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 لدخللة الموحدقائمة المرحلية ال
 (مراجعة) 2018مارس  31المنتهية في أشهر  ثالثةال

 أشهر المنتهية في للثالثة
  مارس 31

 

 

2017 2018   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
  إيضاح دوالر أمريكي

    

  دخل الفوائد  384.182 317.263

  مصروفات الفوائد  154.852 113.144
───────── ─────────   

 صافي دخل الفوائد  229.330 204.119
───────── ─────────   

  رسوم وعموالت  37.600 34.211    

  دخل المتاجرة  11.138 7.715

 وأخرىستثمارات دخل اال 3 14.540 26.113
───────── ─────────   

 الرسوم ودخل آخر  63.278 68.039
───────── ─────────   

 الدخل التشغيلي   292.608 272.158
───────── ─────────   

 ئتمانيةاالخسائر المخصص  ج7 13.253 12.218    
───────── ─────────   

 صافي الدخل التشغيلي   279.355 259.940
───────── ─────────   

 تكاليف الموظفين  45.590 45.655    

 استهالك   5.218 4.596

 مصروفات تشغيلية أخرى  25.071 23.171
───────── ─────────   

 المصروفات التشغيلية   75.879 73.422
───────── ─────────   

    
 قبل الضرائبالربح   203.476 186.518
 مصروف ضريبي  11.303 11.346

───────── ─────────   

 للفترةصافي الربح   192.173 175.172
    

 العائد إلى حقوق غير مسيطرةصافي الربح   17.459 15.747
───────── ─────────   

 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   174.714 159.425
═════════ ═════════   

    
 البنك للفترةنصيب أرباح السهم العائد إلى مالك    

    

2.0 2.2 4 

 النصيب األساسي والمخفض للسهم العادي في األرباح 
 )سنتات أمريكية(

═════════ ═════════   

 
 

                                 
 مشاري الحميضيحمد   محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان    

 س التنفيذي للمجموعة الرئي
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 لدخل الشامل لائمة المرحلية الموحدة الق
  (مراجعة) 2018مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةلا

 أشهر المنتهية في للثالثة
 مارس  31

 

 

2017 2018   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 

 

    

 للفترة صافي الربح   192.173 175.172
───────── ─────────   

  
  

 الدخل الشامل اآلخر   

    

 إلى القائمة الموحدة للدخل البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها    

350 238  
من صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 لدخل الشامل اآلخر اخالل 

 إحتياطي صندوق التقاعدفي  التغيرصافي   (3.688) 2.938

 العقاراتإعادة تقييم إحتياطي  في صافي التغير  - (269)

    

 البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى القائمة الموحدة للدخل    
 تعديالت تحويل عمالت أجنبية  17.476 10.355

- (12.770)  
من صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 الدخل الشامل اآلخر خالل 

 التدفقات النقدية تتحوطال العادلةفي القيمة  اتصافي التغير  5.807 (652)
───────── ─────────   

 للفترةخر اآلشامل الدخل ال  7.063 12.722
───────── ─────────   

  
  

 للفترةمجموع الدخل الشامل   199.236 187.894
    

 حقوق غير مسيطرة مجموع الدخل الشامل العائد إلى  20.626 18.185
───────── ─────────   

 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مالك البنك  178.610 169.709
═════════ ═════════   
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 موحدةالالمرحلية الميزانية 
 (مراجعة) 2018مارس  31

  

 مارس  31
2018 

 (مدققة)
 ديسمبر 31

2017 
  ────────── ────────── 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    الموجودات

    
 809.986 926.775  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 2.576.352 3.021.975  لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 2.469.751 1.817.153  ودائع لدى بنوك 

 19.498.702 19.760.324 7 قروض وسلف

 6.002.410 6.410.668 8 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 304.020 301.822  استثمارات في شركات زميلة 

 256.242 264.548  ةعقاريات استثمار

 226.672 229.970  ممتلكات ومعدات

 616.920 690.523  حقة القبض وموجودات أخرى فوائد مست

 480.830 483.925  شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

 33.241.885 33.907.683  مجموع الموجودات

  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات والحقوق
    

    المطلوبات

 3.943.233 3.761.777  ودائع من بنوك 

 1.272.758 1.068.896  قتراضات بموجب إتفاقيات إعادة شراء ا

 22.009.857 22.912.105  ودائع العمالء

 912.679 1.439.516 9 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 215.204 215.392  مطلوبات ثانوية
  ────────── ────────── 

 28.353.731 29.397.686  مجموع المطلوبات
  ────────── ────────── 

    الحقوق

 1.889.213 1.992.541  عاديةالسهم األ –رأس المال 

 (11.661) (11.661)  أسهم خزانة

 1.938.070 1.490.058  إحتياطيات
  ────────── ────────── 

 3.815.622 3.470.938  مالك الالحقوق العائدة إلى 

 600.000 600.000  1لمال فئة أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس ا

 472.532 439.059  حقوق غير مسيطرة
  ────────── ────────── 

 4.888.154 4.509.997  مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

 33.241.885 33.907.683  مجموع المطلوبات والحقوق 

  ══════════ ══════════ 

                               
 حمد مشاري الحميضي  محمد جاسم المرزوق   عادل اللبان

 الرئيس التنفيذي للمجموعة
 والعضو المنتدب

  رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  
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 لتدفقات النقدية المختصرة ل الموحدةالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2018مارس  31المنتهية في أشهر  ثالثةال

 

 نتهية فيأشهر الم ثالثةلل
 مارس  31

 2018 2017 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   

 (43.219) (431.939) األنشطة التشغيليةالمستخدم في  صافي النقد

   

 126.361 (339.784) األنشطة االستثمارية ( منالمستخدم في)صافي النقد 

   

 12.588 17.985 األنشطة التمويلية من صافي النقد

   

 8.949 12.969 صافي فروق صرف العمالت األجنبية
 ───────── ───────── 

 104.679 (740.769) في النقد وما في حكمه)النقص( الزيادة 
   

 2.309.113 2.528.722 يناير 1النقد وما في حكمه في 
 ───────── ───────── 

 2.413.792 1.787.953 مارس   31النقد وما في حكمه في 
 ═════════ ═════════ 

   يشتمل على:

