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البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءاً  ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٧ 

  القائمة الموحدة للدخل
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠٢٠  ٢٠١٩
──────── ────────

  ألف
  دوالر أمريكي

  ألف
دوالر أمريكي  إيضاح

١٬٤٥٢٬٨١٢ ١٬٨٤٣٬٩٥٣ أ٣  دخل الفوائد 
٦٥٣٬٤٥٧ ٨٩٢٬٤٥٣ ب٣ مصروفات الفوائد 

──────── ────────
٧٩٩٬٣٥٥ ٩٥١٬٥٠٠ صافي دخل الفوائد

──────── ────────

١٠٣٬٦٦٩ ١٢٧٬٣٠٥ ٤   صافي  – رسوم وعموالت
٧٤٬٢٤٩ ٤٤٬٠٨١ ٥  دخل المتاجرة
٨٤٬٦٤٣ ٨١٬٧٥٧  وأخرىستثمارات دخل اال
٥٠٬٠٢٠ ٣٠٬٨٨٦ ٩ شركات زميلة نتائج حصة البنك من 

──────── ────────
٣١٢٬٥٨١ ٢٨٤٬٠٢٩ الرسوم ودخل آخر 

──────── ────────
  

١٬١١١٬٩٣٦ ١٬٢٣٥٬٥٢٩ الدخل التشغيلي 
──────── ────────

٢٥٤٬٩١٨ ٥٤٬٤١٧ ز٧ أخرىمخصصات االئتمانية وخسائر المخصص 
──────── ────────
صافي الدخل التشغيلي  ٨٥٧٬٠١٨ ١٬١٨١٬١١٢
──────── ────────

١٧٥٬٥٧٤ ١٩٩٬٠٧٧  تكاليف الموظفين
٣٢٬٧٢٤ ٣٤٬٤٥٤  استهالك 

١١٧٬٥٥٣ ١٢٠٬٢١٨ مصروفات تشغيلية أخرى
──────── ────────

٣٢٥٬٨٥١ ٣٥٣٬٧٤٩  المصروفات التشغيلية 
──────── ────────

٥٣١٬١٦٧ ٨٢٧٬٣٦٣ والزكاة الربح قبل الضرائب

٤٤٬٦٩٥ ٣٨٬٥٣٨ ٢٢ وزكاة مصروف ضريبي
──────── ────────

٤٨٦٬٤٧٢ ٧٨٨٬٨٢٥  للسنةصافي الربح 

٣٤٬٢٢٨ ٥٨٬٣٢٤ حقوق غير مسيطرة صافي الربح العائد إلى
──────── ────────

٤٥٢٬٢٤٤ ٧٣٠٬٥٠١ العائد إلى مالك البنكصافي الربح 
════════ ════════

للسنة: البنكالسهم العائد إلى مالك  أرباحنصيب 

٤٬٣ ٧٬٢  في األرباح (سنتات أمريكية)العادي المخفض للسهم األساسي والنصيب  ٢٣
════════ ════════

مشعل عبدالعزيز العثمان محمد جاسم المرزوق عادل اللبان 
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

 والعضو المنتدب 
 رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة 
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 القائمة الموحدة للدخل الشامل  
2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2019 2020
────────── ──────────

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
دوالر أمريكي 

788,825 486,472 صافي الربح للسنة
───────── ─────────

الدخل الشامل اآلخر

 إلى القائمة الموحدة للدخل الحقاً البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 

(6,307 ) (78)
المقاسة  الستثمارات أسهم حقوق الملكية صافي التغيرات في القيمة العادلة 

 الدخل الشامل اآلخر خالل بالقيمة العادلة من 

11,107 (6,292)    إحتياطي صندوق التقاعدفي  التغيرصافي 

227 1,221   العقاراتإعادة تقييم إحتياطي  في صافي التغير

 البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى القائمة الموحدة للدخل 
39,949 (82,532)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية

24,537 (14,715)
 المقاسة بالقيمة العادلة   ألدوات الديّن صافي التغيرات في القيمة العادلة 

 الدخل الشامل اآلخر  من خالل 

1,126 (9,464)
 تحويل إلى القائمة الموحدة للدخل ناتج عن أدوات الديّن المحتفظ بها 

 كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
(20,116 ) (16,602)   التدفقات النقدية تتحوطال العادلةصافي التغيرات في القيمة 

───────── ─────────
50,523 (128,462) للسنة اآلخرشامل الدخل ال /)الخسارة( 

───────── ─────────

839,348 358,010 مجموع الدخل الشامل للسنة

67,080 23,093 حقوق غير مسيطرة  مجموع الدخل الشامل العائد إلى
───────── ─────────

772,268 334,917 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مالك البنك
═════════ ═════════



البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءاً  ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  الميزانية الموحدة
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

٢٠٢٠٢٠١٩
────────────────────

إيضاح
  ألف

دوالر أمريكي
  ألف

دوالر أمريكي
الموجودات

١٬٧٤٧٬٥٦٠١٬٣٦٦٬٩٧٨أ٦  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
٢٬٣٣٣٬٨٥٢٢٬٢٠٢٬٣٤٠ب٦  لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

٣٬٥٣٢٬٦٨٩٤٬٦٨٣٬٢٦٠ ودائع لدى بنوك 
٧٢٠٬٧١٩٬٨٧٨٢٠٬٧٤٢٬٣٦٠  قروض وسلف

٨٩٬٦٠٨٬٣٠٩٩٬١٣٣٬٨٨١  استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
٩٣٠٣٬١٢٧٣١٥٬٠١١ استثمارات في شركات زميلة 

١٠١٨٥٬٧١٥٢٢٩٬٨٠٣  ةعقاريات استثمار
١١٨٥٧٬٢٣٢٨٢٣٬٧١٤وموجودات أخرى ومشتقات مالية فوائد مستحقة القبض 

١٢٢٩٦٬٨٤٧٢٩٥٬٥٤٩  ومعدات ممتلكات
١٣٤٨٥٬٩٥٨٤٨٧٬١٥٥ شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال

────────────────────
٤٠٬٠٧١٬١٦٧٤٠٬٢٨٠٬٠٥١مجموع الموجودات

════════════════════
المطلوبات والحقوق

 المطلوبات
١٤٤٬٢١٨٬٤١٧٥٬٠٢٣٬٩١٥ ودائع من بنوك 

١٥٣٬٦١٨٬٠٦٩٢٬٨٩١٬٥٣٢ قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء ا
١٦٢٥٬١٨٢٬٥٨٥٢٥٬٥١٨٬١٢٣ ودائع العمالء
-١٧٥٬٠٠٠ ١٧  ديون ألجل 

١٨١٬٨٣٠٬٧٠٦١٬٤٥٧٬٠٩٠ومطلوبات أخرىومشتقات مالية فوائد مستحقة الدفع 
١٩١٠٬٠٣٢٢٧٬٨٦٢ مطلوبات ثانوية

────────────────────
٣٥٬٠٣٤٬٨٠٩٣٤٬٩١٨٬٥٢٢مجموع المطلوبات

────────── ────────── 

 الحقوق
٢٬٤١٢٬٩٧٢٢٬١٩٣٬٦١١ب٢٠عاديةالسهم األ –رأس المال 
١٬٥٨٨٬٦٦٨٢٬٠٧١٬٩١٦ إحتياطيات

────────── ────────── 
٤٬٠٠١٬٦٤٠٤٬٢٦٥٬٥٢٧ البنك الحقوق العائدة إلى مالك 

٦٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠د١٢٠رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة أوراق 
٤٣٤٬٧١٨٤٩٦٬٠٠٢ حقوق غير مسيطرة

────────────────────
٥٬٠٣٦٬٣٥٨٥٬٣٦١٬٥٢٩مجموع الحقوق

────────────────────
٤٠٬٠٧١٬١٦٧٤٠٬٢٨٠٬٠٥١مجموع المطلوبات والحقوق 

════════════════════

مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان
 الرئيس التنفيذي للمجموعة

 والعضو المنتدب
  رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة 
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 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2019 2020   
───────── ─────────   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
  إيضاح دوالر أمريكي

 األنشطة التشغيلية    
 والزكاة  الربح قبل الضرائب  531,167 827,363

 تعديالت للبنود التالية:   

 استهالك   32,724 34,454

 دخل االستثمارات وأخرى   ( 72,504) ( 68,548)

 أخرىمخصصات مخصص الخسائر االئتمانية و ز7 254,918 54,417 

 القيمة العادلة لخطة شراء أسهم الموظفين تغطية ح21 - 1,851

 شركات زميلة نتائج حصة البنك من  9 ( 50,020) ( 30,886)
──────── ────────   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالربح التشغيلي قبل   696,285 818,651
    
 تغيرات في:   

 ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية  27,673 10,175

 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية  ( 530,924) ( 17,664)

 ودائع لدى بنوك   986,593 ( 1,520,499)

 قروض وسلف  ( 307,187) ( 1,294,825)

 وموجودات أخرى ومشتقات مالية فوائد مستحقة القبض   ( 50,575) ( 74,576)

 ودائع من بنوك   ( 805,498) 1,271,123

 يات إعادة شراءاتفاققتراضات بموجب ا  726,537 1,059,398

 ودائع العمالء  ( 335,538) 1,858,088

 ومطلوبات أخرىفوائد مستحقة الدفع ومشتقات مالية   ( 119,738) 22,546
───────── ─────────   

 العمليات من  ةالناتج يةالنقدالتدفقات صافي   287,628 2,132,417

 مدفوعةوزكاة ضريبة دخل   ( 45,070) ( 36,374)
───────── ─────────   

 األنشطة التشغيليةمن ية النقدالتدفقات صافي   242,558 2,096,043
───────── ─────────   

 األنشطة االستثمارية    
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةشراء   ( 2,469,664) ( 3,292,698)

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استردادمتحصالت من بيع أو   2,471,414 2,127,726

 استثمار إضافي في شركة تابعة 2,3 ( 58,158) -

 ةالعقاري اتفي االستثمارالنقص صافي   44,720 40,529

 في الممتلكات والمعداتالزيادة صافي   ( 34,384) ( 45,913)

 أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة  15,364 13,603
───────── ─────────  

 

 في األنشطة االستثمارية ةالمستخدمالتدفقات النقدية صافي   ( 30,708) ( 1,156,753)
───────── ─────────   

 األنشطة التمويلية    
 1توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  ي21 ( 36,428) ( 38,500)

 ديون ألجل إضافية  17 175,000 -

 سداد مطلوبات ثانوية  ( 17,996) ( 165,000)

 أسهم وتوزيعات أخرى مدفوعةأرباح   ( 432,658) ( 390,585)

 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة  ( 26,845) ( 31,706)

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

 خزانةال مالتغير في أسه  - 21,950
───────── ─────────  

 

 في األنشطة التمويلية ةالمستخدم يةالنقدالتدفقات صافي   ( 338,927) ( 599,641)
───────── ─────────   

 في النقد وما في حكمه صافي )النقص( الزيادة   ( 127,077) 339,649
    

 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  ( 28,047) 13,927

    
 يناير 1النقد وما في حكمه في   3,132,123 2,778,547

───────── ─────────  
 

 ديسمبر  31النقد وما في حكمه في  24 2,976,999 3,132,123
═════════ ═════════   

  :معلومات إضافية عن التدفقات النقدية   

 فوائد مستلمة   1,483,350 1,840,294

 فوائد مدفوعة   771,577 854,144
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  القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

  
 البنكالعائد إلى مالك  

 اتإحتياطي    

 

  رأس 
  -مال ال

  األسهم 
 يةالعاد

  أسهم 
 خزانة

  عالوة 
  إصدار 

 أسهم
  إحتياطي
 قانوني

  أرباح 
 مبـقاة

  توزيعات
 مقترحة

  إحتياطيات
  أخرى 

يضاح [إ
 ])ح(٢١

  مجموع
 اإلحتياطيات

الحقوق العائدة 
 إلى المالك

أوراق رأسمالية 
دائمة مدرجة 

  ضمن رأس
 ١المال فئة  

  حقوق غير
 المجموع مسيطرة

 ألف ألف ألف ألف فأل 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
 دوالر 

 أمريكي
 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ٥٬٣٦١٬٥٢٩ ٤٩٦٬٠٠٢ ٦٠٠٬٠٠٠ ٤٬٢٦٥٬٥٢٧ ٢٬٠٧١٬٩١٦ )٤٠٤٬٧٧٤( ٤٣٩٬٧٢٢ ٦١١٬٢٠٧ ٦٥٩٬٥٣١ ٧٦٦٬٢٣٠ - ٢٬١٩٣٬٦١١  ٢٠٢٠يناير  ١في الرصيد 

توزيع على أوراق رأسمالية دائمة 
 ١مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 )٢٥٬٤٢٨( - - )٢٥٬٤٢٨( )٢٥٬٤٢٨( - - )٢٥٬٤٢٨( - - - - (ي)]٢١[إيضاح 
إصدار صكوك التوزيع المتعلق ب

دائمة مدرجة ضمن رأس المال 
 )١١٬٠٠٠( )٢٬٧٦٠( - )٨٬٢٤٠( )٨٬٢٤٠( - - )٨٬٢٤٠( - - - -  (ي)]٢١[إيضاح  ١فئة 

أرباح األسهم العادية المدفوعة 
 )٤٣٨٬٧٢٢( - - )٤٣٨٬٧٢٢( )٤٣٨٬٧٢٢( - )٤٣٨٬٧٢٢( - - - - - ])ط(٢١إيضاح [

 )٢٦٬٨٤٥( )٢٦٬٨٤٥( - - - - - - - - - - التابعة لشركاتاأرباح أسهم 
  )١٬٠٠٠(  -  -  )١٬٠٠٠(  )١٬٠٠٠(  -  )١٬٠٠٠(  -  -  -  -  -  تبرعات 

 - - - - )٢١٩٬٣٦١( - - )٢١٩٬٣٦١( - - - ٢١٩٬٣٦١ أسهم منحة صادرة 
صافي الخسارة من تعديل عقد 

  )١٠٧٬٩٥٥(  )٩٬٥٠٦(  -  )٩٨٬٤٤٩(  )٩٨٬٤٤٩(  -  -  )٩٨٬٤٤٩(  -  -  -  -  )٢٬٢إيضاح القرض (
ناتج من استحواذ إضافي في 

  )٥٨٬١٥٨(  )٤٤٬٩٧١(  -  )١٣٬١٨٧(  )١٣٬١٨٧(  -  -  -  -  )١٣٬١٨٧(  -  -  )٢٬٣شركة تابعة (إيضاح 
محول من إحتياطي الدخل الشامل 

  )١٬٥٣٦(  )٩(  -  )١٬٥٢٧(  )١٬٥٢٧(  -  -  )١٬٥٢٧(  -  -  -  -  اآلخر
 )٩٬٣٦٤( - - )٩٬٣٦٤( )٩٬٣٦٤( - - )٩٬٣٦٤( - - - - تغيرات في شركات زميلة 

  )٣٬١٧٣(  )٢٨٦(  -  )٢٬٨٨٧(  )٢٬٨٨٧(  -  -  )٢٬٩٠٧(  -  ٢٠  -  -  تابعةتغيرات في شركات 

  ٣٥٨٬٠١٠  ٢٣٬٠٩٣  -  ٣٣٤٬٩١٧  ٣٣٤٬٩١٧  )١١٧٬٣٢٧(  -  ٤٥٢٬٢٤٤  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة

محول إلى اإلحتياطي القانوني 
 - - - - - - -  )٤٥٬٢٢٤( ٤٥٬٢٢٤ - - - ](ج)٢١إيضاح [

 الموصيأرباح األسهم العادية 
 - - - - - - ١٢٠٬٦٤٩ ١٢٠٬٦٤٩)( - - - - ])ط(٢١إيضاح [بتوزيعها 

 - - - - - - ٢٬٠٠٠ )٢٬٠٠٠( - - - - تبرعات موصى بتوزيعها
 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ٥٬٠٣٦٬٣٥٨ ٤٣٤٬٧١٨ ٦٠٠٬٠٠٠ ٤٬٠٠١٬٦٤٠ ١٬٥٨٨٬٦٦٨ )٥٢٢٬١٠١( ١٢٢٬٦٤٩ ٥٣٠٬٣٠٢ ٧٠٤٬٧٥٥ ٧٥٣٬٠٦٣ - ٢٬٤١٢٬٩٧٢ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 

 

 البنكمالك   العائد إلى 

 إحتياطيات   

 

 رأس  
 - مال ال

 األسهم  
 العادية

 أسهم  
 خزانة 

 عالوة 
 إصدار  
 أسهم 

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 مبـقاة 

 توزيعات
 مقترحة 

 إحتياطيات
 أخرى  

يضاح ]إ
 [(ح)21

 مجموع 
 اإلحتياطيات

الحقوق العائدة 
 إلى المالك 

أوراق رأسمالية  
دائمة مدرجة  
 ضمن رأس 

 1المال فئة  

 حقوق غير
 المجموع  مسيطرة 

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

 
 دوالر 
 أمريكي 

 دوالر

 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 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  1في الرصيد 

توزيع على أوراق رأسمالية دائمة  
  1مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 (27,500) - - (27,500) (27,500) - - (27,500) - - - - )ي([21]إيضاح 

إصدار صكوك التوزيع المتعلق ب
دائمة مدرجة ضمن رأس المال  

 (11,000) (2,760) - (8,240) (8,240) - - (8,240) - - - - )ي([21]إيضاح  1فئة 

أرباح األسهم العادية المدفوعة 
 (397,756) - - (397,756) (397,756) - (398,838) 1,082 - - - - [(ط)21إيضاح ]

 (31,706) (31,706) - - - - - - - - - - التابعة   الشركاتأرباح أسهم  

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

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

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

 21,950 - - 21,950 8,760 8,760 - - - - 13,190 - أسهم خزانة  بيع

إطفاء القيمة العادلة لمعامالت  
 1,851 - - 1,851 1,851 - - 1,851 - - - - الدفع باألسهم 

محول من إحتياطي الدخل الشامل  
 (1,274) (79) - (1,195) (1,195) - - (1,195) - - - - اآلخر 

 (7,773) - - (7,773) (7,773) - - (7,773) - - - - تغيرات في شركات زميلة  

 181 160 - 21 21 - - - - 21 - -  تابعةتغيرات في شركات 

 839,348 67,080 - 772,268 772,268 41,767 - 730,501 - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

محول إلى اإلحتياطي القانوني 
 - - - - - - - (73,050) 73,050 - - - [)ج(21إيضاح ]

 الموصىأرباح األسهم العادية 
 - - - - - - 438,722 (438,722) - - - - [(ط)21إيضاح ]بتوزيعها 

 - - - - - - 1,000 (1,000) - - - - تبرعات موصى بتوزيعها

 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 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 2019ديسمبر  31الرصيد في 

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



  البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

١٣  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  
  
  معلومات الشركة   ١
  

تأسست الشركة األم، البنك األهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك األهلي المتحد" أو "البنك") في مملكة البحرين كشركة مساهمة بحرينية 
 ١٦إلى شركة مساهمة بحرينية عامة بموجب المرسوم األميري رقم  ٢٠٠٠يوليو  ١٢وتغيرت في  ٢٠٠٠مايو  ٣١مقفـلة بتاريخ 

(المشار إليهم معاً "بالمجموعة") األعمال المصرفية أدناه  ٢٬٣كما هو مفصل في اإليضاح ته التابعة . يزاول البنك وشركا٢٠٠٠لسنة 
لألفراد واألعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستثمارية وخدمات إدارة األموال العالمية والخدمات المصرفية 

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

بنك أنشطة التأمين على الحياة من خالل كما يزاول البموجب ترخيص مصرفي بالتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي. 
، ٤٢٨، ضاحية السيف ٢٨٣٢، طريق ٢٤٩٥إن العنــوان المسجل للبنك هو بناية رقم شركته التابعة الهالل اليف ش.م.ب. (مقفلة). 

  مملكة البحرين.
  

على قرار مجلس اإلدارة الصادر  بناءً  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لقد تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 .٢٠٢١ فبراير ٢٢بتاريخ 

  
  السياسات المحاسبية   ٢
  

  عدادأسس اإل  ٢٬١
ضافة المتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل إلعادة قياس القيمة العادلة لألراضي المملوكة ملكاً حراً 

. األدوات المالية المشتقةوجميع  (ج)]٢٬٧ رقم في اإليضاح أدناه موضحكما هو [المالية  األدواتوبعض "الممتلكات والمعدات"  في
القيم المدرجة للموجودات المثبتة التي تم )، تم تعديل ١)(ح( ٢٬٧ رقم في اإليضاحباإلضافة إلى ذلك، كما هو موضح بالتفصيل أدناه 

. تم عرض القوائم في تحوطات القيمة العادلة إلى مدى القيمة العادلة التي تنسب إلى المخاطر التي تم تحوطهاتصنيفها كبنود تحوط 
  خالف ذلك.ما لم يذكر وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف بنك المالية الموحدة بالدوالر األمريكي لكونها العملة الرئيسية لل

  
  بيان بااللتزاماإلطار و  ٢٬٢

لقواعد واألنظمة المعمول بها الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بما في القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لتم إعداد هذه 
. ١٩ –جراءات التنظيمية بشروط مسيرة استجابةً لجائحة كوفيد اإلذلك التعميمات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بشأن 

 ٢٠٢٠يونيو  ٢١المؤرخ في  ٢٢٦/٢٠٢٠/OGة وباألخص تعميم مصرف البحرين المركزي رقم تتطلب هذه القواعد واألنظم
 تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، باستثناء ما يلي:

 
 ١٩ –المقدمة للعمالء المتأثرين بجائحة كوفيد إثبات خسائر التعديل على الموجودات المالية الناتجة عن تأجيل المدفوعات   )أ(

دون فرض أية فوائد إضافية مباشرةً في الحقوق بدالً من األرباح أو الخسائر كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي إلعداد 
المالية وفقاً  المتعلق باألدوات المالية. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة تعديل أخرى على الموجودات ٩التقارير المالية رقم 

  ؛ و٩لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
التي  ١٩ –استجابةً إلجراءات دعمها لجائحة كوفيد أو الجهات التنظيمية  من الحكومة و/المستلمة المساعدة المالية إثبات   )ب(

وسيكون ذلك إلى حد أي خسارة تعديل  الخسائر.مباشرةً في الحقوق بدالً من األرباح أو المنح الحكومية، تفي بمتطلبات 
يتم إثبات أية مساعدة . األرباح أو الخسائرفي الرصيد المتبقي مبلغ يتعين إثبات (أ) أعاله، وللفقرة نتيجة مسجلة في الحقوق 

فصاح عن إلامحاسبة المنح الحكومية والمتعلق ب ٢٠مالية أخرى، إن وجدت، وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .الحكومية ةالمساعد

  
  المصرفية لتتوافق مع اإلطار المذكور أعاله.تابعة المالية الموحدة، تم تعديل المعلومات المالية للشركات القوائم هذه اللغرض 

  
 إجراءاتعن مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي  باعتبارها ، وبناء على التوجيهات التنظيمية الصادرة السنةخالل 

دوالر أمريكي الناتجة عن تأجيل مليون  ١١٤٬٤بقيمة لمرة واحدة تعديل خسائر إثبات ، تم ١٩ –تأثير جائحة كوفيد للتخفيف من 
تم احتساب خسارة التعديل على مباشرةً في الحقوق.  فوائد إضافيةأية العمالء دون فرض لتمويل المقدمة أشهر  ٦المدفوعات لفترة 

مليار دوالر أمريكي المحتسبة  ٤٬٣المتعلقة بتعرضات التمويل البالغة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة أنها الفرق بين 
  التعديل.الحالية للموجات المالية في تاريخ المدرجة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيمة 
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 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 2020ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(  بيان بااللتزاماإلطار و 2,2

مليون دوالر أمريكي )والتي تمثل سداد محدد  6,5تم استالم مساعدة مالية بقيمة ، ةالتنظيمي للتوجيهات وعالوة على ذلك، وفقا  
،  19 –لجزء من تكاليف الموظفين والتنازل عن ضرائب ورسوم المرافق( من الحكومة استجابة  إلجراءات دعمها لجائحة كوفيد 

مليون دوالر   98,4تعديلين المذكورين أعاله والبالغين  الحقوق ضمن األرباح المبقاة. تم خصم صافي تأثير الفي    مباشرة  وتم إثباتها  
 مليون دوالر أمريكي في الحقوق غير المسيطرة. 9,5وتم تعديل مبلغ وقدره  األرباح المبقاةحساب  منأمريكي 

 
 ابصيغتهإلعداد التقارير المالية المعايير الدولية " المالية الموحدة باسم قوائم الوعرض عداد األساس إلاإلطار المذكور أعاله يشكل 

 ".المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي
 

بصيغتها المعدلة من قبل مصرف الصادرة أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 جارية البحريني وقانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية. وطبقا  ألحكام قانون الشركات التالبحرين المركزي  

 
ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  القوائمالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد لقد كانت 
مجلس معايير المحاسبة الدولي. ومع ذلك، وباستثناء التعديالت معايير الدولي إلعداد التقارير المالية الصادرة عن  وفقا  للهي    2019

  القوائمالمذكورة أعاله على السياسات المحاسبية، تظل جميع السياسات المحاسبية األخرى كما هي وتم تطبيقها باستمرار في هذه 
  لسنة المسجلة  ر في المعلومات المالية  يأي تغي، كما هو موضح أعاله،  السياسات المحاسبيةر في  لتغيالم ينتج عن  و.  المالية الموحدة

 المقارنة.
 

 أسس التوحيد 2,3
.  2019و 2020ديسمبر  31في  تينالمنتهي وللسنتينتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في 

تتحقق السيطرة عندما م المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ إيقاف السيطرة.  يتم تضمين نتائج الشركات التابعة في القوائ
على التأثير على  ةيكون لدى البنك تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركته مع الشركة المستثمر فيها ولديه القدر

ها. قام البنك بإعادة تقييم ما إذا كان مسيطر أو غير مسيطر على الشركة تلك العوائد من خالل استخدام سلطته على الشركة المستثمر في
أعدت القوائم المالية للشركات التابعة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك أي تغيرات في عناصر السيطرة. 

أي اختالفات في  لتوحيدعلى القوائم المالية الموحدة ديالت يتم إجراء تع .متوافقةستخدام سياسات محاسبية النفس السنة المالية للبنك ب
 السياسات المحاسبية التي قد تكون قائمة. 

 
ن المعامالت فيما بين  عالناتجة البينية تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر الجوهرية 

 ال توجد لدى المجموعة أية قيود جوهرية للحصول على أو استخدام موجوداتها أو تسوية مطلوباتها.   شركات المجموعة عند التوحيد.
 

 فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية للبنك:  

 

 الملكية اإلسمية 
 للمجموعة

 2019 2020 التأسيس  بلد سم  اإل

    

 % 100,0 %100,0 المملكة المتحدة  البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( ش.م.م. 

 % 67,3 %67,3 دولة الكويت *)الكويت(  ع.البنك األهلي المتحد ش.م.ك.

 % 85,5 %95,7 جمهورية مصر العربية  ** البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.

 % 75,0 %75,0 جمهورية العراق  .المصرف التجاري العراقي ش.م.خ

 % 100,0 %100,0 مملكة البحرين .  م .م.ذشركة األهلي العقارية  

 % 100,0 %100,0 مملكة البحرين الهالل اليف ش.م.ب. )مقفلة(
 
 (.  %74,9: 2019)  %74,9حصة الملكية الفعلية  * 
 

. وتم دفع مقابل نقدي قدره %95,7إلى    %10,2بنسبة  البنك األهلي المتحد )مصر(  حصة ملكيتها في  زادت المجموعة  ** خالل السنة،  
 غير المسيطرين.للمساهمين أمريكي مليون دوالر  58,2
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 للسنة إلزامية  وتعديالت جديدةمعايير  2,4
 المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في السنة السابقة، باستثناءإن السياسات المحاسبية 

   والبنود الواردة أدناه. 2,2اإليضاح التغيرات في اإلطار على النحو المبين في 
 

 : المتعلق بتعريف األعمال التجارية  3التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
التي يتعين اعتبارها أعمال تجارية، يجب  3توضح التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعملية موضوعية تساهم معا  بشكل أن تتضمن على مجموعة متكاملة من األنشطة 
جوهري في القدرة على تحقيق المخرجات. عالوة على ذلك، أوضحت أن األعمال التجارية يمكن أن توجد دون أن تتضمن  

ئم المالية الموحدة  على جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوا
 للمجموعة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا دخلت المجموعة في أي أعمال دمج. 

