
 تقرير مجلس اإلدارة 

لسنة المنتهية عن اهنا  المالية الموحدة المرفقة    قوائمال)"البنك"( تقديم    م.بأعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.يسعد  

 . للسادة المساهمين المحترمين 2022ديسمبر   31 بتاريخ

 يةبيئة التشغيلل الصورة العامة ل

على   وما ترتب عليه من تأثيرات سلبيةالغزو الروسي ألوكرانيا    ناتجة عن   ةعدتحديات   2022خالل عام  واجه االقتصاد العالمي  

سعار الفائدة  ألمن رفع    تبعهاالمستمرة وما    ية ضغوط التضخمالإضافة إلى    ، حول العالموسالسل التوريد  أسواق السلع األساسية  

المركزية   البنوك  قبل  اإلغالقاالقتصادي  والتباطؤ    ، العالم  حول من  بسبب  الصين  كو ب   ةالمرتبط  اتفي  عدوى  19-يدڤتفشي 

ً .  ة للحد من العدوىصارمسياسة  لهناك  السلطات    اتباعخصوصاً مع   النمو االقتصادي   ؤ تباط  الدولي  البنك  توقعفقد  لذلك،    وتبعا

 . 2021عام  خالل %5.9 ـمقارنة ب  ، 2022عام  خالل  %2.9 إلى العالمي

،2022خالل العام    %5.7  بمعدلفريقيا نمواً  أأن تسجل منطقة الشرق األوسط وشمال  لبنك الدولي  ل  وفقاً وفقد كان من المتوقع  

إلى ارتفاع الناتج المحلي بشكل أساسي  2022عام خالل الفي المنطقة في معدالت النمو  االرتفاع. ويعزى 2021في  %3.7مقارنة بـ 

إضافة إلى   ، نتاج مقارنة بالعام السابقاإل  رفع مستوياتبالترافق مع    ، عالمياً   هاأسعار  نظراً لصعود  ةالنفطيمن المنتجات  اإلجمالي  

 . بعد انحسار الوباءالخدمات قطاع  الذي شهدهاالنتعاش 

كمية 2023عام ال   خاللفقط    %1.7يشهد العالم ككل تباطؤاً في النمو ليصل إلى    لبنك الدولي أنا  كما توقع ، وذلك نظراً لآلثار الترا

 خالل واحداً من أضعف مستوياته  يالنمو االقتصادي العالم يسجلومن المرجح أن . سالفة الذكرالعوامل العالمية  الناتجة عن

 . 2020عام في مرحلة ذروة انتشار الجائحة و ، األزمة المالية العالميةالذي شهد  2009باستثناء عام العقود الثالثة الماضية تقريباً، 

متوقع في النخفاض  المع ا  ، 2023في عام    % 3.5تبلغ  سفريقيا بوتيرة أبطأ  أومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق األوسط وشمال  

 السلبية للحرب الروسية األوكرانية.تباطؤ االقتصاد العالمي واستمرار اآلثار نتيجة لأسعار النفط 

 استعراض االداء 

 ق اسو األالمستمرة في  تقلبات  الوالصعبة    يةبيئة التشغيلالرغم  وذلك    2022عام  ال  خاللحقق البنك األهلي المتحد نتائج قوية  

 : 2022لعام للمجموعة البنك األهلي المتحد  ةالموحدمن قائمة البيانات المالية الرئيسية يمكنكم االطالع أدناه على النقاط و 

:  2021)  2022عام  خالل المليون دوالر أمريكي    1,236.9إلى  ليصل    %11.5  بمعدلارتفع إجمالي الدخل التشغيلي   •

اإليرادات  مصادر  و   اتواالستثمار الفوائد  المتزامن في  الصحي  ، ويعزى ذلك للنمو  مليون دوالر أمريكي(  1,108.9

 األخرى. 

