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 القائمة الموحدة للدخل
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2015  2016   
────────

── 
 ────────

── 
  

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
 إيضاح دوالر أمريكي

 
 

     
 دخل الفوائد  أ4 1.319.798  1.191.294

 مصروفات الفوائد  ب4 491.566  376.578
────────

─ 

 ────────

─ 

  

 صافي دخل الفوائد  828.232  814.716
────────

─ 
 ────────

─ 

  

 وأخرى  رسوم وعموالت 5 173.290  157.912
 دخل المتاجرة 6 48.288  31.745

  دخل االستثمار  72.605  58.527

 حصة البنك من ربح شركات زميلة   26.626  29.047
────────

─ 
 ────────

─ 

  

 الرسوم ودخل آخر   320.809  277.231
────────

─ 
 ────────

─ 

  

     
 الدخل التشغيلي   1.149.041  1.091.947
────────

─ 
 ────────

─ 

  

 خرىاألمخصصات الصافي مخصص خسائر القروض و و8  149.562  164.001

 ات ستثمارلالمخصص  9 9.279  9.384
────────

─ 
 ────────

─ 

  

173.385  158.841 
 

 مجموع المخصصات
────────

─ 

 ────────

─ 
  

 صافي الدخل التشغيلي   990.200  918.562
────────

─ 

 ────────

─ 

  

 تكاليف الموظفين  190.348  188.401     

 استهالك   22.242  20.379

 مصروفات تشغيلية أخرى  107.185  100.503
────────

─ 

 ────────

─ 

  

 المصروفات التشغيلية   319.775  309.283

────────

─ 
 ────────

─ 

  

 الربح قبل الضرائب  670.425  609.279

 مصروف ضريبي 22 46.115  42.669
────────

─ 

 ────────

─ 

  

  للسنةصافي الربح   624.310  566.610

     
 حقوق غير مسيطرة صافي الربح العائد إلى  53.670  29.362

────────

─ 
 ────────

─ 

  
 العائد إلى مالك البنكصافي الربح   570.640  537.248

════════

═ 
 ════════

═ 

  
     
 للسنة: البنكالسهم العائد إلى مالك  أرباحنصيب     

 المخفض للسهم في األرباح )سنتات أمريكية(األساسي والنصيب  23 8.0  7.7     
════════

═ 
 ════════

═ 
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 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
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 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  
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 القائمة الموحدة للدخل الشامل 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
2015 2016   

────────── ──────────   
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 
 

 
 

    

 صافي الربح للسنة  624.310 566.610
───────── ─────────   

 الدخل الشامل اآلخر   

    

 البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها    
 إلى القائمة الموحدة للدخل 

(7.756) 2.683  
صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 ضمن الدخل الشامل اآلخر 

 إحتياطي صندوق التقاعدفي  التغيرصافي   (15.492) 4.732
  العقاراتإعادة تقييم إحتياطي  في التغيراتصافي   113 (876)
    

 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا     
 إلى القائمة الموحدة للدخل 

 تعديالت تحويل عمالت أجنبية  (309.231) (89.838)

 التدفقات النقدية تتحوطال العادلةصافي التغيرات في القيمة   4.265 (2.957)
───────── ─────────   

 خر للسنةاآلشامل الدخل ال  (317.662) (96.695)
───────── ─────────   

 مجموع الدخل الشامل للسنة  306.648 469.915
    

 حقوق غير مسيطرة مجموع الدخل الشامل العائد إلى  2.429 11.003
───────── ─────────   

 إلى مالك البنك مجموع الدخل الشامل العائد  304.219 458.912
═════════ ═════════   
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 الميزانية الموحدة
 2016ديسمبر  31في 

  2016 2015 
  ────────── ────────── 

  
 إيضاح

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 أمريكيدوالر 

    الموجودات

    

 1.052.918 912.924 أ7 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 2.117.945 2.464.846 ب7 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 4.214.899 1.884.493  ودائع لدى بنوك 

 19.353.181 18.606.883 8 قروض وسلف

 5.328.110 5.570.447 9 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 314.828 326.874 10 استثمارات في شركات زميلة 

 183.166 132.021 11 ةعقاريات استثمار

 238.843 211.209 12 ممتلكات ومعدات

 590.829 738.155 13 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 570.598 474.632 14 شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

 33.965.317 31.322.484  مجموع الموجودات

  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات والحقوق

    

    المطلوبات

 4.241.191 3.279.038 15 ودائع من بنوك 

 800.998 698.228 16 إقتراضات بموجب إتفاقيات إعادة شراء 

 23.495.227 21.703.358 17 ودائع العمالء

 806.093 865.376 18 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 261.594 236.982 19 مطلوبات ثانوية
  ────────── ────────── 

 29.605.103 26.782.982  مجموع المطلوبات

  ────────── ────────── 

    

    الحقوق

 1.623.030 1.711.322 20 عاديةالسهم األ –رأس المال 

 (7.309) (11.497)  أسهم خزانة

 1.902.016 1.801.002  إحتياطيات
  ────────── ────────── 

 3.517.737 3.500.827  البنك الحقوق العائدة إلى مالك 

 400.000 600.000 د20 1أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 442.477 438.675  حقوق غير مسيطرة
  ────────── ────────── 

 4.360.214 4.539.502  مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

 33.965.317 31.322.484  مجموع المطلوبات والحقوق 

  ══════════ ══════════ 
 

 
 

 

 
 

 حمد مشاري الحميضي  محمد جاسم المرزوق   عادل اللبان

 الرئيس التنفيذي للمجموعة
 والعضو المنتدب

  رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  
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 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2015 2016   
───────── ─────────   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
  إيضاح دوالر أمريكي

 األنشطة التشغيلية   
 الربح قبل الضرائب  670.425 609.279

 تعديالت للبنود التالية:   
 استهالك   22.242 20.379

 دخل االستثمار   (72.605) (58.527)
 خرى األمخصصات الض ووقرالخسائر لصافي مخصص  و8 149.562 164.001

 مخصص استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 9 9.279 9.384

 مخصص القيمة العادلة لخطة شراء أسهم الموظفين ح21 5.224 8.325

 حصة البنك من ربح شركات زميلة  10 (26.626) (29.047)
──────── ────────   

 التشغيليةالربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات   757.501 723.794
    
 تغيرات في:   

 ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية  142.510 (61.219)
 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية  (346.901) 493.140

 ودائع لدى بنوك   696.363 (216.604)
 قروض وسلف  596.736 (1.052.647)

 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى   (147.326) 82.061
 ودائع من بنوك   (962.153) (258.481)
 إقتراضات بموجب إتفاقيات إعادة شراء  (102.770) (100.592)

 ودائع العمالء  (1.791.869) 488.459
 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  17.080 (48.900)

───────── ─────────   
 لالتشغيمن )مستخدم في( نقد   (1.140.829) 49.011

 ضريبة دخل مدفوعة  (25.581) (51.081)
───────── ─────────   

 األنشطة التشغيلية المستخدم فيصافي النقد   (1.166.410) (2.070)
───────── ─────────   

 األنشطة االستثمارية   

 بها لغرض غير المتاجرة استثمارات محتفظشراء   (2.749.131) (1.780.962)

 متحصالت من بيع أو إسترداد استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  2.562.141 2.324.717

 ةالعقاري اتفي االستثمار النقصصافي   51.145 71.324

 في الممتلكات والمعداتالنقص صافي   5.476 6.904

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

 

 األنشطة االستثماريةمن  (المستخدم في)صافي النقد   (117.414) 621.983
───────── ─────────  

 

 األنشطة التمويلية   

 استثمار إضافي في شركات تابعة  2 - (56.611)

  1فئة  من إصدار أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المالمتحصالت  د20 200.000 400.000

 1سداد مصروفات متعلقة بإصدار أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة   (1.351) (2.271)
 1توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  ي21 (27.500) (13.750)

 سداد مطلوبات ثانوية  (24.612) (90.052)

 وتوزيعات أخرى مدفوعةأرباح أسهم   (287.226) (262.820)

 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة    (5.892) (17.457)
 زيادة رأس المال  14.677 -

 صافي  –أسهم خزانة شراء  (4.188) (3.312)
───────── ─────────  

 

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  (136.092) (46.273)
───────── ─────────   

 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  (211.611) (56.375)
───────── ─────────  

 

517.265 (1.631.527) 
 

 في النقد وما في حكمهالزيادة )النقص( 
    3.423.375 3.940.640 

 

 يناير 1النقد وما في حكمه في  
───────── ─────────  

 

 ديسمبر 31في النقد وما في حكمه  24 2.309.113 3.940.640
═════════ ═════════   

  :معلومات إضافية عن التدفقات النقدية   
 فوائد مستلمة   1.321.741 1.166.112
 فوائد مدفوعة   452.133 382.542
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 القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مالك الالعائد إلى  

 اتإحتياطي   

 

 رأس 
 -مال ال

 األسهم 
 العادية

 أسهم 
 خزانة

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 مبـقاة

 توزيعات
 مقترحة

 اتإحتياطي
 أخر  
 ((ح)21)إيضاح 

 مجموع
 اتحتياطياإل

أوراق 
رأسمالية دائمة 
مدرجة ضمن 
رأس المال فئة 

1 

 حقوق غير
 مسيطرة

 
 

 المجموع

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 
 دوالر 
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر 

 أمريكي

 ───────

── 
──────

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

 4.360.214 442.477 400.000 1.902.016 (223.968) 294.099 694.312 397.792 739.781 (7.309) 1.623.030  2016يناير  1في الرصيد  ──

 ───────

── 
──────

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

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

 21إيضاح ]أرباح األسهم العادية المدفوعة 
 (292.401) - - (292.401) - (293.099) 698 - - - - [(ط)

 (5.892) (5.892) - - - - - - - - - أرباح أسهم الشركات التابعة

 (1.000) - - (1.000) - (1.000) - - - - - تبرعات مدفوعة 

 - - - (81.417) - - (81.417) - - - 81.417 أسهم منحة صادرة 

 14.677 - - 7.802 - - -  7.802 - 6.875 اسهم اضافية صادرة

 (4.188) - - - - - - - - (4.188) - شراء أسهم خزانة 

دائمة مدرجة ضمن رأس المال صكوك  إصدار
 200.000 - 200.000 - - - - - - - - [(د) 20إيضاح ]من قبل شركة تابعة  1فئة 

دائمة مدرجة ضمن بصكوك مصروفات متعلقة 
 (1.351) (339) - (1.012) - - (1.012) - - - - من قبل شركة تابعة  1رأس المال فئة 

 5.224 - - 5.224 (12.587) - 17.811 - - - - إطفاء القيمة العادلة لمعامالت الدفع باألسهم

 (14.929) - - (14.929) - - (14.929) - - - - محول من إحتياطي الدخل الشامل اآلخر
 - - -  - - - - - - - التغيرات في الشركات التابعة

 306.648 2.429 - 304.219 (266.421) - 570.640 - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 - - - - - - (57.064) 57.064 - - - [)ج(21إيضاح ]حتياطي القانوني محول إلى اإل

بتوزيعها  الموصياألسهم العادية أرباح 
 - - - - - 309.144 (309.144) - - - - [(ط)21إيضاح ]

 - - - - - 1.000 (1.000) - - - - بتوزيعهاتبرعات موصى 

 ───────

── 

──────

─ 

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

 4.539.502 438.675 600.000 1.801.002 (502.976) 310.144 791.395 454.856 747.583 (11.497) 1.711.322 2016ديسمبر  31الرصيد في  ──

 ═══════

═ 

══════

═ 

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

═ 
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 القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مالك الالعائد إلى  

 إحتياطيات   

 

 رأس 
 -مال ال

 األسهم 
 العادية

 أسهم 
 خزانة

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 مبـقاة

 توزيعات
 مقترحة

 اتإحتياطي
 أخر  
 ((ح)21)إيضاح 

 مجموع
 اتحتياطياإل

أوراق 
رأسمالية دائمة 
مدرجة ضمن 
رأس المال فئة 

1 

 حقوق غير
 مسيطرة

 
 

 المجموع

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 
 دوالر 
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر

 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر 

 أمريكي

 ───────

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

 3.830.219 439.345 - 1.864.400 (153.957) 271.452 683.357 344.067 719.481 (3.997) 1.530.471  2015يناير  1في الرصيد  ──

 ───────

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

أوراق رأسمالية دائمة مدرجة على توزيع  ──
 (13.750) - - (13.750) - - (13.750) - - - - )ي([ 21]إيضاح  1ضمن رأس المال فئة 

 21إيضاح ] أرباح األسهم العادية المدفوعة 
 (270.269) - - (270.269) - (270.452) 183 - - - - [(ط)

 (17.457) (17.457) - - - - - - - - - أرباح أسهم الشركات التابعة

 (1.000) - - (1.000) - (1.000) - - - - - تبرعات مدفوعة 

 - - - (76.524) - - (76.524) - - - 76.524 أسهم منحة صادرة 

 35.841 - - 19.806 - - -  19.806 - 16.035 اسهم اضافية صادرة

 (3.312) - - - - - - - - (3.312) - شراء أسهم خزانة 
إصدار أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن 

 400.000 - 400.000 - - - - - - - - [(د) 20إيضاح ] 1رأس المال فئة 
أوراق رأسمالية دائمة مصروفات متعلقة ب

 (2.271) - - (2.271) - - (2.271) - - - - 1مدرجة ضمن رأس المال فئة 

ع من بي قارمحول الى إحتياطي اعادة تقييم الع
 1.818 - - 1.818 - - 1.818 - - - - العقارات

 8.325 - - 8.325 8.325 - - - - - - إطفاء القيمة العادلة لمعامالت الدفع باألسهم

 (87.925) - - (87.925) - - (87.925) - - - - محول من إحتياطي الدخل الشامل اآلخر

 - - - - - - - - - - - بيع أسهم خزانة
 10.080 9.586 - 494 - - - - 494 - - التغيرات في الشركات التابعة

 469.915 11.003 - 458.912 (78.336) - 537.248 - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

إيضاح ]حتياطي القانوني محول إلى اإل
 - - - - - - (53.725) 53.725 - - - [)ج(21

بتوزيعها  الموصياألسهم العادية أرباح 
 - - - - - 293.099 (293.099) - - - - [(ط)21إيضاح ]

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

 ───────

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

 4.360.214 442.477 400.000 1.902.016 (223.968) 294.099 694.312 397.792 739.781 (7.309) 1.623.030 2015ديسمبر  31الرصيد في  ──

 ═══════

═ 

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

═ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31
 
 

 معلومات الشركة  1
 

. )البنك األهلي المتحد أو البنك( في مملكة البحرين كشركة مساهمة بحرينية مقفـلة تأسست الشركة األم، البنك األهلي المتحد ش.م.ب
لسنة  16إلى شركة مساهمة بحرينية عامة بموجب المرسوم األميري رقم  2000يوليو  12وتغيرت في  2000مايو  31بتاريخ 
األعمال المصرفية لألفراد أدناه  2في إيضاح و موضح كما ه. يزاول البنك وشركاته التابعة )المشار إليهم معا  "بالمجموعة"( 2000

ية وخدمات إدارة األموال العالمية والخدمات المصرفية ستثمارواألعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واال
فرعا ( ودولة الكويت  22) ، في مملكة البحرين2016ديسمبر  31فرعا ، كما في  110من خالل وأعمال التأمين على الحياة الخاصة 

والمملكة واإلمارات العربية المتحدة )فرع واحد( فروع(  11( وجمهورية العراق )فرعا   37فرعا ( وجمهورية مصر العربية ) 38)
ع إجمالي م( من خالل شركاته الزميلة فرعا   11فرعا ( وليبيا ) 20(. وكذلك يزاول البنك عملياته في سلطنة عمان )فرع واحدالمتحدة )
. يعمل البنك بموجب ترخيص مصرفي بالتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي. 2016ديسمبر  31فرعا  كما في  31شبكة من 

 ، مملكة البحرين.428، ضاحية السيف 2832، طريق 2495إن العنــوان المسجل للبنك هو بناية رقم 
 

على قرار مجلس اإلدارة الصادر  بناء   2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لقد تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة
 . 2017فبراير  21بتاريخ 

 

 أسس التوحيد 2
 

ديسمبر  31ة في المنتهي واتتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة الخاضعة للرقابة كما في وللسن
نتائج الشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ إيقاف السيطرة.  . يتم تضمين2015و 2016

ا ولديه هتعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركته مع الشركة المستثمر فييكون لدى البنك تتحقق السيطرة عندما 
إستخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها. قام البنك بإعادة تقييم ما إذا كان لديه سيطرة من خالل  العوائدتلك لتأثير على على ا ةقدرال

المالية  أعدت القوائمإما ال على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك أي تغيرات في عناصر السيطرة. 
لتحديد ية الموحدة على القوائم الماليتم إجراء تعديالت  .متوافقةياسات محاسبية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للبنك بإستخدام س

 أي اختالفات في السياسات المحاسبية التي قد تكون قائمة.
 

 الناتجة من المعامالت فيما بينالبينية تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر الجوهرية 
 ال توجد لدى المجموعة أية قيود جوهرية للحصول على أو إستخدام موجوداتها أو تسوية مطلوباتها. لمجموعة عند التوحيد.شركات ا

 

 فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية للبنك: 

 
 الملكية اإلسمية

 للمجموعة 

 االسم 
 بلد

 التأسيس 
 ديسمبر  31

2016 
 ديسمبر  31

2015 
    

 %100.0 %100.0 المملكة المتحدة  المتحد )المملكة المتحدة( ش.م.م.البنك األهلي 

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

 %85.5 %85.5 جمهورية مصر العربية  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.

 %74.3 %74.3 جمهورية العراق  .المصرف التجاري العراقي ش.م.خ

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

 %100.0 %100.0 مملكة البحرين شركة األهلي العقارية ش.ش.و. 

 - %100.0 دولة اإلمارات العربية المتحدة  البنك األهلي المتحد المحدود
 

الصادر عن  1بموجب ترخيص من الفئة  العالمي، مركز دبي الماليعملياته المصرفية في ق البنك األهلي المتحد طلخالل السنة، أ
لبنك لامل بالك ةمملوكشركة تابعة  يوهمن خالل البنك األهلي المتحد المحدود، ، 2016فبراير  25سلطة دبي للخدمات المالية بتاريخ 

مليون دوالر أمريكي. تم زيادة رأس المال المدفوع للبنك األهلي المتحد المحدود إلى  25برأسمال صادر ومدفوع قدره  األهلي المتحد
 .2016مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثالث لسنة  50
 

 (. %74.9: 2015ديسمبر  31) %74.9الفعلية ملكية الحصة * 
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 )تتمة( أسس التوحيد 2
 

 تم عرض المعلومات المالية للشركة التابعة التي لديها حقوق غير مسيطرة جوهرية أدناه.
 

 تم عرض نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة أدناه:
 

 االسم
 بلد 

 التأسيس
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 

    
 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 
 %25.1 %25.1 الكويت دولة 

 %14.5 %14.5 جمهورية مصر العربية  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.

    

  
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    الحقوق غير المسيطرة المتراكمة كما في :

 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(
 

 330.634 306.054 

 68.222 46.376  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.

    الربح المخصص للحقوق غير المسيطرة الجوهرية:    

 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(
 

 33.484 32.623 

 8.067 22.902  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.
 

أدناه. إن المعلومات هي  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.و لبنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(لملخص المعلومات المالية تم عرض 
 شركات.البناء  على المبالغ المسجلة في القوائم المالية الموحدة قبل المعامالت والتعديالت فيما بين 

 

 ديسمبر 31 
2016 

 ديسمبر 31
2015 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(

 

  
 البنك األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت(المعلومات المتعلقة بميزانية 

 
  

 8.829.668 8.854.889 قروض وسلف
 458.451 667.451 ات محتفظ بها لغرض المتاجرة استثمار
 12.861.718 12.081.679 الموجودات مجموع 

 10.151.792 10.024.287 ودائع العمالء
 11.673.040 10.623.276 مجموع المطلوبات 

   األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت( كالمعلومات المتعلقة بقائمة دخل البن
 367.794 367.036 مجموع الدخل التشغيلي

 141.996 133.352 إلى المساهمينالعائد صافي الربح 
 139.923 120.281 إلى المساهمينالعائد  مجموع الدخل الشامل

 10.729 5.892 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 
   األهلي المتحد ش.م.ك. )الكويت( كالمعلومات المتعلقة بتدفقات النقدية للبن

 926.434 (1.553.163) األنشطة التشغيلية من صافي النقد )المستخدم في( 
 60.570 (194.327) ية ستثماراألنشطة االمن صافي النقد )المستخدم في( 

 (42.760) 175.621 األنشطة التمويلية  (المستخدم فيمن )صافي النقد 
 

   البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.

 ش.م.م. (مصرالبنك األهلي المتحد )المعلومات المتعلقة بميزانية 

 
  

 1.910.521 1.060.784 قروض وسلف
 401.402 221.429 ات محتفظ بها لغرض المتاجرة استثمار
 3.909.895 2.306.182 الموجودات مجموع 

 3.378.151 1.851.437 ودائع العمالء
 3.538.778 2.022.001 مجموع المطلوبات 

   )مصر( ش.م.م. األهلي المتحد كالمعلومات المتعلقة بقائمة دخل البن
 154.266 248.783 مجموع الدخل التشغيلي

 61.436 175.409 المساهمينإلى العائد صافي الربح 
 2.878 - أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 
   )مصر( ش.م.م.األهلي المتحد  كالمعلومات المتعلقة بتدفقات النقدية للبن

 (82.599) 44.306 )المستخدم في( األنشطة التشغيلية من صافي النقد 
 173.971 (77.832) ية ستثماراألنشطة االمن صافي النقد )المستخدم في( 
 40.121 (3.499) األنشطة التمويلية من صافي النقد )المستخدم في( 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

 

 السياسات المحاسبية  3
 

 أسس األعداد 3.1
 

بعض وتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل إلعادة قياس القيمة العادلة لألراضي المملوكة ملكا  حرا  
. باإلضافة إلى ذلك، كما هو موضح األدوات المالية المشتقةوجميع  )ج((3.3 في اإليضاح كما هو موضح أدناه)المالية  األدوات

القيم المدرجة للموجودات المثبتة التي تم تصنيفها كبنود تحوط في تحوطات القيمة العادلة إلى (، تم تعديل 1)ح() 3.3ناه بالتفصيل أد
. تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي لكونها العملة الرئيسية حد القيمة العادلة التي تنسب إلى المخاطر التي تم تحوطها

 خالف ذلك.ما لم يذكر ريب جميع القيم إلى أقرب ألف )ألف دوالر أمريكي( وتم تق موعةللمج
 

 بيان بااللتزام

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

 

 معايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد)أ( 

 :2016ديسمبر  31في  كمالكنها غير إلزامية بعد وفيما يلي المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي 
 

 1المتعلق باألدوات المالية )إلزامي في الفترات السنوية المبتدية في أو بعد من  – 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 (. 2018يناير 

 

ة النهائي صيغتهفي المتعلق بالقوائم "األدوات المالية"  9أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
مع خيار بالتطبيق المبكر. يحدد المعيار الدولي  2018يناير  1وهو إلزامي للفترات السنوية المبتدية في أو بعد  2014في شهر يوليو 

ت االموجودوقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود لشراء أو بيع متطلبات إثبات  9إلعداد التقارير المالية رقم 
األدوات المتعلق ب 39الدولي رقم  يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة. حوطالموجودات المالية ومحاسبة التغير المالية واضمحالل 

 المالية: االعتراف والقياس.
 

