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.م.ب ش المتحد األهلي البنك من

المرفقة اإليضاحات ١تشكل القوائمالماليةالموحدةجزءاً  ٤٤إلى هذه من ٧ للدخل
الموحدة

القائمة في المنتهية
٣١للسنة ٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠ديسمبر

ألف أمريكي

دوالر
ألف أمريكي دوالر

إيضاح
١٬٨٤٣٬ ٩٥٣ ١٬

٤٥٢٬ ٨١٢ أ٣ الفوائد دخل
٨٩٢٬ ٤٥٣ ٦٥٣٬ ٤٥٧ ب٣

الفوائد مصروفات ٩٥١٬٥٠٠ ٧٩٩٬

٣٥٥ الفوائد دخل صافي ١٢٧٬٣٠٥١٠٣٬
٦٦٩ ٤ وعموالت صافي  – رسوم
٤٤٬ ٠٨١ ٧٤٬ ٢٤٩٥
المتاجرة دخل ٨١٬ ٧٥٧ دخلاال٨٤٬٦٤٣ وأخرىستثمارات

٣٠٬ ٨٨٦ ٥٠٬٠٢٠٩

من البنك حصة نتائج

زميلة شركات ٢٨٤٬ ٠٢٩٣١٢٬٥٨١ ودخلآخر

الرسوم ١٬ ٢٣٥٬٥٢٩١٬

١١١٬ ٩٣٦ التشغيلي الدخل
٥٤٬ ٤١٧ ٢٥٤٬ ٩١٨
ز٧ المخصص وخسائر االئتمانية أخرىمخصصات

١٬ ١٨١٬ ١١٢ ٨٥٧٬

٠١٨ التشغيلي الدخل صافي ١٩٩٬٠٧٧

١٧٥٬ ٥٧٤ الموظفين تكاليف ٣٤٬٤٥٤

٣٢٬ ٧٢٤ ١٢٠٬٢١٨استهالك

١١٧٬ ٥٥٣ أخرى تشغيلية مصروفات ٣٥٣٬٧٤٩ ٣٢٥٬٨٥١

التشغيلية المصروفات ٨٢٧٬٣٦٣٥٣١٬ ١٦٧ الضرائب قبل الربح

٣٨٬٥٣٨والزكاة ٤٤٬ ٦٩٥ ٢٢ ٧٨٨٬وزكاةمصروفضريبي ٨٢٥

٤٨٦٬ ٤٧٢ الربح العائدإلى٥٨٬٣٢٤٣٤٬٢٢٨للسنةصافي الربح صافي مسيطرة غير

حقوق ٧٣٠٬٥٠١ ٤٥٢٬ ٢٤٤ البنكصافيالربح مالك إلى
العائد أرباحنصيب مالك

إلى العائد
: البنكالسهم ٧٬٢٤٬٣للسنة ٢٣ والنصيب األساسي
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من المرفقة الموحدةجزءا144اإليضاحات المالية القوائم هذه من
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الشامل للدخل الموحدة القائمة
في 312020المنتهية

2019 2020

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

788,825 486,472 للسنة الربح صافي

اآلخر الشامل الدخل

تصنيفها إعادة يتم لن التي للدخلألحقاً البنود الموحدة القائمة إلى

6,307 ) ( 78)  
العادلة القيمة في التغيرات الملكيةصافي حقوق أسهم المقاسةألستثمارات

من العادلة اآلخرخأللبالقيمة الشامل الدخل
11,107 ( صندوقالتقاعدفيالتغيرصافي   (6,292 إحتياطي

227 1,221 التغير العقاراتإعادةتقييمإحتياطيفيصافي
للدخل الموحدة القائمة ألحقاً إلى تصنيفها إعادة الممكن من التي البنود

39,949 ( أجنبية  (82,532 عمألت تحويل تعديألت

24,537 ( 14,715)  
العادلة القيمة في التغيرات ّنصافي الدواتالدي العادلة بالقيمة

المقاسة منخألل اآلخر الشامل

الدخل 1, 126 (9,
بها  (464 المحتفظ ّن الدي أدوات عن ناتج للدخل الموحدة القائمة

إلى تحويل اآلخر الشامل الدخل خألل من العادلة
بالقيمة كمدرجة 20,116 ) ( العادلةصافيالتغيراتفيالقيمة   (16,602 تتحوطال

النقدية التدفقات 50,523 ( الدخلال /)الخسارة(   (128,462

اآلخرشامل للسنة 839,348 358,010 للسنة الشامل

الدخل مجموع 67,080 23,093 إلى العائد الدخلالشامل مجموع مسيطرة

غير حقوق 772,268 334,917 البنك مألك إلى العائد الشامل



.م.ب ش المتحد األهلي البنك من

المرفقة اإليضاحات ١تشكل القوائمالماليةالموحدةجزءاً  ٤٤إلى هذه من ٩ الموحدة
الميزانية

٣١في ٢٠٢٠ديسمبر
٢٠٢٠٢٠١٩   ────────── ────────── 

ألفإيضاح

أمريكي
دوالر

ألف أمريكي دوالر
الموجودات

مركزية بنوك لدى
وأرصدة

نقد أ٦ ١٬٧٤٧٬٥٦٠١٬٣٦٦٬٩٧٨
مركزيةوودائعأذوناتخزانة بنوك ٢٬٣٣٣٬ب٦لدى

٨٥٢ بنوك٢٬٢٠٢٬٣٤٠
لدى ٣٬٥٣٢٬٦٨٩ودائع

٤٬٦٨٣٬٢٦٠ وسلف ٧٢٠٬٧١٩٬٨٧٨قروض
٢٠٬٧٤٢٬٣٦٠ بهالغرضغيرالمتاجرة

٨٩٬٦٠٨٬استثماراتمحتفظ
٣٠٩٩٬١٣٣٬٨٨١ شركاتزميلة ٩٣٠٣٬استثماراتفي

ةعقارياتاستثمار١٢٧٣١٥٬٠١١
١٠١٨٥٬٧١٥ ٢٢٩٬٨٠٣ ماليةفوائدمستحقةالقبض

ومشتقات ١١وموجوداتأخرى

٨٥٧٬٢٣٢

٨٢٣٬
٧١٤ ممتلكات ١٢٢٩٦٬٨٤٧ومعدات

٢٩٥٬٥٤٩ ال ملموسة غير ١٣شهرةوموجوداتأخرى
٤٨٥٬ ٩٥٨ مجموعالموجودات٤٨٧٬١٥٥

٤٠٬ ٠٧١٬١٦٧٤٠٬
٢٨٠٬٠٥١ ١٤ودائعمنبنوكالمطلوباتالمطلوباتوالحقوق
٤٬٢١٨٬٤١٧٥٬٠٢٣٬

إعادةشراءا٩١٥

اتفاقيات
بموجب ١٥٣٬٦١٨٬٠٦٩٢٬قتراضات
العمالء٨٩١٬٥٣٢

ودائع ١٦ ٢٥٬١٨٢٬٥٨٥٢٥٬٥١٨٬١٢٣
ديونألجل ١٧ الدفع  - ١٧٥٬٠٠٠ ومطلوباتأخرىومشتقاتماليةفوائدمستحقة

١٨ ١٬٨٣٠٬٧٠٦١٬

مطلوباتثانوية٤٥٧٬٠٩٠

١٩١٠٬٠٣٢٢٧٬٨٦٢

المطلوبات ٣٥٬٠٣٤٬٨٠٩٣٤٬٩١٨٬٥٢٢مجموع
الحقوق المال  –رأس
األ عاديةالسهم

ب٢٠ ٢٬ ٤١٢٬٩٧٢ ٢٬١٩٣٬ ٦١١ إحتياطيات ١٬
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النقدية للتدفقات الموحدة القائمة
في 312020المنتهية

2019 2020

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر إيضاح

التشغيلية االنشطة
827,363 531,167 الضرائب قبل والزكاةالربح

التالية للبنود تعديألت
34,454 32,724 استهألك
68,548 ) ( وأخرى   ( 72,504 األستثمارات دخل
54,417 254,918 7 و األئتمانية الخسائر أخرىمخصصاتمخصص

1,851 - 21 الموظفينتغطية أسهم شراء لخطة العادلة القيمة
30,886 ) ( 50,020 ) 9 من البنك زميلةنتائجحصة    ──────── ──────── شركات

818,651 696,285 قبل والمطلوباتالتشغيليةالربحالتشغيلي الموجودات في التغيرات

في تغيرات
10,175 27,673 مركزية بنوك لدى اإلجباري اإلحتياطي ودائع
17,664 ) ( مركزية  ( 530,924 بنوك لدى وودائع خزانة أذونات

1,520,499 ) 986,593 بنوك لدى ودائع
1,294,825 ) ( وسلف  ( 307,187 قروض

74,576 ) ( القبض   ( 50,575 مستحقة ماليةفوائد أخرىومشتقات وموجودات
1,271,123 ( بنوك   ( 805,498 من ودائع
1,059,398 726,537 إعادةشراءاتفاققتراضاتبموجبا يات
1,858,088 ( العمألء  ( 335,538 ودائع

22,546 ( مالية   ( 119,738 ومشتقات الدفع    ───────── ───────── ومطلوباتأخرىفوائدمستحقة

2,132,417 287,628 العملياتمنةالناتجيةالنقدالتدفقاتصافي
36,374 ) ( دخل   ( 45,070 مدفوعةوزكاةضريبة

2,096,043 242,558 االنشطةالتشغيليةمنيةالنقدالتدفقاتصافي

األستثمارية االنشطة
3,292,698 ) ( غيرالمتاجرةشراء   ( 2,469,664 لغرض بها محتفظ استثمارات
2,127,726 2,471,414 أو بيع المتاجرةاستردادمتحصألتمن غير لغرض بها محتفظ استثمارات

58,158 ) 2,3 تابعة شركة في إضافي استثمار
40,529 44,720 ةالعقارياتفياألستثمارالنقصصافي
45,913 ) ( الممتلكاتوالمعداتالزيادةصافي   ( 34,384 في
13,603 15,364 زميلة شركات من مستلمة أسهم    ───────── ───────── أرباح

1,156,753 ) ( األستثماريةةالمستخدمالتدفقاتالنقديةصافي   ( 30,708 االنشطة    ───────── ───────── في

التمويلية االنشطة
38,500 ) ( 36,428 ) 21 فئة المال رأس ضمن مدرجة دائمة رأسمالية أوراق 1على

175,000 17 إضافية الجل ديون
165,000 ) ( ثانوية  ( 17,996 مطلوبات سداد
390,585 ) ( أخرىمدفوعةأرباح   ( 432,658 وتوزيعات أسهم

31,706 ) ( مسيطرة  ( 26,845 غير لحقوق مدفوعة أسهم أرباح
اإللزامية  - 4,200 االسهم وخطة الموظفين أسهم شراء خطة أسهم إصدار من المال رأس زيادة

أسه  - 21,950    ───────── ───────── خزانةالمالتغيرفي

599,641 ) ( التمويليةةالمستخدميةالنقدالتدفقاتصافي   ( 338,927 االنشطة    ───────── ───────── في

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

13,927 ( االجنبية  ( 28,047 العمألت صرف فروق صافي

2,778,547 3,132,123 في حكمه في    ───────── ───────── يناير1وما

3,132,123 2,976,999 24 في حكمه في ديسمبر31وما

النقدية التدفقات عن إضافية   :معلومات
1,840,294 1,483,350 مستلمة فوائد

854,144 771,577 مدفوعة فوائد



.م.ب ش المتحد األهلي البنك من

المرفقة اإليضاحات ١تشكل القوائمالماليةالموحدةجزءاً  ٤٤إلى هذه من ١١ الحقوق
في

للتغيرات الموحدة القائمة في المنتهية
٣١للسنة إلىمالك٢٠٢٠ديسمبر

البنكالعائد اتإحتياطي الرأس

  -مال
األسهم

أسهميةالعاد
خزانة عالوة
إصدار

أسهم
إحتياطي

قانوني أرباح
مبـقاة

توزيعات
مقترحة

إحتياطيات
أخرى
 [إ

يضاح
٢١)

 ])ح
مجموع

العائدةاإلحتياطيات
المالكالحقوق

إلى
رأسمالية أوراق

مدرجة دائمة
رأس ضمن فئة

١المال غير
حقوق مسيطرة

المجموع ألف
ألفألف

ألف ألف
ألفألف

دوالرأمريكيدوالرأمريكيدوالرأمريكيدوالرألفألفألفألففأل
أمريكي دوالر

أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر
أمريكي دوالر

أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر
أمريكي دوالر

أمريكي
دوالر أمريكي

الرصيد
١في ٢٠٢٠يناير
٢٬

١٩٣٬ ٦١١ - 
٧٦٦٬

٢٣٠ ٦٥٩٬
٥٣١

٦١١٬ ٢٠٧
٤٣٩٬

٧٢٢ ) ٤٠٤٬
٧٧٤( 

٢٬ ٠٧١٬
٩١٦

علىأوراقرأسماليةدائمة٤٬٢٦٥٬٥٢٧٦٠٠٬٠٠٠٤٩٦٬٠٠٢٥٬٣٦١٬٥٢٩

توزيع فئة المال رأس ضمن
١مدرجة [إيضاح ٢٥٬( - - - - (ي)]٢١

٢٥٬٤٢٨( - - )٢٥٬٤٢٨( )٢٥٬٤٢٨( - - )٤٢٨( 
ب المتعلق صكوكالتوزيع إصدار

المال رأس ضمن مدرجة دائمة
٨٬( )٨٬٢٤٠( - - )٨٬٢٤٠( - - - -  (ي)]٢١[إيضاح١فئة

١١٬( )٢٬٧٦٠( - )٢٤٠ ٠٠٠( 
( - - - - - ])ط(٢١إيضاحأرباحاألسهمالعاديةالمدفوعة

٤٣٨٬( )٤٣٨٬٧٢٢( - )٤٣٨٬٧٢٢
لشركاتاأرباحأسهم )٤٣٨٬٧٢٢( - - )٧٢٢

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

٢١٩٬أسهممنحةصادرة  )١٬٠٠٠(  -  -  )٠٠٠
٢١٩٬( - - )٢١٩٬٣٦١( - - - ٣٦١ ٣٦١( - - - - 

عقد (  -  -  -  -  )٢٬٢إيضاحالقرضصافيالخسارةمنتعديل
٩٨٬(  )٩٨٬٤٤٩(  -  -  )٩٨٬٤٤٩

إضافيفي  )١٠٧٬٩٥٥(  )٩٬٥٠٦(  -  )٤٤٩
استحواذ من ناتج ١٣٬(  -  -  )٢٬٣شركةتابعة (إيضاح

٥٨٬١٥٨(  )٤٤٬٩٧١(  -  )١٣٬١٨٧(  )١٣٬١٨٧(  -  -  -  -  )١٨٧(  

الشامل الدخل إحتياطي (  )١٬٥٢٧(  -  -  )١٬٥٢٧(  -  -  -  -  اآلخرمحولمن

١٬٥٣٦(  )٩(  -  )١٬٥٢٧(  
( - - - - تغيراتفيشركاتزميلة

٩٬٣٦٤( - - )٩٬٣٦٤( )
شركات )٩٬٣٦٤( - - )٩٬٣٦٤

في (  -  -  )٢٬٩٠٧(  -  ٢٠  -  -  تابعةتغيرات

١١٧٬(  -  ٤٥٢٬٢٤٤  -  -  -  - مجموعالدخلالشاملللسنة  )٣٬١٧٣(  )٢٨٦(  -  )٢٬٨٨٧(  )٢٬٨٨٧
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12

الحقوق في للتغيرات الموحدة القائمة
في 312020المنتهية

إلى البنكمألكالعائد

إحتياطيات
رأس

 - مالال
االسهم
العادية

أسهم
خزانة

عألوة
إصدار

أسهم
إحتياطي

قانوني
أرباح
مبـقاة

توزيعات
مقترحة

إحتياطيات
أخرى

يضاح ]إ
 [(ح)21

مجموع
اإلحتياطيات

العائدة الحقوق
المألك إلى

رأسمالية أوراق
مدرجة دائمة
رأس ضمن

1فئة
غير حقوق

المجموعمسيطرة
ألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألف

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

دوألر
أمريكي

,763,660586.481634.672399 (13,190) 120191,992,541الرصيد 838 (455, 301) 1,929,3503,908,701600,000463, 3074,972,008

دائمة رأسمالية أوراق على توزيع
فئة المال رأس 1ضمن

 (27,500) - - (27,500) (27,500) - - (27,500) - - - - )ي([21]إيضاح
ب المتعلق صكوكالتوزيع إصدار

المال رأس ضمن مدرجة دائمة
 (11,000) (2,760) - (8,240) (8,240) - - (8,240) - - - - )ي([21]إيضاح1

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

 (31,706) (31,706) - - - - - - - - - - التابعةالشركاتأرباحأسهم
مدفوعة  (1,000) - - (1,000) (1,000) - (1,000) - - - - - تبرعات

صادرة منحة ,199) - - (199,419) - - - 199,419أسهم 419) - - - - 
صادرةأسهم 4,200 - - 2,5494,200 - - - - 2,549 - 1,651اضافية

خزانةبيع 21,950 - - 8,7608,76021,950 - - - - 13,190 - أسهم
لمعامألت العادلة القيمة إطفاء

باالسهم 1,851 - - 1,8511,851 - - 1,851 - - - - الدفع
الشامل الدخل إحتياطي من محول

 (1,274) (79) - (1,195) (1,195) - - (1,195) - - - - اآلخر
زميلة شركات في  (7,773) - - (7,773) (7,773) - - (7,773) - - - - تغيرات

شركات 160181 - 2121 - - - - 21 - -  تابعةتغيراتفي

للسنة الشامل الدخل ,41,767772 - 730,501 - - - - مجموع 268772, 268 - 67,080839,348

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

العادية الموصىأرباحاالسهم
,438 (438,722) - - - - [(ط)21 ]بتوزيعها 722 - - - - - - 

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

,404) 766,230659,531611,207439,722 - 3120192,193,611في 774) 2,071,9164,265,527600,000496, 0025,361,529
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الموحدة

المالية القوائم حول إيضاحات ٣١
٢٠٢٠١ديسمبر

معلوماتالشركة بحرينية

مساهمة كشركة البحرين مملكة المتحد" أو "البنك") في األهلي . ("البنك .ب .م ش المتحد األهلي األم، البنك الشركة تأسست بتاريخ ٣١مقفـلة ٢٠٠٠مايو في
عامةبموجبالمرسوماألميريرقم٢٠٠٠يوليو١٢وتغيرت بحرينية مساهمة شركة ١٦إلى وشركا٢٠٠٠لسنة البنك تهالتابعة . يزاول

فياإليضاح هومفصل ٢٬٣كما أدناه المصرفية (المشارإليهممعاً "بالمجموعة") األعمال المصرفية والخدمات العالمية األموال إدارة وخدمات
واالستثمارية اإلسالمية المصرفية والخدمات التجارية المصرفية واألعمال لألفراد ود البحرين مملكة في فروع خالل من والخاصة المتحدة والمملكة العراق وجمهورية

العربية مصر وجمهورية الكويت ولة فرع في فيليبيابالخارج الزميلة شركاته خالل من عملياته البنك يزاول الدولي. وكذلك
المالي ومركزدبي البنك عمان. يعمل سلطنة المركزي البحرين مصرف عن صادر بالتجزئة مصرفي ترخيص كمايزاولالبموجب خالل من الحياة

على التأمين أنشطة بنك الهاللاليفش.م.ب. (مقفلة شركتهالتابعة رقم بناية هو للبنك المسجل العنــوان ٢٤٩٥إن
، طريق ٢٨٣٢ السيف ، ضاحية ٤٢٨ ، البحرين مملكة في للسنةالمنتهية الموحدة المالية القوائم إصدار ً  ٢٠٢٠ديسمبر٣١لقدتمتالموافقةعلى اإلدارةالصادربناء

مجلس قرار

على ٢٢بتاريخ فبراير ٢ .٢٠٢١ المحاسبية السياسات ٢٬١ المملوكةملكاً حراعدادأسساإل لألراضي العادلة القيمة قياس إلعادة
التكلفةالتاريخيةالمعدل

وفقاً لمبدأ الموحدة

إعدادالقوائمالمالية
المتم ضافة والمعدات"  في األدواتوبعض "الممتلكات هو [المالية موضحكما أدناه اإليضاح في رقم المشتقةوجميع  (ج)]٢٬٧ أدناه. األدواتالمالية

موضحبالتفصيل التيتم )، تمتعديل١)(ح( ٢٬٧رقمفياإليضاحباإلضافةإلىذلك، كماهو المثبتة للموجودات
المدرجة القيم تحوط كبنود تحوطهاتصنيفها تم التي تنسبإلىالمخاطر العادلةإلىمدىالقيمةالعادلةالتي القيمة فيتحوطات القوائم عرض لل. تم الرئيسية

العملة بالدوالراألمريكيلكونها الموحدة المالية بنك ألف أقرب إلى القيم جميع تقريب وتم يذكر لم ذلك.ما خالف ٢٬
و٢ بااللتزاماإلطار بيان هذه إعداد ً لتم وفقا للمجموعة القوائمالماليةالموحدة في بما المركزي البحرين مصرف الصادرةعن بها واألنظمةالمعمول لقواعد بشأن

البحرينالمركزي الصادرةعنمصرف التعميمات
اإلذلك استجابةً لجائحةكوفيد مسيرة بشروط التنظيمية واألنظم. ١٩ –جراءات القواعد هذه تتطلب رقم المركزي البحرين مصرف تعميم وباألخص OG/

٢٢٦/٢٠٢٠ في ٢١المؤرخ ٢٠٢٠يونيو يلي ما المحاسبةالدولي، باستثناء معايير مجلس عن الصادرة المالية إلعدادالتقارير
الدولية المعايير جميع تطبيق المدفوعات   )أ تأجيل عن الناتجة المالية الموجودات خسائرالتعديلعلى المتأثرينبجائحةكوفيدإثبات

للعمالء ١٩ –المقدمة إلعداد الدولي المعيار بموجب مطلوب هو كما الخسائر أو األرباح بدًال من الحقوق

مباشرةً في إضافية فوائد أية فرض دون رقم المالية ٩التقارير علىالموجودات أخرى تعديل خسارة أو أيمكسب
إثبات المالية. يتم باألدوات وفقاً  المتعلق المالية رقم المالية التقارير إلعداد الدولي إثبات   )ب  ؛ و٩لمتطلباتالمعيار المالية المساعدة /المستلمة و الحكومة من

التنظيمية كوفيدأوالجهات لجائحة دعمها ً إلجراءات ١٩ –استجابة التي بمتطلبات الحكومية، تفي المنح أو األرباح بدالً من الحقوق
ً في .مباشرة الخسائر تعديل خسارة إلىحدأي

الحقوقوسيكونذلك نتيجةمسجلةفي ، وللفقرة إثبات (أ) أعاله مبلغيتعين المتبقي الرصيد الخسائرفي مساعدة . األرباحأو
أية يتمإثبات الدوليرقم المحاسبة معيار ً لمتطلبات وجدت، وفقا أخرى، إن والمتعلقب٢٠مالية الحكومية المنح إلامحاسبة عن فصاح ةالمساعد

اللغرض  .الحكومية الماليةللشركاتالقوائمهذه المعلومات اإلطارالمذكورأعاله.تابعةالماليةالموحدة، تمتعديل مع المصرفيةلتتوافق السنةخالل الصادرة التنظيمية
التوجيهات على باعتبارها ، وبناء المركزي الكويت وبنك المركزي للتخفيفمنإجراءاتعنمصرفالبحرين ١٩ –تأثيرجائحةكوفيد

إثبات ، تم

لمرةواحدةتعديلخسائر ١١٤٬٤بقيمة مليون تأجيل عن دوالرأمريكيالناتجة لفترة ٦المدفوعات أشهر المقدمة لتمويل فرض دون

الحقوق.  فوائدإضافيةأيةالعمالء مباشرًة في على خسارةالتعديل احتساب تم بين الفرق أنها النقديةالمعدلة
للتدفقات القيمةالحالية صافي بتعرضاتالتمويلالبالغة دوالرأمريكيالمحتسبة٤٬٣المتعلقة الفعلياألصليوالقيمةمليار الفائدة معدل باستخدام المدرجة تاريخ

التعديل.الحاليةللموجاتالماليةفي
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الماليةالموحدةإيضاحاتحول القوائم
312020

المحاسبية2  )تتمة(السياسات

 )تتمة(  بيانباأللتزاماإلطارو2,2
ذلك، وفقا على ماليةبقيمة ، ةالتنظيميللتوجيهاتوعألوة مساعدة استألم سدادمحدد6,5 تمثل أمريكي )والتي دوألر مليون كوفيد

لجائحة دعمها إلجراءات استجابة الحكومة المرافق( من ورسوم ضرائب عن والتنازل الموظفين تكاليف من وتمإثباتها  19 –لجزء
مباشرة خصمصافيتأثيرالفي المبقاة. تم االرباح ضمن الحقوق والبالغين المذكورينأعأله منأمريكيمليوندوألر98,4 المبقاةحساب

تعديلمبلغوقدرهاالرباح الحقوقغيرالمسيطرة. 9,5 في أمريكي دوألر مليون يشكل أعأله

إلاإلطارالمذكور الدولية " الماليةالموحدةباسمقوائمالوعرضعداداالساس الماليةالمعايير ابصيغتهإلعدادالتقارير البحرينالمركزي
مصرف قبل من المالية ".المعدلة التقارير

إلعداد الدولية للمعايير وفقا للمجموعة الموحدة المالية القوائم أعدت الصادرة منقبلمصرف المعدلة بصيغتها المركزي التالبحرين
الحكامقانونالشركات المالية. وطبقا وقانونالمؤسسات المركزي البحرين مصرف وقانون البحريني جارية كانت لقد

إعداد المتبعةفي المحاسبية القوائمالسياسات للسنةالمنتهيةفي للمجموعة المدققة السنوية الموحدة 31 للهي2019ديسمبر
الماليةالصادرةعنوفقا التقارير إلعداد الدولي معايير التعديألت ذلك، وباستثناء الدولي. ومع المحاسبة معايير مجلس هذه في

باستمرار تطبيقها وتم هي كما االخرى المحاسبية السياسات جميع المحاسبية، تظل السياسات على أعأله القوائمالمذكورة .  الماليةالموحدة
لتغيالمينتجعنو هوموضحأعأله،  السياساتالمحاسبيةرفي تغي، كما المسجلةرفيالمعلوماتالماليةيأي ,2المقارنةلسنة
3

التوحيد فيأسس كما
التابعة وشركاته للبنك المالية القوائم على الموحدة المالية القوائم وللسنتينتشتمل فيالقوائ.  3120202019تينالمنتهي

التابعة الشركات نتائج تضمين السيطرة.  يتم تاريخإيقاف حتى السيطرة بدء تاريخ من الموحدة مالمالية عندما تتحققالسيطرة القدر ولديه
فيها المستثمر الشركة مع مشاركته خألل من متغيرة عوائد على حقوق أو تعرضات البنك لدى ةيكون علىالتأثيرعلى في المستثمر

الشركة على سلطته استخدام خألل من العوائد تلك الشركة مسيطرعلى أوغير مسيطر كان إذا ما تقييم بإعادة البنك ها. قام السيطرة عناصر
في تغيرات أي هناك بأن تشير والظروف الحقائق كانت إذا فيها المستثمر التابعة الماليةللشركات القوائم أعدت ب للبنك

المالية السنة النفس يتمإجراءتع .متوافقةستخدامسياساتمحاسبية ديألت القوائمالماليةالموحدة لتوحيدعلى أياختألفاتفي قائمة تكون
قد التي المحاسبية السياسات الجوهرية والخسائر

واالرباح والمصروفات والدخل والمعامألت االرصدة جميع استبعاد تم المعامألتفيمابينعالناتجةالبينية ن عندالتوحيد
المجموعة مطلوباتها.   شركات أوتسوية موجوداتها علىأواستخدام للحصول جوهرية قيود أية المجموعة لدى توجد أل للبنك الرئيسية

التابعة الشركات يلي فيما اإلسمية الملكية
للمجموعة اإل
سم

.م.م20202019التأسيسبلد

( ش المتحدة المتحد )المملكة االهلي البنك المتحدة .م.ك % 100,0 %100,0المملكة
ش المتحد االهلي .م.م % 67,3 %67,3دولةالكويت *)الكويت(  ع.البنك

( ش المتحد )مصر االهلي العربية  ** البنك جمهوريةمصر .م.خ % 85,5 95,7%
ش العراقي التجاري العراق  .المصرف العقارية % 75,0 %75,0جمهورية االهلي

.ب. )مقفلة % 100,0 %100,0مملكةالبحرين .  م .م.ذشركة
ش.م أليف الهألل البحرين الفعلية % 100,0 %100,0مملكة الملكية

السنة (.  74,9%: 2019)  74,9%   ** خألل

المجموعة فيزادت االهليالمتحد )مصر(  حصةملكيتها البنك مقابلنقديقدره 95,7%    10,2% دفع 58,2. وتم
دوألر أمريكيمليون غيرالمسيطرين.للمساهمين
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312020

المحاسبية2  )تتمة( السياسات

للسنةإلزاميةوتعديألتجديدةمعايير2,4
المحاسبية السابقة، باستثناءإنالسياسات السنة في إتباعها تم التي لتلك مطابقة هي الموحدة المالية القوائم هذه إعداد في المستخدمة

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

رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار على أدخلت التجارية3التي االعمال بتعريف  : المتعلق
رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار على أدخلت التي تجارية، يجب3التعديألت أعمال اعتبارها يتعين التي

االنشطة من متكاملة مجموعة على تتضمن بشكلأن معا تساهم موضوعية وعملية أدنى، مدخألت والموجودات، كحد
تتضمن أن دون توجد أن يمكن التجارية االعمال أن ذلك، أوضحت على . عألوة المخرجات تحقيق على القدرة في جوهري