 

 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و 7التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 سعر الفائدة المرجعي ق بتعديل : المتعل39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  

. وذلك من  2021ليبور مع نهاية سنة الاستخدام سعر الفائدة المرجعي الحالي المرتبط في تدريجيا  من المتوقع أن يتوقف 
  األسعار أجل تخفيف أوجه عدم التيقن الذي قد يحدثه هذا التغيير على عملية احتساب عالقات التحوط التي تستند على 

على سعر الفائدة المرجعي وذلك بإدخال تعديالت على   تعديل، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي اليبورل ةالمرجعي
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ات، والتي تسمح للمنشآت باالستمرار في احتساب عالقات التحوط على ، والتي تتضمن أساسا  على عددا  من اإلعفاء7
  .باليبورأساس سعر الفائدة المرجعي الحالي المرتبط 

 

 : المتعلق بالتعريف الجوهري8ومعيار المحاسبة الدولي رقم   1التعديالت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولي رقم   -
أو تحريفها إذا تم حذفها أو  جوهريةهي معلومات "المعلومات تقدم التعديالت تعريفا  جديدا  للجوهري التي تنص على أن 

ذات  الموحدة  المالية    للقوائم  الرئيسيونفمن المتوقع أن تؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون    إخفاؤها،
 المنشأة المبلغة المعنية".، التي توفر معلومات مالية حول الموحدة  المالية ائمالقوألغراض العامة على أساس تلك ا

 

مع  كانت على حدة أو باالقتران ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء  الجوهريةتوضح التعديالت أن األهمية 
الخطأ في وصف المعلومات هو أمر جوهري إذا كان من المتوقع يعتبر  .  الموحدة  المالية  القوائممعلومات أخرى، في سياق  

  القوائمتأثير على التعديالت أي . لم يكن لهذه الرئيسيونبشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون 
 .أي تأثير مستقبلي على المجموعةلها أن يكون وال يتوقع بالمالية الموحدة، 

 

بجائحة  ذات الصلة اإليجار  بتنازالتالمتعلق  :16رقم  عداد التقارير المالية الدولي إلر يالمعأدخلت على ا التعديالت التي  -
 19 – كوفيد

 –  19 -ذات الصلة بجائحة كوفيد اإليجار  تنازالتالدولي  ةأصدر مجلس معايير المحاسب ،2020مايو  28بتاريخ 
 ات التعديالت إعفاء تقدمالمتعلق بعقود اإليجار.   16التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

محاسبة تعديل عقود اإليجار ب المتعلقة 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  توجيهاتللمستأجرين من تطبيق 
عدم تقييم ما إذا  أن يختار مستأجر يجوز للكوسيلة عملية،  .19-كوفيد  لجائحةيجة مباشرة كنت الناتجةاإليجار  لتنازالت

يقوم المستأجر الذي يحتسب  تعديل لعقد اإليجار.هو من المؤجر  19 -ذات الصلة بجائحة كوفيد اإليجار  تنازالت تكان
بنفس الطريقة  19 -ذات الصلة بجائحة كوفيد جار اإلي اتعن امتياز الناتجةي تغيير في مدفوعات اإليجار بهذا االختيار أ

لم   إذا لم يكن التغيير تعديال  لعقد اإليجار. ،16بها التغيير بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يحتسب التي 
 .تأثير مستقبلي على المجموعةأي لها أن يكون وال يتوقع بالمالية الموحدة،  القوائمتأثير على التعديالت أي يكن لهذه 

 

 معايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد 2,5
 .  الموحدة للمجموعة  الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار صادرة ولكنها غير إلزامية بعد التفسيرات المعايير وأدناه الفيما يلي 

 

 (2)المرحلة   سعر الفائدة المرجعيتعديل  -
، التعديالت 2المرحلة  -المرجعي سعر الفائدة معايير المحاسبة الدولي "تعديل ، نشر مجلس 2020أغسطس  27بتاريخ 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  على  
من   2)المرحلة ، 16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وال 7رقم 

بين البنوك إعفاءات فيما  المعروض سعر الفائدة    تعديلمن    2بين البنوك(. تقدم المرحلة  فيما  المعروض    تعديل سعر الفائدة
خاٍل من   شبة بين البنوك بسعر بديلفيما المعروض الفائدة المحاسبية التي تنشأ عند استبدال سعر المسائل مؤقتة لمعالجة 

مع السماح بالتطبيق المبكر.  2021يناير    1. إن تعديل هو إلزامي لفترات إعداد التقرير السنوي المبتدئة في أو بعد  المخاطر
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 ل القوائم المالية الموحدةإيضاحات حو
 2020ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(  معايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد 2,5
 

 )تتمة(  (2)المرحلة   سعر الفائدة المرجعيتعديل  -

بأسعار بديلة خالية من المخاطر على منتجات وخدمات  البنوكبين فيما المعروضة الفائدة وال يزال تأثير استبدال أسعار 
بين البنوك، فيما  المعروضة  أسعار الفائدة  المجموعة للعقود التي تشير إلى  تتعرض    المجموعة يشكل مجاال  رئيسيا  للتركيز.

المعروضة  الفائدة  سعاراأل ، عندما يكون من المرجح أن تتوقف هذه 2021المالية التي تمتد إلى ما بعد السنة ، ليبورمثل 
  2021سنة األسعار الجديدة بعد  نظمبتقييم تأثير انتقال المجموعة إلى  تقوم المجموعة حاليا   بين البنوك عن النشر.فيما 

، وستواصل المشاركة مع أصحاب المصلحة  هاالتغييرات في منتجاتها وخدماتها وأنظمتها وإعداد تقاريرباألخذ في االعتبار  
 االنتقال.عملية  رجيين لدعم االنتقال المنظم والتخفيف من المخاطر الناتجة عن الداخليين والخا

 
 تقييم المجموعة حاليا  تأثير هذا المعيار الجديد. وتعتزم المجموعة تطبيق هذا المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي. 

 
 اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة   2,6

لموجودات للدخل والمصروفات واتؤثر على المبالغ المدرجة  تقديرات قد  وإصدار أراء  حدة من اإلدارة  إعداد القوائم المالية المويتطلب  
عدم التيقن بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي امات المحتملة. اللتزواإلفصاح عن اواإلفصاحات المرفقة والمطلوبات 

 إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 
 

 فيما يلي أهم أوجه استخدامات اآلراء والتقديرات المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. 
 
 نموذج األعمال  ( 1

بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،  االحتفاظنموذج األعمال هو من هدف العند إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان 
ن نموذج األعمال هو إعامة، ف وبصفةهذا التقييم. إجراء أي مستوى من أنشطة أعمالها ينبغي  ضمنتأخذ المجموعة في االعتبار 

 الطريقة التي يتم فيها إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. من خالل لواقع الذي يمكن أن يستدل ا
 

عند تحديد ما إذا كان نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية هو االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية  
 : ا يليم التعاقدية، تأخذ المجموعة في االعتبار

 التي وضعتها اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتشغيل تلك السياسات من الناحية العملية؛هداف األسياسات وال •

 و  ؛ومتطلبات السيولة في ظروف السوق الحالية داء المحفظةألتقييم اإلدارة  •

 . أو تحقيق مكاسب رأسمالية التعاقدية فوائد الحصصإيرادات فيما يتعلق بتحقيق اإلدارة  استراتيجية •
 
 الخسارة االئتمانية المتوقعة  ات( قياس مخصص2

المقاسة بالتكلفة المطفأة وأدوت الديّن المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  للموجودات المالية  ةقياس الخسارة االئتمانية المتوقع
ية والسلوك الظروف االقتصادية المستقبلالجوهرية حول ضات فترااالو المعقدةنماذج الشامل اآلخر هو مجال يتطلب استخدام ال

وتوقيت التدفقات النقدية  مقدار (، وتقدير عن ذلك والخسائر الناتجةتعثر العمالء في السداد سبيل المثال، احتمال  على) ياالئتمان
من    مختلفةمستويات  فيها إلى  تغييرات  ي الحيث يمكن أن تؤدعدد من العوامل    على. وتستند هذه التقديرات  ضماناتوقيم ال  يةالمستقبل

 . المخصصات
 

تمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة نتائج النماذج المعقدة المتضمنة على عدد من االفتراضات األساسية 
عدد من اآلراء الجوهرية عند تطبيق المتطلبات إصدار المتعلقة باختيار المدخالت المتغيرة والترابط المتبادل بينها. كما يتطلب 

 ائر االئتمانية المتوقعة، مثل:المحاسبية لقياس الخس
 

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

الحالة األساسية  في إطار ثالثة سيناريوهات احتساب المجموعة تقديرات التوقيت المناسب الحتمالية حدوث التعثر في السداد  -
. ومن ثم يتم احتساب االحتمالية المرجحة للخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تعيين االحتماالت، السيئةالة  حالو  الجيدة والحالة  

 على أساس ظروف السوق الحالية والمتوقعة، لكل سيناريو من السيناريوهات.

 معايير للزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛التحديد وتطبيق  -
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  2

 
 )تتمة( اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة  2,6
 
 )تتمة( الخسارة االئتمانية المتوقعة  ات( قياس مخصص2
الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط ومستويات البطالة من جهة ومعدالت تحديد الترابط بين متغيرات االقتصاد الكلي مثل  -

التعثر في السداد ومعدالت الخسارة من جهة أخرى وما يترتب على ذلك من تأثير على احتمالية حدوث التعثر في السداد وقيمة  
 التعرض عند التعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد؛ 

 ر والترجيحات النسبية للسيناريوهات النظرة المستقبلية؛ االختيا -

 تصنيف المخاطر؛ ولنموذج أنسب المالية ألغراض تحديد وتطبيق  الموجوداتتجزئة  -

االستحقاقات فيها األخرى التي ال تمثل بالنسبة للتسهيالت المتجددة والتسهيالت االستحقاقات السلوكية للتعرضات أوجه تحديد  -
 لالستحقاقات الفعلية.  يال  دقيقا  التعاقدية تمث

 
 نظام التقاعد( 3

التقاعد ذو المزايا المحددة نظام يتم تحديد تكلفة امات نظام التقاعد للمجموعة. التزتحديد في  واالفتراضاتيتم استخدام التقديرات 
التقييم االكتواري على إجراء العديد من االفتراضات والقيمة الحالية اللتزامات نظام التقاعد باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن 

والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. يتضمن هذا على تحديد معدل الخصم والزيادة المستقبلية في الراتب ومعدالت 
 الوفيات والزيادة المستقبلية في نظام التقاعد. 

 
 مبدأ االستمرارية ( 4

المصادر ا لديهالمجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن  المجموعةم لقدرة تقيي بإجراء دارة اإلقامت 
غير مؤكدة التي من  جوهرية  لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور  

ة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية الممكن أن تسبب شكوكا  جوهرية حول قدرة المجموع
 الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.  

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية( 5

تستند تلك ة. في السوق النشطالتي ال يتم تداولها تقديرات لتحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمشتقات المالية وضع كما يتم 
درجات مختلفة من الرأي وعدم التيقن، ومن ثم قد تختلف النتائج على  عوامل تتضمن  عدة  حول  افتراضات  التقديرات بالضرورة على  

 .تلك التقديراتالفعلية مما ينتج عنها تغيرات مستقبلية في مثل 
 
 ( انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة6

ما إذا كانت الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية غير المحددة هي منخفضة القيمة على األقل  تحدد المجموعة 
، سترداد القابلة لالعلى أساس سنوي. يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد قيمتها 

. تم اإلفصاح عن وتوضيح االفتراضات والتقديرات المستعلمة وقيمتهاالبيع  تكاليفن بين قيمتها العادلة ناقصا  والذي يعد األعلى م
 . 13  رقم يضاحاإلالرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لمختلف الوحدات المنتجة للنقد بالتفصيل في 

 

التدفقات النقدية من الميزانيات توقعات  ستخدام  اب  المستعملةمنتجة للنقد على حساب القيمة    لكل وحدة  لالستردادقيمة الشهرة القابلة  تستند  
ستخدام معدل النمو االسمي إلجمالي الناتج المحلي في الدول ابالسنوات الخمس  توقعات  مستخلصه من  المالية المعتمدة من قبل اإلدارة،  

التدفقات النقدية تكلفة رأس المال المعدل لتخصيص عالوة مخاطر  توقعات علىالمعنية التي تعمل فيها. يمثل معدل الخصم المطبق 
 . تلك مالئمة لقطاعات األعمال

 
للحد من أي فروق قد تنتج بين الخسارة بانتظام المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية  واالفتراضاتتتم مراجعة المنهجية 

 الخسارة الفعلية. والمقدرة 
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 19 -( تأثير جائحة كوفيد 7

األعمال التجارية إضطرابات في ات على الصعيد العالمي، مما تسبب في يعلى مختلف االقتصادبشدة  19-لقد أثرت جائحة كوفيد 
في البيئة االقتصادية. كما شهدت األسواق المالية العالمية  تيقن جوهرية وقد أدى ذلك إلى وجود حاالت عدم  واألنشطة االقتصادية
تحقيق استجابت الحكومات والمصارف المركزية بتدخالت نقدية ومالية من أجل لقد . واالقتصاديةتقلبات في المستويات متزايدة 

 دية. استقرار األوضاع االقتصا
 

أسعار العام في متوسط  نخفاضيؤدي اال، ومن المتوقع أن السنةخالل  شهدت أسعار النفط تقلبات غير مسبوقة، وفي الوقت نفسه
 .اتيمتوسط إلى طويل األجل على االقتصادالنفط تأثير 

 
. على الرغم من أن السياسات المحاسبية للمجموعةهامة في تطبيق قرارات أصدرت اإلدارة  ،المالية الموحدة هذه القوائمإعداد عند 

المعلومات المتاحة أو بناء  على أفضل تقييم لإلدارة بمثابة تعتبر داء الرئيسية تخضع للتقلبات االقتصادية الحالية، إال أنها مقاييس األ
   .رصدالقابلة لل

 
وما يترتب عليه من نتيجة لالضطرابات االقتصادية  2020لسنة  /منذ الربع األول اتفي التقديرالتيقن عدم أوجه مستوى زاد قد ل

 .43 رقم  اإليضاحعلى النحو المبين في  19 –تأثيرات جائحة كوفيد 
 

جهات التنظيمية والمعايير من الالتوجيهات المتاحة استنادا  إلى لمعلومات االقتصاد الكلي ذات الصلة قامت المجموعة بإجراء تقييم 
التقييم كما في وقرارات وتقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة ير المالية، مما أدى إلى تغييرات في منهجية الدولية إلعداد التقار
 .2020ديسمبر   31وللسنة المنتهية في 

 
لحاالت عدم ستجابة  ابتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة  المجموعة    تقامبناء  على ذلك،  

، يتعين نقل  9إلعداد التقارير المالية رقم  ار الدولييبموجب المعالنفط. تقلبات أسعار و 19 –التيقن الناتجة عن جائحة كوفيد 
 ها في مخاطرجوهرية زيادة شهدت قد تلك الموجودات المالية إذا كانت فقط  2إلى المرحلة  1المالية من المرحلة الموجودات 

. جوهرية في مخاطر التعثر في السداد عندما تكون هناك زيادة  يةمخاطر االئتمانالجوهرية في الزيادة التحدث  .منحهامنذ  يةاالئتمان
وراء أي األساسي  السبب  األخذ في االعتبار  ، مع  مثل احتمالية عدم الدفعمؤشرات أخرى  لتقييم المقترضين  تواصل المجموعة عملية  

 أو غير مؤقتة.  19 –جائحة كوفيد نتيجة لـ ا  أن تكون مؤقتتمل المحصعوبات مالية وما إذا كان من 
 

للنظرة التقلبات في عوامل االقتصاد الكلي  زيادة  تأثير  قامت المجموعة باألخذ في االعتبار  ، فقد  سريع التطوروبالنظر إلى أن الوضع  
وقد تم إظهار هذه المتوقعة.  يةخسائر االئتمانال، عند تحديد مدى خطورة واحتماالت السيناريوهات االقتصادية لتحديد المستقبلية
النموذج إذا  مخرجات  اإلدارة على    استثناءاتيمكن تطبيق    .القائمةالعالقات المتراجعة  التعديالت التي أدخلت على  من خالل  التقلبات  

المجموعة  واصل  ت،  عالوة على ذلك.  الحاليةية ومعالجة ظروف السوق  مخاطر االئتمانالجوهرية في الزيادة  ال مع هدف  كانت متوافقة  
 .على قطاعات الصناعة المتأثرة 19  – لجائحة كوفيد عن كثب تأثير مخاطر السداد المحتملة المراقبة  
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   2,7

الموضحة بالتفصيل  تلك  ، باستثناء  في إعداد هذه القوائم المالية الموحدةبصورة مستمرة  المطبقة  الرئيسية  السياسات المحاسبية  فيما يلي  
 هي موضحة أدناه.    ، 2,4و 2,2 اإليضاحين رقم في 
 

 استثمارات في شركات زميلة   )أ(
. إن النفوذ المؤثر هي القدرة على  تلـك الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذا  مؤثرا  ولكنها ال تسيطر عليهاالشركات الزميلة هي  

فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة   تالمشاركة في اتخاذ القرارا
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية،  .الملكية طريقة حقوق باستخدامات في الشركات الزميلة الستثماراحتساب ايتم على تلك السياسات. 

تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريا  إثبات خسارة انخفاض القيمة لحصة استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة. تقوم 
انخفاض قيمة االستثمارات في الشركة الزميلة.  دليل موضوعي يثبت ا إذا كان هناك  المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، بتحديد م

إذا وجد مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب قيمة انخفاض القيمة والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة 
 الموحدة للدخل. ائمة قوقيمتها المدرجة، ومن ثم إثبات خسارة انخفاض القيمة في ال

 
إن تواريخ إعداد التقارير المالية للشركات الزميلة والمجموعة متطابقة والسياسات المحاسبية للشركات الزميلة مطابقة بشكل جوهري 

القوائم  على لتلك المستخدمة من قبل المجموعة فيما يتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابهة في الظروف المتماثلة. يتم إجراء تعديالت 
   أي اختالفات في السياسات المحاسبية التي قد تكون قائمة. لتوحيدالمالية الموحدة 

 
   معامالت العمالت األجنبية ()ب
 
 المعامالت واألرصدة  (1)

 . ةالمعاملإجراء السائدة بتاريخ ذات الصلة العملة الرئيسية بأسعار صرف تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيا  يتم 
 

السائدة بتاريخ باستخدام أسعار الصرف العملة الرئيسية  إلىبالعمالت األجنبية المعروضة يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 
 الصرف في "دخل المتاجرة" في القائمة الموحدة للدخل. أسعار ن  عزانية. يتم تضمين أي فروق ناتجة المي
 

 تواريخ البستخدام أسعار الصرف السائدة  ابالعمالت األجنبية بغير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات  
يمة المقاسة بالقالدخل الشامل اآلخر  خالل  من  المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة  غير النقدية  االستثمارات  لمعامالت. يتم تحويل  المبدئية ل

ستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة ويتم تضمين الفروق في الدخل  العادلة بالعمالت األجنبية با
رباح أو األخالل من كمدرجة بالقيمة العادلة البنود تم تصنيف تلك الشامل اآلخر كجزء من تعديل القيمة العادلة للبنود المعنية، إال إذا 

 ، ففي هذه الحالة يتم تسجيلها في القائمة الموحدة للدخل. الفعالتحوط الستراتيجية امن  ا  ئر أو هي جزءالخسا
 
 شركات المجموعة  (2)

التي ال تعتبر الدوالر األمريكي عملتها الرئيسية إلى   والشركات الزميلة يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية
الدوالر األمريكي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية. ويتم تحويل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف  

حويل العمالت األجنبية" التي تشكل في "إحتياطي ت عن التحويل. يتم تضمين أي فروق ناتجة فترة إعداد التقارير الماليةالسائدة في 
ستبعاد العمليات ا. عند ستثناء الحد الذي تم فيه تخصيص فروق التحويل إلى الحقوق غير المسيطرةر با جزءا  من الدخل الشامل اآلخ

 لدخل. فروق التحويل المرتبطة بها والمثبتة مسبقا  في الدخل الشامل األخر في القائمة الموحدة ل يتم إثبات األجنبية، 
 
 األدوات المالية   ج()

يعتمد تصنيف األدوات المالية عند اإلثبات المبدئي على الغرض الذي من أجله تم اقتناء األدوات المالية وعلى خصائصها. يتم إثبات 
األرباح أو الخسائر تضاف إليها خالل من ود غير المدرجة بالقيمة العادلة باإلضافة إلى البنجميع األدوات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة 

 هاستحقاقايتم إطفاء العالوات والخصومات على أسس منتظمة حتى تاريخ  قتناؤها أو إصدارها.  المعاملة التي تنسب مباشرة  إلى ايف  تكال
 .  حسب مقتضى الحالستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وترحل إلى دخل الفوائد أو مصروفات الفوائد، اب



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

20 

 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 2020ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2,7
 

 تتمة( )األدوات المالية  ج()
 

 تاريخ اإلثبات  (1)
، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بتسليم التسويةجميع المشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ 

العادية هي تلك التي تتعلق بشراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات   و المبيعاتأأو توصيل الموجود. المشتريات  
 إلطار الزمني المنصوص عليه عامة  في القوانين أو حسب أعراف السوق.  خالل ا

 

 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية  (2)
  م إلى استحقاقاتها باستخدا. يتم إطفاء العالوات والخصومات  المطفأة  التكلفةبيتم مبدئيا  إثبات أذونات الخزانة وودائع لدى بنوك مركزية  

 الفائدة الفعلي.   معدلطريقة 
 

 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وقروض وسلف  (3)
ذات مالية الية األخرى والقروض والسلف هي موجودات والمؤسسات الم)بما في ذلك الحسابات المصرفية( الودائع لدى البنوك 

القروض المعاد التفاوض بشأنها هي القروض التي تم تعديل خطة سدادها  ثابتة.  استحقاقمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ 
لتتماشى مع التغيير في التدفقات النقدية للمقترض، في بعض الحاالت مع تحسن الضمان ودون  المستمرة كجزء من عالقات العمالء 
تصنف مخاطر هذه الموجودات وفقا  لسياسة التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة كما هو موضح في   تقديم أية تنازالت أخرى.

الفائدة الفعلي،  معدلستخدام طريقة ابعد اإلثبات المبدئي، يتم الحقا  قياس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة ب )ج(. 32 رقم يضاحاإل
 نخفاضان  ع . يتم إثبات الخسائر الناتجة  لخسائر االئتمانيةاأي مبالغ تم شطبها ومخصص    معدلة لتحوط القيمة العادلة بفعالية، بعد خصم

حساب مخصص  في " واالئتمانية ومخصصات أخرىخسائر الفي القائمة الموحدة للدخل ضمن "مخصص  قيمة تلك الموجودات
خصومات من االقتناء   وأفي الميزانية الموحدة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي عالوات  الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 والرسوم التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. يتم تضمين اإلطفاء ضمن "دخل الفوائد" في القائمة الموحدة للدخل. 
 

 أدوات الديّن  (4)
 ن بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إذا: يتم قياس أدوات الديّ 

 

 و  التدفقات النقدية التعاقدية؛بالموجودات من أجل تحصيل االحتفاظ الذي يهدف إلى يتم االحتفاظ بالموجودات في نموذج األعمال  -
  

تي تعد فقط مدفوعات على المبلغ األصلي للديّن  تدفقات نقدية والالشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة  ينتج عن   -
 ائدة على المبلغ األصلي القائم.الفو

 

عند اإلثبات المبدئي. ويتم تعريف "الفائدة قيمة العادلة للموجودات المالية  "المبلغ األصلي" على أنه ال ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف
األصلي القائم خالل فترة زمنية  المرتبطة بالمبلغ  يةمخاطر االئتمانالللقيمة الزمنية للنقود وعلى المبلغ األصلي القائم" على أنها مقابل 

ت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط محددة ومخاطر وتكاليف االقتراض األساسية األخرى وكذلك هامش الربح. وعند تقييم ما إذا كان
 ائدة على المبلغ األصلي القائم، تأخذ المجموعة في االعتبار الشروط التعاقدية لألداة المالية. الفمدفوعات على المبلغ األصلي للديّن و

 

 :التاليينعند استيفاء كل من الشرطين يتم قياس أدوات الديّن بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

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

 

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

يتم الحقا  قياس أدوات الديّن المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب والخسائر 
الناتجة نتيجة لتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة 

 مثبتة مسبقا  في الدخل الشامل اآلخر من الدخل الشامل اآلخر إلى القائمة الموحدة للدخل. ال
 

األرباح أو الخسائر.  خالل نه يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من إ، فالمعيارينم استيفاء أي من هذين لم يتإذا 
اختيار اإلثبات المبدئي لتصنيف   للمجموعةيجوز  ، فإنه  الموجودات المالية معايير التكلفة المطفأةاستوفت  باإلضافة إلى ذلك، حتى لو  و

 عمال.األنموذج بناء  على ألرباح أو الخسائر خالل االموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من 
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 )تتمة( األدوات المالية  ج()
 

 )تتمة(  أدوات الديّن  (4)

خالل  كمدرجة بالقيمة العادلة من " تحتسب المجموعة أي تغييرات في القيمة العادلة في القائمة الموحدة للدخل للموجودات المصنفة 
 ." األرباح أو الخسائر

 

 استثمارات أسهم حقوق الملكية (5)
إذا قامت المجموعة    إالرباح أو الخسائر،  األخالل  أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من  أدوات  يتم تصنيف االستثمارات في  

. عند اإلثبات الدخل الشامل اآلخر عند اإلثبات المبدئيخالل بتصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من 
لكية كمدرجة  أسهم حقوق المأدوات اختيار ال رجعه فيه على أساس كل أداة على حدة لتصنيف إجراء للمجموعة  المبدئي، يجوز

. إذا تم تصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  الدخل الشامل اآلخرخالل بالقيمة العادلة من 
 يتم الحقا  تضمينهاال الدخل الشامل اآلخر و فيستثناء دخل أرباح األسهم ايتم إثبات جميع المكاسب والخسائر، بالشامل اآلخر، فإنه 

 في القائمة الموحدة للدخل. 
 

 األدوات المالية األخرى  (6)
 يتم تصنيف الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا: 

 قتناؤها أساسا  لغرض بيعها في المدى القريب؛اتم  -

معا  ويوجد هناك نمط فعلي حديث لربحية قصيرة عند اإلثبات المبدئي، تعد جزءا  من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتهما  -
 األجل؛ أو 

 هي مشتقات مالية وغير مصنفة وفعالة كأداة تحوط أو ضمان مالي. -
 

 أدوات التحوط( بخالفمالية )المشتقات ال (7)
 الموحدة للدخل ضمن "دخل المتاجرة".المحتفظ بها لغرض المتاجرة في القائمة  المالية  القيم العادلة للمشتقات  في  تغيرات  تضمين اليتم  
 

حيث يتم األخذ في االعتبار العقد بأكمله من أجل تحديد  العقد األصليال يتم فصل المشتقات الضمنية في األدوات المالية األخرى من 
ت التغيرات في القيمة العادلة  يتم إثبا، واألرباح أو الخسائرخالل  كمدرجة بالقيمة العادلة من    تلك األدوات الماليةتصنيفها. يتم تصنيف  

 في القائمة الموحدة للدخل. المختلط بأكمله لعقد ل
 

 مطلوبات ثانويةدين ألجل وودائع و (8)
 تدرج هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، بعد خصم المبالغ المسددة.

 

 ستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية ا )د(
( ةمشابهالمالية  الموجودات  الجزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من  حيثما يكون مناسبا ،  ستبعاد الموجود المالي )أو  ايتم  
 عند:

 

 انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجود؛  -
 

المستلمة بالكامل دون  النقدية تعهدت بسداد التدفقات  وأستالم التدفقات النقدية من الموجود اقيام المجموعة بنقل حقوقها في  -
 تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب "ترتيب سداد"؛ أو

 

مكافآت المخاطر والجميع  ( قامت المجموعة بنقل1قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود سواء  ) -
موجود ولكنها قامت بنقل السيطرة الجوهرية للمكافآت  المخاطر والنقل أو إبقاء جميع  تقم ب( عندما لم  2أو )  موجودالجوهرية لل

 على الموجود.
 

   ء مدته.أو إلغائه أو انتهاوفاؤه يتم استبعاد المطلوب المالي عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب قد تم 
 

 اتفاقيات إعادة شراء هـ()
ويتم تضمين المقابل المستلم   بسعر محدد مسبقا ، فإنها تبقى في الميزانية الموحدةشرائها  إعادةوفقا  للتعهد ببيع االستثمارات إذا تم 
قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء". يتم معالجة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم افي " 

 الفائدة الفعلي.  معدل استحقاقها على مدى فترة تنفيذ االتفاقية باستخدام طريقة 
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 تحديد القيمة العادلة )و(
تاريخ  السوق في  مشاركيبين  ةمعاملة منظممطلوب في  لدفعه لتحوي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر لقيمة العادلة ا

في السوق الرئيسي للموجود    إما  تحويل المطلوب تحدث أو  الموجود  بيع  معاملة  أن  بالقياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض  
 أو المطلوب؛ أو في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.  

 

في السوق على التوالي  عرة في السوق النشطة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المس
 عند إقفال العمل بتاريخ الميزانية. 

 

 ت التي لديها ميزة الدفع عند الطلب هي المبالغ المستحقة الدفع عند الطلب. للمطلوباالقيمة العادلة إن 
 

السوق النشطة وغير مستحقة   يوالتي ال يتم تداولها ف  لمالية التي تستحق عليها فوائديتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ا
الحالية ألدوات مالية تحمــل نفس  يةفائدة السوقالالتدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار نموذج على  الدفع عند الطلب بناء  

 الشروط وخصائص المخاطر.  
 

في السوق النشطة، فإنه يتم تحديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع التي ال يتم تداولها ات أسهم حقوق الملكية الستثماربالنسبة 
يتم الحالية. تقنيات التقييم  إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مشابهة لها بصورة جوهرية، أو يتم تحديدها باستخدام صافي قيمة

 على أساس التدفقات النقدية المخصومة ونماذج خصم أرباح 3ق الملكية والصناديق المصنفة ضمن المستوى تقييم سندات أسهم حقو
 األسهم.

