
 ب. .مش.  لمتحدالبنك األهلي ا

 القوائم المالية المرحلية  
   المختصرة   الموحدة

 2020يونيو  30





 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 صرةمختال دةالموححلية المرائم المالية  من هذه القوجزءاً  12إلى  1المرفقة من  تشكل اإليضاحات
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  لدخللالمختصرة ة الموحد لمرحليةقائمة اال
 )مراجعة( 2020يونيو  30المنتهية في أشهر  الستة

 

 أشهر المنتهية في للستة
    يونيو 30

2019 2020   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
  إيضاح دوالر أمريكي

    
  دخل الفوائد  789,732 935,790

  مصروفات الفوائد  383,012 445,601
──────── ────────   

 صافي دخل الفوائد  406,720 490,189
──────── ────────   

  رسوم وعموالت  55,340 63,949    

  دخل المتاجرة  24,451 24,111

 وأخرىات ستثماردخل اال  89,063 51,837
──────── ────────   

 الرسوم ودخل آخر  168,854 139,897
──────── ────────   

 لي تشغيلاالدخل   575,574 630,086
──────── ────────   

  وأخرى االئتمانيةخسائر المخصص  ج6 82,382 34,334    
──────── ────────   

 صافي الدخل التشغيلي   493,192 595,752
──────── ────────   

 تكاليف الموظفين  95,195 98,375    

 استهالك   16,754 17,230

 ة أخرىيلمصروفات تشغي  45,504 51,268
──────── ────────   

 المصروفات التشغيلية   157,453 166,873
──────── ────────   

    
 اة والزك رائبالربح قبل الض  335,739 428,879
 وزكاة يبيف ضرمصرو  21,376 20,246

──────── ────────   

 للفترةصافي الربح   314,363 408,633
    

 غير مسيطرة العائد إلى حقوقبح الر صافي  20,924 31,117
──────── ────────   

 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   293,439 377,516
════════ ════════   

    
 لفترةل البنكك إلى مالنصيب أرباح السهم العائد    

 ة(يكأمري ات)سنتفي األرباح  اديالع مالنصيب األساسي والمخفض للسه 3 2,9 3,7    
═════════ ════════   

 
 

                                
 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان

 عة الرئيس التنفيذي للمجمو
 والعضو المنتدب 

 ارةإلدس امجل رئيس  نائب رئيس مجلس اإلدارة  



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية  12إلى  1ن تشكل اإليضاحات المرفقة م
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 امل الش لدخلل المختصرةدة ائمة المرحلية الموحالق
 (ةعجمرا) 2020يونيو  30تهية في أشهر المن الستة

 

 أشهر المنتهية في للستة
 يونيو  30

  

2019 2020   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 
  

    

 للفترة   الربحصافي   314,363 408,633
──────── ────────   

    

 اآلخر الشامل خل دال   

    

 إلى القائمة الموحدة للدخل   الحقا   البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها   
    

1,843 (848)  

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

 اعدوق التقاطي صندتيح إفي  يرالتغصافي   (2,388) 4,883
    

   لة للدخا الحقا  إلى القائمة الموحدالبنود التي من الممكن إعادة تصنيفه   
 ت تحويل عمالت أجنبيةيالتعد  (73,660) 22,725    

12,293 (38,761)  

 الديّن المقاسة بالقيمة العادلة صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات 

 مل اآلخرا شدخل المن خالل ال
 تحويالت إلى القائمة الموحدة للدخل  1,223 1,085

 التدفقات النقدية تتحوطا ل العادلةمة يقفي ال اتصافي التغير  (28,829) (16,972)
──────── ────────   

 ترة للفخر اآلشامل الدخل ال (الخسارة)  (143,263) 25,857
──────── ────────   

    

 للفترة لشامل ا خل ع الدموجم  171,100 434,490
    

 حقوق غير مسيطرة العائد إلى مجموع الدخل الشامل  13,754 36,522
──────── ────────   

 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مالك البنك   157,346 397,968
════════ ════════   

 
 
 



 ب..ش.م هلي المتحدالبنك األ

 المختصرة الموحدة المرحليةلمالية القوائم ا اً من هذهجزء 12إلى  1يضاحات المرفقة من شكل اإلت
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 المختصرة الموحدةالمرحلية  الميزانية
 (مراجعة) 2020يونيو  30
  

 يويون 30
2020 

 مدققة()
 ديسمبر 31

2019 
  ────────── ────────── 

 

 
 حإيضا

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 يكرير أمدوال

    الموجودات

    

 1,366,978 1,317,727  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 2,202,340 1,956,995  لدى بنوك مركزية وودائعخزانة أذونات 

 4,683,260 3,812,135   ودائع لدى بنوك

 20,742,360 21,128,777 6 وض وسلفرق

 9,133,881 9,704,412 7 لغرض غير المتاجرةاستثمارات محتفظ بها 

 315,011 297,646  استثمارات في شركات زميلة 

 229,803 179,346  ةعقاريات استثمار

 823,714 903,668  ودات أخرى فوائد مستحقة القبض وموج

 295,549 296,764  اتدعات ومممتلك

 487,155 481,363  شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال

  ────────── ────────── 

 40,280,051 40,078,833  جوداتومع المومج

  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات والحقوق

    

    المطلوبات

 5,023,915 5,391,174  ك ودائع من بنو

 2,891,532 3,940,383   شراءعادة يات إفاقتابموجب قتراضات ا

 25,518,123 23,905,196  ودائع العمالء

 1,457,090 1,901,699  أخرى تاومطلوبفوائد مستحقة الدفع 

 27,862 9,534  مطلوبات ثانوية
  ────────── ────────── 

 34,918,522 35,147,986  مجموع المطلوبات
  ────────── ────────── 

    

    قالحقو

 2,193,611 2,412,972  عاديةالسهم األ –مال ال رأس

 2,071,916 1,445,986  تإحتياطيا
  ────────── ────────── 

 4,265,527 3,858,958  مالك الالحقوق العائدة إلى 

 600,000 600,000  1ل فئة رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس الماأوراق 

 496,002 471,889  ةحقوق غير مسيطر
  ────────── ────────── 

 5,361,529 4,930,847  مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

 40,280,051 40,078,833  ت والحقوق طلوباملموع اجم

  ══════════ ══════════ 

                                                  
 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان 

 ة عللمجموالرئيس التنفيذي 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  



 ب..ش.م هلي المتحدالبنك األ

 المختصرة الموحدةمرحلية ال من هذه القوائم المالية جزءاً  12إلى  1من  مرفقةشكل اإليضاحات الت
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  ةالنقديلتدفقات ل الموحدةالمرحلية  ائمةالق
 )مراجعة( 2020يونيو  30منتهية في الأشهر  ستةال

 شهر المنتهية في أ  ستةلل
   يونيو 30

2019 2020   

 ألف 
 أمريكي ر  دوال

 ألف 
   دوالر أمريكي

 ليةي التشغ األنشطة   
   الزكاة و الربح قبل الضرائب   335,739 428,879

 لية: تعديالت للبنود التا   

 ك  استهال  16,754 17,230

   تثمار دخل االس  ( 44,672) (29,639)

 وأخرى  ئتمانية االخسائر المخصص   82,382 34,334

 لموظفين ة لخطة شراء أسهم ا مخصص القيمة العادل  - 705

 كات زميلة  ك من ربح شرالبنة  صح  ( 38,290) (14,861)
───────── ─────────   

 دات والمطلوبات التشغيلية وجي الموح التشغيلي قبل التغيرات فربال  351,913 436,648

 تغيرات في:    

 تياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية اإلح ودائع  ( 5,945) 84,560

 ة كزي ر بنوك مأذونات خزانة وودائع لدى   ( 120,360) 196,508

 ودائع لدى بنوك    506,530 242,720

 قروض وسلف   ( 561,513) (821,460)

 ت أخرى  قبض وموجودالاستحقة  فوائد م  ( 108,995) (96,442)

 ودائع من بنوك    367,259 1,825,991

 ة شراء قتراضات بموجب إتفاقيات إعادا  1,048,851 604,447

 الء ودائع العم  ( 1,612,927) (80,462)

 قة الدفع ومطلوبات أخرى مستح فوائد  17,908 39,335
───────── ─────────   

 العمليات    من/    (في ممستخدلا) نقد ال  ( 117,279) 2,431,845

 مدفوعة وزكاة  ريبة دخل ض  ( 19,564) (22,867)
───────── ─────────   

 ية لغيشتطة الاألنشمن  /    (المستخدم في)صافي النقد   ( 136,843) 2,408,978
───────── ─────────   

 ستثماريةاألنشطة اال   
 ض غير المتاجرة ر غبها ل  استثمارات محتفظشراء   ( 1,401,189) (1,516,117)

 ثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة است  استردادمتحصالت من بيع أو   1,206,649 944,720

 ة قاريلعا  اتفي االستثمار النقصصافي   50,737 34,208

 في الممتلكات والمعدات الزيادة صافي   ( 12,002) (21,820)

   زميلةركات  مستلمة من شأرباح أسهم    14,283 13,603
───────── ───────── 

 
 

 في األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم   ( 141,522) (545,406)
───────── ─────────   

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

 تابعة  شركة في  اتتغير  143 -
 سداد مطلوبات ثانوية   ( 17,996) (165,012)

 أرباح أسهم وتوزيعات أخرى مدفوعة   ( 428,547) (386,878)

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

 خطة شراء أسهم الموظفين وخطة األسهم اإللزامية  ار أسهم من إصد  لأس الماة ر دزيا  - 4,200
───────── ─────────   

 التمويلية   طةاألنشالمستخدم في صافي النقد   ( 492,495) (596,656)
───────── ─────────   

 في النقد وما في حكمه  الزيادة  / (نقصلا)صافي   ( 770,860) 1,266,916

 الت األجنبية صرف العم صافي فروق   ( 14,635) 13,415

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

 
 

 يونيو 30النقد وما في حكمه في   3,239,428 4,369,295
═════════ ═════════   

    
    

   على: ا في حكمه  د ومالنقيشتمل 

 1,058,022 914,816 اإلجباري   ع اإلحتياطي، باستثناء ودائزيةكنوك مر نقد وأرصدة لدى ب

 3,311,273 2,324,612 أقل و أ  أشهر ثالثةتحقاق أصلية لفترة  إس  خيبتوار وك مركزية وأذونات خزانةوبن بنوكودائع لدى 

 ───────── ───────── 
 3,239,428 4,369,295 
 ═════════ ═════════ 



 ب..ش.م هلي المتحدالبنك األ

 المختصرة دةالموحة المرحلي يةقوائم المالجزءاً من هذه ال 12إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 ق حقوالتغيرات في للحدة وية المرحلمالقائمة ال
 (مراجعة) 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةال
 

 
 

 

 رأس 

 -المال  
 األسهم  
 العادية 

 أسهم  

 خزانة

 عالوة  

 إصدار 
 أسهم 

 إحتياطي 

 قانوني 
 أرباح  

 مبـقاة 
 توزيعات 

 مقترحة 

 إحتياطيات 

 أخرى 
 ( 8إيضاح )

 مجموع 

 ت ااطيحتيال 
العائدة  وق الحق
 المالك إلى 

أوراق رأسمالية  
دائمة مدرجة  
 ضمن رأس 

 1المال فئة  
 حقوق غير

 المجموع  مسيطرة 

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ف أل ألف  

 
 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر

 أمريكي 

 دوالر

 أمريكي 
 دوالر

 أمريكي 
 دوالر

 يكي أمر
 دوالر

 أمريكي 

 دوالر

 أمريكي 
 دوالر

 ي أمريك
 دوالر

 أمريكي 
 دوالر

 ريكي مأ

 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  1في  الرصيد

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

 - - - - ( 219,361) - - ( 219,361) - - - 219,361 ادرة  ص منحة   أسهم

الدخل الشامل  محول من إحتياطي 
 ( 1,385) 2 - ( 1,387) ( 1,387) - - ( 1,387) - - - - خر اآل

التوزيع المتعلق بإصدار أوراق  
رأسمالية دائمة مدرجة ضمن  

 ( 13,750) - - ( 13,750) ( 13,750) - - ( 13,750) - - - - 1رأس المال فئة 
ق بإصدار صكوك  تعل المالتوزيع  

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  
ديل عقد  ارة من تعصافي الخس
 ( 107,854) ( 9,405) - ( 98,449) ( 98,449) - - ( 98,449) - - - - ( 2,5القرض )

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

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

 ( 2,271) ( 239) - ( 2,032) ( 2,032) - - ( 2,011) - ( 21) - - تغيرات في شركات تابعة  
  ة الشامل ( الخسارة)مجموع الدخل  

 171,100 13,754 - 157,346 157,346 ( 136,093) - 293,439 - - - - للقترة 

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

 4,930,847 471,889 600,000 3,858,958 1,445,986 ( 540,867) - 561,113 659,531 766,209 - 2,412,972 2020يونيو   30لرصيد في ا

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

 
 

 إلى المالك   ائدالع 

 طيات إحتيا   



 ب..ش.م هلي المتحدالبنك األ

 صرةالمخت الموحدةالمرحلية  جزءاً من هذه القوائم المالية 12إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 حقوق التغيرات في للية الموحدة رحلمالقائمة ال
 (ةمراجع) 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ةتسال
 

 
 

 

 رأس  
 -المال 

 األسهم  
 العادية 

   أسهم
 خزانة 

 عالوة  
 إصدار  

 أسهم 
 ي إحتياط
 قانوني

 أرباح  
 مبـقاة 

 توزيعات 
 مقترحة 

 إحتياطيات 
 أخرى  

 ( 8إيضاح )
 مجموع 

 اإلحتياطيات 
العائدة  الحقوق  

 إلى المالك 

أوراق رأسمالية  
دائمة مدرجة  

 س ضمن رأ
 1 ل فئة االم  

 حقوق غير 
 المجموع  رة مسيط

 ألف  ف لأ ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  

 
 دوالر  
 أمريكي 

 ر دوال
 ي كأمري

 دوالر 
 أمريكي 

 دوالر 
 أمريكي 

 دوالر 
 يكي أمر

 دوالر 
 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  1د في الرصي 

 ( 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 ة  فية صادر اضا  همسأ

مل  طي الدخل الشامحول من إحتيا 
 ( 4,420) ( 1,005) - ( 3,415) ( 3,415) - - ( 3,415) - - - - اآلخر 

التوزيع المتعلق بإصدار أوراق  
رأسمالية دائمة مدرجة ضمن  

 ( 13,750) - - ( 13,750) ( 13,750) - - ( 13,750) - - - - 1فئة  أس المالر
المتعلق بإصدار صكوك  زيع  توال

