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الخلفية . ١
لقد تم إعداد اإلفصاحات العامة في هذا القسم من التقرير وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي الواردة في الجزء ك ع-1 من وحدة اإلفصاح العام لمصرف البحرين 
المركزي وعنوانه: متطلبات اإلفصاح السنوي، أنظمة مصرف البحرين المركزي، المجلد الثاني للمصارف اإلسالمية. تسري القواعد المتعلقة باإلفصاحات بموجب هذا 
الجزء على بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. )»البنك«( وهو مصرف تأسس محليا ويحمل ترخيصا لمزاولة األعمال المصرفية للتجزئة، وشركاته التابعة المشار إليهما 

معا )بـ »المجموعة«(. 

يسعى مجلس اإلدارة إلى رفع أداء المجموعة إلى المستوى األمثل عن طريق تمكين مختلف الوحدات التابعة للمجموعة من تحقيق االستراتيجية التجارية للمجموعة 
التي  المخاطر  المخاطر وكذلك ضمن إطار سياسة  المال وحدود  المتفق عليها وذلك عن طريق العمل ضمن حدود متفق عليها بشأن رأس  وبلوغ أهداف األداء 

تنتهجها المجموعة. 

بيان المركز المالي بموجب النطاق التنظيمي للتوحيد. ٢
بيان المركز المالي )ك ع 4ا.3.ا(. االجدول رقم 

الجدول أدناه يوضح العالقة بين بيان المركز المالي في البيانات المالية المنشورة )البيان المحاسبي للوضع المالي( والبيان التنظيمي للوضع المالي.

بيان المركز المالي كما في
البيانات المالية المنشورة

٢٠١6

بيان المركز المالي حسب
التقارير التنظيمية

مرجع٢٠١6
الموجودات

63.20863.208نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي
63.80563.805إيداعات لدى مؤسسات مالية

553.338553.338إجمالي موجودات التمويل 
أ)16.560()16.560(يطرح: مخصصات انخفاض القيمة محددة
أ)10.141()10.141(يطرح: مخصصات انخفاض القيمة جماعية

526.637526.637صافي موجودات التمويل
145.731145.731استثمارات في أوراق مالية

151.752151.752إجارة منتهية بالتمليك
21.88821.888إجمالي إيجارات مستحقة القبض

ب)10.977()10.977(يطرح: مخصصات انخفاض القيمة محددة
ب)2.293()2.293(يطرح: مخصصات انخفاض القيمة جماعية

8.6188.618صافي إيجارات مستحقة القبض 
26.48726.487إستثمارات في شركات زميلة

28.06628.066إستثمارات في عقارات
15.88115.881ممتلكات ومعدات

12.00312.003موجودات أخرى
١.٠4٢.١88١.٠4٢.١88مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية
المطلوبات 

١٠3.874103.874إيداعات من مؤسسات مالية
١5٢.647152.647حسابات جارية للعمالء

١4.87914.879مطلوبات أخرى
٢7١.4٠٠271.400مجموع المطلوبات

654.3١6654.316حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
حقوق الملكية

ج١٠١.339101.339رأس المال
د)563()563(أسهم خزينة

هـ)604()6٠4(أسهم خطة حوافز الموظفين
و5656عالوة إصدار اسهم

ز١.9631.963احتياطي قانوني
ح5.36١5.361احتياطي القيمة العادلة للعقارات

ط53١531احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
ك7.5787.578ربح السنة

ي8١١811أرباح مستبقاة
١١6.47٢116.472مجموع حقوق الملكية

١.٠4٢.١881.042.188مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية
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كفاية رأس المال. 3
إئتمانية قوية ونسبة  المال وتحتفظ بدرجات  لرأس  المفروضة  الخارجية  بالمتطلبات  تلتزم  المجموعة  بأن  التأكد  المجموعة هو  رأسمال  الرئيسي إلدارة  الهدف  إن 

رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األعلى للقيمة للمساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص مخاطر أنشطتها. من أجل المحافظة على أو تعديل 
هيكلة رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار صكوك وغيرها. لم يتم عمل 

تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة.  

يتكون هيكل رأسمال المجموعة بصورة رئيسية من رأسمالها المدفوع، مضافا إليه اإلحتياطيات. من الناحية التنظيمية، فإن المبلغ الجوهري لرأسمال المجموعة هو 
على هيئة قاعدة رأس المال فئة 1 كما تم تحديده من قبل مصرف البحرين المركزي، أي إن معظم رأس المال هو ذو طبيعة دائمة.

إن سياسة كفاية رأسمال المجموعة هي اإلحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية لدعم تطوير ونمو أعمالها. يتم تحديد متطلبات رأس المال الحالي والمستقبلي على أساس 
توقعات نمو التسهيالت التمويلية لكل وحدة عمل، توقعات النمو في التسهيالت غير المدرجة في الميزانية ومصادر واستخدامات الموارد المستقبلية. لتقييم 
متطلبات كفاية رأسمالها وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، اعتمدت المجموعة األسلوب الموحد لمخاطر االئتمان، وأسلوب المؤشرات األساسية للمخاطر 

التشغيلية وأسلوب القياس الموحد لمخاطر السوق. كما أن جميع الموجودات الممولة من حقوق حاملي حسابات االستثمار تخضع لموافقة مجلس اإلدارة. 

تتم جميع عمليات تحويل األموال أو رأس المال التنظيمي ضمن نطاق المجموعة فقط بعد عملية اعتماد صحيحة. 

ألغراض إسترشادية، قمنا بمراجعة كل جدول من الجداول مع رقم الفقرات لنموذج اإلفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي. 

هيكلة رأس المال )ك ع- اا.3.ا, 3ا.3.ا, و 4ا.3.ا(. االجدول رقم 

يلخص الجدول التالي رأس المال المؤهل كما في 31 ديسمبر 2016 بعد الخصومات لحساب نسبة كفاية رأس المال:

فئة حقوق
 الملكية

العادية ١
 ألف

دينار بحريني

الفئة ٢
 ألف

دينار بحريني

المصدر بناء على 
أحرف المرجع في 

بيان المركز
المالي بموجب 

النطاق التنظيمي
مكونات رأس المال

ج-١٠١.339األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل 
--االحتياطيات العامة 

ز-١.963االحتياطيات القانونية/ النظامية 
و56عالوة إصدار اسهم

ي8١١األرباح المستبقاة
ك7.578الربح خالل السنة

ط53١األرباح والخسائر غير المحققة من األدوات المالية المتوفرة للبيع
مطروحًا منها:

هـ-6٠4أسهم خطة حوافز الموظفين الممولة من البنك )قائمة(
د-563أسهم خزانة

-١١١.١١١مجموع رأس المال فئة ١ بعد التسويات التنظيمية أعاله
ح5.363إحتياطي إعادة تقييم الموجودات - ممتلكات وآالت ومعدات 

53% )أ+ب(6.598مخصصات عامة للخسائر التمويلية 
١١.96١مجموع رأس المال فئة ١ وفئة ٢ المتوفر 

١٢3.٠7٢مجموع رأس المال 

مبالغ التعرضات
ألف 

دينار بحريني
5٢7.8٢٠مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
١٢.٢٢6مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

66.7٢٢مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
6٠6.768مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر التنظيمية

٢٢7احتياطي مخاطر االستثمار)30% فقط(
374احتياطي المعادلة )30% فقط(

6٠6.١67مجموع التعرضات المرجحة للمخاطر المعدلة
٢٠.3٠%نسبة كفاية رأس المال

١٢.5%الحد األدنى المطلوب
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كفاية رأس المال )تتمة(  .3
متطلبات رأس المال حسب نوع عقود التمويل اإلسالمية )ك ع - 7ا.3.ا(. 3الجدول رقم 

يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في 31 ديسمبر 2016 الخاضعة لألسلوب الموحد لمخاطر اإلئتمان ومتطلبات رأس المال ذات الصلة حسب نوع عقود التمويل 
اإلسالمي:

متطلبات رأس المالالموجودات المرجحة للمخاطرالتعرض

ممولة ذاتيا 
ألف دينار 

بحريني

أصحاب
حسابات

االستثمار
ألف دينار
 بحريني

المجموع 
ألف دينار 

بحريني

 ممولة
 ذاتيا

ألف دينار 
بحريني

أصحاب
حسابات

االستثمار
ألف دينار 

بحريني

المجموع
ألف دينار 

بحريني

 ممولة
 ذاتيا

ألف دينار 
بحريني

أصحاب
حسابات

االستثمار 
ألف دينار

بحريني

المجموع
ألف دينار 

بحريني

موجودات موزونة لمخاطر االئتمان 
الممولة

797-6.37٢797-3١.8473١.36١63.٢٠86.37٢نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي
١.946-١5.566١.946-63.8٠5١5.566-63.8٠5إيداعات لدى مؤسسات مالية

١54.88337١.7545٢6.637١37.9889١.56١٢٢9.549١7.٢49١١.445٢8.694موجودات التمويل*
3١.98٢١١3.749١45.73١٢5.٢963٠.49555.79١3.١6٢3.8١٢6.974استثمارات

35.٠٢٢١٢5.348١6٠.37٠39.76٢٢6.38466.١464.97٠3.٢988.٢68إجارة منتهية بالتمليك*
7.895-63.١567.895-٢6.48763.١56-٢6.487إستثمارات في شركات زميلة

٢4.87٠3.١96٢8.٠6649.739١.9١85١.6576.٢١7٢4٠6.457إستثمارات في عقارات
١.985-١5.88١١.985-١5.88١١5.88١-١5.88١ممتلكات ومعدات

3.٠968.9٠7١٢.٠٠33.٠994.7477.84638759398٠ موجودات أخرى
387.873654.3١5١.٠4٢.١88356.859١55.١٠55١١.96444.6٠8١9.38863.996

غير ممولة
١.98٢-١5.856١.98٢-76.6٠7١5.856-76.6٠7ارتباطات وإلتزامات محتملة 

464.48٠654.3١5١.١١8.79537٢.7١5١55.١٠55٢7.8٢٠46.59٠١9.38865.978مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
---١٢.٢٢6-١٢.٢٢6---مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

---66.7٢٢-66.7٢٢---مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
464.48٠654.3١5١.١١8.79545١.663١55.١٠56٠6.76846.59٠١9.38865.978مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر

* مخففات مخاطر االئتمان مخصومة من الموجودات المرجحة للمخاطر.

متطلبات رأس المال لمخاطر السوق )ك ع – 8ا.3.ا(. 4الجدول رقم 

يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في 31 ديسمبر 2016 الخاضعة لألسلوب الموحد لمخاطر السوق ومتطلبات رأس المال ذات الصلة:

مخاطر السوق -  األسلوب الموحد 
978مخاطر صرف العمالت األجنبية )ألف دينار بحريني(

978مجموع مخاطر السوق - أسلوب القياس الموحد 
١٢.5المضاعف

١٢.٢٢6الموجودات المرجحة للمخاطر المستخدمة في إحتساب نسبة كفاية رأس المال )ألف دينار بحريني(
١٢.٢٢6مجموع تعرضات مخاطر السوق )ألف دينار بحريني(

١.5٢8مجموع تعرضات مخاطر السوق - متطلبات رأس المال)ألف دينار بحريني(
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كفاية رأس المال )تتمة(  .3
متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية )ك ع – 3.30.ا )أ و ب( و ك ع – 9ا.3.ا(. االجدول رقم 

يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في 31 ديسمبر 2016 الخاضعة ألسلوب المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس المال ذات الصلة:

ألف 
دينار بحريني

مؤشرات المخاطر التشغيلية 
35.585متوسط إجمالي الدخل )ألف دينار بحريني(

١٢.5المضاعف
444.8١3

١5%الجزء المؤهل لغرض الحساب 
66.7٢٢مجموع التعرضات للمخاطر التشغيلية )ألف دينار بحريني(

8.34٠مجموع التعرضات للمخاطر التشغيلية - متطلبات رأس المال )ألف دينار بحريني(

نسب كفاية رأس المال . االجدول رقم 

فيما يلي نسب كفاية رأس المال كما في 31 ديسمبر 2016 إلجمالي رأس المال و فئة حقوق الملكية العادية 1:

 نسبة إجمالي
رأس المال 

نسبة فئة حقوق 
الملكية العادية ١

١8.33%٢٠.3٠%المستوى األعلى الموحد

إدارة المخاطر . 4
4.١ أهداف إدارة المخاطر على صعيد البنك

إن فلسفة إدارة مخاطر المجموعة هي تحديد وضبط ومراقبة وإدارة األوجه المتعددة للمخاطر وذلك بهدف حماية قيم الموجودات ومصادر الدخل لحماية مصالح 
مساهمي المجموعة ) أو أي طرف المجموعة مدينه له(، وفي الوقت ذاته زيادة الحد األقصى لعوائد مساهمي المجموعة مع المحافظة على تعرضات المخاطر ضمن 

المعايير المفروضة ذاتيا.

باإلضافة إلى تلبية متطلبات الحد األدنى لرأس المال التنظيمي المحددة من قبل مصرف البحرين المركزي، فإن المجموعة تسعى بصورة مستمرة، وإلى أقصى حد 
ممكن، بتحديد وتعيين مختلف أنواع المخاطر الكامنة ضمن أعمالها اإلعتيادية واالحتفاظ بمستويات مناسبة من رأس المال الداخلي، وفقا إلطار عملية تقييم كفاية 
رأس المال الداخلي )ICAAP(. إن الهدف الرئيسي للمجموعة من عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي هو ضمان اإلحتفاظ على مستوى كافي من رأس المال في 

جميع األوقات لدعم المخاطر التي تتحملها المجموعة ضمن أعمالها اإلعتيادية. 