 أ. التصنيف والقياس
المتعلق "بالتصنيف  – 9من المعيار الدولي اإلعداد التقارير المالية رقم  1تطبيق المبكر للمرحلة ال، قامت المجموعة ب2012خالل سنة 
 والقياس".

 

 محاسبة التحوط . ب
حتى  39محاسبة التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم في ستمرار االللمؤسسات  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يتيح 

 .2018يناير  1العناصر األخرى للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلزامية في لو أصبحت 
 

 ج. اضمحالل الموجودات المالية

إضمحالل خسارة القروض. سيتبدل المعيار نهج الخسارة منهجية بشكل أساسي  9كما سيغير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
الخسارة االئتمانية المتوقعة المتطلعة إلى األمام. سيتطلب من المجموعة مع نهج  39محاسبة الدولي رقم المتكبدة بموجب معيار ال

ة التي ال يتم االحتفاظ بها كمدرجة بالقيمالمالية األخرى لموجودات المتوقعة لجميع القروض وااالئتمانية لخسائر تسجيل مخصص 
ائر خسالمخصص على الالمالية. ويستند عقود الضمانات التزامات القروض وة إلى باإلضاف، العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

في رية جوهعشر المقبلة ما لم يكن هناك زيادة  االثنيفي األشهر حدوث التعثر عند السداد المتوقعة المرتبطة باحتمال  يةاالئتمان
 الموجود.السداد على مدى عمر  في حدوث التعثرحتمال إلى االمخصص في هذه الحالة، يستند ف، منحهامنذ  يةمخاطر االئتمانال
 

 المخاطر االئتمانية قد تما إذا كانمالي تقرير إعداد تقييم في نهاية كل فترة الإلجراء إطار عمل على وضع  تعمل المجموعة حاليا  
تبقي عن السداد التي تحدث على مدى العمر الم مخاطر التعثرتغيير في األخذ في االعتبار الباإلثبات المبدئي منذ جوهري زادت بشكل 
 لألداة المالية.

 

  مدى  علىالسداد التي تحدث على األداة المالية في  التعثرالمجموعة مخاطر ستقدر المتوقعة، الخسارة االئتمانية الحتساب
 لمتبقيعلى مدى العمر العجز النقدي ا لكافةالمتوقعة على أساس القيمة الحالية االئتمانية الخسارة يتم تقدير . عمرها المتوقع

 بموجب العقد، والمستحقة للمجموعة ، أي الفرق بين: التدفقات النقدية التعاقدية المتوقع للموجود المالي
 

 للقرض.الفعلي الفائدة مخصومة بمعدل ، استالمهاات النقدية التي تتوقع المجموعة التدفق 
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 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 2016ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة( أسس األعداد 3.1
 

 )تتمة( بيان بااللتزام
 

 )تتمة( معايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد)أ( 
 

، 3والمرحلة  2و المرحلة  1قروضها إلى المرحلة  تصنيف، تتوقع المجموعة 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 على أساس منهجية اإلضمحالل المطبقة، كما هو موضح أدناه:

 

عندما يتم إثبات القروض أوال ، تثبت المجموعة مخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة  –القروض المنتجة  – 1المرحلة 
 شهرا . 12لمدة 

توى ائتماني متدني: عندما تظهر القروض زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، تسجل المجموعة القروض ذات مس – 2المرحلة 
 المخصص على مدى العمر المتوقع للخسارة االئتمانية.

القروض المضمحلة: تثبت المجموعة الخسائر االئتمانية على مدى العمر المتوقع لتلك القروض. باإلضافة إلى ذلك، في  - 3المرحلة 
 تثبت المجموعة دخل الفوائد على أساس مبدأ التحصيل. 3ة المرحل

 

 تقييم مفصل لتأثير.إن المجموعة بصدد القيام بإجراء 
 

 إلزامية وتفسيرات جديدة صادرة و معايير)ب( 

ارا  ب( قامت المجموعة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية/ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية النافذة أعت1)
 :2016يناير  1من 

 

ب الحصص المتعلق بالترتيبات المشتركة: احتسا 11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  علىالتي أدخلت التعديالت  -
 المقتناة 

 

طرق المقبولة التوضيح المتعلق ب: 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت التعديالت  -
  الستهالك واإلطفاءل

 

  المنفصلةية قوائم المالي الفحقوق الطريقة المتعلق بإستخدام  :27على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت التعديالت  -
 

المبتدئة  ةإن التعديالت التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المذكورة أعاله والتي هي إلزامية للفترات المحاسبية السنوي
 ليس لها أي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية أو المركز المالي أو األداء المالي للمجموعة. 2016يناير  1من 

 

 الفرضيات والتقديرات المحاسبية الهامة  3.2
 

 للدخل والمصروفاتتؤثر على المبالغ المدرجة قد يتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وفرضيات الموحدة إن إعداد القوائم المالية 
عدم التيقن بشأن هذه الفرضيات واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. واإلفصاحات المرفقة لموجودات والمطلوبات المالية وا

والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات 
 المستقبلية. 

 

 الفرضيات

ذلك، على أساس نموذج األعمال. باإلضافة ل "التكلفة المطفأة"و "القيمة العادلة"يتم عمل الفرضيات في تصنيف األدوات المالية إلى 
. ضمحاللإلى الوحدات المنتجة للنقد لغرض فحص اال ةيتم تخصيص الشهرة والموجودات غير الملموسة التي لديها أعمار غير محدد

 كما يتم عمل الفرضيات لتحديد وجود دليل موضوعي يثبت بأن الموجود المالي مضمحل.
 

 نموذج األعمال 
نموذج األعمال هو اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، من هدف التقييم لتحديد ما إذا كان عند إجراء 

هذا التقييم. بصورة عامة، فأن نموذج األعمال هو إجراء أي مستوى من أنشطة أعمالها ينبغي  ضمنتأخذ المجموعة في االعتبار 
 الطريقة التي يتم فيها إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة.ل من خالالواقع الذي يمكن أن يستدل 

  



 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

17 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  3

 
 الفرضيات والتقديرات المحاسبية الهامة  3.2

 
 )تتمة(نموذج األعمال 

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

  للمحفظة وتشغيل لتلك السياسات من الناحية العملية؛سياسات وأهداف وضعت اإلدارة 

  لمحفظة؛داء األتقييم اإلدارة 

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

 
 التقديرات 
 نظام التقاعد

والقيمة  التقاعد المزايا المحددة للنظامتكلفة يتم تحديد تحديد إلتزامات نظام التقاعد للمجموعة. في  والفرضياتيتم استخدام التقديرات 
الحالية إللتزامات نظام التقاعد بإستخدام التقييمات اإلكتوارية. يتضمن التقييم اإلكتواري على عمل العديد من الفرضيات والتي من 
الممكن إن تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. يتضمن هذا على تحديد معدل الخصم والزيادة المستقبلية في الراتب ومعدالت 

 والزيادة المستقبلية في نظام التقاعد. الوفيات
 

 مبدأ االستمرارية 
ستمرار المصادر لال لديه البنكعلى المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن  البنكدارة بعمل تقييم لقدرة اإلقامت 

غير مؤكدة التي من الممكن جوهرية في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور 
على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية الموحدة  المجموعةأن تسبب شكوكا  جوهرية حول قدرة 

 أساس مبدأ االستمرارية.  على 
 

 ات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة والموجودات األخر ستثمارالقروض والسلف واال اضمحاللخسائر 
يتم عمل التقديرات فيما يتعلق بالمبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستويات المخصصات المطلوبة للقروض 

وكذلك المخصصات  لف عن السدادالمنتجة ذات خصائص مخاطر مماثلة حيث تزداد مخاطر التخالمتعثرة ومحافظ القروض 
 )ز(. 3.3في إيضاح رقم  لتم توضيحها بالتفصيات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة والموجودات األخرى. ستثمارلال
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
ة. إن هذه في السوق النشطالتي ال يتم تداولها كما يتم عمل التقديرات لتحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمشتقات المالية 

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

 
 الشهرة والموجودات غير الملموسة  اضمحالل

تحديد ما إذا كانت الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة بأنها مضمحلة على تقوم المجموعة ب
، إلستردادالقابلة لعندما تتجاوز القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد قيمتها  ضمحالليثبت االاألقل على أساس سنوي. 

يسية . تم اإلفصاح والتوضيح عن الفرضيات الرئالمستخدمة وقيمتهاالبيع  تكاليفوالذي يعد األعلى من بين قيمتها العادلة ناقصا  
 .14لوحدات المنتجة للنقد في إيضاح لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد لمختلف ا ةالمستخدم

 
ج بين الخسارة للحد من أي فروق قد تنتبانتظام المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية  والفرضياتتتم مراجعة المنهجية 

 المقدرة وخبرة الخسارة الفعلية.
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3.3
 

هي موضحة  3.1المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة باإلضافة إلى تلك المفصلة في إيضاح إن السياسات المحاسبية الهامة 
 .أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بصورة مستمرة على جميع السنوات المالية المعروضة
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3.3
 
 ات في شركات زميلة استثمار )أ(
 

ة . إن النفوذ المؤثر هي القدرالشركات الزميلة هي تلـك الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذا  مؤثرا  ولكنها ال تسيطر عليها
طرة لتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيفيما يتعلق بالسياسات المالية وا تعلى المشاركة في اتخاذ القرارا
ك بحيث في الترتيب المشترعندما تكون طرفا   "مشروع مشتركعلى أنه " ستثماراالتصنف المجموعة المشتركة على تلك السياسات. 

ات ستثماراليتم احتساب ايحق لألطراف الذين يمتلكون السيطرة المشتركة في الترتيب الحق في صافي موجودات المشروع المشترك. 
بعد تطبيق طريقة الحقوق، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان  بإستخدام طريقة الحقوق. ةع المشتركاريفي الشركات الزميلة والمش

ات المجموعة في شركتها الزميلة أو المشروع المشترك. تقوم المجموعة استثمارإضافية لحصة  اضمحاللضروريا  إثبات خسارة 
ع ات في الشركة الزميلة أو المشروستثماراال اضمحاللدليل موضوعي يثبت بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، بتحديد ما إذا كان هناك 

والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة  ضمحاللليل، تقوم المجموعة بإحتساب قيمة االالمشترك. إذا وجد مثل هذا الد
 الدخل.قائمة في  ضمحاللالزميلة أو المشروع المشترك وقيمتها المدرجة، ومن ثم إثبات خسارة اال

 
اسات المحاسبية للشركات الزميلة مطابقة بشكل جوهري إن تواريخ إعداد التقارير المالية للشركات الزميلة والمجموعة متطابقة والسي

لى القوائم علتلك المستخدمة من قبل المجموعة فيما يتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابهة في الظروف المتماثلة. يتم إجراء تعديالت 
لدى المجموعة أية قيود جوهرية حول  ال توجد لتحديد أي اختالفات في السياسات المحاسبية التي قد تكون قائمة.المالية الموحدة 

 قدرتها على استرجاع أو استخدام موجوداتها وتسوية مطلوباتها.
 

 تحويل العمالت األجنبية )ب(
 

 المعامالت واألرصدة  (1)
 

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

تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ الميزانية. يتم تضمين أي يتم 
 فروق ناتجة من الصرف في "دخل المتاجرة" في القائمة الموحدة للدخل.

 
 تواريخبجنبية يتم تحويلها بإستخدام أسعار الصرف السائدة غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األالموجودات والمطلوبات 

اسة بالقيمة المقالمصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر غير النقدية ات ستثمارااللمعامالت. يتم تحويل المبدئية ل
الدخل  حديد القيمة العادلة ويتم تضمين الفروق فيالعادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه ت

ح االشامل اآلخر كجزء من تعديل القيمة العادلة للبنود المعنية، إال إذا كانت هذه البنود تم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرب
 القائمة الموحدة للدخل.، ففي هذه الحالة يتم تسجيلها في الفعالتحوط الأو الخسائر أو هي جزء  من إستراتيجية 

 
 شركات المجموعة  (2)
 

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

في "إحتياطي تحويل العمالت األجنبية" التي تشكل جزءا  من الدخل  عن التحويل. يتم تضمين أي فروق ناتجة ماليةإعداد التقارير ال
يتم جنبية، . عند إستبعاد العمليات األر بإستثناء إلى الحد الذي تم فيه تخصيص فروق التحويل إلى الحقوق غير المسيطرةالشامل اآلخ

 والمثبتة مسبقا  في الدخل الشامل األخر في القائمة الموحدة للدخل.  فروق التحويل المرتبطة بهاإثبات 
 
 األدوات المالية  ج(
 

يعتمد تصنيف األدوات المالية عند اإلثبات المبدئي على الغرض الذي من أجله تم اقتناء األدوات المالية وعلى خصائصها. يتم إثبات 
إلضافة إلى البنود غير المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر تضاف إليها باجميع األدوات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة 

يتم إطفاء العالوات والخصومات على أسس منتظمة حتى تاريخ تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة  إلى إقتناؤها أو إصدارها. 
 . حسب مقتضى الحالئد أو مصروفات الفوائد، بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وترحل إلى دخل الفوا هاستحقاقإ
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3.3
 

 )تتمة(األدوات المالية  ج(
 

 تاريخ اإلثبات  (1)
 

و أجميع المشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ السداد، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بتسليم 
العادية هي تلك التي تتعلق بشراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات  والمبيعاتتوصيل الموجود. المشتريات 

 ار الزمني المنصوص عليه عامة  في القوانين أو حسب أعراف السوق. خالل اإلط
 

 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية  (2)
 

 مبإستخدا هاإلى إستحقاقاتمركزية مبدئيا  بسعر التكلفة. يتم إطفاء العالوات والخصومات بات أذونات الخزانة وودائع لدى بنوك يتم إث
 طريقة سعر الفائدة الفعلي. 

 

 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وقروض وسلف (3)
 

الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى والقروض والسلف هي الموجودات المالية التي لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد 
طة سدادها التي تم تعديل خ هي القروضالمعاد التفاوض بشأنها قروض الفي السوق النشطة. وال يتم تداولها وتواريخ إستحقاق ثابتة 

ودون  ضمانالفي بعض الحاالت مع تحسن يير في التدفقات النقدية للمقترض، عمالء الجارية لتتماشى مع التغالعالقات  كجزء من
في  موضحكما هو للمجموعة لي وفقا لسياسة التصنيف االئتماني الداخالموجودات هذه تصنيف مخاطر تنازالت أخرى.  ةأيتقديم 
 )ج(. 31 إيضاح

 

دلة ابعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس القروض والسلف الحقا  بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي، معدلة لتحوط القيمة الع
القائمة  في تلك الموجودات اضمحالل. يتم إثبات الخسائر الناتجة من ضمحاللبفعالية، بعد حسم أي مبالغ تم شطبها ومخصص اال

في الميزانية  ضمحاللخرى" وحساب مخصص االاألمخصصات الض وومخصص لخسائر القرصافي الموحدة للدخل ضمن "
خصومات من االقتناء والرسوم التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ  وأالموحدة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي عالوات 

 الفائدة الفعلي. يتم تضمين اإلطفاء ضمن "دخل الفوائد" في القائمة الموحدة للدخل.من سعر 
 

 أدوات الدين (4)
 

 يتم قياس أدوات الدين بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل سعر الفائدة إذا:
 

تحصيل التدفقات النقدية الموجودات من أجل ب االحتفاظيتم اإلحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى  -
 و؛ التعاقدية

تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية إلى تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي هي فقط مدفوعات المبالغ األصلية  -
 والفوائد للمبالغ األصلية القائمة.

 

افة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر. باإلض إذا تم استيفاء أي من هذين المعيارين، فأنه يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية
الموجودات  اختيار اإلثبات المبدئي للتصنيف للمجموعةإلى ذلك، حتى لو كانت الموجودات المالية تستوفي معايير التكلفة المطفأة يجوز 
 عمال.األالمالية كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر على أساس نموذج 

 

رباح كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األ"سب المجموعة أي تغييرات في القيمة العادلة في القائمة الموحدة للدخل للموجودات المصنفة تحت
 . ال يتم إثبات التغير في القيمة للموجودات المدرجة بالتكلفة أو التكلفة المطفأة."أو الخسائر

 

 ات أسهم حقوق الملكيةاستثمار (5)
 

ة إذا قامت المجموع إالأسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر، أدوات ات في ستثماريتم تصنيف اال
ات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر عند استثماربتصنيف 

أسهم وات أدللمجموعة عمل اختيار ال رجعه فيه على أساس كل أداة على حدة لتصنيف  يجوزي، اإلثبات المبدئي. عند اإلثبات المبدئ
. إذا تم تصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة

ال ر والدخل الشامل اآلخ فيسب والخسائر، بإستثناء دخل أرباح األسهم يتم إثبات جميع المكاالعادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر، فأنه 
 يتم الحقا  تضمينها في القائمة الموحدة للدخل.
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 )تتمة(األدوات المالية  )ج(
 

 مالية أخرى أدوات (6)
 

 يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:
 تم إقتناؤها أساسا  لغرض بيعها في المدى القريب؛ -

 وأفعلي لربحية قصير األجل؛  نمطمن محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتهما معا  وأحدث  عند اإلثبات المبدئي، تعد جزءا   -

 ن مالي.اهي مشتقات مالية وغير مصنفة وفعالة كأداة تحوط أو ضم -
 

 .ضمحالليتم فقط فحص الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة لال
 

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

ال يتم فصل المشتقات الضمنية في األدوات المالية األخرى من العقود المحتوية حيث يتم األخذ في االعتبار العقد بأكمله من أجل تحديد 
عادلة لعقد الخسائر، يتم إثبات التغيرات في القيمة الكمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو  تلك األدوات الماليةتصنيفها. يتم تصنيف 

 بالكامل في القائمة الموحدة للدخل. 
 

 ودائع ومطلوبات ثانوية (8)
 

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

 إستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )د(
 

 ( عند:ةمشابهالمالية الموجودات الالموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من  يتم إستبعاد
 

 م التدفقات النقدية من الموجود؛انقضاء الحقوق في استال -
 

ن تأخير دوقيام المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجود وتعهدت بسداد التدفقات المستلمة بالكامل  -
 جوهري إلى طرف ثالث بموجب "ترتيب سداد"؛ أو

 

( قامت المجموعة بنقل جميع مخاطر ومكافآت 1قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود سواء  ) -
 على الموجود.( عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع مخاطر ومكافآت الموجود ولكنها قامت بنقل السيطرة 2الموجود أو )

 

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

 اتفاقيات إعادة شراء  )هـ(
 

لمقابل ا ات بموجب اتفاقيات إعادة شراء بسعر محدد مسبقا ، فإنها تبقى في الميزانية الموحدة، ويتم تضمينستثماربيع االحيثما يتم 
المستلم في "إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء". يتم معالجة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم 

 استحقاقها على مدى فترة تنفيذ االتفاقية باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. 
 

 تحديد القيمة العادلة )و(
 

اريخ ت السوق في مشاركيبين  ةمعاملة منظممطلوب في  لدفعه لتحوي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هو السعر القيمة العادلة 
للموجود  في السوق الرئيسي إما تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن بالقياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض 
 أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي. أو المطلوب؛ أو في السوق األكثر فائدة للموجود

 

التوالي عند  علىفي السوق يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المسعرة في السوق النشطة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة 
 إقفال العمل بتاريخ الميزانية. 

 

 لمبالغ المستحقة الدفع عند الطلب. ت التي لديها ميزة الدفع عند الطلب هي اللمطلوباالقيمة العادلة 
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 )تتمة( تحديد القيمة العادلة )و(
 

ر مستحقة الدفع يالسوق النشطة وغ يغير المسعرة فو والمطلوبات المالية التي تستحق عليها فوائديتم تحديد القيمة العادلة للموجودات 
على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة السوقية الحالية ألدوات مالية تحمــل نفس الشروط وخصائص  عند الطلب بناء  

 المخاطر.  
 

لكية غير المسعرة في السوق النشطة، فإنه يتم تحديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع إلى ات أسهم حقوق المستثمارالبالنسبة 
يتم تقييم حالية. التقنيات التقييم  صافي قيمةالقيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مشابهة لها بصورة جوهرية، أو يتم تحديدها باستخدام 

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

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

 التسعير. خياريتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة غير المسعرة إما على أساس التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج 

 
فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  قامت المجموعة بتحديدالقيمة العادلة، اإلفصاح عن لغرض 

 . الموجودات أو المطلوبات
 

بين ت فيما حويالحدثت تما إذا كانت قد  المجموعةحدد تالمالية على أساس متكرر،  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 
 أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياسإلى  )استنادا  تصنيفها المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم 

 .34المفصح عنه في إيضاح مالي إعداد تقرير ( في نهاية كل فترة قيمتها العادلة ككل
 
 الموجودات المالية اضمحالل )ز(
 

موجود مالي محدد أو مجموعة من  اضمحاللييم في تاريخ كل ميزانية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت يتم عمل تق
أي ة والموجودات المالية. إذا وجد هذا الدليل، فإنه يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لهذا الموجود أو مجموعة من الموجودات المالي

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

 
التقصير أو التأخير من جانب المقترض أو إعادة هيكلة من الممكن إن يتضمن دليل الموضوعي بأن الموجودات المالية مضمحلة على 

الجهة  أولمقترض مؤشرات بأن اوالسلف من قبل المجموعة وفقا  لشروط التي تضعها المجموعة ولن تنظر في خالف ذلك، القروض 
معلومات أخرى يمكن مالحظتها تتعلق بمجموعة من الموجودات أو أو زوال السوق النشط لألورق المالية لإلفالس المصدرة ستتعرض 

ية المرتبطة االقتصادالظروف أو ع الدفع من قبل المقترضين أو الجهات المصدرة في المجموعة المالية مثل التغيرات السلبية في أوضا
 في المجموعة. بعدم الدفع

 
على سعر  ناء  رى التي تستحق عليها فائدة بتخصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للقروض والموجودات المالية األخ

و سعر ه اضمحاللالفائدة الفعلي األصلي للموجود المالي. إذا كان القرض ذو معدل فائدة متغير، فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة 
دية لنقاالفائدة الفعلي الحالي. إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية المرهونة تعكس التدفقات 

التي من الممكن إن تنتج من حجز الرهن محسوم منها تكاليف الحصول على الرهن وبيع الرهن سواء كان أو لم يكن حجز الرهن 
 محتمال .

