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المصرفية كما يجب أن تكون، مع تركيز على األنشطة المصرفية األساسية، وطرح مبادرات وخدمات ومنتجات 

جديدة مبتكرة، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات. ومن قلب شعار »العودة لألساسيات« يواصل البنك 
تركيزه على توفير خدمات متميزة لعمالئه واالرتقاء بالتجربة المصرفية إلى أعلى المستويات. 
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٢
نبذة عن البنك

تأسس بنك البحرين اإلسالمي  في عام 1979م باعتباره أول بنك إسالمي في 
مملكة البحرين والرابع إقليميًا. وقد ساهم البنك بدور محوري هام في 

تطوير صناعة الخدمات المصرفية اإلسالمية ودعم االقتصاد الوطني على 
مدى السنين. يعمل البنك بموجب ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي 

كمصرف قطاع تجزئة )إسالمي(، كما أنه مدرج في بورصة البحرين.

وفي نهاية عام 2015، بلغ رأسمال البنك المدفوع ٩٧ مليون دينار بحريني، بينما بلغ 
إجمالي أصوله ٩٧٦ مليون دينار بحريني. يملك البنك شبكة واسعة من الفروع تضم 

6 فروع، و4 مجمعات مالية، و٥٣ جهازًا للصراف اآللي منتشرة في جميع أنحاء المملكة. 
وقد التزم البنك بتركيز جهوده على االبتكار المستمر، وتطبيق مبادئ راسخة للحوكمة 

وإدارة المخاطر، فضال عن تطوير موظفيه، واالستفادة القصوى من التكنولوجيا 
المتطورة لتقديم خدمات متميزة لزبائنه، مما ساهم في ترسيخ مكانته المرموقة كونه 

مصرفًا إسالميًا رائدًا تتوافق جميع أنشطته مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

البنك اإلسالمي التجاري الرائد في البحرين

4
 مجمعات

مالية
53

صراف آلي

6
فـــــروع
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رؤيـتـنـا

رسالتنا

أن نكون الشريك المالي اإلسالمي المفضل... ننمو سويًا ونتخطى الحدود.

الجودة والرقي في تقديم األفضل لـ :

ما يفوق توقعاتهم 
ويعزز والئهم.

ما يفوق توقعاتهم زبائننا
ويعزز والئهم.

موظفينا

عوائد عالية 
ومستمرة.

مواصلة واستمرار مساهمينا
الدعم.

مجتمعنا

الرؤية والرسالة
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143

148

136

82
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إجمالي األصول
مليون دينار بحريني

التمويل اإلسالمي
مليون دينار بحريني

إجمالي الدخل 
التشغيلي
مليون دينار بحريني

مجموع حقوق 
المستثمرين 

في الدخل
مليون دينار بحريني

االستثمارات
مليون دينار بحريني

حسابات 
االستثمار 

المطلق
مليون دينار بحريني

القيمة الدفترية 
لكل سهم

فلس بحريني

قيمة السهم
فلس بحريني

مليون 9٧6
دينار 

مليون ٥94بحريني
دينار 

بحريني

مليون 4٧
دينار 

بحريني

مليون ٢٠٢
دينار 

بحريني

فلس١١٢

مليون ٥٫٧
دينار 

بحريني

مليون ٧٠9
دينار 

بحريني

فلس١4٣
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إنجازات العمليات التشغيلية

زيادة قاعدة
زبائن الخدمات التجارية

تحسين التجربة
المصرفية للزبائن

تقدير
عالمي

االستفادة من
 التكنولوجيا المتطورة

النتائج المالية
 تعكس تركيز البنك

على األساسيات في العمل  

تماشيًا مع استراتيجية البنك الرامية إلى التركيز المتواصل على خدمات 
الزبائن، طرحت دائرة الخدمات المصرفية لألفراد عددًا من المبادرات 

والخدمات، فضال عن تعزيز منتجاتها الحالية المبتكرة، بهدف تعزيز المزايا 
ذات القيمة المضافة المقدمة للزبائن. األمر الذي ساهم بدوره في زيادة 

قاعدة زبائن الخدمات المصرفية لألفراد بنسبة ٨%، مع  نمو التمويل اإلسالمي 
بنسبة ١٢.٥%. 

شهدت قاعدة زبائن الخدمات التجارية نموًا ملموسًا بنسبة ٤٠% في عام ٢٠١٥، 
مع خفض هائل في القروض المتعثرة وفي تكاليف التمويل واستقطاب 

أصول عالية الجودة. باإلضافة إلى ذلك، واصل البنك دعمه لقطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خالل برنامج قوي لتمويل المؤسسات مع 

تمكين. 

خدمات
مصرفية مبتكرة لألفراد

طرح بنك البحرين اإلسالمي عددًا من المبادرات خالل عام ٢٠١٥ بهدف تحسين 
التجربة المصرفية التي يقدمها لزبائنه. وقد تضمن ذلك افتتاح فرع جديد 

بمساحة أكبر في مدينة زايد، فضال عن طرح مجموعة متنوعة من الخدمات، 
بما في ذلك استحداث جوائز وفئات إضافية لحساب تجوري، عالوة على مزايا 

جديدة لزبائن بطاقة ماستر كارد تيتانيوم. 

نجح البنك في تحقيق تقدم ملموس تؤكده إنجازاتنا 
المالية والتشغيلية خالل عام ٢٠١٥م، حيث فاز بجائزة 
“أفضل بنك تجزئة إسالمي” الممنوحة من مجلة ورلد 

فاينانس )World Finance( البريطانية. كما حظي 
البنك بتقدير العاملين بالصناعة المصرفية اإلسالمية 
وذلك خالل المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية ٢٠١٥، 

حيث فاز بنك البحرين اإلسالمي بجائزة »أفضل أداء 
لمصرف إسالمي« في البحرين، وهي جائزة يمنحها 

المؤتمر تعتمد على درجات أداء متراكمة مقابل 
عدد من المعايير على المستوى العالمي واإلقليمي 

والمحلي.

واصل بنك البحرين اإلسالمي تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات خالل 
عام ٢٠١٥. ومن أبرز التطورات التي شهدها البنك خالل العام ترقية النظام 
المصرفي األساسي. فقد تمكن النظام المتطور من توحيد البنية التحتية 

التكنولوجية بالكامل من خالل استخدام أحدث البرامج، بما ساهم في تعزيز 
أمن المعلومات وتحسين أداء البنك، فضال عن تعزيز اإلجراءات والعمليات 

التشغيلية للمكاتب الخلفية من خالل تطبيق أنظمة متطورة في عدد من 
الوظائف. 

إن األداء المالي الراسخ لبنك البحرين اإلسالمي في عام ٢٠١٥ والذي شهد زيادة في صافي الربح 
بنسبة ٥٢% مقارنة بالعام السابق، يعد خير دليل على توجه البنك إلى تنفيذ استراتيجيته، 

وضمان تحقيق األهداف االستراتيجية على جميع المستويات واألنشطة في البنك. وقد شهد 
العام تركيزًا متواصال على األنشطة األساسية والتخلص من األصول االستثمارية غير المدرة. وقد 

اعتمد البنك بالكامل على العائدات والرسوم المتحققة من األنشطة المالية الرئيسية والتي 
تشكل أكثر من ٨٢% من إجمالي الدخل التشغيلي للبنك، وذلك بدون أرباح معاد تقييمها 
أو غير مكتسبة، باستثناء التخارج الناجح من بعض المشاريع االستثمارية واألسهم المدرجة 

والتي حققت مكاسب صافية بقيمة ٩.٦ مليون دينار بحريني. ومن أهم التطورات التي شهدها 
البنك خالل العام زيادة رأس المال بقيمة ٢٠ مليون دينار بحريني والذي من شأنه تعزيز القاعدة 

الرأسمالية ودعم معدل السيولة، فضال عن توقيع اتفاقية قرض مشترك لمدة عام بقيمة 
١٠٠ مليون دوالر أمريكي بين البنك وبنك البحرين الوطني، أكبر مساهم في بنك البحرين 

اإلسالمي.  
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم 
على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة يطيب 
لي أن أرفع إليكم التقرير السنوي والبيانات 

المالية الموحدة لبنك البحرين اإلسالمي عن 
السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

لقد كان ٢٠١٥م عامًا إيجابيًا ناجحًا للبنك، 
حيث شهد تقدمًا ملموسًا تجاه تحقيق 

األهداف االستراتيجية من خالل التركيز على 
تنمية األنشطة الرئيسية للبنك. 

»تركيز البنك على تعزيز 
سياسات الحوكمة المؤسسية 

وإطار عمل إدارة المخاطر، مع 
دعم إمكانياته المؤسسية من 

خالل الحرص على تدريب وتطوير 
موارده البشرية واالستفادة من 
التكنولوجيا المتطورة لتوفير 

خدمات ومنتجات عالية الجودة 
والكفاءة«

صافي ربح 
العام

وتأكيدًا على نجاح المنهج الذي تبناه البنك خالل 
هذه الفترة، فإنه يسعدني أن أوضح بأن بنك البحرين 

اإلسالمي حقق تحسنًا ماليًا ملموسًا في عام ٢٠١٥م، 
حيث ارتفع صافي الربح للعام بنسبة ٢١ % ليصل إلى 

١١.٢ مليون دينار بحريني، مقارنة مع ٩.٣ مليون دينار 
بحريني في ٢٠١٤م، بينما ارتفع إجمالي الدخل من 

األنشطة الرئيسية بنسبة ٢٩% ليصل إلى ٤٠.٤ مليون 
دينار بحريني مقارنة مع ٣١.٤ مليون دينار بحريني في 

العام الماضي. من ناحية أخرى، بلغ نصيب السهم 
من األرباح ١٤.٠٢ فلس مقارنة مع ٩.٩٣ فلسًا للسهم 

الواحد في عام ٢٠١٤م. 

كما واصل البنك الحفاظ على ميزانية قوية خالل 
العام، فقد بلغ إجمالي الموجودات ٩٧٦ مليون دينار 

بحريني، بينما بلغت حقوق المساهمين ١١٠ مليون 
دينار بحريني في نهاية ٢٠١٥م. وحافظت مستويات 

السيولة في البنك على معدالتها الجيدة عند 
١٣٤ مليون دينار بحريني.

١ ١  مليون٫٢
دينار بحريني

  تنمية األنشطة
الرئيسية للبنك

عبدالرزاق عبداهلل حسن القاسم
رئيس مجلس اإلدارة



بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي ٢٠١5

٧

وفي إطار حرص بنك البحرين اإلسالمي على مواصلة 
نهجه الحذر والمحافظ، بلغت محفظة مخصصاته 
٩ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٥م، مقارنة مع 

مخصصات عام ٢٠١٤م التي بلغت ١١.٩ مليون دينار 
بحريني. وقد أسفرت اإلجراءات التي اتخذها البنك 
خالل العام لمواجهة االستثمارات وأصول التمويل 

غير المنتجة عن خفض المحفظة غير المنتجة 
 بنسبة ٩% تقريبًا من إجمالي دفتر التمويل مقارنة

بـ ١٣% في عام ٢٠١٤م. 

وبالرغم من العمل في أجواء تتسم بشدة 
المنافسة وظروف السوق الصعبة، فإنه يسرني أن 

أشير إلى أن أداء قطاعي الخدمات المصرفية لألفراد 
والخدمات المصرفية للشركات في البنك كان جيدًا، 
حيث شهدا زيادة ملموسة في حصتهما من قطاع 

الخدمات المصرفية على مستوى البحرين خالل 
عام ٢٠١٥م. وهذا يعكس جدوى جهودنا الحثيثة 

والمتواصلة في توفير أعلى مستويات الخدمة 
للزبائن، والعمل على تحسين مجموعة منتجاتنا 

وخدماتنا المبتكرة المتنوعة.  

وشهد العام أيضًا زيادة تركيز البنك على تعزيز 
سياسات الحوكمة المؤسسية وإطار عمل إدارة 

المخاطر، مع دعم إمكانياته المؤسسية من خالل 
الحرص على تدريب وتطوير موارده البشرية 

واالستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتوفير 
خدمات ومنتجات عالية الجودة والكفاءة. كما واصل 

البنك أيضًا دوره الرائد كمساهم فعال في جهود 
التنمية االقتصادية وتحقيق الرفاهية االجتماعية 

لمملكة البحرين، وتطوير صناعة الخدمات المصرفية 
اإلسالمية من خالل تبني برنامج طموح للمسؤولية 

االجتماعية في البنك. 

وفي تطور مهم، عزز البنك قاعدته الرأسمالية 
بقيمة ٢٠ مليون دينار بحريني في الربع األخير من 

عام ٢٠١٥م، وذلك من خالل االكتتاب في ١٠٠% من 
األسهم العادية البالغة ١٧١.٩٤٠.١٧١ سهمًا بسعر 

اكتتاب يبلغ ١١٧ فلس مقابل القيمة االسمية البالغة 
١٠٠ فلس خالل الفترة من ١٥ إلى ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥. 
وساعدت هذه الزيادة في رأس المال على تعزيز 

مكانة البنك وتوطيد عالقاته مع الجهات التنظيمية 
ووكاالت التصنيف، فضاًل عن دعم جهوده الرامية 
إلى تحقيق المزيد من الربحية. وفي هذا الصدد، 

أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي 
البنك الموقرين على مشاركاتهم الفعالة، وإلى 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين 
المركزي، وبورصة البحرين على تعاونهم الكريم. 

كما ساهمت عملية االكتتاب المجزية في دعم نجاح 
استراتيجية البنك الخمسية، والتي تعتبر خطة عمل 
متكاملة تم تطويرها بالتعاون مع مجموعة بوسطن 

االستشارية.

وقد نجح البنك في تحقيق تقدم ملموس تؤكده 
إنجازاتنا المالية والتشغيلية خالل عام ٢٠١٥م، حيث 

فاز بجائزة “أفضل بنك تجزئة إسالمي” الممنوحة من 
مجلة ورلد فاينانس )World Finance( البريطانية. 

كما حظي البنك بتقدير العاملين بالصناعة 
المصرفية اإلسالمية وذلك خالل المؤتمر العالمي 

للمصارف اإلسالمية ٢٠١٥، حيث فاز بنك البحرين 
اإلسالمي بإحدى جوائز األداء التي يمنحها المؤتمر 

والتي تعتمد على درجات أداء متراكمة مقابل عدد 
من المعايير على المستوى العالمي واإلقليمي 

والمحلي، وهي جائزة »أفضل أداء لمصرف إسالمي« 
في البحرين.

والشك أن العنصر األساسي في مواصلة تحقيق 
هذا النجاح االستراتيجي يكمن في خلق فريق 

إداري عالمي المستوى. وفي إطار هذه الجهود، 
قام مجلس اإلدارة بتعيين السيد حسان أمين جرار 

رئيسًا تنفيذيًا للبنك اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٥م. ويعد 
السيد حسان جرار من القياديين البارزين في القطاع 
المصرفي. وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أود أن 
أرحب بالسيد حسان جرار متمنيًا له النجاح والتوفيق 

في منصبه الجديد، ومؤكدًا له دعم المجلس 
الكامل إلنجاح جهوده الطيبة في أداء مسؤولياته 
الجديدة. و أود أن انتهز هذه الفرصة أيضًا لإلشادة 
بجهود السيد محمد أحمد جناحي خالل عمله في 
منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الفترة 
السابقة، وأتمنى له النجاح في منصبه الجديد نائبًا 

للرئيس التنفيذي.

بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها 
اقتصادات الدول المجاورة، فإن البحرين نجحت في 

تخطي المشكالت ومواكبة التغييرات، وذلك بفضل 
األداء القوي للقطاع غير النفطي، والنمو الملموس 
في قطاع البناء واإلنشاء نتيجة للمشاريع الممولة 

من قبل برنامج المارشال الخليجي. وتحافظ مملكة 
البحرين على مكانتها باعتبارها من أكثر الدول 

التي تتمتع بأجواء مشجعة لألعمال في المنطقة 
من حيث التكلفة. وفي ظل طرح عدد من المشاريع 

العقارية في المرفأ المالي، فضاًل عن إعادة تفعيل 
إستراتيجية االستثمار األجنبي المباشر، فإن النظرة 
المستقبلية للمملكة تبدو إيجابية واعدة. لذا فإننا 
نشعر بالتفاؤل الحذر تجاه مستقبل بنك البحرين 

اإلسالمي في عام ٢٠١٦م، مع التركيز على األساسيات 
للنشاط وتعزيز أعمالنا.

وأخيرًا، باألصالة عن نفسي ونيابًة عن أعضاء مجلس 
اإلدارة وجميع مساهمي البنك أود أن أتوجه بخالص 

االمتنان والتقدير إلى صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، 
وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين 

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
على قيادتهم الرشيدة، ورؤيتهم الصائبة للبرنامج 

اإلصالحي، ودعمهم المتواصل لقطاع الخدمات 
المصرفية اإلسالمية.

كما نتوجه بالشكر إلى جميع الوزارات الحكومية 
ومختلف الهيئات الحكومية وعلى وجه الخصوص 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين 

المركزي لتوجيهاتهم وتعاونهم ودعمهم 
المستمر. 

وأنتهز هذه المناسبة ألعبر عن خالص تقديري 
لمساهمي البنك وزبائنه الكرام على والئهم 

وتشجيعهم المستمر، والشكر موصول إلى هيئة 
الرقابة الشرعية إلرشاداتهم القّيمة، وإلى فريق اإلدارة 

وجميع  العاملين في البنك على إخالصهم في 
العمل ومستواهم المهني الرفيع في مواجهة عام 

آخر حافل بالتحديات.  

أسأل اهلل العلي القدير أن يسدد خطانا، ويوفقنا لما 
فيه الخير والنجاح. 

عبدالرزاق عبداهلل حسن القاسم 
رئيس مجلس اإلدارة
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السيد عبدالرزاق عبداهلل القاسم. ١
رئيس مجلس اإلدارة

عضو تنفيذي وغير مستقل
تم تعيينه في ٥ يونيو ٢٠١٣

السيد عبدالرزاق القاسم هو الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس إدارة بنك البحرين الوطني. وهو رئيس مجلس 

إدارة بنك البحرين اإلسالمي، ورئيس مجلس إدارة شركة 
بنفت، ورئيس الجمعية المصرفية في البحرين، ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو 

لجنة التعيينات والمكافآت في شركة البحرين لالتصاالت 
)بتلكو(. كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمنية 

)األردن(، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ديفاهي راجيج 
جولهان )ديراجو( في المالديف ونائب رئيس مجلس 

إدارة شركة شور جيرنسي ليمتد، وشركة شور جيرسي 
ليمتد، وشور آيل أو مان ليمتد. كما أنه عضو مجلس 

إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، 
وعضو مجلس إدارة حماية الودائع في مصرف البحرين 
المركزي. السيد عبدالرزاق حاصل على ماجستير في 
علوم اإلدارة وزمالة سلوان من معهد ماسوتشوتس 

للتكنولوجيا في الواليات المتحدة األمريكية.

العميد خالد محمد المناعي. ٢
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي وغير مستقل
تم تعيينه في ١١ يونيو ٢٠١٣

العميد خالد المناعي هو مدير عام صندوق التقاعد 
العسكري في البحرين، وأحد مؤسسي لجنة التقاعد 

العسكري لدول الخليج العربي. وقد انضم إلى صندوق 
التقاعد العسكري بعد قضاء ٣١ عامًا في خدمة قوة 
دفاع البحرين. والعميد خالد المناعي عضو مجلس 

إدارة شركة البحرين لالتصاالت )بتلكو(، والهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي، وشركة إدارة األصول »أصول«، 

وهو حاصل على ماجستير من جامعة شيفيلد هاالم 
في المملكة المتحدة، ويملك خبرة مهنية تربو على 

٣٥ عامًا.

السيد طالل علي الزين. 3
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي ومستقل
تم انتخابه في ٧ يوليو ٢٠١٣

كان السيد طالل الزين رئيسًا تنفيذيًا لشركة باينبريدج 
لالستثمارات في الشرق األوسط ذ.م.ب )م(، كما كان 

رئيسًا مشاركًا لالستثمارات البديلة في باينبريدج. وقبل 
ذلك كان عضوًا لمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

لشركة ممتلكات البحرين القابضة. وقد قضى ١٨ عامًا 
مع بنك إنفستكورب في منصب العضو المنتدب 

والرئيس المشارك لتوظيف االستثمارات وإدارة العالقات. 
شغل السيد طالل الزين منصب نائب رئيس الخدمات 
المصرفية الدولية الخاصة، ورئيس الخدمات المصرفية 

االستثمارية للشرق األوسط لدى بنك تشيس مانهاتن، 
فضال عن منصب مسؤول خدمات الشركات في سيتي 

بنك البحرين. والسيد طالل الزين عضو مجلس إدارة 
بنك البحرين اإلسالمي وبنك اليوباف العربي الدولي 

وجمعية المصرفيين في البحرين. وقد ترأس وشغل 
منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات 
الكبرى مثل ماكالرين، ومجلس التنمية االقتصادية 

وطيران الخليج وحلبة البحرين الدولية. السيد طالل 
الزين حاصل على ماجستير في ادارة االعمال )تخصص 

تمويل( من جامعة ميرسير في أطلنطا، الواليات 
المتحدة األمريكية، وبكالوريوس في إدارة األعمال 

)تخصص محاسبة( من جامعة أوجليثورب في أطلنطا، 
الواليات المتحدة األمريكية.

السيد خليل إبراهيم نورالدين. 4
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي ومستقل
تم انتخابه في ٧ يوليو ٢٠١٣

يعد السيد خليل نورالدين خبيرًا مصرفيًا رائدًا على 
المستوى التنفيذي واإلداري. ويشغل حاليًا منصب 

الشريك اإلداري في كابيتال نولدج وهي شركة 
متخصصة في الخدمات االستشارية والتدريب. وعلى 
مدى السبع سنوات الماضية، نفذ العديد من المهام 

االستشارية للمؤسسات المالية في مجال صياغة 
االستراتيجية والتطبيق. وقبل ذلك عمل السيد 

نورالدين لدى إنفستكورب بنك في البحرين، ويو بي 
إس إلدارة األصول في لندن وزيورخ، وبنك تشيس 

مانهاتن في البحرين. وهو عضو فعال في العديد من 
الجمعيات المدنية والمهنية في البحرين. السيد خليل 

نورالدين محلل مالي معتمد، حاصل على ماجستير في 
التحليل الكمي من كلية ستيرن لألعمال في جامعة 

نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، وبكالوريوس 
في هندسة األنظمة من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن في المملكة العربية السعودية. يملك السيد 
خليل نورالدين خبرة مهنية تمتد ألكثر من ٣٠ عامًا.

السيد إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي. 5
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي ومستقل
تم انتخابه في ٧ يوليو ٢٠١٣

شغل السيد إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي 
منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المصرف 
الخليجي التجاري حتى يونيو ٢٠١٢، واستمر في منصبه 

كعضو مجلس إدارة حتى يوليو ٢٠١٣، ويعمل حاليًا 
كعضو مجلس إدارة شركة التكافل الدولية. وقبل 

ذلك، تولى منصب الرئيس التنفيذي لمركز إدارة 
السيولة. كما شغل في السابق منصب نائب الرئيس 

لوحدة التسويق العالمي، ونائب الرئيس للخزينة وإدارة 
األوراق المالية المتداولة، ومدير عام األوراق المالية 

في المؤسسة العربية المصرفية. كما عمل أيضًا في 
الخدمات المالية لبنك البحرين والكويت، ومصرف 

الشامل. وهو حاصل على شهادة ماجستير من جامعة 
البحرين، وبكالوريوس في االقتصاد من جامعة الكويت، 

ويتمتع بخبرة تربو على ٣٤ عامًا في كل من الخدمات 
المصرفية اإلسالمية والتقليدية.