 

 .الخيارات  تسعير  نموذجيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة غير المسعرة إما على أساس التدفقات النقدية المخصومة أو  
 

فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  قامت المجموعة بتحديدالقيمة العادلة، إفصاحات لغرض 
 .الموجودات أو المطلوبات

 

حدثت ما إذا كانت قد  المجموعةحدد تعلى أساس متكرر، الموحدة المالية  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 
أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير إلى  )استنادا  تصنيفها بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تحويالت فيما 

 . 38 رقم إعداد تقرير مالي المفصح عنه في اإليضاح( في نهاية كل فترة ا العادلة ككلالجوهري على قياس قيمته
 

 الموجودات المالية انخفاض قيمة )ز(

قامت المجموعة بتطبيق نهج من ثالث مراحل لقياس مخصص الخسائر االئتمانية، باستخدام نهج الخسائر االئتمانية المتوقعة كما 
المتعلق باألدوات المالية، بالنسبة للفئات التالية من األدوات المالية    9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  هو مطلوب بموجب  

 التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة؛ •

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

 ارتباطات القروض غير المدرجة بالميزانية؛ و •

 عقود الضمانات المالية واالعتمادات المستندية وخطابات القبول. •
 

ألرباح يتم إثبات مخصصات انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل ا
 .انخفاض القيمةأو الخسائر ويتم إظهارها في مخصصات الخسائر االئتمانية. ال تخضع استثمارات أسهم حقوق الملكية لتقييمات 

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة انخفاض قيمة نموذج 
عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة  المتضمنة على نماذج نتائج الهي  يةخسائر االئتمانال الحتسابإن مخصص المجموعة 

القيمة الحالية لجميع  المتوقعة ئتمانية االخسائر ال. يعكس نموذج انخفاض قيمة والترابط المتبادل بينهاباختيار المدخالت المتغيرة 
( على مدى العمر  2أو )  التاليةاالثني عشر شهرا   ( على مدى  1إما )حاالت العجز النقدي المتعلقة بأحداث حدوث التعثر في السداد  

غير متحيزة نتائج  يعكس مخصص الخسائر االئتمانية  تبعا  لتدهور االئتمان اعتبارا  من تاريخ االثبات المبدئي.    الماليةالمتوقع لألداة  
 وداعمة. مرجحة والتي تأخذ في االعتبار سيناريوهات متعددة تستند إلى توقعات معقولة ونتائج االحتماالت ال
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 )تتمة(  الخسائر االئتمانية المتوقعةانخفاض قيمة نموذج 
وقيمة التعرض عند التعثر في السداد   (PD)من احتمالية حدوث التعثر في السداد الخسائر االئتمانية المتوقعة تنتج مخصصات 

(EAD ) حدوث والخسارة في حالة( التعثر في السدادLGD .)احتمالية حدوث التعثر في السداد احتمالية تعثر المقترض في   تمثل
تعتبر قيمة التعرض عند التعثر .  العمر المتبقي لاللتزامعلى مدى  ى مدى االثني عشرا  شهر القادمة أو  علالمالية، إما  سداد التزاماته  

في السداد تقديرا  للتعرض للتعثر في السداد في تاريخ مستقبلي، مع األخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرضات الممولة  
قيمة . يتم تحديد ك المدفوعات على المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائمبما في ذل   بعد تاريخ إعداد التقرير المالية

واقع خبرة غير المسحوبة من خالل االرتباطات لتعرضات غير الممولة بما في ذلك التعرض عند التعثر في السداد فيما يتعلق با
الناتجة عن الخسارة المحتملة  ة في حالة حدوث التعثر في السداد  الخسارحدد  تالتحليل السلوكي وعوامل التحول االئتماني التنظيمية.  

، من بين أمور أخرى، في  للخسارة في حالة حدوث التعثر في السدادالسداد. تتمثل المحددات الرئيسية  عثر في  التعرض في حالة الت
ة وفترة االسترداد المتوقعة ومعدل الخصم  وبيانات الخسارة الخارجي قطاع من القطاعاتبيانات االسترداد / الخسارة السابقة لكل 

زيادة  المع هدف كان ذلك يتماشى إذا نتائج النموذج اإلدارة على  استثناءاتويمكن تطبيق  .وعوامل أخرى ةالتنظيمي اتوالتوجيه
 .يةمخاطر االئتمانالفي  الجوهرية 

 

تدهور االئتمان منذ  ى باستخدام نهج من ثالث مراحل يستند إلى مدمخصصات الخسائر االئتمانية قيمة ال انخفاضيقيس نموذج 
 منحه كما هو موضح أدناه: 

 

شهرا  لألدوات المالية   12قياس وإثبات مخصص الخسارة االئتمانية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى   –  1المرحلة  
ئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي. تعتبر جميع الموجودات ذات الدرجة االستثمارية هي ضمن  التي لم تزد مخاطرها اال

وفقا  لسياسة البنك األهلي المتحد بموجب افتراض انخفاض المخاطر االئتمانية، إال في الحاالت التي تتجاوز موعد  1المرحلة 
 قابلة للنقض(.يوما  )غير  60يوما  )قابلة للنقض( أو  30استحقاقها 

 

)سواء  تم تقييمها على أساس فردي أو جماعي(، ، بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي يةالئتمانالمخاطر اإذا زادت  – 2المرحلة 
العوامل  فإنها يتم قياس وإثبات مخصص الخسارة االئتمانية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. فيما يلي  عندئذ  

 : 2الرئيسية التي يتعين أخذها في االعتبار عند تصنيف الموجود ضمن المرحلة 
 

المطفأة تكلفة  الترحيل  تلقائيا   ، يتم  بشكل جوهري التصنيفالتغير في    تدهورما ي. حيثمنحهاتصنيف المخاطر منذ  التغيرات في   •
 . 2المالية إلى المرحلة  للموجودات 

 

المعنية بالمعيار لجنة العمل خاضعة للموافقة بناء  على قرار ( نقضقابلة لل - يوما   30)التي فات موعد استحقاقها يام األعدد  •
 )غير قابلة للنقض(.يوما   60؛  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

المعاد هيكلتها تسهيالت جميع ال فإنه يتطلب بأن تظلمصرف البحرين المركزي، لمتطلبات  وفقا  االئتمانات المعاد هيكلتها:  •
 من تاريخ إعادة الهيكلة.  شهرا   12ال تقل عن لفترة  2المرحلة ضمن 

 

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

 . لعملا  الذي يخضع لقرار لجنة لبلد أو ا علقطاا  في دمحد ضعف •
 

مؤشرات محددة أخرى بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما فيما يتعلق أي  •
بالملتزم أو التعرض على سبيل المثال ال الحصر، المتأخرات مع المقرضين اآلخرين والدعاوى القضائية المرفوعة ضد  

تغيرات السلبية في مؤشرات السوق لألداء المالي وما إلى ذلك، وتحدد لجنة  الملتزم من قبل المقرضين / الدائنين اآلخرين وال
 العمل بأن هذا يمثل تدهورا  جوهريا  في جودة االئتمان.

 

تعتبر األدوات المالية التي توجد لديها دليل موضوعي النخفاض القيمة أنها منخفضة القيمة ائتمانيا  ويتم تضمينها في  –  3المرحلة 
 ، فإن مخصص الخسارة االئتمانية يشمل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. 2على غرار المرحلة . هذه المرحلة 

 

المصالحة لمدة ، إال إذا انقضى الحد األدنى لفترة 1مرة أخرى إلى المرحلة   2المرحلة على أنها ال يتم تحويل التعرضات المصنفة  
  12يتم تطبيق فترة مصالحة لها لمدة  هيكلتها والتي  التسهيالت المعاد  باستثناء  تصنيفه  إلعادة  استحقاق التعرض  أشهر من تاريخ    6

من تاريخ   ا  شهر  12فترة  إال بعد انقضاء    2إلى المرحلة    3رحلة  في المتعرضات مصنفة  أي  تحويل  عالوة على ذلك، ال يتم    ا .شهر
   .إلعادة التصنيف استحقاق الحساب
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 )تتمة(  الموجودات المالية انخفاض قيمة ز((
 

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

قامت المجموعة بإجراء تحليل من واقع إثباتها المبدئي وقياسها لتوقيت دورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في السداد. 
انية المتوقعة. يتم تطبيق خبرتها وحددت المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على المخاطر االئتمانية والخسائر االئتم

التوقيت لدورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في السداد. لتحديد  االنحسارالمتغيرات االقتصادية المتوقعة على عالقات 
على المتغيرات المتعلقة بالنفط والناتج اإلجمالي المحلي باألساس تتضمن العوامل االقتصادية الكلية التي تم أخذها في االعتبار 

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

 

 تعريف التعثر في السداد
. قد يتضمن ائتمانيا  منخفضة القيمة    تکانإذا    ما  الخسائر االئتمانية المتوقعة لمعرفةتخضع لقياس    لتيا  لماليةا  وداتجولمافحص    ميت

السداد أو العجز عن عثر في خرق للعقد، مثل التالذي يثبت بأن الموجودات المالية منخفضة القيمة ائتمانيا  على الدليل الموضوعي 
سيعلن أن المقترض بعلى أن من المحتمل  ؤشراتأو معلى المبلغ األصلي أو مدفوعات على المبلغ األصلي القائم سداد الفائدة 

تعلق تالتي يمكن مالحظتها أخرى  أي معلوماتأو السوق النشطة أو اختفاء آخر جوهري إعادة تنظيم مالي عملية أو  هإفالس
االقتصادية    الظروفالمجموعة أو    يف الجهات المصدرة  لمقترضين أو  ادفع    وضعمثل التغيرات السلبية في  الموجودات  بمجموعة من  

منخفضة القيمة باعتبارها  لماليةا دواتألا بمعالجة لمتعلقةا سياستها عةولمجما لصواتالسداد في المجموعة. عثر في بالتالمرتبطة 
عند  ةرتكون المدفوعات على المبلغ األصلي للديّن أو الفائدة على المبلغ األصلي القائم متأخ مادعن  3 حلةرلما فئة نئتمانيا  ضما

 .رکثأو أ ما  وي 90 دةالسداد لم
 

 إعادة الهيکلة والتحصيل وال يوجد هناك احتمال واقعي لالسترداد. يتم شطب الموجودات المالية بعد إجراء جميع أنشطة 
 

 أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مخصص يعادل الالخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كمبلغ يتم إثبات 

مع فإنه يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر كمبلغ متراكم منخفض القيمة بالتكلفة المطفأة، الموجودات أ إذا تم قياس الذي قد ينش
 القائمة  في الدخل الشامل اآلخر إلى المثبتة دخل. يتم إعادة تدوير الخسارة المتراكمة القائمة الموحدة للفي احتساب المبلغ المقابل 

 .استبعاد الموجوداتدخل عند الموحدة لل
 

 محاسبة التحوط  (ح)
المقايضات وعقود الخيارات و العقود المستقبلية والعقود اآلجلةعلى  تدخل المجموعة في معامالت األدوات المالية المشتقة متضمنة  

إدارة من أجل  معامالت المتنبأ بها.  ن ال عإلدارة التعرضات ألسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية، بما في ذلك التعرضات الناتجة  
بالقيمة العادلة. تدرج المالية مخاطر معنية، تطبق المجموعة محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي معايير محددة. تدرج المشتقات 

 أخرى" بينما تدرج المشتقاتوموجودات  ومشتقات مالية  التي تحمل قيما  سوقية موجبة ضمن "فوائد مستحقة القبض  المالية  المشتقات  
 ومطلوبات أخرى" في الميزانية الموحدة. ومشتقات مالية التي تحمل قيما  سوقية سالبة ضمن "فوائد مستحقة الدفع  المالية

 

يعة طببما في ذلك بين بند التحوط وأداة التحوط، االقتصادية عالقة التوثيق بتعيين وعالقة التحوط، تقوم المجموعة رسميا  عند بدء 
عالقة التحوط جزءا    فعاليةيتم استخدامها في تقييم  سالتي  تشكل األساليب  ستراتيجية إدارة المخاطر للقيام بالتحوط.  االمخاطر وأهداف و
 من وثائق المجموعة.

 

في موازنة  التحوط    لضمان فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألدواتتقييم رسمي    بإجراءتقوم المجموعة  أيضا  عند بدء عالقة التحوط،  
في فاعلية تعتبر هذه التحوطات ذات . أو التدفقات النقدية العائدة إلى مخاطر التحوط بند التحوطلالتعرض للتغيرات في القيمة العادلة 

ويتم تقييمها على أساس مستمر لتحديد بأنها كانت فعالة بالفعل طوال فترات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  تحقيق تغيرات موازنة في  
في الحاالت التي تكون فيها أداة التحوط متنبأ بها، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت إعداد التقارير المالية التي تم تصنيفها فيها. 

 ن تؤثر بشكل جوهري على القائمة الموحدة للدخل.أقدية التي يمكن  للتغيرات في التدفقات النعرض التعرض  وللغاية  المعاملة محتملة  
 

في القيمة العادلة    اتتغيرالتعرض لل  التي تحوطالقيمة العادلة    ات( تحوط1إلى فئتين: )  اتصنف التحوطتألغراض محاسبة التحوط،  
التدفقات النقدية المرتبطة سواء التعرض للتغيرات في  التي تحوطالتدفقات النقدية  ات( تحوط2المطلوبات المثبتة؛ و) وأللموجودات 

 بمخاطرة معينة متعلقة بموجود أو بمطلوب مثبت أو بمعاملة متنبأ بها. 
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 القيمة العادلة  تحوطات (1)

شروط محاسبة التحوط، فإنه يتم إثبات أي مكسب أو خسارة من إعادة قياس أداة التحوط تفي بالقيمة العادلة التي    اتفيما يتعلق بتحوط
في القائمة الموحدة للدخل. يعدل البند المحوط لتغييرات القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر التي تم تحوطها ويثبت   القيمة العادلة مباشرة  ب

 الفرق في القائمة الموحدة للدخل. 
 

محاسبة التحوط.  تفي بمعاييرإلغاؤها أو تنفيذها، أو لم تعد أو  لتحوط عندما تكون األدوات المالية المحوطة قد تم بيعهاتتوقف عالقة ا 
الفرق بين  يتم إطفاء  ه ، فإنأو المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لبنود التحوط المسجلة بالتكلفة المطفأةبالنسبة 

القيمة المدرجة للبند المحوط عند انتهاء مدته والقيمة التي تم إدراجها من دون تحوطها على مدى المدة المتبقية للتحوط األصلي. إذا  
 مباشرة  في القائمة الموحدة للدخل.  ةنه يتم إثبات تعديل القيمة العادلة غير المطفأإحوط، فتستبعاد بند الاتم 
 

 عدم فعالية التحوط من:يمكن أن ينشأ 

 ؛االختالفات في توقيت التدفقات النقدية لبنود التحوط وأدوات التحوط •

 أو ؛ وأدوات التحوطتحوط تطبيق منحنيات أسعار فائدة مختلفة لخصم بنود ال •

 .في وقت التخصيص صفريةقيمة عادلة غير   لديهاالمستخدمة كأدوات تحوط المالية المشتقات  •
 
 ات النقديةتحوطات التدفق (2)

المكسب أو الخسارة من أداة من يتم إثبات جزء فإنه شروط محاسبة التحوط، تستوفي التدفقات النقدية التي  اتفيما يتعلق بتحوط
في   مباشرة    الفعال للقيمة العادلة للمشتقات الماليةالجزء غير  يتم إثبات  .  الدخل الشامل اآلخرالتحوط التي تعتبر تحوطا  فعاال  مبدئيا  في  
 القائمة الموحدة للدخل "كدخل المتاجرة".

 
إلى القائمة الموحدة   الدخل الشامل اآلخرالمثبتة مبدئيا  في  الفعالة  التدفقات النقدية  الناتجة عن تحوطات  خسائر  المكاسب أو  اليتم تحويل  

للدخل في الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المحوطة على القائمة الموحدة للدخل أو يتم تضمينها في القياس المبدئي لتكلفة الموجود أو 
   .الصلةالمطلوب ذو 

 
القيمة العادلة  في تغيرات الن ع ة أي مكاسب أو خسائر ناتج ه يتم إثباتفإن  ،لمعامالت التحوط غير المؤهلة لمحاسبة التحوطوبالنسبة 

   القائمة الموحدة للدخل للسنة.في ألداة التحوط 
 

إلغاؤها أو تنفيذها أو لم تعد مؤهلة لمحاسبة  أو يتوقف استخدام محاسبة التحوط عندما تكون األدوات المالية المحوطة قد تم بيعها
الدخل الشامل المثبتة في  التحوطخسارة متراكمة ناتجة عن أدوات ن أي مكسب أو إالتدفقات النقدية، فتحوطات التحوط. في حالة 

حتى تحدث المعاملة المتنبأ بها، إال في حالة توقع عدم حدوث معاملة التحوط فإن صافي المكسب   الدخل الشامل اآلخرتبقى في  اآلخر  
 للسنة.   إلى القائمة الموحدة للدخليتم تحويلها أو الخسارة المتراكمة المثبتة في الحقوق 

 
ذات فعالية ما إذا كانت معامالت التحوط  لتحديدعالقة التحوط وكذلك على أساس مستمر، بدء عند تقوم المجموعة بإجراء تقييم، 

قوم ت. وفي حالة تحوطات التدفقات النقدية، بنود التحوط ذات الصلةفي موازنة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لعالية 
المتوقعة للتأكد مما إذا كان من الممكن أن تؤثر أي تغيرات في تلك معاملة بتقييم ما إذا كان من المحتمل جدا حدوث الموعة مجال

  .التدفقات النقدية على األرباح والخسائر
 
 مقاصة األدوات المالية  (ط)

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية فقط وإظهار صافي المبلغ في الميزانية الموحدة إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ 
 لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ.  
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 إثبات اإليراد (ي)

ن تتدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليراد بموثوقية. كما يجب أيتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل 
 :المحددة التالية قبل إثبات اإليرادالوفاء بمعايير اإلثبات 

 
 دخل الفوائد ومصروفات الفوائد   (1)

نه يتم تسجيل دخل الفوائد أو مصروفات الفوائد بمعدل الفائدة الفعلي وهو إالتي تستحق عليها فائدة، فالمالية بالنسبة لجميع األدوات 
من المبلغ  ةالماليلألداة خالل العمر الزمني المقدرة من ستقبلية المالنقدية أو المقبوضات  المدفوعاتالمعدل الذي بموجبه يتم خصم 

القروض يعلق إثبات دخل الفوائد على . حيثما يكون ذلك مناسبا  الصافي المدرج للموجود المالي أو المطلوب المالي أو فترة أقصر، 
المالي من الموجود إذا تمت معالجة يوما  أو أكثر.  90والسلف عندما تكون الفائدة و/ أو المبلغ األصلي للديّن متأخر عن السداد لمدة 

 احتساب دخل الفوائد على أساس إجمالي. بإعادة المجموعة تقوم ، ائتمانيا  منخفض القيمة ولم يعد  3المرحلة  
 
  الرسوم والعموالت (2)

الرسوم إثبات دخل لعمالئها. يتم المجموعة دخل الرسوم والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي تقدمها تكتسب 
وتحديد  تعيينيتم  الحصول عليه مقابل تقديم الخدمات.أن يحق لها والعموالت بالمبلغ الذي يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة 

يتم  وعادة  ما  العقد. عندما تقدم المجموعة خدمة لعمالئها، يتم إصدار فاتورةعند بدء التزامات األداء، وكذلك توقيت الوفاء بها، 
 .تلبية الخدمة المقدمة في وقت معين أو في نهاية فترة العقد مقابل خدمة مقدمة بمرور الوقتا على الفور عند استحقاقه

 
معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية، ويتم إثباتها على مدى أعمارها إال إذا  من ئتمان كجزء ال يتجزأ ال الناتجة من االرسوم  يتم معاملة 

يتم إثبات الرسوم ومكونات الرسوم المرتبطة بالتزامات أداء معينة عندها يتم إثباتها مباشرة .  فإلى طرف آخر  األساسية  م بيع المخاطر  ت
 بعد الوفاء بهذه االلتزامات. 

 
 دخل أرباح أسهم   (3)

 مدفوعاتها.المجموعة الحق الستالم لدى يتم إثبات دخل أرباح األسهم عندما يوجد 
 
 األخرىدمج األعمال والشهرة والموجودات غير الملموسة  (ك)

 االقتناءستخدام طريقة الشراء للمحاسبة. يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقيم العادلة بتاريخ ادمج األعمال ب احتسابيتم 
على صافي الموجودات المقتناة مباشرة  كشهرة. يتم معاملة التغيرات في حصة ملكية الشركة األم   االقتناءمع إثبات أي زيادة في تكلفة  

 عنها فقدان السيطرة كمعامالت بين حاملي األسهم ويتم تسجيلها في الحقوق. في الشركة التابعة التي ال ينتج 
 
قياس الشهرة المقتناة من دمج األعمال بالتكلفة، والتي تعد الزيادة في تكلفة دمج األعمال على حصة المجموعة في صافي مبدئيا  يتم 

النخفاض القيمة  الشهرة    مراجعةالمقتناة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم    القيمة العادلة المحددة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة
. بعد منخفضة القيمةيمكن أن تكون  القيمة المدرجةتشير بأن كانت األحداث أو التغيرات في الظروف إذا ذلك سنويا  أو أكثر من 

 متراكمة.لا انخفاض القيمةيتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد خصم أي خسائر ، اإلثبات المبدئي

 
يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند اإلثبات المبدئي بقيمها العادلة بتاريخ اإلثبات. بعد اإلثبات المبدئي، تدرج الموجودات غير 

 متراكمة.ال انخفاض القيمةالملموسة بقيمها األصلية المثبتة بعد خصم أي خسائر 
 

سترداد للوحدة لال  ةالقابل  القيمةعن طريق تقييم  ذات األعمار غير المحددة  الشهرة والموجودات غير الملموسة    انخفاض قيمةيتم تحديد  
سترداد للوحدة المنتجة للنقد منتجة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. إذا كانت القيمة القابلة لالالوحدات من الالمنتجة للنقد )أو مجموعة 

مباشرة  في القائمة الموحدة  انخفاض القيمةنه يتم إثبات خسارة إف، المدرجة قيمتهانتجة للنقد( أدنى من مالوحدات من ال)أو مجموعة 
 للدخل.  
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المقتناة في دمج األعمال، ذات األعمار غير المحددة  ، يتم تخصيص الشهرة والموجودات غير الملموسة  انخفاض القيمةلغرض فحص  
أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد، والتي من المتوقع أن تستفيد من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة    لكل وحدة  االقتناءمن تاريخ  

الوحدات أو مجموعة من  لتلكمن أعمال الدمج، بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للمجموعة تم تخصيصها 
 ص الشهرة لها: الوحدات. كل وحدة أو مجموعة من الوحدات التي تم تخصي

 
 ضمن المجموعة والتي يتم مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية؛ و  أدنى مستوى مثل ي -

 

للمجموعة المحددة وفقا  للمعيار  الجغرافية قطاعات التقارير الرئيسية أو قطاعات األعمال  باالستناد إلى القطاع  ليست أكبر من -
 تعلق بالقطاعات التشغيلية.الم 8الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 ممتلكات ومعدات  (ل)

دة التقييم. يتم مبدئيا  إثبات األراضي المملوكة ملكا  حرا  بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم إدراج األراضي المملوكة ملكا  حرا  بمبالغ إعا 
ند باستخدام تقييمات تست. يتم تحديد القيمة العادلة مستقلين إعادة التقييم على أساس دوري من قبل مثمني عقارات مختصينإجراء يتم 

إعادة الناتج عن . يتم إثبات نتائج فائض إعادة التقييم كبند منفصل ضمن الحقوق. يتم إثبات العجز إلى مدخالت غير قابلة للرصد
الذي  المثبت مسبقا  على نفس الموجود الذي يقوم مباشرةُ بمقاصة الفائض ستثناء العجز االتقييم، إن وجد، في القائمة الموحدة للدخل، ب

 .ضمن الحقوق مباشرة  مقابل الفائض في إحتياطي إعادة التقييم يتم مقاصته
 

 المتراكم.  وانخفاض القيمةتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم اإلستهالك 
 

 نتاجية المقدرة.  الممتلكات والمعدات األخرى على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اني والاالمبستهالك على اليحسب ا
 

 : لتاليستهالك هي كاالنتاجية المقدرة للموجودات لغرض حساب االعمار اإن األ
 

 سنة   50إلى  40 مباني مملوكة ملكا  حرا   −

 سنوات  10او لغاية  على مدى فترة عقد التأجير تركيبات وتحسينات −

 سنوات  10لغاية  ممتلكات ومعدات أخرى −

 
 استثمار عقاري (م)

يتم تصنيف األراضي والمباني المحتفظ بها لغرض االستفادة من االرتفاع في ثمنها أو اكتساب عوائد إيجارات طويلة األجل وال يتم 
استهالك ستهالك المتراكم )القياس االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم اإعادة  شغلها من قبل المجموعة كاستثمارات عقارية. يتم 

مكاسب أي  . يتم إثبات  ةالمتراكم  وانخفاض القيمةستخدام طريقة القسط الثابت(  اسنة ب  40لـلى األعمار اإلنتاجية المقدرة  بناء  عالمباني  
 إتمام عملية البيع.عند ستبعاد أو االن استبعاد االستثمار العقاري في القائمة الموحدة للدخل في فترة عأو خسائر ناتجة 

 
 نقد وما في حكمهال (ن)

ودائع لدى باإلضافة إلى تلك ال، اإللزاميةقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء الودائع اإلحتياطية يشمل الن
ما في هذه المبالغ النقدية و  ستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل.اخزانة ذات تواريخ  الخرى وأذونات  األمالية  المؤسسات  البنوك وال

 تغيرات في القيمة.غير جوهرية للطر اخموتخضع لمحدد قابلة للتحويل بسهولة إلى مبلغ نقدي حكمها 
 
 مخصصات (س)

ام حالي ناتج عن حدث سابق وأن تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها التزيتم إثبات المخصصات إذا كان على المجموعة أي 
 بواقعية. 



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

28 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية 2

 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2,7

 

 الموظفينمزايا  (ع)
 

 لنظام التقاعد  المزايا المحددة
 معيتم إثبات تكاليف نظام التقاعد بصورة منتظمة بحيث تتوافق تكاليف تقديم المزايا التقاعدية للموظفين بشكل متساوي بقدر اإلمكان 

 كتواريةالايتم إثبات إعادة قياسات صافي التزام المزايا المحددة، والتي تشتمل على المكاسب والخسائر  موظفين المعنيين.  الفترة خدمة  
 بإستثناء الفوائد مباشرة  في الدخل الشامل اآلخر.  على حد سواء ى موجودات النظام وتأثير سقف الموجودات )إن وجدت( وعائد عل

 

 المحدد المساهماتنظام 
 في الفترة التي تتعلق بها.ضمن "تكاليف الموظفين" التي يتم إثبات تكاليفه و المحدد المساهماتكما تدير المجموعة نظام 

 

 ضرائب (ف)
األجنبية وفقا  لألنظمة المالية المعمول المنشآت الدخل على ضريبة دخل على الشركة في مملكة البحرين. وتحسب  ضريبةال توجد 

 بها في الدول التي تعمل بها المجموعة.  
 

الذي من المتوقع سداده.   المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات لجميع الفروق المؤقتة وتحتسب على أساس المعدل الضريبة  يتم احتساب  
 يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة فقط إذا كان االسترداد محتمال . 

 

 موجودات األمانة  (ص)
 نها ال تدرج في الميزانية الموحدة.إف وفقا  لذلك،الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة ال يتم معاملتها كموجودات للمجموعة، 

 

 مسيطرةحقوق غير  (ق)
إلى حقوق مساهمي التي ال تنسب الربح أو الخسارة وصافي الموجودات في الشركات التابعة من تمثل الحقوق غير المسيطرة جزء 

 يتم احتساب أي تغير في حصة ملكية المجموعة في الشركة التابعة التي ال ينتج عنه فقدان السيطرة كمعاملة أسهم حقوق. البنك.
 

 1ائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة دأوراق رأسمالية  (ر)
ضمن الحقوق في الميزانية الموحدة وسيتم احتساب  للمجموعة  1الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  يتم إثبات األوراق الرأسمالية 

 مدين في األرباح المبقاةرصيد لتلك األوراق الرأسمالية ك ةالمقابل التوزيعات
 
 أرباح على األسهم العادية (ش)
 م إثبات األرباح على األسهم العادية كمطلوب وتخصم من الحقوق عندما يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك.يت
 

الموحدة قائمة التوزيعات ويتم تسجيلها في مخصص فترة التي تم الموافقة عليها بعد تاريخ الميزانية كللسهم األيتم إظهار أرباح 
 كحدث بعد تاريخ الميزانية. لتغيرات في الحقوق ،ل
 
 أسهم الخزانة (ت)

ك بالتكلفة وتخصم من الحقوق. يتم تضمين أي فائض/عجز ناتج من البيع الالحق ألسهم الخزانة أدوات الملكية الخاصة بالبنيتم إثبات  
 ضمن إحتياطي الرأسمالي في الحقوق.