قامت المجموعة بوضع عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي )ICAAP( وفقا لمتطلبات العنصر الثالث التفاقية بازل 3. توضح هذه العملية وتحدد التدابير للتأكد 
من تعريف، قياس، فصل ومتابعة مناسبة لمخاطر المجموعة. كما تحدد مستوى مناسب من رأس المال الداخلي فيما يتعلق بالمخاطر العامة للمجموعة وخطة 

العمل. 

4.٢.١ إستراتيجية مخاطر المجموعة
ميثاق المخاطر يحدد إستراتيجية المجموعة للمخاطر.  تمت الموافقة على اإلطار الشامل لسياسة إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة. كما أن هذه مدعومة بهياكل 

مناسبة لحدود المخاطر. توفر هذه السياسات اطارًا متكاماًل إلدارة مخاطر المجموعة. 

يحدد ميثاق المخاطر أهداف وسياسات واستراتيجيات وحوكمة المخاطر على كال من مستوى المجلس ومستوى اإلدارة. تهدف سياسة إدارة رأس المال إلى ضمان 
االستقرار المالي من خالل تخصيص ما يكفي من رأس المال لتغطية الخسائر غير المتوقعة. 

بإطار شامل  أيضا  الكمي. وهي مدعومة  للقياس  القابلة  المقبولة  المخاطر  المخاطر ضمن  استراتيجية  أساسي في صياغة  بمثابة عنصر  الحدود  تعتبر هياكل 
لمختلف المخاطر مع سياساتها ووثائق المنهجية الخاصة بها. 

تتعرض المجموعة ألنواع متعددة من المخاطر متمثلة في مخاطر السوق واإلئتمان ومعدل الربح والسيولة والمخاطر التشغيلية، حيث تتطلب جميعها ضوابط 
شاملة ورقابة مستمرة. يلخص إطارإدارة المخاطر مضمون بازل 3، والتي تتضمن اإلشراف على ثقافة المخاطر والملكية ومراقبتها، ومعرفة وتقييم المخاطر وأنشطة 

الرقابة وفصل المهام ووجود قنوات كافية للمعلومات واالتصال ومراقبة أنشطة إدارة المخاطر وتصحيح اوجه القصور. 
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4.١ أهداف إدارة المخاطر على صعيد البنك )تتمة(

4.٢.٢ مخاطر االئتمان 
التي يمثلها. وقد  تدير المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق تقييم كل منتج/ نشاط جديد فيما يتعلق بمخاطر االئتمان 

وضعت المجموعة هيكاًل للحدود لتفادي تمركز المخاطر بالنسبة لطرف آخر، قطاع و إقليم جغرافي.

4.٢.3 مخاطر السوق 
تقوم المجموعة بتدابير استباقية لقياس ومراقبة مخاطر السوق في محفظتها باستخدام تقنيات قياس مناسبة، مثل وضع حدود على المراكز المفتوحة لعمالتها 
األجنبية على الرغم من أنها غير جوهرية. تقوم المجموعة بإجراء فحص الضغوطات لتقييم تأثير أوضاع السوق السلبية على محفظتها الحساسة لمخاطر السوق. 

وقد وضعت المجموعة هيكل محدد للمراقبة والسيطرة على مخاطر السوق في محفظة أدوات أسهم حقوق ملكيتها. تتضمن هذه الحدود على الحدود القصوى 
للخسارة وحدود المراكز وحدود القيمة المعرضة للمخاطر وحدود االستحقاق. ال تمتلك المجموعة أي  محفظة للتداول كما في 31 ديسمبر 2016.

4.٢.4 المخاطر التشغيلية 
كجــزء مــن عمليــة التنفيــذ، قامــت المجموعــة بإجــراء تمرينــا للتقييــم الذاتــي للمخاطــر بصــورة منتظمــة، لتســجيل المخاطــر المحتملــة، والضوابــط واألحــداث بصــورة 

منتظمــة، عبــر أقســام العمــل والدعــم المختلفــة.   

لقد قامت المجموعة بوضع خطة واضحة لفصل المهام من خالل توثيق وتنفيذ السياسات واإلجراءات. هذا الفصل يضمن الموضوعية واألمن وتجنب تضارب المصالح. 
يتم تطبيق مفهوم الصانع والفاحص ومبادئ العين المزدوجة على جميع أنشطة المجموعة، كلما أمكن ذلك. 

4.٢.5 مخاطر اسعار االسهم
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حده. تنتج 

مخاطر تعرض أسعار األسهم من محفظة االستثمار. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع اإلستثمارات حسب التوزيع الجغرافي والتركز الصناعي.

4.٢.6 مخاطر معدل الربح
تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال تأثير التغيرات في معدالت الربح التي سوف تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات 
المالية. تعتقد إدارة المجموعة بأن المجموعة غير معرضة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجة لعدم تطابق إعادة تسعير معدالت أرباح 
الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار. إن توزيع الربح لحقوق حسابات اإلستثمار هي بناءًا على اتفاقيات تقاسم 

األرباح، لذلك، فإن المجموعة ال تخضع ألي مخاطر معدل ربح جوهرية.

ومع ذلك، فإن إتفاقيات تقاسم األرباح سوف ينتج عنها مخاطر التعويض التجاري عندما ال تسمح نتائج المجموعة بتوزيع أرباح تماشيا 
مع معدالت السوق.

4.٢.7 مخاطر التعويض التجاري
تشير مخاطر تعويض التجاري  إلى الضغط الموجود في السوق لدفع عوائد تتجاوز المعدل المكتسب على الموجودات الممولة بااللتزامات، عندما يكون أداء العائد 
على الموجودات دون المستوى المطلوب مقارنة بالمعدالت التي يحققها المنافسون. وتدير المجموعة مخاطرتعويضها التجاري عن طريق وضع حدود للفجوات بين 

العوائد المدفوعة للمستثمرين وعوائد السوق. 

تدير المجموعة مخاطر التعويض التجاري كما  هو منصوص في ميثاق المخاطر للمجموعة. وقد تتنازل المجموعة عن أتعاب المضارب المستحق لها في حالة بروز 
أثبتت جميع االستراتيجيات  الرائدة في السوق. وقد  البنوك  المجموعة بوضع مقارنة معيارية لمعدالتها بحيث تتناسب مع سائر  التجاري. تقوم  التعويض  مخاطر 

المستخدمة المذكورة أعاله فاعليتها طوال الفترة التي يغطيها هذا التقرير 
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4.3 هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر 

يتضمن هيكل إدارة المخاطر على جميع مستويات الصالحيات )بما في ذلك لجنة المخاطر على مستوى مجلس اإلدارة( والهيكل التنظيمي واألفراد واألنظمة الالزمة 
لحسن سير عمليات إدارة المخاطر في المجموعة. إن المسؤوليات المرتبطة بكل مستوى في هيكل إدارة المخاطر والصالحيات تشتمل على اآلتي:

يحتفظ مجلس اإلدارة بالمسئولية والصالحية بصورة نهائية على جميع األمور المتعلقة بالمخاطر، والمتضمنة على:

وضع السياسات واإلجراءات الشاملة؛ وأ. 
 تفويض السلطة لللجنة التنفيذية واللجنة االئتمانية والرئيس التنفيذي ومن ثم تفويض اإلدارة للمراجعة والتصديق.ب. 

مخاطر
االئتمان إدارة دعم المعلومات مراجعة

االئتمان

تنفيذ
الصفقات

الضمانات
والتوثيق

مراقبة
الحد االئتماني

مخاطر
السوق

مخاطر
العمليات

إدارة
االئتمان

إدارة
المخاطر

تحليل ومراجعة 
االئتمان

إدارة االئتمان 
والمخاطر

4.4 قياس المخاطر وأنظمة تقديم التقارير
قامت المجموعة بوضع حدود مختلفة بناءًا على قبولها للمخاطر. لقد تم إعتماد هذه الحدود من قبل مجلس اإلدارة. يتم تقديم تقرير بشأن أي تجاوزات للحدود 

للجان اإلدارة العليا المعنية والمجلس من قبل قسم إدارة المخاطر واإلئتمان. يتم مراجعة وتعديل هذه الحدود، على األقل سنويا أو عندما يتطلب األمر. 

قامت المجموعة بتطوير نظام لقياس المخاطر وأنظمة تقديم التقارير التي تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من التقارير التي من شأنها تعزيز عملية المراقبة للمجموعة. 

4.5 مخاطر االئتمان

4.5.١ المقدمة 
هي مخاطر الخسائر المالية التي قد تتعرض لها المجموعة إذا فشل العميل أو الطرف اآلخر ألدوات مالية بالوفاء بإلتزاماته بموجب عقد. وتنشأ هذه المخاطر بصورة 
رئيسية عن أنشطة اإلقراض واالستثمار. وتسيطر المجموعة على مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة تعرضات االئتمان والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف. 

عقود التمويل مضمونة في معظمها بضمانات على شكل رهن ممول أو أنواع أخرى من الضمانات الملموسة. 

تدير وتراقب المجموعة مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود على مقدار المخاطر التي هي على استعداد لقبولها من حيث األطراف األخرى وأنواع المنتجات واالقليم 
الجغرافي والقطاع الصناعي. وقد وضعت المجموعة عملية لمراجعة جودة االئتمان، لتوفير امكانية الكشف المبكر عن التغيرات المحتملة في الجدارة اإلئتمانية 
لألطراف األخرى، متضمنة المراجعات المنتظمة للضمانات. ويتم وضع حدود لألطراف األخرى عن طريق استخدام نظام لتصنيف مخاطر االئتمان، والذي يمنح تصنيفا 
لكل طرف من األطراف األخرى من حيث المخاطر. وتخضع تصنيفات المخاطر لمراجعة منتظمة من قبل قسم اإلئتمان والتحليل. تتم الموافقة على أي تغييرات في 

سياسة مخاطر االئتمان من قبل مجلس اإلدارة. 

وتخضع كافة مقترحات االئتمان لتقييم شامل للمخاطر ويتم خاللها فحص الظروف المالية للزبون وأدائه التجاري وطبيعة عمله وجودة اإلدارة ووضعه في السوق 
وغيرها. وباإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتطبيق نظام محلل المخاطر لوكالة موديز في 2016 والذي يحتوي على نماذج تصنيف مختلفة ويمنح التصنيفات بعد 

أخذ العوامل الكمية والنوعية باالعتبار، مما ساهم في تعزيز عملية الموافقة. ويتم بعد ذلك اتخاذ القرار بالموافقة على االئتمان وتحديد الشروط والبنود.  

تستند حدود التعرض على أساس التعرض الكلي للطرف اآلخر وأية مؤسسات مرتبطة عبر المجموعة. يتم مراجعة عقود وتسهيالت الشركة من قبل قسم مراجعة 
وتحليل اإلئتمان على أساس سنوي. 
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4.5 مخاطر االئتمان )تتمة(

4.5.٢ أنواع مخاطر االئتمان
تشتمل عقود التمويل أساسا على مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية وذمم مرابحات مدينة،  واستثمارات مشاركات وإجارة منتهية بالتمليك.

مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
تشمل المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية على ذمم مرابحات سلع مدينة ووكاالت مستحقة القبض.

ذمم مرابحات مدينة
تقوم المجموعة بتمويل هذه المعامالت من خالل شراء السلعة، والتي تمثل موضوع المرابحة ومن ثم إعادة بيعها بربح للمرابح )المستفيد(. يتم سداد سعر البيع 
)التكلفة مضافا إليها هامش الربح( على أقساط من قبل المرابح بموجب الفترة المتفق عليها. إن المعامالت مضمونة بموضوع المرابحة في بعض الحاالت )في حالة 

التمويل العقاري( وفي حاالت أخرى بمجموعة من الضمانات تضمن جميع التسهيالت الممنوحة للمرابح. 

استثمارات المشاركات
المشاركة هي شراكة بين المجموعة وعمالءها والتي بموجبها يساهم كل شريك في رأس المال بدرجة مساوية أو بدرجة متفاوتة إلنشاء مشروع جديد أو حصة 
في مشروع قائم، والذي بموجبه يصبح كل طرف مالكا لرأس المال إما على أساس دائم أو متناقص. يتم تقاسم األرباح بموجب النسب المتفق عليها سلفا، بينما 

الخسائر يتم تقسيمها تناسبا مع حصصهم في رأس المال. 

إجارة منتهية بالتمليك
يتم نقل ملكية الموجود المستأجر الخاضع لإلجارة المنتهية بالتمليك للمستأجر عند نهاية عقد اإلجارة، من خالل هدية أو تعويض مالي أو بيع تدريجي، شريطة 

سداد جميع أقساط اإلجارة. 

 4.5.3 التمويالت اإلسالمية التي فات موعدإستحقاقها والمنخفضة القيمة 

تعرف المجموعة التسهيالت اإلئتمانية المتعثرة كتسهيالت متأخرة عن السداد 90 يوما أو أكثر. توضع هذه التعرضات على أساس غير مستحق مع احتساب الدخل 
إلى الحد الذي يتم فيه استالمها فعليا. تقتضى سياسة المجموعةوذلك عندما تكون التعرضات متأخرة عن السداد لفترة 90 يوما أو أكثر، فإن جميع التسهيالت 

التمويلية المقدمة تعتبر متعثرة وليست فقط المدفوعات/األقساط المتأخرة.

وكجزء من سياستها فإن المجموعة قد وضعت على أساس غير االستحقاق أي تسهيل إذا كان هناك شك معقول حول امكانية تحصيل الذمة المدينة بغض النظر 
عما إذا كان الزبون المعني متأخرًا حاليا عن الدفع أم لم يكن. 

