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 القائمة الموحدة للدخل
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2017  2018   
────────

── 
 ────────

── 
  

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
  إيضاح دوالر أمريكي

     
 دخل الفوائد  أ4 1,655,750  1.379.174

 مصروفات الفوائد  ب4 715,226  502.704
────────

─ 

 ────────

─ 

  

 صافي دخل الفوائد  940,524  876.470
────────

─ 
 ────────

─ 

  

  رسوم وعموالت 5 128,888  131,767
 دخل المتاجرة 6 39,068  35.239

 وأخرىستثمارات دخل اال  61,129  52,645

 حصة البنك من ربح شركات زميلة  10 40,941  23.251
────────

─ 
 ────────

─ 

  

 الرسوم ودخل آخر   270,026  242.902
────────

─ 
 ────────

─ 

  

     
 الدخل التشغيلي   1,210,550  1.119.372
────────

─ 

 ────────

─ 

  

 االئتمانيةخسائر المخصص  ز8 86,222  88,950
────────

─ 
 ────────

─ 

  

 صافي الدخل التشغيلي   1,124,328  1.030.422
────────

─ 
 ────────

─ 

  

 تكاليف الموظفين  196,839  193.831     

 استهالك   22,269  20.824

 مصروفات تشغيلية أخرى  109,110  108.245
────────

─ 
 ────────

─ 

  

 المصروفات التشغيلية   328,218  322.900
────────

─ 
 ────────

─ 

  

 الربح قبل الضرائب  796,110  707.522
     

 مصروف ضريبي 22 43,745  41.008
────────

─ 

 ────────

─ 

  

 للسنةصافي الربح   752,365  666.514
     

 حقوق غير مسيطرة صافي الربح العائد إلى  54,831  47.799

────────

─ 
 ────────

─ 

  
 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   697,534  618.715

════════

═ 
 ════════

═ 

  
     
 للسنة: البنكالسهم العائد إلى مالك  أرباحنصيب     

     
 ة(في األرباح )سنتات أمريكيالعادي المخفض للسهم األساسي والنصيب  23 8,3  7.4

════════

═ 

 ════════

═ 
  

      

 

                              

   
مشعل عبدالعزيز عبدالوهاب   محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان 

 العثمان

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  
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 القائمة الموحدة للدخل الشامل 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
2017 2018   

────────── ──────────   
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 

 

    

 صافي الربح للسنة  752,365 666.514
───────── ─────────   

 الدخل الشامل اآلخر   

    

 البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى القائمة الموحدة للدخل    

(2.289) 1,237  
ة المقاسالستثمارات أسهم حقوق الملكية صافي التغيرات في القيمة العادلة 

 الدخل الشامل اآلخر خالل بالقيمة العادلة من 

 إحتياطي صندوق التقاعدفي  التغيرصافي   5,078 2.410
  العقاراتإعادة تقييم إحتياطي  في صافي التغيرات  (457) (750)

    

 إلى القائمة الموحدة للدخل  البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقا     
 تعديالت تحويل عمالت أجنبية  (13,852) 37,424

- (20,915)  
 المقاسة بالقيمة العادلة  ألدوات الديّنصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 الدخل الشامل اآلخر من خالل 

- (18,523)  
 تحويالت إلى القائمة الموحدة للدخل ناتجة عن أدوات الديّن المحتفظ بها 

 كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 التدفقات النقدية تتحوطال العادلةصافي التغيرات في القيمة   9,638 (2.876)

───────── ─────────   

 خر للسنةاآلشامل الدخل ال)الخسارة(   (37,794) 33.919
───────── ─────────   

 الشامل للسنةمجموع الدخل   714,571 700.433
    

 حقوق غير مسيطرة مجموع الدخل الشامل العائد إلى  52,072 53.652
───────── ─────────   

 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مالك البنك  662,499 646.781
═════════ ═════════   
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 الميزانية الموحدة
 2018ديسمبر  31في 

  2018 2017 
  ────────── ────────── 

 

 
 إيضاح

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    الموجودات

    

 809.986 1.390.470 أ7 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 2.576.352 1.918.727 ب7 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 2.469.751 3.061.818  ودائع لدى بنوك 

 19.498.702 19.503.961 8 قروض وسلف

 6.002.410 7.568.528 9 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 304.020 318.802 10 استثمارات في شركات زميلة 

 256.242 265.794 11 ةعقاريات استثمار

 616.920 764.094 12 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 226.672 237.064 13 ممتلكات ومعدات

 480.830 478.319 14 شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

 33.241.885 35.507.577  مجموع الموجودات

  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات والحقوق

    

    المطلوبات

 3.943.233 3.752.792 15 ودائع من بنوك 

 1.272.758 1.832.134 16 قتراضات بموجب إتفاقيات إعادة شراء ا

 22.009.857 23.660.035 17 ودائع العمالء

 912.679 1.097.911 18 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 215.204 192.697 19 مطلوبات ثانوية
  ────────── ────────── 

 28.353.731 30.535.569  مجموع المطلوبات

  ────────── ────────── 

    

    الحقوق

 1.889.213 1.992.541 20 عاديةالسهم األ –رأس المال 

 (11.661) (13.190)  أسهم خزانة

 1.938.070 1.929.350  إحتياطيات
  ────────── ────────── 

 3.815.622 3.908.701  البنك الحقوق العائدة إلى مالك 

 600.000 600.000 د20 1أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 472.532 463,307  حقوق غير مسيطرة
  ────────── ────────── 

 4.888.154 4.972.008  مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

 33.241.885 35.507.577  مجموع المطلوبات والحقوق 

  ══════════ ══════════ 
          

 

                   

 

                     
 

 مشعل عبدالعزيز عبدالوهاب العثمان  محمد جاسم المرزوق   عادل اللبان

 الرئيس التنفيذي للمجموعة
 والعضو المنتدب

  رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  
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 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2017 2018   
───────── ─────────   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
  إيضاح دوالر أمريكي

 األنشطة التشغيلية   

 الربح قبل الضرائب  796,110 707.522

 تعديالت للبنود التالية:   

 استهالك   22.269 20.824

 دخل االستثمار   (53,464) (39.399)

 مخصص الخسائر االئتمانية ز8 86.222 88.950

 القيمة العادلة لخطة شراء أسهم الموظفينمخصص  ح21 4.435 3.921

 حصة البنك من ربح شركات زميلة  10 (40,941) (23.251)
──────── ────────   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  814.631 758.567
    
 تغيرات في:   

 اإلجباري لدى بنوك مركزيةودائع اإلحتياطي   (160.692) (78.832)

 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية  1.222.886 (111.506)

 ودائع لدى بنوك   (1.018.384) (183.879)

 قروض وسلف  (341.445) (978.489)

 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى   (122.654) 121.235

 ودائع من بنوك   (190.441) 664.195

 قتراضات بموجب إتفاقيات إعادة شراءا  559.376 574.530

 ودائع العمالء  1.650.178 306.499

 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  109,909 88,370
───────── ─────────   

 العمليات من نقد   2.523.364 1,160,690

 ضريبة دخل مدفوعة  (44.507) (30.997)
───────── ─────────   

 األنشطة التشغيليةمن صافي النقد   2.478.857 1.129.693
───────── ─────────   

 األنشطة االستثمارية   

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةشراء   (3.981.827) (2.220.817)

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استردادمتحصالت من بيع أو   2.485.519 1.817.326

 ةالعقاري اتفي االستثمارالنقص / )الزيادة( صافي   7,246 (124.221)

 في الممتلكات والمعداتالزيادة صافي   (33.118) (36.732)

 أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة  12.955 12.955
───────── ─────────  

 

 االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة   (1.509.225) (551.489)
───────── ─────────  

 

 األنشطة التمويلية   

 تابعة  ةاستثمار إضافي في شرك  - (1.490)

 1توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  ي21 (38.500) (38.500)

 سداد مطلوبات ثانوية  (22.507) (21.778)

 وتوزيعات أخرى مدفوعةأرباح أسهم   (333.863) (302.647)

 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة    (26.179) (15.414)

 لزاميةء أسهم الموظفين و خطة األسهم اإلمن إصدار أسهم خطة شرا زيادة رأس المال ج20 17.797 12,517

 خزانة مأسه شراء  (1.529) (164)
───────── ─────────  

 

 النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي   (404.781) (367,476)
───────── ─────────   

210,728 564.851 
 

 في النقد وما في حكمهالزيادة 

    
 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  (4,609) 8,881

    
 يناير 1النقد وما في حكمه في   2.528.722 2,309.113

───────── ─────────  
 

 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في  24 3.088.964 2.528.722
═════════ ═════════   

  :معلومات إضافية عن التدفقات النقدية   

 فوائد مستلمة   1.579.594 1.398.430

 فوائد مدفوعة   631.689 518.651
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 القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مالك الالعائد إلى  

 اتإحتياطي   

 

 رأس 
 -مال ال

 األسهم 
 العادية

 أسهم 
 خزانة

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 مبـقاة

 توزيعات
 مقترحة

 إحتياطيات
 أخرى 

)إيضاح 
 ((ح)21

 مجموع
 اإلحتياطيات

أوراق 
رأسمالية 

دائمة مدرجة 
ضمن رأس 
 1المال فئة 

 حقوق غير
 مسيطرة

 
 

 المجموع

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 

 دوالر 
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر 

 أمريكي

 ───────

── 
──────

─ 
─────── ──────

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

 4.888.154 472.532 600.000 1.938.070 (474.910) 342.578 799.366 516.728 754.308 (11.661) 1.889.213  2018يناير  1في الرصيد  ─

نتيجة لتطبيق المعيار  اإلنتقالتعديالت 
 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 (225.331) (30.432) - (194.899) 54.644 - (249.543) - - - - ]3إيضاح [
 ───────

── 
──────

─ 
─────── ──────

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

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

توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة 
 (27.500) - - (27.500) - - (27.500) - - - - )ي([ 21]إيضاح  1ضمن رأس المال فئة 

إصدار صكوك دائمة بالتوزيع المتعلق 
إيضاح ] 1مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 )ي([ 21
- - - - (8,240) - - (8,240) - (2.760) (11,000 ) 

 21إيضاح ]أرباح األسهم العادية المدفوعة 
 (340,760) - - (340,760) - (341,578) 818 - - - - [(ط)

 (26,179) (26,179) - - - - - - - - - التابعة الشركاتأرباح أسهم 

 (1,000) - - (1,000) - (1,000) - - - - - تبرعات مدفوعة 
 - - - (94,883) - - (94,883) - - - 94,883 أسهم منحة صادرة 

 17,797 - - 9,352 - - - - 9,352 - 8,445 [(ج) 20إيضاح ] اضافية صادرةأسهم 

 (1,529) - - - - - - - - (1,529) - شراء أسهم خزانة 

 4,435 - - 4,435 - - 4,435 - - - - القيمة العادلة لمعامالت الدفع باألسهمإطفاء 

 (7,938) (305) - (7,633) - - (7,633) - - - - محول من إحتياطي الدخل الشامل اآلخر
 (11,712) (1,621) - (10,091) - - (10,091) - - - - زميلة تغيرات في شركات 

 714,571 52,072 - 662,499 (35.035) - 697,534 - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

إيضاح ]محول إلى اإلحتياطي القانوني 
 - - - - - - (69.753) 69.753 - - - [)ج(21

بتوزيعها  الموصىأرباح األسهم العادية 
 - - - - - 398.838 (398.838) - - - - [(ط)21إيضاح ]

 - - - - - 1.000 (1.000) - - - - تبرعات موصى بتوزيعها

 ───────

── 
──────

─ 
─────── ──────

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

 4,972,008 463,307 600,000 1,929,350 (455,301) 399.838 634.672 586.481 763,660 (13,190) 1,992,541 2018ديسمبر  31الرصيد في  ─

 ═══════

═ 

══════

═ 

═══════ ══════

═ 

════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ 
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 القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 مالك الالعائد إلى  

 إحتياطيات   

 

 رأس 
 -مال ال

 األسهم 
 العادية

 أسهم 
 خزانة

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 مبـقاة

 توزيعات
 مقترحة

 إحتياطيات
 أخرى 

)إيضاح 
 ((ح)21

 مجموع
 اإلحتياطيات

أوراق 
رأسمالية 

دائمة مدرجة 
رأس ضمن 

 1المال فئة 

 حقوق غير
 مسيطرة

 
 

 المجموع

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 

 دوالر 
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر 

 أمريكي

 ───────

── 

──────

─ 

─────── ──────

─ 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 4.539.502 438.675 600.000 1.801.002 (502.976) 310.144 791.395 454.856 747.583 (11.497) 1.711.322  2017يناير  1في الرصيد 

 ───────

── 

──────

─ 

─────── ──────

─ 

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

توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة 
 (27.500) - - (27.500) - - (27.500) - - - - )ي([ 21]إيضاح  1ضمن رأس المال فئة 

التوزيع المتعلق بإصدار صكوك دائمة 
]إيضاح  1مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 (11.000) (2.760) - (8.240) - - (8.240) - - - - )ي([ 21

 21إيضاح ]أرباح األسهم العادية المدفوعة 
 (308.411) - - (308.411) - (309.144) 733 - - - - [(ط)

 (15.414) (15.414) - - - - - - - - - التابعة الشركةأرباح أسهم 

 (1.000) - - (1.000) - (1.000) - - - - - تبرعات مدفوعة 
 - - - (171.747) - - (171.747) - - - 171.747 أسهم منحة صادرة 

 12.517 - - 6.373 - - - - 6.373 - 6.144 [(ج) 20إيضاح ]اضافية صادرةأسهم 

 (164) - - - - - - - - (164) - شراء أسهم خزانة 

محول إلى إحتياطي إعادة تقييم العقار من بيع 
 243 - - 243 - - 243 - - - - العقارات 

 3.921 - - 3.921 - - 3.921 - - - - العادلة لمعامالت الدفع باألسهمإطفاء القيمة 

 (3.704) - - (3.704) - - (3.704) - - - - محول من إحتياطي الدخل الشامل اآلخر

 (1.269) (1.621) - 352 - - - - 352 - - تابعةتغيرات في شركات 

 700.433 53.652 - 646.781 28.066 - 618.715 - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

إيضاح ]محول إلى اإلحتياطي القانوني 
 - - - - - - (61,872) 61.872 - - - [)ج(21

بتوزيعها  الموصىأرباح األسهم العادية 
 - - - - - 341.578 (341.578) - - - - [(ط)21إيضاح ]

 - - - - - 1.000 (1.000) - - - - تبرعات موصى بتوزيعها
 ─────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── 

 4.888.154 472.532 600.000 1.938.070 (474.910) 342.578 799.366 516.728 754.308 (11.661) 1.889.213 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 ═══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ 
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 معلومات الشركة  1
 

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

)المشار إليهم معا  "بالمجموعة"( األعمال المصرفية لألفراد أدناه  2كما هو مفصل في اإليضاح ته التابعة . يزاول البنك وشركا2000
واألعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستثمارية وخدمات إدارة األموال العالمية والخدمات المصرفية الخاصة 

فرع بالخارج في ة الكويت وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة المتحدة ومن خالل فروع في مملكة البحرين ودول
 سلطنة عمان. يعمل البنك بموجب ترخيصوليبيا في من خالل شركاته الزميلة . وكذلك يزاول البنك عملياته ز دبي المالي الدوليمرك

ك أنشطة التأمين على الحياة من خالل شركته التابعة الهالل كما يزاول البنمصرفي بالتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي. 
 ، مملكة البحرين.428، ضاحية السيف 2832، طريق 2495إن العنــوان المسجل للبنك هو بناية رقم اليف ش.م.ب. )مقفلة(. 

 
على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  بناء   2018ديسمبر  31لقد تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 .2019 فبراير 19

 
 أسس التوحيد 2
 

. 2017و 2018ديسمبر  31في  تينالمنتهي وللسنتينتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في 
حقق السيطرة عندما تتيتم تضمين نتائج الشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ إيقاف السيطرة. 
ر على تلك على التأثي ةيكون لدى البنك تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركته مع الشركة المستثمر فيها ولديه القدر

الشركة  علىمسيطر أو غير مسيطر ستخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها. قام البنك بإعادة تقييم ما إذا كان ن خالل ام العوائد
بعة لنفس اأعدت القوائم المالية للشركات التالمستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك أي تغيرات في عناصر السيطرة. 

ات في السياسات لتحديد أي اختالفعلى القوائم المالية الموحدة يتم إجراء تعديالت  .متوافقةستخدام سياسات محاسبية االسنة المالية للبنك ب
 المحاسبية التي قد تكون قائمة.

 
 نن المعامالت فيما بيعالناتجة البينية تم 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 

 االسم 
 بلد

 التأسيس 
 ديسمبر  31

2018 
 ديسمبر  31

2017 
    

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

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

 البنك األهلي المتحد المحدود
دولة اإلمارات   -مركز دبي المالي العالمي 

 %100.0 - العربية المتحدة 
 %100.0 %100.0 مملكة البحرين الهالل اليف ش.م.ب. )مقفلة(

 
 (. %74.9: 2017ديسمبر  31) %74,9حصة الملكية الفعلية * 
 

ذي تم تأسيسه اللبنك األهلي المتحد المحدود إلى الفرع تحويل النشاط التجاري لبعد الحصول على موافقة هيئة دبي للخدمات المالية، تم 
 .بموجب ترخيص فرع صادر عن هيئه دبي للخدمات المالية ويعمل 2018ديسمبر  10من  ا  اعتبار العالميفي مركز دبي المالي حديثا  
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 السياسات المحاسبية  3
 

 أسس األعداد 3,1
 األدواتض وبعتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل إلعادة قياس القيمة العادلة لألراضي المملوكة ملكا  حرا  

 3,6. باإلضافة إلى ذلك، كما هو موضح بالتفصيل أدناه األدوات المالية المشتقةوجميع  )ج((3,6 في اإليضاح كما هو موضح أدناه)المالية 
لعادلة التي القيمة ا مدىالقيم المدرجة للموجودات المثبتة التي تم تصنيفها كبنود تحوط في تحوطات القيمة العادلة إلى (، تم تعديل 1()ز)

يب جميع القيم وتم تقربنك مريكي لكونها العملة الرئيسية لل. تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدوالر األتنسب إلى المخاطر التي تم تحوطها
 خالف ذلك.ما لم يذكر إلى أقرب ألف )ألف دوالر أمريكي( 

 

 بيان بااللتزام 3.2
طبقا  ألحكام والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 قانون الشركات التجارية البحريني وقانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية. 
 

 معايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد 3,3
 :2018ديسمبر  31في  ماكلكنها غير إلزامية بعد وفيما يلي المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي 

 

 (2019يناير  1)إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 

 المتعلق "بعقود اإليجار"، وهو  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2016أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في شهر يناير 

بأن يقوم معظم  16ينتج عن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .2019يناير  1إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 
معيار  التمويل بموجب ضمن نطاق المعيار بطريقة مماثلة للطريقة التي تحتسب بها حاليا  عقود "عقود اإليجار"المستأجرين باحتساب 
. سيقوم المستأجرين بإثبات "حق استخدام" الموجودات والمطلوبات المالية المقابلة في "بعقود اإليجار"المتعلق  17المحاسبة الدولي رقم 

 الميزانية. سيتم إطفاء الموجودات على مدى فترة عقد اإليجار ويتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
 
 و (؛2019يناير  1)إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  2017 – 2015ينات السنوية على دورة التحس -
 

يناير  1المبتدئة في أو بعد من )إلزامي في الفترات السنوية بمزايا الموظفين المتعلق  –)المعدل(  19معيار المحاسبة الدولي رقم  -
2019.) 

 

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

 

 للسنة معايير وتفسيرات جديدة إلزامية  3,4
 

)إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في  المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 (2018يناير  1أو 
 1وهو إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  2014في شهر مايو  15صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إتم 

اسبة اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة نموذج شامل منفرد لمح 15يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم . 2018يناير 
حل توجيهات اإليرادات الحالية، التي توجد حاليا  في العديد من المعايير والتفسيرات ضمن إطار المعايير الدولية مع العمالء ويحل م

 ناتجة من العقود المبرمة معإلعداد التقارير المالية. لقد أسس نموذج من خمس خطوات جديدة والذي سيتم تطبيقه على اإليرادات ال
بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة استحقاقه  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب العمالء. يتم إثبات اإليرادات 

 نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. 
 

والذي لم  ،عقود مبرمة مع عمالء"من إيرادات ب"المتعلق  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بتطبيق قامت المجموعة 
تطبيق لم يكن ل عالوة على ذلك،مع العمالء. المبرمة مجموعة فيما يتعلق بعقودها الإيرادات إثبات سياسة في ر تغيينتج عنه أي 

 .عةوللمجمالموحدة  لماليةاقوائم الهذه  علی وهريج رتأثيأي  15 مقر لماليةا ريرلتقاإلعداد ا ليدولا رلمعياا
 

 (2018يناير  1)إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو العقارات االستثمارية بالمتعلق  40معيار المحاسبة الدولي رقم  -
من العقارات  أوالتطوير إلى اإلنشاء أو قيد العقارات ، بما في ذلك المنشأة بتحويل العقاراتتقوم ن أينبغي توضح التعديالت متى 

العقارات بتعريف  االستيفاءأو تتوقف عن تستوفي العقارات ن التغيير في االستخدام يحدث عندما إ ىتنص التعديالت عل. االستثمارية
وحدة المعلومات المالية المال يوجد لهذا التعديل أي تأثير جوهري على التغيير في االستخدام.  ىهناك دليل عليوجد االستثمارية و

 .للمجموعة



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

17 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(إلزامية للسنة معايير وتفسيرات جديدة  3,4
 

 7باألدوات المالية والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( المتعلق 2014) 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 المتعلق باألدوات المالية: اإلفصاحات

الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي في شهر يوليو  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم قامت المجموعة بتطبيق 
، مما نتج عنه تغيرات في السياسات المحاسبية وإدخال تعديالت على المبالغ المثبتة 2018يناير  1بتاريخ التطبيق والذي يعد  2014

المعدل اإللزامي  7رقم الدولي إلعداد التقارير المالية مسبقا  في القوائم المالية. قامت المجموعة بتطبيق في هذه القوائم المالية المعيار 
للمعيار الدولي إلعداد التقارير  1. قامت المجموعة سابقا  بالتطبيق المبكر للمرحلة 2018يناير  1للفترات السنوية المبتدئة في و بعد 

وقامت بتقييم تصنيف وقياس  2012( خالل سنة 2010) 9التصنيف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  – 9المالية رقم 
 موجوداتها ومطلوباتها المالية الحالية كما هو بذلك التاريخ.