 

 شراء أسهم للموظفين خطة (ث)
لموظفين المؤهلين. ويتم إطفاء الفرق بين سعر اإلصدار والقيمة العادلة لألسهم بتاريخ المنح بعض اشراء أسهم  خطة  تدير المجموعة  

 حقوق. في التأثير مماثل  إجراءفترة االكتساب في القائمة الموحدة للدخل مع   مدى على
 

 وارتباطات القروضضمانات مالية  (خ)
قبول.  عتمادات مستندية وخطابات ضمان وخطابات اتقوم المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية بتقديم ضمانات مالية، تتألف من 

لتعويض حاملي الضمان عن الخسارة التي تم تكبدها محددة المالية هي العقود التي تتطلب من المجموعة إجراء مدفوعات  تالضمانا
مدفوعات عند استحقاقها وفقا  لشروط أداة الديّن. إن ارتباطات القرض هي ارتباطات مؤكدة لتقديم نتيجة لفشل مدين محدد بسداد ال

 االئتمان وفقا  للشروط والبنود المحددة مسبقا .
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 )تتمة( وارتباطات القروض ضمانات مالية  (خ)
معدلة لتكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة  إلى إصدار يتم مبدئيا  إثبات الضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة، 

مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان بعالوة اإلطفاء أو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية  . بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس  الضمان
يتم احتساب مخصص الخسارة المتوقعة على الضمانات المالية على أساس المدفوعات  يهما أعلى.  ، إأي التزام مالي ناتج من الضمان

متعلقة بالضمانات ال المطلوباتأية زيادة في  إثبات موعة استردادها. يتالمتوقعة لتعويض حامل العقد بعد خصم أية مبالغ تتوقع المجم
 .  في القائمة الموحدة للدخل 

 

 موجودات مستردة (ذ)
الموجودات المستردة هي موجودات مقتناه من تسوية ديّن. تدرج هذه الموجودات بقيمتها المستردة أو قيمتها العادلة، إيهما أقل 

 وتسجل ضمن "موجودات أخرى" في الميزانية الموحدة.  
 

 عقود اإليجار  (ض)
 

 الحق في استخدام الموجودات )المجموعة هي المستأجر(
الذي يكون فيه الموجود األساسي تاريخ العقد اإليجار )أي،  بدءفي تاريخ  الموجوداتاستخدام في حق بإثبات الالمجموعة  تقوم

في  االنخفاضوخسائر متراكم استهالك منها أي  مخصوما  بالتكلفة،  الموجوداتاستخدام في حق ال(. يتم قياس متاحا  لالستخدام
عقود   مبلغ التزاماتعلى    الموجوداتاستخدام  في  حق  التكلفة    . تتضمناإليجارعقود    تاللتزاماألي إعادة قياس  ويتم تعديلها  ،  القيمة

عقد اإليجار  بدءها في أو قبل تاريخ ئاإليجار التي تم إجراعقود المتكبدة ومدفوعات المبدئية والتكاليف المباشرة المثبتة اإليجار 
 إليجار المستلمة. منها حوافز ا ما  مخصو

 

هالك استعقد اإليجار، يتم  فترةالمؤجر في نهاية  الموجودمن الحصول على ملكية  ةمعقولمتأكدة بصورة ما لم تكن المجموعة 
، أيهما اإليجارعقد مدة المقدرة أو  ةأعمارها اإلنتاجيعلى أساس القسط الثابت على مدى الموجودات المثبتة استخدام في  الحق
الموجودات استخدام في  للحق المدرجةالقيمة  إثبات. يتم في القيمة االنخفاضإلى  الموجوداتاستخدام في حق الضع خي. أقصر
 .الميزانية الموحدةوالمعدات في  الممتلكات ضمن

 

 )المجموعة هي المستأجر( التزامات عقد اإليجار
على مدى ستسدد  اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي  عقد  التزامات  بإثبات  المجموعة  تقوم  عقد اإليجار،  بدء  في تاريخ  

بدء عقد اإليجار  تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ    اإليجار، عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات    .عقد اإليجار  فترة
عكس  ياإليجار لعقد    التزامات يتم زيادة مبلغ    بدء عقد اإليجار، بعد تاريخ    جار بسهولة.الفائدة في عقد اإليلم يكن باإلمكان تحديد معدل  إذا  

اإليجار إذا كان عقد اللتزامات  المدرجةيتم إعادة قياس القيمة  ذلك،باإلضافة إلى  .المسددةوتخفيض مدفوعات اإليجار اإلضافية الفائدة 
األساسي  الموجودأو تغيير في التقييم لشراء  ةمدفوعات اإليجار الثابتفي مضمون هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير 

 . الميزانية الموحدةوالمثبتة ضمن المطلوبات األخرى في 
 

 الخدمات المصرفية اإلسالمية  (أأ)
 يتم إجراء أنشطة الخدمات المصرفية اإلسالمية للمجموعة وفقا  لمبادئ الشريعة اإلسالمية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.  

 

 أرباح محظورة شرعا   -
حيل هذه مع الشريعة اإلسالمية. وعليه تقوم المجموعة بترتتوافق ن مصادر ال عبتجنب اإليرادات الناتجة  العمليات اإلسالميةتلتزم 

 باستخدامها ألغراض اجتماعية خيرية.   العمليات اإلسالميةوالتي تقوم  االعمال الخيريةاإليرادات إلى حساب 
 

 األموال المختلطة   -
 ال يتم خلط أموال العمليات اإلسالمية مع أموال العمليات التقليدية للمجموعة.  

 

 المنتجات اإلسالمية  أب()
 

 المرابحة
هو عقد بموجبه تقوم المجموعة ببيع السلع والعقارات وبعض الموجودات األخرى للعميل بسعر التكلفة مضافا  إليها ربح متفق عليه  

 يتمسالسعر الذي تم فيه شراء الموجود وكذلك ينص على مبلغ الربح الذي بوالذي بموجبه تقوم المجموعة )البائع( بإبالغ المشتري 
إثباته.
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 )تتمة( المنتجات اإلسالمية   (أب)
 

 اإلجارة
بين المجموعة )المؤجر( والعميل )المستأجر(، الذي بموجبه تكتسب المجموعة ربح عن طريق احتساب إيجارات على   إيجارهو عقد 

 الموجودات المؤجرة للعميل.
 

 التورق
 هو عقد بيع الذي بموجبه يشتري العميل السلع من المجموعة على أساس الدفع المؤجل ومن ثم بيعها نقدا  على الفور إلى طرف أخر.

 

 مضاربةال
هو عقد بين طرفين؛ يقدم أحدهما األموال ويسمى برب المال ويقدم الطرف اآلخر الجهد والخبرة ويسمى بالمضارب وهو المسئول عن  

عتيادية؛ سيتحمل الاألموال في مشروع أو نشاط محدد نظير نسبة من دخل المضارب متفق عليها مسبقا . في حالة الخسارة ا  تلكاستثمار  
خرق أو في السداد السداد أو التقصير التعثر في رة أمواله بينما سيتحمل المضارب خسارة جهوده. ومع ذلك، في حالة رب المال خسا

أي من شروط أو بنود عقد المضاربة، سيتحمل المضارب فقط الخسائر. يمكن للمجموعة أن تعمل كمضارب عند قبول األموال من  
 موال على أساس المضاربة. المودعين وكرب المال عندما تستثمر هذه األ

 

 الوكالة
هو عقد الذي بموجبه تقدم المجموعة مبلغ معين من المال للوكيل الذي يقوم باستثماره وفقا  لشروط محددة نظير أتعاب معينة )مبلغ من 

أي من خرق أو في السداد السداد أو التقصير التعثر في سترجاع المبلغ في حالة االمال أو نسبة من المبلغ المستثمر(. يلتزم الوكيل ب
 شروط وبنود عقد الوكالة.  

 

 اإلستصناع
قتناء اعلى أمر من صاحب العقد بتصنيع أو  إن اإلستصناع هو عقد بيع بين صاحب العقد والمتعهد الذي بموجبه يتعهد المتعهد بناء  

، ومن ثم بيعها إلى صاحب العقد بسعر متفق عليه وطريقة التسوية سواء  كان ذلك كمبالغ مستلمة  محددة  موضوع العقد وفقا  لمواصفات
 مقدما  أو عن طريق األقساط أو تأجيلها إلى تاريخ مستقبلي محدد. 

 

 إثبات اإليراد
 يتم إثبات اإليراد على المنتجات اإلسالمية المذكورة أعاله على النحو التالي:  

 

من المرابحة والتورق واإلستصناع على أساس العائد الفعلي الذي تم إقراره عند اإلثبات المبدئي للموجود ولم يتم تعديله    يتم إثبات الدخل 
 الحقا .

 

 يتم إثبات دخل اإلجارة على مدى عقد اإلجارة بحيث تحقق معدل عائد ثابت على صافي االستثمارات المستحقة. 
 

بينما يتم ، مقتضى الحاللنتائج الفعلية حسب من واقع ا ةالمضاربة على النتائج المتوقعة معدليستند الدخل )الخسارة( من التمويل ب
 لدخل.  بطريقة مماثلة لالخسائر احتساب 

 
ستحقاق على مدى فترة العقد، ويتم تعديله مقابل الدخل الفعلي عند استالمه.  الامبدأ يتم إثبات الدخل المقدر من عقد الوكالة على أساس 

 حتساب الخسائر عند تاريخ اإلعالن عنها من قبل الوكيل. يتم ا
 
 حسابات االستثمار المطلقةحقوق حاملي حصة أرباح  (أج)

حاملي حقوق يتم احتساب األرباح بعد األخذ في االعتبار جميع اإليرادات والمصروفات في نهاية السنة المالية ويتم توزيعها بين 
حاملي حقوق . يتم احتساب حصة األرباح لالمجموعة ومساهميضمن على مودعين المضاربة والتي تتحسابات االستثمار المطلقة 

 المطلقة على أساس أرصدة ودائعهم اليومية على مدار السنة، بعد خصم أتعاب المضاربة المتفق عليها والمعلنة. االستثمار حسابات 
 

 اإلسالمية.  الشريعةبأنظمة بعدم االمتثال أية مصروفات فيما يتعلق حاملي حسابات االستثمار المطلقة ال يتحمل حقوق 
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 صافي دخل الفوائد  3
 2020 2019 
 ─────── ─────── 

 دخل الفوائد   )أ(
 ألف 

 أمريكي دوالر 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

   
 98,442 88,539 أذونات خزانة 

 122,510 46,584 ودائع لدى بنوك  
 1,203,401 947,543 قروض وسلف 

 419,600 370,146 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 ─────── ────── 
 1,452,812 1,843,953 

 ─────── ────── 
 

 2020 2019 

 ─────── ─────── 

 مصروفات الفوائد  )ب(
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

   
 192,933 127,459 يات إعادة شراء(اتفاقبما في ذلك اقتراضات بموجب ودائع من بنوك )
 693,678 525,663 ودائع العمالء

 5,842 207 مطلوبات ثانوية 
 - 128 دين ألجل  

 ─────── ────── 
 653,457 892,453 

 ─────── ────── 
 799,355 951,500 

 ════════ ═══════ 
 

 2019 2020 صافي  - رسوم وعموالت  4

 ─────── ─────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

   دخل الرسوم والعموالت  
 117,911 99,366 خدمات المعامالت المصرفية  -   
 19,951 15,131 *رسوم اإلدارة واألداء والسمسرة  -   

 (10,557) ( 10,828) مصروفات الرسوم والعموالت 

 ─────── ────── 
 103,669 127,305 

 ════════ ═══════ 
 

المتعلقة بأنشطة األمانة  مليون دوالر أمريكي( من دخل الرسوم  10,5: 2019مليون دوالر أمريكي ) 4,6مبلغ وقدره * تتضمن هذه على 
 والوكالة األخرى. 

 

 2019 2020 دخل المتاجرة  5

 ─────── ─────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

   
 39,196 65,977   عمالت األجنبيةال صرف 
 4,885 8,272 الخاصة بالبنك متاجرة الأنشطة 

 ────── ────── 
 74,249 44,081 

 ═══════ ═══════ 
 مركزية قد وأرصدة لدى بنوك ن )أ(  6
 2020 2019 

 ─────── ─────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

   
 702,532 834,735 ( 24 رقم يضاحاإلنقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري ) 

 664,446 912,825 ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية 

 ────── ────── 
 1,747,560 1,366,978 

 ═══════ ═══════ 
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 مركزية بنوك  أذونات خزانة وودائع لدى  )ب( 6
 2020 2019 
 ──────── ─────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

   

 727,542 844,520 مصرف البحرين المركزي 

 1,137,879 905,114 بنك الكويت المركزي 

 306,165 584,218 البنك المركزي المصري 

 30,754 - البنك المركزي العراقي 
 ──────── ──────── 
 2,333,852 2,202,340 
 ════════ ════════ 
 

الكويت لدى بنك  الوديعةتتضمن  .بالعمالت المحلية المعنية لكل منهاممولة هي و هي بالعملة المحليةالودائع لدى البنوك المركزية وأذونات الخزانة 
 .إجباريمليون دوالر أمريكي( كاحتياطي  854,3: 2019مليون دوالر أمريكي ) 578,2 على مبلغ وقدره المركزي

 

 قروض وسلف  7
 2020  2019 

 

 ألف 
 % دوالر أمريكي 

 ألف
 % دوالر أمريكي 

     أ( حسب القطاع الصناعي 

 12,7 2,741,426 13,4 2,907,071 استهالكي/ شخصي 

 8,0 1,710,385 8.0 1,732,675 رهن سكني 

 26,5 5,717,748 27,6 5,985,032 تجاري وصناعي 

 25,7 5,529,821 27,5 5,973,545 عقاري

 5,4 1,153,099 4,1 897,366 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 18,6 3,999,375 16,9 3,665,405 خدمات  

 0,7 150,611 0,9 203,291 حكومي/ قطاع عام 

 2,4 509,659 1,6 350,217 أخرى 

 ──────── ───── ──────── ──── 
 21,714,602 100,0 21,512,124 100,0 

  ─────  ──── 
  (413,259)  (514,931) (2و 1مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

  (356,505)  (479,793) ( 3مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ───────  ───────  
 20,719,878  20,742,360  
 ═══════  ═══════  
 

 2020  2019 

 

 ألف 
 % دوالر أمريكي 

 ألف
 % دوالر أمريكي 

     ب( حسب اإلقليم الجغرافي 

 17,8 3,821,623 18,7 4,057,085 مملكة البحرين

 48,7 10,486,465 48,7 10,581,088 دولة الكويت 

 12,8 2,751,961 11,5 2,500,139 األخرى الخليجي دول مجلس التعاون 

 9,2 1,988,072 9,1 1,966,530 المملكة المتحدة 

 9,9 2,120,162 10,7 2,331,023 جمهورية مصر العربية 

 0,6 138,774 0,3 61,794 أوروبا ) بإستثناء المملكة المتحدة(  

 0,5 98,150 0,2 35,268 آسـيا )باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي( 

 0,5 106,917 0,8 181,675 أخرى  

 ──────── ───── ──────── ──── 
 21,714,602 100,0 21,512,124 100,0 

  ─────  ──── 
  (413,259)  (514,931) (2و 1مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

  (356,505)  (479,793) ( 3)المرحلة مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ───────  ───────  
 20,719,878  20,742,360  

 ═══════  ═══════  
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 )تتمة(  قروض وسلف 7

 
 للقروض والسلف ج( الجودة االئتمانية 

 2020 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

     
     درجة المعيار العالي  

 3,740,373 - 162,672 3,577,701 األفراد 

 9,350,322 - 677,119 8,673,203 الشركات

     درجة المعيار األساسي 

 310,658 - 135,478 175,180 األفراد 

 7,754,386 - 2,260,530 5,493,856 الشركات

     منخفضة القيمة ائتمانيا  

 101,748 101,748 - - األفراد 

 457,115 457,115 - - الشركات
 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 17,919,940 3,235,799 558,863 21,714,602 

مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية 
 (994,724) (479,793) (375,961) (138,970) المتوقعة 

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

 2019 

 المجموع 3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

     
     درجة المعيار العالي  

 3,539,674 - 102,297 3,437,377 األفراد 

 9,797,722 - 449,367 9,348,355 الشركات

     درجة المعيار األساسي 

 345,149 - 189.020 156,129 األفراد 

 7,414,788 - 2,017,347 5,397,441 الشركات

     منخفضة القيمة ائتمانيا  

 66,665 66,665 - - األفراد 

 348,126 348,126 - - الشركات
 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 18,339,302 2,758,031 414,791 21.512,124 

مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية 
 ( 769,764) ( 356,505) ( 312,454) ( 100,805) المتوقعة 

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

 . جودة ائتمان القروض والسلف للحصول على المزيد من التفاصيل حول  32 رقم  يضاحاإليرجى الرجوع إلى  
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 )تتمة( قروض وسلف 7
 

 ائتمانياً  منخفضة القيمةوعد استحقاقها ولكنها غير م ت ئفاال( التحليل الزمني للقروض والسلف د
 2020 

 

 لغاية

 يوماً  30

 إلى   31من 

 يوماً  60

 إلى   61من 

 المجموع يوماً  89

 

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

     
 134,732 26,823 20,283 87,626 األفراد 

 127,538 88,760 3,751 35,027 الشركات 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 122,653 24,034 115,583 262,270 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2019 

 

 لغاية

 يوما   30

 إلى  31من 

 يوما   60

 إلى  61من 

 المجموع  يوما   89

 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 أمريكي دوالر 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

     
 224,704 25,796 42,348 156,560 األفراد 

 125,651 18,518 27,495 79,638 الشركات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 236,198 69,843 44,314 350,355 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

القروض الفائت موعد استحقاقها المذكورة أعاله أي من ال تعتبر .  يوما  على تلك الفائت موعد استحقاقها بأيام قليلة 30استحقاقها لغاية تتضمن القروض والسلف الفائت موعد 
 .ائتمانيا    قيمةمنخفضة البأنها 

 

 بشكل فرديائتمانياً  المنخفضة القيمةالقروض والسلف  ( هـ

 2020 

 المجموع شركات  أفراد 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    
 558.863 457,115 101,748 ائتمانيا    المنخفضة القيمة والسلف إجمالي القروض

 (479,793) (393,307) (86,486) (3مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ─────── ─────── ─────── 
 15,262 63,808 79,070 

 ════════ ════════ ════════ 
 %85,9 %86,0 %85,0 المنخفضة القيمة ائتمانيا  والسلف القروض الخسائر االئتمانية المتوقعة على تغطية 

 ════════ ════════ ════════ 
 21,714,602 17,561,823 4,152,779 والسلف   إجمالي القروض

 ─────── ─────── ─────── 
 %2,6 %2,6 %2,5 المنخفضة القيمة ائتمانيا  والسلف نسبة القروض 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 2019 

 المجموع شركات أفراد  

 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 
    

 414,791 348,126 66,665 ائتمانيا    المنخفضة القيمةوالسلف إجمالي القروض 
 (356,505) (299,707) (56,798) (3مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ─────── ─────── ─────── 
 9,867 48,419 58,286 

 ════════ ════════ ════════ 
 %85,9 %86,1 %85,2 المنخفضة القيمة ائتمانيا  والسلف  القروضالخسائر االئتمانية المتوقعة على تغطية 

 ════════ ════════ ════════ 
 21,512,124 17,560,636 3,951,488 والسلف   إجمالي القروض

 ─────── ─────── ─────── 
 %1,9 %2,0 %1,7 والسلف المنخفضة القيمة ائتمانيا  نسبة القروض 

 ════════ ════════ ════════ 
 

  ديسمبر 31مليون دوالر أمريكي كما في  313,2بشكل فردي ائتمانيا   المنخفضة القيمةالقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض  بلغت 
   مليون دوالر أمريكي(. تتألف الضمانات من النقد واألوراق المالية والعقارات. 290,8: 2019ديسمبر  31) 2020

 

مليون دوالر أمريكي( دون  218,9: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31دوالر أمريكي كما في  مليون 385,4بلغت القيمة المدرجة للتسهيالت االئتمانية المعاد هيكلتها 
 خالل السنة.  على الخسائر االئتمانية المتوقعةإضافي أي تأثير جوهري وجود 
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 )تتمة(  قروض وسلف 7

 
 القروض والسلف   نخفاض قيمة ا( مخصص و

 القروض والسلف حسب الفئة:  خسائر   اتلمخصصتسوية فيما يلي 

 
 األفراد  - القروض والسلف خسائر  ات( مخصص1
 2020 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     

 90,702 56,798 7,956 25,948 2020يناير   1في 

 - 1,456 812 ( 2,268) 1محول من المرحلة 

 - 3,070 ( 3,886) 816 2محول من المرحلة 

 55,508 27,318 5,467 22,723 صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 ( 2,928) ( 2,928) - - * مبالغ تم شطبها 

     
 979 772 ( 124) 331 تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى 

 ────── ────── ────── ────── 
 144,261 86,486 10,225 47,550 2020  ديسمبر  31في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 2019 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     
 107,425 61,277 9.535 36.613 2019يناير  1في 

 - 2,157 2,450 (4,607) 1محول من المرحلة 

 - 3,502 (3,502) - 2محول من المرحلة 

 10,227 16,769 (450) (6,092) صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 (27,028) (27,028) - - * مبالغ تم شطبها 
     

 78 121 ( 77) 34 تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى 

 ────── ────── ────── ────── 
 90,702 56,798 7,956 25,948 2019 ديسمبر 31في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 الشركات   –القروض والسلف خسائر  ات( مخصص2

 2020 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     

 679,062 299,707 304,498 74,857 2020يناير   1في 

 - 251 2,227 ( 2,478) 1محول من المرحلة 

 - 23,311 ( 23,650) 339 2محول من المرحلة 

 176,257 75,809 82,121 18,327 صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 ( 6,178) ( 6,178) - - * مبالغ تم شطبها 

     
 1,322 407 540 375 الصرف وتعديالت أخرى تعديالت سعر 

 ────── ────── ────── ────── 
 850,463 393,307 365,736 91,420 2020  ديسمبر  31في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة(  قروض وسلف 7
 
 )تتمة( القروض والسلف  انخفاض قيمةمخصص  (و
 
 )تتمة( الشركات   –القروض والسلف  خسائر ( مخصص2

 2019 

 المجموع 3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

     

 707,821 263,571 355,797 88,453 2019يناير  1في 

 - 44 3,067 ( 3,111) 1محول من المرحلة 

 - 97.898 ( 97,898) - 2محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 للسنة  

(11,660 ) 43,578 44,868 76,786 

 ( 114,030) ( 114,030) - - *مبالغ تم شطبها

 8,485 7,356 (46) 1,175 أخرىتعديالت سعر الصرف وتعديالت      
 ────── ────── ────── ────── 
 679,062 299,707 304,498 74,857 2019 ديسمبر 31في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 .المشطوبةتمثل القيمة المدرجة الكاملة للقروض * 
 
 ومخصصات أخرى مخصص الخسائر االئتمانية (ز

 القائمة الموحدة للدخل: في مخصصات لل صافي التغطيةفيما يلي 
 2020 2019 
 ─────── ─────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

 87,013 231,765 و(7  رقم  يضاحاإلصافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلف )

القروض المشطوبة من مخصص مبالغ مستردة من القروض والسلف خالل السنة )
 ( 30,587) (16,505) بالكامل في السنوات السابقة(  

صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير 
 ( 2,316) 15,403 (ج8 رقم يضاحاإلالمتاجرة )

الميزانية صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات غير المدرجة في  
 ( 12,151) 1,004 وأخرى

 12,458 23,251 تغطية صافي المخصصات األخرى  
 ─────── ─────── 
 254,918 54,417 
 ════════ ════════ 
 



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

37 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31

 
 المتاجرةاستثمارات محتفظ بها لغرض غير  8
 2020 

 أ( حسب القطاع  

 محتفظ بها  
 بالتكلفة المطفأة  

 محتفظ بها  
بالقيمة العادلة  

من خالل  
الدخل الشامل  

 اآلخر  

 محتفظ بها  
بالقيمة العادلة  

من خالل  
األرباح أو  

 المجموع  الخسائر  

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     استثمارات مسعرة 
 2,884,445 - 240,566 2,643,879 دول مجلس التعاون الخليجي   اتحكوملمالية دين  وأوراقسندات 
 785,758 - 287,254 498,504 حكومية أخرى مالية دين  وأوراقسندات 

 1,339,168 - 192,050 1,147,118 سندات شركات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي
     وشهادات إيداع:  أوراق

 1,474,748 - 149,381 1,325,367 نوك ومؤسسات مالية أخرىب صادرة من قبل  -
 2,907,309 - 312,394 2,594,915 صادرة من قبل شركات  -

 29,068 2,083 26,985 - أسهم حقوق الملكية  أدوات 
 ──────── ─────── ─────── ──────── 
 8,209,783 1,208,630 2,083 9,420,496 

 ──────── ─────── ─────── ──────── 
     استثمارات غير مسعرة 

     وشهادات إيداع:  أوراق
 117,297 - 101,817 15,480 صادرة من قبل بنوك ومؤسسات مالية أخرى -

 97,458 4,451 93,007 - أسهم حقوق الملكية  أدوات 
 ──────── ─────── ─────── ──────── 
 15,480 194,824 4,451 214,755 

 ──────── ─────── ─────── ──────── 
 9,635,251 6,534 1,403,454 8,225,263 المجموع 

     
 (26,942) - - (26,942) ات الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصوما  منها: مخصص 

 ──────── ─────── ─────── ──────── 
 8,198,321 1,403,454 6,534 9,608,309 

 ════════ ═══════ ═══════ ════════ 
 

 2019 

 

 محتفظ بها 
 بالتكلفة المطفأة 

 محتفظ بها 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر  

 محتفظ بها 
بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو  

 المجموع  الخسائر 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

     استثمارات مسعرة 
 2,436,314 - 231,710 2,204,604 دول مجلس التعاون الخليجي   اتحكوملمالية دين  وأوراقسندات 
 923,315 - 179,096 744,219 حكومية أخرى مالية دين  وأوراقسندات 

 1,308,074 - 240,532 1,067,542 سندات شركات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي
     وشهادات إيداع:  أوراق

 1,512,219 - 219,415 1,292,804 نوك ومؤسسات مالية أخرىب صادرة من قبل  -
 2,653,411 - 254,008 2,399,403 صادرة من قبل شركات  -

 141,958 115,446 26.512 - أسهم حقوق الملكية  أدوات 
 ─────── ─────── ─────── ──────── 
 7,708,572 1,151,273 115,446 8,975,291 

 ─────── ─────── ─────── ──────── 
     استثمارات غير مسعرة 

     وشهادات إيداع:  أوراق
 82,645 - 68,747 13,898 ومؤسسات مالية أخرىصادرة من قبل بنوك  -

 87,085 2,998 84,087 - أدوات أسهم حقوق الملكية 
 ─────── ─────── ─────── ──────── 
 13,898 152,834 2,998 169,730 

 ─────── ─────── ─────── ──────── 
 9,145,021 118,444 1,304,107 7,722,470 المجموع 

     
 (11,140) - - (11,140) ات الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصوما  منها: مخصص 

 ─────── ─────── ─────── ──────── 
 7,711,330 1,304,107 118,444 9,133,881 

 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 )تتمة( ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمار 8
 

 )تتمة(حسب القطاع أ( 
  31أمريكي كما في  دوالرمليون  8,209,5ة بالتكلفة المطفأالمتاجرة المدرجة غير المحتفظ بها لغرض  ات ستثمارلالبلغت القيمة العادلة 

  مصنف مليون دوالر أمريكي  8,193,9مليون دوالر أمريكي( ومن ضمنها مبلغ وقدره  7,876,4 :2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر 
مليون دوالر    15,6مليون دوالر أمريكي( ومبلغ وقدره    7,862,5  :2019ديسمبر    31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )  1ضمن المستوى  

 مليون دوالر أمريكي(.  13,9: 2019ديسمبر  31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )   2ضمن المستوى   مصنفأمريكي 
 

مليون دوالر   40,8: 2019مليون دوالر أمريكي ) 30,6بلغ الدخل من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 أمريكي(. 

