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 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  لدخللة الموحدقائمة المرحلية ال
 (مراجعة) 2019مارس  31المنتهية في أشهر  الثالثة

 

 أشهر المنتهية في للثالثة
    مارس  31

  إيضاح 2019 2018
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

   دوالر أمريكي

    
  دخل الفوائد  458.866 384.182

  مصروفات الفوائد  215.600 154.852
──────── ────────   

 صافي دخل الفوائد  243.266 229.330
──────── ────────   

  رسوم وعموالت  34.381 37.600    

  رةدخل المتاج  9.807 11.138

 وأخرىستثمارات دخل اال 3 24.432 14.540
──────── ────────   

 الرسوم ودخل آخر  68.620 63.278
──────── ────────   

 الدخل التشغيلي   311.886 292.608
──────── ────────   

 االئتمانيةخسائر المخصص  ج7 13.489 13.253    
──────── ────────   

 صافي الدخل التشغيلي   298.397 279.355
──────── ────────   

 تكاليف الموظفين  47.654 45.590    

 استهالك  2.3 8.469 5.218

 مصروفات تشغيلية أخرى  23.831 25.071
──────── ────────   

 المصروفات التشغيلية   79.954 75.879
──────── ────────   

    
 الضرائبالربح قبل   218.443 203.476
 وزكاة مصروف ضريبي  9.533 11.303

──────── ────────   

 للفترةصافي الربح   208.910 192.173
    

 العائد إلى حقوق غير مسيطرةصافي الربح   16.050 17.459
──────── ────────   

 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   192.860 174.714
════════ ════════   

    
 البنك للفترةنصيب أرباح السهم العائد إلى مالك    

    
 أمريكية( )سنتاتالعادي في األرباح  النصيب األساسي والمخفض للسهم 4 2.2 2.0

════════ ════════   
 

                                   
مشعل عبدالعزيز عبدالوهاب   محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان

 العثمان

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 منتدب والعضو ال

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية ه القوائم المالية جزءاً من هذ 12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 لدخل الشامل لائمة المرحلية الموحدة الق
 (مراجعة) 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

 

 أشهر المنتهية في للثالثة
   مارس 31

2018 2019   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
   دوالر أمريكي

    

 للفترة بح صافي الر  208.910 192.173
──────── ────────   

   
 

 الدخل الشامل اآلخر   

    

 إلى القائمة الموحدة للدخل البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها    

238 288  
صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

 إحتياطي صندوق التقاعدفي  التغيرصافي   2.506 (3.688)

    

 البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى القائمة الموحدة للدخل    
 تعديالت تحويل عمالت أجنبية  6.856 17.476

(12.770) 7.362  
 من خاللصافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 الدخل الشامل اآلخر 

 التدفقات النقدية تتحوطال العادلةفي القيمة  اتصافي التغير  (5.475) 5.807
──────── ────────   

 للفترةخر اآلشامل الدخل ال  11.537 7.063
──────── ────────   

    

 للفترةمجموع الدخل الشامل   220.447 199.236

    
 حقوق غير مسيطرة خل الشامل العائد إلىمجموع الد  17.594 20.626

──────── ────────  
 

 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مالك البنك  202.853 178.610
════════ ════════   



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  الموحدةالمرحلية الميزانية 
 (مراجعة) 2019مارس  31

  

 مارس 31
 2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
  ────────── ────────── 

 

 
 إيضاح

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    الموجودات

    
 1.390.470 1.289.443  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 1.918.727 2.413.405  لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 3.061.818 2.958.591  ودائع لدى بنوك 

 19.503.961 20.117.438 7 قروض وسلف

 7.568.528 8.079.520 8 بها لغرض غير المتاجرة استثمارات محتفظ

 318.802 314.814  استثمارات في شركات زميلة 

 265.794 237.417  ةعقاريات استثمار

 764.094 797.145  فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 237.064 296.944  ممتلكات ومعدات

 478.319 480.036  شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

 35.507.577 36.984.753  مجموع الموجودات

  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات والحقوق

    
    المطلوبات

 3.752.792 4.679.703  ودائع من بنوك 

 1.832.134 2.173.560  قتراضات بموجب إتفاقيات إعادة شراء ا

 23.660.035 23.461.260  ودائع العمالء

 1.097.911 1.708.911 9 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 192.697 192.812  مطلوبات ثانوية
  ────────── ────────── 

 30.535.569 32.216.246  مجموع المطلوبات
  ────────── ────────── 

    
    الحقوق

 1.992.541 2.193.611  عاديةالسهم األ –رأس المال 

 (13.190) (13.190)  أسهم خزانة

 1.929.350 1.536.896  إحتياطيات
  ────────── ────────── 

 3.908.701 3.717.317  البنك الحقوق العائدة إلى مالك 

 600.000 600.000  1أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 463،307 451.190  حقوق غير مسيطرة
  ────────── ────────── 