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

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

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

 ( 1,705) - - ( 1,705) ( 1,705) - - ( 1,705) - - - - ات زميلة  تغيرات في شرك 
العادلة لمعامالت    يمةالقء فاإط

 705 - - 705 705 705 - - - - - - الدفع باألسهم 

 434,490 36,522 - 397,968 397,968 20,452 - 377,516 - - - - للقترة  الشامل مجموع الدخل 
 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,957,556 467,728 600,000 3,889,828 1,709,407 ( 434,144) - 790,861 586,481 766,209 ( 13,190) 2,193,611 2019يونيو  30في  ديرصال

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

 
 

   ئد إلى المالكعاال 

 إحتياطيات    



 ب..ش.م هلي المتحدالبنك األ
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 ختصرةلية الموحدة الممرحال ةيضاحات حول القوائم الماليإ
 (مراجعة) 2020يونيو  30

 
 

 ركةشمعلومات ال 1
 

مساهمة  ة البحرين كشركة كملم ينك"( فك األهلي المتحد" أو "الب.ب. )"البنتأسست الشركة األم، البنك األهلي المتحد ش.م
رسوم األميري الم عامة بموجبة نيبحري إلى شركة مساهمة 2000يوليو  12وتغيرت في  2000مايو  31اريخ ة بتقفـلبحرينية م

 لمصرفية لألفراد واألعمالاألعمال ا )المشار إليهم معاً "بالمجموعة"( وشركاته التابعة . يزاول البنك2000لسنة  16رقم 
ن م لخاصةلعالمية والخدمات المصرفية اتثمارية وخدمات إدارة األموال ااالسية والمصرفية اإلسالمتجارية والخدمات لا يةفالمصر

رج في فرع بالخا بية وجمهورية العراق والمملكة المتحدة ورملكة البحرين ودولة الكويت وجمهورية مصر العفي مخالل فروع 
ب سلطنة عمان. يعمل البنك بموج وا ليبيفي  ل شركاته الزميلةك عملياته من خالنلبا لك يزاودبي المالي الدولي. وكذل مركز

من خالل شركته  ةكما يزاول البنك أنشطة التأمين على الحيا ي. البحرين المركزف صرعن م ترخيص مصرفي بالتجزئة صادر
، 428حية السيف ، ضا2832، طريق 2495م قناية رنــوان المسجل للبنك هو بإن العة(. . )مقفلالتابعة الهالل اليف ش.م.ب

 حرين.الب ملكةم
 

 اءً نب 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةالترة رة للمجموعة لفتصمخ دة اللموح وائم المالية المرحلية القد تم اعتماد إصدار الق
 .2020أغسطس  13 على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ

 

 السياسات المحاسبية  2
 

 دادعلاأساس  2,1
 

عن مصرف  صادرةبها ال المعموللقواعد واألنظمة لاً وفقالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة تم إعداد 
بشروط ظيمية نتالجراءات اإلعن مصرف البحرين المركزي بشأن ؤخراً درة مبما في ذلك التعميمات الصا  ن المركزيالبحري

 رقم يميم مصرف البحرين المركزخص تعوباألواعد واألنظمة تتطلب هذه الق .19 –د فيكومسيرة استجابةً لجائحة 
OG/226/2020  جلس صادرة عن ملمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التطبيق جميع ا 2020يو يون 21المؤرخ في

 :ما يلي، باستثناء ة الدوليمعايير المحاسب

 
  –بجائحة كوفيد  المتأثرينالمدفوعات المقدمة للعمالء ل ة عن تأجيالناتج  ةالماليعلى الموجودات ر التعديل إثبات خسائ (أ)

يار الدولي المع بموجبباح أو الخسائر كما هو مطلوب رالملكية بدالً من األ في حقوقفوائد إضافية دون فرض أية  19
الموجودات تعديل آخر على  ةرو خسا أأي مكسب بات م إثتي. ت الماليةعلق باألدواالمت 9إلعداد التقارير المالية رقم 

للحصول على  2,5إيضاح وع إلى لرج جى ا. ير9رقم  التقارير المالية يار الدولي إلعدادالمعوفقاً لمتطلبات  المالية
 ؛ ولد من التفاصيزيالم

 

 19 – دية كوفح لجائدعمها ت إلجراءااستجابةً أو الجهات التنظيمية  /من الحكومة و مةالمستلالمساعدة المالية إثبات  (ب )
أي خسارة  إلى حدن ذلك وسيكو .باح أو الخسائرفي حقوق الملكية بدالً من األرالمنح الحكومية، بمتطلبات التي تفي 

م تي. األرباح أو الخسائرفي المتبقي رصيد لامبلغ يتعين إثبات )أ( أعاله، وللفقرة نتيجة ل مسجلة في حقوق الملكية تعدي
 2,5إيضاح . يرجى الرجوع إلى 20رقم الدولي المحاسبة ر يا معلمتطلبات  اً قوفرى خدة مالية أاعمسأية إثبات 

 .لد من التفاصيزيل على المحصولل
 

المعايير الدولية "باسم المختصرة  الموحدةالمرحلية المالية ائم قوعداد الكأساس إلا يلي إلى اإلطار المذكور أعاله فيم يشار
 ."حرين المركزيقبل مصرف البمن  ةالمعدل ا بصيغته ليةير الما إلعداد التقار

 

معيار المحاسبة الدولي بموجب المقدمة ت لتوجيها وفقاً لبإيجاز للمجموعة  ةالمختصرة تم عرض القوائم المالية المرحلية الموحد
إطار بموجب  ةلالمعد ا بصيغته اليةإلعداد التقارير الم، باستخدام المعايير الدولية "رحليةبالتقارير المالية الم"الخاص  34رقم 
الموحدة رحلية لية المالما خدم في إعداد المعلومات ، يشار إلى اإلطار المستوبالتالي .مصرف البحرين المركزي عمل

 ."قبل مصرف البحرين المركزيلة من ته المعدبصيغ 34 رقم "معيار المحاسبة الدوليللمجموعة فيما يلي باسم المختصرة 
 

ديسمبر  31ي ية فمنتهالمالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للسنة ال القوائمد إعدا يف لمتبعةإن السياسات المحاسبية ا
، وباستثناء . ومع ذلكرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولير المالية الصادإلعداد التقاري معايير الدوليقاً للفوكانت  2019

تطبيقها باستمرار اسبية األخرى كما هي وتم ياسات المح الس عيمتظل ج  ،رة أعاله على السياسات المحاسبيةالتعديالت المذكو
أي ، كما هو موضح أعاله، السياسات المحاسبيةفي  رلتغيالم ينتج عن و. ةختصرالموحدة المالية المرحلية الم مالقوائفي هذه 

 لفترة المقارنة.المسجلة ر في المعلومات المالية يتغي



 ب..ش.م هلي المتحدالبنك األ

9 
 

 صرةتخة الموحدة الميلحمرال ةيضاحات حول القوائم الماليإ
 (مراجعة) 2020يونيو  30

 
 ( ةتتم )  السياسات المحاسبية 2

 

 (تتمة) دادعالأساس  2,1
 

ة، وائم مالية سنويلموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قية المرحلية االقوائم المال هذهتمل ال تش
يس لإلى إنه  فة. باإلضا 2019ديسمبر  31للمجموعة كما في المدققة وية نية الموحدة السلا مائم الع القوم باالقتران ويجب أن تقرأ

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

 

 للفترة  إلزامية جديدة  وتعديالت معايير  2,2
 

إعداد  في إتباعهاالتي تم قة لتلك بلموحدة المختصرة هي مطا وائم المالية المرحلية اإعداد القمحاسبية المستخدمة في ال تسا لسيا إن ا
ير الدولية إلعداد لدولية / المعايايير المحاسبة امع ء، باستثنا 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 ه. لم ينتج عننا أد 2,5اح كما هو مذكور في اإليضو 2020يناير  1نافذة اعتباراً من لاوالمعدلة التالية يدة دج للية اا التقارير الم
 .سبقاً و الحقوق المسجلة مأللمجموعة تغيرات في صافي الربح  أية المذكورة أدناه ير والتعديالت الجديدالمعاي بيقتط

 

ة اعتباراً افذالن 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1لي رقم سبة الدوالمحا  را لى معيالتعديالت التي أدخلت ع -تعريف المادي  -
 .2020ير ينا  1من 

 

 1النافذة اعتباراً من  3يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على المع -ية جارالتتعريف األعمال  -
 .2020يناير 

 

ر ايين 1النافذة اعتباراً من الية د التقارير المدولية إلعداالمعايير الفاهيمي في ملا اإلطارعلى مراجع خلت التي أدتعديالت ال -
2020. 