السيد عثمان إبراهيم ناصر العسكر. 6
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي ومستقل
تم انتخابه في ٧ يوليو ٢٠١٣

السيد عثمان العسكر هو مدير إدارة االستثمارات في 
األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت. وقد انضم 

إليها عام ١٩٩٥، وشغل العديد من المناصب قبل أن 
يتولى مهام منصبه الحالي في عام ٢٠١٠. وقبل ذلك، 
كان رئيسًا إلدارة االستثمار والبنوك في شركة النقل 

العام الكويتية. والسيد عثمان العسكر عضو مجلس 
إدارة المجموعة التعليمية القابضة في الكويت، وعضو 

مجلس إدارة سابق في شركة رساميل للهيكلة 
المالية في الكويت، وهو حاصل على بكالوريوس في 

إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة واشنطن سنتر 
في الواليات المتحدة األمريكية، ويملك خبرة مهنية 

متخصصة تمتد ألكثر من ٢٨ عامًا.

السيدة فاطمة عبداهلل بودهيش. ٧
عضو مجلس اإلدارة

عضو تنفيذي وغير مستقل
تم تعيينها في ٥ يونيو ٢٠١٣

تشغل السيدة فاطمة بودهيش منصب مساعد 
المدير العام وتترأس دائرة مخاطر االئتمان - مجموعة 

المخاطر في بنك البحرين الوطني. وهي عضو في لجنة 
الموجودات/ المطلوبات ولجنة التخطيط ألستمرارية 
األعمال ولجنة األئتمان. نالت السيدة فاطمة العديد 

من المؤهالت العلمية من أهمها: شهادة المحاسبة 
القانونية )CPA( من الواليات المتحدة األمريكية، 

شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال وشهادة 
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين. كما 

حصلت على شهادة التنفيذيين الخليجيين من كلية 
داردن لألعمال في جامعة فيرجينيا، الواليات المتحدة 

األمريكية. وشاركت السيدة فاطمة بودهيش أيضًا 
في العديد من البرامج المحلية والدولية المتعلقة 

بالصيرفة والمال والمخاطر. وقد التحقت ببنك البحرين 
الوطني في عام ٢٠٠٤ بعد العمل لمدة خمس سنوات 

في بنك البحرين والكويت كما شغلت العديد من 
المناصب قبل أن تنتقل إلى منصبها الحالي في عام 

٢٠١٣م. وترأس السيدة فاطمة بودهيش حاليًا لجنة إدارة 
المخاطر بمجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي، كما تعد 
بودهيش خبيرًا مصرفيًا رائدًا وتمتلك أكثر من ١٧ عامًا 

من الخبرة المهنية المتخصصة.

السيد محمد أحمد عبداهلل. 8
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي وغير مستقل
تم تعيينه في ١١ يونيو ٢٠١٣

يترأس السيد محمد أحمد إدارة االستثمارات في شركة 
إدارة األصول »أصول«. وقبل انضمامه إليها، شغل 

مناصب إدارية عليا في كريدي سويس أيه جي فرع 
البحرين، وجريدي سويس إيه جي-دبي. بدأ حياته 

المهنية في بنك أتش إس بي سي الشرق األوسط قبل 
أن ينتقل للعمل في ميريل لينش البحرين ويمضي 

بها ٦ سنوات. السيد محمد أحمد عضو مجلس إدارة، 
ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو في لجنة 

التدقيق في كل من مجموعة ميدغلف وميدغلف 
أليانز تكافل، عالوة على أنه عضو مجلس إدارة ونائب 

رئيس لجنة التدقيق بشركة البحرين للتسهيالت 
التجارية. السيد محمد أحمد حاصل على بكالوريوس 

في المحاسبة من جامعة البحرين، كما أنه عضو معتمد 
في الجمعية الوطنية لوسطاء األوراق المالية، والجمعية 
الوطنية للعقود اآلجلة. يتمتع السيد محمد أحمد بخبرة 

تربو على ١٧ سنة.

السيد محمد الزروق رجب. 9
عضو مجلس اإلدارة 

عضو تنفيذي و غير مستقل
تم تعيينه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

السيد محمد الزروق رجب حاصل على بكالوريوس في 
المحاسبة، وزميل في معهد المحاسبين المعتمدين 

في انجلترا وويلز. شغل السيد محمد العديد من 
المناصب العليا في ليبيا، بما في ذلك مراجع عام، وزير 

الخزانة، أمين اللجنة الشعبية العامة، رئيس الوزراء 
من ١٩٨٣ إلى ١٩٨٥، محافظ مصرف ليبيا المركزي، 

والمؤسسة الليبية لالستثمار. يملك السيد محمد رجب 
خبرة مهنية رفيعة المستوى تزيد عن ٤٥ عامًا.
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هيئة الرقابة الشرعية

١٢3

45



بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي ٢٠١5

١١

فضيلة الشيخ د. عبد اللطيف محمود آل محمود. ١
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

عضو في هيئة الرقابة الشرعية لشركة تكافل الدولية، 
وبنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي بلندن، 
ومجموعة البركة المصرفية، وعضو المجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية بمملكة البحرين، وخبير بمجمع 

الفقه اإلسالمي الدولي، ومشارك منتظم في عدد من 
المؤتمرات والفعاليات المصرفية والفكرية واالجتماعية. 

وهو خطيب في عدد من جوامع البحرين منذ ١٩٧٣م 
إلى الوقت الحالي، ويحمل الدكتوراه من الكلية 

الزيتونية للشريعة بتونس.

فضيلة الشيخ محمد جعفر الجفيري. ٢
نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية

قاض سابق في محكمة االستئناف العليا الشرعية 
الجعفرية بمملكة البحرين، وانتدب رئيسًا لها الحقًا، 
وهو إمام وخطيب جمعة، ويحمل شهادة الدراسات 

العليا في علوم الشريعة من الدراسات الحوزوية.

فضيلة الشيخ عدنان عبد اهلل القطان. 3
عضو هيئة الرقابة الشرعية

عضو في هيئة الرقابة الشرعية لشركة السيولة 
المالية، ومصرف السالم، ومشارك في العديد من 

اللجان والدورات والندوات والمؤتمرات اإلسالمية، كما 
يشغل منصب وكيل محكمة االستئناف الشرعية 

العليا السنية بمملكة البحرين، وهو عضو المجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية، ومحاضر سابق بجامعة 

البحرين - قسم الدراسات اإلسالمية، كما يتولى رئاسة 
مجلس أمناء مؤسسة السنابل لرعاية األيتام، ونائب 

رئيس المؤسسة الخيرية الملكية، ورئيس بعثة مملكة 
البحرين للحج وخطيب جمعة بجامع أحمد الفاتح 

اإلسالمي، وحاصل على الماجستير من جامعة أم القرى 
في مجال الكتاب والسنة.

فضيلة الشيخ د. نظام محمد صالح يعقوبي. 4
عضو هيئة الرقابة الشرعية

عضو في عدد من هيئات الرقابة الشرعية في مختلف 
دول العالم، منها: مصرف أبوظبي اإلسالمي، ومصرف 
الشارقة، وبنك اإلثمار، وبيت التمويل الخليجي، وبنك 

 المؤسسة العربية اإلسالمي في البحرين ولندن،
وHSBC لندن، وصندوق الوفرة بالواليات المتحدة 
األمريكية، ومؤشر داوجونز، وهو عضو المجلس 

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإٍلسالمية، كما شارك في العديد من الندوات 
والمؤتمرات الفقهية والمصرفية العالمية، وحاز على 

العديد من الجوائز في مجال التمويل اإلسالمي 
والخدمات اإلسالمية، وحاصل على شهادة الدكتوراه في 

الدراسات اإلسالمية.

فضيلة الشيخ د. عصام خلف العنزي. 5
عضو هيئة الرقابة الشرعية

عضو في هيئة الرقابة الشرعية ببنك بوبيان وبنك 
الشام، وشركة الدار والمنار وغيرها، وهو مدير وحدة 
الرقابة الشرعية بدار االستثمار، وعضو لجنة المعايير 

الشرعية بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية، و عضو هيئة التدريس بجامعة 

الكويت، ويحمل شهادة الدكتوراه من الجامعة األردنية 
- تخصص الفقه، ومشارك منتظم في العديد من 

المؤتمرات والندوات الفقهية والمصرفية.
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تقرير الرئيس التنفيذي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة 
والسالم على خير األنبياء وآخر 

المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين

شهد عام ٢٠١٥م تغيرًا إيجابيًا في أداء 
بنك البحرين اإلسالمي، مع المضي قدمًا 
في تنفيذ إستراتيجيته الخمسية التي 

تهدف إلى تحقيق األهداف المخططة 
على جميع مستويات العمليات 

التشغيلية للبنك. 

»''العودة إلى األساسيات'' 
تشكل الركيزة األساسية 

للبنك على مدى الثالث 
سنوات القادمة«

وستظل فلسفة »العودة إلى األساسيات« تشكل 
التوجه الرئيسي للبنك على مدى الثالث سنوات 

القادمة، مع األخذ في االعتبار أن التركيز على العناصر 
الجوهرية من شأنه تحقيق نقلة مستدامة وتعزيز 

مسيرة نجاح البنك. وفي ظل األساس الراسخ 
للمبادئ المصرفية الجوهرية في جميع أنحاء البنك، 
فإننا نؤكد التزامنا الدائم بتقديم خدمات مصرفية 

متميزة كما ينبغي. 

وتماشيًا مع إستراتيجيتنا الطموحة، فإن انضمام 
المزيد من كوادر اإلدارة العليا من شأنه دعم جهود 

البنك الحثيثة الرامية إلى تشكيل فريق إداري عالمي 
المستوى، في حين ساعدت عملية االكتتاب الجديدة 
التي استكملت في نوفمبر ٢٠١٥ على تعزيز القاعدة 

الرأسمالية للبنك بقيمة ٢٠ مليون دينار بحريني. 

نبذة سريعة 
ارتفاع األصول بنسبة ١٢%

ارتفاع ودائع الزبائن بنسبة ٨% 

ارتفاع إجمالي الدخل من األنشطة الرئيسية بنسبة 
%٢٩

انخفاض المخصصات واإلهالك بنسبة ٢٥%

ارتفاع صافي الربح بنسبة ٢١%

ارتفاع العائد على السهم بنسبة ١٩% 

حقق معدل كفاية رأس المال كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٥ مستويات جيدة بنسبة ١٧.٧٣%

تم تحقيق هذه النتائج مع ثبات إجمالي المصروفات. 

 العودة
إلى األساسيات

حسان أمين جرار
الرئيس التنفيذي
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أهم النتائج المالية 
تأكيدًا على األداء المالي القوي الذي حققه بنك 

البحرين اإلسالمي خالل عام  ٢٠١٥م، ارتفع صافي الربح 
بنسبة ٢١% ليصل إلى١١.٢ مليون دينار بحريني مقارنة 

مع ٩.٣ مليون دينار بحريني في ٢٠١٤م. كما ارتفع 
إجمالي الدخل من األنشطة الرئيسية بنسبة ٢٩% 

ليبلغ ٤٠.٤ مليون دينار بحريني مقارنة مع ٣١.٤ مليون 
دينار بحريني في العام الماضي. كما شهد التمويل 

اإلسالمي زيادة بنسبة ١٦%، وارتفعت االستثمارات 
في الصكوك بنسبة ١٧%، وشهدت الحسابات 

االستثمارية للزبائن نموًا أيضًا بنسبة ٨%. وتحسنت 
مستويات السيولة في البنك بنسبة ١٣.٧%، بينما 

انخفضت تكلفة الودائع بنسبة ٢٤%. 

واألهم من ذلك، أن البنك تمكن من االعتماد الكامل 
على العائدات والرسوم المتحققة من التمويالت 

واألنشطة الرئيسية والتي شكلت أكثر من ٩٧% من 
إجمالي الدخل التشغيلي للبنك. 

نمو األعمال 
حققت أنشطة البنك الرئيسية أداًء قويًا مرة أخرى 

في عام ٢٠١٥م. وقد ساهمت المبادرات المتميزة 
والخدمات والمنتجات الجديدة التي طرحها البنك، 

فضال عن التركيز المتواصل على خدمات الزبائن 
إلى زيادة قاعدة زبائن الخدمات المصرفية لألفراد 

بنسبة ٧%، وزيادة حصة هذه الخدمات في السوق 
بنسبة ١١%. كما شهد التمويل اإلسالمي زيادة بنسبة 

٤%، كما شهد التمويل اإلسالمي زيادة بنسبة ١٦%، 
وارتفعت الحسابات االستثمارية للزبائن بنسبة ٨%، 

وانخفضت تكلفة الودائع بنسبة ٢٤%. وقد نجح 
البنك في تحقيق هذا األداء القوي بالرغم من ارتفاع 

حدة المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية في 
البحرين. 

من ناحية أخرى، شهدت الخدمات المصرفية 
للشركات أداًء جيدًا في ٢٠١٥م. وقد حققت العديد 

من اإلنجازات الملموسة التي شملت تحسين 
حصتها في السوق من خالل قيد أصول جديدة، 

وزيادة عدد معامالت التمويل بنسبة ١٣%. كما واصل 
بنك البحرين اإلسالمي دعمه لقطاع المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج قوي لتمويل 
المؤسسات مع تمكين. 

خدمة الزبائن 
واصل البنك خالل العام التزامه المتواصل بتحسين 

خدمات الزبائن وتطوير كافة العمليات التشغيلية 
تقريبًا. وقد تضمن ذلك نقل بعض الفروع لتعزيز 

راحة الزبائن، فضاًل عن استمرار تطوير عدد من 
الخدمات المتخصصة. 

من ناحية أخرى، تشكل خدمات الزبائن محور فلسفة 
»العودة إلى األساسيات«. وفي هذا الصدد، بدأ البنك 

مراجعة مكثفة لتحديد العمليات والمنتجات التي 
يمكن أن توفر قيمة عالية لقاعدة زبائننا. وعليه 

تم تشكيل فريق متخصص لمراقبة جودة خدمات 
الزبائن مع االضطالع بمهمة رئيسية تنصب على 

ضمان توفير خدمات فائقة التميز لزبائن البنك. 

وتماشيًا مع حرص بنك البحرين اإلسالمي على 
تلبية احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية، يعتزم 

البنك تعزيز قنوات التواصل مع الزبائن، ويشمل 
ذلك تحسين الخدمات المصرفية اإللكترونية، وطرح 

خدمات مصرفية عبر الهواتف المتنقلة من خالل أول 
فرع رقمي على اإلطالق في منطقة الحد والمزمع 

افتتاحه في الربع الثاني من عام ٢٠١٦، فضاًل عن 
تطبيقات مصرفية لكافة المعامالت. 

والشك أن توجيه المزيد من االستثمارات نحو البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عالية 
التطور يؤكد قدرة البنك على الوفاء بمتطلباته 

التشغيلية وتوفير خدماته لقاعدة زبائنه.   

اإلمكانيات المؤسسية 
يسعى بنك البحرين اإلسالمي إلى بناء عالقات 

عمل وطيدة طويلة األمد بدال من االعتماد على 
األنشطة القائمة على المعامالت. بل أن التحدي 

الكامن في مواكبة متطلبات القاعدة المتنامية من 
الزبائن يتطلب التمسك أكثر بفلسفة »العودة إلى 

األساسيات« وهذا يتضمن تطوير إطار عمل إدارة 
المخاطر بالكامل، وتفهم التغييرات التي قد تطرأ 
على محفظة البنك، وااللتزام التام بمواصلة ذلك. 

كما تحظى عمليات تحديد مسؤوليات كل مستوى 
من عملية إدارة المخاطر بأهمية كبيرة. وقد تم 

توظيف رئيس جديد للمخاطر، مع التخطيط لتعيين 
رئيس جديد للخزينة في المستقبل القريب. 

وسيتم توجيه المزيد من االهتمام الستقطاب 
المشاريع المحلية من خالل تطبيق المعايير 

المصرفية العالمية. وسنسعى جاهدين إلى توسيع 
نطاق قاعدة زبائننا من الشركات، وتطوير العالقات 
الوطيدة القائمة بين البنك والحسابات الحكومية. 

سيواصل البنك تعزيز مكانته الرائدة باعتباره 
مصرفًا تجاريًا جديرًا بالثقة بدون المساس بالمبادئ 

اإلسالمية الجوهرية المتأصلة في تراث البنك وثقافته 
المؤسسية باعتباره أول بنك إسالمي في المملكة. 

ويضطلع رئيس دائرة الموارد البشرية المعين حديثًا 
بمهمة إعداد برامج وسياسات متقدمة مرتبطة 

بأنظمة لتقييم األداء صممت لمكافأة وتقدير األداء 
الجيد. وفي ظل فلسفة »العودة إلى األساسيات« 

التي يتبناها البنك، فإنه سيتم تصميم برامج تدريب 
عملية ومحفزة للموظفين الجدد والحاليين، 

بهدف غرس فلسفة البنك الجديدة في نفوس 
الموظفين. كما يتعين وضع خطة طموحة لإلحالل 
الوظيفي للكوادر البحرينية المؤهلة بهدف تطوير 

الجيل الجديد من رواد العمل المصرفي البحرينيين. 

الحوكمة المؤسسية 
ستواصل إدارة البنك الحفاظ على العالقة 

الجيدة القائمة مع أعضاء مجلس اإلدارة، مقدرين 
توجيهاتهم الرشيدة في تنفيذ إستراتيجيتنا. 
وسوف يواصل بنك البحرين اإلسالمي التعاون 

بفعالية مع األطراف ذات الصلة والجهات التنظيمية 
مثل مصرف البحرين المركزي،  وبورصة البحرين، 
ووزارة العمل، وغيرها من الهيئات الرقابية ذات 

الصلة. 

وفي ظل الجهود الدؤوبة لبنك البحرين اإلسالمي 
الرامية إلى خلق وتعزيز بيئة عمل تلتزم باألحكام 

التنظيمية إلى جانب الرقابة الداخلية الصارمة، 
فإننا نعتز بقدرة البنك خالل عام ٢٠١٥م على تبني 
طرق فعالة لتحقيق أهداف االلتزام باألنظمة بدون 

الحصول على أي مخالفات. 

إننا ملتزمون بالتواصل مع جميع موظفي بنك 
البحرين اإلسالمي مع تبني حوار مفتوح على الدوام، 
بما يضمن تكوين رؤية واضحة عن فلسفة »العودة 

إلى األساسيات« والعمل على تطبيقها بوعي 
وكفاءة عالية. 

المسؤولية االجتماعية المؤسسية 
يحرص بنك البحرين اإلسالمي على االلتزام بدعم 

جهود التنمية االقتصادية وتحقيق الرفاهية 
االجتماعية لمملكة البحرين من خالل تبني برنامج 

شامل للمسؤولية االجتماعية. ويشتمل هذا 
البرنامج الطموح على مساندة جهود تطوير صناعة 
الخدمات المصرفية اإلسالمية، وذلك من خالل الرعاية 

والمشاركة في العديد من الفعاليات الهامة ذات 
الصلة بالقطاع المصرفي. وفي هذا الصدد، قام 

البنك خالل عام ٢٠١٥م بتقديم الرعاية للمؤتمر 
العالمي للمصارف اإلسالمية،  والمؤتمر السنوي 

للعمل المصرفي والمالي اإلسالمي الذي نظمته 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية. كما واصل البنك دوره الفعال في دعم 
العديد من المؤسسات الخيرية والتعليمية والصحية 

والثقافية واالجتماعية، وتشجيع موظفيه على 
المشاركة في األنشطة االجتماعية. 
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١4
تقرير الرئيس التنفيذي )تـتـمــة(

تقدير الصناعة 
تأكيدًا على نجاح استراتيجية البنك التي تركز 

على خدمة الزبائن، وللعام الثاني على التوالي، 
حصل بنك البحرين اإلسالمي على جائزة »أفضل 
بنك تجزئة إسالمي في البحرين لعام ٢٠١٥م« من 

ورلد فاينانس )World Finance(، المجلة المالية 
الرائدة الواقع مقرها في المملكة المتحدة. وكان 
أعضاء لجنة التحكيم، يعاونهم فريق األبحاث قد 

قاموا بمراجعة الترشيحات الواردة من قراء المجلة 
بعناية فائقة، وذلك ضمن إجراء يهدف إلى اختيار 
المؤسسات الفائزة في مجال الخدمات المصرفية 

والمالية اإلسالمية.  

كما حظي بنك البحرين اإلسالمي أيضًا بتقدير رفيع 
المستوى من المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية، 

حيث فاز بجائزة »أفضل أداء لبنك إسالمي« في 
البحرين لعا ٢٠١٥. وتعد جوائز األداء من أكبر الجوائز 

التي يمنحها المؤتمر العالمي وتعتمد على ثالثة 
معايير قياسية هي االستقرار المالي، واألداء المالي، 

والحوكمة والمسؤولية االجتماعية. 

التطلع نحو المستقبل 
ستبقى البحرين السوق الرئيسية للبنك خالل عام 

٢٠١٦م، مع دراسة إمكانية التوسع إلى ما وراء ذلك 
بعد أن يتم تشكيل فريق إداري من الكوادر العالية 

والعمل على استقراره، ووفق توجيهات مجلس 
اإلدارة. والشك أن الصعوبات التي تشهدها السوق 
العالمية، واألوضاع غير المستقرة في بعض بلدان 
هذه المنطقة تستلزم إتباع منهج حذر، مع األخذ 

في االعتبار أنه من المتوقع استمرار تأثير أسعار 
النفط في المستقبل القريب، مما يفرض المزيد من 

الضغوط على إيرادات الحكومات في المنطقة من 
خالل تأثيرها على اإلنفاق الحكومي. 

من ناحية أخرى، فإن المخاوف بشأن السيولة، 
وإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنك 

الدولي سوف يؤدي إلى زيادة الضغط على تكاليف 
التمويل مع احتمال قوي بتقييد االئتمان. 

وتتركز أولوية البنك في تقديم خدمات مصرفية 
أساسية لزبائننا في السوق المحلية، مع االلتزام 

التام بالمعايير العالمية في إدارة المخاطر، والحفاظ 
على رأس مال البنك، وتحقيق القيمة لمساهمينا. 

 

شكر وتقدير
حظيت عملية االكتتاب الناجحة بدعم هائل من 

جانب مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة، وبورصة البحرين، فضاًل عن 

مساهمينا والذين نتوجه إليهم جميعًا بكل 
التقدير واالمتنان. 

وأود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني أيضًا 
للدعم المتواصل، والثقة الغالية، والتشجيع 

المستمر من جانب مجلس إدارة البنك. كما أتوجه 
بالشكر والتقدير إلى هيئة الرقابة الشرعية 

إلرشاداتهم القّيمة. والشكر موصول إلى جميع 
زبائننا لثقتهم الغالية ووالئهم للبنك، وإلى شركاء 

العمل لتعاونهم اإليجابي والبّناء. وأخيرًا أود أن 
أشيد بفريق اإلدارة وموظفي البنك على ما أظهروه 
من تفان في العمل وجهود دؤوبة ومستوى مهني 
رفيع ساهم في إرساء األساس الراسخ لبنك البحرين 

اإلسالمي.

