
تعميم مجلس إدارة متلقي العرض بتاريخ 15 اغسطس 2022
تكمن أهمية تعميم مجلس إدارة متلقي العرض )»التعميم«( بأنه يتضمن توصيات مجلس إدارة »البنك األهلي المتحد ش.م.ب« 

)»البنك األهلي المتحد« أو »متلقي العرض«( عالوة على المشورة المقدمة من المستشار المهني المستقل. يستوجب هذا 
ن. التعميم اهتمامكم الفوري، لذا يرجى التكرم بقراءته بتمعُّ

قبل اتخاذ أي قرار، يتحمل كل متلٍق لهذا التعميم مسؤولية السعي للحصول على مشورة مستقلة لألخذ باالعتبار مدى مالءمة 
هذا العرض من حيث أهدافهم الخاصة، ووضعهم المالي واحتياجاتهم االستثمارية. إذا كان لديكم شكوك فيما يخص أي جزء من 
محتوى هذا التعميم و/أو العرض، يتعين عليكم الحصول علـى استشارة من وسيط أوراق مالية مرخص أو مؤسسة مرخصة تعمل 

في تداول األوراق المالية أو مدير مصرفي أو محاٍم أول مستشار قانوني أو محاسب مهني أو أي مستشارين مهنيين آخرين.

إذا قمتم ببيع أو تحويل جميع أسهمكم في »البنك األهلي المتحد«، يتعين عليكم القيام على الفور بإحالة هذا التعميم مقرونًا 
 بمستند العرض إلى المشتري أو المحول له أو إلى البنك، أو وسيط تداول األسهم أو أي وكيل آخر تم من خالله تنفيذ هذا البيع

أو التحويل عن طريقه وذلك ألغراض احالتها إلى المشتري أو المتنازل إليه.

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
)تأسس في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم: 46348(
تعميم إلى المساهمين في »البنك األهلي المتحد ش.م.ب« 

فيما يتعلق بـ
 العرض المشروط الطوعي لالستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة في

»البنك األهلي المتحد ش.م.ب« عن طريق مبادلة األسهم بمعدل تبادل يكون مقابل 2.695 أسهم من البنك األهلي المتحد 
مقابل سهم واحد جديد من بيتك

وذلك بواسطة 
بيتك ش.م.ك.ع )بيتك(

بيــان إخــالء المســئولية
ال يتحمل كل من مصرف البحرين المركزي أو بورصة البحرين أو وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين أدنى مسئولية عن دقة 
واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذا التعميم، كما يخلي كل منهم صراحًة مسئوليته عن أي نوع من الخسائر التي قد 

تنشأ عن االعتماد الكلي أو الجزئي على المحتويات الواردة في هذا التعميم.

المستشار المهني المستقل

 سيتي جروب جلوبال
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»البنك األهلي المتحد ش.م.ب«

)تأسس في مملكة البحرين
بموجب رقم القيد في السجل التجاري 46348(

تعميم مجلس إدارة متلقي العرض
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إقـــرار أعضــاء مجلــس اإلدارة
ان أعضــاء مجلــس إدارة »البنــك األهلــي المتحــد« بصفتــه ُمصــدر هــذا التعميــم، والــواردة أســماؤهم فيــه، يتحملــون المســئولية 
الكاملــة، منفرديــن ومجتمعيــن، عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم، بمــا فــي ذلــك المالحــق المرفقــة بــه. وعلــى حــد 
علــم واعتقــاد أعضــاء مجلــس اإلدارة، الذيــن قامــوا باتخــاذ إجــراءات العنايــة الواجبــة والمعقولــة لضمــان دقــة البيانــات الــواردة 
فــي هــذا التعميــم، فــإن هــذه المعلومــات متناســقة مــع الحقائــق وال تنطــوي علــى أي ســهو أو إغفــال مــن شــأنه أن يؤثــر علــى 

أهميــة هــذا التعميــم واكتمــال محتــواه.

بيان من أعضاء مجلس اإلدارة في البنك األهلي المتحد ش.م.ب

تم إعداد هذا التعميم من قبل البنك األهلي المتحد ش.م.ب، لتقديم معلومات إلى مساهميه فيما يتعلق بالعرض المقدم من بنك 
التمويل الكويتي ش.م.ك.ع لالستحواذ على نسبة تصل الى 100% من األسهم العادية المصدرة والمدفوعة في البنك األهلي 
 المتحد ش.م.ب عن طريق مبادلة األســهم بمعدل تبادل يكون 2.695 أســهم من البنك األهلي المتحد مقابل ســهم واحد جديد

من بيتك. 

قــد قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بتوجيــه التوصيــات إلــى المســاهمين فيمــا يتعلــق بالعــرض الــوارد فــي هــذا التعميــم وفقــًا لمجلــد 
التوجيهــات الســادس الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي بشــأن عمليــات الشــراء والدمــج واالســتحواذ المعمــول بهــا، علمــًا 
بــأن أعضــاء مجلــس اإلدارة ليــس لديهــم مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد تحــول دون قيــام أي منهــم بتقديــم هــذا التعميــم، 

وذلــك مــع مراعــاة معلومــات اإلفصــاح المقدمــة بموجــب البنــد 6 مــن الملحــق )أ(.

تــم إيــداع هــذا التعميــم لــدى مصــرف البحريــن المركــزي فــي مملكــة البحريــن، وفــق الشــروط الــواردة فــي المجلــد الســادس للدليــل 
اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي بشــأن نمــوذج عمليــات الشــراء والدمــج واالســتحواذ.

ــي  ــه، وال يقــدم المستشــار المهن ــا مــن قبل ــم تقديمه ــأن متلقــي العــرض قــد ت ــم بشـ ــواردة فــي هــذا التعمي إن المعلومــات ال
 المحايــد أو المستشــارين القانونييــن أو مستشــار اإلصــدار أي تعهــد أو ضمــان، صريحــًا كان أم ضمنيــًا، لدقــة تلــك المعلومــات

أو اكتمالهــا أو مــدى التحقــق منهــا، كمــا انــه ال يجــب اعتبــار أي مــن محتويــات هــذا التعميــم بمثابــة وعــدًا أو ضمانــًا أو توصيــًة مــن 
قبــل المستشــار المهنــي المحايــد، أو المستشــارين القانونييــن أو مستشــار اإلصــدار، إلــى أي متلقــي لهــذا التعميــم، ســواء بشــأن 

الماضــي أو المســتقبل، فيمــا يتعلــق بمتلقــي العــرض أو بصفقــة االســتحواذ هــذه.

ــًا لمتلقــي العــرض  ــه مستشــارًا مالي ــَا بصفت ــد حصري ــي المحاي ــق بصفقــة االســتحواذ هــذه، يعمــل المستشــار المهن فيمــا يتعل
ــر أي شــخص آخــر )ســواء تلقــى هــذا التعميــم أم ال( عميــل بشــأن هــذه الصفقــة ولــن يكــون  وليــس ألي جهــة أخــرى، ولــن ُيعتب
مســئواًل عــن أي شــخص آخــر بخــالف متلقــي العــرض لتقديــم أوجــه الحمايــة المتاحــة لعمالئــه أو تقديــم أي مشــورة فيمــا يتعلــق 
بهــذه الصفقــة أو أي مســألة أخــرى وردت اإلشــارة إليهــا فيهــا. لــن يتحمــل أو يقبــل المستشــار المهنــي المحايــد أو أي مــن شــركاته 
ــى حــدة، أي مهــام أو  ــن فــي كل منهــم عل ــن أو الموظفي ــه أو أٍي مــن المديري ــة أو الفــروع أو الجهــات المنتســبة التابعــة ل الفرعي
ــون المســئولية  ــت بموجــب عقــد أو قان ــر مباشــرة، ســواء كان ــت مباشــرة أو غي ــت )ســواء كان مســئوليات أو التزامــات مهمــا كان
التقصيريــة أو أي قانــون أو تشــريع آخــر(، وبالتالــي فإنهــم يبــرؤون ذممهــم إلــى أقصــى حــد يجيــزه القانــون مــن كامــل المســئولية 
ــاًل للمستشــار المهنــي المحايــد فيمــا يتعلــق بمحتــوى هــذا التعميــم أو أي مســألة أخــرى  ــزام تجــاه أي شــخص ليــس عمي وااللت

وردت اإلشــارة إليهــا فيــه.

إن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم التــي تتعلــق بـــ )بيتــك( قــد تــم إعدادهــا بــكل ُحســن نيــة اســتنادًا إلــى المعلومــات المتاحــة 
فــي المجــال العــام، وبالتالــي، فــإن كل مــن متلقــي العــرض، المستشــار المهنــي المحايــد، المستشــارين القانونييــن، ومستشــار 
اإلصــدار ال يقبلــون أي مســئولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم أو اكتمالهــا أو مــدى التحقــق منهــا فيمــا يتعلــق 
بـــ )بيتــك(. يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي البنــك األهلــي المتحــد بموجبــه بــأن البيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم، علــى حــد علمهــم 

واعتقادهــم، تتفــق مــع الواقــع وال تنطــوي علــى أي ســهو أو إغفــال جوهــري، وذلــك بعــد بــذل العنايــة الواجبــة لضمــان ذلــك.
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أعضاء مجلس اإلدارة في »البنك األهلي المتحد ش.م.ب« 

التوقيعالمنصباسم العضـــو

رئيس مجلس اإلدارة السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ محمد فؤاد الغانم

عضو مجلس إدارةالسيد/ خالد محمد نجيبي

عضو مجلس إدارة السيد/ عبدالغني محمد صالح بهبهاني

عضو مجلس إدارة السيد/ أحمــد غازي العبدالجليل

عضو مجلس إدارة السيد/ عبدالله المضف

عضو مجلس إدارة السيد/ جمال عبدالرزاق النايف
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محتوى التعميم
55 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بيانات الشركة بيانات الشركةأواًل:   أواًل:  

77 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ التعاريف التعاريفثانيًا:   ثانيًا:  

1313 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الجدول الزمني المتوقع الجدول الزمني المتوقعثالثًا:   ثالثًا:  

1414 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ خطاب إلى مساهمي البنك األهلي المتحد من مجلس اإلدارة خطاب إلى مساهمي البنك األهلي المتحد من مجلس اإلدارةرابعًا:   رابعًا:  

1414 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المقدمة  .1

عرض بيتك٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 1616  .2

2121 ٠٠٠٠٠٠٠ استراتيجية ما بعد االستحواذ الخاصة ببيتك في البنك األهلي المتحد أثر عرض بيتك  .3

الرأي حول التأثير على الموظفين التابعين لمتلقي العرض٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 2121  .4
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اإلجراءات التي يجب اتخاذها بواسطة مساهمي البنك األهلي المتحد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 2424  .9

3232 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رسالة توصية من مجلس اإلدارة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد رسالة توصية من مجلس اإلدارة إلى مساهمي البنك األهلي المتحدخامسًا:  خامسًا: 

  3535 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الرأي العادل للمستشار المهني المحايد الرأي العادل للمستشار المهني المحايدسادسًا:  سادسًا: 

المالحق

معلومات حول متلقي العرض ومعلومات قانونية أخرى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 3838 معلومات حول متلقي العرض ومعلومات قانونية أخرىالملحق أ -   الملحق أ -  

القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 3131 ديسمبر  ديسمبر 20192019 و  و 20202020 و  و 20212021 القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في  الملحق ب -   الملحق ب - 
والقوائم المالية المراجعة الموحدة المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 3030 يونيو  يونيو ٠٠٠٠٠20222022 ٠٠٠٠٠ 5353   والقوائم المالية المراجعة الموحدة المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في      
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بيانات الشركة أواًل: 

السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمانمجلس اإلدارة 
السيد/ محمد فؤاد الغانم
السيد/ خالد محمد نجيبي

السيد/ عبدالغني محمد صالح بهبهاني
السيد/ أحمــد غازي العبدالجليل

السيد/ عبدالله المضف
السيد/ جمال عبدالرزاق النايف

البروفسور/ علي محيي الدين القرداغي مجلس الرقابة الشرعية 
د. فريد محمد هادي

البروفسور/ عبدالعزيز القصار 

السيد/ عادل عبدالشافي اللبان - الرئيس التنفيذي للمجموعة اإلدارة التنفيذية 
السيد/ كيث جيل - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - المخاطر والشؤون القانونية 

واالمتثال
السيد/ سوفرات سيغال - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية 

لألفراد
السيد/ جيف ستسيك - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – التكنولوجيا والعمليات 

السيد/ ديفيد أولون - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخزينة واالستثمارات
السيد/ عثمان حجازي - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية 

للشركات والمسؤول المؤقت عن للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
 السيدة/ إيمان المدني - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الموارد البشرية،

التحول والتطوير 
السيد/ راجيف غوغيا - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – للشئون المالية 

واالستراتيجية
 السيد/ سامي تميم - الرئيس التنفيذي - البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة(

ش م ع، المملكة المتحدة
السيدة/ جهاد الحميضي - الرئيس التنفيذي - البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.، 

الكويت
السيدة/ هالة صادق - الرئيس التنفيذي - البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.

السيد/ فيصل الهيمص - الرئيس التنفيذي - المصرف التجاري العراقي، العراق
السيد/ أيمن الجمال - الرئيس التنفيذي - المصرف المتحد للتجارة واالستثمار 

ش.م.ل، ليبيا
السيد/ سعيد حتحوت - الرئيس التنفيذي - الهالل اليف والتكافل الهالل
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البناية 2495،عنوان المكتب المسجل 
الشارع 2832،

ضاحية السيف 428
مملكة البحرين

شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )شركة مقفلة(مسجل الحصص 

بالنسبة لمساهمي البنك األهلي المتحد في أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة وكالء االستالم
الكويت، الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

بالنسبة لمساهمي البنك األهلي المتحد في أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة 
البحرين، شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة( و/أو شركة سيكو ش.م.ب 

)مقفلة(

بالنسبة لمساهمي البنك األهلي المتحد المقيمين خارج الكويت والبحرين، الشركة 
الكويتية للمقاصة ش.م.ك.، البحرين للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة( و/أو سيكو 

ش.م.ب. )مقفلة(

المدقق الحسابي 
التابع لمتلقي العرض 

إيرنست آند يونغ 

كي بي إم جي فخرو، البحرينمستشار اإلصدار 

المستشار الرئيسي التابع لمتلقي 
العرض فيما يتعلق بالعرض

لينكليترز ال ال بي

المستشار القانوني لمتلقي 
العرض فيما يتعلق بقوانين 
البحرين والكويت بخصوص 

العرض

أسار - الرويح وشركاه 

المستشار المهني المستقل 
لمجلس اإلدارة بخصوص العرض 

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

بيانات الشركة )تتمة( أواًل: 
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التعاريف ثانيًا: 
تحمل الكلمات والمعاني غير المعرفة في التعميم هذا بطريقة أخرى، ما لم يقتض السياق خالف ذلك، المعاني التالية:

القبول الصحيح للعرض من قبل مساهم في البنك األهلي المتحد من خالل اإلشارة القبول 
إلى هذا القبول في استمارة القبول والتحويل وتقديمه إلى أي من وكالء االستالم أو 

الكترونيًا من خالل www.ipo.com.kw خالل فترة العرض وفًقا لإلجراءات المنصوص 
عليها في مستند العرض والذي يعتبر فقط مستلًما بشكل صحيح من قبل مقدم 

العرض عند إعالن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي

 االستمارة )اإللكترونية أو الورقية( المعدة من قبل وكالء االستالم وهي ُمتاحة:استمارة القبول والتحويل 
)1( بالنسبة لمساهمي البنك األهلي المتحد حاملي أسهم البنك األهلي المتحد في 

بورصة البحرين من الفروع المشاركة و/أو الوكيل المتلقي البحريني وكذلك يمكن 
الحصول عليها واكمالها الكترونيًا من خالل: www.ipo.com.kw؛ و)2( بالنسبة 

لمساهمي البنك األهلي المتحد حاملي أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة 
الكويت، الحصول عليها واكمالها الكترونيًا من خالل: www.ipo.com.kw، وذلك 

ألغراض قبول العرض من قبل مساهمي البنك األهلي المتحد

استحواذ )بيتك( على ما يصل إلى 100% من األسهم العادية المصدرة للبنك األهلي االستحواذ
المتحد عن طريق مبادلة األسهم وفقًا لمعدل التبادل

»رأي المستشار« أو »رأي 
المستشار المهني المستقل«

الرأي العادل بتاريخ 10 أغسطس 2022 الصادر عن المستشار المهني المستقل 
لمجلس اإلدارة، الموضح في الجزء السادس من هذا التعميم 

البنك األهلي المتحد أو متلقي 
العرض 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب، سجل تجاري رقم 46348 مرخص ومنظم من قبل 
مصرف البحرين المركزي كبنك خدمات بنكية عامة لألفراد ومدرج في بورصة البحرين 

ومملكة البحرين

أسهم البنك األهلي المتحد في 
بورصة البحرين 

أسهم البنك األهلي المتحد المدرجة في بورصة البحرين، بما في ذلك أسهم البنك 
األهلي المتحد المحتفظ بها في صورة مادية ملموسة 

أسهم البنك األهلي المتحد في 
بورصة الكويت 

أسهم البنك األهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت

أي من حاملي أسهم البنك األهلي المتحدمساهم البنك األهلي المتحد 

 11,147,931,458 سهًما مصدرًا من البنك األهلي المتحد بقيمة اسمية قدرهاأسهم البنك األهلي المتحد
0.25 دوالًرا أمريكًيا في رأس مال البنك األهلي المتحد، وأي أسهم في البنك األهلي 

المتحد يتم إصداره ودفعه، سواء كانت حصص أرباح، أو أسهم صادرة وفًقا لخطة خيار 
 أسهم الموظفين في البنك األهلي المتحد، بعد تاريخ مستند العرض ولكن قبل

تاريخ السريان

مملكة البحرين البحرين 

شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة(شركة البحرين للمقاصة 

شركة البحرين للمقاصة و/أو سيكو، باعتبارهما الكيانان المعينان من قبل مقدم وكيل االستالم في البحرين 
العرض والمصرح لهما باستالم استمارات القبول والتحويل وفًقا لمستند العرض 

لمساهمي البنك األهلي المتحد حاملي أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة 
البحرين ولمساهمي البنك األهلي المتحد المقيمين خارج الكويت والبحرين 
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بورصة البحرينبورصة البحرين

بورصة الكويتبورصة الكويت

مجلس اإلدارة أو مجلس إدارة 
البنك األهلي المتحد

مجلس إدارة البنك األهلي المتحد

أي يوم )باستثناء الجمعة أو السبت( تفتح فيه البنوك أبوابها لألعمال العامة في أيام العمل 
الكويت ومملكة البحرين

مصرف البحرين المركزيمصرف البحرين المركزي 

الدليل اإلرشادي لمصرف 
البحرين المركزي 

الكتاب االرشادي لمصرف البحرين المركزي الصادر والنافذ في مملكة البحرين

بنك الكويت المركزيبنك الكويت المركزي

نسخة من وثيقة معتمدة كنسخة طبق األصل من النسخة األصلية بواسطة أي النسخة المصدقة 
مما يلي من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة عضو في مجموعة العمل 

المالي تشير بأنه تم االطالع على األصل أو أي عبارة تفيد نفس المعنى: )أ( محام؛ 
)ب( كاتب عدل؛ )ج( محاسب قانوني/معتمد؛ )د( مسؤول في وزارة حكومية؛ )هـ( 

مسؤول في سفارة أو قنصلية؛ أو )و( مسؤول تابع لمقدم العرض أو متلقي العرض 
أو أي مؤسسة مالية مرخصة أخرى. يتعين على الشخص الذي يقوم بتوثيق النسخة 

المصدقة توفير بيانات اتصال واضحة تسمح لمتلقي النسخة المصدقة المراجعة 
والتأكيد على صحة المستند إن لزم األمر

هذا التعميم الموجه إلى مساهمي البنك األهلي المتحد فيما يتعلق بالعرض التعميم
متضمن، من بين أشياء أخرى، توصيات مجلس اإلدارة ورأي المستشار

هيئة أسواق المال في دولة 
الكويت 

هيئة أسواق المال في دولة الكويت

إدارة مراقبة أسواق المال 
بمصرف البحرين المركزي

إدارة مراقبة أسواق المال بمصرف البحرين المركزي

المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية في مملكة قانون الشركات التجارية 
البحرين وتعديالته من حين آلخر

الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5.7 )الشروط المسبقة قبل العرض( من مستند الشروط المسبقة
العرض والمكررة في الفقرة 2.6 من الجزء الرابع من هذا التعميم

اإليداع المركزي لألوراق المالية في البحرين للمقاصةاإليداع المركزي لألوراق المالية

األوراق المالية غير الماديةاألوراق المالية غير المادية 

 أي شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في البنك األهلي المتحد في آخرعضو مجلس إدارة
تاريخ عمل 

التعاريف )تتمة( ثانيًا: 
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تاريخ السريان للمساهم 
المعارض

إذا تلقى مقدم العرض الموافقات المطلوبة ومارس حقوق االستحواذ اإللزامية، 
هو التاريخ الذي يتم فيه إصدار أسهم بيتك الجديدة بنجاح بمعدل التبادل على أنها 

مدفوعة بالكامل للمساهمين المخالفين )باستثناء أي مساهمين معارضين يخضعون 
ألمر قانوني ملزم صادر عن محكمة مختصة من شأنه أن يمنع نقل أسهم البنك 

األهلي المتحد الخاصة بهم إلى بيتك(. يجب أال يتجاوز التاريخ 60 يوًما من تاريخ إشعار 
االستحواذ االلزامي، ولكن في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد اليوم الذي تلقى فيه 

بيتك الموافقات المطلوبة

مساهمو البنك األهلي المتحد الذين يظهرون في سجل المساهمين في البنك األهلي المساهمون المعارضون
المتحد كما في تاريخ التسجيل والذين ال يقدمون استمارات قبول صحيحة قبل تاريخ 

إغالق العرض النهائي

إذا لقى العرض قبواًل، يكون ساريًا من تاريخ إصدار أسهم )بيتك( الجديدة بنجاح وفقًا تاريخ السريان 
لمعدل التبادل على أنها مدفوعة بالكامل لمساهمي البنك األهلي المتحد المذكورين 
في سجل المساهمين في البنك األهلي المتحد في تاريخ التسجيل الذين وافقوا على 
العرض وفًقا لشروط مستند العرض، يجب أال يتجاوز التاريخ 10 أيام تقويمية من: )1( 
تاريخ إغالق العرض النهائي؛ أو )2( تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك األهلي المتحد 

)المنعقدة وفًقا للقسم 5.7 من مستند العرض( بشكل صحيح )وتخضع لموافقة 
مصرف البحرين المركزي(

2.695 أسهم من البنك األهلي المتحد مقابل سهم واحد جديد من بيتك معدل التبادل 

مجموعة العمل الماليمجموعة العمل المالي

التاريخ الذي يصادف أي يوم ال يكون قبل اليوم الخامس عشر الميالدي من تاريخ تاريخ إغالق العرض النهائي
اإلعالن عن العرض الذي يصبح فيه العرض غير مشروط من جميع النواحي

النية المؤكدة لتقديم عرض صادر عن )بيتك( إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد في النية المؤكدة 
25 يوليو 2022

مجلس التعاون الخليجي، ويضم مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة مجلس التعاون الخليجي
قطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 

االتفاقية التي سيتم ابرامها بين بيتك والبنك األهلي المتحد تحدد حقوق والتزامات اتفاقية التنفيذ
األطراف فيما يتعلق بالعرض وعملية تنفيذه وبعض األمور األخرى المتعلقة بالعرض

الرقم الفريد الصادر عن شركة البحرين للمقاصة ألي مستثمر يفتح حساب إيداع أوراق الرقم الفريد 
مالية لدى شركة البحرين للمقاصة

التاريخ الذي يقع في اليوم الخامس عشر من تاريخ افتتاح العرض، وهو التاريخ األخير، تاريخ اإلغالق األولي للعرض
مع مراعاة تاريخ إغالق العرض النهائي وأي تمديدات قد يكون مسموًحا بها بموجب 

عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ، لتلقي استمارات القبول والتحويل الكاملة 
البيانات، وهو 7 سبتمبر 2022.
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كي بي إم جي فخرو، بصفتهم مستشار تعميم اإلصدار المعين من قبل البنك األهلي مستشار اإلصدار 
المتحد للمساعدة في العملية المتعلقة بـعمليات الشراء واالندماج واالستحواذ

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.الشركة الكويتية للمقاصة 

بيتك ش.م.ك.ع.، شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الكويت ومسجلة تحت »بيتك« أو »مقدم العرض«
سجل تجاري رقم 26066

مجلس إدارة بيتكمجلس إدارة بيتك

تاريخ إرسال النية المؤكدة من قبل )بيتك( هو 25 يوليو 2022.تاريخ النية المؤكدة لدى بيتك

9,285,707,127 سهمًا صادرًا قائمًا ومدفوعًا من )بيتك( بقيمة اسمية قدرها 0.100 أسهم )بيتك( 
دينار كويتي لكل سهم في رأس مال بيتك

الشركة الكويتية للمقاصة، بصفتها الكيان المعين من قبل مقدم العرض والمصرح وكيل االستالم في الكويت 
لها باستالم استمارات القبول والتحويل وفًقا لمستند العرض لمساهمي البنك األهلي 
المتحد حاملي أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة الكويت ومساهمي البنك األهلي 

المتحد المقيمين خارج الكويت والبحرين

الدينار الكويتي العملة الشرعية في دولة الكويتدينار كويتي

التاريخ الذي يقع قبل يوم عمل واحد )1( من تاريخ التعليق وذلك في 17 أغسطس 2022تاريخ آخر تداول

7 اغسطس 2022، هو أحدث تاريخ عملي قبل طباعة هذا التعميم والذي يتم فيه آخر تاريخ عملي
توفير بعض المعلومات في هذا التعميم )مثل أسعار اإلغالق ونسبة المساهمة( 

لينكليترز ش.ذ.م.م.المستشار القانوني الرئيسي

يعني أي حدث أو واقعة أو تغير في الظروف الذي يؤدي بصورة منفردة أو بالتزامن مع األثر السلبي الجوهري 
أحداث أو وقائع أو تغيرات أخرى مجتمعين، أو من المتوقع بصورة معقولة أن يؤدي 
إلى وقوع أثر سلبي جوهري على األعمال أو األصول أو االلتزامات أو المركز المالي 
أو ربحية أو توقعات مجموعة )بيتك( أو مجموعة البنك األهلي المتحد )في كل حالة 
على حدة(، شريطة أال يعتبر بأي حال من األحوال أي تدهور لألوضاع االقتصادية أو 

السياسية أو الظروف السوقية في الصناعة العالمية أو الشرق األوسط أو الكويت أو 
البحرين بصورة عامة شكل من أشكال »التأثير السلبي الجوهري« باستثناء إلى الحد الذي 

يؤثر فيه هذا التأثير سلبيًا بشكل غير متناسب على مجموعة )بيتك( أو مجموعة البنك 
األهلي المتحد حسب األحوال، مقارنة باألعمال األخرى أو المشاركين اآلخرين في 

الصناعة. يجب أن يكون حدوث األثر الضار الجوهري كما يلي: )1( يحدده مجلس إدارة 
)بيتك( أو مجلس إدارة البنك األهلي المتحد )بتصرف معقول( و )2( يخضع لموافقة 

مصرف البحرين المركزي

المستشار القانوني فيما يتعلق 
بقوانين البحرين والكويت

أسار - الرويح وشركاه

لينكليترز ش.ذ.م.م. وأسار - الرويح وشركاهالمستشارون القانونيون

الشخص الذي لم يبلغ من العمر 21 سنةالقاصر 

التعاريف )تتمة( ثانيًا: 
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وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويتوزارة التجارة والصناعة

وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرينوزارة الصناعة والتجارة

أسهم )بيتك( الجديدة التي سيتم إصدارها، ويتم قيدها مدفوعة بالكامل إلى مساهمي أسهم )بيتك( الجديدة 
البنك األهلي المتحد بموجب العرض

العرض الطوعي المشروط المقدم من )بيتك( لالستحواذ على نسبة تصل الى 100% العرض أو عرض بيتك
من األسهم العادية المصدرة والمدفوعة الخاصة بالبنك األهلي المتحد عن طريق 

مبادلة األسهم حسب معدل التبادل

 مستند العرض الذي تم إعداده بواسطة )بيتك( بخصوص العرض بتاريخمستند العرض 
25 يوليو 2022

هو التاريخ الذي سيتم من خالله استالم استمارات القبول والتحويل المعبئة البيانات تاريخ افتتاح العرض
من قبل وكالء االستالم في 24 أغسطس 2022

الفترة التي تبدأ من تاريخ افتتاح العرض وتنتهي في تاريخ إغالق العرض النهائيفترة العرض

فروع البنك األهلي المتحد في البحرين المدرجة في الفقرة 8.2.1 من الجزء الرابع من الفروع المشاركة
هذا التعميم والتي ستتلقى استمارات القبول والتحويل خالل فترة العرض

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بصفتها المستشار المهني المستقل المعين من مستشار محترف مستقل
قبل البنك األهلي المتحد فيما يتعلق بالعرض

وكيل االستالم في البحرين ووكيل االستالم في الكويتوكالء االستالم 

توصيات مجلس اإلدارة لمساهمي البنك األهلي المتحد فيما يتعلق بعرض )بيتك( توصيات المجلس
كما هو مبين في الجزء الخامس من هذا التعميم

التاريخ السابق لتاريخ افتتاح العرض الذي تم تحديده ألغراض تحديد حق مساهمي تاريخ التسجيل 
البنك األهلي المتحد في تلقي العرض، في 21 أغسطس 2022 ألسهم البنك األهلي 

المتحد المدرجة في بورصة البحرين وفي 22 أغسطس 2022 ألسهم البنك األهلي 
المتحد المدرجة في بورصة الكويت

حاالت القبول الصحيحة التي تم تلقيها فيما يتعلق بأسهم البنك األهلي المتحد التي الموافقات المطلوبة 
تمثل 90% على األقل أو أكثر من إجمالي رأس مال البنك األهلي المتحد والتي تظل 

غير قابلة للسحب حتى اليوم الذي يتم فيه اإلعالن عن أن العرض غير مشروط من 
 جميع النواحي )باستثناء، لتجنب الشك، أسهم البنك األهلي المتحد المملوكة لبيتك

أو األشخاص الذين يعملون بالتنسيق في تاريخ مستند العرض(.

أي منطقة اختصاص قضائي حيث يكون فيها تقديم أو قبول العرض مخالفًا لقوانين االختصاص القضائي المقيد 
االختصاص القضائي 

شركة سيكو ش.م.ب )مقفلة( أو وكيل االدراج المزدوجسيكو 

 االستحواذ االلزامي
)Squeeze-out(

شراء أسهم البنك األهلي المتحد التي يملكها المساهمون المعارضون وفق أحكام 
المادة 319 مكررًا )1( من قانون الشركات التجارية والمادة 3.4.4 من نموذج عمليات 

الشراء واالندماج واالستحواذ
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اإلخطار الصادر من مقدم العرض خالل 15 يومًا من اإلعالن عن أن العرض غير إشعار االستحواذ االلزامي
مشروط من جميع النواحي، إلى المساهمين المعارضين إلشعارهم بنيته ممارسة 

صالحيته لالستحواذ االلزامي وتاريخ تنفيذ هذا الشراء وفق أحكام المواد 3.4.4 و3.4.7 
و3.4.8 من نموذج عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ في النموذج المحدد في 

)TMA( من نموذج عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ E الملحق

التاريخ الذي يتم فيه تعليق التداول في أسهم البنك األهلي المتحد لتمكين قائمة تاريخ التعليق
بمساهمي البنك األهلي المتحد الذين يحق لهم تلقي العرض الذي سيتم إصداره، 

والذي يكون في 18 أغسطس 2022.

الفترة التي سيتم خاللها تعليق التداول في أسهم البنك األهلي المتحد، والتي ستبدأ فترة التعليق
في تاريخ اإليقاف وتستمر حتى ما قبل: )1( التاريخ الذي تم فيه إيقاف العرض بسبب 
اإلخفاق في اإلعالن عن أنه غير مشروط فيما يتعلق بالموافقات المطلوبة )2( التاريخ 

الذي يتم فيه إيقاف العرض بسبب اإلخفاق في اإلعالن عن أنه غير مشروط من جميع 
النواحي؛ و )3( تاريخ السريان )بشرط أنه في حالة استالم مقدم العرض للموافقات 
المطلوبة وممارسة حقوقه في االستحواذ االلزامي، يتم تمديد فترة التعليق تلقائًيا 

حتى تاريخ السريان للمساهم المخالف(

نموذج عمليات الشراء واالندماج 
)TMA( واالستحواذ

نموذج عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ )TMA( في المجلد 6 من الدليل 
اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي.

دوالر الواليات المتحدة، العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكيةدوالر أمريكي 

معدل حجم سعر التداول 
)VWAP(

معدل حجم سعر التداول لكل سهم في البنك األهلي المتحد

التعاريف )تتمة( ثانيًا: 
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الجدول الزمني المتوقع ثالثًا: 
إن التواريخ التالية هي تواريخ إرشادية فقط وستعتمد على استيفاء أو التنازل عن الشروط المسبقة )عند االقتضاء( من بين أمور 

أخرى.

الجدول الزمني والتواريخ الرئيسية للعرض

التاريخالحدث

25 يوليو2022 تاريخ النية المؤكدة لبيتك

25 يوليو 2022 استالم مستند العرض

7 اغسطس 2022 آخر تاريخ عملي

15 اغسطس 2022 تاريخ هذا التعميم 

تاريخ نشر هذا التعميم ومستند العرض واستمارة القبول والتحويل إلى 
مساهمي البنك األهلي المتحد

15 اغسطس 2022 

17 أغسطس 2022تاريخ آخر تداول

18 أغسطس 2022تاريخ التعليق

21 أغسطس 2022تاريخ التسجيل ألسهم البنك األهلي المتحد في بورصة البحرين

22 أغسطس 2022تاريخ التسجيل ألسهم البنك األهلي المتحد في بورصة الكويت 

24 أغسطس 2022تاريخ افتتاح العرض

7 سبتمبر 2022 )يمكن تمديده(تاريخ اإلغالق األولي للعرض

سيتم اإلعالن عنهآخر يوم لكي يصبح العرض أو يعلن أنه غير مشروط من كل النواحي

سيتم اإلعالن عنهنشر/إرسال1 إشعار االستحواذ االلزامي للمساهمين المعارضين 

سيتم اإلعالن عنهتاريخ إغالق العرض النهائي

تاريخ السرياناصدار أسهم جديدة في )بيتك( لمساهمي البنك األهلي المتحد2 

سيتم اإلعالن عنهتاريخ السريان3 

سيتم اإلعالن عنهانتهاء فترة الستون يوًما العتراض المساهمين المعارضين 

سيتم اإلعالن عنهاصدار أسهم جديدة في "بيتك" للمساهمين المعارضين

1يقوم )بيتك( بتوجيه اشعار االستحواذ االلزامي بالطريقة الموضحة في الفقرة 5.10 االستحواذ االلزامي )squeeze-out( من مستند العرض. 

رهنًا بموافقة هيئة السوق المالية على إصدار أسهم جديدة لبيت التمويل الكويتي وااللتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت والبحرين.   2

رهنَا بالشروط المسبقة للعرض التي تم الوفاء بها أو عند االقتضاء التنازل عنها، وبعد انعقاد الجمعية العامة، كما هو موضح في الفقرة 5.7 )الشروط المسبقة للعرض( عند   3

االقتضاء.
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خطاب إلى مساهمي البنك األهلي المتحد من مجلس اإلدارة  رابعًا: 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب
)تأسس في مملكة البحرين بموجب القيد في السجل التجاري رقم: 46348(

المكتب المسجل 
مبنى 2495، الشارع 2832،

ضاحية السيف 428، ص. ب 2424
المنامة، مملكة البحرين

بتاريخ: 15 اغسطس 2022

إلى:

مساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

تحية طيبة،

العــرض المشــروط الطوعــي الــذي قدمــه بيــت التمويــل الكويتــي ش.م.ك.ع. )بيتــك( لالســتحواذ علــى نســبة 
تصــل الــى 100% مــن األســهم الصــادرة العاديــة المدفوعــة كاملــًة التابعــة للبنــك األهلــي المتحــد ش.م.ب. 
عــن طريــق مبادلــة األســهم بمعــدل 2.695 أســهم مــن البنــك األهلــي المتحــد مقابــل ســهم واحــد جديــد 

مــن بيتــك. 

المقدمة  .1
التعميم   1.1

ــد بمــا يتوافــق مــع  ــي المتح ــك األهل ــى مســاهمي البن ــة إل ــة المعلومــات ذات الصل ــى اتاح ــم ال يهــدف هــذا التعمي  
عمليــات الشــراء واالندمــاج واالســتحواذ والمتعلقــة بالعــرض وتوضيــح توصيــات مجلــس اإلدارة ورأي المستشــار 

بالعــرض.  يتعلــق  فيمــا  اإلدارة  مجلــس  إلــى  المســتقل  المهنــي 

المعلومات االساسية   1.2

بتاريــخ 22 يوليــو 2018، أبــرم )بيتــك( والبنــك األهلــي المتحــد مذكــرة تفاهــم تحكــم التقييم والعناية الواجبــة والخطوات   1.2.1
الفنيــة والتنظيميــة األخــرى المطلوبــة إلنشــاء كيــان تجــاري مشــترك مــع بيتــك.

بتاريــخ 5 فبرايــر 2020، تســلم البنــك األهلــي المتحــد مــن )بيتــك( إعــالن نيــة ثابتــة لتقديــم العــرض لالســتحواذ علــى   1.2.2
100% مــن أســهم البنــك األهلــي المتحــد.

بســبب الظــروف غيــر المتوقعــة الناشــئة عــن جائحــة كوفيــد-19 العالميــة، أعلــن )بيتــك( والبنــك األهلــي المتحــد عــن   1.2.3
تأجيــل عمليــة العــرض فــي 23 مــارس 2020. 

بتاريــخ 1 ديســمبر 2021، أعلــن البنــك األهلــي المتحــد، بالتنســيق مــع بيتــك، أن مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد   1.2.4
قــد وافــق علــى تحديــث دراســات العنايــة الواجبــة الماليــة والقانونيــة واســتئناف جميــع اإلجــراءات المرتبطــة بالعــرض. 
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بتاريــخ 24 مــارس 2022، أعلــن البنــك األهلــي المتحــد أن إجــراءات العنايــة الواجبــة المحدثــة قــد انتهــت وأن )بيتــك( قــد   1.2.5
أبلــغ معــدل مبادلــة األســهم المعدلــة إلــى مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد، والتــي تخضــع لحصــول )بيتــك( علــى 
موافقــة المســاهمين والجهــات الرقابيــة وأن مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد ومجلــس إدارة بيتــك قــد انخرطــا فــي 

مناقشــات بشـــأن معــدل مبادلــة األســهم والبدائــل المحتملــة.

ــى 100% مــن  ــزي لالســتحواذ عل ــت المرك ــك الكوي ــة بن ــى موافق ــه عل ــن حصول ــك ع ــن بيت ــو 2022، أعل فــي 6 يولي  1.2.6
األســهم القائمــة فــي البنــك األهلــي المتحــد، ووافــق مجلــس إدارة بيتــك علــى معــدل التبــادل النهائــي المعــدل الجديــد 
لألســهم البالــغ ســهم واحــد جديــد مــن بيتــك مقابــل 2.695 أســهم مــن البنــك األهلــي المتحــد بعــد مراجعــة وتقييــم 

ــة التكميليــة. ــة الواجب نتائــج العناي

بتاريــخ 6 يوليــو 2022، أعلــن البنــك األهلــي المتحــد أن مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد قــد قــرر قبــول النســبة   1.2.7
المعدلــة لمبادلــة األســهم بواقــع 2.695 مــن أســهم البنــك األهلــي المتحــد لــكل ســهم واحــد مــن ييتــك، وفــق )1( 
اقتــراح )بيتــك( مــع مراعــاة رأي المستشــار المهنــي المحايــد و)2( نســبة الملكيــة الكليــة لمســاهم البنــك األهلــي المتحــد 
فــي )بيتــك( عقــب اســتكمال اســتحواذ كامــل لــكل أســهم البنــك األهلــي المتحــد، بمــا ال يقــل عــن نســبة 31% مــن 

إجمالــي األســهم المســتحقة والمدفوعــة فــي )بيتــك( آنــذاك. 

فــي 17 يوليــو 2022، تلقــى بيتــك خطاًبــا مــن مصــرف البحريــن المركــزي يفيــد بعــدم ممانعتــه مــن أن يمضــي بيتــك   1.2.8
ــا لجميــع  فــي االســتحواذ علــى مــا يصــل إلــى 100% مــن أســهم البنــك األهلــي المتحــد المصــدرة والمدفوعــة وفًق

ــة. ــون الشــركات التجاري ــا مــع قان الشــروط المعمــول به

فــي 25 يوليــو 2022، تلقــى البنــك األهلــي المتحــد النيــة المؤكــدة لتقديــم عــرض ومســتند عــرض طوعــي مشــروط   1.2.9
ــي المتحــد، بشــرط  ــة المصــدرة للبنــك األهل ــى 100% مــن األســهم العادي ــى مــا يصــل إل مــن بيتــك لالســتحواذ عل
اســتيفاء شــروط مســبقة معينــة علــى النحــو المبيــن فــي القســم 5.7 مــن مســتند العــرض )المنســوخ فــي الفقــرة 2.6 

مــن الجــزء الرابــع مــن هــذا التعميــم(. 

وفــق أحــكام المــادة 2.2.1 مــن نمــوذج عمليــات الشــراء والدمــج واالســتحواذ، قــام مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد   1.2.10
بتعييــن ســيتي جــروب جلوبــال ماركتــس ليمتــد ليكــون المستشــار المهنــي المحايــد لهــا، لتقديــم المشــورة إلــى مجلــس 
إدارة البنــك األهلــي المتحــد بشـــأن مــا إذا كان العـــرض عـــاداًل ومعـــقواًل أم ال. أكــدت شــركة ســيتي جــروب ماركتــس 
ليميتــد انهــا تعتبــر مستشــار مهنــي مؤهــل وفقــًا لنمــوذج عمليــات الشــراء والدمــج واالســتحواذ وأن الشــركة ال تنــدرج 
ضمــن المستشــارين المهنييــن غيــر المؤهليــن علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 2.2.5 مــن نمــوذج عمليــات 
الشــراء والدمــج واالســتحواذ. يــرد رأي المستشــار المهنــي المحايــد بشــأن عدالــة العــرض )بمــا فــي ذلــك االفتراضــات 
ــم. تتوقــع ســيتي جــروب  ــرأي بشــأنها( فــي الفقــرة 7 مــن هــذا التعمي ــم هــذا ال ــم تقدي ــي ت ــود والمؤهــالت الت والقي

جلوبــال ماركتــس ليمتــد أن تحصــل علــى رســوم خدماتهــا مــن البنــك األهلــي المتحــد.

يتعيــن علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد، علــى األقــل، أن ينظــروا بعنايــة وجديــة فــي األمــور التاليــة قبــل اتخــاذ   1.2.11
ــك: ــول عــرض بيت ــول أو عــدم قب ــرار بشــأن قب ق

الرســالة الموجهــة إلــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد مــن مجلــس اإلدارة علــى النحــو المبيــن فــي الجــزء    )1(
الرابــع مــن هــذا التعميــم؛

خطــاب التوصيــة مــن مجلــس اإلدارة إلــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد كمــا هــو مبيــن فــي الجــزء الخامــس    )1(
مــن هــذا التعميــم؛

الــرأي العــادل المقــدم مــن المستشــار المهنــي المســتقل علــى النحــو المبيــن فــي الجــزء الســادس مــن هــذا    )2(
التعميــم؛

الشروط واألحكام المذكورة في مستند العرض؛   )4(

الشروط واألحكام المذكورة في استمارة القبول والتحويل؛ و   )5(

أي مشورة مهنية مستقلة يطلبها أي مساهم في البنك األهلي المتحد ويراها مناسبًة.   )6(
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عرض )بيتك(   .2
ــاه  ــواردة أدن ــرة 5 مــن مســتند العــرض. المعلومــات ال ــك( فــي الفق ــة المعلومــات المتعلقــة بعــرض )بيت ــر كاف تتوف  

العــرض: مســتند  مــن  مستنســخة 

يشــير مجلــس إدارة )بيتــك( إلــى نيتــه المؤكــدة بتاريــخ 25 يوليــو 2022، حيــث تــم إخطــار مجلــس إدارة البنــك األهلــي   
المتحــد حــول نيــة )بيتــك( بتقديــم عــرض لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد لالســتحواذ علــى أســهمهم فــي البنــك 

األهلــي المتحــد. تفاصيــل العــرض موضحــة أدنــاه وفــي مســتند العــرض.

متلقي العرض والضمانات التي تم بخصوصها تقديم العرض   2.1

البنــك األهلــي المتحــد مســجل لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة تحــت رقــم الســجل التجــاري 46348 كشــركة مســاهمة   
الكويــت. وبورصــة  البحريــن  بورصــة  فــي  مدرجــة  العاديــة  أســهمها  عامــة  بحرينيــة 

البنــك األهلــي المتحــد مرخــص مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي كبنــك محلــي يعمــل كبنــك خدمــات أفــراد تقليــدي   
ــة  ــي: )1( الخدمــات المصرفي ــا يل ــة والشــركات المرتبطــة بم ــه مــن خــالل شــبكته مــن الشــركات التابع ــزود عمالئ وي
لألفــراد؛ )2( الخدمــات المصرفيــة للشــركات؛ )3( خدمــات الخزانــة وخدمــات االســتثمار. )4( الخدمــات المصرفيــة 
ــم المنتجــات  ــب تقدي ــى جان ــة اإلســالمية، إل ــروات؛ و )5( المنتجــات والخدمــات المصرفي الخاصــة وخدمــات إدارة الث
التقليديــة كالتأميــن علــى الحيــاة والتكافــل. يعمــل البنــك األهلــي المتحــد إقليميــًا مــن خــالل الشــركات التابعــة والزميلــة 

ــا وســلطنة عمــان. ــراق وليبي ــدة والع ــة المتح ــارات العربي ــت ومصــر واإلم ــدة والكوي ــة المتح ــي المملك ــروع ف والف

يتمثــل العــرض فــي االســتحواذ علــى أســهم البنــك األهلــي المتحــد التــي تضــم نســبة تصــل الــى 100% مــن رأس   
 مــال البنــك األهلــي المتحــد الصــادر والمدفــوع والــذي يشــمل )فــي تاريــخ مســتند العــرض( 11,147,931,458
)أحــد عشــر مليــارًا ومائــة وســبعة وأربعيــن مليوًنــا وتســعمائة وواحــد وثالثيــن ألًفــا وأربعمائــة وثمانيــة وخمســين( 
ــكل ســهم وأي ســهم مــن أســهم  ــا ل ــد بقيمــة اســمية 0.25 دوالًرا أمريكًي ــي المتح ــك األهل ســهمًا مــن أســهم البن
البنــك األهلــي المتحــد التــي تــم إصدارهــا ســواء كانــت حصــص أربــاح، أو أســهم صــادرة وفًقــا لخطــة خيــارات أســهم 

ــخ الســريان.   ــل تاري ــخ مســتند العــرض، ولكــن قب ــي المتحــد بعــد تاري ــن فــي البنــك األهل الموظفي

مقدم العرض   2.2 

بيتــك مســجل فــي دولــة الكويــت لــدى وزارة التجــارة والصناعــة بموجــب الســجل التجاري رقم 26066 كشــركة مســاهمة   
كويتيــة عامــة أســهمها العاديــة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت.

بيتــك مرخــص مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي كبنــك محلــي يعمــل كبنــك إســالمي ويقــدم مجموعــة واســعة مــن   
ــل التجــاري  ــي تشــمل العقــارات والتموي ــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، والت المنتجــات والخدمــات المصرفي
والمحافــظ االســتثمارية والخدمــات المصرفيــة التجاريــة لألفــراد والشــركات. فــي الكويــت ومملكــة البحريــن والمملكــة 

العربيــة الســعودية، وتركيــا، وماليزيــا، وألمانيــا.

اعتبــارًا مــن تاريــخ مســتند العــرض، بلغــت أســهم رأس المــال المصــرح بهــا لبيتــك 1,348,570,712.700 دينــار كويتــي   
ــار كويتــي مقســمة إلــى 9,285,707,127   وبلغــت اســهم رأس المــال الصــادرة والمدفوعــة 928,570,712.700 دين
ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ 0.100 دينــار كويتــي للســهم الواحــد و9,207,101,211 ســهم عــادي قائــم بقيمــة 

اســمية تبلــغ 0.100 دينــار كويتــي للســهم.

مقابل العرض   2.3

مقابــل العــرض هــو إصــدار أســهم جديــدة فــي )بيتــك( بمعــدل تبــادل يبلــغ 2.695 أســهم مــن البنــك األهلــي المتحــد   
بيتــك.  مــن  جديــد  واحــد  ســهم  مقابــل 

يرجى الرجوع إلى الفقرة 5.4 من مستند العرض للحصول على مزيد من التفاصيل.   

المساهمون المؤهلون للعرض  2.4

ســيكون مســاهمو البنــك األهلــي المتحــد الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي ســجل أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي تاريــخ   
العــرض. لتلقــي  مؤهليــن  التســجيل 
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تعليق التداول   2.5
سيتم تعليق التداول على أسهم البنك األهلي المتحد طوال فترة التعليق.  

الشروط المسبقة على العرض  2.6
ســيخضع تنفيــذ العــرض للوفــاء بالشــروط المســبقة التاليــة أو التنــازل عنهــا )عنــد االقتضــاء( مــن قبــل بيتــك. لتجنــب   
 الشــك، لــن يصبــح العــرض غيــر مشــروط مــا لــم يتــم الوفــاء أو التنــازل عــن الشــروط المســبقة )عنــد االقتضــاء(

من قبل بيتك:

ــي المتحــد،  ــي رأس المــال المصــدر للبنــك األهل ــى األقــل مــن إجمال ــل 90% عل تلقــي بيتــك موافقــات تمث أ.  
 ممــا ينتــج عنــه ملكيــة إجماليــة لبيتــك بمــا ال يقــل عــن 90% مــن إجمالــي رأس المــال المصــدر للبنــك

األهلي المتحد. 

اســتالم جميــع الموافقــات التنظيميــة والقانونيــة واإلعفــاءات والتنــازالت مــن مصــرف البحريــن المركــزي  ب.  
وهيئــة أســـواق الـمـــال الكويتيــة كمــا قــد يتقــرر أنــه مطلــوب فيمــا يتعلــق بالعــرض، االســتحواذ علــى مــا يصــل 

ــدة. ــك الجدي ــد وإصــدار أســهم بيت ــي المتح ــى 100% مــن رأس المــال المصــدر لألهل إل

اســتالم جميــع الموافقــات التنظيميــة والقانونيــة واإلعفــاءات والتنــازالت مــن أي ســلطة تنظيميــة أو قانونيــة  ج.  
اخــرى كمــا قــد يتقــرر أنــه مطلــوب فيمــا يتعلــق بالعــرض، واســتحواذ بيتــك علــى مــا يصــل إلــى 100% مــن رأس 

المــال المصــدر للبنــك األهلــي المتحــد.

اســتكمال بيتــك جميــع الخطــوات المطلوبــة، والحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة المطلوبــة إلكمــال  د. 
اإلدراج المــزدوج ألســهم بيتــك فــي بورصــة البحريــن كمــا فــي تاريــخ الســريان بمــا يتماشــى مــع القواعــد 

المعمــول بهــا ولوائــح مصــرف البحريــن المركــزي وبورصــة البحريــن.

عــدم حــدوث أي انتهــاك جوهــري للضمانــات المقدمــة مــن البنــك المتحــد فــي اتفاقيــة التنفيــذ )التــي ســيتم  هـ. 
إبرامهــا بيــن بيتــك واألهلــي المتحــد بخصــوص هــذا العــرض( خــالل الفتــرة حتــى )وشــاملة( تاريــخ إغــالق 
العــرض األولــي كمــا هــو معــرف فــي مســتند العــرض )شــريطة أنــه إذا كان هــذا االنتهــاك قابــاًل للعــالج، ويتــم 
 عالجــه علــى نحــو يرضــي الطــرف غيــر المخالــف قبــل هــذا التاريــخ، لــن يعتبــر هــذا الشــرط غيــر ُمســتوفًى بســبب

ذلك االنتهاك(.

ــه  ــم في ــن أن يت ــذي كان مــن الممك ــخ ال ــى، التاري ــل، أو اســتمراره حت ــر ســلبي جوهــري قب ــدم حــدوث أي أث ع و 
الجوهــري. الســلبي  األثــر  هــذا  حــدوث  لــوال  النواحــي  جميــع  مــن  مشــروط  غيــر  العــرض  أن  عــن  اإلعــالن 

علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد و/أو المســتثمرين المحتمليــن العلــم أن العــرض خاضــع الســتيفاء الشــروط   
ــازل بيتــك بحســب األحــوال عــن الشــروط المســبقة،  المســبقة4 أو، باســتثناء الشــروط المســبقة )ب( و )د( أعــاله، تن

ومشــروط بــأن يصبــح العــرض أو أن يعلــن عــن أنــه قــد أصبــح غيــر مشــروط مــن كافــة النواحــي.  

بنــاًء عليــه، يمكــن للعــرض أن يصبــح أو ال يصبــح غيــر مشــروط. لذلــك علــى المســاهمين و/أو المســتثمرين المحتملين   
فــي البنــك األهلــي المتحــد توخــي الحــذر عنــد التعامــل فــي األوراق الماليــة للبنــك األهلــي المتحــد. علــى األشــخاص 
الذيــن لديهــم شــك حــول اإلجــراء الــذي عليهــم اتخــاذه استشــارة وســطائهم المرخصيــن، أو المتعامليــن، أو المحاميــن، 

أو المحاســبين المحترفيــن، أو أي مستشــارين مهنييــن آخريــن.

فــي حالــة عــدم اســتالم نســبة الموافقــات المطلوبــة، يحتفــظ بيتــك بالحــق فــي التنــازل عــن الشــرط المســبق المشــار   
إليــه فــي )أ( أعــاله والمتابعــة فــي إعــالن أن العــرض غيــر مشــروط مــن كافــة النواحــي )شــريطة اســتكمال أو، حســب 
االقتضــاء، التنــازل عــن الشــروط المســبقة األخــرى(، وفــي هــذه الحالــة يجــوز لبيتــك )1( المضــي فــي تســوية العــرض 
بعــد تاريــخ اإلغــالق النهائــي للعــرض؛ أو )2( اإلعــالن عــن نيتــه طلــب شــطب البنــك األهلــي المتحــد مــن بورصــة 
البحريــن وبورصــة الكويــت، والطلــب مــن مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد )بشــرط موافقــة مصــرف البحريــن 
المركــزي والجهــات التنظيميــة المختصــة األخــرى فــي البحريــن(، بعــد تاريــخ اإلغــالق النهائــي للعــرض، دعــوة مســاهمي 
البنــك األهلــي المتحــد إلــى عقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة للنظــر فــي والموافقــة علــى شــطب األهلــي المتحــد مــن بورصــة 
البحريــن وبورصــة الكويــت. يحــق لجميــع مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد، بمــا فــي ذلــك المســاهمون الذيــن يقبلــون 
العــرض، ولكــن باســتثناء، حســب األحــوال، مقــدم العــرض واألشــخاص الذيــن يعملــون بالتنســيق مــع مقــدم العــرض 

التصويــت علــى أســهمهم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة هــذا.  

4 ال يجــوز لبيــت التمويــل الكويتــي التنــازل عــن الشــرط المنصــوص عليــه فــي البنــد 5.7 )أ( مــن مســتند العــرض )كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 2.6 )أ( مــن الجــزء الرابــع أعــاله فــي هــذا التعميم( 
مــا لــم يكــن بيــت التمويــل الكويتــي قــد اســتلم فــي التاريــخ االولــي إلقفــال العــرض الموافقــات التــي تمثــل مــا ال يقــل عــن 50% مــن إجمالــي رأس مــال البنــك األهلــي المتحد.   
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تــرد تفاصيــل عمليــة االســتحواذ االلزامــي )Squeeze-Out( فــي القســم 5.10 مــن مســتند العــرض الــذي يجــب علــى   
قراءتــه. المتحــد  األهلــي  البنــك  مســاهمي 

يوجد المزيد من اإلرشادات حول الجدول الزمني المتوقع للعرض في الجزء الثالث من هذا التعميم.  

إجراءات قبول العرض  2.7
ُيطلــب مــن مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد الراغبيــن فــي قبــول العــرض أن يقدمــوا جميــع أســهمهم فــي البنــك   
األهلــي المتحــد وال يجــوز لهــم طــرح فقــط جــزء مــن أســهمهم فــي البنــك األهلــي المتحــد. يجــوز لمســاهمي البنــك 
األهلــي المتحــد االحتفــاظ بأســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي صيغــة واحــدة أو مجموعــة مــن الصيــغ التاليــة:

أســهم البنــك األهلــي المتحــد المســجلة عــن طريــق الحاســوب )ديمــات( فــي حســاب وســاطة لــدى وســيط  أ(  
البحريــن؛ بورصــة  فــي  مســجل 

أســهم البنــك األهلــي المتحــد المســجلة عــن طريــق الحاســوب )ديمــات( فــي شــركة البحريــن للمقاصــة أو  ب(  
و/أو للمقاصــة؛  الكويــت  شــركة 

أسهم البنك األهلي المتحد في صورة مادية مع شهادة أسهم أصلية فقط. ج(  

يرجى الرجوع إلى األقسام 5.8 و6 من مستند العرض للحصول على مزيد من التفاصيل.   

قبول ال رجعة فيه  2.8
عنــد قيــام أحــد مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد بتقديــم اســتمارة القبــول والتحويــل المكتملــة إلــى وكيــل االســتالم،   
ــا.  ــا أو جزئًي ــر قابــل لإللغــاء وال يمكــن ســحبه مــن ِقبــل مســاهم البنــك األهلــي المتحــد ســواء كلًي يصبــح القبــول غي
ولكــن يحــق لمســاهم البنــك األهلــي المتحــد ســحب قبولــه خــالل 14 يوًمــا مــن تاريــخ اإلغــالق األولــي للعــرض، إذا لــم 

ــخ. ــك التاري ــول ذل ــة بحل ــول المطلوب ــة نســبة القب ــر مشــروط مــن ناحي ــح العــرض غي يصب

غيــر  العــرض  أن  اإلعــالن  تــم  إذا  الشــراء واالندمــاج واالســتحواذ،  نمــوذج عمليــات  2.18.11 مــن  للفقــرة  وفقــًا   
ــة  ــات الفقــرة المعنون ــال ألي مــن متطلب ــم يقــم بيتــك باالمتث ــة، ول ــول المطلوب مشــروط فيمــا يتعلــق بنســبة القب
ــداول فــي  ــد إغــالق الت ــات الســيطرة واالندمــاج واالســتحواذ عن »إعــالن نتيجــة العــرض« فــي الفصــل الخــاص بعملي
 البورصــة المرخصــة فــي البحريــن فــي اليــوم ذي الصلــة، يكــون لمصــرف البحريــن المركــزي الحــق فــي منــح مســاهمي

البنك األهلي المتحد الذين قبلوا العرض الحق في سحب موافقتهم. 

عمليات االستحواذ االلزامي   2.9
مــع مراعــاة اســتالم القبــول فيمــا يتعلــق بأســهم البنــك األهلــي المتحــد والتــي تمثــل 90% علــى االقــل أو أكثــر مــن   
اجمالــي رأس مــال البنــك األهلــي المتحــد واســتيفاء المتطلبــات بموجــب المــادة 319 مكــرر 1مــن قانــون الشــركات 
التجاريــة ومتطلبــات الفصــل الخــاص بعمليــات الســيطرة واالندمــاج واالســتحواذ، يعتــزم بيتــك بممارســة حقــه 
باالســتحواذ االلزامــي علــى جميــع أســهم البنــك األهلــي المتحــد المملوكــة للمســاهمين المعارضيــن )وفًقــا للمــادة 
319 مكــرر 1 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، والمــادة 3.4.4 مــن نمــوذج عمليــات الشــراء واالندمــاج واالســتحواذ مــن 
الفصــل الخــاص بعمليــات الســيطرة واالندمــاج واالســتحواذ(، والتــي يجــب أن تكــون خــالل ثالثــة )3( أشــهر مــن تاريــخ 
ــة  ــون الشــركات التجاري ــرة المحــددة لالســتحواذ االلزامــي بموجــب قان ــة، وهــي الفت ــول المطلوب اســتالم نســبة القب
والفصــل الخــاص بعمليــات الســيطرة واالندمــاج واالســتحواذ. يجــب علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد مالحظــة 
أن نســبة القبــول المطلوبــة لــن يتــم اعتبارهــا بانهــا قــد اســتلمت حتــى تاريــخ إعــالن أن العــرض غيــر مشــروط مــن جميــع 

النواحــي )وليــس أي تاريــخ ســابق(.

ســيحصل المســاهمون المعارضــون علــى عــدد مــن أســهم بيتــك الجديــدة التــي تعتمــد علــى عــدد أســهم البنــك   
األهلــي المتحــد التــي يمتلكونهــا فــي تاريــخ التســجيل ويتــم احتســابها علــى أســاس معــدل التبــادل )أي ســيحصل كل 
ــي المتحــد كمــا فــي ــك األهل ــل 2.695 أســهم مــن البن ــك مقاب ــد مــن بيت ــى ســهم واحــد جدي ــارض عل  مســاهم مع

تاريخ التسجيل(.

فــي موعــد ال يتجــاوز 15 يوًمــا تقويمًيــا مــن تاريــخ اإلعــالن عــن أن العــرض غيــر مشــروط مــن جميــع النواحــي )بشــرط   
ــخ(، ســيصدر بيتــك اشــعار االســتحواذ االلزامــي   ــل هــذا التاري ــة قب ــول المطلوب أن يكــون بيتــك قــد تلقــى نســبة القب
ــات الســيطرة  ــًا للنمــوذج المحــدد فــي الملحــق TMA-E مــن الفصــل الخــاص بعملي ــن وفق للمســاهمين المعارضي

عرض )بيتك( )تتمة(  .2

الشروط المسبقة على العرض )تتمة(  2.6
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ــا بإقــرار مــن بيتــك يؤكــد اســتالم  واالندمــاج واالســتحواذ. ســيكون اإلشــعار المتعلــق باالســتحواذ االلزامــي مصحوًب
نســبة القبــول المطلوبــة.

ســيتم تســليم إخطــارات االســتحواذ االلزامــي إلــى المســاهمين المعارضيــن وفًقــا لمــا يلــي: ســيتم إرســال اإلشــعار   
ــي ــخ اإلغــالق األول ــا فــي تاري ــن كم ــزي لبورصــة البحري ــوان المســجل فــي الســجل المرك ــى العن ــد إل ــق البري ــن طري  ع
المركــزي الســجل  فــي  المســجلة  بياناتهــم  تحديــث  تــم  الذيــن  المعارضيــن  بالمســاهمين  يتعلــق   للعــرض فيمــا 

لبورصة البحرين.

نشــجع جميــع المســاهمين علــى تحديــث بياناتهــم )بمــا فــي ذلــك عنوانهــم المســجل( لــدى الســجل المركــزي لبورصــة   
األولــي. العــرض  إغــالق  تاريــخ  وقبــل  ممكــن  وقــت  أقــرب  فــي  البحريــن 

المساهمون الذين ال يمكن الوصول إليهم  2.10
ــده بتســليم إشــعار االســتحواذ االلزامــي مــن خــالل اســتكمال إرســال إشــعار  ــذل جه ــه بب ــك بالتزام ــي بيت ســوف يف  
االســتحواذ االلزامــي وفًقــا لمــا ورد أعــاله. ناقــش بيتــك مــع مصــرف البحريــن المركــزي، الطــرق البديلــة التاليــة إلرســال 
اإلشــعار، فــي حــال فشــل بيتــك علــى الرغــم مــن بــذل قصــارى جهــده فــي تقديــم إشــعارات االســتحواذ االلزامــي  
للمســاهمين المعارضيــن وفًقــا للمــادة 3.4.8 مــن نمــوذج عمليــات الشــراء واالندمــاج واالســتحواذ مــن الفصــل 

الســيطرة واالندمــاج واالســتحواذ: الخــاص بعمليــات 

تخصيــص عنــوان بريــد إلكترونــي ألي مســاهم فــي البنــك األهلــي المتحــد يرغــب فــي تلقــي وثائــق العــرض  أ ( 
األهلــي  البنــك  فــي  مســاهم  أي  علــى  يجــب  االلزامــي(.  االســتحواذ  إشــعار  ذلــك  فــي  )بمــا  واإلعالنــات 
المتحــد يرغــب فــي اســتالم وثائــق العــرض واإلعالنــات )بمــا فــي ذلــك إشــعار االســتحواذ االلزامــي(، المتــاح 
التالــي: البريــد اإللكترونــي  إلــى عنــوان  البنــك األهلــي المتحــد فــي أي وقــت، إرســال طلــب   لمســاهمي 

agent@sicobank.com

ســيتم اإلعــالن عــن إشــعار االســتحواذ االلزامــي مــن خــالل إعــالم الســوق فــي بورصــة البحريــن ومــن خــالل  ب ( 
صحيفتيــن رســميتين متداولتيــن فــي مملكــة البحريــن ويعتبــر هــذا اإلعــالن بمثابــة إشــعار نافــذ وســاري وفعــال 

مــن بيتــك.

يحــق للمســاهمين المعارضيــن تقديــم طلــب إلــى المحكمــة لالعتــراض علــى هــذا االســتحواذ االلزامــي،   
ــخ إشــعار ــا مــن تاري ــا تقويمًي ــن خــالل 60 يوًم ــل المســاهمون المعارضي ــب مــن قب ــم هــذا الطل  ويجــب تقدي

االستحواذ االلزامي.

إلــى  طلــب  تقديــم  االلزامــي  االســتحواذ  علــى  االعتــراض  فــي  يرغبــون  الذيــن  المعارضيــن  للمســاهمين  يحــق   
ــون الشــركات ــات الســيطرة واالندمــاج واالســتحواذ وقان  المحكمــة المختصــة وفقــًا ألحــكام الفصــل الخــاص بعملي

التجارية البحريني.

مــا لــم تحكــم محكمــة مختصــة بخــالف ذلــك، ســيتم تســليم المســاهمين المعارضيــن أســهم بيتــك الجديــدة بتاريــخ   
ــالك  ــخ، عــن امت ــن، وســيتوقف هــؤالء المســاهمون المعارضــون، فــي هــذا التاري الســريان للمســاهمين المعارضي
أســهم البنــك األهلــي المتحــد الخاصــة بهــم والتــي ســيتم تحويلهــا وتســجيلها باســم بيتــك. لذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى 
ــة والفصــل الخــاص  ــة ممارســة بيتــك لحقــه فــي االســتحواذ االلزامــي بموجــب قانــون الشــركات التجاري ــه فــي حال أن
بعمليــات الســيطرة واالندمــاج واالســتحواذ، ســيتأخر اســتالم أســهم بيتــك الجديدة مــن قبل المســاهمون المعارضون 

ــل. ــول والتحوي ــوا العــرض وقدمــوا اســتمارة القب ــن قبل ــي المتحــد الذي ــة بمســاهمي البنــك األهل مقارن

عنــد االنتهــاء مــن عمليــة االســتحواذ االلزامــي، ســيحصل بيتــك علــى 100% مــن رأس مــال البنــك األهلــي المتحــد،   
وســيصبح البنــك األهلــي المتحــد شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لبيتــك، وســوف يتقــدم البنــك األهلــي المتحــد 
إلــى مصــرف البحريــن المركــزي لشــطب البنــك األهلــي المتحــد مــن بورصــة البحريــن وفًقــا لشــروط الفصــل الخــاص 

واالســتحواذ. واالندمــاج  الســيطرة  بعمليــات 

إصدار أسهم بيتك  2.11
ســتتولى الكويــت للمقاصــة عمليــة إصــدار أســهم بيتــك الجديــدة وإدارتهــا، وتكــون خاضعــة إلجــراءات وموافقــة هيئــة   
اســواق المــال. ســتقوم الكويــت للمقاصــة بالتنســيق مباشــرًة مــع البحريــن للمقاصــة إلنشــاء منصــة إلكترونيــة 
مشــتركة للتمكيــن مــن إصــدار ســجل لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد الذيــن يحــق لهــم الحصــول علــى أســهم بيتــك 

الجديــدة، ســواء فــي الكويــت أو البحريــن، وفًقــا ألحــكام وشــروط العــرض. 

قبــل يومــي عمــل مــن تاريــخ الســريان، ســتقوم الكويــت للمقاصــة بإصــدار ونقــل أســهم بيتــك الجديــدة فــي الكويــت   
لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة الكويــت والذيــن قدمــوا اســتمارة 
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 قبــول وتحويــل صحيحــة، ولكــن لــن يتــم تســليم أســهم بيتــك الجديــدة المصــدرة لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد
إال عنــد تاريــخ الســريان. علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد التنبــه إلــى أن فتــرة يومــي العمــل هــي انعــكاس للوقــت 
ــة أســهم  ــي المتحــد حمل ــك األهل ــدة المتعلقــة بمســاهمي البن ــك الجدي ــا مــن اجــل نقــل أســهم بيت ــوب اداري المطل
البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة البحريــن إلــى بورصــة البحريــن. لتفــادي الشــك، ســيتم تنفيــذ االســتحواذ عــن طريــق 
ســوق التــداول خــارج البورصــة مــن خــالل الكويــت للمقاصــة أو البحريــن للمقاصــة )بحســب األحــوال( وليــس عــن طريــق 

بورصــة مرخصــة.

ــن للمقاصــة، كمــا يقتضــي الحــال، بتســليم أســهم بيتــك  ــت للمقاصــة أو البحري ــخ الســريان ســتقوم الكوي فــي تاري  
ــت   ــد فــي بورصــة الكوي ــي المتح ــك األهل ــة أســهم البن ــد حمل ــي المتح ــك األهل ــدة، وسيتســلم مســاهمو البن الجدي
ــة فــي بورصــة  ــدة الخاصــة بهــم مدرج ــك الجدي ــة أســهم بيت ــل صحيح ــول وتحوي ــم اســتمارة قب ــن قامــوا بتقدي والذي
الكويــت، وسيتســلم مســاهمو البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة البحرين أســهم 
بيتــك الجديــدة الخاصــة بهــم مدرجــة فــي بورصــة البحريــن. ســُيضاف كل مســاهم مــن هــؤالء المســاهمون فــي البنــك 
األهلــي المتحــد إلــى ســجل مســاهمي بيتــك فيمــا يتعلــق بأســهم بيتــك الجديــدة التــي هــم مؤهلــون لهــا. ومــع ذلــك، 
لــن يتمكــن مســاهمو البنــك األهلــي المتحــد الذيــن قبلــوا العــرض مــن تــداول أســهم بيتــك الجديــدة المخصصــة لهــم 

ــام عمــل بعــد )وباســتثناء( تاريــخ الســريان. حتــى خمســة )5( أي

علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد االنتبــاه إلــى أنــه فــي تاريــخ الســريان، ســيتم تحديــث ســجل مســاهمي بيتــك   
ليعكــس ملكيــة كل مــن مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة الكويــت 
وحملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة البحريــن الذيــن قامــوا بتقديــم اســتمارة القبــول والتحويــل صحيحــة. 
ســيتم تنفيــذ الملكيــة الفعليــة ألســهم بيتــك الجديــدة والحقــوق المرتبطــة بهــا اعتبــارا مــن تاريــخ الســريان لــكل مــن 
ــة أســهم البنــك  ــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة الكويــت وحمل مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حمل

ــل صحيحــة. ــول والتحوي ــم اســتمارة القب ــن قامــوا بتقدي ــن الذي ــي المتحــد فــي بورصــة البحري االهل

مــا لــم تأمــر محكمــة مختصــة بخــالف ذلــك، يجــب علــى المســاهمين المعارضيــن اســتالم أســهم بيتــك الجديــدة بعــد   
ــه  ــم في ــذي ت ــوم ال ــة التــي تلــي الي ــة األشــهر الثالث ــخ إشــعار االســتحواذ االلزامــي، ولكــن قبــل نهاي ــا مــن تاري 60 يوًم
اســتالم نســبة الموافقــات المطلوبــة وســيتوقف هــؤالء المســاهمون المعارضــون، فــي هــذا التاريــخ، عــن امتــالك 
أســهم البنــك األهلــي المتحــد الخاصــة بهــم والتــي ســيتم تحويلهــا وتســجيلها باســم بيتك. ســيتم تحديث ســجل أســهم 
بيتــك ليعكــس ملكيــة المســاهمون المعارضــون، ومــع ذلــك لــن يتمكــن المســاهمون المعارضــون مــن تــداول أســهم 
بيتــك الجديــدة المخصصــة لهــم حتــى خمســة )5( أيــام عمــل بعــد )وباســتثناء( تاريــخ الســريان للمســاهمين المعارضيــن. 
الملكيــة الفعليــة ألســهم بيتــك الجديــدة واألربــاح الناتجــة عنهــا ســتكون ســارية المفعــول علــى أي مســاهم معــارض 

فــي تاريــخ الســريان للمســاهمين المعارضيــن.

علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد العلــم أن إجــراءات إصــدار أســهم بيتــك الجديــدة قــد تكــون خاضعــة للتغييــر   
أو التحديــث كمــا قــد يكــون مطلوبــا مــن قبــل هيئــة اســواق المــال، الكويــت للمقاصــة، البحريــن للمقاصــة، بورصــة 
الكويــت و/أو بورصــة البحريــن. ســيتم القيــام بإفصــاح كامــل وفــوري لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد عنــد حــدوث 

ــخ مســتند العــرض. ــد تاري ــات بع ــرات أو تحديث ــة تغيي أي

حقوق أسهم )بيتك( الجديدة   2.12
تحمــل جميــع أســهم بيتــك الجديــدة قيمــة مكافئــة لألســهم العاديــة الحاليــة لبيتــك. وعــدا األســهم العاديــة، لــم يصــدر   

األســهم. مــن  أخــرى  فئــات  أي  بيتــك 

ــازل )عنــد االقتضــاء( عــن الشــروط المســبقة، بحســب  شــريطة ان يصبــح العــرض غيــر مشــروط بعــد اســتيفاء أو التن  
األحــوال، يحــق لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم بيتــك الجديــدة الذيــن قامــوا بتقديــم اســتمارة قبــول 
وتحويــل صحيحــة الحصــول علــى أيــة اربــاح معلنــة مــن قبــل بيتــك بــدًءا مــن تاريــخ الســريان وللســنوات الالحقــة 
ــك، يحــق للمســاهمين  ــم تأمــر محكمــة مختصــة بخــالف ذل ــا ل ــك. م ــة األســهم فــي بيت بالتســاوي مــع باقــي حمل
المعارضيــن الحصــول علــى أيــة أربــاح معلنــة مــن قبــل بيتــك مــن تاريــخ الســريان للمســاهمون المعارضــون وبالتســاوي 

ــك. ــة األســهم فــي بيت مــع باقــي حمل

يتمتــع حاملــو أســهم بيتــك الجديــدة بجميــع حقــوق والتزامــات المســاهمين الحالييــن فــي بيتــك، بمــا فــي ذلــك ودون   
حصــر، المشــاركة والتصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين والمشــاركة بالتســاوي فــي اي توزيعــات أو 

ــك.  ــة أو بخــالف ذل ــال التصفي ــة اخــرى ســواء فــي ح ــد رأس مالي عوائ

عرض )بيتك( )تتمة(  .2
إصدار أسهم بيتك )تتمة(  2.11
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شطب البنك األهلي المتحد من البورصة  2.13
عنــد االنتهــاء مــن االســتحواذ االلزامــي، ســيحصل بيتــك علــى 100% مــن رأس المــال المصــدر للبنــك لألهلــي المتحــد،   
وســيصبح البنــك األهلــي المتحــد شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لبيتــك، وســوف يتقــدم البنــك األهلــي المتحــد إلــى 
مصــرف البحريــن المركــزي لشــطب البنــك األهلــي المتحــد مــن بورصــة البحريــن وبورصــة الكويــت وفًقــا لشــروط 
الفصــل الخــاص بعمليــات الســيطرة واالندمــاج واالســتحواذ. كمــا هــو موضــح فــي البنــد  5.7 فــي مســتند العــرض 
)الشــروط المســبقة للعــرض(، فــي حالــة تنــازل بيتــك عــن الشــرط فيمــا يتعلــق بنســبة القبــول المطلوبــة، فقــد يعلــن 
بيتــك أنــه يعتــزم طلــب شــطب البنــك األهلــي المتحــد مــن بورصــة البحريــن وبورصــة الكويــت والطلــب مــن مجلــس 
إدارة البنــك األهلــي المتحــد دعــوة مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد )بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن 
ــد اجتمــاع  ــي للعــرض، لعق ــالق النهائ ــخ اإلغ ــد تاري ــن(، بع ــي البحري ــرى ف ــة المختصــة األخ ــات الرقابي ــزي والجه المرك
ــة عامــة للنظــر والموافقــة علــى شــطب البنــك األهلــي المتحــد مــن بورصــة البحريــن وبورصــة الكويــت. يحــق  جمعي
لجميــع مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد، بخــالف مقــدم العــرض واألشــخاص الذيــن يتصرفــون بالتنســيق مــع مقــدم 
العــرض، بمــا فــي ذلــك المســاهمون الذيــن يقبلــون العــرض، التصويــت علــى أســهمهم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة 
هــذا. فــي هــذه الحالــة، يجــب علــى مســاهمو البنــك األهلــي المتحــد الذيــن ال يقبلــون عــرض بيــت التمويــل الكويتــي 
مالحظــة أنهــم ســيظلون مســاهمين فــي شــركة مســاهمة مقفلــة وســوف يتعرضــون إلــى مخاطــر الســيولة فيمــا 
يتعلــق بحيازتهــم ألســهم البنــك األهلــي المتحــد مــع عــدم وجــود خيــار خــروج مــن خــالل بورصــة البحريــن أو بورصــة 
الكويــت. تخضــع حقــوق والتزامــات المســاهمين المتبقيــن فــي البنــك األهلــي المتحــد لعقــد التأســيس والنظــام 
األساســي للبنــك األهلــي المتحــد، بصيغتــه المعدلــة بعــد اســتكمال عــرض بيــت التمويــل الكويتــي وشــطب البنــك 

األهلــي المتحــد مــن البورصــة.

اســتراتيجية مــا بعــد االســتحواذ الخاصــة ببيتــك فيمــا يخــص البنــك األهلــي المتحــد وتأثيــر   .3
عــرض )بيتــك( 

تــم عــرض االســتراتيجية الالحقــة الســتحواذ بيــت التمويــل الكويتــي علــى البنــك األهلــي المتحــد وأثــر عــرض بيــت تــم   
تحديــد اســتراتيجية مــا بعــد االســتحواذ لبيتــك فيمــا يخــص البنــك األهلــي المتحــد وتأثيــر عــرض )بيتــك( فــي الفقرتيــن 

11 و15 علــى التوالــي مــن مســتند العــرض. 

الرأي حول التأثير على الموظفين التابعين لمتلقي العرض   .4
وفًقــا للقســم 15.4 مــن مســتند العــرض، لــن ينتــج عــن اتمــام العــرض بنجــاح أي تأثيــر فــوري علــى موظفــي البنــك   
األهلــي المتحــد وال توجــد نيــة حاليــة لتنفيــذ تغييــرات فــي اإلدارة أو الهيــكل التنظيمــي باســتثناء أي تغييــرات قــد يتــم 

تنفيذهــا علــى أنهــا المتبعــة وفًقــا لمســتند العــرض.

لــم يقــم مجلــس اإلدارة بــأي تقديــرات أو تقييمــات لتأثيــر اتمــام العــرض بنجــاح علــى موظفــي متلقــي العــرض واعتمــد   
الــوارد أعــاله. النحــو  )بيتــك( علــى  التــي قدمهــا  علــى اإلقــرارات والبيانــات 

معلومات عن متلقي العرض  .5
المعلومات ذات الصلة حول متلقي العرض مذكورة في الملحق »أ« من هذا التعميم.  

معلومات عن بيتك  .6
تم تحديد المعلومات ذات الصلة حول )بيتك( في الفقرة 7 من مستند العرض.  

توصيات المجلس ورأي المستشار  .7
يرجــى االطــالع علــى: )1( الجــزء الخامــس مــن هــذا التعميــم والــذي يحتــوي علــى توصيــة مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق   
بقبــول مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد عــرض )بيتــك( أم ال؛ و)2( الجــزء الســادس مــن هــذا التعميــم والــذي يحتــوي 
علــى رأي المستشــار المهنــي المســتقل إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بالعــرض والعوامــل الرئيســية التــي أخذهــا 
فــي االعتبــار عنــد التوصــل إلــى رأيــه. يتعيــن علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد قــراءة هــذه الرســائل بالتزامــن مــع 

ــق بالعــرض. ــل اتخــاذ أي إجــراء فيمــا يتعل ــة قب ــم ومســتند العــرض بعناي هــذا التعمي



البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

22

مسؤوليات مساهمي البنك األهلي المتحد   .8
االمتثال للقوانين المعمول بها  8.1

قــد يتأثــر توفــر العــرض لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد بالقوانيــن الســارية فــي أماكــن اختصاصهــم التــي يقيمــون   
فيهــا. وبنــاًء علــى ذلــك، يجــب علــى أي مســاهم فــي البنــك األهلــي المتحــد العلــم بــأي متطلبــات قانونيــة معمــول بهــا 

ومراعاتهــا فــي نطــاق منطقــة اختصاصــه.

لتجنــب الشــك، يتــم تقديــم العــرض لجميــع مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن لــم يتــم أو   
بهــم.  صلــة  ذات  أخــرى  مســتندات  وأي  والتعميــم  والتحويــل  القبــول  واســتمارة  العــرض  مســتند  إليهــم  إرســال  يتــم  لــن 

فــي حالــة وجــود قيــود محتملــة علــى إرســال مســتند العــرض، واســتمارة القبــول والتحويــل، والتعميــم وأي مســتندات   
أخــرى ذات صلــة إلــى أي مــكان اختصــاص، يحتفــظ متلقــي العــرض بالحــق فــي عــدم إرســال المســتندات إلــى 
مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد فــي أماكــن االختصــاص تلــك. ومــع ذلــك، يجــوز لمتلقــي العــرض بنــاًء علــى تقديــره 
ــا إلرســال هــذا التعميــم إلــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد فــي أي  المطلــق اتخــاذ اإلجــراء الــذي قــد يــراه ضرورًي

مكان اختصاص. 

يجــوز تقديــم العــرض، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي أو مــن خــالل، أو عــن طريــق اســتخدام رســائل البريــد، أو بــأي   
ــا( بيــن الواليــات أو التجــارة  وســيلة أو طريقــة )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، عبــر الهاتــف أو إلكترونًي
الخارجيــة، أو أي منشــأة أوراق ماليــة وطنيــة أو محليــة أو غيرهــا مــن أي منطقــة اختصــاص مقيــدة ويتعيــن علــى 
مســاهم البنــك األهلــي المتحــد أن يعلــم ويلتــزم بــأي متطلبــات قانونيــة ســارية فــي نطــاق منطقــة اختصاصــه.

يتحمــل كل مســاهم فــي البنــك األهلــي المتحــد مســؤولية: )1( طلــب مســتند العــرض واســتمارة القبــول والتحويــل   
الكامــل بقوانيــن مــكان  )2( قبــول عــرض بيتــك، للوفــاء شــخصيَا بنفســه فيمــا يتعلــق بااللتــزام  والتعميــم؛ أو 
االختصــاص ذي الصلــة فــي هــذا الصــدد، بمــا فــي ذلــك الحـصـــول عـــلى أي موافقــة حكوميــة أو غيرهــا مــن الموافقات 
التــي قــد تكــون مطلوبــة، واالمتثــال لجميــع اإلجــراءات الشــكلية الالزمــة أو المتطلبــات القانونيــة ودفــع أي ضرائــب أو 
تكاليــف أو رســوم أو مدفوعــات أخــرى مطلوبــة مســتحقة فــي منطقــة االختصــاص. يتحمــل مســاهمو البنــك األهلــي 
المتحــد المســؤولية عــن أي ضرائــب، أو تكاليــف أو رســوم أو مدفوعــات أخــرى مطلوبــة مســتحقة الدفــع، ويتعيــن علــى 
مجلــس إدارة )بـيـــتك( وأي شــخص يتصــرف نيابــة عنــه تعويضــه بالكامــل وعــدم إلحــاق الضــرر بــه مــن قبــل مســاهم 
البنــك األهلــي المتحــد عــن أي ضرائــب أو تكاليــف أو رســوم أو قــد ُيطلــب مــن مجلــس اإلدارة و/أو أي شــخص يتصــرف 
نيابــة عنــه ســداد مدفوعــات أخــرى مطلوبــة. فــي: )1( طلــب مســتند العــرض واســتمارة القبــول والتحويــل والتعميــم؛ 
ــا  و/أو )2( قبــول عــرض بيتــك، يقــر ويضمــن مســاهم البنــك األهلــي المتحــد لمجلــس اإلدارة أنــه/ أنهــا ملتــزم تماًم
بقوانيــن منطقــة االختصــاص ذات الصلــة فــي هــذا الصــدد، وأنــه/ أنهــا ملتــزم تماًمــا بجميــع الشــكليات والمتطلبــات 
ــه أي شــك بشــأن  ــي المتحــد إذا كان لدي ــك األهل ــى أي مســاهم فــي البن ــة. يجــب عل ــات القانوني الالزمــة أو المتطلب

موقفــه/ موقفهــا استشــارة مستشــاره المهنــي فــي منطقــة اختصاصــه ذات الصلــة.

نسخة من مستندات العرض  8.2
ــب  ــم ومســتند العــرض مــن مكات ــى نســخة مــن هــذا التعمي ــد الحصــول عل ــي المتح ــك األهل ــوز لمســاهمي البن يج  
وكالء االســتالم، بورصــة البحريــن والفــروع المشــاركة الموضحــة فــي الفقــرة 8.2.1 أدنــاه. يمكــن الحصــول علــى نســخ 
ــل: )1( فــي البحريــن، مــن مكاتــب وكالء االســتالم فــي البحريــن، بورصــة البحريــن والفــروع  اســتمارة القبــول والتحوي
المشــاركة وكذلــك الحصــول عليهــا واكمالهــا مــن خــالل www.ipo.com.kw؛ و)2( فــي الكويــت، يمكــن الحصــول 

 .www.ipo.com.kw عليهــا واكمالهــا إلكترونًيــا مــن خــالل

أيًضــا علــى  يجــب أن يكــون هــذا التعميــم ومســتند العــرض ونمــوذج مــن اســتمارة القبــول والتحويــل متاحيــن   
االلكترونــي  والموقــع   )https://www.ahliunited.com( المتحــد  األهلــي  بالبنــك  الخــاص  االلكترونــي  الموقــع 
 الخــاص ببورصــة البحريــن )https://www.bahrainbourse.com( والموقــع االلكترونــي الخــاص ببورصــة الكويــت

)https://boursakuwait.com.kw(. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن أي مســاهم فــي البنــك األهلــي المتحــد يرغــب فــي 
القبــول والتحويــل )حســب  العــرض ونمــوذج مــن اســتمارة  التعميــم ومســتند  الحصــول علــى نســخة مــن هــذا 
االقتضــاء، مــع اإلشــارة إلــى أن مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حاملــي أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة 
ــا مــن خــالل الموقــع  الكويــت ســوف يقومــون بالحصــول علــى وتعبئــة بيانــات اســتمارات القبــول والتحويــل إلكترونًي
االلكترونــي التالــي www.ipo.com.kw(، يمكنهــم مراســلة أمانــة ســر مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد فــي المكتب 
 المســجل للبنــك األهلــي المتحــد فــي المبنــى 2495، طريــق 2832، ضاحيــة الســيف 428، المنامــة، مملكــة البحريــن
أو عــن طريــق البريــد اإللكترونــي Corporate.secretary@ahliunited.com، فــي كل حالــة حتــى ثالثــة )3( أيــام قبــل 
 تاريــخ إغــالق العــرض النهائــي. سُيرســل مســاهمو البنــك األهلــي المتحــد هــذه المســتندات عبــر البريــد العــادي علــى

مسؤوليتهم الخاصة.
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عناوين وتفاصيل االتصال ومواعيد العمل الخاصة بوكالء االستالم والفروع المشاركة:  8.2.1

رقمالعنواناالسمالرقم
الهاتف

أيام
العمل

 ساعات
العمل

وكالء االستالم في البحرين

1

شركة سيكو ش.م.ب 
)مقفلة(

مكتب االستقبال في 
بورصة البحرين

الطابق الرابع، بوابة المرفأ، 
مرفأ البحرين المالي، 

المنامة، مملكة البحرين.
)973( 17 515022

من 
األحد إلى 
الخميس 

9 صباحًا – 
1:00 بعد 

الظهر 

البحرين للمقاصة 2
ش.م.ب )مقفلة(

الطابق الرابع، بوابة المرفأ، 
مرفأ البحرين المالي، 

المنامة، مملكة البحرين.
)973( 17 108844

من 
األحد إلى 
الخميس 

9 صباحًا – 
3:00 

عصرًا 

وكيل االستالم في الكويت 

شركة الكويت 1
للمقاصة ش.م.ك.