القوا على تأثير أي التعديألت لهذه يكن . لم المخرجات لتحقيق الألزمة والعمليات المدخألت الموحدةعلىجميع المالية ئم
دمج أعمال أي في المجموعة دخلت إذا المستقبلية الفترات على تؤثر قد للمجموعة، ولكنها

رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار على أدخلت رقمو7التي المالية التقارير إلعداد 9الدولي
رقم الدولي بتعديل : 39المحاسبة المرجعيق الفائدة سعر

يتوقف أن المتوقع فيتدريجيامن المرتبط الحالي المرجعي الفائدة سنةالاستخدامسعر نهاية من2021مع . وذلك
على تستند التي التحوط عألقات احتساب عملية على التغيير هذا يحدثه قد الذي التيقن عدم أوجه تخفيف االسعارأجل

الدوليأليبورلةالمرجعي المحاسبة معايير مجلس علىتعديل، أصدر تعديألت بإدخال وذلك المرجعي الفائدة سعر على
رقم المالية التقارير إلعداد رقم9الدولي الدولي رقم39المحاسبة المالية التقارير إلعداد الدولي والمعيار
من7 عددا على أساسا تتضمن التحوطعلى ، والتي عألقات احتساب في باألستمرار للمنشآت تسمح ات، والتي المرتبط

الحالي المرجعي الفائدة سعر رقم  .بأليبورأساس

الدولي المحاسبة معيار أدخلت التي الدوليرقم1 أن : المتعلقبالتعريف8المحاسبة
على تنص التي للجوهري جديدا تعريفا التعديألت تقدم حذفهاأوجوهريةهيمعلومات "المعلومات تم إذا إخفاؤهاأوتحريفها

يتخذهاالمستخدمون التي القرارات على معقول بشكل تؤثر أن المتوقع اذاتالموحدةالماليةللقوائمالرئيسيونفمن
أساستلك على العامة ماليةحولالموحدةالماليةائمالقوالغراض معلومات توفر المعنية".، التي المنشأةالمبلغة االهمية أن

التعديألت الجوهريةتوضح أوحجمالمعلومات، سواء طبيعة على ستعتمد باألقتران حدةأو على كانت مع ، فيسياق
أخرى القوائممعلومات كانمنالمتوقعيعتبر  .  الموحدةالمالية إذا جوهري أمر هو المعلومات وصف في الخطأ المستخدمون يتخذها

التي القرارات على يؤثر أن معقول الرئيسيونبشكل أي . لميكنلهذه علىالتعديألت بالماليةالموحدةالقوائمتأثير
يكونوأليتوقع المجموعةلهاأن تأثيرمستقبليعلى التي .أي التعديألت

ا يالمعأدخلتعلى عدادالتقاريرالماليةالدوليإلر بجائحةذاتالصلةاإليجاربتنازألتالمتعلق  :16 19 – كوفيد
282020 

مجلسمعاييرالمحاسب ةأصدر الصلةبجائحةكوفيداإليجارتنازألتالدولي الماليةرقم –  19 -ذات
التقارير إلعداد الدولي المعيار على أدخلت التي تقدمالمتعلقبعقوداإليجار.   16 اتالتعديألتإعفاء منتطبيق

توجيهاتللمستأجرين التقاريرالماليةرقم إلعداد الدولي 16 تعديلعقوداإليجاربالمتعلقة محاسبة لتنازألت الناتجةاإليجار
إذاأنيختارمستأجريجوزللكوسيلةعملية  .19-كوفيدلجائحةيجةمباشرةكنت تقييمما عدم تكان تنازألت

الصلةبجائحةكوفيداإليجار 19 -ذات تعديللعقداإليجار.هومنالمؤجر يحتسب األختيارأيقومالمستأجرالذي
بهذا اإليجار فيمدفوعات تغيير الناتجةي الصلةبجائحةكوفيدجاراإلياتعنامتياز 19 -ذات التيبنفسالطريقة يحتسب

التقاريرالماليةرقم إلعداد الدولي المعيار بموجب التغيير تعديأللعقداإليجار. 16 التغيير يكن لم إذا لم يكنلهذه
أي علىالتعديألت يكونوأليتوقعبالماليةالموحدة،  القوائمتأثير لهاأن 2,5 .تأثيرمستقبليعلىالمجموعةأي

بعد غيرإلزامية ولكنها صادرة جديدة وتفسيرات معايير يلي الفيما
غيرإلزاميةبعدالتفسيراتالمعاييروأدناه ولكنها صادرة إصدار حتىتاريخ الماليةالقوائم المرجعيتعديل .  الموحدةللمجموعة الفائدة

272020 (2)المرحلةسعر
الدولي "تعديل ، نشرمجلس معاييرالمحاسبة الفائدة سعر 2  -المرجعي التقاريرالماليةرقمعلى، التعديألت

9الدوليإلعداد رقم الدولي المالية39المحاسبة التقارير وال7والمعيارالدوليإلعداد رقم المالية
الدوليإلعدادالتقارير 4 رقم المالية الدوليإلعدادالتقارير 2)المرحلة  16 فيماالمعروضتعديلسعرالفائدةمن

المرحلة الفائدةتعديلمن2البنوك(. تقدم سعر البنوكإعفاءاتفيماالمعروض المسائلمؤقتةلمعالجةبين سعر استبدال
عند المحاسبيةالتيتنشأ الفائدة المعروض بديلفيما بسعر خالٍ منشبةبينالبنوك المخاطر فيأوبعد المبتدئة

التقريرالسنوي إعداد لفترات إلزامي هو تعديل المبكر.  12021. إن بالتطبيق معالسماح
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الماليةالموحدةإيضاحاتحو القوائم ل
312020

المحاسبية2  )تتمة(السياسات

بعد2,5 إلزامية غير ولكنها صادرة جديدة وتفسيرات  )تتمة(  معايير

الفائدةالمرجعيتعديل  )تتمة(  (2)المرحلةسعر
أسعار استبدال تأثير يزال وخدماتالبنوكبينفيماالمعروضةالفائدةوأل منتجات على المخاطر من خالية بديلة بأسعار

للتركيز رئيسيا مجاأل يشكل إلىتتعرضالمجموعة تشير التي للعقود الفائدةالمجموعة البنوك، فيماالمعروضةأسعار بين
بعدالسنة ، ليبورمثل ما إلى تمتد التي تتوقفهذه2021 أن المرجح من يكون سعاراال ، عندما النشر.فيماالمعروضةالفائدة

البنوكعن بين حاليا تقومالمجموعة إلى انتقالالمجموعة تأثير نظمبتقييم االسعارالجديدةبعد 2021 فياألعتبار
تقاريرباالخذ وخدماتهاوأنظمتهاوإعداد منتجاتها في هاالتغييرات معأصحابالمصلحة المشاركة ، وستواصل والخا الداخليين عن

الناتجة منالمخاطر والتخفيف المنظم األنتقال لدعم رجيين .عملية األنتقال الجديدبالتاريخاإللزامي

المعيار هذا تطبيق المجموعة . وتعتزم الجديد المعيار هذا تأثير حاليا المجموعة تقييم 2,6 الهامة

المحاسبية اآلراءوالتقديرات المويتطلب المالية القوائم
اإلدارةإعداد من أراءحدة وإصدار المبالغالمدرجةتقديراتقد واتؤثرعلى والمصروفات والمطلوباتلموجوداتللدخل اواإلفصاحاتالمرفقة

أنيؤدياماتالمحتملة. أللتزواإلفصاحعن والتقديراتيمكن األفتراضات هذه بشأن التيقن عدم المستقبلية الفترات في
تتأثر التي والمطلوبات للموجودات المدرجة للمبالغ جوهري تعديل إجراء تتطلب قد نتائج إلى الموحدة المالية القوائم

هذه إعداد في المطبقة والتقديرات اآلراء استخدامات أوجه أهم يلي فيما االعمال  ( 1 نموذج

إذاكان ما
لتحديد تقييم إجراء العند هدف التعاقدية،  األحتفاظنموذجاالعمالهومن تحصيلالتدفقاتالنقدية أجل من بالموجودات األعتبار في المجموعة

ضمنتأخذ ينبغي منأنشطةأعمالها مستوى أي . إجراء التقييم اننموذجاالعمالهوإعامة، فوبصفةهذا أنيستدل
الذييمكن لواقع خألل المقدمةلإلدارة. من االعمالوالمعلومات إدارة فيها يتم التي الطريقة النقدية التدفقات تحصيل

أجل من بالموجودات األحتفاظ هو المالية الموجودات إلدارة المجموعة أعمال نموذج كان إذا ما تحديد عند األعتبار في المجموعة
التعاقدية، تأخذ يليم ؛هدافاالسياساتوال : ا

السياساتمنالناحيةالعملية تلك وتشغيل بالمحفظة يتعلق فيما اإلدارة وضعتها التي اإلدارة المحفظةالتقييم
ظروفالسوقالحاليةداء في السيولة اإلدارةاستراتيجيةو  ؛ومتطلبات
فيمايتعلقبتحقيق الحصصإيرادات 2 . أوتحقيقمكاسبرأسماليةالتعاقديةفوائد ( قياس

الخسارةاألئتمانيةالمتوقعةات المتوقع األئتمانية
الخسارة ةقياس الدخلللموجوداتالمالية منخألل العادلة بالقيمة المقاسة ّن الدي وأدوت المطفأة بالتكلفة المقاسة ال

استخدام يتطلب مجال هو اآلخر الشامل الظروفاألقتصاديةالمستقبلالجوهريةحولضاتفترااألوالمعقدةنماذج يةوالسلوك ) ياألئتمان
المثال، احتمالعلى سبيل فيالسداد العمألء عنذلكوالخسائرالناتجةتعثر مقدار (، وتقدير وتوقيتالتدفقاتالنقدية يةالمستقبل ال

على. وتستندهذهالتقديراتضماناتوقيم تؤدعددمنالعوامل الحيثيمكنأن مختلفةمستوياتفيهاإلىتغييراتي االساسية . المخصصاتمن
األفتراضات

من عدد على المتضمنة المعقدة النماذج نتائج للمجموعة المتوقعة األئتمانية الخسائر احتساب عملية تمثل يتطلب . كما
بينها المتبادل والترابط المتغيرة المدخألت باختيار المتعلقة إصدار عندتطبيقالمتطلبات الجوهرية اآلراء من عدد الخس لقياس

:المحاسبية األئتمانيةالمتوقعة، مثل ائر الفردية للتصنيفات

السداد في التعثر حدوث احتمالية يحدد الداخلي، الذي األئتماني التصنيف نموذج السداد في
التعثر حدوث ألحتمالية المناسب التوقيت تقديرات المجموعة احتساب سيناريوهات إطارثالثة في األساسية والحالةالحالة الجيدة

طريقتعييناألحتماألت، السيئةالةحالو عن المتوقعة األئتمانية للخسائر المرجحة األحتمالية احتساب يتم ثم . ومن السيناريوهات من
سيناريو والمتوقعة، لكل الحالية السوق ظروف أساس على وتطبيق ؛التحديد

فيالمخاطراألئتمانية الجوهرية للزيادة معايير



.م.ب ش المتحد االهلي البنك

17

الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312020

المحاسبية2  )تتمة(السياسات

الهامة2,6 المحاسبية والتقديرات  )تتمة( اآلراء

المتوقعةات( قياس2 األئتمانية  )تتمة( الخسارة
مثل الكلي األقتصاد متغيرات بين الترابط ومعدألتتحديد جهة من البطالة ومستويات النفط وأسعار اإلجمالي المحلي الناتج

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

المستقبلية؛ األختيا النظرة للسيناريوهات النسبية والترجيحات ر
وتطبيقالموجوداتتجزئة تحديد الغراض المخاطر؛ ولنموذجأنسبالمالية تصنيف

للتعرضاتأوجهتحديد السلوكية والتسهيألتاألستحقاقات المتجددة للتسهيألت تمثلبالنسبة أل التي األستحقاقاتفيهااالخرى
تمث دقيقاالتعاقدية الفعلية.  يأل لألستحقاقات

التقاعد( 3 نظام
التقديرات للمجموعة. التزتحديدفيواألفتراضاتيتماستخدام التقاعد نظام تكلفةامات تحديد المحددةنظاميتم المزايا ذو التقاعد

. يتضمن األكتوارية التقييمات باستخدام التقاعد نظام أللتزامات الحالية األفتراضاتوالقيمة من العديد إجراء على األكتواري التقييم
ومعدألت الراتب في المستقبلية والزيادة الخصم معدل تحديد على هذا . يتضمن المستقبل في الفعلية التطورات عن تختلف قد والتي

التقاعد نظام في المستقبلية والزيادة الوفيات

األستمرارية ( 4 مبدأ
بأنالمجموعةملقدرةتقييبإجراءدارةاإلقامت مقتنعة وهي األستمرارية مبدأ أساس على المواصلة المصادرالديهالمجموعةعلى

أمور بأي علم على ليست اإلدارة ذلك، فإن على . وعألوة المنظور المستقبل في أعمالها في منجوهريةلألستمرار التي مؤكدة غير
المجموع قدرة حول جوهرية شكوكا تسبب أن الماليةالممكن القوائم إعداد . ولذلك، تم األستمرارية مبدأ أساس على المواصلة ةعلى

األستمرارية مبدأ أساس على الموحدة

المالية( 5 لالدوات العادلة القيمة
يتم الماليةوضعكما والمشتقات المالية للموجودات العادلة القيم لتحديد تداولهاتقديرات يتم السوقالنشطالتيأل تلكة. في تستند

على بالضرورة تتضمنعدةحولافتراضاتالتقديرات النتائجعلىعوامل تختلف قد ثم التيقن، ومن وعدم الرأي من مختلفة درجات
مثل في مستقبلية تغيرات عنها ينتج  .تلكالتقديراتالفعليةمما

غير6 والموجودات الشهرة قيمة  ( انخفاض
المجموعة االقلتحدد على القيمة منخفضة هي المحددة غير األنتاجية االعمار ذات الملموسة غير والموجودات الشهرة كانت ماإذا

قيمتها للنقد المنتجة الوحدة أو للموجود المدرجة القيمة تتجاوز عندما القيمة انخفاض . يحدث سنوي م، ستردادالقابلةلألعلىأساس
االعلى يعد والذي العادلةناقصا قيمتها بين األفتراضاتوالتقديراتالمستعلمةوقيمتهاالبيعتكاليفن وتوضيح عن اإلفصاح في. تم

بالتفصيل للنقد المنتجة الوحدات لمختلف لألسترداد القابلة القيمة لتحديد المستخدمة تستند . 13رقميضاحاإلالرئيسية

الشهرةالقابلة لكلوحدةلألستردادقيمة حسابالقيمة على للنقد منالميزانياتتوقعاتستخدامابالمستعملةمنتجة النقدية التدفقات اإلدارة
قبل من المعتمدة المالية مستخلصهمن فيالدولابالسنواتالخمستوقعات المحلي الناتج إلجمالي األسمي النمو معدل ستخدام المطبق

الخصم معدل فيها. يمثل تعمل التي عألوةمخاطرتوقعاتعلىالمعنية لتخصيص المعدل المال رأس تكلفة النقدية التدفقات االعمال
لقطاعات مألئمة المنهجية . تلك

مراجعة النقديةالمستقبليةواألفتراضاتتتم التدفقات تقدير في المستخدمة بينالخسارةبانتظام تنتج قد فروق أي من للحد . والمقدرة
الخسارةالفعلية
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

كوفيد7 جائحة 19 -( تأثير
كوفيد جائحة أثرت فييعلىمختلفاألقتصادبشدة19-لقد تسبب العالمي، مما الصعيد على فيات التجاريةإضطرابات االعمال

األقتصادية عدمواالنشطة حاألت وجود إلى ذلك أدى جوهريةوقد العالميةتيقن المالية االسواق شهدت . كما األقتصادية فيالبيئة
أجللقد . واألقتصاديةتقلباتفيالمستوياتمتزايدة من ومالية نقدية بتدخألت المركزية والمصارف الحكومات تحقيقاستجابت

األقتصا االوضاع دية. استقرار

نفسه الوقت غيرمسبوقة، وفي تقلبات النفط أسعار أنالسنةخأللشهدت المتوقع متوسطنخفاضيؤدياأل، ومن في أسعارالعام
علىاألقتصادالنفطتأثير االجل طويل  .اتيمتوسطإلى

اإلدارة  ،الماليةالموحدةهذهالقوائمإعدادعند تطبيققراراتأصدرت المحاسبيةللمجموعةهامةفي أنالسياسات من الرغم . على
اال أنهامقاييس الحالية، إأل األقتصادية للتقلبات تخضع الرئيسية لإلدارةبمثابةتعتبرداء تقييم علىأفضل أوبناء المتاحة المعلومات

   .رصدالقابلةلل

االولاتفيالتقديرالتيقنعدمأوجهمستوىزادقدل الربع األقتصادية2020  /منذ لألضطرابات مننتيجة عليه يترتب وما
كوفيد جائحة في19 –تأثيرات المبين  .43رقماإليضاحعلىالنحو

تقييم بإجراء المجموعة الصلةقامت ذات الكلي األقتصاد إلىلمعلومات والمعاييرمنالالتوجيهاتالمتاحةاستنادا التنظيمية جهات
التقار إلعداد منهجيةالدولية في تغييرات إلى أدى المالية، مما المتوقعةير األئتمانية فيوقراراتوتقديراتالخسائر كما التقييم

في  .312020المنتهية

ذلك المتوقعةالمجموعةتقامبناءعلى األئتمانية الخسائر لتحديد المستخدمة واألفتراضات عدمستجابةابتحديثالمدخألت لحاألت
كوفيد جائحة عن الناتجة أسعارو19 –التيقن رقمارالدولييبموجبالمعالنفط. تقلبات المالية نقل9التقارير ، يتعين الموجودات

منالمرحلة إذاكانتفقط2المرحلة1 الموجوداتالمالية تلك يةاألئتمانهافيمخاطرجوهريةزيادةشهدتقد
هناكزيادةيةمخاطراألئتمانالجوهريةفيالزيادةالتحدث  .منحهامنذ تكون عندما فيالسداد التعثر مخاطر في . جوهرية عملية

المجموعة تواصل احتماليةعدمالدفعمؤشراتأخرىلتقييمالمقترضين مثل األعتبار  ، مع االخذفي السبب منوراءأياالساسي كان
إذا وما مالية المحصعوبات كوفيدنتيجةلـاأنتكونمؤقتتمل أوغيرمؤقتة.  19 –جائحة الوضع أن

إلى التطوروبالنظر فياألعتبار  ، فقدسريع المجموعةباالخذ قامت تأثير زيادة فيعواملاألقتصادالكلي التقلبات للنظرة المستقبلية األقتصاديةلتحديد
واحتماألتالسيناريوهات خطورة مدى تحديد األئتمانال، عند وقدتمإظهارهذهالمتوقعة.  يةخسائر التقلبات خألل من
أدخلتعلى التعديألتالتي المتراجعة إذامخرجاتاإلدارةعلىاستثناءاتيمكنتطبيق    .القائمةالعألقات كانتمتوافقةالنموذج هدف

الزيادةالمع ذلك.  الحاليةيةومعالجةظروفالسوقمخاطراألئتمانالجوهريةفي ت،  عألوةعلى واصل السدادالمحتملةالمراقبةالمجموعة
تأثيرمخاطر كثب عن كوفيد المتأثرة19  – لجائحة  .علىقطاعاتالصناعة
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

المحاسبية2,7 السياسات الهم ملخص
يلي المحاسبيةفيما الماليةالموحدةبصورةمستمرةالمطبقةالرئيسيةالسياسات القوائم هذه إعداد الموضحةبالتفصيلتلك  ، باستثناءفي في

2,2اإليضاحينرقم زميلة   )أهيموضحةأدناه.     2,4

فيشركات استثمارات هي الزميلة
عليهاالشركات ولكنهاألتسيطر مؤثرا نفوذا المجموعة عليها تمارس التي الشركات تلـك على هيالقدرة المؤثر النفوذ القرارا. إن اتخاذ

في تالمشاركة أوالسيطرةالمشتركة السيطرة ليست فيها، ولكن المستثمر للشركة والتشغيلية المالية بالسياسات يتعلق فيما السياسات تلك
على ايتم فيالشركاتالزميلةألستثماراحتساب باستخدامات طريقةحقوقالملكية،  .الملكيةطريقةحقوق تطبيق بعد الزميلة. تقوم

شركتها في المجموعة استثمارات لحصة القيمة انخفاض خسارة إثبات ضروريا كان إذا ما بتحديد المجموعة متقوم ، بتحديد
مالي تقرير كل إعداد بتاريخ المجموعة هناك إذاكان ا يثبت الزميلة.  دليلموضوعي فيالشركة األستثمارات قيمة انخفاض الزميلة للشركة

لألسترداد القابلة القيمة بين الفرق تعد والتي القيمة انخفاض قيمة باحتساب المجموعة الدليل، تقوم هذا مثل وجد إذا ال في
القيمة انخفاض خسارة إثبات ثم المدرجة، ومن قوقيمتها جوهريالموحدةللدخل. ائمة بشكل

مطابقة الزميلة للشركات المحاسبية والسياسات متطابقة والمجموعة الزميلة للشركات المالية التقارير إعداد تواريخ إن تعديألت إجراء
المتماثلة. يتم الظروف في المتشابهة واالحداث بالمعامألت يتعلق فيما المجموعة قبل من المستخدمة لتلك على . لتوحيدالماليةالموحدةالقوائم

قدتكونقائمة التي المحاسبية السياسات في اختألفات االجنبية ()بأي

معامألتالعمألت واالرصدة  (1

يتمالمعامألت مبدئيا
المعامألتبالعمألتاالجنبية تسجيل صرف الرئيسيةبأسعار الصلةالعملة بتاريخذات والمطلوباتالنقدية . ةالمعاملإجراءالسائدة

الموجودات تحويل يتم المعروضة الصرفالعملةالرئيسيةإلىبالعمألتاالجنبية باستخدامأسعار بتاريخ الميالسائدة ناتجة
أيفروق تضمين عزانية. يتم القائمةالموحدةللدخل. أسعارن المتاجرة" في في "دخل الصرف والمطلوبات الموجودات

تحويل يتم التاريخية المقاسةبالتكلفة النقدية بغير أسعارالصرفالسائدةابالعمألتاالجنبية البستخدام المبدئيةلتواريخ
تحويل لمعامألت. يتم األستثمارات العادلةغيرالنقدية كمدرجةبالقيمة المصنفة من بالقالدخلالشاملاآلخرخألل االجنبيةبايمةالمقاسة

العادلةبالعمألت الفروقفيالدخل تضمين ويتم العادلة القيمة تحديد فيه تم الذي بالتاريخ السائدة الصرف أسعار ستخدام إذا ، إأل
المعنية للبنود العادلة القيمة تعديل من كجزء اآلخر الشامل تلك تمتصنيف البنود كمدرجةبالقيمةالعادلة من جزءالخسارباحأواالخألل هي

ئرأو ا القائمةالموحدةللدخل. الفعالتحوطالستراتيجيةامن في تسجيلها يتم الحالة هذه المجموعة  (2 ، ففي شركات

التابعةاالجنبية للشركات
والمطلوبات الموجودات تحويل يتم الزميلة والشركات الرئيسيةإلى االمريكيعملتها الدوألر تعتبر أل التي الصرف أسعار متوسط

أساس على والمصروفات الدخل بنود تحويل الميزانية. ويتم بتاريخ السائدة الصرف بأسعار االمريكي الدوألر في الماليةالسائدة التقارير
ناتجةفترةإعداد فروق تضمينأي التحويل. يتم عن تشكلفي "إحتياطيت العمألتاالجنبية" التي حويل اآلخ الشامل الدخل

من جزءا با المسيطرةر التحويلإلىالحقوقغير فروق تخصيص فيه تم الذي الحد ستثناء ا. عند إثباتاالجنبيةستبعادالعمليات يتم
الموحدةل فيالقائمة االخر الشامل الدخل في مسبقا والمثبتة بها المرتبطة التحويل جلدخل. فروق االدواتالمالية

خصائصها. يتمإثبات
وعلى المالية االدوات اقتناء تم أجله من الذي الغرض على المبدئي اإلثبات عند المالية االدوات تصنيف يعتمد العادلة بالقيمة مبدئيا

المالية االدوات البنجميع إلى بالقيمةالعادلةباإلضافة غيرالمدرجة منود خألل أوالخسائرتضافإليها االرباح تكال ايف إلى
التيتنسبمباشرة إصدارها.  المعاملة أو تاريخقتناؤها حتى أسسمنتظمة على والخصومات العألوات إطفاء مصروفاتالفوائد، ابهاستحقاقايتم

الفوائدأو دخل إلى وترحل الفعلي الفائدة سعر طريقة الحالستخدام مقتضى  .  حسب
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

المحاسبية2,7 السياسات الهم  )تتمة( ملخص

الماليةج تتمة( )االدوات

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

الموجود توصيل تسليمالموجوداتوالمبيعاتأأو تتطلب التي المالية الموجودات بيع أو بشراء تتعلق التي تلك هي االعادية
.  خألل أعرافالسوق حسب أو القوانين في عامة عليه المنصوص الزمني   (2إلطار

بنوكمركزية لدى وودائع خزانة أذونات مركزية
بنوك لدى وودائع الخزانة أذونات إثبات مبدئيا العألواتوالخصوماتالمطفأةالتكلفةبيتم إطفاء استحقاقاتهاباستخدا. يتم إلى .   معدلطريقةم

الفائدةالفعلي 3)  

وقروضوسلف أخرى مالية ومؤسسات بنوك لدى ودائع البنوك
لدى ( الودائع الحساباتالمصرفية ذلك في )بما والمؤسساتالم هيموجودات والسلف والقروض االخرى الية وتواريخذاتمالية

للتحديد قابلة أو ثابتة خطةسدادهاثابتة.  استحقاقمدفوعات تعديل تم التي القروض هي بشأنها التفاوض المعاد القروض العمألء
عألقات من كجزء الضمانودونالمستمرة تحسن مع الحاألت بعض ، في للمقترض النقدية التدفقات في التغيير مع لتتماشى أخرى

تنازألت أية تقديم موضحفي هو كما للمجموعة الداخلي األئتماني التصنيف لسياسة وفقا الموجودات هذه مخاطر تصنف يضاحاإل
المطفأةب )ج(. 32رقم بالتكلفة والسلف القروض قياس ألحقا المبدئي، يتم اإلثبات الفائدةالفعلي،  معدلستخدامطريقةابعد خصم

بفعالية، بعد العادلة القيمة لتحوط معدلة شطبهاومخصص تم مبالغ الخسائرالناتجةلخسائراألئتمانيةاأي إثبات الموجوداتنخفاضانع . يتم
تلك قيمة ضمن "مخصص للدخل الموحدة القائمة حسابمخصصفي " واألئتمانيةومخصصاتأخرىخسائرالفي المتوقعة

األئتمانية الخسائر أيعألوات األعتبار في باالخذ المطفأة التكلفة احتساب الموحدة. يتم الميزانية مناألقتناءوأفي خصومات للدخل
الموحدة القائمة الفوائد" في ضمن "دخل اإلطفاء تضمين الفعلي. يتم الفائدة سعر من يتجزأ أل جزءا تعتبر التي   (4والرسوم

الديّن أدوات
الدي أدوات قياس إذا: يتم الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة ن

االعمال نموذج في بالموجودات األحتفاظ إلىيتم يهدف تحصيلاألحتفاظالذي أجل التعاقدية؛بالموجوداتمن التدفقاتالنقدية

و ينتجعن محددة تواريخ في المالية والالشروطالتعاقديةللموجودات ّنتدفقاتنقدية للدي االصلي المبلغ على مدفوعات فقط
تيتعد .الفو القائم االصلي المبلغ

على ائدة تعريف هذاالتقييم، يتم الغراض ال أنه االصلي" على المالية  "المبلغ العادلةللموجودات قيمة تعريف "الفائدة المبدئي. ويتم
اإلثبات عند مقابل أنها المبلغاالصليالقائم" على األئتمانالللقيمةالزمنيةللنقودوعلى بالمبلغيةمخاطر المرتبطة زمنية فترة خألل

القائم االصلي كان إذا ما تقييم الربح. وعند هامش وكذلك االخرى االساسية األقتراض ومخاطروتكاليف محددة فقط هي التعاقدية النقدية
التدفقات للدينّ وت علىالمبلغاالصلي . الفمدفوعات المالية لالداة التعاقدية الشروط األعتبار في المجموعة القائم، تأخذ االصلي المبلغ

على ائدة اآلخر الشامل الدخل خألل من العادلة بالقيمة ّن أدواتالدي قياس يتم منالشرطين
كل األحتفاظ :التاليينعنداستيفاء يتم فينموذج المالية باالدوات يهدفإلى مناالعمالالذي كل النقديةالتعاقديةتحقيق

التدفقات وبيعتحصيل المالية

الموجودات االصلي ؛ و المبلغ على والفائدة االصلي المبلغ على مدفوعات فقط المالية للموجودات التعاقدية عنالشروط

القائم. ينتج والخسائر المكاسب إثبات مع العادلة بالقيمة اآلخر الشامل الدخل خألل من العادلة بالقيمة المدرجة ّن الدي أدوات
قياس ألحقا يتم المتراكمة الخسائر أو المكاسب تصنيف إعادة األستبعاد، يتم اآلخر. عند الشامل الدخل في العادلة القيمة في

نتيجةلتغيرات الناتجة للدخل. ال الموحدة القائمة إلى اآلخر الشامل الدخل من اآلخر الشامل الدخل

مثبتةمسبقافي يتإذا لم استيفاءأيمنهذين منإ، فالمعيارينم العادلة بالقيمة المالية الموجودات يتمتصنيفوقياس نه .  خألل
أوالخسائر االرباح و لو إلىذلك، حتى باإلضافة المطفأةاستوفت معاييرالتكلفة للمجموعةيجوز  ، فإنهالموجوداتالمالية لتصنيف المبدئي

اإلثبات اختيار من العادلة االموجوداتالماليةكمدرجةبالقيمة خألل أوالخسائر بناءعلىالرباح
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

