن ) النقدصافي   350,000 ( 243,605)
───────── ─────────   

 في النقد وما في حكمه يرصافي التغ  996,623 ( 640,843)

 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  633 ( 28,081)
  

 
 

 يناير 1النقد وما في حكمه في   2,976,999 3,132,123
───────── ───────── 

 
 

 مارس  31كمه في النقد وما في ح  3,974,255 2,463,199
═════════ ═════════   

   على:ا في حكمه د ومالنقيشتمل 
 577,546 969,273 ارياإلجب ع اإلحتياطيباستثناء ودائ ، زيةكنوك مرنقد وأرصدة لدى ب

 1,885,653 3,004,982 أقلو أ هرشأ ثالثةة لفترة تحقاق أصليإس خيبتوار ت خزانةة وأذوناوك مركزيوبن بنوكودائع لدى 

 ───────── ───────── 
 3,974,255 2,463,199 

 ═════════ ═════════ 
   :معلومات إضافية عن التدفقات النقدية

 435,747 349,619 فوائد مستلمة 

 238,456 139,876 مدفوعة فوائد 
 



 ب. .مالبنك األهلي المتحد ش. 

 المختصرة الموحدة المرحلية  جزءاً من هذه القوائم المالية 12إلى   1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 حقوقالفي  راتتغيللالمرحلية الموحدة قائمة ال
 ( مراجعة) 2021مارس  31المنتهية في  رهأش الثالثة

 
 
 

  

 رأس 
 -المال 

 األسهم 
 العادية

 عالوة 
 إصدار 

 أسهم
 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 قاة مبـ

 توزيعات
 مقترحة

 إحتياطيات
 أخرى 

 (8إيضاح )
 مجموع

 تااطيحتياإل
 ةدالعائوق الحق

 المالك ى إل

ة يلأوراق رأسما
درجة دائمة م

 ن رأسضم
 1المال فئة  

 يرحقوق غ
 المجموع  مسيطرة

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف  

  
 دوالر 

 أمريكي
 دوالر

 أمريكي
 ردوال

 أمريكي
 دوالر

 يكيأمر
 دوالر

 أمريكي
 دوالر

 أمريكي
 دوالر
 يأمريك 

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 ريكيمأ

 رالدو
 أمريكي

 دوالر 
 أمريكي

             
 5,036,358 434,718 600,000 4,001,640 1,588,668 (522,101) 122,649 530,302 704,755 753,063 2,412,972    2021ر ايني 1في  صيدالر

 (2,000) - - (2,000) (2,000) - (2,000) - - - -  تبرعات 

 - - - - (120,649) - - (120,649) - - 120,649  ادرة صمنحة  أسهم

مل لشال ادخالمحول من إحتياطي 
 1,355 - - 1,355 1,355 - - 1,355 - - -  خراآل

 (120,649) - - (120,649) (120,649) - (120,649) - - - -  أرباح األسهم العادية 

 (2,114) - - (2,114) (2,114) - - (2,114) - - -  تغيرات في شركات زميلة 

 (2,582) (108) - (2,474) (2,474) - - (2,474) - - -  كات تابعة في شر تغيرات
 اتناتج من استحواذ إضافي في شرك

 ( 12,003) ( 11,455) - (548) (548) - - - - (548) -  تابعة 

 186,207 11,365 - 174,842 174,842 15,226 - 159,616 - - -  للقترة الشاملمجموع الدخل 

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

 5,084,572 434,520 600,000 4,050,052 1,516,431 (506,875) - 566,036 704,755 752,515 2,533,621  2021 مارس 31لرصيد في ا

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

 

 البنكمالك ال إلى ائدالع  

 طياتإحتيا   



 ب. .مالبنك األهلي المتحد ش. 

 المختصرة الموحدة المرحلية  جزءاً من هذه القوائم المالية 12إلى   1المرفقة من  حاتاإليضاتشكل 
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 حقوقالتغيرات في لل حلية الموحدة مرالة قائمال
 ( مراجعة) 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

 
 

 

  

 رأس 
 -المال 

 األسهم 
 العادية

 عالوة 
 إصدار 

 أسهم
 إحتياطي

 قانوني
 أرباح 

 ـقاةبم
 توزيعات

 رحةمقت

 إحتياطيات
 أخرى 

 (8 ح اإيض)
 وعمجم

 تااطيحتياإل
العائدة وق الحق
 المالكإلى 

أوراق رأسمالية 
دائمة مدرجة 

 ضمن رأس
 1المال فئة  

 يرحقوق غ
 المجموع مسيطرة

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف  

  
 دوالر 
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 ردوال
 يكيأمر

 دوالر
 ريكيمأ

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 يكريأم

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 ريكيمأ

 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    2020ر ايني 1في  الرصيد

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

 - - - - (219,361) - - (219,361) - - 219,361  ادرة صمنحة  مهسأ

 (438,722) - - (438,722) (438,722) - (438,722) - - - -  أرباح األسهم العادية 

 (114,409) (9,506) - (104,903) (104,903) - - (104,903) - - - (2,5إيضاح ديل عقد القرض )ارة من تعخس

 (4,142) (4,142) - - - - - - - - -  التابعة تأسهم الشركاأرباح 

 (909) - - (909) (909) - - (909) - - -  تغيرات في شركات زميلة 

 (ةالشامل الخسارة)الشامل مجموع الدخل 
 ( 35,792) 1,162 - ( 36,954) ( 36,954) (208,368) - 171,414 - - -  للفترة

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

 4,766,555 483,516 600,000 3,683,039 1,270,067 (613,142) - 457,448 659,531 766,230 2,412,972  2020 مارس 31لرصيد في ا

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

 

 البنكمالك ال إلى  ائدالع 

 طياتإحتيا   
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلقوائم المالاحات حول اضيإ
 ( مراجعة )  2021مارس  31

 
 

 الشركةومات لمع 1
 

مساهمة  األم، البنك األهلي المتحد ش.م.ب. )"البنك األهلي المتحد" أو "البنك"( في مملكة البحرين كشركة  الشركةتأسست 
مة بموجب المرسوم  شركة مساهمة بحرينية عا إلى  2000 وييول 12ي وتغيرت ف 2000مايو  31خ ريبحرينية مقفـلة بتا