برج أحمد، الطابق الخامس، 
22464565 )965(شرق، مدينة الكويت

من 
األحد إلى 
الخميس 

 8:30
صباحًا – 

1:00 بعد 
الظهر 

الفروع المشاركة في البحرين 

مبنى 2495، شارع 2832، مقر السيف1
ضاحية السيف 428

)973( 17585539/
5514/5813

من 
األحد إلى 
الخميس 

 8:30
صباحًا – 

1:00 بعد 
الظهر 

مركز المنامة 2

مركز البحرين التجاري، 
مواقف السيارات، المنامة، 

مبنى 126، شارع 383، 
مجمع 316

)973( 17221855/
1807/1736

من 
األحد إلى 
الخميس 

 8:00
صباحًا – 

2:00 بعد 
الظهر 

مجمع السيف - 3
المحرق

مجمع السيف، المحرق، 
من السبت 17562720 )973(عراد، مجمع 240

إلى األربعاء 

9:00 
صباحًا – 

4:30
عصرًا 

مجمع المركادو4
الوحدة 112، مبنى 108، 

طريق 79، شارع 79، 
مجمع 575 الجنبية

من السبت 17562749 )973(
إلى األربعاء 

9:00 
صباحًا – 

4:30
عصرًا 

مركز الواحة - الجفير 5
مبنى 304 ز، طريق 2929، 
مجمع 341، مجمع الواحة، 

الجفير
من السبت 17579354 )973(

إلى األربعاء 

9:00 
صباحًا – 

4:30
عصرًا 

فرع الرفاع 6

المحالت 122، 124، 126، 
128، شارع الشيخ علي بن 
خليفة، مجمع 903، الرفاع 

الشرقي

)973( 17562722
من 

األحد إلى 
الخميس 

 8:00
صباحًا – 

3:30
عصرًا 
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اإلخطارات   8.3
مــع مراعــاة قوانيــن مملكــة البحريــن وقواعــد وأنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي، يحتفــظ متلقــي العــرض و/أو مقــدم   
العــرض بالحــق فــي اإلخطــار حــول أي مســألة، بمــا فــي ذلــك حقيقــة أن العــرض قــد تــم تقديمــه، إلــى أي مــن 
المســاهمين فــي البنــك األهلــي المتحــد أو إليهــم جميعهــم وذلــك عــن طريــق تقديــم اإلعــالن إلــى بورصــة البحريــن 
وبورصــة الكويــت و/أو بواســطة اإلعــالن المدفــوع المنشــور فــي جريدتيــن يوميتيــن منشــورتين وموزعتيــن فــي مملكــة 
البحريــن ودولــة الكويــت، وفــي هــذه الحالــة ُيعتبــر هــذا اإلخطــار قــد تــم تقديمــه علــى نحــٍو صحيــٍح بصــرف النظــر عــن 

ــح أو اإلعــالن.  ــك التصري ــى ذل ــي المتحــد فــي اســتالم أو االطــالع عل ــك األهل فشــل أي مســاهم فــي البن

اإلجراءات التي يجب اتخاذها بواسطة مساهمي البنك األهلي المتحد  .9
إجــراءات القبــول والتقديــم المرتبطــة بمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك   9.1

البحريــن بورصــة  فــي  المتحــد  األهلــي 
ســيطلب مــن جميــع مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي البحريــن الراغبيــن فــي   
 www.ipo.com.kw قبــول العــرض تقديــم الوثائــق التاليــة إلــى وكيــل االســتالم فــي البحريــن أو تقديمهــا عبــر الرابــط
تحــت عالمــة التبويــب »االكتتابــات الحاليــة«. قــد يختــار مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك األهلــي 

ــاه: ــن ادن ــول امــا فــي نمــوذج تفصيلــي أو نمــوذج مبســط علــى النحــو المبي ــن ارســال القب المتحــد فــي البحري

لــن يتمكــن بعــض مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد المقيميــن فــي الواليــات المتحــدة مــن المشــاركة فــي العــرض.   
يجــب علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد المقيميــن فــي الواليــات المتحــدة إكمــال وإرجــاع »خطــاب المســتثمر 
األمريكــي« )علــى النحــو المحــدد فــي اســتمارة القبــول والتحويــل( موقــع إلــى وكيــل االســتالم فــي البحريــن جنًبــا إلــى 
جنــب مــع اســتمارة القبــول والتحويــل. يمكــن طلــب نمــوذج »خطــاب المســتثمر األمريكــي« مــن وكيــل االســتالم فــي 

agent@sicobank.com البحريــن عــن طريــق مراســلة

بالنسبة للطلبات المفصلة المقدمة بواسطة األفراد:  9.1.1

تقديــم العــرض  اســتالم  فــي  يرغبــون  الذيــن  األفــراد  مــن  المتحــد  األهلــي  البنــك  مســاهمي  علــى  يتعيــن    
المستندات التالية: 

استمارة القبول والتحويل األصلية الموقعة؛  )1(

ــف  ــق األصــل ونســخة مــن نموذجــي مســتندات التعري ــة مــع نســخة أو نســخة مصدقــة طب النســخة األصلي  )2(
التالييــن: الشــخصي 

جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول؛ وكذلك  )أ( 

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للفرد أو وثيقة معادلة؛ )ب( 

دليــل إثبــات عنــوان اإلقامــة الدائــم. يمكــن أن يتكــون هــذا الدليــل نســخة مــن فاتــورة َمَرافــق حديثــة أو كشــف   )3(
ــم إصدارهــا  ــي يت ــة، والت ــة مرخصــة فــي الدول ــان مشــابه مــن بنــك آخــر أو مؤسســة مالي حســاب بنكــي أو بي
 فــي غضــون ثالثــة أشــهر قبــل تقديمهــا، أو وثائــق رســمية مثــل البطاقــة الذكيــة مــن ســلطة عامة/حكوميــة،

أو عقد إيجار. 

اعتمــاد صحــة التوقيــع علــى االســتمارة )يكفــي إبــراز نســخة جــواز الســفر توضــح نمــوذج توقيــع الشــخص   )4(
االســتمارة(. علــى  الموقــع 

إثبــات الرقــم الفريــد فــي شــكل بطاقــة مســتثمر بورصــة البحريــن أو كشــف حســاب، أو صــورة شاشــة  )5( 
طباعــة بنظــام بورصــة البحريــن أو إشــعار تخصيــص مــن طــرح عــام أولــي ســابق فــي البحريــن ال يكــون قبــل 

ــام 2006.  ع

فــي ماديــة  أســهما  يملكــون  الذيــن  المتحــد  األهلــي  البنــك  لمســاهمي  األصليــة  األســهم  شــهادات    )6( 
البنــك األهلــي المتحــد. يتعيــن علــى حاملــي أســهم البنــك األهلــي المتحــد الماديــة التــي فقــدت أو تعرضــت 

مسؤوليات مساهمي البنك األهلي المتحد )تتمة(  .8
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ــم اســتمارة  ــل تقدي ــن للمقاصــة قب ــك األســهم مباشــرة مــن شــركة البحري ــل لتل ــى بدائ ــف الحصــول عل للتل
القبــول والتحويــل الخــاص بهــم. وكبديــل ألســهم البنــك األهلــي المتحــد الماديــة، يجــوز لحاملــي أســهم البنــك 
األهلــي المتحــد المفقــودة أو التالفــة أيًضــا مراجعــة شــركة البحريــن للمقاصــة للحصــول علــى األســهم البديلــة 

حيــث يتــم إصدارهــا فــي صيغــة إلكترونيــة دون أي تكلفــة إضافيــة. 

كشــف حســاب مــن شــركة البحريــن للمقاصــة أو وســيط مســجل بورصــة فــي البحريــن فيمــا يتعلــق بأســهم   )7(
البنــك األهلــي المتحــد المملوكــة فــي شــكل إلكترونــي؛ 

يتعيــن تقديــم المســتندات اإلضافيــة التاليــة عندمــا يقــوم شــخص بالتوقيــع نيابــة عــن مســاهم فــرد فــي البنــك   )8(
ــة: ــة قانوني األهلــي المتحــد بموجــب وكال

النســخة األصليــة أو نســخة مصدقــة طبــق األصــل ونســخة مــن جــواز الســفر ســاري المفعــول أو وثيقــة  )أ( 
ســفر دوليــة ســارية المفعــول للشــخص الــذي يقــدم الطلــب ويوقــع نيابــة عــن المســاهم الفــرد مــن 

ــي المتحــد؛ البنــك األهل

النســخة األصليــة أو نســخة مصدقــة طبــق األصــل ونســخة مــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة ســارية  )ب( 
ــرد مــن  ــن المســاهم الف ــة ع ــع نياب ــب ويوق ــدم الطل ــذي يق ــة للشــخص ال ــة معادل ــول أو وثيق المفع

المتحــد؛ و البنــك األهلــي 

النســخة األصليــة أو نســخة مصدقــة طبــق األصــل ونســخة مــن ســند الوكالــة القانونيــة الموثــق مــن  )ج( 
كاتــب العــدل )أو فــي حــال صــدوره مــن خــارج مملكــة البحريــن، يجــب أن يكــون ســند الوكالــة القانونيــة 

ــة(؛ و ــًا مــن وزارة الخارجي ــًا / مصدق موثق

المستندات اإلضافية التالية مطلوبة لتقديم الطلبات نيابة عن األطفال الُقصر5:   )9(

النســخة األصليــة أو نســخة مصدقــة طبــق األصــل ونســخة مــن جــواز الســفر ســاري المفعــول أو وثيقــة  )أ( 
ــة عــن الطفــل القاصــر؛ ــب ويوقــع نياب ــذي يقــدم الطل ــي ال ــة ســارية المفعــول للوصــي القانون ســفر دولي

النســخة األصليــة أو نســخة مصدقــة طبــق األصــل ونســخة مــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة ســارية  )ب( 
المفعــول صــادرة مــن قبــل الحكومــة أو وثيقــة معادلــة للوصــي القانونــي الــذي يتقــدم بطلــب ويوقــع 

نيابــة عــن القاصــر؛ وكذلــك 

باســتثناء الحالــة التــي يكــون فيهــا الوصــي القانونــي الــذي يوقــع نيابــة عــن الطفــل القاصــر هــو والــد  )ج( 
الطفــل القاصــر نفســه، يجــب تقديــم النســخة األصليــة أو نســخة مصدقــة طبــق األصــل ونســخة مــن 

ــب. ــة للطفــل القاصــر مقــدم الطل ــات الوصاي إثب

بالنسبة للطلبات المفصلة التي يتم تقديمها بواسطة الشركات:  9.1.2

يجب على جميع المؤسسات تقديم الوثائق التالية:  

استمارة القبول والتحويل األصلية الموقعة؛   )1(

نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للمؤسسة؛  )2(

نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي للمؤسسة أو ما يعادلهما؛  )3(

ــن  ــن الخاصي ــن التاليي ــق األصــل ونســخة مــن النموذجي ــة مــع نســخة أو نســخة مصدقــة طب النســخة األصلي  )4(
بمســتند إثبــات الهويــة فيمــا يتعلــق بالتوقيــع نيابــة عــن المؤسســة:

جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول؛ وكذلك  )أ( 

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للفرد أو وثيقة معادلة لها؛ )ب( 

5 على أولياء القاصرين التأكد من االلتزام بالمرسوم بقانون رقم )7( لسنة 1986 بإصدار قانون الوصاية على األموال وإدارة األموال القاصرين )على النحو المحدد في هذا القانون( 
كتيب المستندات وإرشادات المستخدم، وتقديم أي موافقات مطلوبة بموجب هذا القانون. 



البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

26

اعتمــاد صحــة التوقيــع علــى االســتمارة )يكفــي إبــراز نســخة جــواز الســفر توضــح نمــوذج توقيــع الشــخص   )5(
االســتمارة(. علــى  الموقــع 

إثبــات الرقــم الفريــد فــي نمــوذج بطاقــة مســتثمر مــن بورصــة البحريــن أو كشــف حســاب، أو صــورة شاشــة   )6(
مطبوعــة مــن نظــام بورصــة البحريــن، أو إشــعار تخصيــص مــن طــرح عــام أولــي ســابق فــي البحريــن ال يكــون 

ــام 2006؛ ــل ع ــخ صــدوره قب تاري

شــهادات األســهم األصليــة لتلــك المؤسســات التــي تمتلــك أســهم فــي البنــك األهلــي المتحــد فــي صيغــة   )7(
ماديــة )ورقيــة(. يتعيــن علــى حاملــي أســهم البنــك األهلــي المتحــد الماديــة )الورقيــة( التــي فقــدت أو تعرضــت 
ــم اســتمارة  ــل تقدي ــن للمقاصــة قب ــك األســهم مباشــرة مــن شــركة البحري ــل لتل ــى بدائ ــف الحصــول عل للتل
القبــول والتحويــل. كبديــل ألســهم البنــك األهلــي المتحــد الماديــة )الورقيــة(، يجــوز لحاملــي أســهم البنــك 
ــن للمقاصــة للحصــول علــى مثــل  ــة المفقــودة أو التالفــة أيًضــا مراجعــة شــركة البحري األهلــي المتحــد المادي

ــة؛ ــة إضافي ــة دون أي تكلف ــة إلكتروني ــة فــي صيغ هــذه األســهم البديل

كشــف حســاب مــن شــركة البحريــن للمقاصــة أو وســيط مســجل لــدى شــركة البحريــن للمقاصــة فيمــا يتعلــق   )8(
ــك ــة؛ وكذل ــة إلكتروني ــا فــي صيغ ــم المحتفــظ به ــد الخاصــة به ــي المتح ــك األهل بأســهم البن

النســخة األصليــة ونســخة مــن المســتند الــذي يخــول الشــخص )األشــخاص(، الــذي يظهــر توقيعــه )توقيعاتــه(   )9(
فــي اســتمارة القبــول والتحويــل للتوقيــع علــى هــذه الوثيقــة نيابــة عــن المؤسســة. يمكــن أن تكــون هــذه 

الوثيقــة إمــا وكالــة قانونيــة أو قــراًرا مــن مجلــس إدارة المؤسســة.

في حال التواجد في الواليات المتحدة، »خطاب المستثمر األمريكي« المكتمل والموقع.   )10(

الرابــط عبــر  إلكترونيــا  المطلوبــة  والوثائــق  المكتملــة  والتحويــل  القبــول  اســتمارات  جميــع  تقديــم  يمكــن    
www.ipo.com.kw تحت عالمة التبويب »اكتتابات حالية« أو بزيارة أّي مما يلي:

مكتــب وكيــل االســتالم فــي البحريــن المذكــور فــي البنــد  6.2 )وكالء االســتالم والفــروع المشــاركة( خــالل مــدة   )1(
العــرض؛ أو 

الفروع المشاركة المذكورة في البند  6.2 )وكالء االستالم والفروع المشاركة( خالل مدة العرض.  )2(

يجــب تقديــم المســتندات فــي موعــد ال يتجــاوز إغــالق العمــل فــي تاريــخ إغــالق العــرض األولــي. يجــوز لوكيــل االســتالم   
ــل  ــم االتفــاق عليهــا وترتيبهــا مســبقًا مــع وكي ــي يت ــق الت ــي الوثائ ــد ناقل ــر خدمــة بري ــات عب ــول الطلب ــن قب فــي البحري
االســتالم فــي البحريــن مــع نســخة مصدقــة وعلــى أســاس اســتالم تلــك الموافقــات مــن قبــل وكيــل االســتالم فــي 

ــي للعــرض. ــالق األول ــخ اإلغ ــل تاري ــن قب البحري

عنــد تقديــم اســتمارة القبــول والتحويــل المكتملــة بياناتهــا، يتعيــن علــى وكيــل االســتالم فــي البحريــن أو الفــروع   
المشــاركة التحقــق مــن صحــة جميــع نســخ مســتندات التعريــف الخاصــة بــكل مســاهم مشــارك فــي البنــك األهلــي 

المقدمــة. والتحويــل  القبــول  اســتمارة  إلــى  باإلضافــة  المتحــد 

بعــد التقديــم اإللكترونــي الســتمارة القبــول والتحويــل المكتملــة، ســيقوم وكيــل االســتالم فــي البحريــن بالتحقــق مــن   
صحــة التقديــم وإرســال إشــعار إلــى مســاهم البنــك األهلــي المتحــد يؤكــد اســتالم الطلــب. يجــب علــى أي مســاهم 
فــي البنــك األهلــي المتحــد يحمــل أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة الكويــت وقــد قــدم اســتمارة القبــول 
والتحويــل مكتملــة إلكترونًيــا، ولكنــه لــم يتلــق مثــل هــذا اإلشــعار، االتصــال بوكيــل االســتالم فــي البحريــن. ســيتلقى 
جميــع مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة البحريــن، والذيــن يقدمــون 

ــم الطلــب. ــل الخــاص بهــم فــي وقــت تقدي ــول والتحوي ــات بشــكل شــخصي، نســخة مــن اســتمارة القب الطلب

اإلجراءات التي يجب اتخاذها بواسطة مساهمي البنك األهلي المتحد )تتمة(  .9
إجــراءات القبــول والتقديــم المرتبطــة بمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك   9.1

)تتمــة( البحريــن  بورصــة  فــي  المتحــد  األهلــي 
بالنسبة للطلبات المفصلة التي يتم تقديمها بواسطة الشركات: )تتمة(  9.1.2
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يتعيــن علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد الراغبيــن فــي قبــول العــرض الذيــن يحملــون أســهم مرهونــة فــي البنــك   
األهلــي المتحــد فــي بورصــة البحريــن أن يقدمــوا بــراءة ذمــة مكتوًبــا أصلًيــا مــن المرتهــن فــي صيغــة مقبولــة لمقــدم 
العــرض أو وكيــل االســتالم فــي البحريــن. يجــب أن تقــر بــراءة ذمــة بأنــه ســيتم تحويــل أســهم البنــك األهلــي المتحــد 
إلــى بيتــك وفًقــا للعــرض، وخاليــة مــن أي وجميــع الرســوم والرهــون وغيرهــا مــن األعبــاء، وأن أي أعبــاء )بمــا فــي ذلــك 
الرهــون العقاريــة والمرفقــات( علــى أســهم البنــك األهلــي المتحــد المباعــة ســيتم تحويلهــا إلــى أســهم بيتــك الجديــدة 
المقابلــة التــي يملكهــا المســاهمون البائعــون فــي البنــك األهلــي المتحــد بالطريقــة المنصــوص عليهــا والمنصــوص 

عليهــا فــي اســتمارة القبــول والتحويــل.

يجب اتباع التوجيهات الهامة التالية عند استكمال استمارة القبول والتحويل:

يجــب فقــط اســتخدام اســتمارة القبــول والتحويــل المنصــوص عليهــا المتوفــرة علــى المنصــات االلكترونيــة  أ( 
المقــررة أو تلــك التــي يتــم تحصيلهــا مــن المكتب المشــارك لوكيل االســتالم فــي البحرين أو الفروع المشــاركة، 

ــا للتعليمــات الــواردة فيهــا. وتعبئــة كامــل بياناتهــا وفًق

بالنســبة للمالكيــن المشــتركين ألســهم البنــك األهلــي المتحــد، يجــوز اســتخدام اســتمارة قبــول وتحويــل واحــدة  ب( 
فقــط والتوقيــع عليهــا مــن قبــل جميــع هــؤالء المالكيــن المشــتركين.

ــع اســتمارة  ــرو االســتثمار، يجــب توقي ــا مدي ــد يمتلكه ــي المتح ــك األهل ــي البن ــود أي أســهم ف ــة وج فــي حال ج( 
ــر  ــر االســتثمار وإرســالها مــع نســخة مــن الوثيقــة التــي توضــح منصــب مدي القبــول والتحويــل مــن قبــل مدي
االســتثمار كمديــر اســتثمار لمســاهم البنــك األهلــي المتحــد. يجــب أن تذكــر اســتمارة القبــول والتحويــل 
المالكيــن المســتفيدين مــن أســهم البنــك األهلــي المتحــد وأن يتــم تقديمهــا مــع تفويضهــم الموقــع المحــدد.

التقديم المبسط من قبل األفراد و/أو المنشآت

يجــوز لجميــع المنشــآت واألفــراد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة البحريــن ورقــم المســتثمر صالــح   
أن يختــاروا تقديــم قبولهــم بطريقــة مبســطة دون الحاجــة إلــى المســتندات الموضحــة أعــاله وذلــك عــن طريــق تقديــم 
اســتمارة القبــول والتحويــل إلكترونًيــا أو بشــكل شــخصي بطريقــة مبســطة مــع )1( نســختان مــن الهويــة الســارية 
)جــواز الســفر والهويــة الوطنيــة / بطاقــة الهويــة( و )2( توقيــع مصــدق مــن التوقيــع علــى اســتمارة القبــول والتحويــل 
)صفحــة توقيــع جــواز الســفر أو مــا يعادلهــا(. يجــب أن تتضمــن التقديمــات المبســطة التــي تقدمهــا المؤسســات دليــاًل 
علــى الســلطة المتعلقــة بـــالمفوض بالتوقيــع وصــورة مــن شــهادة الســجل التجــاري. ومــع ذلــك، إذا قــررت المنشــآت 
واألفــراد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة البحريــن تقديــم قبولهــم بطريقــة مبســطة، فعنــد اســتالم 
مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد فــي البحريــن ألســهم بيتــك الجديــدة، لــن تكــون أســهم بيتــك الجديــدة متاحــة للتــداول 
حتــى يتــم إرســال بقيــة المســتندات المذكــورة أعــاله )حســب األحــوال لألفــراد أو المنشــآت( إلــى البحريــن للمقاصــة.

يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم في البحرين بالحق في رفض أي استمارات قبول وتحويل إذا:  

لم يتم استكمال استمارة القبول والتحويل من جميع النواحي أو استكمالها بمعلومات غير صحيحة؛ أ ( 

إذا تلقــى اســتمارة القبــول والتحويــل مــن أحــد مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد الموجــود فــي الواليــات  ب ( 
ــة بـــ »خطــاب المســتثمر األمريكــي« مكتمــل  المتحــدة وكانــت اســتمارة القبــول والتحويــل هــذه غيــر مصحوب
ودقيــق وموقــع أو أن وكيــل االســتالم فــي البحريــن لديــه ســبب لالعتقــاد بــأن أًيــا مــن اإلقــرارات واالتفاقيــات 

والضمانــات الــواردة فــي »خطــاب المســتثمر األمريكــي« غيــر دقيقــة؛

لــم يتــم تضميــن أي مــن المعلومــات الــواردة فــي الفقــرة 6.1 مــن مســتند العــرض فــي أو مــع اســتمارة  ج( 
أو والتحويــل؛  القبــول 

تســلم وكيــل االســتالم فــي البحريــن اســتمارة القبــول والتحويــل مــع جميــع المســتندات المذكــورة أعــاله بعــد  د( 
إغــالق العمــل فــي تاريــخ إغــالق العــرض األولــي.

ــول  ــول - حســب تقديرهــم - اســتمارات القب ــن بالحــق فــي قب ــل االســتالم فــي البحري يحتفــظ مقــدم العــرض ووكي  
والتحويــل المكتملــة حســب األصــول إذا لــم تقــدم المعلومــات الــواردة فــي هــذا البنــد  6.1 )تقديم االســتمارة( بالكامل، 
ولكــن تــم توفيــر معلومــات ووثائــق كافيــة أو تــم الحصــول عليهــا بطريقــة أخــرى لالمتثــال لجميــع القوانيــن واللوائــح 
األخــرى المتعلقــة بمتطلبــات اعــرف عميلــك وبمتطلبــات مكافحــة غســل االمــوال والقوانيــن واألنظمــة االخــرى 
المطبقــة علــى مقــدم العــرض والعــرض. ســُيطلب مــن مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد الذيــن ليــس لديهــم رقــم 
مســتثمر الحصــول علــى رقــم مســتثمر قبــل أي تحويــل مســتقبلي ألي مــن أســهم بيتــك الجديــدة المســتلمة وفًقــا 



البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

28

ــن للمقاصــة رقــم 1 )أ( لألفــراد و1)ب( للمنشــآت. قــد يتــم تطبيــق رســوم  للعــرض باســتخدام نمــوذج طلــب البحري
معينــة مســتحقة الدفــع للبحريــن للمقاصــة. ســُيطلب مــن مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد الذيــن يرغبــون فــي تــداول 
أي مــن أســهم بيتــك الجديــدة المســتلمة وفًقــا للعــرض فــي بورصــة البحريــن فــي المســتقبل، قبــل هــذا التــداول، فتــح 
حســاب تــداول مــع وســيط مســجل وفتــح حســاب مســتثمر مــع البحريــن للمقاصــة عبــر نمــوذج البحريــن للمقاصــة 
ــل األســهم مــن  ــي المتحــد تحوي رقــم )2( - نمــوذج فتــح حســاب مســتثمر. بعــد ذلــك، يجــوز لمســاهم البنــك األهل
»المقاصــة إلــى الوســيط« عبــر نمــوذج طلــب البحريــن للمقاصــة رقــم )6( - طلــب التحويــل بيــن المقاصــة والوســيط. 
قــد يتــم تطبيــق رســوم معينــة مســتحقة الدفــع للبحريــن للمقاصــة. لتجنــب الشــك، هــذا ليــس شــرًطا لقبــول العــرض.

يجــب علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد بشــكل مــادي تســليم شــهادة   
مســتثمر. رقــم  علــى  والحصــول  األصليــة  األســهم 

يتعين على مساهمي البنك األهلي المتحد الذين يوافقون على العرض ما يلي:   

الموافقــة علــى نقــل أي معلومــات عــن مســاهم البنــك األهلــي المتحــد إلــى أي ســلطات تنظيميــة مختصــة  أ( 
)بمــا فــي ذلــك ودون حصــر الكويتيــة للمقاصــة( مــن قبــل وكيــل االســتالم فــي البحريــن، أو المســجل أو مقــدم 
 العــرض أو متلقــي العــرض )حســب الحالــة( أو مفوضيهــم وأي نقــل الحــق مــن قبــل الجهــات التنظيميــة

لتلك المعلومات؛

اإلقــرار بأنــه نظــًرا لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال التــي تعمــل داخــل البحريــن، قــد يطلــب وكيــل االســتالم  ب( 
فــي البحريــن أو مقــدم العــرض أو متلقــي العــرض )حســب الحالــة( تحديــد مســاهم )مســاهمي( البنــك األهلــي 

المتحــد ومصــدر األمــوال قبــل قبــول اســتالم واســتصدار اســتمارات القبــول والتحويــل؛ 

تجنيــب وكيــل االســتالم فــي البحريــن أو مقــدم العــرض أو متلقــي العــرض )حســب الحالــة( الضــرر واألذى  ج( 
وتعويضــه وضمــان ســالمته وتعويضــه عــن أي خســارة ناجمــة عــن عــدم اســتصدار اســتمارة القبــول والتحويــل، 
إذا لــم يتــم تقديــم المعلومــات المطلوبــة مــن مســاهم البنــك األهلــي المتحــد خــالل الوقــت المخصــص بمــا 

يرضــي الطــرف الــذي يطلــب هــذه المعلومــات؛ و

يفهــم ويوافــق علــى أنــه يجــوز االحتفــاظ بــأي أســهم جديــدة لبيتــك والتــي ســيتم إصدارهــا إلــى مســاهم البنــك  د( 
األهلــي المتحــد بانتظــار اســتكمال أي عمليــة تحقــق مــن الهويــة مطلوبــة مــن قبــل وكيــل االســتالم فــي 

البحريــن أو مقــدم العــرض أو متلقــي العــرض )حســب مقتضــى الحــال(.

الموافقــة علــى إيــداع أي أســهم بيتــك جديــدة فــي حســاب الوســاطة الــذي كان ُيحتفظ فيه االحتفاظ بأســهمهم  ه( 
فــي البنــك األهلــي المتحــد قبــل االســتحواذ.

فيمــا المتحــد  األهلــي  البنــك  بمســاهمي  الخاصــة  القبــول  مســتندات  تقديــم  إجــراءات   9.2 
فــي المتحــد  األهلــي  البنــك  أســهم  حاملــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  بمســاهمي   يتعلــق 

بورصة الكويت
ــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة الكويــت    ســيطلب مــن جميــع مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حمل
الراغبيــن فــي قبــول العــرض تقديــم الوثائــق التاليــة عبــر الرابــط www.ipo.com.kw تحــت عالمــة التبويــب »اكتتابــات 
حاليــة«. يمكــن لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي الكويــت والذيــن يحتاجــون 

إلــى المســاعدة االتصــال بمكاتــب وكيــل االســتالم فــي الكويــت.

فــي  المشــاركة  مــن  المتحــدة  الواليــات  فــي  المقيميــن  المتحــد  األهلــي  البنــك  مســاهمي  بعــض  يتمكــن  لــن   
العــرض. يجــب علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد المقيميــن فــي الواليــات المتحــدة إكمــال وإرجــاع »خطــاب 
 المســتثمر األمريكــي« موقــع إلــى وكيــل االســتالم فــي البحريــن جنًبــا إلــى جنــب مــع اســتمارة القبــول والتحويــل.
مراســلة طريــق  عــن  البحريــن  فــي  االســتالم  وكيــل  مــن  األمريكــي«  المســتثمر  »خطــاب  نمــوذج  طلــب   يمكــن 

.agent@sicobank.com

اإلجراءات التي يجب اتخاذها بواسطة مساهمي البنك األهلي المتحد )تتمة(  .9
إجــراءات القبــول والتقديــم المرتبطــة بمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك   9.1

)تتمــة( البحريــن  بورصــة  فــي  المتحــد  األهلــي 
بالنسبة للطلبات المفصلة التي يتم تقديمها بواسطة الشركات: )تتمة(  9.1.2
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يمكــن لجميــع المنشــآت واألفــراد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة الكويــت تقديــم اســتمارة القبــول   
مــع: إلكترونًيــا  والتحويــل 

استمارة القبول والتحويل األصلية الموقعة؛  )1(

نسخة من أحد نماذج إثبات الهوية الشخصية التالية:  )2(

جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول؛ و  )أ( 

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للفرد أو وثيقة معادلة؛  )ب( 

توقيــع مصــدق مــن التوقيــع علــى الطلــب )وتعتبــر نســخة مــن جــواز الســفر ُتظهــر توقيــع الشــخص الــذي يوقــع   )3(
ــة(؛ علــى اســتمارة الطلــب كافي

يجــب تقديــم المســتندات اإلضافيــة اآلتيــة عندمــا يقــوم شــخص بالتوقيــع نيابــة عــن أحــد مســاهمي البنــك   )4(
األهلــي المتحــد بموجــب وكالــة:

النســخة األصليــة أو النســخة المصدقــة وصــورة مــن جــواز الســفر ســاري المفعــول أو وثيقــة الســفر  )أ( 
الدوليــة للشــخص الــذي يتقــدم بالطلــب ويوقــع نيابــة عــن أحــد مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد؛

النســخة األصليــة أو النســخة المصدقــة وصــورة مــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة ســارية المفعــول أو وثيقــة  )ب( 
معادلــة للشــخص الــذي يتقــدم بطلــب ويوقــع نيابــة عــن أحــد مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد؛ و

النســخة األصليــة أو النســخة المصدقــة وصــورة مــن الوكالــة الموثقــة )أو صــورة مصدقة/موثقــة منهــا  )ج( 
ــة الكويــت(؛ و ــة صــادرة مــن خــارج دول إذا كانــت الوكال

عالوًة على ما ورد أعاله يتعين على جميع المنشآت تقديم الوثائق التالية:  

النســخة األصليــة وصــورة مــن المســتند الــذي يخــول الشــخص )األشــخاص( الــذي )الذيــن( يظهــر توقيعــه  )أ( 
ــة عــن المنشــأة. يمكــن أن  ــع علــى هــذا المســتند بالنياب ــل للتوقي ــول والتحوي )توقيعاتهــم( فــي اســتمارة القب

يكــون هــذا المســتند إمــا وكالــة وإمــا قــرارًا مــن مجلــس إدارة المنشــأة؛

توقيــع مصــدق مــن التوقيــع علــى الطلــب )وتعتبــر نســخة مــن جــواز الســفر ُتظهــر عينــة الشــخص الــذي يوقــع  )ب( 
ــة(؛ و ــب كافي ــى اســتمارة الطل عل

في حال التواجد في الواليات المتحدة، »خطاب المستثمر األمريكي« المكتمل والموقع. )ج( 

يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة نيابة عن القّصر:  

صــورة مــن جــواز ســفر ســاري المفعــول أو وثيقــة ســفر دوليــة ســارية للوصــي القانونــي )والــد القاصــر( الــذي  )أ( 
يتقــدم بالطلــب ويوقــع نيابــة عــن القاصــر؛

صــادرة المفعــول  ســارية  الوطنيــة  الهويــة  بطاقــة  مــن  وصــورة  مصدقــة  نســخة  أو  األصليــة  النســخة   )ب( 
نيابــة ويوقــع  بالطلــب  يتقــدم  الــذي  القاصــر(  )والــد  القانونــي  للوصــي  وثيقــة معادلــة  أو  الحكومــة   مــن 

عن القاصر. 

يجب أن تتوجه أي ترتيبات وصاية قانونية أخرى إلى وكيل االستالم الكويتي للمساعدة في تقديم الطلب.  

ــط www.ipo.com.kw تحــت عالمــة  ــر الراب ــًا عب ــل الموقعــة إلكتروني ــول والتحوي ــع اســتمارات القب ــم جمي يجــب تقدي  
العــرض. مــدة  خــالل  حاليــة«  »اكتتابــات  التبويــب 

إلــى المــكان المحــدد أعــاله فــي موعــد ال يتجــاوز وقــت إغــالق العمــل فــي تاريــخ يجــب أن تصــل المســتندات    
إغالق العرض األولي.

بعــد تقديــم اســتمارة القبــول والتحويــل المكتملــة الكترونيــًا، يجــب علــى وكيــل االســتالم فــي الكويــت التحقــق مــن   
صحــة التقديــم وإرســال إشــعار إلــى مســاهم البنــك األهلــي المتحــد يؤكــد اســتالم الطلــب. يجــب علــى أي مســاهم فــي 
البنــك األهلــي المتحــد يحمــل أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة الكويــت وقــدم إلكترونيــًا اســتمارة القبــول 

ــت. ــي الكوي ــل االســتالم ف ــل هــذا اإلشــعار، االتصــال بوكي ــق مث ــم يتل ــه ل ــة، ولكن ــل مكتمل والتحوي
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يتعيــن علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد الراغبيــن فــي قبــول )اســتالم( العــرض والذيــن يحملــوا أســهم مرهونــة   
البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة الكويــت أن يقدمــوا بــراءة ذمــة خطيــة أصليــة صــادرة مــن المرتهــن فــي نمــوذج 
يوافــق عليــه مقــدم العــرض أو وكيــل االســتالم الكويتــي. يجــب أن ُتقــر بــراءة ذمــة بأنــه ســيتم تحويــل أســهم البنــك 
األهلــي المتحــد إلــى بيتــك وفًقــا للعــرض خاليــة مــن أي وجميــع الرســوم والرهــون وغيرهــا مــن األعبــاء، وأن أي 
 أعبــاء )بمــا فــي ذلــك الرهــون العقاريــة والمرفقــات( علــى أســهم البنــك األهلــي المتحــد المباعــة ســيتم تحويلهــا إلــى
ــي المتحــد  ــك األهل ــا المســاهمون البائعــون فــي البن ــي يملكه ــة الت ــدة المقابل ــي الجدي ــل الكويت ــت التموي أســهم بي

ــل. ــول والتحوي ــا فــي اســتمارة القب ــة المنصــوص عليه بالطريق

يرجــى العلــم أنــه ســيتم إصــدار اســتمارة القبــول والتحويــل إلكترونًيــا المتاحــة مــن قبــل وكيــل االســتالم الكويتــي، يجــب   
والتحويــل: القبــول  اســتمارة  بيانــات  تعبئــة  عنــد  التاليــة  المهمــة  التوجيهــات  اتبــاع 

ــة  ــة المقــررة، وتعبئ ــى المنصــة اإللكتروني ــي تكــون متاحــة عل ــل الت ــول والتحوي يجــب اســتخدام اســتمارة القب أ( 
فيهــا. الــواردة  للتعليمــات  وفًقــا  بالكامــل  بياناتهــا 

فــي حالــة المالكيــن المشــتركين ألســهم البنــك األهلــي المتحــد، يجــوز اســتخدام اســتمارة قبــول وتحويــل  ب( 
المشــتركين. المالكيــن  هــؤالء  قبــل جميــع  مــن  عليهــا  والتوقيــع  واحــدة فقــط 

فــي حالــة وجــود أي أســهم فــي البنــك األهلــي المتحــد يمتلكهــا مديرو االســتثمار، يجــب توقيع اســتمارة القبول  ج( 
والتحويــل مــن قبــل مديــر االســتثمار وتقديمــه مــع نســخة مــن الوثيقــة التــي توضــح منصــب مديــر االســتثمار 
كمديــر اســتثمار لمســاهم البنــك األهلــي المتحــد. يجــب أن يتــم توضيــح أســماء المالكيــن المســتفيدين 
 مــن أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي اســتمارة القبــول والتحويــل؛ ويجــب أن يتــم تقديمــه مــع تفويضهــم

الموقع المحدد. 

يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم الكويتي بالحق في رفض أي استمارات قبول وتحويل إذا:  

لــم تتــم تعبئــة بيانــات اســتمارة القبــول والتحويــل علــى نحــو تــام أو إذا تمــت تعبئــة بياناتهــا بمعلومــات غيــر  )أ( 
؛ صحيحــة

إذا تلقــى اســتمارة القبــول والتحويــل مــن أحــد مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد الموجــود فــي الواليــات  )ب( 
ــة بـــ »خطــاب المســتثمر األمريكــي« مكتمــل  المتحــدة وكانــت اســتمارة القبــول والتحويــل هــذه غيــر مصحوب
ودقيــق وموقــع أو أن وكيــل االســتالم فــي الكويــت لديــه ســبب لالعتقــاد بــأن أًيــا مــن اإلقــرارات واالتفاقيــات 

والضمانــات الــواردة فــي »خطــاب المســتثمر األمريكــي« غيــر دقيقــة؛

لــم يتــم تضميــن أي مــن المعلومــات الــواردة فــي الفقــرة 6.1 مــن مســتند العــرض فــي أو مــع اســتمارة  )ج( 
أو والتحويــل؛  القبــول 

تســلم وكيــل االســتالم الكويتــي اســتمارة القبــول والتحويــل مــع جميــع المســتندات المذكــورة أعــاله بعــد  )د( 
العــرض األولــي. إغــالق  تاريــخ  العمــل فــي  إغــالق 

ــول  ــره الخــاص، اســتمارات القب ــا لتقدي ــول، وفًق ــي بالحــق فــي قب ــل االســتالم الكويت يحتفــظ مقــدم العــرض ووكي  
ــرة 6.1 مــن  ــي الفق ــواردة ف ــات ال ــم المعلوم ــم تقدي ــم يت ــال ل ــات حســب األصــول فــي ح ــة البيان ــل، المعبئ والتحوي
مســتند العــرض بالكامــل، ولكــن تــم توفيــر الوثائــق والمعلومــات الكافيــة أو تــم الحصــول عليهــا بطريقــة أخــرى امتثــااًل 
لجميــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا المرتبطــة وتــم االمتثــال بمبــدأ اعــرف عميلــك ومتطلبــات مكافحــة غســل 

األمــوال والقوانيــن واللوائــح األخــرى الســارية المفعــول المطبقــة علــى مقــدم العــرض والعــرض.

اإلجراءات التي يجب اتخاذها بواسطة مساهمي البنك األهلي المتحد )تتمة(  .9
فيمــا المتحــد  األهلــي  البنــك  بمســاهمي  الخاصــة  القبــول  مســتندات  تقديــم  إجــراءات   9.2 
فــي المتحــد  األهلــي  البنــك  أســهم  حاملــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  بمســاهمي   يتعلــق 

بورصة الكويت )تتمة(
يجــب تقديــم المســتندات اإلضافيــة اآلتيــة عندمــا يقــوم شــخص بالتوقيــع نيابــة عــن أحــد مســاهمي األهلــي المتحــد   )4(

)تتمــة( وكالــة:  بموجــب 
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يجــب علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حملــة أســهم البنــك األهلــي المتحــد بشــكل مــادي مــع شــهادات األســهم   
األصليــة تســليم شــهادة األســهم األصليــة إلــى بورصــة الكويــت أو وكيــل االســتالم فــي الكويــت واســتالم رقــم 

المســتثمر قبــل تقديــم اســتمارة القبــول والتحويــل.

يجب على مساهمي البنك األهلي المتحد الذين يقبلون العرض ما يلي:  

الموافقــة علــى نقــل أي معلومــات عــن مســاهم البنــك األهلــي المتحــد إلــى أي ســلطات تنظيميــة مختصــة،  أ( 
مــن قبــل وكيــل االســتالم الكويتــي، أو المســجل أو مقــدم العــرض أو متلقــي العــرض )حســب الحالــة( أو 

المفوضيــن وأي نقــل الحــق مــن قبــل تلــك الســلطات التنظيميــة المختصــة بشــأن تلــك المعلومــات؛

ــل االســتالم  ــب وكي ــت، قــد يطل ــات مكافحــة غســل األمــوال المطبقــة فــي الكوي ــه نظــًرا لمتطلب اإلقــرار بأن ب( 
الكويتــي أو مقــدم العــرض أو متلقــي العــرض )حســب الحالــة( تحديــد هويــة مســاهم )مســاهمي( البنــك 

األهلــي المتحــد ومصــدر األمــوال قبــل معالجــة واســتصدار اســتمارات القبــول والتحويــل؛

تجنيب وكيل االســتالم الكويتي أو مقدم العرض أو متلقي العرض )حســب الحالة( الضرر واألذى وتعويضهم  ج( 
وضمــان ســالمتهم وتعويضهــم عــن أي خســارة قــد تنشــأ بســبب اإلخفــاق فــي معالجــة واســتصدار اســتمارة 
القبــول والتحويــل، إذا لــم يتــم تقديــم المعلومــات المطلوبــة مــن مســاهم البنــك األهلــي المتحــد فــي غضــون 

الوقــت المخصــص حســب طلــب الطــرف الــذي يطلــب هــذه المعلومــات؛ وكذلــك 

ــدة خاصــة ببيتــك مطلــوب إصدارهــا إلــى مســاهم  ــه يجــوز احتجــاز أي أســهم جدي التفهــم والموافقــة علــى أن د( 
البنــك األهلــي المتحــد إلــى حيــن إتمــام أي عمليــة تحقــق مــن الهويــة حســب متطلبــات وكيــل االســتالم 

الكويتــي أو مقــدم العــرض أو متلقــي العــرض )حســب مقتضــى الحــال(. 

يتعيــن علــى مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد العلــم بــأن فقــط حــاالت االســتالم التــي لــم يتــم رفضهــا ســييتم   
المطلوبــة. القبــول  حــاالت  ضمــن  احتســابها 

ــر  ــح العــرض غي ــازل عنهــا )حســبما يكــون مطبقــًا( وبمجــرد أن يصب ــع الشــروط المســبقة أو التن بمجــرد اســتيفاء جمي  
مشــروط مــن جميــع النواحــي، خــالل أو فــي نهايــة تاريــخ إغــالق العــرض النهائــي، ســيقوم )بيتــك( بالترتيبــات الالزمــة 
إلصــدار إعــالن بهــذا الخصــوص فــي صحيفتيــن فــي مملكــة البحريــن وأيضًا علــى المواقــع اإللكترونية الخاصة بـــبورصة 

ــك. ــد وبيت ــي المتح ــك األهل ــت والبن ــن وبورصــة الكوي البحري

ســيتم توفيــر إشــعارات التخصيــص لــكل مســاهم فــي البنــك األهلــي المتحــد الســتالمها فــي الشــركة الكويتيــة   
للمقاصــة بالنســبة لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حاملــي أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي بورصــة الكويــت، 
ــي المتحــد فــي بورصــة  ــي أســهم البنــك األهل ــي المتحــد حامل ــة لمســاهمي البنــك األهل وشــركة المقاصــة البحريني
البحريــن وذلــك خــالل ســاعات العمــل االعتياديــة اعتبــارًا مــن تاريــخ الســريان. ســيتم أيًضــا إرســال إشــعارات التخصيــص 

إلــى البريــد اإللكترونــي المقــدم مــن مســاهم البنــك األهلــي المتحــد فــي نمــوذج القبــول والتحويــل.

يجب توجيه أي استفسارات بخصوص إجراءات تقديم الطلبات إلى وكالء االستالم.  

مع أطيب التحيات،  

نيابة عن مجلس اإلدارة  

رئيس مجلس اإلدارة  
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خامسًا:   رسالة توصية من مجلس اإلدارة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد 
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

)تأسس في مملكة البحرين بموجب سجل تجاري رقم: 46348(

المكتب المسجل:
مبنى 2495، شارع 2832،

ضاحية السيف 428، ص. ب 2424
المنامة، مملكة البحرين

15 اغسطس 2022

إلى،

مساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

تحية طيبة وبعد،

العــرض المشــروط الطوعــي الخــاص بـــبيتك لالســتحواذ علــى نســبة تصــل الــى 100% مــن األســهم العادية الُمصــدرة والمدفوعة 
فــي »البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ب« عــن طريــق مبادلــة األســهم بمعــدل 2.695 أســهم مــن البنــك األهلــي المتحــد مقابــل 

ســهم واحــد جديــد مــن بيــت التمويــل الكويتــي )بيتــك(.  

المقدمة

إشــارة إلــى التعميــم بتاريــخ 15 اغســطس 2022 الصــادر عــن البنــك األهلــي المتحــد، والتــي تشــكل هــذه الرســالة جــزًءا منــه، يكــون 
للكلمــات المعرفــة فــي هــذا المســتند نفــس المعانــي التــي تــم تعريفهــا فــي التعميــم مــا لــم يتطلــب ســياق النــص غيــر ذلــك.

فــي )بيتــك(  مــن  العــرض  وثيقــة  تســلم  قــد  اإلدارة  مجلــس  أن  المتحــد  األهلــي  البنــك  أعلــن   ،2022 يوليــو   26  بتاريــخ 
25 يوليــو 2022 تــم بموجبــه تقديــم عــرض لالســتحواذ علــى نســبة تصــل الــى 100% مــن رأس المــال العــادي المصــدر كامــاًل 
للبنــك األهلــي المتحــد عــن طريــق مبادلــة األســهم بمعــدل 2.695 أســهم مــن البنــك األهلــي المتحــد وفًقــا للشــروط واألحــكام 

الــواردة فــي مســتند العــرض مقابــل ســهم واحــد جديــد مــن بيتــك. 

تتطلــب عمليــة االســتحواذ اســتيفاء شــروط محــددة )محــددة فــي الفقــرة 5.7 مــن مســتند العــرض ومكــررة فــي الفقــرة 2.6 مــن 
الجــزء الرابــع مــن هــذا التعميــم(. إذا قبلتــم العــرض وتــم اســتيفاء الشــروط، ســوف تســتلمون ســهمًا واحــدًا جديــدًا مــن أســهم 
بيتــك مقابــل 2.695 مــن أســهم البنــك األهلــي المتحــد التــي تمتلكونهــا، ولــن يكــون لديكــم بعــد ذلــك أي أســهم فــي البنــك 

األهلــي المتحــد. 

ــع بوضــع  ــة تتمت ــى إنشــاء مؤسســة مالي ــذه إل ــة تنفي ــه مجلــس اإلدارة باإلجمــاع، ســيؤدي فــي حال ــذي يوصــي ب إن العــرض، ال
ــل اإلســالمي. نحــن نفهــم مــن المصــادر  ــر المنتجــات والخدمــات الرئيســية فــي قطــاع التموي ــر عب اســتراتيجي معــزز بشــكل كبي
العامــة أن معــدل التبــادل المعــدل النهائــي لألســهم قــد تــم الموافقــة عليــه مــن قبــل مجلــس إدارة )بيتــك( فــي 6 يوليــو 2022، 
وقــررت الجمعيــة العموميــة لمســاهمي بيتــك الموافقــة علــى االســتحواذ المقتــرح علــى البنــك األهلــي المتحــد، وتفويــض مجلس 

إدارة )بيتــك( بالمضــي قدًمــا فــي اإلجــراءات ذات الصلــة لبــدء تنفيــذ االســتحواذ المقتــرح.

ــان المشــترك  ــات اإلســتراتيجية التــي يوفرهــا العــرض للبنــك األهلــي المتحــد، حيــث ســيكون الكي يــدرك مجلــس اإلدارة اإلمكان
فــي وضــع يســمح لــه بالمنافســة علــى ريــادة الســوق اإلقليميــة نظــًرا للزيــادة فــي حجــم رأس المــال والميزانيــة العموميــة، وتعزيــز 
قــدرة االكتتــاب، وزيــادة فــرص البيــع العابــر. كمــا يعتقــد مجلــس اإلدارة أن المجموعــة الناتجــة، بحكــم انتشــارها اإلقليمــي األوســع، 

ســتكون فــي وضــع جيــد لتوليــد تدفقــات أعمــال أكبــر عبــر الحــدود.

يخضع العرض لعدة شروط، كما هو موضح في الفقرة 5.7 من مستند العرض.



البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

33

اإلجراءات التي يجب أن يتخذها مساهمو البنك األهلي المتحد 

اإلجــراءات المطلوبــة مــن مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد لقبــول عــرض )بيتــك( موضحــة فــي األقســام 5.8 و6 مــن مســتند 
العــرض.

ــم( لالطــالع علــى قائمــة  ــع مــن هــذا التعمي ــى الفقــرة 5.7 مــن مســتند العــرض )أو الفقــرة 2.6 مــن الجــزء الراب يرجــى الرجــوع إل
ــح العــرض ســاري المفعــول.  ــد االقتضــاء( لكــي يصب ــازل عنهــا )عن ــة التــي يجــب الوفــاء بهــا أو التن الشــروط الكامل

)Squeeze-out( االستحواذ االلزامي

وفقــًا لنمــوذج عمليــات الشــراء واالندمــاج واالســتحواذ وقانــون الشــركات التجاريــة، فــإن أي شــخص يقــدم عرًضــا لجميــع األســهم 
فــي شــركة مدرجــة فــي البحريــن، فيتلقــى 90% أو أكثــر مــن القبــول مــن مســاهمي هــذه الشــركة اســتجابة لهــذا العــرض، لــه الحــق 

فــي االســتحواذ االلزامــي علــى جميــع األســهم المتبقيــة الصــادرة مــن األقليــة مــن المســاهمين فــي هــذه الشــركة.

يرجــى الرجــوع إلــى الفقــرة 5.10 مــن مســتند العــرض للحصــول علــى تفاصيــل اقتــراح بيتــك لالســتحواذ علــى أســهم البنــك األهلــي 
المتحــد مــن أي مســاهمين معارضيــن ال يقبلــون العــرض، وفًقــا لشــروط معينــة )علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 5.10 

مــن مســتند العــرض(.

شطب البنك األهلي المتحد من البورصة

يعتــزم بيــت التمويــل الكويتــي شــطب البنــك األهلــي المتحــد مــن بنــك البحريــن والكويــت. قــد يحــدث هــذا الشــطب: )1( إذا تلقــى 
بيــت التمويــل الكويتــي 90% مــن الموافقــات مــن مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد، بعــد اســتكمال عمليــة االســتحواذ االلزامــي  
أو )2( إذا وافــق مســاهمو البنــك األهلــي المتحــد فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المزمــع عقــده )اجتمــاع الجمعيــة العموميــة هــذا 
ســيعقد كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 2.13 مــن الجــزء الرابــع مــن هــذا التعميــم(، رهنــا بموافقــة مصــرف البحريــن المركــزي فــي 
ذلــك الوقــت، إذا: )أ( لــم يتلــق بيتــك 90% مــن الموافقــات مــن مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد ويتنــازل عــن الشــرط المســبق 
بشــأن الموافقــات المطلوبــة؛ و )ب( وطلــب بيتــك مــن مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد القيــام بذلــك(. إذا تــم عقــد اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة هــذا، فــإن جميــع مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد، بمــا فــي ذلــك المســاهمون الذيــن قبلــوا العــرض، 

ســيكونون مؤهليــن للتصويــت علــى أســهمهم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة هــذا.

يرجى الرجوع إلى الفقرة 5.13 من مستند العرض للحصول على تفاصيل عرض بيتك بشأن شطب البنك األهلي المتحد.

توصية

مــع األخــذ فــي االعتبــار تصريحــات بيتــك الــواردة فــي وثيقــة العــرض ورأي المستشــار المســتقل المحتــرف بــأن عــرض بيتــك عــادل 
ومعقــول )علــى النحــو المبيــن فــي الفقــرة السادســة مــن هــذا التعميــم(، فــإن مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد يوافــق باإلجمــاع 
ــي  ــك األهل ــس اإلدارة بإجمــاع مســاهمي البن ــك، يوصــي مجل ــا لذل ــادل ومعقــول. وفًق ــك ع ــأن عــرض بيت ــل ب ــرأي القائ ــى ال عل
المتحــد بقبــول عــرض بيتــك للحصــول علــى مــا يصــل إلــى 100% مــن األســهم المصــدرة والمدفوعــة لألســهم العاديــة للبنــك 
ــة األســهم بمعــدل ســهم واحــد جديــد مــن بيتــك مقابــل 2.695 أســهم مــن البنــك  األهلــي المتحــد ش.م.ب. عــن طريــق مبادل

األهلــي المتحــد عــن طريــق اســتكمال نمــوذج القبــول والتحويــل وفًقــا لشــروطه.

فــي حالــة عــدم اســتالم الموافقــات المطلوبــة بحلــول تاريــخ إقفــال العــرض األولــي، وعقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة )كمــا هــو 
موضــح فــي الفقــرة 2.13 مــن الجــزء الرابــع مــن هــذا التعميــم ووفًقــا للفقــرة 5.13 مــن مســتند العــرض(، يوصــي مجلــس إدارة 
البنــك األهلــي المتحــد باالجمــاع أن يقــوم مســاهمو البنــك األهلــي المتحــد بالتصويــت لصالــح القــرارات ذات الصلــة التــي ســيتم 

اقتراحهــا فــي الجمعيــة العموميــة هــذه للنظــر فــي شــطب البنــك األهلــي المتحــد مــن البورصــة.
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فــي حالــة وجــود أي شــك، ُينصــح مســاهمو البنــك األهلــي المتحــد أيًضــا بطلــب المشــورة المهنيــة المســتقلة، حســب االقتضاء، 
قبــل اتخــاذ أي قــرار.

مع خالص التحيات،

رئيس مجلس اإلدارة
نيابة عن مجلس اإلدارة

خامسًا:   رسالة توصية من مجلس اإلدارة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد )تتمة(

أعضاء مجلس اإلدارة في »البنك األهلي المتحد ش.م.ب« 

التوقيعالمنصباسم العضـــو

رئيس مجلس اإلدارة السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ محمد فؤاد الغانم

عضو مجلس إدارةالسيد/ خالد محمد نجيبي

عضو مجلس إدارة السيد/ عبدالغني محمد صالح بهبهاني

عضو مجلس إدارة السيد/ أحمــد غازي العبدالجليل

عضو مجلس إدارة السيد/ عبدالله المضف

عضو مجلس إدارة السيد/ جمال عبدالرزاق النايف



البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

35

سادسًا:   الرأي العادل للمستشار المهني المحايد 
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 :المحترمين أعضاء مجلس اإلدارة

في  "(  البنك الهلي المتحد  يمساهم)"األسهم العادية  حامليإلى  بالنسبة مالية،من وجهة نظر  ،معقوليةوال  رأينا بخصوص العدالة طلبتملقد 
 ة الصادر العرض وثيقة المنصوص عليها في )كما هي ُمعّرفة أدناه( التبادل نسبةل ("البنك الهلي المتحد "المتحد )ش.م.ب.( )البنك األهلي 

مجلس اإلدارة   ااهتلقّ  تيالو البنك األهلي المتحد فياألسهم العادية  حامليل "( بيت التمويل الكويتي ") (.ع. ك.م.)ش بيت التمويل الكويتي عن
عرًضا طوعيًا    بيت التمويل الكويتيم  يقدّ س(  i)   ،العرض  وثيقةفي  ووفقًا لما جرى تبيانه بالكامل    ."(العرض  وثيقة)"   2202  يوليو 52في  

البنك   أسهم)"  الواحددوالر للسهم    0.25 البالغةسمية  اإلقيمة  ذات ال  القائمة  العاديةالبنك األهلي المتحد  أسهم  كامل    على  لالستحواذمشروًطا  
  عادية الالبنك األهلي المتحد    من أسهم  سهم  .6952  كل سيتّم تحويل  (  ii) و  "(العرض )"   سهمأ  تبادل  عمليةعن طريق    ،"(العادية  الهلي المتحد

بيت التمويل  في    العاديةسهم  األمن  "(  التبادل   نسبة)"التي يتّم االستحواذ عليها عند قبول العرض إلى حّق للحصول على سهم واحد    قائمةال
ً ( مع2)( و  1)  الى   ويشار"( )العادية   بيت التمويل الكويتي   أسهم )"   الواحد   للسهمدينار كويتي    0.10  البالغة   اإلسمية  القيمة   ذات  الكويتي   ا

 (. " المعاملةبـ"

بمراجعة   لو وصلل قمنا  رأينا،  مع    يناأجر  كما،  العرض  وثيقة  إلى  والمدر  من  عدد مناقشات  المسؤولين  من    اءكبار  الممثلين وغيرهم 
 بشأن بيت التمويل الكويتي الممثلين والمستشارين لدىمن مع بعض كبار المسؤولين وغيرهم  كذلكوالبنك األهلي المتحد والمستشارين لدى 

درس بعض المعلومات التجارية والمالية  ب   قمنا  وقد.  اموآفاقه  بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد  الخاصة ب   التشغيلية  عملياتالعمال واأل
التوقعات المالية وغيرها من المعلومات والبيانات   منباإلضافة إلى عدد    بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد  والمتعلقة ب للعامة  المتاحة  
ثالثة بناًء على تعليمات  أعدّتها أطراف  التي    )بما في ذلك التقارير  المصرفينمن    كل  ة إدارناقشتها معنا    زّودتنا بها أوالتي  مصرفين  بالالمتعلقة  

عمال متوافقة  أ  إلىالبنك األهلي المتحد  األثر االقتصادي لتحويل أعمال    ضمنها  من  مسائل   حول  بيت التمويل الكويتيأو  /والبنك األهلي المتحد  
إتمام   عقب  الشريعة  أحكام  بموافقة    ،المعاملةمع  عليها  اعتمدنا  المتحدوالتي  األهلي  متعلقة    ضمنها  من(،  البنك    النعكاسات بامعلومات 

بيت والبنك األهلي المتحد  من    كل  ةتحقيقها( التي تتوقعها إداروقابلية  )بما في ذلك مقدارها وتوقيتها المحتملة  التشغيلية  والمنافع    االستراتيجية
من    ،يخصفيما  العرض    وثيقةفي    اهو منصوص عليه  كما  لمعاملةلالمالية    البنودستعرضنا  ا  كذلك  .المعاملة  هذهأن تنجم عن    التمويل الكويتي

 البنك األهلي المتحد  وأسهم   العادية  بيت التمويل الكويتيمن أسهم    لكل    في األسواق المالية  الحالية والتاريخيةسعار  األ   ،ىأمور أخرجملة  
تداول المالي    رسملة ال   وكذلك   ،مصرفينلل  يةتشغيلال  بياناتال  من  غيرهاالتاريخية والمتوقعة و  هاعوائدو  هاالعادية وأحجام    الخاص والوضع 

ذات صلة   انها رأيناالتي  ،للعامةبقدر ما هي متاحة  ،األخرى الصفقاتالمالية لبعض  البنود بدراسة قمنا  فقد،  ذلك الى باإلضافة. مصرفينبال
المرتبطة  و  للعامةق األوراق المالية وغيرها من المعلومات المتاحة  اأسو  معلوماتمالية وال  المعلوماتوقمنا بتحليل بعض    ،المعاملةتقييم    بعملية

بتقييم بعض   اأيضً . قمنا  بيت التمويل الكويتي  والبنك األهلي المتحد  من    كل    أعمالتقييم    بعمليةذات صلة    هاأن   رأينابأعمال شركات أخرى  
ونظرنا في  تحليالت ودراسات مماثلة،  أجرينا    فقد م،  . باإلضافة إلى ما تقدّ الكويتيبيت التمويل  على    لمعاملةاآلثار المالية األولية المحتملة ل

  صدار إب   لدينا  العادل  الرأي  ةن جلأجازت    قدو   إلى رأينا.  وصولللمناسبًا  وفقًا لما اعتبرناه  مالية واقتصادية وسوقية أخرى    معلومات ومعايير
 . هذا رأينا

رها من البيانات جميع المعلومات والبيانات المالية وغي   أنّ   على، من دون أّي تحقّق مستقل،  الرأي  هذا  إصدار   لغرض  واستندنا  افترضنا  لقد
البنك األهلي   من  كل    ة على تأكيدات إدارو،  لةوشامدقيقة    هي  ،معناأو مناقشتها    عليها  عنااطالأو    لنا  اتاحتها  ت تمّ   التي  أو عامة،للالمتاحة  
المالية   وقعاتبالت عنها لنا. فيما يتعلق    اإلفصاح  حذفها أو لم يتمّ   على علم بأي معلومات ذات صلة تمّ   تليس  اأنهب   الكويتيبيت التمويل    والمتحد  
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التوقعات المالية وغيرها من المعلومات والبيانات   منباإلضافة إلى عدد    بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد  والمتعلقة ب للعامة  المتاحة  
ثالثة بناًء على تعليمات  أعدّتها أطراف  التي    )بما في ذلك التقارير  المصرفينمن    كل  ة إدارناقشتها معنا    زّودتنا بها أوالتي  مصرفين  بالالمتعلقة  

عمال متوافقة  أ  إلىالبنك األهلي المتحد  األثر االقتصادي لتحويل أعمال    ضمنها  من  مسائل   حول  بيت التمويل الكويتيأو  /والبنك األهلي المتحد  
إتمام   عقب  الشريعة  أحكام  بموافقة    ،المعاملةمع  عليها  اعتمدنا  المتحدوالتي  األهلي  متعلقة    ضمنها  من(،  البنك    النعكاسات بامعلومات 

بيت والبنك األهلي المتحد  من    كل  ةتحقيقها( التي تتوقعها إداروقابلية  )بما في ذلك مقدارها وتوقيتها المحتملة  التشغيلية  والمنافع    االستراتيجية
من    ،يخصفيما  العرض    وثيقةفي    اهو منصوص عليه  كما  لمعاملةلالمالية    البنودستعرضنا  ا  كذلك  .المعاملة  هذهأن تنجم عن    التمويل الكويتي

 البنك األهلي المتحد  وأسهم   العادية  بيت التمويل الكويتيمن أسهم    لكل    في األسواق المالية  الحالية والتاريخيةسعار  األ   ،ىأمور أخرجملة  
تداول المالي    رسملة ال   وكذلك   ،مصرفينلل  يةتشغيلال  بياناتال  من  غيرهاالتاريخية والمتوقعة و  هاعوائدو  هاالعادية وأحجام    الخاص والوضع 

ذات صلة   انها رأيناالتي  ،للعامةبقدر ما هي متاحة  ،األخرى الصفقاتالمالية لبعض  البنود بدراسة قمنا  فقد،  ذلك الى باإلضافة. مصرفينبال
المرتبطة  و  للعامةق األوراق المالية وغيرها من المعلومات المتاحة  اأسو  معلوماتمالية وال  المعلوماتوقمنا بتحليل بعض    ،المعاملةتقييم    بعملية

بتقييم بعض   اأيضً . قمنا  بيت التمويل الكويتي  والبنك األهلي المتحد  من    كل    أعمالتقييم    بعمليةذات صلة    هاأن   رأينابأعمال شركات أخرى  
ونظرنا في  تحليالت ودراسات مماثلة،  أجرينا    فقد م،  . باإلضافة إلى ما تقدّ الكويتيبيت التمويل  على    لمعاملةاآلثار المالية األولية المحتملة ل

  صدار إب   لدينا  العادل  الرأي  ةن جلأجازت    قدو   إلى رأينا.  وصولللمناسبًا  وفقًا لما اعتبرناه  مالية واقتصادية وسوقية أخرى    معلومات ومعايير
 . هذا رأينا

رها من البيانات جميع المعلومات والبيانات المالية وغي   أنّ   على، من دون أّي تحقّق مستقل،  الرأي  هذا  إصدار   لغرض  واستندنا  افترضنا  لقد
البنك األهلي   من  كل    ة على تأكيدات إدارو،  لةوشامدقيقة    هي  ،معناأو مناقشتها    عليها  عنااطالأو    لنا  اتاحتها  ت تمّ   التي  أو عامة،للالمتاحة  
المالية   وقعاتبالت عنها لنا. فيما يتعلق    اإلفصاح  حذفها أو لم يتمّ   على علم بأي معلومات ذات صلة تمّ   تليس  اأنهب   الكويتيبيت التمويل    والمتحد  
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،  معنا  أو مناقشتها  عليها  عناأو اطال  لنااتاحتها    تمّ   التي  بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد  وغيرها من المعلومات والبيانات المتعلقة ب 
إعدادها بشكل معقول    تمّ   قد بأن هذه التوقعات وغيرها من المعلومات والبيانات    بيت التمويل الكويتيومن البنك األهلي المتحد    كل  ةإدارأبلغتنا  

ً   واألحكام  أفضل التقديرات  على أسس تعكس  بناءً  المالي  داء  األحيث    من  بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد  إلدارتي    المتاحة حاليا
المستقبلل في  المسائل    المعاملة  نتيجةالمحتملة  التشغيلية  والمنافع  االستراتيجية  واالنعكاسات    ،لمصرفين  من  وقد   .تتضمنها  التيوغيرها 

( المنعكسة  المعاملة  نتيجةالمحتملة  االستراتيجية والفوائد التشغيلية  االنعكاسات  المالية )بما في ذلك  البيانات    أنّ   −  بموجب موافقتكم  −  افترضنا
 . ستتحقّق باألحجام والفترات الزمنية المتوقّعةفي هذه التوقعات وغيرها من المعلومات والبيانات 

باستثناء أي تنازل عن شرط القبول المنصوص عليه  )  عن، دون تنازل  ألحكامهاا  وفقً ستتم    المعاملة  أن  −  بموجب موافقتكم  −  كذلك افترضنا 
في سياق الحصول  أو تقييد أو شرط    تأجيللن يتم فرض أي  ، وأنه  جوهري  اتفاق  او  بندأو تعديل أي شرط أو  أو تغيير    (العرض  وثيقةفي  

على التأثير سلبًا    هامن شأن   المعاملة  إلتمامالالزمة    ثالثة  أطراف  او  تنظيمية  سلطات  عن  الصادرة  و األذونا التصديقات    اوعلى الموافقات  
  كل النسبية ل  ةبالقيمويرتبط رأينا، على النحو المبيّن في هذه الوثيقة،  .  لمعاملةل  المرتقبة  المنافعأو    بيت التمويل الكويتيأو  البنك األهلي المتحد  

ونحن ال نعّبر في هذا اإلطار عن أّي رأي حول القيمة التي ستحققها األسهم العادية لبيت  .  بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد    من
  تواجه ،  عالوة على ذلك  هذه األسهم في أّي وقت. تداول به  ت س، أو حول السعر الذي  المعاملةالتمويل الكويتي عند إصدارها وفقًا لشروط  

أو رأي فيما يتعلق بأي    وجهة نظرر عن أي  ، وال نعّب باتية حاليًا وقد تستمر في مواجهة تقلّ واألسواق المالاألوراق المالية  وأسواق االئتمان  
  تقدير  اوتقييم    أيب   يتّم تزويدنا  لمو  لم نقم بإجراء  على البنك األهلي المتحد أو بيت التمويل الكويتي أو المعاملة.  اتالتقلب   هحتملة لهذآثار م

لم نقم بأّي معاينة مادية لممتلكات أو  و بيت التمويل الكويتي  وألبنك األهلي المتحد  أو غير ذلك( ل  المحتملةمستقل للموجودات أو المطلوبات )
المصرفي  أّي من  تقييم محافظ القروض و  اننا  الى  نشير   .نموجودات  تقييم مدى مالءمة بدالت  لسنا خبراء في  التمويلي ألغراض  التأجير 

  هذا   لة.الخسائر في هذا الصدد، كما أّننا لم نجِر أّي تقييم مستقل بشأن مدى مالءمة بدالت البنك األهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي المماث 
 –طلب منا  ي لم    كما.  البنك األهلي المتحد  منأو جزء    كاملبداء رغبتهم في االستحواذ على  إاطراف ثالثة    منولم نقم بالتماس    اطلب مّن يُ   لمو

قد    بديلة  استراتيجياتمقارنة بأي    لمعاملةالمزايا النسبية ل  فياو    المعاملة  بإبرامالبنك األهلي المتحد  النظر في قرار  إلى    –يتطرق رأينا    وال
)بما في ذلك تقديم    بيت التمويل الكويتيأو  البنك األهلي المتحد  شارك فيها  ي أخرى قد    عملية  أي  أثر  في  أولبنك األهلي المتحد  ل  متاحةتكون  

ً إلزامي   شراءعرض   ، واالندماج القانوني لبيت التمويل (ش.م.ك.ع)أسهم البنك األهلي المتحد    على  لالستحواذ  بيت التمويل الكويتي  قِبل  من  ا
ال نعرب عن أي رأي بشأن  و.  (المعاملة  اتمام  عقبفي كّل حالة من الحاالت    ،البنك األهلي المتحد  معالكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(  

المتوقعة  تحقيقها(    قابليةووتوقيتها    هاالتشغيلية )بما في ذلك مقدار  المنافعوالمحتملة والتكاليف    االستراتيجيةلآلثار  مستقل    تقديرتقييم أو    أي
. كما  المسائل لهذه مستقلولم نجر أي تقييم  ،المعاملةأعمال متوافقة مع أحكام الشريعة عقب إتمام  إلىالبنك األهلي المتحد تحويل أعمال  إثر

نعرب عن أي رأي او غير ذلك(   أننا ال  أن كان مالي  إلى    بشأن  )سواء  دفعه  سيتّم  الذي  التعويض  من  آخر  جانب  أّي  أو  طبيعة  أو  حجم 
نشير إلى أّن    .التبادل  نسبةأو أّي من فئاتهم، بالنسبة إلى    ،المعاملة  المسؤولين أو المديرين أو الموظفين لدى أّي من األطراف المشاركة في 

المعلو إلى  حكًما  يستند  لنا،  رأينا  أُتيحت  التي  المالية  ا سوأ  ظروف و وشروط    المالية  الظروف والشروط    إلى ومات    غيرها من وق األوراق 
ً افترضنا أيض  قدلو  .هذه الوثيقةبتاريخ    الظروف القائمةو  الشروط  : المعاملة  وتاريخ إتمام   رأيهذا ال  بين تاريخأن     −  بموجب موافقتكم   −ا

  أو أي أدوات أو أوراق مالية أخرى   منحةالسهم  أأو    سهماأل  خياراتأي    بيت التمويل الكويتي  وأصدر أي من البنك األهلي المتحد  ي لن   )أ(
  و أقوم أي من البنك األهلي المتحد  ي   ( لنب؛ )بيت التمويل الكويتي  وأ البنك األهلي المتحد  أسهم  ب أو قابلة لالستبدال  إلى  للتحويل  قابلة    جديدة

  العادية   أسهمهما  عدد  بيت التمويل الكويتيو  أر أي من البنك األهلي المتحد  غّي ي لن    (ج )؛  بإعادة شراء أي من أسهمها  بيت التمويل الكويتي
 .أية أرباح بيت التمويل الكويتيو أأي من البنك األهلي المتحد  يوّزع( لن  (د)؛ القائمة

 منهجية وخلفية تحليلنا المالي 

إعداد    سياق  في  ."(التحليل المالي الموجز )" م إلى مجلس اإلدارةالمقدّ و   2202  أغسطس  10 خ  المؤرّ   تّم تلخيص تحليلنا المالي في العرض
على أساس مستقل نسبة  لبنك األهلي المتحد  ، لأدناه  الموصوفةالتحليالت    ها، بما في نةمن التحليالت المالية والمقارِ   ، أجرينا مجموعةهذا الرأي

على أساس مستقل بالنسبة للكيان   بنك األهلي المتحدلل، البنك األهلي المتحدوكذلك ، بناًء على طلب  على أساس مستقل بيت التمويل الكويتيل
التي اعتمدنا عليها  أطراف ثالثة من تقديرات المستمدر ات المختلفة لصافي التآزر المقدّ عقب المعاملة مع مراعاة السيناريوه المبدئي الموحد

، من  إعداد هذا الرأي أجرينافي إطار    .بشأن مقدارها وتوقيتها وإمكانية تحقيقها(  وجهة نظر  أي  عن  رال نعّب و)  البنك األهلي المتحدبموافقة  
( تحليل  ii)  ،الماضية  ةاالثني عشر  األشهرعلى مدار    بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد  سعار تداول  أل ( تحليل  iأمور أخرى، )  جملة

التغيير في التحكم  تشمل  سابقة  معامالت    لبعض( تحليل  iii)  ،بيت التمويل الكويتيو  لبنك األهلي المتحدل  الوسطاءمن    المستهدفة  سعارألل
  نسبة و  األرباح  علىالسعر    ةب نسمضاعفات  لمقارن  حليل  ت (  iv)  ،يةأوسطأو شركات شرق    دول مجلس التعاون الخليجي  مدرجة فيبنوك  ل

التعاون الخليجي  دول  مدرجة فيلمجموعة بنوك نظيرة    المال رأسالسعر على   بنوك  المتوقعة من    لألرباحتحليل االنحدار   (v)   ،مجلس 
العائدات  مع مراعاة  )غوردن غروث مودل(    غوردنتحليل باستخدام نموذج النمو  (  vi)  ،االتداول الخاصة بهقابل مضاعفات  منظيرة مدرجة  

إدارة    عات بناًء على توقّ نموذج خصم األرباح  تحليل باستخدام  (  vii) و  ،المال رأسطويل األجل وتكلفة  ال والنمو    المال رأسالمستدامة على  
  2026عام    حتى  المستنبطة عات  توقّ الوأيًضا لمجموعة من  اإلدارة  مة من  مقدّ   2024حتى عام    بيت التمويل الكويتيإدارة  والبنك األهلي المتحد  

التحليل    أساليببأنسب    ةتعلقم  أمورة  عدّ تحديد  دة تتضمن  ة معقّ ة تحليلّي إعداد هذا الرأي عملّي   ليشكّ .  االدارة  مجلستم إعدادها بتوجيه من  
وأكثرها صلة المعّي تطبيق  و،  المالي  الظروف  على  األساليب  اعتباروبالتالي  .نةهذه  ينبغي  الفقرة    ، ال  تمثل هذه  لجميع  وال  شامالً  وصفًا 
ُ التي  و  تي التحليالت التي أجر   لها األهمية النسبية أو الوزن المعطى    إلى ترتيب التحليالت المالية الموصوفة أعاله    يشير، وال  يهاالرأينا    دسن ا

سادسًا:   الرأي العادل للمستشار المهني المحايد )تتمة(

 

 
 

 
باللغة  ترجيح النسخة  يتم   ،اللغة اإلنجليزيةب ة صلية المعد  ال اللغة العربية للراحة فقط. في حال اختالفها مع النسخة ب إعداد هذه النسخة  تم  

 . اإلنجليزية
 

  2022 أغسطس 10 

 

 "( مجلس اإلدارة )" مجلس اإلدارة
 ش.م.ب.  البنك األهلي المتحد

 2495 رقم مبنىال
 2832الطريق 
 428السيف ضاحية 

 2424 صندوق بريد
 المنامة، مملكة البحرين

 

 :المحترمين أعضاء مجلس اإلدارة

في  "(  البنك الهلي المتحد  يمساهم)"األسهم العادية  حامليإلى  بالنسبة مالية،من وجهة نظر  ،معقوليةوال  رأينا بخصوص العدالة طلبتملقد 
 ة الصادر العرض وثيقة المنصوص عليها في )كما هي ُمعّرفة أدناه( التبادل نسبةل ("البنك الهلي المتحد "المتحد )ش.م.ب.( )البنك األهلي 

مجلس اإلدارة   ااهتلقّ  تيالو البنك األهلي المتحد فياألسهم العادية  حامليل "( بيت التمويل الكويتي ") (.ع. ك.م.)ش بيت التمويل الكويتي عن
عرًضا طوعيًا    بيت التمويل الكويتيم  يقدّ س(  i)   ،العرض  وثيقةفي  ووفقًا لما جرى تبيانه بالكامل    ."(العرض  وثيقة)"   2202  يوليو 52في  

البنك   أسهم)"  الواحددوالر للسهم    0.25 البالغةسمية  اإلقيمة  ذات ال  القائمة  العاديةالبنك األهلي المتحد  أسهم  كامل    على  لالستحواذمشروًطا  
  عادية الالبنك األهلي المتحد    من أسهم  سهم  .6952  كل سيتّم تحويل  (  ii) و  "(العرض )"   سهمأ  تبادل  عمليةعن طريق    ،"(العادية  الهلي المتحد

بيت التمويل  في    العاديةسهم  األمن  "(  التبادل   نسبة)"التي يتّم االستحواذ عليها عند قبول العرض إلى حّق للحصول على سهم واحد    قائمةال
ً ( مع2)( و  1)  الى   ويشار"( )العادية   بيت التمويل الكويتي   أسهم )"   الواحد   للسهمدينار كويتي    0.10  البالغة   اإلسمية  القيمة   ذات  الكويتي   ا

 (. " المعاملةبـ"

بمراجعة   لو وصلل قمنا  رأينا،  مع    يناأجر  كما،  العرض  وثيقة  إلى  والمدر  من  عدد مناقشات  المسؤولين  من    اءكبار  الممثلين وغيرهم 
 بشأن بيت التمويل الكويتي الممثلين والمستشارين لدىمن مع بعض كبار المسؤولين وغيرهم  كذلكوالبنك األهلي المتحد والمستشارين لدى 

درس بعض المعلومات التجارية والمالية  ب   قمنا  وقد.  اموآفاقه  بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد  الخاصة ب   التشغيلية  عملياتالعمال واأل
التوقعات المالية وغيرها من المعلومات والبيانات   منباإلضافة إلى عدد    بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد  والمتعلقة ب للعامة  المتاحة  
ثالثة بناًء على تعليمات  أعدّتها أطراف  التي    )بما في ذلك التقارير  المصرفينمن    كل  ة إدارناقشتها معنا    زّودتنا بها أوالتي  مصرفين  بالالمتعلقة  

عمال متوافقة  أ  إلىالبنك األهلي المتحد  األثر االقتصادي لتحويل أعمال    ضمنها  من  مسائل   حول  بيت التمويل الكويتيأو  /والبنك األهلي المتحد  
إتمام   عقب  الشريعة  أحكام  بموافقة    ،المعاملةمع  عليها  اعتمدنا  المتحدوالتي  األهلي  متعلقة    ضمنها  من(،  البنك    النعكاسات بامعلومات 

بيت والبنك األهلي المتحد  من    كل  ةتحقيقها( التي تتوقعها إداروقابلية  )بما في ذلك مقدارها وتوقيتها المحتملة  التشغيلية  والمنافع    االستراتيجية
من    ،يخصفيما  العرض    وثيقةفي    اهو منصوص عليه  كما  لمعاملةلالمالية    البنودستعرضنا  ا  كذلك  .المعاملة  هذهأن تنجم عن    التمويل الكويتي

 البنك األهلي المتحد  وأسهم   العادية  بيت التمويل الكويتيمن أسهم    لكل    في األسواق المالية  الحالية والتاريخيةسعار  األ   ،ىأمور أخرجملة  
تداول المالي    رسملة ال   وكذلك   ،مصرفينلل  يةتشغيلال  بياناتال  من  غيرهاالتاريخية والمتوقعة و  هاعوائدو  هاالعادية وأحجام    الخاص والوضع 

ذات صلة   انها رأيناالتي  ،للعامةبقدر ما هي متاحة  ،األخرى الصفقاتالمالية لبعض  البنود بدراسة قمنا  فقد،  ذلك الى باإلضافة. مصرفينبال
المرتبطة  و  للعامةق األوراق المالية وغيرها من المعلومات المتاحة  اأسو  معلوماتمالية وال  المعلوماتوقمنا بتحليل بعض    ،المعاملةتقييم    بعملية

بتقييم بعض   اأيضً . قمنا  بيت التمويل الكويتي  والبنك األهلي المتحد  من    كل    أعمالتقييم    بعمليةذات صلة    هاأن   رأينابأعمال شركات أخرى  
ونظرنا في  تحليالت ودراسات مماثلة،  أجرينا    فقد م،  . باإلضافة إلى ما تقدّ الكويتيبيت التمويل  على    لمعاملةاآلثار المالية األولية المحتملة ل

  صدار إب   لدينا  العادل  الرأي  ةن جلأجازت    قدو   إلى رأينا.  وصولللمناسبًا  وفقًا لما اعتبرناه  مالية واقتصادية وسوقية أخرى    معلومات ومعايير
 . هذا رأينا

رها من البيانات جميع المعلومات والبيانات المالية وغي   أنّ   على، من دون أّي تحقّق مستقل،  الرأي  هذا  إصدار   لغرض  واستندنا  افترضنا  لقد
البنك األهلي   من  كل    ة على تأكيدات إدارو،  لةوشامدقيقة    هي  ،معناأو مناقشتها    عليها  عنااطالأو    لنا  اتاحتها  ت تمّ   التي  أو عامة،للالمتاحة  
المالية   وقعاتبالت عنها لنا. فيما يتعلق    اإلفصاح  حذفها أو لم يتمّ   على علم بأي معلومات ذات صلة تمّ   تليس  اأنهب   الكويتيبيت التمويل    والمتحد  
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، على بعض مالية الداخلية وتقديرات اإلدارةعات الالتوقّ   على  ةمبنّي   كانت، إلى حد ما  المالية المستخدمة في تحليالتنا  البيانات  ستندتامن قبلنا.  
البنك    يّ إدارات   معناها  أو ناقشت و/  تهامقدّ   التي  ويتييت التمويل الكوب  البنك األهلي المتحدالتوقعات المالية وغيرها من المعلومات المتعلقة ب 

 .بيت التمويل الكويتي واألهلي المتحد 

 سيتي عالقات 

مقابل هذه   ستحصلالمقترحة و  المعاملةب ق  فيما يتعللبنك األهلي المتحد  كمستشار مالي لشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد  عملت  
وما    −سبق لنا وللشركات التابعة لنا أن قدّمنا  .  المعاملةإتمام    عند  معينة   ظروفضمن  ستحق الدفع فقط  م  جزء منها،  بأتعا على  الخدمات

بما في ذلك   ،المقترحة لمعاملةباغير مرتبطة  وال  هماوالشركات التابعة ل بيت التمويل الكويتي و لبنك األهلي المتحدل خدمات   − احالًي  منقدّ زلنا 
الشركات  و البنك األهلي المتحدإلى   رأس المال المقترضخدمات و وخدمات إدارة االلتزامات   اإلقراض  خدمات الحصرعلى سبيل المثال ال 

سبق لنا وللشركات   وقد  . له الشركات التابعةو بيت التمويل الكويتيإلى  رأس المال المقترض خدمات و  اإلقراض البسيطة خدماتو  له التابعة
في ضوء    .بتقديمها  احالًي   نقوم  التي  الخدمات  مقابل  تعويضاتنتوقع الحصول على  و  خدماتال  هذه  مقابل  تعويضات  علىحصلنا    أنالتابعة  

، أجرينا أيًضا اتصاالت أولية غير رسمية مع بيت التمويل الكويتي فيما يتعلق بإمكانية  القائمة مع بيت التمويل الكويتي  عالقتنا التجارية
سبق لنا وللشركات التابعة   .المعاملةعارضة أو ناشئة عن إتمام تكون معامالت الخزينة والوسواق  األ خدماتبعض  في المستقبل  لهتوفير ال

البنك مساهمين في  ال  أبرز أحد    وهيإقراض للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )الكويت(،  خدمات    −  ام حالًي نقدّ وما زلنا    −لنا أن قدّمنا  
المساهمين غير   أبرز أحد    وهي،  الكويت  دولةإلى    رأس المال المقترضخدمات  و  ؛يت التمويل الكويتيب مساهمين في  الأحد  و  األهلي المتحد
خدمات  و  ، االستحواذعمليات  وتمويل    ،واالستشارات ،وعمليات الدمج واالستحواذ  ،خدمات اإلقراضو  ؛بيت التمويل الكويتيالمباشرين في  

المال المقترضأسواق  والسهمي  أسواق رأس المال   العامة لالستثمار )الكويت(ل  رأس  التمويل  المساهمين في    أبرزأحد    هيو  ،لهيئة  بيت 
عالقة لكل من  ا أن ال علمً  ،التي تتولى الهيئة إدارتها و/أو تزويدها بخدماتها االستشاريةوالشركات المندرجة ضمن محافظها  إلى، والكويتي

نتوقع الحصول على  كما  خدمات  ال  هذه  مقابل  تعويضات  علىحصلنا    أن  لنا  سبق لنا وللشركات التابعة  ، و المقترحة  لمعاملةباهذه الخدمات  
ً   نقوم  التي  الخدمات  مقابل  تعويضات ، أبرمت إحدى الشركات التابعة لسيتي جروب  2022أبريل    4، في  باإلضافة إلى ذلك .بتقديمها  حاليا

، وفي سياق عملنا المعتاد  اتفاقية لبيع األعمال المصرفية االستهالكية من سيتي في البحرين إلى البنك األهلي المتحد.ليمتد  جلوبال ماركتس  
لشركات المندرجة    بيت التمويل الكويتيولبنك األهلي المتحد  اوراق المالية في  باأل  االحتفاظتداول أو  العلى    قد نعمل والشركات التابعة لنا

، لحسابنا الخاص أو لحساب عمالئنا  ضمن المحافظ التي تتولّى الهيئة العامة لالستثمار إدارتها و/أو تزويدها بخدماتها االستشارية، وذلك
باإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن نحافظ والشركات التابعة لنا )ومن بينها .  األوراق المالية   هذه  أو بيع  شراء  وعليه، قد نعمد في أّي وقت إلى

على عالقاتنا مع كّل من البنك األهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي،   ليمتد والشركات التابعة لها(  شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس
تماعية، ودولة الكويت، والهيئة العامة لالستثمار والشركات المندرجة ضمن محافظها التي تتولّى إدارتها والمؤسسة العامة للتأمينات االج

 . الجهات هذه من كل  الشركات التابعة لوو/أو تزويدها بخدماتها االستشارية، 

 الرأي 

 لمعاملةل  المستقل  تقييمه  صددفي  البنك األهلي المتحد  مجلس إدارة    إعالم   لغرضلقد قدّمنا خدماتنا االستشارية وأبدينا رأينا في هذه الوثيقة  
 المقترحة.   لمعاملةباتعلق  مأي أمر  بشأن  كيفية التصويت أو التصرف  مساهم حول  ل توصية ألي  يشكّ   أوأن يكون  ب ال يرمي رأينا  ، والمقترحة

وغيرها   ونطاق أعمالنا الذي جرى وصفه أعالهفي مجال الخدمات المصرفية االستثمارية على خبرتنا  بناءً ما تقدم، ومراعاة  ومع عليه بناءً 
البنك األهلي   مساهمي  بالنسبة إلى   ،من وجهة نظر مالية  ،ومعقولة  عادلة   نسبة التبادل  أناعتبرناها ذات صلة، فإننا نرى  من العوامل التي  

  ندماج واال  االستيالءمن وحدة عمليات    TMA-2.2.1وفقًا للفقرة    فقطدارة  اإلمجلس  إلى  رأينا  تّم إصدار    .وذلك اعتباًرا من هذا التاريخ  ،المتحد
 . من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي 6، المجلد واالستحواذ

محل   الرأي  هذا  عليحل  المؤرّ   ىويسود  إرفاق  2020مارس    10خ  رأينا  تم  نشره  عنسخة    الذي  الذي  التعميم  في  اإلدارة  نه    في مجلس 
 . 2020 مارس 16

اللغة اإلنجليزية  ب   النسخةبين    تناقض  وفي حال وجود أيّ   ،لغة أخرى  ةهذا الرأي إلى أّي   رجمفي حال تُ تقديم هذا الرأي باللغة اإلنجليزية.    تمّ 
 . الراجحةهي  اللغة اإلنجليزيةب نسخة ال تكون ،أخرى نسخة ةوأّي 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
 

 شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

 

 
 

 
باللغة  ترجيح النسخة  يتم   ،اللغة اإلنجليزيةب ة صلية المعد  ال اللغة العربية للراحة فقط. في حال اختالفها مع النسخة ب إعداد هذه النسخة  تم  

 . اإلنجليزية
 

  2022 أغسطس 10 

 

 "( مجلس اإلدارة )" مجلس اإلدارة
 ش.م.ب.  البنك األهلي المتحد

 2495 رقم مبنىال
 2832الطريق 
 428السيف ضاحية 

 2424 صندوق بريد
 المنامة، مملكة البحرين

 

 :المحترمين أعضاء مجلس اإلدارة

في  "(  البنك الهلي المتحد  يمساهم)"األسهم العادية  حامليإلى  بالنسبة مالية،من وجهة نظر  ،معقوليةوال  رأينا بخصوص العدالة طلبتملقد 
 ة الصادر العرض وثيقة المنصوص عليها في )كما هي ُمعّرفة أدناه( التبادل نسبةل ("البنك الهلي المتحد "المتحد )ش.م.ب.( )البنك األهلي 

مجلس اإلدارة   ااهتلقّ  تيالو البنك األهلي المتحد فياألسهم العادية  حامليل "( بيت التمويل الكويتي ") (.ع. ك.م.)ش بيت التمويل الكويتي عن
عرًضا طوعيًا    بيت التمويل الكويتيم  يقدّ س(  i)   ،العرض  وثيقةفي  ووفقًا لما جرى تبيانه بالكامل    ."(العرض  وثيقة)"   2202  يوليو 52في  

البنك   أسهم)"  الواحددوالر للسهم    0.25 البالغةسمية  اإلقيمة  ذات ال  القائمة  العاديةالبنك األهلي المتحد  أسهم  كامل    على  لالستحواذمشروًطا  
  عادية الالبنك األهلي المتحد    من أسهم  سهم  .6952  كل سيتّم تحويل  (  ii) و  "(العرض )"   سهمأ  تبادل  عمليةعن طريق    ،"(العادية  الهلي المتحد

بيت التمويل  في    العاديةسهم  األمن  "(  التبادل   نسبة)"التي يتّم االستحواذ عليها عند قبول العرض إلى حّق للحصول على سهم واحد    قائمةال
ً ( مع2)( و  1)  الى   ويشار"( )العادية   بيت التمويل الكويتي   أسهم )"   الواحد   للسهمدينار كويتي    0.10  البالغة   اإلسمية  القيمة   ذات  الكويتي   ا

 (. " المعاملةبـ"

بمراجعة   لو وصلل قمنا  رأينا،  مع    يناأجر  كما،  العرض  وثيقة  إلى  والمدر  من  عدد مناقشات  المسؤولين  من    اءكبار  الممثلين وغيرهم 
 بشأن بيت التمويل الكويتي الممثلين والمستشارين لدىمن مع بعض كبار المسؤولين وغيرهم  كذلكوالبنك األهلي المتحد والمستشارين لدى 

درس بعض المعلومات التجارية والمالية  ب   قمنا  وقد.  اموآفاقه  بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد  الخاصة ب   التشغيلية  عملياتالعمال واأل
التوقعات المالية وغيرها من المعلومات والبيانات   منباإلضافة إلى عدد    بيت التمويل الكويتيوالبنك األهلي المتحد  والمتعلقة ب للعامة  المتاحة  
ثالثة بناًء على تعليمات  أعدّتها أطراف  التي    )بما في ذلك التقارير  المصرفينمن    كل  ة إدارناقشتها معنا    زّودتنا بها أوالتي  مصرفين  بالالمتعلقة  

عمال متوافقة  أ  إلىالبنك األهلي المتحد  األثر االقتصادي لتحويل أعمال    ضمنها  من  مسائل   حول  بيت التمويل الكويتيأو  /والبنك األهلي المتحد  
إتمام   عقب  الشريعة  أحكام  بموافقة    ،المعاملةمع  عليها  اعتمدنا  المتحدوالتي  األهلي  متعلقة    ضمنها  من(،  البنك    النعكاسات بامعلومات 

بيت والبنك األهلي المتحد  من    كل  ةتحقيقها( التي تتوقعها إداروقابلية  )بما في ذلك مقدارها وتوقيتها المحتملة  التشغيلية  والمنافع    االستراتيجية
من    ،يخصفيما  العرض    وثيقةفي    اهو منصوص عليه  كما  لمعاملةلالمالية    البنودستعرضنا  ا  كذلك  .المعاملة  هذهأن تنجم عن    التمويل الكويتي

 البنك األهلي المتحد  وأسهم   العادية  بيت التمويل الكويتيمن أسهم    لكل    في األسواق المالية  الحالية والتاريخيةسعار  األ   ،ىأمور أخرجملة  
تداول المالي    رسملة ال   وكذلك   ،مصرفينلل  يةتشغيلال  بياناتال  من  غيرهاالتاريخية والمتوقعة و  هاعوائدو  هاالعادية وأحجام    الخاص والوضع 

ذات صلة   انها رأيناالتي  ،للعامةبقدر ما هي متاحة  ،األخرى الصفقاتالمالية لبعض  البنود بدراسة قمنا  فقد،  ذلك الى باإلضافة. مصرفينبال
المرتبطة  و  للعامةق األوراق المالية وغيرها من المعلومات المتاحة  اأسو  معلوماتمالية وال  المعلوماتوقمنا بتحليل بعض    ،المعاملةتقييم    بعملية

بتقييم بعض   اأيضً . قمنا  بيت التمويل الكويتي  والبنك األهلي المتحد  من    كل    أعمالتقييم    بعمليةذات صلة    هاأن   رأينابأعمال شركات أخرى  
ونظرنا في  تحليالت ودراسات مماثلة،  أجرينا    فقد م،  . باإلضافة إلى ما تقدّ الكويتيبيت التمويل  على    لمعاملةاآلثار المالية األولية المحتملة ل

  صدار إب   لدينا  العادل  الرأي  ةن جلأجازت    قدو   إلى رأينا.  وصولللمناسبًا  وفقًا لما اعتبرناه  مالية واقتصادية وسوقية أخرى    معلومات ومعايير
 . هذا رأينا

رها من البيانات جميع المعلومات والبيانات المالية وغي   أنّ   على، من دون أّي تحقّق مستقل،  الرأي  هذا  إصدار   لغرض  واستندنا  افترضنا  لقد
البنك األهلي   من  كل    ة على تأكيدات إدارو،  لةوشامدقيقة    هي  ،معناأو مناقشتها    عليها  عنااطالأو    لنا  اتاحتها  ت تمّ   التي  أو عامة،للالمتاحة  
المالية   وقعاتبالت عنها لنا. فيما يتعلق    اإلفصاح  حذفها أو لم يتمّ   على علم بأي معلومات ذات صلة تمّ   تليس  اأنهب   الكويتيبيت التمويل    والمتحد  
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الملحق )أ( 

معلومات حول متلقي العرض ومعلومات قانونية أخرى

ملخص حول الشركة   .1
البنك األهلي المتحد   1.1

تأســس البنــك األهلــي المتحــد فــي البحريــن بتاريــخ 31 مايــو 2000 بعــد اندمــاج بنــك الكويــت المتحــد )»ب.ك.م.«(   1.2
والبنــك األهلــي التجــاري )»ب.أ.ت«( ش.م.ب. حيــث أصبــح بموجــب ذلــك كل مــن بنــك الكويــت المتحــد و والبنــك 
األهلــي التجــاري شــركات تابعــة مملوكــة بالكامــل للبنــك األهلــي المتحــد. تــم تأســيس البنــك األهلــي المتحــد فــي األصــل 
كشــركة مقفلــة وتــم تحويلــه إلــى شــركة مســاهمة عامــة فــي 12 يوليــو 2000 بموجــب المرســوم األميــري بقانــون رقــم 
2000/16. يخضــع تنظيــم البنــك األهلــي المتحــد ألنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي ويعمــل بموجــب ترخيــص مصرفــي 

لتقديــم الخدمــات المصرفيــة بالتجزئــة صــادر بموجــب إطــار الترخيــص المتكامــل لمصــرف البحريــن المركــزي.  