المحاسبية2,7 السياسات الهم  )تتمة( ملخص

الماليةج  )تتمة( االدوات

ّن  (4 (  أدواتالدي
المصنفة )تتمة للموجودات للدخل الموحدة القائمة في العادلة القيمة في تغييرات أي من " تحتسبالمجموعة العادلة كمدرجةبالقيمة

خألل الخسائر أو

الملكية (5 ." االرباح حقوق أسهم
استثمارات في األستثمارات أدواتيتمتصنيف من العادلة بالقيمة كمدرجة الملكية إألرباحأوالخسائر،  االخأللأسهمحقوق المجموعة قامت

إذا من العادلة بالقيمة كمدرجة الملكية حقوق أسهم المبدئيخأللبتصنيفاستثمارات اإلثبات عند اآلخر الدخلالشامل اإلثبات
إجراءللمجموعةالمبدئي، يجوز. عند لتصنيف حدة على أداة كل أساس على فيه رجعه المأدواتاختيارأل أسهمحقوق كمدرجة

لكية من اآلخرخأللبالقيمةالعادلة الدخلالشامل الدخل خألل من العادلة بالقيمة كمدرجة الملكية حقوق أسهم استثمارات تصنيف تم
والخسائر، بالشاملاآلخر، فإنه. إذا المكاسب ايتمإثباتجميع االسهم وفيستثناءدخلأرباح اآلخر تضمينهاألالدخلالشامل ألحقا

يتم للدخل الموحدة القائمة

االخرى  (6في المالية
االدوات إذا الخسائر أو االرباح خألل من العادلة بالقيمة كمدرجة المالية الموجودات تصنيف

القريب؛اتميتم المدى في بيعها لغرض
أساسا قتناؤها إدارتهما يتم محددة مالية أدوات محفظة من جزءا اإلثباتالمبدئي، تعد عند قصيرة لربحية حديث فعلي نمط هناك

ويوجد معا
االجل؛ أو مالي ضمان أو تحوط كأداة وفعالة مصنفة وغير مالية

( بخألفمالية )المشتقاتال (7هيمشتقات
تغيراتتضميناليتمأدواتالتحوط في القيمالعادلةللمشتقات المالية القائمة في المتاجرة بهالغرض ".المحتفظ المتاجرة ضمن "دخل

للدخل الموحدة من االخرى المالية االدوات في الضمنية االصليأليتمفصلالمشتقات العقد تحديد أجل من بأكمله العقد األعتبار في االخذ
يتم االدواتالماليةتصنيفها. يتمتصنيفحيث تلك من إثبا، واالرباحأوالخسائرخأللكمدرجةبالقيمةالعادلة يتم العادلة القيمة في

لتالتغيرات بأكملهلعقد للدخل. المختلط الموحدة

الجلوودائعو (8فيالقائمة
ثانويةدين مطلوبات المسددة المبالغ خصم المطفأة، بعد بالتكلفة المالية المطلوبات

الماليةا )دتدرجهذه والمطلوبات المالية
ستبعادالموجودات مناسبا ،  ستبعادالموجودالمالي )أوايتم حيثمايكون من مجموعة من جزء أو المالي الموجوداتالجزءمنالموجود

( ةمشابهالمالية

عند الموجود من النقدية التدفقات استألم في الحقوق
انقضاء في حقوقها اقيامالمجموعةبنقل الموجود من وأستألمالتدفقاتالنقدية التدفقات النقديةتعهدتبسداد دون بالكامل

المستلمة سداد"؛ أو بموجب "ترتيب ثالث طرف إلى جوهري تأخير
سواء موجود من النقدية التدفقات استألم في حقوقها بنقل المجموعة1المجموعة مكافآتالمخاطروالجميع  ( قامت

لم2 )  موجودالجوهريةلل ب( عندما جميعتقم إبقاء السيطرةالجوهريةللمكافآتالمخاطروالنقلأو بنقل قامت ولكنها موجود
الموجود على

تم قد المطلوب بموجب األلتزام يكون عندما المالي المطلوب استبعاد أوانتهاوفاؤهيتم إلغائه مدته.أو ء

شراءهـ إعادة اتفاقيات
تم الميزانيةالموحدةشرائهاإعادةوفقاللتعهدببيعاألستثماراتإذا في تبقى محددمسبقا ، فإنها بسعر المقابلالمستلم تضمين ويتم افي
فوائدويتم كمصروفات الشراء إعادة وسعر البيع سعر بين الفرق معالجة شراء". يتم إعادة اتفاقيات بموجب قتراضات طريقة

باستخدام األتفاقية تنفيذ فترة مدى على استحقاقها الفائدةالفعلي.  معدل
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العادلة )و القيمة تحديد
العادلةا السعرلقيمة استألمهالذيهي فيمشاركيبينةمعاملةمنظممطلوبفيلدفعهلتحويأوموجودلبيعسيتم تاريخالسوق

افتراض على العادلة القيمة قياس تحدثأوالموجودبيعمعاملةأنبالقياس. ويستند المطلوب للموجودإماتحويل الرئيسي السوق في
الرئيسي السوق غياب حال في المطلوب أو للموجود فائدة االكثر السوق في المطلوب؛ أو أو

المس المالية لالدوات العادلة القيمة تحديد المعلنةيتم العروض أسعار إلى بالرجوع النشطة السوق في التواليعرة على السوق في
الميزانية بتاريخ العمل إقفال عند

الطلب. للمطلوباالقيمةالعادلةإن عند الدفع المستحقة المبالغ هي الطلب عند الدفع ميزة لديها التي ت

ا والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة عليهافوائديتمتحديد تستحق التي فلمالية تداولها يتم مستحقةيوالتيأل وغير النشطة السوق
بناء الطلب عند أسعارنموذجعلىالدفع باستخدام المخصومة نفسيةفائدةالسوقالالتدفقاتالنقدية تحمــل مالية الدوات الحالية

المخاطر وخصائص الشروط

الملكيةألستثماربالنسبة حقوق أسهم تداولهاات يتم أل بالرجوعالتي العادلة للقيمة معقولة تقديرات تحديد يتم النشطة، فإنه السوق في
قيمة صافي باستخدام تحديدها يتم جوهرية، أو بصورة لها مشابهة أخرى الداة الحالية السوقية القيمة التقييمإلى يتمالحالية. تقنيات

حقو أسهم سندات المستوىتقييم ضمن المصنفة والصناديق أرباح3الملكية خصم ونماذج المخصومة النقدية التدفقات أساس على
االسهم

أو المخصومة النقدية التدفقات أساس على إما المسعرة غير المشتقة المالية لالدوات العادلة القيمة  .الخياراتتسعيرنموذجيتمتحديد

المجموعةبتحديدالقيمةالعادلة، إفصاحاتلغرض ومخاطرقامت وخصائص طبيعة أساس على والمطلوبات الموجودات فئات
المطلوبات أو  .الموجودات

للموجودات فيالقوائموالمطلوباتبالنسبة متكرر، الموحدةالماليةالمثبتة قدالمجموعةحددتعلىأساس كانت إذا حدثتما
فيما تقييمتحويألت إعادة خألل من الهرمي التسلسل في المستويات التأثيرإلى  )استناداتصنيفهابين ذات لمدخألتها مستوى أدنى

قيمته قياس العادلةككلالجوهريعلى فترةا كل نهاية اإليضاح( في في عنه المفصح مالي تقرير  . 38رقمإعداد

قيمة )ز الماليةانخفاض الموجودات
كما المتوقعة األئتمانية الخسائر نهج األئتمانية، باستخدام الخسائر مخصص لقياس مراحل ثألث من نهج بتطبيق المجموعة قامت

بموجب مطلوب رقمهو المالية التقارير إلعداد المالية9الدولي االدوات من التالية للفئات ، بالنسبة المالية باالدوات المتعلق
الخسائر أو االرباح خألل من العادلة بالقيمة قياسها يتم لم التي

المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات
بالقيمة كمدرجة المصنفة ؛سنداتالديّن اآلخر الشامل الدخل خألل

من بالميزانية؛ والعادلة المدرجة غير
القروض ارتباطات القبول وخطابات المستندية واألعتمادات المالية

الضمانات عقود ا خألل من العادلة بالقيمة قياسها يتم لم التي المالية لالدوات المتوقعة األئتمانية الخسائر قيمة إثباتمخصصاتانخفاض
يتم الرباح لتقييمات الملكية حقوق أسهم استثمارات األئتمانية. ألتخضع الخسائر مخصصات في الخسائرويتمإظهارها

قيمةنموذج .انخفاضالقيمةأو انخفاض المتوقعة
األئتمانية نتائجالهييةخسائراألئتمانالألحتسابإنمخصصالمجموعةالخسائر علىنماذج المتضمنة المتعلقة االساسية األفتراضات

من المدخألتالمتغيرةعدد المتبادلبينهاباختيار والترابط قيمة ئتمانيةاألخسائرال. يعكسنموذجانخفاض المتوقعة لجميع
الحالية القيمة السداد في التعثر حدوث بأحداث المتعلقة مدى1 )حاألتالعجزالنقدي 2 )  التاليةاألثنيعشرشهرا   ( على العمر

لالداة( علىمدى المبدئي.    الماليةالمتوقع األثبات تاريخ من اعتبارا لتدهوراألئتمان تبعا األئتمانية يعكسمخصصالخسائر نتائج
متحيزة غير األحتماألتال ونتائج معقولة توقعات إلى تستند متعددة سيناريوهات األعتبار في والتيتأخذ
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األئتمانيةالمتوقعةانخفاضقيمةنموذج  )تتمة(  الخسائر
مخصصات المتوقعةتنتج األئتمانية السدادالخسائر في التعثر حدوث احتمالية السداد   (PD)من في التعثر عند التعرض وقيمة

EAD ) حالة في السداد )حدوثوالخسارة فيتمثل(. LGDفي المقترض تعثر احتمالية السداد في التعثر حدوث احتمالية
التزاماته أوعلالمالية، إماسداد القادمة شهر عشرا األثني مدى المتبقيلأللتزامعلىمدىى التعثر .  العمر عند التعرض قيمة تعتبر

الممولة التعرضات في المتوقعة التغيرات األعتبار في االخذ مستقبلي، مع تاريخ في السداد في للتعثر للتعرض تقديرا السداد في
المالية التقرير إعداد تاريخ ذلبعد االصليالقائمبمافي المبلغ على والفائدة االصلي المبلغ على تحديدكالمدفوعات قيمة . يتم

با يتعلق فيما السداد في التعثر عند ذلكالتعرض في بما الممولة غير خأللاألرتباطاتلتعرضات من المسحوبة خبرةغير واقع
التنظيمية األئتماني التحول وعوامل السدادالخسارحددتالتحليلالسلوكي في التعثر حدوث حالة في المحتملةة عنالخسارة الناتجة

الت حالة في فيالتعرض الرئيسيةعثر المحددات فيالسدادالسداد. تتمثل التعثر حدوث حالة في أخرى، فيللخسارة أمور بين لكل، من
السابقة األسترداد / الخسارة قطاعمنالقطاعاتبيانات الخسارةالخارجي وبيانات ومعدلالخصم المتوقعة األسترداد وفترة اتوالتوجيهة

اإلدارةعلىاستثناءاتويمكنتطبيق  .وعواملأخرىةالتنظيمي نتائجالنموذج ذلكيتماشىإذا كان الجوهريةزيادةالمعهدف
نموذج .يةمخاطراألئتمانالفي

الخسائراألئتمانيةقيمةالانخفاضيقيس يستندإلىمدمخصصات مراحل ثألث من نهج باستخدام األئتمانمنذى تدهور أدناه
موضح هو كما منحه 1  –   

علىمدى المتوقعة األئتمانية الخسائر يعادل بمبلغ األئتمانية الخسارة مخصص وإثبات لالدواتالمالية12 شهرا األ
مخاطرها تزد لم التي هيضمن األستثمارية الدرجة ذات الموجودات جميع . تعتبر المبدئي إثباتها منذ جوهري بشكل ئتمانية 1

تتجاوزموعد التي الحاألت في األئتمانية، إأل المخاطر انخفاض افتراض بموجب المتحد االهلي البنك لسياسة وفقا 30
للنقض( أو (.يوما  )غير60  )قابلة قابلةللنقض 2 –  

إثباتهاالمبدئييةألئتمانالمخاطراإذازادت منذ جوهري فرديأوجماعي(، ، بشكل أساس على تقييمها تم )سواء عندئذ يلي . فيما
مدىالعمر على المتوقعة األئتمانية الخسائر يعادل بمبلغ األئتمانية الخسارة مخصص وإثبات قياس يتم فإنها العوامل المرحلة الموجودضمن

تصنيف عند األعتبار في أخذها يتعين في : 2التي منذالتغيرات

المخاطر ي. حيثمنحهاتصنيف تلقائيا   ، يتمبشكلجوهريالتصنيفالتغيرفيتدهورما تكلفةالترحيل  . 2إلىالمرحلةللموجوداتالمطفأة
ياماالعدد موعداستحقاقها

30)التيفات لل - يوما خاضعةللموافقةبناءعلىقرار ( نقضقابلة العمل لجنة بالمعيار رقمالمعنية التقاريرالمالية إلعداد
9  60 المعادهيكلتها )غيرقابلةللنقض(.يوما األئتمانات وفقا

، لمتطلبات المركزي يتطلببأنتظلمصرفالبحرين جميعالفإنه تسهيألت المعادهيكلتها لفترة2ضمن عن
الهيكلة.  شهرا12تقل العملمنتاريخإعادة لجنة لقرار تخضع

التي األئتمانية األستثناءات حل أو األئتمانية المراجعات في التأخير ضعف دمحد في علقطاا
يخضعلقرارلجنةلبلدأوا يتعلقأي . لعملاالذي فيما لهما مبرر أوجهدأل

بدونتكلفة المتاحة المستقبلية النظرة معلومات ذلك في بما أخرى محددة مؤشرات ضد المرفوعة القضائية والدعاوى اآلخرين المقرضين مع ، المتأخرات
الحصر أل المثال سبيل على التعرض أو بالملتزم وال اآلخرين المقرضين / الدائنين قبل من الملتزم لجنة

ذلك، وتحدد إلى وما المالي لالداء مؤشراتالسوق في السلبية تغيرات األئتمان جودة في جوهريا تدهورا يمثل هذا بأن
العمل في  –  3 تضمينها ويتم ائتمانيا القيمة منخفضة أنها

ألنخفاضالقيمة موضوعي دليل لديها توجد التي المالية االدوات تعتبر المرحلة المرحلة . هذه غرار العمر. 2 مدى على
المتوقعة الخسائراألئتمانية الخسارةاألئتمانيةيشمل مخصص المصنفة ، فإن التعرضات تحويل يتم أل أنها على المرحلة2

إلى أخرى 1 لفترة الحداالدنى لمدة ، إألإذاانقضى تاريخ6المصالحة من أشهر التعرض استحقاق باستثناءتصنيفهإلعادة المعاد
والتيالتسهيألت هيكلتها لهالمدة يتما .شهر12تطبيقفترةمصالحة ذلك، أل على عألوة تحويل مصنفةأي

3فيالمتعرضات المرحلة 2 انقضاء التصنيفاستحقاقالحسابمنتاريخاشهر12إألبعد    .إلعادة
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النظرةالمستقبليةإدراج معلومات
ال ماالنظرةمجموعةمعلوماتتدرج لتحديد تقييماتها من كل في منذإذاالمستقبلية جوهري بشكل لالداة األئتمانية المخاطر زادت

السداد في التعثر حدوث ألحتمالية محددة اقتصادية دورة لتوقيت وقياسها المبدئي واقعإثباتها من تحليل بإجراء المجموعة قامت
األئتم والخسائر األئتمانية المخاطر على تؤثر التي الرئيسية األقتصادية المتغيرات وحددت تطبيقخبرتها . يتم المتوقعة انية

عألقات على المتوقعة السداد. لتحديداألنحسارالمتغيراتاألقتصادية في التعثر حدوث ألحتمالية محددة اقتصادية لدورة التوقيت
األعتبار في أخذها تم التي الكلية األقتصادية العوامل المحليباالساستتضمن اإلجمالي والناتج بالنفط المتعلقة المتغيرات على

للمنهجياتواألفوالبطالة منتظمة بصورة مراجعة إجراء . يتم العقارية لالوضاعوالمؤشرات توقعات أي ذلك في بما تراضات
المستقبلية األقتصادية

السداد في التعثر تعريف
المتوقعةلمعرفةتخضعلقياسلتيالماليةاوداتجولمافحصميت األئتمانية منخفضةالقيمةتکانإذاماالخسائر الموضوعي. قديتضمنائتمانيا

الدليل ائتمانياعلى القيمة منخفضة المالية الموجودات بأن يثبت للعقد، مثلالتالذي خرق عثرفي العجزعن أو السداد الفائدة
سداد االصليالقائم المبلغ على أومدفوعات المبلغاالصلي منالمحتملؤشراتأومعلى أن أنالمقترضبعلى هإفألسسيعلن
تنظيمماليعمليةأو إعادة أواختفاءآخرجوهري السوقالنشطة يمكنمألحظتهاأخرىأيمعلوماتأو منتعلقتالتي

بمجموعة السلبيةفيالموجودات التغيرات لمقترضينأوادفعوضعمثل الجهاتالمصدرة بالتالمرتبطةاألقتصاديةالظروفالمجموعةأويف
فيالمجموعة. عثرفي منخفضةالقيمةباعتبارهالماليةادواتالابمعالجةلمتعلقةاسياستهاعةولمجمالصواتالسداد ضما
القائممتأخمادعن3حلةرلمافئةنئتمانيا االصلي المبلغ على الفائدة أو ّن للدي االصلي المبلغ على عندةرتكونالمدفوعات

أنشطة .رکثأوأماوي90دةالسدادلم

جميع إجراء بعد المالية الموجودات شطب واقعيلألسترداد. يتم احتمال هناك يوجد وأل والتحصيل الهيکلة إعادة اآلخر الشامل

الدخل خألل من العادلة بالقيمة المقاسة الدين أدوات إثبات يتم
كمبلغ الشاملاآلخر الدخل خألل من العادلة بالقيمة المقاسة الدين الدوات المتوقعة األئتمانية الالخسائر قدينشمخصصيعادل

الذي قياس إذاتم أ ، الموجودات القيمةبالتكلفةالمطفأة متراكممنخفض كمبلغ اآلخر الشامل الدخل في إثباتها يتم فإنه مع المبلغالمقابل
احتساب للفي المتراكمةالقائمةالموحدة تدويرالخسارة إعادة دخل. يتم المثبتة الشاملاآلخرإلى الدخل في القائمة الموحدةلل

عند التحوط  (ح .استبعادالموجوداتدخل

متضمنةمحاسبة المشتقة
المالية االدوات معامألت في المجموعة تدخل اآلجلةعلى والعقودالمستقبليةوالعقود المقايضاتوعقودالخيارات الناتجة التعرضات

ذلك في االجنبية، بما العمألت ومخاطر الفائدة السعار التعرضات عإلدارة بها.  نال معامألتالمتنبأ أجل إدارةمن . تدرجالمشتقات
محددة معايير تستوفي التي للمعامألت التحوط محاسبة المجموعة معنية، تطبق مخاطر المالية بالقيمةالعادلة. تدرج المشتقات المالية

ضمن "فوائدمستحقةالقبض موجبة سوقية قيما تحمل التي مالية المشتقاتوموجوداتومشتقات أخرى" بينماتدرج المالية الدفع
ضمن "فوائدمستحقة سالبة سوقية قيما تحمل التي مالية الموحدة. ومشتقات أخرى" فيالميزانية ومطلوبات بدء عند

رسميا التحوط، تقومالمجموعة وعألقة التحوطوأداةالتحوط، األقتصاديةعألقةالتوثيقبتعيين بند بين ذلك طببمافي وأهدافويعة
.  االمخاطر المخاطرللقيامبالتحوط إدارة ستراتيجية االساليب سالتيتشكل استخدامهافيتقييم فعاليةيتم عألقةالتحوطجزءا المجموعة وثائق
من التحوط عألقة

بدء عند أيضا المجموعة فيالقيمةالعادلةالدواتتقييمرسميبإجراءتقوم التغيرات فعالية لضمان التحوط العادلةفيموازنة القيمة
في للتغيرات التحوطلالتعرض إلىمخاطرالتحوطبند العائدة النقدية التدفقات ذات . أو هذهالتحوطات تعتبر فاعلية موازنةفيفي

تغيرات تحقيق النقدية أوالتدفقات العادلة القيمة فترات بالفعلطوال فعالة كانت بأنها لتحديد مستمر أساس على تقييمها ويتم فيها تصنيفها
تم التي المالية التقارير إعداد كانت ماإذا بتقييم المجموعة بها، تقوم متنبأ التحوط أداة فيها تكون التي الحاألت في محتملة المعاملة

وللغاية للتغيراتفيالتدفقاتالنعرضالتعرض يمكن القائمةالموحدةللدخل.أقديةالتي على جوهري بشكل تؤثر ن التحوط محاسبة

التحوطتالغراض فيالقيمةالعادلةاتتغيرالتعرضللالتيتحوطالقيمةالعادلةات( 1فئتين: )  اتصنف ؛ و) وأللموجودات
التعرضللتغيراتفيالتيتحوطالتدفقاتالنقديةات( 2المثبتة سواء النقديةالمرتبطة التدفقات بها متنبأ

بمعاملة أو مثبت بمطلوب أو بموجود متعلقة معينة بمخاطرة
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التحوط  (ح  )تتمة( محاسبة

العادلةتحوطات (1 القيمة
بتحوط التياتفيمايتعلق التحوطتفيبالقيمةالعادلة أداة قياس إعادة من خسارة أو مكسب أي إثبات يتم التحوط، فإنه محاسبة شروط

مباشرةب العادلة ويثبتالقيمة تحوطها تم التي بالمخاطر المتعلقة العادلة القيمة لتغييرات المحوط البند . يعدل للدخل الموحدة القائمة في
للدخل الموحدة القائمة في الفرق

ا تمبيعهاتتوقفعألقة قد المحوطة المالية االدوات تكون عندما تعدأولتحوط لم تنفيذها، أو التحوط.  تفيبمعاييرإلغاؤهاأو محاسبة
بالتكلفةالمطفأةبالنسبة المسجلة التحوط اآلخرلبنود الشامل الدخل خألل من العادلة بالقيمة يتمإطفاءه ، فإنأوالمدرجة الفرقبين . إذا

االصلي للتحوط المتبقية المدة مدى على تحوطها دون من إدراجها تم التي والقيمة مدته انتهاء عند المحوط للبند المدرجة القيمة الاتم
العادلةغيرالمطفأإحوط، فتستبعادبند القيمة تعديل إثبات يتم الموحدةللدخل.  ةنه القائمة في مباشرة ينشأ

أن :يمكن التحوطمن فعالية عدم التحوط
وأدوات التحوط لبنود النقدية التدفقات توقيت في ال ؛األختألفات

بنود لخصم مختلفة فائدة أسعار منحنيات تطبيق الماليةالمشتقاتأو ؛ وأدواتالتحوطتحوط
لديهاالمستخدمةكأدواتتحوط صفريةقيمةعادلةغير التدفق (2 .فيوقتالتخصيص

يتعلقبتحوطاتالنقديةتحوطات
اتفيما التدفقاتالنقديةالتي ، تستوفي شروطمحاسبةالتحوط فإنه يتمإثباتجزء من الخسارةمنأداة أو المكسب في مبدئيا

فعاأل تحوطا تعتبر التي اآلخرالتحوط إثبات  .  الدخلالشامل غيريتم للقيمةالعادلةللمشتقاتالماليةالجزء الفعال مباشرة  "كدخلالمتاجرةفي
للدخل الموحدة القائمة تحويل اليتم

الناتجةعنتحوطاتخسائرالمكاسبأو النقدية الفعالةالتدفقات اآلخرالمثبتةمبدئيافي الموحدةالدخلالشامل إلىالقائمة أو الموجود
لتكلفة المبدئي القياس في تضمينها يتم أو للدخل الموحدة القائمة على المحوطة المعاملة فيها تؤثر التي الفترة في للدخل ذو    .الصلةالمطلوب

لمحاسبةالتحوطوبالنسبة

غيرالمؤهلة التحوط ناتجهيتمإثباتفإن  ،لمعامألت أوخسائر مكاسب التحوطالقيمةالعادلةفيتغيراتالنعةأي الداة
الموحدةللدخلللسنة.في القائمة بيعها تم

قد المحوطة المالية االدوات تكون عندما التحوط محاسبة استخدام يتوقف أو تعدمؤهلةلمحاسبة لم أو تنفيذها أو إلغاؤها حالة . في
التحوط ، فتحوطات أيمكسبأوإالتدفقاتالنقدية ن أدوات ناتجةعن متراكمة التحوطخسارة الشاملالمثبتةفي اآلخرالدخل في

المكسبالدخلالشاملاآلخرتبقى فإنصافي التحوط معاملة حدوث عدم توقع حالة في بها، إأل المتنبأ المعاملة تحدث حتى الحقوق في
المثبتة المتراكمة أوالخسارة تحويلها للسنة.   إلىالقائمةالموحدةللدخليتم بإجراءتقييم

المجموعة تقوم عند علىأساسمستمر، بدء وكذلك التحوط لتحديدعألقة كانتمعامألتالتحوط إذا ما فعالية لعاليةذات النقدية
أوالتدفقات العادلة القيمة في التغيرات موازنة الصلةفي النقدية، بنودالتحوطذات تحوطاتالتدفقات حالة ت. وفي الموعةمجالقوم

المحتملجداحدوث من كان إذا ما بتقييم معاملة تغيراتفيتلك أي تؤثر أن الممكن من كان إذا مما للتأكد المتوقعة والخسائر االرباح
على النقدية المالية  (ط  .التدفقات

مقاصةاالدوات للتنفيذ قابل
قانوني حق هناك كان إذا الموحدة الميزانية في المبلغ صافي وإظهار فقط المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة تتم المبلغ صافي

أساس على التسوية المجموعة وتنوي المثبتة المبالغ لمقاصة
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اإليراد (ي إثبات
المحتمل من الذي الحد إلى اإليراد يجبأيتمإثبات . كما بموثوقية اإليراد قياس ويمكن المجموعة إلى األقتصادية المنافع نتتدفق

اإلثبات إثباتاإليرادالوفاءبمعايير قبل التالية  :المحددة

الفوائد   (1 ومصروفات الفوائد دخل
االدوات لجميع فائدة، فالماليةبالنسبة عليها وهوإالتيتستحق الفعلي الفائدة بمعدل الفوائد مصروفات أو الفوائد دخل تسجيل يتم نه

خصم يتم بموجبه المقبوضاتالمدفوعاتالمعدلالذي منستقبليةالمالنقديةأو الزمنيالمقدرة العمر المبلغةالماليلالداةخألل من
أقصر فترة أو المالي المطلوب أو المالي للموجود المدرج مناسباالصافي ذلك يكون على . حيثما الفوائد دخل إثبات القروضيعلق

لمدة السداد عن متأخر ّن للدي االصلي المبلغ و/ أو الفائدة أكثر.  90عندماتكون يوماأو معالجة الموجودإذاتمت من
3المالي ولميعد إجمالي. بإعادةالمجموعةتقوم ، ائتمانيامنخفضالقيمة أساس على الفوائد دخل احتساب

والعموألت (2 الرسوم
تقدمهاتكتسب التي المالية الخدمات من متنوعة مجموعة من والعموألت الرسوم دخل . يتمالمجموعة دخللعمألئها الرسومإثبات

المجموعة تتوقع الذي المقابل يعكس الذي بالمبلغ لهاوالعموألت يحق الخدمات.أن تقديم مقابل عليه وتحديدتعيينيتمالحصول
بها الوفاء توقيت االداء، وكذلك إصدارفاتورةعندبدءالتزامات ، يتم لعمألئها خدمة المجموعة تقدم . عندما ماالعقد يتموعادة

عنداستحقاقه الفور بمرورالوقتاعلى مقدمة خدمة مقابل العقد فترة نهاية في أو معين وقت في المقدمة الخدمة  .تلبية

معاملة مناالرسوميتم يتجزأألالناتجة أل كجزء إذامنئتمان إأل أعمارها مدى على إثباتها المالية، ويتم لالدوات الفعلي الفائدة معدل
المخاطرت بيع آخراالساسيةم مباشرة .  فإلىطرف إثباتها يتم معينةعندها أداء بالتزامات المرتبطة الرسوم ومكونات الرسوم إثبات يتم

األلتزامات بهذه الوفاء بعد

أسهم   (3 أرباح دخل
يوجد عندما االسهم أرباح دخل إثبات ألستألملدىيتم الحق مدفوعاتها.المجموعة

الملموسة  (ك غير والموجودات والشهرة االخرىدمجاالعمال
باحتسابيتم بتاريخادمجاالعمال العادلة بالقيم المقتناة والمطلوبات الموجودات إثبات . يتم للمحاسبة الشراء األقتناءستخدامطريقة

تكلفة في زيادة أي االماألقتناءمعإثبات الشركة ملكية حصة في التغيرات معاملة . يتم كشهرة مباشرة المقتناة الموجودات صافي على
ينتج أل التي التابعة الشركة الحقوق. في في تسجيلها ويتم االسهم حاملي بين كمعامألت السيطرة فقدان عنها

صافيمبدئيايتم في المجموعة حصة على االعمال دمج تكلفة في الزيادة تعد بالتكلفة، والتي االعمال دمج من المقتناة الشهرة قياس
المحتملة واأللتزامات والمطلوبات للموجودات المحددة العادلة المبدئي، يتمالقيمة اإلثبات القيمةالشهرةمراجعةالمقتناة. بعد ألنخفاض

من أكثر أو الظروفإذاذلكسنويا في التغيرات أو االحداث تكونالقيمةالمدرجةتشيربأنكانت . بعدمنخفضةالقيمةيمكنأن
المبدئي أيخسائر ، اإلثبات خصم بعد بالتكلفة الشهرة قياس غيرمتراكمة.لاانخفاضالقيمةيتم