 4.972.008 4.768.507  مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

 35.507.577 36.984.753  مجموع المطلوبات والحقوق 

  ══════════ ══════════ 

                                          
مشعل عبدالعزيز عبدالوهاب   محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان 

 العثمان

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 ةالمختصر الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 لتدفقات النقدية ل الموحدةالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2019مارس  31المنتهية في أشهر  الثالثة

 شهر المنتهية فيأ لثالثةل
   مارس  31

2018 2019   
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

   دوالر أمريكي

 األنشطة التشغيلية   

 الربح قبل الضرائب  218.443 203.476

 تعديالت للبنود التالية:   

 استهالك   8.469 5.218

 دخل االستثمار   (16.829) (4.427)

  ئتمانيةاالخسائر المخصص   13.489 13.253

 مخصص القيمة العادلة لخطة شراء أسهم الموظفين  352 261

 حصة البنك من ربح شركات زميلة   (9.560) (9.345)
───────── ─────────   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  214.364 208.436

 تغيرات في:   

 ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية  76.026 58.586

 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية  (284.274) (445.623)

 ى بنوك ودائع لد  371.611 (265.052)

 قروض وسلف  (617.500) (544.544)

(60.648)
544.54(

181.456)4) 

 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى   (22.320)

 ودائع من بنوك   926.911 (181.456)

 قتراضات بموجب إتفاقيات إعادة شراءا  341.426 (203.862)

 ودائع العمالء  (198.775) 902.248

 ئد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىفوا  109.037 122.260
───────── ─────────   

 العمليات )المستخدم في( من / نقد   916.506 (409.655)

 ضريبة دخل مدفوعة  (7.720) (10.655)
───────── ─────────   

 األنشطة التشغيلية)المستخدم في( / من صافي النقد   908.786 (420.310)
───────── ─────────   

 األنشطة االستثمارية   

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةشراء   (722.454) (810.786)

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استردادمتحصالت من بيع أو   233.237 474.869

 ةالعقاري اتفي االستثمارالتغير صافي   28.183 3.322

 الممتلكات والمعدات فيالزيادة صافي   (10.000) (8.516)
───────── ───────── 

 
 

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  (471.034) (341.111)
───────── ─────────   

 التمويلي طانشال   
 زيادة رأس المال من إصدار أسهم خطة شراء أسهم الموظفين وخطة األسهم اإللزامية  4.200 17.797

───────── ─────────   

 التمويلي طانشال منصافي النقد   4.200 17.797
───────── ─────────   

 في النقد وما في حكمه (النقص)/  الزيادة  441.952 (743.624)

 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  11.835 2.855

 يناير 1النقد وما في حكمه في   3.088.964 2.528.722
───────── ───────── 

 
 

 مارس 31النقد وما في حكمه في   3.542.751 1.787.953
═════════ ═════════   

   يشتمل على:
 659.499 878.915 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري

أو  بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهربنوك وبنوك مركزية وأذونات خزانة ودائع لدى 
 1.128.454 2.663.836 أقل

 ───────── ───────── 
 3.542.751 1.787.953 
 ═════════ ═════════ 



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية  جزءاً من هذه القوائم المالية 12إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 

6 
 

 

 حقوق التغيرات في للالمرحلية الموحدة قائمة ال
 (مراجعة) 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

 
 مالكالالعائد إلى  

  
 إحتياطيات 

 

 -رأس المال 
 األسهم 
 العادية

 أسهم 
 ةخزان

 عالوة 
 إصدار 

 أسهم

 حتياطيإ
 قانوني

 أرباح 
 مبـقاة

 توزيعات
 مقترحة

 حتياطياتإ
 أخرى 

 (10)إيضاح 

 مجموع
 حتياطياتإلا

أوراق رأسمالية 
دائمة مدرجة 
ضمن رأس 

 1المال فئة 

 حقوق غير
 المجموع مسيطرة

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 والرد
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

            
 4.972.008 463.307 600.000 1.929.350 (455.301) 399.838 634.672 586.481 763.660 (13.190) 1.992.541 2019يناير  1رصيد في 

 (1.000) - - (1.000) - (1.000) - - - - - تبرعات

 أسهم منحة صادرة

 

199.419 - - - (199.419) - - (199.419) - - - 

 4.200 - - 2.549 - - - - 2.549 - 1.651 أسهم اضافية صادرة

محول من إحتياطي الدخل الشامل 
 (28) 5 - (33) - - (33) - - - - اآلخر

 (397.756) - - (397.756) - (398.838) 1.082 - - - - أرباح األسهم العادية 

 (29.716) (29.716) - - - - - - - - - أرباح أسهم الشركات التابعة

إطفاء القيمة العادلة لمعامالت الدفع 
 352 - - 352 352 - - - - - - باألسهم

 220.447 17.594 - 202.853 9.993 - 192.860 - - - - للفترةمجموع الدخل الشامل 

 ─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 4.768.507 451.190 600.000 1.536.896 (444.956) - 629.162 586.481 766.209 (13.190) 2.193.611 2019 مارس 31الرصيد في 