4.5.4 المؤسسات الخارجية لتقييم االئتمان
اينتلجنس  وكابيتال  وموديز  وفيتش  بورز  أند  المجموعة ستاندرد  األخرى. تستخدم  واألطراف  الشركات  للعمالء من  الخارجية  التصنيفات  على  المجموعة  تعتمد 
لتقديم تصنيفات لمثل تلك االطراف األخرى. في حالة وجود أطراف أخرى غير مصنفة، فإن المجموعة ستقيم مخاطر االئتمان على أساس معايير محددة. تستخدم 
التي  والتصنيفات  الخارجية  التصنيفات  تفاصيل  تشمل  المجموعة  سياسة  للمخاطر.  الموزونة  المعادالت  واحتساب  المخاطر  لتقييم  التصنيفات  هذه  المجموعة 

تستخدمها المجموعة، وطبقا لذلك تخصص التصنيفات ذات العالقة على التعرضات  لتحويلها في دفتر األعمال المصرفية للمجموعة.  

4.5.5 تعريف التوزيع الجغرافي 
تتم مراقبة التوزيع الجغرافي للتعرضات االئتمانية على اساس مستمر من قبل قسم إدارة المخاطر بالمجموعة وتقدم تقارير ربع سنوية عن ذلك لمجلس اإلدارة. 

يستند تصنيف االقليم الجغرافي للمجموعة على احتياجات أعمالها التجارية وتوزيع محافظها االستثمارية. 

4.5.6 مخاطر التركز
مخاطر التركز هي مخاطر اإلئتمان الناتجة عن عدم وجود محفظة إئتمانية جيدة التنوع، أي التعرض المفرط لعميل فردي أو قطاع صناعي أو إقليم جغرافي. وفقا 
ألنظمة مصرف البحرين المركزي الخاصة بالمدين الفردي، فإن المصارف المؤسسة في مملكة البحرين ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين 

المركزي ألي تعرض مخطط له لطرف آخر، أو مجموعة من االطراف األخرى ذات العالقة والذي يتجاوز 15% من القاعدة الرأسمالية التنظيمية. 

من أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز والمحافظة على محفظة  استثمارية متنوعة. يتم سيطرة 
وإدارة تركز مخاطر االئتمان المحددة من خالل هذه السياسات. 
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4.5.7 تقليل مخاطر االئتمان
تقليل مخاطر االئتمان تعبر عن استخدام عدد من التقنيات، مثل الحصول على الكفاالت، والضمانات لتقليل المخاطر االئتمانية التي تتعرض لها المجموعة. تمنح 

هذه التقنيات المجموعة الحماية من الطرف اآلخر عند عدم تنفيذ العقود االئتمانية، من خالل الضمانات واتفاقيات المقاصة والضمانات. 

وبصورة عامة، تقوم المجموعة بإعطاء التسهيالت االئتمانية فقط في حالة وجود ضمانات ملموسة كافية و/أو بيانات مالية مدققة. يمكن قبول التسهيالت دون 
وجود ضمانات ملموسة كافية، عندما تبين البيانات المالية المدققة مركز مالي ومقدرة سداد مرضية ومدعمة بتنازالً وضمانات وغير ذلك، كما هو مالئم. 

بشكل عام، يتم الحصول على الضمانات الشخصية للشركاء/ المروجين/ أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المقترضة لدعم التسهيالت االئتمانية. في جميع األحوال، 
يقوم مراقب الحساب بإعداد بيان صافي الثروة للضامن، حتى تكون هناك معلومات متوفرة وكافية في المستقبل في حالة تنفيذ الضمان.

يتم تقييم القيمة السوقية للضمانات الملموسة من قبل المثمن المصدق عليه من قبل المجموعة )للعقارات( أو على أساس السعر المتاح. يتم األخذ في االعتبار 
قيمة هذه الضمانات فقط إلى حد التعرض المستحق للتسهيالت االئتمانية ذات الصلة.

من وقت آلخر، تقوم لجنة االئتمان واالستثمار بمراجعة وتصديق المبلغ القابل لإلقتراض لألوراق المالية. كما تقوم باعتماد قائمة األوراق المالية المقبولة.

أن محفظة االئتمان الحالية للمجموعة مضمونة في غالبيتها عن طريق رهن ممتلكات العقارات التجارية. ويمكن للمجموعة بيع الموجودات كمالذ أخير بعد القيام 
باإلجراءات القانونية الالزمة. 

4.5.7.١ التوجيهات السياسة العامة إلدارة الضمانات 
الضمانات المقبولة: لقد قامت المجموعة بتطوير توجيهات الضمانات المقبولة، حيث يجب أن تلبي الموجودات التي يقدمها العمالء المعايير التالية العتبارها ضمانات 

مقبولة. 

يجب أن تحتفظ الموجودات بقيمتها، عند المستوى السائد في البداية، ولغاية تاريخ استحقاق التسهيل الممنوح؛ أ . 

يجب أن تكون تلك الموجودات قابلة للتحويل إلى النقد بسهولة إذا تطلب األمر ذلك )السيولة(؛ ب. 

يجب أن تكون هناك سوق مناسبة للموجودات )قابلية التسويق(؛ و ج. 

يجب أن تكون المجموعة قادرة على ممارسة حقوقها على الموجودات عند الضرورة )قابلية التطبيق(.  د. 

الملكية: قبل التقييم أو المزيد من المتابعة على الضمان المقدم، تتأكد إدارة االئتمان من وجود أدلة مقنعة على ملكية المقترض للموجودات. 

التثمين: يتم تثمين جميع الموجودات المقدمة كضمانات من قبل مصدر مناسب إما أن يكون داخليا )عن طريق قسم آخر في المجموعة( أو بواسطة مثمن خارجي 
)في حالة الضمانات المرتبطة بالعقارات( وتحتفظ المجموعة بقائمة من المثمنين المستقلين، المعتمدين من اإلدارة. 

التالية من  األنواع  الداخلي على  التثمين  المجموعة  وتمارس  داخليا.  التثمين  يتم  المجموعة  المختصة ضمن  الكوادر  تتوفر  والبضائع: عندما  االسهم  تثمين  أ . 
الضمانات:

رهن أسهم الشركات المحلية؛ •

رهن األسهم والسندات الدولية القابلة للتسويق؛ و •

رهن السلع االفتراضية. •

يتم تثمين األسهم المدرجة باألسعار المتوفرة من أسواق األوراق المالية والنشرات الدورية وغيرها. 

تثمين العقارات وغيرها: إلى جانب الموجودات المذكورة أعاله فإنه يتم أيضا تثمين السندات التالية:  ب. 

العقارات؛ •

المعدات والمكائن؛ و •

األحجار الكريمة والمجوهرات. •

وتطلب إدارة االئتمان من القسم المعني بالترتيب لعملية التثمين من قبل المثمنين المعتمدين. 

كما تتبع المجموعة التوجيهات االضافية التالية: 

ال يتم صرف أي تسهيل حتى يتم التوقيع بصورة صحيحة على وثائق االئتمان وكذلك التوقيع على الرهن/ الضمانات المطلوبة وتسجيلها، حيثما يقتضي ذلك.  أ . 
ويمكن النظر في الحاالت االستثنائية من قبل الجهات التي تمنح الموافقة؛ و

يتم حفظ جميع الوثائق المستلمة كضمان أو لمساندة التسهيالت االئتمانية في عهدة آمنة عن طريق إدارة االئتمان، ويجب أن تكون تحت مراقبة مزدوجة. يجب  ب. 
أن تتأكد المجموعة من أن مقدمي الضمانات مفوضين ويتصرفون ضمن نطاق صفتهم القانونية.
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4.5.7.٢ الضمانات 
في الحاالت التي يتم فيها قبول خطاب ضمان صادر عن الشركة األم أو طرف ثالث كمخففات لمخاطر االئتمان، تتأكد المجموعة من أن جميع الضمانات غير قابلة 
للنقض وأنه قد تم الحصول على رأي قانوني من مستشار قانوني يقيم في بلد الضامن )في الخارج( فيما يتعلق بقابلية تطبيق الضمان، إذا كان الضامن/ المدين 
األصلي يقيم خارج البحرين ويجب أن تظل جميع الضمانات صالحة حتى التسوية الكاملة للتسهيالت. كما أنه ال يسمح بوجود أي حالة عدم تطابق في االستحقاق 

)سلبي( بين الضمان والتعرض. 

4.5.7.3 إدارة العهدة/ إدارة الضمانات 
يتم االحتفاظ بالموجودات أو حق ملكية الموجودات في عهدة المجموعة أو لدى الحافظ األمين الذي تعتمده المجموعة. وسوف تحصل إدارة اإلئتمان على تأكيد 

للموجودات التي يحتفظ بها كل حافظ أمين على أساس سنوي. 

ويتطلب تسليم الضمانات دون التسديد الكامل لجميع االلتزامات المالية المتعلقة تفويضا من نفس المستوى الذي اعتمد في األصل على منح التسهيالت. ويجوز 
استبدال الضمان إذا كان الضمان الجديد يقلل من تعرض المجموعة للمخاطر. وعندما يتم تسليم الضمان للعميل، يقوم مدير إدارة اإلئتمان بالحصول واالحتفاظ 

في سجالته على إقرار باالستالم من العميل أو من يفوضه.

4.5.8 مخاطر إئتمان الطرف اآلخر
لقد قامت المجموعة بتطبيق األسلوب الموحد لتخصيص رأس المال لمواجهة مخاطر اإلئتمان للطرف اآلخر. فقد وضعت المجموعة هيكاًل داخليا لتحديد السقف 
االئتماني للطرف اآلخر على أساس التصنيفات الداخلية/ الخارجية لمختلف أنواع األطراف األخرى. كما وضعت المجموعة حدودًا للتركيز كنسبة مئوية من رأسمالها 
على أساس التصنيفات الداخلية والخارجية. وفي حالة تخفيض/ تدهور تصنيف أي طرف آخر، فإن المجموعة قد تطلب المزيد من الضمانات أو تنصح الطرف اآلخر 

بتخفيض تعرضه على أساس كل حالة على حدة. 

4.5.8.١ التعرض
يعكس قياس التعرض الحد األقصى للخسارة التي قد تتكبدها المجموعة في حالة فشل الطرف اآلخر من الوفاء بإلتزاماته. ويجب أن يتم دائما حساب التعرض على 

أساس الحدود المعتمدة أو التعرض الفعلي المستحق )تسهيالت التمويل واالستثمارات أو غيرها(، أيهما أعلى. 

4.5.8.٢ الطرف اآلخر
يحدد الطرف اآلخر على أنه طرف مدين )فرد/ شركة/ كيان قانوني آخر(، ضامن لمدين أو شخص يستلم أمواالً من المجموعة، طرف يصدر سند ضمان في حالة وجود 

سند تحتفظ به المجموعة، أو طرف تبرم المجموعة معه عقدًا لمعامالت مالية. 

4.5.8.3 تعرض المجموعة 
يتم تعريف تعرض المجموعة على أنه إجمالي التعرضات لكافة األطراف األخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا أو المتصلة ببعضها البعض. ولهذا الغرض فإن المجموعة هي 
عبارة عن طرفين آخرين أو أكثر مرتبطين ببعض بحيث تؤثر السالمة المالية ألحدهما على السالمة المالية لآلخر )اآلخرين(. ويكون لدى أحدهما سيطرة مباشرة أو 

غير مباشرة على اآلخر )اآلخرين(. 

4.5.8.4 األطراف األخرى المتصلة
األطراف األخرى المتصلة هي شركات أو افراد متصلة بالمجموعة أو شركاتها التابعة والزميلة )سواًء أكانت تلك الزمالة نتيجة للسيطرة أو المساهمة أو بطريقة 
أخرى(، أعضاء مجلس اإلدارة ومن يرتبط بهم )سواًء أكان ذلك االرتباط نتيجة للسيطرة أو الروابط العائلية أو بكيفية أخرى(، أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والكوادر 

اإلدارية وسائر الكوادر والمساهمين الذين يحملون 10% أو أكثر من حقوق التصويت في المجموعة. 

4.5.8.5 التعرض الكبير
التعرض الكبير هو أي تعرض مباشر أو غير مباشر أو ممول من قبل حقوق حاملي حسابات االستثمار لطرف آخر أو مجموعة من األطراف األخرى المرتبطة ببعضها 

إرتباطا وثيقا يكون أكبر من أو يساوي 10% من قاعدة رأسمال المجموعة. 

ويشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة من مصرف البحرين المركزي في الحاالت التالية: 

إذا تجاوز تعرض أي طرف آخر )فرد/ مجموعة( نسبة 15% من قاعدة رأسمال المجموعة؛ و أ . 
إذا كان أي تسهيل )جديد/ ممدد( ألي موظف يعادل أو يتجاوز -/100.000 د.ب )أو ما يعادله( ب. 

4.5.8.6 الحد األقصى للتعرض
لقد وضعت المجموعة حدودًا قصوى  للتعرض الداخلي على ضوء توجيهات مصرف البحرين المركزي. 

4.5.8.7 تقديم التقارير
تقدم المجموعة تقارير دورية لمصرف البحرين المركزي عن التعرضات الكبيرة لألطراف األخرى )كما هو موضح أعاله(. وتقدم المجموعة التقارير بشأن التعرضات على 
أساس إجمالي دون أي مقاصة. إال أن األرصدة المدينة على الحسابات يمكن موازنتها مقابل األرصدة الدائنة إذا كان كالهما مرتبطين بنفس الطرف اآلخر، شريطة أن 

يكون لدى المجموعة حق قانوني ملزم للقيام بذلك. 
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4.5.8.8 أمور أخرى
كاستراتيجية للمجموعة، فإن التعرض لألطراف األخرى المتصلة يمكن أن يتعهد بها فقط بعد التفاوض واالتفاق عليها دون شروط تفضيلية وعلى أسس تجارية. 

ويجب اال تتحمل المجموعة أي تعرض لمدققي حساباتها الخارجيين.  

4.5.9 معامالت أطراف ذات العالقة
تم عمل إفصاح فيما يتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2016. ولقد تمت جميع معامالت أطراف ذات العالقة دون 

شروط تفضيلية وعلى أسس تجارية.