واهلل ولي التوفيق. 

حسان أمين جرار
الرئيس التنفيذي

 



حظيت عملية االكتتاب الناجحة 
بدعم غير محدود من قبل 

مصرف البحرين المركزي، ووزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، 

وبورصة البحرين، فضاًل عن 
مساهمينا والذين نتوجه 

إليهم جميعًا بكل التقدير 
واالمتنان
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حسان أمين جرار. ١
الرئيس التنفيذي

يملك السيد حسان أمين جرار خبرة مصرفية تصل 
إلى أكثر من ٢٧ عامًا. بدأ مشوار عمله في البنك في ١ 

يوليو ٢٠١٥م،  ليشغر منصب الرئيس التنفيذي ويتولى 
مسئولية قيادة بنك البحرين اإلسالمي، البنك اإلسالمي 

الرائد في البحرين.

تقلد السيد حسان جرار خالل مسيرة عمله المصرفية 
العديد من المناصب القيادية في كبرى المؤسسات 

المصرفية إقليميًا ودوليًا،  حيث تولى منصب الرئيس 
التنفيذي لستاندرد تشارتد بنك البحرين في أكتوبر 

٢٠١١م  ومنصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات و 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك أبوظبي 

التجاري، ومنصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات 
في بنك أبوظبي المشرق .وعلى الصعيد الدولي، 

فقد قضى السيد حسان عقدين من الزمن في 
الواليات المتحدة األمريكية تبوأ من خاللهما العديد 

من المناصب القيادية الرئيسية في كبرى المؤسسات 
المصرفية؛ مثل »سيكيورتي باسفيك بنك و«بنك 

أوف أمريكا«. السيد حسان حاصل على البكالوريوس 
في العلوم المالية من جامعة والية كاليفورنيا، سان 

خوسيه، وهو عضو مجلس إدارة في الجمعية المصرفية 
بالبحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 

)BIBF(، و تمكين، البحرين.

محمد أحمد حسن جناحي. ٢
نائب الرئيس التنفيذي

يتمتع السيد محمد أحمد جناحي بخبرة واسعة في 
العمليات المصرفية والمالية تصل إلى ٤٦ عامًا. بدأ 

مشواره مع بنك البحرين اإلسالمي في عام ٢٠٠٧، حيث 
تولى منصب مدير عام الخدمات المساندة. وفي 

سبتمبر ٢٠١٤م تولى منصبه الحالي الجديد. وقبل 
انضمامه للعمل في البنك، شغل العديد من المناصب 

التنفيذية العليا في سيتي بنك، بنك البحرين الوطني، 
وبنك البركة اإلسالمي، وشركة طيران الخليج في 

مملكة البحرين. شارك السيد محمد أحمد جناحي 
طوال مسيرة عمله في العديد من الدورات في 

مختلف العلوم اإلدارية والمصرفية والقيادية ومن أعرق 
الجامعات والمعاهد اإلدارية في أوروبا والواليات المتحدة، 
كما حضر ندوات وورش عمل مكثفة ومتنوعة بتنظيم 

من كبرى الشركات والبنوك العالمية مثل ستي بنك، 
فاينانشال تايمز ومعهد تطوير اإلداريين التنفيذيين 

في لندن.

عبدالرحمن محمد تركي. 3
مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد

يملك السيد عبدالرحمن تركي خبرة تمتد ألكثر من ٣٦ 
عامًا في القطاع المصرفي. وقد شغل منصب مدير عام 

الخدمات المصرفية لألفراد في بنك البحرين اإلسالمي 
عام ٢٠٠٨. وقبل التحاقه بالبنك شغل منصب رئيس 

قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد في البنك 
التجاري القطري، إلى جانب توليه العديد من المناصب 

مع عدد من البنوك الكبرى في المنطقة. بدأ السيد 
عبدالرحمن حياته المهنية مع شركة ألمنيوم البحرين، 
وهو حاصل على ماجستير من جامعة ستراثكاليد في 

اسكتلندا، المملكة المتحدة.

فهيم أحمد شفيقي. 4
رئيس دائرة المخاطر

السيد فهيم أحمد مصرفي مرموق يملك خبرة 
مصرفية دولية تربو على ١٧ عامًا تقلد خاللها العديد 

من المناصب والمسؤوليات في مجال الخدمات 
المصرفية للشركات وإدارة المخاطر في مختلف 

األسواق، بما في ذلك باكستان وقطر وُعمان واإلمارات 
والمملكة المتحدة. قبل انضمامه إلى بنك البحرين 
اإلسالمي، شغل السيد فهيم أحمد منصب رئيس 
دائرة المخاطر في ستاندرد تشارترد بنك البحرين، 

ويحمل دبلوما في التمويل اإلسالمي، وماجستير في 
إدارة األعمال من جامعة ووريك في المملكة المتحدة.

خالد محمد الدوسري. 5
رئيس المدراء الماليين

يملك السيد خالد الدوسري أكثر من ٣٢ عامًا من 
الخبرة المهنية المتخصصة في مجال العمل المصرفي 
والمحاسبة. وقد تولى منصبه الحالي في بنك البحرين 

اإلسالمي عام ٢٠٠٣. وقبل انضمامه إلى البنك عمل 
في بنك اإلثمار )مصرف فيصل اإلسالمي سابقًا( لمدة 

١٣ عامًا، وبدأ حياته المهنية مع بنك الكويت وآسيا. 
السيد خالد عضو مجلس إدارة مركز إدارة السيولة، 
ورئيس لجنة التدقيق، وعضو لجنة المخاطر، وكان 

يشغل في السابق منصب عضو مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب للبنك اإلسالمي اليمني للفترة من ٢٠٠٧ إلى 

٢٠٠٩. وهو محاسب قانوني معتمد من مجلس أوريجون 
للمحاسبة في الواليات المتحدة األمريكية. كما أنه 

حاصل على شهادة الماجستير من جامعة جالمورجن 
في ويلز، المملكة المتحدة، وقد التحق ببرنامج تطوير 

التنفيذيين الخليجيين في كلية داردن لألعمال في 
جامعة فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية.

خالد محمود عبداهلل. 6
رئيس التدقيق الداخلي

تمتد خبرة السيد خالد محمود ألكثر من ٢١ عامًا في 
مجاالت المحاسبة والتدقيق والخدمات المصرفية 

والشرعية. وقد شغل منصبه الحالي في بنك 
البحرين اإلسالمي في عام ٢٠٠٦. وكان يعمل قبل ذلك 

رئيسًا للتدقيق الداخلي في بنك البركة اإلسالمي، 
وبدأ حياته المهنية مع مؤسسة آرثر أندرسون. وهو 

محاسب قانوني معتمد من والية كاليفورنيا في 
الواليات المتحدة األمريكية، كما شارك في برنامج 

تطوير التنفيذيين في كلية داردن لألعمال في جامعة 
فيرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية.

وسام عبدالعزيز باقر. ٧
رئيس الخدمات المصرفية للشركات

السيد وسام باقر مصرفي مخضرم يملك خبرة مهنية 
متخصصة في مختلف مجاالت العمل المصرفي التي 

تغطي الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات 
المصرفية الخاصة، وتطوير األعمال. انضم السيد وسام 

إلى بنك البحرين اإلسالمي في عام ٢٠٠٨ في منصب 
مدير رئيسي للخدمات المصرفية للشركات. وقد كان 

يشغل نفس المنصب سابقًا في بنك الكويت الوطني. 
وقبلها، تولي إدارة عالقات الشركات مع بنك أتش إس 

بي سي لمدة ٨ سنوات. السيد وسام حاصل على 
ماجستير في التمويل وإدارة االستثمارات من جامعة 
أبردين في اسكتلندا، وبكالوريوس في إدارة األعمال 
من جامعة البحرين. كما أنه استشاري مالي معتمد، 

وعضو في معهد تشارترد للمصرفيين.

داود خليل األشهب. 8
رئيس دائرة الموارد البشرية والخدمات العامة

يملك السيد داود األشهب خبرة دولية عريقة في مجال 
العمل المصرفي، ومعرفة عميقة بأفضل الممارسات 

في إدارة الموارد البشرية. وقبل انضمامه إلى بنك 
البحرين اإلسالمي، أدار السيد األشهب فريق الموارد 

البشرية على المستوى اإلقليمي في ستاندرد تشارترد 
بنك، حيث كان عمله يغطي مكاتب البنك في البحرين 

وُعمان وقطر واألردن والسعودية. السيد األشهب 
حاصل على بكالوريوس في اإلدارة العامة، كما أنه مدرب 
معتمد من جامعة جالوب الراقية في المملكة المتحدة، 

وعضو في جمعية إدارة الموارد البشرية.
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الخدمات المصرفية لألفراد
بالرغم من استمرار المنافسة الحادة في قطاع 

الخدمات المصرفية لألفراد في مملكة البحرين، فقد 
حقق قطاع الخدمات المصرفية لألفراد في البنك 

أداًء قويًا مرة أخرى في عام ٢٠١٥، متفوقًا على مؤشر 
تمويل المستهلكين الصادر عن مصرف البحرين 
المركزي للعام السابع على التوالي، حيث حققت 

محفظة خدمات التمويل اإلسالمي التي يوفرها 
البنك نموًا بنسبة ١٢.٥%، مقارنة مع ٩% وفق مؤشر 

مصرف البحرين المركزي. ومن أبرز اإلنجازات التي 
حققها البنك في هذا القطاع زيادة قاعدة الزبائن، 

وتحسين حصته في السوق، فضاًل عن انخفاض 
تكاليف التمويل، ونمو كافة المنتجات والخدمات 

الرئيسية.

وقد نجح البنك في زيادة قاعدة زبائن الخدمات 
المصرفية لألفراد بنسبة ٨%، وزيادة حصته الكلية 

في السوق بنسبة ١١%، وخفض تكاليف التمويل 
بنسبة ٣٢%. كما حققت كافة المنتجات الرئيسية 

نموًا خالل العام، بما في ذلك منتج التمويل 
الشخصي »تسهيل« الذي شهد نموًا بنسبة ١٤.٤٥%، 

ومنتج تمويل العقارات بنسبة ٢٩.٤٤%، وحسابات 
البطاقات االئتمانية والحسابات مستحقة القبض 

بنسبة ١٢.٦٤%، وحساب الشباب vevo بنسبة ١٢%، 
وبرنامج أقرأ لالستثمار بنسبة ١٧.٤٤%، إضافة إلى 

حساب تجوري اإلسالمي بنسبة ٣١.٨٣%.

ويأتي هذا التميز في األداء ثمرة لجهود البنك 
الحثيثة لتقديم خدمات متميزة للزبائن ومنتجات 

مصرفية مبتكرة. وفي هذا اإلطار، طرح البنك عدة 
مبادرات خالل العام لتحسين التجربة المصرفية 

لزبائنه. وقد تضمن ذلك افتتاح فرع جديد للبنك 
بمدينة زايد لتعزيز راحة الزبائن. ويبلغ عدد فروع 
البنك اآلن ٦ فروع، و٤ مجمعات مالية و٥٣ جهاًزا 

للصراف اآللي منتشرين في جميع أنحاء المملكة.

كما حرص البنك أيضًا على تنويع مجموعة منتجاته 
المبتكرة. حيث شمل ذلك تقديم المزيد من 

الجوائز والفئات لزبائن حساب »تجوري«، بما في ذلك 
الفئة البالتينية المتميزة، وسحوبات خاصة للنساء 

والشباب واألجانب. كما تم طرح مزايا إضافية لحاملي 
بطاقة ماستر كارد تيتانيوم التي شهدت نموًا 

بنسبة ٧٣% في االستخدام و٢٩% في إصدار البطاقة. 
وقد تضمنت تلك المزايا دخول صاالت للضيافة في 

مطارات منطقة الشرق األوسط، وإمكانية قيام 
مستخدمي البطاقة بترقية عضويتهم في برنامج 

المسافر المتميز المقدم من طيران الخليج إلى الفئة 
الذهبية. كما واصلت بطاقة الثريا فيزا سنجنتشر 
)Visa Signature( التي تعد إحدى مزايا الخدمات 

المصرفية الشخصية لكبار الزبائن، االستحواذ على 
اهتمام الزبائن مع زيادة االستخدام خالل العام.

وفي عام ٢٠١٥م تحول ٢٠% من الزبائن إلى الخدمات 
المصرفية اإللكترونية مقارنة مع ١٨% في عام ٢٠١٤م، 

مع اتجاه ٥٠% من حاملي أرقام الهوية اإللكترونية 
السرية في البنك إلى استخدام الخدمات المصرفية 

اإللكترونية لتلبية احتياجاتهم المصرفية. ومن 
المتوقع أن يشهد هذا العدد نموًا يدعمه تطبيق 

نظام مصرفي أساسي جديد. وفي إطار حرص البنك 
على االستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتلبية 
احتياجات القاعدة المتنامية والواعية من الزبائن، 

سوف يقوم بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف 
المتنقل اعتبارًا من النصف األول من عام ٢٠١٦م.

ويعتزم البنك أيضًا افتتاح أول فرع رقمي عصري له 
في مدينة الحد، وهو مفهوم جديد في الخدمات 

المصرفية اإللكترونية في البحرين، حيث سيساهم 
في االرتقاء بالصناعة المصرفية وتعزيز جهود البنك 

ليكون مصرفًا يمارس أعماله وفق أعلى مستويات 
التطور.

وتماشيًا مع رؤية مملكة البحرين ٢٠٣٠ في توفير 
احتياجات السكن االجتماعي، وتأكيدًا لمكانة 

بنك البحرين اإلسالمي الرائدة كمؤسسة تضطلع 
بمسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع، تعاون بنك 
البحرين اإلسالمي مع بنك اإلسكان ووزارة اإلسكان 
لتسهيل عمليات تمويل ٧٥ مواطنًا بحرينيًا خالل 

عام ٢٠١٥م في إطار برنامج تمويل السكن االجتماعي 
الذي تنفذه وزارة اإلسكان. وقد استفاد البنك من 

فرص األعمال التي يوفرها هذا البرنامج للقطاع 
الخاص، فضاًل عن دعم جهود الحكومة في سعيها 

للعام السابع على التوالي

حققت محفظة خدمات التمويل اإلسالمي التي يوفرها 
البنك نموًا بنسبة ١٢٫٥٪، مقارنة مع ٩٪ وفق مؤشر 

مصرف البحرين المركزي. ومن أبرز اإلنجازات التي حققها 
البنك في هذا القطاع زيادة قاعدة الزبائن، وتحسين 

حصته في السوق، فضاًل عن انخفاض تكاليف التمويل، 
ونمو كافة المنتجات والخدمات الرئيسية.

حقق قطاع الخدمات المصرفية لألفراد في البنك أداًء قويًا مرة 
أخرى في عام ٢٠١٥
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نجح البنك في زيادة قاعدة زبائن الخدمات 
المصرفية لألفراد بنسبة ٧٪، وزيادة حصته 

الكلية في السوق بنسبة ١١٪، وخفض 
تكاليف التمويل بنسبة ٣٢٪. كما حققت 

كافة المنتجات الرئيسية نموًا خالل العام، 

افتتاح فرع رقمي
يعتزم البنك افتتاح أول فرع رقمي عصري له في مدينة الحد، وهو 

مفهوم جديد في الخدمات المصرفية اإللكترونية في البحرين، حيث 
سيساهم في االرتقاء بالصناعة المصرفية وتعزيز جهود البنك ليكون 

مصرفًا يمارس أعماله وفق أعلى مستويات التطور.

افتتاح فرع جديد بمدينة زايد  

تم افتتاح فرع جديد للبنك بمدينة زايد لتعزيز 
راحة الزبائن. ويبلغ عدد فروع البنك اآلن 

٦ فروع، و4 مجمعات مالية و5٣ جهاًزا للصراف 
اآللي منتشرين في جميع أنحاء المملكة.
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استعراض العمليات التشغيلية )تـتـمــة(

لحل مشكلة نقص السكن االجتماعي في المملكة.

وفي ظل التنافس الحاد في السوق، يبقى بنك 
البحرين اإلسالمي محافظًا على تميزه من خالل 

خدمات الزبائن. وفي هذا الصدد حرص البنك 
على تأهيل موظفيه وتمكينهم من توفير أعلى 

مستويات الخدمة للزبائن، وعليه واصل بنك البحرين 
اإلسالمي إيالء أهمية كبيرة للتدريب والتطوير خالل 

عام ٢٠١٥م. حيث تم تنظيم دورات تدريبية فنية 
ودورات تركز على خدمات الزبائن، فضاًل عن دورات 
تدريبية تتعلق بالجوانب التنظيمية بما في ذلك 

إجراءات مكافحة غسل األموال، ومعرفة الزبائن، 
وقانون االمتثال الضريبي األمريكي )فاتكا( للشركات 

واألفراد األمريكيين.

وتأكيدًا على نجاح إستراتيجية البنك التي تركز على 
خدمة الزبائن، وللعام الثاني على التوالي، حصل 

بنك البحرين اإلسالمي على جائزة »أفضل بنك تجزئة 
إسالمي في البحرين لعام ٢٠١٥م« من ورلد فاينانس 

)World Finance(، المجلة المالية الرائدة الكائن 
مقرها في المملكة المتحدة.

وسيواصل قطاع الخدمات المصرفية في البنك 
تحقيق المزيد من النمو في المستقبل وزيادة قاعدة 
زبائنه من خالل تعزيز إستراتيجية عالقة الزبائن التي 

تركز على جميع العناصر المرتبطة بالتواصل مع 
الزبائن، وتساعد على تمكين الموظفين وتزويدهم 
بالمهارات الالزمة لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية 

متميزة، فضاًل عن االستفادة من التكنولوجيا 
المتطورة بما يساهم في إجراء تغيير ملموس في 

تجربة الخدمات المصرفية اإلسالمية.

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
حققت دائرة الخدمات المصرفية للشركات 

والمؤسسات في بنك البحرين اإلسالمي أداًء جيدًا 
خالل عام ٢٠١٥م، حيث نجحت في زيادة قاعدة 
عمالئها من الشركات والمؤسسات، وخفض 

القروض المتعثرة، والحد من تكاليف التمويل، مع 
جذب أصول عالية الجودة. وقد ركز البنك على ثالثة 

قطاعات رئيسية هي تمويل الشركات، والمؤسسات 
الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.

كما نجح البنك في قيد المزيد من األصول الجديدة 
عالية الجودة وخفض تكاليف التمويل، ومن ثم 

تحسين سعر اإلقراض والمنافسة بفعالية مع البنوك 
األخرى سواء التقليدية أو اإلسالمية. وقد شهدت 

قاعدة الزبائن من الشركات التجارية نموًا ملموسًا مع 
زيادة عدد الشركات الكبرى الجديدة المنضمة إلى 

قائمة زبائن البنك.

ويعزا هذا األداء اإليجابي في المبادرة التسويقية 
الطموحة التي طرحها البنك خالل العام والتي 

ساهمت في زيادة الوعي بمنتجات البنك وخدماته 
في األسواق، مع التركيز على تقديم خدمات متميزة 

للزبائن، وطرح منتجات ذات قيمة مضافة مثل 
حسابات السحب على المكشوف اإلسالمية وتمويالت 

الشركات بضمان الشيكات لتلبية احتياجات 
السيولة للزبائن من الشركات التجارية والمؤسسات.

باإلضافة إلى ذلك، نجح فريق العمل في دائرة 
الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في 

تحسين عمليات استعادة المتأخرات بنسبة ٣٤%، 
وخفض القروض المتعثرة بشكل ملموس، األمر 

الذي انعكس إيجابيًا على إيرادات البنك ونتائجه.

وفي إطار االستراتيجية التي يتبناها البنك، ارتفعت 
مخصصات التسهيالت التمويلية للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة مع توفير ٢٠ مليون دينار 
بحريني إضافية لبرنامج تمويل المؤسسات من 

تمكين. وهذا أدى إلى تعزيز قيمة االتفاقية المبرمة 
بين تمكين وبنك البحرين اإلسالمي إلى ٦٠ مليون 
دينار بحريني والتي أسفرت عن استفادة أكثر من 

٣٥٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى اآلن.

وبينما يمضي بنك البحرين اإلسالمي قدمًا نحو 
عام ٢٠١٦م، فإن دائرة الخدمات المصرفية للشركات 

والمؤسسات تخطط لتعزيز أنشطة التمويل 
التجاري، وتوسيع قاعدة زبائن البنك في البحرين. 

وسيواصل البنك تركيزه على خفض القروض 
المتعثرة، واستقطاب الشركات المحلية الكبرى، 

والمشاركة في القروض المشتركة المنتقاة بعناية 
في المنطقة، فضال عن تطوير الخدمات المصرفية 

عبر اإلنترنت للشركات لتعمل بكامل طاقتها خالل 
عام ٢٠١٦م.

الخزينة واالستثمارات
بالرغم من ظروف العمل المليئة بالتحديات فيما 

يتعلق بقضايا السيولة على المستوى المحلي 
واإلقليمي، فقد شهد نشاط الخزينة في بنك 

البحرين اإلسالمي عامًا آخر من النجاح في ٢٠١٥م، مع 
مواصلة جهوده في إدارة سيولة البنك، وجذب ودائع 

جديدة، وفي نفس الوقت خفض تكلفة التمويل 
واالبتعاد عن االستثمارات غير األساسية وغير 

المنتجة.

 انتقال ٢٠٪ من الزبائن إلى الخدمات المصرفية

اإللكترونية
في عام ٢٠١٥م تحول ٢٠% من الزبائن إلى 

الخدمات المصرفية اإللكترونية مقارنة 
مع ١٨% في عام ٢٠١٤م، مع اتجاه ٥٠% 
من حاملي أرقام الهوية اإللكترونية 

السرية في البنك إلى استخدام 
الخدمات المصرفية اإللكترونية لتلبية 

احتياجاتهم المصرفية.
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لقد نجح فريق العمل في الخزينة خالل العام في 
تعزيز الربحية، وقد ارتفعت نسبة الدخل من محفظة 
الصكوك بنسبة ٤٤% لتبلغ ٣.٦ مليون  دينار بحريني، 

مع زيادة الدخل المتولد عن الصرف األجنبي مقارنة 
بالعام السابق ليكون بذلك مساهمًا رئيسيًا في 

الدخل الناشئ عن الرسوم. من ناحية أخرى، تساهم 
العالقات الوثيقة القائمة بين البنوك بدور أساسي 

في إدارة سيولة البنك، والوفاء بمتطلبات التمويل 
على المدى القصير. وقد شهدت نموًا ملموسًا مع 
طرح خطوط عمل جديدة باستخدام أدوات الوكالة 
ومرابحة البضائع الدولية. ووفق إستراتيجية البنك 

الطموحة، فقد انخفضت القروض المتعثرة بشكل 
كبير، بل وتم إلغاؤها بنجاح وذلك بدعم من 

المساهمين.

ومن أبرز التطورات التي شهدها هذا العام زيادة 
رأسمال البنك بقيمة ٢٠ مليون دينار بحريني، األمر 

الذي أسهم في تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم 
معدالت السيولة. كما تعد خطوة إيجابية يسعى من 
خاللها البنك إلى تأكيد التزامه باألحكام التنظيمية، 

وتحسين المعامالت بين البنوك، وطرح منصة 
للتمويل التجاري وإدارة النقد بهدف تلبية احتياجات 
التمويل للزبائن من الشركات وكبار الشخصيات في 

البحرين.