 

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

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

 9المالية عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مطلوبات وال الموجوداتالمجموعة بمراجعة وتقييم تصنيف وقياس 
. 2018يناير  1المالية الحالية في موجوداتها ومطلوباتها وباإلضافة إلى ذلك قامت بمراجعة وتقييم  2012خالل سنة  (2010)

مليار دوالر أمريكي من فئة مدرجة بالتكلفة المطفأة إلى فئة مدرجة بالقيمة العادلة من  1.3بإستثناء تصنيف أدوات الديّن البالغة 
ق المالية عند تطبيالمطلوبات أو الموجودات كن هناك تغيرات في تصنيف وقياس ، لم ت2018يناير  1خالل الدخل الشامل اآلخر في 

 (. 2014) 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

يمة العادلة من ألدوات الديّن المقاسة بالق 9تقوم المجموعة بتطبيق الفئة الجديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 :ين التاليينعند استيفاء كل من الشرطخالل الدخل الشامل اآلخر 

 

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

 

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

يتم الحقا  قياس األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب والخسائر 
كمة ، يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراستبعاداالالناتجة نتيجة لتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. عند 

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

 الموجودات المالية انخفاض قيمة

المتعلق  39المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم  ةنموذج الخسار( 2014) 9يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ية المتوقعة. الئتمانبنموذج الخسائر اباألدوات المالية: القياس واإلثبات 

 

 ستخدام نهج الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هوانية، باقامت المجموعة بتطبيق نهج من ثالث مراحل لقياس مخصص الخسائر االئتم
، بالنسبة للفئات التالية من األدوات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة 9يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مطلوب بموجب المع

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة؛ 

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

 ارتباطات القروض غير المدرجة بالميزانية؛ و 

 .عقود الضمانات المالية واالعتمادات المستندية وخطابات القبول 
 

الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  يتم إثبات مخصصات انخفاض قيمة
 .القيمة انخفاضت أسهم حقوق الملكية لتقييمات ال تخضع استثمارائتمانية. خسائر االالا في مخصصات أو الخسائر ويتم إظهاره

 

 المتوقعةالخسائر االئتمانية انخفاض قيمة نموذج 
ار عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة باختيالمتضمنة على نماذج نتائج الهي  يةخسائر االئتمانال الحتسابالمجموعة  إن مخصص

حاالت العجز ع القيمة الحالية لجميالمتوقعة ئتمانية االخسائر الانخفاض قيمة . يعكس نموذج والترابط المتبادل بينهاالمدخالت المتغيرة 
المتوقع لألداة ( على مدى العمر 2أو ) التاليةاالثني عشر شهرا  ( على مدى 1إما )النقدي المتعلقة بأحداث حدوث التعثر في السداد 

ونتائج ة غير متحيزنتائج ئر االئتمانية يعكس مخصص الخساتبعا  لتدهور االئتمان اعتبارا  من تاريخ االثبات المبدئي.  المالية
.وداعمةمرجحة والتي تأخذ في االعتبار سيناريوهات متعددة تستند إلى توقعات معقولة االحتماالت ال
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 )تتمة(المتوقعة الخسائر االئتمانية انخفاض قيمة نموذج 
والخسارة ( EAD)وقيمة التعرض للتعثر في السداد  (PD)من احتمالية حدوث التعثر في السداد الخسائر االئتمانية المتوقعة تنتج 

، لماليةااحتمالية حدوث التعثر في السداد احتمالية تعثر المقترض في سداد التزاماته  تمثل(. LGDالتعثر في السداد )حدوث في حالة 
لتعرض هو تقدير لقيمة التعرض للتعثر في السداد  . إنالعمر المتبقي لاللتزامعلى مدى على مدى االثني عشرا  شهر القادمة أو إما 

 قرير الماليةفي التعرضات الممولة بعد تاريخ إعداد التالمتوقعة ، باألخذ في االعتبار التغيرات في تاريخ مستقبلي  للتعثر في السداد
ضات غير الممولة بما للتعرتعثر في السداد قيمة التعرض لل. يتم تحديد  بما في ذلك المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم

لخسارة في احدد ت. التحليل السلوكي وعوامل التحويل االئتماني التنظيميةوقع خبرة غير المسحوبة من خالل االرتباطات في ذلك 
سارة في حالة للخسية السداد. تتمثل المحددات الرئيعثر في الخسارة المحتملة من التعرض في حالة التحالة حدوث التعثر في السداد 

ارة وبيانات الخس قطاع من القطاعات، في بيانات االسترداد / الخسارة السابقة لكل ، من بين أمور أخرىحدوث التعثر في السداد
 .وعوامل أخرى ةالتنظيمي اتوالتوجيهوفترة االسترداد المتوقعة ومعدل الخصم الخارجية 

 

منحه ذ تدهور االئتمان من ىمن ثالث مراحل يستند إلى مدباستخدام نهج مخصصات الخسائر االئتمانية قيمة ال انخفاضيقيس نموذج 
 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 تزيد مخاطرها اال

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

 

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

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

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

 

  التابعة للمعيار الدولي لجنة العمل خاضعة للموافقة بناء  على قرار ( نقضقابلة لل - ا  يوم 30)ستحقاقها فات موعد اأيام عدد
 )غير قابلة للنقض(.يوما   60؛ 9إلعداد التقارير المالية رقم 

 

  :المرحلة ن ضمالمعاد هيكلتها تسهيالت جميع اليتطلب بأن تظل ، مصرف البحرين المركزيل وفقا  االئتمانات المعاد هيكلتها
 من تاريخ إعادة الهيكلة. شهرا   12ال تقل عن لفترة  2

 

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

 لعملا لجنةالذي يخضع لقرار  لبلدأو ا علقطاا في دمحد ضعف. 
 

 الملتزم فيما يتعلق بالمتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما المستقبلية النظرة معلومات مؤشرات محددة أخرى بما في ذلك  أي
الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الملتزم من المتأخرات مع المقرضين اآلخرين و، التعرض على سبيل المثال ال الحصرأو 
مل بأن وتحدد لجنة الع ،سلبية في مؤشرات السوق لألداء المالي وما إلى ذلكلتغيرات البل المقرضين / الدائنين اآلخرين واق

 في جودة االئتمان وما إلى ذلك.جوهريا   هذا يمثل تدهورا  
 

 ضة القيمةمنخفوالتي يتم اعتبارها بأنها  النخفاض القيمةيتم تضمين األدوات المالية التي توجد لديها دليل موضوعي  – 3المرحلة 
 ن مخصص الخسارة االئتمانية يشمل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.، فإ2على غرار المرحلة ائتمانيا  في هذه المرحلة. 

 

المصالحة لمدة ، إال إذا انقضى الحد األدنى لفترة 1مرة أخرى إلى المرحلة  2لمرحلة اعلى أنها ال يتم تحويل التعرضات المصنفة 
ترة مصالحة لها يتم تطبيق فهيكلتها والتي التسهيالت المعاد أشهر من التاريخ الذي يتأهل فيه التعرض إلعادة التصنيف باستثناء  6

 ا  شهر 12فترة اال بعد انقضاء  2لمرحلة إلى ا 3في المرحلة تعرضات مصنفة أي تحويل عالوة على ذلك ، ال يتم  ا .شهر 12لمدة 
 .فيه الحساب إلعادة التصنيفهل يتأمن التاريخ الذي 
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 معلومات النظرة المستقبليةإدراج 
زادت المخاطر االئتمانية لألداة بشكل جوهري منذ إذا في كل من تقييماتها لتحديد ما  يةلمستقبلا النظرةمجموعة معلومات تدرج ال
ع قامت المجموعة بإجراء تحليل من وقوقياسها لتوقيت دورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في السداد.  المبدئي إثباتها

غيرات المخاطر االئتمانية والخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تطبيق المت خبرتها وحددت المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على
التوقيت لدورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في السداد. تتضمن االقتصادية المتوقعة على العالقات المتدهورة لتحديد 

المؤشرات ومتعلقة بالنفط وإجمالي الناتج المحلي والبطالة العوامل االقتصادية الكلية التي تم أخذها في االعتبار على المتغيرات ال
 العقارية. يتم إجراء مراجعة بصورة منتظمة للمنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات لألوضاع االقتصادية المستقبلية.

 

 تعريف التعثر في السداد
من . قد يتضائتمانيا  منخفضة القيمة  تکانإذا  ما ولحالخسائر االئتمانية المتوقعة تخضع لقياس  لتيا لماليةا وداتجولمافحص  ميت

و العجز عن السداد أعثر في ، مثل التخرق للعقدالذي يثبت بأن الموجودات المالية منخفضة القيمة ائتمانيا  على الدليل الموضوعي 
يعلن سأن المقترض بعلى أنه من المحتمل  ؤشراتأو مغ األصلي على المبلأو مدفوعات على المبلغ األصلي القائم سداد الفائدة 

تعلق بمجموعة من تالتي يمكن مالحظتها أخرى  أي معلوماتأو  السوق النشطةأو اختفاء جوهري آخر  عادة تنظيم ماليأو إ هإفالس
تبط الشروط االقتصادية التي ترأو المجموعة  يفالجهات المصدرة لمقترضين أو ادفع  وضعمثل التغيرات السلبية في الموجودات 

 فئة نضميا  ئتمانامنخفضة القيمة ك لماليةا دواتألا بمعالجة لمتعلقةا سياستها عةولمجما لصواتالسداد في المجموعة. عثر في بالت
 .رکثأو أ ا موي 90 دةلمعند السداد  ةرمتأختكون المدفوعات على المبلغ األصلي أو الفائدة على المبلغ األصلي القائم  مادعن 3 حلةرلما
 

 رداد.قعي لالستل واحتماك اناوال يوجد ه والتحصيللهيکلة دة اعاإة طنشأجميع راء جد إلمالية بعودات اجولمطب اشم يت
 

 2017ديسمبر  31 لغايةسياسة االنخفاض في القيمة المطبقة 
 

في القوائم المالية الموحدة  39حاسبة الدولي رقم مالموجودات بموجب معيار التم تقديم السياسات المحاسبية المفصلة النخفاض قيمة 
للسياسات المحاسبية الخاصة بانخفاض قيمة الموجودات  39تم اتباع معيار المحاسبة الدولي رقم . 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 هي موضحة أدناه: 9رقم والتي تم تغيرها تبعا  لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  2017ديسمبر  31المالية حتى 
 

موجود مالي محدد أو مجموعة من  انخفاض قيمةتم عمل تقييم في تاريخ كل ميزانية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت ي
 ة وأيليالموجودات المالية. إذا وجد هذا الدليل، فإنه يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لهذا الموجود أو مجموعة من الموجودات الما

على صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، ويتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل  ، بناء  انخفاض القيمةخسارة من 
 ويتم تقييدها في حساب المخصص.  

 

 تامقابل الموجودات المالية الهامة بشكل فردي، تقوم المجموعة أيضا  بعمل مخصص محددةمخصصات تأخذ المجموعة في االعتبار 
 إال أن محددلمجموعة من الموجودات المالية والتي بالرغم من أنه لم يتم تحديدها كونها تتطلب عمل مخصص  ةجماعي انخفاض قيمة

مشابهة ال يةمانئتالمخاطر االالمالية على أساس خصائص لموجودات أعلى من تلك المثبتة مبدئيا . يتم تجميع اللتعثر في السداد  مخاطرها
ألي  ةالجماعييمة انخفاض القمخصص للشروط التعاقدية ويتم تقدير  ن على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقا  يالتي تدل على قدرة المدين

 المالية متدهورة.  لمجموعة من الموجودات يةئتمانالمخاطر االموعات حينما تكون خصائص من هذه المج
 

 التحوطمحاسبة 
أنشطه لمحاذاة محاسبة التحوط بشكل أفضل مع  9معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم للوفقا  تم تصميم نموذج محاسبة التحوط 

إلغاء القاعدة التي تستند على الحدود و ؛التحوطوالمخاطر المؤهلة لمحاسبة السماح بمجموعة أكبر من أدوات التحوط  ؛المخاطرإدارة 
مطلوبا .  لم يعد تطبيق تقييم فعالية التحوط بأثر رجعي. أ العالقةمبدتستند على وضع معايير من خالل التحوط القصوى لفحص فعالية 

  .االستثماروصافي النقدية والتدفقات لقيمة العادلة لمحاسبة تحوطات اوقد تم االحتفاظ بالمعالجات المحاسبية الحالية 
 

خيار محاسبي لالستمرار في تطبيق قواعد محاسبة التحوط بموجب معيار المحاسبة  9رقم يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 قامت إلى أن ينتهي مجلس معايير المحاسبة الدولي من وضع الصيغة النهائية لمشروع محاسبة التحوط الكلي. 39الدولي رقم 
حددت أن جميع عالقات التحوط القائمة و 2018يناير  1اعتبارا  من  9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المجموعة ب

التي يتم تصنيفها حاليا  في عالقات التحوط بفعالية ستظل مؤهلة لمحاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
9 . 
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  اإلنتقاليةتعديالت ال
أرقام عرض إعادة عدم المجموعة اختارت ، 9رقم  عداد التقارير الماليةإلار الدولي يللمعنتقالية ما هو مسموح به بموجب األحكام اإلك

وبالتالي  9متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ال تعكس  2017سنة المعلومات المقدمة لفإن ، المقارنة. وبناء  على ذلك
المعيار تم إثبات تأثير تطبيق . 9 رقم لماليةلتقارير اإلعداد ابموجب المعيار الدولي  2018لسنة ال يمكن مقارنتها بالمعلومات المقدمة 

 . 2018يناير  1في والحقوق غير المسيطرة كما  خرىاإلحتياطيات األوالمبقاة في األرباح  9لتقارير المالية رقم إلعداد االدولي 
 

 المتاجرةأ( تأثير إعادة التصنيف وإعادة القياس على القيمة المدرجة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير 
ن المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة الناتجة علالستثمارات مدرجة القيمة ال علىالقياس ة عادإالتصنيف وتم اإلفصاح عن تأثير إعادة 

 راالتغير في القياس من المدرجة بالتكلفة المطفأة إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر العائد إلى التحول إلى المعي
  -في الجدول أدناه: 2018يناير  1بالموجودات المالية للمجموعة كما في فيما يتعلق  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
القيمة  

 المدرجة

القيمة    
 المدرجة

 

 ديسمبر 31
2017  

 إعادة 
  تصنيفال

 يناير 1
2018 

 
 ألف

  دوالر أمريكي
 ألف

  دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
      

 1.399.806  54,644  1.345.162 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ═══════  ═══════  ═══════ 

 القيمةض انخفاتأثير مخصص  ب(
 

 

 ديسمبر 31
2017  

 

  سلقياا إعادة
 يناير 1

2018 

 
 القيمة

  المدرجة
 أرباح مبقاة 

 مدين / )دائن(
حقوق غير 
 مسيطرة مدين

 مجموع 
  )دائن(مدين/ 

 القيمة
 المدرجة

 
 ألف

  دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

  دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
        

 2.468.245  1.506 25 1.481  2.469.751 ودائع لدى بنوك 

 19.238.443  260.259 27.883 232.376  19.498.702 قروض وسلف
 استثمارات محتفظ بها لغرض 

 6.025.814  (23.404) 129 (23.533)  6.002.410 غير المتاجرة

        مطلوبات أخرى
 تعرضات غير مدرجة  -

 954.293  41.614 2.395 39.219  912.679 في الميزانية
   ──────── ──────── ────────   
   249.543 30.432 279.975   
 
 
 
 

  ═══════ ═══════ ═══════   
 

 والتقديرات المحاسبية الهامة  الفرضيات 3,5
للدخل والمصروفات تؤثر على المبالغ المدرجة قد تقديرات واجتهادات إن إعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من اإلدارة عمل 

ات عدم التيقن بشأن هذه الفرضيات والتقديرواإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. واإلفصاحات المرفقة لموجودات والمطلوبات المالية وا
 يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 

 
والتقديرات هي كالتالي:إن أهم استخدامات االجتهادات 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(الفرضيات والتقديرات المحاسبية الهامة  3,5
 

 نموذج األعمال 
بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،  االحتفاظنموذج األعمال هو من هدف العند إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان 

ن نموذج األعمال هو إهذا التقييم. بصورة عامة، فإجراء أي مستوى من أنشطة أعمالها ينبغي  ضمنتأخذ المجموعة في االعتبار 
 لإلدارة.الطريقة التي يتم فيها إدارة األعمال والمعلومات المقدمة من خالل الواقع الذي يمكن أن يستدل 

 

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

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

  و داء المحفظة؛ألتقييم اإلدارة 

 أو تحقيق مكاسب رأسمالية التعاقدية فوائد الحصصإيرادات  بتحقيقفيما يتعلق اإلدارة  استراتيجية. 
 

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

لوك ية والسالظروف االقتصادية المستقبلالجوهرية حول فتراضات االو معقدةالنماذج الشامل اآلخر هو مجال يتطلب استخدام ال
 يةقدية المستقبلالتدفقات الن وتوقيتمقدار ، وتقدير والخسائر الناتجة(تعثر العمالء في السداد ، احتمال سبيل المثال على) ياالئتمان

 .مخصصاتالمن  مختلفةمستويات إلى تغييرات حيث يمكن أن تؤدي ال. وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل ضماناتقيم الو
 

سية اتمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة نتائج النماذج المعقدة المتضمنة على عدد من االفتراضات األس
بينها. كما يتطلب عمل عدد من االجتهادات الجوهرية عند تطبيق المتطلبات المتبادل المتعلقة باختيار المدخالت المتغيرة والترابط 

 المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:
 

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

لحالة افي إطار ثالثة سيناريوهات تقوم المجموعة باحتساب تقديرات التوقيت المناسب الحتمالية حدوث التعثر في السداد  -
. ومن ثم يتم احتساب االحتمالية المرجحة للخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تعيين السيئةحالة الو الجيدةاألساسية والحالة 

 سيناريوهات.من ال سيناريولكل ، على أساس ظروف السوق الحالية، االحتماالت

 تحديد معايير لزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛ -

 المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ تاختيار النماذج واالفتراضا -

ا على ويات البطالة وقيم الضمانات وتأثيرهتحديد الترابط بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية، مثل مست -
 احتمالية حدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد؛

لنظرة المستقبلية الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية الترجيحات النسبية للسيناريوهات ااالختيار و -
 المتوقعة؛ 

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

تحديد فترة التعرض ذات الصلة فيما يتعلق بالتسهيالت المتجددة والتسهيالت التي تخضع إلعادة الهيكلة في وقت إعداد التقارير  -
 المالية.

 

 نظام التقاعد
والقيمة  التقاعدظام نالمزايا المحددة لتكلفة يتم تحديد لتزامات نظام التقاعد للمجموعة. اتحديد في  والفرضياتيتم استخدام التقديرات 

ضيات والتي من يد من الفرالعدإجراء على  االكتواريكتوارية. يتضمن التقييم الحالية اللتزامات نظام التقاعد باستخدام التقييمات اال
ن تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. يتضمن هذا على تحديد معدل الخصم والزيادة المستقبلية في الراتب ومعدالت ن أالممك

 الوفيات والزيادة المستقبلية في نظام التقاعد.
 

 مبدأ االستمرارية 
ادر المص الديهالمجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن  المجموعةدارة بعمل تقييم لقدرة اإلقامت 

ي غير مؤكدة التجوهرية لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور 
لى أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم من الممكن أن تسبب شكوكا  جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة ع

 المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.  
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
يرات التقد في السوق النشطة. إن هذهالتي ال يتم تداولها كما يتم عمل التقديرات لتحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمشتقات المالية 

درجات مختلفة من الرأي وعدم التيقن، ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية على مبنية بالضرورة على فرضيات حول عوامل متعددة تتضمن 
 مما ينتج عنها تغيرات مستقبلية في مثل هذه المخصصات.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(الفرضيات والتقديرات المحاسبية الهامة  3,5
 

 الشهرة والموجودات غير الملموسة  انخفاض قيمة
 منخفضة القيمةهي نتاجية غير المحددة دات غير الملموسة ذات األعمار االتحديد ما إذا كانت الشهرة والموجوتقوم المجموعة ب

لقابلة اعندما تتجاوز القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد قيمتها  قيمةالانخفاض يثبت على األقل على أساس سنوي. 
لفرضيات . تم اإلفصاح والتوضيح عن االمستخدمة وقيمتهاالبيع  تكاليفوالذي يعد األعلى من بين قيمتها العادلة ناقصا  ، ستردادلال

 .14سترداد لمختلف الوحدات المنتجة للنقد في إيضاح لتحديد القيمة القابلة لال ةيسية المستخدمالرئوالتقديرات 
 

الخسارة المقدرة  للحد من أي فروق قد تنتج بينبانتظام المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية  والفرضياتتتم مراجعة المنهجية 
 الخسارة الفعلية.و
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3.6
 

هي موضحة  3,4تلك المفصلة في إيضاح ، باستثناء داد هذه القوائم المالية الموحدةالمتبعة في إعالرئيسية إن السياسات المحاسبية 
 أدناه. 

 

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

يطرة سفيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو ال تعلى المشاركة في اتخاذ القرارا
 حقوقيق طريقة بعد تطب .الملكية حقوقطريقة  باستخدامات في الشركات الزميلة ستثماراليتم احتساب ا. المشتركة على تلك السياسات

ها المجموعة في شركتات استثمارإضافية لحصة  انخفاض قيمة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريا  إثبات خسارة الملكية
ات في ارستثماال مةانخفاض قيدليل موضوعي يثبت . تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، بتحديد ما إذا كان هناك الزميلة

رداد والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالست نخفاض القيمةاحتساب قيمة مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باالشركة الزميلة. إذا وجد 
 لدخل.لموحدة لاقائمة الفي  نخفاض القيمةاللشركة الزميلة وقيمتها المدرجة، ومن ثم إثبات خسارة 

 

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

ال توجد لدى المجموعة أية قيود جوهرية حول  لتحديد أي اختالفات في السياسات المحاسبية التي قد تكون قائمة.حدة المالية المو
 قدرتها على استرجاع أو استخدام موجوداتها وتسوية مطلوباتها.