التعرض لمخاطر االئتمان )ك ع 3ا.3.ا-)أ((. 7الجدول رقم 

يلخص الجدول التالي مقدار إجمالي التعرض اإلئتماني الممول وغير الممول كما في 31 ديسمبر 2016 ومتوسط إجمالي التعرضات الممولة وغير الممولة خالل السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016 المخصصة في الرأس المال الخاص والحساب الجاري وحسابات اإلستثمار لتقاسم األرباح:

مجموع إجمالي 
التعرض االئتماني
ألف دينار بحريني

*متوسط إجمالي 
التعرض االئتماني 

للسنة
ألف دينار بحريني

الممولة
63.٢٠864.938نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

63.8٠563.349إيداعات لدى مؤسسات مالية
5٢6.6375١6.38٢موجودات التمويل

١45.73١١3٢.9٢4إستثمارات في أوراق مالية
١6٠.37٠١5٠.534إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض

٢6.487٢7.548إستثمارات في شركات زميلة
٢8.٠6633.٠٠١إستثمارات في عقارات

١5.88١١6.١66ممتلكات ومعدات
١٢.٠٠3١١.564موجودات أخرى

١.٠4٢.١88١.٠١6.4٠6المجموع

غير الممولة
76.6٠776.٠59التزامات ومطلوبات محتملة 

١.١١8.795١.٠9٢.465المجموع

*يتم حساب متوسط األرصدة على أساس أرصدة نهاية كل ثالثة أشهر.

مخاطر االئتمان – التوزيع الجغرافي )ك ع – 3ا.3.ا )ب((. 8الجدول رقم 

يلخص الجدول التالي التوزيع الجغرافي للتعرضات كما في 31 ديسمبر 2016، موزعة إلى مناطق جوهرية حسب األنواع الرئيسية للتعرض اإلئتماني:
 أمريكا

الشمالية
 ألف دينار

بحريني

أوروبا
 ألف دينار

بحريني

 الشرق
األوسط

 ألف دينار
بحريني

المجموع
 ألف دينار

بحريني
5.8٠١9١57.3١663.٢٠8نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

63.8٠563.8٠5--إيداعات لدى مؤسسات مالية
5٢6.6375٢6.637--موجودات التمويل

5.69٢١4٠.٠39١45.73١-إستثمارات في أوراق مالية
١6٠.37٠١6٠.37٠--إجارة منتهية بالتمليك و إيجارات مستحقة القبض

٢6.487٢6.487--إستثمارات في شركات زميلة
٢8.٠66٢8.٠66--إستثمارات في عقارات

١5.88١١5.88١--ممتلكات ومعدات
١٢.٠٠3١٢.٠٠3--موجودات أخرى

5.8٠١5.783١.٠3٠.6٠4١.٠4٢.١88المجموع

*التوزيع الجغرافي للتعرض موزع على مناطق جوهرية حسب األنواع الرئيسية للتعرض االئتماني مبني على أساس بلد تأسيس الطرف اآلخر. 
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مخاطر االئتمان –التوزيع حسب القطاع الصناعي )ك ع – 3ا.3.ا )ج((. 9الجدول رقم 

يلخص الجدول التالي توزيع التعرضات الممولة وغير الممولة كما في 31 ديسمبر 2016 حسب القطاع الصناعي موزعة إلى األنواع الرئيسية للتعرض االئتماني:

تجاري
وصناعي

ألف دينار 
بحريني

بنوك 
ومؤسسات 

مالية
ألف دينار 

بحريني

عقاري
ألف دينار 

بحريني

طيران
ألف دينار 

بحريني

التمويل
الشخصي 

واالستهالكي
ألف دينار 

بحريني

مؤسسات 
الحكومية
ألف دينار 

بحريني

أخرى
ألف دينار 

بحريني

المجموع
ألف دينار 

بحريني
الممولة

63.٢٠8-37.64٢---٢5.566-نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي
63.8٠5-----63.8٠5-إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية

٢75.6634.75٠76.5٠85٢6.637-76.668١6.٢١476.834موجودات التمويل
8٢.١478.٠34١45.73١--٢٠.59434.956-إستثمارات في أوراق مالية

١٠3.7477.559١.368١6٠.37٠-3.٢333١٢44.١5١إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض
١٢.5٢8٢6.487---7.6486.3١١-إستثمارات في شركات زميلة

٢8.٠66----٢8.٠66--إستثمارات في عقارات
١5.88١١5.88١------ممتلكات ومعدات

١.4٢٢١٢.٠٠3-١.674-١.99١6.9١6-موجودات أخرى
38١.٠84١3٢.٠98١١5.74١١.٠4٢.١88-79.9٠١١36.١3٠١97.٢34المجموع

غير الممولة
58.١١776.6٠7-١4.٢76669٢.٢988٢٠4٢7إلتزامات ومطلوبات محتملة

94.١77١36.799١99.53٢8٢٠38١.5١١١3٢.٠98١73.858١.١١8.795المجموع

مخاطر االئتمان – التسهيالت التمويلية لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالية أو مخاطر عالية أخرى ) ك ع – 3ا.3.ا )هـ((. 0االجدول رقم 

تمثل األرصدة التالية التسهيالت التمويلية لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالية أو مخاطر عالية أخرى كما في 31 ديسمبر 2016:

إجمالي
ألف 

دينار بحريني

مخصص
ألف 

دينار بحريني

صافي
ألف 

دينار بحريني
األطراف األخرى

8.3383.3355.٠٠3الطرف اآلخر رقم 1
8.6٢7-8.6٢7الطرف اآلخر رقم 2
3.755١.73٠٢.٠٢5الطرف اآلخر رقم 3

٢٠.7٢٠5.٠65١5.655

مخاطر االئتمان – تركز المخاطر ) ك ع – 3ا.3.ا )و((. ااالجدول رقم 

تمثل األرصدة التالية تركز المخاطر لألطراف األخرى الفردية عندما يكون التعرض أكثر من حد الُمقترض الفردي بنسبة 15 % كما في 31 ديسمبر 2016:

المجموع
ألف 

دينار بحريني
األطراف األخرى

١٢.5٢8الطرف اآلخر رقم 1
١٢.5٢8
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مخاطر االئتمان – توزيع االستحقاق التعاقدي المتبقي )ك ع – 3ا.3.از( )ك ع – 3.38.ا(. ااالجدول رقم 

يلخص الجدول التالي االستحقاق التعاقدي المتبقي إلجمالي محفظة االئتمان كما في 31 ديسمبر 2016 موزعة حسب األنواع الرئيسية للتعرض االئتماني:
لغاية

شهر واحد
ألف

دينار بحريني

3- ١
أشهر

ألف
دينار بحريني

6 - 3 
أشهر

ألف
دينار بحريني

١٢ -6
شهر

ألف
دينار بحريني

3 - ١
سنوات

ألف
دينار بحريني

5-3
سنوات

ألف
دينار بحريني

١٠-5
سنوات

ألف
دينار بحريني

١٠-٢٠
سنة
ألف

دينار بحريني

 أكثر من
٢٠ سنة

ألف
دينار بحريني

 إستحقاق
غير محدد

ألف
دينار بحريني

المجموع
ألف

دينار بحريني
الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك 
ومصرف البحرين المركزي

٢9.44٢--------33.76663.٢٠8

63.8٠5---------63.8٠5إيداعات لدى مؤسسات مالية
5٢6.637-٢3.48٠١5.488٢3.٢4849.45٢8٢.9١٠١٠5.9٢6١7١.37836.5١8١8.٢37موجودات التمويل

١45.73١-١.576-38.6854.١6١95.9١٠-97١.5٠43.798إستثمارات في أوراق مالية
إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات 

مستحقة القبض
١١.54٢٢.٠9١٢١63١.5٠66.١78٢5.8936٠.٠835٢.993-١6٠.37٠

٢6.487٢6.487---------إستثمارات في شركات زميلة
٢8.٠66٢8.٠66---------إستثمارات عقارية

١5.88١١5.88١---------ممتلكات ومعدات
6.9١5١٢.٠٠3----3.٠44--379١.665موجودات أخرى

١٢8.745٢٠.748٢7.٠6749.5١5١٢6.١45١١6.٢65٢93.١8١96.6٠١7٢.8٠6١١١.١١5١.٠4٢.١88مجموع الموجودات

مخاطر االئتمان –التعرضات المنخفضة القيمة والتعرضات الفائت موعد استحقاقها والمخصصات )حسب القطاع الصناعي( )ك ع 3ا.3.ا-)ح( . 3االجدول رقم 
ك ع 4ا.3.ا-)ب(، ك ع 4ا.3.ا- )د((

يلخص الجدول التالي التسهيالت المنخفضة القيمة وتسهيالت الفائت موعد إستحقاقها والمخصصات المفصح عنها حسب القطاع الصناعي الرئيسي كما في 
31 ديسمبر 2016:

عقود التمويل 
اإلسالمية 

المتعثرة أو 
الفائت موعد 

استحقاقها 
أومنخفضة 

القيمة

التحليل الزمني للعقود التمويلية اإلسالمية 
المتعثرة أو التي فات موعد استحقاقها أو 

*مخصصات عامةمخصصات محددةمنخفضة القيمة

العقود 
التمويلية

ألف 
دينار

بحريني

اقل من 3 
أشهر**

ألف 
دينار 

بحريني

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة
ألف 

دينار 
بحريني

 من ١ إلى
3 سنوات

ألف
دينار 

بحريني

 أكثر من
 3 سنوات 

ألف 
دينار

بحريني

الرصيد 
في بداية 

السنة
ألف 

دينار 
بحريني

المخصص  
خالل السنة

ألف 
دينار 

بحريني

شطب 
التكاليف 

خالل السنة
ألف

دينار 
بحريني

الرصيد في 
نهاية السنة

ألف
دينار 

بحريني

الرصيد اإلفتتاحي 
للمخصصات

العامة 
ألف 

دينار
بحريني

التغيرات في 
المخصصات 

العامة 
ألف 

دينار
بحريني

الرصيد النهائي 
للمخصصات 

العامة 
ألف 

دينار
بحريني

---34.١73٢7.9664.4١٢١.496٢9953٠86335٢١.٠4١تجاري وصناعي
---7٠.٢77١8.749١٠.٠778574٠.594٢8.٢4٠٢.١5٠4.563٢5.8٢7عقاري

------------بنوك ومؤسسات مالية
---34.694٢7.8٢١٢.7١4١.566٢.59335٢١98535١5تمويل شخصية / استهالكي

---١8.96٠9.٢788.٢57١.١84٢4١٢47١38٢655أخرى
١١.3٢6١.١٠8١٢.434---------قطاع غير محدد

١58.١٠483.8١4٢5.46٠5.١٠343.7٢7٢9.١463.9٢45.53٢٢7.538١١.3٢6١.١٠8١٢.434المجموع 

*  يمثل المخصص العام مخصص انخفاض القيمة الجمعي مقابل التعرضات والتي لم يتم تحديدها بشكل خاص، لديها مخاطر أعلى للتخلف عن السداد مقارنة 
بوقت منحها في األصل.

** تتضمن هذه على المبالغ غير المستحقة ومبالغ فات موعد استحقاقها ألقل من 90 يوما متعلقة بالعقود التمويلية اإلسالمية المتعثرة أو الفائت موعد استحقاقها 
أو منخفضة القيمة.

تستخدم المجموعة نموذج التجزئة الحتساب المخصص الجمعي والذي يستخدم طريقة صافي معدل التدفق )Net flow rate method(، حيث ان احتمال عدم 
السداد يحسب على مستوى الحساب موزع بناًء على عدد أيام عدم السداد. يتم إحتساب خسارة التعثر بناًء على متوسط معدالت االسترداد السنوية، والتي يتم 

مراجعتها سنويا.
ان نموذج الشركات الجمعي للمجموعة يستخدم طريقة الخسارة المتوقعة )Expected loss method(. يتم تجميع البيانات على أساس القطاعات االقتصادية ويتم 

إحتساب نسبة إحتمال التعثر واحتساب خسارة التعثر لهذه القطاعات.
بغرض تقدير الحاجة للمخصصات المحددة، تقوم المجموعة باستخدام طرق مختلفة، والتي من ضمنها طريقة التدفقات النقدية المخصومة للتأكد من انخفاض 

القيمة، إن وجدت. 
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مخاطر االئتمان – التعرضات المنخفضة القيمة والتعرضات الفائت موعد إستحقاقها والمخصصات )حسب اإلقليم الجغرافي( )ك ع – 3ا.3.ا . 4االجدول رقم 
)ط( ، 4ا.3.ا)ج(( 

في كما  الجغرافي  اإلقليم  حسب  عنها  المفصح  والمخصصات  إستحقاقها  موعد  الفائت  وتسهيالت  القيمة  المنخفضة  التسهيالت  التالي  الجدول   يلخص 
31 ديسمبر 2016:

عقود التمويل
اإلسالمية 

المتعثرة أو
الفائت موعد 

استحقاقها أو
منخفضة القيمة

ألف دينار 
بحريني

مخصص 
انخفاض القيمة

المحدد
ألف ديناربحريني

مخصص
انخفاض القيمة

الجمعي
ألف ديناربحريني

١58.١٠4٢7.538١٢.434الشرق األوسط
١58.١٠4٢7.538١٢.434المجموع

مخاطر االئتمان – التسهيالت التمويلية المعاد هيكلتها  . ااالجدول رقم 

تمثل األرصدة التالية تركز المخاطر لألطراف األخرى الفردية كما في 31 ديسمبر 2016:

القائم
ألف 

دينار بحريني

المخصص
ألف 

دينار بحريني

صافي من
المخصص

ألف 
دينار بحريني

7٢6.97839.97١687.٠٠7مجموع التمويالت اإلسالمية
9.643-9.643تسهيالت تمويلية معاد هيكلتها

١.4٠%٠.٠٠%١.33%النسبة المئوية

تم  استثناء  تعرضات معاد هيكلتها يبلغ مجموعها 10.937 ألف دينار بحريني من الجدول 15 وتم  ضمها في جدول 13 و 14 أعاله.