ً "بالمجموعة"( األعمال المصرفية لألفراد  ابعة ته الت. يزاول البنك وشركا2000لسنة  16األميري رقم  )المشار إليهم معا
ت المصرفية  ة والخدمايمارية وخدمات إدارة األموال العالثمعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستواأل

فرع جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة المتحدة وكويت وولة البحرين ودالخاصة من خالل فروع في مملكة ال
سلطنة عمان. يعمل و اته من خالل شركاته الزميلة في ليبياوكذلك يزاول البنك عملي مركز دبي المالي الدولي.بالخارج في 

تأمين على الحياة شطة البنك أنكما يزاول الالتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي. ص مصرفي بيخالبنك بموجب تر
،  2832، طريق 2495هو بناية رقم  إن العنــوان المسجل للبنكمن خالل شركته التابعة الهالل اليف ش.م.ب. )مقفلة(. 

 ن.ري، مملكة البح 428ضاحية السيف  
 

  2021س رما 31تهية في أشهر المن الثالثةلمختصرة للمجموعة لفترة المالية المرحلية الموحدة ا  لقد تم اعتماد إصدار القوائم
 . 2021 مايو 11 ريخارة الصادر بتاقرار مجلس اإلد على  بناءً 

 

 بيةالمحاس لسياساتا 2
 

 داد عإلاأساس  2,1
 

ً دة المختصرة للمجموعة بإيجاز وفقتم عرض القوائم المالية المرحلية الموح للتوجيهات المقدمة بموجب معيار المحاسبة الدولي   ا
ر الدولية إلعداد التقارير المالية بصيغتها المعدلة بموجب إطار  تقارير المالية المرحلية"، باستخدام المعاييالخاص "بال - 34رقم 

المرحلية الموحدة المختصرة   ةيمستخدم في إعداد المعلومات المالعمل مصرف البحرين المركزي. وبالتالي، يشار إلى اإلطار ال
 لبحرين المركزي".بصيغته المعدلة من قبل مصرف ا 34للمجموعة فيما يلي باسم "معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
ديسمبر  31نة المنتهية في لقد كانت السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للس

ء ما وفقاً للمعايير الدولي إلعداد التقارير المالية بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي. ومع ذلك، وباستثنا ي ه 2020
وائم أدناه، تظل جميع السياسات المحاسبية األخرى كما هي وقد تم تطبيقها باستمرار في هذه الق 2,2هو مبين في اإليضاح رقم 

 ختصرة.  ملالمالية المرحلية الموحدة ا 

 
ً ل 2020مارس  31ة المقارنة المنتهية في لفترالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة إعداد  مت لقواعد  وفقا

مركزي ما في ذلك التعميمات الصادرة عن مصرف البحرين الواألنظمة المعمول بها الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ب
. تتطلب هذه القواعد واألنظمة وباألخص تعميم 19 –لجائحة كوفيد ةً روط مسيرة استجابشبجراءات التنظيمية اإلبشأن 

تقارير تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد ال 2020يونيو  21المؤرخ في  OG/226/2020مصرف البحرين المركزي رقم 
 اء ما يلي: ي، باستثنالدول المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة

 
  –بجائحة كوفيد  المتأثرينالمدفوعات المقدمة للعمالء ل عن تأجي ةالناتج ة يالمالدات لموجوعلى ار التعديل ائخس تإثبا (أ)

يار المع بموجبما هو مطلوب باح أو الخسائر كرالملكية بدالً من األ في حقوقفوائد إضافية أية  دون فرض  19
على   أخرىتعديل  ةراو خسأأي مكسب  باتم إثتي. ت الماليةاعلق باألدوالمت 9رقم  اليةالم يرالدولي إلعداد التقار

 ؛ والمالية تباألدواالمتعلق  9رقم   المالية التقارير  يار الدولي إلعدادالمعوفقاً لمتطلبات  الموجودات المالية

 
  19 – ديكوف ةحلجائدعمها  تإلجراءا ابةً استجة ظيميات التنأو الجه /من الحكومة و مةالمستلدة المالية ساعالمإثبات  (ب)

ل أي خسارة تعدي دإلى حن ذلك وسيكو .خسائرباح أو البدالً من األرحقوق الفي حكومية، ح الالمنبمتطلبات التي تفي 
م  تي. األرباح أو الخسائر فيالمتبقي رصيد لامبلغ يتعين إثبات و أعاله،الواردة )أ( للفقرة نتيجة حقوق المسجلة في 

ً قفورى خة أدة مالياعمسأية إثبات  محاسبة المنح الحكومية المتعلق ب 20رقم الدولي ة المحاسبر يامعلمتطلبات  ا
 . واالفصاح عن المساعدات الحكومية

 
  إلعداد المعايير الدولية " باسم المختصرة  الموحدةالمرحلية المالية قوائم الوعرض عداد األساس إلأعاله  الوارد اإلطار يشكل 

 ".يمصرف البحرين المركزمن قبل   المعدلة ابصيغتهرير المالية قالتا



 . ب .م. البنك األهلي المتحد ش

9 
 

 المرحلية الموحدة المختصرة يةلقوائم الماليضاحات حول اإ
 ( مراجعة )  2021مارس  31

 
 )تتمة(  السياسات المحاسبية 2
 

 ( تتمة)  دادعاإلاس سأ 2,1
 

موحدة وائم مالية إلعداد ق ت المطلوبةومات واإلفصاحاع المعلعلى جميوحدة المختصرة ملارحلية ية المالقوائم المال هذهتمل تش ال
إلى إنه  فة. باإلضا2020ديسمبر  31كما في  موعةللمجالمدققة وية نية الموحدة السلامائم الع القو م باالقتران  ة، ويجب أن تقرأسنوي

سمبر دي 31في لتي ستنتهي للسنة المالية ا التي يمكن توقعها للنتائج مؤشراً الفترات المرحلية ج نتائ يس من الضروري أن تكون ل
2021. 