 

 تحويل العمالت األجنبية )ب(
 

 المعامالت واألرصدة  (1)
 .ةالمعاملإجراء تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ مبدئيا  يتم 
 

انية. يتم زبالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ الميالمعروضة يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 
 تاجرة" في القائمة الموحدة للدخل.ن الصرف في "دخل المعتضمين أي فروق ناتجة 

 

 تواريخالبائدة ستخدام أسعار الصرف السابالعمالت األجنبية بغير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية الموجودات والمطلوبات يتم تحويل 
يمة لمقاسة بالقادخل الشامل اآلخر الخالل 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
رباح أو األل خالمن ة العادلة كمدرجة بالقيمالبنود 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  الخسائر أو هي جزء
 

 شركات المجموعة  (2)
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية التي ال تعتبر الدوالر األمريكي عملتها الرئيسية إلى الدوالر األمريكي 

ترة فبأسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية. ويتم تحويل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف السائدة في 
في "إحتياطي تحويل العمالت األجنبية" التي تشكل جزءا  من الدخل  عن التحويل. يتم تضمين أي فروق ناتجة ماليةإعداد التقارير ال

يتم ألجنبية، ستبعاد العمليات اا. عند ستثناء إلى الحد الذي تم فيه تخصيص فروق التحويل إلى الحقوق غير المسيطرةر باالشامل اآلخ
والمثبتة مسبقا  في الدخل الشامل األخر في القائمة الموحدة للدخل.  فروق التحويل المرتبطة بهاإثبات 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3.6
 

 األدوات المالية  ج(
يعتمد تصنيف األدوات المالية عند اإلثبات المبدئي على الغرض الذي من أجله تم اقتناء األدوات المالية وعلى خصائصها. يتم إثبات 

اف إليها األرباح أو الخسائر تضخالل 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)
ة بتسليم ، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعالتسويةت "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)
 ماقاتها باستخداإلى استحق. يتم إطفاء العالوات والخصومات المطفأة لتكلفةابيتم إثبات أذونات الخزانة وودائع لدى بنوك مركزية مبدئيا  

 طريقة سعر الفائدة الفعلي. 
 

 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وقروض وسلف (3)
وتواريخ  دمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديذات 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
لتتماشى مع التغيير في التدفقات النقدية للمقترض، في بعض الحاالت مع تحسن الضمان ودون تقديم أية المستمرة عالقات العمالء 

 31رى. تصنيف مخاطر هذه الموجودات وفقا  لسياسة التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة كما هو موضح في إيضاح تنازالت أخ
حوط القيمة ستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي، معدلة لتابعد اإلثبات المبدئي، يتم الحقا  قياس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة ب )ج(.

يمة تلك ق نخفاضان ع. يتم إثبات الخسائر الناتجة لخسائر االئتمانيةامبالغ تم شطبها ومخصص  العادلة بفعالية، بعد خصم أي
الميزانية  فيالخسائر االئتمانية المتوقعة " وحساب مخصص االئتمانيةخسائر الفي القائمة الموحدة للدخل ضمن "مخصص  الموجودات

خصومات من االقتناء والرسوم التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ  وأالموحدة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي عالوات 
 من سعر الفائدة الفعلي. يتم تضمين اإلطفاء ضمن "دخل الفوائد" في القائمة الموحدة للدخل.

 

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

 

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

  

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

 

عند اإلثبات المبدئي. ويتم تعريف "الفائدة على كقيمة العادلة للموجودات المالية "المبلغ األصلي"  ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف
ة ومخاطر األصلي القائم خالل فترة زمنية محددللقيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ المبلغ األصلي القائم" كمقابل 

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات على عند وتكاليف االقتراض األساسية األخرى وكذلك هامش الربح. و
 لي القائم، تأخذ المجموعة في االعتبار الشروط التعاقدية لألداة المالية. ائدة على المبلغ األصالفالمبلغ األصلي و

 

 موجودات المدرجة بالتكلفة أو التكلفة المطفأة.الال يتم إثبات التغير في قيمة 
 

 :ين التاليينعند استيفاء كل من الشرطالديّن بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياس أدوات 
 

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

 

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

يتم الحقا  قياس األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب والخسائر 
سائر المتراكمة خ، يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الاالستبعادالناتجة نتيجة لتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. عند 

المثبتة مسبقا  في الدخل الشامل اآلخر من الدخل الشامل اآلخر إلى القائمة الموحدة للدخل.
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 )تتمة( األدوات المالية ج(
 

 )تتمة( أدوات الديّن (4)
. باإلضافة األرباح أو الخسائرخالل من قيمة العادلة نه يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية بالإ، فالمعيارينم استيفاء أي من هذين يتلم إذا 

المالية ات تصنيف الموجوداختيار اإلثبات المبدئي ل للمجموعةالموجودات المالية معايير التكلفة المطفأة يجوز استوفت إلى ذلك، حتى لو 
 عمال.األألرباح أو الخسائر على أساس نموذج خالل امن كمدرجة بالقيمة العادلة 

 

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

 

 سهم حقوق الملكيةاستثمارات أ (5)
إذا قامت المجموعة  إالاألرباح أو الخسائر، خالل من الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة أسهم حقوق أدوات يتم تصنيف االستثمارات في 

لمبدئي، عند اإلثبات ا .شامل اآلخر عند اإلثبات المبدئيالدخل الخالل من كمدرجة بالقيمة العادلة بتصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية 
ن مالعادلة  أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمةأدوات اختيار ال رجعه فيه على أساس كل أداة على حدة لتصنيف إجراء للمجموعة  يجوز
يتم ه نر، فإالدخل الشامل اآلخخالل من الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة . إذا تم تصنيف استثمارات أسهم حقوق الدخل الشامل اآلخرخالل 

 يتم الحقا  تضمينها في القائمة الموحدة للدخل.ال الدخل الشامل اآلخر و فيستثناء دخل أرباح األسهم االخسائر، بإثبات جميع المكاسب و
 

 أدوات مالية أخرى (6)
 إذا:درجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم تصنيف الموجودات المالية كم

 

 أساسا  لغرض بيعها في المدى القريب؛قتناؤها اتم  -

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. -
 

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

 

ال يتم فصل المشتقات الضمنية في األدوات المالية األخرى من العقود المحتوية حيث يتم األخذ في االعتبار العقد بأكمله من أجل تحديد 
لعقد لعادلة يتم إثبات التغيرات في القيمة الو األرباح أو الخسائرخالل كمدرجة بالقيمة العادلة من  تلك األدوات الماليةها. يتم تصنيف تصنيف

 بالكامل في القائمة الموحدة للدخل. 
 

 ودائع ومطلوبات ثانوية (8)
 دة.تدرج هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، بعد خصم المبالغ المسد

 

 ستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية ا )د(
 د:( عنةمشابهالمالية 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؛ -
 

ن تأخير المستلمة بالكامل دوالنقدية 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 ) موجودالجوهرية لل
 الموجود.

 

  ء مدته.المطلوب المالي عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب قد تم إخالئه أو إلغائه أو انتهايتم استبعاد 
 

 اتفاقيات إعادة شراء  )هـ(
مين المقابل المستلم ويتم تض بسعر محدد مسبقا ، فإنها تبقى في الميزانية الموحدةشراؤها  بيع االستثمارات بموجب اتفاقيات إعادةحيثما يتم 

قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء". يتم معالجة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم استحقاقها افي "
 الفائدة الفعلي. معدل على مدى فترة تنفيذ االتفاقية باستخدام طريقة 
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 تحديد القيمة العادلة )و(
اريخ ت السوق في مشاركيبين  ةمعاملة منظممطلوب في  لدفعه لتحوي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هو السعر لقيمة العادلة ا

للموجود  في السوق الرئيسي إما تحويل المطلوب تحدثأو 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.

 

قفال العمل عند إفي السوق رة في السوق النشطة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المسع
 بتاريخ الميزانية. 

 

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

ير مستحقة ة وغالسوق النشط يفوالتي ال يتم تداولها  ق عليها فوائديتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تستح
فس الشروط ــل نالحالية ألدوات مالية تحم نقدية المخصومة باستخدام أسعار فائدة السوقالتدفقات النموذج على  الدفع عند الطلب بناء  
 وخصائص المخاطر. 

 

وع في السوق النشطة، فإنه يتم تحديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجالتي ال يتم تداولها ات أسهم حقوق الملكية ستثمارالبالنسبة 
يتم لحالية. اتقنيات التقييم  صافي قيمةإلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مشابهة لها بصورة جوهرية، أو يتم تحديدها باستخدام 

 على أساس التدفقات النقدية المخصومة ونماذج خصم أرباح 3ضمن المستوى لمصنفة اتقييم سندات أسهم حقوق الملكية والصناديق 
 األسهم.

 

 بصافي قيم الموجودات المقدمة من قبل مدراء الصندوق. اتستثمارتدرج صناديق اال
 

 ر التسعير.خيا 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، اإلفصاح عن لغرض 
 . الموجودات أو المطلوبات

 

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

 .34المفصح عنه في إيضاح مالي إعداد تقرير ( في نهاية كل فترة تها العادلة ككلعلى قياس قيم
 

 محاسبة التحوط  (ز)
ات المقايضات وعقود الخيارو العقود المستقبلية والعقود اآلجلةعلى  تدخل المجموعة في معامالت األدوات المالية المشتقة متضمنة  

إدارة جل من أن المعامالت المتنبأ بها. عة، بما في ذلك التعرضات الناتجة العمالت األجنبيإلدارة التعرضات ألسعار الفائدة ومخاطر 
دلة. بالقيمة العاالمالية مخاطر معنية، تطبق المجموعة محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي معايير محددة. تدرج المشتقات 

يما  أخرى" بينما تدرج المشتقات التي تحمل قتحقة القبض وموجودات تدرج ضمن "فوائد مسالمشتقات التي تحمل قيما  سوقية موجبة 
 أخرى" في الميزانية الموحدة. البة ضمن "فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات سوقية س

 

يعة طبا في ذلك بمبين بند التحوط وأداة التحوط، االقتصادية عالقة التوثيق بتعيين وفي بداية عالقة التحوط، تقوم المجموعة رسميا  
القة التحوط ع فاعليةيتم استخدامها في تقييم سالتي تشكل األساليب ستراتيجية إدارة المخاطر للقيام بالتحوط. االمخاطر وأهداف و

 جزءا  من وثائق المجموعة.
 

ي موازنة فلضمان فاعلية التغيرات في القيمة العادلة ألدوات التحوط تقييم رسمي  إجراءبتقوم المجموعة أيضا  عند بدء عالقة التحوط، 
وط رسميا  في تاريخ تقييم التح . يتم عادة  أو التدفقات النقدية العائدة إلى مخاطر التحوط بند التحوطلالتعرض للتغيرات في القيمة العادلة 

يتم تقييمها والقيمة العادلة أو التدفقات النقدية غيرات موازنة في في تحقيق تفاعلية تعتبر هذه التحوطات ذات . إعداد كل تقرير مالي
ي الحاالت التي فالتي تم تصنيفها فيها. طوال فترات إعداد التقارير المالية ذات فاعلية على أساس مستمر لتحديد بأنها كانت بالفعل 

لتغيرات لعرض التعرضات عاملة المحتملة ذو فاعلية عالية وتكون فيها أداة التحوط متنبأ بها، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الم
 ن تؤثر بشكل جوهري على القائمة الموحدة للدخل.أفي التدفقات النقدية التي يمكن 

 

في القيمة العادلة  اتتغيرالتعرض لل تحوطالتي القيمة العادلة  ات( تحوط1إلى فئتين: ) اتصنف التحوطتألغراض محاسبة التحوط، 
واء التدفقات النقدية المرتبطة سالتعرض للتغيرات في  تحوطالتي التدفقات النقدية  ات( تحوط2المطلوبات المثبتة؛ و) وأللموجودات 

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

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

 مة الموحدة للدخل. ويثبت الفرق في القائ
 

إلغاؤها أو تنفيذها، أو لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط. أو  تتوقف عالقة التحوط عندما تكون األدوات المالية المحوطة قد تم بيعها
لفرق بين القيمة ايتم إطفاء  ه، فإنأو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لبنود التحوط المسجلة بالتكلفة المطفأةبالنسبة 

المتبقية للتحوط األصلي. إذا تم المدرجة للبند المحوط عند انتهاء مدته والقيمة التي تم إدراجها من دون تحوطها على مدى المدة 
 مباشرة  في القائمة الموحدة للدخل. ةتعديل القيمة العادلة غير المطفأنه يتم إثبات إحوط، فتستبعاد بند الا
 
 تحوطات التدفقات النقدية  (2)

ارة من أداة المكسب أو الخسمن يتم إثبات جزء فإنه شروط محاسبة التحوط، تستوفي التدفقات النقدية التي  اتفيما يتعلق بتحوط
مباشرة  في  ماليةلالفعال للقيمة العادلة للمشتقات االجزء غير يتم إثبات . الدخل الشامل اآلخرالتحوط التي تعتبر تحوطا  فعاال  مبدئيا  في 

 ".مة الموحدة للدخل "كدخل المتاجرةالقائ
 

لى القائمة الموحدة إ الدخل الشامل اآلخرالمثبتة مبدئيا  في الفعالة التدفقات النقدية ن تحوطات الناتجة عخسائر المكاسب أو اليتم تحويل 
و للدخل أو يتم تضمينها في القياس المبدئي لتكلفة الموجود أللدخل في الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المحوطة على القائمة الموحدة 

 .الصلةالمطلوب ذو 
 

لقيمة العادلة افي 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 استخدام محاسبة التحوط عندما تكون األدوات المالية المحوطة قد تم بيعهايتوقف 

شامل الدخل الالمثبتة في  التحوطن أي مكسب أو خسارة متراكمة ناتجة عن أدوات إالتدفقات النقدية، فتحوطات التحوط. في حالة 
حتى تحدث المعاملة المتنبأ بها، إال في حالة توقع عدم حدوث معاملة التحوط فإن صافي المكسب  ل اآلخرالدخل الشامتبقى في اآلخر 

 إلى القائمة الموحدة للدخل للسنة. يتم تحويلها أو الخسارة المتراكمة المثبتة في الحقوق 

 
 مقاصة األدوات المالية  (ح)

ر صافي المبلغ في الميزانية الموحدة إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية فقط وإظها
 لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ. 

 
 إثبات اإليراد (ط)

جب يراد بموثوقية. كما ين تتدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإلأيتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل 
 :الوفاء بمعايير اإلثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليراد

 
 دخل الفوائد ومصروفات الفوائد  (1)

دة الفعلي وهو فوائد بمعدل الفائالفوائد أو مصروفات اليتم تسجيل دخل  نهإف، التي تستحق عليها فائدةالمالية بالنسبة لجميع األدوات 
ن المبلغ م ةالماليلألداة خالل العمر الزمني المقدرة من المستقبلية النقدية أو المقبوضات  المدفوعاتالمعدل الذي بموجبه يتم خصم 

القروض  علىفوائد يعلق إثبات دخل ال. حيثما يكون ذلك مناسبا  الصافي المدرج للموجود المالي أو المطلوب المالي أو فترة أقصر، 
 يوما  أو أكثر.  90، عندما تكون متأخرة عن السداد لمدة والسلف
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 دخل 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 

 . هااكتسابعندها يتم إثباتها مباشرة . يتم إثبات دخل الرسوم والعموالت األخرى عند فإلى طرف آخر األساسية تم بيع المخاطر 
 

 دخل أرباح أسهم  (3)
 المجموعة الحق الستالم مدفوعاتها.لدى يتم إثبات دخل أرباح األسهم عندما يوجد 

 

 األخرىدمج األعمال والشهرة والموجودات غير الملموسة  (ي)
 القتناءاستخدام 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 
 في الشركة التابعة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت بين حاملي األسهم ويتم تسجيلها في الحقوق.

 
د الزيادة في تكلفة دمج األعمال على حصة المجموعة في صافي قياس الشهرة المقتناة من دمج األعمال بالتكلفة، والتي تعمبدئيا  يتم 

فاض القيمة النخالشهرة  مراجعةالقيمة العادلة المحددة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المقتناة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم 
بعد  .منخفضة القيمةيمكن أن تكون  لقيمة المدرجةاتشير 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 القيمة انخفاضملموسة بقيمها األصلية المثبتة بعد خصم أي خسائر ال
 

رداد للوحدة ستلال ةالقابل القيمةعن طريق تقييم ذات األعمار غير المحددة الشهرة والموجودات غير الملموسة  نخفاض قيمةايتم تحديد 
جة للنقد سترداد للوحدة المنتق بها الشهرة. إذا كانت القيمة القابلة لالمنتجة للنقد( التي تتعلالوحدات من الالمنتجة للنقد )أو مجموعة 

ة مباشرة  في القائمة الموحد نخفاض القيمةايتم 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 
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: 

 

 تمثل الحد األدنى ضمن المجموعة والتي يتم مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية؛ و  -
 

عيار للمجموعة المحددة وفقا  للم الجغرافيةالقطاع األساسي سواء قطاعات التقارير الرئيسية أو قطاعات األعمال  ليست أكبر من -
 المتعلق بالقطاعات التشغيلية. 8الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 ممتلكات ومعدات (ك)
ة التقييم. ديتم مبدئيا  إثبات األراضي المملوكة ملكا  حرا  بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم إدراج األراضي المملوكة ملكا  حرا  بمبالغ إعا

ند قييمات تستباستخدام ت. يتم تحديد القيمة العادلة مستقلين إعادة التقييم على أساس دوري من قبل مثمني عقارات مختصينإجراء يتم 
. يتم إثبات نتائج فائض إعادة التقييم كبند منفصل ضمن الحقوق. يتم إثبات العجز من إعادة التقييم، إن إلى مدخالت غير ملحوظة

يتم مقاصته لذي االمثبت مسبقا  على نفس الموجود الذي يقوم مباشرةُ بمقاصة الفائض ستثناء العجز اوجد، في القائمة الموحدة للدخل، ب
 .ضمن الحقوق بل الفائض في إحتياطي إعادة التقييممباشرة  مقا

 

 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
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 :لتاليستهالك هي كاالالمقدرة للموجودات لغرض حساب ا نتاجيةالن األعمار اإ
 ا

  سنة  50إلى  40 مملوكة ملكا  حرا  مباني 

 على مدى فترة عقد التأجير مباني وأراضي مستأجرة 

 سنوات 10لغاية  ممتلكات ومعدات أخرى 
 

 استثمار عقاري (ل)
تم اكتساب عوائد إيجارات طويلة األجل وال ياالستفادة من االرتفاع في ثمنها أو يتم تصنيف األراضي والمباني المحتفظ بها لغرض 
ستهالك ا) ستهالك المتراكمالا خصمات العقارية بالتكلفة بعد قياس االستثمارإعادة شغلها من قبل المجموعة كاستثمارات عقارية. يتم 

سب كامأي . يتم إثبات ةالمتراكم يمةنخفاض القواستخدام طريقة القسط الثابت( اسنة ب 40لـبناء  على األعمار اإلنتاجية المقدرة المباني 
 .إتمام عملية البيععند أو ستبعاد اإلفي فترة لدخل الموحدة لقائمة الالعقاري في  من استبعاد االستثمارناتجة ئر خساأو 
 

 نقد وما في حكمهال (م)
يشمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء الودائع اإلحتياطية اإلجبارية، مضافا  إليها ودائع لدى بنوك 

 ستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل.اومؤسسات مالية أخرى وأذونات خزانة ذات تواريخ 
 
 مخصصات (ن)

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

 

 مزايا الموظفين (س)
 

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

يتم إثبات إعادة قياسات صافي التزام المزايا المحددة، والتي تشتمل على المكاسب والخسائر فترة الخدمة للموظفين المعنيين. 
 د موجودات النظام وتأثير سقف الموجودات )إن وجدت( بإستثناء الفوائد مباشرة  في الدخل الشامل اآلخر ، وعائكتواريةالا
 

 نظام االشتراكات المحدد
 كما تدير المجموعة نظام االشتراكات المحدد، التي يتم إثبات تكاليفها في الفترة التي تتعلق بها.

 

 ضرائب (ع)
 األجنبية وفقا  لألنظمة المالية المعمولالمنشآت الدخل على ضريبة ملكة البحرين. وتحسب دخل على الشركة في م ضريبةال توجد 

 بها في الدول التي تعمل بها المجموعة. 
 

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

 

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

 

 حقوق غير مسيطرة  (ص)
اهمي إلى حقوق مسالتي 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 أوراق رأسمالية د (ق)
ضمن الحقوق في الميزانية الموحدة وسيتم احتساب  للمجموعة 1الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  يتم إثبات األوراق الرأسمالية

المقابل لتلك األوراق الرأسمالية كمدين في األرباح المبقاة. التوزيعات
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 أرباح على األسهم العادية  (ر)
 يتم إثبات األرباح على األسهم العادية كمطلوب وتخصم من الحقوق عندما يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك.

 

لتغيرات في الموحدة لقائمة اليتم إظهار أرباح أسهم الفترة التي تم الموافقة عليها بعد تاريخ الميزانية كتوزيعات ويتم تسجيلها في 
 الحقوق ، كحدث بعد تاريخ الميزانية.

 

 أسهم الخزانة  (ش)
سهم الخزانة ناتج من البيع الالحق ألم من الحقوق. يتم تضمين أي فائض/عجز بالتكلفة وتخصك الخاصة بالبن أدوات الملكيةيتم إثبات 

 إحتياطي رأس المال في الحقوق.ضمن 
 

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

 فترة االكتساب في القائمة الموحدة للدخل مع عمل تأثير مماثل للحقوق. مدى على
 

 ضوالقرارتباطات وضمانات مالية  (ث)
 قبول.تقوم المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية بتقديم ضمانات مالية، تتألف من إعتمادات مستندية وخطابات ضمان وخطابات 

عن الخسارة التي تم تكبدها حاملي الضمان لتعويض محددة عقود التي تتطلب من المجموعة عمل مدفوعات الالمالية هي  تالضمانا
م ارتباطات مؤكدة لتقديالقرض هي ارتباطات وفقا  لشروط أداة الدين. إن في الدفع عند موعد االستحقاق محدد  مديننتيجة لفشل 

 ئتمان وفقا  للشروط والبنود المحددة مسبقا .اال
 

صدار لتكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة  إلى إ معدلةإثبات الضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة، مبدئيا  تم ي
. بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان بعالوة اإلطفاء أو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية الضمان
وعات  المدفالخسارة المتوقعة على الضمانات المالية على أساس مخصص يتم احتساب يهما أعلى. إ، زام مالي ناتج من الضمانأي الت

متعلقة بالضمانات ال المطلوباتأية زيادة في  إثبات ماستردادها. يتالمتوقعة لتعويض حامل العقد بعد خصم أية مبالغ تتوقع المجموعة 
 . للدخلفي القائمة الموحدة 

 

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

  .وتسجل ضمن "موجودات أخرى"
 

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

 

 أرباح محظورة شرعا   -
مع الشريعة اإلسالمية. وعليه تقوم المجموعة تتوافق بتجنب اإليرادات الناتجة من مصادر ال  الخدمات التشغيلية اإلسالميةتلتزم 

 باستخدامها ألغراض اجتماعية خيرية.  الخدمات التشغيلية اإلسالميةبترحيل هذه اإليرادات إلى حساب الصدقات والتي تقوم 
 

 األموال المختلطة  -
 . للمجموعةال يتم خلط أموال العمليات اإلسالمية مع أموال العمليات التقليدية 

 

 نتجات اإلسالميةالم ض()
 

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

وجب وكذلك ينص على مبلغ الربح الذي يتالسعر الذي تم فيه شراء الموجود بوالذي بموجبه تقوم المجموعة )البائع( بإبالغ المشتري 
إثباته.
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 اإلجارة
)المستأجر(، الذي بموجبه تكتسب المجموعة ربح عن طريق احتساب إيجارات على هو عقد تأجير بين المجموعة )المؤجر( والعميل 

 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 
ادية؛ عتيالليها مسبقا . في حالة الخسارة اهذه األموال في مشروع أو نشاط محدد نظير نسبة من دخل المضارب متفق ع استثمارعن 

ي السداد فالسداد أو التقصير التعثر في له بينما سيتحمل المضارب خسارة جهوده. ومع ذلك، في حالة سيتحمل رب المال خسارة أموا
أي من شروط أو بنود عقد المضاربة، سيتحمل المضارب فقط الخسائر. يمكن للمجموعة أن تعمل كمضارب عند قبول خرق أو 

 ى أساس المضاربة.األموال من المودعين وكرب المال عندما تستثمر هذه األموال عل
 

 الوكالة
ه وفقا  لشروط محددة نظير أتعاب معينة )مبلغ استثمارهو عقد الذي بموجبه تقدم المجموعة مبلغ معين من المال للوكيل الذي يقوم ب

أي خرق أو اد سدفي الالسداد أو التقصير التعثر في سترجاع المبلغ في حالة ايلتزم الوكيل بمن المال أو نسبة من المبلغ المستثمر(. 
 من شروط وبنود عقد الوكالة. 