سعر السوق الخاص بالبنك األهلي المتحد  1.3

فيمــا يلــي بيــان يوضــح معــدل حجــم ســعر التــداول الخــاص بالبنــك األهلــي المتحــد حتــى مــدة ســتة أشــهر قبــل وشــاماًل   
آخــر تاريــخ عملــي:

 فترة
معدل حجم 
سعر التداول

 )VWAP(

معدل حجم سعر 
التداول في بورصة 

البحرين )دوالر أمريكي 
لكل سهم من أسهم 
البنك األهلي المتحد(

)أ(

معدل حجم سعر 
التداول في بورصة 

الكويت
)دينار كويتي لكل 

سهم من أسهم البنك 
األهلي المتحد(

)ب(

متوسط سعر الصرف
 )دوالر أمريكي:

دينار كويتي(
)ج(

بورصة الكويت معدل 
حجم سعر التداول 
بالدوالر األمريكي 

لكل سهم في البنك 
األهلي المتحد

د = ب / ج

0.9540.2970.30700.967شهر 
0.9030.2780.30680.906شهران 
30.9120.2790.30660.910 أشهر 
0.937*0.2870.3064*0.936*4 أشهر 
0.942*0.2880.3058*0.941*5 أشهر 
0.934*0.2850.3053*0.933*6 أشهر 

*تم تعديل سعر السهم إلصدار أسهم منحة بنسبة 10% في أبريل 2022  



البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

39

سعر السوق للبنك األهلي المتحد في تواريخ رئيسية معينة مبين كما يلي:  

تاريخ الحدثالحدث

سعر إغالق 
بورصة البحرين 
)دوالر أميركي 
لكل سهم من 
أسهم البنك 

األهلي المتحد(

)أ(

سعر إغالق 
بورصة الكويت 

)دينار كويتي 
لكل سهم من 
أسهم البنك 

األهلي المتحد(

)ب(

متوسط سعر 
 الصرف

)دوالر أمريكي: 
دينار كويتي(

)ج(

 بورصة الكويت
سعر اإلغالق 

بالدوالر 
 األمريكي

لكل سهم في 
البنك األهلي 

المتحد

د = ب / ج

اخر يوم عمل 
قبل اإلعالن 

في ديسمبر عن 
استئناف الصفقة

0.793*0.2400.3026*0.818*30 نوفمبر 2021

اخر يوم عمل قبل 
تاريخ إعالن تحديث 

الدراسات النافية 
للجهالة المالية 

والقانونية

0.912*0.2770.3041*0.914*23 مارس 2022

اخر يوم عمل قبل 
اإلعالن عن معدل 

التبادل الموافق 
عليه

60.9200.2780.30720.905 يوليو 2022

إصدار النية 
0.3040.30720.990 0.985 25 يوليو 2022المؤكدة 

إصدار مستند 
250.9850.3040.30720.990 يوليو 2022العرض

70.9883050.30680.994 اغسطس 2022آخر تاريخ عملي 

* تم تعديل سعر السهم إلصدار أسهم منحة بنسبة 10% في أبريل 2022  



البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

40

كانــت أســعار اإلغــالق فــي آخــر يــوم تــداول مــن الشــهر للفتــرة التــي بــدأت قبــل ســتة أشــهر مــن بدايــة العــرض وانتهــت   
فــي آخــر تاريــخ عملــي قبــل صــدور التعميــم علــى النحــو التالــي:

 فترة
 معدل حجم

سعر التداول

سعر إغالق بورصة 
البحرين )دوالر 

أميركي لكل سهم 
من أسهم البنك 

األهلي المتحد(البنك 
األهلي المتحد(

)أ(

سعر إغالق بورصة 
الكويت )دينار كويتي 
لكل سهم من أسهم 

البنك األهلي المتحد( 
البنك األهلي المتحد(

)ب(

 متوسط سعر الصرف
 )دوالر أمريكي:

دينار كويتي(
)ج(

 بورصة الكويت
 سعر اإلغالق

 بالدوالر األمريكي
لكل سهم في البنك 

األهلي المتحد
د = ب / ج

0.898*0.2720.3027*0.909*24 فبراير 2022**

اغلق سوق الكويت0.932*28 فبراير 2022

0.993*0.3020.3039*1.000*31 مارس 2022

281.0150.3150.30671.027 أبريل 2022

310.9150.2740.30570.896 مايو 2022

300.8650.2670.30670.871 يونيو 2022

281.0000.3050.30690.994 يوليو 2022**

 آخر تاريخ عملي
)7 أغسطس 

)2022
0.9880.3050.30680.994

*تم تعديل سعر السهم إلصدار أسهم منحة بنسبة 10% في أبريل 2022   

** آخر يوم تداول من كل شهر  

كانــت أعلــى وأدنــى أســعار خــالل الفتــرة التــي بــدأت قبــل ســتة أشــهر مــن بــدء العــرض وانتهــت فــي آخــر تاريــخ عملــي قبل   
نشــر التعميــم علــى النحــو التالــي:

التاريخ

 سعر إغالق بورصة البحرين
)دوالر أميركي لكل سهم من أسهم 

البنك األهلي المتحد(

 1.060*10 أبريل 2022أعلى سعر إغالق

0.830 19 يونيو 2022أدنى سعر إغالق

*تم تعديل سعر السهم إلصدار أسهم منحة بنسبة 10% في أبريل 2022  

ملخص حول الشركة )تتمة(  .1
سعر السوق الخاص بالبنك األهلي المتحد )تتمة(  1.3
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التاريخ

 سعر إغالق
بورصة الكويت

)دينار كويتي لكل 
سهم من أسهم 

البنك األهلي المتحد(
)أ(

متوسط سعر الصرف
 )دوالر أمريكي:

دينار كويتي(
)ب(

بورصة الكويت
 سعر اإلغالق

بالدوالر األمريكي
لكل سهم في البنك 

األهلي المتحد
د = أ / ب

1.080*0.3048 0.329*6 أبريل 2022أعلى سعر إغالق

0.30690.811 190.249 يناير 2022أدنى سعر إغالق

*تم تعديل سعر السهم إلصدار أسهم منحة بنسبة 10% في أبريل 2022   

المساهمون الرئيسيون )كما في آخر تاريخ عملي(  .2

نسبة الملكيةاسم المساهم

18.86%المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، الكويت

10.01%الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، البحرين

5.55%شركة تمدين لالستثمار، الكويت

5.43%الشيخ سالم صباح الناصر الصباح 

39.85%إجمالي نسبة مساهمة المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر

60.15%المساهمون اآلخرون

هيكل المجموعة   .3
يوضح الجدول التالي الشركات التابعة والشركات الفرعية وفروع البنك األهلي المتحد كما في آخر تاريخ عملي:  

بلد التأسيسنسبة المساهمة في البنك األهلي المتحداسم الكيان القانوني

الشركات الفرعية

البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( 
المملكة المتحدة100.0%ش.م.ع

الكويت74.9%البنك األهلي المتحد ش.م.ع.ك.

مصر95.7%البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.ع

العراق80.3%البنك التجاري العراقي ش.م.ع.

البحرين 100.0%شركة األهلي العقارية ذ.م.م

البحرين100.0%الهالل اليف ش.م.ب

شركات زميلة

ُعمان35.0%البنك األهلي

ليبيا40.0%البنك المتحد للتجارة واالستثمار

المملكة العربية السعودية40.0%شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

فرع أجنبي

اإلمارات العربية المتحدة-مركز دبي المالي العالمي - دبي
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أعضاء مجلس إدارة متلقي العرض    .4
اعتباًرا من تاريخ هذا التعميم، سيكون أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المتحد كما يلي:  

اللقب الوظيفياسم عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة السيد / مشعل عبدالعزيز العثمان

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد / محمد فؤاد الغانم

عضو مجلس اإلدارةالسيد / خالد محمد نجيبي

عضو مجلس اإلدارةالسيد / عبدالغني محمد صالح بهبهاني

عضو مجلس اإلدارةالسيد / أحمــد غازي العبدالجليل

عضو مجلس اإلدارةالسيد / عبدالله المضف

عضو مجلس اإلدارةالسيد / جمال عبدالرزاق النايف

هيكل المجموعة )تتمة(  .3

هيكل مجموعة البنك األهلي المتحد 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

تأسس في العام 2000  •
خاضع لتنظيمات مصرف البحرين المركزي  •

21 فرّعا في البحرين )5 منها متوافقة مع الشريعة(  •

تأسس عام 1966 باسم بنك  • 
الكويت المتحد

FCA & PRA خاضع لتنظيمات  •

تأسس عام 2018  •
خاضع لتنظيمات سلطة دبي  • 

للخدمات المالية

تأسس عام 1978 باسم بنك الدلتا   •
الدولي

خاضع لتنظيمات البنك المركزي المصري  •
42 فرعًا في مصر  •

تأسس في العام 1971 باسم بنك   •
الكويت والشرق األوسط

خاضع لتنظيمات البنك الكويت المركزي  •
32 فرعًا في الكويت )جميعها خاضعة   •

للشريعة(

البنك األهلي المتحد
المملكة المتحدة

% 100.0

تأسس في العام 1992  •
خاضع لتنظيمات البنك المركزي   •

العراقي
10 فروع في العراق  •

المصرف التجاري العراقي
% 80.3

 البنك األهلي المتحد
)فرع مركز دبي المالي العالمي(

تأسس عام 2007  •
خاضع لتنظيمات مصرف ليبيا   •

المركزي
١١ فرعًا في ليبيا عمان )جميعها   •

متوافقة مع الشريعة(

المصرف المتحد للتجارة 
واالستثمار )ليبيا(

% 40.0

البنك األهلي المتحد )مصر(
% 95.7

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع
 )الكويت(
% 74.9

تأسست عام 2007  •
خاضع لتنظيمات هيئة السوق   •

المالية
شركة خدمات مالية  •

ميفك )السعودية(
% 40.0

تأسست عام 2009  •
خاضع لتنظيمات مصرف البحرين   •

المركزي
تقديم خدمات التأمين التقليدي   •

والتكافلي

الهالل اليف )البحرين(
% 100

تأسس عام 1997  •
خاضع لتنظيمات البنك المركزي   •

العماني
39 فرعًا في عمان )17 منها   •

خاضعة للشريعة(

 البنك األهلي ش.م.ع.ع.
عمان

% 35.0

*30% مملوكة من خالل البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع
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فيما يلي وصف موجز للسيرة المهنية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في البنك األهلي المتحد:  

السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان  •

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. عضو مجلس إدارة منذ 19 فبراير 2019.  

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.  

حصــل علــى شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي تخّصــص التســويق كتخصــص مســاند – دراســات دوليــة مــن جامعــة   
.1996 العــام  فــي  فلوريــدا  جنــوب 

رئيــس مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد )المملكــة المتحــدة( بــي إل ســي؛ مديــر عــام المؤسســة العامــة للتأمينــات   
االجتماعيــة فــي الكويــت؛ عضــو مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فــي الكويــت؛ رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة وفــرة إنترفســت فــي برمــودا؛ عضــو مجلــس إدارة بنــك الكويــت الصناعــي فــي الكويــت؛ عضــو مجلــس 
شــئون األوقــاف فــي األمانــة العامــة لألوقــاف فــي الكويــت؛ رئيــس مجلــس إدارة مدينــة الكويــت الطبيــة فــي الكويــت. 
ســابًقا: نائــب المديــر العــام لشــئون االســتثمار والعمليــات فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فــي الكويــت؛ 
رئيــس قطــاع اإلســتثمار فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فــي الكويــت؛ عضــو مجلــس إدارة مؤسســة 
الموانــئ الكويتيــة. وفضــاًل عــن ذلــك، شــغل مناصــب أساســية فــي إدارة االســتثمار لفتــرة 20 ســنة فــي الصنــدوق 

الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة.

لديه خبرة 25 سنة في قطاعي الخدمات المالية واالستثمارات.  

السيد/ محمد فؤاد الغانم  •

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. عضو مجلس إدارة منذ 29 مارس 2003.  

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو في اللجنة التنفيذية.  

حصل على شهادة في إدارة األعمال من جامعة الكويت في العام 1993.  

ــدة  ــا ع ــدرج منه ــي تن ــم وأوالده والت ــؤاد الغان ــة شــركات ف ــذي لمجموع ــس التنفي ــس اإلدارة والرئي ــس مجل ــب رئي نائ  
شــركات فــي مختلــف المجــاالت، رئيــس مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد مصــر؛ رئيــس مجلــس إدارة شــركة فلــور 

المحــدود بدبــي. المتحــد  البنــك األهلــي  إدارة  بالكويــت ســابقا: عضــو مجلــس  الكويــت ش.م.ك.م 

ــدى االقتصــادي العالمــي وهــو  ــا يشــمل المنت ــي بم ــم عضــوًا فــي مجتمــع األعمــال الدول ــد الســيد محمــد الغان يّع  
منظمــة دوليــة مســتقلة تلتــزم بتحســين الوضــع العالمــي مــن خــالل إشــراك قــادة األعمــال والقــادة السياســيين 

وقطاعيــة. وإقليميــة  عالميــة  أجنــدات  لوضــع  االجتماعييــن  القــادة  مــن  وغيرهــم  واألكاديمييــن 

يتمتــع الســيد محمــد الغانــم كذلــك بــدور فاعــل فــي مجموعــة مــن منتديــات األعمــال فــي دولــة الكويــت وخارجهــا،   
كمــا أنــه ينخــرط شــخصًيا فــي عــدد مــن األنشــطة الخيريــة التــي ترّكــز تحديــًدا علــى الرعايــة الصحيــة لألطفــال، والمســائل 

الالجئيــن. التعليميــة، وشــؤون 

لديــه خبــرة 32 ســنة فــي قطاعــات عمليــات إدارة الشــركات، والمقــاوالت، والصناعــات التحويلية، والتجــارة، والعقارات،   
الماليــة. والشــؤون 

السيد/ خالد محمد نجيبي  •

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. عضو مجلس إدارة منذ 23 إبريل 2019.  

عضو في اللجنة التنفيذية .  

حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال وتخصــص فــي الشــؤون الماليــة مــن جامعــة شــيلر الدوليــة فــي   
المملكــة المتحــدة فــي العــام 1990؛ وهــو محاســب عــام معتمــد منــذ العــام 1993 مــن المعهــد األمريكــي للمحاســبين 

العاميــن المعتمديــن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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ــر ومالــك مشــارك فــي  ــة(، ومدي عضــو مؤســس والعضــو المنتــدب فــي شــركة نجيبــي لالســتثمار ش.م.ب. )مقفل  
مجموعــة الســوق ذ.م.م؛ النائــب األول لرئيــس مجلــس اإلدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن؛ عضــو مجلــس إدارة 
الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي فــي البحريــن؛ رئيــس مجلــس إدارة شــركة إدارة األصــول ش.م.ب. )مقفلــة(، 
 رئيــس مجلــس إدارة بحريــن مارينــا، وعضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد )المملكــة المتحــدة( بــي إل ســي،
وعضــو مجلــس إدارة هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض فــي مملكــة البحريــن، وعضــو مجلــس إدارة المؤسســة العامة 
لجســر الملــك فهــد، عضــو مجلــس إدارة غرفــة التجــارة العربيــة البريطانيــة. ســابًقا: نائــب رئيــس مجلــس إدارة وعضــو 
منتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة بيــت إدارة المــال ش.م.ب. )مقفلــة(؛ نائــب رئيــس مجلــس إدارة مصــرف إبــدار، 
ــل  ــت التموي ــس إدارة بي ــن اإلســالمي، وعضــو مجل ــك البحري ــة فــي بن ــة التنفيذي ــس اللجن ــس إدارة ورئي وعضــو مجل
الخليجــي، وعضــو مجلــس إدارة مصــرف الطاقــة األول، وعضــو مجلــس إدارة كيــو إنفســت الخاضعــة لتنظيــم مركــز 
ــم  ــة الخاضعــة لتنظي ــاح المالي ــة فــي شــركة أرب ــة التنفيذي قطــر للمــال فــي قطــر، وعضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجن
هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. كمــا شــغل عضويــة مجلــس إدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة فــي 
شــركة بحريــن ســكراب مولــد وشــركة مصانــع التــاج إلعــادة تدويــر المعــادن والبالســتيك، وعضــو مجلــس إدارة شــركة 

ســكاوجن الخليــج لناقــالت البتروكيماويــات.

لديــه خبــرة 31 ســنة فــي قطاعــات االســتثمارات والتطويــر العقــاري والصيرفــة اإلســالمية فــي شــقيها مصــارف   
التجاريــة.  / الجملــة 

السيد/ عبدالغني محمد صالح بهبهاني  •

عضو مجلس إدارة مستقل. عضو مجلس إدارة منذ 29 مارس 2016.  

رئيس لجنة التدقيق واالمتثال ولجنة الترشيح وعضو في لجنة المكافآت.  

حصل على شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت في العام 1984.  

نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة نــور لالســتثمار ش.م.ك. )عامــة( فــي الكويــت؛ عضــو مجلــس إدارة شــركة األلفيــن   
للطباعــة والنشــر والتوزيــع ش.م.ك.م. فــي الكويــت؛ عضــو مجلــس إدارة شــركة الكويــت للتأميــن فــي الكويــت؛ 
عضــو مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للمرطبــات ش.م.ك.م. فــي الكويــت؛ رئيــس مجلــس إدارة شــركة نــور األردنيــة 
الكويتيــة لالســتثمار المالــي فــي األردن؛ رئيــس مجلــس إدارة شــركة مجموعــة الفنــادق العالميــة فــي األردن؛ مديــر فــي 
شــركة محمــد صالــح ورضــا يوســف بهبهانــي فــي الكويــت؛ مديــر فــي شــركة بهبهانــي كابيتــال لبيــع وشــراء األســهم 
والســندات فــي الكويــت؛ مديــر فــي شــركة شــيرين للســيارات فــي الكويــت؛ مديــر فــي مركــز بهبهانــي لإلطــارات. عضــو 

ســابق فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد فــي الكويــت.

لديه خبرة 38 سنة في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والهندسة والعقارات.  

السيد/ أحمد غازي العبدالجليل  •

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. عضو مجلس إدارة منذ 29 مارس 2016.  

عضو في لجنة التدقيق واالمتثال ولجنة الترشيحات.  

حاصــل علــى شــهادة ماجســتير فــي إدارة المشــاريع مــن جامعــة جــورج واشــنطن - كليــة إدارة األعمــال، 2009؛ مدّقــق   
اســتثمارات ومشــتقات ماليــة معتمــد، 2009؛ محاســب مالــي دولــي معتمــد، 2014؛ مدّقــق داخلــي مهنــي معتمــد، 
2015؛ خبيــر دمــج واســتحواذ معتمــد، 2016؛ مديــر إدارة مخاطــر معتمــد، 2020; محلــل مصــارف وائتمــان معتمــد، 
ــدن، 2009؛ بكالوريــوس  ــة فــي لن ــوم فــي االســتثمار مــن الجامعــة األمريكي ــي معتمــد، 2021؛ دبل ــر مال 2021؛ خبي
جــورج جامعــة  مــن  المشــاريع  إدارة  فــي  شــهادة مشــارك  1999؛  الكويــت،  جامعــة  مــن  السياســة  العلــوم   فــي 

واشنطن – كلية إدارة األعمال، 2008.

مدراء متلقي العرض )تتمة(  .4
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مستشــار مالــي للمديــر العــام بالمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، الكويــت؛ عضــو مجلــس إدارة شــركة   
ــي لتســوية  ــز الدول ــة للمرك ــن التابع ــن والموفقي ــات المحكمي ــت؛ عضــو هيئ ــك القابضــة )ش.م.ك.م(، الكوي بترولين
منازعــات االســتثمار )ICSID(، واشــنطن. ســابقًا: نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة مدينــة الكويت الطبيــة )ش.م.ك.م(، 
الكويــت؛ عضــو فــي المجلــس االستشــاري لصنــدوق المركــز العقــاري، الكويــت؛ عضــو فــي مجلــس إدارة مجموعــة 
وتنظيــم  للتســويق  المتحــدة  الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الكويــت؛  )ش.م.ك.م(،  المشــاريع  لتنميــة  الســالمية 
 المعــارض )ش.م.ك.م(، الكويــت؛ نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخليــج العربــي لألغذيــة واألســواق المركزيــة

)ش.م.ك.م(، الكويت.

لديه خبرة 23 سنة في قطاعات الخدمات المالية والتجارية والعقارية والصناعية.  

السيد/ عبدالله المضف  •

عضو مجلس إدارة مستقل. عضو مجلس إدارة منذ 29 مارس 2018.  

رئيس لجنة المكافآت وعضو في لجنة التدقيق واالمتثال ولجنة الترشيح.  

حصــل علــى شــهادة بكالوريــوس اآلداب فــي إدارة األعمــال )التجــارة اإللكترونيــة وُنُظــم المعلومــات( مــن جامعــة ســياتل   
.2005 العــام  فــي  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي 

ــه إلدارة المطاعــم  ــز كافي ــر تنفيــذي لشــركة روبي عضــو منتــدب وشــريك فــي مجموعــة AM Holding، الكويــت؛ مدي  
وخدمــات الطعــام، الكويــت؛ مديرعــام لشــركة بيــغ بانــغ إلدارة المطاعــم وخدمــات الطعــام، الكويــت، مديــر عــام شــركة 
فليــن الخليــج للتجــارة العامــة، الكويــت. ســابًقا: عضــو مجلــس إدارة مســتقل فــي مجلــس إدارة شــركة Yiaco الطبيــة 
فــي الكويــت؛ مديــر أول قســم الوســاطة الدوليــة فــي شــركة الكويــت والشــرق األوســط لالســتثمارات الماليــة فــي 

ــت. الكوي

لديه خبرة 16 سنة في قطاعات الخدمات المالية وريادة األعمال وتطوير القطاع الخاص.  

السيد/ جمال عبدالرزاق النايف  •

عضو مجلس إدارة مستقل. عضو مجلس إدارة منذ 29 مارس 2018.  

عضو في لجنة التدقيق واالمتثال ولجنة الترشيح ولجنة المكافآت.  

حصــل علــى شــهادة بكالوريــوس العلــوم )فــي االقتصــاد( مــن جامعــة برادلــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة   
في العام 1980.

عضــو مجلــس إدارة مســتقل، شــركة ليكمــور بارتنــرز المحــدودة )مركــز دبــي المالــي العالمــي(، دبــي. ســابًقا: الرئيــس   
ــي  ــا وآســيا الوســطى، مركــز دب اإلقليمــي لشــركة بيكتيــت إلدارة الموجــودات عــن منطقــة الشــرق األوســط وأفريقي
المالــي العالمــي، دبــي؛ شــريك إداري فــي شــركة صافانــاد فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي، دبــي؛ العضــو المنتــدب 
ــة التشــغيلية فــي كريــدي  والرئيــس اإلقليمــي إلدارة الموجــودات فــي بنــك كريــدي ســويس، دبــي؛ عضــو فــي اللجن
ســويس الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، دبي؛ العضو المنتدب والرئيس اإلقليمي في شــركة ســيتي لالســتثمارات 
البديلــة، ســيتي بنــك )لنــدن(؛ مؤســس وشــريك إداري فــي شــركة النايــف لالستشــارات، عمــان، األردن؛ رئيــس قســم 
المبيعــات ذات الدخــل الثابــت عــن منطقــة الشــرق األوســط فــي ليمــان بــارذرز، لنــدن؛ نائــب الرئيــس ورئيــس قســم 
مبيعــات أوروبــا والشــرق األوســط، ورئيــس قســم مبيعــات األســواق الناشــئة فــي أوروبــا، وعضــو فــي لجنــة أســواق 
رأس المــال العالميــة فــي ســيتي بنــك، لنــدن؛ نائــب الرئيــس – رئيــس عمليــات الخزينــة للشــركات فــي بنــك الخليــج 
الدولــي ش.م.ب.، البحريــن؛ نائــب الرئيــس المســاعد – رئيــس تــداول عمــالت الشــرق األوســط، ورئيــس مكتب أنشــطة 

الخزينــة للشــركات فــي ســيتي بنــك البحريــن، متــدّرب تنفيــذي، قســم عمليــات الخزينــة فــي ســيتي بنــك، البحريــن.

لديه خبرة 41 سنة في قطاع الخدمات المالية.  
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رأسمال المساهمة   .5
هيكل رأس المال   5.1

فــي آخــر تاريــخ عملــي، لــدى البنــك األهلــي المتحــد فئــة واحــدة مــن األســهم، وهــي األســهم العاديــة. إجمالــي رأس   
المــال المصــرح بــه للبنــك األهلــي المتحــد هــو 3,000,000,000.00 دوالر أمريكــي مقســم إلــى 12,000,000,000  
المتحــد  األهلــي  البنــك  رأســمال  يتكــون  لــكل ســهم.  أمريكــي  دوالر   0.25 قدرهــا  اســمية  بقيمــة  عــادي  ســهم 
ــا  المصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن 11,147,931,458 ســهًما كمــا فــي آخــر تاريــخ عملــي بقيمــة 0.25 دوالًرا أمريكًي

لكل سهم.

لهــا األســهم  الكويــت وجميــع  البحريــن وبورصــة  بورصــة  فــي  المتحــد مســعرة ومدرجــة  األهلــي  البنــك  أســهم    
أخــرى مســألة  وأي  المســاهمين  اجتماعــات  فــي  والتصويــت  األربــاح  بتوزيعــات  يتعلــق  فيمــا  متســاوية   حقــوق 

تهم المساهمين.

األسهم المصدرة منذ نهاية السنة المالية الماضية   5.2

تــم إصــدار 1,013,448,314 ســهمًا مــن أســهم البنــك األهلــي المتحــد منــذ 31 ديســمبر 2021 حتــى تاريــخ هــذا   
التعميــم. هــذا  تاريــخ  شــاماًل  التعميــم 

الصكــوك المعلقــة القابلــة للتحويــل إلــى حقــوق لالكتتــاب لخيــار فيمــا يتعلــق بــاألوراق الماليــة   5.3
المعروضــة أو التــي تحمــل حقــوق التصويــت تؤثــر علــى أســهم البنــك األهلــي المتحــد 

البنــك تؤثــر علــى أســهم  أو حقــوق تحويــل معلقــة  أو ضمانــات  تاريــخ عملــي، ال توجــد خيــارات  آخــر  كمــا فــي    
األهلي المتحد.

قــام البنــك األهلــي المتحــد بإنهــاء خطــة شــراء حصــص الموظفيــن وخطــة المشــاركة اإللزاميــة فــي 2005 و 2014 على   
التوالــي، تــم ســحب خطــة المشــاركة اإللزاميــة بالكامــل، مــع ممارســة جميــع الخيــارات ونقــل كل أســهم البنــك األهلــي 
المتحــد مــن هيــكل خطــة المشــاركة اإللزاميــة. ال توجــد أي إصــدارات مســتحقة لخطــة شــراء حصــص الموظفيــن، مــع 
نقــل األســهم إلــى المشــتركين األفــراد المزمــع اســتكماله فــي تاريــخ التــداول األخيــر أو قبلــه، ولــن تؤثــر عمليــات النقــل 
هــذه بــأي حــال علــى رأس المــال المصــدر الخــاص بـــالبنك األهلــي المتحــد )البالــغ 11,147,931,458 ســهمًا ُمصــدرًا 

كمــا فــي آخــر تاريــخ عملــي(. 

أسهم الخزينة   5.4

كما في آخر تاريخ عملي، ال يمتلك البنك األهلي المتحد أي أسهم خزينة.  

اإلفصاح عن المصالح  .6
ملكية األسهم   6.1

مصالح وتعامالت البنك األهلي المتحد في أسهم بيتك   6.1.1

ليــس لــدى البنــك األهلــي المتحــد أي مصلحــة فــي أســهم )بيتــك( كمــا فــي آخــر تاريــخ عملــي ولــم يقــم بتنفيــذ أي   
عملــي. تاريــخ  اخــر  قبــل  الماضيــة  الســتة  األشــهر  فــي  )بيتــك(  أســهم  فــي  تعامــالت 

مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ومعامالتهم في أسهم البنك األهلي المتحد وبيتك  6.1.2

يوضــح مــا يلــي أعضــاء مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد الذيــن يمتلكــون مســاهمات مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي   
تاريــخ عملــي: آخــر  فــي  )بيتــك( كمــا  أســهم  و/أو  المتحــد  األهلــي  البنــك  أســهم 
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عدد أسهم بيتك*عدد أسهم البنك األهلي المتحد*اسم عضو مجلس اإلدارة 

00السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان

494,635,8565,968,074السيد/ محمد فؤاد الغانم

474,2020السيد/ خالد محمد نجيبي

259,048,4800السيد/ عبدالغني محمد صالح بهبهاني

00السيد/ أحمــد غازي العبدالجليل

38,756,1320السيد/ عبدالله المضف

00السيد/ جمال عبدالرزاق النايف

* تشــمل ملكيــة المســاهمة المباشــرة وغيــر المباشــرة فقــط. )حيــث تشــمل المســاهمة غيــر المباشــرة األســهم   
أو األشخاص الخاضعين لوصاية و / أو سيطرة عضو مجلس إدارة البنك األهلي المتحد(.

لــم يقــم أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد بشــراء أو بيــع أي مــن أســهم البنــك األهلــي المتحــد   
أو أســهم فــي )بيتــك( فــي األشــهر الســتة الماضيــة قبــل آخــر تاريــخ عملــي. 

6.1.3  المصالح والمعامالت من قبل المستشار المهني المستقل 

في البنك األهلي المتحد  )أ( 

ليــس للمستشــار المهنــي المســتقل أي مصلحــة مباشــرة أو مفترضــة فــي أســهم البنــك األهلــي المتحــد كمــا   
فــي آخــر تاريــخ عملــي ولــم يتعامــل بحســابه الخــاص مقابــل القيمــة فــي أســهم البنــك األهلــي المتحــد خــالل 

ــرة التــي بــدأت قبــل ســتة أشــهر مــن آخــر تاريــخ عملــي. الفت

في بيتك )ب( 

ليــس للمستشــار المهنــي المســتقل أي مصلحــة مباشــرة أو مفترضــة فــي أســهم )بيتــك( كمــا فــي آخــر تاريــخ   
عملــي ولــم يتعامــل بحســابه الخــاص مقابــل القيمــة فــي أســهم )بيتــك( خــالل الفتــرة التــي بــدأت قبــل ســتة 
أشــهر مــن آخــر تاريــخ عملــي بخــالف أســهم بيتــك المملوكــة بموجــب أنشــطة التحــوط المالــي المتعلقــة 
بمنتجــات معينــة يتــم تســهيلها لعمــالء ســيتي. فــي آخــر تاريــخ عملــي، األســهم المحتفــظ بهــا بموجــب ترتيبــات 
ــك(. ــي وهــي 1,648,244 ســهم )%0.02 مــن بيت ــل الكويت ــت التموي ــي أســهم بي التحــوط هــذه بلغــت إجمال

نوايا أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المتحد  6.2

ينوي كل عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد كما هو مذكور في الفقرة 6.1.2 أعاله قبول العرض.   

اإلفصاحات المالية  6.3

المجموعــة الكاملــة للقوائــم الماليــة المدققــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 و 31 ديســمبر 2020    6.3.1
و 31 ديســمبر 2021 والقوائــم الماليــة المراجعــة الموحــدة المرحليــة المختصــرة للفتــرة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2022 

مذكــورة فــي الملحــق ب مــن هــذا التعميــم.

بيان التغييرات الجوهرية  6.3.2

لم تطرأ أي تغييرات جوهرية على الموقف المالي للبنك األهلي المتحد منذ 1 يناير 2022 حتى آخر تاريخ عملي.  
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باســتثناء اســتحواذ البنــك األهلــي المتحــد علــى األعمــال المصرفيــة االســتهالكية فــي البحريــن لشــركة ســيتي جــروب   
وهــي الصفقــة التــي مــن المتوقــع أن تتــم فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2022، ال توجــد معامــالت جوهريــة )خارجــة 
عــن ســياق األعمــال العاديــة( ليتــم اإلبــالغ عنهــا منــذ 1 ينايــر 2022 )التاريــخ الــذي يلــي آخــر بيــان مالــي منشــور(.  

السياسات المحاسبية الهامة  6.3.3

تــم ذكــر جميــع السياســات المحاســبية الهامــة علــى النحــو الــوارد فــي البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي   
31 ديسمبر 2021 في الملحق ب من هذا التعميم، تحت عنوان »توضيحات على البيانات المالية الموحدة«. 

تحفظات المدقق الحسابي   6.3.4

لــم يقــدم المدققــون الحســابيون أي تحفظــات فــي تقريــر المدققيــن فيمــا يتعلــق بالبيانــات الماليــة للبنــك األهلــي   
الماضيــة.  الثــالث  الســنوات  فــي  المتحــد 

التغيير في السياسة المحاسبية  6.3.5

لــم يكــن هنــاك أي تغييــر جوهــري فــي السياســة المحاســبية خــالل الســنوات الماليــة الثــالث الماضيــة باســتثناء مــا هــو   
الهامــة«.  المحاســبية  »السياســات  عنــوان  تحــت  التعميــم،  هــذا  مــن  »ب«  الملحــق  فــي  مذكــور 

إفصاحات أخرى  6.4

اتفاقيات خدمة أعضاء مجلس اإلدارة  

جميــع اتفاقيــات خدمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة هــي لفتــرة تبــدأ مــن 30 ســبتمبر 2021، إلــى تاريــخ اجتمــاع الجمعيــة   
العموميــة الســنوية للبنــك األهلــي المتحــد التــي ســوف تعقــد فــي مــارس 2024 )مــا لــم يتــم إنهاؤهــا قبــل ذلــك وفًقــا 

لشــروطها(. ال توجــد اتفاقيــة خدمــة لهــا فتــرة إشــعار مدتهــا 12 شــهًرا أو أكثــر.

لم يتم إبرام أو تعديل اتفاقيات خدمة أعضاء مجلس اإلدارة خالل ستة أشهر قبل بدء فترة العرض.  

اإلدارة  .7
فيما يلي وصف موجز إلدارة البنك األهلي المتحد:  

السيد/ عادل عبدالشافي اللبان - الرئيس التنفيذي للمجموعة  •

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي علــوم االقتصــاد )مــع مرتبــة الشــرف العليــا( مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة 1980   
.1977 بالقاهــرة  األمريكيــة  الجامعــة  مــن  العليــا(  الشــرف  مرتبــة  )مــع  االقتصــاد  فــي  وبكالوريــوس 

الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة، البنــك األهلــي المتحــد، البحريــن؛ نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، المصــرف المتحــد   
للتجــارة واالســتثمار، ليبيــا؛ عضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد )المملكــة المتحــدة( وعضــو مجلــس إدارة البنــك 
ــد،  ــت المتح ــك الكوي ــر، بن ــذي والمدي ــس التنفي ــا: الرئي ــدة مناصــب ســابقة منه ــت. شــغل ع ــد، الكوي ــي المتح األهل
ــة  ــة الدولي المملكــة المتحــدة؛ العضــو المنتــدب، البنــك التجــاري الدولــي، مصــر رئيــس مجلــس إدارة الشــركة التجاري
لالســتثمار، مصــر. النائــب األول لرئيــس مجلــس اإلدارة، البنــك األهلــي، ســلطنة ُعمــان؛ نائــب رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة الشــرق األوســط لالســتثمار المالــي، المملكــة العربيــة الســعودية. نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك األهلــي 
ــي المتحــد المحــدود،  ــك األهل ــك التجــاري العراقــي. عضــو مجلــس إدارة البن ــب رئيــس مجلــس إدارة البن المتحــد، نائ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ نائــب الرئيــس، مورغــان ســتانلي، الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ مســاعد نائــب رئيــس 
المؤسســة العربيــة المصرفيــة، البحريــن؛ عضــو مجلــس إدارة بورصــة البحريــن، بورصــة البحريــن ســابقًا؛ ومديــر جمعيــة 

ــن. ــن، البحري مصــارف البحري

)إجمالي سنوات الخبرة: 43 عامًا(  

اإلفصاح عن المصالح )تتمة(  .6
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السيد/ كيث جيل - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - المخاطر والشؤون القانونية واالمتثال  •

عضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد الكويــت؛ عضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد فــي المملكــة المتحدة،   
وكذلــك عضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي، ســلطنة ُعمــان؛ وشــغل فــي الســابق منصــب رئيــس إدارة المخاطــر 
للمجموعــة ســابقًا، البنــك األهلــي المتحــد، البحريــن. الرئيــس الســابق لقســم االئتمــان والمخاطــر فــي بنــك إيــه بــي 
ــن.  ــة، البحري ــة المصرفي ــي، المؤسســة العربي ــق الداخل ــرة التدقي ــب الرئيــس المســاعد الســابق، دائ ــي، نائ ســي الدول
شــغل مناصــب مختلفــة فــي المملكــة المتحــدة مــع )كيــه بــي ام جــي( و)إرنســت آنــد يونــغ(. عضــو مشــارك فــي معهــد 
المحاســبين القانونييــن فــي إنجلتــرا وويلــز )ACA( وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس )مــع مرتبــة الشــرف( في المحاســبة 

ــة مــن جامعــة النكســتر بالمملكــة المتحــدة.  والمالي

)إجمالي سنوات الخبرة: 41 عاًما(   

السيد/ سوفرات سيغال - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية لألفراد  •

ــس القطــاع  ــن، ســابًقا: رئي ــة(، البحري ــة( وشــركة الهــالل تكافــل ش.م.ب )مقفل ــف ش.م.ب )مقفل ــر الهــالل الي مدي  
الشــامل والمنتجــات، بنــك أبوظبــي األول، اإلمــارات العربيــة المتحــدة. رئيــس قســم خدمــات األفــراد العالميــة، بنــك 
أبوظبــي الوطنــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ رئيــس الخدمــات المصرفيــة لألفــراد، باركليــز، الهنــد؛ رئيس االســتراتيجية 
والتســويق وتجربــة المســتهلك، ســيتي بنــك، أســتراليا؛ رئيــس ســيتي بنــك، آســيا والمحيــط الهــادئ، ســيتي بنــك إن 
إيــه، ســنغافورة؛ رئيــس البطاقــات، ســيتي بنــك إن إيــه، اليابــان. شــغل مناصــب إداريــة مختلفــة فــي ســيتي بنــك فــي 
ــة  ــوس هندســة مــن كلي ــى بكالوري ــة الســعودية. حاصــل عل ــد والمملكــة العربي ــات المتحــدة والهن ســنغافورة والوالي

دلهــي للهندســة، الهنــد. 

)إجمالي سنوات الخبرة: 32 عاًما(  

السيد/ جيف ستسيك - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - العمليات والتكنولوجيا  •

مديــر البنــك األهلــي المتحــد، الكويــت، وشــغل فــي الســابق مناصــب: الرئيــس التنفيــذي للعمليــات، بنــك راك،   
اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ رئيــس التكنولوجيــا للمجموعــة، مــاي بنــك برهــاد، ماليزيــا؛ نائــب الرئيــس - الرئيــس 
الوطنــي للتأميــن المصرفــي، AIA الصيــن؛ نائــب الرئيــس التنفيــذي - تكامــل األعمــال، البنــك الجنوبــي برهــاد، ماليزيــا؛ 
ــي  ــر عــام، البنــك الجنوب ــغ وســنغافورة؛ مدي ــغ كون ــا وهون عضــو مجلــس إدارة ومؤســس، إيشــا بيــس ليتمــد، ماليزي
يونــت ترســت، ماليزيــا؛ مستشــار مالــي، البنــك الجنوبــي يونــت ترســت، ماليزيــا؛ مســؤول تطويــر األعمــال، مجموعــة 

المســتثمرين، كنــدا. حاصــل علــى بكالوريــوس تجــارة، تســويق / تمويــل مــن جامعــة ألبرتــا، كنــدا. 

)إجمالي سنوات الخبرة: 30 عامًا(   

السيد/ ديفيد أولون - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخزينة واالستثمارات  •

مديــر البنــك األهلــي المتحــد، الكويــت، وشــغل فــي الســابق مناصــب: أميــن صنــدوق مجموعــة جيــه سينســبوري بــي   
ال ســي، المملكــة المتحــدة؛ نائــب أميــن صنــدوق المجموعــة، مجموعــة ار ب س، المملكــة المتحــدة؛ نائــب الرئيــس 
األول، ســويس ري أســيت مانجمنــت، سويســرا؛ مديــر االســتثمار، ســتاندرد اليــف انفســتمنتس، المملكــة المتحــدة؛ 
رئيــس الخزانــة، ب جــي ب )أيرلنــدا( بــي ال ســي، أيرلنــدا؛ مديــر، ســيتي بنــك ان ايــه، أيرلنــدا. زميــل جمعيــة المحاســبين 
القانونييــن المعتمديــن، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم فــي الخزانــة واالســتثمار )مــن جامعــة مدينــة دبلــن( 

وماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة إدنبــرة.

)إجمالي سنوات الخبرة: 28 عاًما(   
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اإلدارة )تتمة(  .7

الســيد/ عثمــان حجــازي - نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة - الخدمــات المصرفيــة للشــركات   •
الثــروات وإدارة  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  عــن  المؤقــت  والمســؤول 

نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك التجــاري العراقــي. عضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ع.ك. عضــو   
مجلــس إدارة شــركة الهــالل اليــف ش.م.ب )مقفلــة( وشــركة الهــالل تكافــل ش.م.ب )مقفلــة(، البحريــن؛ عضــو 
مجلــس إدارة شــركة األهلــي العقاريــة ذ.م.م، البحريــن؛ مديــر ميفــك كابيتــال، المملكــة العربيــة الســعودية. مديــر 
صنــدوق الوقــف، البحريــن. مديــر شــركة العقــارات تــو ليمتــد آنــد وان، المملكــة المتحــدة. ســابًقا: رئيــس المجموعــة 
- الخدمــات المصرفيــة للشــركات، البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ب، البحريــن؛ المديــر التنفيــذي للشــركات الدوليــة - 
ــة المتحــدة؛  ــة، بنــك ســتاندرد تشــارترد، اإلمــارات العربي ــة العمــالء - األســواق الســعودية والكويتي التأســيس وتغطي
المديــر التنفيــذي - رئيــس األعمــال المحليــة للشــركات - التأســيس وتغطيــة العمــالء - الشــارقة واإلمــارات الشــمالية، 
بنــك ســتاندرد تشــارترد، اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ مديــر عالقــات أول - مجموعــة األعمــال المصرفيــة، بنــك أبــو ظبــي 
التجــاري، اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ مديــر العالقــات، البنــك التجــاري الدولــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة. حاصــل علــى 

ــة مــن جامعــة ويســترن ســيدني بأســتراليا. ماجســتير فــي المالي

)إجمالي سنوات الخبرة: 28 عاًما(   

السيدة/ إيمان المدني - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الموارد البشرية، التحول والتطوير   •

رئيــس المجموعــة الســابق للمــوارد البشــرية والتطويــر، البنــك األهلــي المتحــد )البحريــن(، رئيــس المجموعــة الســابق   
للمــوارد البشــرية ورئيــس المــوارد البشــرية، بنــك الكويــت والشــرق األوســط. مســاعد المديــر العــام الســابق للمــوارد 
ــة لنــدن لألعمــال. تحمــل شــهادة  البشــرية، بنــك برقــان، الكويــت. مســؤول معتمــد فــي حوكمــة الشــركات مــن كلي
البكالوريــوس فــي الرياضيــات مــن جامعــة دنفــر بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ودرجــة الزمالــة فــي علــوم الكمبيوتــر، 

كليــة ليــن، واليــة أوريغــون، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

)إجمالي سنوات الخبرة: 38 سنة(  

السيد/ راجيف غوغيا - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – للشئون المالية واالستراتيجية  •

ــن، عضــو مجلــس  ــي المتحــد ش.م.ب، البحري ــك األهل ــة االســتراتيجية للمجموعــة، البن ســابقًا: رئيــس قســم التنمي  
اإلدارة، البنــك األهلــي المتحــد )مصــر( ش.م.م، عضــو مجلــس اإلدارة، البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ع.ع، ُعمــان،  
عضــو مجلــس اإلدارة، البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع، الكويــت، عضــو مجلــس اإلدارة، شــركة الكويــت والشــرق 
األوســط لالســتثمار المالــي ش.م.ك.ع، عضــو مجلــس اإلدارة، شــركة الهــالل اليــف ش.م.ب )مقفلــة(، وشــركة 
الهــالل تكافــل ش.م.ب )مقفلــة(، البحريــن، ورئيــس قســم أول - التنميــة االســتراتيجية، بنــك دبــي الوطنــي، اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

كمــا شــغل عــدة مناصــب فــي قســم االستشــارات لشــركة KPMG فــي اإلمــارات وفــي مؤسســة ماليــة أخــرى فــي   
)معتمــد(. الهنــد  فــي  القانونييــن  المحاســبين  معهــد  فــي  مشــارك  عضــو  وهــو  الهنــد. 

)إجمالي سنوات الخبرة: 25 سنة(  

السيد/ سامي تميم - الرئيس التنفيذي - البنك األهلي المتحد المملكة المتحدة   •

عضــو فــي مجلــس إدارة جمعيــة المصرفييــن العــرب، المملكــة المتحــدة. وســابقًا: نائــب الرئيــس التنفيــذي – للخدمــات   
المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات فــي البنــك األهلــي المتحــد، المملكــة المتحــدة؛ مديــر تنفيــذي فــي بنــك يــو بــي 
إس، لنــدن؛ عضــو فــي مجلــس إدارة مصــرف ســيتي بنــك، المملكــة المتحــدة؛ نائــب الرئيــس األول فــي بنــك كوتــس، 
جنيــف؛ العضــو المنتــدب فــي بنــك بيــروت، المملكــة المتحــدة؛ رئيــس الخدمــات الخاصــة فــي مجموعــة ســامبا، 
المملكــة المتحــدة. يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت، وهــو زميــل 

ــة واالســتثمار. ــألوراق المالي ــد المعتمــد ل معتمــد مــن المعه

)إجمالي سنوات الخبرة: 37 سنة(  



البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

51

السيدة/ جهاد الحميضي - الرئيس التنفيذي - البنك األهلي المتحد، الكويت  •

لديهــا خبــرة تزيــد عــن 37 ســنة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة، وتحديــدًا فــي التكنولوجيــا والعمليــات. انضمــت إلــى   
البنــك فــي عــام 1984 وشــغلت عــدة مناصــب إداريــة مرتبطــة بالعمليــات، واإلدارة، واألنظمــة اإللكترونيــة، ومعالجــة 
البيانــات، وتطويــر األنظمــة. ومنــذ عــام 2001، شــغلت منصــب مديــر عــام تكنولوجيــا المعلومات والعمليــات، وارتقت 
إلــى منصــب المديــر العــام األول فــي العــام 2016، ثــم نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الدعــم المصرفــي فــي يونيــو 
2018. وهــي عضــو فــي مجلــس اإلدارة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة كــي نــت، وعضــو مجلــس اإلدارة 
ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة الهــالل اليــف والهــالل تكافــل، وعضــو ســابق فــي مجلــس إدارة الشــركة 
الخليجيــة لحفــظ األوراق الماليــة. الســيدة جهــاد حائــزة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الرياضيــات، فــرع االقتصــاد مــن 

جامعــة الكويــت.

)إجمالي سنوات الخبرة: 37 سنة(  

السيدة/ هالة صادق - الرئيس التنفيذي - البنك األهلي المتحد مصر ش.م.م.، مصّر  •

تمتلــك الســيدة هالــة خبــرة تزيــد عــن 32 عامــًا فــي العمــل المصرفــي وتحديــدًا فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة   
للشــركات وإدارة المخاطــر، كمــا تولــت مســؤوليات إداريــة فــي مجــال الشــؤون الماليــة والشــؤون القانونيــة والعمليــات 
التشــغيلية، وتقنيــة المعلومــات، إضافــة إلــى غيرهــا مــن الشــؤون المكتبيــة واإلداريــة. انضمــت إلــى البنــك األهلــي 
ــة مــع  ــى البنــك األهلــي المتحــد مصــر، عملــت الســيدة هال المتحــد مصــر فــي ديســمبر 2006. وقبــل انضمامهــا إل
ــا فــي الخدمــات  ــه حوالــي ثمانــي ســنوات فــي مناصــب علي البنــك التجــاري الدولــي )CIB( مصــر، والــذي أمضــت في
المصرفيــة للشــركات وإدارة المخاطــر. وهــي عضــو مجلــس إدارة فــي البنــك األهلــي المتحــد مصــر، وتحمــل شــهادة 

البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة.

)إجمالي سنوات الخبرة: 33 سنة(  

السيد/ فيصل الهيمص - الرئيس التنفيذي - البنك التجاري العراقي  •

رئيــس مجلــس اإلدارة فــي هيئــة األوراق الماليــة العراقيــة، العــراق؛ وســابقًا: رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس فــي البنــك   
التجــاري العراقــي. نائــب الرئيــس التنفيــذي األول للبنــك التجــاري العراقــي؛ الرئيــس التنفيــذي لمصــرف بغــداد، العــراق. 
رئيــس الخدمــات المصرفيــة للشــركات – العــراق، بنــك ســتاندرد تشــارترد، اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ رئيــس الخدمــات 
المصرفيــة التجاريــة، بنــك HSBC الشــرق األوســط – العــراق، العــراق؛ نائــب الرئيــس المشــارك، مصــرف اإلمــارات 
ــك المشــرق  ــك ســتاندرد تشــارترد وبن ــة المتحــدة. كمــا شــغل مناصــب مختلفــة فــي بن اإلســالمي، اإلمــارات العربي
وبنــك االتحــاد الوطنــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وهــو حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن 

جامعــة ستافوردشــاير بالمملكــة المتحــدة. 

)إجمالي سنوات الخبرة: 27 سنة(  

السيد/ أيمن الجمال - الرئيس التنفيذي - المصرف المتحد للتجارة واالستثمار - ليبيا  •

مســاعد العضــو المنتــدب ورئيــس االســتثمارات ســابقًا فــي بنــك االســتثمار القومــي، مصــر؛ العضــو المنتــدب، إدارة   
األصــول – األســهم الخاصــة ســابقًا، النعيــم القابضــة، مصــر؛ العضــو المنتــدب الســابق، المجموعــة الماليــة هيرميــس 
مصــر؛ المديــر التنفيــذي الســابق، شــركة االســتثمار التجــاري الدولــي؛ مســاعد المديــر العــام الســابق، البنــك التجــاري 
الدولــي )CIB(، مصــر؛ عضــو مجلــس إدارة ســابق فــي شــركات وبنــوك مختلفــة تمثــل اســتثمارات أصحــاب العمــل. 

حاصــل علــى البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة القاهــرة، مصــر. 

)إجمالي سنوات الخبرة: 38 سنة(  
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السيد/ سعيد حتحوت - الرئيس التنفيذي لشركة الهالل اليف وتكافل الهالل  •

الرئيــس التنفيــذي الســابق للعمليــات، شــركة الهــالل اليــف ش.م.ب )مقفلــة( وشــركة الهــالل تكافــل ش.م.ب   
)مقفلــة(، البحريــن؛ مديــر العمليــات وتكنولوجيــا المعلومــات الســابق، شــركة الهــالل اليــف ش.م.ب )مقفلــة( وشــركة 
ــاة؛  ــر العمليــات اإلقليمــي الســابق، شــركة إيــس للتأميــن علــى الحي الهــالل تكافــل ش.م.ب )مقفلــة(، البحريــن؛ مدي
الرئيــس التنفيــذي الســابق للعمليــات، شــركة إيــس لتأمينــات الحيــاة مصــر؛ مديــر إدارة التأميــن علــى الحيــاة الســابق، 
شــركة التأميــن العربيــة ش.م.ل، لبنــان. حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال وشــهادة البكالوريــوس فــي 

ــان. ــة بلبن ــة األمريكي ــة اللبناني تســويق األعمــال مــن الجامع

)إجمالي سنوات الخبرة: 24 سنة(  

المستندات المتوفرة للمعاينة والفحص  .8
يجــوز لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد الحصــول علــى نســخ مــن هــذا التعميــم ووثيقــة العــرض واســتمارة القبــول   
والتحويــل )وفًقــا لإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 8.2 مــن الجــزء الرابــع أعــاله(. أي مســاهم فــي البنــك 
األهلــي المتحــد يرغــب فــي تلقــي وثائــق وإعالنــات العــرض )بمــا فــي ذلــك إشــعار االســتحواذ االلزامــي( يمكنــه ارســال 

 .agent@sicobank.com التالــي:  البريــد اإللكترونــي  إلــى عنــوان  طلًبــا 

ــي  ــك األهل ــة والفحــص فــي المقــر الرئيســي للبن ــة متاحــة للمعاين ــك، ســتكون المســتندات التالي ــى ذل باإلضافــة إل  
المتحــد )لعنايــة/ ســكرتير الشــركة فــي مبنــى 2495، طريــق 2832، ضاحيــة الســيف 428، المنامــة، مملكــة البحريــن( 
ومقــر البنــك األهلــي المتحــد ســكرتير الشــركة فــي البــرج الشــرقي، المجمــع المصرفــي المشــترك، المنطقــة التجاريــة 
رقــم 9، دروازة عبدالــرزاق، شــارع مبــارك الكبيــر، الكويــت( خــالل ســاعات العمــل العاديــة للفتــرة التــي يظــل فيهــا العــرض 

ــول: ــا للقب مفتوًح

عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك األهلي المتحد، حسبما يتم تعديلهما من حين آلخر؛ أ( 

و2021 و2020   2019 الماليــة  للســنوات  المتحــد  األهلــي  للبنــك  المدققــة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم   ب( 
والقوائم المالية المراجعة الموحدة المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022؛

النية المؤكدة من )بيتك( إلى البنك األهلي المتحد بتاريخ 25 يوليو 2022؛ ج( 

الموافقة الخطية من المستشار المهني المستقل على إبداء رأي المستشار المهني المستقل؛ د( 

رأي المستشار المهني المستقل؛  ه( 

عرض ملخص خاص بالمستشار المهني المستقل؛ و و( 

اتفاقية التنفيذ )فور توقيعها(. س( 

اإلدارة )تتمة(  .7
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الملحق )ب( 

 القوائم المالية الموحدة المدققة
 للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و 2020 و 2021

 والقوائم المالية المراجعة الموحدة المرحلية المختصرة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022
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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7 

 القائمة الموحدة للدخل
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2018  2019   
────────  ────────   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
  إيضاح دوالر أمريكي

     
 دخل الفوائد  أ3 1,843,953  1,655,750
 مصروفات الفوائد  ب3 892,453  715,226

────────  ────────   
 صافي دخل الفوائد  951,500  940,524

────────  ────────   
     

  رسوم وعموالت 4 127,305  128,888
 دخل المتاجرة 5 44,081  39,068
 وأخرىستثمارات دخل اال  81,757  61,129
 حصة البنك من ربح شركات زميلة  9 30,886  40,941

────────  ────────   
 الرسوم ودخل آخر   284,029  270,026

────────  ────────   
 الدخل التشغيلي   1,235,529  1,210,550     

────────  ────────   
 وأخرى االئتمانيةخسائر المخصص  ز7 54,417  86,222

────────  ────────   
 صافي الدخل التشغيلي   1,181,112  1,124,328
────────  ────────   

 تكاليف الموظفين  199,077  196,839     
 استهالك   34,454  22,269
 تشغيلية أخرىمصروفات   120,218  109,110

────────  ────────   
 المصروفات التشغيلية   353,749  328,218

────────  ────────   
 الربح قبل الضرائب  827,363  796,110

     
 وزكاة مصروف ضريبي 21 38,538  43,745

────────  ────────   
 للسنةصافي الربح   788,825  752,365

     
 حقوق غير مسيطرة صافي الربح العائد إلى  58,324  54,831

────────  ────────   
 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   730,501  697,534

════════  ════════   
 للسنة: البنكالسهم العائد إلى مالك  أرباحنصيب          

 األرباح )سنتات أمريكية(في العادي المخفض للسهم األساسي والنصيب  22 7,9  7,6     
════════  ════════   
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 القائمة الموحدة للدخل الشامل 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
2018 2019   

────────── ──────────   
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

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

    
 الدخل الشامل اآلخر   
    
 البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى القائمة الموحدة للدخل    

1,237 (6,307)  
المقاسة الستثمارات أسهم حقوق الملكية صافي التغيرات في القيمة العادلة 

 الدخل الشامل اآلخر خالل بالقيمة العادلة من 
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 البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى القائمة الموحدة للدخل        

 تعديالت تحويل عمالت أجنبية  39,949 (13,852)

(20,915) 24,537  
 المقاسة بالقيمة العادلة  الديّنألدوات صافي التغيرات في القيمة العادلة 

 الدخل الشامل اآلخر من خالل 

(18,523) 1,126  
 المحتفظ بها  الديّنتحويل إلى القائمة الموحدة للدخل ناتج عن أدوات 

 كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 التدفقات النقدية تتحوطال العادلةصافي التغيرات في القيمة   (20,116) 9,638

───────── ─────────   
 للسنةاألخرى  ةشاملال)الخسارة(  /دخل ال  50,523 (37,794)

───────── ─────────   
 الدخل الشامل للسنةمجموع   839,348 714,571

    
 حقوق غير مسيطرة مجموع الدخل الشامل العائد إلى  67,080 52,072

───────── ─────────   
 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مالك البنك  772,268 662,499

═════════ ═════════   
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 الميزانية الموحدة
 2019ديسمبر  31في 

  2019 2018   ────────── ────────── 

 
 
 إيضاح

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    الموجودات
    

 1.390.470 1,366,978 أ6 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
 1.918.727 2,202,340 ب6 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 3.061.818 4,683,260  ودائع لدى بنوك 
 19.503.961 20,742,360 7 قروض وسلف

 7.568.528 9,133,881 8 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 318.802 315,011 9 استثمارات في شركات زميلة 

 265.794 229,803 10 ةعقاريات استثمار
 764.094 823,714 11 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 237.064 295,549 12 ممتلكات ومعدات
 478.319 487,155 13 شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

 35.507.577 40,280,051  مجموع الموجودات
  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات والحقوق
    

    المطلوبات
 3.752.792 5,023,915 14 ودائع من بنوك 

 1.832.134 2,891,532 15 يات إعادة شراء اتفاققتراضات بموجب ا
 23.660.035 25,518,123 16 ودائع العمالء

 1.097.911 1,457,090 17 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 192.697 27,862 18 مطلوبات ثانوية

  ────────── ────────── 
 30.535.569 34,918,522  مجموع المطلوبات

  ────────── ────────── 
    

    الحقوق
 1.992.541 2,193,611 ب19 عاديةالسهم األ –رأس المال 
 (13.190) -  أسهم خزانة
 1.929.350 2,071,916  إحتياطيات

  ────────── ────────── 
 3.908.701 4,265,527  البنك الحقوق العائدة إلى مالك 

 600.000 600,000 د19 1أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 
 ────────── ──────────   463,307 496,002  حقوق غير مسيطرة

 4.972.008 5,361,529  مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

 35.507.577 40,280,051  مجموع المطلوبات والحقوق 
  ══════════ ══════════ 
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 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
10 

 

 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2018 2019   
───────── ─────────   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
  إيضاح دوالر أمريكي

 األنشطة التشغيلية   
 الربح قبل الضرائب  827,363 796,110

 تعديالت للبنود التالية:   
 استهالك   34,454 22.269

 دخل االستثمار   (68,548) (38,582)
 وأخرى مخصص الخسائر االئتمانية ز7 54,417 86.222
 القيمة العادلة لخطة شراء أسهم الموظفين تغطية ح20 1,851 4.435

 حصة البنك من ربح شركات زميلة  9 (30,886) (40,941)
──────── ────────   
 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  818,651 829,513

    
 تغيرات في:   
 لدى بنوك مركزيةودائع اإلحتياطي اإلجباري   89,587 (160.692)

 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية  101,972 1.222.886
 ودائع لدى بنوك   (1,137,163) (1.018.384)
 قروض وسلف  (1,294,825) (341.445)
 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى   (74,576) (137.536)
 ودائع من بنوك   1,271,123 (190,441)

 يات إعادة شراءاتفاققتراضات بموجب ا  1,059,398 559,376
 ودائع العمالء  1,858,088 1.650.178
 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  21,936 109,909

───────── ─────────   
 العمليات من صافي النقد الناتج   2,714,191 2.523.364

 ضريبة دخل مدفوعة  (36,374) (44.507)
───────── ─────────   
 األنشطة التشغيليةمن صافي النقد   2,677,817 2.478.857

───────── ─────────   
 األنشطة االستثمارية   
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةشراء   (3,292,698) (3.981.827)

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استردادمتحصالت من بيع أو   2,127,545 2.485.519
 ةالعقاري اتفي االستثمارالنقص صافي   40,529 7,246

 في الممتلكات والمعداتالزيادة صافي   (45,913) (33.118)
 أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة  13,603 12.955

───────── ─────────   
 المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد   (1,156,934) (1.509.225)

───────── ─────────   
 األنشطة التمويلية   
 تغيرات في شركات تابعة   181 -
 1توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  ي20 (38,500) (38.500)
 سداد مطلوبات ثانوية  (165,000) (22.507)
 أسهم وتوزيعات أخرى مدفوعة أرباح  (390,585) (333.863)
 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة  (31,706) (26.179)

 من إصدار أسهم خطة شراء أسهم الموظفين وخطة األسهم اإللزامية زيادة رأس المال  4,200 17.797
 خزانة مأسه التغير في   21,950 (1.529)

───────── ─────────   
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  (599,460) (404.781)

───────── ─────────   
 في النقد وما في حكمهالزيادة صافي   921,423 564.851

 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  14,536 (4,609)    
 يناير 1النقد وما في حكمه في   3,088,964 2.528.722    

───────── ─────────   
 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في  23 4,024,923 3.088.964

═════════ ═════════   
  :معلومات إضافية عن التدفقات النقدية   

 فوائد مستلمة   1,840,294 1.579.594
 فوائد مدفوعة   854,144 631.689
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ت في شركا

تغيرا
تابعة

  
-  

-  
21

 
-  

-  
-  

-  
21

 
21

 
-  

160
 

181
 

مجموع الدخل الشامل للسنة
 

-  
-  

-  
-  

730,501
 

-  
41,767

 
772,268

 
772,268

 
-  

67,080
 

839,348
 

]محول إلى اإلحتياطي القانوني 
ضاح 

إي
20

)ج(
]  

-  
-  

-  
73,050

 
(

73,050
)  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  

أرباح األسهم العادية 
صى

المو
 

بتوزيعها 
[

ضاح 
إي

20
( ط

)]
 

-  
-  

-  
-  

(
438,722

)  
438,722

 
-  

-  
-  

-  
-  

-  
صى بتوزيعها

ت مو
تبرعا

 
-  

-  
-  

-  
(

1,000
)  

1,000
 

-  
-  

-  
-  

-  
-  

 
───────

 
──────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
صيد في 

الر
31

 
ديسمبر 

2019
 

2,193,611
 

-  
766,230

 
659,531

 
611,207

 
439,722

 
(

404,774
)  

2,071,916
 

4,265,527
 

600,000
 

496,002
 

5,361,529
 

 
═══════

 
══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════
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ب. 
ش.م.

البنك األهلي المتحد 
ت المرفقة من  

ضاحا
تشكل اإلي

1 
إلى 

42
 

جزءا  
 

من هذه القوائم المالية الموحدة
 

12
 

ت في الحقوق 
القائمة الموحدة للتغيرا

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2019

 
 

 
 

 

  
العائد إلى 
ال

مالك 
 

 
 

 
إحتياطيات

 

 

س 
رأ

 
ال

مال 
األسهم  -

 
العادية

 
أسهم 

خزانة 
 

عالوة 
صدار  

إ
 

أسهم
 

إحتياطي
 

قانوني
 

أرباح 
 
مبـقاة

 
توزيعات

 
مقترحة

 

إحتياطيات
 

أخرى 
 

]إ
ضاح 

20ي
ح)

)]
 

مجموع
 

اإلحتياطيات
 

الحقوق العائدة 
إلى المالك

 

أوراق رأسمالية 
دائمة مدرجة 
س 
ضمن رأ

 
المال فئة 
1 

حقوق غير
 

مسيطرة
 

المجموع
 

 
ف
أل

 
ف
أل

 
ف
أل

 
ف
أل

 
ف
أل

 
ف
أل

 
ف
أل

 
ف
أل

 
ف
أل

 
ف
أل

 
ف
أل

 
ف
أل

 

 
دوالر 

أمريكي 
 

دوالر
أمريكي 

 
دوالر

أمريكي 
 

دوالر
أمريكي 

 
دوالر

أمريكي 
 

دوالر
أمريكي 

 
دوالر

أمريكي 
 

دوالر
أمريكي 

 
دوالر

أمريكي 
 

دوالر
أمريكي 

 
دوالر

أمريكي 
 

دوالر 
أمريكي 
 

 
───────

 
──────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
صيد 

ر
ضه 

معاد عر
في 
1 

يناير 
2018

  
1.889.213

 
(

11.661
) 

754.308
 

516.728
 

549,823
 

342.578
 

(
420,266

) 
1,743,171

 
3,620,723

 
600,000

 
442,100

 
4,662,823

 

توزيع على أوراق رأسمالية دائمة 
س المال فئة 

ضمن رأ
مدرجة 

1 
ضاح 

]إي
20

)ي([
 

- 
- 

- 
- 

(
27,500

) 
- 

- 
(

27,500
) 

(
27,500

) 
- 

- 
(

27,500
) 

التوزيع المتعلق ب
صكوك 

صدار 
إ

س المال 
ضمن رأ

دائمة مدرجة 
فئة 
1 

ضاح 
]إي

20
)ي([

 
- 

- 
- 

- 
(

8,240
) 

- 
- 

(
8,240

) 
(

8,240
) 

- 
(

2,760
) 

(
11,000

) 
أرباح األسهم العادية المدفوعة 

[
ضاح 

إي
20

ط)
)]

 
- 

- 
- 

- 
818

 
(

341,578
) 

- 
(

340,760
) 

(
340,760

) 
- 

- 
(

340,760
) 

أرباح أسهم 
ت
الشركا

 
التابعة

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(

26,179
) 

(
26,179

) 
ت مدفوعة 

تبرعا
 

- 
- 

- 
- 

- 
(

1,000
) 

- 
(

1,000
) 

(
1,000

) 
- 

- 
(

1,000
) 

صادرة 
أسهم منحة 

 
94,883

 
- 

- 
- 

(
94,883

) 
- 

- 
(

94,883
) 

- 
- 

- 
- 

أسهم 
صادرة ]

ضافية 
ا

ضاح 
إي

19
ج)

)]
 

8,445
 

- 
9,352

 
- 

- 
- 

- 
9,352

 
17,797

 
- 

- 
17,797

 
شراء أسهم خزانة 

 
- 

(
1,529

) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(

1,529
) 

- 
- 

(
1,529

) 
ت 
إطفاء القيمة العادلة لمعامال

الدفع باألسهم
 

- 
- 

- 
- 

4,435
 

- 
- 

4,435
 

4,435
 

- 
- 

4,435
 

محول من إحتياطي الدخل الشامل 
اآلخر

 
- 

- 
- 

- 
(

7,633
) 

- 
- 

(
7,633

) 
(

7,633
) 

- 
(

305
) 

(
7,938

) 
ت 
ت في شركا

تغيرا
زميلة
  

- 
- 

- 
- 

(
10,091

) 
- 

- 
(

10,091
) 

(
10,091

) 
- 

(
1,621

) 
(

11,712
) 

مجموع الدخل الشامل للسنة
  

- 
- 

- 
- 

697,534
 

- 
(

35.035
) 

662,499
 

662,499
 

- 
52,072

 
714,571

 
]محول إلى اإلحتياطي القانوني 

ضاح 
إي

20
)ج(

] 
- 

- 
- 

69.753
 

(
69.753

) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

أرباح األسهم العادية 
صى

المو
 

بتوزيعها 
[

ضاح 
إي

20
ط)

)]
 

- 
- 

- 
- 

(
398.838

) 
398.838

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
صى بتوزيعها

ت مو
تبرعا

 
- 

- 
- 

- 
(

1.000
) 

1.000
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
───────

 
──────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
صيد في 

الر
31

 
ديسمبر 

2018
 

1,992,541
 

(
13,190

) 
763,660

 
586.481

 
634,672

 
399,838

 
(

455,301
) 

1,929,350
 

3,908,701
 

600,000
 

463,307
 

4,972,008
 

 
═══════

 
══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31
 
 
 معلومات الشركة  1
 

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

)المشار إليهم معا  "بالمجموعة"( األعمال المصرفية أدناه  2,3كما هو مفصل في اإليضاح . يزاول البنك وشركاته التابعة 2000لسنة 
لألفراد واألعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستثمارية وخدمات إدارة األموال العالمية والخدمات المصرفية 

فرع راق والمملكة المتحدة والخاصة من خالل فروع في مملكة البحرين ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية وجمهورية الع
سلطنة عمان. يعمل البنك وفي ليبيا من خالل شركاته الزميلة . وكذلك يزاول البنك عملياته ز دبي المالي الدوليمركبالخارج في 

كما يزاول البنك أنشطة التأمين على الحياة من خالل بموجب ترخيص مصرفي بالتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي. 
، 428، ضاحية السيف 2832، طريق 2495إن العنــوان المسجل للبنك هو بناية رقم لتابعة الهالل اليف ش.م.ب. )مقفلة(. شركته ا

 مملكة البحرين.
 

على قرار مجلس اإلدارة الصادر  بناء   2019ديسمبر  31لقد تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 .2020. فبراير 7بتاريخ 

 
 السياسات المحاسبية  2
 

 عدادأسس اإل 2,1
وبعض تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل إلعادة قياس القيمة العادلة لألراضي المملوكة ملكا  حرا  

. باإلضافة إلى ذلك، كما هو موضح المالية المشتقةاألدوات وجميع  )ج([2,7في اإليضاح  أدناه موضحكما هو ]المالية  األدوات
القيم المدرجة للموجودات المثبتة التي تم تصنيفها كبنود تحوط في تحوطات القيمة (، تم تعديل 1()ح) 2,7في اإليضاح بالتفصيل أدناه 

مالية الموحدة بالدوالر األمريكي لكونها . تم عرض القوائم الالعادلة إلى مدى القيمة العادلة التي تنسب إلى المخاطر التي تم تحوطها
 خالف ذلك.ما لم يذكر وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف بنك العملة الرئيسية لل

 
 املتزبيان باال 2.2

وطبقا  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني وقانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية.

 
 أسس التوحيد 2,3

. 2018و 2019ديسمبر  31 في تينالمنتهي وللسنتينتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في 
تتحقق السيطرة عندما يتم تضمين نتائج الشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ إيقاف السيطرة. 

على التأثير على  ةيكون لدى البنك تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركته مع الشركة المستثمر فيها ولديه القدر
على الشركة مسيطر أو غير مسيطر ستخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها. قام البنك بإعادة تقييم ما إذا كان من خالل ا تلك العوائد

عة ابأعدت القوائم المالية للشركات التالمستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك أي تغيرات في عناصر السيطرة. 
لتحديد أي اختالفات في على القوائم المالية الموحدة يتم إجراء تعديالت  .متوافقةستخدام سياسات محاسبية النفس السنة المالية للبنك ب

 السياسات المحاسبية التي قد تكون قائمة.
 

ن المعامالت فيما بين عالناتجة  البينيةتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر الجوهرية 
 ستخدام موجوداتها أو تسوية مطلوباتها.أية قيود جوهرية للحصول على أو ا ال توجد لدى المجموعة شركات المجموعة عند التوحيد.

 
 فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية للبنك: 

 
 الملكية اإلسمية

 للمجموعة

 2018 2019 التأسيس  بلد سم اإل
    

البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( 
 ش.م.م.

 %100.0 %100.0 المملكة المتحدة 
 %67.3 %67.3 دولة الكويت *)الكويت( ع.البنك األهلي المتحد ش.م.ك.

 %85.5 %85.5 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 شركة األهلي العقارية ش.ش.و. 
 %100.0 %100.0 مملكة البحرين الهالل اليف ش.م.ب. )مقفلة(

 

 (. %74.9: 2018) %74,9حصة الملكية الفعلية * 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31
 
 )تتمة(السياسات المحاسبية  2

 

 معايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد 2,4
تنوي . الموحدة للمجموعة وهي مدرجة أدناه الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار فيما يلي معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية بعد 

 . إلزاميةعندما تصبح ، حيثما ينطبق ذلك، المعاييرالمجموعة تطبيق تلك 
 

المعيار الدولي إلعداد التقارير و 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إصالح سعر الفائدة المرجعي )التعديالت التي أدخلت على  -
 .2020يناير  1إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  -( 7المالية رقم 
أوجه عدم التيقن من أجل تخفيف وذلك . 2021 الفائدة المرجعي الحالي المرتبط في ليبور مع نهاية سنة سعراستخدام توقف يومن المتوقع أن 

الدولي معايير المحاسبة ، أصدر مجلس المعيار المرجعي ليبورعلى الذي قد يحدثه هذا التغيير على عملية احتساب عالقات التحوط التي تستند 
 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم على تعديالت بإدخال  وذلكإصالح على سعر الفائدة المرجعي 

المبلغة باالستمرار في والتي تسمح للمنشآت ، ا  من اإلعفاءاتعددوالتي تتضمن أساسا  على  ،7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 المرتبط في ليبور. سعر الفائدة المرجعي الحاليعالقات التحوط على أساس احتساب 

 

إلزامي للفترات السنوية  -( 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1رقم معيار المحاسبة الدولي تعريف المادي )التعديالت التي أدخلت على  -
 .2020يناير  1المبتدئة في أو بعد 

 

إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في  -( 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعريف األعمال التجارية )التعديالت التي أدخلت على  -
 .2020يناير  1أو بعد 

 

 المعايير والتعديالت المذكورة أعاله.ن تطبيق ناتجة عر جوهري على المركز المالي ونتائج المجموعة، يال تتوقع المجموعة أي تأث
 

 للسنة ية معايير وتفسيرات جديدة إلزام 2,5
القوائم المالية الموحدة هي مطابقة لتلك المستخدمة في السنة السابقة، بإستثناء تطبيق المعيار الدولي السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد  إن

 ، وهي موضحة أدناه:16إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 بعقود اإليجارالمتعلق  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتعلق بعقود اإليجار وتفسير لجنة تفسيرات التقارير  17 معيار المحاسبة الدولي رقممحل  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

السابق  15المالية الدولية رقم المتعلق بتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد اإليجار وتفسير لجنة تفسيرات التقارير  4المالية الدولية رقم 
السابق المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي  27الحوافز وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  –المتعلق بعقود التأجير التشغيلية 

فصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار المبادئ الخاصة باإلثبات والقياس والعرض واإل
 منفرد مدرج في الميزانية. احتساب كافة عقود اإليجار بموجب نموذج

 

بشكل جوهري عن عملية االحتساب المحددة بموجب معيار  16لم تتغير عملية احتساب المؤجر بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم 
في معيار مبادئ مماثلة كما باستخدام أو التمويلية سواء التشغيلية المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار . سيستمر 17المحاسبة الدولي رقم 
ليس له أي تأثير على عقود اإليجار عندما تكون المجموعة  16. وبالتالي، فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17المحاسبة الدولي رقم 

 هي المؤجر.
 

عقود إيجاراتها )كمستأجر( في كل عقد من تصنيف باحتساب وتقوم كانت المجموعة ، 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيققبل 
 .17وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تاريخ بداية عقد اإليجار إما على أنها عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي

 

لإلثبات والقياس لكافة عقود اإليجار، التي تكون  ، قامت المجموعة بتطبيق نهج موحد16إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار الدوليعند تطبيق 
امات التزمنخفضة القيمة. قامت المجموعة بإثبات التي تعتبر فيها هي المستأجر، بإستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار . سديد مدفوعات اإليجار وحق استخدام الموجودات التي تمثل حق استخدام الموجودات األساسيةعقود اإليجار لت
 2019يناير  1في المبدئي تاريخ التطبيق بالمعيار عند تطبيق رجعي الثر األبباستخدام الطريقة المعدلة  16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود االنتقالية العملية الوسيلة اختارت المجموعة استخدام  يتم إعادة عرض معلومات المقارنة.لن  وبالتالي،
في تاريخ  4وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  17 معيار المحاسبة الدولي رقمعلى أنها عقود إيجار تطبق مسبقا  التي تم تحديدها 
 .التطبيق المبدئي

 

عقود  اماتالتزووالمعدات  الممتلكاتضمن  ةاألساسي الموجوداتحق استخدام الموجودات الذي يمثل استخدام في حق البإثبات المجموعة قامت 
 60,6ود اإليجار المسجلة امات عقالتزاستخدام الموجودات وفي حق البلغ خرى. األمطلوبات ضمن المدفوعات اإليجار تسديد اإليجار المقابلة ل

بخصم تقوم المجموعة  عقود اإليجار، اماتالتزعند قياس  المبقاة.دون أي تأثير على األرباح ، 2019يناير  1مليون دوالر أمريكي كما في 
الحق في استخدام بلغت قيمة  2019ديسمبر  31كما في .2019يناير  1في  %2.5مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي البالغ 

الموجودات استخدام في حق البوالمتعلقة  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في اإليجار عقود  لفةتكبلغت و مليون دوالر أمريكي 46,2الموجودات 
 ." في القائمة الموحدة للدخلاالستهالك" بند ضمن إدراجهامليون دوالر أمريكي وتم  11,0

 

 كالتالي:هي السياسات المحاسبية للمجموعة فإن  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيقعند 
 

 الحق في استخدام الموجودات (أ
 (.الذي يكون فيه الموجود األساسي متاحا  لالستخدامتاريخ العقد اإليجار )أي،  بدايةفي تاريخ  الموجوداتحق استخدام بإثبات الالمجموعة  تقوم

 تامالتزالألي إعادة قياس ويتم تعديلها ، وخسائر انخفاض القيمةمتراكم استهالك منها أي  مخصوما  بالتكلفة،  الموجوداتيتم قياس حق استخدام 
دة المتكبالمبدئية والتكاليف المباشرة المثبتة اإليجار عقود  اماتالتزمبلغ على  الموجوداتاستخدام في حق تكلفة ال . تتضمناإليجارعقود 

 منها حوافز اإليجار المستلمة. بدء عقد اإليجار مخصوما  ها في أو قبل تاريخ ئاإليجار التي تم إجراعقود ومدفوعات 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( للسنةإلزامية معايير وتفسيرات جديدة  2,5
 

 )تتمة( المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
 )تتمة( لحق في استخدام الموجوداتا (أ

 حقهالك ستعقد اإليجار، يتم إ فترةالمؤجر في نهاية  الموجودمن الحصول على ملكية  ةمعقولمتأكدة بصورة ما لم تكن المجموعة 
خضع حق ي .، أيهما أقصراإليجارعقد مدة المقدرة أو  ةأعمارها اإلنتاجيعلى أساس القسط الثابت على مدى الموجودات المثبتة استخدام 
والمعدات في  الممتلكات الموجودات ضمناستخدام  لحق المدرجةالقيمة  إثباتيتم  .انخفاض القيمةفحص إلى  الموجوداتاستخدام 
 الميزانية.