تقليل مخاطر االئتمان )ك ع – اا.3.ا )ب( و)ج(( . ااالجدول رقم 

يلخص الجدول التالي التعرض كما في 31 ديسمبر 2016 حسب عقود التمويل اإلسالمية المضمونة بالضمانات المؤهلة:

إجمالي التعرضات المضمونة
 بالضمانات

المؤهلة
ألف 

دينار بحريني

الكفاالت
ألف 

دينار بحريني
١٢.٠44١5.9٠٠موجودات تامويل 

٢٠.7٢١83١إجارة منتهية بالتمليك 
3٢.765١6.73١المجموع

أنواع الضمانات

الكفاالت
ألف 

دينار بحريني

 المرجحة
لمخاطر

ألف 
دينار بحريني

١4.3١68.435ضمان تمكين
٢.4١5١.835ضمان بنك 

١6.73١١٠.٢7٠المجموع
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ائتمان الطرف اآلخر )ك ع اا.3.ا- )ب((. 7االجدول رقم 

يلخص الجدول التالي تعرض مخاطر إئتمان الطرف اآلخر المضمون بالضمانات بعد تطبيق تخفيض على قيمة الضمان كما في 31 ديسمبر 2016:

موجودات التمويل
ألف دينار بحريني

 إجارة منتهية
بالتمليك وإيجارات 

مستحقة القبض 
ألف دينار بحريني

المجموع
ألف دينار بحريني

التعرض:
96.5384٠.٢43١36.78١مضمونة*

43٠.٠99١٢٠.١٢755٠.٢٢6غير مضمونة* 
5٢6.637١6٠.37٠687.٠٠7المجموع 

ضمانات محتفظ بها:
١١.١93797١١.99٠- نقدية

١5.9٠٠83١١6.73١- خطابات ضمان 
85١١9.9٢4٢٠.775 - عقارية
49.496 ٢7.944٢١.55٢المجموع

36.١9%53.55%٢8.95%الضمانات كنسبة من التعرضات المضمونة

تم تطبيق تخفيض على قيمة الضمان بنسبة 30% على مبلغ العقارات المرهونة.

* بعد خصم مخصصات انخفاض القيمة

4.6 مخاطر السوق

4.6.١ المقدمة 
لقد قبلت المجموعة تعريف مخاطر السوق كما هو محدد من قبل مصرف البحرين المركزي »كمخاطر حدوث الخسائر في المراكز المدرجة وغير المدرجة في الميزانية 

الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق«. 

4.6.٢ مصادر مخاطر السوق 
بالنسبة للمجموعة فإن مخاطر السوق قد تنتج عن التغيرات في معدالت الربح وأسواق الصرف األجنبي وأسواق األسهم أو السلع. ويمكن أن تخضع معاملة واحدة 

أو منتج مالي واحد ألي عدد من هذه المخاطر. 

مخاطر معدل الربح هي عبارة عن حساسية المنتجات المالية تجاه التغيرات في معدالت الربح. تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال تأثر التغيرات في معدالت الربح 
على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. تعتقد إدارة المجموعة بأن المجموعة غير معرضة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجة لعدم تطابق إعادة 
تسعير معدالت أرباح الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار حيث إن إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
تحدث في فترات مماثلة. إن توزيع أرباح حقوق حاملي حسابات االستثمار هي بناءًا على إتفاقيات تقاسم األرباح، لذلك فأن المجموعة غير معرضة ألي مخاطر معدل 
ربح جوهرية. مخاطر صرف العمالت األجنبية هي عبارة عن حساسية المنتجات المالية للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية الفورية. وقد تتعرض قيمة محفظة 

المجموعة المتكونة من عدد من العمالت لهذه المخاطر عند إعادة تحويلها إلى العملة األساسية للمجموعة. 

مخاطر أسعار األسهم هي عبارة عن حساسية المنتجات المالية للتغيرات في أسعار األسهم. تنتج مخاطر أسعار األسهم من االحتفاظ بمراكز مفتوحة في أسهم 
الحقوق أو األدوات القائمة على األسهم، مما يخلق تعرضا للتغير في سعر السوق لألسهم. وباإلضافة إلى توقعات أداء المجموعة، فإن أسعار األسهم هي أيضا عرضة 

للبيانات االقتصادية العامة وتوقعات األداء القطاعي. 

مخاطر السلع هي عبارة عن مخاطر كامنة في المنتجات المالية تنتج عن حساسية المنتجات للتغيرات في أسعار السلع. بما إنه يتم تحديد األسعار في أسواق 
السلع من خالل العوامل األساسية )أي عرض وطلب السلعة االساسية( فإن هذه االسواق قد ترتبط ارتباطا قويا ضمن نطاق قطاع معين ويكون ارتباطها أقل عبر 

قطاعات مختلفة. 

4.6.3 إستراتيجية مخاطر السوق 
يتحمل مجلس إدارة المجموعة مسئولية اعتماد ومراجعة )سنويا على األقل(، إستراتيجية المخاطر وأي تعديالت جوهرية في سياسات المخاطر. تتحمل اإلدارة العليا 
للمجموعة مسئولية تطبيق إستراتيجية المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتعزيز المستمر للسياسات واإلجراءات المتبعة للتحديد والقياس والمراقبة 

والسيطرة على المخاطر.
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تماشيا مع أهداف إدارة مخاطر المجموعة ومستويات تحمل المخاطر، فإن اإلستراتيجيات المحددة إلدارة مخاطر السوق تشتمل على ما يلي: 

تقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر السوق عن طريق تقييم كل منتج/ نشاط جديد من حيث مخاطر السوق المرتبطة به؛   .1
تقوم المجموعة بالمبادرة لقياس مخاطر السوق في محفظتها ومراقبة تلك المخاطر بصورة مستمرة؛  .2

تحتفظ المجموعة في جميع األوقات بما يكفي من رأس المال وفقا لمتطلبات رأس المال التنظيمي )العنصر 1( الصادر عن مصرف البحرين المركزي؛  .3
تقوم المجموعة بوضع هيكل للحدود للمراقبة والسيطرة على مخاطر السوق في محفظتها. ستتضمن هذه الحدود على حدود المراكز.  .4

تقوم المجموعة بصورة دورية بإجراء فحص للضغوطات باستخدام أسوأ السيناريوهات لتقييم تأثير التغيرات في قيمة السوق نتيجة لتغيير ظروف السوق؛  .5
تقوم المجموعة بصورة دورية بإجراء فحص لتقييم نماذج مخاطر السوق السابقة من أجل تقييم مدى دقتها والمخاطر الكامنة في كل نموذج؛  .6

تقوم المجموعة بمطابقة مقدار الموجودات ذات المعدل العائم مع المطلوبات ذات المعدل العائم؛و  .7
تحدد المجموعة بوضوح العمالت األجنبية التي ترغب في التعامل بها وتدير بفاعلية مخاطر السوق لكافة العمالت األجنبية التي لدى المجموعة تعرض جوهري لها.  .8

4.6.4 منهجية قياس مخاطر السوق
تشمل أساليب قياس مخاطر السوق تشمل استخدام عدد من األساليب لقياس مخاطر السوق. وتستخدم أساليب قياس المخاطر المذكورة في هذا الجزء لقياس 

مخاطر السوق في محفظة المتاجرة والمحفظة المصرفية على حد سواء. 

أن األساليب المختلفة التي تستخدمها المجموعة لقياس مخاطر السوق ومراقبتها والسيطرة عليها هي كالتالي: 

المواقف المفتوحة في يوم واحد؛  أ . 
حدود إيقاف الخسارة؛  ب. 

حدود حساسية العوامل؛  ج. 
حدود القيمة المعرضة للمخاطر؛ و د. 
تحليل فجوة مخاطر معدل الربح.  هـ. 

4.6.5 مراقبة مخاطر السوق وهيكل الحدود 
تقترح لجنة الموجودات والمطلوبات من خالل اللجنة التنفيذية والمجلس مستوى التحمل لمخاطر السوق. وقام قسم المخاطر وااللتزام وقسم الخزانة استنادًا 
لهذه المستويات من التحمل بوضع الحدود المناسبة للمخاطر التي تحفظ تعرض المجموعة ضمن نطاق حدود التحمل االستراتيجية للمخاطر عبر مجموعة من 

التغيرات المحتملة في أسعار ومعدالت السوق. 

4.6.6 مراقبة الحدود 
يقوم قسم الخزانة وقسم المخاطر وااللتزام بمراقبة حدود المخاطر لكل معاملة والتأكد من أن الحدود تقع ضمن المعايير الموضوعة، ويقدمان تقارير دورية عن 

ذلك لإلدارة العليا. 

4.6.7 خرق الحدود 
في حالة خرق أي حد، فإنه يتطلب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي لالستمرار في المعاملة. ويتم تقديم تقرير فوري إلى لجنة الموجودات والمطلوبات بعد كل 

خرق ألي حد جوهري. كما يتم تقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية بهذا الخرق. ويتم مراجعة الحدود كل مرتين في السنة على األقل أو كلما تطلب األمر.

4.6.8 عملية مراجعة المحفظة
يقوم قسم المخاطر وااللتزام على أساس شهري بمراجعة محفظة موجودات ومطلوبات المجموعة لتقييم التعرض الكلي للمجموعة لمخاطر السوق. وكجزء من 
عملية المراجعة هذه، يقوم قسم المخاطر وااللتزام أيضا بمراقبة التعرض الكلي في السوق للمجموعة مقابل حدود تحمل المخاطر التي وضعها مجلس اإلدارة. 
وكما يقوم هذا القسم بمراجعة مدى التقيد بالحدود المعتمدة للسيطرة على مخاطر السوق. وفي حالة وجود أي تغييرات في حدود مخاطر السوق يتم ابالغها 
إلى وحدات األعمال بعد مراجعتها من قبل المدير العام إلدارة اإلئتمان والمخاطر أو الرئيس التنفيذي واعتمادها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات أو اللجنة 
التنفيذية حسب الصالحيات المفوضة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يتم مراجعة التعرضات الواردة في الميزانية على أساس ربع سنوي من قبل لجان التدقيق 

والمخاطر على مستوى مجلس اإلدارة.

4.6.9 تقديم التقارير
يقوم قسم المخاطر وااللتزام على فترات منتظمة بإعداد تقارير عن إدارة مخاطر السوق. وتهدف هذه التقارير إلى تزويد اإلدارة العليا في المجموعة بأحدث صورة 

عن تعرض المجموعة لمخاطر السوق. 
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4.6.١٠ فحص الضغوطات
تنتج فحوصات الضغوطات معلومات تلخص تعرض المجموعة للظروف القصوى، ولكنها ظروف محتملة، وتقدم طريقة لقياس ومراقبة المحفظة مقابل التغيرات 
القصوى في األسعار. ويوظف قسم المخاطر وااللتزام في المجموعة أربع فئات من الضغوطات هي، معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم، 

وأسعار السلع. ويتم تحديد أسوأ الصدمات المحتمل حدوثها واقعيا في السوق لكل فئة من فئات الضغوطات. 

4.6.١١ الشركة التابعة األجنبية
ليس لدى المجموعة أي شركة تابعة أجنبية. 

متطلبات رأس المال لمخاطر السوق )ك ع – 7ا.3.ا )ب((. 8االجدول رقم 

يلخص الجدول التالي الحد األقصى واألدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر صرف العمالت األجنبية كما في 31 ديسمبر 2016:
 مخاطر صرف

العمالت األجنبية
ألف

دينار بحريني
١.5٢8القيمة القصوى لمتطلبات رأس المال

975القيمة الدنيا لمتطلبات رأس المال

4.7 المخاطر التشغيلية

4.7.١ المقدمة
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل في األنظمة أو األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحداث الخارجية. عندما يفشل أداء الرقابة، فأن المخاطر 
التشغيلية يمكن أن تسبب ضرر على السمعة، ولها أثار قانونية أو تنظيمية، أو تؤدي إلى خسارة مالية. ال تتوقع المجموعة إزالة جميع المخاطر التشغيلية، ولكنها 
تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل الرقابة والمتابعة ضمن إطار العمل للمخاطر الممكنة. وتتضمن عملية الرقابة فصل الوظائف بطريقة فعالة، تقييم 

إجراءات الصالحيات والتسويات، تدريب الموظفين، تقييم العمليات، بما في ذلك إستخدام التدقيق الداخلي.

4.7.٢ مصادر المخاطر التشغيلية 
يمكن تصنيف مختلف مصادر المخاطر التشغيلية التي تواجهها المجموعة بشكل عام إلى الفئات التالية:

1 -  مخاطر األشخاص التي تنشأ نتيجة لعدم كفاية عدد الموظفين وهيكل المكافآت غير الجذاب ونقص في سياسات تطوير الموظفين وإجراءات التعيين وعالقات 
العمل المهنية غير الصحية وبيئة العمل غير األخالقية.

2 -  مخاطر العمليات التي تنشأ نتيجة لعدم كفاية الضوابط العامة والقصور في تطبيق الرقابة فضاًل عن األعمال التجارية وممارسات السوق واإلجراءات الغير السليمة 
وعدم مالئمة وكفاية عملية الرقابة وتقديم التقارير.

3 -  مخاطر أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تنشأ نتيجة استقامة المعلومات -غياب الجدول الزمني للمعلومات وحذف وازدواجية البيانات وفشل األجهزة نتيجة 
لزيادة في تدفق التيار الكهربائي وتقادم األجهزة وتدني جودة البرامج.