 
ماعي ج اضمحاللباإلضافة إلى مخصصات معينة مقابل الموجودات المالية الهامة بشكل فردي، تقوم المجموعة أيضا  بعمل مخصص 

ت المالية والتي بالرغم من أنه لم يتم تحديدها كونها تتطلب عمل مخصص معين إال أن مخاطرها أعلى من لمجموعة من الموجودا
تلك المثبتة مبدئيا . يتم تجميع الموجودات المالية على أساس خصائص مخاطر اإلئتمان المشابهة التي تدل على قدرة المدينون على 

اقدية ويتم تقدير المخصص الجماعي ألي من هذه المجموعات حينما تكون خصائص دفع جميع المبالغ المستحقة وفقا  للشروط التع
أي من العوامل مثل تدهور  االعتبارمخاطر اإلئتمان لمجموعة من الموجودات المالية متدهورة. هذه التصنيفات الداخلية تأخذ في 

ص أو تراجع في التدفقات النقدية ويعتمد المبلغ المخصمخاطر البلد والقطاع والتقادم التكنولوجي باإلضافة إلى تحديد ضعف هيكلي 
 على النمط التاريخي للخسائر ضمن كل مجموعة وتعدل لتعكس التغيرات اإلقتصادية الحالية.
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 )تتمة( الموجودات المالية اضمحالل )ز(

 
يتم شطب القروض وما يرتبط بها من مخصصات عندما ال يكون هناك إحتمال واقعي لإلسترداد في المستقبل وتم تحقيق جميع 

المقدر في السنة الالحقة، نتيجة لحدوثه بعد إثبات قيمة  ضمحاللإذا زاد أو انخفض مبلغ اال الضمانات أو تم تحويلها إلى المجموعة.
المثبتة مسبقا  يتم زيادته أو تخفيضه عن طريق تعديل حساب المخصص. إذا تم استرداد  ضمحالل، عندئذ فإن خسارة االضمحاللاال

في القائمة الموحدة  "خرىاألمخصصات المخصص خسائر القروض وضمن المبالغ المشطوبة في وقت الحق، فأنه يتم إدراجها 
 . للدخل

 
 محاسبة التحوط  )ح(
 

ة المقايضات وعقود الخيارات إلدارو العقود المستقبلية والعقود اآلجلة تدخل المجموعة في معامالت األدوات المالية المشتقة متضمنة  
الناتجة من المعامالت المتنبأ بها. لكي تتمكن من إدارة  التعرضات ألسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية، بما في ذلك التعرضات

المخاطر المعنية، تطبق المجموعة محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي معايير محددة. تدرج المشتقات بالقيمة العادلة. المشتقات 
وقية تدرج المشتقات التي تحمل قيما  س التي تحمل قيما  سوقية موجبة تدرج ضمن "فوائد مستحقة القبض والموجودات األخرى" بينما

 سالبة ضمن "فوائد مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى" في الميزانية الموحدة. 
 

في بداية عالقة التحوط، تقوم المجموعة رسميا  بتوثيق عالقة التحوط بين بند التحوط وأداة التحوط، متضمنة طبيعة المخاطر وأهداف 
ق عالقة التحوط تشكل جزءا  من وثائ فاعليةيتم استخدامها في تقييم سالتي  الطرقإدارة المخاطر للقيام بالتحوط.  وإستراتيجية
 المجموعة.

 

أيضا  عند بدء عالقة التحوط، يتم عمل تقييم رسمي للتأكد من إن أداة التحوط المتوقعة ذات فاعلية عالية في موازنة المخاطر المصنفة 
ات في . يعتبر التحوط ذو فاعلية عالية إذا كانت التغيرإعداد كل تقرير مالييتم عادة تقييم التحوط رسميا  في تاريخ في بند التحوط. 

. %125إلى  %80القيمة العادلة أو التدفقات النقدية العائدة إلى مخاطر التحوط خالل الفترة التي تم فيها التحوط كانت مغطاة بين مدى 
يها أداة التحوط متنبأ بها، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت المعاملة المحتملة ذو فاعلية عالية وتقدم تعرضات في الحاالت التي تكون ف

 للتغيرات في التدفقات النقدية والتي يمكن إن تؤثر بشكل جوهري على القائمة الموحدة للدخل.
 

لعادلة والذي يغطي مخاطر التغيير في القيمة العادلة ( تحوط القيمة ا1ألغراض محاسبة التحوط، يصنف التحوط إلى فئتين: )
( تحوط التدفقات النقدية والذي يغطي مخاطر تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة سواء بمخاطرة 2للموجودات والمطلوبات المثبتة؛ و)

 معينة متعلقة بموجود أو بمطلوب مثبت أو بمعاملة متنبأ بها. 
 

 القيمة العادلة تحوطات (1)
 

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

 ثبت الفرق في القائمة الموحدة للدخل. تحوطها وي
 

إلغاؤها أو تنفيذها، أو لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط. لبنود أو  تتوقف عالقة التحوط عندما تكون األدوات المالية المحوطة قد تم بيعها
ن تحوطها والقيمة التي تم إدراجها من دوالتحوط المسجلة بالتكلفة المطفأة، فإن الفرق بين القيمة المدرجة للبند المحوط عند انتهاء مدته 

ة  في حوط، فأنه يتم إثبات تعديل القيمة العادلة غير المطفأة مباشرتتطفأ على مدى المدة المتبقية للتحوط األصلي. إذا تم إستبعاد بند ال
 القائمة الموحدة للدخل.

 
 تحوطات التدفقات النقدية  (2)

 
لتي تتوافر فيها شروط محاسبة التحوط، يتم إثبات جزء المكسب أو الخسارة من أداة التحوط التي فيما يتعلق بتحوط التدفقات النقدية ا

ثباته مباشرة  ، إذا وجد، فيتم إالفعال للقيمة العادلة للمشتقات المالية. أما الجزء غير الدخل الشامل اآلخرتعتبر تحوطا  فعاال  مبدئيا  في 
 تاجرة ".في القائمة الموحدة للدخل "كدخل الم
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 )تتمة(محاسبة التحوط  )ح(
 

 )تتمة(تحوطات التدفقات النقدية  (2)

ة للدخل في إلى القائمة الموحد الدخل الشامل اآلخريتم تحويل مكاسب أو خسائر التدفقات النقدية المحوطة بفعالية المثبتة مبدئيا  في 
 والفترة التي تؤثر فيها المعاملة المحوطة على القائمة الموحدة للدخل أو يتم تضمينها في القياس المبدئي لتكلفة الموجود أو المطلوب ذ

 .ةالصل
 

ثباتها تم إأي مكاسب أو خسائر ناتجة من تغيرات القيمة العادلة ألداة التحوط  ،ولمعامالت التحوط غير المؤهلة لمحاسبة التحوط فإن
 القائمة الموحدة للدخل للسنة.في 
 

إلغاؤها أو تنفيذها أو لم تعد مؤهلة لمحاسبة  أو يتوقف استخدام محاسبة التحوط عندما تكون األدوات المالية المحوطة قد تم بيعها
الشامل  الدخلالمثبتة في  التحوطالتدفقات النقدية، فأن أي مكسب أو خسارة متراكمة ناتجة عن األدوات تحوطات التحوط. في حالة 

سب لة التحوط فإن صافي المكحتى تحدث المعاملة المتنبأ بها، إال في حالة توقع عدم حدوث معام الدخل الشامل اآلخرتبقى في اآلخر 
 إلى القائمة الموحدة للدخل للسنة. يتم تحويلها أو الخسارة المتراكمة المثبتة في الحقوق 

 

 مقاصة األدوات المالية  )ط(
 

ذ يتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية فقط وإظهار صافي المبلغ في الميزانية الموحدة إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنف
 لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ. 

 
 إثبات اإليراد )ي(
 

يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل إن تتدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليراد بموثوقية. كما يجب 
 :إثبات اإليرادالوفاء بمعايير اإلثبات المحددة التالية قبل 

 

 دخل الفوائد ومصروفات الفوائد  (1)
 

دة الفعلي وهو فوائد بمعدل الفائالفوائد أو مصروفات ال، فأنه يتم تسجيل دخل التي تستحق عليها فائدةالمالية بالنسبة لجميع األدوات 
المعدل الذي بموجبه يتم خصم اإليرادات النقدية المتوقعة مستقبال  خالل العمر الزمني للموجود المالي من المبلغ الصافي المدرج 

أكثر من الدخل. ال يتم يوما  أو  90تستبعد الفوائد المتأخرة عن السداد للموجود المالي أو المطلوب المالي أو فترة أقصر، أيهما أنسب. 
 القروض المضمحلة والسلف والموجودات المالية األخرى ضمن القائمة الموحدة للدخل.إثبات الفوائد على 

 

 دخل الرسوم والعموالت (2)
 

ها إال إذا تم مارالناتجة من اإلئتمان كجزء ال يتجزأ لمعدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية، ويتم إثباتها على مدى أعالرسوم يتم معاملة 
 . اكتسابهابيع المخاطر إلى طرف آخر عندها يتم إثباتها مباشرة . يتم إثبات دخل الرسوم والعموالت األخرى عند 

 

 دخل أرباح أسهم  (3)
 

 المجموعة الحق الستالم مدفوعاتها.لدى يتم إثبات دخل أرباح األسهم عندما يوجد 
 

 األخر دمج األعمال والشهرة والموجودات غير الملموسة  )ك(
 

 القتناءادمج األعمال بإستخدام طريقة الشراء للمحاسبة. يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقيم العادلة بتاريخ  احتسابيتم 
 مباشرة  كشهرة. يتم معاملة التغيرات في حصة ملكية الشركة األم على صافي الموجودات المقتناة االقتناءمع إثبات أي زيادة في تكلفة 

 في الشركة التابعة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت بين حاملي األسهم ويتم تسجيلها في الحقوق.
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 )تتمة( األخر دمج األعمال والشهرة والموجودات غير الملموسة  )ك(
 

من دمج األعمال مبدئيا  بالتكلفة، والتي تعد الزيادة في التكلفة دمج األعمال على حصة المجموعة في صافي  يتم قياس الشهرة المقتناة
 ضمحاللالقيمة العادلة المحددة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المقتناة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم فحص الشهرة لال

التكلفة يتم قياس الشهرة ب، ات تشير بأن الشهرة يمكن أن تكون مضمحلة. بعد اإلثبات المبدئيإذا وجدت مؤشر ذلكسنويا  أو أكثر من 
 متراكمة. اضمحاللبعد حسم أي خسائر 

 

يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند اإلثبات المبدئي بقيمها العادلة بتاريخ اإلثبات. بعد اإلثبات المبدئي، تدرج الموجودات غير 
 بقيمها األصلية المثبتة بعد حسم أي خسائر اضمحالل متراكمة.الملموسة 

 

عن طريق تقييم المبلغ القابل لإلسترداد للوحدة المنتجة بأعمار غير محددة يتم تحديد اضمحالل الشهرة والموجودات غير الملموسة 
موعة مة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد )أو مجمنتجة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. إذا كانت القيالوحدات من الللنقد )أو مجموعة 

 ضمحالل مباشرة  في القائمة الموحدة للدخل. االالمدرجة للوحدة فأنه يتم إثبات خسارة  قيمهامنتجة للنقد( أدنى من الوحدات من ال
 

قتناة في دمج األعمال، من تاريخ المبأعمار غير محددة لغرض فحص االضمحالل، يتم تخصيص الشهرة والموجودات غير الملموسة 
أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد، والتي من المتوقع أن تستفيد من أعمال من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة لكل وحدة  االقتناء

وحدات. كل الوحدات أو مجموعة من ال لتلكالدمج، بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للمجموعة تم تخصيصها 
 وحدة أو مجموعة من الوحدات التي تم تخصيص الشهرة لها: 

 

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

معيار لالقطاع األساسي سواء قطاعات التقارير الرئيسية أو قطاعات األعمال الثانوية للمجموعة المحددة وفقا  ل ليست أكبر من -
 المتعلق بالقطاعات التشغيلية. 8الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 ممتلكات ومعدات )ل(
 

ة التقييم. ديتم إثبات األراضي المملوكة ملكا  حرا  مبدئيا  بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم إدراج األراضي المملوكة ملكا  حرا  بمبالغ إعا
 يتم عمل إعادة التقييم على أساس دوري من قبل مثمني عقارات مختصين. يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األدلة القائمة على
 السوق. يتم إثبات نتائج فائض إعادة التقييم كبند منفصل ضمن الحقوق. يتم إثبات العجز من إعادة التقييم، إن وجد، في القائمة الموحدة

ل الفائض يتم مقاصته مباشرة  مقابالذي المثبت مسبقا  على نفس الموجود الذي يقوم مباشرةُ بمقاصة الفائض للدخل، بإستثناء العجز 
 .ضمن الحقوق طي إعادة التقييمفي إحتيا

 

 .واالضمحالل تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد حسم اإلستهالك المتراكم
 

 يحسب اإلستهالك على الممتلكات والمباني والمعدات األخرى على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. 
 

 :لتاليلغرض حساب اإلستهالك هي كاإن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات 
 

   سنة  50إلى  40 مباني مملوكة ملكا  حرا 

 على مدى فترة عقد التأجير مباني وأراضي مستأجرة 

 سنوات 10لغاية  ممتلكات ومعدات أخرى 
 

 استثمار عقاري )م(
 

تم اكتساب عوائد إيجارات طويلة األجل وال ياالستفادة من االرتفاع في ثمنها أو يتم تصنيف األراضي والمباني المحتفظ بها لغرض 
ستهالك إقياس االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد حسم اإلستهالك المتراكم )إعادة شغلها من قبل المجموعة كاستثمارات عقارية. يتم 

و سب أالمتراكم. يتم إثبات المكاسنة بإستخدام طريقة القسط الثابت( واالضمحالل  40لـبناء  على األعمار اإلنتاجية المقدرة المباني 
 .في فترة السحب أو إتمام عملية البيعلدخل الموحدة لقائمة الالعقاري في  أو استبعاد االستثمار بيعمن الناتجة ئر الخسا
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 نقد وما في حكمهال )ن(
 

يشمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء الودائع اإلحتياطية اإلجبارية، مضافا  إليها ودائع لدى بنوك 
 ومؤسسات مالية أخرى وأذونات خزانة ذات تواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل.

 
 مخصصات )س(

 

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

 

 مزايا الموظفين )ع(
 

 لنظام التقاعد المزايا المحددة
در اإلمكان على مزايا التقاعدية للموظفين بشكل متساوي بقيتم إثبات تكاليف نظام التقاعد بصورة منتظمة بحيث تتوافق تكاليف تقديم ال

يتم إثبات إعادة قياسات صافي إلتزام المزايا المحددة، والتي تشتمل على المكاسب والخسائر فترة الخدمة للموظفين المعنيين. 
لشامل تثناء الفوائد( مباشرة  في الدخل ا، وعائد موجودات النظام )بإستثناء الفوائد( وتأثير سقف الموجودات )إن وجدت، بإساإلكتوارية

 اآلخر 
 

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

 

 ضرائب )ف(
 

ال توجد ضرائب دخل على الشركة في مملكة البحرين. وتحسب ضرائب الدخل على الوحدات األجنبية وفقا  لألنظمة المالية المعمول 
 بها في الدول التي تعمل بها المجموعة. 

 

متوقع سداده. من اليتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات لجميع الفروق المؤقتة وتحتسب على أساس المعدل الذي 
 يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة فقط إذا كان االسترداد محتمال . 

 

 موجودات األمانة )ص(
 

 فإنها ال تدرج في الميزانية الموحدة. وفقا  لذلك،الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة ال يتم معاملتها كموجودات للمجموعة، 
 

 حقوق غير مسيطرة  )ق(
 

 البنك. إلى حقوق مساهميالتي ال تنسب تمثل الحقوق غير المسيطرة جزء الربح أو الخسارة وصافي الموجودات في الشركات التابعة 
 يتم احتساب أي تغير في حصة ملكية المجموعة في الشركة التابعة التي ال ينتج عنه فقدان السيطرة كمعاملة أسهم حقوق.

 

 1ة ضمن رأس المال فئة ائمة مدرجأوراق رأسمالية د (ر)
 

ضمن الحقوق في الميزانية الموحدة وسيتم احتساب الكوبون  للمجموعة 1الدائمة ضمن رأس المال فئة  يتم إثبات األوراق الرأسمالية
 المقابل لتلك األوراق الرأسمالية كمدين في األرباح المبقاة.

 

 أرباح على األسهم العادية  (ش)
 

 سهم العادية كمطلوب وتخصم من الحقوق عندما يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك.يتم إثبات األرباح على األ
 

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

من البيع الالحق  ناتجم من الحقوق. يتم تضمين أي فائض/عجز )أسهم الخزانة( بالتكلفة وتخصأدوات الملكية الخاصة بالبنك يتم إثبات 
 إحتياطي رأس المال في الحقوق.ضمن ألسهم الخزانة 

 
 برنامج شراء أسهم للموظفين  (ث)
 

 تدير المجموعة برنامج شراء أسهم للموظفين المؤهلين. ويتم إطفاء الفرق بين سعر اإلصدار والقيمة العادلة لألسهم بتاريخ المنح على
 فترة االكتساب في القائمة الموحدة للدخل مع عمل تأثير مماثل للحقوق. مدى

 

 وإلتزامات القرضضمانات مالية  (خ)
 

 قبول.تقوم المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية بتقديم ضمانات مالية، تتألف من إعتمادات مستندية وخطابات ضمان وخطابات 
موعة عمل مدفوعات لتعويض حاملي عن الخسارة التي تم تكبدها نتيجة لفشل المالية هي عقود التي تتطلب من المج تالضمانا

مقترض محدد بعمل مدفوعات عندما تكون مستحقة وفقا  لشروط أداة الدين. إن التزامات القرض هي إلتزامات مؤكدة لتقديم اإلئتمان 
 وفقا  للشروط والبنود المحددة مسبقا .

 
دار معدله لتكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة  إلى إصفي القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة،  يتم إثبات الضمانات المالية مبدئيا  

. بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان بعالوة اإلطفاء أو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية الضمان
 لى.  يهما أع، أي التزام مالي ناتج من الضمان

 
 الخدمات المصرفية اإلسالمية (ذ)
 

 يتم إجراء أنشطة الخدمات المصرفية اإلسالمية للمجموعة وفقا  لمبادئ الشريعة اإلسالمية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. 
 
 أرباح محظورة شرعا   -

بتجنب اإليرادات الناتجة من مصادر ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية. وعليه تقوم المجموعة بترحيل  الخدمات التشغيلية اإلسالميةتلتزم 
 باستخدامها ألغراض اجتماعية خيرية.  الخدمات التشغيلية اإلسالميةهذه اإليرادات إلى حساب الصدقات والتي تقوم 

 
 األموال المختلطة  -

 . للمجموعةوال العمليات التقليدية ال يتم خلط أموال العمليات اإلسالمية مع أم
 
 المنتجات اإلسالمية (ظ)
 

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

شراء الموجود وكذلك ينص على مبلغ الربح الذي يتوجب والذي بموجبه تقوم المجموعة )البائع( بإبالغ المشتري السعر الذي تم فيه 
 إثباته.

 
 اإلجارة

هو عقد تأجير بين المجموعة )المؤجر( والعميل )المستأجر(، الذي بموجبه تكتسب المجموعة ربح عن طريق احتساب إيجارات على 
 الموجودات المؤجرة للعميل.

 
 التورق

 ن المجموعة على أساس الدفع المؤجل ومن ثم بيعها نقدا  على الفور إلى طرف أخر.هو عقد بيع الذي بموجبه يشتري العميل السلع م
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  3

 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3.3

 
 )تتمة(المنتجات اإلسالمية  (ض)
 

 المضاربة
هو عقد بين طرفين؛ يقدم أحدهما األموال ويسمى برب المال ويقدم الطرف اآلخر الجهد والخبرة ويسمى بالمضارب وهو المسئول 

هذه األموال في مشروع أو نشاط محدد نظير نسبة من دخل المضارب متفق عليها مسبقا . في حالة الخسارة اإلعتيادية؛  استثمارعن 
له بينما سيتحمل المضارب خسارة جهوده. ومع ذلك، في حالة العجز عن السداد أو التقصير أو انتهاك سيتحمل رب المال خسارة أموا

أي من شروط أو بنود عقد المضاربة، سيتحمل المضارب فقط الخسائر. يمكن للمجموعة أن تعمل كمضارب عند قبول األموال من 
 لمضاربة.المودعين وكرب المال عندما تستثمر هذه األموال على أساس ا

 
 الوكالة

ه وفقا  لشروط محددة نظير أتعاب معينة )مبلغ استثمارهو عقد الذي بموجبه تقدم المجموعة مبلغ معين من المال للوكيل الذي يقوم ب
روط ش من المال أو نسبة من المبلغ المستثمر(. يلتزم الوكيل بإسترجاع المبلغ في حالة التخلف عن السداد أو التقصير أو انتهاك أي من

 وبنود عقد الوكالة. 
 

 اإلستصناع 
ناء على أمر من صاحب العقد بتصنيع أو إقت إن اإلستصناع هو عقد بيع بين صاحب العقد والمتعهد الذي بموجبه يتعهد المتعهد بناء  

ستلمة مقدما  كمبالغ م موضوع العقد وفقا  لمواصفات، ومن ثم بيعها إلى صاحب العقد بسعر متفق عليه وطريقة التسوية سواء  كان ذلك
 أو عن طريق األقساط أو تأجيلها إلى تاريخ مستقبلي محدد. 

 
 إثبات اإليراد

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

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

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

 
يستند الدخل )الخسارة( من التمويل بالمضاربة على النتائج المتوقعة معدله لنتائج الفعلية حسب الحاجة، في حين إن الخسائر تحتسب 

 لدخل. لبالمثل 
 

يتم  .يتم إثبات الدخل المقدر من عقد الوكالة على أساس اإلستحقاق على مدى فترة العقد، ويتم تعديله مقابل الدخل الفعلي عند استالمه
 احتساب الخسائر عند تاريخ اإلعالن عنها من قبل الوكيل. 