 653.736 659.499 حتياطي اإلجبارينقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء ودائع اإل

 1.760.056 1.128.454 ودائع لدى بنوك بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل
 ───────── ───────── 
 1.787.953 2.413.792 
 ═════════ ═════════ 
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 حقوق التغيرات في للالمرحلية الموحدة قائمة ال
 (مراجعة) 2018مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةال
 
 مالك الالعائد إلى  

  
 إحتياطيات 

 

 -رأس المال 
 األسهم 
 العادية

 أسهم 
 خزانة

 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
 مسيطرة

 
 

 المجموع

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 

 دوالر 
 أمريكي

 دوالر 
 أمريكي

دوالر 
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر 

 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  2017يناير  1في الرصيد 

            
ت تحويل نتيجة لتطبيق تعديال

المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 (225.331) (30.432) - (194.899) 54.644 - (249.543) - - - - (2)إيضاح  9رقم المالية 

 ─────── ──────

─ 

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

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

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

 أسهم منحة صادرة 

 
94.883 - - - (94.883) - - (94.883) - - - 

 17.797 - - 9.352 - - - - 9.352 - 8.445 أسهم اضافية صادرة

محول من إحتياطي الدخل الشامل 
 (4.693) - - (4.693) - - (4.693) - - - - اآلخر

 (340.760) - - (340.760) - (341.578) 818 - - - - أرباح األسهم العادية 

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

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

 199.236 20.626 - 178.610 3.896 - 174.714 - - - - للفترةمجموع الدخل الشامل 

 

 

───────

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

 4.509.997 439.059 600.000 1.490.058 (416.109) - 625.779 516.728 763.660 (11.661) 1.992.541 2018مارس  31الرصيد في 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 حقوق التغيرات في للالمرحلية الموحدة قائمة ال
 (مراجعة) 2018مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةال
 
 مالك الالعائد إلى  

  
 إحتياطيات 

 

 -رأس المال 
 األسهم 
 العادية

 أسهم 
 خزانة

 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
 مسيطرة

 
 

 المجموع

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 

 دوالر 
 أمريكي

 دوالر 
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر 

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي

 دوالر 

 أمريكي

            

 4.539.502 438.675 600.000 1.801.002 (502.976) 310.144 791.395 454.856 747.583 (11.497) 1.711.322 2016ديسمبر  31الرصيد في 

            

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

  أسهم منحة صادرة

 
171.747 - - - (171.747) - - (171.747) - - - 

 12.517 - - 6.373 - - - - 6.373 - 6.144 أسهم اضافية صادرة

محول من إحتياطي الدخل الشامل 
 (950) - - (950) - - (950) - - - - اآلخر

 (308.411) - - (308.411) - (309.144) 733 - - - - ألسهم العادية أرباح ا

 (15.414) (15.414) - - - - - - - - - أرباح أسهم الشركات التابعة

إطفاء القيمة العادلة لمعامالت الدفع 
 655 - - 655 655 - - - - - - باألسهم

 187.894 18.185 - 169.709 10.284 - 159.425 - - - - للفترةمجموع الدخل الشامل 

 ─────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── 
 4.414.793 441.446 600.000 1.495.631 (492.037) - 778.856 454.856 753.956 (11.497) 1.889.213 2017 مارس 31الرصيد في 

 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يضاحات حول القوائم الماليةإ
 (مراجعة) 2018مارس  31

 
 معلومات الشركة  1
 

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

ً "بالمجموعة"( األعمال المصرفية لألفراد واألعمال 2000لسنة  16رقم  . يزاول البنك وشركاته التابعة )المشار إليهم معا
لمصرفية اإلسالمية واالستثمارية وخدمات إدارة األموال العالمية والخدمات المصرفية الخاصة المصرفية التجارية والخدمات ا

في مملكة البحرين ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق فروع من خالل وأعمال التأمين على الحياة 
ول البنك عملياته في سلطنة عمان وليبيا من خالل وكذلك يزا. والمملكة المتحدةومركز دبي المالي الدولي )شركة مرخصه( 

. يعمل البنك بموجب ترخيص مصرفي بالتجزئة صادر عن مصرف البحرين 2018مارس  31شركاته الزميلة كما في 
 ، مملكة البحرين.428، ضاحية السيف 2832، طريق 2495المركزي. إن العنــوان المسجل للبنك هو بناية رقم 

 

بناًء  2018مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة اللقد تم اعتماد إصد
  2018مايو  2على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 

 

 السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 

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

 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في إعداد 
التغيرات التي أدخلت على المحاسبة لألدوات ، باستثناء 2017ديسمبر  31ة السنوية للسنة المنتهية في القوائم المالية الموحد

: المتعلق باألدوات المالية والمعيار الدولي إلعداد التقارير 9المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 كما هو موضح أدناه: 2018يناير  1ن عقود مبرمة مع عمالء اعتباراً من : المتعلق بإيرادات م15المالية رقم 

 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
دئة في أو بعد وهو إلزامي للفترات السنوية المبت 2014في شهر مايو  15صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إتم 
نموذج شامل منفرد لمحاسبة اإليرادات الناتجة من العقود  15يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم . 2018يناير  1

ً في العديد من المعايير والتفسيرات ضمن إطار المبرمة مع العمالء ويحل م حل توجيهات اإليرادات الحالية، التي توجد حاليا
ت جديدة والذي سيتم تطبيقه على اإليرادات الناتجة الدولية إلعداد التقارير المالية. لقد أسس نموذج من خمس خطوالمعايير ا

بمبلغ يعكس المقابل  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب من العقود المبرمة مع العمالء. يتم إثبات اإليرادات 
 ير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. الذي تتوقع المنشأة استحقاقه نظ