 

لي والمعيار الدو 9ة المرجعي )التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ر الفائدسعتعديل  -
 .2020ناير ي 1دئة في أو بعد المبت ةيالسنو إلزامي للفترات -( 7إلعداد التقارير المالية رقم 

ذلك من أجل . و2021بور مع نهاية سنة يلالط في رتبجعي الحالي الممرر الفائدة التوقف استخدام سعومن المتوقع أن ي
ي تساب عالقات التحوط التي تستند على المعيار المرجعتخفيف أوجه عدم التيقن الذي قد يحدثه هذا التغيير على عملية اح

دولي عيار اليالت على المعدك بإدخال تئدة المرجعي وذلعلى سعر الفا  تعديللي سبة الدوير المحا مجلس معايأصدر  ،رليبو
، والتي 7ية رقم والمعيار الدولي إلعداد التقارير المال 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9م التقارير المالية رقعداد إل

سعر  التحوط على أساسرار في احتساب عالقات باالستم ح للمنشآتي تسمتلاءات، وتتضمن أساساً على عدداً من اإلعفا 
 ر.ي ليبورتبط فالي المالمرجعي الح  دةالفائ

 

   إلزامي يار جديد صادر ولكنه غير مع 2,3
 

ة حالياً مجموعلا تقييم .2023يناير  1التأمين هو إلزامي اعتباراً من ق بعقود متعلال 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 مي.إللزار الجديد بالتاريخ اايعة تطبيق هذا المم المجموعديد. تعتزيار الج تأثير هذا المع

 

 القرارات والتقديرات  2,4
 

ي، مما تسبب في تعطيل األعمال التجارية ات على الصعيد العالميعلى مختلف االقتصادبشدة  19-لقد أثرت جائحة كوفيد 
ا شهدت  ية. كماالقتصاد ئةفي البيالتيقن عالمي مع وجود حاالت عدم ال قتصاداالباطؤ ذلك إلى ت أدى دقودية. ا صة االقتواألنشط

ية ومالية من . واستجابت الحكومات والمصارف المركزية بتدخالت نقداالقتصاديةبات تقلزيادة في اللعالمية ية اسواق المالاأل
 ادية.استقرار األوضاع االقتصتحقيق أجل 

 

إلى  انخفاض األسعاريؤدي أن  عقتوومن الم ،2020النصف األول من سنة خالل  قلبات غير مسبوقةأسعار النفط ت تدهشنما يب
 .اتياديلة األجل على هذه االقتصطة إلى طوآثار سلبية متوس

 

حاسبية الم تا سالسيا  قي تطبيهامة فقرارات ، أصدرت اإلدارة المختصرةة وحدالمالمرحلية المالية  القوائمهذه إعداد عند 
أفضل تقييم بمثابة تعتبر نها ال أاالقتصادية الحالية، إبات قللتضع لتخ الرئيسية اإلداء مقاييس . على الرغم من أن جموعةللم

  .رصدالمعلومات المتاحة أو القابلة للعلى  اءً بنرة الإلد
 

معايير اللتنظيمية والجهات ا ت المتاحة منها يج والتلى بناًء عذات الصلة  االقتصاد الكليمعلومات لقام البنك بإجراء تقييم 
التقييم وقرارات وتقديرات ية المتوقعة ئتمانلخسائر االامنهجية ت التالية في أدى إلى التغييرا، مما ليةما إلعداد التقارير الالدولية 

. 2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 المختصرة ةدالموح المرحلية يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2020نيو يو 30

 
 

 )تتمة(  محاسبيةالسياسات ال 2
 

 (تتمة) القرارات ورات قديتلا 2,4
 

حاالت لستجابة ابتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة المجموعة  تقام، بناًء على ذلك
ن عييت، 9إلعداد التقارير المالية رقم  ر الدوليا يبموجب المع. النفطات أسعار بلقتو 19 –جائحة كوفيد قن الناتجة عن التيعدم 
في جوهرية زيادة شهدت قد تلك الموجودات المالية إذا كانت فقط  2لمرحلة إلى ا 1رحلة من الم المالية الموجوداتنقل 

جوهرية في مخاطر ك زيادة عندما تكون هنا  ةيئتمانمخاطر االالجوهرية في الزيادة ال تحدث .منحها منذ  يةاالئتمان ها مخاطر
مثل مؤشرات أخرى لتقييم المقترضين ملية تواصل المجموعة عة. لألداة المالي ععمر المتوقالعلى مدى التعثر في السداد حدوث 

 اً ن مؤقتوكت أنتمل المح ية وما إذا كان من عوبات مالوراء أي صاألساسي السبب تبار عاألخذ في اال، مع عدم الدفعاحتمالية 
االقتصادية وعة من الظروف ى مجمًء علئتمانية المتوقعة بنا التم تقدير الخسائر اأو لفترة أطول.  19 –جائحة كوفيد ة لـنتيج 

 المتوقعة في ذلك التاريخ.
 

صاد الكلي تقالا واملفي عالتقلبات زيادة تأثير عتبار األخذ في االقامت المجموعة بوبالنظر إلى أن الوضع يتطور بسرعة، فقد 
تم   وقد وقعة.المت يةر االئتمانائخسالات االقتصادية لتحديد وه، عند تحديد مدى خطورة واحتماالت السيناريالمستقبلية ظرةللن

 رة علىاإلدا استثناءاتيمكن تطبيق  .عالقات االنحدار القائمةخلت على أد التعديالت التيمن خالل التقلبات هذه إظهار 
ات المبينة إلى االفتراضة . وباإلضافيةمخاطر االئتمانالجوهرية في الزيادة الهدف  عمكانت متوافقة  اذج إموذالنمخرجات 

 .على قطاعات الصناعة المتأثرة 19 –ة كوفيد لجائح  تأثير مخاطر السداد المحتملةثب عن كالمجموعة المراقبة واصل تاله، أع
 

   حكوميةوالمنح الديل  التعخسارة عملية احتساب  2,5
 
باعتبارها  (2,1راجع إيضاح ركزي )حرين الملبمصرف اعن على التوجيهات التنظيمية الصادرة  ناءوب، يةحالال ةترل الفالخ 

دوالر أمريكي مليون  104,9بقيمة لمرة واحدة يل تعدخسائر إثبات تم ، 19 –وفيد تأثير جائحة كللتخفيف من  إجراءات
تم . حقوقالمباشرةً في  فوائد إضافية يةأدون فرض العمالء لتمويل دمة المقأشهر  6فترة الناتجة عن تأجيل المدفوعات ل