 
 اإلستصناع 

قتناء الى أمر من صاحب العقد بتصنيع أو ع إن اإلستصناع هو عقد بيع بين صاحب العقد والمتعهد الذي بموجبه يتعهد المتعهد بناء  
موضوع العقد وفقا  لمواصفات، ومن ثم بيعها إلى صاحب العقد بسعر متفق عليه وطريقة التسوية سواء  كان ذلك كمبالغ مستلمة مقدما  

 أو عن طريق األقساط أو تأجيلها إلى تاريخ مستقبلي محدد. 
 

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

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

 تعديله الحقا .
 

  ات المستحقة.ستثماريتم إثبات دخل اإلجارة على مدى شروط عقد اإلجارة بحيث تحقق معدل عائد ثابت على صافي اال
 

بينما يتم  ،مقتضى الحاللنتائج الفعلية حسب من وقع ا 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  (أ.أ)

حاملي وق حقة السنة المالية ويتم توزيعها بين يتم احتساب األرباح بعد األخذ في االعتبار جميع اإليرادات والمصروفات في نهاي
املي ححقوق . 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 4
 

 2017 2018 دخل الفوائد  )أ(
 ─────── ─────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 101.032 110,160 أذونات خزانة

 42.432 97,821 ودائع لدى بنوك 
 998.161 1,116,706 قروض وسلف

 237.549 331,063 لغرض غير المتاجرةاستثمارات محتفظ بها 
 ─────── ──────

─  1,655,750 1.379.174 
 ─────── ──────

─  

 2017 2018 مصروفات الفوائد )ب(

 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 54.766 88,697 ودائع من بنوك )متضمنة إتفاقيات إعادة شراء(
 437.711 614,395 ودائع العمالء

 10.227 12,134 مطلوبات ثانوية
 ─────── ──────

─  715,226 502.704 
 ─────── ──────

 876.470 940,524 دخل الفوائد يصاف ─

 ════════ ═══════

═ 
 

 2017 2018 رسوم وعموالت  5

 ─────── ─────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   دخل الرسوم والعموالت 
 112.881 112,536 خدمات المعامالت المصرفية -  
 28.336 24,151 رسوم اإلدارة واألداء والسمسرة -  

 (9.450) (7,799) مصروفات الرسوم والعموالت

 ─────── ──────
─  128,888 131,767 

 ════════ ═══════

═ 
 

مليون دوالر أمريكي( من دخل  12.6: 2017مليون دوالر أمريكي ) 9,7مدرجة ضمن "رسوم اإلدارة واألداء والسمسرة" مبلغ وقدره 
 الرسوم المتعلقة بأنشطة األمانة والوكالة األخرى.

 

 2017 2018 دخل المتاجرة 6

 ─────── ─────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 29.198 30,203 معامالت العمالء – عمالت األجنبيةال صرف
 6.041 8,865 الخاصة بالبنك متاجرة الأنشطة 

 ──────
─ 

──────
─  39,068 35.239 

 ═══════

═ 
═══════

 مركزيةقد وأرصدة لدى بنوك ن )أ( 7 ═

 2018 2017 

 ─────── ─────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 484.124 903,916 (24وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري )إيضاح نقد 

 325.862 486,554 ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية

 ────── ────── 
 1,390,470 809.986 

 ═══════

═ 
═══════

اليومية. يةعمليات التشغيلالفي  لالستخدام ةاإلجباري غير متوفر حتياطيئع اإلإن ودا ═
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 مركزيةبنوك أذونات خزانة وودائع لدى  )ب( 7
 2018 2017 
 ──────── ───────

─ 
 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 610.952 352,859 مصرف البحرين المركزي

 1.376.244 1,140,183 بنك الكويت المركزي 

 407.909 294,932 البنك المركزي المصري

 140.744 130,753 البنك المركزي العراقي

 40.503 - بنك إنجلترا
 ──────── ─────── 
 1.918,727 2.576.352 
 ════════ ═══════ 
 

 .بالعمالت المحلية المعنية لكل منهاممولة هي و هي معروضة بالعملة المحليةالودائع لدى البنوك المركزية وأذونات الخزانة 
 

 قروض وسلف 8
 2018  2017 

 

 ألف
 % دوالر أمريكي

 ألف
 % دوالر أمريكي

     أ( حسب القطاع الصناعي

 14.6 2.923.110 13,5 2,732,571 استهالكي/ شخصي

 7.8 1.566.687 7,5 1,520,131 رهن سكني

 24,8 4.980.074 25,9 5,267,616 تجاري وصناعي 

 25,8 5.192.200 25,3 5,143,957 عقاري

 4.0 805.739 5,8 1.171.627 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 20,6 4.130.810 18,9 3,840,749 خدمات 

 0,6 115.380 0.7 147,872 حكومي/ قطاع عام

 1.8 373.770 2,4 494.684 أخرى
 ──────── ───── ──────── ────

─── 
 20,319,207 100.0 20.087.770 100.0 

  ─────  ────

─── 
  (264.389)  - هجماعيإنخفاض قيمة مخصوما  منها: مخصص 

  (324.679)  - ةمحدد إنخفاض قيمةمخصوما  منها: مخصص 

  -  (490,398) (2و 1مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

  -  (324,848) (3مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ───────
─ 

 ───────
─ 

 
 19,503,961  19.498.702  

 ═══════  ═══════
═ 

 
 

 2018  2017 

 

 ألف
 % دوالر أمريكي

 ألف
 % دوالر أمريكي

     ب( حسب اإلقليم الجغرافي
 18.1 3.640.879 18,1 3,670,637 مملكة البحرين

 48,2 9.683.976 48.5 9,859,978 دولة الكويت

 15,4 3.096.729 14,1 2,873,672 األخرىالخليجي دول مجلس التعاون 

 7,8 1.558.328 8,7 1,772,606 المملكة المتحدة

 8,0 1.601.126 8,5 1,723,554 جمهورية مصر العربية 

 1,0 205.848 0,9 174,880 أوروبا ) بإستثناء المملكة المتحدة( 

 1.0 200.977 0,5 92,920 آسـيا )باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي(

 0.5 99.907 0,7 150,960 دول العالم  بقية
 ──────── ───── ──────── ──── 
 20,319,207 100.0 20.087.770 100.0 
  ─────  ──── 

  (264.389)  - ةجماعي إنخفاض قيمةمخصوما  منها: مخصص 

  (324.679)  - ةمحدد إنخفاض قيمةمخصوما  منها: مخصص 

  -  (490,398) (2و 1مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

  -  (324,848) (3مخصوما  منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

 ───────  ───────  
 19,503,961  19.498.702  

 ═══════  ═══════  
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 )تتمة( قروض وسلف 8
 

 للقروض والسلف ج( الجودة االئتمانية 
 2017  2018ديسمبر  31 

 المجموع المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

      القروض والسلف 

      درجة المعيار العالي 

 2,844,665 3,452,323 - 127,873 3,324,450 األفراد

 8,952,988 9,016,248 - 324,598 8,691,650 الشركات

      درجة المعيار األساسي 

 1,051,099 312,086 - 135,532 176,554 األفراد

 6,857,365 7,158,771 - 2,189,098 4,969,673 الشركات

      منخفضة القيمة ائتمانيا  

 46,269 71,926 71,926 - - األفراد

 335,384 307,853 307,853 - - الشركات

 ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 
 17,162,327 2,777,101 379.779 20,319,207 20,087,770 

      

مخصوما  منها: مخصص 
 (589,068) (815,246) (324,848) (365,332) (125,066) الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 
 17,0.37,261 2,411,769 54,931 19,503,961 19,498,702 

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

 )ج( لإلفصاح عن جودة ائتمان القروض والسلف 31يرجى الرجوع إلى إيضاح 
 

 ائتمانيا   منخفضة القيمةوعد استحقاقها ولكنها غير م تئفاال( التحليل الزمني للقروض والسلف د
 

 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

     القروض والسلف

 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 

 ════════ ═══════ ═══════ ════════ 
 

 2017 

 
 لغاية
 يوما   30

 إلى  31من 
 يوما   60

 إلى  61من 
 المجموع يوما   89

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     القروض والسلف

 246.493 30.908 48.011 167.574 األفراد

 138.334 32.893 22.025 83.416 الشركات
 ──────── ─────── ─────── ──────── 
 250.990 70.036 63.801 384.827 

 ════════ ═══════ ═══════ ════════ 
 

يوما  على تلك الفائت موعد استحقاقها بأيام قليلة. ال تعتبر القروض الفائت موعد  30تتضمن القروض والسلف الفائت موعد استحقاقها لغاية 
 .ائتمانيا   قيمةمنخفضة الاستحقاقها المذكورة أعاله بأنها 
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 )تتمة( قروض وسلف 8

 
 بشكل فرديائتمانيا   منخفضة القيمةالالقروض والسلف  ( هـ
 

 2018 

 المجموع شركات أفراد 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    

 379,779 307,853 71,926 ائتمانيا   المنخفضة القيمةإجمالي القروض 

 (324,848) (263,571) (61,277) (3الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة مخصص 
 ─────── ─────── ─────── 
 10,649 44,282 54,931 
 ════════ ════════ ════════ 
    

 %85,5 %85,6 %85,2 المنخفضة القيمة ائتمانيا  تغطية القروض 
 ════════ ════════ ════════ 
    

 20,319,207 16,482,872 3,836,335 القروضإجمالي 
 ─────── ─────── ─────── 

 %1.9 %1.9 %1.9 ائتمانيا   المنخفضة القيمةنسبة القروض 
 ════════ ════════ ════════ 
 

 2017 

 المجموع شركات أفراد 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    

 381.653 335.384 46.269  المنخفضة القيمةإجمالي القروض 

 (324.679) (285.257) (39.422) ةمحددالانخفاض القيمة 
 ─────── ─────── ─────── 
 6.847 50.127 56.974 
 ════════ ════════ ════════ 
    

 %85.1 %85.1 %85.2 المنخفضة القيمة تغطية القروض 
 ════════ ════════ ════════ 
    

 20.087.770 16.145.737 3.942.033 إجمالي القروض
 ─────── ─────── ─────── 

 %1.9 %2.1 %1.2  المنخفضة القيمةنسبة القروض 
 ════════ ════════ ════════ 
 

 357,9ردي بشكل فائتمانيا   المنخفضة القيمةالقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض  بلغت
مليون دوالر أمريكي(. تتألف الضمانات من النقد  357.7: 2017ديسمبر  31) 2018 ديسمبر 31مليون دوالر أمريكي كما في 
 واألوراق المالية والعقارات. 

 
ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في  243,1بلغت القيمة المدرجة للتسهيالت االئتمانية المعاد هيكلتها 

 مليون دوالر أمريكي( دون أي تأثير جوهري على الخسائر االئتمانية المتوقعة. 238,9: 2017
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 )تتمة( قروض وسلف 8
 

 القروض والسلف  نخفاض قيمةامخصص  ( و
 القروض والسلف حسب الفئة: نخفاض قيمةاخسائر لمخصص تسوية فيما يلي 

 

 األفراد -( مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف 1
 2018  2017 

 جماعي محدد  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

        
 21,654 42,494  62,619    يناير 1في 

بيق نتيجة لتط اإلنتقالتعديالت 
المعيار الدولي إلعداد 
 - -  29,436    9التقارير المالية رقم 

 ────── ────── ────── ──────  ────── ────── 
 21,654 42,494  92,055 39,422 13,576 39,057 معاد عرضه –يناير  1في 

        إضافة/)خصم(:

 - -  - 2,348 1,371 (3,719) 1محول من المرحلة 

 - -  - 5,798 (5,798) - 2محول من المرحلة 
صافي إعادة قياس مخصصات 
الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (151) 17,263  18,762 16,950 551 1,261 للسنة 

 - (20,464)  (2,880) (2,880) - - * مبالغ تم شطبها خالل السنة
تعديالت سعر الصرف         

 1,694 129  (512) (361) (165) 14 وتعديالت أخرى

 ────── ────── ────── ──────  ────── ────── 
 23,197 39,422  107,425 61,277 9,535 36.613 ديسمبر 31في 

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

 الشركات  –( مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف 2
 

 2018  2017 

 جماعي محدد  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

        
 295,275 337,748  526,449    يناير 1في 

بيق نتيجة لتط اإلنتقالتعديالت 
المعيار الدولي إلعداد 
 - -  230,823    9التقارير المالية رقم 

 ────── ────── ────── ───────  ────── ────── 
 295,275 337,748  757,272 285,257 365,091 106,924 معاد عرضه –يناير  1في 

        إضافة/)خصم(:

 - -  - 81 - (81) 1 محول من المرحلة

 - -  - 21,645 (25,793) 4,148 2محول من المرحلة 
صافي إعادة قياس مخصصات 
الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 16,279 53,731  99,903 104,941 17,437 (22,475) للسنة 

 - (188,981)  (163,848) (163,848) - - * مبالغ تم شطبها خالل السنة

 (76,485) 76,485  - - - - تحويالت

تعديالت سعر الصرف 
 6,123 6,274  14,494 15,495 (938) (63) وتعديالت أخرى

 ────── ────── ────── ───────  ────── ────── 
 241,192 285,257  707,821 263,571 355,797 88,453 ديسمبر 31في 

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

 خالل السنة بالقيمة المدرجة للقروض. المشطوبة بالكامل المبالغتتعلق * 



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

36 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

 
 )تتمة( قروض وسلف 8
 

  اتمخصصالصافي احتساب  (ز
 القائمة الموحدة للدخل كالتالي:في سنة للمخصص الافي صاحتساب يتم تحديد 

 2018 
 ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

  
 118,665 (و 8صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلف )إيضاح 

 (42,738) القروض المشطوبة بالكامل في السنوات السابقة( من مخصص مبالغ مستردة من القروض والسلف خالل السنة )

 679 (9صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة )إيضاح 

 9,616 صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات غير المدرجة في الميزانية وأخرى
 ──────── 

 86,222 ةمخصص الخسائر االئتماني
 ════════ 
 

 2017 
 ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

  
 87,122 (و 8القروض والسلف )إيضاح  مخصص االنخفاض في قيمةصافي 

 (26,405) القروض المشطوبة بالكامل في السنوات السابقة( من مخصص مبالغ مستردة من القروض والسلف خالل السنة )

 2,280 (9غير المتاجرة )إيضاح الستثمارات المحتفظ بها لغرض امخصص االنخفاض في قيمة صافي 

 25,953 خرى األانخفاض القيمة  اتمخصصصافي 
 ──────── 

 88,950 ةمخصص الخسائر االئتماني
 ════════ 

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 9

 2018 

 

 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
 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 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 
 6,334,241 967,758 168,165 7,470,164 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 

     استثمارات غير مسعرة

     وشهادات إيداع: أوراق
 30,950 - 12,950 18,000 بنوك ومؤسسات مالية أخرىصادرة من قبل  -

 80,865 579 80,286 - 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( ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمار 9
 2017 

 
 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

 1.141.952 - - 1.141.952 دول مجلس التعاون الخليجي  اتحكوملسندات وسندات دين 
 1.100.076 - - 1.100.076 سندات دين حكومية أخرى وسندات 

 650.860 - - 650.860 سندات شركات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي
     وشهادات إيداع: أوراق

 1.770.930 - - 1.770.930 نوك ومؤسسات مالية أخرىبصادرة من قبل  -
 1.194.231 - - 1.194.231 صادرة من قبل شركات -

 39,091 1,165 37,926 - أسهم حقوق الملكية 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 
 5.858.049 37,926 1,165 5.897.140 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 

     استثمارات غير مسعرة

     وشهادات إيداع: أوراق
 57.788 - - 57.788 صادرة من قبل بنوك ومؤسسات مالية أخرى -

 86,703 - 86,703 - أسهم حقوق الملكية 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 
 57.788 86,703 - 144,491 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 

 6,041,631 1,165 124,629 5.915.837 المجموع

 ════════ ═════════

═ 

══════════  
 (39,221)     االنخفاض في القيمةات مخصوما  منها: مخصص

    ──────── 
    6,002,410 

    ═════════ 
 

 31أمريكي كما في  دوالرمليون  6,182,9ة بالتكلفة المطفأالمتاجرة المدرجة غير المحتفظ بها لغرض  اتستثمارلالبلغت القيمة العادلة 
مليون دوالر أمريكي تم تصنيفه  6,164,9مليون دوالر أمريكي( ومن ضمنها مبلغ وقدره  5.990.7 :2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر 

مليون دوالر  18,0مليون دوالر أمريكي( ومبلغ وقدره  5.932.9 :2017ديسمبر  31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ) 1ضمن المستوى 
 مليون دوالر أمريكي(. 57.8: 2017ديسمبر  31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ) 2ى أمريكي تم تصنيفه ضمن المستو

 

 ات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة.ستثمارالا ائتمان جودة
 2018  2017 

 المجموع المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

     محتفظ بها لغرض غير المتاجرة تاستثمارا

 3,914,616 5,027,828 - 4,909 5,022,919 درجة المعيار العالي 

 2,001,221 2,275,757 - 151,944 2,123,813 درجة المعيار األساسي 

 ──────── ──────── ─────── ──────── ─────── 
 7,146,732 156,853 - 7,303,585 5,915,837 

الخسائر  اتمخصوما  منها: مخصص
 (39,221) (13,451) - (3,722) (9,729) االئتمانية المتوقعة 

      
بالقيمة مدرجة أدوات أسهم حقوق الملكية 

 125,794 278,394 - - -  العادلة
 ──────── ──────── ─────── ──────── ─────── 
 7,137,003 153.131 - 7,568,528 6,002,410 

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

 )ج( للحصول على مزيد من التفاصيل عن جودة االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة. 31يرجى الرجوع إلى إيضاح 
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 )تتمة( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 9

 
 فيما يلي التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات: 

 

 2018  2017 

 جماعي محدد  المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
  أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

        
 77,271 12,963  39,221    يناير 1في 

بيق نتيجة لتط اإلنتقالتعديالت 
المعيار الدولي إلعداد 
 - -  (23,404)    9التقارير المالية رقم 

 ────── ───── ────── ──────  ────── ────── 
 77,271 12,963  15,817 450 2,520 12,847 معاد عرضه –يناير  1في 

        إضافة/)خصم(:

 - -  - - 829 (829) 1محول من المرحلة 
صافي إعادة قياس مخصصات 
الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 2,280 -  679 - (77) 756 للسنة 

 - (12,436)  - - - -  مبالغ تم شطبها خالل السنة

وإعادة تعديالت سعر الصرف 
 (40,780) (77)  (3,045) (450) 450 (3,045) خرىالتصنيفات األ

 ────── ───── ────── ──────  ────── ────── 
 38,771 450  13,451 - 3,722 9,729 ديسمبر 31في 

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

 

 ات في شركات زميلة استثمار 10
 

 :كالتاليالشركات الزميلة الرئيسية للمجموعة هي 
 

 اإلسمية الملكية بلد التأسيس االسم

  2018 2017 
    

 %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  ش.م.ك.شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي 

 
 :الشركات الزميلةات المجموعة في ستثمارفيما يلي ملخص المعلومات المالية ال

 2018 2017 
 ────── ────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   

 5.937.476 6,712,855 الموجودات 

 4.967.284 5,585,550 المطلوبات 

 23.251 40,941 )حصة المجموعة(صافي الربح والدخل الشامل للسنة 
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 )تتمة(ات في شركات زميلة استثمار 10

 

األهلي  القوائم المالية للبنكالمسجلة في تستند المعلومات على المبالغ أدناه.  ش.م.ع.ع.المعلومات المالية للبنك األهلي تم تقديم 
 .ع.ع.م.ش

 
 ديسمبر 31

2018 
 ديسمبر 31

2017 

 
 مليون

 دوالر أمريكي
 مليون

 دوالر أمريكي

   .ش.م.ع.علبنك األهلي ا
   

   المعلومات المتعلقة بالميزانية 

 4.245.3 4,858,9 قروض وسلف

 563,0 556,0 أوراق مالية استثمارية  

 5.232.7 5,949,1 مجموع الموجودات 

 3,768,4 4,316,0 ودائع العمالء

 4,440,9 5,016,7 مجموع المطلوبات 

    بقائمة الدخلالمعلومات المتعلقة 

 145,9 161,4 مجموع الدخل التشغيلي

 69,3 74,8 صافي الربح للسنة 

 67.9 61,2 مجموع الدخل الشامل

 13,0 13,0 أرباح أسهم مستلمة خالل السنة

    بقائمة التدفقات النقدية المعلومات المتعلقة 

 131,0 412,9 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 (62.0) (356,8) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 9,0 78,5 صافي النقد من األنشطة التمويلية
 

اق بناء  على األسعار المسعرة في سوق مسقط لألور ع..عالبنك األهلي ش.م.البنك األهلي المتحد في  ستثمارالقيمة السوقية ال بلغت
 مليون دوالر أمريكي(. 224.1: 2017ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 198,6المالية 