 
 المطلقة ستثمارحسابات االحقوق حاملي أرباح حصة  (أ.أ)
 

حاملي وق حقيتم احتساب األرباح بعد األخذ في االعتبار جميع اإليرادات والمصروفات في نهاية السنة المالية ويتم توزيعها بين 
حسابات حاملي الحقوق . يتم احتساب حصة األرباح لالمجموعة ومساهميوالتي تتضمن مودعين المضاربة المطلقة  ستثمارحسابات اال
 المطلقة على أساس أرصدة ودائعهم اليومية على مدار السنة، بعد خصم أتعاب المضاربة المتفق عليها والمعلنة. االستثمار 

 
 .بعدم االمتثال بأحكام الشريعةأية مصروفات فيما يتعلق  المطلقة ستثمارحاملي حسابات االحقوق تحمل يال 
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 صافي دخل الفوائد 4
 

 2015 2016 دخل الفوائد  )أ(

 ─────── ─────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

 57.014 94.682 أذونات خزانة   
 51.494 51.285 ودائع لدى بنوك 
 875.845 946.358 قروض وسلف

 206.941 227.473 ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمار
 ─────── ─────── 
 1.319.798 1.191.294 
 ─────── ─────── 

 

 2015 2016 مصروفات الفوائد )ب(

 ─────── ─────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 36.395 52.009 ودائع من بنوك )متضمنة إتفاقيات إعادة شراء(
 330.589 429.629 ودائع العمالء

 9.594 9.928 مطلوبات ثانوية
 ─────── ─────── 
 491.566 376.578 
 ─────── ─────── 

 814.716 828.232 دخل الفوائد يصاف

 ════════ ════════ 
 

 2015 2016 وأخر رسوم وعموالت  5

 ─────── ─────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

   دخل الرسوم والعموالت 
 136.915 117.217 خدمات المعامالت المصرفية -  
 22.510 29.122 رسوم اإلدارة واألداء والسمسرة -  

 (6.090) (8.568) مصروفات الرسوم والعموالت
 4.577 35.519 أخرى 

 ─────── ─────── 
 173.290 157.912 
 ════════ ════════ 

 

مليون دوالر أمريكي( من دخل الرسوم  8.1: 2015مليون دوالر أمريكي ) 9.9مدرجة ضمن "رسوم اإلدارة واألداء والسمسرة" مبلغ وقدره 
 المتعلقة بأنشطة األمانة والوكالة األخرى.

 

 2015 2016 دخل المتاجرة 6

 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

 31.471 41.383 معامالت العمالء – عمالت األجنبيةال صرف   
 274 6.905 الخاصة بالبنك متاجرة الأنشطة 

 ─────── ─────── 
 48.288 31.745 
 ════════ ════════ 
 مركزيةقد وأرصدة لد  بنوك ن )أ( 7

 2016 2015 

 ─────── ─────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

   
 663.378 665.894 (24اإلجباري )إيضاح  حتياطيمركزية، باستثناء ودائع اإلة لدى بنوك نقد وأرصد

 389.540 247.030 مركزيةودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك 

 ─────── ─────── 
 912.924 1.052.918 

 ════════ ════════ 
 اليومية. يةعمليات التشغيلالفي  لالستخدام ةاإلجباري غير متوفر حتياطيئع اإلإن ودا
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 مركزيةبنوك أذونات خزانة وودائع لد   )ب( 7
 2016 2015 
 ───────

─ 

───────

─ 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 159.023 151.026 مصرف البحرين المركزي

 873.629 1.396.752 بنك الكويت المركزي 

 854.182 716.386 البنك المركزي المصري

 142.206 163.831 البنك المركزي العراقي

 88.905 36.851 بنك انجلترا

 ───────

─ 

───────

─ 
 2.464.846 2.117.945 

 ═══════

═ 

══════

═ 
 

 .التي تعمل فيها لدول المعنيةممولة من قبل الشركات التابعة للبنك في اهي ، المذكورة أعالهالودائع لدى البنوك المركزية وأذونات الخزانة 
 

 قروض وسلف 8
 2016  2015 

 

 ألف
 % دوالر أمريكي

 ألف
 % دوالر أمريكي

     أ( حسب القطاع الصناعي

 17.2 3.444.123 15.6 3.003.722 استهالكي/ شخصي

 8.1 1.627.076 7.5 1.439.689 رهن سكني

 24.8 4.959.662 23.9 4.604.115 تجاري وصناعي 

 24.2 4.846.517 26.9 5.188.090 عقاري

 5.1 1.013.876 4.2 817.111 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 18.0 3.598.305 19.2 3.709.224 خدمات 

 1.2 245.781 1.1 221.186 حكومي/ قطاع عام

 1.4 288.753 1.6 320.917 أخرى

 ──────── ──────
─ 

───────
─ 

──────
── 

 19.304.054 100.0 20.024.093 100.0 

  (312.013)  (380.239) محدد اضمحاللمحسوما  منها: مخصص 

  (358.899)  (316.932) جماعي اضمحاللمحسوما  منها: مخصص 

 ────────  ────────  
 18.606.883  19.353.181  

 ═══════  ═══════
═ 

 
 

 2016  2015 

 

 ألف
 % دوالر أمريكي

 ألف
 % دوالر أمريكي

     ب( حسب اإلقليم الجغرافي

 18.0 3.597.770 18.5 3.553.793 مملكة البحرين

 48.2 9.643.982 50.9 9.824.968 دولة الكويت

 12.6 2.539.884 14.5 2.804.696 دول مجلس التعاون األخرى

 7.4 1.471.846 6.7 1.300.502 المملكة المتحدة

 11.3 2.260.565 7.4 1.431.118 جمهورية مصر العربية 

 0.7 147.045 0.5 88.856 أوروبا ) بإستثناء المملكة المتحدة( 

 1.2 240.436 1.2 241.190 آسـيا )باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي(

 0.6 122.565 0.3 58.931 دول العالم  بقية

 ──────── ──────
─ 

──────── ──────
── 

 19.304.054 100.0 20.024.093 100.0 

  (312.013)  (380.239) محدد اضمحاللمحسوما  منها: مخصص 

  (358.899)  (316.932) جماعي اضمحاللمحسوما  منها: مخصص 

 ────────  ────────  
 18.606.883  19.353.181  

 ════════  ════════  
 

مجلس التعاون الخليجي وهي سلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية من تضم دول مجلس التعاون الخليجي األخرى أعضاء 
 المتحدة. 

 

 القروض والسلف. إئتمان)ج( لإلفصاح عن نوعية  31راجع إيضاح 
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 )تتمة( قروض وسلف 8
 

 موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة: تفاج( التحليل الزمني للقروض والسلف 
 2016 

 
 لغاية
 يوما   30

 إلى  31من 
 يوما   60

 إلى  61من 
 المجموع يوما   89

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     القروض والسلف

 122.640 30.202 27.256 65.182 األفراد

 88.983 61.182 8.714 19.087 الشركات

 ──────── ───────

─ 

───────

─ 

───────

─  84.269 35.970 91.384 211.623 
 ════════ ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 
 

 2015 

 
 لغاية
 يوما   30

 إلى  31من 

 يوما   60

 إلى  61من 

 المجموع يوما   89
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     القروض والسلف

 170.281 17.950 40.180 112.151 األفراد

 69.338 35.113 6.129 28.096 الشركات

 ──────── ───────

─ 

───────

─ 

───────

─  140.247 46.309 53.063 239.619 
 ════════ ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 
 

موعد استحقاقها بأيام قليلة. ال تعتبر القروض الفائت على تلك  يوما   30لغاية موعد استحقاقها الفائت تتضمن القروض والسلف 
 موعد استحقاقها المذكورة أعاله بأنها مضمحلة.الفائت 

 

 القروض والسلف المضمحلة بشكل فردي د( 
 

 2016  2015 

 المجموع شركات أفراد المجموع شركات أفراد 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

القروض إجمالي 
 368.810 335.865 32.945 448.104 414.552 33.552 المضمحلة 

 مخصصات
 (312.013) (283.883) (28.130) (380.239) (351.653) (28.586) محددة  اضمحالل

 ───────

─ 

──────── ──────── ───────

─ 

──────── ──────── 
 4.966 62.899 67.865 4.815 51.982 56.797 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

تغطية القروض 
 %84.6 %84.5 %85.4 %84.9 %84.8 %85.2 المضمحلة

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

 20.024.093 16.377.010 3.647.083 19.304.054 15.522.619 3.781.435 إجمالي القروض

نسبة القروض 
 %1.8 %2.1 %0.9 %2.3 %2.7 %0.9 المضمحلة

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

مليون دوالر  443.9القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض المضمحلة بشكل فردي  بلغت
واألوراق المالية نقد الالضمانات من  تتألفمليون دوالر أمريكي(.  444.6: 2015ديسمبر  31) 2016 ديسمبر 31أمريكي كما في 

 عقارات. الو
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 )تتمة( قروض وسلف 8

 
 القروض والسلف  اضمحاللمخصص  ( هـ
 

 القروض والسلف حسب الفئة:خسائر  اضمحالللمخصص تسوية فيما يلي 
 

 2016  2015 

 المجموع شركات أفراد  المجموع شركات أفراد 
 ألف 

 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف 
 دوالر

 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

        

 621.531 546.984 74.547  670.912 608.297 62.615 يناير 1في 

        إضافة/)حسم(:

مبالغ تم شطبها خالل 
 (111.323) (85.296) (26.027)  (122.945) (105.675) (17.270) السنة

 184.344 165.666 18.678  160.217 136.801 23.416 المخصص للسنة 

مبالغ مستردة خالل 
 (3.620) (318) (3.302)  (5.281) (1.085) (4.196) السنة

تعديالت سعر الصرف 
 (20.020) (18.739) (1.281)  (5.732) (5.315) (417) وتعديالت أخرى

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

─ 

──────

 670.912 608.297 62.615  697.171 633.023 64.148 ديسمبر 31في  ─
 ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ══════

═ 

══════

═  
 خر األمخصصات الض ووصافي مخصص القر )و(
 

 ض والمخصصات األخرى في القائمة الموحدة للدخل كالتالي:وسنة لمخصص خسائر القرللمخصص الافي يتم تحديد ص
 

 2016 2015 
 ────── ────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   

 184.344 160.217 )هـ((8للسنة على القروض والسلف )إيضاح  االضمحاللمخصص 

 القروض المشطوبة مخصص مبالغ مستردة من القروض والسلف خالل السنة )متضمنة 
 (22.032) (21.629) بالكامل في السنوات السابقة(    

 1.689 10.974 خرى األمخصصات الصافي 
 ───────

─ 

───────

 164.001 149.562 خرى األمخصصات الض وومخصص القر صافي ─
 ═══════

═ 
═══════

═  
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 ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمار 9

 2016 

 

 محتفظ 
 بها 

 بالتكلفة المطفأة 

 محتفظ 
بالقيمة بها 

 المجموع  العادلة

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    ات مسعرةاستثمار

 855.203 - 855.203 دول مجلس التعاون الخليجي  اتحكوملسندات وسندات دين 

 823.052 - 823.052 سندات دين حكومية أخرى وسندات 

 647.828 - 647.828 التعاون الخليجي سندات شركات حكومات دول مجلس

    أذونات ذات معدالت عائمة وشهادات إيداع:

 1.918.561 - 1.918.561 نوك ومؤسسات مالية أخرىبصادرة من قبل  -

 1.088.916 - 1.088.916 صادرة من قبل شركات -

 37.592 37.592 - أسهم حقوق الملكية 

 11.940 11.940 - صناديق بصافي قيمة الموجود
 ─────────

─ 

──────── ───────── 
 5.333.560 49.532 5.383.092 
 ───────── ──────── ───────── 

    ات غير مسعرةاستثمار

 1.860 - 1.860 سندات دين حكومية أخرى وسندات 

    أذونات ذات معدالت عائمة وشهادات إيداع:

 182.834 - 182.834 صادرة من قبل بنوك ومؤسسات مالية أخرى -

 1.558 - 1.558 صادرة من قبل شركات -
 33.025 33.025 - أسهم حقوق الملكية 

 58.312 58.312 - صناديق بصافي قيمة الموجود
 ─────────

─ 

──────── ───────── 
 186.252 91.337 277.589 
 ───────── ──────── ───────── 

 5.660.681 140.869 5.519.812 المجموع
 ══════════ ═════════

═ 
 

 (90.234)   ضمحاللمحسوما  منها: مخصص اال
   ───────── 
   5.570.447 
   ══════════ 
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 )تتمة( ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمار 9

 2015 

 

 محتفظ 
 بها 

 بالتكلفة المطفأة 

 محتفظ 
بالقيمة بها 

 المجموع العادلة 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    استثمارات مسعرة

 688.415 - 688.415 دول مجلس التعاون الخليجي  اتحكوملسندات وسندات دين 

 942.405 - 942.405 سندات دين حكومية أخرى وسندات 

 475.558 - 475.558 شركات حكومات دول مجلس التعاون الخليجيسندات 

    أذونات ذات معدالت عائمة وشهادات إيداع:

 1.812.091 - 1.812.091 نوك ومؤسسات مالية أخرىبصادرة من قبل  -

 1.246.588 - 1.246.588 صادرة من قبل شركات -

 40.138 40.138 - أسهم حقوق الملكية 

 16.194 16.194 - قيمة الموجودصناديق بصافي 
 ────────

── 

───────

─ 

────────

─  5.165.057 56.332 5.221.389 
 ────────

─ 

───────

─ 

────────

─ 
    استثمارات غير مسعرة

 1.801 - 1.801 سندات دين حكومية أخرى وسندات 

    أذونات ذات معدالت عائمة وشهادات إيداع:

 163.450 - 163.450 ومؤسسات مالية أخرىصادرة من قبل بنوك  -
 49.043 49.043 - أسهم حقوق الملكية 

 76.526 76.526 - صناديق بصافي قيمة الموجود
 ────────

── 

───────

─ 

────────

─ 
 165.251 125.569 290.820 

 ────────

─ 

───────

─ 

────────

 5.512.209 181.901 5.330.308 المجموع ─
 ═════════

═ 

════════

══ 

 
 (184.099)   محسوما  منها: مخصص االضمحالل

   ────────

─ 
   5.328.110 

   ══════════ 
 

ديسمبر  31أمريكي كما في  دوالرمليون  5.563.8ة بالتكلفة المطفأالمتاجرة المدرجة غير المحتفظ بها لغرض  اتستثمارلالبلغت القيمة العادلة 
مليون دوالر أمريكي تم تصنيفه ضمن  5.377.2مليون دوالر أمريكي( ومن ضمنها مبلغ وقدره  5.244.2 :2015ديسمبر  31) 2016

مليون دوالر أمريكي  186.6مليون دوالر أمريكي( ومبلغ وقدره  5.080.7 :2015ديسمبر  31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ) 1المستوى 
 مليون دوالر أمريكي(. 163.5: 2015ديسمبر  31للقيمة العادلة ) في التسلسل الهرمي 2تم تصنيفه ضمن المستوى 

 

دوالر أمريكي( والتي تم مليون  3.8: 2015دوالر أمريكي ) مليون 1.0ات بإجمالي استثمارات المدرجة بالقيمة العادلة على ستثمارتتضمن اال
 تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر. 

 

 ات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة.ستثمارالا إئتمان)ج( لإلفصاح عن نوعية  31راجع إيضاح 
 

 ات: ستثماراال اضمحاللفيما يلي التغيرات في مخصص 
 2016 2015 
 ────── ────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

   
 212.241 184.099 يناير 1في 

   إضافة/)حسم(:

 9.384 9.279 المخصص للسنة

 (7.693) (11.564) مبالغ تم شطبها خالل السنة

 - (26.351) محول إلى موجودات مستردة 
 - (16.798) محول إلى استثمارات عقارية 

 (29.833) (48.431) تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى

 ───────

─ 

──────── 
 184.099 90.234 ديسمبر  31في 

 ══════

══ 

═══════

═ 
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 ات في شركات زميلة استثمار 10

 

 :كالتاليالشركات الزميلة الرئيسية للمجموعة هي 
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس االسم
  2016 2015 
    

 %35.0 %35.0 سلطنة عمان  ش.م.ع.ع. البنك األهلي المتحد

    
 %40.0 %40.0 ليبيا ش.م.ل. ستثمارالمصرف المتحد للتجارة واال

    
 %40.0 %40.0 السعودية العربية المملكة  ش.م.ك.شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي 

 

 :الشركات الزميلةات المجموعة في ستثمارفيما يلي ملخص المعلومات المالية ال
 2016 2015 
 ────── ────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 5.447.981 5.524.151 الموجودات 

 4.675.287 4.715.872 المطلوبات 

 29.047 26.626 صافي الربح والدخل الشامل للسنة 

   )حصة المجموعة(
 

ألهلي القوائم المالية للبنك االمسجلة في أدناه. وتستند المعلومات على المبالغ  ش.م.ع.ع.المعلومات المالية للبنك األهلي تم تقديم 
 .ع.ع.م.ش

 ديسمبر 31 
2016 

 ديسمبر 31
2015 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   .ش.م.ع.علبنك األهلي ا
   

   المعلومات المتعلقة بالميزانية 
 3.942.991 3.953.524 قروض وسلف

 416.452 458.812  استثمارية  أوراق مالية
 4.930.558 4.934.168 مجموع الموجودات 

 3.378.797 3.301.367 ودائع العمالء
 4.340.213 4.303.133 مجموع المطلوبات 

    بقائمة الدخلالمعلومات المتعلقة 
 145.386 139.148 مجموع الدخل التشغيلي

 72.021 76.760 صافي الربح للسنة 
 72.089 77.703 مجموع الدخل الشامل

 - 12.955 أرباح أسهم مستلمة خالل السنة
    بقائمة التدفقات النقدية المعلومات المتعلقة 

 202.242 (73.857) األنشطة التشغيلية من صافي النقد )المستخدم في( 
 (1.003) (15.639) األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في 

 40.584 (32.013) التمويليةمن األنشطة )المستخدم في( صافي النقد 
 

ط بناء  على األسعار المسعرة في سوق مسق ع..عالبنك األهلي المتحد ش.م.البنك األهلي المتحد في  ستثمارالقيمة السوقية ال بلغت
 مليون دوالر أمريكي(. 253.9: 2015ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 254.0لألوراق المالية 

 

 استثمارات عقارية  11
 

، إن القيمة العادلة لالستثمارات 2016ديسمبر  31تمثل هذه استثمارات عقارية مقتناه من قبل المجموعة ويتم إثباتها بالتكلفة. كما في 
مليون دوالر أمريكي(. تم إعادة تقييم االستثمارات العقارية  219.4: 2015ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي )159.3العقارية هي 

للتسلسل  3قل بإستخدام مدخالت التقييم ذات التأثير الجوهري بناء  على معلومات السوق وتم تصنيفها ضمن المستوى من قبل مثمن مست
 الهرمي للقيمة العادلة.
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 ممتلكات ومعدات 12

 

 فيما يلي صافي القيم الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة:
 2016 2015 

 ────── ────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 96.407 94.326 أراضي مملوكة ملكا  حرا  
 38.599 25.827 مباني مملوكة ملكا  حرا  

 31.717 30.098 مباني وأراضي مستأجرة
 50.581 38.000 أجهزة تقنية معلومات وأخرى 

 21.539 22.958 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 ──────── ──────── 
 211.209 238.843 
 ═══════

═ 

════════ 
 

من قبل مثمن مستقل بإستخدام مدخالت التقييم ذات التأثير الجوهري بناء  على معلومات السوق  راضي مملوكة ملكا  حرا  األتم تقييم 
 للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 3وتم تصنيفها ضمن المستوى 

 

 مستحقة القبض وموجودات أخر فوائد  13
 2016 2015 
 ────── ────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   

 2.421 4.735 (22موجودات ضريبة )إيضاح 

 181.843 179.900 فوائد مستحقة القبض

 78.652 112.945 (28موجودات مالية مشتقة )إيضاح 

 327.913 440.575 مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم أخرى

 ───────
─── 

───────
───  738.155 590.829 

 ══════ ════════ 
 

: 2015ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 301.8خرى على موجودات مستردة بإجمالي األذمم التتضمن المبالغ المدفوعة مقدما  و
ن. يتم إدراج تلك الموجودات من تسوية دية عن موجودات مكتسبة مليون دوالر أمريكي(. الموجودات المستردة هي عبار 181.3

 ، إيهما أقل. قيمتها العادلةبقيمتها المستردة أو 
 

 الشهرة وموجودات أخر  غير ملموسة  14
 

 2016  2015 

 الشهرة  

 موجودات 
 الشهرة   المجموع  غير ملموسة

 موجودات 
 المجموع  غير ملموسة

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

        

 641.939 165.529 476.410  570.598 112.145 458.453 يناير 1في 
تعديالت سعر الصرف 

 (71.341) (53.384) (17.957)  (95.966) (64.074) (31.892) وتعديالت أخرى
 ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 

 570.598 112.145 458.453  474.632 48.071 426.561 ديسمبر 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ 

 الشهرة:
تم  .لضمحالألغراض فحص االللشركات المقتناة الوحدات المنتجة للنقد  إلىيتم تخصيص الشهرة المقتناة من خالل دمج األعمال 

 .30إظهار القيمة المدرجة للشهرة والموجودات غير الملموسة المخصصة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد في اإليضاح 
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 )تتمة(الشهرة وموجودات أخر  غير ملموسة  14

 
 الفرضيات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة لإلسترداد للوحدات المنتجة للنقد

 
نقدية من التدفقات التوقعات ستخدام إب المستخدمةتعتمد قيمة الشهرة القابلة لإلسترداد لكل وحدة منتجة للنقد على حساب القيمة 

وقعات لفترة خمس سنوات بإستخدام معدل النمو االسمي إلجمالي الناتج المحلي الميزانيات المالية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، لت
الوة التدفقات النقدية تكلفة رأس المال المعادل لتخصيص ع توقعات في الدول المعنية التي تعمل فيها. يمثل معدل الخصم المطبق على

 %8.5: 2015).%18.0إلى  %8.5ضمحاللاال لفحص . بلغ معدل الخصم المستخدم للشهرةتلك مخاطر مالئمة لقطاعات األعمال
القابلة لإلسترداد للوحدات المنتجة للنقد كانت حساسة لفحص  غإن الفرضيات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبال. (%19.0إلى 
على هذا األساس، تعتقد اإلدارة بأن التغيرات المعقولة في الفرضيات الرئيسية المستخدمة لتحديد نة حسابات القيمة المستخدمة. ومر

 .  اضمحاللالمبلغ القابل لإلسترداد للوحدات المنتجة للنقد للمجموعة سوف لن ينتج عنها 
 

 موجودات غير ملموسة: 
 بناء   ي لديها أعمار غير محددة.الت للشركات التابعةخيص المصرفية اتتضمن الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية على التر

مليون دوالر  41.2: 2015).ضمحاللالسنوي للموجودات غير الملموسة، لم يتم تحديد أي مؤشر لال ضمحاللعلى تقييم اال
وقيمها نائها ستقبلية المتوقعة من إقتالعادلة للرخصة المصرفية في وقت اإلقتناء عن طريق خصم األرباح الم قيمتم تحديد ال .أمريكي(

 النهائية المتوقعة.
 

