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 تقــرير مجلـس اإلدارة

يسر مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ب )"البنك"( أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي عن أداء 
  م.2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في المالية الموحدة بالقوائم البنك مرفقا 

 

 التطورات العامة في البيئة التشغيلية 

 ات تأثيرات سلبية واسعة النطاقذمخاضا صعبا وأوضاعا إستثنائية  2020واجه اإلقتصاد العالمي خالل عام 
أودت  قرن  منذصحية أزمة أخطر مسببة العالم  تداهمالتي  الفيروس التاجيتفشي جائحة إندالع و  في ظل

شّلت و  األرضواستدعت تدابير للحظر واإلغالق العام طالت نحو نصف سكان  بحياة أكثر من مليوني شخص
غير مسبوقة األبعاد ألزمة إقتصادية  وما لبثت أن أطلقت العنانحركة األشخاص واألسواق واإلستهالك 

 إنكماش وأعمقوإنعكست في ركود شامل  بالشلل واإلضطراب والقطاعاتمختلف األسواق  أصابت والتحديات
بحسب تقديرات البنك الدولي بالمقارنة مع معدل  %4.3المحلي العالمي بنحو  الناتجتراجع  حيث عقود منذ

 .  2019سجله عام  %2.3نمو 

لتفشي الجائحة الصدمة المزدوجة  نتيجةوقد كانت هذه األزمة شديدة الوطأة على دول المنطقة بشكل خاص 
إلى أدنى مستوياتها خالل عقدين، مما أدى إلى أن تفقد  2020وتدهور أسعار النفط التي تهاوت في إبريل 

أشّد مما سجله جاء في تراجع  الماضيعام المن ناتجها المحلي خالل  %5.7نحو  الخليجيةقتصادات اإل
 المتوسط العالمي.  

 سارعتوفي مواجهة هذه األزمة وسعيا لكبح إضطراب األسواق والمحافظة على االستقرار االقتصادي، فقد 
تدابير نقدية ومالية طارئة تضمنت خفضا لمعدالت الفائدة األساسية، حيث إلتخاذ الحكومات والبنوك المركزية 

نقطة أساس في  150ألميركي بواقع قاد ذلك مجلس اإلحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على الدوالر ا
، 2019نقطة أساس في النصف الثاني من عام  75بمقدار بعد خفض سابق لها  2020الربع األول من عام

وهي خطوة واكبتها خطوات موازية في ذات اإلتجاه النقدي إتخذتها البنوك المركزية في دول المنطقة، كما 
للحد من مفاعيل األزمة والتخفيف  دعم مالي وتحفيز اقتصاديتضمنت هذه التدابير الطارئة أيضا مبادرات 

  من تبعاتها على القطاعات التجارية والشرائح اإلجتماعية المتضررة منها.    
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وفي حين شهدت اآلونة األخيرة تطورات إيجابية على صعيد التوصل إلى أكثر من لقاح والتفويض بإستخدامها 
ديد من البلدان مما عّزز منسوب التفاؤل بإمكانية السيطرة على إنتشار ومباشرة حمالت التطعيم بها في الع

الوباء والخروج من نفق األزمة إال أن هذه المؤشرات المشجعة تظل محفوفة بالمخاوف من إندالع موجات 
جديدة من اإلصابة بالوباء وظهور سالالت متحورة من الفيروس قد تكون عصّية على اللقاحات المتوفرة مما 

 د يعرقل أو يعيق مسارات التعافي التدريجي المأمول من األزمة وآثارها. ق

وفيما تكتنف األسواق والتوقعات آفاق كثيفة من الضبابية وعدم اليقين، فقد رّجح البنك الدولى في تقريره الدوري 
لناتج العالمي سيناريو التعافي التدريجي متوقعا نمو ا 2021عن آفاق اإلقتصاد العالمي الصادر في يناير 

، إال أن وتيرة مثل هذا التعافي 2020لعام  %4.3بالمقارنة مع إنكماش بمعدل  2021في عام  %4.0بمعدل 
الخدمات الصحية المقدمة وفاعلية سياسات الدعم والمساندة  ى جودةلمستو ُيتوقع أن تتفاوت بين بلد وآخر تبعا 