 

 استثمارات عقارية  11
 

، إن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 2018ديسمبر  31مقتناه من قبل المجموعة ويتم إثباتها بالتكلفة. كما في  عقاراتتمثل هذه 
 نيمليون دوالر أمريكي(. تم تقييم االستثمارات العقارية من قبل مثمن 291.3: 2017ديسمبر  31دوالر أمريكي )مليون  320,3هي 
 3من المستوى وتم تصنيفها ضغير القابلة للمالحظة السوق بيانات ستخدام مدخالت التقييم ذات التأثير الجوهري بناء  على ين بامستقل
 لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.في ا

 

 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 12
 2018 2017 
 ─────── ─────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 3.748 2,365 (22موجودات ضريبة )إيضاح 

 160.644 236,800 فوائد مستحقة القبض

 91.191 117,888 (28موجودات مالية مشتقة )إيضاح 

 361.337 407,041 مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم أخرى

 ─────── ─────── 
 764,094 616.920 
 ════════ ════════ 
 

: 2017ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 296,2خرى على موجودات مستردة بإجمالي األذمم التتضمن المبالغ المدفوعة مقدما  و
 مليون دوالر أمريكي(.  255,6

 

متعلقة بموجودات مالية مصنفة ( : ال شيء2017مليون دوالر أمريكي ) 12,2تتضمن الفوائد المستحقة القبض على مبلغ وقدرة 
.بموجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة ويتعلق الرصيد المتبقيكمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
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 ممتلكات ومعدات 13
 

 المجموعة:فيما يلي صافي القيم الدفترية لممتلكات ومعدات 
 2018 2017 
 ──────── ──────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 92.976 92,253 أراضي مملوكة ملكا  حرا  
 26.146 27,850 مباني مملوكة ملكا  حرا  

 37.350 36,451 مباني وأراضي مستأجرة
 49.715 53,321 أجهزة تقنية معلومات وأخرى 

 20.485 27,189 التنفيذ أعمال رأسمالية قيد
 ──────── ──────── 
 237,064 226.672 
 ════════ ════════ 
 

السوق يانات بستخدام مدخالت التقييم ذات التأثير الجوهري بناء  على من قبل مثمن مستقل با مملوكة ملكا  حرا  الراضي األتم تقييم 
 لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.في ا 3وتم تصنيفها ضمن المستوى غير القابلة للمالحظة 

 

 الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة  14
 

 2018  2017 

 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
 أمريكيدوالر 

        

 474.632 48.071 426.561  480,830 49,531 431,299 يناير 1في 

 تعديالت 
 سعر الصرف

 وتعديالت
 6.198 1.460 4.738  (2,511) (517) (1,994) ىأخر

 ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 
 31في 

 480.830 49.531 431.299  478,319 49,014 429,305 ديسمبر
 ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ 

 الشهرة:
. القيمة إنخفاضألغراض فحص للشركات المقتناة الوحدات المنتجة للنقد  إلىيتم تخصيص الشهرة المقتناة من خالل دمج األعمال 

 .30إيضاح ة من الوحدات المنتجة للنقد في تم إظهار القيمة المدرجة للشهرة والموجودات غير الملموسة المخصصة لكل وحد
 

 للوحدات المنتجة للنقد لالستردادالفرضيات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة 
نقدية من الميزانيات التدفقات التوقعات ستخدام اب القيمة المستعملةلكل وحدة منتجة للنقد على حساب  لالستردادتعتمد قيمة الشهرة القابلة 

ستخدام معدل النمو االسمي إلجمالي الناتج المحلي في الدول المعنية ابالمالية المعتمدة من قبل اإلدارة، لتوقعات لفترة خمس سنوات 
اطر مالئمة مخ دل لتخصيص عالوةات النقدية تكلفة رأس المال المعالتدفق توقعات التي تعمل فيها. يمثل معدل الخصم المطبق على

إلى  %8.8: 2017) %16,9إلى  %8,8 الشهرة قيمةنخفاض ا لفحص. بلغ معدل الخصم المستخدم تلك لقطاعات األعمال
نة وللوحدات المنتجة للنقد كانت حساسة لفحص مر لالستردادالقابلة القيم إن الفرضيات الرئيسية المستخدمة في تقدير (. 17.3%

 لقيمةاعلى هذا األساس، تعتقد اإلدارة بأن التغيرات المعقولة في الفرضيات الرئيسية المستخدمة لتحديد . القيمة المستعملةحسابات 
 .  في القيمة إنخفاضللوحدات المنتجة للنقد للمجموعة سوف لن ينتج عنها  لالسترداد ةالقابل

 

 موجودات غير ملموسة: 
على  ناء  محددة. بالغير ذات األعمار  للشركات التابعةخيص المصرفية االملموسة بصورة رئيسية على الترتتضمن الموجودات غير 

تم تحديد  .(ال شيء: 2017)في القيمة  لالنخفاضالسنوي للموجودات غير الملموسة، لم يتم تحديد أي مؤشر  نخفاض القيمةاتقييم 
لنهائية المتوقعة.اوقيمها  اقتنائهاقتناء عن طريق خصم األرباح المستقبلية المتوقعة من الالمصرفي في وقت الترخيص لالعادلة  قيمال
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 ودائع من بنوك  15

 2018 2017 
 ──────── ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 1.146.635 1,373,846 تحت الطلب وقابلة لالستدعاء  حسابات

 2.796.598 2,378,946 ودائع ألجل
 ──────── ──────── 
 3,752,792 3.943.233 
 ════════ ════════ 

 شراء إعادة بموجب إتفاقيات  اقتراضات 16
 

 إعادة شراء رئيسية، التي بموجبها خالل إتفاقياتمختلفة من لدى مؤسسات مالية  بضمانات ائتمانية اقتراضخطوط المجموعة لدى 
على م الضمان يقديتم تمليار دوالر أمريكي(.  5,6: 2017ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي ) 6,8مبلغ يصل إلى  يمكن أن تقترض

 غير المتاجرة.غرض ات المحتفظ بها لستثمارمحتفظ بها ضمن محفظة االهيئة سندات دين ذات فئة استثمارية 
 

: 2017ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 1,832,1قتراضات بموجب هذه االتفاقيات الا، بلغت 2018ديسمبر  31كما في 
مليون دوالر  2,036,4المرهونة كضمان ن ذات الفئة االستثمارية الديّ القيمة العادلة لسندات بلغت مليون دوالر أمريكي( و 1.272.8
 مليون دوالر أمريكي(.  1.437.6: 2017 ديسمبر 31أمريكي )

 

 ودائع العمالء  17
 2018 2017 
 ──────── ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 3.999.944 4,473,268  وقابلة لالستدعاءحسابات جارية 

 2.178.777 2,155,917 حسابات التوفير

 15.831.136 17,030,850 ودائع ألجل 
 ──────── ──────── 
 23,660,035 22.009.857 
 ════════ ════════ 

 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  18
 2018 2017 
 ──────── ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 145.647 229,184 فوائد مستحقة الدفع 

 148.612 179,516 رسوم مستحقة ومبالغ أخرى مستحقة الدفع 

 143.145 187,156 (28ماليه مشتقه )إيضاح مطلوبات 

 425.238 416,174 *أخرى ائتمانيةأرصدة 

 50.037 48,607 (22إيضاح )ضريبة  مطلوبات

 - 37,274 مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة**
 ──────── ──────── 
 1,097,911 912.679 
 ════════ ════════ 
 

المتعلقة بالمطلوبات  مليون دوالر أمريكي(  0.6: 2017مليون دوالر أمريكي ) 0,9تتضمن الفوائد المستحقة الدفع على مبلغ وقدرة 
 .فأةمتعلق بالمطلوبات المدرجة بالتكلفة المطوالرصيد المتبقي المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

األسهم  وأرباح ةمكتسبالغير والرسوم  التأمينذات الصلة بالتقنية على مخصصات  أساسا  االئتمانية األخرى رصدة تتضمن األ* 
 وودائع الهامش والدائنين اآلخرين. لمعاشات التقاعديةالمستحقة الدفع وصندوق ا

 

.غير المسحوبة العقود المالية مثل الضمانات وعقود االرتباطاتتمثل هذه مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على * *
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 مطلوبات ثانوية  19

 

 المعنية.  للبنوكثانوية لمطالبات جميع الدائنين اآلخرين  االقتراضاتتعتبر هذه 
 2018 2017 
 ────── ────── 

 
 تاريخ

 اإلستحقاق

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    مؤسسة التمويل الدولية:
    

 22.222 - 2018  2018ديسمبر  17تم سدادها بتاريخ  -

    

بعد و 2019أبريل  15أربعة أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ في  ىتسدد عل -
 165.000 165.000 2020 .2020أكتوبر  15بما في ذلك ذلك التاريخ و

  ─────── ─────── 
  165.000 187.222 

  ─────── ─────── 
    أخرى:

    
 ستحقاقالسنوات يسدد عند ا 10دين ثانوي مدته  -

 17.997 17,997 2020 2020يناير  20بتاريخ 

    

 ستحقاقالتسدد عند ا -

سنوات  5
وإشعار مدته 

 9.985 9,700 ا  واحد يوما  

    
  ─────── ─────── 

  27,697 27.982 
  ─────── ─────── 
  192,697 215.204 

  ═══════ ═══════ 
 الحقوق 20

 

 2017 2018 األسهم العادية: -رأس المال 
 ───────

── 

───────

── 
 المصرح به: )أ(

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   رأس المال     
دوالر  0.25قدرها مليون سهم( بقيمة إسمية 10.000: 2017مليون سهم ) 10,000
 2.500.000 2,500,000 للسهم   أمريكي

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

   
 2017 2018 الصادر والمدفوع بالكامل: )ب(

 ─────── ─────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 1.889.213 1,992,541 دوالر أمريكي للسهم( 0.25العادية )بقيمة إسمية قدرها رأس المال لألسهم 

 ═══════ ═══════ 
 7.556.9 7,970,2 عدد األسهم )بالماليين(

 ═══════ ═══════ 
 18.2 21,6 عدد أسهم الخزانة )بالماليين(

 ═══════ ═══════ 
   

 2017 2018 التغيرات في األسهم العادية
 ─────── ─────── 
 )العدد بالماليين( 

   
 6.845.3 7.556.9 يناير  1كما في  االفتتاحيالرصيد 

 687.0 379.5 مضافا  إليه: إصدار أسهم منحة   
 24.6 33.8 )ج(( 20: اصدار أسهم اضافية )إيضاح مضافا  إليه

 ─────── ─────── 
 7.556.9 7,970,2 ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في 

 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( الحقوق 20
 

 وخطة األسهم اإللزامية سهم الموظفين خطة شراء أ )ج(
المساهمين في من قبل  ابهتم التصريح و ،2005مارس  29أسهم الموظفين من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ خطة شراء تمت الموافقة على 

 بإصداربالتصريح أسهم الموظفين تمديد خطة شراء لقد تمت الموافقة على  .2004أكتوبر  5الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ اجتماع 
 من قبل:مليون سهم عادي  100

 

 ؛(2014نوفمبر  5( مجلس إدارة )بتاريخ 1)
 (؛2015مارس  9في  المؤرخ( وزارة التجارة )الخطاب 2)
 (؛2015مارس  10في الخطاب المؤرخ صرف البحرين المركزي )لم( إدارة مراقبة األسواق المالية 3)
 و (؛2015مارس  18 وفي 2015فبراير  22في الخطابات المؤرخة مصرف البحرين المركزي )لقطاع التجزئة مصارف مراقبة ( إدارة 4)
 .(2015مارس  31بتاريخ )للمساهمين العمومية السنوي اجتماع الجمعية ( 5)
 

، ين لمجموعة البنك األهلي المتحدللموظفين المؤهلمليون سهم  100أسهم الموظفين المعتمدة، تم التصريح بإصدار  لشروط خطة شراء ا  وفق
أحجام شرائح األسعار وتوقيت ويتم تحديد . 2019سنة إلى  2015الممتدة من سنة فترة ال( على مدى 13-9 الشرائحفي خمس شرائح سنوية )

نة التعويضات. جلقديرية لعلى السلطة الت الفردية لكل شريحة بناء  سيتم إجراء التخصيصات  .ضمن معايير محددة، اإلدارةمجلس من قبل األسهم 
اض أغرذات شركة وهي ، )مقفلة( ش.م.ب. المزايا، شركة خطة شراء أسهم الموظفين القائمةلشركة سهم األتم إصدار هيكل السابق، يلوفقا  ل

 خطة شراء أسهم الموظفينأسهم بإصدار  تقوم شركة المزايا بدورهاس .لالحتفاظ باألسهم، 2005أغسطس  29بتاريخ خاصة تم تأسيسها 
ثل القيمة تممالية  ورقة، كل باألسهمالمرتبطة  ثانويةالغير مضمونة والغير األوراق المالية عدد مماثل من الموظفين، انتفاع ، لملكية لألمناء

تخضع األوراق المالية الصادرة بموجب النظام  .حقوق اإلصدارو / أو أرباح أسهم و معدلة ألي إصدار أسهم منحةاالقتصادية للسهم العادي، 
 لمعايير وشروط االكتساب على النحو المحدد في قواعد خطة شراء أسهم الموظفين. 

 

بالكامل  تخصيصهاوتم  .11 ةدوالر أمريكي للسهم بموجب الشريح 0,48بسعر عادي سهم  18,368,831البنك  أصدر، 2017الل سنة خ
وتم تخصيصها  12دوالر أمريكي للسهم بموجب الشريحة  0.50سهم عادي بسعر  26,333,496، أصدر البنك 2018خالل سنة للموظفين. 

سيتم اكتساب األوراق المالية بالتساوي على مدى ثالث سنوات سهم منحة.  10.244.939كانت هذه األسهم مؤهلة لعدد بالكامل للموظفين. 
 من تاريخ المنح وعلى النحو المحدد من قبل لجنة التعويضات.

 

أسهم  خطة شراءبلغ عدد األسهم الصادرة بموجب ، سهم( 68,439,948: 2017) 2018خالل سنة  سهم 31,072,059الحقا  السترداد 
 (.182,344,653: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31سهم كما في  187,851,029الموظفين 

 

ستصدر في البداية كحقوق خيار المعتمدة والتي اإللزامية  عادي لخطة األسهمسهم  مليون 50لغاية نفسها على إصدار  كما وافقت الجهات
سهم ألأو اإلصدارات األخرى أسهم منحة في المستقبل وحقوق اإلصدار ألية توزيعات معدلة لبنك األهلي المتحد، سهم العادية لعلى األتمارس 

 الخياراتهذه . تم اعتماد إصدار البنكمن قبل أو توحيد األسهم العادية أو تجزئة السهم إعادة تصنيف  وأعن أي إعادة تنظيم دلة ناتجة امع
 1من  مصرف البحرين المركزي، ابتداء  للدليل اإلرشادي ل 5.4.2نموذج وحدة الرقابة عالية المستوى نطاق ضمن لموظفي البنك التي تقع 

ن مأحجام الشريحة الفردية يتم تحديد الموظفين السنوية. ات خمس شرائح سنوية، المقابلة لدورة تعويضفي  2019يناير  1إلى  2015يناير 
عر يمكن ممارسة الخيارات بس مصرف البحرين المركزي.أنظمة  ، ضمنالمحددينللموظفين لتحديد المكافأة السنوية لتعويضات لجنة اقبل 

الخيارات تنتهي على التوالي،  %15و %35و %50نسبة بلكل خيار على مدى فترة الخدمة لمدة ثالث سنوات دوالر أمريكي  0.25منح ال
 .منحةشهر الهاء من تاريخ انت شهرا   12خالل في 
 

، أصدر البنك 2018خالل سنة . 2016سهم كجزء من مكافآت أداء أسهم المنحة المؤجلة لسنة  6.208.326أصدر البنك ، 2017خالل سنة 
سهم  1,014,874كانت هذه األسهم مؤهلة للحصول على . 2017سهم كجزء من مكافآت أداء أسهم المنحة المؤجلة لسنة  7,444,378

 منحة.
 

خطة بلغ عدد األسهم الصادرة بموجب ، سهم( 4,097,279: 2017) 2018خالل سنة سهم  2,989,100لممارسة حقوق اكتساب الحقا  
  (.13,334,875: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31سهم كما في  18,805,027أسهم الموظفين  شراء

 

اإللزامية  مليون سهم بالكامل بموجب خطة شراء أسهم الموظفين وخطة األسهم 150 األسهم المخصصة المعتمدة والبالغة تم استهالكبما أن 
 25مليون سهم إضافي من األسهم العادية للبنك األهلي المتحد بقيمة إسمية قدرها  150إصدار  ىعلالمذكورة أعاله، وافقت الجهات نفسها 

 . تمتاإلدارةمجلس تم تحديده من قبل النحو الذي  ىعلسهم الموظفين شراء أوخطه اإللزامية  األسهم، لغرض خطه سنتات أمريكية للسهم
 :مليون سهم عادي من قبل 150على إصدار الموافقة 

 

 (؛2018يناير  24( مجلس إدارة )بتاريخ 1)
 ؛(2018فبراير  20( وزارة التجارة )الخطاب المؤرخ في 2)
 (؛2018فبراير  19)الخطاب المؤرخ في  ( إدارة مراقبة األسواق المالية لمصرف البحرين المركزي3)
 (؛ و2018فبراير  15( إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة لمصرف البحرين المركزي )الخطابات المؤرخة في 4)
 (.2018مارس  29للمساهمين )بتاريخ  الغير عادية( اجتماع الجمعية العمومية 5)

 



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

44 

 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
 2018ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( الحقوق 20
 

 )تتمة(خطة شراء أسهم الموظفين وخطة األسهم اإللزامية  )ج(
 

سهم كجزء من مكافآت أداء أسهم المنحة المؤجلة  11.000.000 ما يصل إلى بموجب خطة األسهم اإللزامية، قرر مجلس اإلدارة إصدار
  ألي إصدار أسهم منحة وأرباح أسهم إلى إن يتم ممارسة الحقوق بموجب خطة األسهم اإللزامية. األسهم. يحق تعديل هذه 2018لسنة 

 

 1 رأس المال فئةأوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن     )د(
 2018 2017 
 ───────

── 

───────

── 
 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 400.000 400.000 ((1د)20الصادرة من قبل البنك )

 200.000 200.000 ((2د) 20الصادرة من قبل الشركة التابعة )
 ──────── ──────── 
 600.000 600.000 
 ════════ ════════ 
 

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

"البورصة شهادات رأس المال مدرجة في إن . مالية دائمة وثانوية وغير مضمونةسنوات. هذه األوراق ال 5التعيين بعد كل 
لمطالبة هذه األوراق المالية اال يحق لحاملي . التقديرية الخاصة إجراء التوزيع بناء  على سلطتهللبنك اختيار ويجوز األيرلندية". 

 السداد. ال تحمل األوراق المالية أيلتعثر في لولن يتم النظر في مثل هذا الحدث بأنه حدث بتوزيع األرباح على تلك الشهادات 
 حقوق. التاريخ استحقاق وتم تصنيفها ضمن 

 

أوراق رأسمالية دائمة إضافية مدرجة ضمن رأس ع.، شركة تابعة للبنك، البنك األهلي المتحد ش.م.ك.، أصدر 2016سنة خالل  (2)
 بالمائة 5.5نسبة بمعدل ربح تحمل والتي  3بازل اتفاقية مع متطلبات المتوافقة مليون دوالر أمريكي  200بقيمة  1المال فئة 
تصنف ضمن الحقوق. إن شهادات رأس المال هي ثانوية وغير مضمونة وستحمل مبالغ توزيع دورية نصف سنوية لمؤهلة 

 ات رأستعلق بشهاد(. قد يتم إلغاء توزيع المبالغ الدورية فيما ي2021أكتوبر  25متأخرة في الدفع، حتي تاريخ االستدعاء األول )
إن شهادات رأس المال مدرجة على أساس غير تراكمي. للجهة المصدرة  بناء  على السلطة التقديرية الخاصةالمال )كليا  أو جزئيا ( 

)كليا  ية بالقيمة االسمال تحمل هذه الشهادات أي تاريخ استحقاق ويتم استدعائها . وبورصة ناسداك دبي "البورصة األيرلندية"في 
دفوعات بتاريخ كل توزيع للم معينةفي تاريخ االستدعاء األول وتخضع لشروط  ةالمصدرالجهة لكن ليس جزئيا ( بناء  على خيار و

 بعد ذلك. 
 

 اتحتياطياإل 21
 

 عالوة إصدار أسهم أ (
ون نص عليها قانيعالوة إصدار األسهم الناتجة عن إصدار البنك لألسهم العادية هي غير قابلة للتوزيع إال في الحاالت التي  

 الشركات التجارية البحريني.
 

 رأسمالي إحتياطي ب(
لرأسمالي. إن ا 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  حتياطيهذا اإل
 

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

من رأس المال المدفوع.  %50القانوني على أساس سنوي. ويجوز للبنك أن يقرر إيقاف مثل هذا التحويل عندما يبلغ اإلحتياطي 
 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.يإن 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(
 تأثيرات التحويل الناتجة عن توحيد الشركات التابعة واستثمارات في الشركات الزميلة. على تتضمن هذه  
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 )تتمة(ات حتياطياإل 21

 

 خر اآلشامل الدخل الإحتياطي  و(

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأدوات الديّن يمثل هذا اإلحتياطي التغيرات في القيم العادلة الستثمارات أسهم حقوق الملكية  
 خر. اآلشامل الدخل خالل الالتي تم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من 

 

 إحتياطي تحوط التدفقات النقدية ز(
 

 الجزء الفعال للمكسب أو الخسارة الناتجة من أدوات تحوطات التدفقات النقدية للمجموعة. 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 
2018  8.480 35.568 (423.986) (12.981) (26.659) - (55.332) (474.910) 

 نتيجة اإلنتقالتعديالت 
لتطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية 

 54,644 - - - 54,644 - - -  9رقم 

 ──────

─ 

──────

── 

─────── ──────

─── 

───────

─ 

──────

── 

──────

── 

──────

يناير  1الرصيد في  ──
 (420.266) (55.332) - (26.659) 41.663 (423.986) 35.568 8.480 معاد عرضه – 2018

         
 (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) 

 ══════

═ 

══════

═ 
═══════ ══════

═ 
═══════ ══════

═ 
══════

═ 

══════

══  

  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

 أمريكي دوالر

 ألف

 دوالر أمريكي

يناير  1الرصيد في 
2017  8.480 36.256 (455.168) (11.019) (23.783) - (57.742) (502.976) 

         
 31.182 - - - - 31.182 - - تعديالت تحويل العمالت 

تحويالت إلى القائمة 
 (1.570) - - (1.570) - - - - الموحدة للدخل 

صافي تغيرات القيمة 
 (6.972) - - (1.306) (5.666) - - - العادلة 

األرباح تحويالت إلى 
 (460) - (3.921) - 3.704 - (243) - المبقاة

تغيرات القيمة العادلة 
 6.331 2.410 3.921 - - - - - وتغيرات أخرى

إعادة تقييم األراضي 
 (445) - - - - - (445) - المملوكة ملكا  حرا  

 ──────

─ 

──────

── 

─────── ──────

─── 

───────

─ 

──────

── 

──────

── 

──────

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

 ══════

═ 

══════

═ 
═══════ ══════

═ 
═══════ ══════

═ 
══════

═ 

══════

══ 
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 )تتمة(اإلحتياطيات  21

 

تنتج مخاطر تحويل العمالت األجنبية أساسا  من استثمارات المجموعة في البلدان المختلفة. يتم تحويل موجودات ومطلوبات تلك الشركات 
التابعة إلى الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية. يتم تحويل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط 

فروق صرف ناتجة عن التحويل في "إحتياطي تحويل العمالت  يتم تضمين أيرف السائدة لفترات إعداد التقارير المالية. أسعار الص
 األجنبية" التي تشكل جزءا  من الدخل الشامل اآلخر بالتناسب بين الحقوق غير المسيطرة وحقوق المالك.