 
 اإليجارامات عقد التزب( 

على مدى ستسدد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي عقد امات التزبإثبات المجموعة تقوم عقد اإليجار، بدء في تاريخ 
يجار بدء عقد اإلتستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ  اإليجار،عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات  .عقد اإليجار فترة
اإليجار عقد  اماتالتزيتم زيادة مبلغ  عقد اإليجار، ءبدالفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة. بعد تاريخ لم يكن باإلمكان تحديد معدل إذا 

يجار اإلعقد امات لتزال المدرجةيتم إعادة قياس القيمة  ذلك،. باإلضافة إلى المسددةوتخفيض مدفوعات اإليجار اإلضافية عكس الفائدة يل
 الموجودأو تغيير في التقييم لشراء  ةفي مدفوعات اإليجار الثابتجوهري إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير 

 والمثبتة ضمن المطلوبات األخرى في الميزانيةاألساسي 
 

 والتقديرات المحاسبية الهامة  اآلراء 2,6
لموجودات للدخل والمصروفات واتؤثر على المبالغ المدرجة تقديرات قد و أراءإصدار إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة يتطلب 

والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى  االفتراضاتعدم التيقن بشأن هذه امات المحتملة. لتزالواإلفصاح عن اواإلفصاحات المرفقة والمطلوبات 
 التي تتأثر في الفترات المستقبلية.  المطلوباتوتعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات راء إجنتائج قد تتطلب 

 
 والتقديرات: اآلراءاستخدامات أوجه أهم فيما يلي 

 
 نموذج األعمال ( 1

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

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

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

 الناحية العملية؛ التي وضعتها اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتشغيل تلك السياسات منهداف األسياسات وال •
 و داء المحفظة؛ألتقييم اإلدارة  •
 .أو تحقيق مكاسب رأسمالية التعاقدية فوائد الحصصإيرادات فيما يتعلق بتحقيق اإلدارة  استراتيجية •
 
 قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة( 2

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  الديّنالمقاسة بالتكلفة المطفأة وأدوت للموجودات المالية  ةالخسارة االئتمانية المتوقعمخصص قياس 
ية والسلوك الظروف االقتصادية المستقبلالجوهرية حول فتراضات االو المعقدةنماذج الدخل الشامل اآلخر هو مجال يتطلب استخدام ال

وقيم  يةوتوقيت التدفقات النقدية المستقبلمقدار الناتجة(، وتقدير والخسائر تعثر العمالء في السداد سبيل المثال، احتمال  على) ياالئتمان
 .المخصصاتمن  مختلفةمستويات إلى تغييرات حيث يمكن أن تؤدي ال. وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل ضماناتال
 

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

 الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:
 
 حدوث التعثر في السداد للتصنيفات الفردية؛نموذج التصنيف االئتماني الداخلي، الذي يحدد احتمالية  -
الحالة األساسية في إطار ثالثة سيناريوهات تقوم المجموعة باحتساب تقديرات التوقيت المناسب الحتمالية حدوث التعثر في السداد  -

عن طريق تعيين االحتماالت، . ومن ثم يتم احتساب االحتمالية المرجحة للخسائر االئتمانية المتوقعة السيئةحالة الو الجيدةوالحالة 
 ، لكل سيناريو من السيناريوهات.والمتوقعة على أساس ظروف السوق الحالية

 لزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛لمعايير وتطبيق تحديد  -

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

69



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

16 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31
 
 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(والتقديرات المحاسبية الهامة  اآلراء 2,6
 
 ()تتمة قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة( 2
من جهة ومعدالت التعثر مستويات البطالة الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط واالقتصاد الكلي مثل متغيرات بين  الترابطتحديد  -

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

 ؛ المستقبليةاالختيار والترجيحات النسبية للسيناريوهات النظرة  -
 نموذج تصنيف المخاطر؛ وأنسب المالية ألغراض تحديد وتطبيق  الموجوداتتجزئة  -
االستحقاقات التعاقدية فيها األخرى التي ال تمثل يالت تسهيالت المتجددة والتسهبالنسبة للتحديد االستحقاقات السلوكية للتعرضات  -

 لالستحقاقات الفعلية. تمثيال  دقيقا  
 
 نظام التقاعد( 3

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

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  المجموعةتقييم لقدرة  بإجراءدارة اإلقامت 
غير مؤكدة التي من الممكن جوهرية لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور 

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

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية( 5

التقديرات تستند تلك في السوق النشطة. التي ال يتم تداولها ات المالية والمشتقات المالية تقديرات لتحديد القيم العادلة للموجودوضع كما يتم 
درجات مختلفة من الرأي وعدم التيقن، ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما على عوامل تتضمن عدة حول افتراضات بالضرورة على 

 .تلك التقديراتينتج عنها تغيرات مستقبلية في مثل 
 
 نخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة( ا6

ما إذا كانت الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية غير المحددة هي منخفضة القيمة على األقل على تحدد المجموعة 
والذي يعد ، ستردادالقابلة لالأساس سنوي. يثبت انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد قيمتها 

. تم اإلفصاح عن وتوضيح االفتراضات والتقديرات الرئيسية المستخدمة المستخدمة وقيمتهاالبيع  تكاليفلعادلة ناقصا  األعلى من بين قيمتها ا
 .13لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لمختلف الوحدات المنتجة للنقد بالتفصيل في إيضاح 

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

 الخسارة الفعلية.و
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.7
في الموضحة بالتفصيل تلك ، باستثناء في إعداد هذه القوائم المالية الموحدةبصورة مستمرة المتبعة الرئيسية السياسات المحاسبية فيما يلي 
 هي موضحة أدناه.  2,5إيضاح 

 
 استثمارات في شركات زميلة  )أ(

. إن النفوذ المؤثر هي القدرة على الشركات الزميلة هي تلـك الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذا  مؤثرا  ولكنها ال تسيطر عليها
فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على  تالمشاركة في اتخاذ القرارا

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة  .الملكية طريقة حقوق باستخدامات في الشركات الزميلة الستثماريتم احتساب اتلك السياسات. 
قيمة لحصة استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة. تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل اليا  إثبات خسارة انخفاض بتحديد ما إذا كان ضرور

انخفاض قيمة االستثمارات في الشركة الزميلة. إذا وجد مثل هذا الدليل، تقوم دليل موضوعي يثبت تقرير مالي، بتحديد ما إذا كان هناك 
القيمة والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة، ومن ثم إثبات خسارة المجموعة باحتساب قيمة انخفاض 

 الموحدة للدخل.قائمة انخفاض القيمة في ال
 

 إن تواريخ إعداد التقارير المالية للشركات الزميلة والمجموعة متطابقة والسياسات المحاسبية للشركات الزميلة مطابقة بشكل جوهري لتلك
على القوائم المالية المستخدمة من قبل المجموعة فيما يتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابهة في الظروف المتماثلة. يتم إجراء تعديالت 

ال توجد لدى المجموعة أية قيود جوهرية حول قدرتها على  لتحديد أي اختالفات في السياسات المحاسبية التي قد تكون قائمة.حدة المو
.وتسوية مطلوبات الشركات الزميلة استرجاع أو استخدام موجودات
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.7
 

 تحويل العمالت األجنبية )ب(
 
 المعامالت واألرصدة  (1)

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

السائدة بتاريخ بإستخدام 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
 

 تواريخالبستخدام أسعار الصرف السائدة ااألجنبية ب بالعمالتغير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية الموجودات والمطلوبات يتم تحويل 
يمة المقاسة بالقالدخل الشامل اآلخر خالل من المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة غير النقدية االستثمارات لمعامالت. يتم تحويل المبدئية ل

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

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

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

في "إحتياطي تحويل العمالت األجنبية" التي تشكل  عن التحويل. يتم تضمين أي فروق ناتجة فترة إعداد التقارير الماليةالسائدة في 
اد العمليات ستبعا. عند ستثناء الحد الذي تم فيه تخصيص فروق التحويل إلى الحقوق غير المسيطرةر باجزءا  من الدخل الشامل اآلخ

 فروق التحويل المرتبطة بها والمثبتة مسبقا  في الدخل الشامل األخر في القائمة الموحدة للدخل.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 
يتم 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 هاستحقاقا

 
 تاريخ اإلثبات  (1)

، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بتسليم التسويةت "العادية" للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ جميع المشتريات والمبيعا
العادية هي تلك التي تتعلق بشراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات  و المبيعاتأأو توصيل الموجود. المشتريات 

 خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامة  في القوانين أو حسب أعراف السوق. 
 
 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية  (2)

 مإلى استحقاقاتها باستخدا. يتم إطفاء العالوات والخصومات المطفأة لتكلفةابإثبات أذونات الخزانة وودائع لدى بنوك مركزية مبدئيا  يتم 
 الفائدة الفعلي.  معدلطريقة 

 
 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وقروض وسلف (3)

مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ ذات مالية الية األخرى والقروض والسلف هي موجودات الودائع لدى البنوك والمؤسسات الم
القروض المعاد التفاوض بشأنها هي القروض التي تم تعديل خطة سدادها كجزء من في السوق النشطة. وال يتم تداولها ثابتة  استحقاق

الضمان ودون تقديم أية لتتماشى مع التغيير في التدفقات النقدية للمقترض، في بعض الحاالت مع تحسن المستمرة عالقات العمالء 
 31تنازالت أخرى. تصنف مخاطر هذه الموجودات وفقا  لسياسة التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة كما هو موضح في إيضاح 

قيمة الفائدة الفعلي، معدلة لتحوط ال معدلستخدام طريقة ابعد اإلثبات المبدئي، يتم الحقا  قياس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة ب )ج(.
قيمة تلك  نخفاضان ع. يتم إثبات الخسائر الناتجة لخسائر االئتمانيةاالعادلة بفعالية، بعد خصم أي مبالغ تم شطبها ومخصص 

في الخسائر االئتمانية المتوقعة حساب مخصص في " واالئتمانيةخسائر الفي القائمة الموحدة للدخل ضمن "مخصص  الموجودات
خصومات من االقتناء والرسوم التي تعتبر جزءا  ال  وأاب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي عالوات الميزانية الموحدة. يتم احتس

 يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. يتم تضمين اإلطفاء ضمن "دخل الفوائد" في القائمة الموحدة للدخل.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.7
 

 )تتمة( األدوات المالية ج(
 
 الديّنأدوات  (4)

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إذا: الديّنيتم قياس أدوات 
 
 و التدفقات النقدية التعاقدية؛بالموجودات من أجل تحصيل االحتفاظ الذي يهدف إلى يتم االحتفاظ بالموجودات في نموذج األعمال  -

  

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

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

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات عند يف االقتراض األساسية األخرى وكذلك هامش الربح. وومخاطر وتكال
 ائدة على المبلغ األصلي القائم، تأخذ المجموعة في االعتبار الشروط التعاقدية لألداة المالية. الفوللديّن على المبلغ األصلي 

 

 القيمة العادلة للموجودات المدرجة بالتكلفة أو التكلفة المطفأة.ال يتم إثبات التغير في 
 

 :عند استيفاء كل من الشرطين التاليينبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الديّنيتم قياس أدوات 
 

وبيع الموجودات  النقدية التعاقديةتحصيل التدفقات تحقيق كل من األعمال الذي يهدف إلى باألدوات المالية في نموذج يتم االحتفاظ  •
 ؛ والمالية

 

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

ات المكاسب والخسائر الناتجة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع إثب الديّنيتم الحقا  قياس أدوات 
، يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة مسبقا  االستبعادنتيجة لتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. عند 

 في الدخل الشامل اآلخر من الدخل الشامل اآلخر إلى القائمة الموحدة للدخل.
 

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

 عمال.األنموذج بناء  على ألرباح أو الخسائر خالل اكمدرجة بالقيمة العادلة من  المالية
 

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

 

 استثمارات أسهم حقوق الملكية (5)
إذا قامت المجموعة  إالاألرباح أو الخسائر، خالل أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من أدوات نيف االستثمارات في يتم تص

. عند اإلثبات المبدئي، الدخل الشامل اآلخر عند اإلثبات المبدئيخالل بتصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من 
أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من أدوات اختيار ال رجعه فيه على أساس كل أداة على حدة لتصنيف إجراء للمجموعة  يجوز
يتم . إذا تم تصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه الدخل الشامل اآلخرخالل 

 يتم الحقا  تضمينها في القائمة الموحدة للدخل.ال الدخل الشامل اآلخر و فيستثناء دخل أرباح األسهم امكاسب والخسائر، بإثبات جميع ال
 
 خرىاألمالية الدوات األ (6)

 إذا:درجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم تصنيف الموجودات المالية كم
 أساسا  لغرض بيعها في المدى القريب؛ قتناؤهااتم  -
عند اإلثبات المبدئي، تعد جزءا  من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتهما معا  ويوجد هناك نمط فعلي حديث لربحية قصيرة األجل؛  -

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

 تحوط(أدوات ال بخالفمالية )المشتقات ال (7)
 المحتفظ بها لغرض المتاجرة في القائمة الموحدة للدخل ضمن "دخل المتاجرة".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 
لعقد ليتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة و، األرباح أو الخسائرخالل كمدرجة بالقيمة العادلة من  تلك األدوات الماليةتصنيفها. يتم تصنيف 

 في القائمة الموحدة للدخل.المختلط بأكمله 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.7
 

 )تتمة( األدوات المالية ج(
 
 ودائع ومطلوبات ثانوية (8)

 تدرج هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، بعد خصم المبالغ المسددة.
 

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

 
 انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجود؛ -
 

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

 

مكافآت المخاطر وال( قامت المجموعة بنقل جميع 1قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود سواء  ) -
موجود ولكنها قامت بنقل السيطرة على الجوهرية للمكافآت المخاطر والنقل أو إبقاء جميع تقم ب( عندما لم 2أو ) موجودية للالجوهر
 الموجود.

 
  ء مدته.أو إلغائه أو انتهاوفاؤه ام بموجب المطلوب قد تم لتزيتم استبعاد المطلوب المالي عندما يكون اال

 
 اتفاقيات إعادة شراء )هـ(

ويتم تضمين المقابل المستلم في  بسعر محدد مسبقا ، فإنها تبقى في الميزانية الموحدةها ائشر إعادةوفقا  للتعهد ببيع االستثمارات إذا تم 
قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء". يتم معالجة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم استحقاقها على ا"

 الفائدة الفعلي. معدل ترة تنفيذ االتفاقية باستخدام طريقة مدى ف
 

 تحديد القيمة العادلة )و(
تاريخ القياس.  السوق في مشاركيبين  ةمعاملة منظممطلوب في  لدفعه لتحوي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي السعر  يهلقيمة العادلة ا

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

 
ند إقفال العمل عفي السوق يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المسعرة في السوق النشطة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة 

 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 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تستحق عليها فوائد

الحالية ألدوات مالية تحمــل نفس الشروط  يةفائدة السوقالالتدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار نموذج على  الدفع عند الطلب بناء  
 وخصائص المخاطر. 

 
حديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع في السوق النشطة، فإنه يتم تالتي ال يتم تداولها ات أسهم حقوق الملكية ستثمارالبالنسبة 

يتم الحالية. تقنيات التقييم  صافي قيمةإلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مشابهة لها بصورة جوهرية، أو يتم تحديدها باستخدام 
 المخصومة ونماذج خصم أرباحعلى أساس التدفقات النقدية  3ضمن المستوى المصنفة تقييم سندات أسهم حقوق الملكية والصناديق 

 األسهم.
 

 بصافي قيم الموجودات المقدمة من قبل مدراء الصندوق. اتتدرج صناديق االستثمار
 

 .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،  اتإفصاحلغرض 
 .الموجودات أو المطلوبات

 
حدثت تحويالت ما إذا كانت قد  المجموعةحدد تعلى أساس متكرر، الموحدة المالية  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 

أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على إلى  )استنادا  تصنيفها ت في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم بين المستويافيما 
 .37إعداد تقرير مالي المفصح عنه في إيضاح ( في نهاية كل فترة قياس قيمتها العادلة ككل
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2.7
 

 الموجودات المالية انخفاض قيمة ز(
قامت المجموعة بتطبيق نهج من ثالث مراحل لقياس مخصص الخسائر االئتمانية، باستخدام نهج الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو 

، بالنسبة للفئات التالية من األدوات المالية التي لم المتعلق باألدوات المالية 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  مطلوب بموجب المعيار
 يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة؛ •
 المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ الديّنسندات  •
 ارتباطات القروض غير المدرجة بالميزانية؛ و •
 عقود الضمانات المالية واالعتمادات المستندية وخطابات القبول. •
 

القيمة العادلة من خالل األرباح أو يتم إثبات مخصصات انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التي لم يتم قياسها ب
 .انخفاض القيمةالخسائر ويتم إظهارها في مخصصات الخسائر االئتمانية. ال تخضع استثمارات أسهم حقوق الملكية لتقييمات 

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعةانخفاض قيمة نموذج 

عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة باختيار المتضمنة على نماذج نتائج الهي  يةخسائر االئتمانال الحتسابإن مخصص المجموعة 
حاالت العجز القيمة الحالية لجميع المتوقعة ئتمانية االخسائر ال. يعكس نموذج انخفاض قيمة والترابط المتبادل بينهاالمدخالت المتغيرة 

 الماليةالمتوقع لألداة ( على مدى العمر 2التالية أو )شهرا  االثني عشر ( على مدى 1إما )النقدي المتعلقة بأحداث حدوث التعثر في السداد 
مرجحة ونتائج االحتماالت الغير متحيزة نتائج يعكس مخصص الخسائر االئتمانية تبعا  لتدهور االئتمان اعتبارا  من تاريخ االثبات المبدئي. 

 .مةوداعوالتي تأخذ في االعتبار سيناريوهات متعددة تستند إلى توقعات معقولة 
 

والخسارة ( EAD)وقيمة التعرض عند التعثر في السداد  (PD)من احتمالية حدوث التعثر في السداد الخسائر االئتمانية المتوقعة تنتج 
المالية، إما اماته التزاحتمالية حدوث التعثر في السداد احتمالية تعثر المقترض في سداد  تمثل(. LGDالتعثر في السداد )حدوث في حالة 

تعتبر قيمة التعرض عند التعثر في السداد تقديرا  للتعرض . املتزالعمر المتبقي لالعلى مدى على مدى االثني عشرا  شهر القادمة أو 
بما  للتعثر في السداد في تاريخ مستقبلي، مع األخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرضات الممولة بعد تاريخ إعداد التقرير المالية

لتعرضات غير الممولة بما في ذلك قيمة التعرض عند التعثر في السداد فيما يتعلق با. يتم تحديد والفائدة لك المبلغ األصلي للديّنفي ذ
الخسارة في حالة حدوث حدد تالتحليل السلوكي وعوامل التحويل االئتماني التنظيمية. واقع خبرة غير المسحوبة من خالل االرتباطات 

للخسارة في حالة حدوث السداد. تتمثل المحددات الرئيسية عثر في التعرض في حالة التالناتجة عن الخسارة المحتملة د التعثر في السدا
وبيانات الخسارة الخارجية وفترة  قطاع من القطاعات، من بين أمور أخرى، في بيانات االسترداد / الخسارة السابقة لكل التعثر في السداد

كان إذا نتائج النموذج اإلدارة على  استثناءاتويمكن تطبيق  .وعوامل أخرى ةالتنظيمي اتدل الخصم والتوجيهاالسترداد المتوقعة ومع
 .يةمخاطر االئتمانالفي الجوهرية زيادة المع هدف ذلك يتماشى 

 
منحه كما تدهور االئتمان منذ  ىباستخدام نهج من ثالث مراحل يستند إلى مدمخصصات الخسائر االئتمانية قيمة ال انخفاضيقيس نموذج 

 هو موضح أدناه: 
 

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

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

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

 :2المرحلة ضمن التي يتعين أخذها في االعتبار عند تصنيف الموجود 
 
المطفأة تكلفة الترحيل تلقائيا  ، يتم بشكل جوهري التصنيفالتغير في  تدهورما ي. حيثمنحهاتصنيف المخاطر منذ التغيرات في  •

 .2المالية إلى المرحلة للموجودات 
 

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

 

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

 

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

 .لعملا لجنةالذي يخضع لقرار  لبلدأو ا علقطاا في دمحد ضعف •
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.7
 
 )تتمة( الموجودات المالية انخفاض قيمة ز(
أي مؤشرات محددة أخرى بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما فيما يتعلق  •

الحصر، المتأخرات مع المقرضين اآلخرين والدعاوى القضائية المرفوعة ضد بالملتزم أو التعرض على سبيل المثال ال 
الملتزم من قبل المقرضين / الدائنين اآلخرين والتغيرات السلبية في مؤشرات السوق لألداء المالي وما إلى ذلك، وتحدد لجنة 

 العمل بأن هذا يمثل تدهورا  جوهريا  في جودة االئتمان.
 

دوات المالية التي توجد لديها دليل موضوعي النخفاض القيمة أنها منخفضة القيمة ائتمانيا  ويتم تضمينها في تعتبر األ – 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  2لة المرحعلى 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 ال بعد انقضاء إ 2إلى المرحلة  3في المرحلة تعرضات مصنفة أي تحويل عالوة على ذلك، ال يتم  ا .شهر

  .إلعادة التصنيف استحقاق الحساب
 

 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. المتغيرات االقتصادية المتوقعة على العالقات المتدهورة لتحديد 
لي والبطالة تتضمن العوامل االقتصادية الكلية التي تم أخذها في االعتبار على المتغيرات المتعلقة بالنفط والناتج اإلجمالي المح

والمؤشرات العقارية. يتم إجراء مراجعة بصورة منتظمة للمنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات لألوضاع 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 مقترض أن البعلى 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 جوهري آخر إعادة تنظيم مالي عملية أو  هإفالس

االقتصادية  الظروفالمجموعة أو  يفالجهات 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  ةرمتأخأو الفائدة على المبلغ األصلي القائم للدّين تكون المدفوعات على المبلغ األصلي  مادعن 3 حلةرلما فئة نضميا  ئتمانا
 .رکثأو أ ما وي 90 دةلمالسداد 

 
 رداد.قعي لالستل واحتماك اناوالتحصيل وال يوجد هلهيکلة دة اعاإة طنشأجميع راء جد إلمالية بعودات اجولمطب اشم يت
 
 محاسبة التحوط  (ح)

المقايضات وعقود الخيارات و العقود المستقبلية والعقود اآلجلةعلى  تدخل المجموعة في معامالت األدوات المالية المشتقة متضمنة  
إدارة من أجل ن المعامالت المتنبأ بها. عة، بما في ذلك التعرضات الناتجة التعرضات ألسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبيإلدارة 

تدرج بالقيمة العادلة. المالية مخاطر معنية، تطبق المجموعة محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي معايير محددة. تدرج المشتقات 
أخرى" بينما تدرج المشتقات التي تحمل قيما  ضمن "فوائد مستحقة القبض وموجودات تي تحمل قيما  سوقية موجبة الالمالية المشتقات 
 أخرى" في الميزانية الموحدة.البة ضمن "فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات سوقية س

 
طبيعة بما 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.
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 )تتمة(محاسبة التحوط  (ح)

في موازنة التغيرات في القيمة العادلة ألدوات التحوط  فعاليةلضمان تقييم رسمي  إجراءبتقوم 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 

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

 ن تؤثر بشكل جوهري على القائمة الموحدة للدخل.أللتغيرات في التدفقات النقدية التي يمكن عرض التعرض وللغاية المعاملة محتملة 
 

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

 قة بموجود أو بمطلوب مثبت أو بمعاملة متنبأ بها. بمخاطرة معينة متعل
 
 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. 
 

سبة التحوط. محا تفي بمعاييرإلغاؤها أو تنفيذها، أو لم تعد أو  تتوقف عالقة التحوط عندما تكون األدوات المالية المحوطة قد تم بيعها
الفرق بين يتم إطفاء  ه، فإنمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالأو  لبنود التحوط المسجلة بالتكلفة المطفأةبالنسبة 

. إذا القيمة المدرجة للبند المحوط عند انتهاء مدته والقيمة التي تم إدراجها من دون تحوطها على مدى المدة المتبقية للتحوط األصلي
 مباشرة  في القائمة الموحدة للدخل. ةنه يتم إثبات تعديل القيمة العادلة غير المطفأإحوط، فتستبعاد بند الاتم 
 
 تحوطات التدفقات النقدية (2)

المكسب أو الخسارة من أداة من يتم إثبات جزء فإنه شروط محاسبة التحوط، تستوفي التدفقات النقدية التي  اتفيما يتعلق بتحوط
مباشرة  في  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 عأي مكاسب أو خسائر ناتجة  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  التحوطن أي مكسب أو خسارة متراكمة ناتجة عن أدوات إالتدفقات النقدية، فطات تحوالتحوط. في حالة 

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

 
 مقاصة األدوات المالية (ط)

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

 
 إثبات اإليراد (ي)

ن تتدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليراد بموثوقية. كما يجب أيتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل 
 :الوفاء بمعايير اإلثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليراد
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 )تتمة( إثبات اإليراد (ط)
 
 دخل الفوائد ومصروفات الفوائد  (1)

فوائد بمعدل الفائدة الفعلي وهو الفوائد أو مصروفات اليتم تسجيل دخل  نهإف، التي تستحق عليها فائدةالمالية بالنسبة لجميع األدوات 
من المبلغ  ةالماليلألداة خالل العمر الزمني المقدرة من المستقبلية النقدية أو المقبوضات  المدفوعاتالمعدل الذي بموجبه يتم خصم 

القروض  علىالفوائد يعلق إثبات دخل . حيثما يكون ذلك مناسبا  الصافي المدرج للموجود المالي أو المطلوب المالي أو فترة أقصر، 
 يوما  أو أكثر.  90متأخر عن السداد لمدة الفائدة و/ أو المبلغ األصلي للدّين عندما تكون  والسلف

 
  الرسوم والعموالت (2)

معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية، ويتم إثباتها على مدى أعمارها إال إذا من ئتمان كجزء ال يتجزأ الالناتجة من االرسوم يتم معاملة 
امات أداء معينة بعد التزيتم إثبات الرسوم والعموالت المرتبطة بعندها يتم إثباتها مباشرة . فإلى طرف آخر األساسية تم بيع المخاطر 
 . اكتسابهاعند  إثبات دخل الرسوم والعموالت األخرىامات. لتزالوفاء بهذه اال

 
 دخل أرباح أسهم  (3)

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

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

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

يمة النخفاض القالشهرة  مراجعةامات المحتملة المقتناة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم لتزالقيمة العادلة المحددة للموجودات والمطلوبات واال
. بعد منخفضة القيمةيمكن أن تكون  القيمة المدرجةتشير بأن كانت األحداث أو التغيرات في الظروف إذا ذلك سنويا  أو أكثر من 

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

ي بقيمها العادلة بتاريخ اإلثبات. بعد اإلثبات المبدئي، تدرج الموجودات غير يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند اإلثبات المبدئ
 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 
مة الموحدة مباشرة  في القائ انخفاض القيمةيتم إثبات خسارة نه إف، المدرجة قيمتهامنتجة للنقد( أدنى من الوحدات من ال)أو مجموعة 

 للدخل. 
 

المقتناة في دمج األعمال، ذات األعمار غير المحددة ، يتم تخصيص الشهرة والموجودات غير الملموسة نخفاض القيمةالغرض فحص 
د أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد، والتي من المتوقع أن تستفيمن 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 
 الوحدات. كل وحدة أو مجموعة من الوحدات التي تم تخصيص الشهرة لها: 

 
 ضمن المجموعة والتي يتم مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية؛ و أدنى مستوى مثل ي -
 
للمجموعة المحددة وفقا  للمعيار  الجغرافيةقطاعات التقارير الرئيسية أو قطاعات األعمال باالستناد إلى القطاع  ليست أكبر من -

 المتعلق بالقطاعات التشغيلية. 8الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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 ممتلكات ومعدات (ل)

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

إعادة التقييم، الناتج عن . يتم إثبات نتائج فائض إعادة التقييم كبند منفصل ضمن الحقوق. يتم إثبات العجز إلى مدخالت غير ملحوظة
يتم الذي المثبت مسبقا  على نفس الموجود الذي يقوم مباشرةُ بمقاصة الفائض ستثناء العجز االموحدة للدخل، بإن وجد، في القائمة 

 .ضمن الحقوق مقاصته مباشرة  مقابل الفائض في إحتياطي إعادة التقييم
 

 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 االإن األعمار ا
 

 سنة  50إلى  40 مباني مملوكة ملكا  حرا   −
 سنوات 10او لغاية  التأجيرعلى مدى فترة عقد  تركيبات وتحسينات −
 سنوات 10لغاية  ممتلكات ومعدات أخرى −

 
 استثمار عقاري (م)

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

مكاسب أي . يتم إثبات ةالمتراكم وانخفاض القيمةستخدام طريقة القسط الثابت( اسنة ب 40لـبناء  على األعمار اإلنتاجية المقدرة المباني 
 .إتمام عملية البيععند أو ستبعاد الافي فترة لدخل ل الموحدةقائمة الالعقاري في  ن استبعاد االستثمارعناتجة ئر خساأو 
 
 نقد وما في حكمهال (ن)

ودائع لدى باإلضافة إلى تلك اليشمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء الودائع اإلحتياطية اإلجبارية، 
 ستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل.اخزانة ذات تواريخ الخرى وأذونات األمالية المؤسسات البنوك وال
 
 مخصصات (س)

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

 
 مزايا الموظفين (ع)
 

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

 كتواريةالاام المزايا المحددة، والتي تشتمل على المكاسب والخسائر التزيتم إثبات إعادة قياسات صافي موظفين المعنيين. الفترة خدمة 
  .جودات النظام وتأثير سقف الموجودات )إن وجدت( بإستثناء الفوائد مباشرة  في الدخل الشامل اآلخروعائد مو

 
 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. 

 
اده. المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات لجميع الفروق المؤقتة وتحتسب على أساس المعدل الذي من المتوقع سدالضريبة يتم احتساب 

 يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة فقط إذا كان االسترداد محتمال . 
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 موجودات األمانة (ص)

 نها ال تدرج في الميزانية الموحدة.إف وفقا  لذلك،الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة ال يتم معاملتها كموجودات للمجموعة، 
 
 حقوق غير مسيطرة (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. ك.البن
 
 1ائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة أوراق رأسمالية د (ر)

ضمن الحقوق في الميزانية الموحدة وسيتم احتساب  للمجموعة 1الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  يتم إثبات األوراق الرأسمالية
 لتلك األوراق الرأسمالية كمدين في األرباح المبقاة ةالمقابل التوزيعات

 
 أرباح على األسهم العادية (ش)

 يتم إثبات األرباح على األسهم العادية كمطلوب وتخصم من الحقوق عندما يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك.
 

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

 
 أسهم الخزانة (ت)

تضمين أي فائض/عجز ناتج من البيع الالحق ألسهم الخزانة ك بالتكلفة وتخصم من الحقوق. يتم أدوات الملكية الخاصة بالبنيتم إثبات 
 ضمن إحتياطي رأس المال 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 
 في القائمة الموحدة للدخل مع عمل تأثير مماثل للحقوق.فترة االكتساب  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 مدفوعات  إجراءالمالية هي العقود التي تتطلب من المجموعة  تالضمانا

. إن ارتباطات القرض هي ارتباطات مؤكدة لتقديم الدّينوفقا  لشروط أداة  استحقاقهاعند بسداد المدفوعات نتيجة لفشل مدين محدد 
 االئتمان وفقا  للشروط والبنود المحددة مسبقا .

 
معدلة لتكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة  إلى إصدار مالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة، يتم مبدئيا  إثبات الضمانات ال

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

متعلقة بالضمانات ال المطلوباتأية زيادة في  إثبات مالمتوقعة لتعويض حامل العقد بعد خصم أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها. يت
 . في القائمة الموحدة للدخل

 
 موجودات مستردة (ذ)

الموجودات المستردة هي موجودات مقتناه من تسوية دّين. تدرج هذه الموجودات بقيمتها المستردة أو قيمتها العادلة، إيهما أقل 
 . في الميزانية الموحدة وتسجل ضمن "موجودات أخرى"

 
 الخدمات المصرفية اإلسالمية (ض)

 مبادئ الشريعة اإلسالمية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. يتم إجراء أنشطة الخدمات المصرفية اإلسالمية للمجموعة وفقا  ل
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 )تتمة( الخدمات المصرفية اإلسالمية (ض)
 
 أرباح محظورة شرعا   -

مع الشريعة اإلسالمية. وعليه تقوم المجموعة بترحيل هذه تتوافق ن مصادر ال عبتجنب اإليرادات الناتجة  اإلسالميةالعمليات تلتزم 
 باستخدامها ألغراض اجتماعية خيرية.  اإلسالميةالعمليات والتي تقوم  االعمال الخيريةاإليرادات إلى حساب 

 
 األموال المختلطة  -

 . للمجموعةال يتم خلط أموال العمليات اإلسالمية مع أموال العمليات التقليدية 
 
 المنتجات اإلسالمية (أ.أ)
 

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

 سيتمالسعر الذي تم فيه شراء الموجود وكذلك ينص على مبلغ الربح الذي بوالذي بموجبه تقوم المجموعة )البائع( بإبالغ المشتري 
 إثباته.

 
 اإلجارة

بين المجموعة )المؤجر( والعميل )المستأجر(، الذي بموجبه تكتسب المجموعة ربح عن طريق احتساب إيجارات على  إيجارعقد هو 
 الموجودات المؤجرة للعميل.

 
 التورق

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

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

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

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

 
 الوكالة

هو عقد الذي بموجبه تقدم المجموعة مبلغ معين من المال للوكيل الذي يقوم باستثماره وفقا  لشروط محددة نظير أتعاب معينة )مبلغ 
أي خرق أو في السداد التقصير  السداد أوالتعثر في سترجاع المبلغ في حالة امن المال أو نسبة من المبلغ المستثمر(. يلتزم الوكيل ب

 من 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  

فق عليه وطريقة التسوية سواء  كان ذلك كمبالغ مستلمة ، ومن ثم بيعها إلى صاحب العقد بسعر متمحددة 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: 
 

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

 
 يتم إثبات دخل اإلجارة على مدى عقد اإلجارة بحيث تحقق معدل عائد ثابت على صافي االستثمارات المستحقة. 
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 )تتمة( إثبات اإليراد
بينما يتم ، مقتضى الحاللنتائج الفعلية حسب قع اامن و ةضاربة على النتائج المتوقعة معدليستند الدخل )الخسارة( من التمويل بالم

 لدخل. لبطريقة مماثلة الخسائر احتساب 
 

ستحقاق على مدى فترة العقد، ويتم تعديله مقابل الدخل الفعلي عند استالمه. الامبدأ مقدر من عقد الوكالة على أساس يتم إثبات الدخل ال
 يتم احتساب الخسائر عند تاريخ اإلعالن عنها من قبل الوكيل. 

 
 المطلقة ستثمارحسابات االحقوق حاملي أرباح حصة  (بأ.)

حاملي حقوق يتم احتساب األرباح بعد األخذ في االعتبار جميع اإليرادات والمصروفات في نهاية السنة المالية ويتم توزيعها بين 
حاملي ق حقو. يتم احتساب حصة األرباح لالمجموعة ومساهميمودعين المضاربة على والتي تتضمن المطلقة  ستثمارحسابات اال

 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 المطلقة  ستثمارحاملي حسابات االحقوق تحمل يال 
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 صافي دخل الفوائد 3
 2019 2018 
 ─────── ─────── 

 دخل الفوائد  )أ(
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 110,160 98,442 أذونات خزانة
 97,821 122,510 ودائع لدى بنوك 

 1,116,706 1,203,401 قروض وسلف
 331,063 419,600 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 ─────── ────── 
 1,843,953 1,655,750 
 ─────── ────── 
 

 2019 2018 
 ─────── ─────── 

 مصروفات الفوائد )ب(
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 88,697 192,933 يات إعادة شراء(اتفاقبموجب  بما في ذلك اقتراضاتودائع من بنوك )   

 614,395 693,678 ودائع العمالء
 12,134 5,842 مطلوبات ثانوية

 ─────── ──────  892,453 715,226 
 ─────── ────── 
 951,500 940,524 
 ════════ ═══════ 
 

 2018 2019 رسوم وعموالت  4
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   دخل الرسوم والعموالت 

 112,536 117,911 خدمات المعامالت المصرفية -  
 24,151 19,951 *رسوم اإلدارة واألداء والسمسرة -  

 (7,799) (10,557) مصروفات الرسوم والعموالت
 ─────── ────── 
 127,305 128,888 
 ════════ ═══════ 
 

مليون دوالر أمريكي( من دخل الرسوم المتعلقة بأنشطة األمانة  9,7: 2018مليون دوالر أمريكي ) 10,5مبلغ وقدره * تتضمن هذه على 
 والوكالة األخرى.

 

 2018 2019 دخل المتاجرة 5
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 30,203 39,196 معامالت العمالء – عمالت األجنبيةال صرف
 8,865 4,885 الخاصة بالبنك متاجرة الأنشطة 

 ────── ────── 
 44,081 39,068 
 ═══════ ═══════ 
 مركزيةقد وأرصدة لدى بنوك ن )أ(6
 2019 2018 
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 903,916 970,011 (23نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري )إيضاح 
 486,554 396,967 *ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية

 ────── ────── 
 1,366,978 1,390,470 
 ═══════ ═══════ 

 

اليومية. يةعمليات التشغيلالفي  لالستخدام ةاإلجباري غير متوفر حتياطيئع اإلإن ودا* 
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 مركزيةبنوك أذونات خزانة وودائع لدى  )ب( 6
 2019 2018 
 ──────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 352,859 727,542 مصرف البحرين المركزي
 1,140,183 1,137,879 بنك الكويت المركزي 

 294,932 306,165 البنك المركزي المصري
 130,753 30,754 البنك المركزي العراقي

 ──────── ──────── 
 2,202,340 1.918,727 
 ════════ ════════ 
 

 .بالعمالت المحلية المعنية لكل منهاممولة هي و المحليةهي معروضة بالعملة الودائع لدى البنوك المركزية وأذونات الخزانة 
 
 قروض وسلف 7
 2019  2018 

 
 ألف

 % دوالر أمريكي
 ألف

 % دوالر أمريكي
     أ( حسب القطاع الصناعي

 13,5 2,732,571 12,7 2,741,426 استهالكي/ شخصي
 7,5 1,520,131 8,0 1,710,385 رهن سكني

 25,9 5,267,616 26,5 5,717,748 تجاري وصناعي 
 25,3 5,143,957 25,7 5,529,821 عقاري

 5,8 1.171.627 5,4 1,153,099 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 18,9 3,840,749 18,6 3,999,375 خدمات 

 0.7 147,872 0,7 150,611 حكومي/ قطاع عام
 2,4 494.684 2,4 509,659 أخرى

 ──────── ───── ──────── ──── 
 21,512,124 100,0 20,319,207 100.0 
  ─────  ──── 

  (490,398)  (413,259) (2و 1مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 
  (324,848)  (356,505) (3مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ───────  ───────  
 20,742,360  19,503,961  
 ═══════  ═══════   
 2019  2018 

 
 ألف

 % دوالر أمريكي
 ألف

 % دوالر أمريكي
     ب( حسب اإلقليم الجغرافي

 18,1 3,670,637 17,8 3,821,623 مملكة البحرين
 48.5 9,859,978 48,7 10,486,465 دولة الكويت

 14,1 2,873,672 12,8 2,751,961 األخرىالخليجي دول مجلس التعاون 
 8,7 1,772,606 9,2 1,988,072 المملكة المتحدة

 8,5 1,723,554 9,9 2,120,162 جمهورية مصر العربية 
 0,9 174,880 0,6 138,774 أوروبا ) بإستثناء المملكة المتحدة( 

 0,5 92,920 0,5 98,150 آسـيا )باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي(
 0,7 150,960 0,5 106,917 أخرى 

 ──────── ───── ──────── ──── 
 21,512,124 100,0 20,319,207 100.0 
  ─────  ──── 

  (490,398)  (413,259) (2و 1مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 
  (324,848)  (356,505) (3مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ───────  ───────  
 20,742,360  19,503,961  
 ═══════  ═══════  
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 )تتمة( قروض وسلف 7
 

 للقروض والسلف ج( الجودة االئتمانية 
 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 

 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
 
 2018 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
     

     درجة المعيار العالي 
 3,452,323 - 127,873 3,324,450 األفراد

 9,016,248 - 324,598 8,691,650 الشركات
     درجة المعيار األساسي 

 312,086 - 135,532 176,554 األفراد
 7,158,771 - 2,189,098 4,969,673 الشركات

     منخفضة القيمة ائتمانيا  
 71,926 71,926 - - األفراد

 307,853 307,853 - - الشركات
 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 17,162,327 2,777,101 379.779 20,319,207 

مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية 
 (815,246) (324,848) (365,332) (125,066) المتوقعة 

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 17,0.37,261 2,411,769 54,931 19,503,961 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
 

 .جودة ائتمان القروض والسلف للحصول على المزيد من التفاصيل حول 31يرجى الرجوع إلى إيضاح 
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 )تتمة( قروض وسلف 7
 
 ائتمانياً  منخفضة القيمةوعد استحقاقها ولكنها غير م تئفاال( التحليل الزمني للقروض والسلف د
 2019 

 
 لغاية
 يوماً  30

 إلى  31من 
 يوماً  60

 إلى  61من 
 المجموع يوماً  89

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 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 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 
 
 2018 

 
 لغاية
 يوما   30

 إلى  31من 
 يوما   60

 إلى  61من 
 المجموع يوما   89

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
     

 148,835 25,590 37,036 86,209 األفراد
 167,892 44,806 14,558 108,528 الشركات

 ──────── ─────── ─────── ────────  194,737 51,594 70,396 316,727 
 ════════ ═══════ ═══════ ════════ 
 

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

 
 2019 بشكل فرديائتمانياً  المنخفضة القيمةالقروض والسلف  ( هـ
 المجموع شركات أفراد 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    

 414,791 348,126 66,665 ائتمانيا   المنخفضة القيمة والسلف 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 القروض الخسائر االئتمانية المتوقعة على تغطية 
 ════════ ════════ ════════ 

 21,512,124 17,560,636 3,951,488 والسلف  إجمالي القروض
 %1,9 %2,0 %1,7 المنخفضة القيمة ائتمانيا  والسلف نسبة القروض  ─────── ─────── ─────── 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 2018 
 المجموع شركات أفراد 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    

 379,779 307,853 71,926 ائتمانيا   المنخفضة القيمةوالسلف إجمالي القروض 
 (324,848) (263,571) (61,277) (3مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ─────── ─────── ─────── 
 10,649 44,282 54,931 
 ════════ ════════ ════════ 

 %85,5 %85,6 %85,2 المنخفضة القيمة ائتمانيا  والسلف  القروضالخسائر االئتمانية المتوقعة على تغطية 
 ════════ ════════ ════════ 

 20,319,207 16,482,872 3,836,335 والسلف  إجمالي القروض
 ─────── ─────── ─────── 

 %1.9 %1.9 %1.9 والسلف المنخفضة القيمة ائتمانيا  نسبة القروض 
 ════════ ════════ ════════ 
 

 ديسمبر 31مليون دوالر أمريكي كما في  290.8بشكل فردي ائتمانيا   المنخفضة القيمةالقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض  بلغت
  مليون دوالر أمريكي(. تتألف الضمانات من النقد واألوراق المالية والعقارات. 357,9: 2018ديسمبر  31) 2019

 
مليون دوالر أمريكي( دون  243.1: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في  218,9القيمة المدرجة للتسهيالت االئتمانية المعاد هيكلتها  بلغت

 أي تأثير جوهري على الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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 )تتمة( قروض وسلف 7
 
 القروض والسلف  نخفاض قيمةا( مخصص و

 القروض والسلف حسب الفئة: نخفاض قيمةاخسائر لمخصص تسوية فيما يلي 
 
 األفراد -انخفاض قيمة القروض والسلف خسائر ( مخصص 1
 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) للسنة صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 (27,028) (27,028) - - * مبالغ تم شطبها خالل السنة

 78 121 (77) 34 تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى     
 ────── ────── ────── ────── 

 90,702 56,798 7,956 25,948 2019 ديسمبر 31في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 2018 
 المجموع 3 المرحلة 2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
     

 92,055 39,422 13,576 39,057 )معاد عرضه( 2018يناير  1في 
 - 2,348 1,371 (3,719) 1محول من المرحلة 
 - 5,798 (5,798) - 2محول من المرحلة 

 18,762 16,950 551 1,261 صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة 
 (2,880) (2,880) - - * مبالغ تم شطبها خالل السنة

 (512) (361) (165) 14 تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى     
 ────── ────── ────── ────── 

 107,425 61,277 9,535 36.613 2018 ديسمبر 31في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 الشركات  –انخفاض قيمة القروض والسلف خسائر ( مخصص 2

 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 

 76,786 44,868 43,578 (11,660) للسنة صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 (114,030) (114,030) - - * مبالغ تم شطبها خالل السنة

 8,485 7,356 (46) 1,175 الصرف وتعديالت أخرىتعديالت سعر      
 ────── ────── ────── ────── 

 679,062 299,707 304,498 74,857 2019 ديسمبر 31في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة( قروض وسلف 7
 
 )تتمة(القروض والسلف  انخفاض قيمةمخصص  (و
 
 )تتمة(الشركات  –انخفاض قيمة القروض والسلف  خسائر ( مخصص2

 2018 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
     

 757,272 285,257 365,091 106,924 )معاد عرضه( 2018يناير  1في 
 - 81 - (81) 1محول من المرحلة 
 - 21,645 (25,793) 4,148 2محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 للسنة 

(22,475) 17,437 104,941 99,903 
 (163,848) (163,848) - - * مبالغ تم شطبها خالل السنة

 14,494 15,495 (938) (63) سعر الصرف وتعديالت أخرىتعديالت      
 ────── ────── ────── ────── 

 707,821 263,571 355,797 88,453 2018 ديسمبر 31في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 .* تتعلق المبالغ المشطوبة بالكامل خالل السنة بالقيمة المدرجة للقروض
 
 والمخصصات األخرى مخصص الخسائر االئتمانية (ز

 القائمة الموحدة للدخل:في المخصصات افي صاحتساب فيما يلي 
 2019 2018 
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 118,665 87,013 و(7صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلف )إيضاح 
القروض المشطوبة من مخصص والسلف خالل السنة )مبالغ مستردة من القروض 

 (42,738) (30,587) بالكامل في السنوات السابقة( 
صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير 

 679 (2,316) (8المتاجرة )إيضاح 
المدرجة في الميزانية  صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات غير

 9,616 307 وأخرى
 ─────── ─────── 
 54,417 86,222 
 ════════ ════════ 
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 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 8
 2019 

 أ( حسب القطاع 
 محتفظ بها 

بالتكلفة 
 المطفأة 

 محتفظ بها 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر 

 محتفظ بها 
بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح 
 المجموع أو 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  اتحكوملسندات وسندات دين 
 923,315 - 179,096 744,219 سندات دين حكومية أخرى وسندات 

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

1,292,804 نوك ومؤسسات مالية أخرىبصادرة من قبل  -
2,399 

219,415 - 1,512,219 
 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 صادرة من قبل بنوك ومؤسسات مالية أخرى -

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

 9,145,021 118,444 1,304,107 7,722,470 المجموع
 (11,140)    ات الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصوما  منها: مخصص  ════════ ════════ ═══════ 
    ──────── 
    9,133,881 

    ════════ 
 2018 

 
 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

 1,972,833 - 303,648 1,669,185 دول مجلس التعاون الخليجي  اتحكوملسندات وسندات دين 
 1,096,991 - - 1,096,991 سندات دين حكومية أخرى وسندات 

 943,535 - 111,364 832,171 سندات شركات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي
     وشهادات إيداع: أوراق

 1,605,745 - 275,549 1,330,196 نوك ومؤسسات مالية أخرىبصادرة من قبل  -
 1.653,531 - 247,833 1,405,698 صادرة من قبل شركات -

 197,529 168,165 29,364 - أسهم حقوق الملكية أدوات 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 
 6,334,241 967,758 168,165 7,470,164 
     استثمارات غير مسعرة ──────── ──────── ──────── ─────── 

     وشهادات إيداع: أوراق
 30,950 - 12,950 18,000 صادرة من قبل بنوك ومؤسسات مالية أخرى -

 80,865 579 80,286 - أدوات أسهم حقوق الملكية
 ─────── ──────── ──────── ──────── 
 18,000 93,236 579 111,815 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 

 7,581,979 168,744 1,060,994 6,352,241 المجموع
 (13,451)    ات الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصوما  منها: مخصص  ════════ ════════ ═══════ 
    ──────── 
    7,568,528 

    ═════════ 
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 )تتمة( محتفظ بها لغرض غير المتاجرةات استثمار 8
 

 31أمريكي كما في  دوالرمليون  7,876.4ة بالتكلفة المطفأالمتاجرة المدرجة غير المحتفظ بها لغرض  اتستثمارلالبلغت القيمة العادلة 
 مصنفمليون دوالر أمريكي  7,862,5مليون دوالر أمريكي( ومن ضمنها مبلغ وقدره  6,182,9 :2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر 

مليون دوالر  13,9مليون دوالر أمريكي( ومبلغ وقدره  6,164,9 :2018ديسمبر  31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ) 1ضمن المستوى 
 مليون دوالر أمريكي(. 18,0: 2018ديسمبر  31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ) 2ضمن المستوى  مصنفأمريكي 

 
مليون دوالر  22,2: 2018مليون دوالر أمريكي ) 40,8ل من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بلغ الدخ
 أمريكي(.

 
 ات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرةستثمارالا ائتمان جودةب( 

 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) الخسائر االئتمانية المتوقعة  اتمخصوما  منها: مخصص
     

 229,043 - - - بالقيمة العادلة مدرجة أدوات أسهم حقوق الملكية 
 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 8,707,569 197,269 - 9,133,881 

 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
 
 2018 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    

 5,027,828 - 4,909 5,022,919 درجة المعيار العالي 
 2,275,757 - 151,944 2,123,813 درجة المعيار األساسي 

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 7,146,732 156,853 - 7,303,585 

 (13,451) - (3,722) (9,729) مخصوما  منها: مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
     

 278,394 - - - أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة 
 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 7,137,003 153.131 - 7,568,528 

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

 للحصول على مزيد من التفاصيل عن جودة االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة. 31يرجى الرجوع إلى إيضاح 
 

 ج( التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 2019 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    

 13,451 - 3,722 9,729 2019يناير  1في 
 - - 84 (84) 1محول من المرحلة 

 (2,316) - (2,073) (243) صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة 
 5 - - 5 أخرى وتعديالتتعديالت سعر الصرف 

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 11,140 - 1,733 9,407 2019ديسمبر  31في 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 8
 

 )تتمة(ج( التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 2018 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    

 15,817 450 2,520 12,847 )معاد عرضه( 2018يناير  1في 
 - - 829 (829) 1محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية 
 679 - (77) 756 المتوقعة للسنة 

 (3,045) (450) 450 (3,045) وتعديالت أخرىتعديالت سعر الصرف 
 ──────── ──────── ─────── ──────── 

 13,451 - 3,722 9,729 2018ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
 
 ات في شركات زميلة استثمار 9
 

 :كالتاليالشركات الزميلة الرئيسية للمجموعة هي 
 

 نسبة الملكية االسمية للمجموعة بلد التأسيس االسم
  2019 2018 
    

 %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 ش.م.ك.    
 

 :الشركات الزميلةات المجموعة في ستثمارفيما يلي ملخص المعلومات المالية ال
 2019 2018 
 ────── ────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 6,712,855 7,222,669 الموجودات مجموع 
 5,585,550 6,028,896 المطلوبات مجموع 

 40,941 30,886 )حصة المجموعة(صافي الربح للسنة 
 (103) (7,436) )حصة المجموعة(للسنة  ةالشامل الخسارةصافي 

 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

90



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

37 
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 )تتمة(ات في شركات زميلة استثمار 9
 

القوائم المسجلة في تستند المعلومات على المبالغ أدناه. كونه شركة زميلة رئيسية،  ش.م.ع.ع.المعلومات المالية للبنك األهلي تم تقديم 
 .ع.ع.م.المالية للبنك األهلي ش

 

 2019 2018 
 ────── ────── 

 
 مليون

 دوالر أمريكي
 مليون

 دوالر أمريكي
   ش.م.ع.ع.لبنك األهلي ا

   المعلومات المتعلقة بالميزانية    
 4,858,9 5,337,6 قروض وسلف

 5,949,1 6,541,6 مجموع الموجودات 
 4,316,0 4,446,0 ودائع العمالء

 5,016,7 5,530,7 مجموع المطلوبات 
   المعلومات المتعلقة بقائمة الدخل    

 161,4 181,2 مجموع الدخل التشغيلي
 74,8 80,6 صافي الربح للسنة 

 13,0 13,6 أرباح أسهم مستلمة خالل السنة
   المعلومات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية     

 59.3 (237,5) من األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/ الناتج صافي النقد 
 (3,1) (110,4) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 78,5 165,1 صافي النقد من األنشطة التمويلية
 

ع. بناء  على األسعار المسعرة .عالبنك األهلي ش.م.بلغت القيمة السوقية الستثمار البنك األهلي المتحد في ، 2019ديسمبر  31كما في 
 أمريكي(.مليون دوالر  198,6: 2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 185,7في سوق مسقط لألوراق المالية 

 
 استثمارات عقارية 10

 
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  بلغت، 2019ديسمبر  31مقتناه من قبل المجموعة ويتم إثباتها بالتكلفة. كما في  عقاراتتمثل هذه 
ين مستقل ينمن قبل مثمنمليون دوالر أمريكي(. تم تقييم االستثمارات العقارية  320,3: 2018ديسمبر  31دوالر أمريكي )مليون  281.4

 لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.في ا 3وتم تصنيفها ضمن المستوى غير القابلة للمالحظة ستخدام مدخالت التقييم با
 

 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 11
 2019 2018 
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 2,365 65 (21)إيضاح مؤجلة موجودات ضريبة    

 236,800 240,459 فوائد مستحقة القبض
 117,888 105,489 (27موجودات مالية مشتقة )إيضاح 
 407,041 477,701 مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم أخرى

 ─────── ─────── 
 823,714 764,094 
 ════════ ════════ 
 

: 2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 318,3مستردة بإجمالي عقارية تتضمن المبالغ المدفوعة مقدما  والذمم األخرى على موجودات 
 مليون دوالر أمريكي(.  296,2

 
متعلقة ( أمريكيمليون دوالر  12,2: 2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 20.7تتضمن الفوائد المستحقة القبض على مبلغ وقدرة 

 .بموجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة ويتعلق الرصيد المتبقيبموجودات مالية مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
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 ممتلكات ومعدات 12
 

 القيم الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة:فيما يلي صافي 
 2019 2018 
 ──────── ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 92,253 92,747 أراضي مملوكة ملكا  حرا  
 27,850 26,215 مباني مملوكة ملكا  حرا  

 36,451 33,469 تركيبات وتحسينات
 53,321 67,994 أجهزة تقنية معلومات وأخرى 

 27,189 28,875 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 - 46,249 (2,5)إيضاح الحق في استخدام الموجودات 

 ──────── ──────── 
 295,549 237,064 
 ════════ ════════ 
 

غير القابلة  تالمدخالمن قبل مثمن مستقل باستخدام مدخالت التقييم ذات التأثير الجوهري بناء  على  مملوكة ملكا  حرا  الراضي تم تقييم األ
 لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.في ا 3للمالحظة وتم تصنيفها ضمن المستوى 

 
 الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة  13

 
 2019  2018 

 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
        

 480,830 49,531 431,299  478,319 49,014 429,305 يناير 1في 
 تعديالت 

 سعر الصرف
وتعديالت 

 (2,511) (517) (1,994)  8,836 5,724 3,112 ىأخر
 ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 

 31في 
 478,319 49,014 429,305  487,155 54,738 432,417 ديسمبر

 ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ 
 الشهرة:

. تم نخفاض القيمةاألغراض فحص للشركات المقتناة الوحدات المنتجة للنقد  إلىيتم تخصيص الشهرة المقتناة من خالل دمج األعمال 
 .29إيضاح ة من الوحدات المنتجة للنقد في إظهار القيمة المدرجة للشهرة والموجودات غير الملموسة المخصصة لكل وحد

 
 ة للنقدللوحدات المنتج لالستردادالرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة  االفتراضات

التدفقات النقدية من الميزانيات توقعات ستخدام اب القيمة المستعملةلكل وحدة منتجة للنقد على حساب  لالستردادتعتمد قيمة الشهرة القابلة 
المقدر معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ستخدام ابخمس السنوات التوقعات وقد تم التوصل إلى المالية المعتمدة من قبل اإلدارة، 

دل لتخصيص عالوة ات النقدية تكلفة رأس المال المعالتدفق توقعات في الدول المعنية التي تعمل فيها. يمثل معدل الخصم المطبق على
 %8.8: 2018) %17,8إلى  %8,1 الشهرة قيمةنخفاض ا لفحص. بلغ معدل الخصم المستخدم تلك عمالألمخاطر مالئمة لقطاعات ا

نة وللوحدات المنتجة للنقد كانت حساسة لفحص مر لالستردادالقابلة القيم إن الفرضيات الرئيسية المستخدمة في تقدير (. %16,9إلى 
 ةالقابل القيمةالرئيسية المستخدمة لتحديد  االفتراضاتعلى هذا األساس، تعتقد اإلدارة بأن التغيرات المعقولة في . القيمة المستعملةحسابات 
 .في القيمة نخفاضاللوحدات المنتجة للنقد للمجموعة سوف لن ينتج عنها  لالسترداد

 
 موجودات غير ملموسة:

على تقييم  محددة. بناء  الغير ذات األعمار  للشركات التابعةخيص المصرفية اتتضمن الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية على التر
العادلة  قيمتم تحديد ال .(ال شيء: 2018)القيمة  النخفاضالسنوي للموجودات غير الملموسة، لم يتم تحديد أي مؤشر  نخفاض القيمةا
النهائية المتوقعة.وقيمها  اقتنائهاقتناء عن طريق خصم األرباح المستقبلية المتوقعة من الالمصرفي في وقت الترخيص ل
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 ودائع من بنوك  14
 2019 2018 
 ──────── ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 191,296 186,298 تحت الطلب وقابلة لالستدعاء  حسابات   

 3,561,496 4,837,617 ودائع ألجل
 ──────── ──────── 
 5,023,915 3,752,792 
 ════════ ════════ 

 شراء إعادة يات اتفاقبموجب  اقتراضات 15
 

شراء، التي بموجبها يمكن أن الإعادة  ترتيباتلدى مؤسسات مالية مختلفة من خالل  بضمانات ائتمانية اقتراضلدى المجموعة خطوط 
مليار دوالر أمريكي(. يتم تقديم الضمان على هيئة سندات  6,8: 2018ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي ) 7,4تقترض مبلغ يصل إلى 

 غير المتاجرة.غرض دين ذات فئة استثمارية محتفظ بها ضمن محفظة االستثمارات المحتفظ بها ل
 

دوالر  مليار 1,8: 2018ديسمبر  31دوالر أمريكي ) مليار 2,9يات تفاققتراضات بموجب هذه االالا، بلغت 2019ديسمبر  31كما في 
 2,0: 2018 ديسمبر 31دوالر أمريكي ) مليار 3,2ذات الفئة االستثمارية المرهونة كضمان  الديّنأمريكي( وبلغت القيمة العادلة لسندات 

 دوالر أمريكي(.  مليار
 

 ودائع العمالء  16
 2019 2018 
 ──────── ──────── 

 
 ألف

 أمريكيدوالر 
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 4,473,268 4,686,902  وقابلة لالستدعاءحسابات جارية 
 2,155,917 2,637,336 حسابات التوفير
 17,030,850 18,193,885 ودائع ألجل 

 ──────── ──────── 
 25,518,123 23,660,035 
 ════════ ════════ 

 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  17
 2019 2018 
 ──────── ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 229,184 267,493 فوائد مستحقة الدفع 
 179,516 180,092 *ومبالغ أخرى مستحقة الدفعمستحقات 

 187,156 497,373 (27مطلوبات ماليه مشتقه )إيضاح 
 416,174 438,593 **أخرى ائتمانيةأرصدة 
 48,607 49,641 (21إيضاح )ضريبة  مطلوبات

 37,274 23,898 *مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة**
 ──────── ──────── 
 1,457,090 1,097,911 
 ════════ ════════ 
 

متعلقة بالمطلوبات المصنفة مليون دوالر أمريكي(  0,9: 2018مليون دوالر أمريكي ) 1,7تتضمن الفوائد المستحقة الدفع على مبلغ وقدرة 
 .مدرجة بالتكلفة المطفأةك المصنفة متعلق بالمطلوباتوالرصيد المتبقي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

متعلقة : ال شيء( 2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 46,6* تتضمن المستحقات والمبالغ األخرى المستحقة الدفع على مبلغ وقدره 
 بالتزامات عقد اإليجار.

 

وأرباح وودائع الهامش  ةمكتسبالغير والرسوم  المتعلقة بالتأمينالتقنية مخصصات العلى  أساسا  االئتمانية األخرى رصدة تتضمن األ* *
 والدائنين اآلخرين.أسهم لم يطالب بها بعد 

 

 .غير المسحوبة المالية مثل الضمانات وعقود االرتباطاتتمثل هذه مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على العقود * **
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 مطلوبات ثانوية  18
 

 المعنية.  للمنشآتثانوية لمطالبات جميع الدائنين اآلخرين  االقتراضاتتعتبر هذه 
 2019 2018 
 ────── ────── 

 
 تاريخ

 اإلستحقاق
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    :)دين ثانوي( مؤسسة التمويل الدولية

بعد و 2019أبريل  15أربعة أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ في  ىتسدد عل -
 165.000 -  *2020أكتوبر  15بما في ذلك ذلك التاريخ و

  ─────── ───────   - 165.000 
  ─────── ─────── 

    أخرى:
    

 ستحقاقالسنوات يسدد عند ا 10دين ثانوي مدته  -
 17,997 17,997 2020 2020يناير  20بتاريخ 

    

 ستحقاقالتسدد عند ا -

سنوات  5
وإشعار مدته 

 9,700 9,865 ا  واحد يوما  
    

  ─────── ─────── 
  27,862 27,697 

  ─────── ─────── 
  27,862 192,697 

  ═══════ ═══════ 
 

وفقا   2019يونيو  17 بتاريخباإلضافة إلى الفائدة المستحقة مليون دوالر أمريكي  123.75البالغ  بالكامل المتبقيالمبلغ األصلي سدد البنك * 
 .لشروط االتفاقية

 

 الحقوق 19
 2019 2018 
 ───────

── 
───────

── 
 المصرح به: )أ(

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 أمريكيدوالر 

   رأس المال     
دوالر  0.25مليون سهم( بقيمة إسمية قدرها 10.000: 2018مليون سهم ) 10,000
 2.500.000 2,500,000 للسهم   أمريكي

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

   
 2018 2019 الصادر والمدفوع بالكامل: )ب(

 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 1,992,541 2,193,611 دوالر أمريكي للسهم( 0.25رأس المال لألسهم العادية )بقيمة إسمية قدرها 
 ═══════ ═══════ 

 7,970,2 8,774,4 عدد األسهم )بالماليين(
 ═══════ ═══════ 

 21,6 - عدد أسهم الخزانة )بالماليين(
 ═══════ ═══════ 
 2018 2019 التغيرات في األسهم العادية   
 ─────── ─────── 

 )العدد بالماليين( 
   

 7.556.9 7,970,2 يناير  1كما في  االفتتاحيالرصيد 
 33.8 6,6 [)ج( 19إيضاح ]: اصدار أسهم اضافية مضافا  إليه

 379.5 797,6 مضافا  إليه: إصدار أسهم منحة   
 ─────── ─────── 

 7,970,2 8,774,4 ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في 
 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( الحقوق 19
 

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

 الموافقات الالزمة من الهيئات التنظيمية.
 

 أسهم الموظفينخطة شراء 
 

 2018 2019 أسهم الموظفينخطة شراء التغيرات في األسهم العادية بموجب 
 ─────── ─────── 
 (باآلالف)العدد  
   

 182,345 187,851 الرصيد اإلفتتاحي 
 10,245 16,654 أسهم منحة صادرة خالل السنة 

 26,333 - أسهم ممنوحة خالل السنة 
 (31,072) (78,490) أسهم تمت ممارستها خالل السنة 

 ─────── ─────── 
 187,851 126,015 الرصيد الختامي

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

 
خطة األسهم اإللزامية شراء وتوفير األسهم لتلبية الخيارات التي سيتم  أمناءبموجب نظام خطة األسهم اإللزامية، يتعين على 

إصدارها بموجب نظام خطة األسهم اإللزامية كجزء من مكافآت أداء أسهم المنحة المؤجلة. يحق لهذه األسهم الحصول على أرباح 
 ار أسهم منحة. أسهم نقدية وإصد

 
 2018 2019 التغيرات في األسهم العادية بموجب خطة األسهم اإللزامية

 ─────── ─────── 
 (باآلالف)العدد  
   

 13,335 18,805 الرصيد اإلفتتاحي 
 1,015 1,788 أسهم منحة صادرة خالل السنة 

 7,444 6,605 أسهم ممنوحة خالل السنة 
 (2,989) (16,891) أسهم تمت ممارستها خالل السنة 

 ─────── ─────── 
 18,805 10,307 الرصيد الختامي

 ═══════ ═══════ 
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 1المال فئة أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس  )د(
 2019 2018 
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 400.000 400.000 ([1د)19]الصادرة من قبل البنك 
 200.000 200.000 ([2د)19]الصادرة من قبل الشركة التابعة 

 ──────── ──────── 
 600.000 600.000 
 ════════ ════════ 
 
الصادرة  3المتوافقة مع متطلبات اتفاقية بازل  1المدرجة ضمن رأس المال فئة اإلضافية الرأسمالية الدائمة وراق تحمل األ (1)

سنوي مع نصف بالمائة سنويا  مستحقة الدفع على أساس  6.875معدل توزيع أولي بنسبة  2015من قبل البنك خالل سنة 
إن شهادات رأس المال مدرجة في . لية دائمة وثانوية وغير مضمونةماسنوات. هذه األوراق ال 5إعادة التعيين بعد كل 
هذه األوراق ال يحق لحاملي . التقديرية الخاصة إجراء التوزيع بناء  على سلطتهللبنك اختيار ويجوز "البورصة األيرلندية". 

السداد. ال تحمل األوراق لتعثر في لث هذا الحدث بأنه حداعتبار ولن يتم بتوزيع األرباح على تلك الشهادات المالية المطالبة 
 حقوق. الالمالية أي تاريخ استحقاق وتم تصنيفها ضمن 

 
أوراق رأسمالية دائمة إضافية مدرجة ضمن ع.، شركة تابعة للبنك، البنك األهلي المتحد ش.م.ك.، أصدر 2016سنة خالل  (2)

 5.5نسبة بمعدل ربح تحمل والتي  3بازل اتفاقية مع متطلبات المتوافقة مليون دوالر أمريكي  200بقيمة  1رأس المال فئة 
تصنف ضمن الحقوق. إن شهادات رأس المال هي ثانوية وغير مضمونة وستحمل مبالغ توزيع دورية نصف لمؤهلة  بالمائة
الدورية فيما يتعلق (. قد يتم إلغاء توزيع المبالغ 2021أكتوبر  25في الدفع، حتي تاريخ االستدعاء األول ) مؤجلةسنوية 
إن على أساس غير تراكمي. للجهة المصدرة  بناء  على السلطة التقديرية الخاصةات رأس المال )كليا  أو جزئيا ( بشهاد

ال تحمل هذه الشهادات أي تاريخ استحقاق . وبورصة ناسداك دبي "البورصة األيرلندية"شهادات رأس المال مدرجة في 
في تاريخ االستدعاء األول وتخضع  ةالمصدرالجهة )كليا  ولكن ليس جزئيا ( بناء  على خيار سمية بالقيمة االويتم استدعائها 

 بتاريخ كل توزيع للمدفوعات بعد ذلك.  معينةلشروط 
 

 اتحتياطياإل 20
 

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

 الشركات التجارية البحريني.
 

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

 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 ، وفقا  لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك 

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

 
 حتياطي إعادة تقييم العقارإ 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.

 
 إحتياطي تحويل العمالت األجنبية  هـ(

 الناتجة عن توحيد الشركات التابعة واستثمارات في الشركات الزميلة.تأثيرات التحويل على تتضمن هذه  
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 )تتمة(ات حتياطياإل 20
 

 خر اآلشامل الدخل الإحتياطي  و(
 خر. اآلشامل الدخل خالل الالتي تم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من  الديّنوأدوات يمثل هذا اإلحتياطي التغيرات في القيم العادلة  

 

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

 

 ات األخرى حتياطيالتغيرات في اإل (ح
  التغيرات المتراكمة في    

 
 إحتياطي
 رأسمالي

 إعادة إحتياطي
 تقييم 

 العقار

تحويل  إحتياطي
 العمالت 
 األجنبية

 إحتياطي
 الشامل  الدخل
 اآلخر

تحوط  إحتياطي
 التدفقات
 النقدية

خطة  إحتياطي
شراء أسهم 

 الموظفين 

 إحتياطي
 صندوق
 التقاعد

مجموع 
ات حتياطياإل

 األخرى
 ────── ────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 أمريكي دوالر
 ألف

 دوالر أمريكي
يناير  1الرصيد في 

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

 32,914 - - - - 32,914 - - تعديالت تحويل العمالت 
تحويالت إلى القائمة 
 (168) - - (1,294) 1,126 - - - الموحدة للدخل 

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

 (3,451) - - (18,822) 15,371 - - - العادلة 
تحويالت إلى األرباح 

 (656) - (1,851) - 1,195 - - - المبقاة
تغيرات القيمة العادلة 

 12,958 11,107 1,851 - - - - - وتغيرات أخرى
إعادة تقييم األراضي 
 170 - - - - - 170 - المملوكة ملكا  حرا  

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

2019 17,240 35,395 (402,456) 21,331 (37,137) - (39,147) (404,774) 
 ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  التغيرات المتراكمة في    

 
إحتياطي 
 رأسمالي

 إحتياطي إعادة
 تقييم 

 العقار

إحتياطي تحويل 
 العمالت 
 األجنبية

إحتياطي 
 الشامل  الدخل
 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

 أمريكيدوالر 
 ألف

 أمريكي دوالر
 ألف

 دوالر أمريكي
 1في  رصيد معاد عرضه

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

 (11,384) - - - - (11,384) - - تعديالت تحويل العمالت 
تحويالت إلى القائمة 
 (17,630) - - 893 (18,523) - - - الموحدة للدخل 

صافي تغيرات القيمة 
 (18,389) - - 8,745 (27,134) - - - العادلة 

تحويالت إلى األرباح 
 3,198 - (4,435) - 7,633 - - - المبقاة

تغيرات القيمة العادلة 
 9,513 5,078 4,435 - - - - - وتغيرات أخرى

إعادة تقييم األراضي 
 (343) - - - - - (343) - المملوكة ملكا  حرا  

 ────── ────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── 
 ديسمبر 31الرصيد في 
2018 8,480 35,225 (435,370) 3,639 (17,021) - (50,254) (455,301) 

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

استثمارات المجموعة في البلدان المختلفة. يتم تحويل موجودات ومطلوبات تلك الشركات التابعة إلى الدوالر األمريكي  تنتج مخاطر تحويل العمالت األجنبية أساسا  من
م د التقارير المالية. يتوفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية. يتم تحويل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف السائدة لفترات إعدا
قوق غير المسيطرة تضمين أي فروق صرف ناتجة عن التحويل في "إحتياطي تحويل العمالت األجنبية" التي تشكل جزءا  من الدخل الشامل اآلخر بالتناسب بين الح

 وحقوق المالك.
 

والتحوط الهيكلي في  االقتراض بالعملة األساسيةنها بطرق عدة متقوم المجموعة بتحوط صافي االستثمار في العمليات األجنبية وذلك لتخفيف أي من مخاطر العملة 
 شكل االحتفاظ بمركز مغطى للدوالر األمريكي إلى أقصى حد ممكن والعقود اآلجلة.
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 )تتمة( اإلحتياطيات 20
 
 2018 2019 بتوزيعهاأرباح أسهم مدفوعة وموصى  (ط
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

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

   القادم للمساهمين
   

 398,838 438,722 مجموع أرباح األسهم النقدية الموصى بتوزيعها على األسهم العادية 
   

 5,0 5,0 ات أمريكية للسهم(نت)سأرباح أسهم نقدية على األسهم العادية 
   

 %10 %10 إصدار أسهم منحة 
 

 1دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة وصكوك توزيع أوراق رأسمالية  ي(
 2019 2018 
 ──────────── ──────────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
في المئة سنويا  على األوراق الرأسمالية الدائمة المدرجة ضمن  6.875توزيع بواقع 

 27.500 27,500 1رأس المال فئة 
 11.000 11,000 1في المئة سنويا  على الصكوك الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  5.5توزيع بواقع 

 ──────────── ──────────── 

 38,500 38,500 
 ══════════ ══════════ 

 ضرائب  21
 2019 2018 
 ──────────── ──────────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
   (:17و 11الميزانية الموحدة )اإليضاحين 

 2,365 65 ضريبي مؤجل موجود -
 ══════════ ══════════ 

 (27,217) (29,446) مطلوب ضريبي حالي -
 (21,390) (20,195) مؤجل مطلوب ضريبي  -

 ──────────── ──────────── 

 (49,641) (48,607) 
 ══════════ ══════════ 

   القائمة الموحدة للدخل:
 42,678 41,974 مصروف ضريبي حالي على العمليات الخارجية -
 1,067 (3,436) ضريبي مؤجل على العمليات الخارجية مصروف -

 ──────────── ──────────── 

 38,538 43,745 
 ══════════ ══════════ 
 

للوحدات إلى الخاضعة للضريبة على األرباح المستحقة تتضمن المصروفات الضريبية للمجموعة على جميع الضرائب المباشرة 
، فإنه ليس من وبالتالي فقا  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 الفعلي لإ .البنك األهلي المتحد مصرو تحدةبالبنك األهلي المتحد المملكة المأساسا  يبية الضر
 (. %19,0: 2018) %19,0هو  المملكة المتحدةالبنك األهلي المتحد ( و%22.5: 2018) %22.5هو 

 
والتي تم تضمينها في ألف دوالر أمريكي(  1,774 :2018ألف دوالر أمريكي ) 1,899 وقدره كما تكبدت المجموعة زكاة بمبلغ

 القائمة الموحدة للدخل ضمن بند "مصروف ضريبي وزكاة"
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 نصيب السهم في األرباح 22
 

من األرباح بقسمة صافي ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية للبنك بعد العادي للسهم والمخفض يحتسب النصيب األساسي 
مقسومة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  1مدرجة ضمن رأس المال فئة الدائمة الرأسمالية الوراق األعلى توزيع ال خصم

 القائمة خالل السنة.
 

 في األرباح: العادي النصيب األساسي والمخفض للسهم  حسابيعكس التالي الدخل ومعلومات األسهم المستخدمة في 
 
 2019 2018 
 ──────────── ──────────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
   في األرباح العادي للسهم والمخفض صافي الربح لحساب النصيب األساسي 

 697,534 730,501 صافي الربح العائد إلى حقوق مساهمي البنك
   

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

 ──────────── ──────────── 

 صافي الربح المعدل العائد إلى حقوق حاملي األسهم العادية للبنك لحساب النصيب 
 661.794 694,761 األرباح العادي فيللسهم  والمخفض األساسي

 ══════════ ══════════ 
   

 7,6 7,9 )سنتات أمريكية( األرباح العادي فيللسهم والمخفض النصيب األساسي 
 ══════════ ══════════ 

 

 
 عدد األسهم
 )بالماليين(

 2019  2018 
    

 8,744  8,774 منحةالألسهم  دية القائمة خالل السنة المعدلالمتوسط المرجح لألسهم العا
 ═════════  ═════════ 

 8,744  8,774 في األرباح العادي لسهم لنصيب المخفض الالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لحساب 
 ═════════  ══════════ 

 
 النقد وما في حكمه 23

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

 
 2019  2018 
    
 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    
 903,916  970,011 [أ()6 إيضاح]اإلجباري  حتياطيمركزية، بإستثناء ودائع اإلنقد وأرصدة لدى بنوك 

بتواريخ استحقاق أصلية لفترة  –أخرى مركزية وبنوك ودائع لدى بنوك أذونات خزانة و
 3,054,912 ثالثة أشهر أو أقل 

 
2,185,048 

 ────────  ──────── 
 4,024,923  3,088,964 
 ════════  ════════ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة 24
 

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

تم إظهار حصة البنك من ربح شركات زميلة واستثمارات في شركات زميلة بشكل منفصل . للخسائر االئتمانية المتوقعة وتخضعالعالقة منتجة 
 ضمن القائمة الموحدة للدخل والميزانية الموحدة على التوالي.

 
 : درجة في القوائم المالية الموحدةفيما يلي الدخل والمصروفات وأرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة الم

 

 

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

 ألف دوالر أمريكي
  اإلدارة العليا         

 
مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

أعضاء 
مجلس اإلدارة 
 غير التنفيذين 

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 

التابعين 
 المجموع أخرى   2لإلدارة

       
 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
 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 -  امات محتملةالتزارتباطات و
 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 
 

 

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

 ألف دوالر أمريكي
  اإلدارة العليا         

 
مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

أعضاء 
مجلس اإلدارة 
 غير التنفيذين 

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 

التابعين 
 المجموع أخرى   2لإلدارة

       
 15,186 37 286 7,841 7,022 - دخل الفوائد 

 148.476 13 117 1,982 431 145,933 مصروفات الفوائد 
 3,214 6 16 160 3,032 - رسوم وعموالت
 120,148 - - - 120,148 - ودائع لدى بنوك 

 206,855 1,024 7,705 172,261 25,865 - قروض وسلف
 137,818 - - - 137,818 - ودائع من بنوك 

 7,161,008 1,111 5,297 96,846 - 7,057,754 1ودائع العمالء
 9,700 - - - - 9,700 مطلوبات ثانوية

 800 - - - 800 - المطلوبات المالية المشتقة 
 257,462 - - 161,172 96,290 -  امات محتملةالتزارتباطات و

 15,963 2,642 13,321 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل 
 1,972 149 1,823 - - - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 

 2,314 - - 2,314 - - 3الصلةومصروفات ذات 
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 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة 24
 
مليون  6,723بإجمالي  الخليجي تتضمن ودائع العمالء على ودائع من مؤسسات مملوكة من قبل حكومات دول مجلس التعاون1

 دوالر أمريكي(.مليون  6,978: 2018ديسمبر  31دوالر أمريكي )
 
ذين يتم تعيينهم من قبل مساهمي البنك )الموظفين( ال بنك األهلي المتحدالأعضاء مجلس اإلدارة التابعين إلدارة مجموعة يتم استبعاد 2

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

ومكافآت نهاية الخدمة مكافآت الموظفين القصيرة األجل فإن ذلك، وبناء  على التعاقدية. هم لترتيبات ذات الصلة وفقا   اجتماعات اللجانأو 
 فقط.مكافآت التوظيف المبينة أعاله تعكس 

 
 اجتماع الجمعية العمومية السنويمن قبل المساهمين في  2018اء مجلس اإلدارة لسنة أعضومصروفات  رسومتمت الموافقة على 3

موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية حصول على لل 2019 لسنة نفسه بالنسبةاألمر وسيتم عرض  2019مارس  28بتاريخ  المنعقد 
 .2020مارس سيعقد في شهر العمومية السنوي الذي 

 
( مليون دوالر أمريكي 1.7: 2018مليون دوالر أمريكي ) 0,44تتضمن القائمة الموحدة للدخل على مصروفات إطفاء القيمة العادلة 

 .بمعامالت الدفع على أساس األسهم المتعلقة
 

 مزايا الموظفين  25
 

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  13,581: 2018ألف دوالر أمريكي ) 8,914مبلغ وقدره  احتسابتم 

 مكافـآت نهايـة الخدمة للموظفين. 
 

. 2010مارس  31ستحقاقات المستقبلية في التحد )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 لقائمة ال" ضمن المحدد نظام التقاعد ذو المزاياكتوارية المتعلقة "باال
 

 المحدد مساهماتال نظام
 نظامدوالر أمريكي( تجاه ألف  7,994: 2018ألف دوالر أمريكي ) 8,780ساهمـت المجموعة خـالل السنة بمبلغ وقدره 

 .األنظمةامات المجموعة على المبالغ التي ساهمت بها في العديد من التزالمحدد. تقتصر المساهمات 
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 أموال مدارة 26
 

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  3,616,9: 2018) 2019ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في  2,568,7األموال 

 
 مشتقات مالية 27

 

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

 . ةاألساسي
 

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

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

الضروري شروط من المحتمل أن تكون سلبية. ومع ذلك، فهي عامة  ال تؤدي إلى تحويل األداة المالية الرئيسية المعنية عند بداية العقد، وليس من 
يتم عند  التبادل. ألن تحديد شروط عملية المبادلة إلجراءامات لتزاالن الحقوق وعض األدوات تشمل كل مأن يتم التحويل عند إستحقاق العقد. ب

 بدء األدوات المالية المشتقة، كلما تغيرت األسعار السائدة في األسواق المالية قد تصبح تلك الشروط ايجابية أو سلبية.
 

 .لغرض المتاجرةبها  المحتفظ يوضح الجدول أدناه صافي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة
 

 2019  2018 

 
 موجودات 
 المشتقات 

 مطلوبات 
 المشتقات

موجودات 
 المشتقات 

 مطلوبات
 المشتقات 

 ────── ────── ────── ────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
     :لغرض المتاجرةمشتقات محتفظ بها 

 23,436 28,499 49,273 54,217 مقايضات أسعار الفائدة -
 19,088 31,528 42,127 15,892 عقود صرف أجنبي آجلة -
 1,042 1,108 1,036 1,036 عقود الخيارات -
 260 - - - مستقبليةالفائدة الأسعار عقود  -

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 71,145 92,436 61,135 43,826 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

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

 2019  2018 

 
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 
 8,140,868 120,269 42,668 7,841,580 354,497 31,395 بالتكلفة المطفأة 

 مقايضات أسعار الفائدة -
على أدوات مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل 
 635,218 1,608 11,845 628,082 10,520 2,471 الدخل الشامل اآلخر 

مشتقات محتفظ بها كتحوطات 
       بالتدفقات النقدية:

 204,328 21.453 847 217,937 39,920 197 مقايضات أسعار الفائدة -
 29,126 - 1,393 14,665 - 281 عقود صرف أجنبي آجلة -

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 34,344 404,937 8,702,264 56,753 143.330 9,009,540 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 
 

تمثل صافي القيم العادلة للعقود المستحقة.أموال هامشية  ةفي عقود صرف أجنبي آجل المجموعة معهم تدخلالتي األطراف األخرى  تضعو لقد
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 )تتمة(مشتقات مالية  27
 

مليون  73,0: 2018دوالر أمريكي ) مليون 48,0فيما يتعلق بالموجودات المالية المشتقة المذكورة أعاله، لدى المجموعة مبلغ وقدره 
مقاصة الرئيسية هذه حق المقاصة الترتيبات تنشأ المقاصة الرئيسية.  ترتيباتمن 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
ه سلبي بمبلغ وقدرهو  2019ديسمبر  31إن صافي القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة المحتفظ بها كتحوطات القيمة العادلة كما في 

 31التحوط في  . بلغ المكسب المثبت على بنددوالر أمريكي(مليون  67,4 سلبي بمبلغ وقدرههو : 2018دوالر أمريكي )مليون  331,3
يتم تضمين مكاسب دوالر أمريكي(. مليون  67,4: 2018مليون دوالر أمريكي ) 331,3والعائد على مخاطر التحوط  2019ديسمبر 
على  2018و 2019 ديسمبر 31 السنتين المنتهيتين فيفي القائمة الموحدة للدخل خالل " "دخل المتاجرةضمن المقاصة تلك وخسائر 
 التوالي.

 

تتضمن بنود التحوط على بعض . المحوطة بالبنودمخاطر أسعار الفائدة والصرف األجنبي المتعلقة للوقاية من يتم إصدار أدوات التحوط 
واستثمارات محتفظ بها ( مليون دور أمريكي 128,0: 2018ديسمبر  31)مليون دور أمريكي  228,8القروض والسلف البالغ قيمتها 

وودائع ( مليون دوالر أمريكي 5,216,0: 2018ديسمبر  31)مليون دوالر أمريكي  7,067,0لغرض غير المتاجرة البالغ قيمتها 
صافي القيمة ن ي. تم تضم(مليون دوالر أمريكي 3,258.8 :2018ديسمبر  31) مليون دوالر أمريكي 1,764,6العمالء البالغ قيمتها 

 . مليون دوالر أمريكي في القيمة المدرجة للبنود المحوطة 331,3 االبالغ قيمتهالعادلة 
 

 تحوطات التدفقات النقدية
 التدفقات النقدية وتأثيرها على القائمة الموحدة للدخل: اتتحوطالتي يتوقع بأن 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

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
      2019ديسمبر  31في 

 (37,137) (22,438) (12,439) (2,860) 600 نقدية التدفقات صافي ال
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

      2018ديسمبر  31في 
 (17,021) (10,042) (7,689) (151) 861 نقدية التدفقات صافي ال

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

 .2018و 2019ديسمبر  31في السنتين المنتهيتين  خاللالتدفقات النقدية جوهرية على تحوطات تحوط عدم فعّالية لم يتم إثبات 
 

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

المعدالت  وأالتغيرات 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
 لقد اتبعت المجموعة نظاما  متكامال  لقياس وإدارة المخاطر. 

 

لمخاطر  تقليل تعرضهاوذلك من أجل مالية ألغراض التحوط المشتقات الدم المجموعة كجزء من عملية إدارة موجوداتها ومطلوباتها، تستخ
متوقعة، باإلضافة إلى التحوط  تحوط أدوات مالية محددة ومعامالتذلك عن طريق ق يتحقيتم الفائدة. و تالتغيرات في أسعار العمال

 تعرضات الميزانية ككل.  مقابلستراتيجي الا
 

. باإلضافة إلى المحددة عملة ومخاطر أسهم حقوق الملكيةالمخاطر مقابل تستخدم المجموعة عقود الخيارات ومقايضات عمالت للتحوط 
ن عمخاطر أسعار الفائدة الناتجة  مقابلللتحوط  اآلجلةذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدة وعقود أسعار الفائدة 

. كما تستخدم المجموعة  فائدة ثابتة معدالتذات  اتستثمارأو محفظة القروض واالعلى وجه التحديد محددة ال ات والقروضستثماراال
فائدة عائمة. وفي جميع هذه معدالت مخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن بعض الودائع ذات  مقابلعقود مقايضات أسعـار الفائدة للتحوط 

ويتم احتساب معامالتها كتحوطات رسميا   حوط وأداة التحوطتالصيل بند ، بما في ذلك تفاوالهدف منها حوطعالقة التيتم توثيق الحاالت، 
  القيمة العادلة.

 

الدخول في عقود مقايضات أسعار الموجودات والمطلوبات واالحتفاظ بمراقبة فترات من خالل مخاطر أسعار الفائدة من تحوط الكما يتم 
فإنه يتم احتساب صافي مراكز غير مؤهل لمحاسبة التحوط، التحوط من أسعار الفائدة. وبما أن  اتتعرضتحوط صافي من أجل الفائدة 

 بنفس طريقة أدوات المتاجرة.ذات الصلة المشتقات 
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 امات محتملةالتزرتباطات وا 28
 

 يةإئتمانمتعلقة بتسهيالت  إرتباطات
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  االتعاقدية لتقديم قروض ورتباطات ية تمثل االئتمانالرتباطات تقديم التسهيالت ااإن 

سحب، فإن مجموع مبالغ العقود التباطات قد تنتهي قبل الشروع في رالنهائها. 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 

 وأة 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   تلكإال أن  تقديمها بأسعار فائدة ثابتة،

 
 ية التالية: ئتمانالمتعلقة بالتسهيالت االرتباطات االلدى المجموعة 

 2019 2018 
 ────────

─ 
───────── 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   امات محتملة:التزرتباطات وا
 2,600,252 2,671,283 خطابات ضمان
 126,455 177,977 خطابات قبول

 576,710 381,452 اعتمادات مستندية 
 ───────── ───────── 
 3,230,712 3,303,417 

 ═════════ ═════════ 
   امات المحتملة:لتزفيما يلي استحقاق اال

 2,414,825 2,330,480 سنة واحدة أقل من 
 888,592 900,232 سنة واحدة أكثر من 
 ───────── ───────── 

 3,230,712 3,303,417 
 ═════════ ═════════ 
   رتباطات غير قابلة للنقض:ا

 661,599 575,702 رتباطات قروض غير مسحوبة ا
 ═════════ ═════════ 

 إفصاحات إضافية عن السيولة. للحصول على  34كما يرجى الرجوع إلى إيضاح 
 

 معلومات قطاعات األعمال 29
 

 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
 ئتمانالعلى المكشوف وتسهيالت بطاقات ا اتبواستهالكية وقروض عقارية سكنية وسح

 ل. وتحويل األموا
 

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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 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  29
 

بين هذه  فيماالمجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. المعامالت  قطاعات هي األساس الذي تبني عليههذه ال
على أساس المعدل إيراد  /صروف القطاعات تنفذ حسب أسعار السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. تحسب الفائدة على القطاعات كم

 المجمع والذي يساوي تقريبا  تكلفة األموال.
 