 

 للفترة  إلزامية جديدة  وتعديالتوتفسيرات معايير  2,2
 

إعداد  في  هاإتباع التي تم قة لتلك بة هي مطالموحدة المختصروائم المالية المرحلية اإعداد القمحاسبية المستخدمة في ال ت سالسياإن ا
. 2021يناير  1ن تباراً منافذة اع يدة دجايير معتطبيق  ءثناباست ،2020ديسمبر  31ة في سنة المنتهيوحدة السنوية للمالقوائم المالية ال

ً و الحقوق المسجلة مأعة و للمجمتغيرات في صافي الربح  أيأدناه  الواردةة ت الجديدير والتعديالالمعاي بيقتط عن لم ينتج   .سبقا
 

ومعيار   9م عداد التقارير المالية رقإل ي لالدو لتي أدخلت على المعيار الت االتعدي: (2حلة مرال )ة المرجعي ئدلفار اسعتعديل  -
والمعيار   4لي إلعداد التقارير المالية رقم والمعيار الدو  7لي إلعداد التقارير المالية رقم والمعيار الدو  39رقم  المحاسبة الدولي 

  16الية رقم لتقارير الملي إلعداد االدو 
 

بين البنوك بسعر فيما المعروض الفائدة سعر ا يستبدل معندرير المالية قاتلاد اإعد ات تأثيرة لمعالجة ت مؤقتإعفاءا ت تعديالالتقدم 
 . خاٍل من المخاطر  هشب بديلفائدة 

 

 : الوسائل العملية التاليةعلى التعديالت  تتضمن 
 

شر،  مبا بشكل صالح ها اإليقتضينقدية التي التدفقات ال على اقدية أو إدخال تغييرات ييرات تعإجراء تغتتطلب الوسيلة العملية  -
 وتعامل على أنها تغييرات في سعر الفائدة العائم، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.  

 

تعيينات التحوط ووثائق التحوط جراء إلالمعروض فيما بين البنوك فائدة الإصالح سعر يقتضيها السماح بإدخال التغييرات التي  -
 قة التحوط.  دون وقف عال

 

  أداة بسعر خالٍ منفصل عندما يتم تعيين بشكل من االضطرار إلى الوفاء بالشرط الذي يمكن تحديده  آت شنمللإعفاء مؤقت م قدت -
 المخاطر  كتحوط لعنصرالمخاطر من 

 

 جموعة.الموحدة المختصرة للمية الية المرحللما المعلومات لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير جوهري على 
 

 ، إذا أصبحت قابلة للتطبيق.المستقبليةفي الفترات لية معسائل الخدام الو المجموعة است متزتع
 

ية لفترة المحاسبية السنو على ا إلزامية هي والتي إلعداد التقارير المالية لم يكن للتعديالت األخرى التي أُدخلت على المعايير الدولية 
 . ا المالي المالي أو أدائه  اركزهم أو وعة مللمجالمحاسبية سياسات ال على جوهري ر يأثتأي  2021يناير  1المبتدئة في 

 

   إلزاميولكنه غير يار جديد صادر مع 2,3
 

تأثير ة حالياً مجموع لا تقييم .2023يناير  1التأمين هو إلزامي اعتباراً من ق بعقود متعلال 17ية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المال
 مي.إللزاالتاريخ اديد بالج رايعة تطبيق هذا المموع م المجتعتزديد. يار الجعهذا الم

 

 القراراتوالتقديرات  2,4
 

األعمال التجارية  في إضطرابات ي، مما تسبب في د العالمالصعي ات على يعلى مختلف االقتصادبشدة  19-لقد أثرت جائحة كوفيد 
  زيادة في لعالمية ية المالق اسوااأل ا شهدت ية. كمصاداالقت ئةفي البي التيقن حاالت عدم وجود ذلك إلى  أدى دقو دية. اصة االقتطواألنش

استقرار األوضاع  تحقيق ية ومالية من أجل ية بتدخالت نقد. واستجابت الحكومات والمصارف المركز االقتصاديةبات تقلال
 ادية.صاالقت

 

. جموعةحاسبية للمملا ت اسالسيا قي تطبيهامة فقرارات  ، أصدرت اإلدارةةالمختصرة وحدالم حليةالمرالمالية  القوائمهذه إعداد عند 
على  اءً بنرة اأفضل تقييم لإلدبمثابة  تعتبرنها ال أتصادية الحالية، إقاالبات قللتضع لتخالرئيسية اإلداء مقاييس على الرغم من أن 

  .رصدمات المتاحة أو القابلة للعلو الم
 

 .19 –رتب عليه من تأثيرات جائحة كوفيد يت ومالالضطرابات االقتصادية جة نتي ات في التقديرقن التيعدم أوجه مستوى زاد قد ل
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 المختصرة ة دالموح المرحلية يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة )  2021مارس  31

 
 

 )تتمة(  محاسبيةالسياسات ال 2
 

 ( تتمة) القراراتوت ارقديتلا 2,4
 

ن لحاالت عدم التيقستجابة االمتوقعة  ةينمستخدمة لتحديد الخسائر االئتمابتحديث المدخالت واالفتراضات ال المجموعة تقام
، يتعين نقل 9رقم إلعداد التقارير المالية  ار الدولييبموجب المعالنفط. تقلبات أسعار و 19 –حة كوفيد الناتجة عن جائ

 هارطفي مخاجوهرية زيادة شهدت قد لية تلك الموجودات الماإذا كانت فقط  2إلى المرحلة  1المالية من المرحلة الموجودات 
جوهرية في مخاطر التعثر في  عندما تكون هناك زيادة  يةمخاطر االئتمانالجوهرية في الة ادزيالتحدث  .منحهامنذ  يةاالئتمان
بب الساألخذ في االعتبار ، مع الدفعمثل احتمالية عدم مؤشرات أخرى لتقييم المقترضين موعة عملية المج تواصل. السداد 

ً أن تكون مؤقتتمل المحوما إذا كان من  وراء أي صعوبات ماليةاألساسي   أو غير مؤقتة.  19 –جائحة كوفيد نتيجة لـ ا
 