 
والتي  ،عقود مبرمة مع عمالء"من إيرادات ب"المتعلق  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بتطبيق قامت المجموعة 
لم يكن ، ى ذلك عالوة علمع العمالء. المبرمة مجموعة فيما يتعلق بعقودها الإيرادات إثبات سياسة في ر تغيلم ينتج عنه أي 

الموحدة المختصرة  حليةرلما لماليةاقوائم لهذه ا علی وهريج رتأثيأي  15 مقر لماليةا ريرلتقاإلعداد ا ليدولا رلمعياالتطبيق 
 .عةوللمجم

 

الية رقم ( المتعلق باألدوات المالية والمعيار الدولي إلعداد التقارير الم2014) 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 األدوات المالية: اإلفصاحاتبالمتعلق  7
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي في شهر  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم قامت المجموعة بتطبيق 

تعديالت على ، مما نتج عنه تغيرات في السياسات المحاسبية وإدخال 2018يناير  1الذي يعد وبتاريخ التطبيق  2014يوليو 
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  1تطبيق المبكر للمرحلة الالمبالغ المثبتة مسبقاً في القوائم المالية. قامت المجموعة سابقاً ب

( وقامت بتقييم تصنيف وقياس موجوداتها ومطلوباتها 2010) 9التصنيف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  – 9رقم 
 لمالية الحالية كما هو بذلك التاريخ.ا
 

إعادة عدم المجموعة رت ااخت، 9عداد التقارير المالية رقم إلار الدولي يللمعكما هو مسموح به بموجب األحكام االنتقالية 
التقارير متطلبات المعيار الدولي إلعداد ال تعكس  2017سنة المعلومات المقدمة لن فإ، أرقام المقارنة. وبناًء على ذلكعرض 

. 9 رقم لتقارير الماليةإلعداد ابموجب المعيار الدولي  2018لسنة وبالتالي ال يمكن مقارنتها بالمعلومات المقدمة  9المالية رقم 
يناير  1في كما  خرىاإلحتياطيات األوالمبقاة في األرباح  9لتقارير المالية رقم إلعداد االمعيار الدولي تم إثبات تأثير تطبيق 

ويستبدله  39خسارة االضمحالل المتكبدة الحالي لمعيار المحاسبة الدولي رقم المعيار الجديد استخدام نهج نموذج يلغي . 2018
التصنيف المعدل والتوجيهات المعدلة بشأن متطلبات يستخدم إطار محاسبة التحوط بنهج الخسائر االئتمانية المتوقعة اآلجلة، 

 والقياس.



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

9 
 

 المرحلية الموحدة المختصرة اليةيضاحات حول القوائم المإ
 (مراجعة) 2018مارس  31

 
 )تتمة( السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 

( المتعلق باألدوات المالية والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014) 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 تتمة()األدوات المالية: اإلفصاحات بالمتعلق  7
 

 التصنيف والقياس 
( توجيهات معدلة بشأن الكيفية التي يتوجب فيها على المنشأة تصنيف وقياس 2014) 9يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم 

ة في المالي الموجوداتبأن يتم تصنيف جميع  9المالية. يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم موجوداتها ومطلوباتها 
المالية.  للموجوداتالمالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية الموجودات مجملها على أساس نموج أعمال المنشأة إلدارة 

المالية عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير مطلوبات وال الموجوداتقامت المجموعة بمراجعة وتقييم تصنيف وقياس 
 1المالية الحالية في موجوداتها ومطلوباتها وباإلضافة إلى ذلك قامت بمراجعة وتقييم  2012نة خالل س( 2010) 9المالية رقم 

التكلفة المطفأة إلى مدرجة بالقيمة مدرجة بمليار دوالر أمريكي من فئة  1.3بإستثناء تصنيف أدوات الديّن البالغة . 2018يناير 
المطلوبات أو الموجودات كن هناك تغيرات في تصنيف وقياس ، لم ت2018يناير  1العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في 

 (. 2014) 9المالية عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 ألدوات الديّن المقاسة بالقيمة العادلة 9إلعداد التقارير المالية رقم  تقوم المجموعة بتطبيق الفئة الجديدة بموجب المعيار الدولي
 :عند استيفاء كل من الشرطيين التاليينمن خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

  وبيع  تحصيل التدفقات النقدية التعاقديةتحقيق كل من األعمال الذي يهدف إلى باألدوات المالية في نموذج يتم االحتفاظ
 ؛ والموجودات المالية

 

 ى المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية فقط مدفوعات عل 
 

ً قياس األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب  يتم الحقا
تم إعادة تصنيف المكاسب أو والخسائر الناتجة نتيجة لتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. عند اإلستبعاد، ي

 الخسائر المتراكمة المثبتة مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر من الدخل الشامل اآلخر إلى القائمة الموحدة للدخل.
 

 محاسبة التحوط 
شكل لمحاذاة محاسبة التحوط ب 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تم تصميم نموذج محاسبة التحوط المقدم 

أدوات التحوط تم إدخال درجة كبيرة من المرونة من خالل توسعة نطاق أنواع نه أالمخاطر. كما إدارة أنشطه أفضل مع 
إلغاء القاعدة التي تستند على الحدود القصوى لفحص فعالية  تم ذلك، فقد ى. وعالوة علالتحوطوالمخاطر المؤهلة لمحاسبة 

وقد تم االحتفاظ لم يعد تطبيق تقييم فعالية التحوط بأثر رجعي مطلوباً. . أ العالقةمبد تستند علىالتحوط عن طريق وضع معايير 
يقدم المعيار الدولي إلعداد  .وصافي االستثمارالنقدية والتدفقات لقيمة العادلة لمحاسبة تحوطات ابالمعالجات المحاسبية الحالية 

إلى  39ق قواعد محاسبة التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم خيار محاسبي لالستمرار في تطبي 9رقم التقارير المالية 
 أن ينتهي مجلس معايير المحاسبة الدولي من وضع الصيغة النهائية لمشروع محاسبة التحوط الكلي.