خارجية فضال عن مكامن الضعف البنيوية في إقتصادات ودرجة تأثر القطاعات وثيقة اإلرتباط بالتدفقات ال
األزمة. أما على المستوى اإلقليمي، فيتوقع البنك الدولي أن تسجل منطقة الشرق  إندالعالبلدان لدى  ههذ

في  %5.0متعافية بذلك من إنكماش بمعدل  2021في عام  %2.1بمعدل  أقل األوسط وشمال أفريقيا نموا
في أعقاب إنكماش بنسبة  %1.6العام السابق فيما ُيتوقع أن تحقق منظومة دول مجلس التعاون نموا بمعدل 

 . 2020خالل عام  5.7%
 

 إستعراض األداء 

ن الطبيعي أن ترتد األزمة سلبا على القطاع هذه البيئة التشغيلية بالغة الصعوبة والتحديات، فقد كان م وفي ظل
جهوده وتدابيره في و على أداء البنك األهلي المتحد وأن يكون لها وقعها على نتائج البنك كما  ككل المصرفي

قتصاديات المنطقة إل ةكبير  ياتشكلته من تحدوتدهور أسعار النفط وما األزمة المزدوجة لتفشي الجائحة  إدارة
 بفعل مسبوقة غير مستويات إلى األساسية الفائدة معدالت تدني شكل فقد السياق هذا وفي.  2020خالل عام 
 عامال المجموعة عمل أسواق في النقدية السلطات وكذلك الفيدرالي اإلحتياطي مجلس إتخذها التي اإلجراءات

حالة اإلضطراب والتقلب الشديد في  تسببت كما ،المصرفي القطاع لمجمل الربحية هوامش على ضاغطا
( في شح كبير في السيولة وإرتفاع 2020األسواق خاصة إّبان األشهر األولى من األزمة )مارس إلى يوليو 

المبالغ  الحذر والتريثلحالة نتيجة  في ظل تقلص عمليات التمويل وتعامالت ما بين البنوك عالمياكلفة التمويل 
مما شكل ضغوطا إضافية على هوامش صافي الفوائد من جهة أخرى.  حينها هيمنت على األسواقفيه التي 
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وفي خضم بيئة سريعة التغير ومرتفعة المخاطر فقد سارع البنك إلى تحصين إحتياطيات السيولة الموفرة إحترازيا 
لعملياته عن طريق تنويع مصادر هذه السيولة برغم تكلفتها العالية بسبب ظروف السوق، كما تأثرت أيضا 

ضمن الفئة  ألصول منتجة مصنفةة تكلفة المخاطر بزيادة المخصصات المرصودة بشكل إضافي وإحترازي نسب
( وذلك تحسبا ألي تدنّيات أو تعرضات إئتمانية محتملة بموجب المعيار التاسع من معايير إعداد 2( والفئة )1)

 .  2021جمل عام التقارير المالية الدولية وتحوطا ألوضاع أزمة قد تمتد آثارها لتشمل م

 : 2020وفيما يلي إستعراض ألبرز مالمح أداء البنك ومؤشراته الرئيسية خالل عام 

مليون دوالر أمريكي، بتراجع  452.2حقق البنك صافي أرباح عائدة لمساهمي المجموعة األم بلغت  -
 مليون دوالر أمريكي.   730.5والذي سجل  2019بالمقارنة مع عام  38.1%

إستطاع البنك تحقيق نمو في متوسط حجم األصول معّوضا جزئيا عن اإلنخفاض في هامش صافي  -
 951.5مليون دوالر أمريكي مقابل  799.4الفوائد ومحتويا تراجع الدخل من صافي الفوائد عند مستوى 

 .  %16.0، أي بإنخفاض 2019مليون دوالر أمريكي لعام 
 1,235.5مليون دوالر أمريكي ) مقابل  1,111.9ليبلغ  %10.0تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة  -

(، وهو تراجع حّدت منه تدابير تعويضية شملت التخارج من أوراق 2019مليون دوالر أمريكي لعام 
 مالية بشروط تفضيلية أتاحتها ظروف السوق. 