البالغة المتعلقة بتعرضات التمويل للتدفقات النقدية المعدلة  صافي القيمة الحالية الفرق بين على أنها ديل احتساب خسارة التع
 الحالية للموجودات المالية فيالمدرجة والقيمة األصلي فعلي باستخدام معدل الفائدة الالمحتسبة مريكي أمليار دوالر  4,3

  التعديل.ريخ تا 
 

محدد سداد والتي تمثل )أمريكي دوالر مليون  6,5اعدة مالية بقيمة تم إثبات مس، ةالتنظيمي تللتوجيها  وفقاً ة على ذلك، وعالو
اءات استجابةً إلجر حكومةال تلمة منالمس (المرافق ورسوملجزء من تكاليف الموظفين والتنازل عن الرسوم والضرائب 

 . ضمن األرباح المبقاة قوقح المباشرة في  19 –دعمها لجائحة كوفيد 
 

 . األرباح المبقاةحساب على تخصم مليون دوالر أمريكي  98,4ه والبالغين صافي تأثير التعديلين المذكورين أعال
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 ةمختصررحلية الموحدة الالم يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (ةمراجع) 2020نيو يو 30

 
 

 ح للسهم العادي الرب 3
 نتهيةأشهر الم للستة

  ونيوي 30في 

2019 2020  
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف 

  دوالر أمريكي 
   

377,516 293,439 
نصيب الك لحساب وق حاملي األسهم العادية للبنترة العائد لحقصافي الربح للف

 اح األربي فللسهم األساسي والمخفض 
═════════ ═════════  

   
 1 المال فئةلمدرجة ضمن رأس الدائمة اى األوراق الرأسمالية لالتوزيع ع (13,750) (13,750)

  1مدرجة ضمن رأس المال فئة الدائمة الصكوك على الالتوزيع  (4,120) (4,120)
───────── ─────────  

359,646 275,569 
حاملي األسهم العادية للبنك لحساب  لى حقوقئد إاالعللفترة صافي الربح المعدل 

 احرباأل فيللسهم والمخفض  يسالنصيب األسا 
═════════ ═════════  

9,623 9,652 
 ةح منالمعدلة ألسهم ال الفترةة القائمة خالل المرجح لألسهم العاديوسط المت

 )بالماليين(
═════════ ═════════  

   
 (ةأمريكي اتفي األرباح )سنت للسهم لمخفضاألساسي واالنصيب  2,9 3,7

═════════ ═════════  

8,774,4 9,651,9 
م ر أمريكي للسهدوال 0.25رها يمة إسمية قدعة بالكامل بقصادرة ومدفوهم عادية أس

 )بالماليين( 
═════════ ═════════  

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

 تملةمح اتالتزام 4
 

 ية: التال ئتمانيةااليالت همتعلقة بالتسة االلتزامات المحتملة الدى المجموعل
 مدققة( )   

 
 يونيو   30

2020  
 ديسمبر 31

2019 

 

 ألف 
  ي دوالر أمريك

 ألف
 دوالر أمريكي

    

 2,671,283  2,552,052 خطابات ضمان

 177,977  157,842 خطابات قبول

 381,452  352,612 إعتمادات مستندية
 ────────  ───────── 

 3,062,506  3,230,712 
 ════════  ════════ 

 ت األعمالمعلومات قطاعا 5
 

 يسية:أعمال رئ تقطاعا  أربعموعة إلى لمج إدارية تم توزيع أنشطة ا ألغراض
 

 لألفرادمصرفية الخدمات ال   -
  الخدمات المصرفية للشركات   -
 اتراالستثما الخزانة و   -
  مات المصرفية الخاصةالخد   -
 

ت تحسب الفائدة على القطاعا  ة.لسوق التقديرية ودون شروط تفضيليا قطاعات تنفذ حسب أسعارلذه ابين ه فيما المعامالت 
 ي تقريباً تكلفة األموال.والذي يساوع عدل المجمعلى أساس الم إيراد/  صروفكم



 ب..ش.م هلي المتحدالبنك األ

12 
 

 ةالمختصروحدة المرحلية الم يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2020يونيو  30

 
 )تتمة( مالعاأل معلومات قطاعات  5

 

 معلومات القطاعية للفترة: الفيما يلي 

 

   خدمات
 مصرفية
 لألفراد 

 خدمات  
 فيةمصر

 للشركات 
الخزانة 
 راتواالستثما

  خدمات
 المجموع   صرفية خاصةم

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

 
 ألف 

 مريكي  دوالر أ
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 
 أمريكي   ردوال

 : 2020يونيو  30ي أشهر المنتهية ف ستةلل

 406,720 28,034 113,509 156,965 108,212 الفوائد صافي دخل  

 55,340 7,509 2,141 32,085 13,605   وم وعموالترس

 113,514 114 105,546 7,034 820 خرىوأ اراتستثماالدخل متاجرة والدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 575,574 35,657 221,196 196,084 122,637 الدخل التشغيلي  
      

 82,382 3,200 6,819 66,539 5,824 وأخرى ةتمانيالخسائر االئ مخصص
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 493,192 32,457 214,377 129,545 116,813 التشغيلي  الدخل   صافي
 157,453 15,590 44,438 40,092 57,333 شغيلية  لتصروفات ا الم      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 335,739 16,867 169,939 89,453 59,480 والزكاة   ائب الربح قبل الضر 
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 21,376     وزكاةمصروف ضريبي 
     ─────── 

 314,363       رةللفتالربح صافي 
      

 20,924    حقوق غير مسيطرة العائد إلى : مخصوم منه
     ─────── 

 293,439     الك البنك عائد إلى مصافي الربح ال
     ═══════ 

تضمنة  مات الفوائد معامالت فيما بين القطاع 
 - 16,584 33,625 (172,069) 121,860 في صافي دخل الفوائد أعاله 

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

 

 خدمات  
 رفيةمص

 لألفراد 

 خدمات  
 مصرفية
 للشركات 

الخزانة  
 رات واالستثما

  خدمات
 المجموع  مصرفية خاصة 

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

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 أمريكي   دوالر 
 ألف 

 ي  يكدوالر أمر 
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 :2019يونيو  30ر المنتهية في أشه ستةلل

 490,189 39,913 129,445 220,694 100,137 صافي دخل الفوائد 

 63,949 10,374 1,290 34,343 17,942   رسوم وعموالت

 75,948 65 65,462 8,647 1,774 وأخرى الستثماراتادخل و تاجرةمالدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 630,086 50,352 196,197 263,684 119,853 لي الدخل التشغي
      

 34,334 (92) (2,350) 33,170 3,606 خرىوأ ةتمانيالخسائر االئ مخصص
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 595,752 50,444 198,547 230,514 116,247 صافي الدخل التشغيلي 
 166,873 16,743 48,832 41,909 59,389 المصروفات التشغيلية        
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      
 428,879 33,701 149,715 188,605 56,858 كاة والز لربح قبل الضرائبا

 ─────── ─────── ─────── ───────  
 20,246     وزكاةمصروف ضريبي 

     ─────── 

 408,633      للفترةالربح  فيصا 
      

 31,117    حقوق غير مسيطرةى العائد إلمخصوم منه: 
     ─────── 

 377,516     العائد إلى مالك البنك صافي الربح
     ═══════ 

عات المتضمنة  القطا نما بيمعامالت فيفوائد 
 - 24,903 33,204 (201,231) 143,124 في دخل الفوائد أعاله صافي 