 

ً في عالقات التحوط بفعالية ستظل مؤهلة لم حاسبة حددت المجموعة أن جميع عالقات التحوط القائمة التي يتم تصنيفها حاليا
. وبناًء على ذلك، سيتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9التحوط بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .2018يناير  1اعتباراً من  9رقم 
 

 اضمحالل الموجودات المالية

 39المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم  ةلخسارنموذج ا( 2014) 9يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ية المتوقعة. الئتمانبنموذج الخسائر االمتعلق باألدوات المالية: القياس واإلثبات 

 

قامت المجموعة بتطبيق نهج من ثالث مراحل لقياس مخصص الخسائر االئتمانية، بإستخدام نهج الخسائر االئتمانية المتوقعة 
، بالنسبة للفئات التالية من األدوات المالية التي لم يتم 9ب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم كما هو مطلوب بموج

 قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
 

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة؛ 

  الشامل اآلخر؛سندات الديّن المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 ارتباطات القروض غير المدرجة بالميزانية؛ و 

 .عقود الضمانات المالية واالعتمادات المستندية وخطابات القبول 
 

ضمحالل الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح يتم إثبات مخصصات ا
مخصص االستثمارات. ال تخضع وارها في مخصصات خسائر القروض والمخصصات األخرى أو الخسائر ويتم إظه

 ضمحالل.االت أسهم حقوق الملكية لتقييمات استثمارا
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 المتوقعةضمحالل الخسائر االئتمانية نموذج ا
عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة على  متضمنةالنماذج النتائج هي  يةخسائر االئتمانال الحتسابالمجموعة  إن مخصص

القيمة الحالية لجميع المتوقعة ئتمانية االخسائر ضمحالل الا. يعكس نموذج بينهاالمتبادل والترابط باختيار المدخالت المتغيرة 
( على مدى 2التالية أو )االثني عشر شهراً ( على مدى 1إما )حاالت العجز النقدي المتعلقة بأحداث حدوث التعثر في السداد 

ً لتدهور االئتمان اعتباراً من تاريخ االثبات المبدئي.  الماليةالمتوقع لألداة العمر  نتائج ئر االئتمانية يعكس مخصص الخساتبعا
 .وداعمةمرجحة والتي تأخذ في االعتبار سيناريوهات متعددة تستند إلى توقعات معقولة ونتائج االحتماالت الغير متحيزة 

 

( EAD)وقيمة التعرض للتعثر في السداد  (PD)من احتمالية حدوث التعثر في السداد الخسائر االئتمانية المتوقعة نتج ت

احتمالية حدوث التعثر في السداد احتمالية تعثر المقترض في سداد  تمثل(. LGDالتعثر في السداد )حدوث والخسارة في حالة 
قيمة التعرض للتعثر في  . إنالعمر المتبقي لاللتزامعلى مدى عشر شهر القادمة أو  على مدى االثني، إما الماليةالتزاماته 

للتعرضات التي يتم تحديدها على أساس قيمة التعرض الحالية والتعثر في السداد للتعرض عند القيمة المتوقعة هي السداد 
غير المسحوبة من خالل االرتباطات بما في ذلك للتعرضات غير الممولة قيمة التعرض للتعثر في السداد الممولة. يتم تحديد 

الخسارة التعثر في السداد حدوث الخسارة في حالة حدد ت. التحليل السلوكي وعوامل التحويل االئتماني التنظيميةوقع خبرة 
، من بين لسدادلتعثر في ااحدوث للخسارة في حالة السداد. تتمثل المحددات الرئيسية عثر في المحتملة من التعرض في حالة الت

وفترة االسترداد وبيانات الخسارة الخارجية  قطاع من القطاعات، في بيانات االسترداد / الخسارة السابقة لكل أمور أخرى
 .وعوامل أخرى ةالتنظيمي اتوالتوجيهالمتوقعة ومعدل الخصم 

 

 معلومات النظرة المستقبليةإدراج 
زادت المخاطر االئتمانية لألداة بشكل جوهري إذا كل من تقييماتها لتحديد ما في  يةلمستقبلا النظرةمجموعة معلومات تدرج ال

قامت المجموعة بإجراء تحليل من دورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في السداد. لتوقيت  وقياسها المبدئي إثباتهامنذ 
طر االئتمانية والخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تطبيق وقع خبرتها وحددت المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على المخا

التوقيت لدورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في لتحديد  المتدهورةعالقات الالمتغيرات االقتصادية المتوقعة على 
بالنفط وإجمالي الناتج المحلي  السداد. تتضمن العوامل االقتصادية الكلية التي تم أخذها في االعتبار على المتغيرات المتعلقة

والمؤشرات العقارية. يتم إجراء مراجعة بصورة منتظمة للمنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات لألوضاع والبطالة 
 االقتصادية المستقبلية.

 

ر االئتمان منذ تدهو ىمن ثالث مراحل يستند إلى مدباستخدام نهج ضمحالل مخصصات الخسائر االئتمانية يقيس نموذج اال
 منحه كما هو موضح أدناه: 

 

شهراً لألدوات  12وإثبات مخصص الخسارة االئتمانية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  قياس – 1المرحلة 
ة االستثمارية هي منذ إثباتها المبدئي. تعتبر جميع الموجودات ذات الدرجبشكل جوهري المالية التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية 

ً لسياسة ا 1ضمن المرحلة  المخاطر االئتمانية المنخفضة، إال في الحاالت التي  تلبنك األهلي المتحد بموجب افتراضاوفقا
 يوماً )غير قابلة للنقض(. 60يوماً )قابلة للنقض( أو  30تجاوز موعد استحقاقها ت
 

ى أساس فردي أو جماعي(، )سواًء تم تقييمها عل، من إثباتها المبدئيبشكل جوهري  يةالئتمانالمخاطر اإذا زادت  – 2المرحلة 
نها تقيس وتثبت مخصص الخسارة االئتمانية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. تتمثل الدوافع ومن ثم فإ

 فيما يلي: وفقاً لسياسة البنك األهلي المتحد 2الرئيسية باعتبار الموجود بأنه ضمن المرحلة 
 