تغطية األصول إلى زيادة المخصصات المرصودة ل  -دعما لموقفه اإلحترازي التحفظي-بادر البنك  -
مليون  254.9مليون دوالر أمريكي بحيث بلغت  200.5( بمقدار 3( إلى )1المصنفة ضمن الفئات )

. أما  المخصصات اإلضافية 2019مليون دوالر أمريكي لعام  54.4مقابل  2020دوالر أمريكي لعام 
 2020مريكي لعام مليون دوالر أ 145.0(  فقد بلغت 2( و)1المرصودة لألصول المصنفة من الفئة )

للتباطؤ العام في األنشطة حتملة للتأثيرات الم لبنكا وذلك على أساس إحترازي يأخذ بعين اإلعتبار تقدير
وإذ  ما قد تؤول إليه من تطورات وإحتماالت مختلفة.اإلقتصادية والتجارية في ظل ظروف الجائحة و 

ديسمبر  31كما في  %1.9)مقابل  %2.6إرتفعت نسبة القروض والسلفيات غير المنتظمة إلى 
نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة لهذه  أمين( فقد إستمر البنك في ت2019

، وهي نسبة تغطية 2019ديسمبر  31دون تغيير عن نسبتها كما في   %85.9األصول حيث بلغت 
المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها لمواجهة أي مخاطر محتملة لهذه  لى أساسمحتسبة ع
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معزل عن الضمانات العينية الكبيرة من حيازات عقارية وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل باألصول و 
 إضافي لإليفاء باإللتزامات المترتبة عليها.  

لعام  %29.3، مسجال معدل  %30إستطاع البنك إحتواء التكاليف إلى إجمالي الدخل دون نسبة  -
في ضبط نفقات ومصروفات  هجهودوهي نسبة تعكس نجاح ، 2019لعام  %28.6مقابل  2020

يات التشغيل ومبادراته المستمرة للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية عن طريق ترشيد العمل
واإلستفادة من التقدم الذي أحرزه البنك في رقمنة قطاع مهم منها في إطار خططه الموضوعة للتحّول 

 الشامل وتسريع إنجازها.  
 40.3مقابل  2020ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في  40.1بلغ إجمالي موجودات المجموعة  -

ر حجم محفظة القروض والسلفيات عند ، فيما إستق2019ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في 
مليار دوالر  20.7) 2019ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي دون تغيير عن مستواها كما في  20.7

أمريكي( وذلك في إطار سياسة إئتمانية شديدة التحفظ تقتضيها أوضاع األزمة. هذا في حين إزدادت 
مليار دوالر أمريكي  9.6لتبلغ  %5.2بنسبة  محفظة االستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة

كبديل لعمليات اإلقراض وبهدف الحفاظ  2019ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في  9.1مقابل 
 المتاحة في أوراق وأدوات مالية سائلة عالية الجودة.   لسيولةاتوظيف على عوائد مناسبة عن طريق 

للعام  %2.1مقابل  %1.2دا على متوسط األصول بلغ على ضوء هذه النتائج، فقد سجل البنك عائ -
 . 2019لعام  %17.7بالمقارنة مع  %10.4السابق، وعائدا على متوسط حقوق المساهمين بلغ 

 

 التطورات اإلستراتيجية 

عرضا رسميا من بيت التمويل الكويتي  2020فبراير  24تلقى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد بتاريخ  -
من األسهم المصدرة والمدفوعة للبنك عن طريق عملية مبادلة لألسهم  %100 نسبةش.م.ك.ع لتمّلك 

اإلستثنائية غير  مشروطة بإستيفاء كافة المتطلبات الرقابية السارية بشأنها، غير أنه وفي ظل الظروف
المسبوقة التي فرضتها الجائحة الفيروسية فقد تقرر تعليق إجراءات اإلستحواذ حتى شهر ديسمبر 

وبالتشاور والتنسيق مع بيت  2020، والحقا، أقّر مجلس إدارة البنك األهلي المتحد في ديسمبر 2020
تمديد فترة تعليق إستئناف هذه )ورهن الحصول على الموافقات الرقابية الالزمة( التمويل الكويتي 

اإلجراءات لحين إنتهاء بيت التمويل الكويتي من تحديث دراسات التقييم الخاصة بهذه العملية والموكل 
 القيام بها إلى جهات إستشارية دولية.   
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)مصر( حصته في رأسمال البنك التابع له، البنك األهلي المتحد  رفعب 2020البنك خالل عام  قام -
 58.2عن طريق عرض شراء لألسهم بلغت قيمته اإلجمالية وذلك  %95.7إلى  %85.5ش.م.م  من 

 مليون دوالر أمريكي. 
 