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

 
 

 قروض وسلف 6
 

 والسلف   ة المدرجة للقروضالقيمأ( 

 2020نيو وي 30 
 المجموع  3المرحلة  2لة رحالم 1المرحلة  

 
 ف لأ

 دوالر أمريكي  
 ألف 
 ر أمريكي  والد

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ف أل
 دوالر أمريكي  

     

 13,474,164 - 626,748 12,847,416 لي درجة المعيار العا

 8,023,605 - 2,109,103 5,914,502 درجة المعيار األساسي

 467,442 467,442 - - ةمنخفضة القيم
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 18,761,918 2,735,851 467,442 21,965,211 

ات الخسائر صصمخ : ا مخصوماً منه
 (836,434) (382,196) (304,000) (150,238) المتوقعة  ةاالئتماني

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

 18,611,680 2,431,851 85,246 21,128,777 
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
     

 2019سمبر دي 31 
 المجموع 3المرحلة  2مرحلة ال 1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف
 ر أمريكي دوال

 ألف
 يكي دوالر أمر

 ألف
 ريكي أمدوالر 

     

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

 7,759,937 - 2,206,367 5,553,570 ة المعيار األساسيدرج 

 414,791 414,791 - - نخفضة القيمةم
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 18,339,302 2,758,031 414,791 21,512,124 

اً منها: مخصصات الخسائر وممخص
 (769,764) (356,505) (312,454) (100,805) المتوقعة  ةالئتمانيا

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

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

 للقروض والسلف  لمتوقعة ا سائر االئتمانيةمخصص الخفي تغيرات الب( 
 

 2020 

 ع المجمو 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 لف أ

 ر أمريكي  دوال
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 لف أ
 الر أمريكي ود

     

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

 - 1,113 865 (1,978) 1محول من المرحلة 

 - 12,431 (13,648) 1,217 2محول من المرحلة 

اس مخصصات الخسائر صافي إعادة قي
 75,526 18,007 7,025 50,494 ة للفترةالمتوقعنية ا االئتم

 (4,223) (4,223) - - خالل الفترة شطوبةممبالغ 

 (4,633) (1,637) (2,696) (300) الصرف وتعديالت أخرىر تعديالت سع
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 836,434 382,196 304,000 150,238 2020 يونيو 30ي ف
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 وحدة المختصرةلية المالمرح ليةالما ميضاحات حول القوائإ
 (مراجعة) 2020يونيو  30

 
 )تتمة( قروض وسلف 6

 

 ة()تتم للقروض والسلف عةانية المتوقمخصص الخسائر االئتمفي تغيرات ب( ال
 2019 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 لف أ
 يكي  الر أمرود

 ألف 
   دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 مريكي الر أود

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

     
 - 1,488 3,331 (4,819) 1محول من المرحلة 

 - 79,811 (79,811) - 2ة محول من المرحل 

 36,475 21,497 20,160 (5,182) ة ة للفترع متوقصافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية ال

 (80,919) (80,919) - - فترة ل الالخ مشطوبةمبالغ  

 5,226 3,587 1,692 (53) سعر الصرف وتعديالت أخرى  يالتتعد

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

 776,028 350,312 310,704 115,012 2019 يونيو 30ي ف ─

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

 وأخرى مانيةج( مخصص الخسائر االئت ═

 

 ية في أشهر المنته ةستلل
 يونيو   30

 2020  2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي  

    
 36,475  75,526 ب(  6سلف )إيضاح  قروض والقعة على الالخسائر االئتمانية المتو ياس صافي إعادة ق

 (13,308)  ( 8,304) السابقة(  سنوات لي ا ل الفترة )من مخصص القروض المشطوبة بالكامل فوض والسلف خالرالق  تردة من مبالغ مس

 (2,350)  6,819 ب(  7ح المتاجرة )إيضا ا لغرض غير صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ به 

 13,517  8,341 رجة في الميزانية وأخرى رضات غير المد ع للت لمتوقعةئتمانية اعادة قياس الخسائر االصافي إ
 ──────

─ 

 ──────
─  82,382  34,334 

 ══════

═ 

 ══════

 ظ بها لغرض غير المتاجرة استثمارات محتف 7 ═
 

 رة المحتفظ بها لغرض غير المتاج تالقيمة المدرجة لالستثمارا (أ

 2020يونيو  30 

 مجموع لا 3 لمرحلةا 2مرحلة ال 1المرحلة  

 
 ألف 
 والر أمريكي د

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
  ييكمردوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     
 6,588,446 - - 6,588,446 درجة المعيار العالي  

 2,939,847 - 500,875 2,438,972 درجة المعيار األساسي 

 ──────── ──────── ───────

─ 

──────── 
 9,027,418 500,875 - 9,528,293 

 ( 17,885) - ( 4,288) ( 13,597) ية المتوقعة تمانمخصصات الخسائر االئمنها:  خصوماً م

 194,004 - - - يمة العادلة  بالقمدرجة ت أسهم حقوق الملكية أدوا
 ──────── ──────── ───────

─ 

──────── 
 9,013,821 496,587 - 9,704,412 

 ════════ ════════ ═══════

═ 

════════ 
 

 2019بر مديس 31 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1رحلة الم  

 

 ألف 
 مريكي  أ  ردوال

 ألف 
 يكي  دوالر أمر

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     
 6,370,182 - 50,882 6,319,300 لمعيار العالي  درجة ا

 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) انية المتوقعة خصصات الخسائر االئتم م  ا:مخصوماً منه

 229,043 - - - يمة العادلة  بالقمدرجة أدوات أسهم حقوق الملكية 
 ──────── ──────── ───────

─ 
──────── 

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

═ 

════════ 
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 ةة المختصرالمرحلية الموحد ماليةلا يضاحات حول القوائمإ
 (مراجعة) 2020يونيو  30

 

 

 ( تتمة) ظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمارات محتف 7
 

: 2019بر ديسم 31ي )ريكمر أون دوالملي 85,0 يمة العادلة على استثمارات بقيمةبالقمدرجة تتضمن أدوات أسهم حقوق الملكية 
استثمارات الدخل من  بلغ .من خالل األرباح أو الخسائر لعادلةا بالقيمة ها كمدرجةيفنتصمليون دوالر امريكي( والتي تم  118,4

 .(مليون دوالر أمريكي 16,0: 2019يونيو  30ليون دوالر أمريكي )م 22,2مدرجة بالقيمة العادلة للفترة 
 
 انية المتوقعة  لخسائر االئتم ا خصص ت في مالتغيرا( ب 

 2020 

 جموع الم 3حلة رلما 2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 والر أمريكي  د

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     

 11,140 - 1,733 9,407 2020اير ين 1في 
 - - - - 1 محول من المرحلة     

عادة قياس مخصصات الخسائر صافي إ
 6,819 - 2,520 4,299 ج( 6فترة )إيضاح لل وقعةاالئتمانية المت

 ( 74) - 35 (109) وتعديالت أخرىتعديالت سعر الصرف 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 17,885 - 4,288 13,597 2020يونيو  30 في

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 2019 

 جموعالم 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف
  يريكدوالر أم

 ألف
 دوالر أمريكي 

 لفأ
 دوالر أمريكي 

 ألف
 ر أمريكيدوال

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     

 13,451 - 3,722 9,729 2019اير ين 1في 
 - - 127 (127) 1محول من المرحلة      

صات الخسائر صس مخ صافي إعادة قيا 
 (2,350) - (1,328) (1,022) ج( 6وقعة للفترة )إيضاح الئتمانية المتا