  يتم ، أو أكثر %50التصنيف بنسبة التغير في  . حيث تدهورمنحهاتصنيف المخاطر منذ التغيرات في ً ترحيل تلقائيا
 .2المالية إلى المرحلة المطفأة للموجودات تكلفة ال

 

  يوم 30)فات موعد استحقاقها أيام عدد ً التابعة للمعيار لجنة العمل خاضعة للموافقة بناًء على قرار ( نقضقابلة لل - ا
 )غير قابلة للنقض(.يوماً  60؛ 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

  :االئتمانات المعاد هيكلتها ً ضمن المعاد هيكلتها تسهيالت جميع البأن تظل يتطلب ، مصرف البحرين المركزيل وفقا
 من تاريخ إعادة الهيكلة. شهراً  12ال تقل عن لفترة  2المرحلة 

 

 .التأخير في المراجعات االئتمانية أو حل االستثناءات االئتمانية التي تخضع لقرار لجنة العمل 
 

 لعملا لجنةالذي يخضع لقرار  لبلدأو ا علقطاا في دمحد ضعف. 
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 فيما يتعلق أو جهد ال مبرر لهما  المتاحة بدون تكلفةالمستقبلية النظرة معلومات مؤشرات محددة أخرى بما في ذلك  أي
الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المتأخرات مع المقرضين اآلخرين و، التعرض على سبيل المثال ال الحصربالملتزم أو 

وتحدد سلبية في مؤشرات السوق لألداء المالي وما إلى ذلك بل المقرضين / الدائنين اآلخرين والتغيرات الالملتزم من ق
 في جودة االئتمان وما إلى ذلك.جوهرياً  بأن هذا يمثل تدهوراً  لجنة العمل

 
يتم تضمين األدوات المالية التي توجد لديها دليل موضوعي لالضمحالل والتي يتم اعتبارها بأنها مضمحله  – 3المرحلة 

االئتمانية المتوقعة على مدى يشمل الخسائر  االئتمانيةن مخصص الخسارة ، فإ2على غرار المرحلة ائتمانياً في هذه المرحلة. 
 العمر.

 
ً  تکانإذا  ما ولحالخسائر االئتمانية المتوقعة  سلقيا تخضع لتيا لماليةا وداتجولمافحص  ميت . قد يتضمن مضمحلة ائتمانيا

جز عن السداد أو الععثر في ، مثل التخرق للعقدالذي يثبت بأن الموجودات المالية مضمحلة ائتمانياً على الدليل الموضوعي 
سيعلن أن المقترض بعلى أنه من المحتمل  ؤشراتأو معلى المبلغ األصلي أو مدفوعات ي القائم على المبلغ األصلسداد الفائدة 

تعلق بمجموعة تالتي يمكن مالحظتها أخرى بيانات أي أو  .السوق النشطةأو اختفاء جوهري آخر  عادة تنظيم ماليأو إ هإفالس
أو الشروط االقتصادية التي المجموعة  يفالجهات المصدرة لمقترضين أو ات السلبية في حالة دفع مثل التغيراالموجودات من 

ً ئتمانامضمحلة ک لماليةا دواتألا بمعالجة لمتعلقةا سياستها عةولمجما لصواتالسداد في المجموعة. عثر في ترتبط بالت  نضميا
 90 دةلمعند السداد  ةرمتأخو الفائدة على المبلغ األصلي القائم تكون المدفوعات على المبلغ األصلي أ مادعن 3 حلةرلما فئة

 .رکثأو أ اًموي
 
 رداد.قعي لالستل واحتماك انال وال يوجد هلتحصيوالهيکلة دة اعاإة طنشأجميع راء جد إلمالية بعودات اجولمطب اشم يت
 

اإلدارة في تطبيق السياسات ت جوهرية من قبل تم عمل اجتهادا، لية المرحلية الموحدة المختصرةعند إعداد هذه القوائم الما
ديسمبر  31ية في المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهقوائم المحاسبية والمصادر الرئيسية للتقدير هي نفس تلك المطبقة على ال

 أدناه: ةموضحالوالتقديرات الجديدة االجتهادات استثناء ب 2017
 

 عة قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوق
المقاسة بالتكلفة المطفأة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل للموجودات المالية  ةالخسارة االئتمانية المتوقعمخصص قياس 

ية الظروف االقتصادية المستقبلالجوهرية حول فتراضات االو معقدةالنماذج الدخل الشامل اآلخر هو مجال يتطلب استخدام ال
وتوقيت التدفقات النقدية مقدار ، وتقدير والخسائر الناتجة(تعثر العمالء في السداد ، احتمال المثال سبيل على) ياالئتمانوالسلوك 

مستويات مختلفه من إلى تغييرات حيث يمكن أن تؤدي ال. وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل ضماناتقيم الو يةالمستقبل
 .المخصصات

 
ة المتوقعة للمجموعة نتائج النماذج المعقدة المتضمنة على عدد من االفتراضات األساسية تمثل عملية احتساب الخسائر االئتماني

بينها. كما يتطلب عمل عدد من االجتهادات الجوهرية عند تطبيق المتبادل المتعلقة باختيار المدخالت المتغيرة والترابط 
 المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:

 
 وذج التصنيف االئتماني الداخلي، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للتصنيفات الفردية؛نم -

 تحديد معايير لزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛ -

 ناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛الم تاختيار النماذج واالفتراضا -

ي والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات وتأثيرها تحديد الترابط بين سيناريوهات االقتصاد الكل -
 التعثر في السداد؛حدوث على احتمالية حدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسارة في حالة 

ية في نماذج الخسائر االئتمانية للسيناريوهات للنظرة المستقبلية الشتقاق المدخالت االقتصاد االختيار والترجيحات النسبية -
 المتوقعة؛ 

 إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ و -

عادة الهيكلة في قت إعداد المتجددة والتسهيالت التي تخضع إلتحديد فترة التعرض ذات الصلة فيما يتعلق بالتسهيالت  -
 التقارير المالية.
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 )تتمة( السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2

 