الموجودات المبدئي، تدرج اإلثبات اإلثبات. بعد بتاريخ العادلة بقيمها المبدئي اإلثبات عند الملموسة غير الموجودات قياس خسائريتم
أي خصم بعد المثبتة االصلية بقيمها تحديدمتراكمة.الانخفاضالقيمةالملموسة

غيرالملموسةانخفاضقيمةيتم والموجودات الشهرة غيرالمحددة االعمار ذات طريقتقييم ستردادللوحدةلألةالقابلالقيمةعن مجموعة
للنقد )أو القيمةالقابلةلألالوحداتمنالالمنتجة كانت الشهرة. إذا بها تتعلق ( التي للنقد منتجة المنتجةللنقد للوحدة سترداد مجموعة

منال)أو للنقد( أدنىمنمالوحدات إثباتخسارةإف، المدرجةقيمتهانتجة يتم القائمةالموحدةانخفاضالقيمةنه في مباشرة للدخل
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الملموسة  (ك غير والموجودات والشهرة االعمال  )تتمة(االخرىدمج
الملموسةانخفاضالقيمةلغرضفحص غير والموجودات الشهرة تخصيص غيرالمحددة  ، يتم االعمار دمجاالعمال، ذات في المقتناة تاريخ

لكلوحدةاألقتناءمن للنقدللمجموعة المنتجة الوحدات من أنتستفيد المتوقع من ، والتي للنقد المنتجة الوحدات من أومجموعة تخصيصها
تم للمجموعة أخرى مطلوبات أو موجودات كانت إذا ما النظر الدمج، بغض أعمال مجموعةمنلتلكمن أو الوحدات تخصي

تم التي الوحدات من أومجموعة وحدة : الوحدات. كل الشهرةلها ص ي

الداخلية؛ وأدنىمستوىمثل اإلدارة الغراض الشهرة مراقبة يتم والتي المجموعة ضمن من
أكبر ليست باألستنادإلىالقطاع قطاعاتاالعمال أو الرئيسية التقارير قطاعات وفقاللمعيارالجغرافية المحددة للمجموعة رقم

المالية التقارير بالقطاعاتالتشغيلية.الم8إلعداد تعلق   (ل

ممتلكاتومعدات إعا
بمبالغ حرا ملكا المملوكة االراضي إدراج المبدئي، يتم اإلثبات بالتكلفة. بعد حرا ملكا المملوكة االراضي إثبات مبدئيا دةالتقييم. يتم يتم

مثمنيعقاراتمختصينإجراء قبل من دوري أساس على التقييم إعادة القيمةالعادلةمستقلين تحديد تقييماتتست. يتم باستخدام للرصدند
قابلة غير مدخألت إلى إثباتالعجز الحقوق. يتم ضمن منفصل كبند التقييم إعادة فائض نتائج إثبات الناتجعن . يتم ، بإعادة

للدخل الموحدة القائمة وجد، في ستثناءالعجزاالتقييم، إن ُ بمقاصةالفائض مباشرة يقوم الذي نفسالموجود على مسبقا المثبت مقاصتهالذي
يتم إعادةالتقييم إحتياطي في الفائض مقابل مباشرة اإلستهألك .ضمنالحقوق

خصم بالتكلفة، بعد والمعدات الممتلكات االمتراكم.  وانخفاضالقيمةتدرج

مدىأعمارهاانيوالاالمبستهألكعلىأليحسب على الثابت القسط أساس على االخرى والمعدات نتاجيةالمقدرة.  ألممتلكات اال

لغرضحساباألعماراإن للموجودات المقدرة حرا : لتاليستهألكهيكاألنتاجية

ملكا مملوكة مباني وتحسيناتسنة4050
تركيبات عقدالتأجير فترة مدى على أخرىسنوات10لغاية

ومعدات ممتلكات  (مسنوات10

استثمارعقاري يتم
وأل االجل طويلة إيجارات عوائد أواكتساب ثمنها في األرتفاع من األستفادة لغرض بها المحتفظ والمباني االراضي تصنيف . يتميتم

عقارية كاستثمارات المجموعة قبل من شغلها بعدخصماإعادة بالتكلفة العقارية األستثمارات ستهألكالمتراكم )ألقياس عالمبانياستهألك
اإلنتاجيةالمقدرةبناء االعمار القسطالثابت(  اسنةب40 طريقة ناتجةمكاسبأي  . يتمإثباتةالمتراكموانخفاضالقيمةستخدام

خسائر فيفترةعأو للدخل الموحدة القائمة في العقاري األستثمار استبعاد ستبعادأواألن عمليةالبيع.عند إتمام  (ن

ومافيحكمهال نقد الن
يشمل الودائعاإلحتياطية ، باستثناء مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد على حكمه في وما إلىتلكال، اإللزاميةقد باإلضافة ودائعلدى وال
ذاتتواريخالخرىوأذوناتاالماليةالمؤسساتالبنوك أوأقل.اخزانة أشهر ثألثة لفترة أصلية ستحقاق النقديةو المبالغ هذه مافي حكمها

مبلغنقدي إلى بسهولة للتحويل قابلة فيالقيمة.غيرجوهريةللطراخموتخضعلمحدد تغيرات  (س

أيمخصصات
المجموعة على كان إذا المخصصات إثبات ويمكنقياسهاالتزيتم محتملة األلتزام تسوية تكلفة وأن سابق حدث عن ناتج حالي ام بواقعية
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الموظفينمزايا  (ع

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

المعنيين.  الفترةخدمة والخسائرموظفين المكاسب على تشتمل المحددة، والتي المزايا التزام صافي قياسات إعادة كتواريةألايتمإثبات
عل وجدت( وعائد الموجودات )إن سقف وتأثير النظام موجودات سواءى حد اآلخر.  على الشامل الدخل في مباشرة الفوائد بإستثناء

المحددالمساهماتنظام
نظام المجموعة تكاليفهوالمحددالمساهماتكماتدير إثبات يتم الموظفين" التي بها.ضمن "تكاليف تتعلق التي الفترة في

ضرائب (ف
. وتحسبضريبةألتوجد البحرين مملكة في الشركة على علىضريبةدخل المعمولالمنشآتالدخل المالية لالنظمة وفقا االجنبية

المجموعة بها تعمل التي الدول في بها

احتساب المعدلالضريبةيتم أساس على وتحتسب المؤقتة الفروق لجميع المطلوبات طريقة باستخدام سداده.   المؤجلة المتوقع من الذي
محتمأل األسترداد كان إذا فقط المؤجلة الضريبية الموجودات إثبات يتم

االمانة  (ص موجودات
للمجموعة كموجودات معاملتها يتم أل االمانة بصفة بها الموحدة.إفوفقالذلك،الموجوداتالمحتفظ الميزانية في تدرج أل

غير  (قنها
مسيطرةحقوق جزء المسيطرة غير منتمثلالحقوق التابعة الشركات في الموجودات وصافي الخسارة الربحأو تنسب التيأل مساهمي حقوق

حقوق. البنكإلى أسهم كمعاملة السيطرة فقدان عنه ينتج أل التي التابعة الشركة في المجموعة ملكية حصة في تغير أي احتساب

دأوراقرأسمالية  (ريتم فئة المال رأس مدرجةضمن
1 الرأسمالية االوراق يتمإثبات فئة المال رأس للمجموعة1المدرجةضمن احتساب وسيتم الموحدة الميزانية في الحقوق

الرأسماليةكةالمقابلالتوزيعاتضمن المبقاةرصيدلتلكاالوراق االرباح في

العادية (شمدين االسهم على
البنك.يتأرباح مساهمي قبل من عليها الموافقة يتم عندما الحقوق من وتخصم كمطلوب العادية االسهم على إثباتاالرباح

م كللسهمااليتمإظهارأرباح الميزانية تاريخ بعد عليها الموافقة تم مخصصفترةالتي في قائمةالتوزيعاتويتمتسجيلها
الحقوق ،لالموحدة الميزانية. لتغيراتفي تاريخ بعد

الخزانة (تكحدث
بالبنيتمإثباتأسهم الخاصة أدواتالملكية الخزانة السهم الألحق البيع من ناتج فائض/عجز أي تضمين الحقوق. يتم من بالتكلفةوتخصم

ك الحقوق في الرأسمالي إحتياطي

خطة (ثضمن للموظفين أسهم
شراء بعضاشراءأسهمخطةتديرالمجموعة المنح بتاريخ لالسهم العادلة والقيمة اإلصدار سعر بين الفرق إطفاء المؤهلين. ويتم

مدىعلىلموظفين مع للدخل الموحدة القائمة . فيالتأثيرمماثلإجراءفترةاألكتسابفي

القروضضماناتمالية  (خحقوق
وارتباطات من مالية، تتألف ضمانات بتقديم األعتيادية أعمالها اتقومالمجموعةضمن وخطابات ضمان وخطابات .  عتماداتمستندية

تالضماناقبول مدفوعات إجراء المجموعة من تتطلب التي العقود محددةالماليةهي تكبدها تم التي الخسارة عن الضمان حاملي
لتعويض ال بسداد محدد مدين نتيجةلفشل لتقديم مؤكدة ارتباطات هي القرض ارتباطات ّن. إن الدي أداة لشروط وفقا استحقاقها

عند مدفوعات مسبقا المحددة والبنود للشروط
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

المحاسبية2,7 السياسات الهم  )تتمة(  ملخص

مالية  (خ القروضضمانات  )تتمة( وارتباطات
العادلة بالقيمة الموحدة المالية القوائم في المالية الضمانات إثبات مبدئيا إصداريتم إلى مباشرة تنسب التي المعاملة لتكاليف معدلة

قياسالضمان المبدئي، يتم اإلثبات لتسوية  . بعد الألزمة للنفقات تقدير أفضل أو اإلطفاء بعألوة ضمان كل بموجب المجموعة مطلوبات
الضمان من ناتج مالي يهماأعلى.  ، إأيالتزام أساسالمدفوعات على المالية الضمانات على المتوقعة الخسارة مخصص احتساب يتم المجم

تتوقع مبالغ أية خصم بعد العقد حامل لتعويض زيادةفيإثباتموعةاستردادها. يتالمتوقعة متعلقةبالضماناتالالمطلوباتأية للدخل
الموحدة القائمة  (ذ .  في

موجوداتمستردة أقل
، إيهما العادلة قيمتها أو المستردة بقيمتها الموجودات هذه ّن. تدرج تسويةدي من مقتناه موجودات هي المستردة الموجودات

الموحدة الميزانية " في أخرى ضمن "موجودات وتسجل

اإليجار  (ض عقود

المستأجر هي الموجودات )المجموعة استخدام في الحق
االساسيتاريخالعقداإليجار )أي،  بدءفيتاريخالموجوداتاستخدامفيحقبإثباتالالمجموعةتقوم الموجود فيه يكون الذي

لألستخدام قياسمتاحا أيمخصومابالتكلفة،  الموجوداتاستخدامفيحقال(. يتم فياألنخفاضوخسائرمتراكماستهألكمنها
ويتمتعديلها  ،  القيمة إعادةقياس اإليجارعقودمبلغالتزاماتعلىالموجوداتاستخدامفيحقالتكلفة    . تتضمناإليجارعقودتأللتزاماالي

والتكاليفالمباشرةالمثبتة المتكبدةومدفوعاتالمبدئية التيتمإجراعقود قبلتاريخئاإليجار أو في عقداإليجاربدءها مخصو
حوافزاما إليجارالمستلمة. منها المجموعة

تكن لم ما علىملكيةةمعقولمتأكدةبصورة الحصول فينهايةالموجودمن اإليجار، يتمفترةالمؤجر الحقهألكاستعقد
الموجوداتالمثبتةاستخدامفي علىمدى الثابت القسط أساس المقدرةأوةأعمارهااإلنتاجيعلى خي. أقصر، أيهمااإليجارعقدمدة

الممتلكاتضمنالموجوداتاستخدامفيللحقالمدرجةالقيمةإثبات. يتمفيالقيمةاألنخفاضإلىالموجوداتاستخدامفيحقالضع
عقداإليجار .الميزانيةالموحدةوالمعداتفي

المستأجر( التزامات تاريخ )المجموعةهي في
تقومعقداإليجار،  بدء لمدفوعاتاإليجارالتيعقدالتزاماتبإثباتالمجموعة الحالية بالقيمة المقاسة اإليجار ستسدد فترةعلىمدى اإليجار

لمدفوعات    .عقد القيمةالحالية احتساب اإليجار، عند اإلضافيفيتاريخ األقتراض معدل المجموعة تستخدم اإليجار بدءعقد إذا معدل
باإلمكانتحديد يكن اإليلم .الفائدةفيعقد بسهولة تاريخجار اإليجار، بعد بدءعقد مبلغ يتمزيادة التزامات اإلضافيةالفائدةعكسياإليجارلعقد

قياسالقيمةذلك،باإلضافةإلى  .المسددةوتخفيضمدفوعاتاإليجار إعادة إذاكانعقدأللتزاماتالمدرجةيتم اإليجار تغيير
أو اإليجار عقد مدة في تغيير أو تعديل هناك التقييملشراءةمدفوعاتاإليجارالثابتفيمضمون في تغيير فياالساسيالموجودأو

االخرى المطلوبات ضمن   (أأ . الميزانيةالموحدةوالمثبتة

المصرفيةاإلسألمية الخدمات الشرعية
الرقابة هيئة قبل من المعتمدة اإلسألمية الشريعة لمبادئ وفقا للمجموعة اإلسألمية المصرفية الخدمات أنشطة إجراء يتم شرعا

محظورة أرباح اإلسألميةتلتزم
اإليراداتالناتجةالعمليات مصادرألعبتجنب تقومالمجموعةبترتتوافقن اإلسألمية. وعليه الشريعة حيلهذهمع حساب

إلى اجتماعيةخيرية.   العملياتاإلسألميةوالتيتقوماألعمالالخيريةاإليرادات الغراض باستخدامها المختلطة

االموال للمجموعة
التقليدية العمليات أموال مع اإلسألمية العمليات أموال خلط يتم أبأل

المنتجاتاإلسألمية المرابحة

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

المجموعة )البائع( بإبألغ تقوم بموجبه الربحالذيبوالذي مبلغ على ينص وكذلك الموجود شراء فيه تم الذي إثباتهيتمسالسعر
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المحاسبية2  )تتمة( السياسات

المحاسبية2,7 السياسات الهم  )تتمة( ملخص

اإلسألمية   (أب  )تتمة( المنتجات

اإلجارة
علىإيجارهوعقد إيجارات احتساب طريق عن ربح المجموعة تكتسب بموجبه ( والعميل )المستأجر(، الذي المجموعة )المؤجر بين للعميل

المؤجرة الموجودات التورق

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

عن
المسئول وهو بالمضارب ويسمى والخبرة الجهد اآلخر الطرف ويقدم المال برب ويسمى االموال أحدهما طرفين؛ يقدم بين عقد تلكاستثمارهو

الخسارةا حالة مسبقا . في عليها متفق المضارب دخل من نسبة نظير محدد نشاط أو مشروع في عتيادية؛ سيتحملألاالموال خسا
المال رب ذلك، فيحالة جهوده. ومع خسارة المضارب سيتحمل بينما أمواله رة التعثرفي أوالتقصير السداد فيالسداد منخرقأو

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

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

الوكيل المستثمر(. يلتزم المبلغ من نسبة أو فيحالةاالمال المبلغ سترجاع التعثرفي أوالتقصير السداد فيالسداد أيمنخرقأو الوكالة
عقد وبنود شروط اإلستصناع

بناء
المتعهد يتعهد بموجبه الذي والمتعهد العقد صاحب بين بيع عقد هو اإلستصناع إن بتصنيعأو العقد صاحب من أمر لمواصفاتقتناءاعلى

وفقا العقد موضوع كمبالغمستلمةمحددة ذلك كان سواء التسوية وطريقة عليه متفق بسعر العقد صاحب إلى بيعها ثم ، ومن محدد مستقبلي
تاريخ إلى تأجيلها أو االقساط طريق أوعن مقدما اإليراد إثبات

التالي النحو
على أعأله المذكورة اإلسألمية المنتجات على اإليراد إثبات يتم إثباتالدخل

يتم تعديله ولميتم للموجود المبدئي اإلثبات عند إقراره تم الذي الفعلي العائد أساس على واإلستصناع والتورق المرابحة من المستحقةألحقا
األستثمارات

صافي على ثابت عائد معدل تحقق بحيث اإلجارة عقد مدى على اإلجارة دخل إثبات يتم التمويلب

( من الدخل )الخسارة معدليستند علىالنتائجالمتوقعة ةالمضاربة منواقعا حسب الحاللنتائجالفعلية لالخسائراحتساببينمايتم ، مقتضى مماثلة
أساسلدخل.  بطريقة الوكالةعلى

عقد من المقدر الدخل إثبات يتم استألمه.  ألامبدأ الدخلالفعليعند مقابل تعديله ، ويتم العقد فترة مدى على ستحقاق ا . يتم الوكيل
قبل عنهامن اإلعألن تاريخ عند الخسائر حتساب أرباح  (أج حصة

المطلقةحقوقحاملي توزيعهابينحساباتاألستثمار ويتم
المالية السنة نهاية في والمصروفات اإليرادات جميع األعتبار في االخذ بعد االرباح احتساب يتم حقوق تتحساباتاألستثمارالمطلقةحاملي

والتي ومساهميضمنعلىمودعينالمضاربة لالمجموعة حقوق . يتماحتسابحصةاالرباح حاملي والمعلنة. األستثمارحسابات
المضاربةالمتفقعليها أتعاب خصم السنة، بعد مدار على اليومية ودائعهم أرصدة أساس على المطلقة حقوق يتحمل أل

المطلقة األستثمار حامليحسابات يتعلق فيما أيةمصروفات األمتثال بعدم اإلسألمية.  الشريعةبأنظمة
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الفوائد3 دخل صافي
20202019

الفوائد   )أ دخل
ألف

أمريكيدوألر
ألف

أمريكي دوألر

خزانة 88,53998,442أذونات
بنوك لدى 46,584122,510ودائع

وسلف 947,5431,203,401قروض
المتاجرة غير لغرض بها محتفظ 370,146419,600استثمارات

1,452,8121,843,953

20202019

الفوائد  )ب مصروفات
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

بنوك من بموجبودائع اقتراضات ذلك شراء(اتفاقبمافي إعادة 127,459192,933يات
العمألء 525,663693,678ودائع

ثانوية 2075,842مطلوبات
الجل  - 128دين

653,457892,453

799,355951,500

وعموألت4 20202019صافي  - رسوم

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

والعموألت الرسوم دخل
المصرفية المعامألت 99,366117,911خدمات

والسمسرة واالداء اإلدارة 15,13119,951 *رسوم
والعموألت الرسوم  (10,557) ( 10,828) مصروفات

103,669127,305

على هذه أمريكي ) 4,6وقدره * تتضمن الرسوم10,5: 2019دوألر دخل ( من أمريكي دوألر االمانةمليون بأنشطة المتعلقة
االخرى والوكالة

المتاجرة5 20202019دخل

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

65,97739,196عمألتاالجنبيةالصرف
بالبنكمتاجرةالأنشطة 8,2724,885الخاصة

74,24944,081

بنوكن )أ(  6 لدى وأرصدة مركزيةقد
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

اإلجباري اإلحتياطي ودائع ، باستثناء مركزية بنوك لدى 834,735702,532 ( 24رقميضاحاإلنقدوأرصدة
مركزية بنوك لدى اإلجباري اإلحتياطي 912,825664,446ودائع

1,747,5601,366,978
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لدى  )ب( 6 وودائع خزانة مركزيةبنوكأذونات
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

المركزي البحرين ,844مصرف 520727, 542
المركزي الكويت ,905بنك 1141,137, 879

المصري المركزي ,584البنك 218306, 165
العراقي المركزي 30,754 - البنك

2,333, 8522,202, 340

الخزانة وأذونات المركزية البنوك بالعملةالمحليةالودائعلدى لكلمنهاممولةهيوهي المعنية المحلية بنكالوديعةتتضمن  .بالعمألت الكويتلدى
وقدرهالمركزي مبلغ ,578على أمريكي ) 2 ,854: 2019دوألر ( كاحتياطي3 أمريكي  .إجباريمليوندوألر

وسلف7 قروض
20202019

ألف
أمريكي  % دوألر

ألف
أمريكي  % دوألر

الصناعي القطاع ( حسب أ
/ شخصي ,2,907استهألكي 07113,42,741, 42612,7

سكني ,1,732رهن 6758.01,710, 3858,0
وصناعي ,5,985تجاري 03227,65,717, 74826,5

,5,973عقاري 54527,55,529, 82125,7

أخرى مالية ومؤسسات ,897بنوك 3664,11,153, 0995,4
,3,665خدمات 40516, 93,999, 37518, 6

عام / قطاع ,203حكومي 2910,9150, 6110,7
,350أخرى 2171,6509, 6592,4

21, 714, 602100, 021, 512, 124100, 0

المتوقعة )المرحلة األئتمانية الخسائر : مخصص ,514) (12منها 931)  (413, 259)  
المتوقعة )المرحلة األئتمانية الخسائر : مخصص ,479) ( 3منها 793)  (356, 505)  

20,719, 87820,742, 360

20202019
ألف

أمريكي  % دوألر
ألف

أمريكي  % دوألر
الجغرافي اإلقليم ( حسب ب

البحرين ,4,057مملكة 08518, 73,821, 62317, 8
الكويت ,10دولة 581, 08848, 710, 486, 46548, 7

التعاون مجلس ,2,500االخرىالخليجيدول 13911, 52,751, 96112, 8
المتحدة ,1,966المملكة 5309,11,988, 0729,2

العربية مصر ,2,331جمهورية 02310, 72,120, 1629,9
المتحدة المملكة ,61أوروبا ) بإستثناء 7940,3138, 7740,6

الخليجي التعاون مجلس دول ,35آسـيا )باستثناء 2680,298, 1500,5
,181أخرى 6750,8106, 9170,5

21,714, 602100, 021,512, 124100, 0

المتوقعة )المرحلة األئتمانية الخسائر : مخصص ,514) (12منها 931)  (413, 259)  
المتوقعة األئتمانية الخسائر : مخصص منها ,479) ( 3)المرحلةمخصوما 793)  (356, 505)  

20, 719, 87820, 742, 360
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وسلف7  )تتمة(  قروض

األئتمانية والسلفج( الجودة للقروض
2020

المجموع123
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

العالي المعيار درجة
3,740,373 - 3,577,701162,672االفراد

9,350,322 - 8,673,203677,119الشركات
االساسي المعيار درجة

310,658 - 175,180135,478االفراد
7,754,386 - 5,493,8562,260,530الشركات

ائتمانيا القيمة منخفضة
101,748101,748 - - االفراد

457,115457,115 - - الشركات

17,919,9403,235,799558,86321,714,602
األئتمانية الخسائر : مخصص منها مخصوما

 (994,724) (479,793) (375,961) (138,970) المتوقعة

17,780,9702,859,83879,07020,719,878

2019
المجموع123

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

العالي المعيار درجة
3,539,674 - 3,437,377102,297االفراد

9,797,722 - 9,348,355449,367الشركات
االساسي المعيار درجة

345,149 - 156,129189.020االفراد
7,414,788 - 5,397,4412,017,347الشركات

ائتمانيا القيمة منخفضة
66,66566,665 - - االفراد

348,126348,126 - - الشركات

18,339,3022,758,031414,79121.512,124
األئتمانية الخسائر : مخصص منها مخصوما

 ( 769,764) ( 356,505) ( 312,454) ( 100,805) المتوقعة

18,238,4972,445,57758,28620,742,360

إلى حول32رقميضاحاإليرجىالرجوع التفاصيل من المزيد على والسلفللحصول القروض ائتمان  . جودة
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312020

وسلف7  )تتمة( قروض

والسلفد للقروض الزمني غيرمتئفاال( التحليل ولكنها ائتمانياً  منخفضةالقيمةوعداستحقاقها
2020

لغاية
يوما  30

إلى31
يوما  60

إلى61
المجموعيوما  89

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

87,62620,28326,823134,732االفراد
35,0273,75188,760127,538الشركات

122,65324,034115,583262,270

2019

لغاية
يوما30

إلى31
يوما60

إلى61
المجموعيوما89

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكيدوألر

ألف
أمريكي دوألر

,156االفراد 56042,34825,796224,704
79,63827,49518,518125,651الشركات

236, 19869,84344,314350,355

موعد الفائت والسلف القروض قليلة30لغايةتتضمن بأيام استحقاقها موعد الفائت تلك على تعتبر .  يوما منأل أعألهأي المذكورة استحقاقها موعد الفائت القروض
 .ائتمانياقيمةمنخفضةالبأنها

بشكلفرديائتمانياً  المنخفضةالقيمةالقروضوالسلف  ( هـ
2020

المجموعشركاتأفراد
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

القروض القيمةوالسلفإجمالي 101,748457,115558.863ائتمانياالمنخفضة
المتوقعة )المرحلة األئتمانية  (479,793) (393,307) (86,486) (3الخسائر

15,26263,80879,070

علىتغطية المتوقعة األئتمانية ائتمانياوالسلفالقروضالخسائر القيمة  %85,9 %86,0 %85,0المنخفضة

القروض 4,152,77917,561,82321,714,602والسلفإجمالي

القروض ائتمانياوالسلفنسبة القيمة  %2,6 %2,6 %2,5المنخفضة

2019

المجموعشركاتأفراد
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

القروض 66,665348,126414,791ائتمانياالمنخفضةالقيمةوالسلفإجمالي
المتوقعة )المرحلة األئتمانية ,299) (56,798) (3الخسائر 707) (356, 505) 

9,86748,41958,286

علىتغطية المتوقعة ائتمانياوالسلفالقروضالخسائراألئتمانية القيمة  %85,9 %86,1 %85,2المنخفضة

القروض 3,951,48817,560,63621,512,124والسلفإجمالي

القروض ائتمانيانسبة القيمة المنخفضة  %1,9 %2,0 %1,7والسلف

بالقروضبلغت والمتعلقة المجموعة قبل من بها المحتفظ للضمانات في313,2فرديائتمانياالمنخفضةالقيمةالقيمةالعادلة كما أمريكي ديسمبر31دوألر
والعقارات. 290,8: 312019) 2020 المالية واالوراق النقد من الضمانات (. تتألف أمريكي دوألر مليون

هيكلتها المعاد األئتمانية للتسهيألت المدرجة فيمليون385,4القيمة كما ( دون218,9: 312019) 312020أمريكي أمريكي دوألر مليون
جوهريوجود تأثير األئتمانيةالمتوقعةإضافيأي الخسائر السنة.  على خألل
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312020

وسلف7  )تتمة(  قروض

قيمةا( مخصصو والسلفنخفاض القروض
يلي الفئة:  خسائراتلمخصصتسويةفيما حسب والسلف القروض

والسلفخسائرات( 1 االفراد  - القروض
2020

المجموع123
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

1202025,9487,95656,79890,702
المرحلة  - 8121,456 ( 2,268) 1من
المرحلة  - 3,070 ( 3,886) 2816من

المتوقعة األئتمانية الخسائر مخصصات قياس إعادة 22,7235,46727,31855,508صافي
شطبها تم  ( 2,928) ( 2,928) - - * مبالغ

أخرى وتعديألت الصرف سعر 772979 ( 124) 331تعديألت

202047,55010,22586,486144,261ديسمبر31

2019
المجموع123

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

1201936.6139.53561,277107,425
المرحلة  - 2,4502,157 (4,607) 1من
المرحلة  - 3,502 (3,502) - 2من

المتوقعة األئتمانية الخسائر مخصصات قياس إعادة 16,76910,227 (450) (6,092) صافي
شطبها تم  (27,028) (27,028) - - * مبالغ

أخرى وتعديألت الصرف سعر 12178 ( 77) 34تعديألت

201925,9487,95656,79890,702ديسمبر31

والسلفخسائرات( 2 الشركات   –القروض
2020

المجموع123
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

1202074,857304,498299,707679,062
المرحلة  - 2,227251 ( 2,478) 1من
المرحلة  - 23,311 ( 23,650) 2339من

المتوقعة األئتمانية الخسائر مخصصات قياس إعادة 18,32782,12175,809176,257صافي
شطبها تم  ( 6,178) ( 6,178) - - * مبالغ

سعر أخرىتعديألت وتعديألت 3755404071,322الصرف

202091,420365,736393,307850,463ديسمبر31
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312020

وسلف7  )تتمة(  قروض

والسلفانخفاضقيمةمخصص  (و  )تتمة( القروض

والسلفخسائر ( 2  )تتمة( الشركات   –القروض
2019

المجموع123
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

1201988,453355,797263,571707,821
المرحلة  - 3,06744 ( 3,111) 1من
المرحلة  - 97.898 ( 97,898) - 2من

المتوقعة األئتمانية الخسائر مخصصات قياس إعادة صافي
للسنة

11,660 ) 43,57844,86876,786
شطبها تم  ( 114,030) ( 114,030) - - *مبالغ

وتعديألت الصرف 7,3568,485 (46) 1,175أخرىتعديألتسعر

201974,857304,498299,707679,062ديسمبر31

للقروض الكاملة المدرجة  .المشطوبةتمثلالقيمة

األئتمانية (ز الخسائر أخرىمخصص ومخصصات
للدخل: فيمخصصاتللصافيالتغطيةفيمايلي الموحدة القائمة

20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

والسلف القروض على المتوقعة األئتمانية الخسائر قياس 231,76587,013و(7رقميضاحاإلصافيإعادة
السنة خألل والسلف القروض من مستردة مخصصمبالغ المشطوبةمن القروض

السابقة السنوات في  ( 30,587) (16,505) بالكامل
غير لغرض بها المحتفظ لألستثمارات المتوقعة األئتمانية الخسائر قياس إعادة صافي

 ( 2,316) 15,403 (8رقميضاحاإلالمتاجرة
في المدرجة غير للتعرضات المتوقعة األئتمانية الخسائر قياس إعادة الميزانيةصافي

 ( 12,151) 1,004وأخرى
االخرى المخصصات صافي 23,25112,458تغطية

254,91854,417
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غير8 لغرض بها المتاجرةاستثماراتمحتفظ
2020