4. مخاطر قانونية ناشئة من االلتزامات التعاقدية.

4.7.3 إستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية
ذاتي  تقييم  بإجراء  المجموعة  قامت  العمل.  بالتنسيق مع كل وحدة من وحدات  التشغيلية  المخاطر  بتحديد مصادر  المجموعة  بوصفها كإستراتيجية ستقوم 

للمخاطر وتخطط لعمل تمرين متواصل ومستمر لتحديد المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها.

ستقوم المجموعة بصورة مستمرة على: 

أ. تقييم مدى فعالية الرقابة المرتبطة بالمخاطر المحددة؛
ب. مراقبة منتظمة لبيان المخاطر التشغيلية والتعرضات الجوهرية للخسائر و أحداث الخسائر؛ و

ج.  تحديد حاالت الضغط والسيناريوهات التي تكون فيها عرضة للمخاطر وتقييم تأثيرها المحتمل واحتمال الخسائر اإلجمالية من خالل حدث واحد يؤدي إلى مخاطر أخرى.

4.7.4  مراقبة المخاطر التشغيلية وتقديم التقارير
تتضمن الرقابة الداخلية وعملية تقديم التقارير تضمن إتباع نهج ثابت لتقديم المعلومات ذات الصلة إلى اإلدارة العليا للكشف السريع وتصحيح أوجه القصور في 

السياسات والعمليات واإلجراءات إلدارة المخاطر بصورة مستمرة، وعمل مراجعات دورية. 

إن الهدف من عملية تقديم التقارير هو التأكد من أن المعلومات ذات الصلة تقدم إلى اإلدارة العليا والمجلس للتمكن من اإلدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية. تضمن 
هذه العملية إتباع نهج ثابت لتقديم المعلومات التي تمكن من اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة.

بالتواصل  أيضا  القسم  البنك على أساس يومي. يقوم  ابرمها  التي  االتفاقيات   / العقود  أي مخاطر قانونية ناشئة عن  البنك قسم قانوني مختص بمراقبة  لدى 
والتنسيق مع المحاميين الخارجيين للقضايا القانونية المرفوعة من قبل البنك ضد الحسابات المتعثرة / متأخرة السداد السترداد المبالغ المستحقة أو أي قضاية 

مرفوعة ضد البنك.
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4.7.5  تقليل المخاطر التشغيلية والسيطرة عليها 
استخدامها  التي سيتم  المناسبة  اإلجراءات  وتقرر  الجوهرية  التشغيلية  المخاطر  بتحديد جميع  واإللتزام  المخاطر  إدارة  مع  بالتشاور  وذلك  األعمال،  تقوم وحدات 
لمراقبة و/أو تقليل المخاطر. بالنسبة للمخاطر التي ال يمكن السيطرة عليها، ستقرر وحدات األعمال بالتعاون مع قسم المخاطر واإللتزام ما إذا كان يمكن قبول 
المخاطر، وخفض مستوى النشاط التجاري المتعلقة بها، وتحويل المخاطر خارج المجموعة أو االنسحاب من النشاط ذات العالقة بصورة نهائية. تسهل إدارة المخاطر 

واإللتزام لوحدات األعمال المشاركة في وضع خطط لتقليل المخاطر.

4.7.6  خطة استمرار األعمال 
قامت المجموعة بوضع خطة شاملة الستمرارية األعمال والتي تفصل الخطوات التي يجب اتخاذها في حالة الظروف الصعبة الستئناف عمليات المجموعة بأقل قدر من 

التأخير واالضطراب. إن هذه الخطة في مرحلة التنفيذ. تتضمن عناصر خطط الطوارئ وإصالح الكوارث على أنظمة التشغيل والحيز المادي واالتصاالت والموارد

4.7 المخاطر التشغيلية
تعرض المخاطر التشغيلية )ك ع – 3.30.ا )أ( و )ب( و)ج(( . 9االجدول رقم 

يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات الخاضعة لألسلوب المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس المال ذات الصلة:

إجمالي الدخل 
٢٠١5

ألف دينار بحريني
٢٠١4

ألف دينار بحريني
٢٠١3

ألف دينار بحريني
4٠.7٠43٢.٢9٠33.76١مجموع إجمالي الدخل  

مؤشرات المخاطر التشغيلية 
35.585متوسط إجمالي الدخل )ألف دينار بحريني(

١٢.5المضاعف
444.8١3

١5%الجزء المؤهل لغرض الحساب 
66.7٢٢مجموع التعرضات المرجحة للمخاطر التشغيلية )ألف دينار بحريني(

تقوم وحدة المخاطر واإللتزام بالتأكيد من أن خطة استمرارية األعمال يتم تحديثها وفحصها مرة في السنة في بيئة محاكاة وذلك لضمان بأنه يمكن تنفيذها 
في الظروف الطارئة، وأن كل من اإلدارة والموظفين يعلمون كيفية تنفيذها. يتم تقييم نتائج الفحص الذي تم إجرائه من قبل المدير العام لاللتزام وإدارة المخاطر 

وعرضه على اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة للتقييم.

4.8  مراكز األسهم في المحفظة المصرفية 
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حده. تنتج 

مخاطر تعرض أسعار األسهم من محفظة استثمار المجموعة. 

تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية متضمنة على منهجيات التقييم واالفتراضات الرئيسية المتصلة بها في البيانات المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2016. 
يتم االحتفاظ بأدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة ضمن الحقوق واالستثمارات العقارية ألغراض تحقيق مكاسب رأس مالية، وتم االحتفاظ بجميع اإلستثمارات األخرى 

متضمنة اإلستثمارات في الشركات الزميلة لفترات إستراتيجية طويلة األجل. 

مخاطر مراكز األسهم في المحفظة المصرفية )ك ع – ا3.3.ا )ب( و)ج( و)ز((. 0االجدول رقم 

في كما  واالستثمارات  التمويالت  عقود  نوعية  حسب  التمويل  هياكل  أساس  على  األسهم  تعرضات  متوسط  وإجمالي  المبالغ  مجموع  التالي  الجدول   يلخص 
 31 ديسمبر 2016:

مجموع 
إجمالي التعرضات

ألف 
دينار بحريني

متوسط إجمالي 
التعرضات*

ألف 
دينار بحريني

تداول عام
ألف 

دينار بحريني

محتفظ  بها 
بصورة خاصة

ألف
دينار بحريني

الموجودات 
المرجحة للمخاطر

ألف
دينار بحريني

متطلبات 
رأس المال

ألف
دينار بحريني

١١3.٢83١4.59١١.8٢4-١١3.٢8399.5٢7الصكوك
١8.٢8٠١9.٢3٠688١7.59٢١3.3٢3١.665حقوق الملكية 

١4.١68٢7.8783.485-١4.١68١4.١67صناديق
١45.73١١3٢.9٢4688١45.٠4355.79١6.974المجموع 

* يتم احتساب متوسط األرصدة بناءًا على أرصدة نهاية  كل ثالثة الشهر.
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ارباح أو خسائر األسهم في المحفظة المصرفية )ك ع – ا3.3.ا )د( و )هـ( و)و(( . ااالجدول رقم 

يلخص الجدول التالي المكاسب أو )الخسائر( المحققة وغير المحققة المتراكمة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016:

ألف
دينار بحريني

)١.79٢( أرباح محققة متراكمة ناتجة من البيع أو التصفية خالل فترة إعداد التقارير المالية 
- مجموع الخسائر غير المحققة المحتسبة في بيان المركز المالي الموحد ولكن ليس من خالل بيان الدخل الموحد

53١ أرباح غير محققة متضمنة في رأس المال فئة حقوق الملكية العادية 1
5.363 ارباح غير محققة متضمنة في رأس المال فئة 2

4.9  حقوق حاملي حسابات االستثمار
قد تحتاج المجموعة إلى خفض أو زيادة خسائر أو أرباح بعض حقوق حاملي حسابات االستثمار من أجل معادلة الدخل. لذلك فإن المجموعة معرضة لبعض من مخاطر 
المال لتغطية  المجموعة برأس  المركزي بأن تحتفظ  البحرين  الممولة من قبل حقوق حاملي حسابات االستثمار. يتطلب مصرف  الموجودات  تقلبات األسعار على 

مخاطر تقلبات األسعار الناتجة عن 30% من الموجودات الممولة من قبل حقوق حاملي حسابات االستثمارعلى أساس تناسبي. 

إن المجموعة مخولة من قبل حاملي حسابات االستثمارالستثمار أموال حاملي الحسابات على أساس عقد المضاربة بالطريقة التي تراها مناسبة دون وضع أي قيود 
على متى وكيف وألي غرض يتم فيه إستثمار األموال. وبموجب هذا الترتيب يمكن للمجموعة خلط أموال حاملي حسابات االستثمار مع أمواله الخاصة )حقوق المالك( 
أو مع األموال األخرى التي لدى المجموعة الحق في استخدامها )مثل الحسابات الجارية أو أي أموال أخرى التي ال تستلمها المجموعة على أساس عقد المضاربة(. 
يشارك حاملي حسابات االستثمار والمجموعة في عوائد األموال المستثمرة. في مثل هذا النوع من العقود، ال تتحمل المجموعة أي خسائر في الوعاء المشترك فيما 
عدا الخسارة الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو سوء تصرف متعمد من قبل المجموعة، أو بسبب مخالفة المجموعة للشروط والبنود المتفق عليها بين المجموعة 
وحاملي حسابات االستثمار. خالل السنة، تنازل البنك عن 0.7% من أرباح من نصيب المجموعة كمضارب من أجل الحفاظ على تنافسية األرباح الموزعة ألصحاب حسابات 

االستثمار.

ال يتم إستثمار المبلغ المستلم من العميل لصالح حقوق حاملي حسابات االستثمار بالكامل في محفظة اإلستثمار المختارة، حيث يتطلب من المجموعة االحتفاظ 
باحتياطي نقدي لدى مصرف البحرين المركزي. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من المجموعة تخصيص مبلغ معين لتلبية المتطلبات التشغيلية. يتم إستالم الدخل 
المخصص لودائع حاملي حسابات االستثمار وفقا إلستخدام هذه األموال. يتم تحديد معدل اإلستخدام من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بموافقة هيئة الرقابة 

الشرعية.

يتم طرح اقتراح المنتجات الجديدة من قبل وحدات األعمال داخل المجموعة، وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراجعة مثل هذه المقترحات لضمان أن المنتج 
أعمال  وحدات  لدي  يوجد  للبنك.  الشرعية  الرقابة  هيئة  موافقة  الجديدة  المنتجات  جميع  تتطلب  للمجموعة.  والمخاطر  األعمال  إستراتيجية  مع  يتماشى  الجديد 

المجموعة خبراء في خلق منتجات ذات قيمة مضافة عالية توفر مجموعة واسعة من المنتجات، وذات عائد متوقع ومضمون والفترات الزمنية وبيان مخاطر.

يتم وضع معلومات عن منتجات جديدة أو أي تغيير في المنتجات الحالية على الموقع اإللكتروني للمجموعة أو يتم نشرها في وسائل اإلعالم. 

قبل  من  المقدمة  الشكاوى  في  التحقيق  يتم  للتجزئة.  المنتدب  العضو  إلى  مباشرًة  الشكاوى  برفع  تقوم  الجودة  لضمان  خاصة  وحدات  المجموعة  وضعت  لقد 
موظفين ليس لهم عالقة مباشرة بموضوع الشكاوى.

تعرض المجموعة حقوق حاملي حسابات االستثمار بعمالت مختلفة لفترات استحقاق تتراوح من شهر واحد، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، 12 شهرًا و36 شهرًا. تغطي 
عقود العمالء الموقعة جميع بنود وشروط االستثمار، بما في ذلك الفترة، أساس توزيع األرباح والسحب المبكر. 

بما أن حقوق حاملي حسابات االستثمار هي مصدر تمويل جوهري للمجموعة، لذلك تراقب المجموعة بانتظام معدل العائد الذي يقدمه  المنافسين لتقييم توقعات 
حقوق حاملي حسابات االستثمار. تقدم سياسة المجموعة تنازل كلي أو جزئي لحصة دخل المضارب من االستثمار من أجل توفير عائد معقول لمستثمريها. 

تمزج المجموعة أموالها وأموال حقوق حاملي حسابات االستثمار التي يتم إستثمارها معا. يتم استثمار أموال حاملي حسابات االستثمار في أصول ويتم تخصيص 
الدخل من هذه األصول لمثل هذه الحسابات.

قامت المجموعة بوضع سياسات وإجراءات موثقة قابلة للتطبيق على محفظة حقوق حاملي حسابات االستثمار. يتم إستثمار وإدارة أموال حقوق حاملي حسابات 
االستثمار  وفقا لمتطلبات الشريعة اإلسالمية.

يجب تخصيص أرباح االستثمار الممول بصورة مشتركة من قبل المجموعة وحقوق حاملي حسابات االستثمار بينهما وفقا لمساهمة كل من المجموعة وحاملي 
حسابات االستثمار في االستثمار الممول بصورة مشتركة. ال يتم احتساب المصروفات التشغيلية التي يتم تكبدها من قبل المجموعة في حساب االستثمار. وفي 
حالة الخسارة الناتجة من المعامالت في االستثمار الممول بصورة مشتركة، فأنه يجب أوال خصم هذه الخسارة من األرباح غير الموزعة، إن وجدت. يجب خصم أي فائض 
من هذه الخسارة من إحتياطي مخاطر االستثمار. ويجب خصم أي خسارة متبقية من إجمالي رصيد الصندوق المتوفر في الوعاء المشترك، كما هو في ذلك التاريخ، 

بالتناسب مع المساهمة المعنية للمجموعة وحقوق حاملي حسابات االستثمار في الوعاء الممزوج.
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يقوم البنك مؤقتا بتخصيص الموجودات المتعثرة )متخلفة السداد ألكثر من 90 يومًأ( من حقوق أصحاب حسابات االستثمار إلى حقوق ملكية المساهمين، ويحتسب 
مخصصا محددًا النخفاض قيمة هذه الموجودات على حقوق ملكية المساهمين. المبالغ المستردة من هذه الموجودات منخفضة القيمة ال تخضع للتخصيص بين 
حقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين. يتخذ البنك خطوات تصحيحية على هذه الموجودات المتعثرة، ومتى ما أصبحت إيجابية األداء، يتم 

تخصيص الموجودات واإليرادات ذات العالقة بين حقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين. 