 

 ات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة ستثمارال االئتمانية ل  جودةالب(  
 2020 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    
 6,508,714 - - 6,508,714 درجة المعيار العالي  

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

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 9,413,665 95,060 - 9,508,725 
 ( 26,942) - ( 5,771) ( 21,171) الخسائر االئتمانية المتوقعة   اتمخصوما  منها: مخصص     

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

 126,526    بالقيمة العادلة  مدرجة أدوات أسهم حقوق الملكية 

    ──────── 
    9,608,309 

    ════════ 
 

 2019 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

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

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

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

 (11,140) - (1,733) (9,407) مخصوما  منها: مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة       
      ──────── ──────── ─────── ──────── 
 8,707,569 197,269 - 8,904,838 
 ──────── ──────── ───────  

 229,043    أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة  
    ──────── 
    9,133,881 

    ════════ 
 

 ستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة. اللاالئتمانية جودة الللحصول على مزيد من التفاصيل عن  32 رقم يضاحاإليرجى الرجوع إلى 
 

 ج( التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 2020 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    
 11,140 - 1,733 9,407 2020يناير   1في 

 - - 42 ( 42) 1محول من المرحلة 

 - - ( 131) 131 1المرحلة محول من 

 15,403 - 3,184 12,219 صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 399 - 943 ( 544) أخرى  وتعديالت تعديالت سعر الصرف 

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 26,942 - 5,771 21,171 2020ديسمبر    31في 

 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(  استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 8

 
 )تتمة( ج( التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 2019 

 المجموع 3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   

 

 ألف 
 أمريكيدوالر 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

    

 13,451 - 3,722 9,729 2019يناير  1في 

 - - 84 (84) 1محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية 
 ( 2,316) - ( 2,073) ( 243) المتوقعة 

 5 - - 5 وتعديالت أخرىتعديالت سعر الصرف 

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 11,140 - 1,733 9,407 2019ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 

 

 ات في شركات زميلة استثمار 9
 

 :كالتاليالشركات الزميلة للمجموعة هي  
 

 نسبة الملكية االسمية للمجموعة  بلد التأسيس االسم 
  2020 2019 

    
 % 35,0 %35,0 سلطنة عمان   ش.م.ع.ع. البنك األهلي 

    
 % 40,0 %40,0 ليبيا ش.م.ل.  ستثمارالمصرف المتحد للتجارة واال

    
 % 40,0 %40,0 المملكة العربية السعودية     شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

 
 : الشركات الزميلةات المجموعة في ستثمارفيما يلي ملخص المعلومات المالية ال

 2020 2019 
 ────── ────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

 7,222,669 7,425,146 الموجودات مجموع 

 6,028,896 6,296,424 المطلوبات مجموع 

 30,886 50,020 )حصة المجموعة(للسنة حصة النتائج 

 ( 7,436) (1,331) )حصة المجموعة(للسنة  ةالشامل  الخسارةصافي 
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 )تتمة(  ات في شركات زميلةاستثمار 9
 

المسجلة في  تستند المعلومات على المبالغ  .  جوهريةشركة زميلة   باعتباره  ش.م.ع.ع.المعلومات المالية للبنك األهلي  فيما يلي أدناه  
 .ع.ع. م.القوائم المالية للبنك األهلي ش

 2020 2019 
 ────── ────── 

 

 مليون
 دوالر أمريكي 

 مليون
 دوالر أمريكي

   ش.م.ع.ع. لبنك األهلي ا

   
   المعلومات المتعلقة بالميزانية 

 5,337,6 5,763,4 قروض وسلف 

 6,541,6 7,019,4 مجموع الموجودات 

 4,446,0 4,999,2 ودائع العمالء

 5,530,7 6,010,7 مجموع المطلوبات 

   
   المعلومات المتعلقة بقائمة الدخل 

 181,2 185,7 مجموع الدخل التشغيلي

 80,6 62,3 صافي الربح للسنة  

 13,6 14,3 أرباح أسهم مستلمة خالل السنة 

   
   المعلومات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية 

 ( 229,3) 104,9 األنشطة التشغيلية  (المستخدم فيمن )صافي النقد 

 ( 116,6) (70,8) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 163,0 7,0 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 
ع. بناء  على األسعار المسعرة في سوق مسقط لألوراق  .عالبنك األهلي ش.م.بلغت القيمة السوقية الستثمار البنك األهلي المتحد في  

 مليون دوالر أمريكي(. 185,7: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31في مليون دوالر أمريكي  190,5المالية 
 

 استثمارات عقارية 10
 

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية    بلغت،  2020ديسمبر    31مقتناه من قبل المجموعة ويتم إثباتها بالتكلفة. كما في    عقاراتتمثل هذه  
  ين مليون دوالر أمريكي(. تم تقييم االستثمارات العقارية من قبل مثمن 281,4: 2019ديسمبر  31دوالر أمريكي )مليون  198,9
 لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. في ا 3وتم تصنيفها ضمن المستوى غير القابلة للمالحظة ستخدام مدخالت التقييم ين بامستقل
 

 فيما يلي التغيرات للسنة:
 2020 2019 
 ─────── ─────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

 265,794 229,803 يناير  1في 

 9,296 15,187 إضافات  

 ( 44,401) (56,654) استبعادات 

 ( 886) (2,621) استهالك وانخفاض في القيمة وتغيرات أخرى 

 ─────── ─────── 
 229,803 185,715 ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ 
 



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

41 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31

 
 

 موجودات أخرىمشتقات مالية والقبض وفوائد مستحقة  11
 2020 2019 
 ────── ────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

   
 240,459 209,921 فوائد مستحقة القبض 

 105,489 166,662 ( 28 رقم  يضاحاإلموجودات مالية مشتقة )

 65 632 (22 رقم يضاح اإلموجودات ضريبة )

 318,252 343,187 موجودات عقارية مستردة  

 159,449 136,830 مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم أخرى 

 ────── ────── 
 857,232 823,714 

 ═══════ ═══════ 
 

مليون دوالر أمريكي( متعلقة بموجودات مالية    20,7: 2019مليون دوالر أمريكي ) 24,8تتضمن الفوائد المستحقة القبض على مبلغ وقدرة 
مليون دوالر أمريكي(    219.8:  2019مليون دوالر أمريكي )  185,1مبلغ وقدره  مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و

 يتعلق بموجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة. 
 

   اتممتلكات ومعد 12
 

 فيما يلي صافي القيم الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة: 
 2020 2019 

 ─────── ─────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

   
 92,747 93,927 أراضي مملوكة ملكا  حرا  

 26,215 31,814 مباني مملوكة ملكا  حرا  

 33,469 32,469 تركيبات وتحسينات 

 67,210 79,552 أجهزة تقنية معلومات وأخرى  

 28,875 15,393 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 47,033 43,692 الحق في استخدام الموجودات  
 ─────── ─────── 
 296,847 295,549 
 ═══════ ═══════ 
 

باستخدام مدخالت التقييم ذات التأثير الجوهري بناء   سنويا  قريبا  من نهاية السنة    ينمستقل  مثمنينمن قبل    مملوكة ملكا  حرا  الراضي  تقييم األيعاد  
ديسمبر    31خالل السنتين المنتهيتين في    لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.في ا   3غير القابلة للمالحظة وتم تصنيفها ضمن المستوى    ت المدخالعلى  
 بخالف التغيرات في التقييم. 3راضي المملوكة ملكا  حرا  المصنفة ضمن المستوى األ، لم تكن هناك أي تغيرات في 2019و 2020

 

 الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة   13
 

 2020  2019 

 الشهرة   

 موجودات 
 الشهرة    المجموع   غير ملموسة 

 موجودات 
 المجموع   غير ملموسة

 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
  دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

        
 478,319 49,014 429,305  487,155 54,738 432,417 يناير 1في 

 تعديالت 
 8,836 5,724 3,112  ( 1,197) 1,076 ( 2,273)   سعر الصرف 

 ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 
 487,155 54,738 432,417  485,958 55,814 430,144 ديسمبر  31في 

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

 الشهرة: 
  توضيح . تم نخفاض القيمةاألغراض فحص المقتناة  للمنشآتالوحدات المنتجة للنقد  إلىيتم تخصيص الشهرة المقتناة من خالل دمج األعمال 

. 30 رقم  يضاحاإلة من الوحدات المنتجة للنقد في القيمة المدرجة للشهرة والموجودات غير الملموسة المخصصة لكل وحد
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 )تتمة(  الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة 13

 
 : )تتمة( الشهرة 

 
 للوحدات المنتجة للنقد  لالستردادالرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة  االفتراضات

(. إن الفرضيات الرئيسية %17,8إلى  %8,1: 2019) %16,9إلى  % 6,6انخفاض قيمة الشهرة  لفحصبلغ معدل الخصم المستخدم 
على هذا  والمستخدمة في تقدير القيم القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد كانت حساسة لفحص مرونة حسابات القيمة المستعملة. 

للوحدات المنتجة للنقد   لالسترداد   ةلقابلا  القيمةالرئيسية المستخدمة لتحديد    االفتراضاتاألساس، تعتقد اإلدارة أن التغيرات المعقولة في  
 . انخفاض في القيمةللمجموعة سوف لن ينتج عنها 

 
 موجودات غير ملموسة: 

على   محددة. بناء  الغير ذات األعمار  للشركات التابعةخيص المصرفية اتتضمن الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية على التر
تم تحديد القيم  (.نفسه: 2019النخفاض القيمة )موجودات غير الملموسة، لم يتم تحديد أي مؤشر ال نخفاض قيمةالالسنوي تقييم ال

 النهائية المتوقعة.وقيمها  اقتنائهاقتناء عن طريق خصم األرباح المستقبلية المتوقعة من الالمصرفي في وقت اللترخيص العادلة  
 

 ودائع من بنوك  14
 2020 2019 
 ──────── ──────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

 186,298 135,885 تحت الطلب وقابلة لالستدعاء  ودائع
 4,837,617 4,082,532 ودائع ألجل

 ──────── ──────── 
 4,218,417 5,023,915 

 ════════ ════════ 

 شراء  إعادة بموجب اتفاقيات  اقتراضات 15
 

مليار دوالر   7,7بقيمة  شراء،  الإعادة    ترتيباتلدى مؤسسات مالية مختلفة من خالل    مضمونة  ائتمانية  اقتراض لدى المجموعة خطوط  
 مليار دوالر أمريكي(.  7,4: 2019ديسمبر  31أمريكي )

 
 مليار 2,9: 2019يسمبر د 31دوالر أمريكي ) مليار 3,6قتراضات بموجب هذه االتفاقيات ال، بلغت ا2020ديسمبر  31كما في 

 ديسمبر  31دوالر أمريكي ) مليار 4,3دوالر أمريكي( وبلغت القيمة العادلة لسندات الديّن ذات الفئة االستثمارية المرهونة كضمان 
 دوالر أمريكي(.  مليار 3,2: 2019

 

 ودائع العمالء  16
 2020 2019 
 ──────── ──────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

 4,686,902 5,399,932  وقابلة لالستدعاء حسابات جارية 

 2,303,610 2,837,387  حسابات التوفير

 18,527,611 16,945,266 ودائع ألجل 
 ──────── ──────── 
 25,182,585 25,518,123 
 ════════ ════════ 
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 ديون ألجل  17
 2020 2019 
 ──────── ──────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   ألجل ثنائية: ديون 

 - 100,000 2022تسدد في شهر ديسمبر  -

 - 75,000 2023تسدد في شهر ديسمبر  -
 ──────── ──────── 
 175,000 - 
 ════════ ════════ 

 ومطلوبات أخرى ومشتقات مالية فوائد مستحقة الدفع  18
 2020 2019 
 ──────── ──────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

 267,493 149,373 فوائد مستحقة الدفع  

 180,092 180,333 مستحقات ومبالغ أخرى مستحقة الدفع* 

 497,373 1,014,416 (28 رقم يضاحاإلمطلوبات ماليه مشتقه )

 438,593 413,320 ** أخرى ائتمانيةأرصدة 

 49,641 50,252 ( 22 رقم يضاحاإل)ضريبة  مطلوبات

 23,898 23,012 مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة***
 ──────── ──────── 
 1,830,706 1,457,090 
 ════════ ════════ 
 

  46,6: 2019ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 43,1* تتضمن المستحقات والمبالغ األخرى المستحقة الدفع على مبلغ وقدره 
 ( متعلقة بالتزامات عقد اإليجار.مليون دوالر أمريكي

 
وودائع الهامش  ةمكتسبالغير والرسوم  المتعلقة بالتأمينالتقنية مخصصات العلى  باألساساالئتمانية األخرى رصدة تتضمن األ* *

 والدائنين اآلخرين. 
 
 .غير المسحوبة تمثل هذه مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على العقود المالية مثل الضمانات وعقود االرتباطات* **
 

 مطلوبات ثانوية  19
 

 المعنية.  للمنشآتثانوية لمطالبات جميع الدائنين اآلخرين  االقتراضاتتعتبر هذه 
 2020 2019 
 ────── ────── 

  
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    
 17,997 -   (2020يناير  20بتاريخ )سنوات يسدد  10دين ثانوي مدته  -

    

 9,865 10,032    2025يوليو  24 فيتسدد  -
    

  ─────── ─────── 
  10,032 27,862 

  ═══════ ═══════ 
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 الحقوق 20
 2020 2019 
 ─────── ─────── 

 المصرح به: )أ(

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

   رأس المال  
دوالر   0,25مليون سهم( بقيمة إسمية قدرها 10,000:  2019مليون سهم ) 10,000
 2,500,000 2,500,000 للسهم  أمريكي

 ═══════ ═══════ 
   متوفرة إلصدار أسهم عادية وفئات مختلفة من األسهم الممتازة 

   

 2019 2020 الصادر والمدفوع بالكامل: )ب(
 ─────── ─────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

 2,193,611 2,412,972 دوالر أمريكي للسهم( 0,25رأس المال لألسهم العادية )بقيمة إسمية قدرها  
 ═══════ ═══════ 
   

 8,774,4 9,651,9 عدد األسهم )بالماليين(
 ═══════ ═══════ 
   

 2019 2020 التغيرات في األسهم العادية 
 ─────── ─────── 
 )العدد بالماليين( 

   

 7,970,2 8,774,4 يناير  1كما في  االفتتاحيالرصيد 

 6,6 - : اصدار أسهم اضافية مضافا  إليه

 797,6 877,5 مضافا  إليه: إصدار أسهم منحة  
 ─────── ─────── 

 8,774,4 9,651,9 ديسمبر   31الرصيد الختامي كما في 
 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( الحقوق 20
 

 وخطة األسهم اإللزامية  سهم الموظفين خطة شراء أ )ج( 
على التوالي وذلك بعد الحصول على الموافقات   2014و 2005خالل سنتي اإللزامية  وخطة األسهمأسهم الموظفين خطة شراء تم إنشاء  

 الهيئات التنظيمية. المساهمين والالزمة من 
 

 أسهم الموظفين خطة شراء 

 2019 2020 أسهم الموظفينخطة شراء التغيرات في األسهم العادية بموجب 
 ─────── ─────── 
 ( باآلالف)العدد  
   

 187,851 126,015 الرصيد اإلفتتاحي  

 16,654 9,566 أسهم منحة صادرة خالل السنة  

 (78,490) ( 58,355) أسهم تمت ممارستها خالل السنة  
 ─────── ─────── 

 126,015 77,226 الرصيد الختامي 

 ═══════ ═══════ 
 اإللزامية   خطة األسهم

خطة األسهم اإللزامية شراء وتوفير األسهم لتلبية الخيارات التي سيتم إصدارها بموجب    أمناءبموجب نظام خطة األسهم اإللزامية، يتعين على  
. يحق لهذه األسهم الحصول على أرباح أسهم نقدية وإصدار  السنوية  نظام خطة األسهم اإللزامية كجزء من مكافآت أداء أسهم المنحة المؤجلة

 سهم منحة.  أ
 

 2019 2020 سهم العادية بموجب خطة األسهم اإللزامية ألالتغيرات في ا

 ─────── ─────── 
 ( باآلالف)العدد  

   
 18,805 10,307 الرصيد اإلفتتاحي  

 1,788 279 أسهم منحة صادرة خالل السنة  

 6,605 3,344 أسهم ممنوحة خالل السنة  

 (16,891) ( 13,930) أسهم تمت ممارستها خالل السنة  

 ─────── ─────── 
 10,307 - الرصيد الختامي 

 ═══════ ═══════ 
 1أوراق رأسمالية وصكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة   )د( 

 2020 2019 

 ─────── ─────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

   
 400,000 400,000 ([ 1)د  20البنك ]الصادرة من قبل 

 200,000 200,000 ([ 2)د 20]الصادرة من قبل الشركة التابعة 
 ──────── ──────── 
 600,000 600,000 
 ════════ ════════ 
 

الصادرة من قبل   3المتوافقة مع متطلبات اتفاقية بازل  1الرأسمالية الدائمة اإلضافية المدرجة ضمن رأس المال فئة وراق تحمل األ (1)
  5سنوي مع إعادة التعيين بعد كل نصف  سنويا  مستحقة الدفع على أساس  %6.875معدل توزيع أولي بنسبة  2015البنك خالل سنة 

. هذه األوراق المالية دائمة  %5,839معدل التوزيع إلى تعيين إعادة السنة خالل تم سنوات األولية،  5عند االنتهاء من فترة سنوات. 
ويجوز للبنك اختيار إجراء التوزيع بناء  على  "البورصة األيرلندية". إن شهادات رأس المال مدرجة في . ة وغير مضمونةوثانوي 

بتوزيع األرباح على تلك الشهادات ولن يتم اعتبار هذا الحدث  هذه األوراق المالية المطالبة ال يحق لحاملي . سلطته التقديرية الخاصة 
 اد. ال تحمل األوراق المالية أي تاريخ استحقاق وتم تصنيفها ضمن الحقوق. بأنه حدث للتعثر في السد

 

رأسمالية دائمة إضافية مدرجة ضمن رأس المال    صكوكع.، شركة تابعة للبنك،  البنك األهلي المتحد ش.م.ك.، أصدر  2016خالل سنة   ( 2)
مؤهلة لتصنف ضمن    %5,5والتي تحمل معدل ربح بنسبة    3مليون دوالر أمريكي المتوافقة مع متطلبات اتفاقية بازل    200بقيمة    1فئة  

دفع، حتي تاريخ  الحقوق. إن شهادات رأس المال هي ثانوية وغير مضمونة وتحمل مبالغ توزيع دورية نصف سنوية مؤجلة في ال
بناء  على  (. قد يتم إلغاء توزيع المبالغ الدورية فيما يتعلق بشهادات رأس المال )كليا  أو جزئيا ( 2021أكتوبر  25االستدعاء األول )

  وبورصة   "البورصة األيرلندية"للجهة المصدرة على أساس غير تراكمي. إن شهادات رأس المال مدرجة في    السلطة التقديرية الخاصة 
ال تحمل هذه الشهادات أي تاريخ استحقاق ويتم استدعائها بالقيمة االسمية )كليا  ولكن ليس جزئيا ( بناء  على خيار الجهة  . ناسداك دبي

 المصدرة في تاريخ االستدعاء األول وتخضع لشروط معينة بتاريخ كل توزيع للمدفوعات بعد ذلك.  



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

46 
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 اتحتياطياإل 21
 

 عالوة إصدار أسهم أ (
نص عليها قانون  يألسهم العادية هي غير قابلة للتوزيع إال في الحاالت التي اعالوة إصدار األسهم الناتجة عن إصدار  

 الشركات التجارية البحريني. 
 

 رأسمالي إحتياطي ب(
الرأسمالي.    حتياطيقانون الشركات التجارية البحريني، فإنه يتم تحويل أي ربح من بيع أسهم الخزانة إلى اإلوفقا  لمتطلبات   

 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.يغير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي  حتياطيإن هذا اإل
 

 إحتياطي قانوني ج(
من صافي الربح إلى اإلحتياطي   % 10تم تحويل  ،  التجارية البحريني والنظام األساسي للبنكوفقا  لمتطلبات قانون الشركات   

من رأس المال   %50القانوني على أساس سنوي. ويجوز للبنك أن يقرر إيقاف مثل هذا التحويل عندما يبلغ اإلحتياطي 
 عليها قانون الشركات التجارية البحريني.نص يالمدفوع. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي 

 

  إحتياطي إعادة تقييم العقار د(
نص يإن إحتياطي إعادة التقييم الناتج عن إعادة تقييم األراضي المملوك ملكا  حرا  هو غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي   

 عليها قانون الشركات التجارية البحريني.
 

 األجنبية  إحتياطي تحويل العمالت  هـ(
 ستثمارات في الشركات الزميلة. االتأثيرات التحويل الناتجة عن توحيد الشركات التابعة وعلى تتضمن هذه  

 

 خر اآلشامل الدخل الإحتياطي  و(
التي تم تصنيفها كمدرجة وأدوات الديّن الستثمارات أسهم حقوق الملكية يمثل هذا اإلحتياطي التغيرات في القيم العادلة  

 خر.  اآلشامل ال دخل  خالل ال بالقيمة العادلة من 
 

  إحتياطي تحوط التدفقات النقدية ز(
 ن أدوات تحوطات التدفقات النقدية للمجموعة.عالجزء الفعال للمكسب أو الخسارة الناتجة   ايمثل هذ 

 

 التغيرات في اإلحتياطيات األخرى  (ح
  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

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

         
تعديالت تحويل 

 ( 71,468) - - - - ( 71,468) - - العمالت 

تحويالت إلى القائمة 
 ( 9,661) - - ( 435) ( 9,226) - - - الموحدة للدخل 

صافي تغيرات القيمة 
 ( 32,347) - - ( 16,167) ( 16,180) - - - العادلة 

تحويالت إلى 
 1,527 - - - 1,527 - - - األرباح المبقاة

تغيرات القيمة العادلة 
 ( 6,292) ( 6,292) - - - - - - وتغيرات أخرى

إعادة تقييم األراضي 
 914 - - - - - 914 - المملوكة ملكا  حرا  

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

 ( 522,101) ( 45,439) - ( 53,739) ( 2,548) ( 473,924) 36,309 17,240 2020 ديسمبر

 ══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 2020ديسمبر  31

 
 

 )تتمة( اتحتياطياإل 21
 
 )تتمة( ات األخرى حتياطيالتغيرات في اإل (ح

 
  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

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

         
تعديالت تحويل 

 32,914 - - - - 32,914 - - العمالت 

تحويالت إلى القائمة 
 ( 168) - - ( 1,294) 1,126 - - - الموحدة للدخل 

 8,760 - - - - - - 8,760 بيع أسهم خزانة 
صافي تغيرات القيمة 

 ( 3,451) - - ( 18,822) 15,371 - - - العادلة 

تحويالت إلى األرباح 
 ( 656) - ( 1,851) - 1,195 - - - المبقاة

العادلة تغيرات القيمة 
 12,958 11,107 1,851 - - - - - وتغيرات أخرى

إعادة تقييم األراضي 
 170 - - - - - 170 - المملوكة ملكا  حرا  

 ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 31الرصيد في 
 ( 404,774) ( 39,147) - ( 37,137) 21,331 ( 402,456) 35,395 17,240 2019ديسمبر 

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

 
من استثمارات المجموعة في البلدان المختلفة. يتم تحويل موجودات ومطلوبات تلك   باألساستنتج مخاطر تحويل العمالت األجنبية  

إلى الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية. يتم تحويل بنود الدخل  للمجموعة الشركات التابعة 
المالية. يتم تضمين أي فروق صرف ناتجة عن   والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف السائدة لفترات إعداد التقارير

التحويل في "إحتياطي تحويل العمالت األجنبية" التي تشكل جزءا  من الدخل الشامل اآلخر بالتناسب بين الحقوق غير المسيطرة 
 وحقوق المالك.

 
االقتراض بطرق عدة منها ة تقوم المجموعة بتحوط صافي االستثمار في العمليات األجنبية وذلك لتخفيف أي من مخاطر العمل

 مغطى للدوالر األمريكي إلى أقصى حد ممكن والعقود اآلجلة. طويل شكل االحتفاظ بمركز والتحوط الهيكلي في  بالعملة األساسية



  البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

٤٨  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  
  

  (تتمة) اإلحتياطيات  ٢١
  
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ أرباح أسهم مدفوعة وموصى بتوزيعها  )ط
 ─────── ─────── 

 
  ألف

 دوالر أمريكي
  ألف

 دوالر أمريكي
الجمعية العمومية السنوي رباح أسهم موصى بتوزيعها خاضعة للموافقة في اجتماع أ

   القادم للمساهمين
   

  ٤٣٨٬٧٢٢  ١٢٠٬٦٤٩  مجموع أرباح األسهم النقدية الموصى بتوزيعها على األسهم العادية 
   

 ٥٬٠  ١٬٢٥ ات أمريكية للسهم)نت(سأرباح أسهم نقدية على األسهم العادية 
   

 %١٠  %٥ إصدار أسهم منحة 
  

  ١دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة وصكوك توزيع أوراق رأسمالية   ي)
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ──────────── ──────────── 

 
  ألف

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
     

 ٢٧٬٥٠٠ ٢٥٬٤٢٨ ١توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 
 ١١٬٠٠٠ ١١٬٠٠٠ ١دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  صكوكتوزيع على 

 ──────────── ──────────── 

  ٣٨٬٥٠٠  ٣٦٬٤٢٨  
 

══════════ ══════════ 

  والزكاةضرائب   ٢٢
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ──────────── ──────────── 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
   ):١٨و ١١ رقم الميزانية الموحدة (اإليضاحين

  -  ٥٨١  ضريبي حالي موجود - 
  ٦٥  ٥١ ضريبي مؤجل موجود - 

 ──────────── ──────────── 

 -   ٦٥  ٦٣٢  
 

══════════ ══════════ 
 

  
  )٢٩٬٤٤٦(  )٣٠٬٧٧٩( مطلوب ضريبي حالي - 
 )٢٠٬١٩٥( )١٩٬٤٧٣( مؤجل مطلوب ضريبي  - 

 ──────────── ──────────── 

 )٤٩٬٦٤١( )٥٠٬٢٥٢( 
 

══════════ ══════════ 

   القائمة الموحدة للدخل:
 ٤٠٬٠٧٥ ٤٤٬٥٤٤ العمليات الخارجيةمصروف ضريبي حالي على  - 
  ١٬٨٩٩ ١٬١٤٤  مصروف زكاة ناتج عن عمليات الشركة التابعة - 
 )٣٬٤٣٦( )٩٩٣( ضريبي مؤجل على العمليات الخارجية مصروف - 

 ──────────── ──────────── 

 ٣٨٬٥٣٨ ٤٤٬٦٩٥ 
 ══════════ ══════════ 
  

للوحدات إلى الخاضعة للضريبة على األرباح المستحقة تتضمن المصروفات الضريبية للمجموعة على جميع الضرائب المباشرة 
، فإنه ليس من وبالتالي فقاً للقوانين الضريبية السائدة في تلك السلطات القضائية.، والسلطات المعنية في كل بلد من بلدان التأسيس

مصروفات تتعلق ال. الفعليةالضريبية  مع تفاصيل المعدالتواألرباح الخاضعة للضريبة العملي عرض تسوية بين األرباح المحاسبية 
 لبنك األهلي المتحد مصرن معدل الضريبة لإ .البنك األهلي المتحد مصرو تحدةبالبنك األهلي المتحد المملكة الم باألساسيبية الضر

  ). %١٩٬٠: ٢٠١٩( %١٩٬٠هو  المملكة المتحدةالبنك األهلي المتحد ) و%٢٢٬٥: ٢٠١٩( %٢٢٬٥هو 
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 نصيب السهم في األرباح 23
 

 خصمسنة العائد إلى حاملي األسهم العادية للبنك بعد  للربح  المن األرباح بقسمة  العادي  للسهم  والمخفض  يحتسب النصيب األساسي 
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  1مدرجة ضمن رأس المال فئة الدائمة الرأسمالية الوراق األعلى توزيع ال

 السنة. 
 

 في األرباح: العادي النصيب األساسي والمخفض للسهم  حسابالتالي الدخل ومعلومات األسهم المستخدمة في الجدول يعكس 
 
 2020 2019 
 ──────────── ──────────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي 

   في األرباح  العادي للسهم والمخفض صافي الربح لحساب النصيب األساسي 

 730,501 452,244 الربح العائد إلى حقوق مساهمي البنكصافي 
   

 الدائمة المدرجة ضمن رأس  والصكوك التوزيع على األوراق الرأسمالية منه:  مخصوم
 ( 35,740) (33,668)   1المال فئة  

 ──────────── ──────────── 

 صافي الربح المعدل العائد إلى حقوق حاملي األسهم العادية للبنك لحساب النصيب 
 694,761 418,576 األرباح العادي فيللسهم  والمخفض األساسي

 

══════════ ══════════ 

   

 7,2 4,3 )سنتات أمريكية( األرباح العادي في للسهم والمخفض النصيب األساسي 
 

══════════ ══════════ 

 

 

 عدد األسهم
 )بالماليين(

 2020  2019 

    

 9,651,9  9,651,9 منحةالألسهم  دية القائمة خالل السنة المعدلالمتوسط المرجح لألسهم العا
 ═════════  ═════════ 

 9,651,9  9,651,9 في األرباح العادي لسهم ل نصيب المخفض الالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لحساب 
 ═════════  ══════════ 

 

 النقد وما في حكمه 24
 

 يشتمل النقد وما في حكمه المتضمن في القائمة الموحدة للتدفقات النقدية على مبالغ الميزانية التالية: 
 
 2020  2019 
    

 

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي 

    

   اإلجباري حتياطيمركزية، بإستثناء ودائع اإلنقد وأرصدة لدى بنوك 
 702,532  834,735 [ أ()6 رقم يضاحاإل]

 بتواريخ استحقاق  –أخرى مركزية وبنوك ودائع لدى بنوك أذونات خزانة و
 2,142,264 أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل  

 

2,429,591 
 ────────  ──────── 
 2,976,999  3,132,123 

 ════════  ════════ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة 25
 

تدخل المجموعة ضمن أعمالها اإلعتيادية في معامالت دون شروط تفضيلية مع مساهمين رئيسيين وشركات زميلة وأعضاء مجلس اإلدارة  
جميع القروض والسلف لألطراف ذات  تعتبر مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. ال ةسيطر الأو سيطرة ل ل خاضعةواإلدارة العليا وشركات 

حصة البنك من ربح شركات زميلة واستثمارات في شركات زميلة بشكل    توضيح تم  .  خسائر االئتمانية المتوقعة لتقييمات ال  وتخضع العالقة منتجة  
 منفصل ضمن القائمة الموحدة للدخل والميزانية الموحدة على التوالي. 