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



 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) 2019مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة 

 
 مالك الالعائد إلى  

 إحتياطيات   

 

 رأس 
 -مال ال

 األسهم 
 العادية

 أسهم 
 خزانة

 عالوة 
 إصدار 

 أسهم

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 مبـقاة

 تتوزيعا
 مقترحة

 إحتياطيات
 أخرى 

 (10 )إيضاح

 مجموع
 اإلحتياطيات

أوراق 
رأسمالية 

دائمة مدرجة 
ضمن رأس 

 1المال فئة 

 حقوق غير
 المجموع مسيطرة

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 

 دوالر 
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 ردوال
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر 

 أمريكي

            

 4.888.154 472.532 600.000 1.938.070 (474.910) 342.578 799.366 516.728 754.308 (11.661) 1.889.213 2017ديسمبر  31الرصيد في 

نتيجة لتطبيق المعيار  نتقالاإلتعديالت 
 (225.331) (30.432) - (194.899) 54.644 - (249.543) - - - -  9رير المالية رقم الدولي إلعداد التقا

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

 4.662.823 442.100 600.000 1.743.171 (420.266) 342.578 549.823 516.728 754.308 (11.661) 1.889.213 2018يناير  1رصيد معاد عرضه في 

 (1.000) - - (1.000) - (1.000) - - - - - تبرعات

 - - - (94،883) - - (94،883) - - - 94،883 أسهم منحة صادرة 

 17،797 - - 9،352 - - - - 9،352 - 8،445 اضافية صادرة أسهم 

 (4.693) - - (4.693) - - (4.693) - - - - محول من إحتياطي الدخل الشامل اآلخر
 (340.760) - - (340.760) - (341.578) 818 - - - - أرباح األسهم العادية 

 (23.667) (23.667) - - - - - - - - - أرباح أسهم الشركات التابعة

 261 - - 261 261 - - - - - - إطفاء القيمة العادلة لمعامالت الدفع باألسهم

 199.236 20.626 - 178.610 3.896 - 174.714 - - - - ترةمجموع الدخل الشامل للف
 ─────── ────── ─────── ────── ──────── ─────── ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── 

 4.509.997 439.059 600,000 1,490,058 (416,109) - 625.779 516.728 763,660 (11,661) 1,992,541 2018 مارس 31الرصيد في 

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



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2019مارس  31

 
 

 معلومات الشركة 1
 

تحد" أو "البنك"( في مملكة البحرين كشركة مساهمة بحرينية تأسست الشركة األم، البنك األهلي المتحد ش.م.ب. )"البنك األهلي الم
لسنة  16إلى شركة مساهمة بحرينية عامة بموجب المرسوم األميري رقم  2000يوليو  12وتغيرت في  2000مايو  31مقفـلة بتاريخ 

راد واألعمال المصرفية التجارية )المشار إليهم معاً "بالمجموعة"( األعمال المصرفية لألف . يزاول البنك وشركاته التابعة2000
والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستثمارية وخدمات إدارة األموال العالمية والخدمات المصرفية الخاصة من خالل فروع في مملكة 

الدولي. مركز دبي المالي فرع بالخارج في البحرين ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة المتحدة و
سلطنة عمان. يعمل البنك بموجب ترخيص مصرفي بالتجزئة صادر ووكذلك يزاول البنك عملياته من خالل شركاته الزميلة في ليبيا 

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

 

بناًء على  2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة 
 .2019 أبريل 18 قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ

 

 السياسات المحاسبيةد وأسس اإلعدا 2
 

الخاص  34أعدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للبنك والمجموعة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 "(. 34"بالتقارير المالية المرحلية" )"معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

ة المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في إعداد إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالي
تطبيق لنتيجة المحاسبة عملية على التغيرات ، باستثناء 2018ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 كما هو موضح أدناه: 2019يناير  1باراً من اعت بعقود اإليجار: المتعلق 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

لجنة تفسير المتعلق بعقود اإليجار و 17 معيار المحاسبة الدولي رقممحل  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يحل  2.1
يحتوي على عقد اإليجار وتفسير لجنة تفسيرات ما المتعلق بتحديد ما إذا كان الترتيب  4الدولية رقم  تفسيرات التقارير المالية

وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم الحوافز  –عقود التأجير التشغيلية بالمتعلق  15التقارير المالية الدولية رقم 
. يحدد المعيار المبادئ الخاصة باإلثبات والقياس اإليجارالشكل القانوني لعقد أخذ تالمتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي  27

منفرد مدرج في  والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين احتساب كافة عقود اإليجار بموجب نموذج
 .قائمة المركز المالي

 