 

ية وذلك لتخفيف أي من مخاطر العملة في عدد من الطرق بما في ذلك االقتراض تقوم المجموعة بتحوط صافي االستثمار في العمليات األجنب
 للدوالر األمريكي إلى أقصى حد ممكن والعقود اآلجلة.مركز مغطى ببالعملة األساسية، هيكلية التحوط على شكل االحتفاظ 

 

 أرباح أسهم مدفوعة وموصى بتوزيعها  (ط
 2018 

 للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم للمساهمينرباح أسهم موصى بتوزيعها خاضعة أ
 ألف

 دوالر أمريكي

  
 398.838 سنتات أمريكية للسهم  5.0أرباح أسهم نقدية على األسهم العادية بواقع 

  
 %10 إصدار أسهم منحة

 

 2017 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

  تم إعالنها ودفعها خالل السنة

 341.578 ( أمريكية للسهم سنتات 4.5بواقع : 2017) سنتات أمريكية للسهم 4.5أرباح أسهم نقدية على األسهم العادية بواقع 
  

 %5 (%10: 2017إصدار أسهم منحة )
 

 1دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة وصكوك توزيع أوراق رأسمالية  ي(
 2018 2017 
 ──────────── ──────────── 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

في المئة سنويا  على األوراق الرأسمالية الدائمة المدرجة ضمن رأس المال  6.875توزيع بواقع 
 27.500 27.500 1فئة 

 11.000 11.000 1في المئة سنويا  على الصكوك الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  5.5توزيع بواقع 
 ──────────── ──────────── 

 38,500 38,500 
 

══════════ ══════════ 

 ضرائب  22
 2018 2017 
 ──────────── ──────────── 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

   (:18و 12الميزانية الموحدة )اإليضاحين 

 3.748 2,365 ضريبي مؤجل موجود -
 

══════════ ══════════ 

 (26.737) (27,217) مطلوب ضريبي حالي -
 (23.300) (21,390) مؤجل مطلوب ضريبي  -

 ──────────── ──────────── 

 (48,607) (50.037) 
 

══════════ ══════════ 

   القائمة الموحدة للدخل:

 40.925 42,678 مصروف ضريبي حالي على العمليات الخارجية -

 83 1,067 ضريبي مؤجل على العمليات الخارجية مصروف -
3  ──────────── ──────────── 

 43,745 41.008 
 ══════════ ══════════ 

 

للوحدات إلى السلطات الخاضعة للضريبة على األرباح المستحقة تتضمن المصروفات الضريبية للمجموعة على جميع الضرائب المباشرة 
، فإنه ليس من العملي عرض تسوية وبالتالي للقوانين الضريبية السائدة في تلك السلطات القضائية. فقا  ، والمعنية في كل بلد من بلدان التأسيس

بالبنك األهلي أساسا  يبية مصروفات الضرتتعلق ال. الفعليةالضريبية  مع تفاصيل المعدالتواألرباح الخاضعة للضريبة بين األرباح المحاسبية 
( %22.5: 2017) %22.5هو  لبنك األهلي المتحد مصرن معدل الضريبة الفعلي لإ .ي المتحد مصرالبنك األهلو تحدةالمتحد المملكة الم

(. %19.25: 2017) %19,0هو  المملكة المتحدةالبنك األهلي المتحد و
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 نصيب السهم في األرباح 23
 

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.
 

 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح:  حسابيعكس التالي الدخل ومعلومات األسهم المستخدمة في 
 
 2018 2017 
 ──────────── ──────────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

   في األرباح العادي للسهم والمخفض صافي الربح لحساب النصيب األساسي 

 618.715 697,534 العائد إلى حقوق مساهمي البنكصافي الربح 
   

 التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة المدرجة ضمن رأس منها (:  مخصوم)
 (35.740) (35,740)  1المال فئة 

 ──────────── ──────────── 

 صافي الربح المعدل العائد إلى حقوق حاملي األسهم العادية للبنك لحساب النصيب 
 582.975 661.794 األرباح العادي فيللسهم  والمخفض األساسي

 

══════════ ══════════ 

   

 7.4 8,3 )سنتات أمريكية( األرباح العادي فيللسهم والمخفض النصيب األساسي 
 

══════════ ══════════ 

 

 
 عدد األسهم
 )بالماليين(

 2018  2017 
    

 7,912  7,949 منحةالألسهم  القائمة خالل السنة المعدلدية المتوسط المرجح لألسهم العا
 ═════════  ═════════ 

 7,912  7,949 باح في األرالعادي لسهم لنصيب المخفض الالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لحساب 
 ═════════  ══════════ 

 

 النقد وما في حكمه 24
 

 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية على مبالغ الميزانية التالية:يشتمل النقد وما في حكمه المتضمن في 
 
 2018  2017 
 ألف     

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    

 484.124  903,916 (أ() 7 اإلجباري )إيضاح حتياطيمركزية، بإستثناء ودائع اإلنقد وأرصدة لدى بنوك 

بتواريخ استحقاق أصلية لفترة  –أخرى مركزية وبنوك ودائع لدى بنوك أذونات خزانة و
 2,185,048 ثالثة أشهر أو أقل 

 

2,044,598 
 ────────  ──────── 
 3,088,964  2.528.722 

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

 

تدخل المجموعة ضمن أعمالها اإلعتيادية في معامالت دون شروط تفضيلية مع مساهمين رئيسيين وشركات زميلة وأعضاء مجلس اإلدارة 
اف جميع القروض والسلف لألطرتعتبر مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. ال ةسيطرالأو سيطرة لل خاضعةواإلدارة العليا وشركات 

 . للخسائر االئتمانية المتوقعة وتخضعذات العالقة منتجة 
 

 : درجة في القوائم المالية الموحدةفيما يلي الدخل والمصروفات وأرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة الم
 

 

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

 أمريكيألف دوالر 
  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 -  ارتباطات والتزامات محتملة

مكافآت الموظفين قصيرة 
 15,963 2,642 13,321 - - - األجل 

مكافآت نهاية الخدمة 
 للموظفين 

- - - 1,823 149 1,972 
رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 

 2,314 - - 2,314 - - 3الصلةومصروفات ذات 
 

 

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

 ألف دوالر أمريكي
  اإلدارة العليا         

 
مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

أعضاء 
مجلس 

اإلدارة غير 
 التنفيذين 

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 

التابعين 
 المجموع أخرى   2لإلدارة

       
 11.182 49 241 7.073 3.756 63 دخل الفوائد 

 112.080 12 113 696 12 111.247 مصروفات الفوائد 
 2.748 2 11 288 2.338 109 رسوم وعموالت
 113.336 - - - 113.336 - ودائع لدى بنوك 
 167.615 - - قروض وسلف

 
7.310 1.767 176.692 

 6.686 - - - 6.686 - ودائع من بنوك 
 6.021.867 1.916 7.035 46.248 - 5.966.668 1العمالء ودائع

 197.207 - - - - 197.207 مطلوبات ثانوية
 622 - - - 622 - المطلوبات المالية المشتقة 

 353.669 - - 155.511 198.158 -  ارتباطات والتزامات محتملة
مكافآت الموظفين قصيرة 

 15.218 3.781 11.437 - - - األجل 
مكافآت نهاية الخدمة 

 للموظفين 

- - - 1,663 472 2,135 
رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 

 2,226 - - 2,226 - - 3الصلةومصروفات ذات 
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 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة 25
 
مليون  6,978بإجمالي  الخليجي على ودائع من مؤسسات مملوكة من قبل حكومات دول مجلس التعاون تتضمن ودائع العمالء1

 دوالر أمريكي(.مليون  5.925: 2017ديسمبر  31دوالر أمريكي )
 
ساهمي البنك مذين يتم تعيينهم من قبل )الموظفين( ال بنك األهلي المتحدأعضاء مجلس اإلدارة التابعين إلدارة مجموعة اليتم استبعاد 2

ركاته شأي من في مجالس إدارات البنك األهلي المتحد لتمثيل اإلدارة أو من قبل  األهلي المتحد إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد
اإلدارة  مجلساجتماعات حضور أو  عضويتهملمكافآت إضافية أية من الحصول على  ذات الصلة مشركاته الحليفة أو لجانه والتابعة أ

آت نهاية الخدمة ومكافمكافآت الموظفين القصيرة األجل فإن ذلك، وبناء  على التعاقدية. هم لترتيبات ذات الصلة وفقا   اجتماعات اللجانأو 
 فقط.مكافآت التوظيف المبينة أعاله تعكس 

 
خ بتاري المنعقد  ومية السنوياجتماع الجمعية العممن قبل المساهمين في  2017أعضاء مجلس اإلدارة لسنة  رسومتمت الموافقة على 3

موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية حصول على لل 2018 لسنة نفسه بالنسبةاألمر وسيتم عرض  2018مارس  29
 .2019مارس سيعقد في شهر السنوي الذي 

 

مليون دوالر  1.4: 2017أمريكي ) مليون دوالر 1.7 البالغةتتضمن القائمة الموحدة للدخل على مصروفات إطفاء القيمة العادلة 
 .بمعامالت الدفع على أساس األسهم المتعلقة( أمريكي

 

 مزايا الموظفين  26
 

محلية ال واألنظمةتدير المجموعة النظام التقاعدي ذو المزايا المحددة وأنظمة المساهمات التقاعدية المحددة لموظفيها وفقا  للقوانين 
ائمة الموحدة المساهمات الحالية في القعلى متضمنة الالتقاعدية مكافآت الالتكاليف لتقديم يتم احتساب في البلدان التي تعمل فيها. 

 للدخل. 

 
 أنظمة المزايا المحددة 
دوالر أمريكي( في القائمة الموحدة للدخل على حساب ألف  17.451: 2017ألف دوالر أمريكي ) 13,581تم تحميل مبلغ وقدره 

 مكافـآت نهايـة الخدمة للموظفين. 
 

مارس  31ستحقاقات المستقبلية في التحد )المملكة المتحدة( لخدمات اتم إقفال نظام التقاعد ذو المزايا المحددة للبنك األهلي الم
ثبات الفوري للمكاسب تعلق بمزايا الموظفين، تقوم المجموعة باإلالم)المعدل(  19معيار المحاسبة الدولي رقم ل وفقا  . 2010

 الحقوق.لتغيرات في الموحدة لقائمة ال" ضمن المحدد نظام التقاعد ذو المزاياكتوارية المتعلقة "بوالخسائر اال
 

 أنظمة المساهمات المحددة
أنظمة دوالر أمريكي( تجاه ألف  7.726: 2017ألف دوالر أمريكي ) 7,994ساهمـت المجموعة خـالل السنة بمبلغ وقدره 

 لتزامات المجموعة على المبالغ التي ساهمت بها في العديد من األنظمة.االمساهمات المحددة. تقتصر 
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 أموال مدارة 27
 

ية لهذه قاألموال المدارة نيابة عن العمالء والتي ال تمتلك المجموعة فيها حق قانوني ال تدرج ضمن الميزانية الموحدة. بلغ إجمالي القيمة السو
 دوالر أمريكي(. مليون  3.774.1: 2017) 2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في  3,616,9األموال 

 

 مشتقات مالية 28
 

ضمن أعمالها االعتيادية في معامالت متنوعة تستخدم فيها األدوات المالية المشتقة. األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين تدخل المجموعة 
 طرفين حيث تعتمد المدفوعات على تغيرات األسعار في واحدة أو أكثر من األدوات المالية أو السعر المؤشر أو المؤشر األساسي. 

 

العمالت والتي  مقايضاتعقود مقايضات سعر الفائدة وعقود ة على الخيارات المالية والعقود المستقبلية والعقود اآلجلة وتتضمن المشتقات المالي
المخاطر المالية التي ينطوي عليها وجود األداة المالية واحدة أو أكثر من األداة المالية بين أطراف تؤدي إلى تحويل  لتزاماتاتنشأ عنها حقوق و

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

تمل أن تكون سلبية. ومع ذلك، فهي عامة  ال تؤدي إلى تحويل األداة المالية الرئيسية المعنية عند بداية العقد، وليس من الضروري شروط من المح
تزامات لعمل اإلستبدال. ألن تحديد شروط اإلستبدال يتم عند بدء االلعض األدوات تشمل كل من الحقوق وأن يتم التحويل عند إستحقاق العقد. ب

 ت المالية المشتقة، كلما تغيرت األسعار السائدة في األسواق المالية قد تصبح تلك الشروط ايجابية أو سلبية.األدوا
 

 .لغرض المتاجرةالمحتفظ بها  يوضح الجدول أدناه صافي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة
 

 2018  2017 

 موجودات  
 المشتقات 

 مطلوبات 
 المشتقات

موجودات 
 المشتقات 

 مطلوبات
 المشتقات 

 ──────

─ 

──────

─ 

──────

─ 

──────

─  
 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

     :لغرض المتاجرةمشتقات محتفظ بها 
 15.939 20.787 23,436 28,499 مقايضات أسعار الفائدة

 25.279 36.446 19,088 31,528 عقود صرف أجنبي آجلة
 415 278 1,042 1,108 عقود الخيارات

 102 320 260 - مستقبليةالفائدة الأسعار عقود 
 ──────

──— 

──────

──— 

──────

──— 

──────

──—  61,135 43,826 57,831 41,735 
 ══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══  

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

 2018  2017 

 

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:

على  مقايضات أسعار الفائدة
التكلفة األدوات المدرجة ب

 4,648,903 72,371 33,334 8,140,868 120,269 42,668 المطفأة 

على  أسعار الفائدةمقايضات 
أدوات مدرجة بالقيمة العادلة 

 - - - 635,218 1,608 11,845 خالل الدخل الشامل اآلخر من 

مشتقات محتفظ بها كتحوطات 
       بالتدفقات النقدية:

 145,000 27,982 - 204,328 21.453 847 مقايضات أسعار الفائدة
 96,697 1,057 26 29,126 - 1,393 عقود صرف أجنبي آجلة

 ──────

──— 

──────

──— 

───────

─— 

───────

─— 

───────

─— 

──────

──—  56,753 143.330 9,009,540 33,360 101.410 4,890,600 
 ══════

═══ 

══════

═══ 

═══════

══ 

═══════

══ 

═══════

══ 

══════

═══ 
 

تمثل صافي القيم العادلة للعقود المستحقة.أموال هامشية  ةفي عقود صرف أجنبي آجل المجموعة معهم تدخلالتي األطراف األخرى  تضعلقد و
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مليون  25.2: 2017دوالر أمريكي ) مليون 73,0فيما يتعلق بالموجودات المالية المشتقة المذكورة أعاله، لدى المجموعة مبلغ وقدره 
ق المقاصة مقاصة الرئيسية هذه حالترتيبات تنشأ من خالل اتفاقيات المقاصة الرئيسية.  تسويتهايمكن من المطلوبات التي دوالر أمريكي( 

 بقا .محددة مسحداث أخرى طراف األخرى أو بعد أأو إفالس األفي السداد العجز السداد أو التعثر في حاالت فقط في للتنفيذ وهي قابلة 
 

 تحوطات القيمة العادلة
سلبي بمبلغ وقدره هو  2018ديسمبر  31إن صافي القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة المحتفظ بها كتحوطات القيمة العادلة كما في 

 31التحوط في  المثبت على بند . بلغ المكسبدوالر أمريكي(مليون  39.0 سلبي بمبلغ وقدرههو : 2017دوالر أمريكي )مليون  67,4
يتم تضمين هذه المكاسب دوالر أمريكي(. مليون  39.0: 2017مليون دوالر أمريكي ) 67,4، والعائد على مخاطر التحوط 2018ديسمبر 

 على التوالي. 2017و 2018في القائمة الموحدة للدخل خالل سنتي " والخسائر ضمن "دخل المتاجرة
 

لى بعض تتضمن بنود التحوط ع. ببنود التحوطمخاطر أسعار الفائدة والصرف األجنبي المتعلقة مقابل يتم إصدار أدوات التحوط للتحوط 
مليون  5,216,0مليون دور أمريكي واستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة البالغ قيمتها  128,0القروض والسلف البالغ قيمتها 

مليون  67,4 االبالغ قيمتهصافي القيمة العادلة ن يمليون دوالر أمريكي. تم تضم 3,258.8ع العمالء البالغ قيمتها دوالر أمريكي وودائ
 . دوالر أمريكي في القيمة المدرجة للبنود المحوطة

 

 العادلة.على تحوطات القيمة  ةيفعّالألف دوالر أمريكي مقابل عدم  72خالل السنة، قامت المجموعة بإثبات مبلغ وقدره 
 

 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

      2018ديسمبر  31في 

 (17,021) (10,042) (7,689) (151) 861 نقدية التدفقات صافي ال
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

      2017ديسمبر  31في 

 (26.659) (13.898) (9.205) (3.211) (345) نقدية التدفقات صافي ال
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

 .2017و 2018 السنتينالتدفقات النقدية في تحوطات الة على لم يتم إثبات تحوطات غير فعّ 
 

 ألغراض المتاجرةمشتقات مالية محتفظ بها لغرض 
الموازنة. والتمركز في السوق تحديد تتعلق معظم أنشطة المتاجرة في المشتقات المالية للمجموعة بمعامالت خاصة بالعمالء باإلضافة إلى 

المعدالت  وأالتغيرات اإليجابية في األسعار مع التوقع من تحقيق أرباح من إدارة المراكز لالستفادة 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. 

 

مخاطر ل تقليل تعرضهاوذلك من أجل مالية ألغراض التحوط المشتقات الكجزء من عملية إدارة موجوداتها ومطلوباتها، تستخدم المجموعة 
متوقعة، باإلضافة إلى التحوط  ومعامالت تحوط أدوات مالية محددةذلك عن طريق الفائدة. يتحقق 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  اآلجلةر الفائدة ذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدة وعقود أسعا

. كما تستخدم المجموعة  فائدة ثابتة معدالتذات  اتستثمارأو محفظة القروض واالعلى وجه التحديد محددة ات والقروض الستثماراال
ع هذه فائدة عائمة. وفي جميمعدالت مخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن بعض الودائع ذات  مقابلعقود مقايضات أسعـار الفائدة للتحوط 

وطات ويتم احتساب معامالتها كتحرسميا   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 لفائدة مخاطر أسعار امن تحوط الكما يتم 
اب فإنه يتم احتسالفائدة لتحوط صافي التعرض لمخاطر أسعار الفائدة. وبما أن صافي مراكز التحوط غير مؤهلة لمحاسبة التحوط، 

 بنفس طريقة أدوات المتاجرة. ذات الصلة المشتقات 
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 لتزامات محتملةارتباطات وا 29

 

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

 حتياجات عمالء المجموعة.اوخطابات قبول لتلبية 
 

خ إنتهاء محددة أو تواري عتمادات تتجدد تلقائيا ، ولها عادة  ارتباطات التعاقدية لتقديم قروض وية تمثل االئتمانالرتباطات تقديم التسهيالت ااإن 
الحتياجات ابالضرورة سحب، فإن مجموع مبالغ العقود ال يمثل التباطات قد تنتهي قبل الشروع في رالنهائها. وحيث أن اتحكمها بنود خاصة إل

 النقدية المستقبلية.
 

الة زم المجموعة بالدفع نيابة عن العمالء في حتة( تلإحتياطيوخطابات الضمان وخطابات القبول )تسهيالت اإلحتياطية اإلعتمادات المستندية 
ائدة ثابتة، تقديمها بأسعار ف وأة مخاطر سوقية في حالة إصدارها حتياطياإل للتسهيالتء بالتزاماته وفقا  لشروط العقد. إن الوفامن فشل العميل 

 ما تكون بأسعار فائدة عائمة. إال أن هذه العقود عادة  
 

 ية التالية: ئتمانالمتعلقة بالتسهيالت االرتباطات االلدى المجموعة 
 2018 2017 

 ────────

─ 

───────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

   لتزامات محتملة:ارتباطات وا

 2.629.554 2,600,252 خطابات ضمان

 187.852 126,455 خطابات قبول

 566.808 576,710 اعتمادات مستندية 

 ───────── ───────── 
 3,303,417 3.384.214 

 ═════════ ═════════ 
   لتزامات المحتملة:اال فيما يلي استحقاق

 2.502.602 2,414,825 سنة واحدة أقل من  -

 881.612 888,592 سنة واحدة أكثر من  -
 ───────── ───────── 

 3,303,417 3.384.214 
 ═════════ ═════════ 
   رتباطات غير قابلة للنقض:ا

 1.077.266 661,599 رتباطات قروض غير مسحوبة ا

 ═════════ ═════════ 
 إلفصاحات إضافية عن السيولة.  35كما يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 

 أن إرتباطات المجموعة فيما يتعلق بعقود التأجير التشغيلية غير القابلة لإللغاء كانت كما يلي:
 2018 2017 

 ─────── ─────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 1.967 1,833 خالل سنة واحدة 

 4.718 3,631 بين سنة واحدة إلى خمس سنوات

 ───────── ───────── 
 5,464 6.685 

 ═════════ ═════════ 
 معلومات قطاعات األعمال 30
 

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

ودائع العمالء من األفراد والحسابات الجارية وتقديم قروض استهالكية تقوم أساسا  بالتعامل مع  - الخدمات المصرفية لألفراد
 وتحويل األموال.  ئتمانالعلى المكشوف وتسهيالت بطاقات ا اتبووقروض عقارية سكنية وسح

 

 الخدمات المصرفية للشركات
 

شركات الية للعمالء من ية أخرى وودائع وحسابات جارئتماناتقوم أساسا  بتوفير قروض وتسهيالت  -
 .والمؤسسات

 

ات العملياالستثمارات وتقوم أساسا  بتوفير خدمات أسواق األموال والتجارة والخزانة، وكذلك إدارة  - اتستثمارالخزانة واال
 التمويلية للمجموعة. 