 

 :  درجة في القوائم المالية الموحدةوالمصروفات وأرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المفيما يلي الدخل  
 

 

2020 
──────────────────────────────────────────── 

 ألف دوالر أمريكي 
  اإلدارة العليا          

 
مساهمين  
 رئيسيين  

 شركات  
 زميلة  

أعضاء  
مجلس اإلدارة  
 غير التنفيذين  

 أعضاء  
مجلس اإلدارة  

التابعين  
 المجموع  أخرى     2لإلدارة

       
 6,496 3 61 6,306 126 - دخل الفوائد  

 94,992 6 104 147 356 94,379 مصروفات الفوائد  

 2,539 2 18 1,291 1,228 - رسوم وعموالت 

 15,570 - - - 15,570 - ودائع لدى بنوك  

 144,432 - 379 144,053 - - قروض وسلف 

 8,853 - - - 8,853 - موجودات مالية مشتقة  

 17,086 - - - 17,086 - ودائع من بنوك  

 3,713,693 396 8,715 30,405 - 3,674,177 1ودائع العمالء

 10,032 - - - - 10,032 مطلوبات ثانوية 

 91,897 - - 84,461 7,436 -   ارتباطات والتزامات محتملة

 14,815 2,622 12,193 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل  

 2,210 166 2,044 - - - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
رسوم أعضاء مجلس اإلدارة  

 1,622 - - 1,622 - - 3الصلةومصروفات ذات 
 

 

2019 
──────────────────────────────────────────── 

 ألف دوالر أمريكي
  اإلدارة العليا          

 
مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات  
 زميلة  

أعضاء  
مجلس اإلدارة  
 غير التنفيذين 

 أعضاء  
مجلس اإلدارة  
 المجموع  أخرى    2التابعين لإلدارة

       
 11,084 41 152 7,852 3,039 - دخل الفوائد  

 178,900 27 64 125 1,390 177,294 مصروفات الفوائد  

 5,508 1 12 2,631 2,864 - رسوم وعموالت 

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

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

 4,238 - - - 4,238 - موجودات مالية مشتقة 

 93,363 - - - 93,363 - ودائع من بنوك  

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

 9,866 - - - - 9,866 مطلوبات ثانوية 

 183,602 - - 153,666 29,936 -   ارتباطات والتزامات محتملة

 14,594 1,916 12,678 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل  

 1,992 127 1,865 - - - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة  
 2,235 - - 2,235 - - 3الصلةومصروفات ذات 

 



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

51 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(  معامالت مع أطراف ذات عالقة 25
 
مليون   3,637بإجمالي  الخليجي العمالء على ودائع من مؤسسات مملوكة من قبل حكومات دول مجلس التعاونتتضمن ودائع 1

 دوالر أمريكي(.مليون  6,730:  2019ديسمبر  31دوالر أمريكي )
 
تعيينهم من قبل مساهمي البنك ذين يتم )الموظفين( ال بنك األهلي المتحدأعضاء مجلس اإلدارة التابعين إلدارة مجموعة ال يستثنى2

شركاته أي من في مجالس إدارات البنك األهلي المتحد لتمثيل اإلدارة أو من قبل  األهلي المتحد إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد
اإلدارة جلس  ماجتماعات  حضور  أو    عضويتهملمكافآت إضافية  أية  من الحصول على    ذات الصلة  مشركاته الحليفة أو لجانه  والتابعة أ

 التعاقدية. هم لترتيبات ذات الصلة وفقا   اجتماعات اللجانأو 
 
اجتماع الجمعية من قبل المساهمين في  2019أعضاء مجلس اإلدارة لسنة ذات الصلة بمصروفات الو رسومتمت الموافقة على 3

موافقة المساهمين  حصول على لل 2020 لسنة  بالنسبةنفسه األمر وسيتم عرض  2020مارس  19بتاريخ  المنعقد العمومية السنوي
 . 2021مارس سيعقد في شهر في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي 

 

 المتعلقة ( مليون دوالر أمريكي 0,44: 2019) والبالغة ال شيءتتضمن القائمة الموحدة للدخل على مصروفات إطفاء القيمة العادلة 
 .بمعامالت الدفع على أساس األسهم

 

 مزايا الموظفين  26
 

المحلية  واألنظمةتدير المجموعة النظام التقاعدي ذو المزايا المحددة وأنظمة المساهمات التقاعدية المحددة لموظفيها وفقا  للقوانين 
 الحالية في القائمة الموحدة للدخل.    المساهماتبما في ذلك  التقاعدية  مكافآت  الالتكاليف لتقديم  يتم احتساب  في البلدان التي تعمل فيها.  

 
 المزايا المحدد  نظام
دوالر أمريكي( في القائمة الموحدة للدخل على حساب ألف  8,914: 2019ألف دوالر أمريكي ) 8,100مبلغ وقدره  احتسابتم 

 مكافـآت نهايـة الخدمة للموظفين. 
 

.  2010مارس    31اقات المستقبلية في  ستحقالتحد )المملكة المتحدة( لخدمات اتم إقفال نظام التقاعد ذو المزايا المحدد للبنك األهلي الم
ثبات الفوري للمكاسب والخسائر المتعلق بمزايا الموظفين، تقوم المجموعة باإل)المعدل(  19معيار المحاسبة الدولي رقم ل وفقا  
 الحقوق.لتغيرات في الموحدة ل قائمة ال" ضمن المحدد نظام التقاعد ذو المزاياكتوارية المتعلقة "باال
 

  المحدد المساهمات نظام
 نظامدوالر أمريكي( تجاه ألف  8,780: 2019ألف دوالر أمريكي ) 9,465ساهمـت المجموعة خـالل السنة بمبلغ وقدره 

 .األنظمةامات المجموعة على المبالغ التي ساهمت بها في العديد من التزالمحدد. تقتصر المساهمات 
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 أموال مدارة 27

 

قية لهذه  األموال المدارة نيابة عن العمالء والتي ال تمتلك المجموعة فيها حق قانوني ال تدرج ضمن الميزانية الموحدة. بلغ إجمالي القيمة السو
 دوالر أمريكي(.  مليون  2,568,7: 2019) 2020ديسمبر   31مليون دوالر أمريكي في  2,339,3األموال 

 

 مشتقات مالية 28
 

ي بين تدخل المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية في معامالت متنوعة تستخدم فيها األدوات المالية المشتقة. األداة المالية المشتقة هي عقد مال
  ات أو المؤشراألسعار المرجعية أو األساسية طرفين حيث تعتمد المدفوعات على تغيرات األسعار في واحدة أو أكثر من األدوات المالية 

 .  ة ساسي األ
 

العمالت والتي    مقايضاتعقود  مقايضات سعر الفائدة وعقود  تتضمن المشتقات المالية على الخيارات المالية والعقود المستقبلية والعقود اآلجلة و
األداة المالية   المخاطر المالية التي ينطوي عليها وجودواحدة أو أكثر من أداة مالية بين أطراف تؤدي إلى تحويل  اماتالتزتنشأ عنها حقوق و

. في البداية، تعطي األدوات المالية المشتقة طرف واحد الحق التعاقدي الستبدال الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مع طرف  األساسية 
ام تعاقدي الستبدال الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مع طرف آخر بموجب  التزآخر بموجب شروط من المحتمل أن تكون إيجابية، أو 

عقد، وليس من الضروري  ال  ءالمعنية عند بد  األساسيةشروط من المحتمل أن تكون سلبية. ومع ذلك، فهي عامة  ال تؤدي إلى تحويل األداة المالية  
  التبادل . ألن تحديد شروط  عملية المبادلة   إلجراءامات  لتزاالات تشمل كل من الحقوق وعض األدوالتحويل عند إستحقاق العقد. ب تحدث عملية  أن  

 تصبح ايجابية أو سلبية. تغير تلك الشروط فإما أن األسعار السائدة في األسواق المالية قد  ألنيتم عند بدء األدوات المالية المشتقة، 
 

 . لغرض المتاجرة المحتفظ بها  لألدوات المالية المشتقةيوضح الجدول أدناه صافي القيم العادلة 
 

 2020  2019 

 
 موجودات  
 المشتقات  

 مطلوبات  
 المشتقات 

موجودات  
 المشتقات  

 مطلوبات 
 المشتقات  

 ────── ────── ────── ────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     : لغرض المتاجرة مشتقات محتفظ بها 
 49,273 54,217 103,697 107,626 مقايضات أسعار الفائدة  -
 42,127 15,892 87,265 35,118 عقود صرف أجنبي آجلة  -
 1,036 1,036 873 810 عقود الخيارات  -

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 143,554 191,835 71,145 92,436 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

   المحتفظ بها ألغراض التحوط. يوضح الجدول أدناه صافي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة
 

 2020  2019 

 
موجودات  
 المشتقات  

 مطلوبات 
 المشتقات 

 القيم  
 االعتبارية  

موجودات  
 المشتقات  

   مطلوبات 
 المشتقات

القيم 
 االعتبارية 

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

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

مشتقات محتفظ بها كتحوطات  
       بالقيم العادلة: 

  مقايضات أسعار الفائدة -
على األدوات المدرجة  

 7,841,580 354,497 31,395 7,522,521 732,789 20,824 بالتكلفة المطفأة  

  مقايضات أسعار الفائدة -
على أدوات مدرجة  

بالقيمة العادلة من خالل  
 628,082 10,520 2,471 485,620 32,254 865 الدخل الشامل اآلخر  

مشتقات محتفظ بها كتحوطات  
       النقدية: بالتدفقات 

 217,937 39,920 197 198,863 57,137 1,419 مقايضات أسعار الفائدة  -
 14,665 - 281 14,875 401 - عقود صرف أجنبي آجلة  -

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 23,108 822,581 8,221,879 34,344 404,937 8,702,264 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 
 

تمثل صافي القيم العادلة للعقود المستحقة. أموال هامشية    ة في عقود صرف أجنبي آجل   المجموعة   معهم  ت دخلالتي  األطراف األخرى    ت ضع لقد و
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 )تتمة(مشتقات مالية  28
 

مليون  48,0: 2019دوالر أمريكي ) مليون  36,1فيما يتعلق بالموجودات المالية المشتقة المذكورة أعاله، لدى المجموعة مبلغ وقدره 
مقاصة الرئيسية هذه حق المقاصة الترتيبات  تنشأ  المقاصة الرئيسية.    ترتيبات من خالل    تسويتهايمكن  من المطلوبات التي  دوالر أمريكي(  

 محددة مسبقا .طراف األخرى أو بعد أحداث أخرى أو إفالس األفي السداد العجز السداد أو التعثر في حاالت فقط في للتنفيذ وهي قابلة 
 

 تحوطات القيمة العادلة 
سلبي بمبلغ وقدره هو  2020ديسمبر  31كما في إن صافي القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة المحتفظ بها كتحوطات القيمة العادلة 

المكسب المثبت مقاصته مقابل  والذي تمت  دوالر أمريكي(مليون  331,2 سلبي بمبلغ وقدرههو : 2019دوالر أمريكي )مليون  743,4
دوالر مليون    331,2:  2019مليون دوالر أمريكي )  743,4البالغة  والعائد على مخاطر التحوط    2020ديسمبر    31التحوط في    على بند

 31 السنتين المنتهيتين في في القائمة الموحدة للدخل خالل " ضمن "دخل المتاجرةالمقاصة تلك يتم تضمين مكاسب وخسائر أمريكي(. 
 على التوالي. 2019و  2020 ديسمبر

 

تتضمن بنود التحوط على بعض . المحوطة بالبنودمخاطر أسعار الفائدة والصرف األجنبي المتعلقة للوقاية من يتم إصدار أدوات التحوط 
واستثمارات محتفظ بها  ( مليون دور أمريكي  228,8: 2019ديسمبر  31)مليون دور أمريكي  228,2القروض والسلف البالغ قيمتها 

واقتراضات ( مليون دوالر أمريكي  7,067,0: 2019ديسمبر  31)كي مليون دوالر أمري 7,044,7لغرض غير المتاجرة البالغ قيمتها 
وودائع ( مليون دوالر أمريكي  145,0: 2019ديسمبر  31)مليون دوالر أمريكي  331,5بموجب اتفاقيات إعادة شراء البالغ قيمتها 

صافي القيمة ن ي. تم تضم(مليون دوالر أمريكي  1,619,6: 2019ديسمبر  31) مليون دوالر أمريكي  1,135,4العمالء البالغ قيمتها 
 .  في القيمة المدرجة للبنود المحوطة( مليون دوالر أمريكي  331,2: 2019)مليون دوالر أمريكي  743,4 ا البالغ قيمتهالعادلة 

 

 تحوطات التدفقات النقدية 
 التدفقات النقدية وتأثيرها على القائمة الموحدة للدخل:  ات تحوطالتي يتوقع أن تحدث فيها  ةالزمنيالفترات فيما يلي 

 

 
 ثالثة 
 أو أقل  أشهر

أكثر من ثالثة  
أشهر لغاية سنة  

 واحدة

أكثر من سنة  
واحدة لغاية 
 خمس سنوات 

 من  أكثر 
 المجموع خمس سنوات 

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

 
 ألف 

 أمريكي دوالر 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

      2020ديسمبر  31في 
 ( 53,739) ( 28,780) ( 20,112) ( 5,716) 869 نقدية التدفقات صافي ال

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

      2019ديسمبر  31في 
 (37,137) (22,438) (12,439) (2,860) 600 نقدية التدفقات صافي ال

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

 

 .2019و 2020ديسمبر  31في السنتين المنتهيتين  خالل التدفقات النقدية جوهرية على تحوطات تحوط عدم فعّالية لم يتم إثبات 
 

 ألغراض المتاجرة مشتقات مالية محتفظ بها  
والموازنة.  التمركز في السوق  تحديد  تتعلق معظم أنشطة المتاجرة في المشتقات المالية للمجموعة بمعامالت خاصة بالعمالء باإلضافة إلى  

المعدالت  و أالتغيرات اإليجابية في األسعار من تحقيق أرباح من الستفادة مع توقع اإدارة المراكز يتضمن تحديد التمركز في السوق على 
 األسعار بين األسواق أو المنتجات.  الفروق في تحديد واالستفادة من الأنشطة الموازنة على تتضمن أو المؤشرات. 

 

 مشتقات مالية محتفظ بها ألغراض التحوط 
 ر.  لقد اتبعت المجموعة نظاما  متكامال  لقياس وإدارة المخاط

 

لمخاطر    تقليل تعرضهاوذلك من أجل  مالية ألغراض التحوط  المشتقات  ال  كجزء من عملية إدارة موجوداتها ومطلوباتهاتستخدم المجموعة  
متوقعة، باإلضافة إلى التحوط   تحوط أدوات مالية محددة ومعامالت ذلك عن طريق تحقق ويالفائدة. و  ت التغيرات في أسعار العمال

 تعرضات الميزانية ككل.   مقابلستراتيجي الا
 

. باإلضافة إلى المحددة عملة ومخاطر أسهم حقوق الملكية المخاطر مقابل عمالت للتحوط التستخدم المجموعة عقود الخيارات ومقايضات 
ن ع مخاطر أسعار الفائدة الناتجة  مقابلللتحوط  اآلجلة ذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدة وعقود أسعار الفائدة 

. كما تستخدم المجموعة  فائدة ثابتة معدالتذات  ات ستثمارأو محفظة القروض واالعلى وجه التحديد محددة ات والقروض الستثماراال
فائدة عائمة. وفي جميع هذه معدالت مخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن بعض الودائع ذات  مقابل عقود مقايضات أسعـار الفائدة للتحوط 

امالت كمشتقات المعويتم احتساب رسميا   حوط وأداة التحوط تالصيل بند ، بما في ذلك تفاوالهدف منها حوط عالقة التيتم توثيق الحاالت، 
   .مالية محتفظ بها ألغراض التحوط 

 

الدخول في عقود مقايضات أسعار  الموجودات والمطلوبات و االحتفاظ بمراقبة فترات من خالل مخاطر أسعار الفائدة من تحوط الكما يتم 
 أسعار الفائدة.   ات تحوط صافي تعرضمن أجل الفائدة 
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 امات محتملةالتزرتباطات وا 29
 

 يةإئتمانإرتباطات متعلقة بتسهيالت 
طابات وخ إحتياطيةعتمادات مستندية اية وئتمانارتباطات لتقديم تسهيالت اية على ئتمانالرتباطات المتعلقة بالتسهيالت االتشتمل ا

 حتياجات عمالء المجموعة.اضمان وخطابات قبول لتلبية 
 

تواريخ إنتهاء  عتمادات تتجدد تلقائيا ، ولها عادة  ارتباطات التعاقدية لتقديم قروض وية االئتمانالرتباطات تقديم التسهيالت ااتمثل 
سحب، فإن مجموع مبالغ العقود ال لشروع في تباطات قد تنتهي قبل ارالنهائها. وحيث أن اخاصة إلأخرى محددة أو تحكمها بنود 

 االحتياجات النقدية المستقبلية.بالضرورة ال يمثل 
 

ة( المجموعة بالدفع نيابة عن  حتياطياإلتسهيالت الوخطابات الضمان وخطابات القبول )اإلحتياطية عتمادات المستندية الاتلزم 
  و أة مخاطر سوقية في حالة إصدارها  حتياطياإل  للتسهيالتاماته وفقا  لشروط العقد. إن  التزالوفاء بمن  العمالء في حالة فشل العميل  

 ما تكون بأسعار فائدة عائمة.  العقود عادة   تلكتقديمها بأسعار فائدة ثابتة، إال أن 
 

 ية التالية: ئتمانالمتعلقة بالتسهيالت االرتباطات االلدى المجموعة 
 2020 2019 
 ───────── ───────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   امات محتملة:التزرتباطات وا

 2,671,283 2,710,332 خطابات ضمان

 177,977 244,546 خطابات قبول

 381,452 390,673 اعتمادات مستندية

 ───────── ───────── 
 3,345,551 3,230,712 

 ═════════ ═════════ 
   فيما يلي استحقاق االلتزامات المحتملة:

 2,330,480 2,511,668 سنة واحدة  أقل من 

 900,232 833,883 سنة واحدة  أكثر من 
 ───────── ───────── 
 3,345,551 3,230,712 
 ═════════ ═════════ 
   رتباطات غير قابلة للنقض: ا

 575,702 222,380 رتباطات قروض غير مسحوبة ا

 ═════════ ═════════ 
 

 ضافية.  السيولة اإلفصاحات  إل  35  رقم  يضاحاإللمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة و  18  رقم  يضاحاإلكما يرجى الرجوع إلى  
 

 معلومات قطاعات األعمال 30
 

 قطاعات أعمال رئيسية: أربع  ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى 
 

مع ودائع العمالء من األفراد والحسابات الجارية وتقديم قروض  تتعامل باألساس  - الخدمات المصرفية لألفراد 
 ئتمان العلى المكشوف وتسهيالت بطاقات ا  اتبواستهالكية وقروض عقارية سكنية وسح

 وتحويل األموال. 
 

ية ية أخرى وودائع وحسابات جارئتماناتوفير قروض وتسهيالت تتعامل باألساس مع  - الخدمات المصرفية للشركات 
  .للعمالء من الشركات والمؤسسات

 

توفير خدمات أسواق األموال والتجارة والخزانة، وكذلك إدارة  تتعامل باألساس مع  - اتستثمارالخزانة واال
 العمليات التمويلية للمجموعة.  االستثمارات و

 

 الخدمات المصرفية الخاصة 
 

أصحاب الثروات الكبيرة من خالل منتجات ذوي خدمة العمالء تتعامل باألساس مع  -
   ات بديلة.استثمارية وأمانات وئتماناية وتسهيالت استثماروصناديق 
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بين هذه القطاعات   فيما المجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. المعامالت  قطاعات هي األساس الذي تبني عليه هذه ال
على أساس المعدل المجمع والذي  إيراد  /صروف تنفذ حسب أسعار السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. تحسب الفائدة على القطاعات كم

 يساوي تقريبا  تكلفة األموال. 

 
 خدمات  
 لألفراد   مصرفية

 خدمات  
 مصرفية للشركات 

الخزانة  
 ات ستثمار واال

 خدمات مصرفية 
 المجموع  خاصة  

 ─────── ──────── ───────
─ 

─────── ──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

  ديسمبر  31سنة المنتهية في  ال
2020 : 
2017 : 

     

 799,355 53,657 219,239 320,369 206,090 صافي دخل الفوائد 

 103,669 13,888 3,128 58,626 28,027 صافي   -  رسوم وعموالت
 208,912 131 190,266 15,200 3,315 دخل تشغيلي أخر 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 1,111,936 67,676 412,633 394,195 237,432 الدخل التشغيلي 

      
االئتمانية خسائر المخصص 

 254,918 5,282 32,503 173,778 43,355 ومخصصات أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 857,018 62,394 380,130 220,417 194,077 صافي الدخل التشغيلي 

      
 325,851 31,250 86,726 91,286 116,589 المصروفات التشغيلية  

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

 531,167 31,144 293,404 129,131 77,488 والزكاة  الربح قبل الضرائب
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 44,695     وزكاة مصروف ضريبي 
     ──────── 

 486,472     للسنة صافي الربح 

      
حقوق  العائد إلى   منه: مخصوم

 34,228     غير مسيطرة 

     ──────── 
صافي الربح العائد إلى مالك 

 452,244     البنك

     ════════ 
فوائد معامالت فيما بين  

القطاعات المتضمنة في  
 - 30,845 24,841 ( 286,098) 230,412 صافي دخل الفوائد أعاله 

 ─────── ──────── ───────

─ 

─────── ──────── 
      

 

 خدمات مصرفية 
 لألفراد 

 خدمات  
 مصرفية للشركات 

الخزانة  
 واالستثمارات 

 مصرفية  خدمات
 المجموع  خاصة  

 ─────── ──────── ───────
─ 

─────── ──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

      : 2020 ديسمبر 31كما في 

 38,128,003 2,114,089 16,327,557 16,152,564 3,533,793 موجودات القطاع  

 430,144 79,498 94,859 100,544 155,243 الشهرة  

 55,814 2,360 18,270 20,038 15,146 موجودات غير ملموسة أخرى 

 303,127     في شركات زميلة   استثمارات
 1,154,079     موجودات غير مخصصة 

     ──────── 
 40,071,167     مجموع الموجودات 

     ════════ 
 33,204,103 3,781,832 15,275,013 7,372,469 6,774,789 مطلوبات القطاع  

 1,830,706     مطلوبات غير مخصصة  
     ──────── 

 35,034,809     المطلوباتمجموع 
     ════════ 
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 خدمات  
 لألفراد  مصرفية 

  خدمات مصرفية
 للشركات 

الخزانة  
 واالستثمارات 

 خدمات  
 المجموع  خاصة   مصرفية 

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

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

ديسمبر   31السنة المنتهية في 
2019: 

 
     

 951,500 72,508 263,409 404,835 210,748 الفوائد صافي دخل 

 127,305 18,527 3,650 66,145 38,983 صافي   -  رسوم وعموالت
 156,724 142 133,705 19,470 3,407 تشغيلي آخر  دخل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 1,235,529 91,177 400,764 490,450 253,138 الدخل التشغيلي 

      
االئتمانية خسائر المخصص 

 54,417 776 (2,316) 49,146 6,811 ومخصصات أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 1,181,112 90,401 403,080 441,304 246,327 صافي الدخل التشغيلي 

      
 353,749 33,570 101,058 91,076 128,045 المصروفات التشغيلية  

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

 827,363 56,831 302,022 350,228 118,282 والزكاة الربح قبل الضرائب
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 38,538     وزكاة مصروف ضريبي 
     ──────── 

 788,825     للسنة  صافي الربح 

      
حقوق  العائد إلى  مخصوم منه: 

 58,324     غير مسيطرة 
     ──────── 

صافي الربح العائد إلى مالك  
 730,501     البنك

     ════════ 
فوائد معامالت فيما بين القطاعات  
المتضمنة في صافي دخل الفوائد  

 - 50,452 73,884 (406,227) 281,891 أعاله
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
      

 

 خدمات  
 لألفراد  مصرفية 

  مصرفية خدمات
 للشركات 

الخزانة  
 واالستثمارات 

 خدمات  
 المجموع  خاصة   مصرفية 

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

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

      :2019ديسمبر  31في  كما

 38,358,622 2,019,598 16,665,760 16,347,868 3.325,396 موجودات القطاع  
 432,417 79,525 97,285 100,422 155,185 الشهرة  

 54,738 2,315 17,917 19,652 14,854 موجودات غير ملموسة أخرى 
 315,011     في شركات زميلة   استثمارات

 1,119,263     موجودات غير مخصصة 
     ──────── 

 40,280,051     مجموع الموجودات
     ════════ 

 33,461,432 3,598,342 17,908,738 5,938,250 6,016,102 مطلوبات القطاع  
 1,457,090     مطلوبات غير مخصصة  

     ──────── 
 34,918,522     المطلوباتمجموع 

     ════════ 
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 تقسيم القطاع الجغرافي 
التقسيم الجغرافي للمجموعة يستند على البلدان التي تم فيها  ن إدارة المجموعة مبنية بشكل أساسي على قطاعات األعمال، فإن أبالرغم من 

من قبل البنك وشركاته التابعة الموجودة في مجلس التعاون الخليجي   المحققتم دمج الدخل التشغيلي ي  ،تأسيس البنك وشركاته التابعة. وبالتالي
الموجودة خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي    كلشركات التابعة للبن امن قبل    المحققة ، بينما تلك  على أنها "دول مجلس التعاون الخليجي"  معا  
". يتم إتباع تقسيم مماثل لتوزيع إجمالي الموجودات. يوضح الجدول التالي توزيع الدخل التشغيلي ومجموع  "أخرى تم دمجها ضمن ي فإنه 

 الموجودات للمجموعة حسب القطاع الجغرافي: 
 الموجودات مجموع    الدخل التشغيلي  

 2020 2019 2020 2019 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     
 26,768,450 26,519,194 809,605 720,263 الخليجي  دول مجلس التعاون

 13,511,601 13,551,973 425,924 391,673 أخرى 

 ─────── ─────── ──────── ─────── 
 40,280.051 40,071,167 1,235,529 1,111,936 المجموع  

 ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
 

:  2019) %14والتي تمثل دوالر أمريكي( مليون  102,3: 2019مليون دوالر أمريكي ) 63,3 بلغ صافي الربح من العمليات داخل البحرين
 مالك البنك. من صافي ربح المجموعة العائد إلى ( 14%
 

 إدارة المخاطر  31
 

مجموعة من خالل تمكين وحدات األعمال المختلفة من تحقيق استراتيجية أعمال المجموعة  األمثل للداء تحقيق األيسعى مجلس اإلدارة إلى 
المجموعة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والتي تغطي معايير  مخاطر إطار أهداف أداء األعمال المتفق عليها من خالل العمل ضمن  وتحقيق

 مخاطر. ال
 

لمجموعة ولجنة المخاطر التشغيلية  التابعة لالمطلوبات  و  الموجودات ولجنة  ولجنة االستثمار للمجموعة    مجموعة التابعة للمخاطر  التم تشكيل لجنة  
المجموعة. تمت الموافقة على اختصاصات هذه اللجان من قبل مجلس اإلدارة.  المخاطر الخاصة ب حوكمة  إدارة  للمجموعة كجزء من هيكل  التابعة  

تدقيق واالمتثال والمخاطر  مخاطر الحوكمة الشركات( اإلشراف على إدارة مجموعة )بما في ذلك لجنة واالمتثال التابعة لل التدقيق تتولى لجنة 
 .التشغيلية

 

مخاطر   بيانمجموعة التابعة للمخاطر الالمجموعة على أساس سنوي. تراقب لجنة ة ب الخاصمخاطر اليوافق مجلس اإلدارة على إطار سياسة 
ربع سنوي بما في  تقارير بشأن مستجدات المخاطر على أساس مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية الخاصة به  يستلمالمعايير. تلك مجموعة مقابل ال

( مخاطر االئتمان  1من المخاطر في أعمالها وعملياتها بما في ذلك ) عددا  تواجه المجموعة  .حليل التعرض للمخاطرمفصلة عن ت ذلك تقارير 
  ( المخاطر التشغيلية 4)و   ( مخاطر السيولة 3)وومخاطر أسعار األسهم(    ةمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمل   المشتملة على( مخاطر السوق )2)و
 . 37إلى  32من  يضاحاتاإل( المخاطر القانونية على النحو المفصل في 5)و
 

 االئتمانمخاطر  32
 

اماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية.  التزالمالية من الوفاء ب  األداةام أحد أطراف التز في عدم  ئتمانالتتمثل مخاطر ا
عن طريق مراقبة التعرضات   ئتمانالمخاطر ا تقليلول المجموعة في حالة المشتقات المالية تكون المخاطر محددة بالقيم العادلة الموجبة. تحاو
 . األخرى  لألطراف يةئتمان الا  الجدارةاستمرار ب  وتقييمية ووضع حدود للتعامل مع بعض األطراف المعنية ئتمانالا
 

 تركز المخاطر  أ( 
نفس اإلقليم الجغرافي أو  في شطة تجارية متشابهة أو أنشطة عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أن  ئتمانالتظهر تركزات مخاطر ا

قتصادية  ابشكل متشابه في حال ظهور تغيرات  اماتها التعاقدية تتأثر  التزعندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يجعل مقدرتها على الوفاء ب 
 أخرى. أو سياسية أو أي تغيرات 

 

 داء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينة. أل ةالنسبي إلى الحساسية   يةئتمان المخاطر اال اتتركزتشير 
 

على الضمانات كلما أنها تحصل . كما نجغرافي معي أي قطاع أو موقع على لتفادي التركز وذلك  يةئتمان التدير المجموعة تعرضات مخاطرها ا
 .المقبولة أنواع الضمانات ومعايير التقييمبشأن التوجيهات المناسبة وقد وضعت كان ضروريا . 