ة  للنظرالتقلبات في عوامل االقتصاد الكلي زيادة تأثير في االعتبار المجموعة أخذت ، فقد سريع التطوروبالنظر إلى أن الوضع 
وقد تم إظهار هذه  المتوقعة.  يةخسائر االئتمانالية لتحديد داوهات االقتصة واحتماالت السيناري، عند تحديد مدى خطورالمستقبلية
مخرجات اإلدارة على  استثناءاتطبيق ن تيمك .القائمةالعالقات المتراجعة التعديالت التي أدخلت على من خالل التقلبات 

،  عالوة على ذلك. الحالية قية ومعالجة ظروف السواالئتمانطر مخاالجوهرية في الزيادة المع هدف كانت متوافقة النموذج إذا 
 .على قطاعات الصناعة المتأثرة 19 –لجائحة كوفيد عن كثب تأثير مخاطر السداد المحتملة المجموعة المراقبة  صل اوت

 
 ديل التعخسارة عملية احتساب  2,5

 
  إجراءات ها راباعتب ومصرف الكويت المركزي ركزيحرين الملبمصرف اعن على التوجيهات التنظيمية الصادرة  ناءً وب

الناتجة عن  دوالر أمريكي مليون  114,4بقيمة لمرة واحدة يل تعدخسائر ت إثباتم ، 19 –وفيد تأثير جائحة كللتخفيف من 
شهر ثالثة أفترة الل حقوقالمباشرةً في  فوائد إضافية يةأدون فرض العمالء ويل تملدمة المق أشهر 6فترة تأجيل المدفوعات ل

للتدفقات النقدية المعدلة   صافي القيمة الحالية الفرق بين على أنهاديل سارة التعاحتساب ختم . 2020مارس  31المنتهية في 
  ات المالية في الحالية للموجوددرجة لماوالقيمة  األصليفعلي عدل الفائدة الدام مباستخالمحتسبة تعرضات التمويل لقة بالمتع

  التعديل.ريخ تا
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 لية الموحدة المختصرةحرمال يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( راجعة م)  2021مارس  31

 
 

 الربح للسهم العادي 3
 ةهيللثالثة أشهر المنت

  مارس 31في 

2020 2021  
 ألف 

 كيدوالر أمري
 ألف
  ريكي ر أمدوال

   
 في األرباح العادي  للسهموالمخفض لحساب النصيب األساسي   

   
 ق مساهمي البنكوقصافي الربح العائد إلى ح 159,616 171,414

════════ ════════  
   

10,134 10,134 
  ألسهم المنحة المعدل الفترةلقائمة خالل ية ادالمتوسط المرجح لألسهم العا

 ين(يمال)بال
════════ ════════  

   
 (ةأمريكي اتفي األرباح )سنتدي العا للسهمض األساسي والمخفالنصيب  1,6 1,7

════════ ════════  

9,651,9 10,134,5 

ريكي أمدوالر  0,25أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل بقيمة إسمية قدرها 
 بالماليين( هم )سلل

════════ ════════  
 محتملة اتالتزام 4
 

 لية:  التا ئتمانيةااليالت متعلقة بالتسهلدى المجموعة االلتزامات المحتملة ال
 )مدققة(   

 
 مارس 31

2021  
 ديسمبر 31

2020 

 

 ألف
  دوالر أمريكي 

 ف أل
 ر أمريكيدوال

    

 2,710,332  2,679,465 خطابات ضمان

 244,546  255,843 خطابات قبول

 390,673  673,565 إعتمادات مستندية
 ────────  ───────── 

 3,608,873  3,345,551 
 ════════  ════════ 

 قطاعات األعمال معلومات 5
 

 قطاعات أعمال رئيسية:أربع زيع أنشطة المجموعة إلى وإدارية تم ت ألغراض
 
   لألفرادلمصرفية ات امدالخ   -
  الخدمات المصرفية للشركات   -
  تاتثمارساالالخزانة و   -
   مصرفية الخاصةات الالخدم   -
 

ائدة على القطاعات فتحسب ال ة.لتقديرية ودون شروط تفضيلياعات تنفذ حسب أسعار السوق ابين هذه القط فيماالمعامالت 
وي تقريباً تكلفة األموال.يسا يذعلى أساس المعدل المجمع وال إيراد/  صروفكم
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 دة المختصرةالموح المرحلية يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة )  2021ارس م 31
 

 )تتمة( معلومات قطاعات األعمال 5
 

 القطاعية للفترة: فيما يلي المعلومات 

 

   خدمات
  مصرفية

 راد فلأل

 خدمات  
  فيةمصر

 للشركات 

الخزانة  
 رات واالستثما 

  خدمات
ة  صرفيم

 المجموع  خاصة 
 ──────── ───────── ───────── ───────── ──────── 

 

 ف أل
 مريكي دوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ي ر أمريكدوال

 ألف 
 أمريكي   ردوال

 : 2021  مارس 31في شهر المنتهية أ  ثالثةلل
 206,993 12,965 67,953 81,274 44,801 الفوائددخل   يصاف

 29,493 3,232 721 18,646 6,894 صافي  – وم وعموالترس

 54,533 17 50,907 3,071 538 خرى وأ ارات تثمساالل دخ ة وجرمتاالدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 291,019 16,214 119,581 102,991 52,233   ل التشغيلي الدخ 
      

 ةتماني الخسائر االئ ( استردادات ) صص مخ
 30,851 1,167 ( 1,720) 28,738 2,666 أخرى مخصصات و

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 260,168 15,047 121,301 74,253 49,567 التشغيلي  الدخل  صافي 

 80,733 7,688 19,781 23,146 30,118 لية  شغي لت فات اصروالم      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 179,435 7,359 101,520 51,107 19,449 والزكاة    ائبالربح قبل الضر
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 9,439     وزكاة مصروف ضريبي 
     ─────── 

 169,996       رة للفت الربح صافي 
      

 10,380    حقوق غير مسيطرة  ىالعائد إل: مخصوم منه
     ─────── 

 159,616     البنك ك العائد إلى مصافي الربح ال
     ═══════ 

في صافي  تضمنة مل ات ااعفوائد معامالت فيما بين القط
 - 6,792 ( 8,124) ( 48,963) 50,295 اله دخل الفوائد أع

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

 