 ودائع من بنوك  15
 2016 2015 
 ──────── ──────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   

 1.504.428 775.224 ودائع تحت الطلب وقابلة لالستدعاء 

 2.736.763 2.503.814 ودائع ألجل
 ──────── ──────── 
 3.279.038 4.241.191 
 ════════ ════════ 

 شراء إعادة إقتراضات بموجب إتفاقيات  16
 

ها إعادة شراء رئيسية، التي بموجب مختلفة من خالل إتفاقياتلدى مؤسسات مالية  بضماناتخطوط إقتراض إئتمانية المجموعة لدى 
على م الضمان يقديتم تمليار دوالر أمريكي(.  4.6: 2015ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي ) 4.7مبلغ يصل إلى  يمكن أن تقترض

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

 801.0: 2015ديسمبر  31ر أمريكي )مليون دوال 698.2، بلغت اإلقتراضات بموجب هذه االتفاقيات 2016ديسمبر  31كما في 
مليون دوالر أمريكي  782.9المرهونة كضمان الدين ذات الفئة االستثمارية القيمة العادلة لسندات بلغت مليون دوالر أمريكي( و

 مليون دوالر أمريكي(.  874.6: 2015 ديسمبر 31)
 

 ودائع العمالء  17
 2016 2015 
 ──────── ──────── 
 ألف 

 أمريكيدوالر 

 ألف
 دوالر أمريكي

   

 4.956.006 4.354.547 حسابات جارية وتحت الطلب 

 2.340.011 2.094.429 حسابات التوفير

 16.199.210 15.254.382 ودائع ألجل 
 ──────── ──────── 
 21.703.358 23.495.227 
 ════════ ════════ 
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 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخر   18

 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   

 122.161 161.594 فوائد مستحقة الدفع 

 106.323 127.040 مستحقات

 153.428 142.547 (28مطلوبات ماليه مشتقه )إيضاح 

 395.268 413.494 أخرى ائتمانيةأرصدة 

 28.913 20.701 (22إيضاح )ضريبة  مطلوبات

 ──────── ──────── 
 865.376 806.093 

 ═══════ ════════ 
 مطلوبات ثانوية  19
 

 المعنية.  للبنوكتعتبر هذه اإلقتراضات ثانوية لمطالبات جميع الدائنين اآلخرين 
 2016 2015 
 ────── ────── 
 تاريخ 

 اإلستحقاق

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    ؤسسة التمويل الدولية:م

نصف سنوية متساوية : ستة( 2015ديسمبر  31)أقساط أربعة  ىتسدد عل -
 ديسمبر 15بما في ذلك مستحقة عند كل تاريخ لدفع الفائدة بعد ذلك التاريخ و

2018 . 2018 44.444 66.667 
    
 2019أبريل  15متساوية تبدأ في  أربعة أقساط نصف سنوية ىتسدد عل -

أكتوبر  15بما في ذلك مستحقة عند كل تاريخ لدفع الفائدة بعد ذلك التاريخ و
2020. 2020 165.000 165.000 

  ─────── ─────── 
  209.444 231.667 

  ─────── ─────── 
    أخر :

    
        

 سنوات يسدد عند اإلستحقاق 10دين ثانوي مدته 

 17.997 17.997 2020 2020يناير  20بتاريخ  -
    

 تسدد عند اإلستحقاق -

سنوات  5
وإشعار مدته 

 10.459 9.541 ا  واحد يوما  
    
 1.471 - 2016 تسدد عند اإلستحقاق -

  ─────── ─────── 
  27.538 29.927 

  ─────── ─────── 
  236.982 261.594 
  ════════ ════════ 
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 الحقوق 20
 

 األسهم العادية -رأس المال 
 2016 2015 
 ──────

─── 

─────

──── 
 المصرح به: )أ(

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
   رأس المال  

 2.000.000 2.000.000 للسهم   أمريكيدوالر  0.25ة إسمية قدرها مليون سهم( بقيم 8.000: 2015مليون سهم ) 8.000

 ══════

══ 
══════

   متوفرة إلصدار أسهم عادية وفئات مختلفة من األسهم الممتازة  ══

   
 2015 2016 الصادر والمدفوع بالكامل: )ب(

 ──────

─── 

─────

──── 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 1.623.030 1.711.322 دوالر أمريكي للسهم( 0.25إسمية قدرها رأس المال لألسهم العادية )بقيمة 

 ═══════

═ 

══════

 6.492.1 6.845.3 عدد األسهم )بالماليين(  ══

 ═══════

═ 
══════

 9.4 16.3 عدد أسهم الخزانة )بالماليين( ══

 ═══════

═ 

══════

══    
 2015 2016 التغيرات في األسهم العادية

 ──────

─── 

─────

──── 
 )العدد بالماليين( 

   
 6.121.9 6.492.1 يناير  1الرصيد اإلفتتاحي كما في 

 306.1 325.7 مضافا  إليه: إصدار أسهم منحة   

 64.1 27.5 )ج(( 20: اصدار أسهم اضافية )إيضاح مضافا  إليه

 ───────

─ 

──────

 6.492.1 6.845.3 ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في  ──
 ═══════

═ 

══════

 وخطة األسهم اإللزامية سهم الموظفين خطة شراء أ )ج( ══
 

المساهمين في من قبل  ابهتم التصريح ، و2005مارس  29أسهم الموظفين من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ خطة شراء تمت الموافقة على 
 بإصداربالتصريح أسهم الموظفين تمديد خطة شراء لقد تمت الموافقة على  .2004أكتوبر  5الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ اجتماع 
 من قبل:مليون سهم عادي  100

 

 (2014نوفمبر  5( مجلس إدارة )بتاريخ 1)
 (.2015مارس  9في  ( وزارة التجارة )الخطاب المؤرخ2)
 (؛2015مارس  10في الخطاب المؤرخ صرف البحرين المركزي )لم( إدارة مراقبة األسواق المالية 3)
 (؛2015مارس  18 وفي 2015فبراير  22في الخطابات المؤرخة مصرف البحرين المركزي )لقطاع التجزئة مصارف مراقبة ( إدارة 4)
 (2015مارس  31بتاريخ )للمساهمين العمومية السنوي اجتماع الجمعية ( 5)

 

ين لمجموعة البنك األهلي للموظفين المؤهلمليون سهم  100أسهم الموظفين المعتمدة، تم التصريح بإصدار  وفقا لشروط خطة شراء
األسعار وتوقيت يتم تحديد . 2019سنة إلى  2015الممتدة من سنة ( على مدى فترة 13-9 الشرائح، في خمس شرائح سنوية )المتحدة

على السلطة  الفردية لكل شريحة بناء  وسيتم إجراء التخصيصات  .معايير محددةضمن ، اإلدارةمجلس من قبل أحجام شرائح األسهم و
 لمزايا، شركة الشركة خطة شراء أسهم الموظفين القائمةسهم األهيكل السابق، سيتم إصدار المع  شيا  اجنة التعويضات. وتملقديرية لالت

سوف تقوم شركة المزايا  .لالحتفاظ باألسهم، 2005غسطس أ 29بتاريخ أغراض خاصة تم تأسيسها ذات شركة وهي ، )مقفلة( ش.م.ب.
غير الغير مضمونة والاألوراق المالية الموظفين، وعدد مماثل من انتفاع ، لملكية لألمناء خطة شراء أسهم الموظفينأسهم بإصدار  بدورها
 .صدارحقوق اإلو / أو أرباح أسهم و إصدار أسهم منحةمعدلة ألي تمثل القيمة االقتصادية للسهم العادي، ورقة ، كل باألسهمالمرتبطة  ثانوية

 تخضع األوراق المالية الصادرة بموجب النظام لمعايير وشروط االكتساب على النحو المحدد في قواعد خطة شراء أسهم الموظفين. 
 

 9م بموجب الشريحة دوالر أمريكي للسه 0.55سهم عادي بسعر  60.000.000أصدر البنك  ،2015بموجب هذه الخطة، خالل سنة 
دوالر  0.52بسعر عادي سهم  21.200.000البنك  أصدر، 2016خالل سنة سهم للموظفين.  58.975.000ومن ضمنها تم تخصيص 

سيتم اكتساب األوراق المالية بالتساوي على مدى ثالث سنوات للموظفين. بالكامل  تخصيصهاوتم  .10 ةأمريكي للسهم بموجب الشريح
 وعلى النحو المحدد من قبل لجنة التعويضات.من تاريخ المنح 

 

للسهم بموجب الشريحة  0.48سهم عادي بسعر  18.368.831أالمساهمين الحاليين، قرر مجلس اإلدارة بإصداربعد الحصول على موافقة 
 ليتم تخصيصها للموظفين من قبل لجنة التعويضات وبعد الحصول على التنظيمية الالزمة.  11

 
 

 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
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 )تتمة( الحقوق 20

 

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

ستصدر في البداية كحقوق المعتمدة والتي اإللزامية  عادي لخطة األسهمسهم  مليون 50لغاية لهيئات نفسها على إصدار كما وافقت ا
دارات أو اإلصوحقوق اإلصدار أسهم منحة في المستقبل ألية توزيعات معدلة لبنك األهلي المتحد، العادية لعلى األسهم خيار تمارس 

 . تم اعتماد إصدارأو توحيد األسهم العادية البنكأو تجزئة السهم إعادة تصنيف  وأعن أي إعادة تنظيم ألسهم معادلة ناتجة األخرى 
مصرف البحرين للدليل اإلرشادي ل 5.4.2وحدة الرقابة عالية المستوى نموذج نطاق ضمن لموظفي البنك التي تقع الخيارات هذه 

م يتالموظفين السنوية. ات خمس شرائح سنوية، المقابلة لدورة تعويضفي  2019يناير  1إلى  2015يناير  1من  المركزي، ابتداء  
البحرين  مصرفأنظمة  ، ضمنالمحددينللموظفين أة السنوية المكافلتحديد لجنة التعويضات من قبل أحجام الشريحة الفردية تحديد 

نسبة بلكل خيار على مدى فترة الخدمة لمدة ثالث سنوات دوالر أمريكي  0.25منحة اليمكن ممارسة الخيارات بسعر  المركزي.
 منحةشهر المن تاريخ انتهاء  شهرا   12خالل الخيارات في تنتهي على التوالي،  %15و %35و 50%

 

 مكافآت أداء أسهم المنحة المؤجلةكجزء من  4.142.762ر البنك أصد  2015نظام خطة األسهم اإللزامية، خالل سنة  بموجب 
، أصدر البنك 2016. خالل سنة 2016ديسمبر  31خيارات حتى  705.833والتي من ضمنها تم ممارسة  2014لسنة 

 .2016ديسمبر  31لم يتم ممارسة أية خيارات حتى  2015لة لسنة سهم كجزء من مكافآت أداء أسهم المنحة المؤج 6.302.207
يحق . 2016سهم كجزء من مكافآت أداء أسهم المنحة المؤجلة لسنة  6.208.326بموجب هذه الخطة، قرر مجلس اإلدارة إصدار 

 تعديل هذه الخيارات ألي إصدار أسهم منحة وأرباح أسهم إلى إن يتم ممارسة الحقوق بموجب خطة األسهم اإللزامية. 
 

 1 رأس المال فئةأوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن     )د(
 

 2016 2015 
 ───────

── 

───────

── 
 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

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

 - 200.000 ((2د) 20الصادرة من قبل الشركة التابعة )

 ──────── ──────── 
 600.000 400.000 

 ════════ ════════

══  

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

ويمكن "البورصة األيرلندية". شهادات رأس المال مدرجة في إن . مالية دائمة وثانوية وغير مضمونةسنوات. هذه األوراق ال 5كل 
على تلك  بتوزيع األرباحهذه األوراق المالية المطالبة ال يحق لحاملي . للبنك اختيار عمل التوزيع بناء  على سلطتها التقديرية الخاصة

ولن يتم النظر في مثل هذا الحدث بأنه حدث التخلف عن السداد. ال تحمل األوراق المالية أي تاريخ استحقاق وتم تصنيفها الشهادات 
 حقوق. الضمن 

 

 1أوراق رأسمالية دائمة إضافية مدرجة ضمن رأس المال فئة ع.، شركة تابعة للبنك، البنك األهلي المتحد ش.م.ك.خالل السنة، أصدر  (2)
مؤهلة ألن تصنف ضمن  %5.5معدل ربح نسبة تحمل والتي  3بازل اتفاقية مع متطلبات المتوافقة مليون دوالر أمريكي  200بقيمة 

الحقوق. إن شهادات رأس المال هي ثانوية وغير مضمونة وستحمل مبالغ توزيع دورية نصف سنوية متأخرة في الدفع، حتي تاريخ 
لى بناء  عتم إلغاء توزيع المبالغ الدورية فيما يتعلق بشهادات رأس المال )كليا  أو جزئيا (  (. قد ي2021أكتوبر  25االستدعاء األول )

داك وبورصة ناس "البورصة األيرلندية"إن شهادات رأس المال مدرجة في للمصدر على أساس غير تراكمي.  التقديرية الخاصةالسلطة 
)كليا  ولكن ليس جزئيا ( بناء  على خيار المصدر في بالقيمة االسمية دعائها ال تحمل هذه الشهادات أي تاريخ استحقاق ويتم است. دبي

 تاريخ االستدعاء األول وتخضع لشروط معنية بتاريخ كل توزيع للمدفوعات بعد ذلك. 
 

 اتحتياطياإل 21
 

 عالوة إصدار أسهم أ (
 

نص يهي غير قابلة للتوزيع إال في الحاالت التي وعالوة إصدار األسهم الناتجة عن إصدار البنك لألسهم العادية واألسهم الممتازة  
 عليها قانون الشركات التجارية البحريني.

 

 رأسمالي إحتياطي ب(
 

الي. إن هذا الرأسم حتياطيوفقا  لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني، فإنه يتم تحويل أي ربح من بيع أسهم الخزانة إلى اإل 
 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.يغير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي  حتياطياإل
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 )تتمة(ات حتياطياإل 21
 
 إحتياطي قانوني ج(

 

من صافي الربح إلى اإلحتياطي القانوني  %10وفقا  لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك تم تحويل  
من رأس المال المدفوع. إن هذا  %50 على أساس سنوي. ويجوز للبنك أن يقرر إيقاف مثل هذا التحويل عندما يبلغ اإلحتياطي

 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.ياإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي 

 
 إحتياطي إعادة تقييم العقار د(
 

ص عليها نيإعادة التقييم الناتج عن إعادة تقييم األراضي المملوك ملكا  حرا  هو غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي  إن إحتياطي 
 قانون الشركات التجارية البحريني.

 
 إحتياطي تحويل العمالت األجنبية  هـ(

 

ركات أسهم حقوق الملكية غير النقدية واستثمارات في الشتتضمن هذه تأثيرات التحويل الناتجة عن توحيد الشركات التابعة واستثمارات  
 الزميلة. 

 
 خر اآلشامل الدخل الإحتياطي  و(
 

دخل لايمثل هذا اإلحتياطي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات أسهم حقوق الملكية التي تم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن  
 خر. اآلشامل ال

 
 تحوط التدفقات النقدية إحتياطي ز(

 يمثل هذه الجزء الفعال للمكسب أو الخسارة الناتجة من أدوات تحوطات التدفقات النقدية للمجموعة. 

 
 ات األخر  حتياطيالتغيرات في اإل (ح

  التغيرات المتراكمة في    

 

 إحتياطي
 رأسمالي

 إحتياطي
 إعادة تقييم

 العقار

 إحتياطي
تحويل 
 العمالت 
 األجنبية

 إحتياطي
 الدخل الشامل 

 اآلخر

 إحتياطي
تحوط 
 التدفقات
 النقدية

 إحتياطي
خطة شراء 

أسهم 
 الموظفين 

 إحتياطي
 صندوق
 التقاعد

مجموع 
ات حتياطياإل

 األخر 

 ─────── ──────── ─────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ألف 

دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

يناير  1الرصيد في 
2016  8.480 36.173 (194.342) (16.568) (28.048) 12.587 (42.250) (223.968) 

         
 (260.826) - - - - (260.826) - - تعديالت تحويل العمالت 

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

صافي تغيرات القيمة 
 (4.575) - - 4.805 (9.380) - - - العادلة 

رباح األتحويالت إلى 
 (2.882) - (17.811) - 14.929 - - - ةمبقاال

تغيرات القيمة العادلة 
 (10.268) (15.492) 5.224 - - - - - وتغيرات أخرى

إعادة تقييم األراضي 
 83 - - - - - 83 - المملوكة ملكا  حرا  

 ─────

── 

──────

── 

─────── ───────

── 

───────

─ 

──────

── 

───────

─ 

───────

 ديسمبر 31الرصيد في  ─
2016 8.480 36.256 (455.168) (11.019) (23.783) - (57.742) (502.976) 

 ═════

══ 

══════

═ 
═══════ ═══════ ═══════ ══════

═ 
═══════ ═══════

═ 
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 )تتمة(ات حتياطياإل 21

 
 )تتمة(التغيرات في اإلحتياطيات األخر   (ح
 

  التغيرات المتراكمة في    

 

إحتياطي 
 رأسمالي

إحتياطي 
 إعادة تقييم

 العقار

 إحتياطي
تحويل 

 العمالت 
 األجنبية

إحتياطي 
 الدخل الشامل 

 اآلخر

إحتياطي 
تحوط 
 التدفقات
 النقدية

إحتياطي 
خطة شراء 

أسهم 
 الموظفين 

إحتياطي 
 صندوق
 التقاعد

مجموع 
اإلحتياطيات 

 األخرى

 ─────── ──────── ─────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ألف 

دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر

 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

يناير  1الرصيد في 
2015  8.480 37.029 (121.966) (9.689) (25.091) 4.262 (46.982) (153.957) 

         
 (72.376) - - - - (72.376) - - تعديالت تحويل العمالت 

تحويالت إلى القائمة 
 (5.257) - - (5.257) - - - - الموحدة للدخل 

صافي تغيرات القيمة 
 (92.504) - - 2.300 (94.804) - - - العادلة 

تحويالت إلى األرباح 
 86.107 - - - 87.925 - (1.818) - المبقاة

تغيرات القيمة العادلة 
 13.057 4.732 8.325 - - - - - وتغيرات أخرى

إعادة تقييم األراضي 
 962 - - - - - 962 - المملوكة ملكا  حرا  

 ─────

── 

──────

── 

─────── ───────

── 

───────

─ 

──────

── 

───────

─ 

───────

 ديسمبر 31الرصيد في  ─
2015 8.480 36.173 (194.342) (16.568) (28.048) 12.587 (42.250) (223.968) 

 ═════

══ 

══════

═ 

═══════ ═══════ ═══════ ══════

═ 

═══════ ═══════

═  
ت التابعة الشركامطلوبات المختلفة. يتم تحويل موجودات وبلدان المن استثمارات المجموعة في  العمالت األجنبية أساسا  تنتج مخاطر تحويل 

توسط أسعار معلى أساس والمصروفات الدخل بنود تحويل إلى الدوالر األمريكي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية. يتم تلك 
ية" التي حتياطي تحويل العمالت األجنبالتحويل في "إناتجة عن يتم تضمين أية فروق صرف . المالية التقاريرإعداد فترات لالصرف السائدة 

 .حقوق المالكغير المسيطرة والحقوق من الدخل الشامل اآلخر بالتناسب بين  تشكل جزءا  
 

اض عدد من الطرق بما في ذلك االقترعلى مخاطر العملة أي من لتخفيف وذلك جنبية األالعمليات صافي االستثمار في تقوم المجموعة بتحوط 
 إلى أقصى حد ممكن والعقود اآلجلة.األمريكي لدوالر الطويلة لكز اهيكلية التحوط على شكل االحتفاظ بالمربالعملة األساسية، 
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 )تتمة(اإلحتياطيات  21
 
  أرباح أسهم مدفوعة وموصى بتوزيعها (ط

 2016 

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

 دوالر أمريكي

  

 309.144 سنتات أمريكية للسهم  4.5أرباح أسهم نقدية على األسهم العادية بواقع 

  
 %10 إصدار أسهم منحة

 

 2015 

 
 ألف

 دوالر أمريكي

  تم إعالنها ودفعها خالل السنة

  سنتات أمريكية للسهم 4.5أرباح أسهم نقدية على األسهم العادية بواقع 
 293.099 ( سنتات أمريكية للسهم 4.5بواقع : 2015)
  

 %5 (%5: 2015إصدار أسهم منحة )
 
 1توزيع أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  ي(

 2016 2015 
 ──────────── ──────────── 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

في المئة سنويا  على األوراق الرأسمالية الدائمة المدرجة ضمن  6.875توزيع بواقع 
 13.750 27.500 1رأس المال فئة 

 

════════════ ════════════ 

 ضرائب  22

 2016 2015 
 ──────────── ──────────── 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

   (:18و 13الميزانية الموحدة )اإليضاحين 

 2.421 4.735 ضريبي مؤجل موجود -
 

════════════ ════════════ 

 (28.913) (19.410) مطلوب ضريبي حالي -

 - (1.291) مؤجل مطلوب ضريبي  -
 ──────────── ──────────── 

 (20.701) (28.913) 
 

════════════ ════════════ 

   للدخل: القائمة الموحدة

 41.564 45.192 مصروف ضريبي حالي على العمليات الخارجية -

 1.105 923 ضريبي مؤجل على العمليات الخارجية مصروف -
 ──────────── ──────────── 

 46.115 42.669 
 ════════════ ════════════ 

 

والمستحقة والمدفوعة على األرباح الضريبية للوحدات إلى تتضمن المصروفات الضريبية للمجموعة على جميع الضرائب المباشرة 
، فإنه بالتاليو فقا  للقوانين الضريبية السائدة في تلك السلطات القضائية.، والسلطات الضريبية المعنية في كل بلد من بلدان التأسيس

يبية صروفات الضرمتتعلق الليس من العملي عرض تسوية بين األرباح المحاسبية والضريبية مع تفاصيل المعدالت الفعلية للضرائب. 
 ي المتحد مصرلبنك األهلأن معدل الضريبة الفعلي ل .البنك األهلي المتحد مصرو تحدةبصورة رئيسية بالبنك األهلي المتحد المملكة الم

  (.%20.25: 2015) %20.0هو  المملكة المتحدةالبنك األهلي المتحد ( و%22.5: 2015) %22.5هو 
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 نصيب السهم في األرباح 23
 

للسهم من األرباح بقسمة صافي ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية للبنك بعد حسم والمخفض يحتسب النصيب األساسي 
مقسومة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  1مدرجة ضمن رأس المال فئة الدائمة الرأسمالية الوراق األعلى توزيع ال

 خالل السنة.
 