بشكل جوهري عن عملية االحتساب المحددة  16داد التقارير رقم لم تتغير عملية احتساب المؤجر بموجب المعيار الدولي إلع 
في مبادئ مماثلة كما . سيستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام 17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

يس له أية تأثير على عقود ل 16. وبالتالي، فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17معيار المحاسبة الدولي رقم 
 عندما تكون المجموعة هي المؤجر. اإليجار

 

عقود كافة لإلثبات والقياس ل بتطبيق نهج منفردالمجموعة ، قامت 16إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار الدوليتطبيق عند  2.2
موجودات منخفضة القيمة. إيجار الوعقود  القصيرة األجل عقود اإليجار، بإستثناء التي تكون فيها هي المستأجراإليجار، 

حق استخدام التي تمثل  اتقامت المجموعة بإثبات التزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وحق استخدام الموجود
ر ثاألبباستخدام الطريقة  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم . الموجودات األساسية

 معلوماتإعادة عرض يتم لن وبالتالي،  2019يناير  1في المبدئي تاريخ التطبيق بالمعيار المعدل عند تطبيق رجعي ال
على العقود التي تم تحديدها التي تسمح بتطبيق المعيار فقط االنتقالية العملية الوسيلة اختارت المجموعة استخدام  .المقارنة
في  4رقم  تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدوليةو 17 معيار المحاسبة الدولي رقم على أنها عقود إيجار تطبقمسبقاً 
 .التطبيق المبدئيتاريخ 

 

والمعدات  الممتلكاتضمن  ةاألساسي اتالموجودحق استخدام الموجودات الذي يمثل حق استخدام  بإثباتالمجموعة قامت  2.3
 التزاماتو اتحق استخدام الموجود بلغخرى. األمطلوبات ضمن المدفوعات اإليجار تسديد اإليجار المقابلة لعقود  والتزامات

عند قياس  .المبقاةدون أي تأثير على األرباح ، 2019يناير  1في كما مليون دوالر أمريكي  60.6اإليجار المسجلة عقود 
 1في  %2.5قتراض اإلضافي البالغ بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االتقوم المجموعة  اإليجار،عقود  التزامات
 2.5الموجودات استخدام بحق والمتعلقة  2019مارس  31اإليجار للفترة المنتهية في عقود تكاليف بلغت . 2019يناير 

 االستهالك.روفات مصضمن  إدراجهاتم مليون دوالر أمريكي و
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2019مارس  31

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 

 )تتمة( المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الجديدة 
 

 كالتالي:هي ة السياسات المحاسبية للمجموعفإن  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيقعند  2.4
 
 حق استخدام الموجودات ( أ
 

الذي يكون فيه الموجود األساسي تاريخ العقد اإليجار )أي،  بدايةفي تاريخ  الموجوداتحق استخدام بإثبات المجموعة  تقوم
ي االنخفاض فخسائر و متراكماستهالك منها أي  مخصوماً بالتكلفة،  الموجوداتيتم قياس حق استخدام  (.متاحاً لالستخدام

د وعق التزاماتلغ مبعلى  الموجوداتتكلفة حق استخدام  . تتضمناإليجارد وعق تاللتزاماألي إعادة قياس ويتم تعديلها ، القيمة
بداية عقد ها في أو قبل تاريخ ئم إجرااإليجار التي تد وعقومدفوعات  المتكبدةالمبدئية كاليف المباشرة والتالمثبتة اإليجار 
 الموجودمن الحصول على ملكية  ةمعقولمتأكدة بصورة ما لم تكن المجموعة  حوافز اإليجار المستلمة.منها  مخصوماً اإليجار 

أعمارها على أساس القسط الثابت على مدى المثبتة الموجودات استخدام  حقهالك ستعقد اإليجار، يتم إ فترةالمؤجر في نهاية 
القيمة  إثباتيتم  .االنخفاض في القيمةإلى  الموجوداتضع حق استخدام خي .، أيهما أقصراإليجارعقد مدة المقدرة أو  ةاإلنتاجي
 والمعدات في الميزانية. الممتلكات الموجودات ضمناستخدام  حقل المدرجة

 
 إلتزامات عقد اإليجار ( ب
 

ت اإليجار التي اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعاعقد التزامات بإثبات المجموعة تقوم عقد اإليجار، بداية في تاريخ 
تستخدم المجموعة معدل االقتراض  اإليجار،عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات  .عقد اإليجار فترةعلى مدى ستسدد 

بداية بعد تاريخ  الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة.لم يكن باإلمكان تحديد معدل إذا بداية عقد اإليجار اإلضافي في تاريخ 
باإلضافة إلى  .المسددةوتخفيض مدفوعات اإليجار اإلضافية عكس الفائدة ياإليجار لعقد  التزاماتم زيادة مبلغ يت ،عقد اإليجار

 جوهرياإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير عقد اللتزامات  المدرجةيتم إعادة قياس القيمة  ذلك،
 في الميزانية.ضمن المطلوبات األخرى  ةوالمثبتاألساسي  الموجودفي التقييم لشراء  أو تغيير ةفي مدفوعات اإليجار الثابت
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2019مارس  31

 
 

 دخل االستثمارات وأخرى 3
 

 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  ةثالثللألف دوالر أمريكي  2.604على دخل بإجمالي  دخل االستثمارات وأخرىيتضمن 
 وهو ذو طبيعة موسمية.  ألف دوالر أمريكي( 2،636: 2018 مارس 31)
 

 الربح للسهم العادي 4
 للثالثة أشهر المنتهية

  مارس 31في 

2018 2019  
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

  دوالر أمريكي
   

174.714 192.860 
ي األسهم العادية للبنك لحساب النصيب العائد إلى حقوق حامل للفترةصافي الربح 
 األرباح فيللسهم والمخفض  األساسي

════════ ════════  

8.745 8.746 
 ألسهم المنحة المعدل الفترةالمتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل 

 )بالماليين(
════════ ════════  

 (ةأمريكي اتباح )سنتفي األرالعادي  للسهماألساسي والمخفض النصيب  2.2 2.0
════════ ════════  

7.970.2 8.774.4 

دوالر أمريكي  0.25أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل بقيمة إسمية قدرها 
 للسهم )بالماليين( 

════════ ════════  
 عدد أسهم الخزانة )بالماليين( 23.8 19.1

════════ ════════  
 

 محتملة التزامات 5
 

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

 
 مارس 31

2019  
 ديسمبر 31

2018 

 

 ألف
  دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    

 2.600.252  2.660.930 خطابات ضمان

 126.455  135.876 خطابات قبول

 576.710  461.806 إعتمادات مستندية
 ────────  ──────── 
 3.258.612  3.303.417 
 ════════  ════════ 

 معلومات قطاعات األعمال 6
 

 أعمال رئيسية: تة قطاعاأربعألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى 
 
 لألفرادالخدمات المصرفية    -
  الخدمات المصرفية للشركات   -
 اتستثماراالالخزانة و   -
  ات المصرفية الخاصةالخدم   -
 

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/  صروفكم
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2019مارس  31

 

 )تتمة( معلومات قطاعات األعمال 6
 

 فيما يلي المعلومات القطاعية للفترة:

 

 خدمات 
 مصرفية
 لألفراد

 خدمات 
 مصرفية
 للشركات

الخزانة 
 واالستثمارات

خدمات 
 المجموع مصرفية خاصة 

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

 
 ألف

 يكي دوالر أمر
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 :2019 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلل

 243.266 22.536 80.348 90.945 49.437 صافي دخل الفوائد
 34.381 5.354 769 19.274 8.984  رسوم وعموالت

 34.239 8 29.845 3.608 778 وأخرى االستثماراتدخل دخل المتاجرة و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 311.886 27.898 110.962 113.827 59.199 الدخل التشغيلي 
 13.489 478 72 11.423 1.516 ةالخسائر االئتماني مخصص      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 298.397 27.420 110.890 102.404 57.683 صافي الدخل التشغيلي 
 79.954 8.050 23.873 19.594 28.437 المصروفات التشغيلية       
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 218.443 19.370 87.017 82.810 29.246 الربح قبل الضرائب
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 9.533     مصروف ضريبي 
     ─────── 

 208.910      للفترةصافي الربح 
      

 16.050    مخصوم منه: حقوق غير مسيطرة
     ─────── 

 192.860     صافي الربح العائد إلى مالك البنك
     ═══════ 

فوائد معامالت فيما بين القطاعات المتضمنة 
 - 11.377 22.396 (103.770) 69.997 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 
 :2018 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلل

 229.330 17.142 58.766 109.789 43.633 صافي دخل الفوائد
 37.600 7.160 442 21.960 8.038 رسوم وعموالت
 25.678 28 19.883 4.726 1.041 االستثمارات وأخرى دخلدخل المتاجرة و

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

 292.608 24.330 79.091 136.475 52.712 الدخل التشغيلي 
      

 13.253 (203) (1.284) 12.049 2.691 ةمخصص الخسائر االئتماني
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 279.355 24.533 80.375 124.426 50.021 صافي الدخل التشغيلي 
      

 75.879 8.790 22.802 18.666 25.621 المصروفات التشغيلية 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 203.476 15.743 57.573 105.760 24.400 الربح قبل الضرائب      
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 11.303     مصروف ضريبي 
     ─────── 

 192.173      للفترةصافي الربح 
      

 17.459    منه: حقوق غير مسيطرة مخصوم
     ──────── 

 174.714     صافي الربح العائد إلى مالك البنك
     ════════ 

فوائد معامالت فيما بين القطاعات المتضمنة 
 - 5.783 14.527 (69.005) 48.695 في صافي دخل الفوائد أعاله

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2019مارس  31

 