مليون دوالر أمريكي(، بزيادة   871.8:  2021مليون دوالر أمريكي )  909.1إلى    2022لعام  لارتفع صافي دخل الفوائد   •

 .الربحية لصافي الفوائدفوائد وهوامش لل المدرةاألصول  حجم الزيادة فيب  يأساس مدفوعة بشكل، %4.3 بلغت

رنة مقا  ، %10.1مليون دوالر أمريكي بنسبة    546.1مساهمي البنك البالغ  العائد لبعد الضرائب  ح  ارب صافي األانخفض   •

 ة إضافي احترازية ات مخصص البنك رصدل ويعزى ذلك في المقام األول، 2021مليون دوالر أمريكي في عام  607.2 بـ

قبل عملية    همن أرباح  2022  من العاممليون دوالر أمريكي خالل الربع الثالث    160.2بقيمة  متكررة  غير    ةاستثنائي

والتي ال تندرج ضمن األرباح وقد تم خصم هذه المخصصات من أرباح البنك السابقة لعملية االستحواذ  االستحواذ  



قد تم  و،  لذلك  ةالمنظمحسب المعايير المحاسبية    2022المجمعة لعام    المدمجة مع نتائج بيت التمويل الكويتي

للركود العالمي والضغوط التضخمية على األسواق   السلبية  لآلثار  موسعتقييم  إجراء  بعد  تحديد هذه المخصصات  

. غير المنتظمةوتم اضافتها الى بنود المخصصات العامة اي غير الموجهة الى الديون المتعثرة او    اإلقليمية والدولية

البنك األهلي المتحد حققت مجموعة  فقد  المخصصات االحترازية اإلضافية االستثنائية المذكورة أعاله،    وباستثناء

مليون دوالر أمريكي، بزيادة    706.3بعد الضرائب  ح  ارب صافي األ  بلغ، حيث  2022عام  خالل الممتازة  نتائج مالية  

 منذ إنشائها. نتيجة تحققها المجموعةثاني أعلى عن العام السابق، وهي  %16.3قدرها 

في تسجيل    2022  منالربع الثالث  خالل    رصدهاي تم  تال  ةاالستثنائي  االحترازية  ات المخصصوقد ساهمت هذه  

 من عام الربع الرابع    خاللمليون دوالر أمريكي    1.1  بلغتمنخفضة للغاية للخسائر االئتمانية المتوقعة    مخصصات

االخير الربع  خاللمليون دوالر أمريكي  203.9ية في تاريخه بلغت ح ربعارب ألبنك تحقيق أعلى أتاح لما وهو  ، 2022

مع  تم دمجها بالكامل  وهي نتيجة مالية  (  %30.2  بزيادة  ، مليون دوالر أمريكي  156.6:  2021)الربع الرابع/  2022  من

 . 2022 منلربع الرابع ل بيت التمويل الكويتينتائج 

، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض غير  2022حافظت المجموعة على مستوى متميز لجودة األصول خالل العام   •

(، والتي تعتبر إحدى أقل %2.4:  2021ديسمبر    31من إجمالي المحفظة االئتمانية )  %1.9)المرحلة الثالثة(  المنتظمة  

البنك خالل   التي حققها  المنتظمة  غير  القروض  نسبة    عاماً   23معدالت  المجموعة على  تاريخه. وحافظت  من 

بلغت   األصول،  تجاه هذه  المرصودة  المحددة  الثالثة  المرحلة  ديسمبر   31)  %84.5تغطية عالية من مخصصات 

(، وهي نسبة تغطية متحوطة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها  83.1%:  2021

ول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية واألوراق المالية  تجاه أية مخاطر محتملة لهذه األص

 31مليون دوالر أمريكي )  491.2المرهونة كبدائل إضافية الستيفاء سداد تلك الديون، والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية  

ارتفعت مخصصات المرحلتين األولى والثانية للخسارة االئتمانية كما  مليون دوالر أمريكي(. و  364.6:  2021ديسمبر  

ديسمبر    31كما في    %11.4و  %0.9، مقارنة بـ  2022ديسمبر    31كما في    %13.5و  %1.0المتوقعة للقروض المنتظمة إلى  

ازية ، وهو ما يفوق بكثير المعدالت السائدة في القطاع المصرفي اإلقليمي، وذلك بسبب المخصصات االحتر 2021

 .لالعتبارات التي سبقت التعرض لها 2022التي تمت إضافتها في العام 

 %29.7استمر البنك في تسجيل معدالت عالية للكفاءة التشغيلية، مسجالً نسبة تكاليف إلى إجمالي الدخل بلغت   •

العام   تحسي%29.5:  2021)  2022خالل  على  والفاعل  المستمر  التركيز  إلى  ذلك  في  الفضل  ويرجع  الكفاءة (،  ن 

، باإلضافة إلى  الشامل  التشغيلية للبنك عبر أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته ضمن استراتيجية المجموعة للتحول

المتاحة  لالستفادة من البيانات    بداية حصاد المنافع والوفورات النابعة من عمليات تحليل المعلومات