   خدمات 
  ية فرمص

 لألفراد 

 خدمات  
  فية مصر

 للشركات 

الخزانة  
 رات واالستثما

  خدمات 
صرفية  م

 المجموع  خاصة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 :2020 مارس  31في أشهر المنتهية   ثالثةلل

 213,831 15,125 62,422 81,028 55,256 الفوائدصافي دخل 

 32,457 3,885 722 19,590 8,260 صافي   -  وم وعموالترس

 72,437 106 67,844 3,291 1,196 خرى وأ ارات ستثماالدخل وتاجرة  مالدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 318,725 19,116 130,988 103,909 64,712 ل التشغيلي  خالد
      

 ةتماني الخسائر االئ ( استردادات ) صص مخ
 32,463 137 1,358 29,162 1,806 أخرى مخصصات و

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 286,262 18,979 129,630 74,747 62,906 التشغيلي  الدخل   صافي

 86,423 8,709 21,138 24,905 31,671 شغيلية  لت ا فات صروالم      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 199,839 10,270 108,492 49,842 31,235 والزكاة   ائب الربح قبل الضر
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 12,953     وزكاة مصروف ضريبي 
     ─────── 

 186,886       ةرللفت الربح صافي  
      

 15,472    حقوق غير مسيطرة عائد إلى لا: مخصوم منه
     ─────── 

 171,414     الك البنكعائد إلى مصافي الربح ال
     ═══════ 

في  تضمنة مات ال القطاعا بين معامالت فيم ئدفوا
 - 9,433 18,352 (93,283) 65,498 صافي دخل الفوائد أعاله 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة حات حول القوائم الماليةاضيإ
 ( مراجعة )  2021مارس  31

 
 

 قروض وسلف 6
 

 للقروض والسلفالجودة االئتمانية أ( 

 2021 مارس 31 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1حلة رمال 

 

 ألف
 يكي  دوالر أمر

 ألف
   دوالر أمريكي

 فأل
 الر أمريكي  دو

 فأل
 دوالر أمريكي  

     

 13,328,634 - 903,031 12,425,603 درجة المعيار العالي  

 8,064,999 - 2,459,283 5,605,716 درجة المعيار األساسي

 584,293 584,293 - - ائتمانياً  لقيمةمنخفضة ا
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 18,031,319 3,362,314 584,293 21,977,926 

صصات الخسائر خم: انهمخصوماً م
 (1,008,650) (497,652) (364,659) (146,339) المتوقعة  ةاالئتماني

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

 17,884,980 2,997,655 86,641 20,969,276 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 
 

 ( ةمدقق) 2020ديسمبر  31 
 لمجموعا 3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ريكي والر أمد

     

 13,090,695 - 839,791 12,250,904 ة المعيار العالي  درج

 8,065,044 - 2,396,008 5,669,036 لمعيار األساسيدرجة ا 

 558,863 558,863 - - ائتمانياً  منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 17,919,940 3,235,799 558,863 21,714,602 

اً منها: مخصصات الخسائر مخصوم
 ( 994,724) ( 479,793) ( 375,961) ( 138,970) توقعة الم ةيالئتمانا

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

 17,780,970 2,859,838 79,070 20,719,878 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

 

   مانية المتوقعةئتالخسائر االمخصصات  تسويةب( 

 2021 

 مجموعال 3لة المرح 2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف
 مريكي  دوالر أ

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف
 ر أمريكي  دوال

 ألف
 دوالر أمريكي 

     
 994,724 479,793 375,961 138,970 2021يناير  1في 

     
 - 2,181 1,530 (3,711) 1ة  محول من المرحل

 - 10,949 (11,088) 139 2محول من المرحلة  

ر سائات الخدة قياس مخصصعاصافي إ 
 26,848 17,808 (1,794) 10,834 (ج6إيضاح )االئتمانية المتوقعة 

 (13,773) (13,773) - - مشطوبة مبالغ 

 851 694 50 107 الصرف وتعديالت أخرى تعديالت سعر
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

 1,008,650 497,652 364,659 146,339 2021 مارس 31في 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 لموحدة المختصرةاة المرحلي يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( عة مراج) 2021مارس  31

 
 
 )تتمة( قروض وسلف 6
 

 )تتمة(   االئتمانية المتوقعةئر اس الختسوية مخصصات  ب(  
 2020 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  

 ألف 
   ريكي دوالر أم

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي 

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

 - 2,122 950 (3,072) 1ل من المرحلة محو

 - 2,812 (2,812) - 2حلة ر ممحول من ال

ر االئتمانية صافي إعادة قياس مخصصات الخسائ 
 30,914 11,942 1,523 17,449 ( ج 6إيضاح )المتوقعة  

 (3,017) (3,017) - - مشطوبة  مبالغ 

 (9,133) (3,504) (5,510) (119) أخرى تعديالت سعر الصرف وتعديالت 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 788,528 366,860 306,605 115,063 2020 ارسم 31في 

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

 ت أخرى ومخصصا   االئتمانية ج( مخصص الخسائر 

 
 لمنتهية في أشهر ا  ثالثةلل

 مارس  31
 2021  2020 

 
 ألف 

 والر أمريكي  د

 ألف  
 دوالر أمريكي  

    
 30,914  26,848 ب(   6على القروض والسلف )إيضاح  ة عالمتوق اس الخسائر االئتمانيةصافي إعادة قي 

لكامل في  بابة شطوالقروض الممخصص القروض والسلف خالل الفترة )من  منمبالغ مستردة 
 (7,335)  ( 1,587) بقة( سالسنوات الا

ا لغرض غير المتاجرة  الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ به صافي إعادة قياس
 1,358  ( 1,720) ( ب  7)إيضاح 

 31  4,840 أخرى ير المدرجة في الميزانية وغ عرضات للت صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 7,495  2,470 غطية صافي المخصصات األخرى  ت 
 ───────  ─────── 
 30,851  32,463 
 ═══════  ═══════ 

 ظ بها لغرض غير المتاجرةتثمارات محتفاس 7
 

 المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة  ت رالالستثما الئتمانية  جودة ا لا  (أ
 2021  مارس 31 
 موع المج 3مرحلة ال 2المرحلة  1لة ح المر 