 

 فيما يلي أنواع الضمانات الرئيسية: 
 

 ؛سكنية والتكليفات على دخل الراتبالرهون العقارية على الممتلكات ال و النقد – في القطاع الشخصي  -

ضمانات  ال و الديّنمثل الممتلكات والمخزون والذمم المدينة وسندات التجارية موجودات العلى  والحقوق النقد – في القطاع التجاري  -
 ؛ مصرفيةال

 على العقارات التي يتم تمويلها؛ و حقوق – في قطاع العقارات التجارية  -

 وأسهم حقوق الملكية.  الديّنعلى األدوات المالية مثل سندات  حقوق  –في القطاع المالي  -
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 )تتمة( ئتمانالمخاطر ا 32
 
 )تتمة(  تركز المخاطر (أ

 المبرمة. األساسية  ةتفاقياستلزم األمر وفقا  لالوتطالب بضمانات إضافية إذا  للضمانات السوقية القيمة تقوم المجموعة بمراقبة 
 
)ب( على 7)أ( و7 ين رقميضاحاإلتفاصيل تركز القروض والسلف حسب القطاع الصناعي واإلقليم الجغرافي في  اإلفصاح عن تم 

 التوالي.  
 

 يضاح اإلرتباطات نيابة عن العمالء في  التم عرض تفاصيل تحليل القطاع الصناعي والتوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات وا
 . 33 رقم
 
 ية أخرىئتماناضمانات وتعزيزات  ةدون األخذ في االعتبار أي ئتمانتعرض لمخاطر االلالحد األقصى لإجمالي  (ب

بل  لبنود الميزانية. يوضح الحد األقصى إجمالي المخاطر، ق ئتمانالعرض لمخاطر االحد األقصى للتإجمالي يوضح الجدول أدناه 
، حيثما الخسائر االئتمانيةتفاقيات المقاصة والضمانات الرئيسية، ولكن بعد مخصصات استخدام ا تأثير تقليل المخاطر من خالل 

 .يكون قابال  للتطبيق

 

 إجمالي الحد
 األقصى للتعرض

2020 

 إجمالي الحد 
 األقصى للتعرض 

2019 
 ──────── ───────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

 1,221,112 1,620,575 أرصدة لدى بنوك مركزية

 2,202,340 2,333,852 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 4,683,260 3,532,689 ودائع لدى بنوك

 20,742,360 20,719,878 قروض وسلف 

 8,904.838 9,481,783 بها لغرض غير المتاجرةاستثمارات محتفظ 

 452,863 459,430 موجودات أخرى مشتقات مالية وفوائد مستحقة القبض و
 ──────── ───────── 

 38,206,773 38,148,207 المجموع
 ──────── ───────── 
   

 3,230,712 3.345.551 امات محتملةالتز

 575,702 222,380 رتباطات قروض غير مسحوبةا
 ──────── ───────── 

 3,806,414 3,567,931 باالئتمان  ةالمتعلقاالرتباطات مجموع 
 ──────── ───────── 

 42,013,187 41,716,138 ئتمانالمجموع التعرض لمخاطر ا

 ═════════ ══════════ 

 
  التعرضولكن ليس    ئتمانالمخاطر االتعرض الحالي ل  تمثلالمبينة أعاله  األدوات المالية بالقيمة العادلة فإن المبالغ    يتم تسجيلحيثما  

 المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم.  ث في دللمخاطر الذي يمكن أن يحاألقصى 
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 )تتمة(  ئتمانالمخاطر ا 32
 

   لموجودات المالية ل  يةئتمان الا  جودةالج( 
 : قبل مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  الموجودات المالية  يوضح الجدول أدناه توزيع

 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ───────── ────────── ────────── ────────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     2020ديسمبر    31في 
     

     : أرصدة لدى بنوك مركزية

 1,620,575 - - 1,620,575 درجة المعيار العالي  

     : لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 1,749,635 - - 1,749,635 درجة المعيار العالي  

 585,014 - - 585,014 درجة المعيار األساسي 

     : ودائع لدى بنوك 

 3,368,390 - 12,582 3,355,808 درجة المعيار العالي  

 165,728 - 5,379 160,349 درجة المعيار األساسي 

     : قروض وسلف 

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

 8,065,044 - 2,396,008 5,669,036 المعيار األساسي درجة 

 558,863 558,863 - - منخفضة القيمة ائتمانيا  

     : استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 6,508,714 - - 6,508,714 درجة المعيار العالي  

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

     يالت ائتمانية: متعلقة بتسهبنود محتملة 

 5,393,615 - 183,347 5,210,268 درجة المعيار العالي  

 2,316,407 - 204,830 2,111,577 درجة المعيار األساسي 

 53,005 53,005 - - *منخفضة القيمة ائتمانيا  
 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     2019 ديسمبر 31 في

     : أرصدة لدى بنوك مركزية     

 1,221,112 - - 1,221,112 درجة المعيار العالي  

     : لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 1,871,600 - - 1,871,600 درجة المعيار العالي  

 331,015 - - 331,015 درجة المعيار األساسي 

     : ودائع لدى بنوك 

 4,508,219 - - 4,508,219 درجة المعيار العالي  

 175,386 - 13,544 161,842 درجة المعيار األساسي 

     : قروض وسلف 

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

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

 414,791 414,791 - - منخفضة القيمة ائتمانيا  

     : استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

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

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

     متعلقة بتسهيالت ائتمانية: بنود محتملة 

 5,607,420 - 140,879 5,466,541 درجة المعيار العالي  

 2,503,521 - 326,516 2,177,005 درجة المعيار األساسي 

 62,511 62,511 - - *منخفضة القيمة ائتمانيا  
 

:  2019ديسمبر  31)ألف دوالر أمريكي  25,364االئتمانية المحتملة المنخفضة القيمة بعد تطبيق عوامل تحويل االئتمان، بلغت البنود * 
 . ألف دوالر أمريكي( 29,475

 

الشامل اآلخر أو مدرجة بالقيمة العادلة بإستثناء االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 من خالل األرباح أو الخسائر، فأن جميع األدوات المالية المذكورة أعاله هي مدرجة بالتكلفة المطفأة.
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 )تتمة( ئتمانمخاطر اإل 32
 
 )تتمة(  لموجودات الماليةل يةئتمانالا جودةال ج(

الجودة االئتمانية . يمكن تقييم ئتماناالمحفظة على نطاق متطابقة داخلية  مخاطر في الحفاظ على تصنيفات سياسة المجموعة تتمثل 
التصنيف االئتماني الداخلي بالرجوع إلى نظام  منخفضة القيمةمحفظة القروض والسلف التي لم يحن موعد استحقاقها وغير ل

الجودة تصنيفات  معادلة  يمكن  األعمال.  جميع وحدات  في  المخاطر الكامنة  على مستوى  تركز  المحفظة  إدارة  هذا يسهل  للمجموعة.  
أو تصنيفات خارجية تم تعيينها إلى  داخليا  تطبيقها التي يتم و مخاطر التاليةالدرجات تصنيف مع  أدناهالمفصح عنها االئتمانية 

 التصنيفات الداخلية. 
 

 التعريف تصنيف المخاطر ئتمانالا جودةتصنيف 

   
 جيدة يةئتماناغير مشكوك فيها إلى مخاطر  4إلى  1تصنيف المخاطر من  درجة المعيار العالي  

   

 مقبولة  يةئتمانامرضية إلى مخاطر  7إلى  5تصنيف المخاطر من   درجة المعيار األساسي

   

 إلى الخسارةاألساسي  المعياردون  10إلى  8تصنيف المخاطر من  منخفضة القيمة ائتمانيا  

 
لقياس مخاطر األطراف  النوعية مالية ومعلومات السوق التحليالت المختلف  إجراءيتم تدعيم نظام تصنيفات المخاطر من خالل 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة بالتفصيل.منهجية قياس الطالع على ل)ز( 2,7 رقم يضاحاإلراجع   األخرى.
 

تلك  بخالف  2019و  2020ديسمبر  31كما في  منخفضة القيمةال توجد موجودات مالية قد فات موعد استحقاقها ولكنها غير 
 (.د)7  رقم يضاحاإلالمفصح عنها في  
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 تحليل التركز  33
 

 نيابة عن العمالء حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي:   واالرتباطاتتوزيع الموجودات والمطلوبات فيما يلي 
 

 2020  2019 

 المطلوبات  الموجودات  

مطلوبات 
  وارتباطات

 محتملة نيابًة 
 المطلوبات  الموجودات  عن العمالء 

مطلوبات  
  وارتباطات

 محتملة نيابة  
 عن العمالء 

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

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 أمريكي دوالر 

       اإلقليم الجغرافي: 

 924,615 4,990,295 6,567,334 981,801 4,976,040 6,983,862 مملكة البحرين

 1,450,019 18,397,588 13.567,056 1,357,283 15,709,765 13,054,962 دولة الكويت 

دول مجلس  
التعاون الخليجي 

 205,159 2,212,339 6,634,060 202,764 2,989,061 6,480,370 األخرى  

 32,164 1,422,431 3,617,402 4,893 2,237,987 3,909,726 المملكة المتحدة 

جمهورية مصر  
 325,172 2,845,449 3,250,254 503,850 3,362,846 3,917,520 العربية

أوروبا )باستثناء 
 218,583 2,179,813 1,626,146 207,273 2,556,656 975,229 المملكة المتحدة( 

آسيا )باستثناء دول 
مجلس التعاون  

 61,257 1,806,067 1,823,995 77,534 2,171,664 2,079,646 الخليجي( 
الواليات المتحدة 

 11,601 69,963 1,733,719 6,683 71,978 1,459,780 األمريكية 

 2,142 994,577 1,460,085 3,470 958,812 1,210,072 باقي دول العالم 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 40,071,167 35,034,809 3,345,551 40,280,051 34,918,522 3,230,712 

 ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 
       القطاع الصناعي: 

بنوك ومؤسسات  
 336,813 17,651,767 13,080,144 259,894 15,373,807 12,126,345 مالية أخرى 

استهالكي/ 
 4,314 6,979,360 2,657,801 15,707 7,463,845 2,802,240 شخصي 

 1,237 - 1,705,991 1,331 - 1,696,614 رهن سكني 

 1,343,770 1,878,701 7,148,141 1,382,072 2,427,774 7,440,233 يوصناع يتجار

 1,176 679,286 5,641,453 1,131 601,415 5,942,534 عقاري

 1,475,967 3,107,946 4,695,139 1,591,745 3,487,268 4,497,836 خدمات 

حكومي/ قطاع 
 39,490 3,921,239 4,846,079 50,276 4,382,811 5,215,266 عام

 27,945 700,223 505,303 43,395 1,297,889 350,099 أخرى 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 40,071,167 35,034,809 3,345,551 40,280,051 34,918,522 3,230,712 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 
 

 مخاطر السوق 34
 

األدوات المالية نتيجة   محفظةمالية أو أداة إن مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة المالية المحتملة التي قد تنتج عن التغيرات السلبية في قيمة 
عدم ل نتيجة الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وأسعار السلع والمشتقات المالية. تنتج هذه المخاطر  معدالت لتغيرات في 

التقلبات    / التقلبات تطابق بين الموجودات والمطلوبات والتغيرات التي تحدث في منحنى العوائد ومعدالت صرف العمالت األجنبية والتغيرات في  ال
قيمة السوقية للمشتقات المالية. تصنف المجموعة التعرض لمخاطر السوق إما كمحافظ محتفظ بها لغرض المتاجرة أو غير المتاجرة.  الالضمنية في  

فإن إجمالي مستويات مخاطر السوق قد تعتبر منخفضة. تستخدم المجموعة نماذج القيمة المعرضة للمخاطر    المتحفظة مجموعة  الستراتيجية  النظرا   
(VaRللمس ) يتم إدارة  تقنيات إدارة المخاطر غير الكمية اعدة في تقدير الخسائر المحتملة الناتجة عن التغيرات العكسية للسوق باإلضافة إلى .

التي تعكس التبعية الداخلية بين والقيمة المعرضة للمخاطر منهجية ومراقبة مخاطر السوق للمحافظ المحتفظ بها لغرض المتاجرة على أساس 
المخاطر. تتم إدارة ومراقبة المحافظ المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة باستخدام حدود وقف الخسائر وتحليالت الحساسية األخرى.  متغيرات 

 تمثل البيانات الموضحة أدناه المعلومات المتوفرة خالل السنة. 
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 القيمة المعرضة للمخاطر   (1
أخذ في االعتبار  ت   والتي  %99تقوم المجموعة باحتساب طريقة القيمة المعرضة للمخاطر باستخدام فترة قبض لمدة يوم واحد بمستوى ثقة بنسبة  

 . والمعدالت األسواق  مختلف بين قع الخبرة التاريخية ا من و اتم مالحظته تي ال ة الفعلي  اتاالرتباط
 

جميع  لحدود القيمة المعرضة للمخاطر فقد تم وضع ، للمجموعة مخاطر السوق  جزء ال يتجزأ من إدارة  تعدبما أن القيمة المعرضة للمخاطر 
من  ج الفعلية مع التوقعات المستمدة مقارنة النتائ تم ت يوميا  مقابل الحدود الموضوعة من قبل اإلدارة.  ات عمليات المتاجرة ويتم مراجعة التعرض

نموذج القيمة المعرضة للمخاطر على أساس منتظم كوسيلة تثبت صحة االفتراضات والمعايير المستخدمة في حسابات القيمة المعرضة  
 للمخاطر. 

 

 التأثيرات المرتبطة بمحفظة المتاجرة: بما في ذلك يلخص الجدول أدناه تكوين عامل المخاطر للقيمة المعرضة للمخاطر 
 

  
 العمالت  
 األجنبية  

 أسعار  
 الفائدة

التأثيرات 
 المجموع  المرتبطة بها 

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

  
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

      
 1,507 ( 0) 3 1,504  2020ديسمبر   31

 310 0 ( 21) 331  2019ديسمبر  31
 

 مخاطر أسعار الفائدة  ( 2
التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية أو الربحية المستقبلية للمجموعة. تتعرض  أن تؤثر ر الفائدة من احتمال اسعأتنتج مخاطر 

المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم تطابق أو لوجود تفاوت في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية غير المدرجة في  
المجموعة مخاطر أسعار الفائدة وذلك بوضع مستويات  يرها في فترة معينة. تقيس وتدير تسع يعادالميزانية والتي يحين موعد استحقاقها أو 

. يتم مراجعة فجوة أسعار الفائدة للموجودات  المنصوص عليهافترات للمخاطر أسعار الفائدة من خالل وضع حدود لفجوة أسعار الفائدة ل
أسعار الفائدة ضمن الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة   ات فجوللحد من ستراتيجية التحوط استخدام ا ويتم دوري والمطلوبات على أساس 

 الخاصة بالمجموعة: أسعار الفائدة تحليل تعرضات مخاطر يوضح الجدول أدناه البنك. 
 

 2020 

 

 أقل من  
 ثالثة أشهر 

ثالثة أشهر إلى  
 سنة واحدة  

 أكثر من 
 المجموع  سنة واحدة  

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

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

     
 2,333,852 - 899,614 1,434,238 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 3,532,689 - 101,390 3,431,299 ودائع لدى بنوك 

 20,719,878 1,619,926 2,599,544 16,500,408 قروض وسلف 

 9,481,783 8,535,324 426,873 519,586 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ─────────── ─────────── ──────────── ──────────── 

 21,885,531 4,027,421 10,155,250 36,068,202 
 ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ 

 4,218,417 80,000 577,877 3,560,540 ودائع من بنوك  

 3,618,069 - 163,800 3,454,269 إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء  

 25,182,585 2,567,034 6,646,604 15,968,947 ودائع العمالء

 175,000 - - 175,000 ديون ألجل  

 10,032 - - 10,032 مطلوبات ثانوية 
 ────────── ────────── ─────────── ─────────── 
 23,168,788 7,388,281 2,647,034 33,204,103 
 ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ 

     
 2,864,099 7,508,216 ( 3,360,860) ( 1,283,257) فجوة مدرجة في الميزانية  

  ( 6,480,797) 1,028,993 5,451,804 فجوه غير مدرجة في الميزانية  
 ────────── ────────── ───────────  

  1,027,419 ( 2,331,867) 4,168,547 مجموع فجوة حساسية الفائدة  
 ═══════════ ═══════════ ════════════  
     

  2,864,099 1,836,680 4,168,547 فجوة حساسية الفائدة المتراكمة 
 ══════════ ═══════════ ════════════  



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

63 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31

 
 

 )تتمة( مخاطر السوق 34
 
 )تتمة( مخاطر أسعار الفائدة ( 2
 2019 

 
 أقل من  

 ثالثة أشهر 

ثالثة أشهر إلى  
 سنة واحدة  

 أكثر من
 المجموع  سنة واحدة  

 ──────── ───────── ───────── ───────── 
 ألف   

 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

     
 2,202,340 - 792,690 1,409,650 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 4,683,260 - 619,142 4,064,118 ودائع لدى بنوك  

 20,742,360 1,721,715 3,007,901 16,012,744 قروض وسلف 

 8,904,838 6,948,821 1,568,589 387,428 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 21,873,940 5,988,322 8,670,536 36,532,798 
 ══════════ ═══════════ ═══════════ ════════════ 

     

 5,023,915 69,866 550,158 4,403,891 ودائع من بنوك  

 2,891,532 - 434,885 2,456,647 إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء  

 25,518,123 2,325,363 7,843,785 15,348,975 ودائع العمالء

 27,862 - - 27,862 مطلوبات ثانوية 
 ────────── ────────── ─────────── ─────────── 
 22,237,375 8,828,828 2,395,229 33,461,432 
 ══════════ ══════════ ═══════════ ════════════ 

     
  6,275,307 (2,840,506) (363,435) فجوة مدرجة في الميزانية  

  (6,688,375) 1,412,037 5,276,338 فجوه غير مدرجة في الميزانية  
 ────────── ────────── ───────────  

  (413,068) (1,428,469) 4,912,903 مجموع فجوة حساسية الفائدة  
 ══════════ ═══════════ ═══════════  

     
  3,071,366 3,484,434 4,912,903 فجوة حساسية الفائدة المتراكمة 

 ══════════ ═══════════ ═══════════  

 

حتفاظ بجميع الالتغيرات في أسعار الفائدة مع اإلى  للسنة القادمة دخل فائدة المجموعة حساسية صافي التالي مدى يوضح الجدول 
الموجودات والمطلوبات المالية ذات معدل فائدة عائم المحتفظ بها في   إلىالحساسية  هذه  تستند  متغيرات األخرى ثابتة للمجموعة.  ال

 تحوطات.  أدوات التأثير  بما في ذلك 2019و 2020ديسمبر  31
 

 مخاطر أسعار الفائدة   –تحليل الحساسية 
  2020 2019 

  ────────── ────────── 

  

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    
 11,302 8,830 -+/ (-نقص ) / )+( زيادة – نقاط أساسية  25

 
 مخاطر العملة( 3

 تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. لإن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب في قيمة العملة الرئيسية لألدوات المالية نتيجة 
 

أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( من خالل عملية إدارة في تدير عملية إدارة المخاطر تعرض المجموعة لتقلبات 
مجلس وفقا  لما يحدده مستويات مقبولة  إلىالعملة تقلبات ها لتقليل تعرضفي سياسة المجموعة تتمثل الموجودات والمطلوبات. 

تعرضات مراكز العملة. يتم مراقبة المراكز  على  وضع حدود  عن طريق  مخاطر العملة    مستوياتيد  بتحدمجلس اإلدارة  قام  اإلدارة.  
 المراكز ضمن الحدود الموضوعة.  لضمان االحتفاظ بستراتيجيات التحوط استخدام  ايتم و دوريعلى أساس  
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 )تتمة(مخاطر السوق  34
 
 )تتمة(  مخاطر العملة( 3

وتأثير التغير   الموحدة  الميزانيةتاريخ  كما في  العمليات المصرفية  ن  ع الناتجة  للمجموعة  صافي التعرضات الجوهرية  فيما يلي أدناه  
 على القائمة الموحدة للدخل:  % 1في سعر العملة بنسبة 

 
 صافي التعرضات )خسارة( / مكسب  
 ───────────────────── 

 
───────────────────── 

─────────  2020 2019 2020 2019 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 أمريكيدوالر 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

     

 ( 10,487) (10,505) ( 105) (105) جنيه إسترليني

 ( 8,647) (5,398) (86) (54) يورو

 128,294 143,322 1,283 1,433 جنيه مصري

 ( 139,796) (137,276) ( 1,398) (1,373) ار عراقي ديّن

 ( 25,850) 6,910 ( 259) 69 ار كويتيديّن

 
 مخاطر العملة –تحليل الحساسية 

ات في الشركات التابعة والزميلة كجزء من محفظة المتاجرة. ستثمارالجميع تعرضات العمالت األجنبية فيما عدا ايتم تسجيل 
جها في عن طريق الحساب اليومي للقيمة المعرضة للمخاطر، والتي تم اإلفصاح عن نتائالكمي تخضع مخاطر التعرضات للقياس 

 (.  1) 34 رقم يضاحاإل
 

تحويل العمالت   إحتياطيات المجموعة في الشركات التابعة والزميلة ضمن " استثماريتم تسجيل تأثير تحويل العمالت األجنبية على  
 (.ح) 21 رقم يضاحاإلاألجنبية" في 

 
 مخاطر أسعار األسهم ( 4

ونوعية   على مقداروضع مجلس اإلدارة حدودا   وقدتنتج مخاطر أسعار األسهم من تقلبات في مؤشرات األسهم واألسعار. 
مجموعة. تنتج تعرضات مخاطر أسعار التابعة للمخاطر ال باستمرار من قبل لجنة تهاقبولها، ويتم مراقبيمكن تي ات الستثماراال

 ات المجموعة.استثمارة من محفظة األسهم المحتفظ بها لغرض غير المتاجر
 

تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها كمدرجة  لسهم )كنتيجة لاألالتأثير على تقييمات فيما يلي 
حتفاظ بجميع المتغيرات االللتغيرات المحتملة الممكنة في مؤشرات األسهم، مع    ( نتيجةخالل األرباح أو الخسائرمن  بالقيمة العادلة  
 األخرى ثابتة:

في   تغير 
 األسهم  مؤشرات 

 التأثير على قائمة الدخل   

  2020 2019 

   ───────── ───────── 

  % المؤشرات السوقية 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

     

 13,589 7  %10-+/ )تداول( المالية السعوديةالسوق 

 



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

65 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31

 
 

 مخاطر السيولة 35
 

اماتها عندما يحين موعد التزللوفاء بكافية المالية الموارد الامتالك المجموعة مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم 
لعدم وجود تطابق في توقيت التدفقات النقدية. وتنتج  نتيجة تنتج هذه المخاطر  باهظة.ستحقاقها أو سيتعين عليها القيام بذلك بتكلفة ا

عند والمتوقعة  بالشروطمخاطر التمويل عندما ال يمكن الحصول على السيولة الالزمة لتمويل مراكز الموجودات غير السائلة في 
 . اللزوم

 
مجموعة برئاسة نائب الرئيس التابعة للمطلوبات الموجودات والتقع مسئولية إدارة السيولة والتمويل للمجموعة على عاتق لجنة 

امات لتزمن أن كافة االضمان عن  ةكون مسئولتوبدعم من أمين الخزانة للمجموعة و خزانة واالستثماراتللالتنفيذي للمجموعة 
 الوصول لسوق الجملة. وتنسيق ومراقبة ستحقاقها اعند الوفاء بها ، بما فيها سحوبات الودائع، يمكن المتوقعةويلية التم
 

بتمويالت  معززةتحتفظ المجموعة بقاعدة تمويل مستقرة تتكون من ودائع أساسية للعمالء األفراد والشركات وأرصدة المؤسسات، 
أجل تمكين المجموعة من  وذلك من العملة واالستحقاق، حسب ذات السيولة العالية والتي تم تنويعها موجودات الجملة ومحافظ ال
 سيولة. للغير المتوقعة الي احتياجات االستجابة السريعة 

 
يمكن  وزنة  متواالتدفقات النقدية  تكون  بيان سيولتها بحيث  وتدير  مستقل  قوي  بمركز سيولة  للمجموعة  الشركات التابعة والحليفة    تحتفظ
 ستحقاقها.اامات التمويل عند التزالوفاء ب

 
في جميع أنحاء الحاجة مجموعة ويتم تخصيصها حسب التابعة للمطلوبات الموجودات واليتم وضع حدود الخزانة من قبل لجنة 

هما المجموعة مجموعة وأمين خزانة التابعة للمطلوبات الموجودات والشركات المجموعة. وبصورة خاصة تكون لجنة مختلف 
 المسئولين عما يلي:

 

العمالت الرئيسية في ظل سيناريوهات الضغوطات المختلفة واألخذ في االعتبار مستوى الموجودات حسب  توقع التدفقات النقدية   -
 ؛السائلة الالزمة فيما يتعلق بذلك

 يمية؛مراقبة نسب سيولة الميزانية مقابل المتطلبات الداخلية والتنظ -

 ظ على مجموعة متنوعة من مصادر التمويل مع تسهيالت دعم كافية؛ االحف -

 ؛هاستحقاقاوبيان تواريخ الديون إدارة تركز  -

 امات المحتملة للسيولة ضمن األسقف المحددة مسبقا؛لتزإدارة تعرضات اال -

والتأكد من توفير مزيج تمويلي عام الزائد على عدد المودعين األساسيين  االعتمادتفادي مراقبة تركز المودعين من أجل  -
 مرضي؛ و

هذه الخطط مؤشرات ظروف الضغوطات في وقت مبكر واإلجراءات أن تحدد  خطط طارئة للسيولة والتمويل. يجب    الحفاظ على -
 التأثيراتإلى أدنى حد تقليل مع ال التي يتعين اتخاذها في حال وجود صعوبات ناتجة عن األزمات في األنظمة وأزمات أخرى 

 السلبية الطويلة األجل لألعمال التجارية.