وتأكيدًا على ثقة المساهمين، فقد تم عقد اتفاقية 
قرض مشترك بين البنك وأحد كبار المساهمين 
وهو بنك البحرين الوطني بقيمة ١٠٠ مليون دوالر 

وفق عقد مرابحة لمدة عام. ومن أبرز المنتجات 

التي طرحها البنك خالل العام عمليات المقايضة 
اإلسالمية للصرف األجنبي والتحوط، إضافة إلى 

االستثمارات في الصكوك وتحوط الميزانية، بما 
يتيح للبنك تلبية احتياجات الزبائن من المؤسسات 

واألفراد.

وفي عام ٢٠١٥م، حافظ البنك على منهجه 
االستثماري الحذر، مع تحقيق دخل صاٍف من 

االستثمارات بقيمة ٢ مليون دينار بحريني مقارنة 
مع ٥ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٤م. وفي إطار 
أهداف اإلستراتيجية الخمسية الجديدة، تم التخارج 

من عدد من األصول االستثمارية غير األساسية 
وغير المدرة، مما أسفر عن تحقيق مكاسب صافية 

بقيمة ١.٩ ماليين دينار بحريني. وقد تم استثمار 
هذه السيولة الفائضة في أدوات الدخل الثابت على 

المدى القصير والمتوسط، وهو ما نتج عنه ارتفاع 
محفظة الصكوك بنسبة تزيد عن ١٧%. ومن ثم 

تعزيز الدخل.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للخزينة، سيتم تحديث 
نظام إيكون لالنتقال إلى المرحلة الثانية. وهذا 
سوف يتضمن دمج أنظمة المعامالت والبيانات 
لضمان تعزيز سير العمل بسرعة وكفاءة عالية.

ويعتزم البنك في العام المقبل مواصلة مسيرة 
الربحية من خالل التركيز على زيادة رأس المال عبر 

منهج مدروس عن جودة األصول المسجلة، واالبتعاد 
عن األصول غير المدرة، وخفض القروض المتعثرة.

الموارد البشرية
كان ٢٠١٥م عام التغيير اإليجابي لبنك البحرين 

اإلسالمي. ففي أعقاب اإلجراءات التي اتخذها البنك 
لتحقيق الحجم المؤسسي المناسب في عام ٢٠١٤م، 

حرص على تعزيز إمكانياته المؤسسية من خالل 
تعيين عدد من الموظفين لشغل بعض الوظائف 

األساسية في مختلف الدوائر. ويعد ذلك إنجازًا 
هامًا في إطار جهود البنك الرامية إلى تشكيل 
فريق عالمي المستوى هو األفضل في فئته من 

أفراد اإلدارة التنفيذية، وذلك لدعم عمليات تطبيق 
إستراتيجيته الخمسية. وقد تضمنت التعيينات على 
سبيل المثال ال الحصر تعيين رئيس تنفيذي جديد، 

ورئيس للخدمات المصرفية اإللكترونية، ومساعد 
مدير عام الموارد البشرية والخدمات، ورئيس لدائرة 

المخاطر واالئتمان.

وتأكيدًا على التزام البنك بدعم الكفاءات المحلية، 
حافظت نسبة العمالة البحرينية في البنك على 

معدالتها العالية عند ٩٧% من إجمالي ٣٥٤ موظفًا 
وهي من أعلى النسب على مستوى البنوك في 

البحرين.

كما طرحت الدائرة أيضًا عددًا من المبادرات الطموحة 
التي استهدفت استقطاب الموظفين والحفاظ 

عليهم. وقد تضمن ذلك إجراء مسح شامل للرواتب 
في األسواق، وتطوير برنامج »المسار المهني«، وطرح 

المكافآت »الفورية« التي تهدف إلى تقدير ومكافأة 
األداء المتميز. وفي إطار جهود البنك لتشكيل 

 9٧٪ نسبة العمالة البحرينية
 تأكيدًا على التزام البنك بدعم

الكفاءات المحلية، حافظت نسبة العمالة 
البحرينية في البنك على معدالتها العالية 

عند 9٧٪ من إجمالي 354 موظفًا وهي من أعلى 
النسب على مستوى البنوك في البحرين.
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ثقافة مؤسسية تدعم الشفافية والحوار المفتوح، 
طرح البنك »مجلس الرئيس التنفيذي« الذي ساهم 

في تعزيز التواصل بين موظفي البنك وقادته.

وفي إطار عملية التحول في وظائف الموارد 
البشرية، تم تنفيذ المرحلة األولى من منصة ساب 
)األنظمة والتطبيقات والمنتجات(. ويهدف النظام 
إلى زيادة أتمتة عمليات الدائرة بنسبة ٣٠%، وسوف 
يساهم في تسهيل اإلدارة الفعالة لجميع منتجات 
الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة األداء والمواهب، 
وتسهيل عمليات وإجراءات البنك بما يضمن زيادة 
الفعالية والكفاءة. ومن المخطط أن تبدأ المرحلة 

الثانية في ٢٠١٦ والتي سوف تتضمن دمج نظام ساب 
مع باقي األنظمة في البنك.

ومع المضي قدمًا نحو عام ٢٠١٦م، سوف يواصل 
البنك ترسيخ ثقافته تجاه الموارد البشرية التي 

ترتكز على قيم المساواة والتنوع. ويهدف البنك إلى 
جذب الكوادر المصرفية الدولية عالمية المستوى 
التي من شأنها تعزيز ريادة البنك ودعم منتجاته، 
مع تطوير الموارد البشرية الحالية من خالل صقل 

مهارات قادة المستقبل في البحرين.

التدريب والتطوير
حرص بنك البحرين اإلسالمي على استثمار مبالغ 

ضخمة في تدريب وتطوير موظفيه خالل عام ٢٠١٥م، 
فضاٍل عن تمكين موظفيه من خالل تزويدهم 

بالمهارات والمؤهالت التي يحتاجونها لتحقيق 
النجاح، مع خلق ثقافة مؤسسية تدعم عملية 

التعلم المتواصلة. وقد تم تخصيص ٦٠٠٠ ساعة 
عمل لمختلف المبادرات التدريبية طوال العام، مع 

مشاركة أكثر من ٦٥% من موظفي البنك في هذه 
الدورات.

وفي إطار جهوده لتطوير وصقل مهارات رواد 
المستقبل، تم تنظيم عدد من برامج الريادة خالل 

العام. وقد تضمن ذلك برنامج »مهارات تطوير 
الريادة« الذي أجراه دي سي جاردنر ويوروموني- 

المملكة المتحدة. وحضره عدد من مدراء المستوى 
المتوسط في البنك. هذا إضافة إلى برنامج »صقل 
مهارات الريادة« التابع لصندوق الوقف، وهو برنامج 

مكثف تنظمه كلية إيفي ويقام في هونج كونج 
وكندا. وتماشيًا مع احتفاالت المملكة بيوم المرأة 

البحرينية في القطاع المصرفي والمالي لعام ٢٠١٥، 
تم تنظيم ورشة عمل عن »مهارات الريادة للنساء« 

حضرتها ١٧ موظفة مختارة من مختلف دوائر 
وأقسام البنك.

كما عقد البنك أيضًا ورش حول أخالقيات العمل 
وتهدف إلى تعزيز الوعي بقانون العمل البحريني. 

وقد حضر الورشة أكثر من ١٥٠ موظفًا. من ناحية 
أخرى، تم إيالء أهمية كبيرة لتحسين المعرفة 

بأحكام الشريعة والخدمات المصرفية اإلسالمية 
ومهارات خدمة الزبائن. إضافة إلى تنظيم دورات 

تدريبية عن األحكام التنظيمية التي تغطي إجراءات 
غسل األموال، ومعرفة الزبائن، وأخالقيات العمل 

المصرفي اإلسالمي، وبرنامج المشورة المالية. وخضع 
عدد من الموظفين لدورة تدريبية للحصول على 

ترخيص كمسئولين عن الصحة والسالمة لضمان 
توفر خدماتهم في جميع الفروع والدوائر.

وواصل البنك تبني سياسة تشجيع موظفيه 
للحصول على المؤهالت المهنية ذات الصلة. وخالل 

العام حصل موظف واحد على شهادة معتمدة 

في الخدمات المالية )CFA(، بينما حصل اثنان 
من الموظفين على دبلوما متقدمة في التمويل 

اإلسالمي )ADIF(، مع اكتمال إجراءات تسجيل 
موظفين اثنين آخرين في نفس البرنامج. واستكمل 

أحد الموظفين شهادة SHRM المتخصصة )إدارة 
الموارد البشرية( مع ترشيح اثنين من دائرة االلتزام 

للحصول على شهادة اختصاصي معتمد في 
مكافحة غسل األموال )ACAMS(، وجمعية االلتزام 

.)ICA( الدولية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
حافظ بنك البحرين اإلسالمي على تميزه كرائد 

للصناعة في مجال التكنولوجيا المتطورة، مع حرصه 
على االستفادة من هذه التكنولوجيا لطرح منتجات 
وخدمات مصرفية مبتكرة. وتماشيًا مع إستراتيجية 

البنك الخمسية، تم تحقيق عدد من اإلنجازات في 
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

في عام ٢٠١٥م.

ومن أهم اإلنجازات التي تحققت في هذا المجال 
تحديث النظام المصرفي األساسي. وقد ساعد نظام 

»إيثيكس« الجديد في تحسين إدارة معامالت البنك 
بشكل ملموس، مع مساهمة البنية التحتية األكثر 

مركزية في خفض التكاليف التشغيلية. وقد أدى 
النظام المعتمد على أحدث التكنولوجيات المتطورة 

في توحيد البنية التحتية التكنولوجية للبنك 
بأكملها وفق أحدث البرمجيات الحديثة، بما أسفر 

عن تحسين أداء البنك وتعزيز أمن المعلومات.

باإلضافة إلى ذلك، شهدت العمليات واإلجراءات 
التشغيلية المزيد من االنسيابية، حيث تم تطبيق 

نظام ساب )تطبيقات ومنتجات األنظمة في معامالت 

استعراض العمليات التشغيلية )تـتـمــة(

أكثر من 6٠٠٠ ساعة تدريبية للموظفين

 حرص بنك البحرين اإلسالمي على استثمار مبالغ ضخمة في
 تدريب وتطوير موظفيه خالل عام 2015م، فضاٍل عن تمكين

 موظفيه من خالل تزويدهم بالمهارات والمؤهالت التي
 يحتاجونها لتحقيق النجاح، مع خلق ثقافة مؤسسية تدعم

 عملية التعلم المتواصلة. وقد تم تخصيص 6000 ساعة عمل
لمختلف المبادرات التدريبية طوال العام
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البيانات( في عدد من المهام، مع التركيز على دمج 
النظام بشكل أكبر بدءًا من أوائل ٢٠١٦م. كما تمت 

أتمتة عمليات الدفع والمخزون واألرشيف أيضًا. وتبلغ 
نسبة األتمتة في البنك اآلن ٨٠%.

وخالل العام أيضًا التزم البنك باألحكام التنظيمية 
لمصرف البحرين المركزي وقام بتطبيق النظام 

الجديد لتحويل األموال إلكترونيًا، إضافة إلى نظام 
مكافحة غسل األموال بغرض دعم عملية المتابعة 

الفعالة لجميع المعامالت للكشف عن أي أنشطة غير 
قانونية.

ويعتزم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
بالبنك مواصلة جهوده في المستقبل لضمان 

استفادة البنك من التكنولوجيا المتطورة باعتبارها 
وسيلة فعالة في تعزيز النجاح االستراتيجي. 

وتتضمن الخطط المستقبلية للقسم تحسين 
جميع القنوات اإللكترونية بما في ذلك تطبيق 

منصة الخدمات المصرفية عبر الموبايل بالكامل، 
وتبني برنامج إدارة عالقات الزبائن المصمم لزيادة 

األتمتة في البنك لتصل إلى ٩٥%. كما يخطط 
البنك أيضًا لتبني نظام إدارة خدمات تكنولوجيا 

المعلومات المرتكز على معايير خدمة مكتبة البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بهدف الحصول 

على شهادة اعتماد اآليزو ٢٠٠٠٠ في المستقبل 
القريب.

العمليات المركزية
تقوم دائرة العمليات المركزية بدعم خطوط العمل 

في البنك عبر أربع وحدات متخصصة تغطي كافة 
معامالت المدفوعات، والمكاتب الخلفية للخزينة، 

والتمويل التجاري، والتمويل اإلسالمي. وقد شهد 
هذا العام تركيزًا على إدارة حقوق األطراف ذات الصلة 

وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خالل زيادة معدالت 
أتمتة عمليات وإجراءات البنك.

وقد حظيت جهود البنك وإنجازاته في مجال تعزيز 
كفاءته التشغيلية خالل العام بتقدير ملموس، حيث 

فاز بجائزة »أفضل بنك في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا« في نظام )STP(، وذلك تقديرًا لتميزه 

وكفاءته العالية مع تحقيق معدل رضا بلغ ٩٤.٢٠%، 
وذلك من قبل ستاندرد تشارترد بنك.

وباإلضافة إلى الحصول على تقدير المجتمع 
الدولي، نجحت الدائرة في إجراء اختبارات وتدريبات 

في السوق عن النظام األساسي للبنك، وقامت 
بتطبيق برنامج كشف المدفوعات المتكررة الذي 

صمم للكشف عن أي تحويالت مالية متكررة ومنع 
إلغاء المدفوعات الصادرة، فضاًل عن التعامل مع 

المدفوعات الواردة المتكررة.

وتأكيدًا على التزامه بزيادة التطورات التكنولوجية 
في صناعة الخدمات المصرفية في البحرين، ساهم 

بنك البحرين اإلسالمي بدور رئيسي في إطالق نظام 
تحويل األموال إلكترونيًا بالتعاون مع مصرف البحرين 

المركزي وشركة بنفت، وهو مشروع وطني سوف 
يوفر لألفراد ورجال األعمال والهيئات الحكومية 

في البحرين وسيلة مبتكرة لتحويل األموال ودفع 
الفواتير.

ومن أهم المجاالت التي ركزت عليها دائرة العمليات 
المركزية هذا العام، إدارة حقوق األطراف ذات الصلة، 

حيث أسفر ذلك عن تحول الكثير من العمليات 
التشغيلية التي كانت تتم عادة من قبل الفروع 

إلى دائرة العمليات المركزية. وقد ساهم ذلك 
بدوره في تقليل وقت المعامالت مع إتاحة الفرصة 

لموظفي المكاتب األمامية للتركيز على توفير 
خدمات متميزة للزبائن. باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار 

حرص البنك على تحقيق أعلى مستويات االلتزام، 
تعاونت الدائرة عن قرب مع استشاريي البنك وفريق 

االلتزام باألنظمة لمراجعة سياسات وإجراءات البنك 
التشغيلية.

وبالمضي قدمًا نحو المستقبل، فإنه سيتم إعطاء 
المزيد من األهمية لمركزية األنشطة التي ال تركز 

على الزبائن، وطرح أنظمة ألتمتة العمليات وإجراء 
التحسينات الالزمة.

الخدمات العامة
يتركز دور الخدمات العامة على تسهيل األعمال 

اليومية في البنك وضمان انسيابها. وتغطي 
مسؤوليات دائرة الخدمات العامة كل من إدارة 

العقارات، وأعمال تجديد الفروع والصيانة، 
والمشتريات، ومراقبة الجودة، والمرافق، واألمن، 

والمواصالت، والبريد، واألرشيف والمدفوعات.

ومن أبرز أنشطة دائرة الخدمات العامة خالل عام 
٢٠١٥م المشاركة في افتتاح فرع مدينة زايد الجديد، 

فضاًل عن تحقيق تقدم ملموس في عمليات األرشفة 
اإللكترونية لتوثيق جميع المعامالت، بما في ذلك 

أرشفة ملفات المرابحة التي ساعدت في تعزيز 
الكفاءة التشغيلية إلى حد كبير. وتماشيًا مع حرص 
البنك على تسهيل اإلجراءات والعمليات، فإنه يعتزم 

أرشفة عمليات كافة الدوائر األخرى إلكترونيًا.

تم تحقيق عدد من اإلنجازات في البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

في عام 2015م.

تماشيًا مع إستراتيجية البنك الخمسية
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كما تم تحقيق المزيد من التقدم في قطاع األمن 
من خالل تجهيز غرفة أمنية تعمل على مدار الساعة 

وتوفر نظام مراقبة تلفزيونية من جميع المجمعات 
المالية والفروع وأجهزة الصراف اآللي في كافة أنحاء 

البحرين. وقد تم ا لبدء بربط جميع فروع البنك 
والمركز الرئيسي وجميع أجهزة الصراف اآللي مع 

وزارة الداخلية وذلك ضمن متطلبات مصرف البحرين 
المركزي لوزارة الداخلية.

وفي إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى خفض 
التكاليف التشغيلية، تم اتخاذ عدد من إجراءات 
خفض التكاليف، وشملت تركيب أجهزة ترشيد 

استخدام الكهرباء ساهمت بشكل فعال في 
خفض استخدام الكهرباء في البنك بنسبة تزيد 

عن ٢٠%.

العالقات العامة واإلعالم
واصل بنك البحرين اإلسالمي في عام ٢٠١٥م تعزيز 

أنشطة العالقات العامة واإلعالم على المستوى 
الداخلي والخارجي، معززًا صورة البنك وهويته أمام 
الجمهور العام، مع طرح البرامج واألنشطة الداخلية 

المكثفة التي تساعد على كسر الحواجز بين 
الموظفين، وتشجيع اإلبداع واالبتكار، وتطوير ثقافة 

مؤسسية ترتكز على مبادئ الشفافية.

فعلى المستوى الخارجي، حرص البنك على تعزيز 
عالقاته الوثيقة مع وسائل اإلعالم ومؤسسات القطاع 

الحكومي والقطاع المصرفي، فضاًل عن المشاركة 
الفعالة في العديد من المؤتمرات والفعاليات، بما 

في ذلك رعاية مؤتمر العمل المصرفي والمالي 
اإلسالمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية واإلسالمية والبنك الدولي، والمؤتمر العالمي 
للمصارف اإلسالمية.

أما على المستوى الداخلي، فقد طرح البنك 
سلسلة من المبادرات المعززة للتواصل بين اإلدارة 

والموظفين، بما يؤكد األهمية التي يوليها البنك 
آلراء موظفيه وإسهاماتهم خاصة وهو يمضي قدمًا 

نحو تطبيق إستراتيجيته الناجحة. ومن أبرز تلك 
المبادرات »مجلس الرئيس التنفيذي« الشهري الذي 

يوفر منصة فعالة للموظفين تتيح لهم مشاركة 
أفكارهم وآرائهم بصراحة، وتوصيل صوتهم إلى 

المسئولين في البنك، بما يعزز هوية بنك البحرين 
اإلسالمي الجديدة المرتكزة على اإلبداع واالبتكار 

والشفافية.

كما نظم البنك العديد من الفعاليات االجتماعية 
لموظفيه، بما في ذلك االحتفال بيوم العمال، 

اللقاء الرمضاني«الغبقة الرمضانية، االحتفال بيوم 
المرأة البحرينية، االحتفال بمناسبة اليوم الوطني 

ويوم الجلوس، نشاط المخيم السنوي للموظفين، 
وغيرها من األنشطة التي تهدف إلى بناء عالقات 

وطيدة، وتوثيق العالقات القائمة بين مختلف دوائر 
البنك، وخلق أجواء »مجتمعية« في بيئة العمل.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي وتبادل 
المعرفة المتعلقة بالخدمات المصرفية اإلسالمية، 

أصدر البنك الطبعة الثانية من كتاب المفيد 
»معامالت البنوك اإلسالمية«، ويعمل في الوقت 
الحالي على تحديث نسخة كتاب »فتاوى هيئة 

الرقابة الشرعية«. هذا باإلضافة إلى إعداد وطباعة 
ونشر العديد من القنوات التسويقية الهامة مثل 

»التقرير السنوي لبنك البحرين اإلسالمي«، »والتقويم 
السنوي الهجري والميالدي«.

استعراض العمليات التشغيلية )تـتـمــة(

مجلس الرئيس التنفيذي 
طرح البنك سلسلة من المبادرات المعززة للتواصل بين 

اإلدارة والموظفين، بما يؤكد األهمية التي يوليها البنك آلراء 
موظفيه وإسهاماتهم خاصة وهو يمضي قدمًا نحو تطبيق 

إستراتيجيته الناجحة. ومن أبرز تلك المبادرات »مجلس الرئيس 
التنفيذي« الشهري الذي يوفر منصة فعالة للموظفين تتيح 
لهم مشاركة أفكارهم وآرائهم بصراحة، وتوصيل صوتهم 

إلى المسئولين في البنك، بما يعزز هوية بنك البحرين 
اإلسالمي الجديدة المرتكزة على اإلبداع واالبتكار والشفافية.



نجح البنك في تحقيق تقدم ملموس تؤكده إنجازاتنا المالية 
والتشغيلية خالل عام ٢٠١٥م، حيث فاز بجائزة “أفضل بنك تجزئة 

  )World Finance( إسالمي” الممنوحة من مجلة ورلد فاينانس
البريطانية.

كما حظي البنك بتقدير العاملين بالصناعة المصرفية اإلسالمية 
وذلك خالل المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية ٢٠١٥، حيث فاز بنك 

البحرين اإلسالمي بإحدى جوائز األداء التي يمنحها المؤتمر والتي 
تعتمد على درجات أداء متراكمة مقابل عدد من المعايير على 

المستوى العالمي واإلقليمي والمحلي، وهي جائزة “أفضل أداء 
لمصرف إسالمي” في البحرين
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استعراض عمليات إدارة المخاطر

استعراض عمليات إدارة المخاطر 
 تعتبر المخاطر جزءًا ال يتجزأ من طبيعة نشاط البنك، ويتم إدارة تلك المخاطر 

من خالل عملية مستمرة للتعرف على المخاطر وقياسها ومتابعتها واإلبالغ 
عنها، وذلك وفق قدرة البنك على تحمل المخاطر والتي يحددها ويشرف عليها 
مجلس اإلدارة. تعتبر عملية إدارة المخاطر من األمور الهامة في ضمان استمرارية 

ربحية بنك البحرين اإلسالمي. ويتحمل جميع العاملين في البنك مسؤولية 
شخصية عن كشف المخاطر المتعلقة بمسؤولياتهم المهنية. 

ويتعرض البنك لمخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق )بما 
في ذلك معدل الربح، وسعر السهم، ومخاطر العمالت(، إضافة إلى المخاطر 

التشغيلية، ومخاطر السمعة، ومخاطر االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية. 

فلسفة إدارة المخاطر 
تتركز فلسفة إدارة المخاطر في بنك البحرين اإلسالمي على تحديد وضبط 

ومتابعة وإدارة األبعاد المختلفة للمخاطر. ويهدف ذلك إلى حماية قيم األصول 
وتدفقات الدخل، بما يضمن حماية مصالح األطراف ذات الصلة مع زيادة العائدات 
للمستثمرين واإلبقاء على المخاطر ضمن المعايير التي حددها مجلس اإلدارة. 

وقد حدد البنك قدرته على تحمل المخاطر ضمن إطار عمل واسع النطاق إلدارة 
المخاطر. ويحرص على مراجعة قدرته على تحمل المخاطر بما يتماشى مع خطة 

العمل المتنامية، واألوضاع االقتصادية وظروف السوق المتغيرة. كما يحرص 
أيضًا على تقييم مدى تحمله لفئات معينة من المخاطر واستراتيجيته في إدارة 

تلك المخاطر. 