القطاع ( حسب أ

بها محتفظ
المطفأة بالتكلفة

بها محتفظ
العادلة بالقيمة

خألل من
الشامل الدخل

اآلخر

بها محتفظ
العادلة بالقيمة

خألل من
أو االرباح

المجموعالخسائر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
مسعرة استثمارات

الخليجياتحكوملماليةدينوأوراقسندات التعاون مجلس ,2,643دول 879240, 566 - 2,884, 445
أخرىماليةدينوأوراقسندات ,498حكومية 504287, 254 - 785, 758

الخليجي التعاون مجلس دول حكومات شركات ,1,147سندات 118192, 050 - 1,339, 168
إيداع:  أوراق وشهادات

قبل من ماليةأخرىبصادرة ومؤسسات ,1,325نوك 367149, 381 - 1,474, 748
شركات قبل من ,2,594صادرة 915312, 394 - 2,907, 309

الملكيةأدوات حقوق ,26 - أسهم 9852,08329, 068

8,209, 7831,208, 6302,0839,420, 496

مسعرة غير استثمارات
إيداع:  أوراق وشهادات

أخرى مالية ومؤسسات بنوك قبل من ,15صادرة 480101, 817 - 117, 297
الملكيةأدوات حقوق ,93 - أسهم 0074,45197, 458

15,480194, 8244,451214, 755

,8,225المجموع 2631,403, 4546,5349,635, 251

: مخصص منها المتوقعةمخصوما األئتمانية الخسائر ,26) ات 942) - - (26, 942) 

8,198, 3211,403, 4546,5349,608, 309

2019

بها محتفظ
المطفأة بالتكلفة

بها محتفظ
العادلة بالقيمة

الدخل خألل من
اآلخر الشامل

بها محتفظ
من العادلة بالقيمة
أو االرباح خألل

المجموعالخسائر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
مسعرة استثمارات

الخليجياتحكوملماليةدينوأوراقسندات التعاون مجلس ,2,204دول 604231, 710 - 2,436, 314
أخرىماليةدينوأوراقسندات ,744حكومية 219179, 096 - 923, 315

الخليجي التعاون مجلس دول حكومات شركات ,1,067سندات 542240, 532 - 1,308, 074
إيداع:  أوراق وشهادات

قبل من ماليةأخرىبصادرة ومؤسسات ,1,292نوك 804219, 415 - 1,512, 219
شركات قبل من ,2,399صادرة 403254, 008 - 2,653, 411

الملكيةأدوات حقوق .26 - أسهم 512115, 446141, 958

7,708, 5721,151, 273115, 4468,975, 291

مسعرة غير استثمارات
إيداع:  أوراق وشهادات

بنوك قبل ماليةأخرىصادرةمن ,13ومؤسسات 89868, 747 - 82, 645
الملكية حقوق أسهم 84,0872,99887,085 - أدوات

13, 898152, 8342,998169, 730

,7,722المجموع 4701,304, 107118, 4449,145, 021

: مخصص منها المتوقعةمخصوما األئتمانية الخسائر ,11) ات 140) - - (11, 140) 

7,711, 3301,304, 107118, 4449,133, 881
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غيرالمتاجرةاستثمار8 لغرض بها محتفظ  )تتمة( ات

القطاعأ  )تتمة(حسب
العادلة لغرضاتستثمارلألبلغتالقيمة بها فيدوألرمليون8,209,5بالتكلفةالمطفأالمتاجرةالمدرجةغيرالمحتفظ 31كما

وقدره7,876,4 :312019) 2020 مبلغ ضمنها ( ومن أمريكي أمريكي8,193,9دوألر دوألر مصنفمليون
العادلة )  1المستوى للقيمة الهرمي وقدره7,862,5  :312019التسلسل ( ومبلغ أمريكي دوألر15,6دوألر مليون
العادلة )   2المستوىمصنفأمريكي للقيمة الهرمي أمريكي(.  13,9: 312019التسلسل دوألر مليون

الخسائر أو االرباح خألل من العادلة بالقيمة المدرجة األستثمارات من أمريكي ) 30,6الدخل دوألر40,8: 2019دوألر مليون
أمريكي

لجودةالب المتاجرةستثمارألاألئتمانية غير لغرض بها المحتفظ ات
2020

المجموع123
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

العالي المعيار 6,508,714 - - 6,508,714درجة
االساسي المعيار 3,000,011 - 2,904,95195,060درجة

9,413,66595,060 - 9,508,725

: مخصص المتوقعةاتمخصومامنها األئتمانية  ( 26,942) - ( 5,771) ( 21,171) الخسائر

9,392,49489,289 - 9,481,783

الملكية حقوق أسهم العادلةمدرجةأدوات 126,526بالقيمة

9,608,309

2019
المجموع123

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

العالي المعيار 6,370,182 - 6,319,30050,882درجة
االساسي المعيار 2,545,796 - 2,397,676148,120درجة

8,716,976199,002 - 8,915,978

المتوقعة األئتمانية الخسائر : مخصصات منها  (11,140) - (1,733) (9,407) مخصوما

8,707,569197,269 - 8,904,838

العادلة بالقيمة مدرجة الملكية حقوق أسهم 229,043أدوات

9,133,881

إلى عن32رقميضاحاإليرجىالرجوع التفاصيل من مزيد المتاجرة. أللاألئتمانيةجودةالللحصولعلى غير لغرض بها المحتفظ ستثمارات

المتوقعة األئتمانية الخسائر مخصصات في ج( التغيرات
2020

المجموع123
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

120209,4071,733 - 11,140
المرحلة  - - 42 ( 42) 1من

من  - - ( 131) 1131محول
المتوقعة األئتمانية الخسائر مخصصات قياس إعادة 15,403 - 12,2193,184صافي

الصرف سعر 399 - 943 ( 544) أخرىوتعديألتتعديألت

31202021,1715,771 - 26,942
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المتاجرة8 غير لغرض بها محتفظ  )تتمة(  استثمارات

المتوقعة األئتمانية الخسائر مخصصات في  )تتمة( ج( التغيرات
2019

المجموع123
ألف

أمريكيدوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

120199,7293,722 - 13,451
المرحلة  - - 84 (84) 1من

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

الصرف 5 - - 5وتعديألتأخرىتعديألتسعر

3120199,4071,733 - 11,140

زميلةاستثمار9 شركات في ات

هي للمجموعة  :كالتاليالشركاتالزميلة

التأسيساألسم للمجموعةبلد األسمية الملكية نسبة
20202019

االهلي .م.ع.ع. البنك عمانش  % 35,0 %35,0سلطنة

واأل للتجارة .م.ل.  ستثمارالمصرفالمتحد  % 40,0 %40,0ليبياش

المالي لألستثمار االوسط الشرق السعوديةشركة العربية  % 40,0 %40,0المملكة

أل المالية المعلومات ملخص فيستثمارفيمايلي  : الشركاتالزميلةاتالمجموعة
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

7,425,1467,222,669الموجوداتمجموع
6,296,4246,028,896المطلوباتمجموع

النتائج المجموعة(للسنةحصة 50,02030,886 )حصة
المجموعة(للسنةةالشاملالخسارةصافي  ( 7,436) (1,331) )حصة
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شركاتزميلةاستثمار9 في  )تتمة(  ات

أدناه يلي االهليفيما للبنك المالية .م.ع.ع.المعلومات المبالغ  .  جوهريةشركةزميلةباعتبارهش على المعلومات فيتستند المسجلة
ش االهلي للبنك المالية  .ع.ع. م.القوائم

20202019

مليون
أمريكي دوألر

مليون
أمريكي دوألر

االهليا ش.م.ع.ع. لبنك

بالميزانية المتعلقة المعلومات
وسلف 5,763,45,337,6قروض

الموجودات 7,019,46,541,6مجموع
العمألء 4,999,24,446,0ودائع

المطلوبات 6,010,75,530,7مجموع

الدخل بقائمة المتعلقة المعلومات
التشغيلي الدخل 185,7181,2مجموع

للسنة الربح 62,380,6صافي
السنة خألل مستلمة أسهم 14,313,6أرباح

النقدية التدفقات بقائمة المتعلقة المعلومات
النقد التشغيلية  (المستخدمفيمن )صافي  ( 229,3) 104,9االنشطة

األستثمارية االنشطة في المستخدم النقد  ( 116,6) (70,8) صافي
التمويلية االنشطة من النقد 7,0163,0صافي

في المتحد االهلي البنك ألستثمار السوقية القيمة .م.بلغت ش لالوراق  .عالبنكاالهلي مسقط سوق في المسعرة االسعار على . بناء ع
أمريكي190,5 دوألر أمريكي(. 185,7: 312019) 312020مليون دوألر مليون

عقارية10 استثمارات

فيعقاراتتمثلهذه . كما بالتكلفة إثباتها ويتم المجموعة قبل العقاريةبلغت  312020من لألستثمارات العادلة القيمة
مثمن281,4: 312019أمريكي )مليون198,9 قبل من العقارية األستثمارات تقييم (. تم أمريكي دوألر ينمليون

التقييمينبامستقل مدخألت للمألحظةستخدام القابلة المستوىغير ضمن ا3تصنيفها العادلة. في للقيمة الهرمي لتسلسل

للسنة التغيرات يلي فيما
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

229,803265,794يناير1
15,1879,296إضافات

 ( 44,401) (56,654) استبعادات
أخرى وتغيرات القيمة في وانخفاض  ( 886) (2,621) استهألك

185,715229,803ديسمبر31
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موجوداتأخرىمشتقاتماليةوالقبضوفوائدمستحقة11
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

القبض مستحقة 209,921240,459فوائد
مشتقة 166,662105,489 ( 28رقميضاحاإلموجوداتمالية

63265 (22رقميضاحاإلموجوداتضريبة
مستردة عقارية 343,187318,252موجودات

أخرى وذمم مقدما مدفوعة 136,830159,449مبالغ

857,232823,714

وقدرة مبلغ على القبض المستحقة أمريكي ) 24,8الفوائد مالية20,7: 2019دوألر بموجودات ( متعلقة أمريكي دوألر مليون
و اآلخر الشامل الدخل خألل من العادلة بالقيمة كمدرجة أمريكي )  185,1وقدرهمصنفة أمريكي(    219.8:  2019دوألر دوألر مليون

المطفأة بالتكلفة مدرجة بموجودات يتعلق

اتممتلكاتومعد12

المجموعة ومعدات لممتلكات الدفترية القيم صافي يلي فيما
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

حرا ملكا مملوكة 93,92792,747أراضي
حرا ملكا مملوكة 31,81426,215مباني

وتحسينات 32,46933,469تركيبات
وأخرى معلومات تقنية 79,55267,210أجهزة

التنفيذ قيد رأسمالية 15,39328,875أعمال
الموجودات استخدام في 43,69247,033الحق

296,847295,549

حراالراضيتقييمااليعاد ملكا السنةينمستقلمثمنينمنقبلمملوكة نهاية من قريبا بناءسنويا الجوهري التأثير ذات التقييم مدخألت باستخدام
المستوىتالمدخألعلى ضمن تصنيفها وتم للمألحظة ا3القابلة العادلة.في للقيمة الهرمي فيلتسلسل المنتهيتين ديسمبر31السنتين

في20202019 تغيرات أي هناك تكن المستوىاال، لم ضمن المصنفة حرا ملكا التقييم. 3المملوكة في التغيرات بخألف

ملموسة13 غير أخرى وموجودات الشهرة

20202019

الشهرة
موجودات

ملموسة الشهرةالمجموعغير
موجودات

ملموسة المجموعغير
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

432,41754,738487,155429,30549,014478,319يناير1
تعديألت

الصرف 3,1125,7248,836  ( 1,197) 1,076 ( 2,273)   سعر

430,14455,814485,958432,41754,738487,155ديسمبر31

الشهرة
االعمال دمج خألل من المقتناة الشهرة للنقدإلىيتمتخصيص توضيح . تمنخفاضالقيمةاالغراضفحصالمقتناةللمنشآتالوحداتالمنتجة

وحد لكل المخصصة الملموسة غير والموجودات للشهرة المدرجة فيالقيمة للنقد المنتجة الوحدات . 30رقميضاحاإلةمن
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ملموسة13 غير أخرى وموجودات  )تتمة(  الشهرة

 : )تتمة( الشهرة

القابلةاألفتراضات المبالغ تقدير في للنقدلألستردادالرئيسيةالمستخدمة المنتجة للوحدات
المستخدم الخصم الشهرةلفحصبلغمعدل الرئيسية %17,8  %8,1: 2019) %16,9  % 6,6قيمة الفرضيات (. إن

المستعملة القيمة حسابات مرونة لفحص حساسة كانت للنقد المنتجة للوحدات لألسترداد القابلة القيم تقدير هذاوالمستخدمةفي على
في المعقولة التغيرات أن اإلدارة لتحديداألفتراضاتاالساس، تعتقد للنقدلألستردادةلقابلاالقيمةالرئيسيةالمستخدمة المنتجة للوحدات

عنها ينتج لن فيالقيمةللمجموعةسوف  . انخفاض

ملموسة غير موجودات
التر على رئيسية بصورة الملموسة غير االعمارللشركاتالتابعةخيصالمصرفيةاتتضمنالموجودات . بناءالغيرذات علىمحددة

مؤشرالنخفاضقيمةألالسنويتقييمال أي تحديد يتم ، لم الملموسة غير القيم  (.نفسه: 2019القيمة )موجودات تحديد تم
وقتاللترخيصالعادلة منألالمصرفيفي المتوقعة المستقبلية االرباح خصم طريق المتوقعة.وقيمهااقتنائهاقتناءعن النهائية

بنوك14 من ودائع
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

لألستدعاءودائع وقابلة الطلب 135,885186,298تحت
الجل 4,082,5324,837,617ودائع

4,218,4175,023,915

اتفاقياتاقتراضات15 شراءإعادةبموجب

خطوط المجموعة خأللمضمونةائتمانيةاقتراضلدى من مختلفة مالية دوألر7,7شراء،  الإعادةترتيباتلدىمؤسسات مليار
أمريكي(.  7,4: 312019 دوألر مليار

األتفاقياتأل، بلغت312020في هذه مليار2,9: 2019د31أمريكي ) مليار3,6بموجب
كضمان المرهونة األستثمارية الفئة ذات ّن الدي لسندات العادلة القيمة 31أمريكي ) مليار4,3أمريكي( وبلغت

: 2019ديسمبر أمريكي(.  مليار3,2

16دوألر العمألء
2020ودائع

2019
ألف أمريكي

دوألر
ألف أمريكي

دوألر حساباتجارية وقابلةلألستدعاء 5,399,932 4,686,
902 حساباتالتوفير 2,837,387 2,303,

610 ودائعالجل 16,945,266 18,527,

611 25,182,585 25,518,
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الجل17 ديون
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ثنائية: ديون الجل
ديسمبر شهر  - 2022100,000في
ديسمبر شهر  - 202375,000في

175,000 - 

الدفع18 مستحقة ماليةفوائد أخرىومشتقات ومطلوبات
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

الدفع مستحقة 149,373267,493فوائد
الدفع مستحقة أخرى ومبالغ 180,333180,092مستحقات

مشتقه 1,014,416497,373 (28رقميضاحاإلمطلوباتماليه
413,320438,593 ** أخرىائتمانيةأرصدة

50,25249,641 ( 22رقميضاحاإل)ضريبةمطلوبات
المتوقعة األئتمانية الخسائر 23,01223,898مخصصات

1,830,7061,457,090

وقدره مبلغ على الدفع المستحقة االخرى والمبالغ المستحقات أمريكي ) 43,1* تتضمن 46,6: 312019دوألر
أمريكي دوألر اإليجار.مليون عقد بالتزامات  ( متعلقة

اال الهامشةمكتسبالغيروالرسومالمتعلقةبالتأمينالتقنيةمخصصاتالعلىباالساساألئتمانيةاالخرىرصدةتتضمن وودائع
اآلخرين والدائنين

األرتباطات وعقود الضمانات مثل المالية العقود على المتوقعة األئتمانية الخسائر مخصصات هذه المسحوبةتمثل  .غير

ثانوية19 مطلوبات

اآلخريناألقتراضاتتعتبرهذه الدائنين جميع المعنية.  للمنشآتثانويةلمطالبات
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

مدته يسدد10ثانوي 17,997 -   (202020 )سنوات

24202510,0329,865فيتسدد

10,03227,862
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الحقوق20
20202019

به: )أ المصرح
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

المال رأس
قدرها10,000:  2019سهم ) 10,000 إسمية ( بقيمة دوألر0,25سهم

2,500,0002,500,000للسهمأمريكي

الممتازة االسهم من مختلفة وفئات عادية أسهم إلصدار متوفرة

بالكامل: )ب والمدفوع 20202019الصادر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

قدرها إسمية العادية )بقيمة لالسهم للسهم( 0,25المال أمريكي 2,412,9722,193,611دوألر

االسهم )بالمأليين 9,651,98,774,4عدد

العادية االسهم في 20202019التغيرات

بالمأليين  )العدد

8,774,47,970,2يناير1فياألفتتاحيالرصيد
إليه اضافيةمضافا أسهم 6,6 - : اصدار

منحة أسهم : إصدار إليه 877,5797,6مضافا

في كما 9,651,98,774,4ديسمبر31الختامي
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 )تتمة( الحقوق20

أ )ج شراء الموظفينخطة اإللزاميةسهم االسهم وخطة
إنشاء شراءتم الموافقات20052014سنتياإللزاميةوخطةاالسهمأسهمالموظفينخطة على الحصول بعد وذلك التوالي على

التنظيمية. المساهمينوالألزمةمن الهيئات

شراء الموظفينخطة أسهم
بموجب العادية االسهم في 20202019أسهمالموظفينخطةشراءالتغيرات

 ( باآلألف)العدد

اإلفتتاحي 126,015187,851الرصيد
السنة خألل صادرة منحة 9,56616,654أسهم

السنة خألل ممارستها تمت  (78,490) ( 58,355) أسهم

الختامي 77,226126,015الرصيد

االسهم اإللزاميةخطة
على اإللزامية، يتعين االسهم خطة بموجبأمناءبموجبنظام إصدارها سيتم التي الخيارات لتلبية االسهم وتوفير شراء اإللزامية خطةاالسهم

المؤجلة المنحة أسهم أداء مكافآت من كجزء اإللزامية االسهم خطة وإصدارالسنويةنظام نقدية أسهم أرباح على الحصول االسهم لهذه . يحق
منحة.  أ سهم

ا اإللزاميةالالتغيراتفي االسهم خطة بموجب العادية 20202019سهم

 ( باآلألف)العدد

اإلفتتاحي 10,30718,805الرصيد
السنة خألل صادرة منحة 2791,788أسهم

السنة خألل ممنوحة 3,3446,605أسهم
السنة خألل ممارستها تمت  (16,891) ( 13,930) أسهم

الختامي 10,307 - الرصيد

فئة   )د المال رأس ضمن مدرجة دائمة وصكوك 1رأسمالية
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

قبل من 400,000400,000 ([ 1)د20 ]الصادرة
التابعة الشركة قبل من 200,000200,000 ([ 2)د20]الصادرة

600,000600,000

اال (1 فئةوراقتحمل المال رأس ضمن المدرجة اإلضافية بازل1الدائمة اتفاقية متطلبات قبل3مع من الصادرة
سنة بنسبة2015خألل أولي أساس  %6.875توزيع على الدفع مستحقة كلنصفسنويا بعد التعيين إعادة 5مع

فترةسنوات من االولية  5األنتهاء إلىتعيينإعادةالسنةخأللتمسنوات دائمة  %5,839التوزيع المالية االوراق . هذه
وغيرمضمونةوثانوي في . ة مدرجة المال رأس شهادات االيرلندية". إن على  "البورصة بناء التوزيع إجراء اختيار للبنك ويجوز

الخاصة التقديرية لحاملي . سلطته يحق المطالبةأل المالية االوراق الحدثهذه هذا اعتبار يتم ولن الشهادات تلك على االرباح بتوزيع
السد في للتعثر حدث الحقوق. بأنه ضمن تصنيفها وتم استحقاق تاريخ أي المالية االوراق تحمل اد. أل

ش.م.ك.، أصدر2016سنة   ( 2 المتحد االهلي تابعةللبنك،  البنك صكوكع.، شركة ضمنرأسالمال مدرجة إضافية دائمة رأسمالية 1200
متطلباتاتفاقيةبازل مع المتوافقة أمريكي 3دوألر معدلربحبنسبة تحمل مؤهلةلتصنفضمن    5,5% ال في

مؤجلة سنوية نصف دورية توزيع مبالغ وتحمل مضمونة وغير ثانوية هي المال رأس شهادات الحقوق. إن تاريخ دفع، حتي االول 25
المال )كلياأوجزئيا ( 2021 رأس بشهادات يتعلق فيما الدورية المبالغ توزيع إلغاء يتم على  (. قد الخاصةبناء التقديرية

السلطة في المالمدرجة رأس شهادات تراكمي. إن غير أساس على المصدرة "للجهة االيرلندية وبورصة   "البورصة   . ناسداكدبي
الجهة علىخيار جزئيا ( بناء ليس ولكن األسمية )كليا بالقيمة استدعائها ويتم استحقاق تاريخ أي الشهادات هذه تحمل أل ذلك بعد

للمدفوعات توزيع كل بتاريخ معينة لشروط وتخضع االول األستدعاء تاريخ في المصدرة
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اتحتياطياإل21

أسهمأ إصدار عألوة
إصدار عن الناتجة االسهم التياعألوةإصدار الحاألت في إأل للتوزيع قابلة غير هي قانونيالسهمالعادية عليها نص

البحريني التجارية الشركات

رأسماليإحتياطيب
إلىاإلوفقالمتطلبات الخزانة أسهم بيع من ربح أي تحويل يتم البحريني، فإنه التجارية الرأسمالي.    حتياطيقانونالشركات

اإل التيحتياطيإنهذا الحاألت في إأل للتوزيع البحريني.يغيرقابل التجارية الشركات قانون عليها نص

قانونيج إحتياطي
الشركات قانون االساسيللبنكوفقالمتطلبات والنظام البحريني إلىاإلحتياطي   % 10تحويل  ،  التجارية الربح صافي من اإلحتياطي

يبلغ عندما التحويل هذا مثل إيقاف يقرر أن للبنك . ويجوز سنوي أساس على رأسالمال   50% من التي
الحاألت في إأل للتوزيع قابل غير اإلحتياطي هذا التجاريةالبحريني.نصيالمدفوع. إن الشركات قانون دعليها

تقييمالعقار إعادة إحتياطي التي
الحاألت في إأل للتوزيع قابل غير هو حرا ملكا المملوك االراضي تقييم إعادة عن الناتج التقييم إعادة إحتياطي البحرينينصيإن

التجارية الشركات قانون عليها هـ

تحويلالعمألت إحتياطي هذهاالجنبية
تتضمن الشركاتالتابعةوعلى توحيد عن الناتجة التحويل الشركاتالزميلة. األتأثيرات في وستثمارات

العادلةخراآلشاملالدخلالإحتياطي
القيم في التغيرات اإلحتياطي هذا يمثل حقوقالملكية أسهم الديّنألستثمارات كمدرجةوأدوات تصنيفها تم التي

من العادلة البالقيمة خر.  اآلشاملالدخلخألل

النقديةز التدفقات تحوط إحتياطي
الناتجةايمثلهذ الخسارة أو للمكسب للمجموعة.عالجزءالفعال النقدية التدفقات تحوطات أدوات ن

االخرى  (ح اإلحتياطيات في التغيرات
في المتراكمة التغيرات

إحتياطي
رأسمالي

إحتياطي
إعادة
تقييم
العقار

إحتياطي
العمألت تحويل

االجنبية

إحتياطي
الدخل

الشامل
اآلخر

إحتياطي
تحوط

التدفقات
النقدية

إحتياطي
شراء خطة

أسهم
الموظفين

إحتياطي
صندوق
التقاعد

مجموع
اإلحتياطيات

االخرى

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي
يناير1في

202017,24035,395 (402,456 ) 21,331 (37,137 ) - (39,147 ) (404,774 ) 

تحويل تعديألت
 ( 71,468) - - - - ( 71,468) - - العمألت

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

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

إلى تحويألت
المبقاة 1,527 - - - 1,527 - - - االرباح

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

االراضي تقييم إعادة
حرا ملكا 914 - - - - - 914 - المملوكة

31في
 ( 522,101) ( 45,439) - ( 53,739) ( 2,548) ( 473,924) 202017,24036,309ديسمبر
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 )تتمة( اتحتياطياإل21

اإل (ح االخرىحتياطيالتغيراتفي  )تتمة( ات

في المتراكمة التغيرات

إحتياطي
رأسمالي

إحتياطي
إعادة
تقييم

العقار

إحتياطي
تحويل

العمألت
االجنبية

إحتياطي
الدخل

الشامل
اآلخر

إحتياطي
تحوط

التدفقات
النقدية

إحتياطي
شراء خطة

أسهم
الموظفين

إحتياطي
صندوق

التقاعد

مجموع
اإلحتياطيات

االخرى

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي

ألف
دوألر

أمريكي
يناير1في

20198,48035,225 (435,370 ) 3,639 (17,021 ) - (50,254 ) (455,301 ) 

تحويل تعديألت
32,914 - - - - 32,914 - - العمألت

القائمة إلى تحويألت
للدخل  ( 168) - - ( 1,294) 1,126 - - - الموحدة
خزانة أسهم 8,760 - - - - - - 8,760بيع

القيمة تغيرات صافي
 ( 3,451) - - ( 18,822) 15,371 - - - العادلة

االرباح إلى تحويألت
 ( 656) - ( 1,851) - 1,195 - - - المبقاة

القيمة العادلةتغيرات
أخرى 1,85111,10712,958 - - - - - وتغيرات

االراضي تقييم إعادة
حرا ملكا 170 - - - - - 170 - المملوكة

31في
201917,24035,395 (402,456 ) 21,331 (37,137 ) - (39,147 ) (404,774 ) 

االجنبية العمألت تحويل تلكباالساستنتجمخاطر ومطلوبات موجودات تحويل . يتم المختلفة البلدان في المجموعة استثمارات من
التابعة الدخلللمجموعةالشركات بنود تحويل . يتم الميزانية تاريخ في السائدة الصرف السعار وفقا االمريكي الدوألر إلى

التقارير إعداد لفترات السائدة الصرف أسعار متوسط أساس على عنوالمصروفات ناتجة صرف فروق أي تضمين . يتم المالية
المسيطرة غير الحقوق بين بالتناسب اآلخر الشامل الدخل من جزءا تشكل " التي االجنبية العمألت تحويل في "إحتياطي التحويل

المألك وحقوق

العمل مخاطر من أي لتخفيف وذلك االجنبية العمليات في األستثمار صافي بتحوط المجموعة منهاةتقوم عدة األقتراضبطرق
االساسية فيبالعملة الهيكلي بمركزوالتحوط األحتفاظ اآلجلة. طويلشكل والعقود ممكن حد أقصى إلى االمريكي للدوألر مغطى



.م.ب ش المتحد األهلي البنك ٤٨

الموحدة

المالية القوائم حول إيضاحات ٣١
٢٠٢٠٢١ديسمبر

بتوزيعها  )ط  (تتمة) اإلحتياطيات

مدفوعةوموصى أسهم أرباح ٢٠٢٠ ٢٠١٩ دوالرأمريكيألف

ألف
أمريكي دوالر أ اجتماع

في
للموافقة خاضعة بتوزيعها

أسهمموصى رباح السنوي العمومية الجمعية للمساهمين القادم العادية األسهم بتوزيعهاعلى الموصى النقدية األسهم أرباح مجموع
١٢٠٬ ٦٤٩ ٤٣٨٬ ٧٢٢

العادية األسهم على نقدية أسهم للسهم)نت(سأرباح أمريكية ١٬٢٥٥٬ات

منحة٠ أسهم إصدار أوراقرأسماليةي %١٠  %٥ توزيع المالفئةوصكوك

رأس ضمن ١٢٠٢٠دائمةمدرجة

ألف٢٠١٩ أمريكي دوالر دوالرأمريكيألف فئة المال رأس ضمن مدرجة رأسماليةدائمة
علىأوراق

١توزيع
٢٥٬٤٢٨ ٢٧٬ ٥٠٠

على
صكوكتوزيع فئة المال

رأس ضمن مدرجة ١دائمة ١١٬٠٠٠ ١١٬٠٠٠ ٣٦٬٤٢٨٣٨٬٥٠٠
٢٠٢٠والزكاةضرائب٢٢ ٢٠١٩ ألف أمريكي دوالرأمريكيألفدوالر

الموحدة (اإليضاحين

رقمالميزانية
   ):١٨و١١

موجود
حالي ضريبي موجود  -  ٥٨١

مؤجل
ضريبي ٥١ ٦٥

٦٣٢ ٦٥ حالي (  )٣٠٬٧٧٩( مطلوبضريبي
مطلوبضريبي  )٢٩٬٤٤٦
 )٢٠٬١٩٥( )١٩٬٤٧٣( مؤجل

٥٠٬٢٥٢( )

القائمةالموحدةللدخل )٤٩٬٦٤١
على العملياتالخارجيةمصروفضريبيحالي

٤٤٬٥٤٤

٤٠٬٠٧٥ التابعة
الشركة عمليات ١٬مصروفزكاةناتجعن

١٤٤١٬٨٩٩ مصروف الخارجية العمليات ( ضريبيمؤجلعلى
٤٤٬٦٩٥ )٣٬٤٣٦( )٩٩٣ المباشرة٣٨٬٥٣٨

جميعالضرائب

على للمجموعة الضريبية المصروفات تتضمن المستحقة األرباح الخاضعةللضريبةعلى إلى التأسيسللوحدات منبلدان بلد
كل في المعنية .، والسلطات القضائية السلطات الضريبيةالسائدةفيتلك ً للقوانين فقا وبالتالي من ليس بيناألرباحالمحاسبية، فإنه تسوية عرض العملي