 قروض وسلف 7
 

 القيمة المدرجة للقروض والسلفأ( 

 2019 مارس 31 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 فأل

 دوالر أمريكي 

     قروض وسلف

 12.437.206 - 274.542 12.162.664 درجة المعيار العالي 

 8.135.236 - 2.380.566 5.754.670 درجة المعيار األساسي

 370.969 370.969 - - منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 17.917.334 2.655.108 370.969 20.943.411 

مخصصات الخسائر : امخصوماً منه

 (825.973) (317.713) (379.135) (129.125) المتوقعة  ةاالئتماني
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 17.788.209 2.275.973 53.256 20.117.438 
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
 

 2018ديسمبر  31 
 المجموع 3المرحلة  2مرحلة ال 1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

     قروض وسلف

 12.468.571 - 452.471 12.016.100 درجة المعيار العالي 

 7.470.857 - 2.324.630 5.146.227 درجة المعيار األساسي

 379.779 379.779 - - منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 17.162.327 2.777.101 379.779 20.319.207 

مخصوماً منها: مخصصات الخسائر 
 (815.246) (324.848) (365.332) (125.066) المتوقعة  ةاالئتماني

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

 17.037.261 2.411.769 54.931 19.503.961 
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
 

 للقروض والسلف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةفي تغيرات الب( 
 

 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 يناير  1في 
     

     إضافة / )خصم(:

 - 1.094 762 (1.856) 1محول من المرحلة 

 - 4.021 (4.021) - 2محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر 
 9.402 (14.175) 17.634 5.943 االئتمانية المتوقعة للفترة

 (16) (16) - - خالل الفترة تم شطبهامبالغ 

 1.341 1.941 (572) (28) تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 825.973 317.713 379.135 129.125 مارس 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

13 
 

 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (عةمراج) 2019مارس  31

 
 

 )تتمة( قروض وسلف 7

 

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

 2018 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي

     

 589.068     يناير 1في 
نتقال نتيجة لتطبيق المعيار الدولي تعديالت اإل

 260.259    9إلعداد التقارير المالية رقم 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 849.327 324.679 378.666 145.982 معاد عرضه –يناير  1في 

     إضافة / )خصم(:     

 - 1.186 4.942 (6.128) 1محول من المرحلة 

 - 6.594 (6.594) - 2محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية 
 25.898 13.753 (1.568) 13.713 المتوقعة للفترة

 (7.411) (7.411) - - خالل الفترةتم شطبها مبالغ 

 11.814 10.616 1.245 (47) تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 879.628 349.417 376.691 153.520 مارس 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 ج( مخصص الخسائر االئتمانية
 

 كالتالي:الخسائر االئتمانية المتوقعة لمخصص الخسائر االئتمانية في القائمة المرحلية الموحدة للدخل قياس يتم تحديد صافي 
 

 

 أشهر المنتهية في ثالثةلل
 مارس 31

 2019  2018 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    

 25.898  9.402 ب( 7صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلف )إيضاح 

القروض المشطوبة مخصص من القروض والسلف خالل الفترة )من مبالغ مستردة 
 (3.235)  (5.379) لسنوات السابقة(بالكامل في ا

صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير 
 (1.284)  72 ب( 8المتاجرة )إيضاح 

للتعرضات غير المدرجة في الميزانية صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 (8.126)  9.394 أخرىو

 ───────  ─────── 
 13.253  13.489 ةيمخصص الخسائر االئتمان

 ═══════  ═══════ 
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 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 8
 

 المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة تالقيمة المدرجة لالستثمارا (أ

 2019 مارس 31 

 المجموع 3مرحلة ال 2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

     
     استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 5.414.729 - - 5.414.729 درجة المعيار العالي 

 2.418.166 - 157.129 2.261.037 درجة المعيار األساسي
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 7.675.766 157.129 - 7.832.895 

مخصوماً منها: مخصصات الخسائر االئتمانية 
 (13.511) - (3.032) (10.479) المتوقعة

 260.136 - - - أدوات أسهم حقوق الملكية وصناديق بالقيمة العادلة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 7.665.287 154.097 - 8.079.520 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 2018ديسمبر  31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

     
     استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 5.027.828 - 4.909 5.022.919 درجة المعيار العالي 

 2.275.757 - 151.944 2.123.813 درجة المعيار األساسي
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 7.146.732 156.853 - 7.303.585 

مخصوماً منها: مخصصات الخسائر االئتمانية 
 (13.451) - (3.722) (9.729) المتوقعة

 278.394 - - - مة العادلةأدوات أسهم حقوق الملكية وصناديق بالقي
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 7.137.003 153.131 - 7.568.528 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 31مليون دوالر أمريكي ) 148.5المحتفظ بها بالقيمة العادلة على استثمارات بقيمة تتضمن أدوات أسهم حقوق الملكية والصناديق 
 .بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تصنيفها كمدرجةمليون دوالر امريكي( والتي تم  168.7: 2018بر ديسم