إطار عمل إدارة المخاطر 
يتبنى بنك البحرين اإلسالمي إطار عمل متكامل على مستوى البنك بأكمله. 

ويشتمل ذلك على جميع مستويات الصالحيات، والهيكل التنظيمي، 
والموظفين، واألنظمة الالزمة لضمان تطبيق سياسات إدارة المخاطر في البنك. 

ويضطلع أعضاء مجلس اإلدارة بالصالحية الكاملة والمسؤولية التامة عن كافة 
األمور المتعلقة بالمخاطر، بما في ذلك وضع السياسات واإلجراءات. ويلقى 
المجلس مساعدة في تنفيذ مسؤولياته من جانب القائم بأعمال الرئيس 

التنفيذي، ومختلف لجان المجلس، واللجان اإلدارية. 

يتولى قسم إدارة المخاطر واالئتمان، برئاسة رئيس المخاطر واالئتمان الذي 
يعمل تحت رئاسة الرئيس التنفيذي، إنجاز كافة المهام اإلدارية اليومية للبنك، 

وتضطلع لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة بمسؤولية إدارة المخاطر في 
كافة قطاعات البنك. ويقوم قسم إدارة المخاطر واالئتمان بتحديد وقياس 

ومتابعة والتحكم في جميع عناصر المخاطر، مع التنسيق مع األقسام التي 
تتعرض لمثل هذه المخاطر بشكل أساسي. يضم قسم إدارة االئتمان والمخاطر 

عددًا من الوحدات المتخصصة، بما في ذلك إدارة المخاطر، مراجعة االئتمان 
وتحليله، الشؤون اإلدارية لالئتمان، مركز المعلومات االئتمانية التابع لبنفت، 

والشؤون القانونية.   

وعلى ضوء الظروف السائدة في األسواق العالمية واإلقليمية، حرص البنك على 
إيالء أهمية قصوى لترسيخ البنية التحتية إلدارة المخاطر خالل عام ٢٠١٥م، وقد 

أسفر ذلك عن تحسين آلية إدارة المخاطر التي يطبقها البنك. 

ومن أبرز التطورات والمبادرات التي تحققت في هذا اإلطار: 

تعديل سياسة إدارة مخاطر االئتمان وإطار عمل إدارة المخاطر. 	 

توفير برنامج تدريبي خارجي لوحدات العمل وقسم إدارة االئتمان والمخاطر 	 
حول مراجعة االئتمان والتصنيف االئتماني وإعادة الهيكلة. 

ضمان االلتزام المتواصل بسياسات البنك، ومتابعة المخاطر المؤسسية من 	 
خالل مختلف األنظمة والعمليات.

رصد المخاطر المتعلقة بااللتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية، فضاًل عن 	 
المخاطر األخرى التي يتعرض لها بنك البحرين اإلسالمي.

مالحظة: يمكن اإلطالع على معلومات إضافية عن إطار عمل إدارة المخاطر، 
والسياسات، والعمليات، واإلجراءات في إيضاحات البيانات المالية الموحدة، 
وقسم إفصاحات الشريحة الثالثة التفاقية بازل ٣ في هذا التقرير السنوي.

إدارة االئتمان 
والمخاطر

تحليل ومراجعة 
االئتمان

إدارة
االئتمان

إدارة
المخاطر

الوحدة
القانونية

تنفيذ
الصفقات

مخاطر
االئتمان

مخاطر
السوق

مخاطر
العمليات

مراقبة
الحد االئتماني

مراجعة
االئتمان

إدارة تكنولوجيا 
المعلومات

الضمانات
والتوثيق
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٢٧
اإلفصاحات المتعلقة بالمكافآت

تحدد السياسة العامة للبنك والمتعلقة بالمكافآت والتي تضم المكافآت 
المتغيرة وبرنامج أسهم الحوافز، سياسة البنك الخاصة بمكافآت مجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا والعوامل األساسية التي يتم أخذها في االعتبار عند تحديد هذه 

السياسة.

وقد تبنى البنك أنظمة تتعلق بالممارسات السليمة للمكافآت الصادرة من قبل 
مصرف البحرين المركزي. كما تم التصديق على تعديالت إطار المكافآت المتغيرة 
ومكونات نظام الحوافز من قبل مجلس اإلدارة، وبدأ تطبيق السياسة اعتبارًا من 

يناير ٢٠١٤م.

وتنحصر الخصائص األساسية لنظام المكافآت على ما يلي:

استراتيجية المكافآت
تقوم فلسفة التعويض األساسية للبنك على تقديم مستوى منافس من 

المكافآت، وذلك بهدف جذب الموظفين المؤهلين واألكفاء واالحتفاظ بهم. 
وترتكز سياسة المكافآت المتغيرة للبنك وبشكل أساسي على ثقافة تعتمد 

على األداء وتهدف إلى ربط مصالح الموظفين بمصالح مساهمي البنك. 

وتدعم هذه العناصر عملية تحقيق أهداف البنك من خالل التوازن بين المكافآت 
التي يتم منحها مقابل تحقيق نتائج قصيرة األجل، واألداء المستدام على المدى 

الطويل. وقد تم تصميم هذه االستراتيجية بهدف المشاركة في النجاح والربط 
بين حوافز الموظفين ونطاق المخاطر ونتائجها في نفس الوقت. 

وتعتبر الكفاءة وااللتزام طويل األجل من جميع الموظفين عامال أساسيًا لنجاح 
البنك. ولهذا فإن البنك يسعى الجتذاب وتحفيز واالحتفاظ بأفضل الكفاءات 

والكوادر الملتزمة باستمرار العمل لدى البنك والمستعدة للقيام بدورها في 
خدمة المصالح طويلة األجل للمساهمين. ويتكون برنامج مكافآت البنك من 

العناصر األساسية التالية: 

الراتب الثابت. ١

المزايا. ٢

مكافآت األداء السنوية. ٣

إن وجود إطار حوكمة قوي وفعال من شأنه أن يضمن بأن البنك يعمل ضمن 
حدود وأطر واضحة فيما يتعلق باستراتيجية وسياسة التعويض الخاصة به. 

ويتم اإلشراف على جميع األمور المتعلقة بالتعويض والمكافآت وااللتزام العام 
باألحكام الرقابية والتنظيمية من قبل لجنة التعيينات والمكافآت المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة. 

وفي إطار سياسة المكافآت التي يتبعها البنك على وجه الخصوص، يتم األخذ 
في االعتبار دور كل موظف ويتم وضع اإلرشادات وذلك باالعتماد على ما إذا 

كان الموظف يتحمل مخاطر جوهرية و/أو شخص معتمد ضمن دوائر األعمال 
والرقابة والدعم. وُيعرف الشخص المعتمد بأنه موظف يحتاج تعيينه إلى موافقة 

السلطات الرقابية مسبقًا نظرًا ألهمية الدور الذي يلعبه داخل البنك. بينما 
يعتبر الموظف بأنه يتحمل مخاطر جوهرية إذا كان يترأس دائرة أعمال هامة أو 
أي من أفراد دائرته لديهم تأثيرات جوهرية على توزيع وتشكيل مخاطر البنك. 

ومن أجل ضمان التوافق بين ما ندفعه للموظفين واستراتيجية أعمال البنك، 
فإننا نقوم بتقييم األداء الفردي للموظف مقابل األهداف المالية وغير المالية 

السنوية وطويلة األجل، وذلك بما يتماشى مع نظام إدارة األداء الخاصة بالبنك. 
وتأخذ عملية التقييم هذه كذلك بعين االعتبار االلتزام بقيم البنك والمخاطر 

ومعايير وإجراءات االلتزام، وفوق ذلك التصرف بكل نزاهة. وبشكل عام، فإن 
الحكم على األداء يجري ليس على أساس ما يتم تحقيقه على المدى القصير 

أو الطويل فحسب، بل وبنفس األهمية على أساس كيف تم تحقيقه، وذلك 
حيث أن لجنة التعيينات والمكافآت تؤمن بأن العامل األخير يسهم في استدامة 

واستمرارية العمل على المدى الطويل. 

دور لجنة التعيينات والمكافآت ومهامها 
تتولى لجنة التعيينات والمكافآت مسؤولية اإلشراف على جميع سياسات 

المكافآت الخاصة بموظفي البنك. وتعتبر لجنة التعيينات والمكافآت لجنة 
اإلشراف والتنظيم فيما يتعلق بسياسات وممارسات وخطط المكافآت، وهي 

مسؤولة عن تحديد ومراجعة واقتراح سياسة المكافآت المتغيرة لمجلس اإلدارة 
من أجل الموافقة عليها. كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن تحديد المبادئ وإطار 

الحوكمة لجميع قرارات المكافآت. وتضمن لجنة التعيينات والمكافآت مكافأة 
جميع موظفي البنك بشكل عادل ومسؤول. وتتم مراجعة سياسة المكافآت 

على أساس منتظم، وذلك لكي تعكس هذه السياسة التغييرات التي تحدث 
في ممارسات السوق وخطة العمل وتوزيع المخاطر التي يواجهها البنك. 

وتشتمل مسؤوليات لجنة التعيينات والمكافآت، فيما يتعلق بسياسة المكافآت 
المتغيرة للبنك كما هو محدد في مهامها واختصاصاتها وعلى سبيل المثال ال 

الحصر على المهام التالية: 

اعتماد ومراقبة ومراجعة نظام المكافآت، وذلك لضمان سير النظام حسب 	 
ما هو مخطط له. 

اعتماد سياسة المكافآت والمبالغ المخصصة لكل شخص معتمد، وكل 	 
موظف يتحمل المخاطر الجوهرية، باإلضافة إلى إجمالي المكافآت المتغيرة 

التي يتم توزيعها، مع األخذ بعين االعتبار إجمالي المكافآت، بما في ذلك 
الرواتب واألتعاب والمصروفات والمكافآت والمزايا األخرى التي يحصل عليها 

الموظف. 

التأكد من تعديل المكافآت لجميع أنواع المخاطر، وأن نظام المكافآت يأخذ 	 
بعين االعتبار الموظفين الذين يحققون األرباح على المدى القصير ولكنهم 

في نفس الوقت يتحملون حجمًا مختلفًا من المخاطر بالنيابة عن البنك. 

 التأكد من أنه بالنسبة لمن يتحملون المخاطر الكبيرة، تشكل المكافآت 	 
المتغيرة جزءًا كبيرًا من مجموعة المكافآت التي يحصلون عليها. 

مراجعة نتائج اختبار اإلجهاد واالختبار المساند قبل اعتماد إجمالي المكافآت 	 
المتغيرة التي سيتم توزيعها، بما في ذلك الرواتب واألتعاب والمصروفات 

والمكافآت والمزايا األخرى التي يحصل عليها الموظف. 

التقييم الحذر للطريقة التي بموجبها يتم دفع المكافآت مقابل اإليرادات 	 
المستقبلية المحتملة والتي يبقى توقيتها واحتمالها غير مضمون. ويقع 

على عاتق لجنة التعيينات والمكافآت االعتراض على المبالغ المدفوعة على 
الدخل الذي ال يمكن تحقيقه أو الذي يبقى احتمال تحقيقه غير مضمون وقت 

القيام بعملية الدفع.

التأكد من أنه بالنسبة لألشخاص المعتمدين في إدارة المخاطر ودوائر 	 
التدقيق الداخلي والعمليات والرقابة المالية وااللتزام، فإن الجمع بين 

المكافآت الثابتة والمتغيرة يميل ويرجح لصالح المكافآت الثابتة. 

تقديم توصيات بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على أساس حضورهم 	 
وأدائهم، وذلك وفقًا لنص المادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية البحريني. 

التأكد من وضع آليات االلتزام المناسبة من أجل ضمان التزام الموظفين 	 
بعدم استخدام استراتيجيات التحوط الشخصية أو التأمين المتعلقة 

بالمكافآت والمسؤولية بهدف اإلضرار بآثار المخاطر الكاملة في ترتيبات 
مكافآتهم. 
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٢8

 اسم عضو لجنة
التعيينات والمكافآت

تاريخ
التعيين

 عدد االجتماعات
التي حضرها العضو

٥٤ يونيو ٢٠١٣عبدالرزاق عبداهلل حسن القاسم

١١٤ يونيو ٢٠١٣العميد خالد محمد المناعي

١١٤ يونيو ٢٠١٣محمد أحمد عبداهلل

وكما ذكرنا في قسم حوكمة الشركة من التقرير السنوي، فإن مجلس اإلدارة 
يشعر ببالغ الرضى ألن جميع أعضاء المجلس غير التنفيذيين هم من األعضاء 

المستقلين، بما في ذلك أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت والتي تضم األعضاء 
التالي اسماؤهم: 

وقد بلغ المبلغ اإلجمالي المدفوع ألعضاء لجنة التعيينات والمكافآت خالل العام 
على شكل أتعاب مقابل حضور الجلسات ١٢.٠٠٠ دينار بحريني )٢٠١٤: ١٢.٠٠٠ دينار 

بحريني(. 

مجال تطبيق سياسة المكافآت 
لقد تم تبني سياسة المكافآت المتغيرة على جميع مستويات البنك وفي 

فروعه المختلفة. 

مكافآت مجلس اإلدارة 
يتم تحديد ودفع المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة، وذلك وفقًا لنص المادة 

١٨٨ من قانون الشركات التجارية البحريني لعام ٢٠٠١م. وسيتم وضع سقف 
محدد لمبالغ مكافآت مجلس اإلدارة بحيث يجب أن ال يتجاوز مجموعة المكافآت 

)باستثناء األتعاب مقابل حضور جلسات المجلس( نسبة ١٠% من األرباح الصافية 
للبنك، وذلك بعد خصم جميع االستقطاعات المنصوص عليها في المادة ١٨٨ 
من قانون الشركات التجارية البحرين وذلك في أي سنة مالية. وتخضع مكافآت 

مجلس اإلدارة لموافقة المساهمين من خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية 
للبنك. وال تشمل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين العناصر 

المرتبطة باألداء مثل األسهم الممنوحة وخيارات األسهم أو برامج الحوافز األخرى 
المؤجلة المتعلقة باألسهم والمكافآت أو المزايا التقاعدية. 

المكافآت المتغيرة للموظفين 
إن المكافآت المتغيرة تتعلق باألداء وهي تتكون في غالبها من مكافآت سنوية 

مرتبطة باألداء. وكجزء من التعويضات والمكافآت المتغيرة، فإن المكافآت 
السنوية ضمن األهداف التشغيلية والمالية تحدد كل عام مع األداء الفردي 
المطلوب من الموظفين لتحقيق هذه األهداف ومساهمتهم في تحقيق 

األهداف االستراتيجية للبنك. 

وقد تبنى البنك إطارًا يرتكز على الشفافية معتمدًا من قبل مجلس اإلدارة 
يهدف إلى الربط بين األداء والمكافآت المتغيرة. وقد تم تصميم هذا اإلطار على 
أساس أن الجمع بين األداء المالي وتحقيق األهداف غير المالية األخرى من شأنه- 

في حال تساوي جميع األمور األخرى- أن يحقق مجموعًا مشتركًا من المكافآت 
المستهدفة للموظفين، وذلك قبل أن يتم تقرير أي مخصصات لدوائر األعمال 
واألفراد بشكل فردي. وضمن اإلطار الذي تم تبنيه في سياق تحديد المجموع 

المشترك للمكافآت المتغيرة، فإن لجنة التعيينات والمكافآت تهدف إلى تحقيق 
التوازن بين توزيع أرباح البنك بين المساهمين والموظفين. 

وتشتمل مقاييس األداء األساسي عند مستوى البنك على الجمع بين القياسات 
قصيرة األجل وطويلة األجل والتي تشمل الربحية والمالءة المالية والسيولة 

ومؤشرات النمو. وتضمن عملية إدارة األداء أن جميع األهداف تتوزع بشكل 
مناسب على وحدات األعمال وعلى الموظفين ذوي العالقة. 

وفي سياق تحديد مبلغ المكافآت المتغيرة، فإن البنك يبدأ أوال بوضع أهداف 
محددة وتدابير وإجراءات أداء نوعية والتي تؤدي إلى وضع مبالغ مشتركة 

كمكافآت مستهدفة. ويتم تعديل هذا المجموع المشترك لألخذ بعين االعتبار 
المخاطر من خالل استخدام الوسائل المرتبطة بالمخاطر )بما في ذلك االعتبارات 

ذات التوجهات المستقبلية(. 

وتقوم لجنة التعيينات والمكافآت بتقييم الممارسات بكل عناية، والتي يتم 
بموجبها دفع المكافآت مقابل اإليرادات المستقبلية المحتملة والتي يبقى 

توقيتها واحتمالها غير مؤكد. وينبغي أن ُتظهر اللجنة بأن قراراتها تتفق مع 
تقييم الوضع المالي للبنك وفرصه المستقبلية. 

ويقوم البنك بكل شفافية بعملية تعديل المجموع المشترك للمكافآت لكي 
يتم ضمن ذلك األخذ بعين االعتبار نوعية األرباح. ويسعى البنك إلى دفع مكافآت 

من األرباح المحققة والقابلة لالستدامة. وإذا كانت نوعية األرباح غير جيدة وغير 
قابلة لالستدامة، فإنه يمكن تعديل قاعدة األرباح وذلك بمحض التقدير المطلق 

للجنة التعيينات والمكافآت. 

ويجب تحقيق المؤشرات الخاصة باألهداف المالية حتى تتكون لدى البنك أي 
مبالغ قابلة للتوزيع ضمن المجموع المشترك للمكافآت. وتضمن معايير األداء 

أن مجموع المكافآت المتغير يتم تخفيضه بشكل عام عندما يحقق البنك أداًء 
ماليًا غير مشجع أو سلبي. وعالوة على ذلك، فإن المجموع المشترك للمكافآت 
المذكورة أعاله يخضع لتعديالت المخاطر وذلك بما يتفق مع تعديالت المخاطر 

وإطار الربط. 

مكافآت دوائر الرقابة 
يسمح مستوى المكافآت المقدمة للموظفين في دوائر الرقابة والدعم في 
البنك باالستعانة بموظفين أكفاء من ذوي الخبرة العالية في هذه الدوائر. 

ويضمن البنك أن الجمع بين المكافآت الثابتة والمتغيرة لموظفي دوائر الرقابة 
والدعم يجب أن يميل ويرجح لصالح المكافآت الثابتة. وتعتمد المكافآت المتغيرة 

لدائرة الرقابة على األهداف الخاصة بالدائرة وال يتم تحديدها بناء على األداء 
المالي الفردي لمجال العمل الذي تقوم هذه الدائرة بمراقبته. 

ويساهم نظام إدارة أداء البنك بدور رئيسي في تقرير أداء وحدات الدعم 
والرقابة على أساس األهداف المحددة لها. ويتم تركيز هذه األهداف بشكل 

أكبر على األهداف غير المالية والتي تشمل المخاطر والرقابة وااللتزام واالعتبارات 
األخالقية، باإلضافة إلى بيئة السوق والبيئة الرقابية، إلى جانب المهام التي تمثل 

قيمة مضافة والخاصة بكل وحدة من وحدات األعمال. 

المكافآت المتغيرة لوحدات األعمال 
يتم تحديد المكافأة المتغيرة لوحدات األعمال وبشكل رئيسي من خالل أهداف 
األداء األساسية المحددة لنظام إدارة أداء البنك. وتتضمن األهداف المالية وغير 

المالية، بما في ذلك رقابة المخاطر وااللتزام واالعتبارات األخالقية، باإلضافة إلى 
بيئة السوق والبيئة الرقابية. ويضمن األخذ في االعتبار تقييم المخاطر عند 

تقييم أداء األفراد أن أي اثنين من الموظفين يحققان نفس األرباح على المدى 
القصير ولكنهما يتحمالن حجمًا مختلفًا من المخاطر نيابة عن البنك تتم 

معاملتهما بشكل مختلف بموجب نظام المكافآت. 

إطار تقييم المخاطر 
 إن الغرض من روابط المخاطر هو ربط المكافآت المتغيرة بتوزيع المخاطر التي 

يواجهها البنك. وضمن مساعيه الهادفة إلى تحقيق ذلك، فإن البنك يأخذ بعين 
االعتبار المعايير الكمية والمعايير النوعية ضمن عملية تقييم المخاطرة. وتلعب 
المعايير الكمية وُحكم األفراد دورًا في تحديد تعديالت المخاطر. وتشمل عملية 

تقييم المخاطر الحاجة لضمان أن سياسة المكافآت قد تم تصميمها لتقليل 
حوافز الموظفين لقبول مخاطر كبيرة وغير ضرورية تتناسب مع نتائج المخاطر، 
وإنها تتضمن مزيجًا مناسبًا من المكافآت التي تتفق مع عملية ضبط المخاطر. 

اإلفصاحات المتعلقة بالمكافآت )تـتـمــة(
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وتأخذ لجنة التعيينات والمكافآت بعين االعتبار ما إذا كانت سياسة المكافآت 
المتغيرة تنسجم مع توزيع مخاطر البنك وتضمن بأنه من خالل عمليات إطار 
وعمليات تقييم المخاطر حسب التوقعات المستقبلية وتقييم المخاطر بأثر 

رجعي، فإن ممارسات المكافآت التي تعتبر فيها اإليرادات المستقبلية ذات 
التوقيت واالحتمال غير المضمون يتم تقييمها بكل عناية. 

وتأخذ تعديالت المخاطر بعين االعتبار جميع أنواع المخاطر، بما في ذلك المخاطر 
غير الملموسة والمخاطر األخرى مثل مخاطر السمعة ومخاطر السيولة وكلفة 

رأس المال. ويقوم البنك بعمليات تقييم المخاطر من أجل مراجعة األداء المالي 
والتشغيلي مقابل استراتيجية األعمال وأداء المخاطر قبل توزيع المكافآت 

السنوية. ويضمن البنك بأن إجمالي المكافآت المتغيرة ال يحد من قدرته على 
تعزيز وتقوية قاعدته الرأسمالية. ويلعب الوضع الحالي لرأس المال وعملية تقييم 

كفاية رأس المال الداخلي دورًا أساسيًا في تحديد مدى أهمية بناء رأس المال.

ويأخذ المجموع المشترك للمكافآت بعين االعتبار أداء البنك والذي يتم الحكم 
عليه في إطار إدارة مخاطر البنك. ويضمن هذا أن المجموع المشترك للمكافآت 

يتم تشكيله على أساس اعتبارات المخاطر واألحداث الهامة على مستوى البنك 
بشكل عام. 

 إن حجم ا المكافآت المتغيرة وتخصيصها ضمن دوائر البنك يأخذ في اعتباره 
التشكيلة الكاملة من المخاطر الحالية والمحتملة، بما في ذلك ما يلي: 

تكلفة وحجم رأس المال المطلوب لدعم المخاطر التي يتم تحملها وقبولها.  أ- 

ب- تكلفة وحجم مخاطر السيولة التي يتم تحملها وقبولها في سياق مزاولة 
نشاطات العمل. 

التناسق واالتساق مع توقيت واحتمال تحقيق إيرادات مستقبلية محتملة  ج- 
ضمن األرباح الحالية. 

وتبقى لجنة التعيينات والمكافآت على إطالع دائم بأداء البنك مقابل نظام 
إدارة المخاطر. وتستخدم لجنة التعيينات والمكافآت هذه المعلومات عند أخذ 
المكافآت بعين االعتبار من أجل ضمان التناغم والتوافق بين العوائد والمخاطر 

والمكافآت. 