للضريبة الخاضعة المعدالتواألرباح تفاصيل مع . الفعليةالضريبية تتعلقال مصروفات المباألساسيبيةالضر المملكة تحدةبالبنكاألهليالمتحد المتحدمصرو
الضريبةلإ .البنكاألهلي معدل مصرن المتحد : ٢٠١٩( %٢٢٬٥هولبنكاألهلي المتحد ) و%٢٢٬٥ المملكةالمتحدةالبنكاألهلي ١٩٬هو ٢٠١٩( %٠ :

١٩٬٠% .(  
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االرباح23 في السهم نصيب

االساسي النصيب بقسمةالعاديللسهموالمخفضيحتسب بعدللربحالمناالرباح للبنك العادية االسهم حاملي إلى خصمسنةالعائد
فئةالدائمةالرأسماليةالوراقاالعلىتوزيعال المال رأس خألل1ضمن القائمة العادية االسهم لعدد المرجح المتوسط على

السنة

فيالجدوليعكس المستخدمة االسهم ومعلومات للسهمحسابالتاليالدخل والمخفض االساسي االرباح: العاديالنصيب في

20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

االساسي النصيب لحساب الربح االرباحالعاديللسهموالمخفضصافي في
مساهميالبنكصافي حقوق إلى العائد 452,244730,501الربح

الرأسماليةمنه:  مخصوم االوراق على رأسوالصكوكالتوزيع ضمن المدرجة الدائمة
 ( 35,740) (33,668)   1فئة

النصيب لحساب للبنك العادية االسهم حاملي حقوق إلى العائد المعدل الربح صافي
418,576694,761االرباحالعاديفيللسهموالمخفضاالساسي

االساسي فيللسهموالمخفضالنصيب أمريكية( االرباحالعادي 4,37,2 )سنتات

االسهم عدد
 )بالمأليين

20202019

العا لالسهم السنةالمعدلالمتوسطالمرجح خألل القائمة 9,651,99,651,9منحةالالسهمدية

لحساب العادية االسهم لعدد المخفضالالمتوسطالمرجح االرباحالعاديلسهملنصيب 9,651,99,651,9في

حكمه24 في وما النقد

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

20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

بنوك لدى ودائعاإلنقدوأرصدة اإلجباريحتياطيمركزية، بإستثناء
834,735702,532 [ أ()6رقميضاحاإل

و خزانة بنوكأذونات لدى وبنوكودائع استحقاق  –أخرىمركزية بتواريخ
أقل أو أشهر ثألثة لفترة 2,142,2642,429,591أصلية

2,976,9993,132,123
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عألقة25 ذات أطراف مع معامألت

اإلدارة مجلس وأعضاء زميلة وشركات رئيسيين مساهمين مع تفضيلية شروط دون معامألت في اإلعتيادية أعمالها ضمن المجموعة تدخل
وشركات االطراف. الةسيطرالأوسيطرةللخاضعةواإلدارةالعليا هذه قبل من المتأثرة أو ذاتتعتبرمشتركة لالطراف والسلف القروض جميع

منتجة الوتخضعالعألقة المتوقعةلتقييمات األئتمانية بشكلتوضيحتم  .  خسائر زميلة شركات في واستثمارات زميلة شركات ربح من البنك حصة
التوالي على الموحدة والميزانية للدخل الموحدة القائمة ضمن منفصل

الدخل العألقةالمفيمايلي ذات باالطراف المتعلقة السنة نهاية الماليةالموحدةوالمصروفاتوأرصدة القوائم في  :  درجة

2020

أمريكي دوألر ألف
العليا اإلدارة

مساهمين
رئيسيين

شركات
زميلة

أعضاء
اإلدارة مجلس
التنفيذين غير

أعضاء
اإلدارة مجلس

التابعين
المجموعأخرى2

الفوائد 1266,3066136,496 - دخل
الفوائد 94,379356147104694,992مصروفات
وعموألت 1,2281,2911822,539 - رسوم
بنوك لدى 15,570 - - - 15,570 - ودائع

وسلف 144,432 - 144,053379 - - قروض
مشتقة مالية 8,853 - - - 8,853 - موجودات

بنوك من 17,086 - - - 17,086 - ودائع
30,4058,7153963,713,693 - 13,674,177العمألء

ثانوية 10,032 - - - - 10,032مطلوبات
محتملة والتزامات 91,897 - - 7,43684,461 -   ارتباطات

االجل قصيرة الموظفين 12,1932,62214,815 - - - مكافآت
للموظفين الخدمة نهاية 2,0441662,210 - - - مكافآت
اإلدارة مجلس أعضاء رسوم

1,622 - - 1,622 - - 3ذات

2019

أمريكي دوألر ألف
العليا اإلدارة

مساهمين
رئيسيين

شركات
زميلة

أعضاء
اإلدارة مجلس

التنفيذين غير

أعضاء
اإلدارة مجلس

المجموعأخرى2لإلدارة

الفوائد 3,0397,8521524111,084 - دخل
الفوائد 177,2941,3901256427178,900مصروفات
وعموألت 2,8642,6311215,508 - رسوم
بنوك لدى 13,432 - - - 13,432 - ودائع

وسلف 184,3073,111581187,999 - - قروض
مشتقة مالية 4,238 - - - 4,238 - موجودات

بنوك من 93,363 - - - 93,363 - ودائع
21,9347,1961,8156,800,695 - 16,769,750العمألء

ثانوية 9,866 - - - - 9,866مطلوبات
محتملة والتزامات 183,602 - - 29,936153,666 -   ارتباطات

االجل قصيرة الموظفين 12,6781,91614,594 - - - مكافآت
للموظفين الخدمة نهاية 1,8651271,992 - - - مكافآت
اإلدارة مجلس أعضاء رسوم

2,235 - - 2,235 - - 3ذات
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عألقة25 ذات أطراف مع  )تتمة(  معامألت

مجلسالتعاونتتضمنودائع1 دول حكومات قبل من مملوكة مؤسسات من ودائع على مليون3,637الخليجيالعمألء
أمريكي(.مليون6,730:  312019أمريكي دوألر

ال2 مجموعة إلدارة التابعين اإلدارة االهليالمتحدأعضاءمجلس ( البنك يتم )الموظفين البنكذين مساهمي قبل من تعيينهم
المتحد االهلي البنك إدارة مجلس إلى المتحد قبلاالهلي من أو اإلدارة المتحدلتمثيل االهلي إداراتالبنك مجالس منفي شركاتهأي

لجانهوالتابعةأ أو الصلةمشركاتهالحليفة علىذات الحصول اإلدارةجلسماجتماعاتحضورأوعضويتهملمكافآتإضافيةأيةمن
وفقااجتماعاتاللجانأو الصلة التعاقدية. هملترتيباتذات

على3 الصلةبمصروفاتالورسومتمتالموافقة لسنةذات اإلدارة في2019مجلس المساهمين قبل الجمعيةمن اجتماع
السنوي عرض192020المنعقدالعمومية علىلل2020لسنةبالنسبةنفسهاالمروسيتم المساهمينحصول موافقة

الذي السنوي العمومية الجمعية اجتماع شهرفي في  . 2021سيعقد

العادلة القيمة إطفاء مصروفات على للدخل الموحدة ألشيءتتضمنالقائمة أمريكي0,44: 2019) والبالغة دوألر المتعلقة ( مليون
االسهم أساس على الدفع  .بمعامألت

الموظفين26 مزايا

للقوانين وفقا لموظفيها المحددة التقاعدية المساهمات وأنظمة المحددة المزايا ذو التقاعدي النظام المحليةواالنظمةتديرالمجموعة
فيها تعمل التي البلدان احتسابفي ذلكالتقاعديةمكافآتالالتكاليفلتقديميتم للدخل.    المساهماتبمافي الموحدة القائمة في الحالية

المحددنظام المزايا
أمريكي ) 8,100وقدرهاحتسابتم حسابألف8,914: 2019دوألر على للدخل الموحدة القائمة ( في أمريكي دوألر

للموظفين الخدمة نهايـة مكافـآت

الم االهلي للبنك المحدد المزايا ذو التقاعد نظام ( لخدماتاتمإقفال المتحدة فيستحقألتحد )المملكة .  312010المستقبلية
رقملوفقا الدولي باإل)المعدل(  19المحاسبة المجموعة ، تقوم الموظفين بمزايا والخسائرالمتعلق للمكاسب الفوري ثبات

ذوالمزاياكتواريةالمتعلقة "باأل التقاعد لقائمةال" ضمنالمحددنظام فيالموحدة الحقوق.لتغيرات

المحددالمساهماتنظام
وقدره بمبلغ السنة خـألل أمريكي ) 9,465المجموعة ( تجاهألف8,780: 2019دوألر نظامدوألرأمريكي

منالتزالمحدد. تقتصرالمساهمات العديد في بها ساهمت التي المبالغ على  .االنظمةاماتالمجموعة
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مدارة27 أموال

السو القيمة إجمالي . بلغ الموحدة الميزانية ضمن تدرج أل قانوني حق فيها المجموعة تمتلك أل والتي العمألء عن نيابة المدارة لهذهاالموال قية
في2,339,3 أمريكي أمريكي(.  مليون2,568,7: 2019) 312020دوألر دوألر

مالية28 مشتقات

مال عقد هي المشتقة المالية . االداة المشتقة المالية االدوات فيها تستخدم متنوعة معامألت في األعتيادية أعمالها ضمن بينتدخلالمجموعة ي
المالية االدوات من أكثر أو واحدة في االسعار تغيرات على المدفوعات تعتمد حيث اتأوالمؤشراالسعارالمرجعيةأواالساسيةطرفين

 .  ةساسياال

و اآلجلة والعقود المستقبلية والعقود المالية الخيارات على المالية المشتقات الفائدةوعقودتتضمن سعر والتيمقايضاتعقودمقايضات العمألت
و حقوق تحويلاماتالتزتنشأعنها إلى أطرافتؤدي ماليةبين منأداة أكثر عليهاوجودواحدةأو ينطوي التي المالية الماليةالمخاطر االداة

طرفاالساسية مع المالية المطلوبات أو المالية الموجودات ألستبدال التعاقدي الحق واحد طرف المشتقة المالية االدوات ، تعطي البداية . في
إيجابية، أو تكون أن المحتمل من شروط بموجبالتزآخربموجب آخر طرف مع المالية المطلوبات أو المالية الموجودات ألستبدال تعاقدي ام

المالية االداة تحويل إلى تؤدي أل عامة ذلك، فهي . ومع سلبية تكون أن المحتمل بداالساسيةشروطمن الضروريالءالمعنيةعند من عقد، وليس
عمليةأن . بتحدث العقد إستحقاق الحقوقوعضاالدوالتحويلعند من كل المبادلةإلجراءاماتلتزاألاتتشمل شروطعملية تحديد التبادل . الن

المشتقة المالية االدوات بدء قدالنيتمعند المالية االسواق في السائدة أناالسعار فإما الشروط تلك سلبية. تغير أو ايجابية تصبح

العادلة القيم صافي أدناه الماليةالمشتقةيوضحالجدول بهالالدوات المتاجرةالمحتفظ  . لغرض

20202019
موجودات
المشتقات

مطلوبات
المشتقات

موجودات
المشتقات

مطلوبات
المشتقات

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

بها محتفظ المتاجرةمشتقات      : لغرض
الفائدة أسعار 107,626103,69754,21749,273مقايضات

آجلة أجنبي صرف 35,11887,26515,89242,127عقود
الخيارات 8108731,0361,036عقود

143,554191,83571,14592,436

المشتقة المالية لالدوات العادلة القيم صافي أدناه الجدول التحوط. يوضح الغراض بها المحتفظ

20202019
موجودات
المشتقات

مطلوبات
المشتقات

القيم
األعتبارية

موجودات
المشتقات

مطلوبات
المشتقات

القيم
األعتبارية

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

كتحوطات بها محتفظ مشتقات
العادلة بالقيم

الفائدة أسعار مقايضات
المدرجة االدوات على

المطفأة 20,824732,7897,522,52131,395354,4977,841,580بالتكلفة
الفائدة أسعار مقايضات

مدرجة أدوات على
خألل من العادلة بالقيمة

اآلخر الشامل 86532,254485,6202,47110,520628,082الدخل
كتحوطات بها محتفظ مشتقات

النقدية: بالتدفقات
الفائدة أسعار 1,41957,137198,86319739,920217,937مقايضات

آجلة أجنبي صرف 14,665 - 40114,875281 - عقود

23,108822,5818,221,87934,344404,9378,702,264

و االخرىتضعلقد آجلالمجموعةمعهمتدخلالتياالطراف أجنبي صرف عقود هامشيةةفي المستحقة. أموال للعقود العادلة القيم صافي تمثل
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مالية28  )تتمة(مشتقات

وقدره مبلغ المجموعة أعأله، لدى المذكورة المشتقة المالية بالموجودات مليون48,0: 2019أمريكي ) مليون36,1يتعلق
أمريكي التيدوألر المطلوبات خأللتسويتهايمكنمن الرئيسية.    ترتيباتمن المقاصةالترتيباتتنشأالمقاصة حق هذه الرئيسية مقاصة

قابلة فيللتنفيذوهي فيحاألتفقط أوالتعثر إفألساالفيالسدادالعجزالسداد أخرىأو أحداث بعد أو االخرى مسبقا .طراف محددة

العادلة القيمة تحوطات
العادلة القيمة كتحوطات بها المحتفظ الفائدة أسعار لمقايضة العادلة القيمة صافي وقدرههو312020فيإن بمبلغ سلبي

743, بمبلغوقدرههو : 2019أمريكي )مليون4 ,331سلبي أمريكي(مليون2 تمتدوألر مقابلوالذي المثبتمقاصته المكسب
بند التحوط312020فيعلى مخاطر على أمريكي )  743,4والعائد ,331:  2019دوألر دوألرمليون2
وخسائرأمريكي مكاسب تضمين خألل " ضمن "دخلالمتاجرةالمقاصةتلكيتم للدخل الموحدة القائمة فيفي المنتهيتين 31السنتين
التوالي. 20202019ديسمبر على

التحوط أدوات إصدار منيتم المتعلقةللوقاية االجنبي والصرف الفائدة بعض . المحوطةبالبنودمخاطرأسعار على التحوط بنود تتضمن
قيمتها البالغ أمريكي228,2والسلف دور أمريكي228,8: 312019)مليون دور بها  ( مليون محتفظ واستثمارات

قيمتها البالغ المتاجرة أمري7,044,7غير دوألر أمريكي7,067,0: 312019)كيمليون دوألر واقتراضات ( مليون
قيمتها البالغ شراء إعادة أمريكي331,5اتفاقيات دوألر ,145: 312019)مليون أمريكي0 دوألر وودائع ( مليون

قيمتها ,1,135البالغ أمريكي4 دوألر ,1,619: 312019) مليون أمريكي6 دوألر تضم(مليون القيمةني. تم صافي
,743االبالغقيمتهالعادلة أمريكي4 دوألر ,331: 2019)مليون أمريكي2 دوألر المحوطة( مليون للبنود المدرجة القيمة  .  في

النقدية التدفقات تحوطات
يلي فيهاةالزمنيالفتراتفيما تحدث أن للدخل:  اتتحوطالتييتوقع الموحدة القائمة على وتأثيرها النقدية التدفقات

ثألثة
أقلأشهر أو

ثألثة من أكثر
سنة لغاية أشهر

واحدة

سنة من أكثر
لغاية واحدة

سنوات خمس
منأكثر

سنوات المجموعخمس

ألف
أمريكيدوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

312020
ال ,53) ( 28,780) ( 20,112) ( 5,716) 869نقديةالتدفقاتصافي 739 ) 

312019
ال  (37,137) (22,438) (12,439) (2,860) 600نقديةالتدفقاتصافي

إثبات يتم تحوطعدمفعّاليةلم تحوطات جوهريةعلى خأللالتدفقاتالنقدية 312020السنتينالمنتهيتين

بها .2019 محتفظ مشتقاتمالية المتاجرة
الغراض إلى باإلضافة بالعمألء خاصة بمعامألت للمجموعة المالية المشتقات في المتاجرة أنشطة تحديدتتعلقمعظم السوق .  التمركزفي

والموازنة على السوق في التمركز اإدارةالمراكزيتضمنتحديد ألستفادةمعتوقع من أرباح منتحقيق االسعار وأالتغيراتاإليجابيةفي
المعدألت تتضمنأوالمؤشرات الأنشطةالموازنةعلى من تحديدواألستفادة المنتجات.  الفروقفي أو االسواق بين

االسعار التحوط الغراض بها محتفظ مالية
مشتقات المخاط وإدارة لقياس متكامأل نظاما المجموعة .  لقداتبعت

ومطلوباتهاتستخدمالمجموعةر موجوداتها إدارة عملية المشتقاتالكجزءمن التحوط ماليةالغراض تقليلتعرضهاوذلكمنأجل
لمخاطر العمأل أسعار تحققويالفائدة. وتالتغيراتفي طريق ذلكعن ومعامألت محددة مالية تحوطأدوات التحوط إلى ، باإلضافة

.   مقابلستراتيجيألامتوقعة ككل الميزانية

تعرضات ومقايضات الخيارات التستخدمالمجموعةعقود المخاطرمقابلعمألتللتحوط الملكية حقوق أسهم المحددةعملةومخاطر إلى
. باإلضافة الفائدة أسعار وعقود الفائدة أسعار مقايضات عقود المجموعة مقابلللتحوطاآلجلةذلك، تستخدم الناتجة الفائدة عمخاطرأسعار

الستثماراألن محددةاتوالقروض واألعلىوجهالتحديد معدألتذاتاتستثمارأومحفظةالقروض فائدةثابتة المجموعة تستخدم
للتحوط. كما الفائدة أسعـار مقابلعقودمقايضات ذات الودائع بعض عن الناتجة النقدية معدألتمخاطرالتدفقات هذه جميع عائمة. وفي

تفاوالهدفمنهاحوطعألقةالتيتمتوثيقالحاألتفائدة ذلك في التحوطتالصيلبند ، بما وأداة كمشتقاتالمعويتماحتسابرسمياحوط امألت
التحوط الغراض بها محتفظ    .مالية

الفائدةمنتحوطالكمايتم أسعار خأللمخاطر واألحتفاظبمراقبةفتراتمن والمطلوبات أسعارالموجودات مقايضات عقود في الدخول
صافيتعرضمنأجلالفائدة الفائدة.   اتتحوط أسعار
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اماتمحتملةالتزرتباطاتوا29

بتسهيألت يةإئتمانإرتباطاتمتعلقة
بالتسهيألتاألتشتملا تسهيألتايةعلىئتمانألرتباطاتالمتعلقة طاباتوخإحتياطيةعتماداتمستنديةايةوئتمانارتباطاتلتقديم

لتلبية قبول المجموعة.اضمانوخطابات عمألء حتياجات

التسهيألتااتمثل قروضويةاألئتمانألرتباطاتتقديم لتقديم عادةارتباطاتالتعاقدية تتجددتلقائيا ، ولها عتمادات تواريخإنتهاء بنود
تحكمها أو محددة . وحيثأناخاصةإلأخرى تنتهيقبلارألنهائها قد تباطات لشروعفي مبالغالعقودال مجموع سحب، فإن يمثل

أل النقديةالمستقبلية.بالضرورة األحتياجات ألاتلزم

عتماداتالمستندية وخطاباتالقبول )اإلحتياطية الضمان نيابةعنحتياطياإلتسهيألتالوخطابات بالدفع ة( المجموعة العميل
فشل حالة في العمألء العقد. إنالتزالوفاءبمن لشروط وفقا حالةإصدارهاحتياطياإلللتسهيألتاماته في سوقية أنوأةمخاطر

ثابتة، إأل فائدة بأسعار فائدةعائمة.  العقودعادةتلكتقديمها بأسعار تكون ما المجموعة

يةالتالية: ئتمانألمتعلقةبالتسهيألتاالرتباطاتاأللدى 2020
ألف2019

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر وا

اماتمحتملة:التزرتباطات ضمان
,2,710خطابات 332 2,671, 283 قبول

خطابات 244,546 177,977 مستندية
اعتمادات 390,673 381,452 3,

345, 551 3,230, 712 المحتملة

األلتزامات استحقاق يلي فيما من
أقل سنةواحدة 2,511, 668 2,330, 480 من

أكثر سنةواحدة 833,883 900,232 3,

345, 551 3,230, : ا712

قابلةللنقض غير ارتباطات
غيرمسحوبة قروض رتباطات 222,380 575,702 إلى

الرجوع يرجى المتوقعةو18رقميضاحاإلكما األئتمانية الخسائر 30ضافية.  السيولةاإلفصاحاتإل35رقميضاحاإللمخصصات

قطاعاتاالعمال معلومات إلى

المجموعة أنشطة توزيع تم إدارية الغراض أعمالرئيسية: أربع قطاعات لالفراد

المصرفية تتعاملباالساس  - الخدمات وتقديمقروض الجارية والحسابات االفراد من العمألء ودائع وسحمع
سكنية عقارية وقروض بطاقاتااتبواستهألكية وتسهيألت المكشوف االموالئتمانألعلى

وتحويل للشركات

المصرفية باالساسمع  - الخدمات تتعامل قروضوتسهيألت وودائعوحساباتجارئتماناتوفير أخرى ية والمؤسساتية
الشركات من واأل  .للعمألء

باالساسمع  - اتستثمارالخزانة تتعامل ، وكذلكإدارة والخزانة والتجارة االموال أسواق خدمات توفير و
.  األستثمارات التمويليةللمجموعة العمليات الخاصة

المصرفية الخدمات باالساسمع تتعامل خدمةالعمألء خأللمنتجاتذوي من الكبيرة الثروات أصحاب استثماروصناديق
اتبديلة.استثماريةوأماناتوئتمانايةوتسهيألت
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االعمال30 قطاعات  )تتمة(معلومات

ال عليههذه تبني الذي االساس هي . المعامألتقطاعات الرئيسية االعمال قطاعات معلومات حول تقاريرها القطاعاتفيماالمجموعة هذه بين
كم القطاعات على الفائدة . تحسب تفضيلية شروط ودون التقديرية السوق أسعار حسب والذيإيراد  /صروفتنفذ المجمع المعدل أساس على

االموال تكلفة تقريبا يساوي
خدمات

لالفرادمصرفية
خدمات

للشركات مصرفية
الخزانة

اتستثمارواأل
مصرفية خدمات

المجموعخاصة

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

فيال ديسمبر31المنتهية
2020 : 
الفوائد : 2017 دخل 206,090320,369219,23953,657799,355صافي

وعموألت 28,02758,6263,12813,888103,669صافي   -  رسوم
أخر تشغيلي 3,31515,200190,266131208,912دخل

التشغيلي 237,432394,195412,63367,6761,111,936الدخل

األئتمانيةخسائرالمخصص
أخرى 43,355173,77832,5035,282254,918ومخصصات

التشغيلي الدخل 194,077220,417380,13062,394857,018صافي

التشغيلية 116,58991,28686,72631,250325,851المصروفات

الضرائب قبل 77,488129,131293,40431,144531,167والزكاةالربح

ضريبي 44,695وزكاةمصروف

الربح 486,472للسنةصافي

إلىمنه: مخصوم حقوقالعائد
مسيطرة 34,228غير

مألك إلى العائد الربح صافي
452,244البنك

بين فيما معامألت فوائد
في المتضمنة القطاعات

أعأله الفوائد دخل  - 24,84130,845 ( 286,098) 230,412صافي

مصرفية خدمات
لالفراد

خدمات
للشركات مصرفية

الخزانة
واألستثمارات

مصرفيةخدمات
المجموعخاصة

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

      : 2020ديسمبر31في
القطاع 3,533,79316,152,56416,327,5572,114,08938,128,003موجودات

155,243100,54494,85979,498430,144الشهرة
أخرى ملموسة غير 15,14620,03818,2702,36055,814موجودات

زميلةاستثمارات شركات 303,127في
مخصصة غير 1,154,079موجودات

الموجودات 40,071,167مجموع

القطاع 6,774,7897,372,46915,275,0133,781,83233,204,103مطلوبات
مخصصة غير 1,830,706مطلوبات

35,034,809المطلوباتمجموع
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خدمات
لالفرادمصرفية

مصرفية خدمات
للشركات

الخزانة
واألستثمارات

خدمات
المجموعخاصةمصرفية

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

في ديسمبر31المنتهية
2019: 

دخل 210,748404,835263,40972,508951,500الفوائدصافي
وعموألت 38,98366,1453,65018,527127,305صافي   -  رسوم

آخردخل 3,40719,470133,705142156,724تشغيلي

التشغيلي 253,138490,450400,76491,1771,235,529الدخل

األئتمانيةخسائرالمخصص
أخرى 77654,417 (2,316) 6,81149,146ومخصصات

التشغيلي الدخل 246,327441,304403,08090,4011,181,112صافي

التشغيلية 128,04591,076101,05833,570353,749المصروفات

الضرائب قبل 118,282350,228302,02256,831827,363والزكاةالربح

ضريبي 38,538وزكاةمصروف

الربح 788,825للسنةصافي

منه إلىمخصوم حقوقالعائد
مسيطرة 58,324غير

مألك إلى العائد الربح صافي
730,501البنك

القطاعات بين فيما معامألت فوائد
الفوائد دخل صافي في المتضمنة

 - 73,88450,452 (406,227) 281,891أعأله

خدمات
لالفرادمصرفية

مصرفيةخدمات
للشركات

الخزانة
واألستثمارات

خدمات
المجموعخاصةمصرفية

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

      :312019كما
القطاع 3.325,39616,347,86816,665,7602,019,59838,358,622موجودات

155,185100,42297,28579,525432,417الشهرة
أخرى ملموسة غير 14,85419,65217,9172,31554,738موجودات

زميلةاستثمارات شركات 315,011في
مخصصة غير 1,119,263موجودات

الموجودات 40,280,051مجموع

القطاع 6,016,1025,938,25017,908,7383,598,34233,461,432مطلوبات
مخصصة غير 1,457,090مطلوبات

34,918,522المطلوباتمجموع



.م.ب ش المتحد االهلي البنك

57

الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312020

االعمال30 قطاعات تتمة() معلومات

الجغرافي القطاع تقسيم
االعمال، فإنأبالرغممن قطاعات على أساسي بشكل مبنية المجموعة فيهانإدارة تم التي البلدان على يستند للمجموعة الجغرافي التقسيم

. وبالتالي التابعة وشركاته التشغيليي  ،تأسيسالبنك الدخل الخليجيالمحققتمدمج التعاون مجلس في الموجودة التابعة وشركاته البنك قبل من
الخليجي"  معا التعاون مجلس أنها "دول تلكعلى التابعةللبنامنقبلالمحققة ، بينما التعاونالخليجيكلشركات مجلس منطقة خارج الموجودة فإنه
دمجهاضمني تم التشغيليومجموع  "أخرى الدخل توزيع التالي الجدول الموجودات. يوضح إجمالي لتوزيع مماثل تقسيم إتباع الجغرافي". يتم

القطاع حسب للمجموعة الموجودات التشغيلي
الدخل 2020الموجوداتمجموع

ألف201920202019

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر التعاون

مجلس دول 720,263الخليجي 809,605 26,519, 194 26,768, 450 أخرى
391,673 425,924 13,551, 973 13,511, 601 المجموع

1,111, 936 1,235, 529 40,071, 167 40,280. 051 البحرين

داخل العمليات من الربح صافي بلغ دوألرأمريكي ) 63,3 2019 :102,3 دوألرأمريكي( مليون  ( %14:  2019) %14تمثل
العائدإلى المجموعة ربح صافي مألكالبنك. من 31

إدارةالمخاطر إلى

اإلدارة مجلس أعمالالمجموعةاالمثلللداءتحقيقااليسعى استراتيجية تحقيق من المختلفة االعمال وحدات تمكين خألل من مجموعة وتحقيق
العملضمن خألل من عليها المتفق االعمال أداء أهداف تغطيمعاييرمخاطرإطار والتي اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة المجموعة . ال

لجنةمخاطر

تشكيل األستثمارللمجموعةمجموعةالتابعةللمخاطرالتم ولجنة المخاطرالتشغيليةالتابعةلالمطلوباتوالموجوداتولجنة ولجنة لمجموعة التابعة
منهيكل كجزء للمجموعة الخاصةبحوكمةإدارة مجلساإلدارة.  المخاطر قبل من اللجان هذه اختصاصات على الموافقة . تمت المجموعة لجنة

تتولى التابعةللالتدقيق واألمتثال ذلكلجنة في مجموعة )بما ( اإلشرافعلىإدارة الشركات واألمتثالوالمخاطرمخاطرالحوكمة تدقيق  .التشغيلية
سياسة

إطار على اإلدارة مجلس ةبالخاصمخاطراليوافق . تراقبلجنة سنوي أساس على المخاطربيانمجموعةالتابعةللمخاطرالالمجموعة
مجموعةمقابل الخاصةبهيستلمالمعايير. تلك التنفيذية واللجنة اإلدارة مجلس علىأساس المخاطر مستجدات بشأن تقارير بمافي سنوي ربع تقارير

ذلك عنت تواجهالمجموعة  .حليلالتعرضللمخاطرمفصلة فيذلك ) عددا بما وعملياتها أعمالها في )و( مخاطراألئتمان1المخاطر
المشتملةعلى( مخاطرالسوق )2 ومخاطرالعمل الفائدة أسعار أسعاراالسهم(    ةمخاطر )و  ( المخاطرالتشغيلية4)و   ( مخاطرالسيولة3)وومخاطر
المفصلفي5 النحو على القانونية 32 . 3237يضاحاتاإل( المخاطر

ااألئتمانمخاطر
مخاطر فيعدمئتمانألتتمثل أحدأطرافالتز الوفاءباالداةام من لخسارةمالية.  التزالمالية اآلخر الطرف تحمل عنه ينتج الذي ، االمر اماته . تحاو

العادلةالموجبة بالقيم محددة المخاطر تكون المالية المشتقات حالة في مراقبةالتعرضاتئتمانألمخاطراتقليلولالمجموعة طريق عن ئتمانألا
االطرافالمعنية بعض مع للتعامل حدود ووضع أ . االخرىلالطرافيةئتمانألاالجدارةاستمراربوتقييمية