 (21) - - (21) وتعديالت أخرىيالت سعر الصرف تعد
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 11,080 - 2,521 8,559 2019يونيو  30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 لية الموحدة المختصرةالمرح المالية وائميضاحات حول القإ
 (مراجعة) 2020يونيو  30

 
 ات األخرىلحتياطيي االتغيرات ف 8
  متراكمة فيالتغيرات ال   

 

إحتياطي 
   رأسمالي

 إحتياطي 
   إعادة تقييم

   العقار

إحتياطي 
  تحويل

 العمالت  
  جنبيةاأل

 ياطيإحت
   لدخلا

   اآلخرالشامل 

 ياطيإحت
ات  تحوط التدفق

  يةدالنق

  ياطيإحت

خطة شراء  
   أسهم الموظفين 

ي إحتياط
  صندوق
   التقاعد

جموع  م
لحتياطيات ا
  خرىاأل

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

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 أمريكيالر دو

 ألف 
 أمريكيدوالر 

 ألف 
 أمريكيدوالر 

 ألف 
 كيمريأدوالر 

 ألف 
 ريكيأم والرد

 ألف 
 أمريكيدوالر 

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

         
 ( 67,051) - - - - ( 67,047) ( 4) - تعديالت تحويل العمالت  

 1,157 - - ( 66) 1,223 - - - للدخل    القائمة الموحدة تحويالت إلى

 ( 69,198) - - ( 28,763) ( 40,435) - - - لعادلة  ات القيمة ا صافي تغير

 1,387 - - - 1,387 - - - األرباح المبقاة  ىتحويالت إل 
 ( 2,388) ( 2,388) - - - - - - ة وتغيرات أخرى تغيرات القيمة العادل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ( 540,867) ( 41,535) - ( 65,966) ( 16,494) ( 469,503) 35,391 17,240 2020يو  يون 30 صيد فيلرا

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

  متراكمة في التغيرات ال    

 

إحتياطي  
   رأسمالي

 إحتياطي  
  إعادة تقييم

   العقار 

إحتياطي  
  تحويل

 العمالت  
   جنبيةاأل

 ياطي حتإ
   لدخلا

   اآلخر لشامل ا

 ياطي إحت
ات  تحوط التدفق

   النقدية

   ياطيتإح

خطة شراء أسهم  
 لموظفين  ا

ي  إحتياط
   صندوق
   التقاعد 

جموع  م
إلحتياطيات  ا

   األخرى

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

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 كي مريأ  الردو

 ألف 
 أمريكي دوالر  

 ألف 
 أمريكي دوالر  

 ألف 
 أمريكي دوالر  

 ألف 
 أمريكي   الرود

 ألف 
 أمريكي دوالر  

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

         
 18,034 - - - - 18,034 - - تعديالت تحويل العمالت  

 639 - - ( 446) 1,085 - - - للدخل    قائمة الموحدةال ىل تحويالت إ

 (6,519) - - (16,526) 10,007 - - - القيمة العادلة   صافي تغيرات

 3,415 - - - 3,415 - - - ى األرباح المبقاة تحويالت إل 
 5,588 4,883 705 - - - - - ات أخرى تغيرات القيمة العادلة وتغير

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 (434,144) (45,371) 705 (33,993) 18,146 (417,336) 35,225 8,480 2019يونيو  30 الرصيد في

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 لمختصرةالمرحلية الموحدة ا وائم الماليةيضاحات حول القإ
 (عةراجم) 2020يو يون 30

 
 

 دلة القيمة العاقياس  9
 

موجودات والمطلوبات لعادلة للإن القيمة اف، فأةوالمدرجة بالتكلفة المطرة ها لغرض غير المتاجبالمحتفظ  ستثماراتاال بإستثناء
 لمطفأةا لفةتكبالمدرجة الوالمتاجرة  غيرالمحتفظ بها لغرض  ستثماراتاللالقيمة العادلة  تبلغ. ها المدرجةرب قيما تقالمالية 

وتبلغ . مليون دوالر أمريكي( 7,876,4: 2019ديسمبر  31) 2020و يوني 30أمريكي كما في  دوالريون مل 8,022,2
 2020يونيو  30كما في مليون دوالر أمريكي  8,451,3 المتاجرةغير ظ بها لغرض المحتفالقيمة المدرجة لتلك االستثمارات 

 .ريكي(أمر والمليون د 7,711,3: 2019 برديسم 31)
 

 لتلكالقيم العادلة  مطلوبات ثانوية. إنعن  ارةعبسية للمجموعة هي ا ألجل األسالطويلة اوالمطلوبات المالية المتوسطة إن 
 أو ثالثةل ى فترات كه المطلوبات المالية علهذحيث يتم إعادة تسعير لمالية ال تختلف جوهرياً عن قيمها المدرجة، المطلوبات ا

ات قتراضالها على ابيقحالية التي سيتم تطلا للهوامشالمقاربة والهوامش الناتجة  اة الماليةوشروط األد ودبن سبستة أشهر، ح 
 ستحقاق مشابهة.اتواريخ ذات 

 
 -ييم:ات التقخدام تقنية لألدوات المالية بإستالمجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلتستخدم 

 
 ماثلة؛الماثلة أو المطلوبات مجودات الم)غير المعدلة( في األسواق النشطة للمو عار المعلنةساأل :1المستوى 
بصورة ميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما نيات األخرى والتي يمكن مالحظة ج : التق2المستوى 

 اشرة؛ ومباشرة أو غير مب
مات يمكن علولتي ال تستند على ماالمسجلة وت التأثير الجوهري على القيمة العادلة م مدخالت ذاخدتستي : التقنيات الت3لمستوى ا

 لسوق.مالحظتها في ا
 2020يونيو  30 

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

─ 
 

 ألف 
 يكي دوالر أمر 

 ألف 
 ريكي والر أمد

 ألف 
 ي ريكأمدوالر 

 ألف 
 مريكي دوالر أ

     
يمة قمدرجة بالأدوات أسهم حقوق الملكية 

 194,004 39,222 74,615 80,167 العادلة

بالقيمة العادلة من خالل  )مدرجةأدوات ديّن 
 1,059,099 - 41,572 1,017,527 (الدخل الشامل اآلخر

 192,773 - 192,773 - دات مالية مشتقة  موجو

 1,017,479 - 1,017,479 - قة  شتمطلوبات مالية م

 
 2019ديسمبر  31 

 علمجموا 3ى المستو 2وى تالمس 1وى المست 
 ───────── ───────── ───────── ─────────

─ 
 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     
رجة بالقيمة أسهم حقوق الملكية مد أدوات

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

ن خالل مدلة العا  رجة بالقيمةمد)أدوات ديّن 
 1,193,508 - 68,747 1,124,761 (آلخرمل االدخل الشا 

 105,489 - 105,489 - موجودات مالية مشتقة  

 497,950 - 497,950 - مطلوبات مالية مشتقة  

 
 .3و 2و 1تويات تكن هناك أية تحويالت بين المسلم  2019ونيو ي 30و 2020يونيو  30في  ينهيأشهر المنت ستةالفترتي خالل 
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 الموحدة المختصرة المرحلية اليةلمالقوائم ا يضاحات حولإ
 (مراجعة) 2020يونيو  30

 
 عالقة ال ات ذ األطرافمعامالت  10

 