تعديالت المخاطر 
لدى البنك نظام لتقييم المخاطر بأثر رجعي وهي عملية تقييم نوعية األداء 

الحقيقي من خالل االختبار الفعلي مقابل افتراضات المخاطر السابقة. 

وفي السنوات التي يعاني فيها البنك من خسائر جوهرية في أدائه المالي، فإن 
نظام تعديل المخاطر سيعمل بالطريقة التالية:

سيكون هناك تخفيض ملحوظ في إجمالي المكافآت المتغيرة. 	 

وعلى مستوى األفراد، فإن األداء الضعيف للبنك يعني عدم تحقيق مؤشرات 	 
األداء األساسية أو الوفاء بها. ولهذا فإن تصنيفات أداء الموظف تكون أقل 

مستوى. 

تخفيض قيمة األسهم أو المكافآت المؤجلة. 	 

تغييرات محتملة على فترات االستحقاق وتأجيالت إضافية للمكافآت غير 	 
المستحقة. 

وأخيرًا إذا تم اعتبار أهمية األثر النوعي والكمي للخسارة، فإنه يمكن األخذ 	 
بعين االعتبار التخصيصات القابلة لالسترداد للمكافآت المتغيرة. 

وتستطيع لجنة التعيينات والمكافآت، ومن خالل موافقة مجلس اإلدارة، 
استخدام وسائل الترشيد واتخاذ القرارات االختيارية التالية: 

زيادة/ تقليل تعديل تقييم المخاطر بأثر رجعي. 	 

إمكانية إجراء تأجيالت إضافية أو زيادة مبلغ مكافآت األسهم. 	 

االسترداد من خالل ترتيبات التخصيصات القابلة لالسترداد. 	 

إطار الخطأ واالسترداد 
تسمح المخصصات القابلة لالسترداد لمجلس إدارة البنك بأن يقرر؛إذا كان ذلك 
مناسبًا؛ للعناصر الغير مستحقة بموجب برنامج المكافآت المؤجلة أن يسقط 

الحق فيها/ يتم تعديلها أو بإمكانية استرداد التعويض المتغير الذي تم 
تسليمه وذلك في حاالت معينة. أما الهدف من وراء ذلك فهو السماح للبنك 

بالرد وبشكل مناسب إذا تبين بأن عوامل األداء التي تعتمد عليها قرارات 
المكافآت ال تعكس األداء المقابل على المدى الطويل. وتتضمن جميع المكافآت 

التعويضية المؤجلة مخصصات تساعد البنك على تقليل أو إلغاء المكافآت 
للموظفين الذين كان لسلوكهم الفردي آثار ضارة بشكل جوهري على البنك 

خالل سنة األداء ذات العالقة. 

وال يمكن اتخاذ أي قرار بسحب مكافأة الفرد إال فقط من قبل مجلس إدارة البنك. 

وتسمح المخصصات القابلة لالسترداد التي يتبعها البنك لمجلس اإلدارة بأن 
يقرر ؛إذا كان مناسبًا؛تعديل العناصر المستحقة/ غير المستحقة بموجب برنامج 

المكافآت المؤجلة وذلك في حاالت معينة. وتشمل هذه الحاالت ما يلي: 

وجود أدلة معقولة بأن هناك سوء سلوك متعمد أو أخطاء جوهرية أو 	 
إهمال أو عدم كفاءة لدى الموظف، مما يتسبب في تعريض البنك/ وحدة 
عمل الموظف لخسائر جوهرية في أدائها المالي أو معلومات غير صحيحة 

في البيانات المالية للبنك، أو إخفاق جوهري في إدارة المخاطر أو خسائر في 
سمعة البنك أو مخاطر تنشأ نتيجة لتصرفات هذا الموظف أو إهماله أو سوء 

سلوكه أو عدم كفاءته وذلك خالل سنة األداء ذات العالقة. 

قيام الموظف عن قصد وبشكل متعمد بتضليل السوق و/أو المساهمين، 	 
فيما يتعلق باألداء المالي للبنك خالل سنة األداء ذات العالقة. 

ويمكن استخدام االسترداد إذا كان التعديل الخاطئ للجزء غير المستحق غير 
كاف وذلك بالنظر إلى طبيعة وحجم المشكلة. 

عناصر المكافآت المتغيرة 
تشتمل المكافآت المتغيرة على العناصر الرئيسية التالية:

نقد مدفوع مقدمًا 
الجزء من المكافأة المتغيرة الذي يتم منحه ودفعه نقدًا عند االنتهاء من عملية 

تقييم األداء لكل سنة. 

نقد مؤجل
الجزء من المكافأة المتغيرة الذي يتم منحه ودفعه نقدًا على أساس نسبي على 

مدى ثالث سنوات. 

مكافآت أسهم مقدمًا
الجزء من المكافأة المتغيرة الذي يتم منحه وإصداره على شكل أسهم عند 

االنتهاء من عملية تقييم األداء لكل سنة. 

أسهم مؤجلة 
الجزء من المكافأة المتغيرة الذي يتم منحه ودفعه على شكل أسهم على 

أساس نسبي على مدى ثالث سنوات. 

هذا وتخضع جميع المكافآت المؤجلة للمخصصات الخاطئة. ويتم دفع جميع 
مكافآت األسهم لصالح الموظف بعد فترة احتفاظ مدتها ستة شهور اعتبارًا 

من تاريخ استحقاقه لها. ويرتبط عدد مكافآت أسهم رأس المال بسعر أسهم 
البنك حسب القواعد التي يتضمنها برنامج حوافز أسهم البنك. ويتم دفع أي 

أرباح نقدية على هذه األسهم إلى الموظف، باإلضافة إلى األسهم )أي بعد فترة 
االحتفاظ(. 
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اإلفصاحات المتعلقة بالمكافآت )تـتـمــة(

التعويض المؤجل 
يخضع الرئيس التنفيذي ونوابه وأكبر خمسة موظفين في الدوائر من حيث الراتب لقواعد التأجيل التالية: 

اإلسترداد *الخطأ *االحتفاظفترة االستحقاق نسب المبالغ المدفوعة عنصر التعويض المتغير

نعم--فوري٤٠%نقد مدفوع مقدمًا

نعمنعم-٣ سنوات ١٠%نقد مؤجل

نعمنعم٦ شهور٣ سنوات ٥٠%مكافآت أسهم مؤجلة

ويخضع جميع الموظفين الذين لديهم التغطية، أي مستوى مساعد المدير العام فما فوق، لقواعد التأجيل التالية:

اإلسترداد*الخطأ *االحتفاظفترة االستحقاق نسب المبالغ المدفوعة عنصر التعويض المتغير

نعم--فوري٥٠%نقد مدفوع مقدمًا

نعمنعم٦ شهورفوري ١٠%مكافآت أسهم مقدمة 

نعمنعم٦ شهور٣ سنوات ٤٠%مكافآت أسهم مؤجلة

ويمكن للجنة التعيينات والمكافآت، وباالعتماد على تقييمها لتوزيعات األدوار والمخاطر التي يتحملها الموظف أن تقوم بزيادة تغطية الموظفين والتي ستخضع 
لترتيبات التأجيل.

بيانات المكافآت المدفوعة 

مجلس اإلدارة و لجانه أ( 

٢٠١5٢٠١٤بآالف الدنانير البحرينية

١48٫٠٠٠٢٢٤.٥١٤أتعاب حضور جلسات

٣٦٨.٦٨٨-مكافآت

قسم ٢ 

مكافآت الموظفين ب( 

٢٠١5

عدد الموظفينبآالف الدنانير البحرينية
مكافآت مضمونةمكافآت عند التوقيعالمكافآت الثابتة

المكافأة المتغيرة

المجموع
مؤجلةمقدمة

أخرىأسهمنقدًاأسهمنقدًا)نقدًا/أسهم()نقدًا/أسهم(أخرىنقدًا

األشخاص المعتمدون
١,١٩٣-٢٣١١٥-٩٢-١٨٨-٦٧٧٥- وحدات العمل

٨٥١-٢٠-٣٣٥---٦٧٩٣- الرقابة والدعم

 أشخاص آخرون يتحملون
-----------مخاطر جوهرية 
٨,٠١٩----٧٣٥---٣٤٢٧.٢٨٤موظفون آخرون

١٠,٠٦٣-٨٦٠٥٢٣١٣٥-١٨٨-٣٥٤٨.٨٥٢المجموع 

٢٠١٤

عدد الموظفينبآالف الدنانير البحرينية
مكافآت مضمونةمكافآت عند التوقيعالمكافآت الثابتة

المكافأة المتغيرة

المجموع
مؤجلةمقدمة

أخرىأسهمنقدًاأسهمنقدًا)نقدًا/أسهم()نقدًا/أسهم(أخرىنقدًا

األشخاص المعتمدون
٩٨٧-١٣٦٣-٥٠---٥٨٦١- وحدات العمل

٦٣٧-٢٢-٤١٥---٧٥٦٩- الرقابة والدعم

 أشخاص آخرون يتحملون
-----------مخاطر جوهرية 
٩.٣٢٢----٦٣٧---٣٥٨٨.٦٨٥موظفون آخرون

١٠.٩٤٦-٧٢٨٥١٣٨٥---٣٧٠١٠.١١٥المجموع 

* يشمل مكافآت نهاية الخدمة
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المكافآت المؤجلة

2015

نقدًابآالف الدنانير البحرينية

األسهم

المجموع عدد

بآالف 
الدنانير 

البحرينية

13604٫75190103الرصيد االفتتاحي

421٫510٫126210252المكافآت التي تم منحها خالل العام

----المكافآت التي تم دفعها/إصدارها خالل العام

----تعديالت على الخدمة واألداء والمخاطر

)32()32()229٫533(-تغيير في قيمة المكافآت الغير مستحقة

551٫885٫344268323الرصيد النهائي

عدد أسهم المكافآت المؤجلة التي يتم منحها ودفعها على شكل أسهم يتم احتسابها على أساس متوسط السعر السوقي للسهم بما يتطابق مع نظام المكافآت للبنك والتي سوف يتم 
تحديدها بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٦.

2014

نقدًابآالف الدنانير البحرينية

األسهم

المجموع عدد
بآالف الدنانير 

البحرينية

----الرصيد االفتتاحي

13604.75190103المكافآت التي تم منحها خالل العام

----المكافآت التي تم دفعها/إصدارها خالل العام

----تعديالت على الخدمة واألداء والمخاطر

----تغيير في قيمة المكافآت الغير مستحقة

13604.75190103الرصيد النهائي
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أنشطة رعاية فعاليات القطاع المصرفي
من خالل الرعاية والمشاركة في كبرى المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالصناعة 

ودعم المبادرات األخرى، ساهم بنك البحرين اإلسالمي بدور فعال في تطوير 
القطاع المصرفي اإلسالمي العالمي، والقطاع المصرفي في مملكة البحرين:

مؤتمر العمل المصرفي والمالي اإلسالمي لهيئة المحاسبة والمراجعة 	 
للمؤسسات المالية واإلسالمية والبنك الدولي ٢٠١٥م. 

المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية ٢٠١٥م.	 

المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية ٢٠١٥م.	 

المؤتمر العالمي لألسواق المالية وصناديق االستثمار اإلسالمية ٢٠١٥م.	 

الدليل العالمي للتمويل اإلسالمي ٢٠١٥م. 	 

أنشطة الجمعية المصرفية في البحرين. 	 

تطوير الكوادر البحرينية
يعد بنك البحرين اإلسالمي من أكثر البنوك الداعمة للعمالة البحرينية، حيث ال 

يقتصر دور البنك على توفير فرص العمل والتطوير المهني للكوادر البحرينية 
فقط الذين يشكلون ٩٧% من إجمالي العمالة في البنك، بل يمتد هذا الدور 

ليصل إلى تشجيع ريادة األعمال وتهيئة قادة األعمال في المستقبل من خالل 
دعم المبادرات التالية:

صندوق الوقف للتدريب والتطوير في قطاع الخدمات اإلسالمية )معهد 	 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية(.

برنامج تمويل المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 	 
تمكين.

مبادرات وزارة التربية والتعليم في مجال التدريب.	 

برنامج التلمذة المهنية الصيفي لطلبة جامعة البحرين.	 

مؤتمرات وورش عمل ومعسكرات شبابية.	 

زيادة التوعية اإلسالمية
باعتباره مؤسسة مالية رائدة تلتزم بمبادئ الشريعة اإلسالمية، يحرص البنك 

على تعزيز الوعي باإلسالم والخدمات المصرفية اإلسالمية، وذلك من خالل دعم 
بعض المؤسسات الوطنية مثل:

حملة ركاز لتعزيز األخالق ٢٠١٥م.	 

دعم صندوق الزكاة التابع لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية.	 

مراكز تحفيظ القرآن الكريم.	 

الجمعيات الخيرية واإلسالمية.	 

مركز اكتشف اإلسالم.	 

مسابقة القارئ العالمي.	 

االرتقاء بمستوى رفاهية المجتمع
يساهم بنك البحرين اإلسالمي من خالل تبرعاته السخية وأنشطته الخيرية في 

رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع البحريني، وذلك من خالل:

دعم مجموعة واسعة من المؤسسات والفعاليات الخيرية والطبية 	 
والتعليمية والثقافية والرياضية والمجتمعية، بما في ذلك المؤسسة الخيرية 

الملكية.

تقديم المساعدة المالية لألسر المحتاجة واألفراد والمستحقين والمقبلين 	 
على الزواج.

استعراض المسؤولية االجتماعية

يحرص بنك البحرين اإلسالمي على االلتزام التام بدعم جهود التنمية االقتصادية والرفاهية 
االجتماعية لمملكة البحرين، وهو ما ينعكس جليًا على برنامج المسؤولية االجتماعية الذي يتبناه 
البنك. وفيما يلي عرض لبعض األنشطة الرئيسية لبرنامج المسؤولية االجتماعية خالل عام ٢٠١٥م:
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حوكمة الشركات

يحرص بنك البحرين اإلسالمي على االلتزام التام بأعلى معايير حوكمة الشركات، واالمتثال لمتطلبات نموذج المراقبة عالية المستوى )وتعديالته( الواردة من مصرف 
البحرين المركزي باعتباره مصرفًا يرتكز على قواعد السلوك وتحقيق القيمة. ويسعى البنك إلى تحقيق التوازن بين روح المبادرة واالمتثال لألنظمة وأفضل الممارسات 

في الصناعة، مع خلق القيمة لجميع األطراف ذات الصلة. وهذا يشمل على سبيل المثال تطبيق سياسات وشؤون البنك وفق متطلبات األحكام التنظيمية. كما 
تتضمن الحوكمة أيضًا إجراء مراجعات صحيحة ومتوازنة في جميع أنحاء المؤسسة لضمان اتخاذ اإلجراءات المناسبة بالطريقة المناسبة. وفي إطار جهود البنك الرامية 

إلى تحقيق مستويات أعلى من االلتزام، شهد عام ٢٠١٥م تعزيزًا قويًا لقسم االلتزام في البنك. فباإلضافة إلى تعيين استشاري خارجي لمراجعة سياسات وإجراءات 
البنك، تم عقد دورات مكثفة وجهًا لوجه حول إجراءات مكافحة غسيل األموال حضرها أكثر من ١٥٠ موظفًا، إلى جانب دورات مكافحة غسيل األموال المتوفرة على 

منصة التعليم اإللكتروني.

وواصل البنك التزامه الدائم بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، ويقوم بنشر عملياته بشفافية للهيئات التنظيمية والمساهمين واألطراف ذات الصلة.

أهم التطورات خالل عام ٢٠١5م:

تم تعيين السيد حسان أمين جرار رئيسًا تنفيذيًا للبنك.	 

تمت ترقية السيد محمد أحمد جناحي من منصب مدير عام الخدمات المساندة إلى نائب الرئيس التنفيذي، وهو منصب حديث التأسيس.	 

تم تعيين السيد فهيم أحمد شفيقي في منصب رئيس المخاطر، ليرأس دائرة االئتمان وإدارة المخاطر.	 

تم تعيين السيد داود خليل األشهب في منصب نائب مدير عام الموارد البشرية والخدمات العامة.	 

تم تعيين السيدة ميساء جودت الشنار في منصب مدير رئيسي - التخطيط االستراتيجي والتطوير.	 

تمت إعادة هيكلة إدارة البنك لتشكيل فريق عمل إداري عالمي المستوى، إضافة إلى دعم الفريق الحالي لتحقيق هذا المستوى.	 

تم تعيين استشاري خارجي لمراجعة التزام البنك بكافة السياسات واإلجراءات.	 

تم تعيين مدربين على مستوى عالمي لتقديم دورات مكثفة وجهًا لوجه حول مكافحة غسيل األموال وااللتزام، إلى جانب دورات مكافحة غسيل األموال على منصة 	 
التعليم اإللكتروني.

استمرار تطبيق االستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك التي تم تطويرها بالتعاون مع مجموعة بوسطن االستشارية.	 

تأسيس لجنة اإلدارة.	 

تشكيل لجنة االئتمان ومخاطر التشغيل.	 

االلتزام بمتطلبات إجراءات األمن المتعلقة بأجهزة الصراف اآللي والصادرة من مصرف البحرين المركزي.	 

االلتزام بتقارير فحص االئتمان الصادرة من مصرف البحرين المركزي.	 

تطبيق تعديالت المادة الخاصة بنموذج كفاية رأس المال من مصرف البحرين المركزي.	 

 رئيس االلتزام
وضمان الجودة

رئيس التدقيق الداخلي 
والرقابة الشرعية

مجلس
اإلدارة

الجمعية
هيئةالعامة

الرقابة الشرعية

مدير عام الخدمات 
المصرفية للشركات

مدير عام
الخدمات المساندة

رئيس
المدراء الماليين

مساعد مدير عام 
االئتمان وإدارة المخاطر

مدير عام الخدمات 
المصرفية لألفراد

مساعد مدير عام 
الخزينة واالستثمار

لجنة
التعيينات والمكافآت لجنة التدقيقاللجنة التنفيذيةالرئيس التنفيذيلجنة المخاطر

وحوكمة الشركات

الحوكمة والهيكل التنظيمي
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حوكمة الشركات )تـتـمــة(

أهم التطورات خالل عام ٢٠١5م )تـتـمــة(

تبني إجراءات إصدار شهادة التسجيل إلكترونيًا الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.	 

االلتزام بإجراءات الحماية ألجهزة الصراف اآللي خالل فترة إقامة سباق الفورموال. الصادرة من مصرف البحرين المركزي.	 

االلتزام بأحكام »المرأة في القطاع المالي والمصرفي ٢٠١٥م. الصادرة من مصرف البحرين المركزي.	 

تقديم استمارة كفاية رأس المال الفصلية بما يتماشى مع أحكام الجهة التنظيمية.	 

المشاركة في ورشة عمل مصرف البحرين المركزي حول تقنيات اختبارات الضغط والتخطيط الرأسمالي.	 

دمج متطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا( في استمارة زبائن بنك البحرين اإلسالمي، فضال عن أنظمة البنك. وقد اعتمدت هذه السياسة من 	 
قبل مجلس اإلدارة في يناير ٢٠١٥م، وتتوفر نسخة من الدليل اإلرشادي التدريبي على اإلنترنت في حالة رغبة الموظفين في اإلطالع عليها.

االستجابة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي التالية:	 

استمارة تشريعات PIRI معدلة.	 

استشارات بشأن اتفاقية بازل III )قسم القروض(.	 

التعديالت المقترحة على نموذج HC لمجلد. )جميع البنوك اإلسالمية المرخص لها(.	 

التعديالت المقترحة على نموذج إدارة المخاطر التشغيلية للبنوك.	 

التعديالت المقترحة على نموذج إدارة مخاطر االئتمان للبنوك.	 

ملكية المساهمين )5٪ فما فوق(

النسبةعدد األسهمالجنسيةالمساهم

٢٩.٠٦%٢٨٣.١٥٥.٩٢٣مملكة البحرين بنك البحرين الوطني

٢٩.٠٦%٢٨٣.١٥٨.٥٨٥مملكة البحرين الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التقاعد العسكري(

١٤.٤٢%١٤٠.٤٩٧.٣٢٩المملكة العربية السعودية بنك التنمية اإلسالمي

٧.١٨%٦٩.٩٣٢.٥٣٠دولة الكويت المجلس العام لألوقاف الكويتية 

توزيع ملكية األسهم حسب الجنسية

عدد األسهمالنسبةالدولة

٧٣.٠٣٧١١.٦٣١.٤٥٤%مملكة البحرين 

١٥.١٦١٤٧.٦٧٢.٦٩٦%المملكة العربية السعودية 

٨.٦٧٨٤.٤٦٣.٨٨٨%الكويت

٢.٩٤٢٨.٦٠٩.١٦٨%اإلمارات العربية المتحدة

٠.١٣١.٢٩٢.٧٤١%قطر

٠.٠٤٤٣٤.٥٥٣%األردن

٠.٠٣٣٠٨.١٢٥%أخرى

١٠٠٫٠٠٠9٧4٫4١٢٫6٢5٪المجموع
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توزيع ملكية أسهم أعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء الهيئة الشرعية واإلدارة العليا )كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5(
األسهم كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5أعضاء مجلس اإلدارة

٨٤.٦٥٨عبدالرزاق عبداهلل القاسم
عدد األسهم المحولة كما في ديسمبر ٢٠١٥العميد خالد محمد المناعي

عدد األسهم المحولة كما في ديسمبر ٢٠١٥محمد أحمد عبداهلل
٨٤.٦٥٨فاطمة عبداهلل بودهيش

عدد األسهم المحولة كما في ديسمبر ٢٠١٥طالل علي الزين
عدد األسهم المحولة كما في ديسمبر ٢٠١٥خليل إبراهيم نورالدين

١٨٤.٦٥٨إبراهيم حسين الجسمي
٨٤.٦٥٨عثمان إبراهيم العسكر

١٢٩.٠٧٠محمد الزروق رجب

أعضاء الهيئة الشرعية
١٥٧.٠٣٥الشيخ الدكتور عبداللطيف محمود آل محمود

١٢.١٢٣الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي
عدد األسهم المحولة كما في ديسمبر ٢٠١٥فضيلة الشيخ محمد جعفر الجفيري

عدد األسهم المحولة كما في ديسمبر ٢٠١٥فضيلة الشيخ عدنان عبد اهلل القطان
عدد األسهم المحولة كما في ديسمبر ٢٠١٥فضيلة الشيخ د. عصام خلف العنزي

مجلس اإلدارة

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
يضطلع أعضاء مجلس اإلدارة بمسؤولية اإلشراف على شؤون البنك بما يحقق مصالح المساهمين، مع المحافظة على التوازن بين مصالح اإلدارات واألقسام المتنوعة 
في البنك، بما في ذلك المخاوف ذات الصلة وشؤون الموظفين والمساهمين. ويتعين على أعضاء مجلس اإلدارة التعامل وفق معايير مهنية عالية عند اتخاذ كافة 

القرارات بما يتماشى مع اعتقادهم بأنها تحقق مصلحة البنك.

يوافق ويشرف المجلس على عمليات تنفيذ استراتيجيات البنك، ومراجعة واعتماد الخطة االستراتيجية. وفي إطار عملية المراجعة االستراتيجية، يتولى المجلس 
مراجعة كافة خطط األعمال واإلجراءات، وتحديد أهداف األداء، واإلشراف على االستثمارات الكبيرة وعمليات البيع واالستحواذ. ويقوم المجلس كل عام بإعادة تقييم 
أهداف البنك واستراتيجياته وخططه في الجلسة الخاصة ببحث االستراتيجية التي تعقد سنويًا. ويمكن اإلطالع على مسؤوليات مجلس اإلدارة تفصيليًا في تقرير 

حوكمة الشركات الوارد في موقع البنك اإللكتروني، وفي ميثاق مجلس اإلدارة.