تركزالمخاطر ا
مخاطر تركزات فيأنئتمانألتظهر المتعاملة االطراف من مجموعة تدخل عندما أوأنشطة متشابهة تجارية شطة الجغرافيأوفي اإلقليم نفس ب

الوفاء على مقدرتها يجعل مما األقتصادية السمات نفس لها تكون التعاقديةتتأثرالتزعندما اماتها ظهورتغيرات حال في متشابه تغيراتقتصاديةابشكل
أي أو سياسية اتتركزتشيرأخرى. أو

إلىالحساسيةيةئتمانألمخاطراال جغرافيةمعينة. الةالنسبي منطقة أو أعمال قطاع على تؤثر التي التطورات تجاه المجموعة داء ا

مخاطرها تعرضات المجموعة لتفاديالتركزوذلكيةئتمانألتدير أوموقععلى قطاع أي أنهاتحصل . كمانجغرافيمعي الضماناتكلما على ضروريا
كان وقدوضعت التوجيهاتالمناسبة الضماناتومعاييرالتقييمبشأن أنواع الرئيسية .المقبولة

الضمانات أنواع يلي فيما الشخصي

القطاع الممتلكاتالوالنقد – في على العقارية علىدخلالراتبالرهون والتكليفات التجاري ؛سكنية
القطاع المدينةوسنداتالتجاريةموجوداتالعلىوالحقوقالنقد – في والذمم والمخزون الممتلكات ضماناتالوالديّنمثل

التجارية ؛ مصرفيةال
العقارات قطاع تمويلها؛ وحقوق – في يتم التي العقارات على المالي

القطاع مثلسنداتحقوق  –في المالية االدوات الملكية.  الديّنعلى حقوق وأسهم
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 )تتمة( ئتمانألمخاطرا32

المخاطر (أ  )تتمة(  تركز
بمراقبة المجموعة إذاللضماناتالسوقيةالقيمةتقوم إضافية وفقالألوتطالببضمانات المبرمة. االساسيةةتفاقياستلزماالمر

عنتم فياإلفصاح الجغرافي واإلقليم الصناعي القطاع حسب والسلف القروض ( على7)أ( 7ينرقميضاحاإلتفاصيلتركز )ب
التوالي

وا والمطلوبات للموجودات الجغرافي والتوزيع الصناعي القطاع تحليل تفاصيل فيألتمعرض العمألء عن يضاحاإلرتباطاتنيابة
 . 33رقم

أيئتمانتعرضلمخاطراأللالحداالقصىلإجمالي  (ب األعتبار في يةأخرىئتماناضماناتوتعزيزاتةدوناالخذ
أدناه الجدول ، قئتمانألعرضلمخاطراالحداالقصىللتإجمالييوضح المخاطر إجمالي االقصى الحد . يوضح الميزانية بللبنود

خألل من المخاطر تقليل مخصصاتاستخداماتأثير بعد الرئيسية، ولكن والضمانات ، حيثماالخسائراألئتمانيةتفاقياتالمقاصة للتطبيق
قابأل الحد .يكون

إجمالي للتعرض
االقصى 2020

الحد

إجمالي للتعرض
االقصى 2019

ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر مركزية

بنوك لدى ,1,620أرصدة 575 1,221, 112 خزانة
بنوكمركزيةوودائعأذونات لدى 2,333, 852 2,202, 340 بنوك

لدى ودائع 3,532, 689 4,683, 260 وسلف
قروض 20,719,878 20,742, 360 محتفظ

لغرضغيرالمتاجرةاستثمارات بها 9,481, 783 8,904. 838 و
القبض مستحقة مشتقاتماليةوفوائد موجوداتأخرى 459,430 452,863 المجموع

38,148,207 38,206, 773 محتملةالتز

.3.345امات 551 3,230, 712 مسحوبةا
قروضغير رتباطات 222,380 575,702 مجموع

,3,567باألئتمانةالمتعلقاألرتباطات 931 3,806, ا414

لمخاطر التعرض ,41,716ئتمانألمجموع 138 42,013, 187 تسجيلحيثما

فإنالمبالغيتم العادلة بالقيمة المالية االدوات الحاليلتمثلالمبينةأعأله يحاالقصىالتعرضولكنليسئتمانألمخاطراالتعرض
يمكنأن الذي فيالقيم.  ثفيدللمخاطر للتغيرات نتيجة المستقبل
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 )تتمة(  ئتمانألمخاطرا32

الماليةليةئتمانألاجودةالج لموجودات
توزيع أدناه الجدول الماليةيوضح المتوقعةالموجودات األئتمانية الخسائر مخصصات  : قبل

المجموع123
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
312020

مركزية بنوك لدى      : أرصدة
العالي المعيار 1,620,575 - - 1,620,575درجة

مركزيةوودائعأذوناتخزانة بنوك      : لدى
العالي المعيار 1,749,635 - - 1,749,635درجة

االساسي المعيار 585,014 - - 585,014درجة
بنوك لدى      : ودائع

العالي المعيار 3,368,390 - 3,355,80812,582درجة
االساسي المعيار 165,728 - 160,3495,379درجة

وسلف      : قروض
العالي المعيار 13,090,695 - 12,250,904839,791درجة

االساسيدرجة 8,065,044 - 5,669,0362,396,008المعيار
ائتمانيا القيمة 558,863558,863 - - منخفضة

المتاجرة غير لغرض بها محتفظ      : استثمارات
العالي المعيار 6,508,714 - - 6,508,714درجة

االساسي المعيار 3,000,011 - 2,904,95195,060درجة
ائتمانية: متعلقةبتسهبنودمحتملة يألت

العالي المعيار 5,393,615 - 5,210,268183,347درجة
االساسي المعيار 2,316,407 - 2,111,577204,830درجة
ائتمانيا القيمة 53,00553,005 - - *منخفضة

المجموع123
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
2019ديسمبر31في

مركزية بنوك لدى      : أرصدة
العالي المعيار 1,221,112 - - 1,221,112درجة

مركزيةوودائعأذوناتخزانة بنوك      : لدى
العالي المعيار 1,871,600 - - 1,871,600درجة

االساسي المعيار 331,015 - - 331,015درجة
بنوك لدى      : ودائع

العالي المعيار 4,508,219 - - 4,508,219درجة
االساسي المعيار 175,386 - 161,84213,544درجة

وسلف      : قروض
العالي المعيار 13,337,396 - 12,785,732551,664درجة

االساسي المعيار 7,759,937 - 5,553,5702,206,367درجة
ائتمانيا القيمة 414,791414,791 - - منخفضة

المتاجرة غير لغرض بها محتفظ      : استثمارات
العالي المعيار 6,370,182 - 6,319,30050,882درجة

االساسيدرجة 2,545,796 - 2,397,676148,120المعيار
محتملة ائتمانية: بنود بتسهيألت متعلقة

العالي المعيار 5,607,420 - 5,466,541140,879درجة
االساسي المعيار 2,503,521 - 2,177,005326,516درجة
ائتمانيا القيمة 62,51162,511 - - *منخفضة

البنود األئتمان، بلغت تحويل عوامل تطبيق القيمةبعد المنخفضة أمريكي25,364المحتملة دوألر :  312019)ألف
أمريكي( 29,475 دوألر  . ألف

الدخل خألل من العادلة بالقيمة مدرجة أنها على المصنفة المتاجرة غير لغرض بها المحتفظ األستثمارات العادلةبإستثناء بالقيمة مدرجة أو اآلخر الشامل
المطفأة بالتكلفة مدرجة هي أعأله المذكورة المالية االدوات جميع ، فأن الخسائر أو االرباح منخألل
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 )تتمة( ئتمانمخاطراإل32

 )تتمة(  لموجوداتالماليةليةئتمانألاجودةالج
المجموعةتتمثل تصنيفاتسياسة على الحفاظ نطاقمتطابقةداخليةمخاطرفي تقييمئتماناألمحفظةعلى األئتمانية . يمكن الجودة

وغيرل استحقاقها موعد يحن لم التي والسلف نظاممنخفضةالقيمةمحفظةالقروض إلى الداخليبالرجوع األئتماني التصنيف
يسهلللمجموعة مستوىتركزالمحفظةإدارةهذا الكامنةعلى وحداتفيالمخاطر الجودةتصنيفاتمعادلةيمكناالعمال.  جميع

يتمومخاطرالتاليةالدرجاتتصنيفمعأدناهالمفصحعنهااألئتمانية إلىداخلياتطبيقهاالتي تعيينها تم خارجية تصنيفات أو
الداخلية التصنيفات

المخاطرئتمانألاجودةتصنيف التعريفتصنيف

العالي المعيار مندرجة مخاطر14المخاطر إلى فيها جيدةيةئتماناغيرمشكوك

االساسي المعيار مندرجة مخاطر57المخاطر مقبولةيةئتمانامرضيةإلى

ائتمانيا القيمة منمنخفضة إلىالخسارةاالساسيالمعياردون810المخاطر

خألل من المخاطر تصنيفات نظام السوقالتحليألتالمختلفإجراءيتمتدعيم ومعلومات االطرافالنوعيةمالية مخاطر لقياس
علىل)ز( 2,7رقميضاحاإلراجعاالخرى قياسألطألع بالتفصيل.منهجية المتوقعة األئتمانية الخسائر

غير ولكنها استحقاقها موعد فات قد مالية موجودات تلكبخألف3120202019فيمنخفضةالقيمةألتوجد
في  (.د)7رقميضاحاإلالمفصحعنها
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التركز33 تحليل

يلي والمطلوباتفيما الصناعي:   واألرتباطاتتوزيعالموجودات والقطاع الجغرافي اإلقليم حسب العمألء عن نيابة

20202019

المطلوباتالموجودات

مطلوبات
وارتباطات

نيابة محتملة
العمألء المطلوباتالموجوداتعن

مطلوبات
وارتباطات

نيابة محتملة
العمألء عن

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكيدوألر

الجغرافي اإلقليم
البحرين ,6,983مملكة 8624,976, 040981, 8016,567, 3344,990, 295924, 615

الكويت ,13دولة 054, 96215, 709, 7651,357, 28313. 567, 05618, 397, 5881,450, 019
مجلس دول

الخليجي التعاون
,6,480االخرى 3702,989, 061202, 7646,634, 0602,212, 339205, 159

المتحدة ,3,909المملكة 7262,237, 9874,8933,617, 4021,422, 43132, 164
مصر جمهورية

,3,917العربية 5203,362, 846503, 8503,250, 2542,845, 449325, 172
أوروبا )باستثناء
المتحدة ,975المملكة 2292,556, 656207, 2731,626, 1462,179, 813218, 583

دول آسيا )باستثناء
التعاون مجلس

,2,079الخليجي 6462,171, 66477, 5341,823, 9951,806, 06761, 257
المتحدة الوأليات

,1,459االمريكية 78071, 9786,6831,733, 71969, 96311, 601
العالم دول ,1,210باقي 072958, 8123,4701,460, 085994, 5772,142

40, 071, 16735, 034, 8093,345, 55140, 280, 05134, 918, 5223,230, 712

الصناعي القطاع
ومؤسسات بنوك

أخرى ,12مالية 126, 34515,373, 807259, 89413, 080, 14417,651, 767336, 813
استهألكي
,2,802شخصي 2407,463, 84515,7072,657, 8016,979, 3604,314

سكني ,1,696رهن 614 - 1,3311,705, 991 - 1,237
,7,440يوصناعيتجار 2332,427, 7741,382, 0727,148, 1411,878, 7011,343, 770
,5,942عقاري 534601, 4151,1315,641, 453679, 2861,176
,4,497خدمات 8363,487, 2681,591, 7454,695, 1393,107, 9461,475, 967

/ قطاع حكومي
,5,215عام 2664,382, 81150, 2764,846, 0793,921, 23939, 490

,350أخرى 0991,297, 88943, 395505, 303700, 22327, 945

40, 071, 16735,034, 8093,345, 55140, 280, 05134,918, 5223,230, 712

السوق34 مخاطر

قيمة في السلبية التغيرات عن تنتج قد التي المحتملة المالية الخسارة مخاطر هي السوق مخاطر نتيجةمحفظةماليةأوأداةإن المالية االدوات
في المخاطرمعدألتلتغيرات هذه . تنتج المالية والمشتقات السلع وأسعار االسهم وأسعار االجنبية العمألت صرف ومعدألت عدملنتيجةالفائدة

فيال والتغيرات االجنبية العمألت صرف ومعدألت العوائد منحنى في تحدث التي والتغيرات والمطلوبات الموجودات بين التقلبات    / التقلباتتطابق
المتاجرة.  الالضمنيةفي غير أو المتاجرة لغرض بها محتفظ كمحافظ إما السوق لمخاطر التعرض المجموعة . تصنف المالية للمشتقات السوقية قيمة

للمخاطرالمتحفظةمجموعةالستراتيجيةألنظرا المعرضة القيمة نماذج المجموعة . تستخدم منخفضة تعتبر قد السوق مخاطر مستويات إجمالي فإن
VaR ) إلى باإلضافة للسوق العكسية التغيرات عن الناتجة المحتملة الخسائر تقدير في الكميةاعدة غير المخاطر إدارة إدارةتقنيات . يتم

أساس على المتاجرة لغرض بها المحتفظ للمحافظ السوق مخاطر للمخاطرمنهجيةومراقبة بينوالقيمةالمعرضة الداخلية التبعية تعكس التي
االخرى.  متغيرات الحساسية وتحليألت الخسائر وقف حدود باستخدام المتاجرة غير لغرض بها المحتفظ المحافظ ومراقبة إدارة . تتم المخاطر

السنة خألل المتوفرة المعلومات أدناه الموضحة البيانات تمثل
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للمخاطر   (1 المعرضة القيمة
بنسبة ثقة بمستوى واحد يوم لمدة قبض فترة باستخدام للمخاطر المعرضة القيمة طريقة باحتساب األعتبارتوالتي  %99المجموعة في أخذ

واتممألحظتهتيالةالفعلياتاألرتباط التاريخيةامن الخبرة  . والمعدألتاالسواقمختلفبينقع

للمخاطر المعرضة القيمة إدارةتعدبماأن من يتجزأ أل السوقجزء تموضع ، للمجموعةمخاطر فقد المعرضةللمخاطر القيمة التعرضجميعلحدود
مراجعة ويتم المتاجرة عمليات قبلاإلدارة.  ات من الموضوعة الحدود مقابل يوميا مقارنةالنتائتمت التوقعاتالمستمدة مع الفعلية ج المعرضةمن

القيمة حسابات في المستخدمة والمعايير األفتراضات صحة تثبت كوسيلة منتظم أساس على للمخاطر المعرضة القيمة نموذج للمخاطر
للمخاطر

المعرضة للقيمة المخاطر عامل تكوين أدناه الجدول يلخص فيذلك بمحفظةالمتاجرة: بما المرتبطة التأثيرات العمألت

االجنبية
أسعار

الفائدة
التأثيرات

بها
المرتبطة ألفالمجموع

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر 31

20201,504 3 (0 ) 1,507 31
2019331 (21 ) 03102 )  

أسعارالفائدة مخاطر مخاطر
مناحتمالاسعأتنتج رالفائدة أنتؤثر للمجموعة. تتعرض المستقبلية الربحية أو المالية االدوات قيمة على الفائدة أسعار في التغيرات في

المدرجة غير المالية واالدوات والمطلوبات الموجودات مبالغ في تفاوت لوجود أو تطابق لعدم نتيجة الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة أو
استحقاقها موعد يحين والتي . تقيسوتديرتسعيعادالميزانية معينة فترة في يرها بوضعمستويات وذلك الفائدة أسعار مخاطر المجموعة ل

الفائدة أسعار لفجوة حدود وضع خألل من الفائدة أسعار الفائدةللموجوداتالمنصوصعليهافتراتللمخاطر أسعار فجوة مراجعة أساس. يتم
على والمطلوبات ستراتيجيةالتحوطاستخداماويتمدوري مجلسإدارةاتفجوللحدمن قبل من الموضوعة الحدود ضمن الفائدة أسعار البنك

الجدولأدناه يوضح تعرضاتمخاطر تحليل الخاصةبالمجموعة: أسعارالفائدة 2020

من
أقل أشهر

ثألثة إلى
أشهر ثألثة واحدة

سنة من
أكثر واحدة

سنة ألفالمجموع

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر خزانة

بنوكمركزيةوودائعأذونات لدى 1,434, 238 899,614 - 2,333, 852 بنوك
لدى ودائع 3,431, 299 101,390 - 3,532, 689 وسلف

قروض 16,500, 408 2,599, 544 1,619, 926 20,719, 878 المتاجرة
غير لغرض بها محتفظ استثمارات 519,586 426,873 8,535, 324 9,481, 783 21,

885, 531 4,027, 421 10,155, 250 36,068, 202 بنوك

من ودائع 3,560, 540 577,877 80,000 4,218, 417 شراء
إعادة اتفاقيات بموجب ,3,454إقتراضات 269 163,800 - 3,618, 069 العمألء

ودائع 15,968, 947 6,646, 604 2,567, 034 25,182, 585 الجل
ديون 175,000 - - 175,000 ثانوية

مطلوبات 10,032 - - 10,032 23,

168, 788 7,388, 281 2,647, 034 33,204, 103 الميزانية

في مدرجة ,1,283) فجوة 257 ) (3,360, 860 ) 7,508, 216 2,864, 099 الميزانية
في مدرجة غير فجوه 5,451, 804 1,028, 993 (6,480, الفائدة  ( 797

حساسية فجوة ,4,168مجموع 547 (2,331, 867 ) 1,027, 419 المتراكمة

الفائدة حساسية فجوة 4,168, 547 1,836, 680 2,864, 099
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الفائدة ( 2 أسعار  )تتمة( مخاطر
2019

من أقل
أشهر ثألثة

إلى أشهر ثألثة
واحدة سنة

من أكثر
واحدة المجموعسنة

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

مركزيةوودائعأذوناتخزانة بنوك 2,202,340 - 1,409,650792,690لدى
بنوك لدى 4,683,260 - 4,064,118619,142ودائع

وسلف 16,012,7443,007,9011,721,71520,742,360قروض
المتاجرة غير لغرض بها محتفظ 387,4281,568,5896,948,8218,904,838استثمارات

21,873,9405,988,3228,670,53636,532,798

بنوك من 4,403,891550,15869,8665,023,915ودائع
شراء إعادة اتفاقيات بموجب 2,891,532 - 2,456,647434,885إقتراضات

العمألء 15,348,9757,843,7852,325,36325,518,123ودائع
ثانوية 27,862 - - 27,862مطلوبات

22,237,3758,828,8282,395,22933,461,432

الميزانية في مدرجة 6,275,307 (2,840,506) (363,435) فجوة
الميزانية في مدرجة غير   (6,688,375) 5,276,3381,412,037فجوه

الفائدة حساسية فجوة   (413,068) (1,428,469) 4,912,903مجموع

المتراكمة الفائدة حساسية 4,912,9033,484,4343,071,366فجوة

الجدول مدىيوضح صافيالتالي المجموعةحساسية فائدة القادمةدخل معاإلىللسنة الفائدة أسعار بجميعألالتغيراتفي حتفاظ
للمجموعة.  ال ثابتة االخرى فيإلىالحساسيةهذهتستندمتغيرات بها المحتفظ عائم فائدة معدل ذات المالية والمطلوبات الموجودات

ذلك3120202019 في تحوطات.  أدواتالتأثيربما

الحساسية الفائدة   –تحليل أسعار مخاطر
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

أساسية25 8,83011,302 -+/ (-نقص ) / )+( زيادة – نقاط

العملة( 3 مخاطر
نتيجة المالية لالدوات الرئيسية العملة قيمة في تقلب مخاطر هي العملة االجنبية. لإنمخاطر العمألت صرف أسعار في تغيرات

لتقلبات المجموعة تعرض المخاطر إدارة عملية إدارةفيتدير عملية خألل ( من العملة االجنبية )مخاطر العمألت صرف أسعار
والمطلوبات المجموعةتتمثلالموجودات مقبولةإلىالعملةتقلباتهالتقليلتعرضفيسياسة يحددهمستويات لما مجلسوفقا

العملةمستوياتيدبتحدمجلساإلدارةقاماإلدارة طريقمخاطر حدودعن المراكزعلىوضع مراقبة . يتم العملة مراكز تعرضات
األحتفاظبستراتيجياتالتحوطاستخدامايتمودوريعلىأساس الموضوعة.  لضمان الحدود ضمن المراكز
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العملة( 3  )تتمة(  مخاطر
أدناه يلي الجوهريةفيما التعرضات المصرفيةنعالناتجةللمجموعةصافي فيالعمليات التغيرالموحدةالميزانيةتاريخكما وتأثير

بنسبة العملة للدخل:  % 1سعر الموحدة القائمة على

( / مكسب التعرضات )خسارة صافي

2020201920202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكيدوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

إسترليني  ( 10,487) (10,505) ( 105) (105) جنيه
 ( 8,647) (5,398) (86) (54) يورو

مصري 1,4331,283143,322128,294جنيه
ديّن ,139) (137,276) ( 1,398) (1,373) ارعراقي

) 6,910 ( 259) 69اركويتيديّن ( 796

الحساسية ( 25,850  –تحليل
تسجيلمخاطرالعملة ايتم عدا فيما تعرضاتالعمألتاالجنبية . ستثمارألجميع المتاجرة محفظة من كجزء والزميلة التابعة الشركات

اتفي للقياس تخضعمخاطرالتعرضات نتائالكمي عن اإلفصاح تم للمخاطر، والتي المعرضة للقيمة اليومي طريقالحساب عن
رقميضاحاإلجهافي

على (.  1) 34 االجنبية العمألت تسجيلتأثيرتحويل ضمن " استثماريتم والزميلة التابعة المجموعةفيالشركات إحتياطيات
رقميضاحاإلاالجنبية" فيتحويلالعمألت

االسهم ( 4 (.ح) 21
أسعار مخاطر واالسعار االسهم مؤشرات في تقلبات من مخاطرأسعاراالسهم وقدتنتج مقداروضعمجلساإلدارةحدودا

، ويتممراقبيمكنتياتالستثماراألونوعيةعلى تهاقبولها لجنة للمخاطرالباستمرارمنقبل التابعة أسعار مخاطر تعرضات
مجموعة. تنتج المتاجر غير لغرض المحتفظبها منمحفظةاالسهم .استثمارة

المجموعة يليات لسهم )كنتيجةلاالالتأثيرعلىتقييماتفيما كمدرجة بها المحتفظ الملكية حقوق أسهم ألستثمارات العادلة القيمة
في بالقيمةالعادلةتغيرات االرباحأوالخسائرمن االسهم، مع    ( نتيجةخألل مؤشرات المحتملةالممكنةفي األللتغيرات المتغيرات
بجميع حتفاظ

االخرىثابتة
فيتغير

مؤشرات االسهم الدخل قائمة
التأثيرعلى

2020 2019
السوقية

ألف  % المؤشرات
أمريكي

دوألر ألف

7  %10-+/ )تداول( الماليةالسعوديةالسوقدوألرأمريكي
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عدم في تكمن التي المخاطر هي السيولة موعدالتزللوفاءبكافيةالماليةالمواردالامتألكالمجموعةمخاطر يحين عندما اماتها
بتكلفةا بذلك القيام عليها سيتعين أو المخاطرباهظة.ستحقاقها هذه . وتنتجنتيجةتنتج النقدية التدفقات توقيت في تطابق وجود لعدم

في السائلة غير الموجودات مراكز لتمويل الألزمة السيولة على الحصول يمكن أل عندما عندوالمتوقعةبالشروطمخاطرالتمويل
 . اللزوم

لجنة عاتق على للمجموعة والتمويل السيولة إدارة الرئيسالتابعةللمطلوباتالموجوداتوالتقعمسئولية نائب برئاسة مجموعة
وخزانةواألستثماراتللالتنفيذيللمجموعة للمجموعة الخزانة أمين كافةاألضمانعنةكونمسئولتوبدعممن اماتلتزمنأن

الودائع، يمكنالمتوقعةويليةالتم سحوبات فيها الوفاءبها ، بما لسوقالجملة. وتنسيقومراقبةستحقاقهااعند الوصول المؤسسات

وأرصدة والشركات االفراد للعمألء أساسية ودائع من تتكون مستقرة تمويل بقاعدة المجموعة البتمويألتمعززةتحتفظ
ومحافظ الجملة تمتنويعهاموجودات والتي العالية السيولة ذات العملةواألستحقاق، حسب وذلكمن المجموعةمن تمكين أجل السريعة

األستجابة ألياحتياجات تحتفظسيولة. للغيرالمتوقعة

التابعةوالحليفة الشركات بمركزسيولةللمجموعة سيولتهابحيثوتديرمستقلقوي بيان بيمكنوزنةمتواالتدفقاتالنقديةتكون
التمويلعندالتزالوفاء لجنةستحقاقها.اامات

قبل من الخزانة حدود وضع تخصيصهاحسبالتابعةللمطلوباتالموجوداتواليتم ويتم مجموعة جميعأنحاءالحاجة في مختلف
تكونلجنة خاصة . وبصورة المجموعة وأمينخزانةالتابعةللمطلوباتالموجوداتوالشركات مجموعة يليهماالمجموعة

عما المسئولين النقدية

التدفقات توقع مستوىالموجوداتحسب األعتبار في واالخذ المختلفة الضغوطات سيناريوهات ظل في الرئيسية العمألت بذلك
يتعلق فيما الألزمة والتنظ ؛السائلة

الداخلية المتطلبات مقابل الميزانية سيولة نسب يمية؛مراقبة
كافية؛ االحف دعم تسهيألت مع التمويل مصادر من متنوعة مجموعة ظعلى

تركز  ؛هاستحقاقاوبيانتواريخالديونإدارة
األ مسبقا؛لتزإدارةتعرضات المحددة االسقف ضمن للسيولة المحتملة

امات أجل من المودعين األعتمادتفاديمراقبةتركز االساسيين المودعين عدد الزائدعلى عام تمويلي مزيج توفير من
؛ ووالتأكد

مرضي الحفاظعلى والتمويل. يجب للسيولة خطططارئة أنتحدد واإلجراءات مبكر وقت في الضغوطات ظروف مؤشرات الخطط
هذه أخرى وأزمات االنظمة في االزمات عن ناتجة صعوبات وجود حال في اتخاذها التييتعين تقليلمعال أدنىحد

التأثيراتإلى التجارية لالعمال االجل الطويلة

كوفيدخأللالسلبية 19-فترةجائحة وضع وتعزيز تمويلها مصادر تنويع بزيادة سيولتها، قامتالمجموعة والسلطات الحكومات اتخذت
ذلك. وقد في المالية، بما والمؤسسات المتحدالنقديةوالهيئاتالتنظيمية زالت ، البنكاالهلي والنظاموما األقتصاد لدعم إجراءات تتخذ

والنقديةتتضمنالمالي المالية التدابير االخرىالتدابيروهذهاإلجراءات السيولةالمالية الملزيادة منساعدةوتقديم للعمألء المالية
التجاريينوالشركاتالصغيرةاالعمالالتجاريةعمألءواالفراد المالل .والعمألء لرأس قوية مراكز على المجموعة حافظت قد

من بكثير أعلى حددهوالسيولة التي االدنى المركزيانسبةالحد البحرين بلغتمصرف المالحيث رأس تغ% 16,1كفاية
ونسبة التمويلالمستقر103,2السيولة نسبة 117,0% وصافي بيان . 312020% كمافي

أدناه الجدول والمطلوباتفيايعكس الموجودات تقديراتاإلدارةبناء3120202019 أفضل على أل
أساسالفترة . لموجوداتوالمطلوباتاستحقاقات على تحديدها حتىتاريخاتم الميزانية تاريخ من ستحقاقالتعاقديألالمتبقية مناسبالمتوقعأو

كانذلك حيثما علىأساساا العمألء ودائع سيولة بيان تحديد ستحقاقاتالفعليةأل. تم إليهمن مشار هو ما اقعاوحسب
في المجموعة علىأساسحتفاظبالودائعألخبرة السندات سيولة بيان تحديد  . متطلباتالسيولةوتم
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السيولة35  )تتمة(مخاطر

312020
لغاية

أشهر ثألثة

ثألثة من أكثر
سنة إلى أشهر

واحدة
من أكثر

واحدة سنة
غير

المجموعمؤرخه

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

الموجودات
بنوك لدى وأرصدة نقد

1,747,560 - - - 1,747,560مركزية
لدىوودائعأذوناتخزانة

مركزية 2,333,852 - - 1,444,084889,768بنوك
بنوك لدى 3,532,689 - - 3,431,367101,322ودائع

وسلف 20,719,878 - 8,926,4272,954,3838,839,068قروض
بها محتفظ استثمارات

المتاجرة غير 9,608,309 - 4,640,9113,529,9811,437,417لغرض
شركات في استثمارات

303,127303,127 - - - زميلة
185,715185,715 - - - ةعقارياتاستثمار

القبض مستحقة فوائد
ماليةو مشتقات
أخرىو 857,232 - 399,984429,76827,480موجودات

ومعدات 2,7318,19232,769253,155296,847ممتلكات
أخرى وموجودات الشهرة

ملموسة 485,958485,958 - - - غير

20,593,0647,913,41410,336,7341,227,95540,071,167المجموع

المطلوبات
بنوك من 4,218,417 - 2,869,495309,6201,039,302ودائع

بموجب إقتراضات
شراءاتفاق إعادة 3,618,069 - 170,5912,382,3891,065,089يات

العمألء 25,182,585 - 9,661,6974,760,66510,760,223ودائع
الجل 175,000 - 175,000 - - ديون

الدفع مستحقة فوائد
مالية ومشتقات

أخرى 1,830,706 - 1,393,840267,700169,166ومطلوبات
ثانوية 10,032 - 10,032 - - مطلوبات