في حالة السحب المبكر من قبل حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل اإلنتهاء من فترة اإلستحقاق، سيتم تطبيق أسلوب االستخدام الفعلي. 

في حالة الودائع ألجل محدد، يسمح ألصحاب حسابات اإلستثمار سحب ودائعهم قبل تمام المدة عن طريق دفع مبلغ رمزي / غرامة. يقوم البنك بتحويل هذه الغرامات 
للصناديق الخيرية. 

توجد افصاحات إضافية مثل اإلفصاحات أدناه في موقع البنك األلكتروني:

أ( خصائص المستثمرين التي قد يكون حساب اإلستثمار مناسب لهم

ب( إجراءات الشراء، االسترداد، والتوزيع

ج( معلومات عن منتجات المجموعة وطريقة إتاحة هذه المنتجات للمستثمرين   

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار حسب النوع )ك ع – 3.33.ا )أ((. ااالجدول رقم 

يلخص الجدول التالي توزيع حقوق حاملي حسابات االستثمار كما في 31 ديسمبر 2016:
ألف 

دينار بحريني
654.3١6 األفراد والمؤسسات غير المالية
١٠3.874 مؤسسات مالية و حسابات االستثمار
758.١9٠ المجموع

نسب حقوق حاملي حسابات اإلستثمار )ك ع – 3.33.ا )د( و)و((. 3االجدول رقم 

يلخص الجدول التالي عائد متوسط الموجودات وحصة المضارب كنسبة من مجموع ربح االستثمار للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2016:   

١.١4 الربح المدفوع على متوسط موجودات حقوق حاملي حسابات االستثمار*
%56.88 حصة المضارب إلجمالي أرباح حقوق حاملي حسابات االستثمار

*يتم احتساب متوسط الموجودات الممولة من قبل حقوق حاملي حسابات االستثمار باستخدام أرصدة نهاية الشهر.

نسب حقوق حاملي حسابات االستثمار )ك ع 3.33.ا- )هـ( و)ز(( . 4االجدول رقم 

يلخص الجدول التالي الربح الموزع  لحقوق حاملي حساب اإلستثمار ونسب التمويل لمجموع حاملي حساب اإلستثمار حسب نوع حاملي حساب اإلستثمار للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016:

 متوسط معدل
 العائد المعلن عنه

 الربح الموزع
لحقوق حاملي 

 حسابات
اإلستثمار

النسبة لمجموع 
حقوق حاملي 

حسابات اإلستثمار 
١9.5١%٢.٢7%٠.١3%حسابات التوفير )متضمنة فيفو( 

٠.7٠%٠.58%٠.8٠%حسابات محددة – شهر واحد
٠.٢7%٠.٢٢%٠.8٠%حسابات محددة – 3 أشهر
٠.43%٠.35%٠.85%حسابات محددة – 6 أشهر
٠.٠٠%٠.٠٠%٠.95%حسابات محددة – 9 أشهر

٢.١8%٢.١3%١.٠٠%حسابات محددة – سنة واحدة
٠.٠٢%٠.١8%3.5٠%شهادات استثمار

٠.7١%١.٠٢%١.5٠%أقـرأ
٢8.4٢%3.٠4%٠.١3%تجوري

47.76%9٠.٢١%١.73%ودائع العمالء الخاصة
%١٠٠%١٠٠

احتساب وتوزيع األرباح تم على أساس متوسط األرصدة نهاية كل ثالثة أشهر.
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حقوق حاملي حسابات االستثمار إلى إجمالي التمويل )ك ع 3.33.ا- )ح( و)ط(( . ااالجدول رقم 

يلخص الجدول التالي نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمويل لكل نوع مع أنواع العقود المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلى نسبة إجمالي التمويل كما في 
31 ديسمبر 2016:

نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمويل
المجموع  أصحاب حسابات االستثمار  ممولة ذاتيا

النسبة %
ألف دينار 

بحريني النسبة %
ألف دينار 

بحريني النسبة %
ألف دينار 

بحريني
إجمالي موجودات التمويل*

%100 426.573 %69.58 296.819 %30.42 129.754 مرابحة:
%100 215.951 %72.11 155.722 %27.89 60.229 المؤسسات
%100 210.622 %66.99 141.097 %33.01 69.525 التجزئة
%100 110.204 %70.73 77.951 %29.27 32.253 مشاركة:
%100 21.615 %70.89 15.322 %29.11 6.293 المؤسسات
%100 88.589 %70.70 62.629 %29.30 25.960 التجزئة
%100 536.777 %69.82 374.770 %30.18 162.007 المجموع

إجمالي إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القيض**
%100 33.716 %79.42 26.777 %20.58 6.939 المؤسسات
%100 128.948 %77.12 99.440 %22.88 29.508 التجزئة
%100 162.664 %77.59 126.217 %22.41 36.447 المجموع
%100 )12.434( %31.24 )3.885( %68.76 )8.549( مخصص إنخفاض القيمة جماعي
%100 687.007 %72.36 497.102 %27.64 189.905 المجموع

*بعد خصم مخصص إنخفاض القيمة المحدد البالغ 16.560 ألف دينار بحريني.
**بعد خصم مخصص إنخفاض القيمة المحدد 10.977 ألف دينار بحريني

حصة حقوق حاملي حسابات االستثمار في األرباح حسب نوع الحساب )ك ع –3.33.ا )ح(و)م(و)ن((. ااالجدول رقم 

نوع الحساب

إجمالي العائد
على أصحاب

 حسابات
اإلستثمار

المحول الى
احتياطي

معادلة
متوسط

المضاربة
رسوم

المضارب

المحول الى 
احتياطي مخاطر

اإلستثمار

الربح المدفوع
الى أصحاب

حسابات اإلستثمار

977.53١٢6484%8.١٠867تجوري
974.73١١63١8%5.١٠74٢ادخار
974٢8١٢7%46٠4فيفو

64١4٠778%٢٢7٢ودائع إقرأ
6٠9.34٠48٠6.٢٢4%١6.١79١35ودائع محددة

3٠.٠8١٢5٠٢٢.١7٠53٠7.١3١

حصة حقوق حاملي حسابات االستثمار من الربح )ك ع – 3.33.ا )ط( و )م( و)ن((. 7االجدول رقم 

يلخص الجدول التالي حصة األرباح المكتسبة والمدفوعة لحقوق حاملي حسابات االستثمار والمجموعة بصفتها مضارب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016:

30.081حصة الربح المكتسبة من قبل حاملي حسابات االستثمار قبل التحويل إلى/من االحتياطيات- ألف دينار بحريني
4.60%نسبة حصة الربح المكتسبة من قبل حاملي حسابات االستثمار قبل التحويل إلى/من االحتياطيات

7.131حصة الربح المدفوعة لحاملي حسابات االستثمار بعد التحويل إلى/من االحتياطيات - ألف دينار بحريني
1.09%نسبة حصة الربح المدفوعة لحاملي حسابات االستثمار بعد التحويل إلى/من االحتياطيات

22.170حصة الربح المدفوعة للبنك كمضارب - ألف دينار بحريني
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نسبة عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار على معدل عائد الربح )ك ع – 3.33.ا )ف((. 8االجدول رقم 

يلخص الجدول التالي متوسط معدل العائد الموزع أو معدل الربح لحسابات االستثمار تقاسم األرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016:

36 شهر١٢ شهر6 أشهر3 أشهر
3.5٠%١.٠9%٠.9٢%٠.8٠%نسبة متوسط العائد المعدل الموزع إلى معدل عائد الربح

حقوق حاملي حسابات االستثمار حسب نوع الموجودات )ك ع – 3.33.ا )ص( & )ق((. 9االجدول رقم 

يلخص الجدول التالي أنواع الموجودات التي يتم فيها إستثمار الصناديق والتخصيص الفعلي بين مختلف أنواع الموجودات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

 كما في
 3٠ يونيو ٢٠١6 

ألف 
دينار بحريني

التغيرات
خالل السنة 

ألف 
دينار بحريني

 كما في
3١ ديسمبر ٢٠١6

ألف 
دينار بحريني

3٠.6١77443١.36١نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

374.77٠)١9.36١(394.١3١إجمالي موجودات التمويل 

9٢.85433.363١٢6.٢١7إجمالي إجارة منتهية بالتمليك و إيجارات مستحقة القبض

)3.885(94)3.979(انخفاض قيمة جمعي
94.55٢١9.١98١١3.75٠استثمارات في أوراق مالية

١.456١.74٠3.١96استثمارات في عقارات 

7.٢4٠١.6678.9٠7موجودات أخرى

6١6.87١37.445654.3١6المجموع

حصة الربح المكتسب والمدفوع لحقوق حاملي حسابات االستثمار )ك ع – 3.33.ا )ث(( . 30الجدول رقم 

يلخص الجدول التالي مبلغ ونسب األرباح المكتسبة من قبل المجموعة والمدفوعة لحقوق حاملي حسابات االستثمار على مدى الخمس سنوات السابقة:
ربح مكتسب

)مخصص ألصحاب حسابات اإلستثمار(
ربح مدفوع

)لحقوق حاملي حسابات االستثمار(
النسبة%ألف دينار بحرينيالنسبة%ألف دينار بحريني

٢٠١63٠.٠8١%3.487.١3٠%١.85
201530.685%4.025.733%0.75
201423.491%3.557.539%1.14

201332.849%4.9811.124%1.69

201230.662%5.2113.993%2.38

معالجة الموجودات الممولة من قبل حقوق حاملي حسابات اإلستثمار )ك ع – 3.33.ا )ت((. ا3الجدول رقم 

الموجودات
ألف دينار بحريني

الموجودات 
المرجحة للمخاطر
ألف دينار بحريني

الموجودات المرجحة 
للمخاطر ألغراض كفاية 

رأس المال
ألف  دينار بحريني

متطلبات رأس المال
ألف دينار بحريني

---31.361نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي
374.770305.20591.56111.445موجودات التمويل *

85.52417.4555.237655إستثمارات في الصكوك
28.22684.19425.2583.157استثمارات في أوراق مالية

126.21787.94626.3843.298إجارة منتهية بالتمليك*
3.1966.3931.918240استثمارات في عقارات

8.90715.8244.747593موجودات أخرى
658.٢٠١5١7.٠١7١55.١٠5١9.388
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4.١٠ مخاطر السيولة 

4.١٠.١ المقدمة 
تعرف مخاطر السيولة بأنها »المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عندما يحين إستحقاقها نتيجة لعدم  قدرتها على الحصول 

على التمويل الكافي أو لتصفية الموجودات«. 

4.١٠.٢ مصادر مخاطر السيولة 
يمكن تصنيف مصادر مخاطر السيولة على نطاق واسع كالتالي: 

أ. مخاطر التمويل هي مخاطر عدم القدرة على تمويل صافي التدفقات نتيجة لسحب غير متنبأ به لرأس المال أو الودائع؛

ب. مخاطر تحت الطلب هي مخاطر بلورة اإللتزامات المحتملة؛ و 

ج. مخاطر الحدث هي مخاطر تخفيض التصنيف أو أخبار سلبية عامة أخرى تؤدي إلى فقدان ثقة السوق في المجموعة.

4.١٠.3 إستراتيجية تمويل البنك
يقوم المجلس بمراجعة إستراتيجية التمويل على أساس سنوي وتعديل اإلستراتيجية القائمة بحسب ما تفتضيه الحاجة. لهذا الغرض، فإن جميع وحدات األعمال 

تقوم بإبالغ  قسم الخزانة بمتطلباتهم المتوقعة للسيولة والمساهمات في بداية كل سنة مالية كجزء من عملية وضع الموازنة التقديرية السنوية. 

تبرز إستراتيجية التمويل أي عجزمتوقع في السيولة واالحتياجات التمويلية لتمويل هذا العجز وتأثيرها على قائمة المركز المالي. إن ميثاق مخاطر المجموعة وسياسة 
السيولة تعالج الخطة الطارئة للسيولة للتعامل مع السيناريوهات المضغوطة وتحديد خطة العمل التي يمكن اتخاذها في حالة فقدان السيولة في السوق. 

4.١٠.4 إستراتيجية مخاطر السيولة 
تقوم المجموعة بمراقبة مراكز السيولة عن طريق مقارنة إستحقاق الموجودات والمطلوبات في فترات زمنية مختلفة لغاية شهر 1و1-3 أشهر و 3-6 أشهر و 6 أشهر 
إلى سنة واحدةو1-3 سنوات وأكثر من 3 سنوات تقوم المجموعة بإجراء فحص الضغوطات على أساس دوري باستخدام أسوأ السيناريوهات لتقييم تأثير التغيرات 

في ظروف السوق على سيولة المجموعة. كجزء من استراتيجيتيها تحتفظ المجموعة بقاعدة كبيرة من العمالء وعالقات جيدة مع العمالء. 

يقوم  قسم الخزانة بالتنسيق مع إدارة المخاطر وااللتزام بعمل مراجعات/تعديالت دورية )على األقل سنويا( إلستراتيجية مخاطر السيولة التي يتم تقييمها من قبل 
لجنة الموجودات والمطلوبات قبل عرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة العتمادها.

4.١٠.5 تقنيات قياس مخاطر السيولة 
تراقب المجموعة مخاطر السيولة من خالل لجنة الموجودات والمطلوبات. 