تشكيل مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي من تسعة أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين، من بينهم أربعة أعضاء مستقلين. وتستغرق مدة كل مجلس ثالث سنوات. 

وقد أعيد انتخاب مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية في. يوليو ٢٠١٣. تم إدراج نبذة عن أعضاء المجلس في صفحة رقم ٩ من هذا التقرير السنوي.

السيد عبدالرزاق عبداهلل القاسم - رئيس مجلس اإلدارة. ١

العميد خالد محمد المناعي - نائب رئيس مجلس اإلدارة. ٢

السيد طالل علي الزين - عضو مجلس اإلدارة. ٣

السيد خليل إبراهيم نورالدين - عضو مجلس اإلدارة. ٤

السيد إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي - عضو مجلس اإلدارة. ٥

السيد عثمان إبراهيم العسكر - عضو مجلس اإلدارة. ٦

السيد محمد أحمد عبداهلل - عضو مجلس اإلدارة. ٧

السيدة فاطمة عبداهلل بودهيش - عضو مجلس اإلدارة. ٨

السيد محمد هادي المجعي - عضو مجلس اإلدارة )حل محله السيد محمد الزروق رجب في ٢٠١٥/١٢/٣٠(. ٩
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تعيين أعضاء جدد لمجلس اإلدارة
تنص سياسة حوكمة الشركات التي أقرها المجلس على ضرورة حصول كل عضو جديد على برنامج تعريفي رسمي مفصل من قبل رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة 

العليا، حيث يتم تعريفه برؤية البنك وتوجهاته االستراتيجية، فضال عن قيمه المحورية بما في ذلك القواعد األخالقية، وممارسة حوكمة الشركات، واألمور المالية، 
والعمليات التشغيلية.

لجان مجلس اإلدارة
قام مجلس اإلدارة بتشكيل أربع لجان، وهي اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق، لجنة التعيينات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر. وتملك كل لجنة ميثاقها الخاص الذي 

يحدد مسؤوليات أعضائها.

لجان مجلس اإلدارة - العضوية واألهداف

األهدافاألعضاءلجنة اإلدارة

العميد خالد محمد المناعي )رئيس اللجنة(اللجنة التنفيذية

خليل إبراهيم نورالدين

طالل علي الزين

مراجعة االستراتيجيات واألداء. ومراجعة عروض االستثمارات 
المقترحة الجديدة، وعروض االئتمان، واستراتيجيات التخارج.

تجتمع اللجنة ست مرات في السنة على األقل.

لجنة التدقيق

)بما في ذلك مسؤوليات لجنة الحوكمة(

إبراهيم حسين الجسمي )رئيس اللجنة(

عثمان إبراهيم العسكر

محمد هادي المجعي

اإلشراف على إصدار البيانات المالية الفصلية والسنوية بكل 
أمانة ونزاهة.

 مراجعة المخاطر والمخصصات وانخفاض القيمة، االلتزام 
بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على األقل.

عبدالرزاق عبداهلل القاسم )رئيس اللجنة(لجنة التعيينات والمكافآت

العميد خالد محمد المناعي

محمد أحمد عبداهلل

اإلشراف على سياسة التعويضات والمكافآت.

اإلشراف على عمليات تعيين وترقية كبار الموظفين وأعضاء 
مجلس اإلدارة.

تجتمع اللجنة مرتين في السنة على األقل.

فاطمة عبداهلل بودهيش )رئيس اللجنة(لجنة إدارة المخاطر

محمد أحمد عبداهلل

متابعة وضع المخاطر على مستوى البنك بأكمله بشكل 
مستقل، وتقديم التوجيهات الالزمة المتعلقة بالمخاطر لكل 

من مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة بشكل دوري.

تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على األقل.

تقييم مجلس اإلدارة ولجانه
أجرت لجنة التعيينات والمكافآت تقييمًا للمجلس ولجانه من خالل توزيع استمارات استبيان على كل عضو في المجلس، وتبعها تقييم كل لجنة وأعضائها. وقد 

أظهرت اللجنة ارتياحها للنتائج اإليجابية المتحققة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
بلغت رسوم حضور االجتماعات المدفوعة ألعضاء المجلس، بما في ذلك مصاريف السفر إجمالي ١٤٨ ألف دينار بحريني في عام ٢٠١٥م.

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
اجتمع مجلس إدارة البنك سبع مرات خالل عام ٢٠١٥م. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الجلسات. وهذا يتجاوز الحد األدنى المطلوب والذي يبلغ أربع جلسات على األقل 

سنويًا وفق متطلبات مصرف البحرين المركزي. وتشير األحكام التنظيمية إلى ضرورة حضور أعضاء مجلس اإلدارة ٧٥% على األقل من جميع اجتماعات المجلس في 
سنة مالية معينة، وذلك لتمكين المجلس من أداء مسؤولياته بفعالية وكفاءة. وقد التزم جميع األعضاء بذلك خالل ٢٠١٥م. يوضح الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس 

اإلدارة الجتماعات لجان المجلس.
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حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس في عام ٢٠١5م

٢8 أكتوبر٢  أغسطس٢9 يوليو١٢ مايو٢٣ مارس١١ فبراير١4 ينايراألعضاء

عبدالرزاق القاسم
)انضم في. يونيو ٢٠١٣(

العميد خالد محمد المناعي
×)انضم في ١١ يونيو ٢٠١٣(

فاطمة عبداهلل بودهيش
)انضمت في. يونيو ٢٠١٣(

محمد أحمد عبداهلل
)انضم في ١١ يونيو ٢٠١٣(

طالل علي الزين
×)انضم في. يوليو ٢٠١٣(

خليل إبراهيم نورالدين
)انضم في. يوليو ٢٠١٣(

إبراهيم حسين الجسمي
)انضم في. يوليو ٢٠١٣(

عثمان إبراهيم العسكر
)انضم في. يوليو ٢٠١٣(

محمد هادي المجعي
)انضم في ٢٦ يناير ٢٠١٥(.

)حل محله محمد الزروق رجب في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥(

_
×××

اجتماعات وحضور أعضاء اللجنة التنفيذية:

١4 ديسمبر٢9 نوفمبر9 سبتمبر5 أغسطس١4 يوليو9 يونيو3 يونيو١5 أبريل١٢ مارس3 فبراير٢١ ينايراألعضاء

العميد خالد محمد المناعي

خليل إبراهيم نورالدين

×××طالل علي الزين

اجتماعات وحضور أعضاء لجنة التدقيق وحوكمة الشركات:

٢٧ أكتوبر٢8 يوليو١١ مايو٢6 أبريل١6 أبريل١٠ فبراير٢ فبراير١3 ينايراألعضاء

إبراهيم حسين الجسمي

عثمان إبراهيم العسكر

××___محمد هادي المجعي

اجتماعات وحضور أعضاء لجنة إدارة المخاطر:

٧ أكتوبر١3 يونيو٢4 يونيو8 أبريل5 أبريل٢٢ مارس٢٧ ينايراألعضاء

فاطمة عبداهلل بودهيش

محمد أحمد عبداهلل

اجتماعات وحضور أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت:

١٢ نوفمبر١٠ أغسطس١٠ مارس١ مارساألعضاء

عبدالرزاق عبداهلل القاسم

العميد خالد محمد المناعي

محمد أحمد عبداهلل
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هيكل حوافز اإلدارة المرتبط باألداء
يقوم بنك البحرين اإلسالمي بتطبيق خطة إدارة األداء المرتبطة بالحوافز والمكافآت لفريق اإلدارة وموظفي البنك على أساس سنوي. يدفع البنك شهريًا رواتب وبدالت 

ومكافآت للرئيس التنفيذي، وأعضاء اإلدارة التنفيذية والمدراء.

مكافآت اإلدارة العليا
بلغ مجموع مكافآت اإلدارة العليا، بما في ذلك الرواتب األساسية، والبدالت الثابتة، وتوزيع المكافآت مليون دينار بحريني لعام ٢٠١٥م.

لجان اإلدارة
تم تشكيل عدد من لجان اإلدارة لمساعدة الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة على إنجاز مهامهم، وضمان اإلشراف الكافي على أنشطة البنك. وقد تم تأسيس عدد من 

اللجان الجديدة بينما انتهى العمل في بعض اللجان خالل عام ٢٠١٥م.

لجان اإلدارة - العضوية واألهداف

األهدافاألعضاءلجنة اإلدارة

حسان أمين جرار )رئيس اللجنة*(لجنة األصول والمديونيات
محمد أحمد جناحي

عبدالرحمن تركي
فهيم شفيقي**

خالد الدوسري
نادر البستكي

شغل محمد أحمد جناحي منصب رئيس اللجنة سابقًا   *
حتى يوليو ٢٠١٥م

كان الدكتور محمد بلقامي عضوًا سابقًا في اللجنة حتى   **
٣١ أكتوبر ٢٠١٥م

إدارة ومتابعة مخاطر السيولة في البنك على 
أساس تعاوني متناسق.

حسان أمين جرار )رئيس اللجنة(لجنة االئتمان واالستثمار
محمد أحمد حسن جناحي*

فهيم شفيقي**
عبدالرحمن تركي

نادر البستكي
شغل محمد أحمد جناحي منصب رئيس اللجنة سابقًا   *

حتى يوليو ٢٠١٥م
كان الدكتور محمد بلقامي عضوًا سابقًا في اللجنة حتى   **

٣١ أكتوبر ٢٠١٥م

بذل كافة الجهود واالهتمام لإلشراف وتوجيه 
ومراجعة إدارة مخاطر االئتمان ضمن محفظة 

التمويل في البنك، ومراجعة السياسات 
واالستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهداف 

االستثمار.

محمد أحمد جناحي )رئيس اللجنة(لجنة الزكاة والتبرعات والقرض الحسن
حمد فاروق الشيخ
خالد وهيب الناصر
علي حسن دعيج

وتهدف اللجنة إلى الوفاء بمسؤوليات البنك 
اإلجتماعية تجاه المجتمع من خالل توزيع أموال 
الزكاة والتبرعات والدخل غير الشرعي ومبالغ 

االلتزام بالتبرع من المماطلين للمستحقين 
لها. باإلضافة إلى تقديم القروض الحسنة 

ألغراض العالج والزواج والترميم وغيرها.

حسان أمين جرار )رئيس اللجنة(لجنة المخصصات
محمد أحمد جناحي*

فهيم شفيقي**
خالد الدوسري

خالد محمود )مراقب(
* شغل محمد أحمد جناحي منصب رئيس اللجنة سابقًا 

حتى يوليو ٢٠١٥م
كان الدكتور محمد بلقامي عضوًا سابقًا في اللجنة حتى   **

٣١ أكتوبر ٢٠١٥م

مساعدة الرئيس التنفيذي في مراجعة 
مخصصات البنك. كما تضطلع بمسؤولية 

إعداد سياسات المخصصات مع األخذ في 
االعتبار الحفاظ على أهداف مستويات المخاطر 

االستراتيجية للبنك.
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خطة اإلحالل الوظيفي
تشتق خطة اإلحالل الوظيفي في البنك عناصرها من استراتيجية العمل والنظرة المستقبلية. وتهدف هذه الخطة إلى تطوير وإعداد الموظفين لمواجهة الطلب 

المستقبلي على خدمات ومنتجات البنك. ويتم اختيار الكوادر المؤهلة والقادرة على شغل الوظائف الرئيسية في البنك، كما تضمن هذه العملية تعزيز قدرتنا على 
تلبية المتطلبات التنظيمية والوفاء بالتزاماتنا.

االلتزام
تماشيًا مع المبادئ التوجيهية لمصرف البحرين المركزي قام البنك بتعيين رئيس مستقل إلدارة االلتزام، يرفع تقاريره مباشرة إلى مجلس اإلدارة، ويتمتع بصالحية 

االتصال المباشر مع فريق اإلدارة العليا، فضال عن اإلطالع على كافة المعلومات السرية للبنك. ويكون مدير االلتزام بمثابة منسق مركزي لجميع األمور التنظيمية 
المتعلقة بمصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، وغيرها من الهيئات التنظيمية. ويطبق البنك سياسات وإجراءات شاملة تضمن التزامه الكامل لكافة لوائح 

مصرف البحرين المركزي، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسيل األموال المناسبة.

مكافحة غسيل األموال
قام بنك البحرين اإلسالمي بتعيين مراقب لإلبالغ عن حاالت غسيل األموال. كما يطبق البنك سياسة مكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، ويحرص على 

إجراء تدريبات دورية لموظفيه حول سبل التحديد واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة. من ناحية أخرى، يتبع البنك سياسة رشيدة في »العناية بالزبائن«، و«الملكية 
النفعية«، ومبادئ »اعرف زبونك«. وعلى ضوء متطلبات مصرف البحرين المركزي، يقوم مراقب البنك المسؤول عن اإلبالغ عن حاالت غسيل األموال بمراجعة فعالية 

إجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسيل األموال بشكل دوري.

شكاوى الزبائن
تتولي وحدة حل المشكالت التابعة لقسم ضمان الجودة مسؤولية إدارة شكاوى الزبائن. فبعد استالم أي شكوى، تقوم الوحدة بتحويلها إلى الدائرة المختصة للرد 
عليها. وبعد تحليل الرد، يتم االتصال بالزبون بناء على ما جاء فيها. ويمكن لزبائن بنك البحرين اإلسالمي استخدام الموقع اإللكتروني للبنك أو التواصل عبر مركز 

االتصال لتقديم الشكوى. ويتم تقديم الشكوى ومتابعتها ورفعها إلى مصرف البحرين المركزي.

مدونة قواعد السلوك
يطبق بنك البحرين اإلسالمي أعلى معايير السلوك األخالقي. وقد تم تطوير مدونة قواعد السلوك في العمل لكي تسري على جميع السلوكيات الشخصية 

والمهنية لكافة األطراف ذات الصلة. وتنطبق هذه القواعد على أعضاء مجلس اإلدارة، وفريق اإلدارة، والموظفين، والموظفين المؤقتين، والمتعاقدين المستقلين، 
واالستشاريين، سواء كانوا يعملون لدى البنك أو يمثلونه ويمثلون مصالحه.

اإلفصاحات واالتصاالت
يجري بنك البحرين اإلسالمي كافة االتصاالت مع األطراف ذات الصلة بأسلوب مهني رفيع وشفافية وأمانة ودقة وفي الوقت المناسب. وتشتمل أهم قنوات االتصال 
األساسية على التقرير السنوي، ونشرة البنك، والموقع اإللكتروني، واإلعالنات الدورية في وسائل اإلعالم المحلية. وفي إطار استراتيجية اإلفصاحات واالتصاالت التي 

يطبقها البنك، يعتبر موقعه اإللكتروني )www.bisb.com( بمثابة مستودع للمعلومات المالية، وتقارير مجلس اإلدارة، واإليضاحات المالية، والبيانات المالية، وغيرها 
من المعلومات ذات الصلة مثل منتجات وخدمات البنك والبيانات الصحفية التي تصدر دوريًا لوسائل اإلعالم.

.www.bisb.com مالحظة: يتضمن تقرير حوكمة الشركات الصادر عن بنك البحرين اإلسالمي ٢٠١٥م معلومات إضافية، وقد تم نشر التقرير على موقع البنك



اطلعت الهيئة على الميزانية 
العامة وقائمة الدخل وقائمة 

التدفقات النقدية واإليضاحات 
المرفقة بها وأسس احتساب 

الزكاة
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

عن أعمال بنك البحرين اإلسالمي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

الشيخ د. عبد اللطيف محمود آل محمود
رئيس الهيئة

الشيخ عدنان عبد اهلل القطان
عضو الهيئة

الشيخ د. عصام خلف العنزي
عضو الهيئة

الشيخ محمد جعفر الجفيري
نائب الرئيس

الشيخ د. نظام محمد صالح يعقوبي
عضو الهيئة

فتقدم هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين اإلسالمي إليكم تقريرها التالي عن 
المالية المنتهية  الرقابة الشرعية على عمليات البنك واستثماراته للسنة  أعمال 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م تنفيذا للتكليف المناط بها وفقا للنظام األساسي:

طرحها  التي  بالمعامالت  المتعلقة  والعقود  والتطبيقات  العمليات  راقبنا  لقد 
البنك خالل العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، وقمنا بالمراقبة الواجبة 
إلبداء رأينا عن التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك بالفتاوى 

والقرارات واإلرشادات المحددة التي صدرت من قبلنا.

البنك بتنفيذ استثماراته وأعماله وفقا ألحكام  التزام  الهيئة أن مسئولية  وتقرر 
أما  اإلدارة،  عاتق  على  يقع  الشرعية  الرقابة  هيئة  وفتاوى  اإلسالمية  الشريعة 
مسئولية الهيئة فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناًء على  ما تمت مراقبته من 

عمليات البنك إلعداد تقرير لكم.

لقد خططنا مع إدارة  الرقابة الشرعية الداخلية لتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول 
على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي 
وفتاوى  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  يخالف  لم  البنك  بأن  معقوالً  تأكيدًا  إلعطائنا 

وقرارات الهيئة.

لقد اشتملت مراقبتنا على الفحص والتوثيق لإلجراءات المتبعة من البنك على 
الرقابة  إدارة  أو عن طريق  مباشرة  إما  العمليات  أنواع  نوع من  اختبار كل  أساس 

الشرعية الداخلية تطبيقا لمنهجية التدقيق الشرعي المعتمدة من الهيئة.

التي  المعامالت  تدقيق  في  مهمتها  الداخلية  الشرعية  الرقابة  إدارة  أدت  وقد 
في  البنك  التزام  تبين  التي  الهيئة  إلى  الدورية  تقاريرها  ورفعت  البنك،  يجريها 

تعامالته واستثماراته بفتاوى وقرارات الهيئة.

التي  الداخلية  الشرعية  الرقابة  إدارة  من  للهيئة  المرفوعة  التقارير  احتوت  وقد 
بلغت سبعة وعشرين )٢٧( تقريرًا على نتائج مراجعة الملفات والعقود والعمليات 
الهيئة  وحصلت  الهيئة،  من  المعتمدة  السنوية  التدقيق  لخطة  وفقًا  المنفذة 
لحصولها  المعنية  الدوائر  ممثلي  من  المطلوبة  والتفسيرات  المعلومات  على 
على تأكيد مقبول بأن البنك لم يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية وفتاوى وقرارات 

الهيئة.

خاللها  أصدرت  السنة  خالل  اجتماعًا   )١١( عشر  أحد  ولجانها  الهيئة  عقدت  وقد 
خمسة وتسعين )٩٥( قرارًا وفتوى، وأقرت فيها أربعة وثالثين )٣٤( عقدًا.

كما اطلعت الهيئة على الميزانية العامة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية 
في  المنتهية  المالية  للسنة  الزكاة  احتساب  وأسس  بها  المرفقة  واإليضاحات 

٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، وترى الهيئة:

منها . ١ اعتمد  لما  موافقة  الهيئة  فحصتها  التي  المالية  القوائم  جميع  أن 
المحاسبة  هيئة  من  الصادرة  والمحاسبية  الشرعية  للمعايير  ومطابقة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

الهيئة تمت وفقا . ٢ البنك واطلعت عليها  أبرمها  التي  والعمليات  العقود  أن 
لإلجراءات والقرارات التي صدرت من الهيئة.

األسس . ٣ مع  يتفق  االستثمار  حسابات  على  الخسارة  وتحميل  األرباح  توزيع  أن 
التي اعتمدت من الهيئة ووفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

أن المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة اإلسالمية قد . ٤
لت لصندوق التبرعات. ُحوِّ

طريقة . ٥ خالل  من  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وفقًا  تم  الزكاة  احتساب  أن 
احتساب صافي األصول المستثمرة، وعلى المساهم إخراج زكاة أسهمه كما 

ورد في التقرير المالي.

المحاسبة . ٦ هيئة  أصدرتها  التي  الشرعية  بالمعايير  التزم  قد  البنك  أن 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

يحب  لما  والتوفيق  والسداد  الرشاد  للجميع  يحقق  أن  القدير  العلي  اهلل  نسال 
ويرضى

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين، أما بعد..

إلى السادة مساهمي بنك البحرين اإلسالمي ش. م. ب.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد..
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تقرير مدققي الحسابات
إلى حضرات السادة المساهمين بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب، المنامة - مملكة البحرين

تقرير حول البيانات المالية الموحدة 
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لبنــك البحريــن اإلســالمي 
ش.م.ب )»البنــك«( والشــركات التابعــة لــه )»المجموعــة«( والتــي تتكــون مــن 
بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5، والبيانــات الموحــدة 
ومصــادر  النقديــة  والتدفقــات  الملكيــة  حقــوق  فــي  والتغيــرات  للدخــل 
واســتخدامات  ومصــادر  الحســن  القــرض  صنــدوق  امــوال  اســتخدامات 
ــخ، واإليضاحــات  ــك التاري ــة بذل ــات للســنة المنتهي ــزكاة والصدق صنــدوق ال
التــي تتكــون مــن ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات 

اإليضاحيــة األخــرى.

الماليــة  البيانــات  عــن  الحســابات  ومدققــي  اإلدارة  مجلــس  مســئولية 
الموحدة    

ان هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة والتــزام المجموعــة بالعمــل وفقــا ألحــكام 
وإن  البنــك،  إدارة  مجلــس  مســئولية  مــن  اإلســالمية  الشــريعة  ومبــادئ 
مســـئوليتنا هــي إبــداء الــرأي فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــا لمــا 

قمنــا بــه مــن أعمــال التدقيــق.

أساس الرأي

ــر التدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية  ــا وفقــا لمعايي ــم تدقيقن لقــد ت
الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية 
والتــي تتطلــب منــا وضــع وتنفيــذ خطــة للتدقيـــق للتأكــد بدرجــة معقولــة 
مــن خلــو البيانــات الماليــة الموحــدة مــن أي خطــأ جوهــري. يشــتمل التدقيــق 
علــى فحــص للمســتندات المؤيــدة للمبالــغ والمعلومــات الــواردة بالبيانــات 
الماليــة الموحــدة وذلــك عــن طريــق إجــراء اختبــارات لعينــات منهــا، كمــا 
ويشــتمل أيضــا علــى تقييــم للمبــادئ المحاســبية المتبعــة والتقديــرات 
الهامــة التــي تجريهــا اإلدارة باإلضافــة إلــى تقييــم عــام لعـــرض البيانــات 
الماليــة. إننــا نــرى أن مــا قمنــا بــه مــن أعمــال التدقيــق يشــكل أساســا ســليما 

للــرأي الــذي توصلنــا إليــه.