 
 لف أ

 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 أمريكي  دوالر  

     
 5,631,820 - - 5,631,820 درجة المعيار العالي  

 3,335,680 - 52,520 3,283,160 سي ا سدرجة المعيار األ
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 8,914,980 52,520 - 8,967,500 

 ( 25,092) - ( 5,220) ( 19,872) انية المتوقعة ا: مخصصات الخسائر االئتماً منهمخصوم
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 8,895,108 47,300 - 8,942,408 
 ──────── ──────── ────────  

 121,972    يمة العادلة  بالقمدرجة ت أسهم حقوق الملكية أدوا
    ──────── 
    9,064,380 
    ════════ 
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 صرةالمرحلية الموحدة المخت يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة )  2021مارس  31

 
 

 ( تتمة) ا لغرض غير المتاجرةتثمارات محتفظ بهاس 7
 

 ( تتمة)  المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة  ت رالالستثما الجودة االئتمانية   (أ
 ( مدققة ) 2020بر سمدي  31 

 المجموع  3المرحلة  2حلة المر 1المرحلة  

 
 ألف 

 مريكي  دوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     

 6,508,714 - - 6,508,714 العالي  معيار لجة ادر

 3,000,011 - 95,060 2,904,951 درجة المعيار األساسي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,413,665 95,060 - 9,508,725 

 ً خصصات الخسائر االئتمانية منها: م مخصوما
 (26,942) - (5,771) (21,171) المتوقعة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,392,494 89,289 - 9,481,783 
 ──────── ──────── ────────  

 126,526    بالقيمة العادلة  مدرجة وق الملكية هم حقأدوات أس
    ──────── 

    9,608,309 
    ════════ 

 

  6,5: 2020ديسمبر  31يكي )الر أمر ون دوملي  4,8ى استثمارات بقيمة لعالمحتفظ بها بالقيمة العادلة ملكية حقوق ال تتضمن أدوات أسهم 
مة العادلة  من االستثمارات المدرجة بالقي بلغ الدخل  .األرباح أو الخسائر ن خاللمة بالقيمة العادلتصنيفها مليون دوالر امريكي( والتي تم 

 . (دوالر أمريكيمليون  22,0: 2020س را م 31مليون دوالر أمريكي ) 0,2لفترة من خالل األرباح أو الخسائر ل
 

   الخسائر االئتمانية المتوقعة  اتخصصمتسوية ب(  
 

 2021 

 وع جمالم 3 رحلةالم 2المرحلة  1المرحلة  

 

 لف أ
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي 

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

 26,942 - 5,771 21,171 2021  ريناي 1في 

نية صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتما
 ( 1,720) - ( 640) ( 1,080) ج( 6)إيضاح   توقعةالم

 ( 130) - 89 ( 219) سعر الصرف وتعديالت أخرى  عديالتت 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 25,092 - 5,220 19,872 2021  مارس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2020 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1 المرحلة 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 لف أ
 ي  يكالر أمردو

 ألف 
 الر أمريكي دو

     

 11,140 - 1,733 9,407 2020يناير  1في 

 - - 922 (922) 1محول من المرحلة 

 ةني الخسائر االئتماعادة قياس مخصصات صافي إ
 1,358 - (1,777) 3,135 ج( 6يضاح )إالمتوقعة  

 (113) - 75 (188) تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 12,385 - 953 11,432 2020 مارس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المختصرةلية الموحدة المرح المالية وائم قيضاحات حول الإ
 ( ة مراجع)  2021مارس  31

 
 

 ات األخرىإلحتياطيي االتغيرات ف 8
  متراكمة فيالتغيرات ال   

  
إحتياطي 
  رأسمالي

 إحتياطي 
  تقييم إعادة
  العقار

إحتياطي 
  تحويل

 العمالت 
  جنبيةاأل

 ياطيإحت
  لدخلا

  اآلخرالشامل 

 ياطيإحت
ت اتحوط التدفق

  يةدقالن

ي إحتياط
  صندوق

  تقاعدال

 جموعم
إلحتياطيات ا

  خرى األ

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

  
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 فأل
 أمريكيالر ود

 ألف
 أمريكيدوالر 

 ألف
 أمريكيدوالر 

 ألف
 ريكيأم والرد

 ألف
 أمريكيالر دو

         
 ( 522,101) ( 45,439) ( 53,739) ( 2,548) ( 473,924) 36,309 17,240  2021 ايرني 1في الرصيد 

         
 1,454 - - - 1,451 3 -  تعديالت تحويل العمالت 

 ( 2,910) - 24 ( 2,934) - - -  للدخل  وحدةمة المالقائ ىتحويالت إل

 11,241 - 16,800 ( 5,559) - - -  لعادلة ات القيمة اصافي تغير

 ( 1,355) - - ( 1,355) - - -  األرباح المبقاة ىتحويالت إل

 6,796 6,796 - - - - -  ة وتغيرات أخرىتغيرات القيمة العادل
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ( 506,875) ( 38,643) ( 36,915) ( 12,396) ( 472,473) 36,312 17,240  2021س مار 31 صيد فيلرا

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

  تراكمة فيمالتغيرات ال   

  
إحتياطي 
  رأسمالي

 إحتياطي 
  إعادة تقييم

  العقار

إحتياطي 
  تحويل

  لعمالتا
  جنبيةاأل

 ياطيحتإ
  لدخلا
  اآلخرلشامل ا

 ياطيإحت
ات تحوط التدفق

  ديةالنق

ي إحتياط
  صندوق
  التقاعد

موع جم
إلحتياطيات ا

  األخرى

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

  
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف
 كيمريأ الردو

 ألف
 كيأمريدوالر 

 ألف
 أمريكيدوالر 

 ألف
 ييكأمر الرود

 ألف
 أمريكيدوالر 

         

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

         
 ( 92,999) - - - ( 92,989) ( 10) -  عديالت تحويل العمالت ت

 1,944 - ( 33) 1,977 - - -  للدخل  قائمة الموحدةال ىلتحويالت إ

 ( 116,915) - ( 28,129) ( 88,786) - - -  القيمة العادلة  ي تغيراتصاف

 ( 398) ( 398) - - - - -  ات أخرىوتغير تغيرات القيمة العادلة
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ( 613,142) ( 39,545) ( 65,299) ( 65,478) ( 495,445) 35,385 17,240  2020مارس  31 الرصيد في