 

 خدمات 
 مصرفية
 لألفراد

 خدمات 
مصرفية 
 للشركات

الخزانة 
 اتستثمارواال

 خدمات 
 مصرفية
 المجموع خاصة 

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

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 31سنة المنتهية في ال

 :2019 ديسمبر
2017: 

     
      

 951,500 72,508 263,409 404,835 210,748 صافي دخل الفوائد
 127,305 18,527 3,650 66,145 38,983  رسوم وعموالت

دخل واالستثمارات دخل 
 156,724 142 133,705 19,470 3,407 المتاجرة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 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 األخرىوالمخصصات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 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 الربح قبل الضرائب       ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 38,538     وزكاةمصروف ضريبي 
 788,825     للسنة صافي الربح  ────────     
العائد إلى  منه: مخصوم      

 58,324     حقوق غير مسيطرة
الربح العائد إلى مالك صافي  ────────     

 730,501     البنك
     ════════ 

فوائد معامالت فيما بين 
القطاعات المتضمنة في 
 - 50,452 73,884 (406,227) 281,891 صافي دخل الفوائد أعاله

 ─────── ──────── ──────── ─────── ────────       
 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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 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  29

 

 

 خدمات 
 مصرفية
 لألفراد

 خدمات 
مصرفية 
 للشركات

الخزانة 
 واالستثمارات

 خدمات 
 مصرفية
 المجموع خاصة 

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

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
ديسمبر  31السنة المنتهية في 

2018: 
2017: 

     
      

 940,524 73,326 217,697 455,790 193,711 صافي دخل الفوائد
 128,888 23,355 3,690 70,639 31,204  رسوم وعموالت

 141,138 118 118,416 18,461 4,143 دخل المتاجرةواالستثمارات دخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 1,210,550 96,799 339,803 544,890 229,058 الدخل التشغيلي 
االئتمانية خسائر المخصص       

 86,222 (1,944) 679 76,237 11,250 والمخصصات األخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 1,124,328 98,743 339,124 468,653 217,808 صافي الدخل التشغيلي 
 328,218 34,906 92,158 82,236 118,918 المصروفات التشغيلية       
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 796,110 63,837 246,966 386,417 98,890 الربح قبل الضرائب      
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 43,745     وزكاةمصروف ضريبي 
     ──────── 

 752,365     للسنة صافي الربح 
حقوق العائد إلى  مخصوم منه:      

 54,831     غير مسيطرة
     ──────── 

صافي الربح العائد إلى مالك 
 697,534     البنك

     ════════ 
فوائد معامالت فيما بين القطاعات 
المتضمنة في صافي دخل الفوائد 

 - 37,078 32,754 (308,152) 238,320 أعاله
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 33,709,298 1,795,629 13,149,951 15,523,225 3,240,493 موجودات القطاع       

 429,305 79,293 96,401 99,333 154,278 الشهرة 
 49,014 2,072 16,044 17,597 13,301 موجودات غير ملموسة أخرى

 318,802     في شركات زميلة  استثمارات
 1,001,158     موجودات غير مخصصة

     ──────── 
 35,507,577     مجموع الموجودات

     ════════ 
 29,437,658 3,207,262 15,655,138 4,956,004 5,619,254 مطلوبات القطاع 

 1,097,911     مطلوبات غير مخصصة 
     ──────── 

 30,535,569     المطلوباتمجموع 
     ════════ 

 تقسيم القطاع الجغرافي
ن إدارة المجموعة مبنية بشكل أساسي على قطاعات األعمال، فإن التقسيم الجغرافي للمجموعة يستند على البلدان التي تم أبالرغم من 

من قبل البنك وشركاته التابعة الموجودة في دول مجلس  المحققتم دمج الدخل التشغيلي  ،فيها تأسيس البنك وشركاته التابعة. وبالتالي
مجلس التعاون الخليجي فإنه تم دمجها دول الموجودة خارج منطقة  كالشركات التابعة للبنمن قبل  المحققةالتعاون الخليجي معا ، بينما تلك 

التالي توزيع الدخل التشغيلي ومجموع الموجودات ". يتم إتباع تقسيم مماثل لتوزيع إجمالي الموجودات. يوضح الجدول أخرى"ضمن 
 للمجموعة حسب القطاع الجغرافي:
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 تتمة()معلومات قطاعات األعمال  29
 
 مجموع الموجودات  الدخل التشغيلي 
 2019 2018 2019 2018 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 24,187,029 26,768,450 818,312 809,605 الخليجي دول مجلس التعاون     

 11,320,548 13,511,601 392,238 425,924 أخرى
 ─────── ─────── ──────── ───────

 35,507,577 40,280.051 1,210,550 1,235,529 المجموع  ─
 ═══════

═ 
═══════ ════════ ═══════

═  
دوالر أمريكي( وبإجمالي مليون  96,4: 2018مليون دوالر أمريكي ) 102,3بلغ صافي الربح من العمليات داخل البحرين المدرجة أعاله 

 مالك البنك.من صافي ربح المجموعة العائد إلى ( 13.8%: 2018) 14,0%
 

 إدارة المخاطر  30
 

 وتحقيقيسعى مجلس اإلدارة إلى تحسين أداء المجموعة من خالل تمكين وحدات األعمال المختلفة من تحقيق استراتيجية أعمال المجموعة 
 أهداف أداء األعمال المتفق عليها من خالل العمل ضمن معايير المخاطر المتفق عليها وإطار سياسة مخاطر المجموعة.

 
لمجموعة ولجنة المخاطر لالتابعة المطلوبات والموجودات ولجنة ولجنة االستثمار للمجموعة  مجموعةالتابعة للمخاطر التم تشكيل لجنة 

المجموعة. تمت الموافقة على اختصاصات هذه اللجان من المخاطر الخاصة بحوكمة إدارة للمجموعة كجزء من هيكل التابعة التشغيلية 
مخاطر حوكمة الشركات( اإلشراف على إدارة مجموعة )بما في ذلك لجنة للالتابعة االمتثال و التدقيققبل مجلس اإلدارة. تتولى لجنة 

 .تدقيق واالمتثال والمخاطر التشغيليةال
 

مخاطر الالمجموعة على أساس سنوي. تراقب لجنة الخاصة بمخاطر اليوافق مجلس اإلدارة على معايير المخاطر والسياسات وإطار سياسة 
تقارير بشأن مستجدات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية الخاصة به  يستلمالمعايير. تلك مجموعة مقابل المخاطر  بيانمجموعة التابعة لل

من المخاطر في أعمالها  عددا  تواجه المجموعة  .حليل التعرض للمخاطرمفصلة عن تربع سنوي بما في ذلك تقارير ى أساس المخاطر عل
ومخاطر أسعار  ةمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمل المشتملة على( مخاطر السوق )2)و( مخاطر االئتمان 1وعملياتها بما في ذلك )

 36إلى  31من  اإليضاحات( المخاطر القانونية على النحو المفصل في 5)و ( المخاطر التشغيلية4)و ( مخاطر السيولة3)واألسهم( 
 

 االئتمانمخاطر  31
 

اماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة التزالمالية من الوفاء ب األداةام أحد أطراف التزفي عدم  ئتمانالتتمثل مخاطر ا
عن طريق مراقبة  ئتمانالمخاطر ا تقليلول المجموعة المشتقات المالية تكون المخاطر محددة بالقيم العادلة الموجبة. تحافي حالة ومالية. 

 .األخرى لألطراف يةئتمانالا الجدارةاستمرار ب وتقييمية ووضع حدود للتعامل مع بعض األطراف المعنية ئتمانالالتعرضات ا
 
 تركز المخاطر  (أ

نفس اإلقليم في شطة تجارية متشابهة أو في أنشطة عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أن ئتمانالمخاطر ا تظهر تركزات
بشكل متشابه في حال اماتها التعاقدية تتأثر التزالجغرافي أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يجعل مقدرتها على الوفاء ب

 اسية أو أي تغيرات أخرى.قتصادية أو سياظهور تغيرات 
 

مؤشرا  للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تؤثر على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية  ئتماناليعطي تركز مخاطر ا
 معينة.

 
. كما يتم الحصول على الضمانات نجغرافي معيأي قطاع أو موقع على لتفادي التركز وذلك  يةئتمانالتدير المجموعة تعرضات مخاطرها ا

 .المقبولة أنواع الضمانات ومعايير التقييمبشأن التوجيهات المناسبة وقد وضعت كلما كان ضروريا . 
 

 فيما يلي أنواع الضمانات الرئيسية:
 

 ؛سكنية والتكليفات على دخل الراتبالرهون العقارية على الممتلكات الو النقد –في القطاع الشخصي  -
 

 الدّينمثل الممتلكات والمخزون والذمم المدينة وسندات التجارية موجودات العلى  والحقوق النقد –القطاع التجاري في  -
 ؛مصرفيةضمانات الالو

 

 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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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( ئتمانالمخاطر ا 31
 
 )تتمة( تركز المخاطر (أ

 المبرمة.األساسية  ةتفاقيوتطالب بضمانات إضافية إذا استلزم األمر وفقا  لالللضمانات السوقية القيمة تقوم المجموعة بمراقبة 
 

 )ب( على التوالي. 7)أ( و7تم عرض تفاصيل تركز القروض والسلف حسب القطاع الصناعي واإلقليم الجغرافي في إيضاح 
 

رتباطات نيابة عن العمالء في إيضاح التم عرض تفاصيل تحليل القطاع الصناعي والتوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات وا
32. 
 
 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 اتأثير تقليل المخاطر من خالل 

 .يكون قابال  للتطبيق

 

 إجمالي الحد
 األقصى للتعرض

2019 

 إجمالي الحد
 األقصى للتعرض

2018 
 ──────── ───────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 1,264,079 1,221,112 أرصدة لدى بنوك مركزية 
 1,918,727 2,202,340 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 3,061,818 4,683,260 ودائع لدى بنوك 
 19,503,961 20,742,360 قروض وسلف

 7,290,134 8,904.838 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 416,716 452,863 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

 ────────
─── 

─────────
 33,455,435 38,206,773 المجموع ──

 ────────
─── 

─────────
── 

   
 3,303,417 3,230,712 امات محتملةالتز
 661,599 575,702 رتباطات قروض غير مسحوبةا
 ────────

─── 
─────────

 3,965,016 3,806,414 باالئتمان  ةالمتعلقاالرتباطات مجموع  ──
 ────────

─── 
─────────

 37,420,451 42,013,187 ئتمانالمجموع التعرض لمخاطر ا ──
 ═════════ ══════════ 
 

ولكن ليس الحد  ئتمانالمخاطر االتعرض الحالي لالمبينة أعاله توضح األدوات المالية بالقيمة العادلة فإن المبالغ  يتم تسجيلحيثما 
 المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم. ث في دأن يحللتعرض للمخاطر الذي يمكن األقصى 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31
 

 )تتمة( ئتمانالمخاطر ا 31
 

 لموجودات الماليةل ئتمانالا جودةج( 
 :الموجودات المالية يوضح الجدول أدناه توزيع

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ───────── ────────── ────────── ────────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
     2019ديسمبر  31في 

     :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
 4,027,398 - - 4,027,398 درجة المعيار العالي 
 656,207 - 13,544 642,663 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 األساسيدرجة 
     :يالت ائتمانيةبتسهمتعلقة 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  

 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
     2018ديسمبر  31في 

     :أرصدة لدى بنوك مركزية     
 1,264,079 - - 1,264,079 درجة المعيار العالي 

     :لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 
 1,493,056 - - 1,493,056 درجة المعيار العالي 
 425,685 - - 425,685 درجة المعيار األساسي

     :ودائع لدى بنوك
 2,841,393 - - 2,841,393 درجة المعيار العالي 
 220,834 - - 220,834 درجة المعيار األساسي

     :قروض وسلف
 12,468,571 - 452,471 12,016,100 درجة المعيار العالي 
 7,470,857 - 2,324,630 5,146,227 درجة المعيار األساسي
 379,779 379,779 - - منخفضة القيمة ائتمانيا  

     :استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 5,027,828 - 4,909 5,022,919 درجة المعيار العالي 

 2,275,757 - 151,944 2,123,813 المعيار األساسيدرجة 
     متعلقة بتسهيالت ائتمانية:بنود محتملة 

 5,334,707 - 299,690 5,035,017 درجة المعيار العالي 
 2,619,170 - 349,043 2,270,127 درجة المعيار األساسي
 22,162 22,162 - - *منخفضة القيمة ائتمانيا  

 

: 2018ديسمبر  31)ألف دوالر أمريكي  29,475االئتمانية المحتملة المنخفضة القيمة بعد تطبيق عوامل تحويل االئتمان، بلغت البنود * 
 .ألف دوالر أمريكي( 10,985

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

109



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

56 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اإل 31
 
 )تتمة( لموجودات الماليةل ئتمانالا جودة ج(

محفظة لالجودة االئتمانية . يمكن تقييم ئتماناالعبر محفظة متطابقة داخلية مخاطر في الحفاظ على تصنيفات سياسة المجموعة تتمثل 
للمجموعة. التصنيف االئتماني الداخلي بالرجوع إلى نظام  منخفضة القيمةالقروض والسلف التي لم يحن موعد استحقاقها وغير 

الجودة االئتمانية تصنيفات معادلة يمكن األعمال. جميع وحدات لالمخاطر الكامنة على مستوى تركز محفظة إدارة هذا يسهل 
أو تصنيفات خارجية تم تعيينها إلى التصنيفات  داخليا  تطبيقها التي يتم و مخاطر التاليةالدرجات تصنيف مع  أدناهالمفصح عنها 

 الداخلية.
 

 التعريف تصنيف المخاطر ئتمانالا جودةتصنيف 
   

 جيدة ئتماناغير مشكوك فيها إلى مخاطر  4إلى  1تصنيف المخاطر من  درجة المعيار العالي 
   

 مقبولة ئتمانامرضية إلى مخاطر  7إلى  5تصنيف المخاطر من  درجة المعيار األساسي
   

 إلى الخسارة األساسي  المعياردون  10إلى  8تصنيف المخاطر من  منخفضة القيمة ائتمانيا   
 

لقياس مخاطر األطراف النوعية تحليالت مالية مختلفة ومعلومات السوق  إجراءيتم تدعيم نظام تصنيفات المخاطر من خالل 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة بالتفصيل.منهجية قياس الطالع على ل)ز( 2,7راجع إيضاح  األخرى.

 
تلك بخالف  2018و 2019ديسمبر  31كما في  منخفضة القيمةال توجد موجودات مالية قد فات موعد استحقاقها ولكنها غير 

 (.د)7المفصح عنها في إيضاح 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31
 
 

 تحليل التركز  32
 

 توزيع الموجودات والمطلوبات واإلرتباطات نيابة عن العمالء حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي: فيما يلي 
 
 2019  2018 

 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

 دوالر أمريكي
       اإلقليم الجغرافي:
 980,490 4.455.381 5,687,619 924,615 4,990,295 6,567,334 مملكة البحرين
 1,405,590 17,063,555 12,395,107 1,450,019 18,397,588 13.567,056 دولة الكويت
دول مجلس 

التعاون الخليجي 
 253,013 1.906.559 6.104.303 205,159 2,212,339 6,634,060 األخرى 

 23,148 670,606 2,794,035 32,164 1,422,431 3,617,402 المملكة المتحدة
جمهورية مصر 

 288,294 2,811,173 2,963,893 325,172 2,845,449 3,250,254 العربية
أوروبا )باستثناء 
 169,715 1.314.962 1,533,970 218,583 2,179,813 1,626,146 المملكة المتحدة(
آسيا )باستثناء دول 

مجلس التعاون 
 77,826 1,214,455 1,504,002 61,257 1,806,067 1,823,995 الخليجي(

الواليات المتحدة 
 11,741 210,248 1,305,430 11,601 69,963 1,733,719 األمريكية

 93,600 888.630 1,219,218 2,142 994,577 1,460,085 باقي دول العالم
 ───────── ───────── ───────── ────────── ───────── ────────── 
 40,280,051 34,918,522 3,230,712 35,507,577 30,535,569 3,303,417 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 

       القطاع الصناعي:
بنوك ومؤسسات 

 548,861 14,859,838 11,005,405 336,813 17,651,767 13,080,144 مالية أخرى
 استهالكي/ 
 14,085 6,076,419 2,598,253 4,314 6,979,360 2,657,801 شخصي
 1,221 - 1,512,113 1,237 - 1,705,991 رهن سكني

 1,183,462 1,493,065 6,306,265 1,343,770 1,878,701 7,148,141 يوصناع يتجار
 31,469 432,372 5,287,672 1,176 679,286 5,641,453 عقاري 
 1,199,376 2.762.727 3,820,876 1,475,967 3,107,946 4,695,139 خدمات

حكومي/ قطاع 
 117,658 4,106,517 4,476,785 39,490 3,921,239 4,846,079 عام
 207,285 804,631 500,208 27,945 700,223 505,303 أخرى

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 40,280,051 34,918,522 3,230,712 35,507,577 30,535,569 3,303,417 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 
 

 مخاطر السوق 33
 

األدوات المالية نتيجة لتغيرات  محفظةمالية أو أداة إن مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة المالية المحتملة التي قد تنتج عن التغيرات السلبية في قيمة 
تطابق بين العدم لنتيجة في أسعار الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وأسعار السلع والمشتقات المالية. تنتج هذه المخاطر 

القيمة التقلبات الضمنية في  /التقلباترات في الموجودات والمطلوبات والتغيرات التي تحدث في منحنى العوائد ومعدالت صرف العمالت األجنبية والتغي
يجية السوقية للمشتقات المالية. تصنف المجموعة التعرض لمخاطر السوق إما كمحافظ محتفظ بها لغرض المتاجرة أو غير المتاجرة. نظرا  إلسترات

( للمساعدة في VaRنماذج القيمة المعرضة للمخاطر )فإن إجمالي مستويات مخاطر السوق قد تعتبر منخفضة. تستخدم المجموعة  المتحفظةمجموعة ال
. يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق للمحافظ تقنيات إدارة المخاطر غير الكميةتقدير الخسائر المحتملة الناتجة عن التغيرات العكسية للسوق باإلضافة إلى 

المخاطر. تتم إدارة متغيرات التي تعكس التبعية الداخلية بين و( VaRالقيمة المعرضة للمخاطر )منهجية المحتفظ بها لغرض المتاجرة على أساس 
المعلومات  ومراقبة المحافظ المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة باستخدام حدود وقف الخسائر وتحليالت الحساسية األخرى. تمثل البيانات الموضحة أدناه

 المتوفرة خالل السنة.
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 حول القوائم المالية الموحدةإيضاحات 

 2019ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( مخاطر السوق 33
 

 المتاجرة  –أ. مخاطر السوق 
 %99( باستخدام فترة قبض لمدة يوم واحد بمستوى ثقة بنسبة VaRتقوم المجموعة باحتساب طريقة القيمة المعرضة للمخاطر )

 .المختلفة والمعدالتبين األسواق قع الخبرة التاريخية امن و امالحظتهتم تي ال ةالفعلي اتأخذ في االعتبار االرتباطت والتي
 

حدود القيمة المعرضة فقد تم وضع ، للمجموعة مخاطر السوق جزء ال يتجزأ من إدارة تعدبما أن القيمة المعرضة للمخاطر 
ج الفعلية مقارنة النتائتتم يوميا  مقابل الحدود الموضوعة من قبل اإلدارة.  اتعمليات المتاجرة ويتم مراجعة التعرضجميع لللمخاطر 

نموذج القيمة المعرضة للمخاطر على أساس منتظم كوسيلة تثبت صحة االفتراضات والمعايير المستخدمة من مع التوقعات المستمدة 
 في حسابات القيمة المعرضة للمخاطر.

 
التأثيرات الفعلية المرتبطة بمحفظة بما في ذلك  (VaR)اطر للقيمة المعرضة للمخاطر يلخص الجدول أدناه تكوين عامل المخ

 المتاجرة:

  
 العمالت 
 األجنبية 

 أسعار 
 الفائدة

التأثيرات  
 المجموع المرتبطة بها

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

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
      

 310 0 (21) 331  2019ديسمبر  31
 204 0 51 153  2018ديسمبر  31
 

 غير المتاجرة –ب. مخاطر السوق 
 
 مخاطر أسعار الفائدة ( 1

التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية أو الربحية المستقبلية للمجموعة. أن تؤثر ر الفائدة من احتمال اسعأتنتج مخاطر 
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم تطابق أو لوجود تفاوت في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية 

المجموعة مخاطر أسعار يرها في فترة معينة. تقيس وتدير تسع يعادغير المدرجة في الميزانية والتي يحين موعد استحقاقها أو 
. يتم مراجعة فجوة المحددةفترات لالفائدة وذلك بوضع مستويات لمخاطر أسعار الفائدة من خالل وضع حدود لفجوة أسعار الفائدة ل

أسعار الفائدة ضمن  اتفجوللحد من ستراتيجية التحوط استخدام ا ويتم دوريأسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات على أساس 
 الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة البنك. 

 
متغيرات حتفاظ بجميع الالالتغيرات في أسعار الفائدة مع اإلى  للسنة القادمةدخل فائدة المجموعة يوضح الجدول أدناه حساسية صافي 

ديسمبر  31ات المالية ذات معدل فائدة عائم المحتفظ بها في الموجودات والمطلوب إلىالحساسية تستند األخرى ثابتة للمجموعة. 
 تحوطات. أدوات التأثير  بما في ذلك 2018ديسمبر  31و  2019

 
 مخاطر أسعار الفائدة  –تحليل الحساسية 

  2019 2018 
  ────────── ────────── 

  
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    

 10,649 11,302 -+/ (-نقص ) / )+( زيادة –نقاط أساسية  25
 
 مخاطر العملة( 2

 تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. لإن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب في قيمة العملة الرئيسية لألدوات المالية نتيجة 
 

تدير عملية إدارة المخاطر تعرض المجموعة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( من خالل عملية إدارة 
مجلس اإلدارة. وفقا  لما يحدده مستويات مقبولة  إلىالعملة تقلبات ها لتقليل تعرضهي سياسة المجموعة  إنالموجودات والمطلوبات. 

تعرضات مراكز العملة. يتم مراقبة المراكز على على وضع حدود عن طريق مخاطر العملة  وياتمستبتحديد مجلس اإلدارة قام 
 المراكز ضمن الحدود الموضوعة. لضمان االحتفاظ بستراتيجيات التحوط استخدام ايتم و دوريأساس 
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 )تتمة(مخاطر السوق  33
 

 )تتمة( غير المتاجرة  –ب. مخاطر السوق 
 
 )تتمة( مخاطر العملة( 2

 الموحدة: الميزانيةتاريخ كما في الناتجة من عمليات البنك لدى المجموعة صافي التعرضات الجوهرية التالية 
 
 2019 2018 
 ───────── ───────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 (6,623) (10,487) الجنيه اإلسترليني
 (3,664) (8,647) يورو

 (8,162) 128,294 الجنيه المصري
 (79,627) (139,796) ار العراقي الديّن
 (132,288) (25,850) ار الكويتيالديّن

 
 مخاطر العملة –تحليل الحساسية 

ات في الشركات التابعة والزميلة كجزء من محفظة المتاجرة. ستثمارالجميع تعرضات العمالت األجنبية فيما عدا ايتم تسجيل 
(، والتي تم اإلفصاح عن VaRعن طريق الحساب اليومي للقيمة المعرضة للمخاطر )الكمي تخضع مخاطر التعرضات للقياس 

 )أ(.  33نتائجها في إيضاح 
 

تحويل العمالت  إحتياطيالشركات التابعة والزميلة ضمن "ات المجموعة في استثماريتم تسجيل تأثير تحويل العمالت األجنبية على 
 (.ح)20األجنبية" في إيضاح 

 
 مخاطر أسعار األسهم ( 3

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.استثماراألسهم المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة من محفظة 
 

سهم )كنتيجة لتغيرات في القيمة العادلة الستثمارات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها كمدرجة بالقيمة األإن التأثير على تقييمات 
حتفاظ بجميع المتغيرات األخرى االللتغيرات المحتملة الممكنة في مؤشرات األسهم، مع  ( نتيجةخالل األرباح أو الخسائرمن العادلة 

 ثابتة هي كالتالي:
في  تغير 

  األسهممؤشرات 
 التأثير على قائمة الدخل  

  2019 2018 
   ───────── ───────── 

  % المؤشرات السوقية
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
     

 19,151 13,589  %10-+/ )تداول( السوق المالية السعودية
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 مخاطر السيولة 34
 

اماتها عندما يحين موعد التزللوفاء بكافية لدى المجموعة المالية الموارد المخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم توفر 
وتنتج مخاطر ستحقاقها أو سيتعين عليها القيام بذلك بتكلفة زائدة. تنتج هذه المخاطر لعدم وجود تطابق في توقيت التدفقات النقدية. ا

 .اللزومالتمويل عندما ال يمكن الحصول على السيولة الالزمة لتمويل مراكز الموجودات غير السائلة في الفترات المتوقعة وعند 
 

( برئاسة نائب الرئيس GALCOتقع مسئولية إدارة السيولة والتمويل للمجموعة على عاتق لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة )
امات لتزمن أن كافة االضمان وبدعم من أمين الخزانة للمجموعة ويكون مسئوال  عن  خزانة واالستثماراتللعة التنفيذي للمجمو

 الوصول لسوق الجملة.وتنسيق ومراقبة ستحقاقها، اعند الوفاء بها التمويلية المستقبلية، بما فيها سحوبات الودائع، يمكن 
 

ودائع أساسية للعمالء األفراد والشركات وأرصدة المؤسسات، مدعومة بتمويالت  تحتفظ المجموعة بقاعدة تمويل مستقرة تتكون من
أجل تمكين المجموعة من وذلك من العملة واالستحقاق، حسب ذات السيولة العالية والتي تم تنويعها موجودات الجملة ومحافظ ال

 االستجابة السريعة لمتطلبات السيولة غير المتوقعة.
 

يمكن ومتوازنة التدفقات النقدية تكون بيان سيولتها بحيث وتدير مستقل قوي بمركز سيولة للمجموعة ة والحليفة الشركات التابع تحتفظ
 ستحقاقها.اامات التمويل عند التزالوفاء ب

 
في جميع أنحاء الحاجة ( ويتم تخصيصها حسب GALCOيتم وضع حدود الخزانة من قبل لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة )

هما المسئولين المجموعة مجموعة المختلفة. وبصورة خاصة تكون لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة وأمين خزانة شركات ال
 عن ما يلي:

 
العمالت الرئيسية في ظل سيناريوهات الضغوطات المختلفة واألخذ في االعتبار مستوى الموجودات حسب توقع التدفقات النقدية  -

 ؛السائلة الالزمة فيما يتعلق بذلك
 مراقبة نسب سيولة الميزانية مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية؛ -
 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 -
الزائد على عدد المودعين األساسيين والتأكد من توفير مزيج تمويلي عام  االعتمادتفادي عين من أجل مراقبة تركز المود -

 مرضي؛ و
حتفاظ بخطط طارئة للسيولة والتمويل. يجب أن تكون هذه الخطط للمؤشرات قادرة على تحديد ظروف الضغوطات في وقت الا -

تقليل مع المبكر واإلجراءات التي يتعين اتخاذها في حال وجود صعوبات ناتجة عن األزمات في األنظمة واألزمات األخرى 
 لألعمال التجارية.التأثيرات السلبية الطويلة األجل إلى أدنى حد 

 
على أفضل تقديرات اإلدارة  بناء   2018و 2019ديسمبر  31ستحقاق الموجودات والمطلوبات في ايعكس الجدول أدناه بيان 

أو ستحقاق التعاقدي التم تحديدها على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية حتى تاريخ ا. لموجودات والمطلوباتاستحقاقات ال
حسب ما هو مشار إليه من قبل ستحقاقات الفعلية ال. تم تحديد بيان سيولة ودائع العمالء على أساس اا  حيثما كان ذلك مناسبالمتوقع، 

وتم تحديد بيان سيولة السندات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  حتفاظ بالودائعالخبرة المجموعة في اقع او
 .ةعلى أساس متطلبات السيول
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 )تتمة(مخاطر السيولة  34
 ألف دوالر أمريكي 

 2019ديسمبر  31
 لغاية

 ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة 

 واحدة 
 أكثر من

 سنة واحدة 
 غير 

 المجموع مؤرخه
 ───────── ───────── ───────── ─────── ───────── 

      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 
 823,714 - 109,658 432.358 281,698 وموجودات 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 10,644,836 7,985,388 20,368,559 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 يات إعادة شراء اتفاق

 25,518,123 - 11,745,930 4,981,680 8,790,513 ودائع العمالء
الدفع فوائد مستحقة 

 1,457,090 - 649,001 342,421 465,668 ومطلوبات أخرى
 27,862 - 9,865 - 17,997 مطلوبات ثانوية

 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 
 34,918,522 - 14,208,696 7,563,998 13,145,828 المجموع

 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 
 5,361,529 1,281,268 (3,563,860) 421,390 7,222,731 صافي فجوة السيولة

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

لمزيد لحصول على ال. يات إعادة شراءاتفاقالل من خمضمونة مع مؤسسات مالية مختلفة  يةئتمانا قتراضاخطوط لدى المجموعة 
 . 15إيضاح راجع من التفاصيل 
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 )تتمة(مخاطر السيولة  34
 
 ألف دوالر أمريكي 

 2018ديسمبر  31
 لغاية

 ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة 

 واحدة 
 أكثر من

 سنة واحدة 
 غير 

 المجموع مؤرخه
 ───────── ───────── ───────── ─────── ───────── 

      الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك 

 1,390,470 - - - 1,390,470 مركزية
لدى  وودائعأذونات خزانة 

 1,918,727 - - 1,039,180 879,547 بنوك مركزية
 3,061,818 - 8,161 61,009 2,992,648 ودائع لدى بنوك 

 19,503,961 - 9,080,699 2,970,511 7,452,751 وسلفقروض 
استثمارات محتفظ بها 

 7,568,528 - 300,934 2,358,858 4,908,736 لغرض غير المتاجرة
استثمارات في شركات 

 318,802 318,802 - - - زميلة 
 265,794 265,794 - - - ةعقاريات استثمار

فوائد مستحقة القبض 
 764,094 - 112,036 396,377 255,681 وموجودات أخرى 

 237,064 237,064 - - - ممتلكات ومعدات
الشهرة وموجودات أخرى 

 478,319 478,319 - - - غير ملموسة 
 ─────────── ─────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 35,507,577 1,299,979 9,501,830 6,825,935 17,879,833 المجموع
 ─────────── ─────────── ─────────── ───────── ─────────── 

      المطلوبات
 3,752,792 - 31,320 206,384 3,515,088 ودائع من بنوك 

إقتراضات بموجب 
 1,832,134 - - 1,349,188 482,946 يات إعادة شراء اتفاق

 23,660,035 - 10,409,240 4,601,426 8,649,369 ودائع العمالء
فوائد مستحقة الدفع 
 1,097,911 - 306,607 368,479 422,825 ومطلوبات أخرى

 192,697 - 110,197 82,500 - مطلوبات ثانوية
 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 30,535,569 - 10,857,364 6,607,977 13,070,228 المجموع
 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 4,972,008 1,299,979 (1,355,534) 217,958 4,809,605 صافي فجوة السيولة
 ═══════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═══════════ 
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 )تتمة(مخاطر السيولة  34
 

 ستحقاقات التعاقدية المتبقيةالتحليل المطلوبات المالية حسب ا
ومع  امات التعاقدية للسداد غير المخصومة.لتزالالفوائد( على أساس ابما في ذلك ستحقاق المطلوبات المالية للمجموعة )ايلخص الجدول أدناه بيان 

ستحافظ على العمالء يتوقع بأن ودائع ، وباألخصالتحليل. مجموعة لتلك األدوات بشكل جوهري عن هذا للالتدفقات النقدية المتوقعة قد تختلف ذلك، 
 .أرصدتهاأو زيادة استقرارها 

 ألف دوالر أمريكي 

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

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 يات إعادة شراءاتفاق
 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
 ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 33,999,905 35,916 4,867,491 9,903,421 5,401,916 13.791,161 المجموع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

ارتباطات متعلقة 
 575,702 81,167 231,462 189,823 69,295 3,955 ئتماناالب
 ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 (391,884) (348,313) (25,102) 7,368 (8,041) (17,796) )صافي(  مشتقات مالية
 ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 
 

 ألف دوالر أمريكي 

 
 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

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
ديسمبر  31كما في 
2018       

 3,764,255 - 32,885 208,963 880,805 2,641,602 ودائع من بنوك 
بموجب  افتراضات

 1,854,273 - - 1,369,577 387,198 97,498 يات إعادة شراءاتفاق
 23,928,451 13,057 1,820,825 6,091,506 4,123,617 11,879,446 ودائع العمالء

 211,897 12,351 114,228 85,318 - - مطلوبات ثانوية
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 29,758,876 25,408 1,967,938 7,755,364 5,391,620 14,618,546 المجموع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

ارتباطات متعلقة 
 661.599 74.049 459.660 75.844 40.114 11.932 ئتماناالب
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 (69.074) (91.647) 9.979 11.083 3.372 (1.861) )صافي(  مشتقات مالية
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 
 المخاطر التشغيلية  35

 
من نظمة أو خلل في األ واألخطاء البشرية أداخلية أو عدم كفاية أو فشل العمليات العن  الناتجةالخسارة في مخاطر المخاطر التشغيلية تتمثل 

المخاطر يستبعد المخاطر القانونية، ولكنه على خارجية، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة أو طبيعية. يتضمن هذا التعريف الحداث األ
من أحداث المخاطر التشغيلية، بما في  كبيرا   ا  لجميع الشركات وتغطي عددمخاطر كامنة السمعة. وهي تمثل اإلضرار باالستراتيجية ومخاطر 
واالحتيال الداخلي والخارجي وممارسات التوظيف والسالمة في مكان العمل وممارسات العمالء  األنظمةفي عطل و ذلك انقطاع األعمال

 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 36
 

التي قد تبطل أو تعوق األداء من قبل التنظيمية قانونية أو الجراءات الناتجة عن اإلالمخاطر القانونية هي المخاطر المتعلقة بالخسائر 
 . المقاصة ذات الصلةبموجب شروط العقد أو اتفاقيات  اآلخرالمستخدم النهائي أو طرفه 

 

وتقديم التحليل والمشورة بشأن المخاطر القانونية. تخضع اإلدارة لسياسة لدى المجموعة قسم قانوني مخصص يتمثل دوره في تحديد 
 .المجموعة القانونية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتي تسهل إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية من اإلجراءات القانونية المعلقة

 
 القيمة العادلةقياس  37

 

رب قيمها المدرجة. االمالية تق للموجودات والمطلوباتفإن القيمة العادلة ، 8إيضاح مفصح عنها في الجدول أدناه وفي تلك البخالف 
 ات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة والمدرجة بالتكلفة المطفأة.ستثمارللقيمة العادلة لالبالنسبة  8راجع إيضاح 

 

هذه ديون ألجل ومطلوبات ثانوية. إن القيم العادلة لعبارة عن إن المطلوبات المالية المتوسطة والطويلة األجل األساسية للمجموعة هي 
، المطلوبات المالية ال تختلف جوهريا  عن قيمها المدرجة، حيث يتم إعادة تسعير هذه المطلوبات المالية على فترات كل ثالثة أو ستة أشهر

ستحقاق اات ذات تواريخ قتراضالتطبيقها على اسيتم نود وشروط األداة المالية والهوامش الناتجة المقاربة للفروق الحالية التي حسب ب
 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؛ المعلنةسعار : األ1المستوى 
باشرة خالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مألخرى والتي يمكن مالحظة جميع مد: التقنيات ا2المستوى 

 و؛ أو غير مباشرة
خالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن تستخدم مد: التقنيات التي 3ستوى الم

 مالحظتها في السوق. 
 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 ديّن مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 1,193,508 - 68,747 1,124,761 الدخل الشامل اآلخر
 105,489 - 105,489 - موجودات مالية مشتقة 
 497,950 - 497,950 - مطلوبات مالية مشتقة 

 

 2018 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة 

 278,394 39.079 70,912 168,403 العادلة 
أدوات ديّن مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 951,344 - 12,950 938,394 الدخل الشامل اآلخر
 117,888 - 117,888 - موجودات مالية مشتقة 
 187,156 - 186,896 260 مطلوبات مالية مشتقة 

 

 .2018و 2019 ديسمبر 31المنتهيتين في  خالل السنتين 3و 2و 1بين المستويات تكن هناك أية تحويالت لم 
 

 )و(. 2.7إيضاح إلى يرجى الرجوع األدوات المالية تلك مزيد من التفاصيل عن تقنيات التقييم المستخدمة لتحديد قيمة لحصول على الل
 

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 وبالنسبة للصناديق فهو معدل خصم  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 5للسندات غير المسعرة بنسبة في التقييم العادل مخاطر ذات الصلة المستخدمة متغيرات التغير 

 مع السنة السابقة.مقارنة بال يةستثمارجوهرية في أساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لألوراق المالية اال
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 التمويل المستقروصافي نسبة  كفاية رأس المال 38
 

متطلبات الخارجية المفروضة للالمجموعة في ضمان امتثال المجموعة الخاص بمال ال إدارة رأسلسياسات  ةالرئيسيتتمثل األهداف 
د األقصى للقيمة قوية ونسب رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الح ائتمانيةلرأس المال وبأن المجموعة تحتفظ بدرجات 

. كل شركة على حدة ىعلى مستوكما يتم إدارة كفاية رأس المال لكل شركة من شركات المجموعة بشكل منفصل وعند المساهمين. 
باستثناء القيود التي  ااماتهالتزوتسوية تها موجوداأو استخدام للحصول على على قدرتها جوهرية قيود توجد لدى المجموعة أية ال 

 .التي تعمل فيهاقد تنتج عن األطر الرقابية من خالله الشركات التابعة المصرفية 
 

للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار سندات يجور ، هأو تعديلرأس المال على  الحفاظمن أجل 
 والعمليات عن السنوات السابقة.  تغييرات في األهداف والسياساتإجراء أي رأسمال. لم يتم 

 
مصرف البحرين  الصادرة عن 3ية بازل اتفاقوفقا  إلرشادات كفاية رأس المال بموجب  رأس المالنسبة  اجمالي يتم احتساب
المجموعة مال سرأنسبة  إجماليإن . %12.5إن الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقا  لمصرف البحرين المركزي هو . المركزي

 (.%16,9: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31كما في  %16,4 وه
 

، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي مخاطر السيولةإدارة  ةوحدلتوجيهات  وفقا  المستقر التمويل نسبة يتم احتساب صافي 
البحرين مصرف لمتطلبات  صافي نسبه التمويل المستقر وفقا  لنسبة الحد األدنى يبلع . 2019ديسمبر  31  مناعتبارا  إلزامية وهي 

 .2019ديسمبر  31كما في  %117,0الموحد للمجموعة المستقر التمويل صافي نسبة . وتبلغ نسبه %100المركزي 
 

  نظام حماية الودائع 39
 

يتم تغطية ودائع بعض عمالء المجموعة بنظام حماية الودائع المؤسس من قبل قوانين مصرف البحرين المركزي ونظام تعويض 
 الخدمات المالية، المملكة المتحدة. 

 
البحرين البحرين: يتم تغطية ودائع العمالء المحتفظ بها من قبل البنك في مملكة البحرين بنظام حماية الودائع الصادرة عن مصرف 

 20.000يغطي هذا النظام "األشخاص اإلعتياديين" )األفراد( المؤهلين بحد أقصى  .2010( لسنة 34المركزي وفقا  للقرار رقم )
من قبل البنك على النحو مساهمة دورية ويتم دفع متطلبات مصرف البحرين المركزي. في دينار بحريني كما هو منصوص عليه 

  البحرين المركزي ضمن هذا النظام.مصرف المنصوص عليه من قبل 
 

بموجب نظام تعويض الخدمات المالية وذلك بحد للبنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( المملكة المتحدة: يتم تغطية ودائع العمالء 
تحقة إال إذا مساهمة مقدما  بموجب هذا النظام وال توجد مطلوبات مس إجراءال يتطلب  جنية إسترليني لكل عميل. 85.000أقصى 

  اماته.التزة الودائع غير قادر على الوفاء بكان أحد البنوك األعضاء في نظام حماي
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 الخدمات المصرفية اإلسالمية  40
 

ركة الشالتي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل وأنشطة التأمين لمجموعة ل المصرفية اإلسالميةالخدمات أنشطة يتم تقديم 
 الشركة المصرفية اإلسالمية الزميلةوشركة الهالل اليف تكافل التابعة و لبنك األهلي المتحد بالكويتلالمصرفية اإلسالمية التابعة 

والبنك األهلي المتحد  مية في البنك األهلي المتحد البحرينالمصرفية اإلسال والفروع/ والنوافذلمصرف المتحد للتجارة واالستثمار ا
 .هي موضحه أدناه، الخاصة بهاوأنشطة التأمين ة اإلسالميالخدمات المصرفية  أنشطةنتائج إن  .المملكة المتحدة

 
 2018 2019  ديسمبر 31الميزانية كما في 

  ──────── ──────── 

 
 

 إيضاح 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
   

    الموجودات
 210,318 348,484  مركزية  نقد وأرصدة لدى بنوك

 1,140,184 1,137,879  بنوك مركزية ودائع لدى 
 1,040,463 1,317,839 )أ( ودائع لدى بنوك 

 11,144,184 12,255,286 )ب(  ةإلسالميية اتمويلالنشطة األمن مستحقة القبض أرصدة 
 1,159,007 1,558,585  ات مالية استثمار

 38,057 35,370  استثمارات في شركات زميلة 
 120,374 96,452  ات عقارية استثمار

 50,521 116,645  موجودات أخرىربح مستحق القبض و
 113,477 135,533  ممتلكات ومعدات

  ───────── ───────── 
 15,016,585 17,002,073  الموجودات  مجموع

  ═════════ ═════════ 
    المطلوبات 

 2,348,533 2,715,320 )ج( ودائع من بنوك 
 9,840,762 11,186,926 )د( ودائع العمالء 

 258,998 382,189  مطلوبات أخرى ربح مستحق الدفع و
 6,750 48,854  المقيدة  ستثمارحسابات اال

  ───────── ───────── 
  14,333,289 12,455,043 

 671,231 574,597  حسابات االستثمار المطلقةحقوق حاملي 
  ───────── ───────── 

 13,126,274 14,907,886  المطلقة ستثمارحسابات االحقوق حاملي مجموع المطلوبات و
  ───────── ───────── 

 1,890,311 2,094,187  مجموع الحقوق
  ───────── ───────── 

المطلقة  ستثمارحسابات االحقوق حاملي مجموع المطلوبات و
 والحقوق

 
17,002,073 15,016,585 

  ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(الخدمات المصرفية اإلسالمية  40
 

 ديسمبر  31قائمة الدخل للسنة المنتهية في 
 

2019 
──────── 

2018 
──────── 

 إيضاح 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    

 434,048 407,469 (هـ) صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية
  ──────── ──────── 
  407,469 434,048 
 41,477 45,145  رسوم وعموالت    

 30,242 38,411  دخل تشغيلي آخر
 10,961 10,310  عمالت أجنبية ناتجة من صرف مكاسب 

  ──────── ──────── 
 516,728 501,335  الدخل التشغيلي

 98,750 33,772  للتمويالت المستحقة القبض والمبالغ األخرى مخصص     
  ──────── ──────── 

 417,978 467,563  صافي الدخل التشغيلي 
  ──────── ──────── 
 74,391 78,531  تكاليف الموظفين     

 9,859 18,313  استهالك 
 47,027 44,175  مصروفات تشغيلية أخرى 

  ──────── ──────── 
 131,277 141,019  المصروفات التشغيلية 

  ──────── ──────── 
 286,701 326,544  لضرائبالربح للسنة قبل ا

    
 7,707 9,416  وزكاة مصروف ضريبي

  ──────── ──────── 
 278,994 317,128  المطلقة ستثمارحاملي حسابات االحقوق الربح للسنة قبل حصة ربح 

    
 13,248 13,704  المطلقة ستثمارحاملي حسابات االحقوق منها: حصة ربح  مخصوم

  ──────── ──────── 
 265,746 303,424  صافي الربح للسنة

 ════════ ════════ 
   العائد إلى:

 224,164 257,116 البنك مالك
 41,582 46,308 حقوق غير مسيطرة 

 ──────── ──────── 
 303,424 265,746 
 ════════ ════════ 
   

 إيضاحات
2019 

──────── 
2018 

──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   )أ( ودائع لدى بنوك 

 695,451 719,735 بنوك أخرىالتمويل بالمرابحة لدى 
 299,758 503,339 وكالة لدى بنوك 
 45,254 94,765 أخرىحسابات حسابات جارية و

 ──────── ──────── 
 1,317,839 1,040,463 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة(الخدمات المصرفية اإلسالمية  40
 )تتمة(إيضاحات 

2019 
──────── 

2018 
──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   )ب(  أرصدة مستحقة القبض من األنشطة التمويلية اإلسالمية

 7,046,623 7,628,157 ذمم تورق مدينة
 3,107,381 3,194,888 ذمم مرابحة مدينة
 1,419,050 1,768,191 ذمم إجارة مدينة 

 32,700 28,588 أخرى
 (461,570) (364,538) نخفاض القيمةامخصوم منها : مخصص 

 ──────── ──────── 
 12,255,286 11,144,184 
 ════════ ════════ 

 

 
2019 

──────── 
2018 

──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
   )ج(  ودائع من بنوك 

 1,952,480 1,430,159 مرابحة
 389,003 1,277,834 وكالة

 7,050 7,327 حسابات جارية
 ──────── ──────── 
 2,715,320 2,348,533 
 ════════ ════════ 

 

 
2019 

──────── 
2018 

──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
   )د(  ودائع العمالء

 6,573,070 7,369,709 وكالة
 2,069,522 2,649,678 مرابحة

 1,198,170 1,167,539 حسابات جارية
 ──────── ──────── 
 11,186,926 9,840,762 
 
 
 

════════ ════════ 
 

 
2019 

──────── 
2018 

──────── 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
   )هـ(  صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية 

 300,575 325,972 دخل التورق
 194,987 260,526 دخل المرابحة 
 87,903 89,807 دخل اإلجارة 

 82,682 58,166 دخل االستثمارات المالية
 ──────── ──────── 

 666,147 734,471 الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية
 ──────── ──────── 
 113,130 193,856 مصروفات ربح من الوكالة   

 86,290 48,272 مصروفات ربح من المرابحة 
 32,679 84,874 مصروفات ربح من المضاربة 

 ──────── ──────── 
 232,099 327,002 مخصوم منها: توزيعات على المودعين

 ──────── ──────── 
 434,048 407,469 صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية 

 ════════ ════════ 
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 الشركات التابعة  41
 

 التابعة التي لديها حقوق غير مسيطرة جوهرية أدناه. للشركاتتم عرض المعلومات المالية 
 

 تم عرض نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة أدناه:
 

 2018 2019 التأسيس بلد االسم
 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(    
 

 %25.1 %25.1 الكويتدولة 
 %14.5 %14.5 جمهورية مصر العربية البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.

    
  

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    المتراكمة كما في:الجوهرية الحقوق غير المسيطرة 
 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 
 370,806 348,740 

 54,509 68,004  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.
    غير المسيطرة الجوهرية:الربح المخصص للحقوق     

 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(
 

 46,308 41,582 
 10,951 10,636  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.

 
أدناه. تستند المعلومات على المبالغ المسجلة في  البنك األهلي المتحد )مصر(و لبنك األهلي المتحد )الكويت(لملخص المعلومات المالية تم عرض 

 القوائم المالية الموحدة قبل االستبعادات والتعديالت فيما بين الشركات.
 2019 2018 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 
  

 ميزانيةالالمعلومات المتعلقة ب   
 

  
 9,184,017 9,954,936 قروض وسلف

 870,332 1,000,622 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 12,853,150 14,352,392 الموجودات مجموع 

 10,280,576 11,251,727 ودائع العمالء
 11,234,268 12,649,176 مجموع المطلوبات 

   دخل الالمعلومات المتعلقة بقائمة    
 401,327 352,915 مجموع الدخل التشغيلي

 169,630 181,107 صافي الربح العائد إلى المساهمين
 166,973 179,880 مجموع الدخل الشامل العائد إلى المساهمين
 18,347 21,913 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 

   المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية 
 273,467 578,233 األنشطة التشغيلية  صافي النقد من

 (144,935) (56,715) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 (83,493) (98,387) األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في 

   البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.   
 ميزانية الالمعلومات المتعلقة ب   
 

  
 1,282,682 1,637,102 قروض وسلف

 497,838 567,191 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 2,875,519 2,947,865 الموجودات مجموع 

 2,374,326 2,327,950 ودائع العمالء
 2,481,171 2,470,232 مجموع المطلوبات 

   دخل الالمعلومات المتعلقة بقائمة    
 141,178 128,749 مجموع الدخل التشغيلي

 82,055 78,484 العائد إلى المساهمينصافي الربح 
 63,274 93,679 مجموع الدخل الشامل العائد إلى المساهمين
 3,945 5,952 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 

   المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية    
 465,115 (504,353) من األنشطة التشغيلية ( في)المستخدم صافي النقد 

 (51,277) (5,483) المستخدم في األنشطة االستثمارية  النقدصافي 
 (32,343) (49,318) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
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  حدث الحق 42
وفقاً لمذكرة التفاهم وسرية المعلومات التي تم تنفيذها بين البنك وبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. فيما يتعلق باالستحواذ المحتمل 

والتقييم الذي تم  للجهالة النافيةبناًء على تقارير و، رئيسية للبنك من قبل بيت التمويل الكويتي وذلك إلنشاء مؤسسة مصرفية إقليمية
 2019سبتمبر  12ن قبل مستشارين متخصصين مهنيين، ومراعاةً لذلك، وافق مجلس إدارة البنك األهلي المتحد بتاريخ إجراؤه م

سهم من أسهم البنك األهلي المتحد مقابل كل سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي. وافق بيت التمويل  2,325581على نسبة تبادل 
على متابعة عملية االستحواذ على البنك  2020يناير  20عادية / غير العادية المنعقد بتاريخ الكويتي في اجتماع الجمعية العمومية ال

األهلي المتحد بنسبة تبادل األسهم اإلرشادية. لقد كانت موافقة بيت التمويل الكويتي مشروطة، بين شروط أخرى بضمان الحصول 
 .٪ لعرض العطاء المقدم من قبله85على نسبة قبول ال تقل عن 

 
وفي هذا الصدد، أعلن بيت التمويل الكويتي، اعتباراً من تاريخه، عن نيته الراسخة في تقديم عرض مشروط طوعي لالستحواذ على 

من أسهم البنك الصادرة والمدفوعة عن طريق تبادل األسهم بنسبة التبادل المذكورة أعاله. وستظل عملية االستحواذ المقترحة  100%
 .وجميع الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين ذات الصلة خاضعة للشروط السابقة
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 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7 

 القائمة الموحدة للدخل
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2018  2019   
────────  ────────   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
  إيضاح دوالر أمريكي

     
 دخل الفوائد  أ3 1,843,953  1,655,750
 مصروفات الفوائد  ب3 892,453  715,226

────────  ────────   
 صافي دخل الفوائد  951,500  940,524

────────  ────────   
     

  رسوم وعموالت 4 127,305  128,888
 دخل المتاجرة 5 44,081  39,068
 وأخرىستثمارات دخل اال  81,757  61,129
 حصة البنك من ربح شركات زميلة  9 30,886  40,941

────────  ────────   
 الرسوم ودخل آخر   284,029  270,026

────────  ────────   
 الدخل التشغيلي   1,235,529  1,210,550     

────────  ────────   
 وأخرى االئتمانيةخسائر المخصص  ز7 54,417  86,222

────────  ────────   
 صافي الدخل التشغيلي   1,181,112  1,124,328
────────  ────────   

 تكاليف الموظفين  199,077  196,839     
 استهالك   34,454  22,269
 تشغيلية أخرىمصروفات   120,218  109,110

────────  ────────   
 المصروفات التشغيلية   353,749  328,218

────────  ────────   
 الربح قبل الضرائب  827,363  796,110

     
 وزكاة مصروف ضريبي 21 38,538  43,745

────────  ────────   
 للسنةصافي الربح   788,825  752,365

     
 حقوق غير مسيطرة صافي الربح العائد إلى  58,324  54,831

────────  ────────   
 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   730,501  697,534

════════  ════════   
 للسنة: البنكالسهم العائد إلى مالك  أرباحنصيب          

 األرباح )سنتات أمريكية(في العادي المخفض للسهم األساسي والنصيب  22 7,9  7,6     
════════  ════════   

 

                                
 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  

البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

ً  ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من   من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا
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 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءاً  ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٩ 

  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 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
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من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   44إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
8

 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 الدّين صافي التغيرات في القيمة العادلة 

الدخل الشامل اآلخر  من خالل 

1,126 (9,464)
 تحويل إلى القائمة الموحدة للدخل ناتج عن أدوات الدّين 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.
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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7 

 القائمة الموحدة للدخل
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2018  2019   
────────  ────────   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
  إيضاح دوالر أمريكي

     
 دخل الفوائد  أ3 1,843,953  1,655,750
 مصروفات الفوائد  ب3 892,453  715,226

────────  ────────   
 صافي دخل الفوائد  951,500  940,524

────────  ────────   
     

  رسوم وعموالت 4 127,305  128,888
 دخل المتاجرة 5 44,081  39,068
 وأخرىستثمارات دخل اال  81,757  61,129
 حصة البنك من ربح شركات زميلة  9 30,886  40,941

────────  ────────   
 الرسوم ودخل آخر   284,029  270,026

────────  ────────   
 الدخل التشغيلي   1,235,529  1,210,550     

────────  ────────   
 وأخرى االئتمانيةخسائر المخصص  ز7 54,417  86,222

────────  ────────   
 صافي الدخل التشغيلي   1,181,112  1,124,328
────────  ────────   

 تكاليف الموظفين  199,077  196,839     
 استهالك   34,454  22,269
 تشغيلية أخرىمصروفات   120,218  109,110

────────  ────────   
 المصروفات التشغيلية   353,749  328,218

────────  ────────   
 الربح قبل الضرائب  827,363  796,110

     
 وزكاة مصروف ضريبي 21 38,538  43,745

────────  ────────   
 للسنةصافي الربح   788,825  752,365

     
 حقوق غير مسيطرة صافي الربح العائد إلى  58,324  54,831

────────  ────────   
 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   730,501  697,534

════════  ════════   
 للسنة: البنكالسهم العائد إلى مالك  أرباحنصيب          

 األرباح )سنتات أمريكية(في العادي المخفض للسهم األساسي والنصيب  22 7,9  7,6     
════════  ════════   

 

                                
 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  

البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءاً  ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٩ 

  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 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءاً  ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٩ 

  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 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   44إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
10 

 

 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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(  
-  

-  
)

٢٥٬٤٢٨
(  

)
٢٥٬٤٢٨

(  
-  

-  
)

٢٥٬٤٢٨
(  

التوزيع المتعلق ب
صكوك 

صدار 
إ

س المال 
ضمن رأ

دائمة مدرجة 
فئة 

١ 
ضاح 

[إي
٢١

(ي)]
  

-  
-  

-  
-  

)
٨٬٢٤٠

(  
-  

-  
)

٨٬٢٤٠
(  

)
٨٬٢٤٠

(  
-  

)
٢٬٧٦٠

(  
)

١١٬٠٠٠
(  

أرباح األسهم العادية المدفوعة 
]

ضاح 
إي

٢١
) ط

([
 

-  
-  

-  
-  

-  
)

٤٣٨٬٧٢٢
(  

-  
)

٤٣٨٬٧٢٢
(  

)
٤٣٨٬٧٢٢

(  
-  

-  
)

٤٣٨٬٧٢٢
(  

أرباح أسهم 
ا

ت
لشركا

 
التابعة

 
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
)

٢٦٬٨٤٥
(  

)
٢٦٬٨٤٥

(  
ت 

تبرعا
  

-   
-   

-   
-   

-   
)

١٬٠٠٠
(   

-   
)

١٬٠٠٠
(   

)
١٬٠٠٠

(   
-   

-   
)

١٬٠٠٠
(   

صادرة 
أسهم منحة 

 
٢١٩٬٣٦١

 
-  

-  
-  

)
٢١٩٬٣٦١

(  
-  

-  
)

٢١٩٬٣٦١
(  

-  
-  

-  
-  

صافي الخسارة من تعديل عقد 
ض (

القر
ضاح 

إي
٢٬٢

(   
-   

-   
-   

-   
)

٩٨٬٤٤٩
(   

-   
-   

)
٩٨٬٤٤٩

(   
)

٩٨٬٤٤٩
(   

-   
)

٩٬٥٠٦
(   

)
١٠٧٬٩٥٥

(   
ضافي في 

ناتج من استحواذ إ
ضاح 

شركة تابعة (إي
٢٬٣

(   
-   

-   
)

١٣٬١٨٧
(   

-   
-   

-   
-   

)
١٣٬١٨٧

(   
)

١٣٬١٨٧
(   

-   
)

٤٤٬٩٧١
(   

)
٥٨٬١٥٨

(   
محول من إحتياطي الدخل الشامل 

اآلخر
  

-   
-   

-   
-   

)
١٬٥٢٧

(   
-   

-   
)

١٬٥٢٧
(   

)
١٬٥٢٧

(   
-   

) ٩
(   

)
١٬٥٣٦

(   
ت زميلة 

ت في شركا
تغيرا

 
-  

-  
-  

-  
)

٩٬٣٦٤
(  

-  
-  

)
٩٬٣٦٤

(  
)

٩٬٣٦٤
(  

-  
-  

)
٩٬٣٦٤

(  
ت 

ت في شركا
تغيرا

تابعة
  

-   
-   

٢٠
  

-   
)

٢٬٩٠٧
(   

-   
-   

)
٢٬٨٨٧

(   
)

٢٬٨٨٧
(   

-   
)

٢٨٦
(   

)
٣٬١٧٣

(   
مجموع الدخل الشامل للسنة

 
-   

-   
-   

-   
٤٥٢٬٢٤٤

  
-   

)
١١٧٬٣٢٧

(   
٣٣٤٬٩١٧

  
٣٣٤٬٩١٧

  
-   

٢٣٬٠٩٣
  

٣٥٨٬٠١٠
  

[محول إلى اإلحتياطي القانوني 
ضاح 

إي
٢١

(ج)
[  

-  
-  

-  
٤٥٬٢٢٤

 
)

٤٥٬٢٢٤
(   

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  

أرباح األسهم العادية 
صي

المو
 

بتوزيعها 
]

ضاح 
إي

٢١
) ط

([
 

-  
-  

-  
-  

)
(١٢٠٬٦٤٩

 
١٢٠٬٦٤٩

 
-  

-  
-  

-  
-  

-  
صى بتوزيعها

ت مو
تبرعا

 
-  

-  
-  

-  
)

٢٬٠٠٠
(  

٢٬٠٠٠
 

-  
-  

-  
-  

-  
-  
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صيد في 

الر
٣١

 
ديسمبر 
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)

٥٢٢٬١٠١
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ب.  
ش.م.

البنك األهلي المتحد 
ت المرفقة من  

ضاحا
تشكل اإلي

1 
إلى  

44
 

جزءا  
 

من هذه القوائم المالية الموحدة
 

12
 

ت في الحقوق 
القائمة الموحدة للتغيرا

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2020

 
 

 

 

  
العائد إلى

 
مالك  

البنك
 

 
 

 
إحتياطيات

 

 

س  
رأ

 
ال

مال 
األسهم   - 

 
العادية

 
أسهم  

خزانة  
 

عالوة 
صدار   

إ
 

أسهم 
 

إحتياطي
 

قانوني
 

أرباح 
 
مبـقاة 

 
توزيعات

 
مقترحة 

 

إحتياطيات
 

أخرى  
 

]إ
ضاح 

21ي
ح)

)]
 

مجموع 
 

اإلحتياطيات
 

الحقوق العائدة 
إلى المالك 

 

أوراق رأسمالية  
دائمة مدرجة  
س 
ضمن رأ

 
 

المال فئة 
1 

حقوق غير
 

مسيطرة 
 

المجموع 
 

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 

 
دوالر 

أمريكي  
 

دوالر
أمريكي  

 
دوالر

أمريكي  
 

دوالر
أمريكي  

 
دوالر

أمريكي  
 

دوالر
أمريكي  

 
دوالر

أمريكي  
 

دوالر
أمريكي  

 
دوالر

أمريكي  
 

دوالر
أمريكي  

 
دوالر

أمريكي  
 

دوالر 
أمريكي  
 

 
───────

 
──────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
صيد 

الر
في 
1 

يناير 
2019

  
1,992,541

 
(

13,190
) 

763,660
 

586.481
 

634.672
 

399,838
 

(
455,301

) 
1,929,350

 
3,908,701

 
600,000

 
463,307

 
4,972,008

 

توزيع على أوراق رأسمالية دائمة  
س المال فئة 

ضمن رأ
مدرجة 

1  
ضاح 

]إي
21

)ي([
 

- 
- 

- 
- 

(
27,500

) 
- 

- 
(

27,500
) 

(
27,500

) 
- 

- 
(

27,500
) 

التوزيع المتعلق ب
صكوك 

صدار 
إ

س المال  
ضمن رأ

دائمة مدرجة 
فئة 
1 

ضاح 
]إي

21
)ي([

 
- 

- 
- 

- 
(

8,240
) 

- 
- 

(
8,240

) 
(

8,240
) 

- 
(

2,760
) 

(
11,000

) 
أرباح األسهم العادية المدفوعة 

[
ضاح 

إي
21

ط)
)]

 
- 

- 
- 

- 
1,082

 
(

398,838
) 

- 
(

397,756
) 

(
397,756

) 
- 

- 
(

397,756
) 

أرباح أسهم  
ت
الشركا

  
التابعة 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(

31,706
) 

(
31,706

) 
ت مدفوعة 

تبرعا
 

- 
- 

- 
- 

- 
(

1,000
) 

- 
(

1,000
) 

(
1,000

) 
- 

- 
(

1,000
) 

صادرة  
أسهم منحة 

 
199,419

 
- 

- 
- 

(
199,419

) 
- 

- 
(

199,419
) 

- 
- 

- 
- 

أسهم 
صادرة 

ضافية 
ا

 
1,651

 
- 

2,549
 

- 
- 

- 
- 

2,549
 

4,200
 

- 
- 

4,200
 

بيع
 

أسهم خزانة 
 

- 
13,190

 
- 

- 
- 

- 
8,760

 
8,760

 
21,950

 
- 

- 
21,950

 
ت  
إطفاء القيمة العادلة لمعامال

الدفع باألسهم 
 

- 
- 

- 
- 

1,851
 

- 
- 

1,851
 

1,851
 

- 
- 

1,851
 

محول من إحتياطي الدخل الشامل  
اآلخر 

 
- 

- 
- 

- 
(

1,195
) 

- 
- 

(
1,195

) 
(

1,195
) 

- 
(

79
) 

(
1,274

) 
ت زميلة  

ت في شركا
تغيرا

 
- 

- 
- 

- 
(

7,773
) 

- 
- 

(
7,773

) 
(

7,773
) 

- 
- 

(
7,773

) 
ت 
ت في شركا

تغيرا
تابعة

  
- 

- 
21

 
- 

- 
- 

- 
21

 
21

 
- 

160
 

181
 

مجموع الدخل الشامل للسنة
 

- 
- 

- 
- 

730,501
 

- 
41,767

 
772,268

 
772,268

 
- 

67,080
 

839,348
 

]محول إلى اإلحتياطي القانوني 
ضاح 

إي
21

)ج(
] 

- 
- 

- 
73,050

 
(

73,050
) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
أرباح األسهم العادية 

صى
المو

 
بتوزيعها 
[

ضاح 
إي

21
ط)

)]
 

- 
- 

- 
- 

(
438,722

) 
438,722

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
صى بتوزيعها

ت مو
تبرعا

 
- 

- 
- 

- 
(

1,000
) 

1,000
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
───────

 
──────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
صيد في 

الر
31

 
ديسمبر 

2019
 

2,193,611
 

- 
766,230

 
659,531

 
611,207

 
439,722

 
(

404,774
) 

2,071,916
 

4,265,527
 

600,000
 

496,002
 

5,361,529
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  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 الدّين 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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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31
 
 
 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 
 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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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31
 
 
 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 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
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 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 الدّين  (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 للدّين  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 الدّين 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 الدّين 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(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2,7
 
 )تتمة( األدوات المالية  ج()
 
 )تتمة(  أدوات الدّين  (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 الدّين 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 للدّين 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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 )تتمة( محاسبة التحوط  (ح)
 
 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 للدّين 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. 
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 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 الدّين. إن ارتباطات القرض هي ارتباطات مؤكدة لتقديم نتيجة لفشل مدين محدد بسداد ال
 االئتمان وفقا  للشروط والبنود المحددة مسبقا .
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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 دّين. 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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 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 
 ════════ ════════ 
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 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 

 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

164



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

40 
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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 

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

 )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 الدّين 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 
 ════════ ════════ 
 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

167



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

43 

 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
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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.  
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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 الدّين 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
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  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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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31
 
 

 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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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31
 

 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 
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 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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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31
 

 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 فّعالية 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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 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 2020ديسمبر  31
 
 

 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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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31
 

 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  30
 

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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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31
 

 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  30
 

 
 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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 تتمة() معلومات قطاعات األعمال 30
 

 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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 )تتمة( مخاطر السوق 34
 
 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      
 ══════════ ═══════════ ════════════  
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 )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 
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 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

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

194



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

70 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31
 

 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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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31
 
 

  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.  
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  اإلفصاح العام التكميلي
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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7 

 القائمة الموحدة للدخل
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2018  2019   
────────  ────────   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
  إيضاح دوالر أمريكي

     
 دخل الفوائد  أ3 1,843,953  1,655,750
 مصروفات الفوائد  ب3 892,453  715,226

────────  ────────   
 صافي دخل الفوائد  951,500  940,524

────────  ────────   
     

  رسوم وعموالت 4 127,305  128,888
 دخل المتاجرة 5 44,081  39,068
 وأخرىستثمارات دخل اال  81,757  61,129
 حصة البنك من ربح شركات زميلة  9 30,886  40,941

────────  ────────   
 الرسوم ودخل آخر   284,029  270,026

────────  ────────   
 الدخل التشغيلي   1,235,529  1,210,550     

────────  ────────   
 وأخرى االئتمانيةخسائر المخصص  ز7 54,417  86,222

────────  ────────   
 صافي الدخل التشغيلي   1,181,112  1,124,328
────────  ────────   

 تكاليف الموظفين  199,077  196,839     
 استهالك   34,454  22,269
 تشغيلية أخرىمصروفات   120,218  109,110

────────  ────────   
 المصروفات التشغيلية   353,749  328,218

────────  ────────   
 الربح قبل الضرائب  827,363  796,110

     
 وزكاة مصروف ضريبي 21 38,538  43,745

────────  ────────   
 للسنةصافي الربح   788,825  752,365

     
 حقوق غير مسيطرة صافي الربح العائد إلى  58,324  54,831

────────  ────────   
 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   730,501  697,534

════════  ════════   
 للسنة: البنكالسهم العائد إلى مالك  أرباحنصيب          

 األرباح )سنتات أمريكية(في العادي المخفض للسهم األساسي والنصيب  22 7,9  7,6     
════════  ════════   

 

                                
 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  
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من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   44إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 القائمة الموحدة للدخل 
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2020 2021
──────── ────────

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
دوالر أمريكي  إيضاح

1,452,812 1,348,252 أ 3 دخل الفوائد  
653,457 476,463 ب3 مصروفات الفوائد 

──────── ────────
799,355 871,789 صافي دخل الفوائد 

──────── ────────
103,669 104,386 4  صافي   – رسوم وعموالت
74,249 34,750 5 دخل المتاجرة 
84,643 62,620 آخرودخل ستثمارات ا
50,020 35,383 9 شركات زميلة نتائج حصة البنك من 

──────── ────────
312,581 237,139 الرسوم ودخل آخر  

──────── ────────
1,111,936 1,108,928 الدخل التشغيلي  
──────── ────────
254,918 122,350 ز 7 االئتمانية ومخصصات أخرى خسائر المخصص 

──────── ────────
857,018 صافي الدخل التشغيلي   986,578

──────── ────────

175,574 175,357 تكاليف الموظفين 
32,724 34,624 استهالك  
117,553 117,025 مصروفات تشغيلية أخرى

──────── ────────
325,851 327,006 المصروفات التشغيلية  

──────── ────────
531,167 659,572 والزكاة  الربح قبل الضرائب

44,695 21,641 22 وزكاة مصروف ضريبي
──────── ────────
486,472 637,931 للسنةصافي الربح  

34,228 30,687 حقوق غير مسيطرة  صافي الربح العائد إلى
──────── ────────
452,244 607,244 العائد إلى مالك البنك صافي الربح  

════════ ════════

للسنة:  البنكالسهم العائد إلى مالك   أرباحنصيب 
4,1 5,6 23 في األرباح )سنتات أمريكية(العادي  المخفض للسهم  األساسي والنصيب  

════════ ════════

مشعل عبدالعزيز العثمان محمد جاسم المرزوقعادل اللبان  
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

والعضو المنتدب 
 رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة 
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من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   44إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 القائمة الموحدة للدخل 
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2020 2021
──────── ────────

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
دوالر أمريكي  إيضاح

1,452,812 1,348,252 أ 3 دخل الفوائد  
653,457 476,463 ب3 مصروفات الفوائد 

──────── ────────
799,355 871,789 صافي دخل الفوائد 

──────── ────────
103,669 104,386 4  صافي   – رسوم وعموالت
74,249 34,750 5 دخل المتاجرة 
84,643 62,620 آخرودخل ستثمارات ا
50,020 35,383 9 شركات زميلة نتائج حصة البنك من 

──────── ────────
312,581 237,139 الرسوم ودخل آخر  

──────── ────────
1,111,936 1,108,928 الدخل التشغيلي  
──────── ────────
254,918 122,350 ز 7 االئتمانية ومخصصات أخرى خسائر المخصص 

──────── ────────
857,018 صافي الدخل التشغيلي   986,578

──────── ────────

175,574 175,357 تكاليف الموظفين 
32,724 34,624 استهالك  
117,553 117,025 مصروفات تشغيلية أخرى

──────── ────────
325,851 327,006 المصروفات التشغيلية  

──────── ────────
531,167 659,572 والزكاة  الربح قبل الضرائب

44,695 21,641 22 وزكاة مصروف ضريبي
──────── ────────
486,472 637,931 للسنةصافي الربح  

34,228 30,687 حقوق غير مسيطرة  صافي الربح العائد إلى
──────── ────────
452,244 607,244 العائد إلى مالك البنك صافي الربح  

════════ ════════

للسنة:  البنكالسهم العائد إلى مالك   أرباحنصيب 
4,1 5,6 23 في األرباح )سنتات أمريكية(العادي  المخفض للسهم  األساسي والنصيب  

════════ ════════

مشعل عبدالعزيز العثمان محمد جاسم المرزوقعادل اللبان  
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

والعضو المنتدب 
 رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة 
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من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   44إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 القائمة الموحدة للدخل الشامل  
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2020 2021
────────── ──────────

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
دوالر أمريكي 

486,472 637,931 صافي الربح للسنة
───────── ─────────

الدخل الشامل اآلخر 

 البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى القائمة الموحدة للدخل 

(78) 8,081
المقاسة  الستثمارات أسهم حقوق الملكية صافي التغيرات في القيمة العادلة 

الدخل الشامل اآلخر خالل بالقيمة العادلة من 
(6,292 ) 28,080  إحتياطي صندوق التقاعد  في  التغيرصافي 

1,221 353  العقاراتإعادة تقييم إحتياطي  في صافي التغير
 البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى القائمة الموحدة للدخل  

(82,532 ) (1,826 ) تعديالت تحويل عمالت أجنبية

(14,715 ) (5,621 )
 المقاسة بالقيمة العادلة   ألدوات الدّين صافي التغيرات في القيمة العادلة 

الدخل الشامل اآلخر  من خالل 

(9,464 ) (6,474 )
أدوات الدّين المحتفظ بها  بيع تحويل إلى القائمة الموحدة للدخل ناتج عن 

 كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
(16,602 ) 12,352   التدفقات النقدية تلتحوطا العادلةصافي التغيرات في القيمة 

───────── ─────────
(128,462 ) 34,945 للسنة( الشاملة األخرى )الخسارة  /اآلخر شامل الدخل ال

───────── ─────────
358,010 672,876 مجموع الدخل الشامل للسنة

23,093 31,621 حقوق غير مسيطرة   مجموع الدخل الشامل العائد إلى
───────── ─────────
334,917 641,255 مالك البنكمجموع الدخل الشامل العائد إلى 

═════════ ═════════
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من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   44إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 القائمة الموحدة للدخل 
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2020 2021
──────── ────────

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
دوالر أمريكي  إيضاح

1,452,812 1,348,252 أ 3 دخل الفوائد  
653,457 476,463 ب3 مصروفات الفوائد 

──────── ────────
799,355 871,789 صافي دخل الفوائد 

──────── ────────
103,669 104,386 4  صافي   – رسوم وعموالت
74,249 34,750 5 دخل المتاجرة 
84,643 62,620 آخرودخل ستثمارات ا
50,020 35,383 9 شركات زميلة نتائج حصة البنك من 

──────── ────────
312,581 237,139 الرسوم ودخل آخر  

──────── ────────
1,111,936 1,108,928 الدخل التشغيلي  
──────── ────────
254,918 122,350 ز 7 االئتمانية ومخصصات أخرى خسائر المخصص 

──────── ────────
857,018 صافي الدخل التشغيلي   986,578

──────── ────────

175,574 175,357 تكاليف الموظفين 
32,724 34,624 استهالك  
117,553 117,025 مصروفات تشغيلية أخرى

──────── ────────
325,851 327,006 المصروفات التشغيلية  

──────── ────────
531,167 659,572 والزكاة  الربح قبل الضرائب

44,695 21,641 22 وزكاة مصروف ضريبي
──────── ────────
486,472 637,931 للسنةصافي الربح  

34,228 30,687 حقوق غير مسيطرة  صافي الربح العائد إلى
──────── ────────
452,244 607,244 العائد إلى مالك البنك صافي الربح  

════════ ════════

للسنة:  البنكالسهم العائد إلى مالك   أرباحنصيب 
4,1 5,6 23 في األرباح )سنتات أمريكية(العادي  المخفض للسهم  األساسي والنصيب  

════════ ════════

مشعل عبدالعزيز العثمان محمد جاسم المرزوقعادل اللبان  
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

والعضو المنتدب 
 رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7 

 القائمة الموحدة للدخل
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2018  2019   
────────  ────────   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
  إيضاح دوالر أمريكي

     
 دخل الفوائد  أ3 1,843,953  1,655,750
 مصروفات الفوائد  ب3 892,453  715,226

────────  ────────   
 صافي دخل الفوائد  951,500  940,524

────────  ────────   
     

  رسوم وعموالت 4 127,305  128,888
 دخل المتاجرة 5 44,081  39,068
 وأخرىستثمارات دخل اال  81,757  61,129
 حصة البنك من ربح شركات زميلة  9 30,886  40,941

────────  ────────   
 الرسوم ودخل آخر   284,029  270,026

────────  ────────   
 الدخل التشغيلي   1,235,529  1,210,550     

────────  ────────   
 وأخرى االئتمانيةخسائر المخصص  ز7 54,417  86,222

────────  ────────   
 صافي الدخل التشغيلي   1,181,112  1,124,328
────────  ────────   

 تكاليف الموظفين  199,077  196,839     
 استهالك   34,454  22,269
 تشغيلية أخرىمصروفات   120,218  109,110

────────  ────────   
 المصروفات التشغيلية   353,749  328,218

────────  ────────   
 الربح قبل الضرائب  827,363  796,110

     
 وزكاة مصروف ضريبي 21 38,538  43,745

────────  ────────   
 للسنةصافي الربح   788,825  752,365

     
 حقوق غير مسيطرة صافي الربح العائد إلى  58,324  54,831

────────  ────────   
 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   730,501  697,534

════════  ════════   
 للسنة: البنكالسهم العائد إلى مالك  أرباحنصيب          

 األرباح )سنتات أمريكية(في العادي المخفض للسهم األساسي والنصيب  22 7,9  7,6     
════════  ════════   

 

                                
 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   44إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
9

 الميزانية الموحدة
2021ديسمبر  31في 

20212020 
────────── ────────── 

إيضاح
 ألف

دوالر أمريكي 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
الموجودات 

1,747,560 1,819,841أ 6  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
1,731,6982,333,852ب6 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

4,116,6473,532,689ودائع لدى بنوك 
722,075,14820,719,878  قروض وسلف

89,923,2949,608,309 المتاجرةاستثمارات محتفظ بها لغرض غير 
9343,076303,127استثمارات في شركات زميلة 

10188,648185,715ة عقاريات استثمار
11916,200857,232وموجودات أخرى  ومشتقات مالية فوائد مستحقة القبض 

12311,929296,847  ممتلكات ومعدات
13486,889485,958شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال

────────────────────
41,913,37040,071,167مجموع الموجودات 

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

المطلوبات 
144,638,9734,218,417ودائع من بنوك  

153,775,4993,618,069قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء ا
1625,203,94125,182,585ودائع العمالء

171,088,822175,000 ألجل  قتراضات ا
181,278,1871,830,706ومطلوبات أخرىومشتقات مالية فوائد مستحقة الدفع 

199,98310,032مطلوبات ثانوية 
────────────────────

35,995,40535,034,809مجموع المطلوبات 
────────── ────────── 

الحقوق 
2,533,6212,412,972ب20عادية السهم األ –رأس المال  
1,936,0831,588,668إحتياطيات 

────────── ────────── 
 4,469,7044,001,640البنك  الحقوق العائدة إلى مالك 

 1,000,000600,000د 120أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 
 448,261434,718حقوق غير مسيطرة 

────────── ────────── 
 5,917,9655,036,358مجموع الحقوق 

────────── ────────── 
 41,913,37040,071,167مجموع المطلوبات والحقوق  

════════════════════ 

مشعل عبدالعزيز العثمان محمد جاسم المرزوقعادل اللبان
الرئيس التنفيذي للمجموعة

والعضو المنتدب
رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   44إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7

 القائمة الموحدة للدخل 
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2020 2021
──────── ────────

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
دوالر أمريكي  إيضاح

1,452,812 1,348,252 أ 3 دخل الفوائد  
653,457 476,463 ب3 مصروفات الفوائد 

──────── ────────
799,355 871,789 صافي دخل الفوائد 

──────── ────────
103,669 104,386 4  صافي   – رسوم وعموالت
74,249 34,750 5 دخل المتاجرة 
84,643 62,620 آخرودخل ستثمارات ا
50,020 35,383 9 شركات زميلة نتائج حصة البنك من 

──────── ────────
312,581 237,139 الرسوم ودخل آخر  

──────── ────────
1,111,936 1,108,928 الدخل التشغيلي  
──────── ────────
254,918 122,350 ز 7 االئتمانية ومخصصات أخرى خسائر المخصص 

──────── ────────
857,018 صافي الدخل التشغيلي   986,578

──────── ────────

175,574 175,357 تكاليف الموظفين 
32,724 34,624 استهالك  
117,553 117,025 مصروفات تشغيلية أخرى

──────── ────────
325,851 327,006 المصروفات التشغيلية  

──────── ────────
531,167 659,572 والزكاة  الربح قبل الضرائب

44,695 21,641 22 وزكاة مصروف ضريبي
──────── ────────
486,472 637,931 للسنةصافي الربح  

34,228 30,687 حقوق غير مسيطرة  صافي الربح العائد إلى
──────── ────────
452,244 607,244 العائد إلى مالك البنك صافي الربح  

════════ ════════

للسنة:  البنكالسهم العائد إلى مالك   أرباحنصيب 
4,1 5,6 23 في األرباح )سنتات أمريكية(العادي  المخفض للسهم  األساسي والنصيب  

════════ ════════

مشعل عبدالعزيز العثمان محمد جاسم المرزوقعادل اللبان  
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

والعضو المنتدب 
 رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

 من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   44إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
10 

 

 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2020 2021   
───────── ─────────   

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
  إيضاح  دوالر أمريكي

 األنشطة التشغيلية    
 والزكاة   الربح قبل الضرائب  659,572 531,167

 تعديالت للبنود التالية:   
 استهالك    34,624 32,724

 دخل آخر  استثمارات و  ( 43,740) ( 72,504)
 أخرى مخصصات االئتمانية ومخصص الخسائر   ز7 122,350 254,918

 شركات زميلة  نتائج حصة البنك من  9 ( 35,383) ( 50,020)
──────── ────────   
 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  737,423 696,285

 تغيرات في:        
 مركزيةودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك   ( 147,367) 27,673

 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية   596,982 ( 530,924)
 ودائع لدى بنوك    ( 931,067) 986,593

 قروض وسلف  ( 1,493,647) ( 307,187)
 وموجودات أخرى  ومشتقات مالية فوائد مستحقة القبض   ( 27,769) ( 50,575)
 ودائع من بنوك    420,556 ( 805,498)

 قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء ا  157,430 726,537
 ودائع العمالء   21,356 ( 335,538)
 فوائد مستحقة الدفع ومشتقات مالية ومطلوبات أخرى   ( 8,852) ( 119,738)

───────── ─────────   
 الناتجة من العمليات  )المستخدمة في(/  صافي التدفقات النقدية   ( 674,955) 287,628

 مدفوعة وزكاة ضريبة دخل   ( 37,757) ( 45,070)
───────── ─────────   

 األنشطة التشغيليةمن )المستخدمة في(/  ية النقدالتدفقات صافي   ( 712,712) 242,558
───────── ─────────   

 األنشطة االستثمارية    
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةشراء    ( 3,080,132) ( 2,469,664)

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  استردادمتحصالت من بيع أو   2,342,681 2,471,414
 استثمار إضافي في شركة تابعة  2,3 ( 8,609) ( 58,158)

 حقوق االكتتاب في شركة زميلة    ( 27,545) -
 ةالعقاري اتاالستثمارفي النقص صافي   151 44,720

 في الممتلكات والمعدات الزيادة صافي   ( 50,820) ( 34,384)
 أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة   8,862 15,364

───────── ─────────   
 في األنشطة االستثمارية  ةالمستخدمالتدفقات النقدية صافي   ( 815,412) ( 30,708)

───────── ─────────   
 األنشطة التمويلية    
   1 مدرجة ضمن رأس المال فئةصادرة دائمة إضافية أوراق رأسمالية  د20 600,000 -
 1 أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئةاسترداد  د20 ( 200,000) -
 وأخرى 1مدرجة ضمن رأس المال فئة الصادرة الدائمة  الصكوك المصروفات المتعلقة بال  ( 1,191) -
 1توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  ي21 ( 45,215) ( 36,428)

 ألجل إضافية  اقتراضات 17 926,700 175,000
 سداد مطلوبات ثانوية   - ( 17,996)
 أرباح أسهم وتوزيعات أخرى مدفوعة   ( 119,005) ( 432,658)
 لحقوق غير مسيطرة أرباح أسهم مدفوعة   ( 842) ( 26,845)

───────── ─────────   
 األنشطة التمويلية  (في ةالمستخدممن/ ) يةالنقدالتدفقات صافي   1,160,447 ( 338,927)

───────── ─────────   
 في النقد وما في حكمه صافي النقص    ( 367,677) ( 127,077)

 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  204 ( 28,047)    
 يناير 1النقد وما في حكمه في   2,976,999 3,132,123    

───────── ─────────   
 ديسمبر  31النقد وما في حكمه في  24 2,609,526 2,976,999

═════════ ═════════   
 معلومات إضافية عن التدفقات النقدية:     

 فوائد مستلمة    1,311,850 1,483,350
 فوائد مدفوعة    466,502 771,577

 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

من هذه القوائم المالية الموحدة جزءا   44إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7

 القائمة الموحدة للدخل 
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2020 2021
──────── ────────

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
دوالر أمريكي  إيضاح

1,452,812 1,348,252 أ 3 دخل الفوائد  
653,457 476,463 ب3 مصروفات الفوائد 

──────── ────────
799,355 871,789 صافي دخل الفوائد 

──────── ────────
103,669 104,386 4  صافي   – رسوم وعموالت
74,249 34,750 5 دخل المتاجرة 
84,643 62,620 آخرودخل ستثمارات ا
50,020 35,383 9 شركات زميلة نتائج حصة البنك من 

──────── ────────
312,581 237,139 الرسوم ودخل آخر  

──────── ────────
1,111,936 1,108,928 الدخل التشغيلي  
──────── ────────
254,918 122,350 ز 7 االئتمانية ومخصصات أخرى خسائر المخصص 

──────── ────────
857,018 صافي الدخل التشغيلي   986,578

──────── ────────

175,574 175,357 تكاليف الموظفين 
32,724 34,624 استهالك  
117,553 117,025 مصروفات تشغيلية أخرى

──────── ────────
325,851 327,006 المصروفات التشغيلية  

──────── ────────
531,167 659,572 والزكاة  الربح قبل الضرائب

44,695 21,641 22 وزكاة مصروف ضريبي
──────── ────────
486,472 637,931 للسنةصافي الربح  

34,228 30,687 حقوق غير مسيطرة  صافي الربح العائد إلى
──────── ────────
452,244 607,244 العائد إلى مالك البنك صافي الربح  

════════ ════════

للسنة:  البنكالسهم العائد إلى مالك   أرباحنصيب 
4,1 5,6 23 في األرباح )سنتات أمريكية(العادي  المخفض للسهم  األساسي والنصيب  

════════ ════════

مشعل عبدالعزيز العثمان محمد جاسم المرزوقعادل اللبان  
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

والعضو المنتدب 
 رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
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-  
-  

-  
-  

-  
-  

600,000
 

-  
600,000

 
ا

صكوك دائمة 
سترداد 

س المال  
ضمن رأ

مدرجة 
فئة 
1 [

ضاح 
إي

20
(د)

 ]  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
(

200,000
 )  

-  
(

200,000
 )  

ت المتعلقة بال
صروفا

الم
صكوك 
ال

دائمة
  

صادرة 
ال

س 
ضمن رأ

مدرجة 
المال فئة 
1 

وأخرى 
 

-  
-  

-  
(

891
 )  

-  
-  

(
891

 )  
(

891
 )  

-  
(

300
 )  

(
1,191

)  
محول من إحتياطي الدخل الشامل اآلخر

 
من 

 
بيع 

ت أسهم حقوق الملكية
استثمارا

 
-  

-  
-  

1,412
 

-  
-  

1,412
 

1,412
 

-  
-  

1,412
 

ت زميلة  
ت في شركا

تغيرا
 

-  
-  

-  
(

8,457
 )  

-  
-  

(
8,457

 )  
(

8,457
 )  

-  
-  

(
8,457

)  

ت 
ت في شركا

تغيرا
تابعة

  
-  

-  
-  

(
2,362

 )  
-  

-  
(

2,362
 )  

(
2,362

 )  
-  

(
107

 )  
(

2,469
)  

مجموع الدخل الشامل للسنة
   

-  
-  

-  
607,244

 
-  

34,011
 

641,255
 

641,255
 

-  
31,621

 
672,876

 

محول إلى اإلحتياطي القانوني 
[

ضاح 
إي

21
)ج(

]  
-  

-  
60,724

 
(

60,724
 )  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
أرباح األسهم العادية 

صي
المو

 
بتوزيعها 
[

ضاح  
إي

21
( ط

)]
 

-  
-  

-  
(

304,034
 )  

304,034
 

-  
-  

-  
-  

-  
-  

صى بتوزيعها
ت مو

تبرعا
 

-  
-  

-  
(

2,000
 )  

2,000
 

-  
-  

-  
-  

-  
-  

 
──────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
صيد في 

الر
31

 
ديسمبر 

2021
 

2,533,621
 

752,538
 

765.479
 

600,122
 

306.034
 

(
488,090

 )  
1,936,083

 
4,469,704

 
1,000,000

 
448,261

 
5,917,965

 
 

══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
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ب.  
ش.م.