35,034,809 - 14,095,6237,720,37413,218,812المجموع

السيولة فجوة 1,227,9555,036,358 (2,882,078) 6,497,441193,040صافي

المجموعة مختلفةيةئتماناقتراضاخطوطلدى مالية مؤسسات ال.  شراءالإعادةترتيباتأللمنخمضمونةمع على لمزيدلحصول
التفاصيل  .  15رقميضاحاإلراجعمن
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312019
لغاية

أشهر ثألثة

ثألثة من أكثر
سنة إلى أشهر

واحدة
من أكثر

واحدة سنة
غير

المجموعمؤرخه

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

الموجودات
بنوك لدى وأرصدة نقد

1,366,978 - - - 1,366,978مركزية
لدىوودائعأذوناتخزانة

مركزية 2,202,340 - - 1,414,922787,418بنوك
بنوك لدى 4,683,260 - - 4,064,195619,065ودائع

وسلف 20,742,360 - 8,305,0953,313,9629,123,303قروض
بها محتفظ استثمارات

المتاجرة غير 9,133,881 - 4,932,7802,823,9131,377,188لغرض
شركات في استثمارات

315,011315,011 - - - زميلة
229,803229,803 - - - ةعقارياتاستثمار

القبض مستحقة فوائد
ماليةو مشتقات

أخرى 823,714 - 378,664413,80231,248موجودات
ومعدات 2,8918,67234,687249,299295,549ممتلكات

أخرى وموجودات الشهرة
ملموسة 487,155487,155 - - - غير

20,465,5257,966,83210,566,4261,281,26840,280,051المجموع

المطلوبات
بنوك من 5,023,915 - 3,551,657549,433922,825ودائع

بموجب إقتراضات
شراء إعادة 2,891,532 - 319,9931,690,464881,075اتفاقيات

العمألء 25,518,123 - 8,790,5134,981,68011,745,930ودائع
الدفع مستحقة فوائد

ماليةو مشتقات
1,457,090 - 923,568336,516197,006مطلوباتأخرىو

ثانوية 27,862 - 9,865 - 17,997مطلوبات

34,918,522 - 13,603,7287,558,09313,756,701المجموع

السيولة فجوة 1,281,2685,361,529 (3,190,275) 6,861,797408,739صافي
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ا حسب المالية المطلوبات التعاقديةالمتبقيةألتحليل ستحقاقات
بيان أدناه للمجموعة )ايلخصالجدول المالية المطلوبات ذلكستحقاق أساسابمافي المخصومة.لتزألالفوائد( على غير للسداد التعاقدية ومعامات

المتوقعةللقدتختلفذلك النقدية هذاالتدفقات عن جوهري بشكل االدوات لتلك يتوقعأن ، وباالخصالتحليل. مجموعة متزايدةبأرصدةالعمألءودائعتحتفظ
أو لغاية .ثابتة

واحد
شهر واحد

شهر من ثألثة
إلى أشهر

ثألثة

من أكثر سنة
إلى أشهر واحدة

أكثر

واحدةمن
سنة سنواتإلى

خمس من
أكثر سنوات

خمس ألفالمجموع

دوألر
ألفأمريكي

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر في

2020ديسمبر31
بنوك

من ودائع 1,691, 393 1,182, 678 312,244 1,081, 586 - 4,267, 901 افتراضات
اتفاقبموجب

إعادةشراء يات 23,550 147,393 2,402, 281 1,107, 778 - 3,681, 002 العمألء
ودائع 12,059, 857 5,215, 829 5,293, 239 2,882, 742 20,775 25,472, 442 الجل

182,436 - 182,436 - - - ديون ثانوية
10,349 - 10,349 - - - مطلوبات الدفع

مستحقة فوائد 59,703 44,525 33,237 11,908 - 149,373 المجموع

13,834, 503 6,590, 425 8,041, 001 5,276, 799 20,775 33,763, 503 متعلقة

ارتباطات ئتماناألب
4,806 12,740 42,701 120,320 41,813 222,380 مالية

(  مشتقات لغاية (847,692) - - - - (847,692) )صافي

واحد
شهر واحد

شهر من أشهر
ثألثة إلى ثألثة

من أكثر سنة
إلى أشهر واحدة

أكثر

واحدةمن
سنة سنواتإلى

خمس من
أكثر سنوات

خمس ألفالمجموع

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر في

2019ديسمبر31
بنوك

من ودائع 1,958, 371 1,604, 009 558,015 980,480 - 5,100, 875 افتراضات
شراءبموجب

إعادة اتفاقيات 55,644 265,521 1,715, 887 934,076 - 2,971, 128 العمألء
ودائع 11,759, 074 3,532, 386 7,629, 519 2,952, 935 23,589 25,897, 503 ثانوية

مطلوبات 18,072 - - - 12,327 30,399 الدفع
مستحقة فوائد 104,473 73,294 70,578 19,148 - 267,493 المجموع

13,895, 634 5,475, 210 9,973, 999 4,886, 639 35,916 34,267, 398 متعلقة

ارتباطات ئتماناألب
3,955 69,295 189,823 231,462 81,167 575,702 مالية

(  مشتقات 36 (391,884) - - - - (391,884) )صافي

المخاطرالتشغيلية تتمثل
المخاطرالتشغيلية فيمخاطر فشلالعملياتالعنالناتجةالخسارة أو كفاية عدم البشريةأداخليةأو فياالواالخطاء خلل نظمةأو االمن

هذاالتعريفالحداث . يتضمن طبيعية أو مقصودة غير أو مقصودة كانت خارجية، سواء القانونية، ولكنهعلى المخاطر ومخاطرالمخاطريستبعد
األستراتيجية اإلضرارب السمعة. وهي مخاطركامنة الشركاتوتغطيعددتواجهه جميع التشغيلية، بماكبيراا المخاطر أحداث من االعما
انقطاع ذلك وممارساتالعمألءاالنظمةفيعطلتلوفي العمل مكان في والسألمة التوظيف وممارسات والخارجي الداخلي واألحتيال واالعمال

التيتلحق واالضرار العمليات وإدارة المعامألت وتنفيذ يتحملالمادية. بالموجودات

بأنه اإلدارة مجلس يقر التشغيلية. تقعالمسئولية المخاطر عن النهائية مسئوليةاإلشراف عاتقلجنة بينمامجموعة،  التابعةللمخاطرالعلى
إجراءالمتابعة يتم المخاطرالتشغيلية لجنة قبل من اليومية  .للمجموعةالتابعة
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القانونية37 المخاطر
بالخسائر المتعلقة المخاطر هي عناإلالمخاطرالقانونية أوالجراءاتالناتجة المستخدمالتنظيميةقانونية أداء تعوق أو تبطل قد التي

طرفه أو اتفاقياتاآلخرالنهائي أو العقد ذاتالصلةبموجبشروط  .  المقاصة

دوره يتمثل مخصص قانوني قسم المجموعة القانونية.  لدى المخاطر بشأن والمشورة التحليل وتقديم لسياسةااإلدارةتنظمفيتحديد
القانونيةالمعلقةمجموعةللالقانونية اإلجراءات من التشغيلية المخاطر ومراقبة إدارة تسهل ، والتي اإلدارة مجلس قبل من يتم  . المعتمدة

دوري أساس على للمجموعة القانونية السياسة مراجعة

القيمةالعادلةقياس38
العادلة القيمة والمطلوباتإن وفيتلكالبخألفالماليةللموجودات أدناه الجدول في المدرجة.  اتق  8رقميضاحاإلمفصحعنها قيمها رب
والمدرجةستثمارللقيمةالعادلةلألبالنسبة8رقميضاحاإلراجع المتاجرة غير لغرض بها المحتفظ المطفأة. ات بالتكلفة

هي للمجموعة االساسية االجل والطويلة المتوسطة المالية المطلوبات عنإن العادلةعبارة القيم . إن ثانوية ومطلوبات لتلكديونالجل
ثألثة كل فترات على المالية المطلوبات هذه تسعير إعادة يتم المدرجة، حيث قيمها عن جوهريا تختلف أل المالية أشهر،    المطلوبات ستة أو

التي الحالية للفروق المقاربة الناتجة والهوامش المالية االداة وشروط بنود تواريخقتراضألتطبيقهاعلىاسيتمحسب ستحقاقااتذات
مشابهة

المالية لالدوات العادلة القيمة عن واإلفصاح للتحديد التالي الهرمي التسلسل المجموعة تقنياتتستخدم  -التقييم:بإستخدام

المماثلة؛ المعلنة: االسعار1 المطلوبات أو المماثلة للموجودات النشطة االسواق ( في المعدلة  )غير
م: التقنيات2 يمكن بصورةمألحظةجميعمدالخرىوالتي إما المسجلة العادلة القيمة على الجوهري التأثير ذات باشرةخألتها

مباشرة غير المو ؛ أو
التيتستخدم3 معلوماتيمكن  : التقنيات على تستند أل والتي المسجلة العادلة القيمة على الجوهري التأثير ذات خألت السوق

في مألحظتها 2020
1

ألفالمجموع23

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر ألف

أمريكي
دوألر بالقيمة

مدرجة الملكية حقوق أسهم أدوات العادلة
17687,911 38,439 126,526 بالقيمة

مدرجة ّن خأللأدواتدي من العادلة
اآلخر الشامل 1,283,462 - 1,181,645101,817الدخل

مشتقة مالية ,166 - 166,662 - موجودات 662
مشتقة مالية 1,014,416 - 1,014,416 - مطلوبات

2019
المجموع123

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

بالقيمة مدرجة الملكية حقوق أسهم أدوات
,113العادلة 76075, 83039, 453229, 043

خألل من العادلة بالقيمة مدرجة دّين
أدوات اآلخر الدخلالشامل 1,124,761 68,747 - 1,193,
508 مشتقة ,105 - 105,489 - موجوداتمالية
489 مشتقة ,497 - 497,373 - مطلوباتمالية

لم373 تحويألت أية 123المستوياتتكنهناك 2020ديسمبر31فيخأللالسنتين

ل .2019 ال لحصولعلى قيمة لتحديد المستخدمة التقييم تقنيات عن التفاصيل تلكمزيدمن االدواتالمالية رقميضاحاإلإلىيرجىالرجوع 2,
7

لتقييمالجوهريةمدخألتإنال )و المستوى ضمن المصنفة الملكية هي3أسهمحقوق النقدية للتدفقات السنوي معدلالنمو
الخصمومعدألت خصم  ،  وبالنسبةللصناديق معدل النموسيؤدىالسيولة.  نقصفهو معدل الخصموارتفاعانخفاض خصممعدل السيولةومعدل نقص

العادلة القيمة انخفاض فيأوالميزانيةالموحدةتأثيرعلىالسيكونإلى للتغيرات الموحدة المساهمينالقائمة جوهريحقوق تمإذاغير
المستخدمةتغير الصلة ذات المخاطر العادلمتغيرات التقييم بنسبةفي المسعرة غير تغييراتةكنهناكأيتلم  . ئةفيالمخمسةللسندات

الما لالوراق العادلة القيمة قياس لغرض المستخدمة التقييم أساليب السابقة. مقارنةباليةستثمارليةاألجوهريةفي السنة مع
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المال39 رأس التمويلالمستقروصافينسبةكفاية

امتثالالمجموعةالخاصبمالالإدارةرأسلسياساتةالرئيسيتتمثلاالهداف ضمان المفروضةللالمجموعةفي الخارجية متطلبات
بدرجات تحتفظ المجموعة وبأن الحائتمانيةلرأسالمال وزيادة أعمالها دعم أجل من عالية رأسمال ونسب عندقوية للقيمة االقصى د

والمساهمين منفصل بشكل المجموعة شركات من شركة لكل المال رأس كفاية إدارة حدةىستوعلىمكمايتم على شركة توجدأل . كل
أية المجموعة علىقدرتهاحولجوهريةقيودلدى استخدامللحصول عنااماتهالتزوتسويةموجوداتهاأو تنتج قد التي القيود باستثناء

الرقابية فيهااالطر تعمل المصرفية. التي التابعة الشركات

إصدارسنداتيجور ، هأوتعديلرأسالمالهيكلعلىالحفاظمنأجل أو للمساهمين المدفوعة االسهم أرباح مبالغ تعديل للمجموعة يةرأسمال
إجراءأي . لميتم االهدافوالسياسات في .  تغييرات السنواتالسابقة عن والعمليات احتساب

يتم المالبموجبرأسالمالنسبةاجمالي رأس كفاية إلرشادات الصادرةعن3بازلاتفاقوفقا البحرينالمركزي هو.  مصرف
المركزي البحرين لمصرف وفقا المال رأس كفاية لنسبة االدنى الحد في %16,1وهالمجموعةمالسرأنسبةإجماليإن . % 12,5

وفقا (.% 16,4: 312019) 312020

المستقر التمويل نسبة صافي حساب يتم المركزي. يبلعلتوجيهات البحرين مصرف عن ، الصادرة السيولة مخاطر إدارة وحدة االدنىنسبة
البحرينالمركزيلالحد مصرف لمتطلبات وفقا المستقر التمويل نسبه OG/106/2020لتعميملوفقا   . ومعذلك  % 100 في
OG/296/2020والتعميم172020 OG/431/2020لتعميموا262020في 29المؤرخ

إلى  ، تم2020 الماليةلالتأثيرات ، ألحتواء312021  % 80 المستقرللمجموعةبلغصافي . 19 –كوفيدجائحة الموحد
التمويل 20202019 .%(117,0 :312019) 312020في  % 117,0 ألف

دوألرأمريكي
ألف

أمريكي دوألر
المتاح

المستقر التمويل
التنظيمي المال رأس
الحجم5,539,2325,579,449 والمتوسطة الصغيرة

والمشاريع التجزئة ودائع 6,381,4375,745, بالجملة209 التمويل 12,
707,45113,085, أخرى627 480, 400

المتاح )أ515,344 المستقر

التمويل مجموع 25,108,52024,925, المطلوب629 المستقر التمويل

الجودة عالية سائلة
أصول منتظمةقروض1,798,9351,768,970 13,552,

االصول63714,247,078 مالية )بخألف
(أوراق الجودة عالية المالية2,734,7162,421,235السائلة المشتقات والهوامشعقود

587,712309,961 ,2,405أخرى
الميزاني6182,237,933 في مدرجة

غير ةبنود 388,174326,416 المطلوب )ب المستقر

التمويل مجموع 21,467.79221,311, المستقر )%( )أ/ب593

التمويل نسبة صافي الودائع40 117,0%  % 117,0 حماية

الخدماتنظام تعويض ونظام

المركزي البحرين مصرف قوانين قبل من المؤسس الودائع حماية بنظام المجموعة عمألء بعض ودائع تغطية يتم المتحدةالمالية المملكة و
البحرين . البنكالمركزيالعراقي مصرف عن

الصادرة الودائع حماية بنظام البحرين مملكة في البنك قبل من بها المحتفظ العمألء ودائع تغطية البحرين: يتم رقم للقرار وفقا
34 النظام "االشخاصاإلعتياديين" )االفراد( المؤهلي .2010( لسنة هذا يغطي أقصى بحد 20,000 هومنصوصعليهدينار

كما بحريني في البحرين المركزي.    متطلباتمصرف دفع مساهمةدوريةويتم النحوالمنصوص البنكعلى قبل من قبل من .عليه
النظام هذا المركزيضمن البحرين مصرف العمألء ودائع تغطية

المتحدة: يتم ( المملكة المتحدة االهليالمتحد )المملكة للبنك أقصى بحد الماليةوذلك الخدمات تعويض نظام بموجب عميل. 85,000
لكل جنيةإسترليني يتطلب إجراءأل إألإذاكانأحد مستحقة مطلوبات توجد وأل النظام هذا بموجب مقدما مساهمة االعضا حمايالبنوك نظام

الوفاءبءفي غيرقادرعلى الودائع .التزة اماته
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الودائع40 حماية  )تتمة( نظام

العراق تغطيةجمهورية البنكالودائعيتم لدى المودعة عنبموجبالعراقفيعمألء الصادر الودائع حماية المركزينظام البنك
رقم )العراقي إجمالي25بحدأقصىو2018( لسنة121للقرار وبحد عميل لكل عراقي دينار دينار150مليون مليون
بنكعراقي  .لكل

اإلسألمية41 المصرفية الخدمات

خأللأنشطةلمجموعةامتقد من اإلسألمية الشريعة أحكام التابعةالشتتوافقمع اإلسألمية المتحدبالكويتلركةالمصرفية االهلي لبنك
و التابعة تكافل أليف اإلسألميةالزميلةوشركةالهألل المصرفية واألستثماراالشركة للتجارة والفروع/ والنوافذلمصرفالمتحد

ا البنك في المتحدالبحرينالمصرفيةاإلسألمية المتحدةالهلي المملكة المتحد االهلي المصرفيةأنشطةنتائجإن  .والبنك الخدمات
موضحهأدناه، ةاإلسألمي  . هي

في 20202019ديسمبر31كما

إيضاح
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

الموجودات
لدىبنوكنقد 538,486348,484مركزيةوأرصدة

لدى مركزيةودائع 905,1151,137,879بنوك
بنوك لدى 726,5401,317,839 )أ( ودائع

القبضأرصدة 12,503,11912,255,286 )ب(  ةإلسألمييةاتمويلالنشطةاالمنمستحقة
ماليةاستثمار 2,040,4241,558,585ات

زميلة شركات في 25,64735,370استثمارات
عقاريةاستثمار 60,54396,452ات

و القبض مستحق أخرىربح 115,315116,645موجودات
ومعدات 132,924135,533ممتلكات

17,048,11317,002,073الموجوداتمجموع

المطلوبات
بنوك من 1,479,4842,715,320 )ج( ودائع

العمألء 12,419,05511,186,926 )د( ودائع
بنوك مع شراء إعادة  - 25,011اتفاقيات

و الدفع مستحق أخرىربح 286,289382,189مطلوبات
25,79348,854المقيدةستثمارحساباتاأل

14,235,63214,333,289
األستثمارالمطلقةحقوقحاملي 696,276574,597حسابات

و المطلوبات 14,931,90814,907,886المطلقةستثمارحساباتاألحقوقحامليمجموع

الحقوق 2,116,2052,094,187مجموع

و المطلوبات المطلقةستثمارحساباتاألحقوقحامليمجموع
17,048,11317,002,073والحقوق
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اإلسألمية41 المصرفية  )تتمة(  الخدمات

في المنتهية للسنة 20202019ديسمبر31الدخل

إيضاح
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر

اإلسألمية التمويلية االنشطة من الدخل 337,767407,469 (هـ) صافي

337,767407,469

وعموألت 31,17045,145صافي - رسوم
آخر تشغيلي 21,18938,411دخل

منصرفمكاسب أجنبيةناتجة 11,79210,310عمألت

التشغيلي 401,918501,335الدخل

االخرىمخصص والمبالغ القبض المستحقة 102,18733,772للتمويألت

التشغيلي الدخل 299,731467,563صافي

الموظفين 62,94278,531تكاليف
13,55318,313استهألك

أخرى تشغيلية 40,34144,175مصروفات

التشغيلية 116,836141,019المصروفات

ا 182,895326,544والزكاةلضرائبالربحقبل

ضريبي 5,3669,416وزكاةمصروف

ربح حصة قبل للسنة 177,529317,128المطلقةستثمارحامليحساباتاألحقوقالربح

ربحمخصوم : حصة 5,88013,704المطلقةستثمارحامليحساباتاألحقوقمنها

للسنة الربح 171,649303,424صافي

إلى العائد
146,836257,116البنكمألك

مسيطرة غير 24,81346,308حقوق

171,649303,424

إيضاحات
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

بنوك لدى ( ودائع    )أ
أخرى بنوك لدى بالمرابحة 399,483719,735التمويل

بنوك لدى 256,488503,339وكالة
و جارية 70,56994,765أخرىحساباتحسابات

726,5401,317,839
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اإلسألمية41 المصرفية  )تتمة( الخدمات

إيضاحات )تتمة
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

(  أرصدة اإلسألمية )ب التمويلية االنشطة من القبض مستحقة
مدينة تورق 7,961,6107,628,157ذمم

مدينة مرابحة 3,090,8903,194,888ذمم
مدينة إجارة 1,904,9291,768,191ذمم

24,63628,588أخرى
 ( 364,538) ( 478,946) انخفاضالقيمةمخصوممنها : مخصص

12,503,11912,255,286

20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

بنوك من (  ودائع    )ج
930,4421,430,159مرابحة

541,3991,277,834وكالة
جارية 7,6437,327حسابات

1,479,4842,715,320

20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

العمألء (  ودائع    )د
7,405,6937,369,709وكالة

3,604,7912,608,485مرابحة
جارية 1,408,5711,208,732حسابات

12,419,05511,186,926

20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

اإلسألمية التمويلية االنشطة من الدخل (  صافي    )هـ
التورق 248,152325,972دخل

المرابحة 203,209260,526دخل
اإلجارة 85,34189,807دخل

المالية األستثمارات 63,69558,166دخل

اإلسألمية التمويلية االنشطة من 600,397734,471الدخل

الوكالة من ربح 131,346194,558مصروفات
المرابحة من 131,284132,444وأخرىمصروفاتربح

علىالمودعينمخصوممنها 262,630327,002توزيعات

اإلسألمية التمويلية االنشطة من الدخل 337,767407,469صافي

التابعة42 الشركات

يلي جوهرية.فيما مسيطرة غير حقوق لديها التي التابعة للشركات المالية المعلومات أدناه

عرض أدناه:تم المسيطرة غير الحقوق قبل من بها المحتفظ الملكية حصة نسبة

20202019التأسيسبلداألسم

. )الكويت .م.ك ش المتحد االهلي  %25,1 %25,1الكويتدولةالبنك
.م.م ( ش المتحد )مصر االهلي العربيةالبنك مصر  %14,5 %4,3جمهورية
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التابعة42  )تتمة(الشركات
20202019

ألف
أمريكي دوألر

ألف
أمريكي دوألر

المسيطرة غير كمافيالجوهريةالحقوق     :ديسمبر31المتراكمة
. )الكويت .م.ك ش المتحد االهلي 359,929370,806البنك

.م. البنك .م ( ش المتحد )مصر 22,09168,004االهلي

الجوهرية المسيطرة غير للحقوق المخصص الربح
. )الكويت .م.ك ش المتحد االهلي 24,81346,308البنك

.م .م ( ش المتحد )مصر االهلي 3,14810,636البنك

عرض الماليةتم المعلومات المتحدلملخص االهلي المتحد )مصر(و  )الكويت(لبنك االهلي المبالغالبنك على المعلومات . تستند أدناه
الشركات بين فيما والتعديألت األستبعادات قبل الموحدة المالية القوائم في المسجلة

20202019
ألف

أمريكي دوألر
ألف

أمريكي دوألر
. )الكويت ش.م.ك المتحد االهلي البنك

بالميزانية المتعلقة المعلومات
وسلف 10,267,7159,954,936قروض

المتاجرة غير لغرض بها محتفظ 1,294,2851,000,622استثمارات
14,410,54614,352,392الموجوداتمجموع

العمألء 11,833,85611,251,727ودائع
المطلوبات 12,751,17912,649,176مجموع

الدخل بقائمة المتعلقة المعلومات
التشغيلي الدخل 295,681352,915مجموع

المساهمين إلى العائد الربح 96,905181,107صافي
المساهمين إلى العائد الشامل الدخل 97,565179,880مجموع

مسيطرة غير لحقوق مدفوعة أسهم 22,71321,913أرباح

النقدية بالتدفقات المتعلقة المعلومات
التشغيلية االنشطة من النقد 410,017572,479صافي

األستثمارية االنشطة في المستخدم النقد  ( 50,862) (211,976) صافي
التمويلية االنشطة في المستخدم النقد  ( 98,387) (101,878) صافي

المتحد )مصر االهلي .م. البنك .م ش
بالميزانية المتعلقة المعلومات

وسلف 1,887,7931,637,102قروض
المتاجرة غير لغرض بها محتفظ 599,999567,191استثمارات

3,583,3622,947,865الموجوداتمجموع
العمألء 2,966,1552,327,950ودائع

المطلوبات 3,061,7262,470,232مجموع

الدخل بقائمة المتعلقة المعلومات
التشغيلي الدخل 162,933128,749مجموع

المساهمين إلى العائد الربح 77,01278,484صافي
المساهمين إلى العائد الشامل الدخل 71,03393,679مجموع

مسيطرة غير لحقوق مدفوعة أسهم 4,1325,952أرباح

النقدية بالتدفقات المتعلقة المعلومات
التشغيلية ( االنشطة في من )المستخدم النقد  ( 504,353) 131,186صافي

األستثمارية االنشطة في المستخدم النقد  ( 5,483) (8,618) صافي
التمويلية االنشطة في المستخدم النقد  ( 49,318) (36,585) صافي
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كوفيد43 جائحة تفشي 19 -تأثير

اليقين عدم لحاألت المحتمل التأثير األعتبار في المجموعة كوفيدأخذت جائحة عن إجراءات19 –الناتجة من بذلك يرتبط وما
والتدابيرالتخفيفواألقتصاديالدعم الحكومات للسنةمصارفمن المتوقعة األئتمانية الخسائر لمتطلبات تقديرها في المركزية

 .312020في

يةمخاطراألئتمانالجوهريةفيالزيادةال
األعتبار في المجموعة زيادةتأخذ هناك كانت إذا ما لتقييم التالية موضوعيةوجودأويةمخاطراألئتمانالفيجوهريةالجوانب أدلة

القيمةعلى انخفاض وضعحدوث ضوء كوفيدفي  . 19  –جائحة

تمييز العمألءيتم يواجهها التي المؤقتة المالية التأثيرالصعوبات ناحية الدائم؛ من أو االجل الطويل
العمألء يتأثر أن المرجح يعملونمن معينةالذين صناعات أو  ؛تأثيراأشدحدةفيقطاعات

ت يؤدي علىلن االرباح مدفوعات أو زيادةيةتسهيألتالتمويلالأجيلاالقساط إلى  ؛يةمخاطراألئتمانالفيجوهريةتلقائيا
تشهد أن لقطاعاتتسهيألتومنالمرجح منالتجزئة زيادةمعينة عنتجةالنايةمخاطراألئتمانالفيجوهريةالعمألء

االجور؛ ووخفضفقدانالوظائف
الزيادةالبشكلفرديللشركاتالجوهريةاتالتعرضتقييمحاألتيتم تتوفرعنديةمخاطراألئتمانالفيجوهريةلتحديد ما

بها موثوق بيانات

التقييملقد إلىالمذكورأدى وزيادةمراحلتصنيفخفضأعأله  .المتوقعةيةخسائراألئتمانالبعضالتعرضات

الكلي األقتصاد عوامل
األعتبار في المجموعة لتحديدأخذ المستخدمة السيناريوهات وفي الكلي األقتصاد عوامل مجموعة شهدتها خسائرالالتقلباتالتي

جائحةكوفيدعدمحالةألستمرار  ، نظراالتحديدعلىوجه . المتوقعةيةاألئتمان عن الناتجة التطور، قامتسريعة19 –التيقن بناء
خألل من انعكست التي األفتراضات بعض بمراجعة المجموعة األقتصادالكلي.نظرةمستقبلية لبيئة معقولة قامتالمجموعة بتطبيق

مرجحةعالية احتمالية األقتصادالكلي.  السيناريوالصارمعلى لعوامل المعدلة التوقعات جانب إلى يتمتسجيل أل قد التيقنأوجه
عدم السوقالحالية في عنالجائحة والناتجة فينتائج كامل ولذلكتمتطبيق ، النماذجبشكل تقدير أعلىمن خبيرمستوى المتوقعة. ا

الخسائراألئتمانية تقديرات على ألئتمان عن لقدنتج زيادة هذهالتعديألت جوهرية األئتمانيةمبلغمخصصفي فيالخسائر المنتهية
للسنة 31 االخرىتالتأثيرا . 2020

األعتبارالتأثير
في المجموعة اأخذت الحاليةعلىالمبالغ األقتصادية للتقلبات الموحدةالمحتمل فيالقوائمالمالية تمثل . لمسجلة المسجلةالمبالغ

تقييماإلدارةاستنادا وجه أفضل مألحظتها. على معلوماتيمكن إلى المؤكدة األقتصاديةغير البيئة تأثير يزال وأل تقديرنا على
سقائمة تأثيرإعادةتقييمالمجموعةواصلت، وبالتالي عليهامن يترتب وما منتظموضعها .ع. 44  .بشكل

ش.م.ك الكويتي التمويل بيت مع معامألت بتاريخ المنعقد

العادية العادية / غير العمومية الجمعية اجتماع .ك.ع. في ش.م الكويتي التمويل بيت مساهمو 20 االهليالمتحد2020
البنك على األستحواذ عملية متابعة على على طوعيلألستحواذ مشروط عرض خألل منأسهمالبنك  100% والمدفوعة الصادرة

تباد عنطريق بنسبة سهممنأسهم2,325581لاالسهم كل مقابل المتحد االهلي البنك أسهم من سهم بتاريخ البنك
إدارة مجلس موافقة على الحصول بعد الكويتي التمويل 12 بيتالتمويلالكويتي .  2019 موافقة كانت لقد مشروطة عن

ألتقل قبول نسبة على الحصول 85 المقدممنقبله% لعرض عطاء المقترحة عمليةاألستحواذ وستظل الصلة ذات
المساهمين وموافقة التنظيمية الموافقات وجميع السابقة للشروط ديسمبر   .خاضعة حتى

المقترحة األستحواذ عملية إجراءات تعليق ألحقا ذلك، تم 2020 المسبوقةالسائدةالمتعلقة غير للظروف نتيجة كوف بجائحة
مجلسإدارةالبنكاالهلي    2020. وخأللشهرديسمبر19  – يد ، وذلك  ،  المتحدوافق بالتشاورمعبيتالتمويلالكويتي الألزمة التنظيمية الموافقات على

للحصول ورهنا العلى فترة تمديد منقبلتأجيل البنكاالهليالمتحد على األستحواذ ألستئناف المعين الدولي الخبير قبل
من إجراؤه سيتم الذي المحدث التقييم إجراء من الكويتي التمويل بين انتهاء حين إلى الكويتي التمويل بيت الصدد هذا في الكويتي

التمويل بيت قبل من
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