( المتعلق باألدوات المالية والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014) 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 )تتمة(ات المالية: اإلفصاحات األدوبالمتعلق  7
 

 تعديالت التحويل 

 المتاجرةغير أ( تأثير إعادة التصنيف وإعادة القياس على القيمة المدرجة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض 
 

المتاجرة غير المحتفظ بها لغرض لالستثمارات مدرجة القياس علي القيمة الة عادإالتصنيف وتم اإلفصاح عن تأثير إعادة 
لناتجة عن التغير في القياس من المدرجة بالتكلفة المطفأة إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر العائد إلى ا

في  2018يناير  1بالموجودات المالية للمجموعة كما في فيما يتعلق  9التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  -الجدول أدناه:

 القيمة المدرجة      قيمة المدرجةال 

 

 ديسمبر 31
2017  

إعادة 
  تصنيفال

 إعادة
  قياسال

 يناير 1
2018 

 

 ألف
  دوالر أمريكي

 ألف
  دوالر أمريكي

 ألف
  دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

        

 1.397.320  (2.486)  54.644  1.345.162 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ═══════  ══════  ══════  ═══════ 

 

 تأثير مخصص االضمحالل ب(
 

 31كما في  39لمعيار المحاسبة الدولي رقم لموجودات المالية وفقاً على ايتعلق الجدول التالي بتأثير مخصص االضمحالل 
رقم المالية إلعداد التقارير ولي للمعيار الدمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المحدد وفقاً الرصيد االفتتاحي لو 2017ديسمبر 

 :2018يناير  1كما في  9

 

 ديسمبر 31
2017  

 

  سلقياا إعادة
 يناير 1

2018 

 

 ألف
  دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
  دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 

 القيمة
  المدرجة

 أرباح مبقاة 
 مدين / )دائن(

حقوق غير 
 مسيطرة مدين

 جموع م
  مدين/ )دائن(

 القيمة
 المدرجة

        

 2.468.245  1.506 25 1.481  2.469.751 ودائع لدى بنوك 

 19.238.443  260.259 27.883 232.376  19.498.702 قروض وسلف
 استثمارات محتفظ بها لغرض 

 6.025.814  (23.404) 129 (23.533)  6.002.410 غير المتاجرة

        مطلوبات أخرى
 تعرضات غير مدرجة  -

 871.065  41.614 2.395 39.219  912.679 في الميزانية
   ──────── ──────── ────────   
   249.543 30.432 279.975   

   ═══════ ═══════ ═══════   
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 غيلي آخر دخل تش 3
 

 31) 2018مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةألف دوالر أمريكي لل 2.636يتضمن الدخل التشغيلي اآلخر على دخل بإجمالي 
 وهو ذو طبيعة موسمية.  ألف دوالر أمريكي( 5,001: 2017مارس 

 

 الربح للسهم العادي 4
 للثالثة أشهر المنتهية

  مارس 31 في

2017 2018  

159.425 174.714 
 ينصيب األساسالفترة العائد لحقوق حاملي األسهم العادية للبنك لحساب الربح للصافي 

 (األمريكية )بآالف الدوالراتفي األرباح للسهم والمخفض 
═════════ ═════════  

   
 ن()بالماليي منحةالالمعدلة ألسهم  الفترةالمتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل  7.950 7.899

═════════ ═════════  
   

 (ةأمريكي اتفي األرباح )سنتالعادي  للسهماألساسي والمخفض النصيب  2.2 2.0
═════════ ═════════  

7.556.9 7.970.2 

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

═════════ ═════════  
 عدد أسهم الخزانة )بالماليين( 19.1 17.9

═════════ ═════════  
 

 محتملة التزامات 5
 

 التالية:  ئتمانيةاالمتعلقة بالتسهيالت المحتملة اللتزامات االلدى المجموعة 
 (مدققة)   

 

 مارس 31
2018  

 ديسمبر 31
2017 

 

 ألف
  دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    

 2.629.554  2.641.315 خطابات ضمان

 187.852  176.505 خطابات قبول

 566.808  704.967 إعتمادات مستندية

 ───────  ──────
472.173  3.522.787  3.384.214 

 ═══════  ══════ 
 

 معلومات قطاعات األعمال 6
 

 قطاعات أعمال رئيسية: أربعألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى 
 
 لألفرادصرفية الخدمات الم   -
  الخدمات المصرفية للشركات   -
 اتستثماراالالخزانة و   -
  الخدمات المصرفية الخاصة   -
 

تحسب الفائدة على القطاعات  بين هذه القطاعات تنفذ حسب أسعار السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. فيماالمعامالت 
 تقريباً تكلفة األموال. على أساس المعدل المجمع والذي يساوي إيراد/  صروفكم
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 )تتمة( معلومات قطاعات األعمال 6
 

 فيما يلي المعلومات القطاعية للفترة:

 

 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 

 :2018مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةلل

 229.330 17.142 60.263 108.292 43.633 صافي دخل الفوائد

 37.600 7.160 2.300 20.102 8.038  وم وعموالترس

 25.678 28 19.883 4.726 1.041 وأخرى االستثماراتدخل دخل المتاجرة و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 292.608 24.330 82.446 133.120 52.712 الدخل التشغيلي 
 13.253 (203) (1.284) 12.049 2.691 ةالخسائر االئتماني مخصص      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 279.355 24.533 83.730 121.071 50.021 صافي الدخل التشغيلي 
 75.879 8.790 23.160 18.308 25.621 المصروفات التشغيلية       
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 203.476 15.743 60.570 102.763 24.400 الربح قبل الضرائب
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 11.303     مصروف ضريبي 
     ─────── 

 192.173      للفترةصافي الربح 
      

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

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

وائد معامالت فيما بين القطاعات المتضمنة ف
 - 5.783 14.148 (68.626) 48.695 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 

 :2017مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 204.119 16.556 44.463 99.032 44.068 صافي دخل الفوائد
 34.211 5.650 3.015 18.344 7.202  رسوم وعموالت
 33.828 - 30.195 3.288 345 االستثمارات وأخرى دخلدخل المتاجرة و