 

 الخدمات المصرفية الخاصة
 

سهيالت ية وتاستثماروصناديق تقوم أساسا  بخدمة العمالء أصحاب الثروات الكبيرة من خالل منتجات  -
 ات بديلة.استثمارية وأمانات وئتمانا



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

53 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

 
 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  30

 

بين هذه  فيماالمجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. المعامالت  قطاعات هي األساس الذي تبني عليههذه ال
اس المعدل على أسإيراد / صروف القطاعات تنفذ حسب أسعار السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. تحسب الفائدة على القطاعات كم

 المجمع والذي يساوي تقريبا  تكلفة األموال.
 

 القطاعية للسنة: فيما يلي المعلومات

 

 خدمات 
 مصرفية
 لألفراد

 خدمات 
مصرفية 
 للشركات

الخزانة 
 اتستثمارواال

 خدمات 
 مصرفية
 خاصة 

 
 

 المجموع
 ───────

─── 
────────

── 
────────

── 
───────

─── 
────────

── 
 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 31سنة المنتهية في ال
 :2018 ديسمبر
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
دخل واالستثمارات دخل 

 141,138 118 118,416 18,461 4,143 المتاجرة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 1,210,550 96,799 339,803 544,890 229,058 الدخل التشغيلي 
      

 86,222 (1,944) 679 76,237 11,250 االئتمانية خسائر المخصص 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 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     مصروف ضريبي 
     ──────── 

 752,365     للسنة صافي الربح 
      

العائد إلى  منه: مخصوم
 54,831     حقوق غير مسيطرة

     ──────── 
صافي الربح العائد إلى مالك 

 697,534     البنك
     ════════ 

فوائد معامالت فيما بين 
القطاعات المتضمنة في 
 - 37,078 32,754 (308,152) 238,320 صافي دخل الفوائد أعاله

 ───────

─ 

──────── ──────── ───────

─ 

──────── 
      

 33,709,298 1,925,090 12,111,490 15,970,682 3,702,036 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 

     ════════ 
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 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  30

 

 :للسنةفيما يلي المعلومات القطاعية 
 

 

 خدمات 
 مصرفية
 لألفراد

 خدمات 
مصرفية 
 للشركات

الخزانة 
 واالستثمارات

خدمات 
 مصرفية
 خاصة 

 
 

 المجموع
 ───────

─── 
────────

── 
─────────

─ 
───────

─── 
───────

─── 
 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في 
2017:      

      
 876.470 68,624 182,274 452,061 173,511 صافي دخل الفوائد

 131,767 23,769 9,687 67,142 31,169  رسوم وعموالت

دخل االستثمارات ودخل 
 111,135 216 81,177 20,892 8,850 المتاجرة

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

 1.119.372 92.609 273.138 540.095 213.530 الدخل التشغيلي  ─
      

 88,950 (1.773) 2,280 80.179 8.264 ةمخصص الخسائر االئتماني
 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

 1.030.422 94.382 270.858 459.916 205.266 صافي الدخل التشغيلي  ─
      

 322.900 32.009 103.191 75.768 111.932 المصروفات التشغيلية 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

─       
 707.522 62.373 167.667 384.148 93.334 الربح قبل الضرائب

 ─────── ─────── ─────── ───────  
 41.008     مصروف ضريبي 

     ───────

 666.514     للسنة صافي الربح  ─
      

العائد إلى  مخصوم منه:
 47.799     حقوق غير مسيطرة

     ───────

صافي الربح العائد إلى  ─
 618.715     مالك البنك

     ═══════ 

      

فوائد معامالت فيما بين 
القطاعات المتضمنة في 
 - 19,213 34,269 (199,562) 146,080 صافي دخل الفوائد أعاله

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

─       
 31.613.443 1.955.449 10.397.849 15.452.710 3.807.435 موجودات القطاع 

 431.299 79.681 96.826 99.857 154.935 الشهرة 

 49.531 2.094 16.213 17.783 13.441 موجودات غير ملموسة أخرى
 304.020     في شركات زميلة  استثمارات

 843.592     موجودات غير مخصصة
     ───────

 33.241.885     مجموع الموجودات ─
     ═══════

 27.441.052 2.952.030 14.509.456 4.833.337 5.146.229 مطلوبات القطاع  ═
 912.679     مطلوبات غير مخصصة 

     ───────

 28.353.731     المطلوباتمجموع  ─
     ═══════

═ 
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 تتمة()معلومات قطاعات األعمال  30
 

 تقسيم القطاع الجغرافي
ن إدارة المجموعة مبنية بشكل أساسي على قطاعات األعمال، فإن التقسيم الجغرافي للمجموعة يستند على البلدان التي تم فيها أبالرغم من 

اون من قبل البنك وشركاته التابعة الموجودة في دول مجلس التع المحققتم دمج الدخل التشغيلي  ،تأسيس البنك وشركاته التابعة. وبالتالي
 مجلس التعاون الخليجي فإنه تم دمجها ضمندول الموجودة خارج منطقة  كالشركات التابعة للبنمن قبل  المحققةالخليجي معا ، بينما تلك 

زيع إجمالي الموجودات. يوضح الجدول التالي توزيع الدخل التشغيلي ومجموع الموجودات باقي دول العالم". يتم إتباع تقسيم مماثل لتو"
 للمجموعة حسب القطاع الجغرافي: 

 مجموع الموجودات  الدخل التشغيلي 
 2018 2017 2018 2017 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

     
 22.977.029 24,187,029 783.536 818,312 الخليجي دول مجلس التعاون

 10.264.856 11,320,548 335.836 392,238 باقي دول العالم 
 ─────── ─────── ──────── ───────

 33.241.885 35,507,577 1.119.372 1,210,550 المجموع  ─
 ═══════

═ 

═══════ ════════ ═══════

═ 
 

دوالر أمريكي( وبإجمالي مليون  86.3: 2017مليون دوالر أمريكي ) 96,4بلغ صافي الربح من العمليات داخل البحرين المدرجة أعاله 
 مالك البنك.من صافي ربح المجموعة العائد إلى ( 13.9%: 2017) 13,9%

 

 إدارة المخاطر 
 

 االئتمانمخاطر  31
 

المالية من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة  األداةفي عدم التزام أحد أطراف  ئتمانالتتمثل مخاطر ا
اقبة عن طريق مر ئتمانالمخاطر ا تقليلول المجموعة مالية. في حالة المشتقات المالية تكون المخاطر محددة بالقيم العادلة الموجبة. تحا

 األخرى لألطراف يةئتمانالا الجدارةاستمرار  وتقييمووضع حدود للتعامل مع بعض األطراف المعنية  يةئتمانالالتعرضات ا
 

 تركز المخاطر  (أ
 نفس اإلقليمفي شطة تجارية متشابهة أو في أنشطة عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أن ئتمانالتظهر تركزات مخاطر ا

ه في حال بشكل متشابالجغرافي أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يجعل مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتأثر 
 قتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى.اظهور تغيرات 

 

لتطورات التي قد تؤثر على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية مؤشرا  للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه ا ئتماناليعطي تركز مخاطر ا
 معينة.

 

ت . كما يتم الحصول على الضمانانجغرافي معيأي قطاع أو موقع على لتفادي التركز وذلك  يةئتمانالتدير المجموعة تعرضات مخاطرها ا
 .المقبولة التقييمأنواع الضمانات ومعايير بشأن 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  -
 

ضمانات الين ومثل الممتلكات والمخزون والذمم المدينة وسندات الدّ التجارية موجودات العلى وحقوق  النقد –في القطاع التجاري  -
 ؛مصرفيةال

 

 على العقارات التي يتم تمويلها؛ و حقوق –في قطاع العقارات التجارية  -
 

 ن وأسهم حقوق الملكية.على األدوات المالية مثل سندات الديّ  حقوق –في القطاع المالي  -
 

 وفقا  لالتفاقيات المبرمة.وتطالب بضمانات إضافية إذا استلزم األمر للضمانات السوقية القيمة تقوم المجموعة بمراقبة 
 

 )ب( على التوالي. 8)أ( و8تم عرض تفاصيل تركز القروض والسلف حسب القطاع الصناعي واإلقليم الجغرافي في إيضاح 
 

. 32اح مالء في إيضرتباطات نيابة عن العالاتم عرض تفاصيل تحليل القطاع الصناعي والتوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات و
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 )تتمة( ئتمانالمخاطر ا 31

 

 ية أخرىئتماناضمانات وتعزيزات  ةدون األخذ في االعتبار أي ئتمانتعرض لمخاطر االلالحد األقصى ل (ب
المخاطر  بل تأثير تقليللبنود الميزانية. يوضح الحد األقصى إجمالي المخاطر، ق ئتمانالعرض لمخاطر ايوضح الجدول أدناه الحد األقصى للت

 .، حيثما يكون قابال  للتطبيقالخسائر االئتمانيةستخدام إتفاقيات المقاصة والضمانات الرئيسية، ولكن بعد مخصصات امن خالل 
 

 

 إجمالي الحد
 األقصى للتعرض

2018 

 إجمالي الحد
 األقصى للتعرض

2017 
 ────────

─── 

─────────

 ألف  ──
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 677.594 1,264,079 أرصدة لدى بنوك مركزية 

 2.576.352 1,918,727 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 2.469.751 3,061,818 ودائع لدى بنوك 

 19.498.702 19,503,961 قروض وسلف

 5.876.616 7,290,134 لغرض غير المتاجرةاستثمارات محتفظ بها 

 308.942 416,716 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
 ────────

─── 

─────────

── 
 31.407.957 33,455,435 المجموع

 ────────

─── 

─────────

── 
   
 3.384.214 3,303,417 لتزامات محتملةا

 1.077.266 661,599 رتباطات قروض غير مسحوبةا
 ────────

─── 

─────────

── 
 4.461.480 3,965,016 باالئتمان  ةالمتعلقاالرتباطات مجموع 

 ────────

─── 

─────────

── 
 35.869.437 37,420,451 ئتمانالمجموع التعرض لمخاطر ا

 ═════════ ══════════ 
 

د األقصى ولكن ليس الح ئتمانالمخاطر االتعرض الحالي لالمبينة أعاله توضح األدوات المالية بالقيمة العادلة فإن المبالغ  يتم تسجيلحيثما 
 المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم. للتعرض للمخاطر الذي يمكن أن يحث في 

 

 لموجودات الماليةل ئتمانالا جودةالج( 
 :الموجودات المالية يوضح الجدول أدناه توزيع

 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 درجة المعيار األساسي

     :يالت ائتمانيةبتسهمتعلقة 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  
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 )تتمة( ئتمانمخاطر اإل 31
 
 )تتمة( حسب فئة الموجودات المالية ئتمانالا جودة ج(

 .منخفضة القيمةموعد استحقاقها وغير  الموجودات المالية التي لم يحن يوضح الجدول أدناه توزيع
 
 لم يحن موعد إستحقاقها 

 منخفضة القيمةوغير 
 

 

 

 درجة 
 المعيار
 العالي

 درجة 
 المعيار

 األساسي
 

 المجموع
 ──────────

─ 
────────── ─────────── 

 2017ديسمبر  31في 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    

 677.594 - 677.594 أرصدة لدى بنوك مركزية 

 2.576.352 538.640 2.037.712 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 2.469.751 160.120 2.309.631 ودائع لدى بنوك 
    قروض وسلف

 3.649.271 804.606 2.844.665 األفراد

 15.672.019 6.719.031 8.952.988 الشركات

 5.915.837 2.001.221 3.914.616 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 217.751 70.369 147.382 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 91.191 - 91.191 مشتقات مالية –موجودات أخرى 

 
محفظة لئتمانية الجودة اال. يمكن تقييم ئتماناالعبر محفظة متطابقة داخلية مخاطر في الحفاظ على تصنيفات سياسة المجموعة تتمثل 

لمجموعة. لالتصنيف االئتماني الداخلي بالرجوع إلى نظام  منخفضة القيمةالقروض والسلف التي لم يحن موعد استحقاقها وغير 
الجودة االئتمانية تصنيفات معادلة األعمال. من الممكن جميع وحدات لالمخاطر الكامنة على مستوى تركز محفظة إدارة هذا يسهل 

صنيفات أو تصنيفات خارجية تم تعيينها إلى الت داخليا  تطبيقها يتم ما إالتي و مخاطر التاليةالدرجات تصنيف مع أعاله المفصح 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  المعيار األساسيدرجة 

   

 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.لمنهجية قياس  3,4راجع إيضاح  األخرى.
 

تلك بخالف  2017و 2018ديسمبر  31كما في  منخفضة القيمةال توجد موجودات مالية قد فات موعد استحقاقها ولكنها غير 
 (.د)8المفصح عنها في إيضاح 
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 تحليل التركز  32
 

 إن توزيع الموجودات والمطلوبات واإلرتباطات نيابة عن العمالء حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي كان كالتالي: 
 

 2018  2017 

 المطلوبات الموجودات 

مطلوبات 
  وارتباطات

 محتملة نيابة  
 المطلوبات الموجودات العمالءعن 

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:

 956.123 4.278.065 5.935.876 980,490 4.455.381 5,687,619 مملكة البحرين

 1.428.029 15.865.172 12.091.452 1,405,590 17,063,555 12,395,107 دولة الكويت

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

 310.399 1.546.179 4.949.701 253,013 1.906.559 6.104.303 األخرى 

 37.976 705.559 2.402.182 23,148 670,606 2,794,035 المتحدةالمملكة 

جمهورية مصر 
 386.634 2.573.010 2.749.095 288,294 2,811,173 2,963,893 العربية

أوروبا )باستثناء 
 181.467 956.564 1.517.920 169,715 1.314.962 1,533,970 المملكة المتحدة(

آسيا )باستثناء دول 
 مجلس التعاون

 35.727 1.342.957 1.742.117 77,826 1,214,455 1,504,002 الخليجي(

الواليات المتحدة 
 4.803 199.670 723.072 11,741 210,248 1,305,430 األمريكية

 43.056 886.555 1.130.470 93,600 888.630 1,219,218 باقي دول العالم

 ───────── ───────── ───────── ────────── ───────── ────────── 
 35,507,577 30,535,569 3,303,417 33.241.885 28.353.731 3.384.214 

 ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 
       القطاع الصناعي:

بنوك ومؤسسات 
 489.975 13.265.548 10.045.621 548,861 14,859,838 11,005,405 مالية أخرى

 استهالكي/ 
 21.939 5.492.545 2.843.340 14,085 6,076,419 2,598,253 شخصي

 215 - 1.540.526 1,221 - 1,512,113 رهن سكني

 1.309.406 1.459.145 5.771.772 1,183,462 1,493,065 6,306,265 يوصناع يتجار

 32.625 368.572 5.332.464 31,469 432,372 5,287,672 عقاري 

 1.247.853 2.537.221 4.111.806 1,199,376 2.762.727 3,820,876 خدمات

حكومي/ قطاع 
 89.222 4.296.313 3.234.447 117,658 4,106,517 4,476,785 عام

 192.979 934.387 361.909 207,285 804,631 500,208 أخرى

 ───────── ───────── ───────── ────────── ───────── ────────── 
 35,507,577 30,535,569 3,303,417 33.241.885 28.353.731 3.384.214 

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

 مخاطر السوق 33
 

يرات األدوات المالية نتيجة لتغ محفظةمالية أو أداة إن مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة المالية المحتملة التي قد تنتج عن التغيرات السلبية في قيمة 
بين  تطابقالعدم لنتيجة في أسعار الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وأسعار السلع والمشتقات المالية. تنتج هذه المخاطر 

القيمة منية في / التقلبات الضالتقلباترات في الموجودات والمطلوبات والتغيرات التي تحدث في منحنى العوائد ومعدالت صرف العمالت األجنبية والتغي
جية يالسوقية للمشتقات المالية. تصنف المجموعة التعرض لمخاطر السوق إما كمحافظ محتفظ بها لغرض المتاجرة أو غير المتاجرة. نظرا  إلسترات

( للمساعدة في VaRنماذج القيمة المعرضة للمخاطر )المنخفضة فإن إجمالي مستويات مخاطر السوق قد تعتبر منخفضة. تستخدم المجموعة مجموعة ال
للمحافظ  . يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوقتقنيات 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 
لمعلومات ا 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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 )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 )

 .التالمختلفة والمعدبين األسواق من وقع الخبرة التاريخية  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 
الفعلية  جمقارنة 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

      

 204 0 51 153  2018ديسمبر  31

 894 1 (139) 1.032  2017ديسمبر  31

 
 غير المتاجرة –ب. مخاطر السوق 

 

 مخاطر أسعار الفائدة 
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 
سعار المجموعة مخاطر أيرها في فترة معينة. تقيس وتدير تسع يعادغير المدرجة في الميزانية والتي يحين موعد استحقاقها أو 

عة فجوة . يتم مراجالمحددةفترات لالفائدة وذلك بوضع مستويات لمخاطر أسعار الفائدة من خالل وضع حدود لفجوة أسعار الفائدة ل
من أسعار الفائدة ض اتفجوللحد من ستراتيجية التحوط استخدام ا ويتم دوريأسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات على أساس 

 الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة البنك. 
 

متغيرات ع الحتفاظ بجميالالتغيرات 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. 

 تأثير تحوطات األدوات المالية.  بما في ذلك 2017ديسمبر  31و  2018
 

 مخاطر أسعار الفائدة  –تحليل الحساسية 
  2018 2017 

  ────────── ────────── 

  

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    

 4.669 4,259 -+/ (-زيادة)+(/نقص ) -نقاط أساسية  10
 11.673 10,649 -+/ (-زيادة)+(/نقص ) -نقاط أساسية  25
 

 مخاطر العملة
 إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب في قيمة العملة الرئيسية لألدوات المالية نتيجة تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

 

تدير عملية إدارة المخاطر تعرض المجموعة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( من خالل عملية إدارة 
لس اإلدارة. مجوفقا  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 هي 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
 تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة:كما في الناتجة من عمليات البنك لدى المجموعة صافي التعرضات الجوهرية التالية 

 

 2018 2017 
 ───────

── 

───────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 أمريكيدوالر 

   
 (5,287) (6,623) سترلينيالجنيه اإل

 (14,987) (3,664) يورو
 23,518 (8,162) الجنيه المصري
 (74.751) (79,627) الدينار العراقي 
 (101,531) (132,288) الدينار الكويتي

 

 مخاطر العملة –تحليل الحساسية 
ات في الشركات التابعة والزميلة تم حصرها كجزء من محفظة المتاجرة. تخضع ستثمارالجميع تعرضات العمالت األجنبية فيما عدا ا

(، والتي تم اإلفصاح عن نتائجها في VaRعن طريق الحساب اليومي للقيمة المعرضة للمخاطر )الكمي مخاطر التعرضات للقياس 

 )أ(.  33إيضاح 
 

يل العمالت تحو إحتياطيالمجموعة في الشركات التابعة والزميلة ضمن "ات استثماريتم تسجيل تأثير تحويل العمالت األجنبية على 
 (.ح) 21األجنبية" في إيضاح 

 

 مخاطر أسعار األسهم 
ت استثمارونوعية اال على مقداروضع مجلس اإلدارة حدودا   وقدتنتج مخاطر أسعار األسهم من تقلبات في مؤشرات األسهم واألسعار. 

مجموعة. تنتج تعرضات مخاطر أسعار األسهم المحتفظ بها التابعة للمخاطر ال باستمرار من قبل لجنة تهامراقبقبولها، ويتم يمكن تي ال
 ات المجموعة.استثمارلغرض غير المتاجرة من محفظة 

 

ظ بها كمدرجة تفات أسهم حقوق الملكية المحستثماريجة لتغيرات في القيمة العادلة ال)كنت حقوق الملكيةإن التأثير على تقييمات أسهم 
ت حتفاظ بجميع المتغيرااالالممكنة في مؤشرات األسهم، مع  خر( نتيجة للتغيرات المحتملةاآلشامل الدخل الخالل من بالقيمة العادلة 

 األخرى ثابتة هي كالتالي:
 

 تغير 
في مؤشرات 

 األسهم 
% 

 التأثير على الدخل الشامل اآلخر 
  2018 2017 
  ───────── ───────── 

  المؤشرات السوقية
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

     
 25 163 -+/ %10-+/ الكويت بورصة 

 

)كنتيجة لتغيرات في القيمة العادلة الستثمارات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها كمدرجة  حقوق الملكيةإن التأثير على تقييمات أسهم 
ات حتفاظ بجميع المتغيراال( نتيجة للتغيرات المحتملة الممكنة في مؤشرات األسهم، مع األرباح أو الخسائرخالل بالقيمة العادلة من 

 األخرى ثابتة هي كالتالي:
في  تغير 

 األسهم مؤشرات 
 التأثير على قائمة الدخل  

  2018 2017 
   ───────── ───────── 
     

  % المؤشرات السوقية
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

     
 - 19,151 -+/ %10-+/  البورصة السعودية 
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 القيمة العادلة قياس  34
 

 ها المدرجة.رب قيماالمالية تق والمطلوباتللموجودات لعادلة فإن القيمة ا، 9إيضاح مفصح عنها في الجدول أدناه وفي تلك البخالف 
 ات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة والمدرجة بالتكلفة المطفأة.ستثمارللقيمة العادلة لال 9راجع إيضاح 

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

 وأ هذه المطلوبات المالية على فترات كل ثالثةحيث يتم إعادة تسعير المطلوبات المالية ال تختلف جوهريا  عن قيمها المدرجة، هذه ل
ات ذات اضقترالتطبيقها على اسيتم المقاربة للفروق الحالية التي والهوامش الناتجة  بنود وشروط األداة الماليةستة أشهر، حسب 

 مشابهة.ستحقاق اتواريخ 
 

 -ييم:التقبإستخدام تقنيات لألدوات المالية تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة 
 

 )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛ المعلنة: األسعار 1المستوى 
خالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة تي يمكن مالحظة جميع مدألخرى وال: التقنيات ا2المستوى 

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

 مالحظتها في السوق. 