 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح:  حسابتخدمة في معلومات األسهم المسيعكس التالي الدخل و
 

 2016 2015 
 ──────────── ──────────── 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

   للسهم في األرباح والمخفض  صافي الربح لحساب النصيب األساسي 

 537.248 570.640 صافي الربح العائد إلى حقوق مساهمي البنك
   

 1التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة )محسوم منها (: 
 (13.750) (27.500) ((ي)21)إيضاح 

 ──────────── ──────────── 

 صافي الربح المعدل العائد إلى حقوق حاملي األسهم العادية للبنك لحساب النصيب 
 523.498 543.140 األرباح فيللسهم  والمخفض األساسي

 

════════════ ════════════ 

   

 7.7 8.0 )سنتات أمريكية( األرباح فيللسهم والمخفض النصيب األساسي 
 

════════════ ════════════ 

   
 

 عدد األسهم 
 )بالماليين(

 2016  2015 
    

 6.761  6.821 منحةالألسهم  دية القائمة خالل السنة المعدلالمتوسط المرجح لألسهم العا
 ════════════  ════════════ 

 6.761  6.821 لسهم في األرباح لنصيب المخفض الالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لحساب 
 ════════════  ════════════ 

 

 النقد وما في حكمه 24
 

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

 2016  2015 
 ألف     

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    
 663.378  665.894 (أ() 7 اإلجباري )إيضاح حتياطيمركزية، بإستثناء ودائع اإلنقد وأرصدة لدى بنوك 

 بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة  –ومؤسسات مالية أخرى مركزية ودائع لدى بنوك 
 1.643.219 أشهر أو أقل 

 

3.277.262 
 ──────────  ────────── 
 2.309.113  3.940.640 

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

تدخل المجموعة ضمن أعمالها اإلعتيادية في معامالت دون شروط تفضيلية مع مساهمين رئيسيين وشركات زميلة وأعضاء مجلس 
 جميع القروضتعتبر مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. ال ةسيطرالأو سيطرة للتخضع اإلدارة واإلدارة العليا وشركات 

 والسلف لألطراف ذات العالقة منتجة وبدون مخصصات لخسائر قروض محتملة. 
 

 فيما يلي الدخل والمصروفات وأرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في القوائم المالية الموحدة : 
 

 
 

2016 
──────────────────────────────────────────── 

 أمريكيألف دوالر 
  اإلدارة العليا         
 

مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

أعضاء 
مجلس اإلدارة 
 غير التنفيذين 

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 

التابعين 
 المجموع أخر    2لإلدارة

       
 12.350 45 264 6.451 2.850 2.740 دخل الفوائد 

 92.105 - 51 116 25 91.913 مصروفات الفوائد 
 2.257 - 4 330 1.338 585 رسوم وعموالت
 160.889 - - - 160.889 - ودائع لدى بنوك 
 277.441 2.282 13.055 151.604 - 110.500 قروض وسلف
 5.692 - - - 5.692 - ودائع من بنوك 
 6.217.981 32 6.609 17.536 - 6.193.804 1ودائع العمالء

 218.985 - - - - 218.985 مطلوبات ثانوية
 296.419 - - 152.331 144.088 -  ارتباطات والتزامات محتملة

 15.033 3.174 11.859 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل 
 1.964 221 1.743 - -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 
 2.181 - - 2.181 - - 3ومصروفات ذات الصلة

 

 
 

2015 
──────────────────────────────────────────── 

 ألف دوالر أمريكي
  اإلدارة العليا         
 

مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
 زميلة 

أعضاء 
مجلس اإلدارة 
  غير التنفيذين

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 

التابعين 
 المجموع أخرى   2لإلدارة

       
 11.193 31 162 6.379 2.177 2.444 دخل الفوائد 

 55.776 1 74 55 13 55.633 مصروفات الفوائد 
 3.950 1 6 414 2.944 585 رسوم وعموالت
 400.585 - - - 400.585 - ودائع لدى بنوك 
 296.771 2.411 14.795 169.065 - 110.500 قروض وسلف
 63.895 - - - 63.895 - ودائع من بنوك 
 5.962.179 158 4.415 28.632 - 5.928.974 1ودائع العمالء

 242.126 - - - - 242.126 مطلوبات ثانوية
 119 - - - 119 - موجودات مالية مشتقة 

 331.395 - - 144.477 186.918 -  ارتباطات والتزامات محتملة
 15.452 2.946 12.506 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل 
 1.975 213 1.762 - - - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 
 1.835 - - 1.835 - - 3ومصروفات ذات الصلة
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 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة 25
 
مليون دوالر أمريكي  6.166تتضمن ودائع العمالء على ودائع من مؤسسات مملوكة من قبل حكومات دول مجلس التعاون بإجمالي 1
 دوالر أمريكي(.مليون  5.899: 2015ديسمبر  31)
 
مي البنك تعيينهم من قبل مساهذين يتم )الموظفين( الأعضاء مجلس اإلدارة التابعين إلدارة مجموعة البنك األهلي المتحدة يتم استبعاد 2

لتابعة شركاته االبنك األهلي المتحد لمجلس إدارة أي من لتمثيل اإلدارة أو من قبل  األهلي المتحد إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد
و أاإلدارة مجلس اجتماعات أو الحضور  مكافآت إضافية عضويتهمأية من الحصول على  شركاته الحليفة أو لجانه ذات الصلة وأ

المبينة  ومكافآت نهاية الخدمةمكافآت الموظفين القصيرة األجل التعاقدية. وفقا لذلك، هم لترتيبات ذات الصلة وفقا  اجتماعات اللجنة 
 فقط.مكافآت التوظيف أعاله تعكس 

 
 29بتاريخ لعمومية السنوي اجتماع الجمعية امن قبل المساهمين في  2015تمت الموافقة على أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 3

سيعقد في شهر للموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي  2016 لسنة نفسه بالنسبةوسيتم عرض  2016مارس 
 .2017مارس 

 

مليون دوالر  2.5: 2015مليون دوالر أمريكي ) 1.8تتضمن القائمة الموحدة للدخل على مصروفات إطفاء القيمة العادلة بمبلغ 
 .( تتعلق بمعامالت الدفع على أساس األسهمأمريكي

 

 مزايا الموظفين  26
 

تدير المجموعة النظام التقاعدي ذو المزايا المحددة وأنظمة المساهمات التقاعدية المحددة لموظفيها وفقا  للقوانين واللوائح المحلية 
 ة للدخل. المساهمات الحالية في القائمة الموحدمتضمنة التقاعدية مكافآت م التكاليف لتقدييتم احتساب في البلدان التي تعمل فيها. 

 
 أنظمة المزايا المحددة 

 
دوالر أمريكي( في القائمة الموحدة للدخل على حساب ألف  8.920: 2015ألف دوالر أمريكي ) 7.249تم تحميل مبلغ وقدره 

مكافـآت نهايـة الخدمة للموظفين. ال توجد فروق جوهرية بين القيمة المدرجة لمخصص مكافآت نهاية الخدمة على حٍد سواء في 
 والمبلغ الناتج عن الحسابات اإلكتوارية لها.  2015و 2016ديسمبر  31
 

مارس  31ايا المحددة للبنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( لخدمات اإلستحقاقات المستقبلية في تم إقفال نظام التقاعد ذو المز
المتعلق بمزايا الموظفين، تقوم المجموعة باإلثبات الفوري للمكاسب )المعدل(  19معيار المحاسبة الدولي رقم ل وفقا  . 2010

 الحقوق.لتغيرات في الموحدة لقائمة ال" ضمن المحدد المزايانظام التقاعد ذو والخسائر اإلكتوارية المتعلقة "ب
 

 أنظمة المساهمات المحددة
 

دوالر أمريكي( تجاه أنظمة ألف  7.966: 2015ألف دوالر أمريكي ) 8.034ساهمـت المجموعة خـالل السنة بمبلغ وقدره 
 المجموعة على المبالغ التي ساهمت بها في العديد من األنظمة. المساهمات المحددة. تقتصر إلتزامات
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 أموال مدارة 27
 

األموال المدارة نيابة عن العمالء والتي ال تمتلك المجموعة فيها حق قانوني ال تدرج ضمن الميزانية الموحدة. بلغ إجمالي القيمة 
 دوالر أمريكي(. مليون  3.818.0: 2015) 2016ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في  3.660.5السوقية لهذه األموال 

 

 مشتقات مالية 28
 

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

 األساسي. 
 

ت ومقايضات سعر الفائدة ومقايضات العمال والعقود اآلجلة لمشتقات المالية على الخيارات المالية والعقود المستقبلية تتضمن ا
 أداة المخاطر المالية التي ينطويواحدة أو أكثر من بين أطراف في  التحويلتأثير على  لديهاوالتي تنشأ عنها حقوق وإلتزامات، 

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

من المحتمل أن تكون سلبية. ومع ذلك، فهي عامة  ال تؤدي إلى تحويل  المالية أو المطلوبات المالية مع طرف آخر بموجب شروط
األداة المالية الرئيسية المعنية عند بداية العقد، وليس من الضروري أن يتم التحويل عند إستحقاق العقد. بعض األدوات تشمل كل 

األدوات المالية المشتقة، كلما تغيرت األسعار من الحقوق وإلتزامات لعمل اإلستبدال. ألن تحديد شروط اإلستبدال يتم عند بدء 
 السائدة في األسواق المالية قد تصبح تلك الشروط ايجابية أو سلبية.

 
 يوضح الجدول أدناه صافي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة. 

 
 2016  2015 

 موجودات  
 المشتقات 

 مطلوبات 
 المشتقات

موجودات 
 المشتقات 

 مطلوبات
 المشتقات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 
 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

     :مشتقات محتفظ بها إلدارة المخاطر

 18.722 20.978 15.308 21.731 مقايضات أسعار الفائدة

 23.512 36.484 38.959 50.787 عقود صرف أجنبي آجلة

 206 238 181 169 عقود الخيارات

 - 522 - - مستقبليةالفائدة الأسعار 

     

     مشتقات محتفظ بها كتحوطات بالقيمة العادلة:

 79.887 3.878 60.279 36.104 مقايضات أسعار الفائدة

     

     مشتقات محتفظ بها كتحوطات بالتدفقات النقدية:

 31.088 15.354 27.666 2.287 مقايضات أسعار الفائدة

 13 1.198 154 1.867 عقود صرف أجنبي آجلة
 ────────

— 

────────

— 

────────

— 

───────

─—  112.945 142.547 78.652 153.428 
 ════════

═ 
════════

═ 
════════

═ 
═══════

══  
تمثل صافي القيم العادلة هامش أموال  ةفي عقود صرف أجنبي آجل المجموعة معهم تدخلالتي األطراف األخرى  تضعلقد و

 للعقود المستحقة.
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 )تتمة(مشتقات مالية  28
 

 26.1: 2015دوالر أمريكي ) مليون 31.0مبلغ وقدره لمجموعة لدى اأعاله، المذكورة المشتقة المالية يتعلق بالموجودات فيما 
حق هذه ة رئيسيالمقاصة التخلق اتفاقيات . لمطلوبات يمكن مقاصتها من خالل اتفاقيات المقاصة الرئيسيةمليون دوالر أمريكي( 

 محددةطراف األخرى أو بعد أحداث أخرى األأو إعسار أو إفالس حاالت التخلف عن السداد وهي قابلة للتطبيق فقط في المقاصة 
 .مسبقا  

 

 النقديةتحوطات التدفقات 
 

 فيما يلي الجدول الزمني لتحوط التدفقات النقدية التي من المتوقع بأن تحدث وتأثيرها على القائمة الموحدة للدخل:
 

 

 ثالثة أشهر
 أو أقل

أكثر من ثالثة 
أشهر لغاية سنة 

 واحدة

أكثر من سنة 
واحدة لغاية 
 خمس سنوات

 أكثر 
خمس من 

 المجموع سنوات
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

      2016ديسمبر  31في 

 (23.783) (11.728) (9.130) (3.459) 534 تدفقات نقدية من المطلوبات
 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 

      2015ديسمبر  31في 

 (28.048) (12.786) (10.905) (4.566) 209 تدفقات نقدية من المطلوبات
 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 

 

 .2015و 2016الة على التدفقات النقدية في سنتي لم يتم إثبات تحوطات غير فع  
 

 تحوطات القيمة العادلة
سلبي بمبلغ وقدره هو  2016ديسمبر  31إن صافي القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة المحتفظ بها كتحوطات القيمة العادلة كما في 

التحوط في  . بلغ المكسب المثبت على بنددوالر أمريكي(مليون  76.0 سلبي بمبلغ وقدرههو : 2015دوالر أمريكي )مليون  24.2
يتم تضمين دوالر أمريكي(. مليون  76.0: 2015مليون دوالر أمريكي ) 24.2، والعائد على مخاطر التحوط 2016ديسمبر  31

 .على التوالي 2015و 2016في القائمة الموحدة للدخل خالل سنتي " هذه المكاسب والخسائر ضمن "دخل المتاجرة
 

 إدارة المخاطرمشتقات مالية محتفظ بها لغرض 
تتعلق معظم أنشطة المتاجرة في المشتقات المالية للمجموعة بمعامالت خاصة بالعمالء باإلضافة إلى المتاجرة وتسوية مراكز العمالت 

توي سعار والمعدالت أو المؤشرات. تحوالموازنة. إن التمركز يتعلق بإدارة المراكز لالستفادة المتوقعة من التغيرات اإليجابية في األ
 تحديد واالستفادة من اختالفات األسعار بين األسواق أو المنتجات. الأنشطة الموازنة على 

 

 مشتقات مالية محتفظ بها ألغراض التحوط
 لقد اتبعت المجموعة نظاما  متكامال  لقياس وإدارة المخاطر. 

 

، تستخدم المجموعة مشتقات مالية ألغراض التحوط لتقليل تعرضها لمخاطر التغيرات كجزء من عملية إدارة موجوداتها ومطلوباتها
في أسعار العملة وأسعار الفائدة. يتحقق هذا من خالل تحوط أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة، باإلضافة إلى التحوط اإلستراتيجي 

 ضد تعرضات الميزانية ككل. 
 

قايضات عمالت للتحوط ضد مخاطر عملة محددة بشكل خاص ومخاطر أسهم حقوق الملكية. تستخدم المجموعة عقود الخيارات وم
اطر أسعار مخ مقابلباإلضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدة وعقود أسعار الفائدة المستقبلية للتحوط 

كما  . ذات أسعار فائدة ثابتة اتستثمارو محفظة القروض واالأعلى وجه التحديد محددة ات والقروض الستثمارمن االالفائدة الناتجة 
مخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن بعض الودائع ذات أسعار فائدة  مقابلتستخدم المجموعة عقود مقايضات أسعـار الفائدة للتحوط 

 داة التحوط، موثقة رسميا  ويتم احتسابحوط وأتصيل بند حوط، بما في ذلك تفاعائمة. وفي جميع هذه الحاالت، فإن عالقة وهدف الت
 معامالتها كتحوطات القيمة العادلة.

 

كما يتم تحوط مخاطر أسعار الفائدة بمراقبة فترات الموجودات والمطلوبات وبالدخول في عقود مقايضات أسعار الفائدة والعقود 
ات التحوط غير مؤهلة لمحاسبة التحوط، فإن المشتق المستقبلية لتحوط صافي التعرض لمخاطر أسعار الفائدة. وبما أن صافي مراكز

 المالية المتعلقة يتم حسابها بنفس طريقة أدوات المتاجرة. 
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 إرتباطات وإلتزامات محتملة 29
 

 يةإئتمانإرتباطات متعلقة بتسهيالت 
 

وخطابات  ية وإعتمادات مستندية معززة وخطابات ضمانإئتمانية على إرتباطات لتقديم تسهيالت ئتمانالمتعلقة بالتسهيالت اإل تشتمل اإلرتباطات
 قبول لتلبية إحتياجات عمالء المجموعة.

 

محددة أو  تتجدد تلقائيا ، ولها عادة تواريخ إنتهاء ية تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وإعتماداتئتمانإن إرتباطات تقديم التسهيالت اإل
 تحكمها بنود خاصة إلنهائها. وحيث أن اإلرتباطات قد تنتهي قبل الشروع في السحب، فإن مجموع مبالغ العقود ال يمثل االحتياجات النقدية

 المستقبلية.
 

 زم المجموعة بالدفع نيابة عن العمالء في حالة فشل العميلتة( تلإحتياطياإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان وخطابات القبول )تسهيالت 
هذه  تقديمها بأسعار فائدة ثابتة، إال أن وأة مخاطر سوقية في حالة إصدارها حتياطياإل للتسهيالتالوفاء بالتزاماته وفقا  لشروط العقد. إن من 

 العقود عادة ما تكون بأسعار فائدة عائمة.
 

 ية التالية: ئتمانت المتعلقة بالتسهيالت اإللدى المجموعة إرتباطا
 2016 2015 

 ─────────4
72.173 

─────────4
 ألف  72.173

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

   إرتباطات وإلتزامات محتملة:

 2.409.041 2.443.017 خطابات ضمان

 128.700 132.119 خطابات قبول

 600.511 534.461 اعتمادات مستندية 

 ─────────4
72.173 

─────────4
72.173  3.109.597 3.138.252 

 ═════════ ═════════ 
   لتزامات المحتملة:إستحقاق اإلفيما يلي 

 2.261.541 2.302.598 سنة واحدة أقل من  -

 876.711 806.999 سنة واحدة أكثر من  -
 ─────────4

72.173 
─────────4

72.173  3.109.597 3.138.252 
 ═════════ ═════════ 

   إرتباطات غير قابلة للنقض:

 1.035.656 1.130.419 إرتباطات قروض غير مسحوبة 

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

 

 2015 2016 لي:كانت كما يأن إرتباطات المجموعة فيما يتعلق بعقود التأجير التشغيلية غير القابلة لإللغاء 

 ─────── ─────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 1.415 1.540 خالل سنة واحدة 

 201 5.219 بين سنة واحدة إلى خمس سنوات

 ───────── ───────── 
 6.759 1.616 

 ═════════ ═════════ 

 معلومات قطاعات األعمال 30
 

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

تقوم أساسا  بالتعامل مع ودائع العمالء من األفراد والحسابات الجارية وتقديم قروض استهالكية  - الخدمات المصرفية لألفراد
 وتحويل األموال.  ئتمانوقروض عقارية سكنية وسحب على المكشوف وتسهيالت بطاقات اإل

 

 الخدمات المصرفية للشركات
 

ات ية للعمالء من الشركية أخرى وودائع وحسابات جارإئتمانتقوم أساسا  بتوفير قروض وتسهيالت  -
 .والمؤسسات

 

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

 

 الخدمات المصرفية الخاصة
 

ت ية وتمويل وتسهيالاستثمارتقوم أساسا  بخدمة العمالء أصحاب الثروات الكبيرة من خالل منتجات  -
 ات بديلة.استثمارية وأمانات وإئتمان
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 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  30

 

 بين هذه فيماالمجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. المعامالت  اهذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه
معدل لالقطاعات تنفذ حسب أسعار السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. تحسب الفائدة على القطاعات كمدين / دائن على أساس ا

 المجمع والذي يساوي تقريبا  تكلفة األموال.
 