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

 272.158 22.206 77.673 120.664 51.615 الدخل التشغيلي 
      

 12.218 290 248 9.963 1.717 ةمخصص الخسائر االئتماني
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 259.940 21.916 77.425 110.701 49.898 صافي الدخل التشغيلي 
      

 73.422 7.305 24.263 17.692 24.162 المصروفات التشغيلية 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 186.518 14.611 53.162 93.009 25.736 الربح قبل الضرائب      
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 11.346     مصروف ضريبي 
     ─────── 

 175.172      للفترةصافي الربح 
      

 15.747    منه: حقوق غير مسيطرة مخصوم
     ─────── 

 159.425     صافي الربح العائد إلى مالك البنك
     ═══════ 

 فوائد معامالت فيما بين القطاعات المتضمنة
 - 3.897 8.325 (44.610) 32.388 في صافي دخل الفوائد أعاله

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
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 قروض وسلف 7
 

 القيمة المدرجة للقروض والسلفأ( 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

     قروض وسلف

 11.656.569 - 339.475 11.317.094 درجة المعيار العالي 

 8.582.129 - 2.455.938 6.126.191 درجة المعيار األساسي

 401.254 401.254 - - ةمضمحل

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 17.443.285 2.795.413 401.254 20.639.952 

 ةمخصصات الخسائر االئتماني: امخصوماً منه
 (879.628) (349.417) (376.691) (153.520) المتوقعة 

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 17.289.765 2.418.722 51.837 19.760.324 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 للقروض والسلف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةفي تغيرات الب( 
 

    2018  2017 

    
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 يدوالر أمريك
 جماعي  محدد  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
        

 316.932 380.239  589.068     ديسمبر 31في 

يل نتيجة لتطبيق تعديال ت تحو
المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 260.259    9المالية رقم 

 

  

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

 316.932 380.239  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 
 25.898 13.753 (1.568) 13.713 الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

 

7.957 5.705 

 - (17.194)  (7.411) (7.411) - - مبالغ مشطوبة خالل الفترة

تعديالت سعر الصرف وتعديالت 
 11.814 10.616 1.245 (47) أخرى

 
245 937 

 ────── ────── ────── ───────  ─────── ─────── 
 323.574 371.247  879.628 349.417 376.691 153.520 مارس 31في 

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

 ج( مخصص الخسائر االئتمانية
 

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

 2018  2017 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
    

 13.662  25.898 ب( 7صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلف )إيضاح 

بالكامل القروض المشطوبة مخصص الل الفترة )من من القروض والسلف خمبالغ مستردة 
 (3.235) لسنوات السابقة(في ا

 

(4.674) 

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

 
- 

 3.230  (8.126) أخرىفي الميزانية و للتعرضات غير المدرجةصافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 ───────  ─────── 

 12.218  13.253 ةمخصص الخسائر االئتماني

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

 المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة تتثماراالقيمة المدرجة لالس (أ
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

     
     ستثمارت المحتفظ بها لغرض غير المتاجرةا

 4.156.677 - - 4.156.677 درجة المعيار العالي 

 1.957.860 - 34.905 1.922.955 معيار األساسيدرجة ال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 6.079.632 34.905 - 6.114.537 

     
أدوات أسهم حقوق الملكية وصناديق مدرجة 

 310.451    بالقيمة العادلة

مخصوماً منها: مخصصات الخسائر االئتمانية 

 (14.320) - (2.103) (12.217) المتوقعة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 6.067.415 32.802 - 6.410.668 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

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

    2018  2017 

    
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف
 ير أمريكدوال

 جماعي محدد   المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
        

 77.271 12.963  39.221     ديسمبر 31في 
تعديال ت تحويل نتيجة لتطبيق 

المعيار الدولي إلعداد 
 (23.404)    9التقارير المالية رقم 

 

  

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

 77.271 12.963  15.817 450 2.520 12.847 معاد عرضه –ناير ي 1في 
        

        إضافة / )خصم(:

صافي إعادة قياس مخصصات 
الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (1.284) - (867) (417) ج( 7للفترة )إيضاح 

 

- - 

 - (12.436)  - - - - مبالغ مشطوبة خالل الفترة

تعديالت سعر الصرف 
 (213) (450) 450 (213) الت أخرىوتعدي

 

- - 
 ────── ────── ────── ───────  ─────── ─────── 

 77.271 527  14.320 - 2.103 12.217 مارس 31في 
 ══════ ══════ ══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 ومطلوبات أخرىمستحقة الدفع فوائد  9
 

 340.760والبالغة  2017مستحقة الدفع متعلقة بسنة أرباح أسهم على  األخرىوالمطلوبات فع الدالمستحقة تتضمن الفوائد 
 ألف دوالر أمريكي.
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 التغيرات في اإلحتياطيات األخرى  10
  التغيرات المتراكمة في    

 

 إحتياطي
 رأسمالي

 إحتياطي
 عادة تقييمإ

 العقار

 إحتياطي
تحويل 

 العمالت 
 األجنبية

 إحتياطي
 الدخل الشامل 

 اآلخر

 إحتياطي
تحوط 

 التدفقات
 النقدية

 إحتياطي
خطة شراء 

أسهم 
 الموظفين 

 إحتياطي
 صندوق
 التقاعد

مجموع 
ات حتياطياإل

 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

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

ت تحويل نتيجة تعديال
المعيار الدولي  لتطبيق

إلعداد التقارير المالية 
 54.644 - - - 54.644 - - -  9رقم 

 ────── ────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 
يناير  1الرصيد في 

2018 8.480 35.568 (423.986) 41.663 (26.659) - (55.332) (420.266) 

 14.425 - - - - 14.422 3 - تعديالت تحويل العمالت 

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

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

تحويالت إلى األرباح 
 4.693 - - - 4.693 - - - المبقاة

تغيرات القيمة العادلة 
 (3.427) (3.688) 261 - - - - - وتغيرات أخرى

 ───── ───── ────── ────── ────── ───── ─────── ─────── 
مارس  31الرصيد في 

2018 8.480 35.571 (409.564) 29.015 (20.852) 261 (59.020) (416.109) 