البنك األهلي المتحد 
ت المرفقة من  

ضاحا
تشكل اإلي

1 
إلى  

44
 

جزءا  
 

من هذه القوائم المالية الموحدة
 

12
 

ت في الحقوق  
القائمة الموحدة للتغيرا

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2021

 
 

 
 

 
 

العائد إلى مالك البنك
 

 
 

 
 

إحتياطيات
 

 

س  
رأ

المال  
األسهم   - 

 
العادية

 

عالوة  
صدار   

إ
 

أسهم 
 

إحتياطي
 

قانوني 
 

أرباح 
 
مبـقاة 

 
توزيعات

 
مقترحة 

 

إحتياطيات
 

أخرى  
ضاح  

]إي
21

)ح([ 
 

مجموع 
 

اإلحتياطيات
 

الحقوق العائدة 
إلى المالك 

 

أوراق رأسمالية  
دائمة مدرجة  
س 
ضمن رأ

 
 

المال فئة 
1 

حقوق غير
 

مسيطرة 
 

المجموع 
 

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 

 
دوالر 

أمريكي  
 

دوالر
أمريكي  

 
دوالر

أمريكي  
 

دوالر
أمريكي  

 
دوالر

أمريكي  
 

دوالر
أمريكي  

 
دوالر

أمريكي  
 

دوالر
أمريكي  

 
دوالر

أمريكي  
 

دوالر
أمريكي  

 
دوالر 

أمريكي  
 

 
───────

 
──────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صيد في 

الر
1 

يناير 
2020

   
2,193,611

 
766,230

 
659,531

 
611,207

 
439,722

 
(

404,774
 ) 

2,071,916
 

4,265,527
 

600,000
 

496,002
 

5,361,529
 

توزيع على أوراق رأسمالية دائمة  
س المال فئة 

ضمن رأ
مدرجة 

1  
ضاح 

]إي
21

)ي([ 
 

- 
- 

- 
(

25,428
 ) 

- 
- 

(
25,428

 ) 
(

25,428
 ) 

- 
- 

(
25,428

 ) 
صكوك دائمة  

صدار 
التوزيع المتعلق بإ

س المال فئة 
ضمن رأ

مدرجة 
1  

ضاح 
]إي

21
)ي([ 

 
- 

- 
- 

(
8,240

 ) 
- 

- 
(

8,240
 ) 

(
8,240

 ) 
- 

(
2,760

 ) 
(

11,000
 ) 

ضاح 
أرباح األسهم العادية المدفوعة ]إي

21
)ط([

 
- 

- 
- 

- 
(

438,722
 ) 

- 
(

438,722
 ) 

(
438,722

 ) 
- 

- 
(

438,722
 ) 

ت التابعة 
أرباح أسهم الشركا

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(
26,845

 ) 
(

26,845
 ) 

ت 
تبرعا

 
- 

- 
- 

- 
(

1,000
 ) 

- 
(

1,000
 ) 

(
1,000

 ) 
- 

- 
(

1,000
 ) 

صادرة  
أسهم منحة 

 
219,361

 
- 

- 
(

219,361
 ) 

- 
- 

(
219,361

 ) 
- 

- 
- 

- 
ض  

صافي الخسارة من تعديل عقد القر
ضاح 

)إي
2,2

 ) 
- 

- 
- 

(
98,449

 ) 
- 

- 
(

98,449
 ) 

(
98,449

 ) 
- 

(
9,506

 ) 
(

107,955
 ) 

ضافي في شركة تابعة 
ناتج من استحواذ إ

ضاح 
)إي

2,3
 ) 

- 
(

13,187
 ) 

- 
- 

- 
- 

(
13,187

 ) 
(

13,187
 ) 

- 
(

44,971
 ) 

(
58,158

 ) 
محول من 

إحتياطي الدخل الشامل اآلخر
  

من بيع
 

ت أسهم حقو
استثمارا

ق الملكية 
 

- 
- 

- 
(

1,527
 ) 

- 
- 

(
1,527

 ) 
(

1,527
 ) 

- 
(9

) 
(

1,536
 ) 

ت زميلة  
ت في شركا

تغيرا
 

- 
- 

- 
(

9,364
 ) 

- 
- 

(
9,364

 ) 
(

9,364
 ) 

- 
- 

(
9,364

 ) 
ت تابعة 

ت في شركا
تغيرا

 
- 

20
 

- 
(

2,907
 ) 

- 
- 

(
2,887

 ) 
(

2,887
 ) 

- 
(

286
 ) 

(
3,173

 ) 
مجموع الدخل الشامل للسنة

 
- 

- 
- 

452,244
 

- 
(

117,327
 ) 

334,917
 

334,917
 

- 
23,093

 
358,010

 
ضاح 

محول إلى اإلحتياطي القانوني ]إي
21

)ج([ 
 

- 
- 

45,224
 

(
45,224

 ) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

صي بتوزيعها 
أرباح األسهم العادية المو

ضاح 
]إي

21
)ط([ 

 
- 

- 
- 

(
120,649

 ) 
120,649

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
صى بتوزيعها

ت مو
تبرعا

 
- 

- 
- 

(
2,000

 ) 
2,000

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

───────
 

──────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

صيد في 
الر

31
 

ديسمبر 
2020

 
2,412,972

 
753,063

 
704,755

 
530,302

 
122,649

 
(

522,101
 ) 

1,588,668
 

4,001,640
 

600,000
 

434,718
 

5,036,358
 

 
═══════

 
══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════
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13 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 
 معلومات الشركة   1
 

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

)المشار إليهم معا  "بالمجموعة"( األعمال  أدناه  الوارد    2,3  رقم  كما هو مفصل في اإليضاحته التابعة  . يزاول البنك وشركا 2000لسنة  
المصرفية لألفراد واألعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستثمارية وخدمات إدارة األموال العالمية والخدمات 

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

ما يزاول البنك أنشطة التأمين على الحياة من خالل  كالبنك بموجب ترخيص مصرفي بالتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي.  
،  428، ضاحية السيف  2832، طريق 2495إن العنــوان المسجل للبنك هو بناية رقم  شركته التابعة الهالل اليف ش.م.ب. )مقفلة(. 

 مملكة البحرين.
 

على قرار مجلس اإلدارة الصادر    بناء    2021ر  ديسمب  31لقد تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 . 2022. فبراير 22بتاريخ 

 
 السياسات المحاسبية   2
 

 عداد أسس اإل 2,1
ضافة  المتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل إلعادة قياس القيمة العادلة لألراضي المملوكة ملكا  حرا   

. األدوات المالية المشتقةوجميع    )ج([2,7  رقم  في اإليضاح  أدناه  موضحكما هو  ]المالية    األدواتوبعض  "الممتلكات والمعدات"    في
إلى ذلك، كما هو موضح بالتفصيل   التي تم (، تم تعديل  1()ح)  2,7  رقم   في اإليضاحباإلضافة  المثبتة  للموجودات  المدرجة  القيم 

. تم عرض القوائم تصنيفها كبنود تحوط في تحوطات القيمة العادلة إلى مدى القيمة العادلة التي تنسب إلى المخاطر التي تم تحوطها
 خالف ذلك. ما لم يذكر ، وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألفبنك دوالر األمريكي لكونها العملة الرئيسية للالمالية الموحدة بال

 
 بيان بااللتزام اإلطار و 2,2

لقواعد واألنظمة المعمول بها الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بما في القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا  ل تم إعداد هذه  
.  19  – جراءات التنظيمية بشروط مسيرة استجابة  لجائحة كوفيد  اإلذلك التعميمات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بشأن  

المركزي رقم   البحرين  القواعد واألنظمة وباألخص تعميم مصرف   2020يونيو    21المؤرخ في    OG/226/2020تتطلب هذه 
 تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، باستثناء ما يلي: 

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

ية فوائد إضافية مباشرة  في الحقوق بدال  من األرباح أو الخسائر كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي إلعداد  دون فرض أ
المتعلق باألدوات المالية. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة تعديل أخرى على الموجودات المالية وفقا     9التقارير المالية رقم  

 ؛ و 9ر المالية رقم لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقاري
 
التي    19  –استجابة  إلجراءات دعمها لجائحة كوفيد  أو الجهات التنظيمية    من الحكومة و/المستلمة  المساعدة المالية  إثبات   ( ب)

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

فصاح إلمحاسبة المنح الحكومية واالمتعلق ب  20مساعدة مالية أخرى، إن وجدت، وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  
 . الحكومية ةعن المساعد

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

 
باعتبارها عن مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي  ، وبناء على التوجيهات التنظيمية الصادرة  2020  سنةخالل  

دوالر أمريكي الناتجة مليون    114,4بقيمة  لمرة واحدة  تعديل  خسائر  إثبات  ، تم  19  – تأثير جائحة كوفيد  للتخفيف من    إجراءات
تم احتساب خسارة مباشرة  في الحقوق.    فوائد إضافيةأية  العمالء دون فرض  لتمويل  المقدمة  أشهر    6عن تأجيل المدفوعات لفترة  

باستخدام معدل الفائدة المتعلقة بتعرضات التمويل المحتسبة  الفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة  التعديل على أنها  
   التعديل.المالية في تاريخ للموجودات المدرجة  الفعلي األصلي والقيمة 
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14 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 
 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(  بيان بااللتزاماإلطار و 2,2
مليون دوالر أمريكي )والتي تمثل سداد محدد لجزء  6,5تم استالم مساعدة مالية بقيمة ، ةالتنظيمي للتوجيهات وعالوة على ذلك، وفقا  

إلجراءات دعمها لجائحة    استجابة  ، وذلك  2020خالل سنة  من تكاليف الموظفين والتنازل عن ضرائب ورسوم المرافق( من الحكومة  
  98,4تم خصم صافي تأثير التعديلين المذكورين أعاله والبالغين الحقوق ضمن األرباح المبقاة.  في    مباشرة  ، وتم إثباتها  19 –كوفيد  

لم يتم   مليون دوالر أمريكي في الحقوق غير المسيطرة.  9,5وتم تعديل مبلغ وقدره    األرباح المبقاةحساب    منمليون دوالر أمريكي  
 . 2021ديسمبر  31مثل هذه التعديالت خالل السنة المنتهية في إجراء 

 
المعايير الدولية " باسم  والمشار إليه فيما يلي  للمجموعة  المالية الموحدة  قوائم  الوعرض  عداد  األساس إلأعاله    الوارداإلطار  يشكل  

 ".المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي ابصيغتهإلعداد التقارير المالية 
 

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

 
 أسس التوحيد 2,3

. 2020و  2021ديسمبر    31في    تين المنتهي  وللسنتينتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في  
تتحقق السيطرة يتم تضمين نتائج الشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ إيقاف السيطرة.  

على التأثير   ةعندما يكون لدى البنك تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركته مع الشركة المستثمر فيها ولديه القدر
العوائد م المستثمر فيها. قامعلى تلك  إذا كان مسيطر أو غير المجموعة    تن خالل استخدام سلطته على الشركة  بإعادة تقييم ما 

أعدت القوائم مسيطر على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك أي تغيرات في عناصر السيطرة.  
على القوائم المالية الموحدة يتم إجراء تعديالت  .متوافقةستخدام سياسات محاسبية اك بالمالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للبن

يتم معاملة التغيرات في حصة ملكية الشركة األم في الشركة التابعة    أي اختالفات في السياسات المحاسبية التي قد تكون قائمة.   لتوحيد
 معامالت بين حاملي األسهم ويتم تسجيلها في الحقوق.باعتبارها فقدان السيطرة تؤدي إلى  التي ال 

 
عامالت فيما بين  ن المع الناتجة  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

 2020 2021 التأسيس   بلد سم  اإل
    

 % 100,0 %100,0 المملكة المتحدة األهلي المتحد )المملكة المتحدة( ش.م.م. البنك 
 % 67,3 %67,3 دولة الكويت  * )الكويت(  ع.البنك األهلي المتحد ش.م.ك.

 % 95,7 %95,7 جمهورية مصر العربية ** البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.
 % 75,0 %80,3 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: 2020)  %74,9حصة الملكية الفعلية  * 
 

. وتم دفع مقابل نقدي قدره % 80,3إلى    %5,3بنسبة  المصرف التجاري العراقي  حصة ملكيتها في  زادت المجموعة  ** خالل السنة،  
 أمريكي. مليون دوالر  8,6
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية 2
 

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

  البنود الواردة أدناه.
 

ومعيار   9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  و  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التعديالت التي أدخلت على   -
 : تعديل سعر الفائدة المرجعي39المحاسبة الدولي رقم 

 
بالغ  بين البنوك في لندن )"ليبور"(، دورا   فيما    ة ر الفائدة المعروضاسعأاألسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك، مثل    عبلت

العالمية، حيث تعمل كأسعار مرجعية للمشتقات المالية والقروض واألوراق المالية وكمؤشرات في  في األسواق المالية  األهمية  
في السنوات األخيرة بنوك  بين الفيما  المعروضة  الفائدة  حيط بسالمة أسعار  التي تالتيقن  عدم    أدت حاالتوقد    تقييم األدوات المالية.

قيام   والبنوك  إلى  التنظيمية  والجهات  السوق  المركزية  من  مشاركي  خالية  بديلة  مرجعية  أسعار  إلى  االنتقال  أجل  من  بالعمل 
مرجعية بديلة خالية من بأسعار  السوق في الواليات القضائية المعنية    تحركالعاملة التي  المجموعات  أوصت  كما  المخاطر، و
 .ا  تدريجيوالتي يتم اعتمادها المخاطر، 

 
الفائدة المرجعي  تعد التي تعالج  و   2021يناير    1اعتبارا  من    ةنافذ  2أصبحت التعديالت التي أدخلت على المرحلة    -يل سعر 

المسائل التي قد تؤثر على إعداد التقارير المالية نتيجة لتعديل سعر الفائدة المرجعي، بما في ذلك تأثير التغيرات في التدفقات 
 عمليا  اعفاء   التعديالت  تقدم    بسعر مرجعي بديل.التحوط الناتجة عن استبدال سعر الفائدة المرجعي    النقدية التعاقدية أو عالقات

والمعيار الدولي    39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  من بعض المتطلبات الواردة في 
التقارير المالية رقم  والمعيار الدول  7إلعداد التقارير المالية رقم     16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    4ي إلعداد 
أس في  بالتغيرات  التعاقدية  االمتعلقة  النقدية  التدفقات  تحديد  المالية  س  والمطلوبات  المالية  اإليجار للموجودات  عقد  والتزامات 

التي أدخلت على المعيار   2لقد طبقت المجموعة متطلبات "تعديل سعر الفائدة المرجعي" تعديالت المرحلة    ومحاسبة التحوط.
والمعيار    7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
)تعديل سعر الفائدة المعروض فيما بين   16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  و   4الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2021يناير  1التي أصبحت إلزامية في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد (  2المرحلة  البنوك
 

ال التعديالت من  التغير في  تقتضي  التعاقدية  أساس تحديد  منشأة في احتساب  النقدية  المطلوبات المالية أو  للموجودات  التدفقات 
المالية.  المطلوبات المالية أو  للموجودات عن طريق تحديث سعر الفائدة الفعلي تعديل سعر الفائدة المرجعي المالية التي يقتضيها 
 . لمتطلبات محاسبة التحوطاستثناءات معينة ينص على وباإلضافة إلى ذلك، 

 
واستبدالها بأسعار  2021ديسمبر  31بعد ليبور واألسعار األخرى المعروضة فيما بين البنوك  أسعار  أغلبية إيقاف ومن المقرر 

للحصول    .2023يونيو    30حتى    توقفهابديلة معينة، باستثناء بعض أسعار الليبور بالدوالر األمريكي حيث يتم تأجيل  مرجعية  
 (. 2)34إلى اإليضاح رقم  يرجى الرجوع إضافية صيل اعلى تف

 
  بجائحة كوفيدذات الصلة  اإليجار    بتنازالت: المتعلق  16رقم    عداد التقارير الماليةالدولي إلر  يا لمعالتعديالت التي أدخلت على ا  -

 2020يونيو  30بعد  19 -
 

التعديالت   –  19  -ذات الصلة بجائحة كوفيد  اإليجار    تنازالت الدولي    ةأصدر مجلس معايير المحاسب  ،2020مايو    28بتاريخ  
للمستأجرين من   اتالتعديالت إعفاء  المتعلق بعقود اإليجار. تقدم  16التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

  الناتجةاإليجار    لتنازالت  محاسبة تعديل عقود اإليجارب  المتعلقة  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    توجيهاتتطبيق  
ذات الصلة  اإليجار    تنازالتعدم تقييم ما إذا كان  أن يختار  مستأجر  يجوز لل. كوسيلة عملية،  19  -كوفيد    لجائحةكنتيجة مباشرة  
يجار  ي تغيير في مدفوعات اإليقوم بهذا االختيار أالمستأجر الذي  يحتسب  تعديل لعقد اإليجار.  هو  من المؤجر    19  -بجائحة كوفيد  

بها التغيير بموجب المعيار الدولي إلعداد  يحتسب  بنفس الطريقة التي    19  -ذات الصلة بجائحة كوفيد  اإليجار    تنازالتعن    الناتجة
، ولكن  2021يونيو    30لقد كان من المقرر تطبيق التعديل حتى    إذا لم يكن التغيير تعديال  لعقد اإليجار. ،16التقارير المالية رقم 

بتمديد فترة تطبيق   2021مارس    31، قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتاريخ  19  –مع استمرار تأثير تفشي جائحة كوفيد  
.  2021أبريل    1ئة في أو بعد  . يتم تطبيق التعديل على فترات إعداد التقرير السنوي المبتد2022يونيو    30الوسيلة العملية إلى  

 . مجموعةللعلى القوائم المالية الموحدة  جوهري أي تأثيرلهذا التعديل لم يكن يسمح بالتطبيق المبكر. 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

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

 
 المتعلق بعقود التأمين 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 
المتعلق بعقود التأمين،    17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2017في شهر مايو  

يحل   بمجرد أن يصبح إلزاميا ، سوف. ووهو معيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح
المتعلق بعقود التأمين الذي تم    4التقارير المالية رقم    دمحل المعيار الدولي إلعدا   17ية رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير المال

التأمين على جميع أنواع عقود التأمين )أي عقود    17. ينطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2005  سنةفي    هإصدار
التي تصدرها، وكذلك على بعض الضمانات  المنشآت  الحياة وغير الحياة(، بغض النظر عن نوع  وإعادة التأمين المباشرة على  

هو إلزامي للفترات السنوية المبتدئة    17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    .ذات سمات المشاركة التقديريةواألدوات المالية  
، مع عرض أرقام المقارنة المطلوبة. يسمح بالتطبيق المبكر شريطه أن تطبق المنشأة المعيار الدولي  2023يناير    1في أو بعد  

المالية رقم   التقارير  المالية رقم    9إلعداد  التقارير  الدولي إلعداد  الدولي إلعداد    15والمعيار  المعيار  في أو قبل تاريخ تطبيق 
المالية رقم   ا.  17التقارير  الجديد تغيريؤدي  أن  بلمجموعة  تتوقع  ا  اتالمعيار  المحاسبية  في  بالتزاماتلسياسات  عقود   المتعلقة 

العرض إلى  باإلضافة    حقوقالومجموع  األداء المالي الموحد  أثير على  ت، ومن المرجح أن يكون له  الخاصة بالمجموعةالتأمين  
 هذا التقييم.بإجراء تقوم  اإلدارة زال تال واإلفصاح. 

 
   8التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –تعريف التقديرات المحاسبية  -

 
الدولي  أ ،  2021في شهر فبراير   المحاسبة  المحاسبة الدولي رقم  صدر مجلس معايير  ، قدم فيها تعريفا   8تعديالت على معيار 

التعديالت   توضح  المحاسبية".  المحاسبية  "للتقديرات  السياسات  في  والتغيرات  المحاسبية  التقديرات  في  التغيرات  بين  التمييز 
  التعديالت هذه    إنمحاسبية.  التقديرات  اللتقنيات القياس ومدخالته لوضع    المنشآتتوضح كيفية استخدام  أنها    كماوتصحيح األخطاء.  

إ أو بعد  هي  المبتدئة في  السنوي  التقرير  إعداد  لفترات  المحاسبية   2023يناير    1لزامية  السياسات  التغيرات في  وتنطبق على 
اإلفصاح عن تلك  تم  يطالما  بالتطبيق المبكر  . يسمح  هاأو بعد  تلك الفترةوالتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في بداية  

 .  على المجموعةجوهري تأثير أي لتعديالت لهذه اوال يتوقع بأن يكون الحقيقة. 
 
 بالتاريخ اإللزامي.ه المعايير  . وتعتزم المجموعة تطبيق هذةر الجديدييالمعا هم المجموعة حاليا  تأثير هذتقيّ 
 

 اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة   2,6
لموجودات للدخل والمصروفات واتؤثر على المبالغ المدرجة  تقديرات قد  وإصدار أراء  إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة  يتطلب  

عدم التيقن بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي  امات المحتملة.  اللتزواإلفصاح عن اواإلفصاحات المرفقة  والمطلوبات  
 المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.  وأراء تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات إلى نتائج قد تتطلب إج

 
 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 ستدل الواقع الذي يمكن أن ي
 

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

 التي وضعتها اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتشغيل تلك السياسات من الناحية العملية؛هداف األسياسات وال •
 و  ؛ظروف السوق الحاليةظل ومتطلبات السيولة في  داء المحفظةألتقييم اإلدارة  •
 . أو تحقيق مكاسب رأسمالية التعاقدية فوائد الحصصإيرادات فيما يتعلق بتحقيق اإلدارة  استراتيجية •
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 )تتمة( اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة  2,6
 
 ( قياس مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة 2

المقاسة بالتكلفة المطفأة وأدوت الدّين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  للموجودات المالية  بالنسبة    ةاالئتمانية المتوقعقياس الخسارة  
 ياالئتمانية والسلوك  الظروف االقتصادية المستقبلالجوهرية حول  فتراضات  االو   المعقدةنماذج  الشامل اآلخر هو مجال يتطلب استخدام ال

ا  على ) النقدية المستقبل مقدار  (، وتقدير  عن ذلك  والخسائر الناتجةتعثر العمالء في السداد  لمثال، احتمال  سبيل  وقيم   يةوتوقيت التدفقات 
 . المخصصات من  مختلفةمستويات فيها إلى تغييرات حيث يمكن أن تؤدي العدد من العوامل  على . وتستند هذه التقديرات  ضمانات ال
 

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

 ة المتوقعة، مثل: لقياس الخسائر االئتماني
 
 ؛نموذج التصنيف االئتماني الداخلي، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للتصنيفات الفردية -
الحالة األساسية والحالة  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، على أساس  السيئةحالة  الو   الجيدة
 ؛ ظروف السوق الحالية والمتوقعة، لكل سيناريو من السيناريوهات 

 تحديد وتطبيق المعايير للزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛ -
القتصاد الكلي مثل الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط ومستويات البطالة من جهة ومعدالت التعثر  تحديد الترابط بين متغيرات ا -

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

 االختيار والترجيحات النسبية لسيناريوهات النظرة المستقبلية؛  -
 تصنيف المخاطر؛ و لنموذج أنسب المالية ألغراض تحديد وتطبيق  الموجودات تجزئة  -
االستحقاقات التعاقدية فيها  األخرى التي ال تمثل  بالنسبة للتسهيالت المتجددة والتسهيالت  االستحقاقات السلوكية للتعرضات  أوجه  تحديد   -

 لالستحقاقات الفعلية.  تمثيال  دقيقا  
 
 نظام التقاعد ( 3

والقيمة الحالية التقاعد ذو المزايا المحددة  نظام  يتم تحديد تكلفة  امات نظام التقاعد للمجموعة.  التزتحديد  في    واالفتراضات التقديرات  تستخدم  
ن اللتزامات نظام التقاعد باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري على إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف ع

دة المستقبلية التطورات الفعلية في المستقبل. يتضمن هذا على تحديد معدل الخصم والزيادة المستقبلية في الراتب ومعدالت الوفيات والزيا
 في نظام التقاعد.

 
 مبدأ االستمرارية ( 4

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

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

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية ( 5

التقديرات تستند تلك  في السوق النشطة.  التي ال يتم تداولها  ات المالية والمشتقات المالية  تقديرات لتحديد القيم العادلة للموجودوضع  كما يتم  
درجات مختلفة من الرأي وعدم التيقن، ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما على  عوامل تتضمن  عدة  حول  افتراضات  بالضرورة على  

 .تلك التقديرات تغيرات مستقبلية في مثل يؤدي إلى 
 
 انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ( 6

ما إذا كانت الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية غير المحددة هي منخفضة القيمة على األقل على تحدد المجموعة  
والذي يعد ،  ستردادالقابلة لاليمتها  أساس سنوي. يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ق 

. تم اإلفصاح عن وتوضيح االفتراضات والتقديرات الرئيسية المستخدمة المستعلمة  وقيمتهاالبيع    تكاليفاألعلى من بين قيمتها العادلة ناقصا   
 . 13لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لمختلف الوحدات المنتجة للنقد بالتفصيل في اإليضاح رقم 

 
التدفقات النقدية من الميزانيات  توقعات  ستخدام  اب  المستعملةلكل وحدة منتجة للنقد على حساب القيمة    لالستردادقيمة الشهرة القابلة  تستند  

عنية ستخدام معدل النمو االسمي إلجمالي الناتج المحلي في الدول المابالسنوات الخمس  توقعات  مستخلصه من  المالية المعتمدة من قبل اإلدارة،  
التدفقات النقدية تكلفة رأس المال المعدل لتخصيص عالوة مخاطر مالئمة لقطاعات   توقعات   التي تعمل فيها. يمثل معدل الخصم المطبق على 

 .  تلك األعمال
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 
 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة  2,6
 
 )تتمة( ( انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة 6

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

 
 19 -( تأثير جائحة كوفيد 7

الحتواء  آلخر  تخفيف مختلفة من الوقت  إجراءات  البحرين المركزي  مصرف  ، أصدر  كورونافيروس    جائحةكاستجابة تنظيمية لتفشي  
خفض بدون فائدة و بفائدة أو  ، العديد من برامج التأجيل للعمالء المؤهلين سواء  باألساسوتتضمن هذه    .19  -لجائحة كوفيد  التداعيات المالية  

والحد  محليا ونسبة االحتياطي النقدي لبنوك التجزئةالمؤسسة  مستقر لجميع البنوك  الالحد األدنى لنسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل  
األيام والتخفيف فيما يتعلق ب  2إلى المرحلة    3التعرض من المرحلة  لتحويل حاالت  حة  المصالوالتعديالت على فترة   األقصى لرسوم التاجر

نسبة القرض إلى القيمة للرهون العقارية التخفيف من  الخسائر االئتمانية المتوقعة و تصنيف مراحل  لمعايير  التي فات فيها موعد استحقاقها  
 .السكنية

 
. على الرغم من أن هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةقرارات  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  ى  مستوزاد  قد  ل

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

جهات التنظيمية والمعايير من الة  التوجيهات المتاحاستنادا  إلى  لمعلومات االقتصاد الكلي ذات الصلة  قامت المجموعة بإجراء تقييم  
إلى تغييرات في منهجية   أدى  المالية، مما  التقارير  المتوقعة  الدولية إلعداد  االئتمانية  التقييم كما في وقرارات  وتقديرات  الخسائر 

 .2020و 2021ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينوللسن
 

لحاالت عدم ستجابة  ابتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة  المجموعة    تقامبناء  على ذلك،  
الناتجة عن جائحة كوفيد   المع.  19  –التيقن  الدولييبموجب  المالية رقم    ار  التقارير  المالية من الموجودات  ، يتعين نقل  9إلعداد 

تحدث   .منحهامنذ    يةاالئتمان  هافي مخاطرجوهرية  زيادة  شهدت  قد  جودات المالية  تلك الموإذا كانت  فقط    2إلى المرحلة    1المرحلة  
تواصل المجموعة عملية  .  جوهرية في مخاطر التعثر في السدادعندما تكون هناك زيادة    يةمخاطر االئتمانالجوهرية في الزيادة  ال

وراء أي صعوبات مالية وما إذا  األساسي  السبب  عتبار  األخذ في اال، مع  مثل احتمالية عدم الدفعمؤشرات أخرى  لتقييم المقترضين  
 أو غير مؤقتة.  19 –جائحة كوفيد نتيجة لـ ا  أن تكون مؤقتالمحتمل كان من 

 
إلى أن الوضع   التطوروبالنظر  الكلي  زيادة  تأثير  المجموعة في االعتبار  أخذت  ، فقد  سريع  للنظرة التقلبات في عوامل االقتصاد 

لتحديد  المستقبلية االقتصادية  السيناريوهات  االئتمانال، عند تحديد مدى خطورة واحتماالت  تم إظهار هذه المتوقعة.    يةخسائر  وقد 
النموذج إذا  مخرجات  ة على  اإلدار  استثناءاتيمكن تطبيق    .القائمةعالقات المتراجعة  الالتعديالت التي أدخلت على  من خالل  التقلبات  

المجموعة  واصل  ت،  عالوة على ذلكو.  ية ومعالجة ظروف السوق الحاليةمخاطر االئتمان الجوهرية في الزيادة  المع هدف  كانت متوافقة  
 .على قطاعات الصناعة المتأثرة 19  – لجائحة كوفيد عن كثب تأثير مخاطر السداد المحتملة المراقبة  
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 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.  ،2,4  اإليضاح رقمفي 
 

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

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  الستثماريتم احتساب اعلى تلك السياسات.  

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

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

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

على القوائم 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 

 
   مالت العمالت األجنبيةمعا ( )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 البالسائدة    ستخدام أسعار الصرفابالعمالت 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  االعادلة بالعمالت األجنبية ب
من كمدرجة بالقيمة العادلة  االستثمارات غير النقدية  بنود  تم تصنيف  الشامل اآلخر كجزء من تعديل القيمة العادلة للبنود المعنية، إال إذا  

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

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

في "إحتياطي تحويل العمالت   عن التحويلناتجة  في أسعار الصرف ال. يتم تضمين أي فروق  فترة إعداد التقارير الماليةالسائدة في  
. ستثناء الحد الذي تم فيه تخصيص فروق التحويل إلى الحقوق غير المسيطرةر باخاألجنبية" التي تشكل جزءا  من الدخل الشامل اآل

 فروق التحويل المرتبطة بها والمثبتة مسبقا  في الدخل الشامل األخر في القائمة الموحدة للدخل. يتم إثبات  ستبعاد العمليات األجنبية،  اعند  
 
 األدوات المالية   ج()

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

اا إلى  مباشرة   تنسب  التي  أو إصدارها.  لمعاملة  تاريخ  قتناؤها  منتظمة حتى  والخصومات على أسس  العالوات  إطفاء   هاستحقاقايتم 
 .  حسب مقتضى الحالستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وترحل إلى دخل الفوائد أو مصروفات الفوائد، اب
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 المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 
 2021ديسمبر  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)

البنوك   لدى  المصرفية(  الودائع  الحسابات  ذلك  الم)بما في  ذات مالية  الية األخرى والقروض والسلف هي موجودات  والمؤسسات 
شأنها هي القروض التي تم تعديل خطة سدادها  القروض المعاد التفاوض بثابتة.    استحقاقمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ  

في بعض الحاالت مع تحسن الضمان ودون  ولتتماشى مع التغيير في التدفقات النقدية للمقترض،  المستمرة  كجزء من عالقات العمالء  
ا هو موضح في  تقديم أية تنازالت أخرى. تصنف مخاطر هذه الموجودات وفقا  لسياسة التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة كم

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

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

 تعتبر جزءا  ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. يتم تضمين اإلطفاء ضمن "دخل الفوائد" في القائمة الموحدة للدخل. والرسوم التي 
 
 أدوات الدّين  (4)

 يتم قياس أدوات الدّين بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إذا: 
 
 و  التدفقات النقدية التعاقدية؛بالموجودات من أجل تحصيل االحتفاظ لى الذي يهدف إيتم االحتفاظ بالموجودات في نموذج األعمال  -
 
تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ األصلي للدّين  الشروط 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 االئتمان الللقيمة الزمنية للنقود وعلى المبلغ األصلي القائم" على أنها مقابل 

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

 
 :عند استيفاء كل من الشرطين التاليينمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياس أدوات الدّين بالقي

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

 
 والفائدة على المبلغ األصلي القائم. للدّين فوعات على المبلغ األصلي  ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية فقط مد •

 
يتم الحقا  قياس أدوات الدّين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب والخسائر  

ستبعاد، يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة لتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. عند االعن االناتجة  
 المثبتة مسبقا  في الدخل الشامل اآلخر من الدخل الشامل اآلخر إلى القائمة الموحدة للدخل. 

 
الخسائر.  األرباح أو  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(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2,7
 

 )تتمة( األدوات المالية  ج()
 

 )تتمة(  أدوات الدّين  (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  
أداة على حدة لتصنيف  إجراء  للمجموعة    المبدئي، يجوز المأدوات  اختيار ال رجعه فيه على أساس كل  لكية كمدرجة  أسهم حقوق 

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

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

 أدوات التحوط( بخالفمالية )المشتقات ال (7)
 موحدة للدخل ضمن "دخل المتاجرة".المحتفظ بها لغرض المتاجرة في القائمة الالمالية  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 
التغيرات في القيمة العادلة  يتم إثبات  ، و األرباح 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)

يتم مبدئيا  إثبات الصكوك الصادرة بقيمتها العادلة والتي   تدرج هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، بعد خصم المبالغ المسددة.
  تعد متحصالت اإلصدار.

 
 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   -
 أوتأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب "ترتيب سداد"؛ 

 

مكافآت المخاطر وال( قامت المجموعة بنقل جميع  1قيام 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 المطلوب المالي عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب قد تم يتم استبعاد 

 
 استبعاد األدوات المالية في سياق تعديل سعر الفائدة المعروض فيما بين البنوك 

تعديل  المالية إذا حدث تعديل جوهري في أحكامها وشروطها. وفي سياق  مطلوبات  المالية والالموجودات    باستبعادالمجموعة    تقوم
عند انتقالها من    2022سنة  المالية أو سيتم تعديلها خالل  األدوات  ، تم بالفعل تعديل بعض  فيما بين البنوكالمعروض  سعر الفائدة  
، قد تحدث ةالماليألداة  افة إلى تغير سعر فائدة  . وباإلضاأسعار بديلة خالية من المخاطرإلى  بنوك  بين الفيما  المعروضة  األسعار  

 وقت االنتقال. ةالمالياألداة تغيرات أخرى على شروط 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2

 

 )تتمة(  ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2,7
 

 )تتمة( ستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية ا )د( 
 

 )تتمة( استبعاد األدوات المالية في سياق تعديل سعر الفائدة المعروض فيما بين البنوك
اإليضاح رقم أدناه في  وارد  على النحو التطبق المجموعة أوال  الوسيلة العملية  ،  المقاسة بالتكلفة المطفأةوفيما يتعلق باألدوات المالية  

التغير في  (ي)  2,7 الفائدة  ، لكي يعكس  المعروض    المرجعيسعر  الفائدة  الفيما  من سعر  أسعار بديلة خالية من  إلى  بنوك  بين 
ما إذا كانت التغيرات جوهرية، اجتهادا  لتقييم  المجموعة  طبق  ت،  الوسيلة العملية  تغطيها، بالنسبة ألية تغيرات ال  ا  . وثانيالمخاطر

بتعديل مجموعة  القوم  ت،  جوهرية. وإذا لم تكن التغيرات  ةأداة مالية جديده يتم استبعاد األداة المالية وإثبات  وإذا كانت كذلك، فإن
سعر الفائدة الفعلي    استخدامبمخصومة  العملية ،  الوسيلة  بالقيمة الحالية للتغيرات التي ال تغطيها  المالية    ةإجمالي القيمة المدرجة لألدا

 . المعدل
 

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

 الفائدة الفعلي.  معدل استحقاقها على مدى فترة تنفيذ االتفاقية باستخدام طريقة 
 

 تحديد القيمة العادلة )و( 
تاريخ   السوق في  مشاركيبين    ةمعاملة منظم مطلوب 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  م تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المسعرة في السوق النشطة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة  يت
 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  تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تستحق عليها فوائديتم  
الحالية ألدوات مالية تحمــل نفس   يةفائدة السوقالالتدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار  نموذج  على    الدفع عند الطلب بناء  
 المخاطر.   الشروط وخصائص

 

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

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

 .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

 

للموجودات   القوائموالمطلوبات  بالنسبة  في  متكرر،  الموحدة  المالية    المثبتة  أساس  قد    المجموعةحدد  تعلى  كانت  إذا  حدثت ما 
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 الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل
 

 الموجودات المالية انخفاض قيمة )ز( 
قامت المجموعة بتطبيق نهج من ثالث مراحل لقياس مخصص الخسائر االئتمانية، باستخدام نهج الخسائر االئتمانية المتوقعة كما 

مالية  المتعلق باألدوات المالية، بالنسبة للفئات التالية من األدوات ال  9هو مطلوب بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة؛ •
 اآلخر؛سندات الدّين المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  •
 ارتباطات القروض غير المدرجة بالميزانية؛ و •
 واالعتمادات المستندية وخطابات القبول.عقود الضمانات المالية  •
 

يتم إثبات مخصصات انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 . انخفاض القيمةقييمات تخضع استثمارات أسهم حقوق الملكية لت والأو الخسائر ويتم إظهارها في مخصصات الخسائر االئتمانية. 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(  ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2,7
 

 )تتمة(  الموجودات المالية  انخفاض قيمة  )ز( 
 

 نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة
المجموعة  يمثل   االئتمانال  الحتساب مخصص  ال  يةخسائر  باختيار المتضمنة على  نماذج  نتائج  المتعلقة  االفتراضات األساسية  عدد من 

حاالت العجز النقدي القيمة الحالية لجميع  المتوقعة  ئتمانية  االخسائر  ال. يعكس نموذج  وأوجه الترابط المتبادل بينهاالمدخالت المتغيرة  
تبعا     الماليةالمتوقع لألداة ( على مدى العمر  2التالية أو )االثني عشر شهرا   ( على مدى  1إما )المتعلقة بأحداث حدوث التعثر في السداد  

مرجحة  تماالت الونتائج االحغير متحيزة  نتائج  يعكس مخصص الخسائر االئتمانية  لتدهور االئتمان اعتبارا  من تاريخ االثبات المبدئي.  
 وداعمة.والتي تأخذ في االعتبار سيناريوهات متعددة تستند إلى توقعات معقولة 

 

( EAD)وقيمة التعرض عند التعثر في السداد  ( PD)من احتمالية حدوث التعثر في السداد الخسائر االئتمانية المتوقعة تنتج مخصصات 
احتمالية حدوث التعثر في السداد احتمالية تعثر المقترض في سداد التزاماته    ثلتم(.  LGDالتعثر في السداد ) حدوث  والخسارة في حالة  

تعتبر قيمة التعرض عند التعثر في السداد تقديرا  .  العمر المتبقي لاللتزامعلى مدى  على مدى االثني عشرا  شهر القادمة أو  المالية، إما  
االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرضات الممولة بعد تاريخ إعداد التقرير للتعرض للتعثر في السداد في تاريخ مستقبلي، مع األخذ في  

قيمة التعرض عند التعثر في السداد فيما . يتم تحديد بما في ذلك المدفوعات على المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائمالمالية ِ
التحليل السلوكي وعوامل التحول االئتماني واقع خبرة المسحوبة من خالل غير االرتباطات لتعرضات غير الممولة بما في ذلك يتعلق با

السداد  حدد  تالتنظيمية.   التعثر في  المحتملة  الخسارة في حالة حدوث  التالناتجة عن  الخسارة  السداد. تتمثل  عثر في  التعرض في حالة 
قطاع ، من بين أمور أخرى، في بيانات االسترداد / الخسارة السابقة لكل  للخسارة في حالة حدوث التعثر في السدادالمحددات الرئيسية  

ويمكن تطبيق  . وعوامل أخرى ةالتنظيمي ات وبيانات الخسارة الخارجية وفترة االسترداد المتوقعة ومعدل الخصم والتوجيه من القطاعات 
 . يةمخاطر االئتمانالفي الجوهرية  زيادةالمع هدف  كان ذلك يتماشى إذا نتائج النموذج اإلدارة على  استثناءات 

 

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

 
ألدوات بالنسبة لشهرا     12عة على مدى  قياس وإثبات مخصص الخسارة االئتمانية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوق –  1المرحلة  

المالية التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي. تعتبر جميع الموجودات ذات الدرجة االستثمارية هي ضمن 
التي تتجاوز موعد استحقاقها  افتراض انخفاض المخاطر االئتمانية، إال في الحاالت  في ظل  وفقا  لسياسة البنك األهلي المتحد    1المرحلة  

 يوما  )غير قابلة للنقض(.  60يوما  )قابلة للنقض( أو  30
 

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

 : 2أخذها 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 وجودات للم

 

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

 

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

 

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

 . لعمل ا خاضعة لقرار لجنة محددة لبلداأو  ع لقطاا في  ضعف حالة  •
 

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

لجنة العمل بأن هذا يمثل    وترىالمقرضين / الدائنين اآلخرين والتغيرات السلبية في مؤشرات السوق لألداء المالي وما إلى ذلك،  
 تدهورا  جوهريا  في جودة االئتمان.

 

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

 

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

استحقاق من تاريخ    ا  شهر  12فترة  إال بعد انقضاء    2إلى المرحلة    3في المرحلة  ة  تعرضات مصنفأي  تحويل  عالوة على ذلك، ال يتم  
  .إلعادة التصنيف الحساب 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2,7
 
 )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.  
االئتم والخسائر  االئتمانية  المخاطر  على  تؤثر  التي  الرئيسية  االقتصادية  المتغيرات  وحددت  تطبيق خبرتها  يتم  المتوقعة.  انية 

التوقيت لدورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في لتحديد   المتراجعة القائمةعالقات  الالمتغيرات االقتصادية المتوقعة على 
االعتبار   في  أخذها  تم  التي  الكلية  االقتصادية  العوامل  تتضمن  والناباألساس  السداد.  بالنفط  المتعلقة  المتغيرات  المحلي تج  على 

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

 
 تعريف التعثر في السداد 

. قد يتضمن ائتمانيا  منخفضة القيمة    تکانإذا    ما  لمعرفةالخسائر االئتمانية المتوقعة  تخضع 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  

إفالس في حالة  المقترض  يدخل  أن  تمال  احعلى    ؤشراتأو معلى المبلغ األصلي  أو مدفوعات  على المبلغ األصلي القائم  سداد الفائدة  
تعلق بمجموعة تالتي يمكن مالحظتها  أخرى    أي معلوماتأو  السوق النشطة  أو اختفاء    أخرىجوهري  إعادة تنظيم مالي  عملية  أو  
المرتبطة  االقتصادية    الظروفالمجموعة أو    ي فالجهات المصدرة  لمقترضين أو  ادفع    وضعمثل التغيرات السلبية في  الموجودات  من  
ئتمانيا  منخفضة القيمة اباعتبارها    لماليةا  دواتألا  بمعالجة  لمتعلقةا  سياستها  عةولمجما   لصواتالسداد في المجموعة.  عثر في  بالت
  دة عند السداد لم  ةرتكون المدفوعات على المبلغ األصلي للدّين أو الفائدة على المبلغ األصلي القائم متأخ  مادعن  3  حلة رلما  فئة   نضم
 .رکثأو أ ما  وي 90

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

 
 ن المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات الدي  
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  الذي قد ينشأ إذا تم قياس  
القائمة في الدخل الشامل اآلخر إلى  المثبتة  دخل. يتم إعادة تدوير الخسارة المتراكمة  القائمة الموحدة لل  فياحتساب 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  ن المعامالت المتنبأ بها.  عإلدارة التعرضات ألسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية، بما في ذلك التعرضات الناتجة  

لعادلة. تدرج بالقيمة االمالية مخاطر معنية، تطبق المجموعة محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي معايير محددة. تدرج المشتقات 
 وموجودات أخرى" بينما تدرج المشتقاتومشتقات 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
 

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

 
في موازنة لضمان فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألدوات التحوط  تقييم رسمي    بإجراءعند بدء عالقة التحوط،  كما تقوم المجموعة  

تبر هذه التحوطات فعالة في تحقيق تع.  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 إعداد القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  تغيرات موازنة في  

جموعة بتقييم ما إذا كانت المعاملة  في الحاالت التي تكون فيها أداة التحوط متنبأ بها، تقوم المالتقارير المالية التي تم تصنيفها فيها.  
 ن تؤثر بشكل جوهري على القائمة الموحدة للدخل. أللتغيرات في التدفقات النقدية التي يمكن عرض التعرض وللغاية محتملة 

 
لعادلة  في القيمة ا  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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 )تتمة( محاسبة التحوط  (ح)
 
 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
تغيرات القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر التي تم تحوطها وفقا  للفي القائمة الموحدة للدخل. يعدل البند المحوط    القيمة العادلة مباشرة  ب

 ويثبت الفرق في القائمة الموحدة للدخل.  
 

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

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

 يمكن أن ينشأ عدم فعالية التحوط من:
 ؛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  •

 
 تحوطات التدفقات النقدية (2)

التي    اتبتحوطفيما يتعلق   النقدية  التحوط،  تستوفي  التدفقات  إثبات جزء  فإنه  شروط محاسبة  أداة من  يتم  المكسب أو الخسارة من 
مباشرة  في   الفعال للقيمة العادلة للمشتقات الماليةالجزء غير  يتم إثبات  .  الدخل الشامل اآلخرالتحوط التي تعتبر تحوطا  فعاال  مبدئيا  في  

 دخل "كدخل المتاجرة". القائمة الموحدة لل
 

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    التحوطن أي مكسب أو خسارة متراكمة ناتجة عن أدوات  إالتدفقات النقدية، فتحوطات  التحوط. في حالة  
التحوط فإن صافي المكسب   حتى تحدث المعاملة المتنبأ بها، إال في حالة توقع عدم حدوث معاملة  الدخل الشامل اآلخرتبقى في  اآلخر  

 .  إلى القائمة الموحدة للدخل للسنةيتم 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 الصلةقيمة العادلة أو التدفقات النقدية لفي موازنة التغيرات في ال عالية  

المتوقعة للتأكد مما إذا كان من الممكن أن تؤثر أي تغيرات في تلك معاملة  حدوث ال  بتقييم ما إذا كان من المحتمل جدا  مجموعة  ال
  .والخسائرالتدفقات النقدية على األرباح 

 
 مقاصة األدوات المالية  ( ط)

للتنفيذ  إذا كان هناك حق قانوني قابل  الموحدة  الميزانية  المبلغ في  المالية فقط وإظهار صافي  الموجودات والمطلوبات  تتم مقاصة 
 . ذاتهقت لتحقيق الموجودات والمطلوبات في و 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  
 :الوفاء بمعايير اإلثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليراد

 
 دخل الفوائد ومصروفات الفوائد   (1)

الفائدة الفعلي   باستخدام معدلنه يتم تسجيل دخل الفوائد أو مصروفات الفوائد  إليها فائدة، فالتي تستحق عالمالية  بالنسبة لجميع األدوات  
من    ة الماليلألداة  خالل العمر الزمني  المقدرة من  المستقبلية  النقدية  أو المقبوضات    المدفوعاتوهو المعدل الذي بموجبه يتم خصم  

المالي أو فترة أقصر،   المطلوب  للموجود المالي أو  الفوائد على .  حيثما يكون ذلك مناسبا  المبلغ الصافي المدرج  إثبات دخل  يعلق 
الموجود إذا تمت معالجة  يوما  أو أكثر.    90والسلف عندما تكون الفائدة و/ أو المبلغ األصلي للدّين متأخر عن السداد لمدة  القروض  
 احتساب دخل الفوائد على أساس إجمالي. بإعادة  المجموعة تقوم ، ائتمانيا  منخفض القيمة ولم يعد  3لمرحلة  المالي من ا 

 
وسيلة  ا، والتي تتيح باعتبارها  تاريخ نفاذهمن    اعتبارا  سعر الفائدة المعروض فيما بين البنوك    من تعديل  2المجموعة المرحلة    طبقت
التدفقات النقدية التعاقدية التي ينبغي معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة العائم، شريطة استيفاء    تغيرات على أساس تحديدبإدخال  عملية،  

يتم  بين البنوك وأن االنتقال  فيما  سعر الفائدة المعروض  تعديل  أن التغيير ضروري كنتيجة مباشرة لوتتضمن الشروط  شروط معينة.  
 . اقتصاديا    معادلعلى أساس 

 
  والعموالتالرسوم  (2)

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

بها،  التزامات األد الوفاء  بدء  اء، وكذلك توقيت  فاتورةعند  يتم إصدار  لعمالئها،  المجموعة خدمة  تقدم  ما    العقد. عندما  يتم وعادة  
 .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 ن كجزء ال يتجزأ ئتماال الناتجة من االرسوم  يتم معاملة 

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

 
 أرباح أسهم   دخل (3)

 المجموعة الحق الستالم مدفوعاتها.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.   االقتناءمع إثبات أي زيادة في تكلفة 

 
ة في تكلفة دمج األعمال على حصة المجموعة في صافي قياس الشهرة المقتناة من دمج األعمال بالتكلفة، والتي تعد الزيادمبدئيا   يتم  

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

 متراكمة.ال 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 القيمةقيمها األصلية المثبتة بعد خصم أي خسائر الملموسة ب

 
سترداد للوحدة لال  ةالقابل  القيمةعن طريق تقييم  ذات األعمار غير المحددة  الشهرة والموجودات غير الملموسة    انخفاض قيمةيتم تحديد  

سترداد للوحدة المنتجة للنقد الشهرة. إذا كانت القيمة القابلة لالمنتجة للنقد( التي تتعلق بها  الوحدات  من الالمنتجة للنقد )أو مجموعة  
مباشرة  في القائمة الموحدة   انخفاض القيمةنه يتم إثبات خسارة  إف،  المدرجة  قيمتهامنتجة للنقد( أدنى من  الوحدات  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   لتلكجودات أو مطلوبات أخرى للمجموعة تم تخصيصها  من أعمال الدمج، بغض النظر ما إذا كانت مو
 الوحدات. كل وحدة أو مجموعة من الوحدات التي تم تخصيص الشهرة لها: 

 
 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 -
 المتعلق بالقطاعات التشغيلية. 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 
دام تقييمات تستند باستخ. 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 يتم مقاصته مباشرة  مقابل الفائض في إحتياطي إعادة التقييم
 

 ؛ إن وجدت. 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 االإن األعمار ا
 

 سنة   50إلى  40 مباني مملوكة ملكا  حرا   −
 سنوات  10و لغاية أ على مدى فترة عقد التأجير تركيبات وتحسينات  −
 سنوات  10لغاية  ممتلكات ومعدات أخرى −

 
 ةعقاري اتاستثمار ( 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  40لـبناء  على األعمار اإلنتاجية المقدرة  المباني  
 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،  اإللزاميةشمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء الودائع اإلحتياطية  ي
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 لة للتحويل بسهولة إلى مبلغ نقدي قابحكمها 
 
 مخصصات  ( س)

ام حالي ناتج عن حدث سابق وأن تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها التزيتم إثبات المخصصات إذا كان على المجموعة أي  
 بواقعية. 
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 الموظفين مزايا  ( 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  
 مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. البإستثناء الفوائد 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  
 ها المجموعة.  فيبها في الدول التي تعمل 

 
ل الذي من المتوقع سداده. المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات لجميع الفروق المؤقتة وتحتسب على أساس المعدالضريبة  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، 
 
 حقوق غير مسيطرة  ( ق)
إلى حقوق مساهمي التي ال تنسب  الربح أو الخسارة وصافي الموجودات في الشركات التابعة  من  ثل الحقوق غير المسيطرة جزء  تم

 فقدان السيطرة كمعاملة أسهم حقوق.تؤدي إلى يتم احتساب أي تغير في حصة ملكية المجموعة في الشركة التابعة التي ال  البنك.
 
 1مدرجة ضمن رأس المال فئة ائمة أوراق رأسمالية د ( 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)

 ات األرباح على األسهم العادية كمطلوب وتخصم من الحقوق عندما يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك.يتم إثب
 

أرباح   إظهار  كللسهم  األيتم  الميزانية  تاريخ  بعد  عليها  الموافقة  تم  التي  في  مخصص  فترة  ويتم تسجيلها  الموحدة قائمة  التوزيعات 
 تاريخ الميزانية.لتغيرات في الحقوق ، كحدث بعد 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  
 حتياطي الرأسمالي في الحقوق.اإلضمن 

 
 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)

بتق االعتيادية  أعمالها  المجموعة ضمن  من  تقوم  تتألف  مالية،  وخطابات  اديم ضمانات  وخطابات ضمان  مستندية  قبول.  عتمادات 
لتعويض حاملي الضمان عن الخسارة التي تم تكبدها محددة  مدفوعات    تسديدالمالية هي العقود التي تتطلب من المجموعة    تالضمانا

لدّين. إن ارتباطات القرض هي ارتباطات مؤكدة لتقديم نتيجة لفشل مدين محدد بسداد المدفوعات عند استحقاقها وفقا  لشروط أداة ا
 االئتمان وفقا  للشروط والبنود المحددة مسبقا .
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لتكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة  إلى إصدار وفقا   معدلة  يتم مبدئيا  إثبات الضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة،  
أو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية    . بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان بعالوة اإلطفاءالضمان

يتم احتساب مخصص الخسارة المتوقعة على الضمانات المالية على أساس المدفوعات  يهما أعلى.  ، إأي التزام مالي ناتج من الضمان
متعلقة بالضمانات ال  المطلوباتفي    تغيراتأية   إثبات  مالمتوقعة لتعويض حامل العقد بعد خصم أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها. يت

 .  في القائمة الموحدة للدخل 
 
 موجودات مستردة ( ذ)

أقل إالموجودات المستردة هي موجودات مقتناه من تسوية دّين. تدرج هذه الموجودات بقيمتها المستردة أو قيمتها العادلة،   يهما 
 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

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

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

 
هالك استعقد اإليجار، يتم    فترةالمؤجر في نهاية    الموجودمن الحصول على ملكية    ةمعقولمتأكدة بصورة  ما لم تكن المجموعة  

يهما  ، أاإليجارعقد  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  الخضع  ي.  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    قد اإليجار بسهولة.الفائدة في ع لم 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)

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

 أرباح محظورة شرعا  
مع الشريعة اإلسالمية. وعليه تقوم المجموعة بترحيل هذه تتوافق  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  

 سيتمالسعر الذي تم فيه شراء الموجود وكذلك ينص على مبلغ الربح الذي  بوالذي بموجبه تقوم المجموعة )البائع( بإبالغ المشتري  
 إثباته.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2,7
 
 )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.

 
 المضاربة

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  سارة أمواله بينما سيتحمل المضارب خسارة جهوده. ومع ذلك، في حالة  رب المال خ
أي من شروط أو بنود عقد المضاربة، سيتحمل المضارب فقط الخسائر. يمكن للمجموعة أن تعمل كمضارب عند قبول األموال من  

 ألموال على أساس المضاربة. المودعين وكرب المال عندما تستثمر هذه ا
 

 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  ر  السداد أو التقصيالتعثر 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  
وطريقة التسوية سواء  كان ذلك كمبالغ مستلمة    ، ومن ثم بيعها إلى صاحب العقد بسعر متفق عليهمحددة  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:  

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

 الحقا .
 

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

بينما يتم ،  مقتضى الحاللنتائج الفعلية حسب  واقع امن    ة)الخسارة( من التمويل بالمضاربة على النتائج المتوقعة معدل  /يستند الدخل  
 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 
 قبل الوكيل.  يتم احتساب الخسائر عند تاريخ اإلعالن عنها من

 
 حسابات االستثمار المطلقةحقوق حاملي حصة أرباح  (أج)

بين   توزيعها  ويتم  المالية  السنة  نهاية  في  والمصروفات  اإليرادات  االعتبار جميع  في  األخذ  بعد  األرباح  احتساب  حاملي حقوق  يتم 
المطلقة   المضاربة  حسابات االستثمار  لةالمجموع  ومساهميوالتي تتضمن على مودعين  حاملي حقوق  . يتم احتساب حصة األرباح 

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

 
 اإلسالمية.  الشريعةبأنظمة بعدم االمتثال أية مصروفات فيما يتعلق حاملي حسابات االستثمار المطلقة ال يتحمل حقوق 
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 صافي دخل الفوائد  3
 2021 2020 
 ─────── ─────── 

 دخل الفوائد   )أ( 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 88,539 86,867 أذونات خزانة    

 46,584 30,584 ودائع لدى بنوك  
 947,543 902,597 قروض وسلف 

 370,146 328,204 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ─────── ──────  1,348,252 1,452,812 
 ─────── ────── 

 

  114,0  بقيمة   من دخل من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمحتفظ بها لغرض غير المتاجرة  االستثمارات  دخل  تكون  ي
 (. مليون دوالر أمريكي  76,0: 2020مليون دوالر أمريكي )

 2021 2020 
 ─────── ─────── 

 مصروفات الفوائد  )ب( 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 77,392 28,516 ودائع من بنوك     

 50,067 23,381 اتفاقيات إعادة شراء اقتراضات بموجب 
 525,663 410,214 ودائع العمالء 

 207 105 مطلوبات ثانوية 
 128 14,247 ألجل  اقتراضات 

 ─────── ──────  476,463 653,457 
 799,355 871,789 صافي دخل الفوائد  ────── ─────── 
 ════════ ═══════  

 يتم تسجيل جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. 
 

 2020 2021 صافي  - رسوم وعموالت  4
 ─────── ─────── 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

   دخل الرسوم والعموالت  
 99,366 115,040 خدمات المعامالت المصرفية  -  
 15,131 11,356 * رسوم اإلدارة واألداء والسمسرة  -  

 ( 10,828) ( 22,010) مصروفات الرسوم والعموالت 
 ─────── ────── 
 104,386 103,669 
 ════════ ═══════ 
 

 المتعلقة بأنشطة األمانة والوكالة األخرى. مليون دوالر أمريكي( من دخل الرسوم  4,6: 2020مليون دوالر أمريكي ) 5,9مبلغ وقدره * تتضمن هذه على 
 

 2020 2021 دخل المتاجرة  5
 ─────── ─────── 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 65,977 27,134   عمالت األجنبيةال صرف   
 8,272 7,616 الخاصة بالبنك  متاجرة الأنشطة 

 ────── ────── 
 34,750 74,249 
 ═══════ ═══════ 
 مركزية قد وأرصدة لدى بنوك ن )أ(   6
 2021 2020 
 ─────── ─────── 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 834,735 850,456 (24 رقم يضاح اإلستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري )إ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، ب   
 912,825 969,385 ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية

 ────── ────── 
 1,819,841 1,747,560 
 ═══════ ═══════ 
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 مركزية بنوك  أذونات خزانة وودائع لدى  )ب( 6
 2021 2020 
 ──────── ─────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 أمريكي دوالر 
   

 844,520 559,306 مصرف البحرين المركزي 
 905,114 609,158 بنك الكويت المركزي 

 584,218 563,234 البنك المركزي المصري 
 ──────── ──────── 
 1,731,698 2,333,852 
 ════════ ════════ 
 

الكويت لدى بنك    الوديعةتتضمن    .بالعمالت المحلية المعنية لكل منهاممولة  هي  و  هي بالعملة المحليةالودائع لدى البنوك المركزية وأذونات الخزانة  
 . مليون دوالر أمريكي( كاحتياطي إلزامي 578,2: 2020) مليون دوالر أمريكي 609,2 على مبلغ وقدره المركزي

 
 قروض وسلف  7
 2021  2020 

 
 ألف 

 % دوالر أمريكي 
 ألف

 % دوالر أمريكي 
     أ( حسب القطاع الصناعي 

 13,4 2,907,071 12,9 2,982,059 استهالكي/ شخصي 
 8.0 1,732,675 7,3 1,685,672 العقارات السكنية رهن 

 27,6 5,985,032 26,9 6,197,504 تجاري وصناعي 
 27,5 5,973,545 28,9 6,647,896 عقاري

 4,1 897,366 4,4 1,022,705 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 16,9 3,665,405 16,8 3,862,501 خدمات  

 0,9 203,291 1,1 246,545 حكومي/ قطاع عام 
 1,6 350,217 1,7 396,496 أخرى 

 ──────── ────── ──────── ──── 
 23,041,378 100,0 21,714,602 100,0 
  ═════  ════ 

  (514,931)  ( 502,196) (2و 1مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 
  (479,793)  ( 464,034) ( 3مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ───────  ───────  
 22,075,148  20,719,878  
 ═══════  ═══════   

 2021  2020 

 
 ألف 

 % دوالر أمريكي 
 ألف

 % دوالر أمريكي 
     ب( حسب اإلقليم الجغرافي 

 18,7 4,057,085 17,9 4,111,730 مملكة البحرين
 48,7 10,581,088 49,1 11,314,746 دولة الكويت 

 11,5 2,500,139 10,3 2,370,540 األخرى الخليجي دول مجلس التعاون 
 9,1 1,966,530 7,9 1,830,517 المملكة المتحدة 

 10,7 2,331,023 12,7 2,935,217 جمهورية مصر العربية 
 0,3 61,794 0,7 149,371 أوروبا ) بإستثناء المملكة المتحدة(  

 0,2 35,268 0,3 75,860 آسـيا )باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي( 
 0,8 181,675 1,1 253,397 أخرى  

 ──────── ────── ──────── ──── 
 23,041,378 100,0 21,714,602 100,0 
  ═════  ════ 

  (514,931)  ( 502,196) (2و 1مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 
  (479,793)  ( 464.034) ( 3مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ───────  ───────  
 22,075,148  20,719,878  
 ═══════  ═══════   
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 )تتمة( قروض وسلف 7
 

 ج( الجودة االئتمانية للقروض والسلف
 2021 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
     

     درجة المعيار العالي  
 3,973,217 - 171,290 3,801,927 األفراد 

 9,650,066 - 425,616 9,224,450 الشركات
     درجة المعيار األساسي 

 250,937 - 184,679 66,258 األفراد 
 8,608,628 - 2,112,201 6,496,427 الشركات

     منخفضة القيمة ائتمانيا  
 98,469 98,469 - - األفراد 

 460,061 460,061 - - الشركات
 ──────── ──────── ─────── ──────── 

 19,589,062 2,893,786 558,530 23,041,378 
مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية 

 ( 966,230) ( 464,034) ( 330,668) ( 171,528) المتوقعة 
 ──────── ──────── ─────── ──────── 

 19,417,534 2,563,118 94,496 22,075,148 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
 
 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 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
 

 . جودة ائتمان القروض والسلف حولإضافية تفاصيل  للحصول على   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
 2021 

 
 لغاية
 يوماً  30

 إلى   31من 
 يوماً  60

 إلى   61من 
 المجموع يوماً  89

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
     

 119,222 22,315 22,458 74,449 األفراد 
 69,114 17,166 5,562 46,386 الشركات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 120,835 28,020 39,481 188,336 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2020 

 
 لغاية
 يوما   30

 إلى  31من 
 يوما   60

 إلى  61من 
 المجموع  يوما   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 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

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

 
 بشكل فرديائتمانياً  المنخفضة القيمة( القروض والسلف هـ
 2021 
 المجموع شركات  أفراد  

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
    

 558,530 460,061 98,469 ائتمانيا     المنخفضة القيمة والسلف إجمالي القروض
 ( 464,034) ( 381,781) (82,253) (3مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ─────── ─────── ─────── 
 16,216 78,280 94,496 
 ─────── ─────── ─────── 

 % 83,1 % 83,0 % 83,5 والسلف المنخفضة القيمة ائتمانيا  القروض الخسائر االئتمانية المتوقعة على تغطية 
 ════════ ════════ ════════ 

 23,041,378 18,718,755 4,322,623 والسلف   إجمالي القروض
 ─────── ─────── ─────── 

 % 2,4 % 2,5 % 2,3 والسلف المنخفضة القيمة ائتمانيا  نسبة القروض 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 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) (3الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة مخصص 

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

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

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

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

 

  ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في    364,6بشكل فردي  ائتمانيا     المنخفضة القيمةالقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض    بلغت 
   مليون دوالر أمريكي(. تتألف الضمانات من النقد واألوراق المالية والعقارات. 313,2: 2020ديسمبر   31) 2021

 

مليون دوالر أمريكي( دون  385,4: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31دوالر أمريكي كما في  مليون 478.2القيمة المدرجة للتسهيالت االئتمانية المعاد هيكلتها  بلغت 
 .2020و 2021ديسمبر  31السنتين المنتهيتين في خالل  على الخسائر االئتمانية المتوقعةإضافي أي تأثير جوهري وجود 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 
 )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
 2021 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
     

 144,261 86,486 10,225 47,550 2021يناير   1في 
 - 2,628 864 ( 3,492) 1محول من المرحلة 
 - 1,722 ( 1,980) 258 2محول من المرحلة 

 15,273 2,672 2,605 9,996 صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 ( 11,269) ( 11,269) - - * مبالغ تم شطبها 

 125 14 73 38 تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى      
 ────── ────── ────── ────── 

 148,390 82,253 11,787 54,350 2021  ديسمبر  31في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     
 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 2المرحلة محول من 
 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 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 الشركات   –القروض والسلف خسائر  ات( مخصص2
 2021 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
     

 850,463 393,307 365,736 91,420 2021يناير   1في 
 - 1,620 1,306 ( 2,926) 1محول من المرحلة 
 - 66,632 ( 98,364) 31,732 2محول من المرحلة 

 150,531 103,345 50,394 ( 3,208) صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 ( 183,206) ( 183,206) - - * مبالغ تم شطبها 

 52 83 ( 191) 160 تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى      
 ────── ────── ────── ────── 

 817,840 381,781 318,881 117,178 2021  ديسمبر  31في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 
 )تتمة( قروض وسلف 7
 
 )تتمة( القروض والسلف  انخفاض قيمةمخصص  (و
 
 )تتمة( الشركات   –القروض والسلف  خسائر ( 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 وتعديالت أخرىتعديالت سعر الصرف      
 ────── ────── ────── ────── 

 850,463 393,307 365,736 91,420 2020 ديسمبر 31في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 .المشطوبةتمثل القيمة المدرجة الكاملة للقروض * 
 

مليون   176,6على القروض والسلف التي تم شطبها، ولكنها ال تزال خاضعة لإلجراءات القانونية  بلغت المبالغ التعاقدية المستحقة  
 (.أمريكيمليون دوالر  8,3  :2020)  2021ديسمبر  31في  أمريكيدوالر 

 
 ومخصصات أخرى  مخصص الخسائر االئتمانية (ز

 القائمة الموحدة للدخل: في مخصصات لل صافي التغطيةفيما يلي 
 2021 2020 
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 231,765 165,804 و(7  رقم  يضاحاإلصافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلف )
التي تم أخذ  القروض المشطوبة من مبالغ مستردة من القروض والسلف خالل السنة )

 ( 16,505) ( 27,427) بالكامل في السنوات السابقة( مخصص لها 
صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير 

 15,403 ( 1,943) (ج8 رقم يضاحاإلالمتاجرة )
المدرجة في الميزانية صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات غير 

 1,004 2,123 وأخرى
 23,251 ( 16,207) تغطية المخصصات األخرى  )استرداد( / صافي 

 ─────── ─────── 
 122,350 254,918 
 ════════ ════════ 
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   بها لغرض غير المتاجرةاستثمارات محتفظ  8
 2021 

 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 

 3,077,943 - 67,373 3,010,570 دول مجلس التعاون الخليجي  اتحكوملمالية دين  وأوراقسندات 
 1,417,937 - 643,973 773,964 حكومية أخرى مالية دين  وأوراقسندات 

 1,132,124 - 252,792 879,332 سندات شركات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي
     وشهادات إيداع:  أوراق

 1,670,728 - 412,284 1,258,444 نوك ومؤسسات مالية أخرىب صادرة من قبل  -
 2,385,951 - 437,900 1,948,051 صادرة من قبل شركات  -

 27,677 2,910 24,767 - أسهم حقوق الملكية  أدوات 
 ──────── ─────── ─────── ────────  7,870,361 1,839,089 2,910 9,712,360 
     استثمارات غير مسعرة  ──────── ─────── ─────── ──────── 

     وشهادات إيداع:  أوراق
 152,549 - 138,874 13,675 صادرة من قبل بنوك ومؤسسات مالية أخرى -

 84,648 928 83,720 - أسهم حقوق الملكية  أدوات 
 ──────── ─────── ─────── ────────  13,675 222,594 928 237,197 
 9,949,557 3,838 2,061,683 7,884,036 المجموع  ──────── ─────── ─────── ──────── 
 ( 26,263) - ( 7,917) ( 18,346) ات الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصوما  منها: مخصص      
 ──────── ─────── ─────── ────────  7,865,690 2,053,766 3,838 9,923,294 
 ════════ ═══════ ═══════ ════════  

 2020 

 
 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   اتحكوممالية لدين  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 ومؤسسات مالية أخرىصادرة من قبل بنوك  -

 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 
 ════════ ═══════ ═══════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 
 )تتمة( ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمار 8
 

 )تتمة(حسب القطاع أ( 
  31أمريكي كما في    دوالر مليون    7,986,8.ة  بالتكلفة المطفأالمتاجرة المدرجة  غير  المحتفظ بها لغرض    ات ستثمارلالبلغت القيمة العادلة  

  مصنف مليون دوالر أمريكي    7,972,6مليون دوالر أمريكي( ومن ضمنها مبلغ وقدره    8,209,5  :2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر  
مليون دوالر    14,2مليون دوالر أمريكي( ومبلغ وقدره    8,193,9  :2020ديسمبر    31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )  1ضمن المستوى  

 مليون دوالر أمريكي(.  15,6: 2020ديسمبر  31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )   2ضمن المستوى   مصنفأمريكي 
 
  30,6مكسب وقدره  :  2020مليون دوالر أمريكي )  1,2من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  الخسارة    تبلغ

 مليون دوالر أمريكي(. 
 

 ات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة ستثمارال االئتمانية ل  جودةالب(  
 2021 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 5,963,064 - 5,036 5,958,028 درجة المعيار العالي      

 3,874,168 - 55,610 3,818,558 درجة المعيار األساسي  
 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 9,776,586 60,646 - 9,837,232 
 ( 26,263) - ( 2,990) ( 23,273) الخسائر االئتمانية المتوقعة   اتمخصوما  منها: مخصص     
 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 9,753,313 57,656 - 9,810,969 
 ──────── ──────── ───────  

 112,325    بالقيمة العادلة  مدرجة أدوات أسهم حقوق الملكية 
    ──────── 
    9,923,294 

    ════════ 
 

 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) مخصوما  منها: مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة       
 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 9,392,494 89,289 - 9,481,783 
 ──────── ──────── ───────  

 126,526    أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة  
    ──────── 
    9,608,309 

    ════════ 
 

 ستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة. اللاالئتمانية جودة الإضافية حول  للحصول على تفاصيل  32 رقم يضاحاإليرجى الرجوع إلى 
 

 ج( التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 2021 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 26,942 - 5,771 21,171 2021يناير   1في     

 ( 1,943) - ( 3,149) 1,206 صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 1,264 - 368 896 أخرى  وتعديالت تعديالت سعر الصرف 

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 26,263 - 2,990 23,273 2021ديسمبر    31في 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 
 )تتمة( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 8
 

 )تتمة( 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 2محول من المرحلة 

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

 399 - 943 ( 544) وتعديالت أخرىتعديالت سعر الصرف 
 ──────── ─────── ─────── ─────── 

 26,942 - 5,771 21,171 2020ديسمبر  31في 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 ات في شركات زميلة  استثمار 9
 

 :كالتاليالشركات الزميلة للمجموعة هي  
 

 نسبة الملكية االسمية للمجموعة  بلد التأسيس  االسم 
  2021 2020 
    

 % 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     األوسط لالستثمار الماليشركة الشرق     
 

 : الشركات الزميلةات المجموعة في ستثمارفيما يلي ملخص المعلومات المالية ال
 2021 2020 
 ────── ────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 7,427,050 8,343,899 الموجودات  مجموع 
 6,300,071 7,102,751 المطلوبات  مجموع 

 50,020 35,383 )حصة المجموعة(للسنة حصة النتائج 
 ( 1,331) 4,272 )حصة المجموعة(للسنة  (ةالشامل الخسارة ) / الدخل الشامل صافي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 
 )تتمة(  شركات زميلةات في استثمار 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

 2021 2020 
 ────── ────── 

 
 مليون

 دوالر أمريكي 
 مليون

 دوالر أمريكي 
   ش.م.ع.ع. لبنك األهلي ا

   
   المعلومات المتعلقة بالميزانية 

 5,763,4 6,238,9 قروض وسلف 
 7,019,4 7,928,7 مجموع الموجودات  

 4,999,2 5,666,0 ودائع العمالء
 6,010,7 6,819,6 مجموع المطلوبات  

   
   المعلومات المتعلقة بقائمة الدخل 

 185,7 214,1 مجموع الدخل التشغيلي
 62,3 71,7 صافي الربح للسنة  

 14,3 8,9 أرباح أسهم مستلمة خالل السنة 
   

   المعلومات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية  
 107,9 351,8 األنشطة التشغيلية  من صافي النقد 

 ( 71,4) ( 144,0) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 4,6 ( 170,5)  من األنشطة التمويلية / (المستخدم في)صافي النقد 

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

 مليون دوالر أمريكي(. 190,5: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31في مليون دوالر أمريكي  205,6المالية 
 

 استثمارات عقارية  10
 

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية    بلغت،  2021ديسمبر    31مقتناه من قبل المجموعة ويتم إثباتها بالتكلفة. كما في    عقاراتتمثل هذه  
  ين مليون دوالر أمريكي(. تم تقييم االستثمارات العقارية من قبل مثمن   198,9:  2020ديسمبر    31دوالر أمريكي ) مليون    202,3
وتم تصنيفها مثل المبيعات القابلة للمقارنة واإليرادات المحتملة وما إلى ذلك  غير القابلة للمالحظة  ستخدام مدخالت التقييم  ين بامستقل

 لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. في ا( 3المستوى : 2020) 3ضمن المستوى 
 

 فيما يلي التغيرات للسنة:
 2021 2020 
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   
 229,803 185,715 يناير  1في 

 15,187 18,350 إضافات  
 ( 56,654) ( 15,545) استبعادات  

 ( 2,621) 128 استهالك وانخفاض في القيمة وتغيرات أخرى 
 ─────── ─────── 

 185,715 188,648 ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ 
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 موجودات أخرىمشتقات مالية وفوائد مستحقة القبض و 11
 2021 2020 
 ────── ────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 209,921 246,323 فوائد مستحقة القبض    

 166,662 120,307 ( 28 رقم  يضاحاإلموجودات مالية مشتقة )
 632 507 (22 رقم يضاح اإلموجودات ضريبة )

 343,187 317,538 موجودات عقارية مستردة  
 136,830 231,525 مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم أخرى 

 ────── ────── 
 916,200 857,232 
 ═══════ ═══════ 
 

مليون دوالر أمريكي( متعلقة بموجودات مالية    24,8:  2020مليون دوالر أمريكي )  43,1تتضمن الفوائد المستحقة القبض على مبلغ وقدرة  
مليون دوالر أمريكي(    185,1:  2020مليون دوالر أمريكي )  203,2مبلغ وقدره  مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و

 يتعلق بموجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة. 
 

   ممتلكات ومعدات 12
 

 فيما يلي صافي القيم الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة: 
 2021 2020 
 ─────── ─────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 93,927 94,403 أراضي مملوكة ملكا  حرا  
 31,814 40,311 مملوكة ملكا  حرا  مباني 

 32,469 31,296 تركيبات وتحسينات 
 79,552 81,960 أجهزة تقنية معلومات وأخرى  

 15,393 22,212 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 43,692 41,747 الحق في استخدام الموجودات  

 ─────── ─────── 
 311,929 296,847 
 ═══════ ═══════ 
 

من نهاية السنة باستخدام مدخالت التقييم ذات التأثير الجوهري    بالقربمن قبل مثمنين مستقلين سنويا     مملوكة ملكا  حرا  الراضي  تقييم األيعاد  
للمالحظة    ت المدخالبناء  على   القابلة  إلى ذلك  غير  المحتملة وما  للمقارنة واإليرادات  القابلة  المبيعات  المستوى  مثل    3وتم تصنيفها ضمن 

، لم تكن هناك أي تغيرات  2020و  2021ديسمبر    31لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. خالل السنتين المنتهيتين في  في ا  ( 3المستوى  :  2020)
 بخالف التغيرات في التقييم. 3مستوى راضي المملوكة ملكا  حرا  المصنفة ضمن الاألفي 

 
 الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة   13

 
 2021  2020 

 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 
        

 487,155 54,738 432,417  485,958 55,814 430,144 يناير 1في 
 تعديالت 

 (1,197) 1,076 (2,273)  931 54 877   سعر الصرف 
 ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 

 485,958 55,814 430,144  486,889 55,868 431,021 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  لالسترداد الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة  االفتراضات 
لقد تم تحسين االفتراضات  (.  %16,9إلى    %6,6:  2020)  %13,6إلى    %7,0انخفاض قيمة الشهرة بين    لفحصمعدل الخصم المستخدم  يتراوح  

على هذا األساس، تعتقد  والرئيسية المستخدمة في تقدير القيم القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد لفحص مرونة حسابات القيمة المستعملة.  
ات المنتجة للنقد للمجموعة سوف لن ينتج للوحد لالسترداد ةالقابل القيمةالرئيسية المستخدمة لتحديد  االفتراضات اإلدارة أن التغيرات المعقولة في 

 . انخفاض في القيمةعنها 
 

 موجودات غير ملموسة: 
تقييم  العلى    محددة. بناء  الغير  ذات األعمار    للشركات التابعةخيص المصرفية  اتتضمن الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية على التر

للترخيص  تم تحديد القيم العادلة    (.نفسه :  2020النخفاض القيمة )موجودات غير الملموسة، لم يتم تحديد أي مؤشر  ال  نخفاض قيمةالالسنوي  
 النهائية المتوقعة. وقيمها  اقتنائهاقتناء عن طريق خصم األرباح المستقبلية المتوقعة من الالمصرفي في وقت ا

 
 ودائع من بنوك  14

 2021 2020 
 ──────── ──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 135,885 180,241 تحت الطلب وقابلة لالستدعاء   ودائع   

 4,082,532 4,458,732 ودائع ألجل 
 ──────── ──────── 
 4,638,973 4,218,417 
 ════════ ════════ 

 شراء  إعادة بموجب اتفاقيات  اقتراضات 15
 

مليار دوالر أمريكي    8,3بقيمة  شراء،  الإعادة    ترتيباتلدى مؤسسات مالية مختلفة من خالل  ائتمان مضمونة لالقتراض  لدى المجموعة خطوط  
 مليار دوالر أمريكي(.   7,7: 2020ديسمبر  31)
 

دوالر    مليار  3,6:  2020ديسمبر    31دوالر أمريكي )  مليار  3,8قتراضات بموجب هذه االتفاقيات  الاقيمة  ، بلغت  2021ديسمبر    31كما في  
( في التسهيالت المتجددة تلقائيا  )التسهيالت الخضراء( خاضعة لفترة إشعار تعاقدية  %83:  2020ديسمبر    31)  %92ومن ضمنها  أمريكي(  

 مليار   4,3:  2020  ديسمبر  31دوالر أمريكي )  مليار  4,3االستثمارية المرهونة كضمان    لألوراق الماليةوبلغت القيمة العادلة  شهرا     18لمدة  
 دوالر أمريكي(.  

 

 ودائع العمالء   16
 2021 2020 
 ──────── ──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 5,399,932 6,511,827   وقابلة لالستدعاءحسابات جارية 
 2,837,387 2,900,037   التوفيرحسابات 

 16,945,266 15,792,077 ودائع ألجل  
 ──────── ──────── 
 25,203,941 25,182,585 
 ════════ ════════ 

 ألجل  اقتراضات 17
 2021 2020 
 ──────── ──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   ثنائية: ألجل ديون  ( أ)

 100,000 200,000 2022ديسمبر تسدد في شهر  -
 75,000 325,000 2023تسدد في شهر ديسمبر  -

 - 563,822 صكوك طويلة األجل مستحقة الدفع   ( ب )
 ──────── ──────── 
 1,088,822 175,000 
 ════════ ════════ 

 

 . %2,2إلى  %1,9تحمل الديون ألجل فائدة تتراوح بين  )أ( 
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 )تتمة(اقتراضات ألجل  17
 

سبتمبر    9سنوات تستحق في    5من خالل شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بالكامل لمدة    السنةتم إصدار الصكوك خالل   )ب( 
سبتمبر   9% سنويا ، تستحق الدفع على أساس نصف سنوي مؤجلة الدفع إلى 2,615وتحمل معدل ربح ثابت قدره    2026

 ندن. . الصكوك الواردة أعاله مدرجة في بورصة ل2022مارس  9مارس على التوالي ابتداء  من  9و
 

تم مبدئيا  إثبات الصكوك الصادرة بقيمتها العادلة باعتبارها متحصالت اإلصدار. يتم تضمين التغيرات في القيمة العادلة  
إلى المدى الذي يتم فيه التحوط للتغيرات في القيمة العادلة للصكوك وتكاليف المعامالت غير المطفأة "صكوك طويلة اجل  

 مستحقة الدفع".
 

 حقة الدفع ومشتقات مالية ومطلوبات أخرى  فوائد مست 18
 2021 2020 
 ──────── ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 149,373 159,334 فوائد مستحقة الدفع  
 180,333 186,709 مستحقات ومبالغ أخرى مستحقة الدفع* 
 1,014,416 453,654 (28مطلوبات ماليه مشتقه )اإليضاح رقم 

 413,320 411,079 أرصدة ائتمانية أخرى** 
 50,252 42,311 ( 22)اإليضاح رقم مطلوبات ضريبة 

 23,012 25,100 مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة***
 ──────── ──────── 
 1,278,187 1,830,706 
 ════════ ════════ 
 

  43,1:  2020ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي )  41,7المستحقة الدفع على مبلغ وقدره  * تتضمن المستحقات والمبالغ األخرى  
 مليون دوالر أمريكي( متعلقة بالتزامات عقد اإليجار.

 
** تتضمن األرصدة االئتمانية األخرى باألساس على المخصصات التقنية المتعلقة بالتأمين وأرصدة المقاصة والرسوم غير المكتسبة 

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

 مطلوبات ثانوية   19
 

مليون دوالر أمريكي( والتي تعد   10,0:  2020ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي )  10,0تراضات تبلغ قيمتها  قلدى المجموعة ا
 . 2025يوليو  24ثانوية لمطالبات جميع الدائنين اآلخرين لمنشآت المجموعة، وتستحق السداد بتاريخ 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

248



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

44 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 

 الحقوق  20
 2021 2020 
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   المصرح به: )أ(

   رأس المال  
  0,25مليون سهم( بقيمة إسمية قدرها 10,000:  2020مليون سهم ) 12,000

 2,500,000 3,000,000 دوالر أمريكي للسهم 
 ═══════ ═══════ 

   متاحة إلصدار أسهم عادية وفئات مختلفة من األسهم الممتازة  
   

 2020 2021 الصادر والمدفوع بالكامل:  )ب( 
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 2,412,972 2,533,621 دوالر أمريكي للسهم( 0,25رأس المال لألسهم العادية )بقيمة إسمية قدرها  
 ═══════ ═══════ 
   

 9,651,9 10,134,5 عدد األسهم )بالماليين( 
 ═══════ ═══════ 
   

 2020 2021 التغيرات في األسهم العادية 
 ─────── ─────── 
 )العدد بالماليين(  
   

 8,774,4 9,651,9 يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 
 877,5 482,6 مضافا  إليه: إصدار أسهم منحة  

 ─────── ─────── 
 9,651,9 10,134,5 ديسمبر   31الرصيد الختامي كما في 

 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(الحقوق  20
 

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

 2020مجلس اإلدارة، تم إنهاء برنامج خطة شراء أسهم الموظفين في سنة  الذي اتخذه  بعد قرار    الالزمة من المساهمين والهيئات التنظيمية.
 ذات الصلة ببرنامج خطة شراء أسهم الموظفين.بتصفية المنشأت بما في ذلك قرار 

 

 خطة شراء أسهم الموظفين 
 2020 2021 التغيرات في األسهم العادية بموجب خطة شراء أسهم الموظفين

 )العدد باآلالف(   ─────── ─────── 
   

 126,015 77,226 الرصيد اإلفتتاحي  
 9,566 3,839 أسهم منحة صادرة خالل السنة  
 (58,355) ( 7,146) أسهم تمت ممارستها خالل السنة  

 ─────── ─────── 
 77,226 73,919 الرصيد الختامي 

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

من قواعد خطة    7,1بموجب البند رقم    2020بالكامل خالل سنة  مارسة  جميع أسهم خطة األسهم اإللزامية الصادرة وغير الم  ممارسةتمت  
المؤهلين في خطة األسهم    المشاركين  ىأعف  ذي وال   2020فبراير    27األسهم اإللزامية وفقا  لخطاب مصرف البحرين المركزي المؤرخ في  

مشاركي البنك األهلي المتحد في برنامج خطة  منصفة لفي شكل نقد أو أسهم لضمان معاملة  أشهر  لمدة ستة  ئد  العواب اإللزامية من االحتفاظ  
 األسهم اإللزامية. 

 

 2020 2021 التغيرات في األسهم العادية بموجب خطة األسهم اإللزامية 
 )العدد باآلالف(   ─────── ─────── 
 10,307 - الرصيد اإلفتتاحي     

 279 - أسهم منحة صادرة خالل السنة  
 3,344 - أسهم ممنوحة خالل السنة  

 (13,930) - أسهم تمت ممارستها خالل السنة  
 - - الرصيد الختامي  ─────── ─────── 
 ═══════ ═══════ 

 1أوراق رأسمالية وصكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة   )د( 
 2021 2020 
 ─────── ─────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 400,000 400,000 ( أالصادرة من قبل البنك )إيضاح 
 - 600,000 ( ب)إيضاح   2021 – 1صكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 
 200,000 - ( ج)إيضاح   2016 – 1صكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 ──────── ──────── 
 1000,000 600,000 
 ════════ ════════ 
 
الصادرة من قبل    3المتوافقة مع متطلبات اتفاقية بازل    1تحمل األوراق الرأسمالية اإلضافية الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة   ( أ)

  5سنويا  مستحقة الدفع على أساس نصف سنوي مع إعادة التعيين بعد كل  %6.875معدل توزيع أولي بنسبة  2015خالل سنة البنك 
. هذه األوراق المالية  %5,839إعادة تعيين معدل التوزيع إلى    2020سنوات األولية، تم خالل سنة    5سنوات. عند االنتهاء من فترة  

شهادات رأس المال مدرجة في "البورصة األيرلندية". ويجوز للبنك اختيار إجراء التوزيع بناء  على  دائمة وثانوية وغير مضمونة. إن  
سلطته التقديرية الخاصة. ال يحق لحاملي هذه األوراق المالية المطالبة بتوزيع األرباح على تلك الشهادات ولن يتم اعتبار هذا الحدث  

 ق المالية أي تاريخ استحقاق وتم تصنيفها ضمن الحقوق. بأنه حدث للتعثر في السداد. ال تحمل األورا 
 

، أكمل البنك األهلي المتحد الكويت إصدار صكوك رأسمالية إضافية دائمة مدرجة ضمن  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   )ب( 
ك دائمة مدرجة ضمن رأس المال  )"صكو  3مليون دوالر أمريكي المتوافقة مع متطلبات اتفاقية بازل    600بقيمة    1رأس المال فئة  

سنوي مؤهلة لتصنف ضمن الحقوق. إن الصكوك الدائمة المدرجة ضمن    %3,875"( والتي تحمل معدل ربح بنسبة  2021  - 1فئة  
هي ثانوية وغير مضمونة وتحمل مبالغ توزيع دورية نصف سنوية مؤجلة في الدفع، وهي قابلة لالستدعاء    2021  - 1رأس المال فئة  

أو أي تاريخ توزيع أرباح    2026د فترة خمس سنوات من اإلصدار حتى تاريخ االستدعاء األول الذي سينتهي في شهر يونيو  األول بع
إن الصكوك هي مدرجة    .بعد ذلك يخضع لشروط استرداد معينة بما في ذلك الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي

 في البورصة األيرلندية وبورصة ناسداك دبي. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 

 )تتمة(الحقوق  20
 

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

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

  ى ضمن الحقوق. إن شهادات رأس المال هي ثانوية وغير مضمونة وتحمل مبالغ توزيع دورية نصف سنوية مؤجلة في الدفع، حت 
 (. إن الصكوك مدرجة في "البورصة األيرلندية" وبورصة ناسداك دبي.  2021أكتوبر  25تاريخ االستدعاء األول )

 

، قام البنك األهلي المتحد  2016  -1افقة بنك الكويت المركزي الستدعاء الصكوك الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  مول  وفقا  
  31خالل السنة المنتهية في    1الكويت باستدعاء واسترداد كامل المبلغ المستحق للصكوك الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  

 .2021ديسمبر 
 

 اإلحتياطيات  21
 

 عالوة إصدار أسهم أ ( 
الشركات    قانون  التي ينص عليها  الحاالت  للتوزيع إال في  قابلة  العادية هي غير  الناتجة عن إصدار األسهم  عالوة إصدار األسهم 

 التجارية البحريني. 
 

 إحتياطي رأسمالي  ب( 
تحويل أي ربح من بيع أسهم الخزانة إلى اإلحتياطي الرأسمالي. إن هذا  وفقا  لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني، فإنه يتم   

 اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني. 
 