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ةرالمرحلية الموحدة المختص الماليةل القوائم حويضاحات إ
 ( عة مراج)  2021مارس  31

 
 

 ة القيمة العادلقياس  9
 

طلوبات موجودات والملعادلة للإن القيمة اف، لمطفأةالمتاجرة والمدرجة بالتكلفة ا  ض غيربها لغرستثمارات المحتفظ اال بإستثناء
 المطفأة بالتكلفةالمدرجة وة رجالمتاغير المحتفظ بها لغرض  اراتستثملالدلة عاالقيمة ال تبلغ. ها المدرجةرب قيمالية تقالما

غ . وتبلمليون دوالر أمريكي( 8,209,5: 2020 ديسمبر 31)  2021 مارس 31أمريكي كما في  دوالرمليون  7,437,2
  مارس  31كما في مليون دوالر أمريكي  7,335,2 المتاجرةر غيلمحتفظ بها لغرض ارات القيمة المدرجة لتلك االستثما

 .ي(ريكمليون دوالر أم 8,198,3: 2020ديسمبر   31) 2021
 

  لتلك دلة م العاالقي ن مطلوبات ثانوية. إعن  ارة عبسية للمجموعة هي األجل األسة االطويلوالمطلوبات المالية المتوسطة إن 
  و أ  ثالثةل ى فترات كبات المالية عله المطلوهذحيث يتم إعادة تسعير جة، درلمالية ال تختلف جوهرياً عن قيمها المالمطلوبات ا

ات  قتراضالها على ابيقحالية التي سيتم تطلا للهوامشربة المقاوالهوامش الناتجة  اة المالية روط األدوش ودبن سبأشهر، ح ستة
 قاق مشابهة.ستحاخ تواري ذات

 
 -:ميت المالية بإستخدام تقنيات التقيد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدواديالي للتحالتسلسل الهرمي التتستخدم المجموعة 

 
 المطلوبات المماثلة؛ للموجودات المماثلة أو  لنشطةر المعلنة )غير المعدلة( في األسواق اعا: األس1المستوى 
القيمة العادلة المسجلة إما بصورة  ى جوهري علتها ذات التأثير المالحظة جميع مدخالاألخرى والتي يمكن قنيات : الت2المستوى 

 اشرة أو غير مباشرة؛ ومب
ستند على معلومات يمكن ادلة المسجلة والتي ال تة العمدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمم التقنيات التي تستخد :3المستوى 

 السوق. مالحظتها في 
 2021 مارس 31 

 عالمجمو 3المستوى  2المستوى  1لمستوى ا 
 ───────── ──────── ──────── ───────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 ي دوالر أمريك

 ألف
 دوالر أمريكي 

 فأل
 دوالر أمريكي 

     
أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة 

 121,972 38,478 83,310 184 العادلة  

من خالل    بالقيمة العادلة مقاسة نديّ ات أدو
 1,607,238 - 110,793 1,496,445 امل اآلخر الدخل الش

 110,396 - 110,396 - ة شتقموجودات مالية م

 602,197 - 602,197 - مالية مشتقة  تامطلوب

 
 ( ةمدقق) 2020ديسمبر  31 

 المجموع 3لمستوى ا 2المستوى  1المستوى  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 

 ألف 
 يكيدوالر أمر

 ألف 
 كيدوالر أمري

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

     
 ةموات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيأد

 126,526 38,439 87,911 176   العادلة 

أدوات ديّن مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 1,283,462 - 101,817 1,181,645 الدخل الشامل اآلخر

 166,662 - 166,662 - الية مشتقة دات مموجو

 1,014,416 - 1,014,416 - مطلوبات مالية مشتقة 

 
 . 3و 2و 1م تكن هناك أية تحويالت بين المستويات ل 2020و 2021  مارس 31 في تينأشهر المنتهي ثالثةال فترتي خالل
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 لمختصرةوحدة المرحلية الما ت حول القوائم الماليةيضاحاإ
 ( جعة مرا)  2021مارس  31

 
 ت عالقة عامالت مع أطراف ذام 10

 

ء مجلس  اات زميلة وأعضركوش ني ي ة مع مساهمين رئيسلي ت دون شروط تفضي في معامال تياديةتدخل المجموعة ضمن أعمالها اإلع
جميع القروض والسلف  تعتبر األطراف. ذه قبل ه رة منالمتأث ركة أو مشت ال ة لسيطرأو ايطرة سخاضعة للت وشركا لعليااإلدارة واإلدارة ا

 .  وقعةمت لخسائر االئتمانية ال لمخصصات اوتخضع لألطراف ذات العالقة منتجة  
 

 : المتضمنة في القوائم المالية الموحدة  عالقةالما يتعلق باألطراف ذات صدة نهاية الفترة في رأو  الدخل والمصروفاتفيما يلي تفاصيل  
 

 
2021 

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

  اإلدارة العليا      ──

 

مساهمين  
 رئيسيين  

 شركات  
 زميلة  

أعضاء مجلس  
اإلدارة غير  

 التنفيذين  

 أعضاء  
ارة  دإل مجلس ا

 المجموع  أخرى   ة لإلدار ن ابعيالت

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 يكي ر أمردوال

 ألف 
 كي دوالر أمري

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

       
    2021  مارس 31 أشهر المنتهية في  ةثالثلل

 1,525 - 7 1,477 41 - دخل الفوائد         

 5,334 1 21 131 - 5,181 مصروفات الفوائد  

 634 - 2 46 314 272   سوم وعموالتر

 4,317 964 3,353 - - - رة األجل فآت الموظفين قصي كام

 518 56 462 - - - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

س اإلدارة  لأعضاء مج رسوم
 248 - - 248 - - ومصروفات ذات الصلة 

 