 :للسنةفيما يلي المعلومات القطاعية 

 

 خدمات 
 مصرفية
 لألفراد

 خدمات 
مصرفية 
 للشركات

الخزانة 
 اتستثمارواال

خدمات 
 مصرفية
 خاصة 

 
 

 المجموع
 ───────

─── 
───────

─── 
───────

─── 
───────

─── 
────────

── 
 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ديسمبر 31سنة المنتهية في ال
2016:      

      
 828.232 51.133 169.452 586.964 20.683 صافي دخل الفوائد

 - 10.336 9.175 (189.471) 169.960 فيما بين القطاعاتمعامالت فوائد 
 173.290 24.725 11.552 99.625 37.388 وأخرى رسوم وعموالت

 147.519 2.342 122.985 14.406 7.786 المتاجرة ودخل االستثمارات دخل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 1.149.041 88.536 313.164 511.524 235.817 الدخل التشغيلي 

      
صافي مخصص خسائر القروض 

 149.562 (3.457) - 142.617 10.402 خرى األمخصصات الو

 9.279 - 9.279 - - ات ستثمارمخصص لال
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 990.200 91.993 303.885 368.907 225.415 صافي الدخل التشغيلي 

      
 319.775 31.311 97.025 82.872 108.567 المصروفات التشغيلية 

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

 670.425 60.682 206.860 286.035 116.848 الربح قبل الضرائب
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 46.115     مصروف ضريبي 
     ──────── 

 624.310     للسنة صافي الربح 

      
حقوق غير العائد إلى  محسوم منه:
 53.670     مسيطرة

     ──────── 
 570.640     صافي الربح العائد إلى مالك البنك

     ════════ 

 29.571.614 1.724.263 9.795.760 14.181.899 3.869.692 موجودات القطاع 

 426.561 78.779 95.802 98.599 153.381 الشهرة 

 48.071 2.035 15.735 17.258 13.043 موجودات غير ملموسة أخر 
 326.874     في شركات زميلة  اتاستثمار

 949.364     موجودات غير مخصصة
     ──────── 

 31.322.484     مجموع الموجودات
     ════════ 

 25.917.606 2.568.253 13.348.790 4.982.953 5.017.610 مطلوبات القطاع 
 865.376     مطلوبات غير مخصصة 

     ──────── 
 26.782.982     المطلوباتمجموع 

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

 

 :للسنةفيما يلي المعلومات القطاعية 

 

 خدمات 
 مصرفية
 لألفراد

 خدمات 
مصرفية 
 للشركات

الخزانة 
 واالستثمارات

خدمات 
 مصرفية
 خاصة 

 
 

 المجموع
 ───────

─── 
───────

─── 
───────

─── 
───────

─── 
────────

── 
 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في 
2015:      

      
 814.716 49.895 174.049 574.217 16.555 صافي دخل الفوائد

 - 5.036 2.584 (166.960) 159.340 فوائد معامالت فيما بين القطاعات
 157.912 23.181 12.113 88.499 34.119 وأخرى رسوم وعموالت

 119.319 - 99.582 11.540 8.197 المتاجرة ودخل االستثمارات دخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 1.091.947 78.112 288.328 507.296 218.211 الدخل التشغيلي 
      

صافي مخصص خسائر القروض 
 164.001 183 - 153.928 9.890 خرى األمخصصات الو

 9.384 - 9.384 - - ات مخصص لالستثمار
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

 918.562 77.929 278.944 353.368 208.321 صافي الدخل التشغيلي 
      

 309.283 36.282 86.997 74.613 111.391 المصروفات التشغيلية 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
      

 609.279 41.647 191.947 278.755 96.930 الربح قبل الضرائب
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 42.669     مصروف ضريبي 
     ──────── 

 566.610     للسنة صافي الربح 
      

حقوق غير العائد إلى  محسوم منه:
 29.362     مسيطرة

     ──────── 
 537.248     صافي الربح العائد إلى مالك البنك

     ════════ 

 32.250.219 1.818.222 11.549.623 15.128.473 3.753.901 موجودات القطاع 

 458.453 80.524 105.944 109.799 162.186 الشهرة 

 112.145 4.747 36.707 40.261 30.430 موجودات غير ملموسة أخر 
 314.828     في شركات زميلة  اتاستثمار

 829.672     موجودات غير مخصصة
     ──────── 

 33.965.317     مجموع الموجودات
     ════════ 

 28.799.010 2.660.323 13.864.665 6.101.525 6.172.497 مطلوبات القطاع 
 806.093     مطلوبات غير مخصصة 

     ──────── 
 29.605.103     المطلوباتمجموع 

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

 تقسيم القطاع الجغرافي
 

من إن إدارة المجموعة مبنية بشكل أساسي على قطاعات األعمال، فإن التقسيم الجغرافي للمجموعة يستند على البلدان التي تم  بالرغم
ل مجلس من قبل البنك وشركاته التابعة الموجودة في دو المحققتم دمج الدخل التشغيلي  ،فيها تأسيس البنك وشركاته التابعة. وبالتالي

 الموجودة خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي فإنه تم دمجها كالشركات التابعة للبنمن قبل  المحققةا ، بينما تلك التعاون الخليجي مع
باقي دول العالم". يتم إتباع تقسيم مماثل لتوزيع إجمالي الموجودات. يوضح الجدول التالي توزيع الدخل التشغيلي ومجموع "ضمن 

 غرافي: الموجودات للمجموعة حسب القطاع الج
 

 مجموع الموجودات  الدخل التشغيلي 
 2016 2015 2016 2015 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
     

 21.594.697 22.205.097 759.379 844.446 الخليجي دول مجلس التعاون
 12.370.620 9.117.387 332.568 304.595 باقي دول العالم 

 ─────── ─────── ──────── ───────

 33.965.317 31.322.484 1.091.947 1.149.041 المجموع  ─
 ═══════

═ 

═══════ ════════ ═══════

═ 
 

دوالر أمريكي( مليون  72.1: 2015أمريكي )مليون دوالر  80.7بلغ صافي الربح من العمليات داخل البحرين المدرجة أعاله 
 مالك البنك.من صافي ربح المجموعة العائد إلى ( %13.4: 2015) %14.1وبإجمالي 

 

 إدارة المخاطر 
 

 ئتمانمخاطر اإل 31
في عدم التزام أحد أطراف األدوات المالية من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر  ئتمانتتمثل مخاطر اإل

 ئتمانلخسارة مالية. في حالة المشتقات المالية تكون المخاطر محددة بالقيم العادلة الموجبة. تحاول المجموعة السيطرة على مخاطر اإل
 فلألطرا يةئتماناإل الجدارة وتقييمية ووضع حدود للتعامل مع بعض األطراف المعنية ئتمانعن طريق مراقبة التعرضات اإل

 .إستمرارب
 

 تركز المخاطر  (أ
 

عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة بنفس اإلقليم  ئتمانتظهر تركزات مخاطر اإل
االقتصادية مما يجعل مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتأثر بشكل متشابه في حال  الجغرافي أو عندما تكون لها نفس السمات

 ظهور تغيرات إقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى.
 

مؤشرا  للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تؤثر على قطاع أعمال أو منطقة  ئتمانيعطي تركز مخاطر اإل
 فية معينة.جغرا

 

حصول . كما يتم النجغرافي معيية، لتفادي التركز أكثر من الالزم في أي قطاع أو موقع ئتمانتدير المجموعة تعرضات مخاطرها اإل
 .المقبولة تطبيق التوجيهات المناسبة ألنواع الضمانات ومعايير التقييم وضع تمعلى الضمانات كلما كان ضروريا . و

 

 الضمانات الرئيسية:فيما يلي أنواع 
 

 ؛سكنية والتكليفات على دخل الراتبالنقد، الرهون العقارية على الممتلكات ال –في القطاع الشخصي  -
 

مثل الممتلكات والمخزون والذمم المدينة وسندات الدين  موجودات األعمالالنقد، مخصص على  –في القطاع التجاري  -
 وضمانات البنك؛

 

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

 مخصص على األدوات المالية مثل سندات الدين وأسهم حقوق الملكية. –في القطاع المالي  -
 

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

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

تم عرض تفاصيل تحليل القطاع الصناعي والتوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات واإلرتباطات نيابة عن العمالء في إيضاح 
32 . 
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 )تتمة( ئتمانمخاطر اإل 31
 

 ية أخر إئتماندون األخذ في االعتبار أي ضمانات وتعزيزات  ئتمانتعرض لمخاطر اإللالحد األقصى ل        ب(
 

لبنود الميزانية. يوضح الحد األقصى إجمالي المخاطر، قبل تأثير تقليل  ئتمانيوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإل
 .بيق، حيثما يكون قابال  للتطضمحاللالمخاطر من خالل إستخدام إتفاقيات المقاصة والضمانات الرئيسية، ولكن بعد مخصصات اال

 

 إجمالي الحد
 األقصى للتعرض

2016 

 إجمالي الحد
 األقصى للتعرض

2015 
 ────────

─── 

─────────

 ألف  ──
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 959.924 789.422 مركزية أرصدة لدى بنوك 

 2.117.945 2.464.846 مركزيةلدى بنوك  وودائعأذونات خزانة 

 4.214.899 1.884.493 ودائع لدى بنوك 

 19.353.181 18.606.883 قروض وسلف

 5.146.209 5.429.578 غير المتاجرة ات محتفظ بها لغرضاستثمار

 400.189 385.700 وموجودات أخرىمستحقة القبض فوائد 
 ────────

─── 

─────────

 32.192.347 29.560.922 المجموع ──
 ────────

─── 

─────────

── 
   
 3.138.252 3.109.597 لتزامات محتملةإ

 1.035.656 1.130.419 إرتباطات قروض غير مسحوبة
 ────────

─── 

─────────

 4.173.908 4.240.016 المتعلق باإلرتباطات ئتمانمجموع اإل ──
 ────────

─── 

─────────

 36.366.255 33.800.938 ئتمانمجموع التعرض لمخاطر اإل ──
 ═════════ ══════════ 

 

د األقصى الحالية ولكن ليس الح ئتمانحيثما تسجل األدوات المالية بالقيمة العادلة فإن المبالغ المبينة أعاله توضح تعرض مخاطر اإل
 الذي من الممكن أن ينتج  في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم. 

 

 حسب فئة الموجودات المالية ئتماننوعية اإل (ج
 

 الموجودات المالية التي لم يحن موعد استحقاقها وغير مضمحلة: يوضح الجدول أدناه توزيع
 
 لم يحن موعد إستحقاقها 

 وغير مضمحلة
 

 

 

 درجة 
 المعيار
 العالي

 درجة 
 المعيار
 األساسي

 
 المجموع

 ──────────

─ 
────────── ─────────── 

 2016ديسمبر  31في 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 أمريكيدوالر 

    
 789.422 - 789.422 أرصدة لدى بنوك مركزية 

 2.464.846 880.217 1.584.629 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 1.884.493 146.632 1.737.861 ودائع لدى بنوك 

    قروض وسلف

 3.625.243 804.251 2.820.992 األفراد

 15.019.084 5.983.311 9.035.773 الشركات

 5.519.811 1.625.958 3.893.853 ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمار

 272.755 61.834 210.921 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 
 112.945 - 112.945 مشتقات مالية –موجودات أخرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 2016ديسمبر  31

 
 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اإل 31
 
 )تتمة( حسب فئة الموجودات المالية ئتماننوعية اإل  ج(
 

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

 وغير مضمحلة
 

 

 

 درجة 
 المعيار
 العالي

 درجة 
 المعيار

 األساسي
 

 المجموع
 ──────────

─ 
────────── ─────────── 

 2015ديسمبر  31في 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    

 959.924 - 959.924 أرصدة لدى بنوك مركزية 

 2.117.945 996.388 1.121.557 لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 4.214.899 120.281 4.094.618 ودائع لدى بنوك 
    قروض وسلف

 3.443.857 820.852 2.623.005 األفراد

 15.971.807 6.316.885 9.654.922 الشركات

 5.330.308 1.193.021 4.137.287 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 321.537 61.217 260.320 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 
 78.652 - 78.652 مشتقات مالية –موجودات أخرى 

 
محفظة  انإئتم. يمكن تقييم  نوعية ئتماناإلومن سياسة المجموعة المحافظة على تطابق تصنيفات المخاطر الداخلية عبر محفظة 

ذه هالقروض والسلف التي لم يحن موعد استحقاقها وغير مضمحلة بالرجوع إلى نظام تصنيفات المخاطر الداخلية للمجموعة. 
لكافة خطوط األعمال التجارية. من الممكن إن المخاطر الكامنة ية أن تركز على مستوى تمانئإدارة المحفظة اإل تجعل تالالتسهي
 مخاطر التالية:الدرجات تصنيف أعاله المفصح عنها  ئتماناإلنوعية تصنيفات تعادل 

 
 التعريف تصنيف المخاطر ئتمانتصنيف نوعية اإل

 جيدة إئتمانغير مشكوك فيها إلى مخاطر  4إلى  1تصنيف المخاطر من  درجة المعيار العالي 

 مقبولة إئتمانمرضية إلى مخاطر  7إلى  5تصنيف المخاطر من  درجة المعيار األساسي

 
 يتم تدعيم نظام تصنيفات المخاطر من خالل عمل تحليالت مالية مختلفة ونوعية معلومات السوق لقياس مخاطر األطراف األخرى.

 

فيما عدا تلك المفصح  2015و 2016ديسمبر  31ات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة كما في ال توجد موجودات مالية قد ف
 )ج(.8عنها في إيضاح 
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 تحليل التركز  32
 

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

 2016  2015 

 المطلوبات الموجودات 

مطلوبات 
 إرتباطات و

 محتملة نيابة  
 المطلوبات الموجودات عن العمالء

مطلوبات 
 إرتباطات و

 محتملة نيابة  
 عن العمالء

 ───────── ───────── ──────── ───────── ──────── ──────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       اإلقليم الجغرافي:

 800.338 4.314.229 5.263.856 816.722 4.434.613 5.616.371 مملكة البحرين

 1.316.954 17.136.134 11.801.257 1.387.674 15.857.714 11.915.097 دولة الكويت

دول مجلس التعاون 
 282.567 1.255.679 4.529.584 303.176 923.769 4.673.629 األخرى  الخليجي

 6.836 576.150 2.283.279 12.373 705.767 2.206.461 المملكة المتحدة

 513.592 3.386.171 3.928.262 376.328 2.227.158 2.563.112 جمهورية مصر العربية

ة المملك باستثناءأوروبا )
 89.645 610.125 1.124.773 155.540 482.179 794.267 المتحدة(

آسيا )باستثناء دول 
 53.697 1.196.837 1.839.212 8.157 1.143.035 2.023.920 مجلس التعاون الخليجي(

الواليات المتحدة 
 12.582 292.394 2.088.192 5.025 230.878 633.953 األمريكية

 62.041 837.384 1.106.902 44.602 777.869 895.674 باقي دول العالم

 ────────── ─────────

─ 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── ────────

──  31.322.484 26.782.982 3.109.597 33.965.317 29.605.103 3.138.252 
 ═════════ ════════ ════════ ════════

══ 
════════ ═══════

       القطاع الصناعي: ═

بنوك ومؤسسات مالية 
 444.801 13.098.331 11.963.030 456.688 12.108.621 9.860.992 أخرى

 10.415 5.733.503 3.366.355 8.241 5.146.647 2.906.297 استهالكي/ شخصي

 216 - 1.605.203 214 - 1.423.193 رهن سكني

 1.186.177 2.279.726 5.441.805 1.181.986 1.371.348 5.163.317 يوصناع يتجار

 108.495 421.206 4.958.517 37.884 367.696 5.244.436 عقاري 

 1.105.207 2.463.800 3.697.909 1.212.843 2.420.122 3.676.082 خدمات

 108.841 4.466.012 2.622.330 26.604 4.268.673 2.730.631 حكومي/ قطاع عام

 174.100 1.142.525 310.168 185.137 1.099.875 317.536 أخرى
 ────────── ─────────

─ 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── ────────

──  31.322.484 26.782.982 3.109.597 33.965.317 29.605.103 3.138.252 
 ═════════ ════════ ════════ ════════

══ 
════════ ═══════ 

 

 مخاطر السوق 33
 

األدوات  أو محافظالمالية إن مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة المالية المحتملة التي قد تنتج عن التغيرات السلبية في قيمة األدوات 
لية. تنتج هذه ماالمالية نتيجة لتغيرات في أسعار الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وأسعار السلع والمشتقات ال

المخاطر من عدم تطابق بين الموجودات والمطلوبات والتغيرات التي تحدث في منحنى العوائد ومعدالت صرف العمالت األجنبية 
القيمة السوقية للمشتقات المالية. تصنف المجموعة التعرض لمخاطر السوق إما كمحافظ ت/ التقلبات الضمنية في والتغيرات في تقلبا

منخفضة للمجموعة فإن إجمالي مستويات مخاطر السوق الستراتيجية المخاطر نظرا  إللغرض المتاجرة أو غير المتاجرة.  محتفظ بها
( للمساعدة في تقدير الخسائر المحتملة الناتجة عن VaRالقيمة المعرضة للمخاطر ) نماذجمنخفضة. تستخدم المجموعة قد تعتبر 

عدم كفاءة أسلوب اإلدارة في مواجهة المخاطر. يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق للمحافظ  التغيرات العكسية للسوق باإلضافة إلى
( التي تعكس التبعية الداخلية بين المخاطر القابلة VaRالمحتفظ بها لغرض المتاجرة على أساس طريقة القيمة المعرضة للمخاطر )

 لمتاجرة باستخدام حدود وقف الخسائر وتحليالت الحساسية األخرى.للتغيير. تتم إدارة ومراقبة المحافظ المحتفظ بها لغرض غير ا
 تمثل البيانات الموضحة أدناه المعلومات المتوفرة خالل السنة.
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 )تتمة( مخاطر السوق 33
 

 المتاجرة  –أ. مخاطر السوق 
 

 %99( باستخدام فترة قبض لمدة يوم واحد بمستوى ثقة بنسبة VaRالمعرضة للمخاطر ) تقوم المجموعة باحتساب طريقة القيمة
 والذي يأخذ في االعتبار االرتباط الفعلي الذي تم مالحظته تاريخيا  بين األسواق والمعدالت المختلفة.

 

دود القيمة المعرضة للمخاطر تم بما أن القيمة المعرضة للمخاطر هي جزء ال يتجزأ من إدارة المجموعة لمخاطر السوق، فإن ح
وضعها على جميع العمليات المحتفظ بها لغرض المتاجرة ويتم مراجعة التعرض يوميا  مقابل الحدود الموضوعة من قبل اإلدارة. 

تراضات فالقيمة المعرضة للمخاطر على أساس منتظم كوسيلة تثبت صحة االيتم مقارنة النتائج الفعلية مع التوقعات المستمدة لنموذج 
 والمعايير المستخدمة في حسابات القيمة المعرضة للمخاطر.

 

 متضمنة التأثيرات الفعلية المرتبطة بمحفظة المتاجرة: (VaR)يلخص الجدول أدناه تكوين عامل المخاطر للقيمة المعرضة للمخاطر 

 

 أسعار 
 األسهم 

 العمالت 
 األجنبية 

 أسعار 
 الفائدة

التأثيرات  
 المجموع المرتبطة بها

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

      

 245 0 2 243 - 2016ديسمبر  31
 500 (0) 170 330 - 2015ديسمبر  31
 

 غير المتاجرة –ب. مخاطر السوق 
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
تنتج مخاطر سعر الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية أو الربحية المستقبلية للمجموعة. 
 ةتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم تطابق أو لوجود تفاوت في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات المالي

غير المدرجة في الميزانية والتي يحين موعد استحقاقها أو إعادة تسعيرها في فترة معينة. تقيس وتدير  المجموعة مخاطر أسعار 
الفائدة وذلك بوضع مستويات لمخاطر أسعار الفائدة من خالل وضع حدود لفجوة أسعار الفائدة لفترات معينة. يتم مراجعة فجوة 

إستخدام إستراتيجية التحوط لتقليل فجوة أسعار الفائدة ضمن الحدود  ويتم دوريوالمطلوبات على أساس أسعار الفائدة للموجودات 
 الموضوعة من قبل مجلس إدارة البنك. 

 

حقوق لاذلك على أثير توبالقيمة العادلة، المدرجة الفائدة على الموجودات والمطلوبات أسعار صدمة نقطة أساسية  200 -+/إن تأثير 
 كما في الجدول التالي 2015ديسمبر  31و  2016ديسمبر  31كما في 

 

 2016  2015 
 الحقوق المطلوبات  الموجودات  الحقوق المطلوبات  الموجودات  

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       

 -نقاط أساسية  200
 2.538 (139.828) 142.366 (1.824) (82.384) 80.560 زيادة)+(

 -نقاط أساسية  200
 (2.538) 139.828 (142.366) 1.824 82.384 (80.560) (-نقص )
 

تغيرات مإلى التغيرات في أسعار الفائدة مع اإلحتفاظ بجميع ال للسنة القادمةدخل فائدة المجموعة يوضح الجدول أدناه حساسية صافي 
 31ن الحساسية هي على أساس الموجودات والمطلوبات المالية ذات معدل فائدة عائم المحتفظ بها في إاألخرى ثابتة للمجموعة. 

 متضمنة تأثير تحوطات األدوات المالية.  2015ديسمبر  31و  2016ديسمبر 
 

 مخاطر أسعار الفائدة  –تحليل الحساسية 
  2016 2015 

  ────────── ────────── 

  

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    

                          -+/ (-زيادة)+(/نقص ) -نقاط أساسية  10
/+- 

3.713 2.513 
                                -+/ (-زيادة)+(/نقص ) -نقاط أساسية  25

/+- 

9.283 6.282 
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 )تتمة(مخاطر السوق  33
 

 )تتمة( غير المتاجرة  –ب. مخاطر السوق 

 
 مخاطر العملة

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

تدير عملية إدارة المخاطر تعرض المجموعة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( من خالل عملية إدارة 
الموجودات والمطلوبات. ومن سياسة المجموعة تقليل تعرضاتها لمخاطر العملة ضمن مستويات مقبولة ومحددة من قبل مجلس 

ر العملة وذلك بوضع حدود لتعرضات مراكز العملة. يتم مراقبة المراكز على أساس لمخاط مستوياتاإلدارة. وضع مجلس اإلدارة 
 ، كما يتم إستخدام إستراتيجيات التحوط للتأكد من أن المراكز هي ضمن الحدود الموضوعة. دوري

 
 مخاطر العملة –تحليل الحساسية 

ات في الشركات التابعة والزميلة تم حصرها كجزء من محفظة المتاجرة. تخضع ستثمارالجميع تعرضات العمالت األجنبية فيما عدا ا
، والتي تم اإلفصاح عن نتائجها في إيضاح (VaR)مخاطر التعرضات للقياس عن طريق الحساب اليومي للقيمة المعرضة للمخاطر 

 )أ(.  33
 

حويل العمالت ت إحتياطيلشركات التابعة والزميلة ضمن "ات المجموعة في ااستثماريتم تسجيل تأثير تحويل العمالت األجنبية على 
 (.ح) 21األجنبية" في إيضاح 

 
 مخاطر أسعار األسهم 

ات ستثمارتنتج مخاطر أسعار األسهم من تقلبات في مؤشرات األسهم واألسعار. لقد وضع مجلس اإلدارة حدودا  لمبلغ ونوعية اال
باستمرار من قبل لجنة مخاطر المجموعة. تنتج تعرضات مخاطر أسعار األسهم المحتفظ بها  تهاتي من الممكن قبولها، ويتم مراقبال

 ات المجموعة.استثمارلغرض غير المتاجرة من محفظة 
 

درجة ات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها كمستثمارإن التأثير على تقييمات أسهم الحقوق )كنتيجة لتغيرات في القيمة العادلة لال
خر( نتيجة للتغيرات المحتملة الممكنة في مؤشرات األسهم، مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات اآلشامل الدخل اللعادلة ضمن بالقيمة ا

 األخرى ثابتة هي كالتالي:
 

   2016 2015 
   ───────── ───────── 

 

 تغير 
في مؤشرات  

  األسهم 

 التأثير 
 على 
 الدخل 
  اآلخرالشامل 

 التأثير 
 على 

 الدخل 
  اآلخرالشامل 

  % المؤشرات السوقية
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
     

 1.851 602 -+/ %10-+/ سوق الكويت لألوراق المالية 

 
نتظمة م، حيث إن األدوات المالية التي تعطي تغيرات غير منتظمستكون التغيرات في حساسية أسعار أسهم الحقوق على أساس 

 جوهرية. غير
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 القيمة العادلة قياس  34
 

 ها المدرجة.المالية تقرب قيم للموجودات والمطلوباتلعادلة فإن القيمة ا، 9إيضاح مفصح عنها في الجدول أدناه وفي تلك ال فيما عدا
 غير المتاجرة والمدرجة بالتكلفة المطفأة. ات المحتفظ بها لغرضستثمارللقيمة العادلة لال 9راجع إيضاح 

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

ر، حسب ستة أشه أو فترات كل ثالثةهذه المطلوبات المالية على حيث يتم إعادة تسعير المالية ال تختلف جوهريا  عن قيمها المدرجة، 
حقاق ات ذات تواريخ إستإلقتراضالمقاربة للفروق الحالية التي سيتم تطبيقها على اوالهوامش الناتجة  بنود وشروط األداة المالية

 مشابهة.
 

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

 )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛ المعلنة: األسعار 1المستوى 
: التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مداخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة 2المستوى 
 غير مباشرة.مباشرة أو 
: التقنيات التي تستخدم مداخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن 3المستوى 

 مالحظتها في السوق. 