 

 التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرةب( 
 

 2019 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 يكي دوالر أمر
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 13.451 - 3.722 9.729 يناير  1في 

     
     إضافة / )خصم(:

 - - 17 (17) 1محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية 
 72 - (707) 779 (ج 7المتوقعة للفترة )إيضاح 

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

 13.511 - 3.032 10.479 مارس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( ت محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمارا 8
 

 )تتمة( التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرةب( 
 

 2018 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي

     

 39.221     يناير 1في 

تعديالت اإلنتقال نتيجة لتطبيق المعيار الدولي 
 (23.404)    9إلعداد التقارير المالية رقم 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 15.817 450 2.520 12.847 معاد عرضه –يناير  1في 

     
     إضافة / )خصم(:

االئتمانية صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر 
 (1.284) - (867) (417) ج( 7)إيضاح  المتوقعة للفترة

 (213) (450) 450 (213) تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 14.320 - 2.103 12.217 مارس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 9
 

ألف  397،756والبالغة  2018دفع متعلقة بسنة ال على أرباح أسهم مستحقةوالمطلوبات األخرى مستحقة الدفع تتضمن الفوائد 
 دوالر أمريكي.
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 إلحتياطيات األخرىالتغيرات في ا 10
  راكمة فيالتغيرات المت    

 

إحتياطي 
  رأسمالي

إحتياطي 
إعادة 
  تقييم
  العقار

إحتياطي 
  تحويل

 العمالت 
  األجنبية

إحتياطي 
  الدخل

 الشامل 
  اآلخر

إحتياطي 
تحوط 

  التدفقات
  النقدية

  إحتياطي

خطة شراء 
أسهم 

 الموظفين 

إحتياطي 
  صندوق
  التقاعد

مجموع 
اإلحتياطيات 

  األخرى

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

 

 ألف
دوالر 

 أمريكي

 ألف
دوالر 

 أمريكي

 ألف
 دوالر 

 أمريكي

 ألف
 دوالر 

 أمريكي

 ألف
 دوالر 

 أمريكي

 ألف
 دوالر 

 أمريكي

 ألف
 دوالر

 أمريكي

 ألف
 دوالر 

 أمريكي

         
 (455.301) (50.254) - (17.021) 3.639 (435.370) 35.225 8.480 2019 يناير 1الرصيد في 

         
 5.276 - - - - 5.277 (1) - تعديالت تحويل العمالت 

تحويالت إلى القائمة الموحدة 
 (224) - - (224) - - - - للدخل 

 2.402 - - (5.251) 7.653 - - - صافي تغيرات القيمة العادلة 

 33 - - - 33 - - - تحويالت إلى األرباح المبقاة
القيمة العادلة وتغيرات تغيرات 
 2.858 2.506 352 - - - - - أخرى

 ───── ─────

─ 

─────── ────── ──────

─ 

────── ────── ─────── 

 (444.956) (47.748) 352 (22.496) 11.325 (430.093) 35.224 8.480 2019 مارس 31الرصيد في 

 ════ ════

═ 

══════ ═════ ═════

═ 

═════ ═════ ══════ 
 

  التغيرات المتراكمة في    

 

إحتياطي 
  رأسمالي

إحتياطي 
 إعادة تقييم

 العقار

إحتياطي 
  تحويل

 العمالت 
 األجنبية

إحتياطي 
  الدخل

 الشامل 
  اآلخر

إحتياطي 
تحوط 
  التدفقات
  النقدية

إحتياطي 
خطة شراء 

أسهم 
  الموظفين

إحتياطي 
  صندوق
 التقاعد

مجموع 
اإلحتياطيات 

 األخرى

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

 

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر

 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

         
 (474.910) (55.332) - (26.659) (12.981) (423.986) 35.568 8.480 2017 ديسمبر 31الرصيد في 

         
تعديالت اإلنتقال نتيجة لتطبيق 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 54.644 - - - 54.644 - - - 9المالية رقم 

 ───── ───── ────── ────── ───── ───── ───── ────── 
 – 2018يناير  1الرصيد في 

 (420.266) (55.332) - (26.659) 41.663 (423.986) 35.568 8.480 معاد عرضه

 14.425 - - - - 14.422 3 - تعديالت تحويل العمالت 

تحويالت إلى القائمة الموحدة 
 289 - - 289 - - - - للدخل 

 (11.823) - - 5.518 (17.341) - - - صافي تغيرات القيمة العادلة 

 4.693 - - - 4.693 - - - تحويالت إلى األرباح المبقاة
وتغيرات تغيرات القيمة العادلة 

 (3.427) (3.688) 261 - - - - - أخرى
 ───── ────

─ 

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

 (416.109) (59.020) 261 (20.852) 29.015 (409.564) 35.571 8.480 2018 مارس 31الرصيد في 