عن طريق تحسين الفرص للمجموعة  في تخفيض المخاطر والمصاريف التشغيلية وفي زيادة االيرادات  

 . التسويقية

ديسمبر   31مليار دوالر أمريكي كما في    41.6  ليبلغ  %0.8بنسبة    اً هامشي  اً ضامجموعة انخفالإجمالي أصول  سجل   •

قيمة الدينار  في  نخفاض  االإلى    يأساسبشكل    ويرجع ذلك  ، مليار دوالر أمريكي(  41.9:  2021ديسمبر    31)  2022



ما مقداره   2022ديسمبر    31في  كما  محفظة القروض  حجم  بلغ  والكويتي والجنيه اإلسترليني والجنيه المصري.  

المحتفظ  محفظة االستثمارات    كما ارتفعتمليار دوالر أمريكي(.    22.1:  2021ديسمبر    31مليار دوالر أمريكي )  21.2

لغير   إلى    2022خالل    المتاجرة  أغراضبها  )  10.0لتصل  أمريكي  مليار دوالر    9.9:  2021ديسمبر    31مليار دوالر 

 أمريكي(.

 : عبر عدد من اإلجراءات دته التمويليةعلى تنويع وتدعيم قاع 2022عام العمل البنك خالل و •

في    تمويل مرابحة مستدامة هي األولى من نوعهاصفقة    عبر إتماممليار دوالر أمريكي    1.1البنك مبلغ    جمع -

 .أهداف االستدامةتحقيق ب  مرتبطةالكلفتها ي خصومات ف من البنك يد سيستف  ،  القطاع المالي عالمياً 

مليار    25.2:  2021ديسمبر    31مليار دوالر أمريكي )  24.4مبلغ    2022ديسمبر    31  كما فيبلغت ودائع العمالء   -

أمريكي(.   عام،  و دوالر  التوفير  نسبة    تانخفضفقد  بشكل  وحسابات  الجارية  ودائع   إلىالحسابات  إجمالي 

( ويرجع ذلك %37.3:  2021ديسمبر    31)  2022ديسمبر    31  في  كما   %32.2إلى    بشكل طفيف لتصل  العمالء

من الحسابات الجارية وحسابات التوفير  النتقال العمالء    ى ي أدذأسعار الفائدة اللالرتفاع في    يأساسبشكل  

 .االعلى ائد و إلى الودائع الثابتة ذات الع

مليار دوالر أمريكي كما في   4.4صل إلى  تلللسندات  من خطوط اتفاقيات إعادة الشراء    تهاستفادزاد البنك من   -

للتمويالت طويلة األجل التي تصل فترة    %57(، مع  دوالر أمريكي  مليار  3.8:  2021)ديسمبر    2022ديسمبر    31

 . 2021في عام  %92شهراً، مقارنة بـ  18-9 ها إلىفياإلشعار 

(، فيما سجل العائد  %14.7:  2021)  2022  العام   خالل  %12.3سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل   •

معدل   األصول  متوسط  االعتبار،  (%1.6:  2021)  2022  خالل  %1.4على  في  األخذ  احتساب    ه أن  مع  دون 

العائد على متوسط حقوق  فإن  مليون دوالر أمريكي،    160.2التي بلغت    متكررةال غير  المخصصات االحترازية  

األصوليرتفع  بينما  ،  %15.4إلى  يرتفع    المساهمين  المعدالت  %1.7ليصل    العائد على متوسط  بكثير  يفوق  بما   ،

 . 2021في  ةالمسجل

التطورات االستراتيجية هم أ

كتوبر    2  بتاريخ • الكويتي ش.م.ك.است،  2022أ التمويل  بيت  االستحواذ على  )"بيتك"(    عكمل  من   %97.3عملية 

سهم واحد كل  في البنك األهلي المتحد مقابل    اً سهم  2.695  بواقعسهم  األمبادلة    عبرأسهم البنك األهلي المتحد  

الخاصة  لقانون الشركات التجارية وتوجيهات مصرف البحرين المركزي    وفقاً فإنه  . عالوة على ذلك،  بيتك  فيجديد  

المتبقية من    %2.7نسبة  على  االستحواذ اإللزامي    ، مارس بيت التمويل الكويتي حقاذ واالندماجبعمليات االستحو 

أصبح البنك األهلي المتحد اآلن شركة  فقد  . وبناًء على ذلك،  2022نوفمبر    20  بتاريخأسهم البنك األهلي المتحد  

 مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي.وتابعة 

تشهد بقوةو  مسيرة البنك األهلي المتحد، بيت التمويل الكويتي عالمة فارقة في   من قبلاالستحواذ  وتمثل عملية

قيمة  قدرت الصفقة  قد  سنة. و  23على مدى  لمساهميه    أضافها  الكبيرة التيالقيمة  و  المتميزالمالي    ئهعلى أدا

لمساهمي    اً سنوي  %17.0إلى معدل عائد داخلي بلغ  ترجم    دوالر أمريكي، وهو ما  مليار  10.7عند  البنك األهلي المتحد  



ً   الفريدة من نوعهاستنشئ هذه الصفقة  و .  عاماً   23البنك األهلي المتحد على مدى   ً رائدإسالمياً    كياناً مصرفيا على   ا

 .همساهمي البنك وتطلعات المزيد من قوية لتحقيق توفر منصة سو  ، المنطقة ىمستو 

في العريق    لسيتي بنك  التابع  قطاع خدمات األفراد  ، استحوذ البنك األهلي المتحد على 2022شهر ديسمبر    وفي •

واألصول الخاضعة لإلدارة، وذلك بموجب صفقة    ، الودائع،بطاقات االئتمان، والذي يشمل قروض األفراد،  البحرين

ك األهلي المتحد في قطاع بطاقات االئتمان في عزز هذا االستحواذ بشكل كبير من الحصة السوقية للبنوقد . نقدية

 .عدة شرائح من العمالء لىإ البحرين الذي يتميز بربحيته العالية، وأتاح له الوصول

دوالر أمريكي.   مليار  1.1بقيمة    مستدامة  مرابحة  في إبرام صفقةالبنك األهلي المتحد    نجح،  2022شهر يوليو    وفي •

على هذه الصفقة    حظيتو  .األول من نوعه في القطاع المالي حول العالماالسالمي  التمويل    برنامج لتكون بذلك  

 . االقليميين والدوليين بين المستثمرين واسع في السوق إقبال

 الجوائز 

:اآلتي  توالتي شمل الماضي،  د من الجوائز المصرفية المرموقة خالل العاميعدال مجموعة البنك األهلي المتحد  أحرزت

ة اسم الجائز  المانحة للجائزة الجهة  

2022 –أفضل بنك في البحرين  •يوروماني

2022 – أفضل شبكة مصرفية دولية في منطقة الخليج • كابيتال فاينانس إنترناشيونال

 2022 –أفضل بنك في البحرين  •غلوبال فاينانس

 2023 –لعمالت في البحرين خدمات صرف اأفضل مزود ل •

 2023 – البحرين أفضل بنك خاص في  •

 2023 –أفضل مزود لخدمات تمويل التجارة  •

 2023 –أفضل خدمات إدارة النقد  •

 : 2022ائز أفضل البنوك الرقمية لعام و ج

 2022 –أفضل بوابة إلكترونية / تجربة مستخدم  •

 2022 –للشركات المتكاملة أفضل موقع للخدمات المصرفية  •

 2022 – الجوالللخدمات المصرفية عبر أفضل تطبيق  •

 2022 –عبر اإلنترنت  اتدارة االستثمار إلأفضل خدمات  •

 2022 –تمويل التجارة لأفضل خدمات  •

 2022 –البنك الرقمي األكثر ابتكاراً  •

2022  –(الشرق األوسط)عبر اإلنترنت    اتدارة االستثمار إلأفضل خدمات   •

 2022  -البحرين أفضل بنك تجزئة في  •ذي أيشان بانكر

2022 -أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين   •

2022 -أفضل بنك للخدمات اإلسالمية الخاصة )عالمياً(  • بانكر إنترناشيونال تڤپراي

2022أفضل بنك خاص في البحرين والكويت وعمان ومصر  •ميد 

الرقمي لخدمات األعمال خالل الجائحةجائزة التميز في مجال التحول  •ذا ديجيتال بانكر



مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

(بالدينار البحريني) أوالً: تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 
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المستقلون:  اءالمدر أوالً: 

 - 69,628 -- -- - 69,628 - 34,814 34,814عبد الغني بهبهاني . 1

 - 64,326 -- -- - 64,326 - 32,163 32,163عبدهللا المضف. 2

 - 62,912 -- -- - 62,912 - 31,456 31,456جمال النايف. 3

:ثانياً: أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

رئيس  –شركة وفرة لالستثمار الدولي ش.م.ك )مقفلة( )مشعل عبد العزيز العثمان . 1

 مجلس اإلدارة( 
71,277 71,277 - 142,554 - -- -- 142,554 - 

 - 85,178 -- -- - 85,178 - 42,589 42,589محمد فؤاد الغانم )نائب رئيس مجلس اإلدارة( . 2