 2016 

 المجموع 3المستو   2المستو   1المستو   
 ───────── ───────── ───────── ─────────

─ 
 

 ألف
 أمريكيدوالر 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     
أدوات أسهم حقوق الملكية وصناديق مدرجة 

 140.869 14.044 126.360 465 بالقيمة العادلة 

 112.945 - 112.945 - موجودات مالية مشتقة 

 (142.547) - (142.547) - مطلوبات مالية مشتقة 
 

 2014 

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

─── 
 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     
أدوات أسهم حقوق الملكية وصناديق مدرجة 

 181.901 29.592 149.680 2.629 بالقيمة العادلة 

 78.652 - 78.652 - موجودات مالية مشتقة 

 (153.428) - (153.428) - مطلوبات مالية مشتقة 

 
 .2015و 2016 خالل السنتين 3و 2و 1بين المستويات تكن هناك أية تحويالت لم .
 

 )و(. 3.3لمزيد من التفاصيل عن تقنيات التقييم المستخدمة لتحديد قيمة هذه األدوات المالية راجع إيضاح 

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

قص نومعدل خصم معدل الخصم ارتفاع وانخفاض معدل النمو سيؤدى  السيولة.نقص خصم وبالنسبة للصناديق فهو معدل  الخصم
قوق المساهمين حالقائمة الموحدة للتغيرات في أو القائمة الموحدة للمركز المالي تأثير على السيكون إلى انخفاض القيمة العادلة. السيولة 

كن هناك تلم  ئةفي الم 5للسندات غير المسعرة بنسبة  لتقييم العادلمتغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة  تغيرتإذا غير جوهري 
 ع السنة السابقة.ممقارنة بال يةستثمارتغييرات جوهرية في أساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لألوراق المالية اال ةأي
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 مخاطر السيولة 35
 

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم توفر موارد مالية كافية لدى المجموعة لتلبية التزاماتها عندما يحين موعد إستحقاقها 
أو سيتعين عليها القيام بذلك بتكلفة زائدة. تنتج هذه المخاطر لعدم وجود تطابق في توقيت التدفقات النقدية. وتنتج مخاطر التمويل 

 ن الحصول على السيولة الالزمة لتمويل مراكز الموجودات غير السائلة في الفترات المتوقعة وعند الالزم.عندما ال يمك
 

( برئاسة نائب الرئيس GALCOتقع مسئولية إدارة السيولة والتمويل للمجموعة على عاتق لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة )
أمين الخزانة للمجموعة ويكون مسئوال  عن التأكد من أن كافة االلتزامات  التنفيذي للمجموعة في المجموعة المصرفية وبدعم من

 التمويلية المستقبلية، بما فيها سحوبات الودائع، يمكن تلبيتها عند إستحقاقها، وأن الوصول لسوق الجملة منسق وتحت السيطرة.
 

راد والشركات وأرصدة المؤسسات، مدعومة بتمويالت تحتفظ المجموعة بقاعدة تمويل مستقرة تتكون من ودائع أساسية للعمالء األف
ذات السيولة العالية والتي تم تنويعها بالعملة واالستحقاق، من أجل تمكين المجموعة من االستجابة السريعة موجودات الجملة ومحافظ ال

 لمتطلبات السيولة غير المتوقعة.
 

ات النقدية وتلبية توازن التدفقبيان سيولتها بحيث يتم وتدير مستقل ي قوبمركز سيولة للمجموعة الشركات التابعة والحليفة  تحتفظ
 االلتزامات التمويلية عند إستحقاقها.

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

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

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

  الداخلية والتنظيمية؛مراقبة نسب سيولة الميزانية مقابل المتطلبات 

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

 إدارة التركز وبيان تواريخ إستحقاق الديون؛ 

 إدارة تعرضات االلتزامات المحتملة للسيولة ضمن األسقف المحددة مسبقا؛ 

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

  اإلحتفاظ بخطط طارئة للسيولة والتمويل. يجب أن تكون هذه الخطط للمؤشرات قادرة على تحديد ظروف الضغوطات في
خرى عند وقت مبكر واإلجراءات التي يتعين اتخاذها في حال وجود صعوبات ناتجة عن األزمات في األنظمة واألزمات األ

 التقليل التأثيرات السلبية الطويلة األجل لألعمال التجارية.
 

 على أفضل تقديرات اإلدارة لإلستحقاقات بناء   2016ديسمبر  31يعكس الجدول أدناه بيان إستحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 
 اق التعاقديية حتى تاريخ اإلستحقالتعاقدية للموجودات والمطلوبات، والتي تم تحديدها على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزان

ل خبرة حسب ما هو مشار إليه من قب. تم تحديد بيان سيولة ودائع العمالء على أساس اإلستحقاقات الفعلية أو المتوقع، حيثما ينطبق
 إلحتفاظ بالودائع.المجموعة في ا
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 )تتمة(مخاطر السيولة  35
 ألف دوالر أمريكي 

 
 لغاية
 أشهر ثالثة 

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة 

 واحدة 

 أكثر من
 سنة واحدة 

 غير 
 مؤرخه

 
 المجموع

 ─────────

── 

────────

─── 

────────

─── 

───────

──── 

─────────

      الموجودات ──

 912.924 - - - 912.924 ةمركزينقد وأرصدة لدى بنوك 

لدى  وودائعأذونات خزانة 
 2.464.846 - - 1.146.504 1.318.342 مركزيةبنوك 

 1.884.493 - 50.920 84.126 1.749.447 ودائع لدى بنوك 

 18.606.883 - 9.422.824 3.343.177 5.840.882 قروض وسلف

ات محتفظ بها لغرض استثمار
 5.570.447 - 4.516.084 520.504 533.859 غير المتاجرة

 326.874 326.874 - - - ات في شركات زميلة استثمار

 132.021 132.021 - - - ةعقاريات استثمار

 211.209 211.209 - - - ممتلكات ومعدات

فوائد مستحقة القبض 
 738.155 - 157.932 394.773 185.450 موجودات أخرى و

الشهرة وموجودات أخرى 
 474.632 474.632 - - - غير ملموسة 

 ─────────── ──────────

─ 

──────────

─ 
─────────

─ 
─────────── 

 المجموع

10.540.90
4 5.489.084 

14.147.76
0 1.144.736 31.322.484 

 ─────────── ──────────

─ 

──────────

─ 
─────────

─ 
─────────── 

      المطلوبات

 3.279.038 - - 213.375 3.065.663 ودائع من بنوك 

إقتراضات بموجب إتفاقيات 
 698.228 - - 375.409 322.819 إعادة شراء 

 6.804.578 ودائع العمالء

4.003.416 

10.895.36
4 - 21.703.358 

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات 
 865.376 - 192.564 275.337 397.475 أخرى

 236.982 - 214.760 22.222 - مطلوبات ثانوية

 

─────────── ──────────

─ 

──────────

─ 
─────────

─ ─────────── 

10.590.53 المجموع
5 4.889.759 

11.302.68
8 - 26.782.982 

 

─────────── ──────────

─ 

──────────

─ 
─────────

─ ─────────── 

 4.539.502 1.144.736 2.845.072 599.325 (49.631) السيولةصافي فجوة 
 ═══════════ ══════════

═ 

══════════

═ 
═════════

═ 
═══════════ 

 
للمزيد من التفاصيل . الل إتفاقيات إعادة شراءمن خمضمونة مع مؤسسات مالية مختلفة  يةإئتمان إقتراضخطوط لدى المجموعة 

 . 16إيضاح راجع 
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 )تتمة(مخاطر السيولة  35

 

 : 2015ديسمبر  31فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 
 

 ألف دوالر أمريكي 

 
 لغاية

 ثالثة أشهر 

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة 

 واحدة 

 أكثر من
 سنة واحدة 

 غير 
 مؤرخه

 
 المجموع

 ────────── ──────────

─ 

──────────

─ 
─────────

─ 
─────────── 

      الموجودات

 1.052.918 - - - 1.052.918 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

لدى  وودائعأذونات خزانة 
 2.117.945 - - 543.773 1.574.172 بنوك مركزية

 4.214.899 - 37.793 120.732 4.056.374 ودائع لدى بنوك 

 19.353.181 - 10.005.150 3.086.250 6.261.781 وسلف قروض

استثمارات محتفظ بها لغرض 
 5.328.110 - 4.292.030 568.710 467.370 غير المتاجرة

 314.828 314.828 - - - استثمارات في شركات زميلة 

 183.166 183.166 - - - ةعقاريات استثمار

 238.843 238.843 - - - ممتلكات ومعدات

فوائد مستحقة القبض 
 590.829 - 125.647 231.771 233.411 وموجودات أخرى 

الشهرة وموجودات أخرى 
 570.598 570.598 - - - غير ملموسة 

 ─────────── ──────────

─ 

──────────

─ 
─────────

─ 
─────────── 

 33.965.317 1.307.435 14.460.620 4.551.236 13.646.026 المجموع
 ─────────── ──────────

─ 

──────────

─ 
─────────

─ 
─────────── 

      المطلوبات

 4.241.191 - 56.000 106.619 4.078.572 ودائع من بنوك 

إقتراضات بموجب إتفاقيات 
 800.998 - - 200.062 600.936 إعادة شراء 

 23.495.227 - 11.660.640 4.116.573 7.718.014 ودائع العمالء

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات 
 806.093 - 245.440 190.727 369.926 أخرى

 261.594 - 237.902 23.692 - مطلوبات ثانوية
 ─────────── ──────────

─ 

──────────

─ 
─────────

─ 
─────────── 

 29.605.103 - 12.199.982 4.637.673 12.767.448 المجموع
 ─────────── ──────────

─ 

──────────

─ 
─────────

─ 
─────────── 

 4.360.214 1.307.435 2.260.638 (86.437) 878.578 صافي فجوة السيولة
 ═══════════ ══════════

═ 

══════════

═ 
═════════

═ 
═══════════ 
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 )تتمة(مخاطر السيولة  35

 

 تحليل المطلوبات المالية حسب اإلستحقاقات التعاقدية المتبقية
 

يلخص الجدول أدناه بيان إستحقاق المطلوبات المالية للمجموعة )متضمنة الفوائد( على أساس اإللتزامات التعاقدية للسداد غير 
، صوباألخالتحليل. لتلك األدوات بشكل جوهري عن هذا مجموعة التدفقات النقدية المتوقعة للقد تختلف ومع ذلك،  المخصومة.

 .األرصدةأو زيادة ستحافظ على استقرارها  العمالء يتوقع بأن ودائع 
 

 ألف دوالر أمريكي 

 

 لغاية شهر واحد

من شهر واحد 
 إلى ثالثة أشهر 

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة 

 واحدة 

 من أكثر 
إلى  سنة واحدة
 خمس سنوات

 أكثر من 
 سنوات خمس

 
 المجموع

 ──────────

─ 
─────────

── 
──────────

─ 
──────────

─ 
─────────

── 
──────────

ديسمبر  31كما في  ─
2016 

      

 3.285.013 - - 214.932 1.477.897 1.592.184 ودائع من بنوك 

إقتراضات بموجب 
 701.099 - - 377.755 309.076 14.268 إتفاقيات إعادة شراء

 21.815.458 23.904 961.866 6.601.084 4.275.858 9.952.746 العمالءودائع 

 259.499 11.410 225.323 22.766 - - مطلوبات ثانوية
 ──────────

─ 
─────────

── 
───────── ──────────

─ 
─────────

─ 
──────────

 26.061.069 35.314 1.187.189 7.216.537 6.062.831 11.559.198 المجموع ─
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ ═════════ ══════════ 

ارتباطات متعلقة 
 1.130.419 97.275 671.940 211.137 131.414 18.653 ئتماناإلب

 ──────────

─ 
─────────

── 
──────────

─ 
──────────

─ 
─────────

─ 
──────────

 مشتقات مالية ─
 (29.590) (34.295) (14.158) (7.007) 9.945 15.925 )صافي( 

 ──────────

─ 
─────────

── 
──────────

─ 
──────────

─ 
─────────

─ 
──────────

─  
 ألف دوالر أمريكي 

 

 لغاية شهر واحد

من شهر واحد 
 إلى ثالثة أشهر 

أكثر من ثالثة 
أشهر إلى سنة 

 واحدة 

 من أكثر 
إلى  سنة واحدة

 خمس سنوات

 أكثر من 
 خمس سنوات

 
 المجموع

 ──────────

─ 
─────────

── 
──────────

─ 
──────────

─ 
─────────

── 
──────────

ديسمبر  31كما في  ─
2015 

      

 4.245.390 - 56.609 107.036 1.486.970 2.594.775 ودائع من بنوك 

إقتراضات بموجب 
 802.404 - - 200.879 481.507 120.018 إتفاقيات إعادة شراء

 23.665.681 64.975 2.676.927 5.330.208 5.394.822 10.198.749 العمالءودائع 

 281.228 12.076 245.003 24.149 - - مطلوبات ثانوية
 ──────────

─ 
─────────

── 
───────── ──────────

─ 
─────────

─ 
──────────

 28.994.703 77.051 2.978.539 5.662.272 7.363.299 12.913.542 المجموع ─
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ ═════════ ══════════ 

ارتباطات متعلقة 
 1.035.656 61.536 499.479 463.473 2.714 8.454 ئتماناإلب

 ──────────

─ 
─────────

── 
──────────

─ 
──────────

─ 
─────────

─ 
──────────

 مشتقات مالية ─
 (75.330) (75.767) (27.761) 25.707 (6.502) 8.993 )صافي( 

 ──────────

─ 
─────────

── 
──────────

─ 
──────────

─ 
─────────

─ 
──────────

─  
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 كفاية رأس المال 36
 

إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال وبأن 
ما كد األقصى للقيمة عند المساهمين. ية قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحإئتمانالمجموعة تحتفظ بدرجات 
قيود توجد لدى المجموعة أية ال ال لكل شركة من شركات المجموعة بشكل منفصل وبصورة فردية. يتم إدارة كفاية رأس الم

باستثناء القيود التي قد تنتج عن األطر الرقابية من  اوتسوية التزاماتهموجوداتها أو استخدام للحصول على على قدرتها جوهرية 
 .التي تعمل فيهاخالله الشركات التابعة المصرفية 

 
على أو تعديل هيكلة رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار سندات  الحفاظمن أجل 

 رأسمال. لم يتم عمل تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة.  
 

مصرف البحرين  الصادرة عن 3لمال بموجب إتفاقية بازل يتم احتساب نسبة مخاطر الموجودات وفقا  إلرشادات كفاية رأس ا
إن الحد األدنى ، والذي تم تضمينه في التقرير السنوي. 1وهي مفصح عنها ضمن العنصر الثالث الجدول  للمجموعة، المركزي،

 %17.1 وه المجموعةمال سرأنسبة مخاطر مجموع إن . %12.5لنسبة كفاية رأس المال وفقا  لمصرف البحرين المركزي هو 
 (. %16.7: 2015ديسمبر  31) 2016ديسمبر  31كما في 

 

 نظام حماية الودائع  37
 

يتم تغطية ودائع بعض عمالء المجموعة بنظام حماية الودائع المؤسس من قبل قوانين مصرف البحرين المركزي ونظام تعويض 
 الخدمات المالية، المملكة المتحدة. 

 
العمالء المحتفظ بها من قبل البنك في مملكة البحرين بنظام حماية الودائع الصادرة عن مصرف البحرين البحرين: يتم تغطية ودائع 
 20.000يغطي هذا النظام "األشخاص اإلعتياديين" )األفراد( المؤهلين بحد أقصى  .2010( لسنة 34المركزي وفقا  للقرار رقم )

النحو  من قبل البنك علىمساهمة دورية ويتم دفع رف البحرين المركزي. دينار بحريني كما هو منصوص عليه وفقا  لمتطلبات مص
 مصرف البحرين المركزي ضمن هذا النظام.المنصوص عليه من قبل 

 
جنية إسترليني لكل  75.000المملكة المتحدة: يتم تغطية ودائع العمالء بموجب نظام تعويض الخدمات المالية وذلك بحد أقصى 

ال يتطلب عمل مساهمة مقدما  بموجب هذا النظام وال توجد مطلوبات مستحقة إال إذا كان أحد البنوك األعضاء في نظام  عميل.
 حماية الودائع غير قادر على الوفاء بإلتزاماته.
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ركة المصرفية الشالتي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بالكامل من خالل لمجموعة ل المصرفية اإلسالميةالخدمات أنشطة يتم تقديم 
البنك األهلي و المصرفية اإلسالمية في البنك األهلي المتحد البحرين النوافذالفروع/ لبنك األهلي المتحد بالكويت لاإلسالمية التابعة 
 المصرف المتحد للتجارة واالستثمار ش.م.ل.و ش.م.ع.ع. البنك األهلي المتحد ومن خالل شركاتها الزميلة متحدةالمتحد المملكة ال

 .موضحه أدناههي ، ة الخاصة بهااإلسالميالخدمات المصرفية  أنشطةونتائج 
 

 2015 2016  ديسمبر 31الميزانية كما في 

  ──────── ──────── 
  

 إيضاح 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

    
    الموجودات

 211.714 105.519  مركزية  نقد وأرصدة لدى بنوك

 873.628 1.396.752  بنوك مركزية  ودائع لدى 

 2.028.920 732.787 )أ( ودائع لدى بنوك 

 10.455.917 10.573.736 )ب(  ةإلسالميية اتمويلالنشطة األمن مستحقة القبض أرصدة 

 626.193 778.615  ات مالية استثمار

 5.869 40.880  استثمارات في شركات زميلة 

 97.416 75.443  ات عقارية استثمار

 102.070 103.058  ممتلكات ومعدات

 66.838 82.094  موجودات أخرىربح مستحق القبض و

  ─────────

──────── 
─────────

 14.468.565 13.888.884  الموجودات  مجموع ────────

  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 

 2.597.039 1.913.217 )ج( ودائع من بنوك 

 10.170.760 10.047.383 )د( ودائع العمالء 

 208.866 230.161  مطلوبات أخرى ربح مستحق الدفع و

 3.748 2.773  المقيدة  ستثمارحسابات اال

  ─────────

──────── 
─────────

────────   12.193.534 12.980.413 

 187.134 55.199  المطلقة ستثمارحسابات االحقوق حاملي 
  ─────────

──────── 

─────────

 13.167.547 12.248.733  المطلقة ستثمارحسابات االحقوق حاملي مجموع المطلوبات و ────────

  ───────── ───────── 
 1.301.018 1.640.151  مجموع الحقوق

  ───────── ───────── 
 14.468.565 13.888.884  المطلقة والحقوق ستثمارحسابات االحقوق حاملي مجموع المطلوبات و

  ═════════ ═════════ 
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 ديسمبر  31قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

 

2016 
──────── 

2015 
──────── 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    
 353.567 346.590 (هـ) صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية

  ──────── ──────── 
  346.590 353.567 

    
 32.386 39.814  رسوم وعموالت
 21.593 18.770  دخل تشغيلي آخر

 13.696 13.239  مكاسب تحويل العمالت األجنبية
  ──────── ──────── 

 421.242 418.413  الدخل التشغيلي
 146.412 113.285  للمستحقات من األنشطة التمويلية اإلسالمية والمستحقات األخرى مخصص     
  ──────── ──────── 

 274.830 305.128  صافي الدخل التشغيلي 
  ──────── ──────── 
 60.771 69.148  تكاليف الموظفين     

 7.381 8.292  استهالك 
 36.930 40.196  مصروفات تشغيلية أخرى 

  ──────── ──────── 

 105.082 117.636  المصروفات التشغيلية 

  ──────── ──────── 

 169.748 187.492  لضرائباالربح للسنة قبل 
    

 6.158 6.685  مصروف ضريبي
  ──────── ──────── 

 163.590 180.807  ةالمطلق ستثمارحاملي حسابات االحقوق الربح للسنة قبل حصة ربح 
  ──────── ──────── 

 338 270  المطلقة ستثمارحاملي حسابات االحقوق محسوم منها: حصة ربح 
  ──────── ──────── 

 163.252 180.537  صافي الربح للسنة

 ════════ ════════ 

   العائد إلى:

 143.662 151.472  البنك مالك

 19.590 29.065 حقوق غير مسيطرة 
 ──────── ──────── 
 180.537 163.252 

 ════════ ════════ 
   

 2016 إيضاحات
──────── 

2015 
──────── 

 ألف 
 أمريكيدوالر 

 ألف
 دوالر أمريكي

   )أ( ودائع لد  بنوك 

 745.875 622.221 التمويل بالمرابحة لدى بنوك أخرى

 357.929 70.103 وكالة لدى بنوك 

 925.116 40.463 أخرىحسابات حسابات جارية و
 ──────── ──────── 
 732.787 2.028.920 
 

 

 

 

 

════════ ════════ 
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 إيضاحات )تتمة(
2016 

──────── 

2015 
──────── 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   )ب(  أرصدة مستحقة القبض من األنشطة التمويلية اإلسالمية

 6.710.924 6.544.634 ذمم تورق مدينة

 2.363.007 2.698.429 مدينةذمم مرابحة 

 1.711.550 1.718.212 ذمم إجارة مدينة 

 3.782 11.184 أخرى

 (333.346) (398.723) ضمحاللمحسوم منها : مخصص اال

 ──────── ──────── 
 10.573.736 10.455.917 

 ════════ ════════ 
 

 
2016 

──────── 

2015 
──────── 

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

    ك )ج(  ودائع من بنو

 1.669.016 1.616.778 مرابحة

 911.271 282.866 وكالة

 16.752 13.573 حسابات جارية

 ──────── ──────── 
 1.913.217 2.597.039 

 ════════ ════════ 
 

 
2016 

──────── 

2015 
──────── 

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

   ودائع العمالء)د(  

 5.792.476 5.863.449 وكالة

 2.396.368 2.364.822 مرابحة

 961.949 822.289 مضاربة 

 1.019.967 996.823 حسابات جارية

 ──────── ──────── 
 10.047.383 10.170.760 

 
 
 

════════ ════════ 
 

 
2016 

──────── 

2015 
──────── 

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف 
 أمريكيدوالر 

   )هـ(  صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية 

 246.007 252.218 دخل التورق

 142.683 171.650 دخل المرابحة 

 77.749 87.771 دخل اإلجارة 

 13.698 14.718 ات الماليةستثماردخل اال

 ──────── ──────── 
 480.137 526.357 الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية

 ──────── ──────── 
   

 73.660 106.078 مصروفات ربح من الوكالة

 40.971 62.002 مصروفات ربح من المرابحة 

 11.939 11.687 مصروفات ربح من المضاربة 

 ──────── ──────── 
 126.570 179.767 محسوم منها: توزيعات على المودعين

 ──────── ──────── 
 353.567 346.590 صافي الدخل من األنشطة التمويلية اإلسالمية 

 ════════ ════════ 
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ت هذه اإعادة التصنيفإن لكي تتناسب مع العرض المطبق في القوائم المالية للسنة الحالية.  2015تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لسنة 
 المسجلة مسبقا  حقوق المساهمين على صافي الربح أو لم تؤثر 