 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 

بالقيمة العادلة من خالل أدوات ديّن مدرجة 
 951,344 - 12,950 938,394 الدخل الشامل اآلخر

 117,888 - 117,888 - موجودات مالية مشتقة 

 187,156 - 186,896 260 مطلوبات مالية مشتقة 
 

 2017 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 
 ألف

 أمريكيدوالر 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     
أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة 

 125.794 48.509 77.034 251 العادلة 

 91.191 - 90.871 320 موجودات مالية مشتقة 

 143.145 - 143.043 102 مطلوبات مالية مشتقة 

 
 .2017و 2018 خالل السنتين 3و 2و 1بين المستويات تكن هناك أية تحويالت لم 
 

 )و(. 3.6إيضاح إلى يرجى الرجوع لمزيد من التفاصيل عن تقنيات التقييم المستخدمة لتحديد قيمة هذه األدوات المالية 

 
معدل النمو السنوي للتدفقات النقدية هي  3سندات أسهم حقوق الملكية المصنفة ضمن المستوى لتقييم  ةالجوهريمدخالت إن ال

معدل ومعدل الخصم ارتفاع وانخفاض معدل النمو سيؤدى  السيولة.نقص خصم وبالنسبة للصناديق فهو معدل  الخصمومعدالت 
يرات في القائمة الموحدة للتغأو القائمة الموحدة للمركز المالي تأثير على سيكون الإلى انخفاض القيمة العادلة. نقص السيولة خصم 

نسبة للسندات غير المسعرة بفي التقييم العادل متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة تم تغير إذا غير جوهري حقوق المساهمين 
 يةستثمارالا تغييرات جوهرية في أساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لألوراق المالية ةكن هناك أيتلم  .ئةفي الم 5
 مع السنة السابقة.مقارنة بال



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

62 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

 
 

 مخاطر السيولة 35
 

التزاماتها عندما يحين موعد للوفاء بكافية لدى المجموعة المالية الموارد المخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم توفر 
ستحقاقها أو سيتعين عليها القيام بذلك بتكلفة زائدة. تنتج هذه المخاطر لعدم وجود تطابق في توقيت التدفقات النقدية. وتنتج مخاطر ا

 .للزوماالتمويل عندما ال يمكن الحصول على السيولة الالزمة لتمويل مراكز الموجودات غير السائلة في الفترات المتوقعة وعند 
 

( برئاسة نائب الرئيس GALCOرة السيولة والتمويل للمجموعة على عاتق لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة )تقع مسئولية إدا
 من أن كافة االلتزاماتضمان وبدعم من أمين الخزانة للمجموعة ويكون مسئوال  عن  واالستثماراتالخزانة التنفيذي للمجموعة في 

 .ستحقاقها، وأن الوصول لسوق الجملة منسق وتحت السيطرةاعند الوفاء بها ئع، يمكن وبات الوداالتمويلية المستقبلية، بما فيها سح
 

تحتفظ المجموعة بقاعدة تمويل مستقرة تتكون من ودائع أساسية للعمالء األفراد والشركات وأرصدة المؤسسات، مدعومة بتمويالت 
أجل تمكين المجموعة من من وذلك العملة واالستحقاق، ب حسذات السيولة العالية والتي تم تنويعها موجودات الجملة ومحافظ ال

 االستجابة السريعة لمتطلبات السيولة غير المتوقعة.
 

يمكن ات النقدية وتوازن التدفقبيان سيولتها بحيث يتم وتدير مستقل قوي بمركز سيولة للمجموعة الشركات التابعة والحليفة  تحتفظ
 ستحقاقها.االتزامات التمويل عند الوفاء ب

 
( ويتم تخصيصها حسبما هو مطلوب في جميع GALCOيتم وضع حدود الخزانة من قبل لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة )

هما المجموعة أنحاء شركات المجموعة المختلفة. وبصورة خاصة تكون لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة وأمين خزانة 
 المسئولين عن ما يلي:

 

 نقدية بالعمالت الرئيسية في ظل سيناريوهات الضغوطات المختلفة واألخذ في االعتبار مستوى الموجودات توقع التدفقات ال
 ؛السائلة الالزمة فيما يتعلق بذلك

 مراقبة نسب سيولة الميزانية مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية؛ 

 على مجموعة متنوعة من مصادر التمويل مع تسهيالت دعم كافية؛ ظافالح 

  ستحقاق الديون؛اإدارة التركز وبيان تواريخ 

 إدارة تعرضات االلتزامات المحتملة للسيولة ضمن األسقف المحددة مسبقا؛ 

  الزائد على عدد المودعين األساسيين والتأكد من توفير مزيج تمويلي عام  االعتمادمراقبة تركز المودعين من أجل تجنب
 مرضي؛ و

 لتمويل. يجب أن تكون هذه الخطط للمؤشرات قادرة على تحديد ظروف الضغوطات في حتفاظ بخطط طارئة للسيولة واالا
في األنظمة واألزمات األخرى عند وقت مبكر واإلجراءات التي يتعين اتخاذها في حال وجود صعوبات ناتجة عن األزمات 

 تقليل التأثيرات السلبية الطويلة األجل لألعمال التجارية.

 
 ستحقاقاتعلى أفضل تقديرات اإلدارة لال بناء   2018ديسمبر  31ستحقاق الموجودات والمطلوبات كما في ان ول أدناه بيايعكس الجد

أو  لتعاقديستحقاق االية حتى تاريخ اتم تحديدها على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزان. التعاقدية للموجودات والمطلوبات
خبرة وقع  حسب ما هو مشار إليه من قبلستحقاقات الفعلية الودائع العمالء على أساس ا سيولة. تم تحديد بيان المتوقع، حيثما ينطبق

وتم تحديد بيان سيولة السندات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أساس  حتفاظ بالودائعالالمجموعة في ا
 .متطلبات السيولة
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 )تتمة(مخاطر السيولة  35
 ألف دوالر أمريكي 

 

 لغاية
 أشهر ثالثة

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة 

 واحدة 

 أكثر من
 سنة واحدة 

 غير 
 المجموع مؤرخه

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

      الموجودات

بنوك نقد وأرصدة لدى 
 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 - 9.506.470 2.300.333 7,697,158 قروض وسلف

استثمارات محتفظ بها 
 7,568,528 - 5,669,441 1,405,251 493,836 لغرض غير المتاجرة

استثمارات في شركات 
 318,802 318,802 - - - زميلة 

 265,794 265,794 - - - ةعقاريات استثمار

فوائد مستحقة القبض 
 764,094 - 215,100 394,853 154,141 وموجودات أخرى 

 237,064 237,064 - - - ممتلكات ومعدات

الشهرة وموجودات أخرى 
 478,319 478,319 - - - غير ملموسة 

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

─ 
─────────── 

 35,507,577 1,299,979 15.399.172 5.200.626 13,607,800 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 إتفاقيات إعادة شراء 

 23,660,035 - 10,409,240 4,601,426 8,649,369 ودائع العمالء

فوائد مستحقة الدفع 
 1,097,911 - 303,836 380,923 413,152 ومطلوبات أخرى

 192,697 - 110,197 82,500 - مطلوبات ثانوية
 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 30,535,569 - 10,854,593 6,620,421 13,060,555 المجموع
 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 4,972,008 1,299,979 4.544.579 (1,419,795) 547,245 صافي فجوة السيولة
 ═══════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═══════════ 

 
 للمزيد من التفاصيل. الل إتفاقيات إعادة شراءمن خمضمونة مع مؤسسات مالية مختلفة  يةئتمانا قتراضاخطوط لدى المجموعة 

 . 16إيضاح راجع 
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 حول القوائم المالية الموحدةإيضاحات 
 2018ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  35

 
 : 2017ديسمبر  31فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

 
 ألف دوالر أمريكي 

 
 لغاية

 ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة 

 واحدة 

 أكثر من
 سنة واحدة 

 غير 
 مؤرخه

 
 المجموع

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

      الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك 
 809.986 - - - 809.986 مركزية

لدى  وودائعأذونات خزانة 
 2.576.352 - - 1.568.716 1.007.636 بنوك مركزية

 2.469.751 - 100.000 12.252 2.357.499 ودائع لدى بنوك 

 19.498.702 - 9.755.279 1.940.791 7.802.632 قروض وسلف

استثمارات محتفظ بها لغرض 
 6.002.410 - 4.888.813 575.149 538.448 غير المتاجرة

 304.020 304.020 - - - استثمارات في شركات زميلة 

 256.242 256.242 - - - ةعقاريات استثمار

فوائد مستحقة القبض 
 616.920 - 161.781 335.230 119.909 وموجودات أخرى 

 226.672 226.672 - - - ممتلكات ومعدات

الشهرة وموجودات أخرى 
 480.830 480.830 - - - غير ملموسة 

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

─ 
─────────── 

 33.241.885 1.267.764 14.905.873 4.432.138 12.636.110 المجموع
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────

─ 
─────────── 

      المطلوبات

 3.943.233 - - 388.042 3.555.191 ودائع من بنوك 

إقتراضات بموجب إتفاقيات 
 1.272.758 - - 534.766 737.992 إعادة شراء 

 22.009.857 - 10.525.643 4.926.848 6.557.366 ودائع العمالء

 فوائد مستحقة الدفع
 912.679 - 257.716 308.470 346.493 ومطلوبات أخرى

 215.204 - 192.982 22.222 - مطلوبات ثانوية
 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 28.353.731 - 10.976.341 6.180.348 11.197.042 المجموع
 ─────────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 4.888.154 1.267.764 3.929.532 (1.748.210) 1.439.068 صافي فجوة السيولة
 ═══════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═══════════ 
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 )تتمة(مخاطر السيولة  35

 

 ستحقاقات التعاقدية المتبقيةالالمطلوبات المالية حسب اتحليل 
 مة.لتزامات التعاقدية للسداد غير المخصواللى أساس االفوائد( عبما في ذلك ستحقاق المطلوبات المالية للمجموعة )ايلخص الجدول أدناه بيان 

لعمالء ايتوقع بأن ودائع ، وباألخصالتحليل. لتلك األدوات بشكل جوهري عن هذا مجموعة التدفقات النقدية المتوقعة للقد تختلف ومع ذلك، 
 .األرصدةأو زيادة ستحافظ على 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 
 سنواتخمس 

 
 المجموع

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
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 إتفاقيات إعادة شراء

 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
 ─────────

── 
─────────

── 
─────────

── 
─────────

── 
─────────

─ 
──────────

 مشتقات مالية ─
 (69.074) (91.647) 9.979 11.083 3.372 (1.861) )صافي( 

 ─────────

── 
─────────

── 
─────────

── 
─────────

── 
─────────

─ 
──────────

─  
 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 
 خمس سنوات

 
 المجموع

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
ديسمبر  31كما في 
2017 

      

 3.951.567 - - 391.105 1.455.037 2.105.425 ودائع من بنوك 

بموجب  اقتراضات
 1.279.581 - - 539.973 507.800 231.808 إتفاقيات إعادة شراء

 22.180.843 11.241 1.140.625 6.604.986 3.917.929 10.506.062 ودائع العمالء

 239.005 12.264 203.885 22.856 - - مطلوبات ثانوية
 ─────────

── 
─────────

── 
───────── ─────────

── 
─────────

─ 
──────────

 27.650.996 23.505 1.344.510 7.558.920 5.880.766 12.843.295 المجموع ─
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

ارتباطات متعلقة 
 1.077.266 51.167 597.290 330.793 75.139 22.877 باالئتمان

 ─────────

── 
─────────

── 
─────────

── 
─────────

── 
─────────

─ 
──────────

 مشتقات مالية ─
 (52.035) (51.335) (7.946) (2.142) 9.183 205 )صافي( 

 ─────────

── 
─────────

── 
─────────

── 
─────────

── 
─────────

─ 
──────────

─  
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 كفاية رأس المال 36
 

إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال وبأن 
ما كد األقصى للقيمة عند المساهمين. قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الح ائتمانيةالمجموعة تحتفظ بدرجات 

موعة توجد لدى المجال . على مستوي الشركات الفرديةال لكل شركة من شركات المجموعة بشكل منفصل ويتم إدارة كفاية رأس الم
قابية باستثناء القيود التي قد تنتج عن األطر الر اوتسوية التزاماتهموجوداتها أو استخدام للحصول على على قدرتها جوهرية قيود أية 

 .ل فيهاالتي تعممن خالله الشركات التابعة المصرفية 

 
على أو تعديل هيكلة رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار سندات  الحفاظمن أجل 

 والعمليات عن السنوات السابقة.  رأسمال. لم يتم عمل تغييرات في األهداف والسياسات
 

مصرف البحرين  الصادرة عن 3وفقا  إلرشادات كفاية رأس المال بموجب إتفاقية بازل  رأس المالنسبة  اجمالي يتم احتساب
المجموعة مال سرأنسبة  إجماليإن . %12.5إن الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقا  لمصرف البحرين المركزي هو . المركزي

 (. %17.0: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31كما في  %16,9 وه
 

 نظام حماية الودائع  37
 

يتم تغطية ودائع بعض عمالء المجموعة بنظام حماية الودائع المؤسس من قبل قوانين مصرف البحرين المركزي ونظام تعويض 
 الخدمات المالية، المملكة المتحدة. 

 
البحرين  دائع الصادرة عن مصرفالبحرين: يتم تغطية ودائع العمالء المحتفظ بها من قبل البنك في مملكة البحرين بنظام حماية الو

 20.000يغطي هذا النظام "األشخاص اإلعتياديين" )األفراد( المؤهلين بحد أقصى  .2010( لسنة 34المركزي وفقا  للقرار رقم )
النحو  من قبل البنك علىمساهمة دورية ويتم دفع دينار بحريني كما هو منصوص عليه وفقا  لمتطلبات مصرف البحرين المركزي. 

 مصرف البحرين المركزي ضمن هذا النظام.المنصوص عليه من قبل 
 

بموجب نظام تعويض الخدمات المالية وذلك بحد للبنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( المملكة المتحدة: يتم تغطية ودائع العمالء 
ة مقدما  بموجب هذا النظام وال توجد مطلوبات مستحقة إال إذا ال يتطلب عمل مساهم جنية إسترليني لكل عميل. 85.000أقصى 

 لتزاماته.اة الودائع غير قادر على الوفاء بكان أحد البنوك األعضاء في نظام حماي
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 الخدمات المصرفية اإلسالمية  38
 

ركة المصرفية الشالتي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بالكامل من خالل لمجموعة ل المصرفية اإلسالميةالخدمات أنشطة يتم تقديم 
تثمار لمصرف المتحد للتجارة واالسا ومن خالل الشركة المصرفية اإلسالمية الزميلة لبنك األهلي المتحد بالكويتلاإلسالمية التابعة 

والبنك األهلي المتحد المملكة المتحدة ومن خالل شركتها  المصرفية اإلسالمية في البنك األهلي المتحد البحرين والنوافذوالفروع/ 
 .هي موضحه أدناه، ة الخاصة بهااإلسالميالخدمات المصرفية  أنشطةنتائج إن  .ش.م.ع.عالبنك األهلي  الزميلة

 
 2017 2018  ديسمبر 31الميزانية كما في 

  ──────── ──────── 

 

 
 إيضاح 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

    
    الموجودات

 114.885 210,318  مركزية  نقد وأرصدة لدى بنوك

 1.376.244 1,140,184  بنوك مركزية  ودائع لدى 

 641.960 1,040,463 )أ( ودائع لدى بنوك 

 11.115.957 11,520,652 )ب(  ةإلسالميية اتمويلالنشطة األمن مستحقة القبض أرصدة 

 819.008 1,159,007  ات مالية استثمار

 42.738 51,124  استثمارات في شركات زميلة 

 125.914 120,374  ات عقارية استثمار

 110.616 113,477  ممتلكات ومعدات

 57.291 50,521  موجودات أخرىربح مستحق القبض و

  ───────── ───────── 
 14.404.613 15,406,120  الموجودات  مجموع

  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 

 2.391.720 2,725,001 )ج( ودائع من بنوك 

 9.825.484 10,319,426 )د( ودائع العمالء 

 240.499 258,998  مطلوبات أخرى ربح مستحق الدفع و

 31.964 6,750  المقيدة  ستثمارحسابات اال

  ───────── ───────── 
  13,310,175 12.489.667 

 125.219 192,567  المطلقة ستثمارحسابات االحقوق حاملي 
  ───────── ───────── 

 12.614.886 13,502,742  المطلقة ستثمارحسابات االحقوق حاملي مجموع المطلوبات و

  ───────── ───────── 
 1.789.727 1,903,378  مجموع الحقوق

  ───────── ───────── 
المطلقة  ستثمارحسابات االحقوق حاملي مجموع المطلوبات و

 والحقوق

 

15,406,120 14.404.613 

  ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(الخدمات المصرفية اإلسالمية  38

 
 ديسمبر  31قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

 

2018 
──────── 

2017 
──────── 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    
 402.436 421,441 (هـ) صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية

  ──────── ──────── 
  421,441 402.436 

    
 41.609 41,477  رسوم وعموالت

 14.623 33,925  دخل تشغيلي آخر

 11.447 10,961  مكاسب تحويل العمالت األجنبية
  ──────── ──────── 

 470.115 507,804  الدخل التشغيلي
 117.462 98,750  للتمويالت المستحقة القبض والمبالغ األخرى مخصص     
  ──────── ──────── 

 352.653 409,054  صافي الدخل التشغيلي 
  ──────── ──────── 
 81.680 74,391  تكاليف الموظفين     

 8.527 9,859  استهالك 
 45.029 47,027  مصروفات تشغيلية أخرى 

  ──────── ──────── 

 135.236 131,277  المصروفات التشغيلية 

  ──────── ──────── 

 217.417 277,777  لضرائبالربح للسنة قبل ا
    

 7.085 7,707  مصروف ضريبي
  ──────── ──────── 

 210.332 270,070  المطلقة ستثمارحاملي حسابات االحقوق الربح للسنة قبل حصة ربح 
    

 611 641  المطلقة ستثمارحاملي حسابات االحقوق منها: حصة ربح  مخصوم
  ──────── ──────── 

 209.721 269,429  صافي الربح للسنة

 ════════ ════════ 

   العائد إلى:

 172.906 227,847 البنك مالك

 36.815 41,582 حقوق غير مسيطرة 
 ──────── ──────── 
 269,429 209.721 

 ════════ ════════ 
   

 إيضاحات

2018 
──────── 

2017 
──────── 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   )أ( ودائع لدى بنوك 

 514.929 695,451 التمويل بالمرابحة لدى بنوك أخرى

 99.917 299,758 وكالة لدى بنوك 

 27.114 45,254 أخرىحسابات حسابات جارية و
 ──────── ──────── 
 1,040,463 641.960 
 

 

 

 

 

════════ ════════ 



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

69 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018ديسمبر  31

 
 )تتمة(الخدمات المصرفية اإلسالمية  38

 )تتمة(إيضاحات 
2018 

──────── 

2017 
──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   )ب(  أرصدة مستحقة القبض من األنشطة التمويلية اإلسالمية

 6.539.897 7,046,623 ذمم تورق مدينة

 3.301.572 3,483,849 ذمم مرابحة مدينة

 1.707.097 1,419,050 ذمم إجارة مدينة 

 28.861 32,700 أخرى

 (461.470) (461,570) إنخفاض القيمةمخصوم منها : مخصص 
 ──────── ──────── 
 11,520,652 11.115.957 
 ════════ ════════ 
 

 
2018 

──────── 

2017 
──────── 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
   )ج(  ودائع من بنوك  

 1.855.346 2,328,948 مرابحة

 464.265 389,003 وكالة

 72.109 7,050 حسابات جارية
 ──────── ──────── 
 2,725,001 2.391.720 
 ════════ ════════ 

 

 
2018 

──────── 

2017 
──────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

   )د(  ودائع العمالء

 5.899.772 6,573,070 وكالة

 1.997.722 1,876,954 مرابحة

 779.536 671,232 مضاربة 

 1.148.454 1,198,170 حسابات جارية
 ──────── ──────── 
 10,319,426 9.825.484 
 
 
 

════════ ════════ 
 

 
2018 

──────── 

2017 
──────── 

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

   )هـ(  صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية 

 292.040 300,575 دخل التورق

 149.274 194,987 دخل المرابحة 

 93.049 87,903 دخل اإلجارة 

 51.654 82,682 دخل االستثمارات المالية
 ──────── ──────── 

 586.017 666,147 الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية
 ──────── ──────── 
   

 91.536 113,130 مصروفات ربح من الوكالة

 69.295 98,897 مصروفات ربح من المرابحة 

 22.750 32,679 مصروفات ربح من المضاربة 
 ──────── ──────── 

 183.581 244,706 مخصوم منها: توزيعات على المودعين
 ──────── ──────── 

 402.436 421,441 صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية 
 ════════ ════════ 
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 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:
 

 2017 2018 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

    الحقوق غير المسيطرة المتراكمة كما في:
 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 

 348,740 352.741 
 58.073 54,509  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.

    المسيطرة الجوهرية:الربح المخصص للحقوق غير     
 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 

 41,582 36.815 
 8.821 10,951  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.

 2018 2017 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 

  
 البنك األهلي المتحد )الكويت(المعلومات المتعلقة بميزانية 

 
  

 8.844.108 9,184,017 قروض وسلف
 719.728 870,332 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 12.131.348 12,853,150 الموجودات مجموع 
 9.793.292 10,280,576 ودائع العمالء

 10.583.044 11,234,268 مجموع المطلوبات 
   األهلي المتحد )الكويت( كالمعلومات المتعلقة بقائمة دخل البن

 397.779 401,327 مجموع الدخل التشغيلي
 146.602 169,630 صافي الربح العائد إلى المساهمين

 144.924 166,973 مجموع الدخل الشامل العائد إلى المساهمين
 15.414 18,347 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 

   األهلي المتحد )الكويت( كالمعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية للبن
 218.998 273,467 األنشطة التشغيلية  صافي النقد من

 (111.487) (144,935) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 (72.716) (83,493) األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في 

   البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.   

 (مصرالبنك األهلي المتحد )المعلومات المتعلقة بميزانية 

 
  

 1.233.727 1,282,682 قروض وسلف

 474.229 497,838 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 2.652.834 2,875,519 الموجودات مجموع 

 2.159.354 2,374,326 ودائع العمالء

 2.285.489 2,481,171 مجموع المطلوبات 
   )مصر( األهلي المتحد كالمعلومات المتعلقة بقائمة دخل البن

 133.707 141,178 مجموع الدخل التشغيلي
 67.588 82,055 صافي الربح العائد إلى المساهمين

 - 3,945 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 

   )مصر( األهلي المتحد  كالمعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية للبن
 182.750 465,115 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 (240.809) (51,277) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 (4.575) (32,343) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
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لكي تتناسب مع العرض المطبق في القوائم المالية للسنة الحالية. إن إعادة التصنيفات هذه لم تؤثر  2018تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لسنة 
 على صافي الربح أو حقوق المساهمين المسجلة مسبقا  .

 