 
. وقد اتخذت الحكومات والسلطات سيولتها، قامت المجموعة بزيادة تنويع مصادر تمويلها وتعزيز وضع  19-فترة جائحة كوفيدخالل  

تتخذ إجراءات لدعم االقتصاد والنظام وما زالت ، البنك األهلي المتحدالنقدية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، بما في ذلك 
المالية للعمالء من ساعدة وتقديم الم لزيادة السيولة المالية األخرى التدابير وهذه اإلجراءات التدابير المالية والنقدية تتضمن المالي. 
قد حافظت المجموعة على مراكز قوية لرأس المال  ل .والعمالء التجاريين والشركاتالصغيرة  األعمال التجاريةعمالء و األفراد

%، 16,1نسبة كفاية رأس المال حيث بلغت مصرف البحرين المركزي  انسبة الحد األدنى التي حدده والسيولة أعلى بكثير من 
 . 2020ديسمبر  31% كما في 117,0% وصافي نسبة التمويل المستقر 103,2طية السيولة ونسبة تغ

 
على أفضل تقديرات اإلدارة   بناء   2019و 2020ديسمبر  31ستحقاق الموجودات والمطلوبات في ايعكس الجدول أدناه بيان 

أو ستحقاق التعاقدي الالمتبقية من تاريخ الميزانية حتى تاريخ اتم تحديدها على أساس الفترة . لموجودات والمطلوباتاستحقاقات ال
قع اوحسب ما هو مشار إليه من  ستحقاقات الفعلية  ال. تم تحديد بيان سيولة ودائع العمالء على أساس اا  حيثما كان ذلك مناسبالمتوقع،  

 . متطلبات السيولةوتم تحديد بيان سيولة السندات على أساس  حتفاظ بالودائعالخبرة المجموعة في ا
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 )تتمة(مخاطر السيولة  35

 2020ديسمبر  31

 لغاية
 ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة  
أشهر إلى سنة  

 واحدة 

 أكثر من
 سنة واحدة 

 غير 
 المجموع مؤرخه

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

 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

      الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك 
 1,747,560 - - - 1,747,560 مركزية

لدى   وودائعأذونات خزانة 
 2,333,852 - - 889,768 1,444,084 بنوك مركزية

 3,532,689 - - 101,322 3,431,367 ودائع لدى بنوك 

 20,719,878 - 8,839,068 2,954,383 8,926,427 قروض وسلف 

استثمارات محتفظ بها 
 9,608,309 - 1,437,417 3,529,981 4,640,911 لغرض غير المتاجرة

استثمارات في شركات 
 303,127 303,127 - - - زميلة 

 185,715 185,715 - - - ةعقاريات استثمار

فوائد مستحقة القبض 
مشتقات مالية و
 857,232 - 27,480 429,768 399,984 موجودات أخرى و

 296,847 253,155 32,769 8,192 2,731 ممتلكات ومعدات

الشهرة وموجودات أخرى 
 485,958 485,958 - - - غير ملموسة 

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

 40,071,167 1,227,955 10,336,734 7,913,414 20,593,064 المجموع
 ─────────── ─────────── ─────────── ───────── ─────────── 

      المطلوبات

 4,218,417 - 1,039,302 309,620 2,869,495 ودائع من بنوك 

إقتراضات بموجب 
 3,618,069 - 1,065,089 2,382,389 170,591 يات إعادة شراء  اتفاق

 25,182,585 - 10,760,223 4,760,665 9,661,697 ودائع العمالء

 175,000 - 175,000 - - ديون ألجل 

فوائد مستحقة الدفع  
ومشتقات مالية 
 1,830,706 - 169,166 267,700 1,393,840 ومطلوبات أخرى

 10,032 - 10,032 - - مطلوبات ثانوية
 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 35,034,809 - 13,218,812 7,720,374 14,095,623 المجموع
 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 5,036,358 1,227,955 (2,882,078) 193,040 6,497,441 صافي فجوة السيولة 
 ═══════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═══════════ 

 
لمزيد لحصول على ا ل.  شراءالإعادة    ترتيباتالل  من خمضمونة مع مؤسسات مالية مختلفة    يةئتمانا   قتراضا خطوط  لدى المجموعة  
 .  15 رقم  يضاحاإلراجع  من التفاصيل 
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 )تتمة(مخاطر السيولة  35

 

 2019ديسمبر  31

 لغاية
 ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة  

 واحدة 

 أكثر من
 سنة واحدة  

 غير 
 المجموع مؤرخه

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

 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

      الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك 
 1,366,978 - - - 1,366,978 مركزية

لدى   وودائعأذونات خزانة 
 2,202,340 - - 787,418 1,414,922 بنوك مركزية

 4,683,260 - - 619,065 4,064,195 ودائع لدى بنوك 

 20,742,360 - 9,123,303 3,313,962 8,305,095 قروض وسلف 

استثمارات محتفظ بها 
 9,133,881 - 1,377,188 2,823,913 4,932,780 لغرض غير المتاجرة

استثمارات في شركات 
 315,011 315,011 - - - زميلة 

 229,803 229,803 - - - ةعقاريات استثمار

فوائد مستحقة القبض 
مشتقات مالية و

 823,714 - 31,248 413,802 378,664 موجودات أخرى 

 295,549 249,299 34,687 8,672 2,891 ممتلكات ومعدات

الشهرة وموجودات أخرى 
 487,155 487,155 - - - غير ملموسة 

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

 40,280,051 1,281,268 10,566,426 7,966,832 20,465,525 المجموع
 ─────────── ─────────── ─────────── ───────── ─────────── 

      المطلوبات

 5,023,915 - 922,825 549,433 3,551,657 ودائع من بنوك 

إقتراضات بموجب 
 2,891,532 - 881,075 1,690,464 319,993 اتفاقيات إعادة شراء  

 25,518,123 - 11,745,930 4,981,680 8,790,513 ودائع العمالء

فوائد مستحقة الدفع  
مشتقات مالية و
 1,457,090 - 197,006 336,516 923,568 مطلوبات أخرىو

 27,862 - 9,865 - 17,997 مطلوبات ثانوية
 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 34,918,522 - 13,756,701 7,558,093 13,603,728 المجموع
 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 5,361,529 1,281,268 (3,190,275) 408,739 6,861,797 صافي فجوة السيولة 
 ═══════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═══════════ 
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 )تتمة(مخاطر السيولة  35

 

   ستحقاقات التعاقدية المتبقيةال تحليل المطلوبات المالية حسب ا
ومع  امات التعاقدية للسداد غير المخصومة.لتزالالفوائد( على أساس ابما في ذلك ستحقاق المطلوبات المالية للمجموعة )ايلخص الجدول أدناه بيان 

بأرصدة العمالء ودائع تحتفظ يتوقع أن ، وباألخصالتحليل. مجموعة لتلك األدوات بشكل جوهري عن هذا التدفقات النقدية المتوقعة للقد تختلف ذلك، 
 .ثابتة أو متزايدة

 

 لغاية  
 شهر واحد 

من شهر واحد  
إلى ثالثة 

 أشهر  

أكثر من ثالثة  
أشهر إلى سنة 

 واحدة 

 من  أكثر 
إلى   سنة واحدة

 خمس سنوات 

 أكثر من  
 المجموع  خمس سنوات 

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

 
 ألف 

 أمريكي دوالر 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

ديسمبر   31كما في 
2020       

 4,267,901 - 1,081,586 312,244 1,182,678 1,691,393 ودائع من بنوك 

بموجب   افتراضات
 3,681,002 - 1,107,778 2,402,281 147,393 23,550 يات إعادة شراء اتفاق

 25,472,442 20,775 2,882,742 5,293,239 5,215,829 12,059,857 ودائع العمالء 

 182,436 - 182,436 - - - ديون ألجل 

 10,349 - 10,349 - - - مطلوبات ثانوية

 149,373 - 11,908 33,237 44,525 59,703 فوائد مستحقة الدفع  
 ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 33,763,503 20,775 5,276,799 8,041,001 6,590,425 13,834,503 المجموع 
 ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

ارتباطات متعلقة 
 222,380 41,813 120,320 42,701 12,740 4,806 ئتماناالب 
 ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 (847,692) - - - - (847,692) )صافي(  مشتقات مالية
 ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
 

 
 لغاية 

 شهر واحد 
من شهر واحد  
 إلى ثالثة أشهر 

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة  

 واحدة  

 من أكثر 
إلى   سنة واحدة
 خمس سنوات 

 أكثر من 
 المجموع  خمس سنوات 

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

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

ديسمبر   31كما في 
2019       

 5,100,875 - 980,480 558,015 1,604,009 1,958,371 ودائع من بنوك 

بموجب   افتراضات
 2,971,128 - 934,076 1,715,887 265,521 55,644 اتفاقيات إعادة شراء 

 25,897,503 23,589 2,952,935 7,629,519 3,532,386 11,759,074 ودائع العمالء 

 30,399 12,327 - - - 18,072 مطلوبات ثانوية

 267,493 - 19,148 70,578 73,294 104,473 فوائد مستحقة الدفع  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 34,267,398 35,916 4,886,639 9,973,999 5,475,210 13,895,634 المجموع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

ارتباطات متعلقة 
 575,702 81,167 231,462 189,823 69,295 3,955 ئتماناالب 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 (391,884) - - - - (391,884) )صافي(  مشتقات مالية
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
 

 المخاطر التشغيلية  36
 

من نظمة أو خلل في األ واألخطاء البشرية أ داخلية أو عدم كفاية أو فشل العمليات العن  الناتجة الخسارة في مخاطر المخاطر التشغيلية تتمثل 
المخاطر  يستبعد المخاطر القانونية، ولكنه على خارجية، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة أو طبيعية. يتضمن هذا التعريف ال حداث األ

من أحداث المخاطر التشغيلية، بما   كبيرا   ا  جميع الشركات وتغطي عددتواجهه مخاطر كامنة السمعة. وهي اإلضرار ب االستراتيجية ومخاطر 
واالحتيال الداخلي والخارجي وممارسات التوظيف والسالمة في مكان العمل وممارسات العمالء   األنظمةفي عطل ت ل وفي ذلك انقطاع األعما

 المادية. بالموجودات وتنفيذ المعامالت وإدارة العمليات واألضرار التي تلحق   واألعمال
 

مجموعة،  التابعة للمخاطر العلى عاتق لجنة مسئولية اإلشراف النهائية عن المخاطر التشغيلية. تقع المسئولية يقر مجلس اإلدارة بأنه يتحمل 
 .للمجموعةالتابعة اليومية من قبل لجنة المخاطر التشغيلية يتم إجراء المتابعة بينما 
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 المخاطر القانونية 37
 

التي قد تبطل أو تعوق أداء المستخدم التنظيمية قانونية أو الجراءات الناتجة عن اإلالمخاطر القانونية هي المخاطر المتعلقة بالخسائر 
 .  المقاصة ذات الصلةبموجب شروط العقد أو اتفاقيات  اآلخر النهائي أو طرفه 

 

لسياسة ااإلدارة  تنظمفي تحديد وتقديم التحليل والمشورة بشأن المخاطر القانونية.  لدى المجموعة قسم قانوني مخصص يتمثل دوره
يتم  . المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتي تسهل إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية من اإلجراءات القانونية المعلقةمجموعة للالقانونية 

 مراجعة السياسة القانونية للمجموعة على أساس دوري.
 

 القيمة العادلةقياس  38
 

رب قيمها المدرجة.  اتق،  8  رقم  يضاحاإلمفصح عنها في الجدول أدناه وفي  تلك البخالف  المالية    للموجودات والمطلوبات إن القيمة العادلة  
 بالتكلفة المطفأة. ات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة والمدرجة ستثمارللقيمة العادلة لالبالنسبة  8 رقم يضاحاإلراجع 

 

 لتلكديون ألجل ومطلوبات ثانوية. إن القيم العادلة عبارة عن إن المطلوبات المالية المتوسطة والطويلة األجل األساسية للمجموعة هي 
أو ستة أشهر،    المطلوبات المالية ال تختلف جوهريا  عن قيمها المدرجة، حيث يتم إعادة تسعير هذه المطلوبات المالية على فترات كل ثالثة 

ستحقاق اات ذات تواريخ قتراضالتطبيقها على اسيتم حسب بنود وشروط األداة المالية والهوامش الناتجة المقاربة للفروق الحالية التي 
 مشابهة. 

 

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

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

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

 مالحظتها في السوق.  
 2020 

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

 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة 
 126,526 38,439 87,911 176 العادلة  

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

 166,662 - 166,662 - موجودات مالية مشتقة 

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

 2019 

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

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة 
 229,043 39,453 75,830 113,760 العادلة  

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

 105,489 - 105,489 - موجودات مالية مشتقة 

 497,373 - 497,373 - مطلوبات مالية مشتقة  
 

 .2019و  2020 ديسمبر 31المنتهيتين في  خالل السنتين  3و  2و  1بين المستويات تكن هناك أية تحويالت لم 
 

 2,7 رقم  يضاحاإلإلى يرجى الرجوع األدوات المالية تلك مزيد من التفاصيل عن تقنيات التقييم المستخدمة لتحديد قيمة لحصول على ال ل
 )و(.

 

ومعدالت معدل النمو السنوي للتدفقات النقدية هي  3سندات أسهم حقوق الملكية المصنفة ضمن المستوى لتقييم الجوهرية مدخالت إن ال
نقص السيولة ومعدل خصم  معدل الخصم  وارتفاع  انخفاض معدل النمو  سيؤدى  السيولة.  نقص  فهو معدل خصم  ،  وبالنسبة للصناديق  الخصم

تم إذا غير جوهري حقوق المساهمين القائمة الموحدة للتغيرات في  أو  الميزانية الموحدةتأثير على السيكون إلى انخفاض القيمة العادلة. 
تغييرات  ةكن هناك أيتلم  . ئةفي الم خمسة للسندات غير المسعرة بنسبة في التقييم العادل متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة تغير 

 مع السنة السابقة. مقارنة بال يةستثمارلية االجوهرية في أساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لألوراق الما
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 التمويل المستقروصافي نسبة  كفاية رأس المال 39

 

متطلبات الخارجية المفروضة  للالمجموعة في ضمان امتثال المجموعة الخاص بمال ال إدارة رأسلسياسات  ةالرئيسيتتمثل األهداف 
د األقصى للقيمة عند  قوية ونسب رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الح ائتمانيةلرأس المال وبأن المجموعة تحتفظ بدرجات 

توجد  ال . كل شركة على حدة ىستو على مكما يتم إدارة كفاية رأس المال لكل شركة من شركات المجموعة بشكل منفصل و المساهمين. 
باستثناء القيود التي قد تنتج عن  ااماتهالتزوتسوية موجوداتها أو استخدام للحصول على قدرتها حول جوهرية قيود لدى المجموعة أية 

 الشركات التابعة المصرفية. التي تعمل فيها األطر الرقابية 
 

للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار سندات يجور ، هأو تعديلرأس المال هيكل على  الحفاظمن أجل 
 والعمليات عن السنوات السابقة.  تغييرات في األهداف والسياسات إجراء أي . لم يتم يةرأسمال

 

.  مصرف البحرين المركزي الصادرة عن  3ية بازل اتفاقوفقا  إلرشادات كفاية رأس المال بموجب  رأس المالنسبة  اجمالي  يتم احتساب 
 %16,1 و هالمجموعة مال سرأنسبة  إجمالي إن . % 12,5إن الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقا  لمصرف البحرين المركزي هو 

 (.% 16,4: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31كما في 
 

نسبة وحدة إدارة مخاطر السيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. يبلع  لتوجيهات    يتم حساب صافي نسبة التمويل المستقر وفقا  
 OG/106/2020رقم    لتعميملوفقا   . ومع ذلك،  % 100صافي نسبه التمويل المستقر وفقا  لمتطلبات مصرف البحرين المركزي  لالحد األدنى  
المؤرخ    OG/431/2020رقم    لتعميموا  2020أغسطس    26المؤرخ في    OG/296/2020رقم  والتعميم    2020مارس    17المؤرخ في  

بلغ صافي . 19 –كوفيد جائحة المالية لالتأثيرات ، الحتواء 2021ديسمبر  31حتى  % 80الحد إلى  ، تم تخفيض2020ديسمبر  29في 
 .%(117,0 :2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31كما في  % 117,0نسبة التمويل الموحد المستقر للمجموعة 

 

 2020  2019 

 
 ألف 

  دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي 

    التمويل المستقر المتاح: 

 5,579,449  5,539,232 رأس المال التنظيمي 

 5,745,209  6,381,437 ودائع التجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 13,085,627  12,707,451 التمويل بالجملة  

 515,344  480,400 أخرى

 ─────────  ───────── 

 24,925,629  25,108,520 مجموع التمويل المستقر المتاح )أ(

 ─────────  ───────── 

    التمويل المستقر المطلوب 

 1,768,970  1,798,935 أصول سائلة عالية الجودة

 14,247,078  13,552,637   منتظمةقروض 

 2,421,235  2,734,716 السائلة عالية الجودة(أوراق مالية )بخالف األصول 

 309,961  587,712 والهوامشعقود المشتقات المالية 

 2,237,933  2,405,618 أخرى

 326,416  388,174   ةبنود غير مدرجة في الميزاني

 ─────────  ───────── 
 21,311,593  21,467.792 مجموع التمويل المستقر المطلوب )ب(

 ─────────  ───────── 
 %117,0  % 117,0 صافي نسبة التمويل المستقر )%( )أ/ب( 

 ═════════  ═════════ 

  نظام حماية الودائع 40
 

يتم تغطية ودائع بعض عمالء المجموعة بنظام حماية الودائع المؤسس من قبل قوانين مصرف البحرين المركزي ونظام تعويض الخدمات 
 . البنك المركزي العراقي و  المملكة المتحدةالمالية، 

 

البحرين: يتم تغطية ودائع العمالء المحتفظ بها من قبل البنك في مملكة البحرين بنظام حماية الودائع الصادرة عن مصرف البحرين 
دينار  20,000ن بحد أقصى يغطي هذا النظام "األشخاص اإلعتياديين" )األفراد( المؤهلي .2010( لسنة 34المركزي وفقا  للقرار رقم )

من قبل البنك على النحو المنصوص مساهمة دورية  ويتم دفع  المركزي.    متطلبات مصرف البحرين في  بحريني كما هو منصوص عليه  
   مصرف البحرين المركزي ضمن هذا النظام.عليه من قبل 

 

بموجب نظام تعويض الخدمات المالية وذلك بحد أقصى  للبنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( المملكة المتحدة: يتم تغطية ودائع العمالء 
مساهمة مقدما  بموجب هذا النظام وال توجد مطلوبات مستحقة إال إذا كان أحد  إجراءال يتطلب  جنية إسترليني لكل عميل. 85,000

   اماته.التزة الودائع غير قادر على الوفاء بء في نظام حمايالبنوك األعضا
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 )تتمة( نظام حماية الودائع 40

 
البنك المركزي نظام حماية الودائع الصادر عن بموجب العراق في عمالء المودعة لدى البنك الودائع يتم تغطية جمهورية العراق: 

مليون دينار  150 مليون دينار عراقي لكل عميل وبحد إجمالي 25 بحد أقصىو 2018( لسنة 121وفقا  للقرار رقم )العراقي 
 .لكل بنك  عراقي

 

 الخدمات المصرفية اإلسالمية  41
 
 لبنك األهلي المتحد بالكويتلركة المصرفية اإلسالمية التابعة  الشتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل    أنشطةلمجموعة  ام  تقد

 والفروع/ والنوافذلمصرف المتحد للتجارة واالستثمار ا  الشركة المصرفية اإلسالمية الزميلةوشركة الهالل اليف تكافل التابعة و
الخدمات المصرفية   أنشطةنتائج إن  .والبنك األهلي المتحد المملكة المتحدة ألهلي المتحد البحرينالمصرفية اإلسالمية في البنك ا 

 . هي موضحه أدناه، ةاإلسالمي
 

 2019 2020  ديسمبر  31الميزانية كما في 

  ──────── ──────── 

 

 
 إيضاح 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي

    
    الموجودات

 348,484 538,486  مركزية  وأرصدة لدى بنوكنقد 

 1,137,879 905,115  بنوك مركزية ودائع لدى 

 1,317,839 726,540 )أ( ودائع لدى بنوك 

 12,255,286 12,503,119 )ب(  ةإلسالميية اتمويلالنشطة األمن مستحقة القبض أرصدة 

 1,558,585 2,040,424  ات مالية استثمار

 35,370 25,647  استثمارات في شركات زميلة 

 96,452 60,543  ات عقارية استثمار

 116,645 115,315  موجودات أخرى ربح مستحق القبض و

 135,533 132,924  ممتلكات ومعدات

  ───────── ───────── 
 17,002,073 17,048,113  الموجودات   مجموع

  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 2,715,320 1,479,484 )ج( ودائع من بنوك 

 11,186,926 12,419,055 )د( ودائع العمالء 

 - 25,011  اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك

 382,189 286,289  مطلوبات أخرى  ربح مستحق الدفع و

 48,854 25,793  المقيدة  ستثمارحسابات اال

  ───────── ───────── 
  14,235,632 14,333,289 

 574,597 696,276  حسابات االستثمار المطلقةحقوق حاملي 

  ───────── ───────── 

 14,907,886 14,931,908  المطلقة ستثمارحسابات االحقوق حاملي مجموع المطلوبات و

  ───────── ───────── 
 2,094,187 2,116,205  مجموع الحقوق

  ───────── ───────── 
المطلقة  ستثمارحسابات االحقوق حاملي مجموع المطلوبات و

 17,002,073 17,048,113  والحقوق
  ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  الخدمات المصرفية اإلسالمية 41

 
 ديسمبر  31قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

 

2020 
──────── 

2019 
──────── 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    
 407,469 337,767 (هـ) صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية

  ──────── ──────── 
  337,767 407,469 
    

 45,145 31,170  صافي - رسوم وعموالت

 38,411 21,189  دخل تشغيلي آخر 

 10,310 11,792  عمالت أجنبية ناتجة من صرفمكاسب 
  ──────── ──────── 

 501,335 401,918  الدخل التشغيلي
    

 33,772 102,187  للتمويالت المستحقة القبض والمبالغ األخرى مخصص 
  ──────── ──────── 

 467,563 299,731  صافي الدخل التشغيلي 
  ──────── ──────── 
 78,531 62,942  تكاليف الموظفين     

 18,313 13,553  استهالك 
 44,175 40,341  مصروفات تشغيلية أخرى 

  ──────── ──────── 

 141,019 116,836  المصروفات التشغيلية 

  ──────── ──────── 

 326,544 182,895  والزكاة لضرائبالربح قبل ا
    

 9,416 5,366  وزكاة مصروف ضريبي
  ──────── ──────── 

 317,128 177,529  المطلقة ستثمارحاملي حسابات االحقوق الربح للسنة قبل حصة ربح 

    
 13,704 5,880  المطلقة ستثمارحاملي حسابات االحقوق منها: حصة ربح  مخصوم

  ──────── ──────── 

 303,424 171,649  صافي الربح للسنة

 ════════ ════════ 
   العائد إلى:

 257,116 146,836 البنك مالك

 46,308 24,813 حقوق غير مسيطرة 
 ──────── ──────── 
 171,649 303,424 

 ════════ ════════ 
   

 إيضاحات

2020 
──────── 

2019 
──────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   )أ( ودائع لدى بنوك 

 719,735 399,483 التمويل بالمرابحة لدى بنوك أخرى

 503,339 256,488 وكالة لدى بنوك 

 94,765 70,569 أخرىحسابات حسابات جارية و
 ──────── ──────── 
 726,540 1,317,839 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة( الخدمات المصرفية اإلسالمية 41

 إيضاحات )تتمة(
2020 

──────── 

2019 
──────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   مستحقة القبض من األنشطة التمويلية اإلسالمية )ب(  أرصدة

 7,628,157 7,961,610 ذمم تورق مدينة
 3,194,888 3,090,890 ذمم مرابحة مدينة

 1,768,191 1,904,929 ذمم إجارة مدينة 

 28,588 24,636 أخرى

 ( 364,538) ( 478,946) انخفاض القيمةمخصوم منها : مخصص 

 ──────── ──────── 
 12,503,119 12,255,286 

 ════════ ════════ 
 

 
2020 

──────── 

2019 
──────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

   )ج(  ودائع من بنوك 

 1,430,159 930,442 مرابحة

 1,277,834 541,399 وكالة

 7,327 7,643 حسابات جارية

 ──────── ──────── 
 1,479,484 2,715,320 

 ════════ ════════ 
 

 
2020 

──────── 

2019 
──────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   )د(  ودائع العمالء

 7,369,709 7,405,693 وكالة

 2,608,485 3,604,791 مرابحة

 1,208,732 1,408,571 حسابات جارية

 ──────── ──────── 
 12,419,055 11,186,926 

 ════════ ════════ 
 

 
2020 

──────── 

2019 
──────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

   )هـ(  صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية 

 325,972 248,152  دخل التورق

 260,526 203,209 دخل المرابحة 

 89,807 85,341 دخل اإلجارة 

 58,166 63,695 دخل االستثمارات المالية

 ──────── ──────── 
 734,471 600,397 الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية

 ──────── ──────── 
 194,558 131,346 مصروفات ربح من الوكالة

 132,444 131,284 وأخرىمصروفات ربح من المرابحة 

 ──────── ──────── 
 327,002 262,630 توزيعات على المودعينمخصوم منها: 

 ──────── ──────── 
 407,469 337,767 صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية 

 ════════ ════════ 
 الشركات التابعة   42

 

 أدناه المعلومات المالية للشركات التابعة التي لديها حقوق غير مسيطرة جوهرية.فيما يلي 
 

 نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة أدناه:تم عرض 
 

 2019 2020 التأسيس بلد االسم
    

 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 

 %25,1 %25,1 الكويتدولة 

 %14,5 %4,3 جمهورية مصر العربية البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.
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 )تتمة(الشركات التابعة  42
  2020 2019 

  
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    :ديسمبر 31 المتراكمة كما فيالجوهرية الحقوق غير المسيطرة 

 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 
 359,929 370,806 

 68,004 22,091  األهلي المتحد )مصر( ش.م.م. البنك 
    

    الربح المخصص للحقوق غير المسيطرة الجوهرية:

 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 
 24,813 46,308 

 10,636 3,148  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م. 
 

أدناه. تستند المعلومات على المبالغ    البنك األهلي المتحد )مصر(و  )الكويت(لبنك األهلي المتحد  ل ملخص المعلومات المالية  تم عرض  
 المسجلة في القوائم المالية الموحدة قبل االستبعادات والتعديالت فيما بين الشركات.

 2020 2019 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 

  
 المعلومات المتعلقة بالميزانية   

 

  

 9,954,936 10,267,715 قروض وسلف 

 1,000,622 1,294,285 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 14,352,392 14,410,546 الموجودات مجموع 

 11,251,727 11,833,856 ودائع العمالء

 12,649,176 12,751,179 مجموع المطلوبات 
   المعلومات المتعلقة بقائمة الدخل    

 352,915 295,681 مجموع الدخل التشغيلي

 181,107 96,905 صافي الربح العائد إلى المساهمين

 179,880 97,565 مجموع الدخل الشامل العائد إلى المساهمين

 21,913 22,713 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 
   المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية    

 572,479 410,017 صافي النقد من األنشطة التشغيلية  

 ( 50,862) (211,976) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 ( 98,387) (101,878) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
   

   ش.م.م. البنك األهلي المتحد )مصر(  

 المعلومات المتعلقة بالميزانية    

 

  

 1,637,102 1,887,793 قروض وسلف 
 567,191 599,999 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 2,947,865 3,583,362 الموجودات مجموع 
 2,327,950 2,966,155 ودائع العمالء

 2,470,232 3,061,726 مجموع المطلوبات 
   المعلومات المتعلقة بقائمة الدخل    

 128,749 162,933 مجموع الدخل التشغيلي
 78,484 77,012 صافي الربح العائد إلى المساهمين

 93,679 71,033 مجموع الدخل الشامل العائد إلى المساهمين
 5,952 4,132 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 

   المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية    
 ( 504,353) 131,186 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 
 ( 5,483) (8,618) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 ( 49,318) (36,585) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
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  19 -تأثير تفشي جائحة كوفيد  43
 

وما يرتبط بذلك من إجراءات  19 –الناتجة عن جائحة كوفيد أخذت المجموعة في االعتبار التأثير المحتمل لحاالت عدم اليقين 
المركزية في تقديرها لمتطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة مصارف من الحكومات وال تدابير التخفيفواالقتصادي الدعم 

 .2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

  يةمخاطر االئتمانالجوهرية في الزيادة ال
أدلة موضوعية  وجود  أو    يةمخاطر االئتمانالفي  جوهرية  الجوانب التالية لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة  تأخذ المجموعة في االعتبار  

 . 19  –جائحة كوفيد في ضوء وضع حدوث انخفاض القيمة على 
 

 الطويل األجل أو الدائم؛ من ناحية التأثير الصعوبات المالية المؤقتة التي يواجهها العمالء يتم تمييز  •

 ؛تأثيرا  أشد حدةفي قطاعات أو صناعات معينة الذين يعملون من المرجح أن يتأثر العمالء  •

 ؛يةمخاطر االئتمانالفي جوهرية  تلقائيا  إلى زيادة  يةتسهيالت التمويلالأجيل األقساط أو مدفوعات األرباح على لن يؤدي ت •

عن  تجة النا يةمخاطر االئتمانالفي جوهرية العمالء زيادة معينة من التجزئة لقطاعات  تسهيالتومن المرجح أن تشهد  •
 األجور؛ و وخفضفقدان الوظائف 

ما تتوفر عند  يةمخاطر االئتمانالفي  جوهرية  لتحديد الزيادة البشكل فردي  للشركات  الجوهرية    اتالتعرضتقييم حاالت  يتم   •
 بيانات موثوق بها.

 

 .المتوقعة يةخسائر االئتمانالبعض التعرضات وزيادة مراحل تصنيف خفض أعاله إلى المذكور أدى التقييم لقد 
 

 عوامل االقتصاد الكلي 
خسائر  الالتقلبات التي شهدتها مجموعة عوامل االقتصاد الكلي وفي السيناريوهات المستخدمة لتحديد أخذ المجموعة في االعتبار 

التطور، قامت سريعة  19 –التيقن الناتجة عن جائحة كوفيد عدم حالة الستمرار  ، نظرا  التحديدعلى وجه . المتوقعة يةاالئتمان
قامت المجموعة   معقولة لبيئة االقتصاد الكلي.نظرة مستقبلية المجموعة بمراجعة بعض االفتراضات التي انعكست من خالل بناء 

أوجه  قد ال يتم تسجيل  إلى جانب التوقعات المعدلة لعوامل االقتصاد الكلي.  السيناريو الصارمعلى احتمالية مرجحة عالية بتطبيق 
 خبيرمستوى أعلى من تقدير ولذلك تم تطبيق ، النماذجبشكل كامل في نتائج والناتجة عن الجائحة في السوق الحالية  عدم التيقن

الخسائر االئتمانية مبلغ مخصص في جوهرية هذه التعديالت زيادة لقد نتج عن الئتمان على تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة. ا
 . 2020ديسمبر  31المتوقعة للسنة المنتهية في 

 

 األخرى تالتأثيرا
تمثل . لمسجلة في القوائم المالية الموحدةالمحتمل للتقلبات االقتصادية الحالية على المبالغ اأخذت المجموعة في االعتبار التأثير 

وال يزال تأثير البيئة االقتصادية غير المؤكدة  إلى معلومات يمكن مالحظتها. على أفضل وجه تقييم اإلدارة استنادا  المسجلة المبالغ 
  .بشكل منتظموضعها وما يترتب عليها من تأثير إعادة تقييم المجموعة واصل ت، وبالتالي سقائمة على تقديرنا

 

  معامالت مع بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. 44
 

  2020يناير    20وافق مساهمو بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. في اجتماع الجمعية العمومية العادية / غير العادية المنعقد بتاريخ  
من أسهم البنك  %100من خالل عرض مشروط طوعي لالستحواذ على على متابعة عملية االستحواذ على البنك األهلي المتحد 

سهم من أسهم البنك األهلي المتحد مقابل كل سهم من أسهم  2,325581تبادل ل األسهم بنسبة عن طريق تباد  الصادرة والمدفوعة
لقد كانت موافقة بيت التمويل الكويتي .  2019سبتمبر    12بيت التمويل الكويتي بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ  

وستظل عملية االستحواذ المقترحة   عطاء المقدم من قبله% لعرض ال85بضمان الحصول على نسبة قبول ال تقل عن  مشروطة
   .خاضعة للشروط السابقة وجميع الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين ذات الصلة

 

نتيجة للظروف غير المسبوقة السائدة المتعلقة  2020ومع ذلك، تم الحقا  تعليق إجراءات عملية االستحواذ المقترحة حتى ديسمبر 
بالتشاور مع بيت التمويل الكويتي، وذلك  ،  المتحدوافق مجلس إدارة البنك األهلي  ،  2020. وخالل شهر ديسمبر  19  – يد  بجائحة كوف

الستئناف االستحواذ على البنك األهلي المتحد من قبل  تأجيل تمديد فترة العلى ورهنا  للحصول على الموافقات التنظيمية الالزمة 
بيت التمويل الكويتي إلى حين انتهاء بين التمويل الكويتي من إجراء التقييم المحدث الذي سيتم إجراؤه من قبل الخبير الدولي المعين 

 من قبل بيت التمويل الكويتي في هذا الصدد.  



  البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

  

  اإلفصاح العام التكميلي
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ) الموحدة اليةالم القوائم من جزءً  المرفقة المالية المعلومات تشكل ال(