 التقدير الدولي:
، ووجد صداه في نيل الجوائز 2020البنك محط تقدير األوساط المالية الدولية مجددا خالل عام  أداء كان

 الدولية التالية: 
 " من مجلة "جلوبال فاينانس". 2020 -في البحرين جائزة " أفضل بنك  -
 " من مجلة "إيميا فاينانس". 2020 -جائزة "أفضل بنك محلي في البحرين -
" من قبل مجلتّي "ذي بانكر" 2020 -جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين -

 و"بروفشنال ويلث مانجمنت" .
" من مجلة "برايفت بانكر 2020-جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية اإلسالمية الخاصة  -

 انترناشنال" 
" من مجلة "برايفت بانكر 2020-جائزة "التفوق في الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق األوسط -

 انترناشنال" 
 "جلوبال فاينانس". " من مجلة  2021 –جائزة "أفضل بنك لعمليات النقد األجنبي في البحرين  -
 " من مجلة "جلوبال فاينانس".  2021 –في البحرين  الخاصةجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية  -
 " من مجلة "جلوبال فاينانس".  2021 – البحرين في"أفضل بنك لعمليات التمويل التجاري  جائزة -
" من مجلة "سي إف 2020- الخليجي التعاون  مجلس دول – عالمية مصرفية شبكة أفضل جائزة -

 آي" 
 " من مجلة "ميا فاينانس"  2020 –جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية  لألفراد في البحرين  -
 " من مجلة "ميا فاينانس"  2020 –جائزة "أفضل بنك في التحول الرقمي في البحرين    -
مجلة " فاينانس " من  2020 –جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية  لألفراد في البحرين  -

 ديريفاتيف" 
" من مجلة " غلوبال بانكينغ أند  2020 –جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في البحرين  -

 فاينانس ريفيو" 
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 حصص ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس إدارة البنك وفريق  2020يوضح تقرير الحوكمة المؤسسية للبنك لعام 
، كما يبّين 2020ديسمبر  31اإلدارة التنفيذية العليا للبنك واألطراف األخرى ذات العالقة بهم كما بتاريخ  

إجمالي المكافآت والرواتب واألتعاب  2020الملحق بالقوائم المالية الموحدة للبنك لعام  25اإليضاح رقم 
 والعالوات والمصاريف المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة. 

 

 تخصيصات األرباح 
، فقد رفع مجلس اإلدارة توصيته إلى الجمعية العامة لمساهمي البنك 2020على ضوء النتائج المتحققة لسنة 

 بالموافقة على التخصيصات المقترحة التالية:
 

ديسمبر  31سنت أمريكي لكل سهم عادي عن السنة المنتهية في  1.25بواقع  رباح نقديةتوزيع أ •
 20( إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع سهم عادي لكل 2019سنت أمريكي لعام  5.0)  2020

 ( . 2019أسهم عن عام  10سهما )تم توزيع أسهم منحة بواقع سهم عادي لكل 
 مريكي إلى اإلحتياطي القانوني. مليون دوالر أ  45.2ترحيل مبلغ  •
 مليون دوالر أمريكي للتبرعات الخيرية.   2.0رصد مبلغ  •

 

أن أتوجه بوافر الشكر وعظيم اإلمتنان إال بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة  ال يسعنيوفي الختام، 
الكرام على ثقتهم وحسن ظنهم الدائم للسادة المساهمين على دعمهم الثابت للبنك ومساندتهم المستمرة ولعمالئنا 

في هذا  فوتنيوللجهات الرسمية والرقابية في أقطار عملنا المختلفة على إرشاداتها وتوجيهاتها البناءة، كما ال ي
وإعتزازنا  كوادر على كافة المستوياتو خالص تقديرنا وعرفاننا لفريق العمل بالبنك من إدارة  أن أسجلالمقام 
في التصدي لتحديات القديرة اإلستثنائية وحرفيتهم العالية والتي تجّلت مرة أخرى في جهودهم مهنيتهم بالكبير 

 . 2020والتطورات التشغيلية غير المسبوقة التي سادت عام  الجائحة والتعامل مع األوضاع
 

 مشعل عبدالعزيز العثمان 
 رئيس مجلس اإلدارة 

  2021فبراير  22