 إحتياطي قانوني  ج( 
من صافي الربح إلى اإلحتياطي القانوني    %10وفقا  لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك، يتم تحويل  

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

 

 ة تقييم العقار  إحتياطي إعاد  د( 
إن إحتياطي إعادة التقييم الناتج عن إعادة تقييم األراضي المملوك ملكا  حرا  هو غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها   

 قانون الشركات التجارية البحريني.
 

 إحتياطي تحويل العمالت األجنبية   هـ(
 يد الشركات التابعة واالستثمارات في الشركات الزميلة. تتضمن هذه على تأثيرات التحويل الناتجة عن توح 

 

 إحتياطي الدخل الشامل اآلخر   و( 
ة  يمثل هذا اإلحتياطي التغيرات في القيم العادلة الستثمارات أسهم حقوق الملكية وأدوات الديّن التي تم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادل 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر.  
 

 ط التدفقات النقدية  إحتياطي تحو ز( 
 يمثل هذا الجزء الفعال للمكسب أو الخسارة الناتجة عن أدوات تحوط التدفقات النقدية للمجموعة.  

 

 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  
 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

 ( 522,101) ( 45,439) ( 53,739) ( 2,548) ( 473,924) 36,309 17,240  2021يناير  1الرصيد في         
        

 ( 2,813) - - - ( 2,813) - - تعديالت تحويل العمالت  
 ( 6,006) - 313 ( 6,319) - - - تحويالت إلى القائمة الموحدة للدخل  

 15,897 - 12,039 3,858 - - - صافي تغيرات القيمة العادلة  
تحويالت إلى األرباح المبقاة على  
 ( 1,412) - - ( 1,412) - - - استثمارات أسهم حقوق الملكية  

 28,080 28,080 - - - - - تغيرات القيمة العادلة وتغيرات أخرى 
 265 - - - - 265 - إعادة تقييم األراضي المملوكة ملكا  حرا  

 ───── ───── ─────── ───── ────── ────── ────── 
 ( 488,090) ( 17,359) ( 41,387) ( 6,421) ( 476,737) 36,574 17,240 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 ═════ ═════ ═══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 
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 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية  
 2021ديسمبر  31
 
 

 )تتمة(  اإلحتياطيات 21
 

 )تتمة( 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  
 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

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

         
 (71,468) - - - (71,468) - -  تعديالت تحويل العمالت  

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

 (32,347) - (16,167) (16,180) - - -  صافي تغيرات القيمة العادلة  
تحويالت إلى األرباح المبقاة  
على استثمارات أسهم حقوق  

 1,527 - - 1,527 - - -  الملكية  
تغيرات القيمة العادلة وتغيرات  

 (6,292) (6,292) - - - - -  أخرى 
إعادة تقييم األراضي المملوكة  

 914 - - - - 914 -  ملكا  حرا  
  ───── ───── ─────── ────── ────── ────── ────── 

 ( 522,101) (45,439) (53,739) (2,548) ( 473,924) 36,309 17,240  2020ديسمبر  31الرصيد في 
  ═════ ═════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

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

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

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

 
دة طرق منها االقتراض بالعملة  تقوم المجموعة بتحوط صافي االستثمار في العمليات األجنبية وذلك لتخفيف أي من مخاطر العملة بع

 األساسية والتحوط الهيكلي في شكل االحتفاظ بمركز طويل مغطى بالدوالر األمريكي إلى أقصى حد ممكن والعقود اآلجلة. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( اإلحتياطيات 21
 
 2020 2021 مدفوعة وموصى بتوزيعها أرباح أسهم  ط( 
 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

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

   القادم للمساهمين
   

 120,649 304,034 مجموع أرباح األسهم النقدية الموصى بتوزيعها على األسهم العادية  
   

 1,25 3.00 أرباح أسهم نقدية على األسهم العادية )سنتات أمريكية للسهم(
   

 % 5 %10 إصدار أسهم منحة  
 

 1توزيع أوراق رأسمالية وصكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  ي( 
 2021 2020 
 ──────────── ──────────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 25,428 23,356 1توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  
 11,000 21,859 1توزيع على صكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  

 ──────────── ──────────── 

 45,215 36,428 
 ══════════ ══════════ 

 ضرائب والزكاة  22
 2021 2020 
 ──────────── ──────────── 
 ألف  

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
   (: 18و 11الميزانية الموحدة )اإليضاحين رقم 

 581 507 موجود ضريبي حالي -
 51 - موجود ضريبي مؤجل  -

 ──────────── ──────────── 

 507 632 
 ══════════ ══════════ 
   

 ( 30,779) ( 27,143) مطلوب ضريبي حالي -
 ( 19,473) ( 15,168) مطلوب ضريبي مؤجل   -

 ──────────── ──────────── 

 (42,311 ) (50,252 ) 
 ══════════ ══════════ 

   القائمة الموحدة للدخل: 
 44,544 37,086 العمليات الخارجيةمصروف ضريبي حالي على  -
 1,144 1,058 مصروف زكاة ناتج عن عمليات الشركة التابعة -
 ( 993) ( 16,503) مصروف ضريبي مؤجل على العمليات الخارجية -

 ──────────── ──────────── 

 21,641 44,695 
 ══════════ ══════════ 
 

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

للضريبة مع تفاصيل المعدالت الضريبية الفعلية. تتعلق المصروفات العملي عرض تسوية بين األرباح المحاسبية واألرباح الخاضعة  
إن معدل الضريبة للبنك األهلي المتحد مصر هو   المملكة المتحدة  والبنك األهلي المتحد  مصر  الضريبية باألساس بالبنك األهلي المتحد

 (. %19,0: 2020) %19,0( والبنك األهلي المتحد المملكة المتحدة هو 22,5%: 2020) 22,5%
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 

 نصيب السهم في األرباح  23
 

يحتسب النصيب األساسي والمخفض للسهم العادي من األرباح بقسمة صافي الربح للسنة العائد إلى حاملي األسهم العادية للبنك بعد 
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة   1األوراق الرأسمالية الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  خصم التوزيع على 

 خالل السنة. 
 

 يعكس الجدول التالي الدخل ومعلومات األسهم المستخدمة في حساب النصيب األساسي والمخفض للسهم العادي في األرباح: 
 
 2021 2020 
 ──────────── ──────────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   صافي الربح لحساب النصيب األساسي والمخفض للسهم العادي في األرباح  

 452,244 607,244 صافي الربح العائد إلى حقوق مساهمي البنك
   

 مخصوم منه: التوزيع على األوراق الرأسمالية والصكوك الدائمة المدرجة ضمن رأس  
 33,668 39,719   1المال فئة  

 ──────────── ──────────── 

 صافي الربح المعدل العائد إلى حقوق حاملي األسهم العادية للبنك لحساب النصيب 
 418,576 567,525 للسهم العادي في األرباحوالمخفض  األساسي

 ══════════ ══════════ 
   

 4,1 5,6 النصيب األساسي والمخفض للسهم العادي في األرباح )سنتات أمريكية( 
 ══════════ ══════════ 
 

 
 عدد األسهم
 )بالماليين( 

 2021  2020 
    

 10,134,5  10,134,5 المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة المعدل ألسهم المنحة
 ═════════  ═════════ 

 10,134,5  10,134,5 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لحساب النصيب المخفض للسهم العادي في األرباح 
 ═════════  ══════════ 
 

 النقد وما في حكمه 24
 

 يشتمل النقد وما في حكمه المتضمن في القائمة الموحدة للتدفقات النقدية على مبالغ الميزانية التالية: 
 
 2021  2020 
    
 

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

    
 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، بإستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري  

 834,735  850,456 )أ([ 6]اإليضاح رقم 
 بتواريخ استحقاق  –أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية وبنوك أخرى 

 2,142,264  1,759,070 أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل  
 ────────  ──────── 
 2,609,526  2,976,999 
 ════════  ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 25
 

تدخل المجموعة ضمن أعمالها اإلعتيادية في معامالت مع مساهمين رئيسيين وشركات زميلة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وشركات  
وتخضع خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. تعتبر جميع القروض والسلف لألطراف ذات العالقة منتجة  

لخسائر االئتمانية المتوقعة. تم توضيح حصة البنك من ربح شركات زميلة واستثمار في شركات زميلة بشكل منفصل ضمن القائمة  لتقييمات ا
 الموحدة للدخل والميزانية الموحدة على التوالي. 

 
 :  مالية الموحدةباألطراف ذات العالقة المدرجة في القوائم ال السنة المتعلقةفيما يلي الدخل والمصروفات وأرصدة نهاية 

 

 

2021 
───────────────────────────────────────────── 

 ألف دوالر أمريكي 
  اإلدارة العليا          

 
مساهمين  
 رئيسيين  

 شركات  
 زميلة  

أعضاء  
مجلس اإلدارة  
 غير التنفيذين  

 أعضاء  
اإلدارة   مجلس 

التابعين  
 المجموع  أخرى     2لإلدارة

 8,235 - 30 8,140 65 - دخل الفوائد         
 14,709 6 77 732 - 13,894 مصروفات الفوائد  

 4,827 2 10 1,159 2,581 1,075 رسوم وعموالت 
 13,384 - - - 13,384 - ودائع لدى بنوك  

 321,957 31 311 321,615 - - قروض وسلف 
 4,501 - - - 4,501 - موجودات مالية مشتقة  

 39,004 - - - 39,004 - ودائع من بنوك  
 2,595,439 831 9,626 43,552 - 2,541,430 1ودائع العمالء

 9,983 - - - - 9,983 مطلوبات ثانوية 
 128,121 - - 83,136 44,425 560   ارتباطات والتزامات محتملة

 14,646 3,066 11,580 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل  
 1,043 196 847 - - - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
رسوم أعضاء مجلس اإلدارة  

 993 - - 993 - - 3ومصروفات ذات الصلة
 

 

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

 ألف دوالر أمريكي
  اإلدارة العليا          

 
مساهمين 
 رئيسيين  

 شركات  
 زميلة  

أعضاء  
مجلس اإلدارة  
 غير التنفيذين 

 أعضاء  
اإلدارة   مجلس 

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 - - 3ومصروفات ذات الصلة
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 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
 2021ديسمبر  31
 
 

 )تتمة(معامالت مع أطراف ذات عالقة  25
 
مليون    2,460,1تتضمن ودائع العمالء على ودائع من مؤسسات مملوكة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي  1

 مليون دوالر أمريكي(. 3,637:  2020ديسمبر  31دوالر أمريكي )
 
يستثنى أعضاء مجلس اإلدارة التابعين إلدارة مجموعة البنك األهلي المتحد )الموظفين( الذين يتم تعيينهم من قبل مساهمي البنك 2

األهلي المتحد إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد لتمثيل اإلدارة أو من قبل البنك األهلي المتحد في مجالس إدارات أي من شركاته 
ته الحليفة أو لجانهم ذات الصلة من الحصول على أية مكافآت إضافية لعضويتهم أو حضور اجتماعات مجلس اإلدارة التابعة أو شركا

اللجان ذات الصلة   المتحد  أو اجتماعات  التابعة  بالبنك األهلي  الحليفة  أو شركاته  لسياسة  ووفقا     وفقا  لترتيباتهم التعاقديةأو شركاته 
 .  بالكامل مجموعة البنك األهلي المتحدمجلس اإلدارة والتي تغطي  الموارد البشرية المعتمدة من

 
من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية   2020تمت الموافقة على الرسوم والمصروفات ذات الصلة بأعضاء مجلس اإلدارة لسنة  3

للحصول على موافقة المساهمين    2021وسيتم عرض األمر نفسه بالنسبة لسنة    2021مارس    31العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  
 . 2022في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في شهر مارس 

 
 مزايا الموظفين   26

 
تدير المجموعة النظام التقاعدي ذو المزايا المحددة وأنظمة المساهمات التقاعدية المحددة لموظفيها وفقا  للقوانين واألنظمة المحلية 
 ل.  في البلدان التي تعمل فيها. يتم احتساب التكاليف لتقديم المكافآت التقاعدية بما في ذلك المساهمات الحالية في القائمة الموحدة للدخ

 
 ظام المزايا المحدد  ن

ألف دوالر أمريكي( في القائمة الموحدة للدخل على حساب   8,100:  2020ألف دوالر أمريكي )  3,892تم احتساب مبلغ وقدره  
 مكافـآت نهايـة الخدمة للموظفين. 

 
.  2010مارس    31قات المستقبلية في  تم إقفال نظام التقاعد ذو المزايا المحدد للبنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( لخدمات االستحقا

المتعلق بمزايا الموظفين، تقوم المجموعة باإلثبات الفوري للمكاسب والخسائر االكتوارية    19وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
 المتعلقة "بنظام التقاعد ذو المزايا المحدد" ضمن القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق.

 
 المحدد  المساهمات نظام 

وقدره   بمبلغ  السنة  خـالل  المجموعة  )  9,664ساهمـت  أمريكي  دوالر  نظام   9,465:  2020ألف  تجاه  أمريكي(  دوالر  ألف 
 المساهمات المحدد. تقتصر التزامات المجموعة على المبالغ التي ساهمت بها في العديد من األنظمة.
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 م المالية الموحدةإيضاحات حول القوائ 
 2021ديسمبر  31
 
 

 أموال مدارة  27
 

األموال المدارة نيابة عن العمالء والتي ال تمتلك المجموعة فيها حق قانوني ال تدرج ضمن الميزانية الموحدة. بلغ إجمالي القيمة 
 مليون دوالر أمريكي(.  2,339,3: 2020) 2021ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في   2,327,1السوقية لهذه األموال  

 
 مشتقات مالية  28
 

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

 أو المؤشرات األساسية.  
 

تتضمن المشتقات المالية على الخيارات المالية والعقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود مقايضات سعر الفائدة وعقود مقايضات 
العمالت والتي تنشأ عنها حقوق والتزامات تؤدي إلى تحويل بين أطراف أداة مالية واحدة أو أكثر من المخاطر المالية التي ينطوي 

لمالية األساسية. في البداية، تعطي األدوات المالية المشتقة طرف واحد الحق التعاقدي الستبدال الموجودات  عليها وجود األداة ا
المالية أو المطلوبات المالية مع طرف آخر بموجب شروط من المحتمل أن تكون إيجابية، أو التزام تعاقدي الستبدال الموجودات 

موجب شروط من المحتمل أن تكون سلبية. ومع ذلك، فهي عامة  ال تؤدي إلى تحويل المالية أو المطلوبات المالية مع طرف آخر ب
األداة المالية األساسية المعنية عند بدء العقد، وليس من الضروري أن تحدث عملية التحويل عند إستحقاق العقد. بعض األدوات 

التبادل يتم عند بدء األدوات المالية المشتقة، ألن تشمل كل من الحقوق وااللتزامات إلجراء عملية المبادلة. وألن تحديد شرو ط 
 األسعار السائدة في األسواق المالية قد تغير تلك الشروط فإما أن تصبح ايجابية أو سلبية. 

 
  من تعديل أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك المسائل الناتجة خالل تعديل سعر الفائدة المرجعي،   2تعالج تعديالت المرحلة  

التحوط، ومتى يسمح 1بما في ذلك تحديد متى ستتوقف تعديالت "المرحلة   التطبيق، ومتى يجب تحديث تعيينات ووثائق  " عن 
 .بالتحوط من سعر القياسي البديل أو سعر المرجعي البديل كمخاطر تحوط

 
القات التحوط المتأثرة مباشرة  من  " أعفاء مؤقت من تطبيق متطلبات محاسبية التحوط المحددة على ع 1قدمت تعديالت "المرحلة  

تعديل سعر الفائدة المرجعي. لقد كان لإلعفاءات تأثير بأن تعديل أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك ينبغي أال يؤدي بشكل  
أو الخسائر.  عام إلى إنهاء محاسبة التحوط قبل تعديل العقود. ومع ذلك، يستمر تسجيل أي عدم فعالية تحوط في قائمة األرباح  

وعالوة على ذلك، حددت التعديالت العوامل المتعلقة بموعد انتهاء اإلعفاءات، والتي شملت أوجه عدم التيقن الناتجة عن تعديل  
 .أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك التي لم تعد موجودة

 
عادلة والتدفقات النقدية ألوجه عدم التيقن الناتجة عن وقيمت المجموعة مدى تعرض عالقات التحوط الخاصة بها المتعلقة بالقيمة ال

تعديل أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك كما هو بتاريخ إعداد التقرير المالي. وال تزال بنود التحوط وأدوات التحوط الخاصة  
لليبور بالدوالر األمريكي. يتم عرض بالمجموعة مرتبطة بأسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك، والتي هي باألساس بسعر ا

ضة فيما بين البنوك كل يوم ويتم تبادل أسعار التدفقات النقدية المعروضة فيما بين البنوك  وهذه األسعار القياسية ألسعار الفائدة المعر
 مع نظرائها كالمعتاد. 

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

 
 2021  2020 

 
 موجودات 
 المشتقات 

 مطلوبات  
 المشتقات

موجودات 
 المشتقات  

 مطلوبات 
 المشتقات 

 ────── ────── ────── ────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي  
     مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة:

 103,697 107,626 57,041 60,570 مقايضات أسعار الفائدة  -
 87,265 35,118 15,905 30,682 عقود صرف أجنبي آجلة  -
 873 810 370 379 عقود الخيارات  -

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 91,631 73,316 143,554 191,835 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 

 )تتمة(مشتقات مالية  28
 

 يوضح الجدول أدناه صافي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض التحوط. 
 
 2021  2020 

 
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 
       العادلة:بالقيم 

مقايضات أسعار الفائدة  -
على األدوات المدرجة 

 7,522,521 732,789 20,824 7,222,634 323,682 23,171 بالتكلفة المطفأة  
مقايضات أسعار الفائدة  -

على أدوات مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل  
 485,620 32,254 865 689,448 12,676 5,179 الدخل الشامل اآلخر  

مشتقات محتفظ بها كتحوطات 
       بالتدفقات النقدية:

 198,863 57,137 1,419 186,922 43,980 - مقايضات أسعار الفائدة -
 14,875 401 - 8,056 - 326 آجلةعقود صرف أجنبي  -

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 28,676 380,338 8,107,060 23,108 822,581 8,221,879 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 
 

أجنبي آجلة أموال هامشية تمثل صافي القيم لقد وضعت األطراف األخرى الرئيسية التي دخلت معهم المجموعة في عقود صرف  
 العادلة للعقود المستحقة. 

 
  36,1:  2020مليون دوالر أمريكي )  45,5فيما يتعلق بالموجودات المالية المشتقة المذكورة أعاله، لدى المجموعة مبلغ وقدره  

المقاصة الرئيسية. تنشأ ترتيبات المقاصة الرئيسية هذه مليون دوالر أمريكي( من المطلوبات التي يمكن تسويتها من خالل ترتيبات  
حق المقاصة وهي قابلة للتنفيذ فقط في حاالت التعثر في السداد أو العجز في السداد أو إفالس األطراف األخرى أو بعد أحداث أخرى 

 محددة مسبقا . 
 

 تحوطات القيمة العادلة
هو سلبي بمبلغ وقدره   2021ديسمبر    31محتفظ بها كتحوطات القيمة العادلة كما في  إن صافي القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة ال

مليون دوالر أمريكي( والذي تمت مقاصته مقابل المكسب   743,4: هو سلبي بمبلغ وقدره  2020مليون دوالر أمريكي )   308,0
 743,4:  2020مليون دوالر أمريكي )  308,0والعائد على مخاطر التحوط البالغة    2021ديسمبر    31المثبت على بند التحوط في  

مليون دوالر أمريكي(. يتم تضمين مكاسب وخسائر المقاصة تلك ضمن "دخل المتاجرة" في القائمة الموحدة للدخل خالل السنتين  
 على التوالي.   2020و 2021ديسمبر  31المنتهيتين في 

 
لصرف األجنبي المتعلقة بالبنود المحوطة. تتضمن بنود التحوط على يتم إصدار أدوات التحوط للوقاية من مخاطر أسعار الفائدة وا

قيمتها   البالغ  القروض والسلف  أمريكي )  203,6بعض  أمريكي( وإصدار   228,2:  2020ديسمبر    31مليون دور  مليون دور 
لمتاجرة البالغ : ال شيء( واستثمارات محتفظ بها لغرض غير ا2020ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي )  600,0صكوك بقيمة  

مليون دوالر أمريكي( واقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة   7,044,7:  2020ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي )  6,018,9قيمتها  
مليون دوالر أمريكي( وودائع العمالء البالغ قيمتها   331,5:  2020ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي )  145,0شراء البالغ قيمتها  

 مليون دوالر أمريكي(.  1,135,4:  2020ديسمبر  31والر أمريكي )مليون د 1,139,5
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 

 )تتمة(  مشتقات مالية 28
 

 تحوطات التدفقات النقدية
 التدفقات النقدية وتأثيرها على القائمة الموحدة للدخل: فيما يلي الفترات الزمنية التي يتوقع أن تحدث فيها تحوطات 

 

 
 ثالثة 

 أشهر أو أقل 

أكثر من ثالثة 
أشهر لغاية سنة  

 واحدة

أكثر من سنة 
واحدة لغاية  
 خمس سنوات 

 أكثر من 
 المجموع  خمس سنوات 

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

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
      2021ديسمبر  31في 

 ( 41,387) ( 22,226) ( 13,180) ( 5,022) ( 959) صافي التدفقات النقدية  
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

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

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

 
 . 2020و 2021ديسمبر  31في لم يتم إثبات عدم فّعالية تحوط جوهرية على تحوطات التدفقات النقدية خالل السنتين المنتهيتين 

 
 مشتقات مالية محتفظ بها ألغراض المتاجرة 

إلى تحديد   بالعمالء باإلضافة  للمجموعة بمعامالت خاصة  المالية  المشتقات  المتاجرة في  أنشطة  السوق تتعلق معظم  التمركز في 
والموازنة. يتضمن تحديد التمركز في السوق على إدارة المراكز مع توقع االستفادة من تحقيق أرباح من التغيرات اإليجابية في 

أنشطة الموازنة على تحديد الفروق في األسعار بين األسواق أو المنتجات واالستفادة تتضمن  ؤشرات.  األسعار أو المعدالت أو الم
 منها.  

 
 مشتقات مالية محتفظ بها ألغراض التحوط 

 لقد اتبعت المجموعة نظاما  متكامال  لقياس وإدارة المخاطر.  
 

مشتقات المالية ألغراض التحوط وذلك من أجل تقليل تعرضها التستخدم المجموعة كجزء من عملية إدارة موجوداتها ومطلوباتها  
تحقق ذلك عن طريق تحوط أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة، باإلضافة إلى ويلمخاطر التغيرات في أسعار العمالت والفائدة.  

 ضات الميزانية ككل. تعر  مقابلالتحوط االستراتيجي 
 

تستخدم المجموعة عقود الخيارات ومقايضات العمالت للتحوط مقابل مخاطر العملة ومخاطر أسهم حقوق الملكية المحددة. باإلضافة  
  إلى ذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدة وعقود أسعار الفائدة اآلجلة للتحوط مقابل مخاطر أسعار الفائدة الناتجة 
عن االستثمارات والقروض المحددة على وجه التحديد أو محفظة القروض واالستثمارات ذات معدالت فائدة ثابتة . كما تستخدم  
المجموعة عقود مقايضات أسعـار الفائدة للتحوط مقابل مخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن بعض الودائع ذات معدالت فائدة عائمة. 

تم توثيق عالقة التحوط والهدف منها، بما في ذلك تفاصيل بند التحوط وأداة التحوط رسميا  ويتم احتساب وفي جميع هذه الحاالت، ي
 المعامالت كمشتقات مالية محتفظ بها ألغراض التحوط.  

 
يضات الموجودات والمطلوبات والدخول في عقود مقااالحتفاظ بتحوط من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة فترات  الكما يتم  

 أسعار الفائدة من أجل تحوط صافي تعرضات أسعار الفائدة.  
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 ارتباطات والتزامات محتملة  29
 

 إرتباطات متعلقة بتسهيالت إئتمانية
االئتمانية على ارتباطات لتقديم تسهيالت ائتمانية واعتمادات مستندية إحتياطية وخطابات  تشتمل االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت  

 ضمان وخطابات قبول مصممة لتلبية متطلبات عمالء المجموعة.
 

إنتهاء    تمثل ارتباطات تقديم التسهيالت االئتمانية االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض واعتمادات تتجدد تلقائيا ، ولها عادة  تواريخ
محددة أو تحكمها بنود أخرى خاصة إلنهائها. وحيث أن االرتباطات قد تنتهي قبل الشروع في السحب، فإن مجموع مبالغ العقود 

 ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.
 

اإلحتياطي )التسهيالت  القبول  الضمان وخطابات  اإلحتياطية وخطابات  المستندية  االعتمادات  نيابة عن  تلزم  بالدفع  المجموعة  ة( 
العمالء في حالة فشل العميل من الوفاء بالتزاماته وفقا  لشروط العقد. إن للتسهيالت اإلحتياطية مخاطر سوقية في حالة إصدارها أو  

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

 لمتعلقة بالتسهيالت االئتمانية التالية: لدى المجموعة االرتباطات ا
 2021 2020 
 ───────── ───────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   ارتباطات والتزامات محتملة:

 2,710,332 2,727,426 خطابات ضمان
 244,546 431,573 خطابات قبول 

 390,673 730,247 اعتمادات مستندية 
 ───────── ───────── 
 3,889,246 3,345,551 
 ═════════ ═════════ 

   فيما يلي استحقاق االلتزامات المحتملة:
 2,511,668 3,149,966 أقل من سنة واحدة  
 833,883 739,280 أكثر من سنة واحدة  

 ───────── ───────── 
 3,889,246 3,345,551 
 ═════════ ═════════ 

   قابلة للنقض: ارتباطات غير 
 222,380 292,122 ارتباطات قروض غير مسحوبة 

 ═════════ ═════════ 
 

 إلفصاحات السيولة اإلضافية.    35لمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة واإليضاح رقم    18كما يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  
 

 معلومات قطاعات األعمال  30
 

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

قروض   - الخدمات المصرفية لألفراد  وتقديم  الجارية  والحسابات  األفراد  من  العمالء  ودائع  مع  باألساس  تتعامل 
وتسهيالت  المكشوف  على  وسحوبات  السكنية  العقارية  الرهون  وقروض  استهالكية 

 بطاقات االئتمان وتحويل األموال. 
 

ائتمانية أخرى وودائع وحسابات جارية  - الخدمات المصرفية للشركات  توفير قروض وتسهيالت  تتعامل باألساس مع 
 للعمالء من الشركات والمؤسسات. 

 
إدارة   - الخزانة واالستثمارات وكذلك  والخزانة،  والتجارة  األموال  أسواق  خدمات  توفير  مع  باألساس  تتعامل 

 االستثمارات والعمليات التمويلية للمجموعة.  
 

تتعامل باألساس مع خدمة العمالء أصحاب الثروات الكبيرة من خالل منتجات وصناديق   - المصرفية الخاصة  الخدمات
  استثمارية وتسهيالت ائتمانية وأمانات واستثمارات بديلة.
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 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  30
 

هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. المعامالت فيما بين هذه القطاعات  
أساس المعدل المجمع والذي  تنفذ حسب أسعار السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. تحسب الفائدة على القطاعات كمصروف / إيراد على  

 يساوي تقريبا  تكلفة األموال. 

 
 خدمات  

 مصرفية لألفراد 
 خدمات  

 مصرفية للشركات 
الخزانة  

 واالستثمارات 
 خدمات مصرفية 

 المجموع  خاصة  
 ─────── ──────── ───────

─ 
─────── ──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
ديسمبر   31السنة المنتهية في  

2021 : 
2017 : 

     
 871,789 50,786 311,487 326,867 182,649 صافي دخل الفوائد 
 104,386 13,595 3,059 60,260 27,472 صافي   -رسوم وعموالت  
 132,753 246 114,372 12,963 5,172 دخل تشغيلي أخر 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 1,108,928 64,627 428,918 400,090 215,293 الدخل التشغيلي  

مخصص الخسائر االئتمانية       
 122,350 895 ( 1,943) 113,258 10,140 ومخصصات أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 986,578 63,732 430,861 286,832 205,153 صافي الدخل التشغيلي 

 327,006 33,388 86,988 81,729 124,901 المصروفات التشغيلية        
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 659,572 30,344 343,873 205,103 80,252 الربح قبل الضرائب والزكاة        
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 21,641     وزكاة مصروف ضريبي 
 637,931     صافي الربح للسنة  ────────     
مخصوم منه: العائد إلى حقوق        

 30,687     غير مسيطرة 
     ──────── 

صافي الربح العائد إلى مالك 
 607,244     البنك 

     ════════ 
معامالت فيما بين  فوائد 

القطاعات المتضمنة في  
 - 25,322 ( 22,629) ( 207,940) 205,247 صافي دخل الفوائد أعاله 

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

 
 خدمات مصرفية 

 لألفراد 
 خدمات  

 مصرفية للشركات 
الخزانة  

 واالستثمارات 
 خدمات مصرفية 

 المجموع  خاصة  
 ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
      : 2021ديسمبر  31كما في 

 39,855,276 2,109,168 16,891,185 17,141,429 3,713,494 موجودات القطاع  
 431,021 79,683 95,035 100,766 155,537 الشهرة  

 55,868 2,362 18,287 20,058 15,161 موجودات غير ملموسة أخرى 
 343,076     استثمارات في شركات زميلة  

 1,228,129     موجودات غير مخصصة 
     ──────── 

 41,913,370     مجموع الموجودات 
     ════════ 

 34,717,218 3,966,979 15,361,346 7,720,360 7,668,533 مطلوبات القطاع  
 1,278,187     مطلوبات غير مخصصة  

     ──────── 
 35,995,405     مجموع المطلوبات

     ════════ 
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 )تتمة( األعمالمعلومات قطاعات  30
 

 
 خدمات  

 مصرفية لألفراد 
 خدمات  

 مصرفية للشركات 
الخزانة 

 واالستثمارات 
 خدمات مصرفية 

 المجموع  خاصة 
 ─────── ──────── ─────── ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف

 دوالر أمريكي  
ديسمبر   31المنتهية في السنة 

2020: 
 

     
 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  ─

مخصص الخسائر االئتمانية        
 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 الربح قبل الضرائب والزكاة       
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 44,695     وزكاة مصروف ضريبي 
 486,472     صافي الربح للسنة  ───────     
مخصوم منه: العائد إلى حقوق غير       

 34,228     مسيطرة 
     ─────── 

 452,244     صافي الربح العائد إلى مالك البنك
     ═══════ 

فوائد معامالت فيما بين القطاعات 
المتضمنة في صافي دخل الفوائد 

 - 30,845 24,841 (286,098) 230,412 أعاله 
 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

 
 خدمات مصرفية 

 لألفراد 
 خدمات  

 مصرفية للشركات 
الخزانة 

 واالستثمارات 
 خدمات مصرفية 

 المجموع  خاصة 
 ─────── ──────── ─────── ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف

 دوالر أمريكي  
      :2020ديسمبر  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     استثمارات في شركات زميلة 

 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     مجموع المطلوبات 

     ═══════ 
 تقسيم القطاع الجغرافي 

تأسيس   بالرغم من أن إدارة المجموعة مبنية بشكل أساسي على قطاعات األعمال، فإن التقسيم الجغرافي للمجموعة يستند على البلدان التي تم فيها
معا  على أنها  البنك وشركاته التابعة. وبالتالي، يتم دمج الدخل التشغيلي المحقق من قبل البنك وشركاته التابعة الموجودة في مجلس التعاون الخليجي  

إنه يتم دمجها ضمن "دول مجلس التعاون الخليجي"، بينما تلك المحققة من قبل الشركات التابعة للبنك الموجودة خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي ف
 "أخرى". ويتم إتباع تقسيم مماثل لتوزيع إجمالي الموجودات. يوضح الجدول التالي توزيع الدخل التشغيلي ومجموع الموجودات للمجموعة حسب

 القطاع الجغرافي: 
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 )تتمة( قطاعات األعمالمعلومات  30
 

 )تتمة( تقسيم القطاع الجغرافي 
 مجموع الموجودات   الدخل التشغيلي  
 2021 2020 2021 2020 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
     

 26,519,194 27,164,539 720,263 745,453 دول مجلس التعاون الخليجي 
 13,551,973 14,748,831 391,673 363,475 أخرى 

 ─────── ─────── ──────── ───────
 40,071,167 41,913,370 1,111,936 1,108,928 المجموع   ─

 ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
 

:  2020)  %14مليون دوالر أمريكي( والتي تمثل    63,3:  2020مليون دوالر أمريكي )  85,0بلغ صافي الربح من العمليات داخل البحرين  
 ( من صافي ربح المجموعة العائد إلى مالك البنك. 14%

 
 إدارة المخاطر   31

 
الم تمكين مختلف وحدات األعمال من تحقيق استراتيجية أعمال  للمجموعة من خالل  تحقيق األداء األمثل  إلى  جموعة  يسعى مجلس اإلدارة 

وتحقيق أهداف أداء األعمال المتفق عليها من خالل العمل ضمن إطار مخاطر المجموعة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والتي تغطي معايير  
 المخاطر. 

 
مخاطر التشغيلية  تم تشكيل لجنة المخاطر التابعة للمجموعة ولجنة االستثمار للمجموعة ولجنة الموجودات والمطلوبات التابعة للمجموعة ولجنة ال

  التابعة للمجموعة كجزء من هيكل إدارة حوكمة المخاطر الخاصة بالمجموعة. تمت الموافقة على اختصاصات هذه اللجان من قبل مجلس اإلدارة. 
متثال والمخاطر  تتولى لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجموعة )بما في ذلك لجنة إدارة حوكمة الشركات( اإلشراف على مخاطر التدقيق واال

 .التشغيلية
 

يوافق مجلس اإلدارة على إطار سياسة المخاطر الخاصة بالمجموعة على أساس سنوي. تراقب لجنة المخاطر التابعة للمجموعة بيان مخاطر  
أساس ربع سنوي بما في  المجموعة مقابل تلك المعايير. يستلم مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية الخاصة به تقارير بشأن مستجدات المخاطر على 

( مخاطر االئتمان  1تواجه المجموعة عددا  من المخاطر في أعمالها وعملياتها بما في ذلك )  .ذلك تقارير مفصلة عن تحليل التعرض للمخاطر
المخاطر التشغيلية  (  4( مخاطر السيولة و)3( مخاطر السوق )المشتملة على مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر أسعار األسهم( و)2و)
 . 37إلى  32( المخاطر القانونية على النحو المفصل في اإليضاحين رقم 5و)
 

 مخاطر االئتمان 32
 

مالية.    تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة
المشتقات المالية تكون المخاطر محددة بالقيم العادلة الموجبة. تحاول المجموعة تقليل مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرضات  وفي حالة  

 االئتمانية ووضع حدود للتعامل مع بعض األطراف المعنية وتقييم باستمرار الجدارة االئتمانية لألطراف األخرى. 
 
 تركز المخاطر  أ( 

نفس اإلقليم الجغرافي أو  في ر االئتمان عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو أنشطة تظهر تركزات مخاط
قتصادية  عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يجعل مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتأثر بشكل متشابه في حال ظهور تغيرات ا

 أي تغيرات أخرى. أو سياسية أو 
 

 ينة. تشير تركزات المخاطر االئتمانية إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية مع
 

ى الضمانات كلما تدير المجموعة تعرضات مخاطرها االئتمانية وذلك لتفادي التركز على أي قطاع أو موقع جغرافي معين. كما أنها تحصل عل
 التوجيهات المناسبة بشأن أنواع الضمانات ومعايير التقييم المقبولة.وقد وضعت كان ضروريا . 

 
 فيما يلي أنواع الضمانات الرئيسية: 

 
 النقد والرهون العقارية على الممتلكات السكنية والتكليفات على دخل الراتب؛ – في القطاع الشخصي  -
النقد والحقوق على الموجودات التجارية مثل الممتلكات والمخزون والذمم المدينة وسندات الديّن والضمانات    – في القطاع التجاري   -

 المصرفية؛ 
 حقوق على العقارات التي يتم تمويلها؛ و – في قطاع العقارات التجارية  -
 . حقوق على األدوات المالية مثل سندات الديّن وأسهم حقوق الملكية  –في القطاع المالي  -
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان  32
 
 )تتمة( تركز المخاطر  (أ

 تقوم المجموعة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية إذا استلزم األمر وفقا  لالتفاقية األساسية المبرمة.
 

)ب( على 7)أ( و7تم اإلفصاح عن تفاصيل تركز القروض والسلف حسب القطاع الصناعي واإلقليم الجغرافي في اإليضاحين رقم  
 التوالي.  

 
تم عرض تفاصيل تحليل القطاع الصناعي والتوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات واالرتباطات نيابة عن العمالء في اإليضاح 

 . 33رقم 
 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أية ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرىإجمالي  (ب

  يوضح الجدول أدناه إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبنود الميزانية. يوضح الحد األقصى إجمالي المخاطر،
ت المقاصة والضمانات الرئيسية، ولكن بعد مخصصات الخسائر االئتمانية، حيثما قبل تأثير تقليل المخاطر من خالل استخدام اتفاقيا

 . يكون قابال  للتطبيق

 

 إجمالي الحد 
 األقصى للتعرض 

2021 

 إجمالي الحد 
 األقصى للتعرض 

2020 
 ──────── ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 1,620,575 1,698,694 أرصدة لدى بنوك مركزية
 2,333,852 1,731,698 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية

 3,532,689 4,116,647 ودائع لدى بنوك
 20,719,878 22,075,148 قروض وسلف 

 9,481,783 9,810,969 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 459,430 553,747 موجودات أخرى مشتقات مالية وفوائد مستحقة القبض و

 ──────── ──────── 
 38,148,207 39,986,903 المجموع 

 3,345,551 3,889,246 التزامات محتملة    ──────── ──────── 
 222,380 292,122 ارتباطات قروض غير مسحوبة

 ──────── ──────── 
 3,567,931 4,181,368 مجموع االرتباطات المتعلقة باالئتمان 

 ──────── ──────── 
 41,716,138 44,168,271 مجموع التعرض لمخاطر االئتمان

 ═════════ ═════════ 
 

حيثما يتم تسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة فإن المبالغ المبينة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان ولكن ليس التعرض  
 األقصى للمخاطر الذي يمكن أن يحدث في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم.  
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 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية  
 2021ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان  32
 

 ج( الجودة االئتمانية للموجودات المالية  
 يوضح الجدول أدناه توزيع الموجودات المالية قبل مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة: 

 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ───────── ────────── ────────── ────────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
     2021ديسمبر  31في 

     أرصدة لدى بنوك مركزية:     
 1,698,694 - - 1,698,694 درجة المعيار العالي  

     أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية:
 1,168,464 - - 1,168,464 درجة المعيار العالي  
 564,876 - 11,051 553,825 درجة المعيار األساسي 

     ودائع لدى بنوك:
 3,971,565 - 23,883 3,947,682 درجة المعيار العالي  
 145,826 - 3,654 142,172 درجة المعيار األساسي 

     قروض وسلف: 
 13,623,283 - 596,906 13,026,377 درجة المعيار العالي  
 8,859,565 - 2,296,880 6,562,685 درجة المعيار األساسي 
 558,530 558,530 - - منخفضة القيمة ائتمانيا  

     استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة: 
 5,963,064 - 5,036 5,958,028 درجة المعيار العالي  

 3,874,168 - 55,610 3,818,558 المعيار األساسي درجة 
     متعلقة بتسهيالت ائتمانية:بنود محتملة 

 5,865,398 - 247,727 5,617,671 درجة المعيار العالي  
 2,869,528 - 218,105 2,651,423 درجة المعيار األساسي 
 46,692 46,692 - - منخفضة القيمة ائتمانيا * 

 

 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  

     أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية:
 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 

     وسلف: قروض 
 13,090,695 - 839,791 12,250,904 درجة المعيار العالي  
 8,065,044 - 2,396,008 5,669,036 درجة المعيار األساسي 
 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 

     متعلقة بتسهيالت ائتمانية:بنود 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 * 

 

  25,364: 2020ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 21,926* بعد تطبيق عوامل تحويل االئتمان، بلغت البنود االئتمانية المحتملة المنخفضة القيمة 
 ألف دوالر أمريكي(.

 

خالل الدخل الشامل اآلخر أو مدرجة بالقيمة بإستثناء االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من  
 ن جميع األدوات المالية المذكورة أعاله هي مدرجة بالتكلفة المطفأة. إالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ف
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( مخاطر اإلئتمان  32
 

 )تتمة( ج( الجودة االئتمانية للموجودات المالية 
الجودة االئتمانية تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على تصنيفات مخاطر داخلية متطابقة على نطاق محفظة االئتمان. يمكن تقييم 

نظام   إلى  بالرجوع  القيمة  وغير منخفضة  استحقاقها  يحن موعد  لم  التي  والسلف  القروض  الداخلي لمحفظة  االئتماني  التصنيف 
للمجموعة. هذا يسهل إدارة محفظة التركز على مستوى المخاطر الكامنة في جميع وحدات األعمال. ويمكن معادلة تصنيفات الجودة 

أدناه مع االئتمانية   تم تعيينها إلى   المفصح عنها  درجات تصنيف المخاطر التالية والتي يتم تطبيقها داخليا  أو تصنيفات خارجية 
 التصنيفات الداخلية. 

 
 التعريف  تصنيف المخاطر  تصنيف جودة االئتمان 

   
 غير مشكوك فيها إلى مخاطر ائتمانية جيدة  4إلى  1تصنيف المخاطر من  درجة المعيار العالي  

   
 مرضية إلى مخاطر ائتمانية مقبولة  7إلى  5تصنيف المخاطر من  درجة المعيار األساسي 

   
 دون المعيار األساسي إلى الخسارة 10إلى  8تصنيف المخاطر من  منخفضة القيمة ائتمانيا  

 
السوق   المالية ومعلومات  التحليالت  المخاطر من خالل إجراء مختلف  لقياس مخاطر األطراف  يتم دعم نظام تصنيفات  النوعية 

 )ز( لالطالع على منهجية قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بالتفصيل.2,7األخرى. راجع اإليضاح رقم 
 

تلك  بخالف    2020و   2021ديسمبر    31ال توجد موجودات مالية قد فات موعد استحقاقها ولكنها غير منخفضة القيمة كما في  
 )د(.7المفصح عنها في اإليضاح رقم  

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

266



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

62 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 

   تحليل التركز 33
 

 فيما يلي توزيع الموجودات والمطلوبات واالرتباطات نيابة عن العمالء حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي:  
 
 2021  2020 

 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 

 دوالر أمريكي
       اإلقليم الجغرافي: 
 981,801 4,976,040 6,983,862 1,041,464 5,713,637 7,058,870 مملكة البحرين 
 1,357,283 15,709,765 13,054,962 1,430,219 15,747,517 13,901,103 دولة الكويت 

دول مجلس التعاون  
 202,764 2,989,061 6,480,370 224,471 3,017,650 6,204,566 الخليجي األخرى  

 4,893 2,237,987 3,909,726 14,617 1,856,804 3,668,618 المملكة المتحدة 
جمهورية مصر  

 503,850 3,362,846 3,917,520 715,212 3,800,919 4,750,979 العربية 
أوروبا )باستثناء  
 207,273 2,556,656 975,229 186,034 2,400,496 1,540,883 المملكة المتحدة( 
آسيا )باستثناء دول  

مجلس التعاون  
 77,534 2,171,664 2,079,646 225,859 2,153,626 1,758,635 الخليجي( 

الواليات المتحدة  
 6,683 71,978 1,459,780 10,985 429,294 1,693,036 األمريكية 

 3,470 958,812 1,210,072 40,385 875,462 1,336,680 باقي دول العالم 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── 
 41,913,370 35,995,405 3,889,246 40,071,167 35,034,809 3,345,551 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

 

       القطاع الصناعي: 
بنوك ومؤسسات مالية  

 259,894 15,373,807 12,126,345 296,430 15,455,347 12,461,127 أخرى
 15,707 7,463,845 2,802,240 14,230 7,576,972 2,889,600 استهالكي/ شخصي 

 1,331 - 1,696,614 1,317 23,297 1,670,756 رهن سكني 
 1,382,072 2,427,774 7,440,233 1,689,008 2,593,212 7,367,437 تجاري وصناعي 

 1,131 601,415 5,942,534 63,526 694,297 6,619,159 عقاري
 1,591,745 3,487,268 4,497,836 1,628,111 3,919,261 4,618,716 خدمات 

 50,276 4,382,811 5,215,266 2,669 4,619,126 5,899,306 حكومي/ قطاع عام 
 43,395 1,297,889 350,099 193,955 1,113,893 387,269 أخرى

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── 
 41,913,370 35,995,405 3,889,246 40,071,167 35,034,809 3,345,551 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 
 

 مخاطر السوق  34
 

األدوات المالية نتيجة لتغيرات في إن مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة المالية المحتملة التي قد تنتج عن التغيرات السلبية في قيمة أداة مالية أو محفظة  
تطابق بين الموجودات  معدالت الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وأسعار السلع والمشتقات المالية. تنتج هذه المخاطر نتيجة لعدم وجود ال 

القيمة السوقية للمشتقات  التقلبات الضمنية في    /التغيرات في التقلباتوالمطلوبات والتغيرات التي تحدث في منحنى العوائد ومعدالت صرف العمالت األجنبية و
مجموعة المتحفظة فإن إجمالي  الالمالية. تصنف المجموعة التعرض لمخاطر السوق إما كمحافظ محتفظ بها لغرض المتاجرة أو غير المتاجرة. نظرا  الستراتيجية  

( للمساعدة في تقدير الخسائر المحتملة التي قد تنتج عن VaRموعة نماذج القيمة المعرضة للمخاطر )مستويات مخاطر السوق قد تعتبر منخفضة. تستخدم المج
لمتاجرة على أساس التغيرات العكسية للسوق باإلضافة إلى تقنيات إدارة المخاطر غير الكمية. يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق للمحافظ المحتفظ بها لغرض ا

لمخاطر والتي تعكس االعتماد المتبادل بين متغيرات المخاطر. تتم إدارة ومراقبة المحافظ المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة باستخدام منهجية القيمة المعرضة ل 
 حدود وقف الخسائر وتحليالت الحساسية األخرى. تمثل البيانات الموضحة أدناه المعلومات المتوفرة خالل السنة. 

 

 القيمة المعرضة للمخاطر   (1
والتي تأخذ في االعتبار االرتباطات   %99مجموعة باحتساب طريقة القيمة المعرضة للمخاطر باستخدام فترة قبض لمدة يوم واحد عند مستوى ثقة بنسبة  تقوم ال

 بين مختلف األسواق والمعدالت. من واقع الخبرة التاريخية  الفعلية التي تم مالحظتها 
 

تجزأ من إدارة مخاطر السوق للمجموعة، فقد تم وضع حدود القيمة المعرضة للمخاطر لجميع عمليات المتاجرة بما أن القيمة المعرضة للمخاطر تعد جزء ال ي
قيمة المعرضة للمخاطر ويتم مراجعة التعرضات يوميا  مقابل الحدود الموضوعة من قبل اإلدارة. تتم مقارنة النتائج الفعلية مع التوقعات المستمدة من نموذج ال

 م كوسيلة تثبت صحة االفتراضات والمعايير المستخدمة في حسابات القيمة المعرضة للمخاطر. على أساس منتظ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(مخاطر السوق  34
 
 )تتمة( القيمة المعرضة للمخاطر  (1

 بما في ذلك التأثيرات المرتبطة بمحفظة المتاجرة: يلخص الجدول أدناه تكوين عامل المخاطر للقيمة المعرضة للمخاطر 
 

  
 العمالت  
 األجنبية  

 أسعار  
 الفائدة 

التأثيرات  
 المجموع المرتبطة بها

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

  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
      

 652 0 4 648  2021ديسمبر  31
 1,507 (0) 3 1,504  2020ديسمبر  31

 
 ( مخاطر أسعار الفائدة  2

  تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية أو الربحية المستقبلية للمجموعة.
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم تطابق أو لوجود تفاوت في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية غير 

الميزانية والتي يحين موعد استحقاقها أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. تقيس وتدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة وذلك المدرجة في  
بوضع مستويات لمخاطر أسعار الفائدة من خالل وضع حدود لفجوات أسعار الفائدة للفترات المنصوص عليها. يتم مراجعة فجوة أسعار  

والمطلوبا للموجودات  الحدود الفائدة  ضمن  الفائدة  أسعار  فجوات  من  للحد  التحوط  استراتيجية  استخدام  ويتم  دوري  أساس  على  ت 
 الموضوعة من قبل مجلس إدارة البنك. 

 
 التقدم المحرز في االنتقال إلى أسعار الفائدة المرجعية البديلة والمخاطر الناتجة عنها 

من أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك واستبدالها بأسعار مرجعية بديلة    بعد قرار الجهات التنظيمية العالمية بالتخلص التدريجي 
ر وإدارة انتقالنا إلى األسعار المرجعية البديلة، نفذت المجموعة برنامجا شامال  على نطاق المجموعة وهيكل حوكمة يتناول مجاالت التأثي

ة وإدارة المخاطر وإعداد التقارير المالية والتقييم والنظم والعمليات وتثقيف الرئيسية بما في ذلك إصالح العقود وتخطيط التمويل والسيول
 العمالء والتواصل معهم. 

 
بالج المعروضة  المالية  األدوات  على  البديلة  المرجعية  الفائدة  أسعار  إلى  البنوك  بين  فيما  المعروضة  الفائدة  أسعار  من  االنتقال  نيه  سيؤثر 

د  . والتاريخ المقابل ألغلبية العقو2021ديسمبر    31ليبور بالنسبة للشروط التي تمتد إلى ما بعد    أسعار اإلسترليني واليورو التي تشير إلى  
 . 2023يونيو  30المبرمة بأسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك بالدوالر األمريكي هو 

 
موعة،  وقد أثر اإلعالن عن التغييرات في عملية تحديد أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك على المنتجات المرتبطة باليبور الخاصة بالمج

د تواريخ انتقالها إلى أسعار الفائدة المرجعية البديلة. كما حددت الهيئات التنظيمية  ي حدت ات المالية، وبما في ذلك بعض القروض والسندات والمشتق
ن إعدادات  المعنية فروق األسعار الثابتة التي سيتم استخدامها في االنتقال إلى أسعار الفائدة المرجعية البديلة ذات الصلة بالنسبة لكل إعداد م

 ليبور.
 

التابعة للمجموعة بإدارة األنشطة االنتقالية للمجموعة، وتواصل العمل مع مختلف أصحاب  لمؤشر الليبور  توجيهية االنتقالية  وتقوم اللجنة ال
 المصلحة لدعم االنتقال المنظم والتخفيف من المخاطر الناتجة عن عملية االنتقال.

 
 يلةاألدوات المالية التي لم تنتقل بعد إلى أسعار الفائدة المرجعية البد

  يلخص الجدول الوراد أدناه حاالت التعرض لألدوات المالية التي تشير إلى أسعار الفائدة المرجعية الخاضعة للتعديل والتي لم تنتقل بعد 
. وال يتوقع حدوث أي تأثير جوهري نتيجة لتغير أسعار الفائدة المعروضة  2021ديسمبر    31إلى أسعار الفائدة المرجعية البديلة كما في  

 ا بين البنوك في تاريخ االنتقال.فيم

 المطلوبات الموجودات    
القيم االعتبارية  

 للمشتقات  

  العملة 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف  

 دوالر أمريكي
     

 - 4,883 42,606  مؤشر ليبور بالجنيه اإلسترليني* 
 8,834,178 2,547,512 4,569,236  ** الدوالر األمريكي مؤشر ليبور ب

  ─────────── ──────────── ──────────── 
  4,611,842 2,552,395 8,834,178 
  ══════════ ═══════════ ═══════════ 

   2021ديسمبر  31* المعامالت التي تستحق فقط بعد  
 . 2023يونيو  30** المعامالت التي تستحق بعد 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021ديسمبر  31
 

 )تتمة(مخاطر السوق  34
 

 ( مخاطر أسعار الفائدة )تتمة( 2
 

 يوضح الجدول الوارد أدناه تحليال  لتعرض مخاطر أسعار الفائدة الخاصة بالمجموعة: 
 2021 

 
 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
 850,456 425,228 - 425,228 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية      

 1,731,698 - 731,317 1,000,381 بنوك مركزيةأذونات خزانة وودائع لدى  
 4,116,647 1,761 812,136 3,302,750 ودائع لدى بنوك 
 22,075,148 1,462,738 3,132,223 17,480,187 قروض وسلف 

 9,810,969 8,756,730 877,350 176,889 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ─────────── ─────────── ──────────── ──────────── 
 22,385,435 5,553,026 10,646,457 38,584,918 
 ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ 

 4,638,973 429,000 167,635 4,042,338 ودائع من بنوك  
 3,775,499 - 157,406 3,618,093 إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء 

 25,203,941 3,026,473 5,647,255 16,530,213 العمالء ودائع  
 1,088,822 563,822 - 525,000 ديون ألجل  

 9,983 - - 9,983 مطلوبات ثانوية 
 ────────── ────────── ─────────── ─────────── 
 24,725,627 5,972,296 4,019,295 34,717,218 
 ══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ 
 3,867,700 6,627,162 ( 419,270) ( 2,340,192) فجوة مدرجة في الميزانية      

  ( 5,188,030) 124,677 5,063,353 فجوه غير مدرجة في الميزانية 
 ────────── ────────── ───────────  

  1,439,132 ( 294,593) 2,723,161 مجموع فجوة حساسية الفائدة  
 ═══════════ ═══════════ ════════════  
  3,867,700 2,428,568 2,723,161 فجوة حساسية الفائدة المتراكمة      
 ══════════ ═══════════ ════════════  
     

 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
 834,735 417,367 - 417,368 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية      

 2,333,852 - 899,614 1,434,238 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية
 3,532,689 - 101,390 3,431,299 بنوك ودائع لدى 

 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

 ──────────── ─────────── ──────────── ──────────── 
 22,302,899 4,027,421 10,572,617 36,902,937 
 ═══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ 

 4,218,417 508,349 577,878 3,132,190 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 
 ──────────── ────────── ─────────── ─────────── 
 22,740,438 7,388,282 3,075,383 33,204,103 
 ═══════════ ══════════ ═══════════ ═══════════ 
 3,698,834 7,497,234 ( 3,360,861) ( 437,539) فجوة مدرجة في الميزانية       

  ( 6,480,797) 1,028,993 5,451,804 فجوه غير مدرجة في الميزانية  
 ──────────── ────────── ───────────  

  1,016,437 ( 2,331,868) 5,014,265 مجموع فجوة حساسية الفائدة  
 ═══════════ ═══════════ ════════════  
  3,698,834 2,682,397 5,014,265 فجوة حساسية الفائدة المتراكمة      
 ═══════════ ═══════════ ════════════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( مخاطر السوق  34
 
 )تتمة( ( مخاطر أسعار الفائدة 2

يوضح الجدول التالي مدى حساسية صافي دخل فائدة المجموعة للسنة القادمة إلى التغيرات في أسعار الفائدة مع االحتفاظ بجميع 
محتفظ بها المتغيرات األخرى ثابتة للمجموعة. تستند هذه الحساسية إلى الموجودات والمطلوبات المالية ذات معدالت فائدة عائمة ال

 بما في ذلك تأثير أدوات التحوطات.   2020و 2021ديسمبر  31في 
 

 مخاطر أسعار الفائدة   –تحليل الحساسية 
  2021 2020 
  ────────── ────────── 

  
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
    
 8,872 6,270 -+/ ( -زيادة )+( / نقص ) – نقاط أساسية  25
 
 العملة ( مخاطر 3

 إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب في قيمة العملة الرئيسية لألدوات المالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
 

تدير عملية إدارة المخاطر تعرض المجموعة لتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( من خالل عملية إدارة 
المجموعة  تتمثل  .  الموجودات والمطلوبات مجلس في  سياسة  يحدده  لما  وفقا   مقبولة  مستويات  إلى  العملة  لتقلبات  تعرضها  تقليل 

اإلدارة. قام مجلس اإلدارة بتحديد مستويات مخاطر العملة عن طريق وضع حدود على تعرضات مراكز العملة. يتم مراقبة المراكز  
 ضمان االحتفاظ بالمراكز ضمن الحدود المقررة.على أساس دوري ويتم استخدام استراتيجيات التحوط ل

 
فيما يلي أدناه صافي التعرضات الجوهرية للمجموعة الناتجة عن العمليات المصرفية كما في تاريخ الميزانية الموحدة وتأثير التغير  

 على القائمة الموحدة للدخل:   %1في سعر العملة بنسبة + 
 
 صافي التعرضات  )خسارة( / مكسب  
 ───────────────────── 

 
──────────────────── 

─────────  2021 2020 2021 2020 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
     

 ( 10,505) ( 3,593) ( 105) ( 36) جنيه إسترليني 
 ( 5,398) ( 11,400) (54) ( 114) يورو 

 143,322 374,328 1,433 3,743 جنيه مصري
 ( 137,276) ( 105,582) ( 1,373) ( 1,056) ديّنار عراقي 
 6,910 70,276 69 703 ديّنار كويتي

 
 مخاطر العملة –تحليل الحساسية 

يتم تسجيل جميع تعرضات العمالت األجنبية بخالف االستثمارات في الشركات التابعة والزميلة كجزء من محفظة المتاجرة. تخضع  
مخاطر التعرضات للقياس الكمي عن طريق الحساب اليومي للقيمة المعرضة للمخاطر، والتي تم اإلفصاح عن نتائجها في اإليضاح 

 (.  1) 34رقم 
 

تحويل العمالت األجنبية على استثمارات المجموعة في الشركات التابعة والزميلة ضمن "إحتياطي تحويل العمالت   يتم تسجيل تأثير
 )ح(.21األجنبية" في اإليضاح رقم 

 
 ( مخاطر أسعار األسهم 4

مقدار على  حدودا   اإلدارة  مجلس  وضع  وقد  واألسعار.  األسهم  مؤشرات  في  تقلبات  من  األسهم  أسعار  مخاطر  ونوعية    تنتج 
مخاطر التابعة للمجموعة. تنتج تعرضات مخاطر أسعار  ال االستثمارات التي يمكن قبولها، ويتم مراقبتها باستمرار من قبل لجنة

األسهم المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة من محفظة استثمارات المجموعة. لم تتعرض المجموعة ألية مخاطر جوهرية ألسعار 
 األسهم.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31

 
 

 مخاطر السيولة  35
 

موعد  يحين  عندما  بالتزاماتها  للوفاء  الكافية  المالية  الموارد  المجموعة  امتالك  عدم  في  تكمن  التي  المخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
بتكلفة باهظة. تنتج هذه المخاطر نتيجة لعدم وجود تطابق في توقيت التدفقات النقدية. وتنتج  استحقاقها أو سيتعين عليها القيام بذلك  

مخاطر التمويل عندما ال يمكن الحصول على السيولة الالزمة لتمويل مراكز الموجودات غير السائلة في بالشروط المتوقعة وعند 
 اللزوم. 

 
عل للمجموعة  والتمويل  السيولة  إدارة  الرئيس تقع مسئولية  نائب  برئاسة  للمجموعة  التابعة  والمطلوبات  الموجودات  لجنة  عاتق  ى 

االلتزامات  للمجموعة ويكون مسئول عن ضمان من أن كافة  الخزانة  أمين  للخزانة واالستثمارات وبدعم من  للمجموعة  التنفيذي 
 وتنسيق ومراقبة الوصول لسوق الجملة. التمويلية المتوقعة، بما فيها سحوبات الودائع، يمكن الوفاء بها عند استحقاقها 

 
تحتفظ المجموعة بقاعدة تمويل مستقرة تتكون من ودائع أساسية للعمالء األفراد والشركات وأرصدة المؤسسات، معززة بتمويالت 

المج العملة واالستحقاق، وذلك من أجل تمكين  العالية والتي تم تنويعها حسب  السيولة  الموجودات ذات  موعة من  الجملة ومحافظ 
 االستجابة السريعة الي احتياجات غير المتوقعة للسيولة. 

 
تحتفظ الشركات التابعة والحليفة للمجموعة بمركز سيولة قوي مستقل وتدير بيان سيولتها بحيث تكون التدفقات النقدية متوازنة ويمكن  

 الوفاء بالتزامات التمويل عند استحقاقها.
 

ة الموجودات والمطلوبات التابعة للمجموعة ويتم تخصيصها حسب الحاجة عبر مختلف شركات يتم وضع حدود الخزانة من قبل لجن
 المجموعة. وباألخص، تكون لجنة الموجودات والمطلوبات التابعة للمجموعة وأمين خزانة المجموعة هما المسئولين عما يلي:

 
وطات المختلفة واألخذ في االعتبار مستوى الموجودات  توقع التدفقات النقدية حسب العمالت الرئيسية في ظل سيناريوهات الضغ -

 السائلة الالزمة فيما يتعلق بذلك؛
 مراقبة نسب سيولة الميزانية مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية؛  -
 ؛ الحفاظ على مجموعة متنوعة من مصادر التمويل مع تسهيالت دعم كافية -
 إدارة تركز الديون وبيان تواريخ استحقاقها؛ -
 ة تعرضات االلتزامات المحتملة للسيولة ضمن األسقف المحددة مسبقا؛ إدار -
عام  - تمويلي  مزيج  توفير  من  والتأكد  األساسيين  المودعين  عدد  على  الزائد  االعتماد  تفادي  أجل  من  المودعين  تركز  مراقبة 

 مرضي؛ و
ضغوطات في وقت مبكر واإلجراءات  الحفاظ على خطط طارئة للسيولة والتمويل. يجب أن تحدد هذه الخطط مؤشرات ظروف ال -

التي يتعين اتخاذها في حال وجود صعوبات ناتجة عن األزمات في األنظمة وأزمات أخرى مع التقليل إلى أدنى حد التأثيرات 
 السلبية الطويلة األجل لألعمال التجارية.

 
وتعزيز وضع سيولتها. وقد اتخذت الحكومات والسلطات ، قامت المجموعة بزيادة تنويع مصادر تمويلها  19-خالل فترة جائحة كوفيد

النقدية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنك األهلي المتحد، والتي وما زالت تتخذ إجراءات لدعم االقتصاد 
ل المالية األخرى  والتدابير  والنقدية  المالية  التدابير  هذه اإلجراءات  تتضمن  المالي.  المالية والنظام  المساعدة  وتقديم  السيولة  زيادة 

للعمالء من األفراد وعمالء األعمال التجارية الصغيرة والعمالء التجاريين والشركات. لقد حافظت المجموعة على مراكز قوية  
أس المال  لرأس المال والسيولة أعلى بكثير من نسبة الحد األدنى التي حددها مصرف البحرين المركزي حيث بلغت نسبة كفاية ر

 . 2021ديسمبر  31% كما في  118,1% وصافي نسبة التمويل المستقر 177,0%، ونسبة تغطية السيولة  17,0
 

بناء  على أفضل تقديرات اإلدارة   2020و  2021ديسمبر    31أدناه بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات في    الوارد  يعكس الجدول
الستحقاقات الموجودات والمطلوبات. تم تحديدها على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي أو 

بيان سيولة ودائع العمالء على أساس االستحقاقات الفعلية حسب ما هو مشار إليه من واقع   المتوقع، حيثما كان ذلك مناسبا . تم تحديد
 خبرة المجموعة في االحتفاظ بالودائع وتم تحديد بيان سيولة السندات على أساس متطلبات السيولة. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 

 )تتمة(اطر السيولة  مخ 35

 2021ديسمبر  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 
 1,819,841 - - - 1,819,841 مركزية

أذونات خزانة وودائع لدى  
 1,731,698 - - 717,527 1,014,171 بنوك مركزية

 4,116,647 - - 540,567 3,576,080 ودائع لدى بنوك 
 22,075,148 - 9,216,445 3,539,510 9,319,193 قروض وسلف 

استثمارات محتفظ بها 
 9,923,294 - 1,658,143 3,524,268 4,740,883 لغرض غير المتاجرة
استثمارات في شركات  

 343,076 343,076 - - - زميلة 
 188,648 188,648 - - - استثمارات عقارية

فوائد مستحقة القبض 
ومشتقات مالية 

 916,200 - 64,008 465,066 387,126 وموجودات أخرى 
 311,929 269,203 31,310 7,827 3,589 ممتلكات ومعدات 

الشهرة وموجودات أخرى 
 486,889 486,889 - - - غير ملموسة 

 ─────────── ─────────── ─────────── ───────── ─────────── 
 41,913,370 1,287,816 10,969,906 8,794,765 20,860,883 المجموع 

 ─────────── ─────────── ─────────── ───────── ─────────── 
      المطلوبات 

 4,638,973 - 952,632 148,058 3,538,283 ودائع من بنوك  
إقتراضات بموجب 

 3,775,499 - 1,244,808 2,221,041 309,650 اتفاقيات إعادة شراء  
 25,203,941 - 8,494,919 6,366,835 10,342,187 ودائع العمالء
 1,088,822 - 888,822 200,000 - ديون ألجل 

فوائد مستحقة الدفع  
ومشتقات مالية 

 1,278,187 - 228,648 283,984 765,555 ومطلوبات أخرى 
 9,983 - 9,983 - - مطلوبات ثانوية 

 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 
 35,995,405 - 11,819,812 9,219,918 14,955,675 المجموع 

 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 
 5,917,965 1,287,816 ( 849,906) ( 425,153) 5,905,208 صافي فجوة السيولة 

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

للحصول على  الشراء.  إعادة  ترتيبات  مالية مختلفة من خالل  لالقتراض مع مؤسسات  ائتمان مضمونة  المجموعة خطوط  لدى 
 .  15راجع اإليضاح رقم إضافية تفاصيل 
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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

أذونات خزانة وودائع لدى  
 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 - - - استثمارات عقارية

فوائد مستحقة القبض 
ومشتقات مالية 

 857,232 - 27,480 429,768 399,984 وموجودات أخرى 
 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 اتفاقيات إعادة شراء  
 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 

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

للحصول على  الشراء.  إعادة  ترتيبات  مالية مختلفة من خالل  لالقتراض مع مؤسسات  ائتمان مضمونة  المجموعة خطوط  لدى 
 .  15راجع اإليضاح رقم تفاصيل إضافية 
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 )تتمة(مخاطر السيولة  35
 

   المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقيةتحليل 
ومة. ومع يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة )بما في ذلك الفوائد( على أساس االلتزامات التعاقدية للسداد غير المخص 

ودائع العمالء تحتفظ  كل جوهري عن هذا التحليل. وباألخص، يتوقع أن  ذلك، فإن التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة على تلك األدوات تختلف بش
 .بأرصدة مستقرة أو متزايدة

 
 لغاية  

 شهر واحد 

من شهر واحد  
إلى ثالثة 

 أشهر  

أكثر من ثالثة  
أشهر إلى سنة 

 واحدة 

 أكثر من  
إلى   واحدة  سنة 

 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 

2021       
 4,659,960 - 970,767 148,644 751,638 2,788,911 ودائع من بنوك 

افتراضات بموجب  
 3,804,438 - 1,265,801 2,228,843 - 309,794 اتفاقيات إعادة شراء 

 25,352,447 22,257 1,114,979 5,467,309 5,599,979 13,147,923 ودائع العمالء 
 1,142,251 - 939,724 202,527 - - ديون ألجل 

 10,295 - 10,295 - - - مطلوبات ثانوية
 159,334 - 20,992 40,208 36,401 61,733 فوائد مستحقة الدفع  

 ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 
 35,128,725 22,257 4,322,558 8,087,531 6,388,018 16,308,361 المجموع 

 ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
ارتباطات متعلقة 

 292,122 21,465 40,534 175,036 26,804 28,283 باالئتمان
 ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 ( 333,356) - - - - ( 333,356) مشتقات مالية )صافي( 
 ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 

 
 لغاية 

 شهر واحد 
من شهر واحد  
 إلى ثالثة أشهر 

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة  

 واحدة  

 أكثر من 
إلى   واحدة  سنة 

 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 
2020       

 4,267,901 - 1,081,586 312,244 1,182,678 1,691,393 ودائع من بنوك 
افتراضات بموجب  
 3,681,002 - 1,107,778 2,402,281 147,393 23,550 اتفاقيات إعادة شراء 

 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 باالئتمان
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (847,692) - - - - (847,692) مشتقات مالية )صافي(
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 المخاطر التشغيلية  36
كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األخطاء البشرية أو خلل في األنظمة أو من تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم  

األحداث الخارجية، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة أو طبيعية. يتضمن هذا التعريف على المخاطر القانونية، ولكنه يستبعد المخاطر  
جميع الشركات وتغطي عددا  كبيرا  من أحداث المخاطر التشغيلية، بما  االستراتيجية ومخاطر اإلضرار بالسمعة. وهي مخاطر كامنة تواجهه  

في ذلك انقطاع األعمال وتعطل في األنظمة واالحتيال الداخلي والخارجي وممارسات التوظيف والسالمة في مكان العمل وممارسات العمالء  
 ات المادية. واألعمال وتنفيذ المعامالت وإدارة العمليات واألضرار التي تلحق بالموجود

 

عة،  يقر مجلس اإلدارة بأنه يتحمل المسئولية النهائية عن المخاطر التشغيلية. تقع مسئولية اإلشراف على عاتق لجنة المخاطر التابعة للمجمو
 .بينما يتم إجراء المتابعة اليومية من قبل لجنة المخاطر التشغيلية التابعة للمجموعة
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 المخاطر القانونية  37
 

 المخاطر القانونية هي المخاطر المتعلقة بالخسائر الناتجة عن اإلجراءات القانونية أو التنظيمية التي قد تبطل أو تعوق أداء المستخدم
 النهائي أو طرفه اآلخر بموجب شروط العقد أو اتفاقيات المقاصة ذات الصلة.  

 

ال وتقديم  قانوني مخصص يتمثل دوره في تحديد  المجموعة قسم  السياسة لدى  القانونية. تنظم اإلدارة  المخاطر  تحليل والمشورة بشأن 
تم القانونية للمجموعة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتي تسهل إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية من اإلجراءات القانونية المعلقة. ي

 مراجعة السياسة القانونية للمجموعة على أساس دوري.
 

 ادلة قياس القيمة الع 38
 

، تقارب قيمها المدرجة.  8إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بخالف تلك المفصح عنها في الجدول أدناه وفي اإليضاح رقم  
 بالنسبة للقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة والمدرجة بالتكلفة المطفأة.  8راجع اإليضاح رقم 

 

المطلوبات المالية المتوسطة والطويلة األجل األساسية للمجموعة هي عبارة عن ديون ألجل ومطلوبات ثانوية. إن القيم العادلة لتلك إن  
،  المطلوبات المالية ال تختلف جوهريا  عن قيمها المدرجة، حيث يتم إعادة تسعير هذه المطلوبات المالية على فترات كل ثالثة أو ستة أشهر 

وشروط األداة المالية والهوامش الناتجة المقاربة للفروق الحالية التي سيتم تطبيقها على االقتراضات ذات تواريخ استحقاق   حسب بنود
 مشابهة. 

 

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

 ار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛: األسع1المستوى 
: التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة  2المستوى  

 أو غير مباشرة؛ و 
تستخدم3المستوى   التي  التقنيات  يمكن    :  معلومات  على  تستند  ال  والتي  المسجلة  العادلة  القيمة  على  الجوهري  التأثير  ذات  مدخالت 

 مالحظتها في السوق.  
 2021 
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ──────── ───────── ───────── ───────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 112,325 39,151 72,834 340 أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة       

أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 1,953,196 - 138,874 1,814,322 الدخل الشامل اآلخر 
 120,307 - 120,307 - موجودات مالية مشتقة 
 453,654 - 453,654 - مطلوبات مالية مشتقة  

 

 2020 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ──────── ───────── ───────── ───────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 126,526 38,439 87,911 176 أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة       

أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 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  

 

المنتهيتين في   السنتين  المستويات  2020و   2021ديسمبر    31خالل  لم تكن هناك أية تحويالت بين  . ولم يتم مالحظة أي 3و   2و   1، 
 .3تغيرات جوهرية في استثمارات المستوى 

 

 )و(.   2,7الرجوع إلى اإليضاح رقم    تقنيات التقييم المستخدمة لتحديد قيمة تلك األدوات المالية يرجى إضافية بشأن  للحصول على تفاصيل  
 

هي معدل النمو السنوي للتدفقات النقدية ومعدالت   3إن المدخالت الجوهرية لتقييم سندات أسهم حقوق الملكية المصنفة ضمن المستوى  
م نقص السيولة الخصم وبالنسبة للصناديق، فهو معدل خصم نقص السيولة. سيؤدى انخفاض معدل النمو وارتفاع معدل الخصم ومعدل خص

 إلى انخفاض القيمة العادلة. سيكون التأثير على الميزانية الموحدة أو القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين غير جوهري إذا تم 
تغييرات تغير متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في التقييم العادل للسندات غير المسعرة بنسبة خمسة في المئة. لم تكن هناك أية  

 جوهرية في أساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية بالمقارنة مع السنة السابقة. 
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 كفاية رأس المال وصافي نسبة التمويل المستقر 39
 

تتمثل األهداف الرئيسية لسياسات إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في ضمان امتثال المجموعة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيا   
قوية ونسب رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األقصى للقيمة عند المساهمين. كما يتم    ائتمانيةوبأن المجموعة تحتفظ بدرجات  

كفاية رأس المال لكل شركة من شركات المجموعة بشكل منفصل وعلى مستوى كل شركة على حدة. ال توجد لدى المجموعة أية قيود  إدارة  
جوهرية حول قدرتها للحصول على موجوداتها أو استخدامها وتسوية التزاماتها بخالف أي قيود قد تنتج عن األطر الرقابية التي تعمل فيها  

 صرفية. الشركات التابعة الم
 

.  من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجور للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار سندات رأسمالية 
 لم يتم إجراء أي تغيرات في األهداف والسياسات والعمليات عن السنة السابقة.  

 
الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. إن    3كفاية رأس المال بموجب اتفاقية بازل    يتم احتساب اجمالي نسبة رأس المال وفقا  إلرشادات 

 % 17,0. بلغ إجمالي نسبة رأس المال الخاص بالمجموعة  %12,5الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقا  لمصرف البحرين المركزي هو  
 (. %16,1: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31كما في 

 
نسبة التمويل المستقر وفقا  لتوجيهات وحدة إدارة مخاطر السيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. يبلع نسبة الحد  يتم حساب صافي  

المؤرخ    OG/106/2020رقم    . ومع ذلك، وفقا  للتعميم%100األدنى لصافي نسبه التمويل المستقر وفقا  لمتطلبات مصرف البحرين المركزي  
  29المؤرخ في    OG/431/2020والتعميم رقم    2020أغسطس    26المؤرخ في    OG/296/2020رقم  والتعميم    2020مارس    17في  

، الحتواء  2022يونيو    30حتى    %80، تم تخفيض الحد إلى  2021ديسمبر    23المؤرخ في    OG/417/2021والتعميم رقم    2020ديسمبر  
ديسمبر   31)  2021ديسمبر   31كما في  %118,1. بلغ صافي نسبة التمويل الموحد المستقر للمجموعة 19 – التداعيات المالية لجائحة كوفيد 

2020 :117,0)%. 
 2021  2020 

 
 ألف 

  دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
    التمويل المستقر المتاح: 
 5,539,056  6,270,390 رأس المال التنظيمي 

 6,381,437  6,958,945 ودائع مستقرة  
 12,707,451  13,039,788 التمويل بالجملة  

 480,576  650,939 أخرى 
 ─────────  ───────── 

 25,108,520  26,920,062 مجموع التمويل المستقر المتاح )أ( 
 ─────────  ───────── 

    التمويل المستقر المطلوب: 
 1,798,935  1,439,864 أصول سائلة عالية الجودة 

 13,552,637  14,730,855 قروض منتظمة  
 2,734,716  3,341,785 أوراق مالية )بخالف األصول السائلة عالية الجودة( 

 587,712  283,217 عقود المشتقات المالية  
 2,405,618  2,562,446 أخرى 

 388,174  438,989 بنود غير مدرجة في الميزانية  
 ─────────  ───────── 

 21,467.792  22,797,156 مجموع التمويل المستقر المطلوب )ب( 
 ─────────  ───────── 

 % 117,0  % 118,1 صافي نسبة التمويل المستقر )%( )أ/ب( 
 ═════════  ═════════ 

 نظام حماية الودائع   40
 

المؤسس من قبل قوانين مصرف البحرين المركزي ونظام تعويض الخدمات  يتم تغطية ودائع بعض عمالء المجموعة بنظام حماية الودائع  
 المالية، المملكة المتحدة والبنك المركزي العراقي. 

 

مملكة البحرين: يتم تغطية ودائع العمالء المحتفظ بها من قبل البنك في مملكة البحرين بنظام حماية الودائع الصادرة عن مصرف البحرين  
دينار   20,000 قدره  . يغطي هذا النظام "األشخاص اإلعتياديين" )األفراد( المؤهلين بحد أقصى2010( لسنة 34ر رقم )المركزي وفقا  للقرا

بحريني كما هو منصوص عليه في متطلبات مصرف البحرين المركزي. ويتم دفع مساهمة دورية من قبل البنك على النحو المنصوص عليه  
 ذا النظام.  من قبل مصرف البحرين المركزي ضمن ه

 

قدره    المملكة المتحدة: يتم تغطية ودائع العمالء للبنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( بموجب نظام تعويض الخدمات المالية وذلك بحد أقصى 
أحد البنوك    جنية إسترليني لكل عميل. ال يتطلب إجراء مساهمة مقدما  بموجب هذا النظام وال توجد مطلوبات مستحقة إال إذا كان  85,000

 األعضاء في نظام حماية الودائع غير قادر على الوفاء بالتزاماته.  
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 )تتمة(  نظام حماية الودائع 40
 

بموجب نظام حماية الودائع الصادر عن البنك المركزي ودائع العمالء المودعة لدى البنك في العراق  جمهورية العراق: يتم تغطية  
مليون دينار   150مليون دينار عراقي لكل عميل وبحد إجمالي    25وبحد أقصى    2018( لسنة  121العراقي وفقا  للقرار رقم )

 عراقي لكل بنك.
 

 وأنشطة التأمين  الخدمات المصرفية اإلسالمية  41
 

الشريعة اإلسالمية من خالل الشركة المصرفية اإلسالمية التابعة للبنك األهلي المتحد بالكويت   تقدم المجموعة أنشطة تتوافق مع أحكام
الزميلة المصرفية اإلسالمية  التابعة والشركة  الهالل اليف تكافل  للتجارة واالستثمار والفروع/ والنوافذ   وشركة  المتحد  المصرف 

البحرين المتحد  أدناه نتائج أنشطة خدماتها   المصرفية اإلسالمية في البنك األهلي  المتحدة. فيما يلي  المملكة  المتحد  والبنك األهلي 
 المصرفية اإلسالمية.

 
 2020 2021  ديسمبر  31الميزانية كما في 

  ──────── ──────── 

 
 

 إيضاح 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
    

    الموجودات
 538,486 537,842  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  

 905,115 612,600  ودائع لدى بنوك مركزية 
 726,540 974,674 )أ( ودائع لدى بنوك 

 12,503,119 13,209,322 )ب(  أرصدة مستحقة القبض من األنشطة التمويلية اإلسالمية 
 2,040,424 1,731,048  استثمارات مالية 

 25,647 26,678  استثمارات في شركات زميلة 
 60,543 65,847  استثمارات عقارية 

 115,315 174,984  ربح مستحق القبض وموجودات أخرى 
 132,924 130,716  ممتلكات ومعدات 

  ───────── ───────── 
 17,048,113 17,463,711  مجموع الموجودات  

  ═════════ ═════════ 
    المطلوبات  

 1,479,484 1,811,432 )ج(  ودائع من بنوك  
 12,349,420 11,470,139 )د( ودائع العمالء 

 - 563,822  صكوك طويلة األجل مستحقة الدفع 
 25,011 -  اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك 

 286,289 320,548  ربح مستحق الدفع ومطلوبات أخرى  
 25,793 17,842  حسابات االستثمار المقيدة  

  ───────── ───────── 
  14,183,783 14,165,997 

 765,911 672,253  حقوق حاملي حسابات االستثمار المطلقة 
  ───────── ───────── 

 14,931,908 14,856,036  مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار المطلقة
  ───────── ───────── 

 2,116,205 2,607,675  مجموع الحقوق 
  ───────── ───────── 

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار المطلقة 
 17,048,113 17,463,711  والحقوق 

  ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(وأنشطة التأمين    الخدمات المصرفية اإلسالمية 41
 

 ديسمبر  31قائمة الدخل للسنة المنتهية في 
 

2021 
──────── 

2020 
──────── 

 إيضاح 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
    

 339,290 334,024 )هـ( صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية
  ──────── ──────── 
  334,024 339,290 
 31,170 30,879  صافي -رسوم وعموالت     

 21,189 25,418  دخل تشغيلي آخر 
 11,792 12,008  مكاسب ناتجة من صرف عمالت أجنبية 

  ──────── ──────── 
 403,441 402,329  الدخل التشغيلي 

 102,187 81,176  مخصص للتمويالت المستحقة القبض والمبالغ األخرى     
  ──────── ──────── 

 301,254 321,153  صافي الدخل التشغيلي  
  ──────── ──────── 
 62,942 67,560  تكاليف الموظفين      

 13,553 14,643  استهالك  
 40,341 45,435  مصروفات تشغيلية أخرى 

  ──────── ──────── 
 116,836 127,638  المصروفات التشغيلية  

  ──────── ──────── 
 184,418 193,515  الربح قبل الضرائب والزكاة 

    
 5,366 4,342  مصروف ضريبي وزكاة

  ──────── ──────── 
 179,052 189,173  الربح للسنة قبل حصة ربح حقوق حاملي حسابات االستثمار المطلقة 

    
 7,403 5,325  مخصوم منها: حصة ربح حقوق حاملي حسابات االستثمار المطلقة

  ──────── ──────── 
 171,649 183,848  صافي الربح للسنة

 ════════ ════════ 
   العائد إلى: 
 146,836 157,829 مالك البنك 

 24,813 26,019 حقوق غير مسيطرة  
 ──────── ──────── 
 183,848 171,649 
 ════════ ════════ 
   

 إيضاحات 
2021 

──────── 
2020 

──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   )أ( ودائع لدى بنوك  

 399,483 566,555 التمويل بالمرابحة لدى بنوك أخرى
 256,488 338,060 وكالة لدى بنوك 
 70,569 70,059 وحسابات أخرىحسابات جارية 

 ──────── ──────── 
 974,674 726,540 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة(   وأنشطة التأمين  الخدمات المصرفية اإلسالمية 41

 إيضاحات )تتمة( 
2021 

──────── 
2020 

──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
   )ب( أرصدة مستحقة القبض من األنشطة التمويلية اإلسالمية 

 7,961,610 8,686,312 ذمم تورق مدينة 
 3,090,890 3,124,656 ذمم مرابحة مدينة 
 1,904,929 1,794,459 ذمم إجارة مدينة  

 24,636 19,695 أخرى
 ( 478,946) ( 415,800) انخفاض القيمةمخصوم منها : مخصص  

 ───────── ───────── 
 13,209,322 12,503,119 
 ═════════ ═════════ 

 

 
2021 

──────── 
2020 

──────── 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف  

 دوالر أمريكي
   )ج(  ودائع من بنوك  

 930,442 553,583 مرابحة 
 541,399 1,246,034 وكالة

 7,643 11,815 جارية حسابات 
 ───────── ───────── 
 1,811,432 1,479,484 
 ═════════ ═════════ 

 

 
2021 

──────── 
2020 

──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
   )د(  ودائع العمالء 

 7,405,693 7,199,434 وكالة
 3,535,156 2,831,857 مرابحة 

 1,408,571 1,438,848 حسابات جارية 
 ───────── ───────── 
 11,470,139 12,349,420 
 ═════════ ═════════ 

 

 
2021 

──────── 
2020 

──────── 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف  

 دوالر أمريكي
   )هـ(  صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية  

 248,152 234,441 دخل التورق  
 203,209 149,396 دخل المرابحة  
 85,341 72,385 دخل اإلجارة  

 63,695 45,260 ودخل آخر دخل استثمارات مالية 
 ───────── ───────── 

 600,397 501,482 الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية 
 131,346 103,427 مصروفات ربح من الوكالة  ───────── ───────── 

 129,761 64,031 من المرابحة وأخرى مصروفات ربح 
 ───────── ───────── 

 261,107 167,458 مخصوم منها: توزيعات على المودعين
 ───────── ───────── 

 339,290 334,024 صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية 
 ═════════ ═════════ 

 التابعة الشركات  42
 

 المعلومات المالية للشركات التابعة التي لديها حقوق غير مسيطرة جوهرية. أدناه فيما يلي 
 

 تم عرض نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة أدناه: 
 

 2020  2021 بلد التأسيس  االسم 
    

 %25,1 %25,1 دولة الكويت  )الكويت( عالبنك األهلي المتحد ش.م.ك. 
 %4,3 %4,3 جمهورية مصر العربية  المتحد )مصر( ش.م.م. البنك األهلي 
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 )تتمة( الشركات التابعة  42
  2021 2020 

  
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
    ديسمبر: 31الحقوق غير المسيطرة الجوهرية المتراكمة كما في 

 )الكويت(  عالبنك األهلي المتحد ش.م.ك.
 

 381,191 359,929 
 22,091 24,696  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م. 

    الربح المخصص للحقوق غير المسيطرة الجوهرية:     
 )الكويت(  عالبنك األهلي المتحد ش.م.ك.

 
 26,019 24,813 

 3,148 2,903  ش.م.م. البنك األهلي المتحد )مصر( 
 

أدناه. تستند المعلومات على المبالغ  والبنك األهلي المتحد )مصر(    تم عرض ملخص المعلومات المالية للبنك األهلي المتحد )الكويت( 
 المسجلة في القوائم المالية الموحدة قبل االستبعادات والتعديالت فيما بين الشركات. 

 2021 2020 

 
 ألف

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   )الكويت(  عالبنك األهلي المتحد ش.م.ك.

   المعلومات المتعلقة بالميزانية   
 10,267,715 11,048,423 قروض وسلف 

 1,294,285 1,258,976 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 14,410,546 15,118,792 مجموع الموجودات  

 11,833,856 11,301,799 ودائع العمالء
 12,751,179 12,977,785 مجموع المطلوبات  

   المعلومات المتعلقة بقائمة الدخل    
 295,681 303,058 مجموع الدخل التشغيلي

 96,905 103,485 صافي الربح العائد إلى المساهمين
 97,565 104,126 مجموع الدخل الشامل العائد إلى المساهمين
 22,713 - أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة  

   المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية    
 410,017 ( 587,767) صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية 

 ( 211,976) 11,028 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 
 ( 101,878) 374,679 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التمويلية  

   البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.   
   المعلومات المتعلقة بالميزانية    

 1,887,793 2,336,101 قروض وسلف 
 599,999 829,812 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 3,583,362 4,100,508 مجموع الموجودات  
 2,966,155 3,410,631 ودائع العمالء

 3,061,726 3,517,782 مجموع المطلوبات  
   المعلومات المتعلقة بقائمة الدخل    

 162,933 168,674 مجموع الدخل التشغيلي
 77,012 74,863 صافي الربح العائد إلى المساهمين

 71,033 70,821 الشامل العائد إلى المساهمينمجموع الدخل 
 4,132 - أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة  

   المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية    
 66,483 333,139 صافي النقد من األنشطة التشغيلية  

 ( 8,618) ( 253,840) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 ( 36,585) ( 8,373) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
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  19 -تأثير تفشي جائحة كوفيد  43
 

وما يرتبط بذلك من إجراءات الدعم االقتصادي    19  – االعتبار التأثير المحتمل ألوجه عدم التيقن الناتجة عن جائحة كوفيد  أخذت المجموعة في  
ديسمبر   31وتدابير التخفيف من الحكومات والمصارف المركزية في تقديرها لمتطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنتين المنتهيتين في  

 .2021و 2020
 

 االئتمانية دة الجوهرية في المخاطر الزيا
حدوث    تأخذ المجموعة في االعتبار الجوانب التالية لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية أو وجود أدلة موضوعية على

 .  19 –انخفاض القيمة في ضوء وضع جائحة كوفيد 
 

 يواجهها العمالء من ناحية التأثير الطويل األجل أو الدائم؛يتم تمييز الصعوبات المالية المؤقتة التي  •
 من المرجح أن يتأثر العمالء الذين يعملون في قطاعات أو صناعات معينة تأثيرا  أشد حدة؛ •
 ؛تأجيل األقساط أو مدفوعات األرباح على التسهيالت التمويلية •
ء زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية الناتجة عن فقدان الوظائف  ومن المرجح أن تشهد تسهيالت التجزئة لقطاعات معينة من العمال •

 وخفض األجور؛ و 
يتم تقييم حاالت التعرض الجوهرية للشركات بشكل فردي لتحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية عندما تتوفر بيانات موثوق   •

 بها.
 