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

  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

 ديسمبر 31الرصيد في 
2016 8.480 36.256 (455.168) (11.019) (23.783) - (57.742) (502.976) 

         
 7.914 - - - - 7.914 - - تحويل العمالت تعديالت 

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

صافي تغيرات القيمة 
 (966) - - (369) (597) - - - العادلة 

تحويالت إلى األرباح 
 950 - - - 950 - - - المبقاة

تغيرات القيمة العادلة 
 3.593 2.938 655 - - - - - وتغيرات أخرى

إعادة تقييم األراضي 
 (269) - - - - - (269) - المملوكة ملكاً حراً 

 ───── ────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ──────── 
 مارس 31الرصيد في 

2017 8.480 35.987 (447.254) (10.666) (24.435) 655 (54.804) (492.037) 

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

موجودات والمطلوبات لعادلة لل، فإن القيمة ابها لغرض غير المتاجرة والمدرجة بالتكلفة المطفأةستثمارات المحتفظ اال بإستثناء
 بالتكلفة المطفأةالمدرجة والمتاجرة غير المحتفظ بها لغرض  ستثماراتلالبلغت القيمة العادلة . ها المدرجةرب قيماتق المالية

. وبلغت مليون دوالر أمريكي( 5,990,7: 2017ديسمبر  31) 2018مارس  31أمريكي كما في  دوالرمليون  4,683,5
مارس  31كما في مليون دوالر أمريكي  4,690,2 المتاجرةغير ض المحتفظ بها لغرالقيمة المدرجة لتلك االستثمارات 

 . مليون دوالر أمريكي( 5,876,6: 2017ديسمبر  31) 2018

 
الطويلة األجل األساسية للمجموعة هي ديون ألجل ومطلوبات ثانوية. إن القيم العادلة لهذه وإن المطلوبات المالية المتوسطة 

 أو هذه المطلوبات المالية على فترات كل ثالثةحيث يتم إعادة تسعير ياً عن قيمها المدرجة، المطلوبات المالية ال تختلف جوهر
ات ذات قتراضالالمقاربة للفروق الحالية التي سيتم تطبيقها على اوالهوامش الناتجة  بنود وشروط األداة الماليةستة أشهر، حسب 

 ستحقاق مشابهة.اتواريخ 
 

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

 )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛ المعلنة: األسعار 1المستوى 
ثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة خالتها ذات التأألخرى والتي يمكن مالحظة جميع مد: التقنيات ا2المستوى 

 ؛ أوباشرة أو غير مباشرةم
خالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات : التقنيات التي تستخدم مد3ستوى الم

 يمكن مالحظتها في السوق. 

 2018مارس  31 

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

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     
مدرجة  أدوات أسهم حقوق الملكية وصناديق

 310.451 38.947 271.251 253 بالقيمة العادلة 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  نديّ أدوات 
 1.412.825 - 14.826 1.397.999 الشامل اآلخر الدخل 

 136.268 - 136.268 - موجودات مالية مشتقة 

 197.349 - 197.302 47 مطلوبات مالية مشتقة 

 
 2017ديسمبر  31 

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

─ 
 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 ر أمريكيدوال

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     
مدرجة  أدوات أسهم حقوق الملكية وصناديق

 125.794 48.509 77.034 251 بالقيمة العادلة 

 91.191 - 90.871 320 موجودات مالية مشتقة 

 143.145 - 143.043 102 مطلوبات مالية مشتقة 

 
 .3و 2و 1لم تكن هناك أية تحويالت بين المستويات  2017مارس  31و 2018مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةخالل فترة ال
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة 12
 

ن رئيسيين وشركات زميلة وأعضاء تدخل المجموعة ضمن أعمالها اإلعتيادية في معامالت دون شروط تفضيلية مع مساهمي
جميع تعتبر مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. ال ةأو السيطرسيطرة خاضعة للمجلس اإلدارة واإلدارة العليا وشركات 

 القروض والسلف لألطراف ذات العالقة منتجة وبدون مخصصات لخسائر قروض محتملة. 
 

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

 2018 
──────────────────────────────────────────── 

 ألف دوالر أمريكي
  اإلدارة العليا         
 

مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 

 التنفيذين 

 أعضاء 
لس اإلدارة مج

 المجموع أخرى  التابعين لإلدارة

    2018مارس  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

       2018مارس  31كما في 
 105.414 - - - 105.414 - ودائع لدى بنوك 

 174.669 2.265 10.764 161.640 - - قروض وسلف
 7.099 - - - 7.099 - ودائع من بنوك 

 5.954.422 2.929 6.209 78.237 - 5.867.047 ودائع العمالء
 10.174 - - - - 10.174 مطلوبات ثانوية

 355.366 - - 166.527 188.839 -  ارتباطات والتزامات محتملة
 2.527 - - - 2.527 - مالية مشتقة  مطلوبات

 

 

2017 
──────────────────────────────────────── 

 ريكيألف دوالر أم
  اإلدارة العليا         

 
مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 

 التنفيذين 

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 
 المجموع أخرى  التابعين لإلدارة

    2017مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في        

 2.757 13 61 1.736 884 63 دخل الفوائد 
 26.243 - 2 4 2 26.235 مصروفات الفوائد 

 548 3 3 133 300 109 رسوم وعموالت
 3.642 965 2.677 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل
 479 57 422 - - - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 

 552 - - 552 - - ومصروفات ذات الصلة
       2017 ديسمبر 31كما في 

 113.336 - - - 113.336 - نوك ودائع لدى ب
 176.692 1.767 7.310 167.615 - - قروض وسلف

 6.686 - - - 6.686 - ودائع من بنوك 
 6.021.867 1.916 7.035 46.248 - 5.966.668 ودائع العمالء

 197.207 - - - - 197.207 مطلوبات ثانوية
 353.669 - - 155.511 198.158 -  ارتباطات والتزامات محتملة

 622 - - - 622 - مطلوبات مالية مشتقة 
 