ء مجلس اإلدارة ركات زميلة وأعضاوش ينلية مع مساهمين رئيسيت دون شروط تفضيتيادية في معامالتدخل المجموعة ضمن أعمالها اإلع
جميع القروض والسلف لألطراف ذات تعتبر رة من قبل هذه األطراف. ركة أو المتأث مشتال ةلسيطرأو ايطرة سخاضعة للت وشركا واإلدارة العليا
 . وقعةوتخضع للخسائر االئتمانية المتالعالقة منتجة 

 

  الموحدة المرحلية لية القوائم الما عنها في مواضع أخرى من هذهاإلفصاح  خالف تلك التي تم، برةت وأرصدة نهاية الفت تفاصيل المعامالفيما يلي 
 : المختصرة

 
2020 

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

  الدارة العليا      ──

 

ن  مساهمي
 رئيسيين  

   شركات
 زميلة 

أعضاء مجلس 
ة غير  دارال

 التنفيذين  

   اءأعض
جلس الدارة  م
 المجموع  أخرى  بعين لإلدارة التا

 
 ألف
 ر أمريكيدوال

 لفأ
 دوالر أمريكي

 ألف
 ريكيوالر أمد

 ألف
 ر أمريكيدوال

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       
    2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلل
       

 3,564 2 23 3,428 111 - دخل الفوائد  

 64,383 5 19 43 356 63,960 د  وائلفصروفات ام

 1,628 - 1 468 692 467  رسوم وعموالت

 4,071 677 3,394 - - - رة األجلصي مكافآت الموظفين ق

 748 45 703 - - -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ء مجلس اإلدارة رسوم أعضا
 570 - - 570 - - ات الصلة ومصروفات ذ

       2020يونيو  30ي كما ف

 14,258 - - - 14,258 - ك ائع لدى بنوود

 148,177 143 1,315 146,719 - -   وض وسلفقر

 32,223 - - - 32,223 - من بنوك   عودائ

 4,927,408 688 7,719 21,969 - 4,897,032  ودائع العمالء

 9,535 - - - - 9,535   مطلوبات ثانوية

 119,444 - - 87,750 31,694 -   ملةارتباطات والتزامات محت

 10,856 - - - 10,856 - مالية مشتقة   موجودات
 

 
2019 

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

  ة العليااإلدار     ──

 

مين مساه
 رئيسيين  

 شركات 
 يلة  زم

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير  

 تنفيذين  ال

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 

 عجمولما أخرى  تابعين لإلدارة ال

 

 ألف
 ريكي دوالر أم

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 ريكي الر أمدو

 ألف
 

 ر أمريكي دوال

 ألف
 أمريكي  دوالر

 ألف
 دوالر أمريكي 

       
    2019 يونيو 30تهية في أشهر المن ستةلل
       

 5,783 14 89 3,749 1,931 - الفوائد  دخل 

 95,211 11 24 920 769 93,487 مصروفات الفوائد  

 1,857 2 3 246 1,606 -  وعموالتوم رس

 7,497 1,623 5,874 - - - رة األجلي ين قصمكافآت الموظف

 1,013 93 920 - - -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

جلس اإلدارة رسوم أعضاء م
 1,274 - - 1,274 - - ات الصلة ومصروفات ذ

       2019ديسمبر  31كما في 

 13,432 - - - 13,432 - دائع لدى بنوك و

 187,999 581 3,111 184,307 - -   وسلفقروض 

 93,363 - - - 93,363 - نوك  ن بودائع 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 -   زامات محتملةارتباطات والت
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 موحدة المختصرةال لمرحليةا اليةلقوائم الما لحويضاحات إ
 (مراجعة) 2020يونيو  30

 
 

 ستقرمويل المصافي نسبة الت 11
 

. المركزي رينلسيولة، الصادرة عن مصرف البح وحدة إدارة مخاطر التوجيهات  اً وفق يتم حساب صافي نسبة التمويل المستقر
 ميمعتوفقاً ل، لكومع ذ. %100المركزي ف البحرين قاً لمتطلبات مصروف قريبلع الحد األدنى لنسبة صافي نسبه التمويل المست

 الماليةالتأثيرات ة ستة أشهر، الحتواء لمد %80الحد إلى  ضيخفتتم ، 2020مارس  17رخ في المؤ OG/106/2020قم ر
 :2019 ديسمبر 31) 2020يونيو  30 كما في %106,0للمجموعة  لمستقرا مويل الموحدبلغ صافي نسبة الت. 19 –كوفيد ل

117,0)%. 
 مدققة( )   

 
 يونيو   30

2020  
 ديسمبر 31

2019 

 

 ألف 
  ي كدوالر أمري

 ألف
 دوالر أمريكي

    :التمويل المستقر المتاح

 5,579,449  5,344,444 رأس المال التنظيمي

 5,745,209  5,993,419 ودائع ثابتة 

 13,085,627  11,286,585 ة التمويل بالجمل

 515,344  323,461 رىأخ 
 ─────────  ───────── 

 24,925,629  22,947,909 ( أتاح )تقر الم مجموع التمويل المس
 ─────────  ───────── 

    

    التمويل المستقر المطلوب

 1,768,970  1,745,629 ة الجودةعاليأصول سائلة 

 14,247,078  14,039,042 القروض المنتجة 

 2,421,235  2,667,183 (ية الجودةصول السائلة عالف األالبخ أوراق مالية )

 309,961  590,651 المالية د المشتقات عقو

 2,237,933  2,234,259 أخرى

 326,416  371,150  ةالميزانيالبنود غير المدرجة في 

 ─────────  ───────── 

 21,311,593  21,647,914 ( ب ) المطلوب تقر التمويل المس مجموع
 ─────────  ───────── 

    (أ/ب) (%مويل المستقر )ي نسبة التصاف

 106,0%  117,0% 
 ═════════  ════════ 

  .م.ك.ع.يت التمويل الكويتي شت مع بمعامال 12
 

اير ين 20بتاريخ عادية / غير العادية المنعقد في اجتماع الجمعية العمومية الش.م.ك.ع. بيت التمويل الكويتي مساهمو وافق 
عرض مشروط  من خالل  ("البنك" / "هلي المتحدالبنك األ")البنك األهلي المتحد على ستحواذ العملية ا لى متابعةع 2020

سهم من   2,325581تبادل عن طريق تبادل األسهم بنسبة  لمدفوعةالصادرة وامن أسهم البنك  %100طوعي لالستحواذ على 
 12د الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ بع التمويل الكويتي تم بين أسهاألهلي المتحد مقابل كل سهم مسهم البنك أ

% لعرض 85بضمان الحصول على نسبة قبول ال تقل عن  لقد كانت موافقة بيت التمويل الكويتي مشروطة. 2019سبتمبر 
موافقة  ت التنظيمية ووافقا ع الموجمي االستحواذ المقترحة خاضعة للشروط السابقةوستظل عملية  ء المقدم من قبلهالعطا 

 .المساهمين ذات الصلة

 
بالتشاور مع وذلك ، المتحدهلي البنك األ ، فقد وافق مجلس إدارة19-كوفيدبجائحة  المتعلقةغير المسبوقة السائدة راً للظروف نظ

اءات ل إجرتأجي صول بيت التمويل الكويتي على موافقة مصرف البحرين المركزي علىويل الكويتي، وبعد ح بيت التم
شهر إجراءات االستحواذ في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين حتى  على تعليقو، 2020ديسمبر شهر ذ حتى االستحوا

.2020سمبر دي