 .ض التعرضات وزيادة الخسائر االئتمانية المتوقعةلقد أدى التقييم المذكور أعاله إلى خفض تصنيف مراحل بع
 

 عوامل االقتصاد الكلي 
االئتمانية  الخسائر  لتحديد  المستخدمة  والسيناريوهات  الكلي  االقتصاد  عوامل  مجموعة  شهدتها  التي  التقلبات  االعتبار  في  المجموعة  أخذت 

، قامت المجموعة بمراجعة بعض االفتراضات    19  – التيقن الناتجة عن جائحة كوفيد  المتوقعة. على وجه التحديد، نظرا  الستمرار حالة عدم  
عن    التي انعكست من خالل بناء نظرة مستقبلية معقولة لبيئة االقتصاد الكلي. قد ال يتم تسجيل أوجه عدم التيقن في السوق الحالية والناتجة 

توى أعلى من تقدير خبير االئتمان على تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة. لقد  الجائحة بشكل كامل في نتائج النماذج، ولذلك تم تطبيق مس
مقارنة    2021و  2020ديسمبر    31نتج عن هذه التعديالت زيادة جوهرية في مبلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنتين المنتهيتين في  

 بالسنوات السابقة. 
 

في    %4,9  بنسبةوالتي تسببت في تقليص نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي    19  – يجة لجائحة كوفيد  بعد سنة من االضطرابات االقتصادية نت 
إلى جانب انتعاش أسعار النفط الخام مما أدى إلى معدل نمو إيجابي للناتج    2021، اكتسب النشاط االقتصادي العالمي زخما  في سنة  2020سنة  

خليجي من  . لقد تحسنت النظرة المستقبلية بالنسبة لمنطقة دول مجلس التعاون ال2021في سنة   %5,6المحلي اإلجمالي العالمي المتوقع بنسبة 
في حين  على الصعيدين المحلي والعالمي. و ها  إعادة فتحمن ارتفاع مستوى التطعيم و، حيث استفادت االقتصاديات  2021الربع األول من سنة  

، وقد أظهر انتعاش االقتصاد في   2020في سنة  %4,8تقلص نمو الناتج المحلي اإلجمالي في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 
وعالوة  ،  2022في سنة  %3,8معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي يتوقع أن يبلغ و %2,7بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  2021سنة 

دوالر أمريكي للبرميل    41من متوسط    2021دوالر أمريكي للبرميل في سنة    68النفط الخام برنت إلى متوسط سعر  على ذلك، عادت أسعار  
الطلب على النفط في جميع  بعد زيادة  دوالر أمريكي للبرميل    70يبلغ متوسط أسعار النفط الخام  أن    2022. ويتوقع خالل سنة  2020في سنة  

 نحاء. األ
 

قامت  وبما في ذلك عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية الواردة أعاله  قامت المجموعة بإجراء تقييم للمعلومات ذات الصلة المتعلقة باالقتصاد الكلي  
معلومات النظرة المستقبلية الخاصة بها لتقدير احتماالت حدوث التعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد  بإدراج ذلك في  

حتماالت حدوث  ا وفيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن ذلك والتي يتم احتسابها باستخدام  وقيمة التعرض عند التعثر في السداد. 
ترجيح السيناريوهات المقدرة فإنه يتم تطبيق  التعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض عند التعثر في السداد  

.  ئتمانية المتوقعة المرجح للخسائر االمتوسط  المن أجل التوصل إلى    (والسيناريو التصاعدي والسيناريو النزولي   الحالة األساسية سيناريو  )أي  
. إن ترجيح 2021، نتيجة لتحسين ملحوظ في ظروف التشغيل االقتصادية خالل سنة  2021خالل سنة  ولقد تم تعديل ترجيح السيناريوهات هذه  

،  (%30:  2020)  %35سيناريو الحالة األساسية  في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي    2021السيناريوهات المطبقة خالل السنة المنتهية في  
 .  (%60: 2020)    %45سيناريو النزولي ( و%10: 2020) %20سيناريو التصاعدي و
 

:  2020)مليون دوالر أمريكي  0,9  -/+ % في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي على الخسائر االئتمانية المتوقعة 1سيكون تأثير التغير بنسبة 
مليون    0,7  -/+% من سعر النفط الخام للبرميل على الخسائر االئتمانية المتوقعة  5بنسبة  مليون دوالر أمريكي( وسيكون تأثير التغير    1,1

 .مليون دوالر أمريكي( 0,5 :2020دوالر أمريكي )
 

 التأثيرات األخرى 
الحالية للتقلبات االقتصادية  المحتمل  التأثير  المجموعة في االعتبار  تمثل    أخذت  للمجموعة.  الموحدة  المالية  القوائم  المسجلة في  المبالغ  على 

ئم على  المبالغ المسجلة على أفضل وجه تقييم اإلدارة استنادا  إلى معلومات يمكن مالحظتها. وال يزال تأثير البيئة االقتصادية غير المؤكد قا
 عليها من تأثير بشكل منتظم.   تقديرنا، وبالتالي ستواصل المجموعة إعادة تقييم وضعها وما يترتب
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2021ديسمبر  31
 
 

 . معامالت مع بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع  44
 

يناير   20العادية / غير العادية المنعقد بتاريخ  السنوي وافق مساهمو بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. في اجتماع الجمعية العمومية
على متابعة عملية االستحواذ على البنك األهلي المتحد ش.م.ب. )"البنك األهلي المتحد"/"البنك"( من خالل عرض مشروط  2020

سهم من    2,325581من األسهم الصادرة والمدفوعة للبنك عن طريق تبادل األسهم بنسبة تبادل    %100طوعي لالستحواذ على  
أسهم البنك األهلي المتحد مقابل كل سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ  

% لعرض 85بضمان الحصول على نسبة قبول ال تقل عن   . لقد كانت موافقة بيت التمويل الكويتي مشروطة2019سبتمبر    12
وموافقة    الجهات الرقابية  وموافقةالسابقة  والقواعد  لشروط  لجميع استظل عملية االستحواذ المقترحة خاضعة  و العطاء المقدم من قبله

  .المساهمين
 

نتيجة للظروف غير المسبوقة السائدة المتعلقة    2020، تم الحقا  تعليق إجراءات عملية االستحواذ المقترحة حتى شهر ديسمبر  ولكن
بيت مجلس إدارة  ، وافق مجلس إدارة البنك األهلي المتحد، وذلك بالتشاور مع  2020. وخالل شهر ديسمبر  19  –بجائحة كوفيد  

على تمديد فترة التأجيل الستئناف عملية االستحواذ على البنك   الرقابية  الجهات  ة على موافق  صولوذلك شريطة الحالتمويل الكويتي،  
األهلي المتحد من قبل بيت التمويل الكويتي إلى حين انتهاء بيت التمويل الكويتي من إجراء التقييم المحدث الذي سيتم إجراؤه من 

 ويتي في هذا الصدد.  قبل الخبير الدولي المعين من قبل بيت التمويل الك
 

على القيام   الرقابية، وافق مجلس إدارة البنك األهلي المتحد، بالتنسيق مع بيت التمويل الكويتي والجهات  2021خالل شهر ديسمبر  
م تأثير هذه المالية والقانونية، واستئناف جميع اإلجراءات المتعلقة بعملية االستحواذ، بما في ذلك تقيي  التقرير النافي للجهالة بتحديث  

قام البنك األهلي المتحد بإعادة تعيين المستشارين الفنيين المتخصصين   .الدراسات على نسبة التبادل النهائي لألسهم التي سيتم تحديثها
"لينكيلترز إل إل بي" وذلك لتقديم الدراسات القانونية والضريبية الالزمة للبنك األهلي المتحد و الذين سبق تعيينهم "كي بي إم جي" 

بخصوص الصفقة. وقد أكد البنك األهلي المتحد بأنه سيقوم باإلفصاح عن أي تطورات ذات صلة بهذا الشأن أوال  بأول في بورصتي 
 اللوائح التنظيمية. لضمان الشفافية واالمتثال للقوانين ووالكويت البحرين 
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 اإلفصاح العام التكميلي
 2021ديسمبر  31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) الموحدة المالية القوائم من  جزء   المرفقة المالية المعلومات تشكل ال(
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 ب. .مش. لمتحدالبنك األهلي ا
 القوائم المالية المرحلية  

  المختصرة الموحدة
 2022يونيو   30
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 ب. .مش. لمتحدالبنك األهلي ا
 القوائم المالية المرحلية  

  المختصرة الموحدة
 2022يونيو   30
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 . ب .د ش.منك األهلي المتحالب

 صرةمختال دةالموححلية لمرا ةالمالي ائمقو من هذه الجزءا   13إلى   1المرفقة من  احاتتشكل اإليض
2 

 لدخل لالمختصرة  ة  الموحد لمرحليةقائمة اال
 )مراجعة(  2022يونيو   30المنتهية في أشهر  الستة
 

 للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 للثالثة أشهر المنتهية في 
   يونيو   30

2021 2022  2021 2022   
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف

  إيضاح دوالر أمريكي 
       

 دخل الفوائد    376,273 330,288  717,251 656,465
 مصروفات الفوائد    157,632 115,625  286,519 234,809

──────── ────────  ──────── ────────   
  صافي دخل الفوائد  218,641 214,663  430,732 421,656

──────── ────────  ──────── ────────   
 صافي -رسوم وعموالت   27,337 23,978  54,772 53,471       

 دخل المتاجرة    9,015 8,123  19,139 16,647
   آخرل ودخستثمارات ا  37,883 14,390  98,884 60,399

──────── ────────  ──────── ────────   
   الرسوم ودخل آخر  74,235 46,491  172,795 130,517

──────── ────────  ──────── ────────   
 الدخل التشغيلي    292,876 261,154  603,527 552,173

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

 ج6 19,202 31,965  52,785 62,816
 ةنياماالئتخسائر المخصص 

   أخرى مخصصاتو
──────── ────────  ──────── ────────   
 صافي الدخل التشغيلي    273,674 229,189  550,742 489,357

──────── ────────  ──────── ────────   
   تكاليف الموظفين  43,729 44,079  89,558 86,633       

 استهالك    8,444 8,610  17,241 16,954
  مصروفات تشغيلية أخرى  30,869 20,650  63,409 50,485

──────── ────────  ──────── ────────   
 المصروفات التشغيلية    83,042 73,339  170,208 154,072

──────── ────────  ──────── ────────   
 والزكاة   الربح قبل الضرائب  190,632 155,850  380,534 335,285       

 مصروف ضريبي وزكاة  12,373 10,055  20,290 19,494
──────── ────────  ──────── ────────   
 صافي الربح للفترة   178,259 145,795  360,244 315,791

       

17,234 19,340  6,854 8,292  
الربح العائد إلى حقوق غير صافي 

 مسيطرة 
──────── ────────  ──────── ────────   
 صافي الربح العائد إلى مالك البنك   169,967 138,941  340,904 298,557

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

      
أرباح السهم العائد إلى مالك  نصيب 

 : البنك للفترة
       

2,5 2,9  1,1 1,3 3 
النصيب األساسي والمخفض للسهم 

 (أمريكي سنت)العادي في األرباح 
═════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 

 
 
 

 مشعل عبدالعزيز العثمان   الغانم محمد   عادل اللبان 
 رئيس مجلس اإلدارة  دارة  إلنائب رئيس مجلس ا  الرئيس التنفيذي للمجموعة 

. ب .د ش.منك األهلي المتحالب

صرةمختال دةالموححلية لمرا ةالمالي ائمقو من هذه الجزءا   13إلى   1المرفقة من  احاتتشكل اإليض
2

 لدخل لالمختصرة  ة  الموحد لمرحليةقائمة اال
)مراجعة(  2022يونيو   30المنتهية في أشهر  الستة

للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 للثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو   30

2021 2022 2021 2022
ألف 

 دوالر أمريكي 
ألف

 دوالر أمريكي 
ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 إيضاح دوالر أمريكي 

656,465 717,251 330,288 376,273 دخل الفوائد  
234,809 286,519 115,625 157,632 مصروفات الفوائد  

──────── ──────── ──────── ────────
421,656 430,732 214,663 218,641  صافي دخل الفوائد

──────── ──────── ──────── ────────
  53,471 54,772 23,978 27,337 صافي -رسوم وعموالت 

16,647 19,139 8,123 9,015 دخل المتاجرة  
60,399 98,884 14,390 37,883   آخرل ودخستثمارات ا

──────── ──────── ──────── ────────
130,517 172,795 46,491 74,235 الرسوم ودخل آخر

──────── ──────── ──────── ────────
552,173 603,527 261,154 292,876 الدخل التشغيلي  

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

62,816 52,785 31,965 19,202  ج6
 ةنياماالئتخسائر المخصص 

  أخرى مخصصاتو
──────── ──────── ──────── ────────
489,357 550,742 صافي الدخل التشغيلي   273,674 229,189

──────── ──────── ──────── ────────
86,633 89,558 44,079 43,729   تكاليف الموظفين
16,954 17,241 8,610 8,444 استهالك  
50,485 63,409 20,650 30,869  مصروفات تشغيلية أخرى

──────── ──────── ──────── ────────
154,072 170,208 73,339 83,042 المصروفات التشغيلية  

──────── ──────── ──────── ────────

335,285 380,534 155,850 190,632 والزكاة   الربح قبل الضرائب
19,494 20,290 10,055 12,373 مصروف ضريبي وزكاة

──────── ──────── ──────── ────────
315,791 360,244 145,795 178,259 صافي الربح للفترة 

17,234 19,340 6,854 8,292
الربح العائد إلى حقوق غير صافي 

مسيطرة 
──────── ──────── ──────── ────────
298,557 340,904 138,941 169,967 صافي الربح العائد إلى مالك البنك 

════════ ════════ ════════ ════════

أرباح السهم العائد إلى مالك  نصيب 
: البنك للفترة

2,5 2,9 1,1 1,3 3
النصيب األساسي والمخفض للسهم 

(أمريكي سنت)العادي في األرباح 
═════════ ════════ ════════ ════════

مشعل عبدالعزيز العثمان الغانم محمد عادل اللبان 
رئيس مجلس اإلدارةدارة  إلنائب رئيس مجلس االرئيس التنفيذي للمجموعة 
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 . ب .د ش.منك األهلي المتحالب

 المختصرة لموحدةا  المرحليةالمالية  مجزءا  من هذه القوائ 13إلى   1ن يضاحات المرفقة متشكل اإل
3 

 امل الش لدخلل  المختصرة دة  ائمة المرحلية الموح الق
 ( ة عجمرا) 2022  يونيو 30 في تهية أشهر المن  الستة
 

 للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو  30

 للثالثة أشهر المنتهية في 
   يونيو  30

2021 2022  2021 2022   
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف

   دوالر أمريكي 
       

 صافي الربح للفترة   178,259 145,795  360,244 315,791
──────── ────────  ──────── ────────   

       
 الدخل الشامل اآلخر       
       

      
إلى  الحقاً التي لن يتم إعادة تصنيفها البنود 

 القائمة الموحدة للدخل  
       

5,431 3,382  (663 ) (1,424 )  

الستثمارات  ة العادلة ات في القيمصافي التغير
  منة عادلال ةالقيمالمقاسة بأسهم حقوق الملكية 

 ل اآلخر  لشامخل ا الد خالل
 اعد وق التقاطي صندتيحإفي  يرالتغصافي   ( 4,018) 4,819  ( 5,592) 11,615

       

      
البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى  

 القائمة الموحدة للدخل  
 ةيأجنب  التتعديالت تحويل عم  ( 40,405) 9,051  ( 145,610) 11,617   ( 40,4)    

4,971 (55,134 )  18,068 (27,407 )  

  ألدوات الدّين صافي التغيرات في القيمة العادلة 
  العادلة من خالليمة قلباكمدرجة المحتفظ بها 
  ل اآلخرالدخل الشام

(2,066 ) (1,967 )  906 (1,167 )  
عن   ناتجةإلى القائمة الموحدة للدخل  تتحويال
 أدوات الدّين  بيع 

10,264 32,291  (6,560 ) 13,255  
 تتحوطال العادلةصافي التغيرات في القيمة 

   التدفقات النقدية
──────── ───────  ──────── ────────   
 للفترة  اآلخرالشامل دخل ال (ةشاملال الخسارة)  ( 61,166) 25,621  ( 172,630) 41,832

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

 ترة للف شاملخل المجموع الد  117,093 171,416  187,614 357,623
       

19,858 8,742  8,493 3,830  
حقوق غير مجموع الدخل الشامل العائد إلى  

 مسيطرة 
──────── ───────  ──────── ───────   
 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مالك البنك  113,263 162,923  178,872 337,765
════════ ════════  ════════ ═══════   

 

. ب .د ش.منك األهلي المتحالب

صرةمختال دةالموححلية لمرا ةالمالي ائمقو من هذه الجزءا   13إلى   1المرفقة من  احاتتشكل اإليض
2

 لدخل لالمختصرة  ة  الموحد لمرحليةقائمة اال
)مراجعة(  2022يونيو   30المنتهية في أشهر  الستة

للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 للثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو   30

2021 2022 2021 2022
ألف 

 دوالر أمريكي 
ألف

 دوالر أمريكي 
ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 إيضاح دوالر أمريكي 

656,465 717,251 330,288 376,273 دخل الفوائد  
234,809 286,519 115,625 157,632 مصروفات الفوائد  

──────── ──────── ──────── ────────
421,656 430,732 214,663 218,641  صافي دخل الفوائد

──────── ──────── ──────── ────────
  53,471 54,772 23,978 27,337 صافي -رسوم وعموالت 

16,647 19,139 8,123 9,015 دخل المتاجرة  
60,399 98,884 14,390 37,883   آخرل ودخستثمارات ا

──────── ──────── ──────── ────────
130,517 172,795 46,491 74,235 الرسوم ودخل آخر

──────── ──────── ──────── ────────
552,173 603,527 261,154 292,876 الدخل التشغيلي  

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

62,816 52,785 31,965 19,202  ج6
 ةنياماالئتخسائر المخصص 

  أخرى مخصصاتو
──────── ──────── ──────── ────────
489,357 550,742 صافي الدخل التشغيلي   273,674 229,189

──────── ──────── ──────── ────────
86,633 89,558 44,079 43,729   تكاليف الموظفين
16,954 17,241 8,610 8,444 استهالك  
50,485 63,409 20,650 30,869  مصروفات تشغيلية أخرى

──────── ──────── ──────── ────────
154,072 170,208 73,339 83,042 المصروفات التشغيلية  

──────── ──────── ──────── ────────

335,285 380,534 155,850 190,632 والزكاة   الربح قبل الضرائب
19,494 20,290 10,055 12,373 مصروف ضريبي وزكاة

──────── ──────── ──────── ────────
315,791 360,244 145,795 178,259 صافي الربح للفترة 

17,234 19,340 6,854 8,292
الربح العائد إلى حقوق غير صافي 

مسيطرة 
──────── ──────── ──────── ────────
298,557 340,904 138,941 169,967 صافي الربح العائد إلى مالك البنك 

════════ ════════ ════════ ════════

أرباح السهم العائد إلى مالك  نصيب 
: البنك للفترة

2,5 2,9 1,1 1,3 3
النصيب األساسي والمخفض للسهم 

(أمريكي سنت)العادي في األرباح 
═════════ ════════ ════════ ════════

مشعل عبدالعزيز العثمان الغانم محمد عادل اللبان 
رئيس مجلس اإلدارةدارة  إلنائب رئيس مجلس االرئيس التنفيذي للمجموعة 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
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  ب. .ش.م متحد ال هلي البنك األ

  المختصرة الموحدة حليةالمرلمالية ائم االقو  من هذهاً جزء ١٣إلى   ١مرفقة من يضاحات الشكل اإلت
٤  

  المختصرة  الموحدة المرحلية  يةميزانلا
  ) مراجعة ( ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

  

   )مراجعة(
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٢  

  (مدققة)
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١ 
  ────────── ────────── 

  
  

 إيضاح
  ألف

 دوالر أمريكي 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
    الموجودات 

       
  ١٬٨١٩٬٨٤١  ١٬٤٠٦٬١٠٨    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

  ١٬٧٣١٬٦٩٨ ٢٬٢٦٧٬٧٦١   مركزيةك بنولدى  وودائع خزانة أذونات
  ٤٬١١٦٬٦٤٧ ٥٬٩٠٧٬٤٥٤  ودائع لدى بنوك 

  ٢٢٬٠٧٥٬١٤٨ ٢٢٬٠٠٢٬٠٤٥ ٦   قروض وسلف
  ٩٬٩٢٣٬٢٩٤ ٩٬٧١٨٬٥٣٣ ٧ متاجرةال غيراستثمارات محتفظ بها لغرض 
  ٣٤٣٬٠٧٦ ٣٤١٬٧١٢  استثمارات في شركات زميلة 

  ١٨٨٬٦٤٨ ١٨٧٬٦٦١  ة اريقع اتاستثمار
  ٩١٦٬٢٠٠ ١٬٢٥٤٬٨٩٨  وموجودات أخرى  ومشتقات مالية قة القبض حمست فوائد

  ٣١١٬٩٢٩ ٣١٧٬٧٥١    ممتلكات ومعدات
  ٤٨٦٬٨٨٩ ٤٦٨٬٧٦٨  شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

  ٤١٬٩١٣٬٣٧٠ ٤٣٬٨٧٢٬٦٩١  ودات مجموع الموج
  ══════════ ══════════ 

      المطلوبات والحقوق
    

      المطلوبات
  ٤٬٦٣٨٬٩٧٣ ٤٬٤٢٩٬٦٣٢  ودائع من بنوك  

  ٣٬٧٧٥٬٤٩٩ ٤٬١٨٦٬٧٣١  قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء ا
  ٢٥٬٢٠٣٬٩٤١ ٢٧٬٤٣٥٬٧٤٥   ودائع العمالء

  ١٬٠٨٨٬٨٢٢ ١٬٠٤٩٬٥٣٤    ألجل  قتراضات ا
  ١٬٢٧٨٬١٨٧ ٩٩٨٬٨٢٤   ىأخروبات طلومية الومشتقات ملدفع فوائد مستحقة ا
  ٩٬٩٨٣ ٩٬٤٩٦    مطلوبات ثانوية

  ────────── ────────── 
  ٣٥٬٩٩٥٬٤٠٥ ٣٨٬١٠٩٬٩٦٢  مجموع المطلوبات 

  ────────── ────────── 
    

    الحقوق 
  ٢٬٥٣٣٬٦٢١ ٢٬٧٨٦٬٩٨٣    عادية السهم األ –رأس المال  
  ١٬٩٣٦٬٠٨٣ ١٬٥٣٠٬٨٤٦    إحتياطيات

  ────────── ────────── 
  ٤٬٤٦٩٬٧٠٤ ٤٬٣١٧٬٨٢٩  البنك  مالك إلى  لعائدةا وقحقال

  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠    ١أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 
  ٤٤٨٬٢٦١ ٤٤٤٬٩٠٠    حقوق غير مسيطرة

  ────────── ────────── 

  ٥٬٩١٧٬٩٦٥ ٥٬٧٦٢٬٧٢٩    مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

  ٤١٬٩١٣٬٣٧٠ ٤٣٬٨٧٢٬٦٩١  قوق  لحوا ت باالمطلومجموع 
  ══════════ ══════════ 

  
  

   مشعل عبدالعزيز العثمان    الغانم محمد   عادل اللبان  
 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة    ة عللمجمونفيذي  الرئيس الت

. ب .د ش.منك األهلي المتحالب

صرةمختال دةالموححلية لمرا ةالمالي ائمقو من هذه الجزءا   13إلى   1المرفقة من  احاتتشكل اإليض
2

 لدخل لالمختصرة  ة  الموحد لمرحليةقائمة اال
)مراجعة(  2022يونيو   30المنتهية في أشهر  الستة

للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 للثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو   30

2021 2022 2021 2022
ألف 

 دوالر أمريكي 
ألف

 دوالر أمريكي 
ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 إيضاح دوالر أمريكي 

656,465 717,251 330,288 376,273 دخل الفوائد  
234,809 286,519 115,625 157,632 مصروفات الفوائد  

──────── ──────── ──────── ────────
421,656 430,732 214,663 218,641  صافي دخل الفوائد

──────── ──────── ──────── ────────
  53,471 54,772 23,978 27,337 صافي -رسوم وعموالت 

16,647 19,139 8,123 9,015 دخل المتاجرة  
60,399 98,884 14,390 37,883   آخرل ودخستثمارات ا

──────── ──────── ──────── ────────
130,517 172,795 46,491 74,235 الرسوم ودخل آخر

──────── ──────── ──────── ────────
552,173 603,527 261,154 292,876 الدخل التشغيلي  

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

62,816 52,785 31,965 19,202  ج6
 ةنياماالئتخسائر المخصص 

  أخرى مخصصاتو
──────── ──────── ──────── ────────
489,357 550,742 صافي الدخل التشغيلي   273,674 229,189

──────── ──────── ──────── ────────
86,633 89,558 44,079 43,729   تكاليف الموظفين
16,954 17,241 8,610 8,444 استهالك  
50,485 63,409 20,650 30,869  مصروفات تشغيلية أخرى

──────── ──────── ──────── ────────
154,072 170,208 73,339 83,042 المصروفات التشغيلية  

──────── ──────── ──────── ────────

335,285 380,534 155,850 190,632 والزكاة   الربح قبل الضرائب
19,494 20,290 10,055 12,373 مصروف ضريبي وزكاة

──────── ──────── ──────── ────────
315,791 360,244 145,795 178,259 صافي الربح للفترة 

17,234 19,340 6,854 8,292
الربح العائد إلى حقوق غير صافي 

مسيطرة 
──────── ──────── ──────── ────────
298,557 340,904 138,941 169,967 صافي الربح العائد إلى مالك البنك 

════════ ════════ ════════ ════════

أرباح السهم العائد إلى مالك  نصيب 
: البنك للفترة

2,5 2,9 1,1 1,3 3
النصيب األساسي والمخفض للسهم 

(أمريكي سنت)العادي في األرباح 
═════════ ════════ ════════ ════════

مشعل عبدالعزيز العثمان الغانم محمد عادل اللبان 
رئيس مجلس اإلدارةدارة  إلنائب رئيس مجلس االرئيس التنفيذي للمجموعة 
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 ب. .ش.م متحد ال هلي البنك األ

 المختصرة موحدةالمرحلية اللقوائم المالية من هذه ا  جزءا   13إلى   1من  مرفقةال اتحاإليضاشكل ت
5 

  ةالنقديت لتدفقال  المختصرة   دة الموح ية رحل ملا ائمةالق
 )مراجعة(  2022يونيو   30ي ية فمنتهال أشهر ستةال

 ي تهية فالمنشهر أ  للستة
  إيضاح  يونيو  30

2021 2022   
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

   أمريكيدوالر 
 األنشطة التشغيلية    

 والزكاة   الربح قبل الضرائب  380,534 335,285
 الية: ود التت للبنتعديال   

 ك  استهال  17,241 16,954
 دخل آخر  ت وا رثمااست  ( 47,518) ( 40,946)

 أخرى مخصصات الئتمانية وخسائر اال مخصص ج 6 52,785 62,816
 ك من نتائج شركات زميلة البنحصة   ( 16,745) ( 16,254)

───────── ─────────   
 ةليات والمطلوبات التشغيت في الموجودالربح التشغيلي قبل التغيرا  386,297 357,855

 في:  راتتغي   
 اري لدى بنوك مركزيةبع اإلحتياطي اإلجائود  ( 39,426) ( 81,872)

 مركزية أذونات خزانة وودائع لدى بنوك   ( 42,267) 445,452
 بنوك  لدى  ودائع  ( 472,211) ( 282,843)
 قروض وسلف  52,293 ( 719,677)

   أخرى وداتجوموومشتقات مالية بض تحقة القد مسفوائ  ( 18,254) 20,139
   وكبنن ودائع م  ( 209,341) 299,698
 قيات إعادة شراء قتراضات بموجب إتفاا  411,232 61,984

 العمالء ئع ودا  2,231,804 ( 739,037)
   ───────── ───────── فوائد مستحقة الدفع ومشتقات مالية ومطلوبات أخرى   22,234 ( 50,292)
 العمليات  (ة فيالمستخدم) /من الناتجة  يةت النقداالتدفقصافي   2,322,361 ( 688,593)
 عة فودموزكاة ضريبة دخل   ( 20,818) ( 21,417)

───────── ─────────   
   ───────── ───────── تشغيليةاألنشطة ال (لمستخدمة فيا ) /الناتجة من  ةيالنقدالتدفقات صافي   2,301,543 ( 710,010)
 تثمارية ة االسطاألنش   
 رض غير المتاجرةفظ بها لغاستثمارات محتشراء    ( 2,135,684) ( 1,957,725)

 ر المتاجرة ارات محتفظ بها لغرض غيتثمسا استردادمتحصالت من بيع أو   1,721,311 1,809,599
 تابعة  ة استثمار إضافي في شرك  - ( 8,628)
 زميلة  في شركة حق االكتتاب   - ( 27,545)

   ةالعقاري اتارستثماالفي  النقصصافي   - 14,399
   ات والمعداتتلكلممفي ا الزيادةي صاف  ( 21,504) ( 19,701)

   ةيلمز ركات مستلمة من شأرباح أسهم    13,293 8,862
───────── ─────────   

   يةثماراالست ةاألنشط  يالمستخدمة فية النقدالتدفقات صافي   ( 422,584) ( 180,739)
───────── ─────────   

   ةليالتموي نشطة ألا   
  1 أس المال فئةمدرجة ضمن رصادرة  دائمةة إضافيرأسمالية   أوراق  - 600,000

 1 ل فئةأس المارضمن  رجةدم دائمةرأسمالية  أوراقاسترداد   - ( 39,185)
 1فئة   ن رأس المالة ضممدرجوأخرى صادرة الدائمة الصكوك الب ةالمتعلقالمصروفات    - ( 2,102)
 1 أس المال فئةمدرجة ضمن ر رأسمالية دائمة قتوزيع على أورا  ( 23,303) ( 17,490)

 ديون ألجل إضافية    - 350,000
  زيعات أخرى مدفوعةسهم وتوأرباح أ  ( 304,034) ( 119,005)

 مسيطرة  حقوق غير لأرباح أسهم مدفوعة   (8,837) -
───────── ─────────   

 ةويليمالتنشطة األمن الناتجة  /  (لمستخدمة فيا ) النقدية التدفقاتي صاف  ( 336,174) 772,218
───────── ─────────   

 ي حكمهد وما ففي النق  يرصافي التغ  1,542,785 ( 118,531)
 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  ( 22,039) 1,362

    
 يناير 1ه في النقد وما في حكم  2,609,526 2,976,999

───────── ─────────   
 يونيو   30كمه في ح ا في موالنقد    4,130,272 2,859,830

═════════ ═════════    

   على: ا في حكمه د ومالنقمل يشت
 947,145 635,159 اري اإلجب ع اإلحتياطيستثناء ودائاب ،زيةكنوك مرنقد وأرصدة لدى ب

 1,912,685 3,495,113 أقل و  أ هرش أ ثالثةلفترة   ةأصلياق تحقإس خيبتوار ت خزانةوناة وأذوك مركزيوبن بنوكودائع لدى 
 ───────── ───────── 
 4,130,272 2,859,830 
 ═════════ ═════════ 

   : معلومات إضافية عن التدفقات النقدية
 660,868 703,253 فوائد مستلمة  

 244,867 301,914 مدفوعة  فوائد 
 

. ب .د ش.منك األهلي المتحالب

صرةمختال دةالموححلية لمرا ةالمالي ائمقو من هذه الجزءا   13إلى   1المرفقة من  احاتتشكل اإليض
2

 لدخل لالمختصرة  ة  الموحد لمرحليةقائمة اال
)مراجعة(  2022يونيو   30المنتهية في أشهر  الستة

للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 للثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو   30

2021 2022 2021 2022
ألف 

 دوالر أمريكي 
ألف

 دوالر أمريكي 
ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 إيضاح دوالر أمريكي 

656,465 717,251 330,288 376,273 دخل الفوائد  
234,809 286,519 115,625 157,632 مصروفات الفوائد  

──────── ──────── ──────── ────────
421,656 430,732 214,663 218,641  صافي دخل الفوائد

──────── ──────── ──────── ────────
  53,471 54,772 23,978 27,337 صافي -رسوم وعموالت 

16,647 19,139 8,123 9,015 دخل المتاجرة  
60,399 98,884 14,390 37,883   آخرل ودخستثمارات ا

──────── ──────── ──────── ────────
130,517 172,795 46,491 74,235 الرسوم ودخل آخر

──────── ──────── ──────── ────────
552,173 603,527 261,154 292,876 الدخل التشغيلي  

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

62,816 52,785 31,965 19,202  ج6
 ةنياماالئتخسائر المخصص 

  أخرى مخصصاتو
──────── ──────── ──────── ────────
489,357 550,742 صافي الدخل التشغيلي   273,674 229,189

──────── ──────── ──────── ────────
86,633 89,558 44,079 43,729   تكاليف الموظفين
16,954 17,241 8,610 8,444 استهالك  
50,485 63,409 20,650 30,869  مصروفات تشغيلية أخرى

──────── ──────── ──────── ────────
154,072 170,208 73,339 83,042 المصروفات التشغيلية  

──────── ──────── ──────── ────────

335,285 380,534 155,850 190,632 والزكاة   الربح قبل الضرائب
19,494 20,290 10,055 12,373 مصروف ضريبي وزكاة

──────── ──────── ──────── ────────
315,791 360,244 145,795 178,259 صافي الربح للفترة 

17,234 19,340 6,854 8,292
الربح العائد إلى حقوق غير صافي 

مسيطرة 
──────── ──────── ──────── ────────
298,557 340,904 138,941 169,967 صافي الربح العائد إلى مالك البنك 

════════ ════════ ════════ ════════

أرباح السهم العائد إلى مالك  نصيب 
: البنك للفترة

2,5 2,9 1,1 1,3 3
النصيب األساسي والمخفض للسهم 

(أمريكي سنت)العادي في األرباح 
═════════ ════════ ════════ ════════

مشعل عبدالعزيز العثمان الغانم محمد عادل اللبان 
رئيس مجلس اإلدارةدارة  إلنائب رئيس مجلس االرئيس التنفيذي للمجموعة 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
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-  

-  
-  

-  
(

304,034
 )  

-  
(

304,034
 )  

(
304,034

 )  
-  

-  
(

304,034
 )  

محول من إحتياطي 
ال

دخ
ل ا
ل ش

ا 
مل  

اآل
خر
 

على 
ت أسهم حقوق  

استثمارا
الملكية  
 

 
-  

-  
-  

(
109

 )  
-  

-  
(

109
 )  

(
109

 )  
-  

-  
(

109
 )  

التوزيع المت
علق 
ب

األ 
وراق 
ال

رأسمالية
 

ال
دائمة 
ال

س المال  
ضمن رأ

مدرجة 
فئة 
1 

 
-  

-  
-  

(
11,678

 )  
-  

-  
(

11,678
 )  

(
11,678

 )  
-  

-  
(

11,678
 )  

التوزيع المتعلق 
لا ب

صكوك 
ال

دائمة  
ال

س 
ضمن رأ

مدرجة 
المال فئة 
1 

 
-  

-  
-  

(
8,705

 )  
-  

-  
(

8,705
 )  

(
8,705

 )  
-  

(
2,920

 )  
(

11,625
 )  

أرباح  
األ

سهم العادية المد
فوعة
   

 
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

أرباح  
أسهم ا

لشركة التابعة 
 

 
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

(
8,837

 )  
(

8,837
 )  

ت زميلة  
ت في شركا

تغيرا
 

 
-  

-  
-  

(
4,233

 )  
-  

-  
(

4,233
 )  

(
4,233

 )  
-  

-  
(

4,233
 )  

تغ
ير

ت
ا

  
في شر

ت تابعة 
كا

 
 

-  
12

 
-  

-  
-  

-  
12

 
12

 
-  

(
346

 )  
(

334
 )  

مجموع الدخل 
الشامل
  

للفترة 
 

 
-  

-  
-  

340,904
 

-  
(

162,032
 )  

178,872
 

178,872
 

-  
8,742

 
187,614

 
 

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
ا

صيد
لر

 
في 

30
ي  

ونيو
 

2022
 

 
2,786,983

 
752,550

 
765,479

 
662,939

 
-  

(
650,122

 )  
1,530,846

 
4,317,829

 
1,000,000

 
444,900

 
5,762,729

 
 

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
  

الع 
ائد

 
إلى

ال 
مال

 ك
الب

نك
 

 
 

 
إحتيا

طيات 
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البنك األ
هلي 
ال 

متحد 
 

ش.م
.

ب. 
 

تشكل 
اإل

ت
ضاحا

ي
 

المرفقة من 
1 

إلى  
13
 

جزءا  من 
هذه القوائم ا

لمالية
 

المرحلية 
ا

لموحدة 
ال 

مخت
صرة
 7  

ت في الحقوق 
صرة للتغيرا

القائمة المرحلية الموحدة المخت
 

ال
ةت س

 
أشهر 

المنته
ية 

في 
30
 

يونيو  
2022
 (

مراجع
( ة 

 
 

  

 
 

س 
رأ

 
لا

مال  
- 

األ
هس

 م
 
العادية 
 

عالوة  
صدار 

إ
  
أسهم
 

حإ
تياطي

 
قانوني
 

أرباح  
 

مبـ
قاة 
 

توزيعات 
 
مقترحة
 

إحتياطي
ات 

 
أخرى  
 

(
ضاح 

إي
8 )

 
مجموع 

 
اإل

حتي
اطي
ا

 ت 
الحق

وق 
ال

ئعا
  ةد

إل
ى  

المالك
 

أوراق رأسما 
يل

ة  
دائمة م

درجة 
ضم

س
ن رأ

 
 

المال فئة 
1 

حقوق غ
ير

 
مسيطرة 
 

المجموع 
 

 
 

ف 
أل

 
ف 
أل

 
أل

 ف 
ف 
أل

 
لأ

 ف 
ف 
أل

 
لأ

 ف 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 
ف 
أل

 

 
 

دوالر 
أمريكي 
 

دوالر
 

مأ
ريكي
 

دوال
أمريكي ر

 
دوالر

 
أمر

يكي
 

دوالر
أمريكي 

 
دوالر

أمريكي 
 

دوالر
أمريك 
 ي

دوالر
أمريكي 
 

دوالر
 

مأ
ريكي

 
دو
رال

أمريكي 
 

دوالر 
أمريكي 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صيد

الر
 

في 
1 

يناير
 

2021
   

 
2,412,972

 
753,063

 
704,755

 
530,302

 
122,649

 
(

522,101
) 

1,588,668
 

4,001,640
 

600,000
 

434,718
 

5,036,358
 

ت  
تبرعا

 
 

- 
- 

- 
- 

(
2,000
) 

- 
(

2,000
) 

(
2,000
) 

- 
- 

(
2,000
) 

أسهم
 

منحة 
ص

ادرة
  

 
120,649

 
- 

- 
(

120,649
) 

- 
- 

(
120,649
) 

- 
- 

- 
- 

أرباح األسهم العادية
  

 
- 

- 
- 

- 
(

120,649
) 

- 
(

120,649
) 

(
120,649
) 

- 
- 

(
120,649
) 

محول من إحتياطي 
ال

دخ
ل ا

لشا 
مل  

اآل
خر
 

على 
ت أسه

استثمارا
م حقوق  

الملكي
ة  
 

 
- 

- 
- 

1,355
 

- 
- 

1,355
 

1,355
 

- 
- 

1,355
 

التوزيع المتعلق 
ب

األ 
وراق 
ال

رأسمالية
 

ال
دا

ئم
ة 
ال

س المال  
ضمن رأ

مدرجة 
فئة 
1 

 
- 

- 
- 

(
11,678
 ) 

- 
- 

(
11,678
 ) 

(
11,678
 ) 

- 
- 

(
11,678
 ) 

التوزيع المتعلق 
لا ب

صكوك 
ال

دائمة  
ال

ضمن 
مدرجة 

س المال 
رأ

فئة 
1 

 
- 

- 
- 

(
4,351
) 

- 
- 

(
4,351
) 

(
4,351
) 

- 
(

1,461
) 

(
5,812
) 

صكوك دائم
ة 

صادرة 
ضمن  

مدرجة 
س المال 

رأ
فئة 
1 

 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

600,000
 

- 
600,000

 
صكوك دائمة 

س  
ضمن رأ

مدرجة 
المال فئة 
1 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(

39,185
 ) 

- 
(

39,185
 ) 

ت المتعلق
صروفا

الم
بة 

ال
صكوك 
ال

دائمة
  

ال
صادرة 

وأخر
ى  

ضمن  
مدرجة 

س 
رأ

المال فئة 
1 

 
- 

- 
- 

(
1,574
) 

- 
- 

(
1,574
) 

(
1,574
) 

- 
(

528
) 

(
2,102
) 

ت ز
ت في شركا

تغيرا
ميلة  
 

 
- 

- 
- 

(
4,228
) 

- 
- 

(
4,228
) 

(
4,228
) 

- 
- 

(
4,228
) 

ت
تغيرا

  
في شر

ت تابعة 
كا

 
 

- 
- 

- 
(

2,362
) 

- 
- 

(
2,362
) 

(
2,362
) 

- 
(

107
) 

(
2,469
) 

ناتج من استحوا
ضافي 

ذ إ
في شرك

ت
ا

  
ابت

عة  
 

 
- 

(
544
) 

- 
- 

- 
- 

(
544
) 

(
544
) 

- 
(

11,333
 ) 

(
11,877
 ) 

مجموع الدخل 
الشامل
  

للقترة 
 

 
- 

- 
- 

298,557
 

- 
39,208
 

337,765
 

337,765
 

- 
19,858
 

357,623
 

 
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

ا
صيد

لر
 

في 
30
ي 

ونيو
 

2021
 

 
2,533,621

 
752,519

 
704,755

 
685,372

 
- 

(
482,893
) 

1,659,753
 

4,193,374
 

1,160,815
 

441,147
 

5,795,336
 

 
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
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البنك
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 ب. .ش.م متحد ال هلي البنك األ

8 
 

 ةصرخت الم  موحدة ال ليةمرحال  ةيضاحات حول القوائم الماليإ
 ( مراجعة ) 2022يونيو  30
 
 
 الشركة ومات لعم 1
 

المتح  الشركة  تأسست األهلي  البنك  ااألم،  األهلي  )"البنك  البحرين كشركة  د ش.م.ب.  مملكة  في  "البنك"(  أو  مساهمة  لمتحد" 
بتا مقفـلة  ف  2000مايو    31خ  يربحرينية  بحريني  إلى   2000  وييول  12ي  وتغيرت  مساهمة  عشركة  المرسوم  اة  بموجب  مة 

رقم  ا يز2000  سنةل  16ألميري  الب.  وشركااول  النك  "بالمجمابعة  تته  معا   إليهم  لأل)المشار  المصرفية  األعمال  فراد  وعة"( 
ت المصرفية  ة والخدمايمارية وخدمات إدارة األموال العالمثعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستواأل

فرع و  ية العراق والمملكة المتحدةالعربية وجمهورة مصر  جمهوريوكويت  لاة ولبحرين ودلة افروع في مملك  اللن خالخاصة م
الدولي.ارج في  بالخ المالي  البنك عملي  مركز دبي  ليبياوكذلك يزاول  الزميلة في  سلطنة عمان. يعمل و  اته من خالل شركاته 

حياة على التأمين  لشطة انأك  بناول اليز  كمارين المركزي.  لبحف ا التجزئة صادر عن مصرص مصرفي بيخ البنك بموجب تر
ش خالل  اليف شمن  الهالل  التابعة  للبنك(.  )مقفلة.م.ب.  ركته  المسجل  العنــوان  رقم    إن  بناية  طريق  2495هو   ،2832  ،

 ن.ير، مملكة البح 428ضاحية السيف  
 

 بناء    2022  يو يون  30في  تهية  نمأشهر ال  الستةة للمجموعة لفترة  تصرلمخالمالية المرحلية الموحدة ا  لقد تم اعتماد إصدار القوائم
 . 2022 أغسطس 4 ريخارة الصادر بتاار مجلس اإلدر قعلى 
 
 بيةالمحاس  لسياساتا 2
 

 داد عإلاأساس  2,1
 

الموح المرحلية  المالية  القوائم  عرض  والمختصرة  ا   ةدتم  رق ل  وفقا  لمجموعة  للبنك  الدولي  المحاسبة  لخاص  ا   -  34  ممعيار 
 . ة" يلحتقارير المالية المرال"ب
 
من  المعدلة  ر الدولية إلعداد التقارير المالية  لمعاييوفقا  ل  2021ر  ديسمب  31لقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  عداد ا إ  تم

للسنة المنتهية في دة  موحال  هذه القوائم الماليةفي    ةالمتضمنقارنة  الم معلومات  حيث تم تسجيل    مصرف البحرين المركزيقبل  
نتقال الا ينتج عنلم . مصرف البحرين المركزيمن قبل المعدلة لية ماالرير لتقااالدولية إلعداد  ر لمعاييل  ا  وفق 2021ر ديسمب 31
  34  رقم  المحاسبة الدولي  معيارإلى    " البحرين المركزيمصرف  المعدلة من قبل  إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية  " من  
الدولية  عايالمو التقارير  ير  مع  هارادأصتم  كما    يةاللماإلعداد  مجلس  قبل  تغيالدولي  ة  بسالمحاايير  من  جوهريأي  في رات  ة 

 . 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في الموحدة  القوائم الماليةفي  المسجلة مسبقا  األرقام 
 

 للفترة  إلزامية  يدةجد  وتعديالتوتفسيرات معايير  2,2
 

 استخدامها التي تم  قة لتلك  بة هي مطاصرلموحدة المختة اية المرحليوائم المالالق  هذه داد  ع إدمة في  تخمسة الاسبيحمال  تسالسياإن ا
الم  في القوائم  الإعداد  للمالية  السنوية    2,1ي اإليضاح رقم  ما هو وارد ف  ءثناباست  ،2021ديسمبر    31ة في  المنتهية  نسوحدة 
تغيرات   أيناه دأ  الواردةة ت الجديداللتعدي ير واالمعاي قيبتط عن. لم ينتج 2022ير ينا 1ن  متبارا  نافذة اعيدة د جايير معبيق طتو

 .سبقا  مالمسجلة عة وللمجمو الحقوق أفي صافي الربح 
 
 لوبات المالية مطستبعاد الال% 10بة بنسفحص رسوم   –لمالية المتعلق باألدوات ا 9المالية رقم ير لتقارداد الدولي إلعمعيار الا -

 بشكل لف ختي لأو المعد الجديد لماليا المطلوب ط انت شروا إذا كم ند تقييمعبتضمينها نشأة المتقوم التي  سومالريل التعديوضح 
، لمقترض والمقرضقبل اة من  عة أو المستلموالمدف  تلك  م فقطلرسو ه اتشمل هذ  .ياألصل  لماليا  مطلوبالط  عن شروجوهري  

لمعيار   حال يوجد تعديل مماثل مقتر  .رعن اآلخ  ة  ابني  أو المقرضقترض  ل المبمن ق  مةستلالموعة أو  م المدفذلك الرسو  يا فبم
الدولي ب  39  رقم  المحاسبة  المالية:المتعلق  و  األدوات  أي  .  القياساإلثبات  التعديالت  لهذه  يكن  التأثير  لم  على  ائم  قوجوهري 

ذه  ه   لخال  للمجموعة  ت الماليةألدوا على ا  هريةوجعديالت  حيث لم تكن هناك ت  للمجموعةتصرة  الموحدة المخالمرحلية  المالية  
 الفترة.

 
ي للم  التيالتعديالت  كن  المعايير    ألخرى  االدولية  أُدخلت على  التقارير  ا  إلزامية  هي والتي  لمالية  إلعداد  المحاسبية  على  لفترة 
 . ي مالا الدائهو أي أمالال اهركزم أووعة مللمجالمحاسبية سياسات لا  علىجوهري ر يأثتأي  2022يناير  1 منالمبتدئة ية السنو

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
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 ب. .ش.م متحد ال هلي البنك األ

9 
 

 صرةت خ ة الموحدة الميل حمرال  ةول القوائم الماليح اتاحيضإ
 ( مراجعة ) 2022و يوني  30
 
 
 )تتمة( اسبيةالسياسات المح 2
 

   إلزاميغير  ولكنه صادريار جديد مع 2,3
 

 المتعلق بعقود التأمين 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ماي  يف م أص،  2017و  شهر  ا الدولمحاسبة  ا  معاييرجلس  در  الدولي  لي  التقاريلمعيار  رقم    رإلعداد  بعقود   17المالية  المتعلق 

والقياس والعرض واإلفصاح، بمجرد أن يصبح إلزاميا ،  ي جديد شامل لعقود التأمين يغطي اإلثبات  التأمين، وهو معيار محاسب
. ينطبق 2005ة  م إصداره في سنذي تن الد التأميقوعلق بعالمت  4م  رقة  اليالمالتقارير  ل المعيار الدولي إلعداد  سوف يحل مح

ادة التأمين المباشرة على  أنواع عقود التأمين )أي عقود التأمين وإععلى جميع    17عداد التقارير المالية رقم  لمعيار الدولي إلا
ات ت سممالية ذاالدوات  واأل  اناتضمالعض  ى بوكذلك عل  نوع المنشآت التي تصدرها،الحياة وغير الحياة(، بغض النظر عن  

التقديا تطبيلمشاركة  سيتم  استثناءات    ق رية.  إلع بعض  الدولي  للمعيار  العام  والهدف  رقم  النطاق.  المالية  التقارير  هو    17داد 
لي  الدور  يالمعي االواردة فتأمين. وبخالف المتطلبات  وذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة وتوافقا  لشركات التوفير نم

االعداد  إل التي تست4قم  ية رلمالتقارير  إلى حد كبير،  تبني سياسات  ند  الدول  إلى  المعيار  فإن  ي إلعداد  محاسبية محلية سابقة، 
لدولي  ت الصلة. وأساس المعيار اموذجا  شامال  لعقود التأمين، يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذايقدم ن  17التقارير المالية رقم  

 ل بما يلي: ام، الذي يستكمالع موذجهو الن 17 ية رقم لمالير اارتقال دادإلع
 
 و  وم المتغيرة(؛تكييف محدد للعقود ذات سمات المشاركة المباشرة )نهج الرس -
 نهج مبسط )نهج تخصيص األقساط( بشكل رئيسي للعقود القصيرة األجل. -
 

ع  م،  2023يناير    1تدئة في أو بعد  مبالير المالية  رإعداد التقارات  فتل  ميلزاهو إ  17  م قمالية رال   ريرالتقا  عداد المعيار الدولي إل
  9قم  ة راليمتقارير الال  إلعداد  لي عيار الدوبق المنشأة المن تطأ  ةيطكر شرلمب بيق اط تح بال. يسمةمطلوبالارنة  المقرض أرقام  ع
تنوي  .  17رقم    يةتقارير المالل اإلعداد  ولي  الد  ارمعيال  يقطبخ تاريقبل ت  في أو  15الية رقم  لما  رلتقاريعداد المعيار الدولي إلوا

 . لزاميبالتاريخ اإلا المعيار ذهالمجموعة تطبيق 
 

 القراراتوالتقديرات  2,4
 

اإلدارةةالمختصرة  وحدالم  حليةالمرالمالية    القوائمهذه  إعداد  عند   أصدرت  ف ارات  رق  ،  تطبيهامة  حاسبية  ملا  تاساالسي  قي 
الرغ.  جموعةللم معلى  أم  لتخ  يسيةئالراإلداء    مقاييسن  ن  إقاالبات  قللتضع  الحالية،  أتصادية  تقييم بمثابة    رتبتعا  هنال  أفضل 
   .رصدمتاحة أو القابلة للال ماتعلوالمعلى  اء  بنرة الإلد
 
 .19 – فيدكو  ات جائحةرتب عليه من تأثيريت وماة لالضطرابات االقتصاديجة يت ن ات في التقديرقن التيعدم أوجه مستوى زاد قد ل
 
المد  ةعالمجمو  تقام واالفتبتحديث  الخالت  لتحدتخسمراضات  الخسائريدمة    ي االقتصاد  للتعافيستجابة  االمتوقعة    ةيناالئتما   د 

  1لة  رحالممن  المالية  الموجودات  ، يتعين نقل  9م  رقإلعداد التقارير المالية    وليار الديبموجب المع.  العالمي والطلب على النفط
ة  ادزيالتحدث    .منحهامنذ    يةاالئتمان  هارطفي مخاجوهرية  ادة  يزشهدت  قد  ة  يلماجودات التلك الموإذا كانت  فقط    2رحلة  الم  ىلإ

تقييم  موعة عملية  جلما  تواصل.  في السداد  خاطر التعثرجوهرية في معندما تكون هناك زيادة    يةتمان االئ  مخاطرالجوهرية في ال
 .أي صعوبات مالية اءروساسي ألا ببالسعتبار األخذ في اال، مع الدفع الية عدمتمحامثل ى أخر تاشرمؤلالمقترضين 

 
في    التقلباتزيادة  تأثير  عتبار  اال في  المجموعة  أخذت  ، فقد  المعتدل والتضخم المتزايدالتعافي االقتصادي العالمي  وبالنظر إلى  

المستقبليةللنظرلكلي  ا   ادتصقاالمل  عوا خطورة  مدى  تحديد  عند  االقتصلسيناري احتماالت  او  ة،    خسائرالديد  لتحية  داوهات 
طبيق  ن تيمك  .القائمةالمتراجعة    قاتالعالالتعديالت التي أدخلت على  من خالل  لتقلبات  وقد تم إظهار هذه اقعة.  المتو  يةتماناالئ

ل اإلضافية  علىإلدارالمخصصات  متوافقة  اكا  إذ  وذجنمال  مخرجات  ة  هدف  نت  في  زيادة  المع   ةياالئتمان  رطمخاالالجوهرية 
عن التأجيالت التي يفرضها   الناتجة إن وجدت  ية  ي المخاطر االئتمان الزيادة الجوهرية فتقييم    فيعدم اليقين    حاالتولمعالجة  

لجائحة كوفيد المحتملة  داد  الس  طر مخار  ثيعن كثب تأقبة  المجموعة المراصل  اوت،  عالوة على ذلك.  مصرف البحرين المركزي
قطاعلع  19  – الصى  ذل  ةعالو  .المتأثرةناعة  ات  اكعلى  أعلن مصرف  المركز،   /ODG  رقم  التعميمن خالل  مي  لبحرين 

 . 2022يونيو  30بحلول  األقساط، تعليق تأجيل 2022يونيو  28 المؤرخ في 27/2022
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 ةصرمخت موحدة الة الرحليالم  احات حول القوائم الماليةضي إ
 ( ة مراجع) 2022 نيويو 30
 
 
 لعادي ح للسهم ارب لا 3

 تهية المن أشهر للستة
  نيو وي 30في 

 نتهيةأشهر المللثالثة 
  يونيو  30في 

2021 2022 2021 2022  
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ألف

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

  دوالر أمريكي 
 رباح في األللسهم  فض والمخلحساب النصيب األساسي     

 لبنك مالك االعائد  الربحصافي  169,967 138,941 340,904 298,557
═════════ ═════════ ════════ ════════  

     

(11,678) (11,678 ) (11,678) (11,678 ) 
لمدرجة ضمن  الدائمة الية أسماى األوراق الرلالتوزيع ع
 1 مال فئةلارأس 

(4,351 ) (8,705 ) (4,351 ) (8,705 ) 
  رأس المالمن مدرجة ضالدائمة الصكوك على الالتوزيع 
   1فئة 

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

282,528 320,521 122,912 149,584 

قوق حاملي األسهم  صافي الربح المعدل للفترة العائد إلى ح
لبنك لحساب النصيب األساسي والمخفض للسهم  العادية ل

 في األرباح
═════════ ═════════ ════════ ════════  

11,148 11,148 11,148 11,148 
  ة المعدلةالل الفترالقائمة خة  اديسهم العالمرجح لألسط المتو

 )بالماليين( ألسهم المنحة 
═════════ ═════════ ════════ ════════  

     

2,5 2,9 1,1 1,3 
  تالنصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )سن

 ( أمريكي
═════════ ═════════ ════════ ════════  

10,134,5 11,147,9 10,134,5 11,147,9 
بقيمة إسمية قدرها   فوعة بالكاملدية صادرة ومعادأسهم 

 ي للسهم )بالماليين(  دوالر أمريك  0,25
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

 تملة مح اتمالتزا 4
 

 لية:  االت ئتمانيةااليالت متعلقة بالتسهال امات المحتملةمجموعة االلتزلدى ال
 )مدققة(  (عةاجمر) 

 
 يونيو  30

2022  
 ديسمبر 31

2021 

 
 ألف

  دوالر أمريكي 
 ف أل

 ر أمريكي دوال
    

 2,727,426  2,723,043 خطابات ضمان
 431,573  602,660 خطابات قبول 

 730,247  730,934 إعتمادات مستندية
 ────────  ───────── 
 4,056,637  3,889,246 
 ════════  ════════ 

 األعمال   قطاعات معلومات 5
 
 سية:عمال رئيقطاعات أأربع شطة المجموعة إلى أن زيعورية تم تداإ غراضأل
 
   لألفرادلمصرفية ات امدالخ   -
  شركاتية للالخدمات المصرف   -
   تاتثمارساالالخزانة و   -
   لخاصةية ا فمصر ات الدمالخ   -
 

القط  فيماالمعامالت   هذه  تبين  ا  أسعارفذ حسب  ناعات  ودون شروطلتقديريالسوق  ال  ة.تفضيلي  ة  عائدفتحسب  القطاعات ة  لى 
 موال.وي تقريبا  تكلفة األيسا يذس المعدل المجمع والأسا على إيراد/  صروفكم
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 ةالمختصروحدة  المرحلية الم  قوائم الماليةيضاحات حول الإ
 ( مراجعة ) 2022 يونيو 30
 
 )تتمة( مالعاأل ت قطاعاتمعلوما 5

 

 للفترة:معلومات القطاعية اللي ا ي فيم

 
   خدمات 

 اد فرلل  مصرفية
 خدمات  

 ركات للش  ةفي مصر
الخزانة  

 رات االستثماو
صرفية  م خدمات 
 لمجموع ا   خاصة

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

 
 ألف 

 مريكي  دوالر أ 
 ألف 

 أمريكي   دوالر
 ألف 

 أمريكي   دوالر
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 لف أ

 أمريكي   ردوال
 : 2022يونيو  30ي شهر المنتهية فأ  ستةلل 

 430,732 25,487 152,409 164,978 87,858 فوائد الصافي دخل 
 54,772 6,021 2,593 31,672 14,486 في صا  - موالتوم وعرس

 118,023 ( 174) 113,542 3,744 911 دخل آخرو اراتستثمالا ومتاجرة الدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 603,527 31,334 268,544 200,394 103,255 التشغيلي  الدخل  
  ةتمانيئالخسائر اال  (استردادات) مخصص      

 52,785 1,886 45,068 6,832 ( 1,001) أخرى مخصصات و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 550,742 29,448 223,476 193,562 104,256 التشغيلي  الدخل  صافي 
 170,208 15,379 46,088 45,943 62,798   شغيليةلت فات اصروالم      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 380,534 14,069 177,388 147,619 41,458 والزكاة   ائببح قبل الضر الر      
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 20,290     وزكاة يبي مصروف ضر
     ─────── 

 360,244       رة للفت  الربحصافي 
 19,340    ة طر حقوق غير مسيالعائد إلى  : مخصوم منه      
     ─────── 

 340,904     لبنك الك ا عائد إلى ملصافي الربح ا 
     ═══════ 

في  تضمنة  مات ال ن القطاعفوائد معامالت فيما بي
 - 13,381 19,331 ( 89,341) 56,629 صافي دخل الفوائد أعاله 

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

 
   خدمات

 فراد لأل مصرفية
 خدمات  

 ركات للش ةفيمصر
الخزانة  
 رات واالستثما

صرفية  م خدمات
 لمجموع ا   خاصة

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

 
 ألف 

 مريكي  دوالر أ
 ألف 

 أمريكي   دوالر
 ألف 

 مريكي  أ دوالر
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 لف أ

 أمريكي   ردوال
 :2021يونيو  30ي شهر المنتهية فأ تة سلل

 421,656 27,021 126,545 173,215 94,875 فوائد الصافي دخل 
 53,471 7,112 1,295 32,594 12,470 في صا  - وم وعموالترس

 77,046 30 69,149 6,847 1,020 خرىوأ ارات ستثمالادخل متاجرة والدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 552,173 34,163 196,989 212,656 108,365 التشغيلي  دخل ال
  ةتمانيئالخسائر اال  (اتاسترداد) مخصص      

 62,816 1,265 ( 4,441) 62,854 3,138 أخرى مخصصات و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 489,357 32,898 201,430 149,802 105,227 التشغيلي  الدخل   صافي
 154,072 15,508 42,189 35,939 60,436 شغيلية  لت فات اصرولما      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 335,285 17,390 159,241 113,863 44,791 والزكاة   ائب بح قبل الضرالر
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 19,494     وزكاة بي يمصروف ضر
     ─────── 

 315,791       رةلفت ل الربحصافي  
 17.234    طرة حقوق غير مسي العائد إلى : مخصوم منه      
     ─────── 

 298,557     لبنكالك اعائد إلى ملصافي الربح ا
     ═══════ 

في  تضمنة مات الفوائد معامالت فيما بين القطاع
 - 13,841 ( 30,519) ( 48,867) 65,545 د أعاله صافي دخل الفوائ

 ─────── ──────── ───────
─ 

──────── ─────── 
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 مختصرةدة الالموح رحلية الم  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة ) 2022ونيو ي  30
 
 
 قروض وسلف 6
 
 والسلف للقروضمانية االئت الجودة( أ
 ( مراجعة) 2022نيو وي 30 
 المجموع 3 حلةلمرا 2لة حرالم 1المرحلة  

 
 فلأ

 ر أمريكي  الدو
 ألف

   ر أمريكيوالد
 ألف

 دوالر أمريكي  
 فأل

 دوالر أمريكي  
     

 13,868.417 - 730,023 13,138,394 لي  عادرجة المعيار ال
 8.563,338 - 2,251,578 6,311,760  ساسير األجة المعيادر

 571,409 571,409 - -   ائتمانيا   منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 
 19,450,154 2,981,601 571,409 23,003,164 

ات الخسائر صصمخ: امخصوما  منه
 ( 1,001,119) ( 463,641) ( 357,462) ( 180,016) ة قعلمتوا ةاالئتماني

 ────────── ───────── ───────── ────────── 
 19,270,138 2,624,139 107,768 22,002,045 
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
 
 ( ةمدقق) 2021ديسمبر  31 
 لمجموع ا 3المرحلة   2المرحلة   1مرحلة  ال 

 
 ألف 
 والر أمريكي د

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ريكي ر أموالد

     
 13,623,283 - 596,906 13,026,377   ة المعيار العاليدرج
 8,859,565 - 2,296,880 6,562,685  اسيلمعيار األسجة ا در

 558,530 558,530 - -   يا  ائتمان منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 
 19,589,062 2,893,786 558,530 23,041,378 

ا: مخصصات الخسائر ا  منهمخصوم
 ( 966,230) ( 464,034) ( 330,668) ( 171,528) توقعة مال ةيمانالئتا

 ──────── ──────── ─────── ────────  19,417,534 2,563,118 94,496 22,075,148 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 
 

   لمتوقعةاخسائر االئتمانية ات التسوية مخصصب( 
 2022 
 عالمجمو 3المرحلة  2المرحلة  1حلة المر 

 
 لفأ

 ر أمريكي  دوال
 ألف

 ر أمريكي  الود
 ألف

 يكي  أمردوالر 
 فلأ
 كي مريالر أود

     
 966,230 464,034 330,668 171,528 2022يناير  1في 
 - 2,023 1,868 ( 3,891) 1محول من المرحلة       
 - 1,786 ( 2,161) 375 2حول من المرحلة  م

 - ( 417) 71 346 3المرحلة  محول من 
 رسائات الخمخصصدة قياس عاإ  صافي

 57,346 7,243 35,197 14,906 (ج6 رقم يضاحاإل)االئتمانية المتوقعة 
 ( 4,099) ( 4,099) - -  شطوبةمبالغ م

 ( 18,358) ( 6,929) ( 8,181) ( 3,248)   رف وتعديالت أخرىالصر تعديالت سع
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,001,119 463,641 357,462 180,016 2022 يونيو 30ي ف 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 وحدة المختصرةلملية االمرح  ليةالما م ئ يضاحات حول القواإ
 ( مراجعة ) 2022و يوني  30
 
 )تتمة( قروض وسلف 6
 

 ة( )تتم  عةوقانية المت الخسائر االئتم  اتمخصص تسويةب(  
 2021 
 ع المجمو 3المرحلة  2المرحلة  1حلة المر 

 
 لف أ

 أمريكي  ر دوال
 ألف 
 ر أمريكي  والد

 ألف 
 يكي  أمرر دوال

 ف لأ
 مريكي الر أود

     
 994,724 479,793 375,961 138,970 2021يناير  1في 
 - 2,624 1,257 (3,881) 1محول من المرحلة      
 - 15,014 (17,910) 2,896 2حول من المرحلة م

 - (17,461) 17,461 - 3المرحلة محول من 
ية ن ات الخسائر االئتماس مخصصاقي   صافي إعادة

 59,490 34,958 8,912 15,620 ( ج 6إيضاح ) ة فترة للوقعلمت ا
 (46,246) (46,246) - -   شطوبة ممبالغ 

 2,720 1,599 836 285   رف وتعديالت أخرى الصر تعديالت سع
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,010,688 470,281 386,517 153,890 2021 يونيو 30ي ف
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 أخرى مخصصات و  مانيةر االئتسائالخ  خصصج( م

 
 ية في المنته أشهر  ةستلل

 يونيو    30
 2022  2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف  

 دوالر أمريكي  
    

 59,490  57,346 ب(  6 رقم يضاحاإلعلى القروض والسلف )  ة عالمتوق اس الخسائر االئتمانيةقي   ي إعادةصاف
لكامل في  بابة شطوالقروض الممخصص لسلف خالل الفترة )من قروض والا منردة لغ مست مبا
 (4,742)  ( 36,536) بقة( ساالات لسنوا

ا لغرض غير المتاجرة  به المحتفظة لالستثمارات المتوقع ائر االئتمانيةالخس صافي إعادة قياس
 (4,441)  45,068 ( ب  7 رقم  يضاح اإل)

 7,190  ( 529) ى أخرير المدرجة في الميزانية وغ عرضات ت للوقعة ت الم انيةاالئتمصافي إعادة قياس الخسائر 
 5,319  ( 12,564) تغطية  /د(  )استرداالمخصصات األخرى صافي  

 ───────  ─────── 
 52,785  62,816 
 ═══════  ═══════ 
 ة ظ بها لغرض غير المتاجرمارات محتفثاست 7
 
 رة لغرض غير المتاج المحتفظ بها  ت الالستثمار  االئتمانيةالجودة  (أ

 ( مراجعة )  2022نيو يو  30 
 ع و مالمج 3مرحلة لا 2حلة لمرا 1لة ح المر 

 
 لف أ

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 دوالر أمريكي  
 ألف 

 أمريكي  دوالر  
     

 5,811,416 - - 5,811,416 معيار العالي  درجة ال
 3,855,760 - 132,701 3,723,059   سيا سدرجة المعيار األ
 10,439 10,439 - -  ائتمانيا   منخفضة القيمة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,534,475 132,701 10,439 9,677,615 

 ( 69,983) ( 10,439) ( 39,120) ( 20,424) انية المتوقعة ئر االئتمالخساات ا: مخصصا  منهوممخص
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,514,051 93,581 - 9,607,632 
 ──────── ──────── ────────  

 110,901    يمة العادلة  قلبامدرجة ت أسهم حقوق الملكية أدوا
    ──────── 
    9,718,533 
    ════════ 
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 ةالمختصرة  المرحلية الموحد  ماليةلا  يضاحات حول القوائم إ
 ( مراجعة ) 2022 يونيو 30
 
 
 (تتمة) ر المتاجرةها لغرض غيظ بثمارات محتفستا 7
 
 ( تتمة) رةتاج المحتفظ بها لغرض غير الم تلالستثمارا االئتمانيةودة الج (أ
 

 ( مدققة ) 2021بر سمدي  31 
 المجموع  3المرحلة  2 حلة المر 1المرحلة  

 
 ألف 
 مريكي  الر أدو

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 لف أ
 مريكي  دوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     
 5,963,064 - 5,036 5,958,028 العالي  ر امعي لة اجدر
 3,874,168 - 55,610 3,818,558   األساسيالمعيار رجة د
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,776,586 60,646 - 9,837,232 

خصصات الخسائر االئتمانية م منها: مخصوما  
 (26,263) - (2,990) (23,273) توقعة الم

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,753,313 57,656 - 9,810,969 
 ──────── ──────── ────────  

 112,325    ادلة الع بالقيمةمدرجة وق الملكية هم حقسأدوات أ
    ──────── 
    9,923,294 
    ════════ 
 

ر  بديسم  31)ي  ريكمر أون دوالملي  3,4  قيمةباستثمارات    ىلع فظ بها بالقيمة العادلة  المحتة  ملكيق الحقو  أسهمتتضمن أدوات  
استثمارات من  بلغ الدخل    .سائرالخمن خالل األرباح أو    ادلةلعا  بالقيمةها  يفنتصوالتي تم  مليون دوالر امريكي(    3,8:  2021
ال  أسهم بالقية  ملكيحقوق  العالمدرجة  منمة  أواألربخالل    ادلة  ل  اح  دوم  0,01  ةلفترالخسائر  )ليون  أمريكي  يونيو    30الر 

 .(مليون دوالر أمريكي 0,5 :2021
 
 المتوقعة   انيةلخسائر االئتما تاخصصمتسوية ( ب
 ( مراجعة) 2022 
 جموعمال 3حلة رلما 2المرحلة  1لة مرحال 

 
 ألف

 مريكي  والر أد
 ألف

 دوالر أمريكي  
 ألف

 ي  دوالر أمريك
 ألف
 ي مريكر أدوال

     
 26,263 - 2,990 23,273 2022اير ين 1في 
     

 - 17 231 ( 248) 1تحويل من المرحلة 
خصصات الخسائر ادة قياس مإعصافي 
 45,068 10,422 36,944 ( 2,298) ج(6 رقم يضاحاإل) توقعةالم نيةاالئتما 

 ( 1,348) - ( 1,045) ( 303) وتعديالت أخرىالصرف  يالت سعرتعد
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 69,983 10,439 39,120 20,424 2022يونيو  30 في
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 (مراجعة) 2021 
 جموع مال 3حلة رلما 2المرحلة  1لة مرحال 

 
 ألف 
 ي والر أمريكد

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ي دوالر أمريك

 ألف 
 ي مريكر أدوال

     
 26,942 - 5,771 21,171 2021اير ين 1في 
     

ائر الخسخصصات إعادة قياس مصافي 
 ( 4,441) - ( 1,911) ( 2,530) ج(6 رقم يضاحاإل) توقعةالم نيةاالئتما 

 (85) - 89 ( 174) وتعديالت أخرىيالت سعر الصرف تعد
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 22,416 - 3,949 18,467 2021يونيو  30 في
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 لمختصرةاالمرحلية الموحدة    المالية وائم حات حول القيضاإ
 ( عة راجم) 2022يو يون  30
 
 
 دلة  قيمة العاالقياس   9
 
طلوبات والم  موجوداتلعادلة للإن القيمة اف،  لمطفأةلتكلفة ا ة بامدرج المتاجرة وال  ض غيربها لغرستثمارات المحتفظ  اال  ثناءستبإ
تقالما قيمالية  الرب  الملقيا  تبلغ.  ةمدرج ها  لغرض    اراتستثملالدلة  عاة  بها   المطفأة  لفةبالتكة  المدرجوة  رجالمتاغير  المحتفظ 

 وبلغت .  أمريكي(  والردون  ملي  7,986,8:  2021  ديسمبر  31)  2022  يونيو  30كما في  يكي  أمر  دوالرمليون    7,728,0
  2022يونيو    30كما في  الر أمريكي  ن دومليو  7,917,0  المتاجرةر  غيبها لغرض    لمحتفظا  رات القيمة المدرجة لتلك االستثما

 . ي(ريكأم ن دوالرمليو 7,865,7: 2021ديسمبر  31)
 

الم المالية  المطلوبات  عن    توسطةإن  عبارة  هي  للمجموعة  األساسية  األجل  لتلك  مطلوباوالطويلة  العادلة  القيم  إن  ثانوية.  ت 
ثالثة أو    دة تسعير هذه المطلوبات المالية على فترات كل إعا  قيمها المدرجة، حيث يتمعن  ف جوهريا   ت المالية ال تختللوباالمط

المالية  األداة  بنود وشروط  للفروق  واله  ستة أشهر، حسب  المقاربة  الناتجة  االققها  بي تطالتي سيتم    الحاليةوامش  تراضات  على 
 ذات تواريخ استحقاق مشابهة.

 
 -:ميت المالية بإستخدام تقنيات التقييمة العادلة لألدواالق د واإلفصاح عن ديلي للتحالتل الهرمي االتسلسم المجموعة ستخدت
 

 لة؛ مماثالت المطلوباللموجودات المماثلة أو  لنشطةي األسواق الة( فر المعلنة )غير المعدعاألس: ا1وى المست
مسجلة إما بصورة  ة الالقيمة العادل ى وهري علجالت التأثير تها ذاجميع مدخال حظةمالاألخرى والتي يمكن قنيات : الت2توى المس
 اشرة أو غير مباشرة؛ و مب

يمكن   وماتعلم ستند علىادلة المسجلة والتي ال تة العي على القيملجوهرمدخالت ذات التأثير ام تخد التي تسالتقنيات  :3المستوى 
 السوق. حظتها في مال
 ( مراجعة) 2022يونيو  30 
 المجموع 3توى سالم 2توى المس 1المستوى  
 ───────── ──────── ──────── ───────── 

 
 ألف
 ي يكالر أمردو

 ألف
 ريكي والر أمد

 ألف
 ي ريكأمدوالر 

 ألف
 يكي مردوالر أ

     
يمة قمدرجة بال كيةأدوات أسهم حقوق المل

 110,901 38,950 71,745 206 لة ادالع
خالل  أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من 

 1,709,341 - 126,293 1,583,048 ل اآلخرملدخل الشاا
 477,589 - 477,589 - مالية مشتقة   داتموجو

 201,950 - 201,950 - قة شتمطلوبات مالية م
 
 ( ةمدقق) 2021ديسمبر  31 
 المجموع  3ى تومسلا 2المستوى  1المستوى  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 
 ألف 

 كي يدوالر أمر
 ألف 
 كي أمري ردوال

 ألف 
 ي دوالر أمريك

 ف أل
 أمريكي دوالر 

     
 ةممدرجة بالقي أسهم حقوق الملكية واتأد

 112,325 39,151 72,834 340   العادلة 
أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 1,953,196 - 138,874 1,814,322 آلخرمل اشاالالدخل  
 120,307 - 120,307 - الية مشتقة  مدات موجو

 453,654 - 453,654 - مطلوبات مالية مشتقة 
 

لم يتم و  .3و  2و  1ويالت بين المستويات  م تكن هناك أية تحل  2021و  2022  يونيو  30  في  تينأشهر المنتهي  الستة  فترتي  خالل
 .3مارات المستوى استث في هريةوت جمالحظة أي تغيرا
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 رةحدة المختصالمو المرحلية  اليةلمالقوائم ا   يضاحات حولإ
 ( مراجعة ) 2022يونيو  30
 

 عالقة  اتذ أطرافمع امالت مع 10
 

المجموعة ض  اإلعتدخل  أعمالها  معامال   ياديةت من  شرفي  دون  تفضي ت  رئيسلي وط  مساهمين  مع  وات  رك وش  ني ي ة  اإلداأعض زميلة  مجلس  ة ارء 
سلف لألطراف ذات وال  جميع القروضعتبر  ت طراف.  ألاذه  قبل ه  رة منالمتأث ركة أو  مشت ال  ةلسيطرأو ايطرة  سخاضعة للت  وشركا  ليالعدارة ااإلو

 . وقعةمت ية اللخسائر االئتمان امخصص  لتقييموتخضع العالقة منتجة 
 

 : ةالمتضمنة في القوائم المالية الموحد ةعالقالت ذا فراطما يتعلق باألفي  الفترة صدة نهايةرأو الدخل والمصروفات تفاصيل  فيما يلي
 

 
2022 

────────────────────────────────────────────────────────
  ا اإلدارة العلي      ──

 
ن مساهمي 
 ن رئيسيي 

   شركات
 زميلة  

أعضاء مجلس  
ة غير  داراإل

 التنفيذين  

  اءأعض 
جلس اإلدارة  م

 ع المجمو أخرى   رة دابعين لإلا الت

 
 ألف 
 أمريكي  رالدو

 لف أ
 الر أمريكي دو

 ألف 
 ريكي والر أم د

 ألف 
 كي ر أمريدوال

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 ي يك دوالر أمر

    2022يونيو   30 أشهر المنتهية في ستةلل        
 4,279 - 18 4,252 9 - دخل الفوائد        
 4,642 2 37 460 - 4,143 د وائ لفصروفات ام

 2,212 8 6 683 1,007 508   رسوم وعموالت
 7,756 1,786 5,970 - - - رة األجل صي وظفين قفآت الممكا 
 547 107 440 - - -   فآت نهاية الخدمة للموظفينمكا 

س اإلدارة  جلء م رسوم أعضا
 869 - - 869 - - ات الصلةت ذومصروفا

       2022يونيو  30ي كما ف
 4,393 - - - 4,393 - ك ائع لدى بنوود       
 261,223 86 507 260,630 - -   فوض وسلقر

 22,356 - - - 22,356 - من بنوك  عودائ 
 3,694,291 911 11,161 65,292 - 3,616,927  ودائع العمالء

 1,297 - - - 1,297 -  مالية مشتقةمطلوبات 
 9,496 - - - - 9,496  نويةمطلوبات ثا

 124,330 - - 84,299 39,479 552  ملةرتباطات والتزامات محت ا
 

 
2021 

────────────────────────────────────────────────────────
  العليا ة اإلدار     ──

 
مين همسا 

 ئيسيين  ر
 شركات  

 يلة زم

ء مجلس ضاأع
ر اإلدارة غي 

 تنفيذين  ال

 أعضاء  
ارة  مجلس اإلد

 ع جمولما أخرى   رةتابعين لإلداال

 
 ألف

 ريكي م دوالر أ
 فأل

 دوالر أمريكي 
 ألف
 يكي رأم الر دو

 ألف
 أمريكي ر دوال

 ألف
 كي أمري  دوالر

 ألف
 دوالر أمريكي 

    2021 ويوني  30ية في تهأشهر المن  ستةلل       
 3,056 - 14 2,991 51 - دخل الفوائد        
 8,762 3 39 294 - 8,426 د وائ لفصروفات ام

 2,528 1 5 957 1,012 553   رسوم وعموالت
 8,092 1,548 6,544 - - -  رة األجلصي ين قوظففآت الممكا 

 701 99 602 - - -   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
دارة  اإل سجلء م رسوم أعضا

 497 - - 497 - - ات الصلةومصروفات ذ
       2021 ديسمبر 31كما في 

 13,384 - - - 13,384 - بنوك  ودائع لدى       
 321,957 31 311 321,615 - -   فقروض وسل

 4,501 - - - 4,501 -   مالية مشتقة داتوجوم
 39,004 - - - 39,004 - بنوك  ئع منداو

 2,595,439 831 9,626 43,552 - 2,541,430  ودائع العمالء
 9,983 - - - - 9,983  ت ثانويةلوبامط

 128,121 - - 83,136 44,425 560  امات محتملةارتباطات والتز

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

303



 ب. .م. المتحد شالبنك األهلي 

18 

 تصرةلمخ موحدة اال لمرحليةا  يةالمم اللقوائ ا  لحويضاحات إ
 ( مراجعة ) 2022يونيو  30

 
 ستقريل الممونسبة التصافي  11

 
نسبة    غالسيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. يبلمستقر وفقا  لتوجيهات وحدة إدارة مخاطر  ة التمويل النسب   يتم حساب صافي

  OG/106/2020رقم    للتعميم، وفقا   كذل  ومع  .%100تطلبات مصرف البحرين المركزي  الحد األدنى لصافي نسبه التمويل المستقر وفقا  لم
المؤرخ    OG/431/2020  والتعميم رقم  2020أغسطس    26المؤرخ في    OG/296/2020م  رق  موالتعمي   2020مارس    17خ في  المؤر
، 2022يونيو  30حتى  %80لحد إلى ، تم تخفيض ا2021ديسمبر  23المؤرخ في  OG/417/2021والتعميم رقم  2020ديسمبر  29في 
 2022يونيو    30كما في    %119,5عة  مستقر للمجمود النسبة التمويل الموحغ صافي  . بل19  –د  المالية لجائحة كوفي تداعيات  لء احتواال
 .%(118,1: 2021سمبر دي  31)

 

   ( مراجعة)
 ونيو ي  30

2022  

 ( مدققة )
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

  دوالر أمريكي 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
    التمويل المستقر المتاح: 

 6,270,390  6,153,094   يميالتنظ ال مال رأس
 6,958,945  6,820,971 قرة  ودائع مست 

 13,039,788  13,870,790 لة  بالجم ويلمت ال
 650,939  690,960   أخرى 

 ─────────  ───────── 
 26,920,062  27,535,815 مجموع التمويل المستقر المتاح )أ( 

 ─────────  ───────── 
    : مطلوبر المستقالتمويل ال

 1,439,864  1,440,364   لية الجودةأصول سائلة عا
 14,730,855  15,209,792   منتظمة روض ق

 3,341,785  3,187,023   السائلة عالية الجودة( أوراق مالية )بخالف األصول 
 283,217  284,491   عقود المشتقات المالية

 2,562,446  2,483,286   أخرى 
 438,989  437,807   ةي يزان الم بنود غير مدرجة في

 ───────  ─────── 
 22,797,156  23,042,763 )ب( المطلوب    رقت المسوع التمويل مجم

 ───────  ─────── 
 % 118,1  %119,5 صافي نسبة التمويل المستقر )%( )أ/ب( 

 ═══════  ═══════ 
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 2020يناير    20العادية المنعقد بتاريخ    ة / غيرعادي ال  السنوي  ةلجمعية العمومي ي اجتماع اي ش.م.ك.ع. فالكويت ل  تموي ت الو بي وافق مساهم

مشع عرض  خالل  من  المتحد"/"البنك"(  األهلي  )"البنك  ش.م.ب.  المتحد  األهلي  البنك  على  االستحواذ  عملية  متابعة  طلى  وعي  روط 
م البنك األهلي  من أسه  سهم  2,325581دل  سهم بنسبة تباق تبادل األ للبنك عن طري دفوعة  لمة واصادرم المن األسه  %100اذ على  لالستحو

. لقد كانت  2019سبتمبر  12سهم بيت التمويل الكويتي وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ المتحد مقابل كل سهم من أ
ب موا التمويل  فقة  قبونسعلى  صول  الح  بضمان الكويتي مشروطةيت  تقل عن  بة  ا85ل ال  المقدم م% لعرض  قبلهلعطاء  لية  ل عموستظ ن 
   .وموافقة المساهمين الجهات الرقابية  وموافقةالسابقة  واعد والقلشروط  لجميع استحواذ المقترحة خاضعة اال
 

ة  علقة بجائح السائدة المت لمسبوقة  ير اوف غللظر نتيجة    2020ر ديسمبر  ترحة حتى شهالمق  ، تم الحقا  تعليق إجراءات عملية االستحواذولكن
بيت التمويل الكويتي،  مجلس إدارة  ذلك بالتشاور مع  وافق مجلس إدارة البنك األهلي المتحد، و  ،2020ر  يسمب وخالل شهر د.  19  –كوفيد  

  لمتحد من قبل األهلي ابنك  ى الذ علتئناف عملية االستحواالتأجيل السفترة  على تمديد    الرقابية  الجهات  ة على موافق  صول وذلك شريطة الح 
سيتم إجراؤه من قبل الخبير الدولي المعين من قبل  ل الكويتي من إجراء التقييم المحدث الذي  التموي   بيت  حين انتهاء  يل الكويتي إلى بيت التمو

 ويتي في هذا الصدد.  بيت التمويل الك
 

يث  القيام بتحدعلى    الرقابية  تي والجهات لتمويل الكوي مع بيت اسيق  التن د، ب ة البنك األهلي المتحق مجلس إدار ، واف2021خالل شهر ديسمبر  
م تأثير هذه الدراسات على  ئناف جميع اإلجراءات المتعلقة بعملية االستحواذ، بما في ذلك تقيي المالية والقانونية، واست   النافي للجهالةلتقرير  ا

الن  التبادل  التيهائي  نسبة  تحديثها  لألسهم  ا  .سيتم  ب هلي  األ  لبنكقام  تعيين  المتحد  المتخ  المستشارينإعادة  الذين  الفنيين   تعيينهمسبق  صصين 
 . ذلك لتقديم الدراسات القانونية والضريبية الالزمة "لينكيلترز إل إل بي" وو  "كي بي إم جي"  

 
ا الذين عينهم  المتخصصون  المهنيون  المستشارون  الم  لبنك األهليوبعد ذلك، أكمل  ويل  التمبيت  بشأن  ة  جهالال  بنفية  تعلقالمتحد دراساتهم 

 البنك األهليإدارة وتقييمها. كما أبلغ بيت التمويل الكويتي مجلس لمراجعتها البنك األهلي المتحد ارة س إداريرهم إلى مجل ، وقدمت تقيالكويت 
 ة.  التنظيمي قات افمو وال على موافقة المساهمينيل الكويتي تخضع لحصول بيت التمووالتي ة  المعدل األسهم تبادل المتحد بنسبة 
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 تصرةلمخ ة اموحدال لمرحليةا  اليةقوائم الملا  لحوحات يضاإ
 ( مراجعة ) 2022يونيو  30
 
 

 (تتمة) .م.ك.ع. لتمويل الكويتي شيت ات مع بمعامال 12
 

األهلي  2022يوليو    6بتاريخ   البنك  إدارة  أن مجلس  المتحد  األهلي  البنك  أعلن  قبول  ،  قرر   ةمعدلنسبة  باألسهم  تبادل  المتحد 
الذي اقترحه بيت التمويل أسهم بيت التمويل الكويتي، على النحو  من  كل سهم  مقابل  ألهلي المتحد  هم البنك اسهم من أس  2,695
   لوحدة المتحد عمال    الرأي العادل للمستشار المهني المستقل الذي سيعينه مجلس إدارة البنك األهلي  (1):  وفقا  لما يليالكويتي،  

TMA-2.2.1    ؛  مصرف البحرين المركزياإلرشادي ليل  الدلمن    6رقم  اذ في المجلد  ج واالستحوواالندماالتملك  عمليات  بشان
الكويتي  الملكية  حصة  بة  نستقل    الأ  (2)و التمويل  بيت  في  المتحد  األهلي  البنك  لمساهمي  عملية االنتهاء    فوراإلجمالية  من 

ل التمويأن بيت  تراض  افبالوقت )في ذلك    تيسهم المستحقة والمدفوعة لبيت التمويل الكوي من مجموع األ  %31عن  االستحواذ  
سابقة وجميع  الشروط  لل  ا  االستحواذ المقترح خاضع  ال يزال أسهم البنك األهلي المتحد(.    بالكامل على جميع  ذحواستلكويتي قد  ا

الصلة. ذات  المساهمين  وموافقات  التنظيمية  ذلك  الموافقات  على  بتاريخ  عالوة  إدار2022يوليو    25،  مجلس  استلم  البنك ،  ة 
م بنية  إشعارا   المتحد  بعرض طوعي مشروط ؤكداألهلي  يتعلق  فيما  الكويتي،  التمويل  بيت  ووثيقة عرض من  لتقديم عرض  ة 

عة الستيفاء شروط معينة من األسهم العادية الصادرة للبنك األهلي المتحد عن طريق تبادل األسهم، خاض  %100لالستحواذ حتى  
 أو التنازل عنها. 

 
وسقد  و األهلي  يفصح  أفصح  تطوراالمتحد  البنك  أي  بذ  تعن  صلة  الات  بورصتي  في  بأول  أوال   الشأن  والكويت بحرين  هذا 

 .اللوائح التنظيميةلقوانين ومتثال لواال افيةالشفلضمان 
 

 البحرين  ك  سيتي بنالمصرفية للفراد لاستحواذ الخدمات   13
 
ا  نفذ األهلي  اتفاقية  البنك  المصرفية  على    لالستحواذبنك    تيمع سي  2022يل  أبر  4بتاريخ  لمتحد  مملكة  في  فراد  أل لالخدمات 

التنظيمية.لى  للحصول ع  خاضعةالبحرين،   المتوقع صد  الموافقات  قرمن  الرباور  التنظيمية خالل  الهيئة  لث من سنة الثا  عر 
2022 . 
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