 - 61,498 -- -- - 61,498 - 30,749 30,749االجتماعية )أحمد غازي العبد الجليل( المؤسسة العامة للتأمينات  . 3

 - 79,524 -- -- - 79,524 - 39,762 39,762الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية )خالد محمد نجيبي( . 4

 - 42,060 -- -- - 42,060 - 21,030 21,030( 2022يونيو  1محمد جاسم المرزوق )استقال من مجلس اإلدارة اعتباراً من . 5

:ثالثاً: المدراء التنفيذيون 

 تنفيذي  - عادل اللبان. 1

( 2022أبريل   14من   اً )استقال من مجلس اإلدارة اعتبار 
- -- -- -- -- -- 

 - 607,680 -- -- - 607,680- 303,840 303,840المجموع 



 حظة: مال

أو حضورهم تلقي أي شكل من أشكال المكافآت اإلضافية مقابل عضويتهم    من  –في ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة    بما  –البنك األهلي المتحد  التنفيذيين في    راءالمدُيستثنى جميع  

سياسة  لوفقاً للترتيبات التعاقدية المحددة الخاصة بهم ووفقاً  هااعاتأو حضورهم الجتمله  الشريكة/أو الشركات التابعة  البنك األهلي المتحدفي  ذات الصلةمجلس اإلدارة أو اللجان اجتماع 

 . البنك األهلي المتحدمجلس إدارة للمجموعة التي وافق عليها  الموارد البشرية

(بالدينار البحريني)  ثانياً: تفاصيل مكافآت اإلدارة التنفيذية: 

المدفوعة بدالتوالمجموع الرواتب  دارة التنفيذيةاإل
مجموع المكافآت  

 المدفوعة 

أي مكافآت نقدية/عينية أخرى  

 2022لعام 
المبلغ اإلجمالي

للمد  6أعلى   بم  راءمكافآت  الرئيس    همفي  نالتنفيذيين، 

التنفيذي)  التنفيذي المالي    (للمجموعة  الرئيس  والمسؤول 

للمجموعة  )  األول التنفيذي  الرئيس  التمويل    –نائب 

 ( واالستراتيجية

1,142,657144,940261,0011,548,598



 مخصصات ال

المخصصات  صرف  ب يوصي  مجلس اإلدارة  فإن  ،  2022ديسمبر    31لسنة المنتهية في  خالل االبنك  التي حققها  نتائج  البناًء على  

 التالية العتمادها من قبل المساهمين:

سنت   3.0نقدية  الرباح  األتوزيعات  بلغت    ، 2021في  سنت أمريكي لكل سهم )  2.5توزيعات أرباح نقدية بقيمة   •

 ( %10إصدار أسهم منحة بنسبة مع  ، لكل سهم أمريكي

مليون دوالر أمريكي 54.6 بمقدار قانوني الحتياطي االتحويل إلى  •

مليون دوالر أمريكي  2.0 تبرعات بقيمة •

 خاتمة 

اإلدارة، يس نائب رئيس مجلس  بالغ الشكر  ني أن  ربصفتي  المقدم من مساهميناواالمتنان  أعبر عن  الدعم  ثقتهم   ، وعلى على 

. كما أشير  قبل االستحواذ عليه  ، والتي ظل البنك يحظى بها حتى سنته األخيرة ككيان مستقل المستمرة في البنك األهلي المتحد

إنجازاتنا  إل هنا   أن  والمتميزة  ى  اآلن  البنك    انطالقةمنذ  المتعددة  للم  وحتى  الجهات  تتحقق  تكن  السديدة من  التوجيهات  لوال 

من طاقم اإلدارة التنفيذية وفريق   من تفاٍن ومهنية وخبرة عاليةكل يوم ، وما نراه ئناعمالئنا وشركامن  ثقة الدعم وال، والتنظيمية

المجموعة  العمل كافة دول  استثنائية رفي  ونتائج  يحقق مؤشرات  البنك  زال  ما  بفضلهم  والذين  العالم  والمنطقة  م مرور  غ، 

 . 2022للغاية، بما في ذلك العام أوقات صعبة ب 

 محمد فؤاد الغانم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 2023فبراير  2