 ═════ ════

═ 

══════ ══════ ═════ ═════ ═════ ══════ 
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 القيمة العادلة قياس  11
 

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. درجةها المرب قيماالمالية تق

. وتبلغ مليون دوالر أمريكي( 6،182،9: 2018ديسمبر  31) 2019 مارس 31أمريكي كما في  دوالرمليون  6.843.0
 مارس 31كما في مليون دوالر أمريكي  6،861،3 المتاجرةغير المحتفظ بها لغرض القيمة المدرجة لتلك االستثمارات 

 .مليون دوالر أمريكي( 6.338.8: 2018ديسمبر  31) 2019
 

مطلوبات ثانوية. إن القيم العادلة لهذه عبارة عن الطويلة األجل األساسية للمجموعة هي وإن المطلوبات المالية المتوسطة 
 أو هذه المطلوبات المالية على فترات كل ثالثةحيث يتم إعادة تسعير ة، المطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمها المدرج

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

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

 
 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛1المستوى 
قيمة العادلة المسجلة إما بصورة : التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على ال2المستوى 

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

 يمكن مالحظتها في السوق.

 2019 مارس 31 

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

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     
بالقيمة  أدوات أسهم حقوق الملكية وصناديق

 260.136 39.048 72.977 148.111 العادلة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ندي  أدوات 
 958.102 - 12.952 945.150 الشامل اآلخر 

 100.098 - 99.985 113 موجودات مالية مشتقة 

 280.380 - 280.316 64 مطلوبات مالية مشتقة 

 
 2018ديسمبر  31 

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

 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 ر أمريكيدوال

     
بالقيمة  أدوات أسهم حقوق الملكية وصناديق

 278.394 39.079 70.912 168.403 العادلة 

أدوات دي ن بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 951.344 - 12.950 938.394 الشامل اآلخر 

 117.888 - 117.888 - موجودات مالية مشتقة 

 187.156 - 186.896 260 مطلوبات مالية مشتقة 

 
.3و 2و 1لم تكن هناك أية تحويالت بين المستويات  2018 مارس 31و 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةالخالل فترة 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة 12
 

تيادية في معامالت دون شروط تفضيلية مع مساهمين رئيسيين وشركات زميلة وأعضاء مجلس تدخل المجموعة ضمن أعمالها اإلع
 جميع القروض والسلفتعتبر مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. ال ةأو السيطرسيطرة خاضعة للاإلدارة واإلدارة العليا وشركات 

 . وقعةوتخضع للخسائر االئتمانية المتلألطراف ذات العالقة منتجة 
 

 الموحدة: المرحلية في القوائم المالية  المتضمنةالمتعلقة باألطراف ذات العالقة  الفترةفيما يلي الدخل والمصروفات وأرصدة نهاية 
 

 
2019 

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

  اإلدارة العليا     ─

 
مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

مجلس  أعضاء
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 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلل
 2.918 9 74 1.888 947 - دخل الفوائد        

 45.929 4 7 553 407 44.958 مصروفات الفوائد 

 1.205 - 1 133 1.071 -  رسوم وعموالت

 3.726 720 3.006 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل

 477 39 438 - - -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 
 611 - - 611 - - ومصروفات ذات الصلة

       2019 مارس 31كما في 
 62.207 - - - 62.207 - ودائع لدى بنوك 

 150.469 921 5.477 144.071 - -  قروض وسلف

 91.935 - - - 91.935 - ودائع من بنوك 

 6.845.122 1.221 5.151 96.758 - 6.741.992  ودائع العمالء

 9.815 - - - - 9.815  مطلوبات ثانوية

 234.459 - - 190.275 44.184 -  والتزامات محتملة ارتباطات

 1.082 - - - 1.082 - مالية مشتقة  موجودات
 

 
2018 

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

  اإلدارة العليا     ─

 
مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 

 التنفيذين 

 أعضاء 
اإلدارة  مجلس

 المجموع أخرى  التابعين لإلدارة

 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 أمريكي دوالر

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    2018 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلل       
 2.971 13 52 1.895 1.011 - دخل الفوائد     

 25.775 8 30 212 8 25.517 مصروفات الفوائد 

 607 1 2 16 588 -  رسوم وعموالت

 3.701 855 2.846 - - -  مكافآت الموظفين قصيرة األجل

 659 228 431 - - -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 
 584 - - 584 - - ومصروفات ذات الصلة

       2018ديسمبر  31كما في 

 120.148 - - - 120.148 - دى بنوك ودائع ل

 206.855 1.024 7.705 172.261 25.865 -  قروض وسلف

 137.818 - - - 137.818 - ودائع من بنوك 

 7.161.008 1.111 5.297 96.846 - 7.057.754  ودائع العمالء

 9.700 - - - - 9.700  مطلوبات ثانوية

 257.462 - - 161.172 96.290 -  ارتباطات والتزامات محتملة

 800 - - - 800 - مطلوبات مالية مشتقة 
 