4.١٠.6 مراقبة مخاطر السيولة 
وضعت المجموعة حدود لتحمل مخاطر السيولة التي يتم إبالغها إلى إدارة المخاطر واإللتزام وقسم الخزانة. وبناء على هذه الحدود، قام قسم المخاطر واإللتزام 
وقسم الخزانة بوضع حدود مناسبة للمخاطر والتي تحافظ على تعرضات المجموعة ضمن حدود تحمل المخاطر االستراتيجية على مجموعة من التغيرات المحتملة 

في حاالت السيولة في الحسابات الجارية وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار. 

4.١٠.7 هيكل حدود السيولة
تستخدم المجموعة مزيج من الحدود المختلفة لضمان إدارة ومراقبة السيولة على النحو األمثل. لقد وضعت المجموعة الحدود التالية لمراقبة مخاطر السيولة: 

أ. حدود فجوة السيولة؛ 

ب. حدود نسبة السيولة؛ و 

ج. ضوابط الحد األدنى للسيولة.

4.١٠.8 فحص الضغوطات لمخاطر السيولة
لتقييم ما إذا كان لدى المجموعة ما يكفي من السيولة، فأنه يتم مراقبة أداء التدفقات النقدية للمجموعة في ظل الظروف المختلفة. 

4.١٠.9 خطة التمويل الطارئة
قامت المجموعة بعمل تدريبات للتمويالت الطارئة التي توضح اإلجراءات الواجب إتباعها من قبل المجموعة، في حال حدوث أزمة سيولة أو الحاالت التي تواجه فيها 
للموجودات  كافي  مبلغ  على  المحافظة  على  وتتضمن  اليومية،  السيولة  إدارة  لعمليات  امتدادا  الطارئة  التمويل  السيولة. ستشكل خطة  المجموعة ضغوطات 
الوضع ضمن فترات زمنية منتظمة لضمان وجود سيولة  الموجودات والمطلوبات  الموارد. يناقش ويراقب أعضاء لجنة  التمويل من  اإلدارة على  السائلة وحصول 

كافية لدى المجموعة. 
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نسب السيولة )ك ع – 3.37.ا( . ا3الجدول رقم 

يلخص الجدول التالي نسب السيولة على مدى الخمس سنوات السابقة:
2012 2013 2014 2015 ٢٠١6

%15.90 %20.28 %7.83 %7.49 %6.١٢ مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية/ مجموع الموجودات
%64.87 %62.49 %74.48 %80.53 %85.١3 التمويل اإلسالمي/ ودائع العمالء باستثناء البنوك
%68.87 %67.83 %64.74 %77.50 %77.43 ودائع العمالء/مجموع الموجودات
%60.59 %78.41 %33.86 %22.38 %١8.53 موجودات قصيرة األجل / مطلوبات قصيرة األجل
%17.78 %22.27 %10.24 %10.26 %8.95 موجودات سائلة/مجموع الموجودات
%8.36 %7.66 )%8.24( %7.48 %6.64 نمو في ودائع العمالء

تحتوي موجودات قصيرة األجل على نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

تحتوي مطلوبات قصيرة األمد على حسابات جارية للعمالء، مطلوبات أخرى، إيداعات من مؤسسات مالية )مستحقة خالل شهر واحد( و حقوق ملكية أصحاب حسابات 
اإلستثمار )مستحقة خالل شهر واحد(

تحتوي موجودات سائلة على نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي )بإستثناء اإلحتياطي المطلوب من قبل بنك البحرين المركزي( و إيداعات لدى مؤسسات مالية

تحتوي ودائع العمالء على حسابات جارية للعمالء وحقوق ملكية ألصحاب حسابات اإلستثمار 

4.١١ مخاطر معدل الربح 
مخاطر معدل الربح هو التأثير المحتمل لعدم التطابق بين معدل عائد الموجودات والمعدل المتوقع للتمويل نتيجة لمصادر التمويل. 

تقوم اإلدارة العليا بتحديد مصادر تعرضات مخاطر معدل الربح على أساس هيكل الميزانية الحالي وكذلك المتوقع للمجموعة.  من الممكن أن تنتج مخاطر معدل 
الربح في المجموعة نتيجة للمعامالت التالية:

أ. معامالت المرابحات؛ 
ب.معامالت الوكاالت؛

ج. إجارة منتهية بالتمليك؛ 
د. الصكوك؛ و

هـ. إستثمارات المشاركة.
الربح للموجودات، والمطلوبات، وحقوق  تعتقد إدارة المجموعة أن المجموعة ليست معرضة مخاطر معدل ربح جوهرية نتيجة لعدم تطابق إعادة تسعير معدل 
حاملي حسابات االستثمار،  ألن إعادة تسعير الموجودات، والمطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار تحدث في فترات متماثلة. توزيع األرباح لحاملي حسابات 

االستثمار يستند على اتفاقيات تقاسم األرباح. بالتالي، ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر جوهرية من معدل الربح.

4.١١.١ مصادر مخاطر معدل الربح
يمكن تصنيف مختلف مخاطر معدل الربح التي تواجهها المجموعة بشكل عام إلى الفئات التالية:

مخاطر إعادة التسعير التي تنتج من االختالفات في توقيت تواريخ اإلستحقاق )للمعدل الثابت( وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات والمراكز غير المدرجة في  أ. 
الميزانية العمومية. بما إن معدالت الربح تختلف، فإن إعادة التسعير هذه تعرض دخل المجموعة والقيمة اإلقتصادية المعنية لتقلبات غير متوقعة.

مخاطر منحنى العائد التي تنتج من التحويل غير المتوقع في منحنى العائد األمر الذي يكون له تأثير سلبي على دخل المجموعة / القيمة اإلقتصادية المعنية. ب. 
المخاطر األساسية التي تنتج من نقص االرتباط بين التعديل في المعدل المكتسب على المنتجات المسعرة والمعدل المدفوع على األدوات المالية المختلفة  ج. 
بخالف خصائص إعادة التسعير المشابهة. عندما تتغير معدالت الربح، فإن الفروق سوف تؤدي إلى تغيرات غير متوقعة في التدفقات النقدية والعوائد الموزعة 

بين الموجودات والمطلوبات واألدوات غير المدرجة في الميزانية العمومية بتواريخ استحقاق مشابهه أو إعادة التسعير المتكررة.
تشير مخاطر التعويض التجاري إلى ضغوطات السوق لدفع عائد يتجاوز المعدل الذي تم اكتسابه على الموجودات المالية الممولة من المطلوبات، عندما يكون  د. 

عائد الموجودات دون األداء مقارنة مع معدالت المنافسين

4.١١.٢ إستراتيجية مخاطر معدل الربح
المجموعة غير معرضة لمخاطر معدالت الربح على الموجودات المالية حيث ال يتم احتساب أرباح عليها. ومع ذلك، فأن القيمة العادلة للموجودات المالية يمكن إن 
تتأثر بعوامل السوق الحالية متضمنة معدالت االرباح. تقوم المجموعة باحتساب الدخل على بعض موجوداتها المالية على أساس تناسبي. وبصفتها إستراتيجية 

قامت المجموعة:
بتحديد معدل ربح المنتجات الحساسة واألنشطة التي ترغب الدخل فيها. أ. 

بوضع هيكل للحدود لمراقبة ومتابعة مخاطر معدالت الربح للمجموعة ب. 
بقياس مخاطر معدالت الربح من خالل وضع جدول زمني لالستحقاق/ إعادة تسعير لتوزيع حساسية معدل ربح الموجودات والمطلوبات والبنود غير المدرجة في  ج. 

العمومية  في إطار زمني محدد وفقا لتواريخ استحقاقها. 
ببذل الجهد لمطابقة مبالغ الموجودات ذات معدالت عائمة مع المطلوبات ذات معدالت عائمة في المحفظة المصرفية.  د. 
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4.١١ مخاطر معدل الربح )تتمة(

4.١١.3 أدوات قياس مخاطر معدل الربح
تقوم المجموعة باستخدام األدوات التالية لقياس مخاطر معدالت الربح في المحفظة المصرفية:

تحليل فجوات إعادة التسعير الذي يقيس الفرق بين حساسية ربح الموجودات والمطلوبات في المحفظة المصرفية من  حيث القيمة المطلقة؛ و أ 

تحليل قيمة النقطة األساسية التي تقيس حساسية كافة أسعار معدالت ربح المنتجات والمراكز. إن قيمة النقطة األساسية هي التغير في صافي القيمة الحالية  ب 
للمركز والتي ينتج عنها تحويل نقطة أساسية واحدة في منحى العائد. إن هذا يحدد حساسية المركز أو المحفظة للتغيرات في معدالت الربح. 

4.١١.4 مراقبة مخاطر معدل الربح وتقديم التقارير
قامت المجموعة بتنفيذ أنظمة معلومات لمتابعة ومراقبة وتقديم تقارير عن مخاطر معدالت الربح. تقدم هذه التقارير في الوقت المناسب للجنة التنفيذية ولمجلس 
اإلدارة. تقوم وحدة المخاطر وااللتزام بمتابعة هذه الحدود بانتظام. ويقوم المدير العام وقسم إدارة المخاطر واإلئتمان بمراجعة نتائج حدود الفجوات واالستثناءات، 
إن وجدت، ويوصي باتخاذ إجراءات تصحيحية معتمدة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات أو اللجنة التنفيذية، وفقا للمعايير المصرح بها من قبل مجلس اإلدارة.

مخاطر معدل الربح في المحفظة المصرفية )ك ع – 3.40.ا )ب(( . 33الجدول رقم 

يلخص الجدول التالي فجوة معدل الربع كما في 31 ديسمبر 2016:

 لغاية
 3 اشهر

 ألف دينار
بحريني

 3 إلى
6 اشهر

 ألف دينار
بحريني

 6 إلى
١٢ شهر

 ألف دينار
بحريني

 ١ إلى
3 سنوات
 ألف دينار

بحريني

 أكثر من
3 سنوات
 ألف دينار

بحريني

المجموع
 ألف دينار

بحريني
الموجودات

63.805----63.805إيداعات لدى مؤسسات مالية
38.96823.24849.45282.910332.059526.637موجودات التمويل

13.63321631.506145.147160.370إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض
39.37369.200113.972-1.6013.798استثمارات في أوراق مالية )صكوك واسهم مدرجة(

118.00727.06749.515123.789546.406864.784مجموع الموجودات الحساسة لمعدل الربح
المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار

103.874---92.29711.577إيداعات من مؤسسات مالية
152.647----152.647حسابات جارية للعمالء

650.021-510.92584.07950.0145.003حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار
مجموع المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار 

906.542-755.86995.65650.0145.003الحساسة لمعدل الربح
)41.758(118.786546.406)499()68.589()637.862(فجوة معدل الربح

التأثير على
قيمة رأس 

المال االقتصادي
ألف

دينار بحريني

التأثير على 
قيمة المطلوبات

ألف
دينار بحريني

التأثير على 
قيمة الموجود

ألف
دينار بحريني

- ٢.687 )٢.687( العائد على متوسط الحقوق
- )١5.977( ١5.977 العائد على متوسط الموجودات 

المؤشرات الكمية لألداء والمركز المالي )ك ع – 3.9.ا )ب(، و3.33.ا)د(( . 34الجدول رقم 

يلخص الجدول التالي المؤشرات الكمية لألداء والمركز المالي على مدى الخمس السنوات السابقة:

2012 2013 2014 2015 ٢٠١6
)%42.31( %8.26 %11.80 %11.88 %7.45 العائد على متوسط الحقوق
)%4.33( %0.70 %1.00 %1.21 %٠.83 العائد على متوسط الموجودات 
%80.14 %53.44 %55.10 %51.68 %56.44 نسبة التكلفة إلى الدخل
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بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي ٢٠١٦

إدارة المخاطر  )تتمة(  .4
4.١١ مخاطر معدل الربح )تتمة(

يمثل المعلومات التاريخية للسنوات الخمس الماضية المتعلقة بحسابات االستثمار المشاركة في األرباح )ك ع - ا3.4.ا(: . ا3الجدول رقم 

تفاصيل توزيع الدخل على حسابات االستثمار المشاركة في األرباح للسنوات الخمس الماضية هي كما يلي:

٢٠١62015201420132012
29.96123.37932.84928.496 ٢9.3٠١ مخصص لحاملي حسابات االستثمار

5.1877.28710.82913.931 7.١3١ أرباح موزعة
٢٢.١7٠24.77416.09222.02114.565 رسوم مضارب

٢٠١62015201420132012كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6:
األرصدة )بآالف الدنانير البحرينية(

-٢5٠600100295احتياطي معادلة األرباح

63-53٠12440احتياطي مخاطر االستثمار
-295)195(500)35٠(الحركة في احتياطي معادلة األرباح

63)63(4٠68440الحركة في احتياطي مخاطر االستثمار

النسب %:
4.71%4.87%3.46%3.85%3.39%الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار / موجودات مضاربة % 

2.4%3.26%2.38%3.18%٢.57%رسوم مضارب / موجودات مضاربة %
2.31%1.61%1.08%0.67%٠.83%أرباح موزعة / موجودات مضاربة %

2.15%1.62%1.11%0.86%١.١5%معدل العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار%
0.00%0.05%0.07%0.17%٠.١9%نسبة احتياطي معادلة األرباح / حقوق حاملي حسابات االستثمار%

0.01%0.01%0.02%0.04%٠.١٢%نسبة احتياطي مخاطر االستثمار/ حقوق حاملي حسابات االستثمار

عقوبات مصرف البحرين المركزي )3.44.١( 
بلغت غرامة مصرف البحرين المركزي المفروضة على البنك 10 آالف دينار بحريني خالل السنة والتي تخص قضية احتيال صراف.
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