       2021  مارس 31كما في 

 24,443 - - - 24,443 -   ودائع لدى بنوك

 154,457 40 628 153,789 - -   قروض وسلف 

 6,311 - - 3 6,308 - مالية مشتقة   اتموجود

 31,515 - - - 31,515 - بنوك   ودائع من

 2,067,733 849 9,459 61,170 - 1,996,255   عمالءودائع ال

 10,091 - - - - 10,091   ت ثانويةبالومط

 140,264 - - 83,813 56,451 -   ملة ت حم ارتباطات والتزامات 
 

 
2020 

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

  اإلدارة العليا      ──

 

مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات  
   زميلة

أعضاء مجلس  
اإلدارة غير  

  التنفيذين

 اء  أعض
س اإلدارة  جلم

 المجموع  أخرى   التابعين لإلدارة

 

 ألف 
 ي كي أمر دوالر

 ألف 
 والر أمريكي د

 ألف 
 ريكي ر أمدوال

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

       
    2020 مارس  31 أشهر المنتهية في ةثالث لل
 1,932 2 23 1,847 60 - فوائد  دخل ال       

 36,776 5 19 174 212 36,366 الفوائد  وفات  مصر

 577 - 1 143 169 264   موالتوعرسوم  

 4,071 677 3,394 - - - رة األجل ين قصي مكافآت الموظف

 748 45 703 - - -   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

لس اإلدارة  رسوم أعضاء مج
 570 - - 570 - - ة ومصروفات ذات الصل

       2020 ديسمبر  31كما في 
 15,570 - - - 15,570 - ودائع لدى بنوك  

 144,432 - 379 144,053 - -   قروض وسلف 

 8,853 - - - 8,853 - مالية مشتقة   داتموجو

 17,086 - - - 17,086 - بنوك   ئع منداو

 3,768,498 396 8,715 30,405 - 3,728,982   ودائع العمالء

 10,032 - - - - 10,032   ت ثانويةلوبامط

 91,897 - - 84,461 7,436 -   ارتباطات والتزامات محتملة 
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 رحلية الموحدة المختصرةلما القوائم المالية لت حوحايضاإ
 ( جعة مرا)  2021مارس  31

 
 

 التمويل المستقرصافي نسبة  11
 

 ً إدارة مخاطر السيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.   وحدةت لتوجيها يتم حساب صافي نسبة التمويل المستقر وفقا
 لتعميملوفقاً . ومع ذلك، %100لبحرين المركزي قاً لمتطلبات مصرف افوصافي نسبه التمويل المستقر لدنى الحد األنسبة يبلع 
التأثيرات تواء ، الح2021ديسمبر  31حتى  %80الحد إلى  ، تم تخفيض2020ديسمبر  29المؤرخ في  OG/431/2020رقم 

  31) 2021ارس م 31كما في  %115,9بلغ صافي نسبة التمويل الموحد المستقر للمجموعة . 19 –كوفيد جائحة المالية ل
 .%(117,0  :2020 ديسمبر

 
 مارس  31

 2021  

 (مدققة)
 ديسمبر  31

2020 

 

 ألف 
  دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    التمويل المستقر المتاح: 

 5,539,056  5,596,411 التنظيمي   المال رأس

 6,381,437  6,775,964 ودائع التجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 12,707,451  12,135,017 ويل بالجملة  متال

 480,576  534,664 أخرى
 ─────────  ───────── 

 25,108,520  25,042,056 مجموع التمويل المستقر المتاح )أ(
 ─────────  ───────── 

    :التمويل المستقر المطلوب 

 1,798,935  1,576,183 أصول سائلة عالية الجودة 

 13,552,637  13,843,644   منتظمةقروض 
 2,734,716  2,922,267 السائلة عالية الجودة(أوراق مالية )بخالف األصول 

 587,712  390,559 والهوامشعقود المشتقات المالية 
 2,405,618  2,458,498 أخرى

 388,174  409,897   ةبنود غير مدرجة في الميزاني
 ─────────  ───────── 

 21,467.792  21,601,048 المطلوب )ب( رقمجموع التمويل المست
 ─────────  ───────── 

 %117,0  % 115,9 صافي نسبة التمويل المستقر )%( )أ/ب( 
 ═════════  ═════════ 

 

  يت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.ت مع بمعامال 12
 

يناير  20عقد بتاريخ / غير العادية المن ةيوافق مساهمو بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. في اجتماع الجمعية العمومية العاد
  من خالل عرض  (البنك" " البنك األهلي المتحد"/" ش.م.ب. ) على متابعة عملية االستحواذ على البنك األهلي المتحد 2020

تبادل  ل األسهم بنسبة عن طريق تبادللبنك  الصادرة والمدفوعةسهم األمن  % 100طوعي لالستحواذ على  مشروط
بعد الحصول على موافقة  وذلك ي المتحد مقابل كل سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي من أسهم البنك األهل سهم 2,325581

بضمان الحصول على نسبة   يت التمويل الكويتي مشروطةافقة بلقد كانت مو. 2019سبتمبر  12مجلس إدارة البنك بتاريخ 
حة خاضعة للشروط السابقة وجميع ية االستحواذ المقترلوستظل عم عطاء المقدم من قبله% لعرض ال85قبول ال تقل عن 

   .الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين ذات الصلة
 

ً تعليق إجراءات عملية االستحوا نتيجة للظروف غير المسبوقة السائدة   2020ترحة حتى ديسمبر ذ المقومع ذلك، تم الحقا
بالتشاور مع بيت وذلك ، المتحدالبنك األهلي وافق مجلس إدارة ، 2020. وخالل شهر ديسمبر 19 –يد المتعلقة بجائحة كوف

ً للحصول على الموافقات التنظيمية الالزمة التمويل الكويتي،  اف االستحواذ على البنك  الستئنتأجيل تمديد فترة العلى ورهنا
الذي سيتم إجراؤه  جراء التقييم المحدثإاألهلي المتحد من قبل بيت التمويل الكويتي إلى حين انتهاء بين التمويل الكويتي من 

 من قبل الخبير الدولي المعين من قبل بيت التمويل الكويتي في هذا الصدد.  



  ب..البنك األهلي المتحد ش.م

  

 التكميلي العام اإلفصاح
  ٢٠٢١مارس  ٣١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 )المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية القوائم من جزءً  المرفقة المالية المعلومات تشكل ال(