الـــرأي 

برأينــا أن البيانــات الماليــة الموحــدة تعطــي صـــورة حقيقيــة وعادلــة للمـــركز 
المالــي للمجموعــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5، ونتائــج أعمالهــا الموحــدة 
وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة، 
ومصــادر واســتخدامات أمــوال صنــدوق القــرض الحســن الموحــد، ومصــادر 
واســتخدامات أمــوال صنــدوق الــزكاة والصدقــات الموحــد للســنة المنتهيــة 
بذلــك التاريــخ، وذلــك وفقــا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة 
وقواعــد  ومبــادئ  اإلســالمية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة 

ــة الشــرعية للبنــك. الشــريعة اإلســالمية الصــادرة عــن هيئــة الرقاب

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والمجلــد رقــم )٢( مــن 

دليــل أنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي، نفيــد بمــا يلــي:

إن البنــك يحتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة وان البيانــات الماليــة  أ( 
معهــا؛ تتفــق  الموحــدة 

إن المعلومــات الماليــة  الــواردة فــي تقريــر رئيــس مجلــس اإلدارة متفقــة  ب( 
مــع البيانــات الماليــة الموحــدة؛ 

أنــه لــم يــرد إلــى علمنــا وقــوع أية مخالفات خالل الســنة لقانون الشــركات  ج( 
ــة البحرينــي، أو قانــون مصــرف البحريــن المركــزي والمؤسســات  التجاري
 ٢ رقــم  )المجلــد  المركــزي  البحريــن  أنظمــة مصــرف  دليــل  أو  الماليــة 
البحريــن  رقــم 6 وتوجيهــات مصــرف  المجلــد  النافــذة مــن  والفقــرات 
البحريــن  مصــرف  عــن  الصــادرة  المــال  أســواق  أنظمــة  أو  المركــزي(، 
المركــزي والقــرارات ذات العالقــة أو أنظمــة وإجــراءات بورصــة البحريــن 
أو لمتطلبــات عقــد التأســيس والنظــام األساســي للبنــك، يمكــن أن  
يكــون لهــا أثــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال البنــك أو مركــزه المالــي؛

التــي  والمعلومــات  اإليضاحــات  علــى جميــع  اإلدارة  مــن  وقــد حصلنــا  د( 
التدقيــق. ألغــراض  طلبناهــا 

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخيص الشريك ١٠٠

٢١  فبراير ٢٠١6
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بيان المركز المالي الموحد
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

إيضاح

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

الموجودات
36١.١١45٢.١١8نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

473.١٥٠68.567إيداعات لدى مؤسسات مالية
547٥.6484٠8.٠٢١موجودات التمويل

6١3٠.63٥١٢3.56١استثمارات في أوراق مالية
8١١8.٠6١١٠٢.٢77إجارة منتهية بالتمليك

8١٥.69٢١4.٠65إيجارات مستحقة القبض
7٢8.١١63٠.835إستثمارات في شركات زميلة

١٠43.6٠١53.934إستثمارات في عقارات
9١6.64٠١7.١٠١ممتلكات ومعدات

١١١3.69١4.7٢8موجودات أخرى 
976.348875.٢٠7مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق المساهمين
المطلوبات 

93.٥١675.57٠ودائع من مؤسسات مالية
١4١.٢44١37.4٢3حسابات جارية للعمالء

١٢١6.6١6١6.5١8مطلوبات أخرى
٢٥١.376٢٢9.5١١مجموع المطلوبات

١36١٥.46٠566.6٠١حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
حقوق الملكية

١497.44١93.967رأس المال
)563()٥63(١4أسهم خزينة

-)879(أسهم خطة حوافز الموظفين
-٢.794عالوة إصدار اسهم

)١4.3٢٠(١٠.7١9إحتياطيات
١٠9.٥١٢79.٠84حقوق الملكية المنسوبة إلى حاملي أسهم الشركة األم 

١١-حصة غير مسيطرة
١٠9.٥١٢79.٠95مجموع حقوق المساهمين

976.348875.٢٠7مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق المساهمين

حّسان جّرارخالد المناعيعبدالرزاق القاسم
 الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٢ جزءًا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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4٥

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

إيضاح

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

الدخل
١733.٥3٠٢8.7٠٢دخل التمويل  

3.6٥9٢.535دخل اإلستثمار في الصكوك  
37.١893١.٢37

)٢3.379()٢١.٥8٢(عائد حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار
١6.39٥١6.٠9٢ حصة المجموعة كمضارب 

)7.٢87()٥.١87(4. ١3صافي عائد حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار 
3٢.٠٠٢٢3.95٠صافي دخل التمويل

)٢5٢()٥46(مصروفات ودائع من مؤسسات مالية
7.7466.45٢إيراد الرسوم والعموالت

١87393.99٠إيراد اإلستثمارات في أوراق مالية
١9١.١948.988إيراد اإلستثمارات في عقارات

)١.55٠()7١١(7حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
١.٢٢3١.٢73صافي أرباح العمالت األجنبية

-7٢إيرادات أخرى
4١.7١94٢.85١مجموع صافي الدخل

المصروفات
١٠.٢١٢١١.48٢تكاليف الموظفين

9١.٥٥4١.64١إستهالك 
٢٠9.79٥8.5٠٢مصروفات أخرى 

٢١.٥6١٢١.6٢5مجموع المصروفات
٢٠.١٥8٢١.٢٢6الربح قبل مخصص انخفاض قيمة الموجودات

)7.593()٥.٢٠3(١. ٢١مخصص انخفاض قيمة موجودات التمويل
)4.336()3.7٥٠(٢. ٢١مخصص انخفاض قيمة االستثمارات

١١.٢٠٥9.٢97ربح السنة
٢3١4.٠٢١١.76العائد األساسي والمخفض للسهم في األرباح )بالفلس(

حّسان جّرارخالد المناعيعبدالرزاق القاسم
 الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٢ جزءًا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

إيضاح

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

األنشطة التشغيلية
١١.٢٠٥9.٢97ربح السنة

تعديالت للبنود غير النقدية:
9١.٥٥4١.64١إستهالك

١٥.٢٠37.593. ٢١مخصص انخفاض قيمة موجودات التمويل 
٢3.7٥٠4.336. ٢١مخصص انخفاض قيمة االستثمارات

)3.6١7(١9339مخصص انخفاض / )استرجاع مخصص( القيمة لالستثمارات العقارية
ربح من بيع أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

)١.946(-١8حقوق الملكية
)4.95١()١.١66(١9ربح بيع استثمارات في عقارات

77١١١.55٠حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة
-)7٢(ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

)7٠(-أرباح أسهم من استثمارات في شركات زميلة
٢١.٥٢4١3.833الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
١.685)3.٠١٠(إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)64.8٠8()7١.٢٥6(موجودات التمويل
)١5.٠٢١()١9.١6٥(إجارة منتهية بالتمليك

)498()8.88٥(موجودات أخرى      
3.8٢١3١.49١حسابات جارية للعمالء      

١٠٢٢.9١١مطلوبات أخرى 
)١9.574(١7.946ودائع من مؤسسات مالية
)5٠.893(48.8٥9حسابات استثمار العمالء 

)١٠٠.874()١٠.٠64(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

-)١.٠9٢(شراء عقارات استثمارية
١١.98٠7.799استبعاد إستثمار عقاري

7٠-أرباح أسهم استثمارات في شركات زميلة
)5٠.٢٢9()٥٢.٥46(شراء إستثمارات في أوراق مالية

)١.7١5()١.48١(شراء ممتلكات ومعدات 
٥٠64٠استبعاد ممتلكات ومعدات

43.38٢3١.849مقبوضات بيع إستثمارات في أوراق مالية
)١٢.١86(749صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-١9.888إصدار أسهم اعتيادية

)١()4(أرباح أسهم مدفوعة
)١(١9.884صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)١١3.٠6١(١٠.٥69صافي التغير في النقد وما في حكمه
89.63٠٢٠٢.69١النقد وما في حكمه في ١ يناير

١٠٠.١9989.63٠النقد وما في حكمه في 3١ ديسمبر
يشتمل النقد وما في حكمه في نهاية السنة على ما يلي:

3١٢.٠١١9.٠48نقد في الصندوق
34.9364.٢95أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري

3١٠.١٠٢7.7٢٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
473.١٥٠68.567إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية اقل من9٠ يوما

١٠٠.١9989.63٠

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٢ جزءًا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بآالف الدنانير البحرينية بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٢ جزءًا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.

احتياطيات
حقوق 

الملكية
المنسوبة 

لمساهمي 
الشركة 

حصة غيراألم
مسيطرة

مجموع 
حقوق 

الملكية
رأس

المال
أسهم

خزانة

أسهم 
تحت خطة 

حوافز
الموظفين

عالوة 
إصدار 
أسهم

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
عام

إحتياطي
القيمة 

العادلة 
للعقارات

إحتياطي
القيمة 

العادلة 
لالستثمارات

أرباح
مستبقاة/

)خسائر
متراكمة(

مجموع 
االحتياطيات

79.٠84١١79.٠9٥)١4.3٢٠()3٥.٥9١(١١.8٠9١.٠٠٠7.36١١.١٠١--)٥63(93.967الرصيد في ١ يناير ٢٠١5

١١.٢٠٥-١١.٢٠٥١١.٢٠٥١١.٢٠٥--------ربح السنة
----------)94٠(-94٠أسهم صادرة خالل السنة

9١-9١------6١3٠--اسهم مخصصة خالل السنة
١9.888-١9.888------٢.794--١7.٠94إصدار أسهم اعتيادية

---٢7.399١4.٥9٠--)١.٠٠٠()١١.8٠9()3٠(--)١4.٥6٠(شطب خسائر متراكمة
صافي الحركة في احتياطي 

القيمة
)48٠(-)48٠()48٠(-)48٠(-------العادلة لإلستثمارات 

صافي الحركة في احتياطي 
القيمة

)٢76(-)٢76()٢76(--)٢76(------العادلة للعقارات
المحول من صافي الربح إلى

----)١.١٢١(---١.١٢١----اإلحتياطي القانوني

صافي الحركة في الحصة غير

)١١()١١(-----------مسيطرة
١٠9.٥١٢-7.٠8٥6٢١١.89٢١٠.7١9١٠9.٥١٢-٢.794١.١٢١)879()٥63(97.44١الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

76.874١.٢4٢78.١١6)١6.53٠()43.958(١٠.879١.٠٠٠١١.3٠١4.٢48--)563(93.967الرصيد في ١ يناير ٢٠١4

9.٢97-9.٢979.٢979.٢97--------ربح السنة
صافي الحركة في احتياطي 

القيمة
)3.١47(-)3.١47()3.١47(-)3.١47(-------العادلة لإلستثمارات 

صافي الحركة في احتياطي 
القيمة

)3.94٠(-)3.94٠()3.94٠(--)3.94٠(------العادلة للعقارات
المحول من صافي الربح إلى

----)93٠(---93٠----اإلحتياطي القانوني
صافي الحركة في الحصة غير

)١.٢3١()١.٢3١(-----------مسيطرة
79.٠84١١79.٠95)١4.3٢٠()35.59١(١١.8٠9١.٠٠٠7.36١١.١٠١--)563(93.967الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١4
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بيان مصادر واستخدامات أموال القرض الحسن الموحد
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية

أموال الصندوق
المتاحة للقرض

الحسن
 بآالف

الدنانير البحرينية

قرض حسن
مستحق القبض

 بآالف
الدنانير البحرينية ٢٠١٥

١٢8 48 8٠ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥
استخدامات أموال صندوق القرض الحسن

- )9( 9 الزواج
- )9( 9 أخرى )األوقاف(
- )١8( ١8 مجموع االستخدامات خالل السنة
- 38 )38( المدفوعات

١٢8 68 6٠ الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

١٢8 49 79 الرصيد في ١ يناير ٢٠١4
استخدامات أموال صندوق القرض الحسن

- )٢٢( ٢٢ الزواج
- )3( 3 أخرى )األوقاف(
- )٢5( ٢5 مجموع االستخدامات خالل السنة
- ٢4 )٢4( مدفوعات

١٢8 48 8٠ الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١4

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

مصادر القرض الحسن
١٢٥١٢5مساهمة البنك

33تبرعات 
١٢8١٢8

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٢ جزءًا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات الموحد
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٢ جزءًا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات
٢8٢٢٢5أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة

6١6659دخل ال يتوافق مع الشريعة اإلسالمية )أتعاب محتسبة على قروض متأخرة السداد(
١5٠-تبرعات

898١.٠34مجموع مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات خالل السنة

استخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات
١٠344١الجمعيات الخيرية

3٢33١١مساعدات ألسر محتاجة
4٢675٢مجموع استخدامات أموال الصندوق خالل السنة

47٢٢8٢أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنة



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي 2015

٥٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

النشأة والنشاط. ١
تأســس بنــك البحريــن اإلســالمي ش.م.ب )»البنــك«( فــي مملكــة البحريــن ســنة ١979 بموجــب المرســوم األميــري رقــم ٢ لســنة ١979، ومســجل لــدى وزارة 
الصناعــة والتجــارة بموجــب سجـــل تجــاري رقــم 99٠٠، لمزاولــة األعمــال المصرفيــة واألنشــطة الماليــة التجاريــة األخــرى وفقــا لتعاليــم الشــريعة اإلســالمية. يــزاول 
البنــك أعمالــه بموجــب ترخيــص مصرفــي للتجزئــة صــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي وهــو الجهــة الرقابيــة للبنــك. إن هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك هــي 

الجهــة المنــوط بهــا التأكــد مــن التــزام البنــك فــي معامالتــه وأعمالــه بمبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية. إن البنــك مــدرج فــي بورصــة البحريــن.

عنوان البنك المسجل هو مبنى 7٢٢، طريق ١7٠8، مجمع 3١7، المنامة، مملكة البحرين. 

لدى البنك عشرة فروع )٢٠١4: احد عشرة فرعا( تعمل جميعها بمملكة البحرين. 

تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة علــى البيانــات الماليــة للبنــك والبيانــات الماليــة للشــركة التابعــة لــه )»المجموعــة«(. يمتلــك البنــك نســبة ١٠٠٪ مــن رأس 
مــال أبعــاد العقاريــة ش.م.ب )مقفلــة(. 

خــالل الســنة، قــام البنــك بتصفيــة شــركتين تابعــة لــه مملوكــة بالكامــل، وهمــا بــي أي أس بــي أم أم أف ش.م.ب )مقفلــة( و بــي أي أس بــي صنــدوق أســواق 
المال.

شركة أبعاد العقارية ش.م.ب )مقفلة(

تأسســت الشــركة فــي مملكــة البحريــن بتاريــخ 8 أبريــل ٢٠٠3 بــرأس مــال مصــرح بــه ومدفــوع بالكامــل يبلــغ ٢5 مليــون دينــار بحرينــي. بــدأت أبعــاد عملياتهــا 
خــالل ســنة ٢٠٠7. األنشــطة الرئيســية ألبعــاد االســتثمار فــي العقــارات )وفقــا لمبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية(.

لقد تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة وفقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١6.

السياسات المحاسبية الهامة. ٢
إن السياســات المحاســبية الهامــة المتبعــة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة هــي موضحــة أدنــاه. تــم تطبيــق هــذه السياســات المحاســبية مــن 

قبــل المجموعــة علــى نحــو ثابــت كمــا كانــت مطبقــة فــي الســنوات الســابقة.

أ(  معايير جديدة والتعديالت والتفسيرات 
المعايير المحاسبية والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من ١ يناير ٢٠١٥

معيار المحاسبة المالي رقم )٢3( - التوحيد

أصــدرت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية تعديــالت علــى معيــار المحاســبة المالــي رقــم )٢3(. تســتعرض هــذه التعديــالت 
توضيحــات وتوســع مــن ســيناريوهات تقييــم الســيطرة عندمــا تملــك المنشــأة أقــل مــن غالبيــة حقــوق التصويــت فــي االســتثمار. وعلــى وجــه الخصــوص، 
تــم تقديــم مبــدأ ســلطة األمــر الواقــع. يوضــح التعديــل أنــه عندمــا تملــك المؤسســة الماليــة اإلســالمية أقــل مــن غالبيــة حقــوق التصويــت فــي االســتثمار، 

قــد توجــد الســيطرة  مــن خــالل:

االتفاق مع المساهمين اآلخرين في الشركة، أو الشركة نفسها؛ أ( 
الحقوق الناتجة من االتفاقات التعاقدية األخرى؛ ب( 

حقوق تصويت المؤسسة المالية اإلسالمية )سلطة األمر الواقع(؛ ج( 
حقوق تصويت محتملة؛   د( 

مزيجا مما سبق. هـ( 

باإلضافــة لذلــك، فــإن معيــار المحاســبة المالــي رقــم )٢3( ال يقــدم توجيهــا محــددًا لتقييــم الســيطرة علــى شــركات ذات األغــراض الخاصــة، حيــث يقــوم 
ــر  ــة عنهــم. وكان البنــك / الشــركة يلجــأ للتوجيهــات ذات العالقــة فــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاري المســتثمرين بتفويــض البنــك / الشــركة بالنياب
الماليــة. نتيجــة لتعديــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )١٠( )التوحيــد(، قامــت المجموعــة بتغييــر سياســتها المحاســبية لتحديــد متــى تملــك 
الســيطرة علــى شــركات األغــراض الخاصــة لتتماشــى مــع المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )١٠(. يركــز نمــوذج الســيطرة الجديــد علــى مســتوى 
صالحيــة اتخــاذ القــرار علــى شــركات األغــراض المحــددة والحقــوق المملوكــة لآلخريــن وإجمالــي منافــع البنــك / الشــركة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا. علــى 
وجــه الخصــوص، تــم تقديــم توجيهــات موســعة لتقييــم ســلطة المجموعــة علــى االســتثمار والتــي ســتعتبر علــى أنهــا طــرف رئيســي )بشــكل أساســي 
مــن أجــل منفعتهــا الذاتيــة(، ومتــى ســتؤخذ فــي االعتبــار علــى أنهــا وكيــل )بشــكل أساســي لمنفعــة مســتثمريها(. يتطلــب مــن الطــرف الرئيســي توحيــد 

شــركة األغــراض الخاصــة، بينمــا ليــس مطلوبــا مــن الوكيــل توحيــد شــركة األغــراض الخاصــة.         

قامــت المجموعــة بإعــادة تقييــم اســتنتاج الســيطرة علــى اســتثماراتها كمــا فــي ١ ينايــر ٢٠١5، كونــه تاريــخ التطبيــق المبدئــي لهــذه التعديــالت، ولــم ينتــج 
عــن هــذا أي تغييــرات فــي اســتنتاجات المجموعــة الحاليــة علــى الســيطرة والتوحيــد.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي 2015

٥١

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٢

أ(  معايير جديدة والتعديالت والتفسيرات  )تتمة(

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد
المعاييــر أوالتفســيرات الجديــدة التاليــة ســارية المفعــول ألول مــرة للســنة الماليــة مــن أو بعــد ١ ينايــر ٢٠١6، والتــي يتوقــع أن يكــون لهــا أثــرًا جوهريــا علــى 

المجموعــة.

معيار المحاسبة المالي رقم )٢7( - حسابات االستثمار

ــي رقــم )5( - اإلفصاحــات عــن  ــي رقــم )٢7( - حســابات االســتثمار فــي ديســمبر ٢٠١4 ليحــل محــل معيــار المحاســبة المال ــم إصــدار معيــار المحاســبة المال ت
ــي رقــم )6(  - حقــوق ملكيــة حاملــي حســابات  ــاح بيــن حقــوق المســاهمين وحاملــي حســابات االســتثمار، ومعيــار المحاســبة المال أســس تخصيــص األرب
االســتثمار ومــن حكمهــم. هــذا المعيــار ســاري المفعــول للســنوات الماليــة التــي تبــدأ مــن ١ ينايــر ٢٠١6. ليــس مــن المتوقــع ان يكــون لتطبيــق هــذا المعيــار 

أي أثــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

التطبيق المبكر
لم يقم البنك بتطبيق أي من المعايير  الجديدة بشكل مبكر خالل السنة.

ب( بيان باإللتزام 
أعــدت البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية وطبقــا لقانــون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي. وفقــا لمتطلبــات هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، لألمــور التــي ال تنطــوي تحــت مظلــة معاييــر 
المحاســبة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية تســتخدم المجموعــة توجيهــات مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 

الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي.

ج( أساس األعداد
أعــدت البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء «اإلســتثمارات العقاريــة« و«أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة 
ــان الدخــل« والتــي يتــم قياســها بالقيمــة  ــة مــن خــالل بي ــة المدرجــة بالقيمــة العادل ــة » و«أدوات أســهم حقــوق الملكي ــة مــن خــالل حقــوق الملكي العادل

ــة.  العادل

إن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة يتطلــب اســتخدام بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة. كمــا يتطلــب أيضــا مــن اإلدارة اجتهــادًا فــي تطبيق السياســات 
المحاســبية للمجموعــة. يتــم مراجعــة التقديــرات والفرضيــات بصــورة مســتمرة. يتــم احتســاب التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم 
فيهــا هــذا التعديــل وأي فتــرات مســتقبلية متأثــرة. تعتقــد اإلدارة أن الفرضيــات المســتخدمة مناســبة، وأن البيانــات الماليــة الموحــدة تعــرض الوضــع المالــي 
والنتائــج بشــكل عــادل. ان األمــور التــي تتطلــب قــدر كبيــر مــن االجتهــاد أو التعقيــد أو التــي تتطلــب فرضيــات وتقديــرات مؤثــرة علــى البيانــات الماليــة 

الموحــدة مبينــة فــي إيضــاح )٢( د د.

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للبنك وشركاته التابعة )المشار إليهم معا »بالمجموعة«( كما في 3١ ديسمبر من كل سنة.

تــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بالدينارالبحرينــي والتــي هــي أيضــا العملــة الرئيســية لعمليــات المجموعــة. تــم تقريــب جميــع القيــم إلــى أقــرب ألــف 
دينــار بحرينــي إال إذا ذكــر خــالف ذلــك.

د( أساس التوحيد 
الشــركات التابعــة هــي مؤسســات )وتشــمل شــركات ذات أغــراض خاصــة( خاضعــة لســيطرة المجموعــة. توجــد الســيطرة عندمــا يكــون للمجموعــة ســلطة، 
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي إدارة السياســات الماليــة والتشــغيلية لمؤسســة مــن أجــل الحصــول علــى منافــع مــن أنشــطتها. يتــم توحيــد البيانــات 

الماليــة للشــركات التابعــة مــن تاريــخ تحويــل الســيطرة إلــى المجموعــة ويتــم التوقــف عــن توحيــد البيانــات الماليــة عنــد فقــدان تلــك الســيطرة.

أعدت البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للبنك، باستخدام سياسات محاسبية متوافقة.

تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة بالكامل.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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٥٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٢

هـ( النقد وما في حكمه
لغــرض بيــان التدفقــات النقديــة الموحــد، يشـــتمل »النقــد ومــا فــي حكمــه« علــى نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى مصــرف البحريــن المركــزي ، باســتثناء 

ودائــع االحتياطــي اإلجبــاري، وأرصــدة لــدى بنــوك ومؤسســات ماليــة بتواريــخ إســتحقاق أصليــة لفتــرة 9٠ يومــا أو أقــل.

و(  إيداعات لدى مؤسسات مالية 
تشــتمل إيداعــات ادى مؤسســات ماليــة بصــورة أساســية علــى ذمــم مرابحــات ســلع مدينــة وذمــم الوكالــة المدينــة. تظهــر ذمــم مرابحــات الســلع المدينــة 
صافــي مــن األربــاح المؤجلــة ومخصــص انخفــاض القيمــة، إن وجــد. وتظهــر ذمــم الوكالــة المدينــة بالتكلفــة مطروحــا منهــا مخصــص انخفــاض القيمــة ، إن 

وجــد. 

ز(  موجودات التمويل
تتكــون موجــودات التمويــل مــن عقــود تمويــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد. وتشــمل التمويــالت المقدمــة 
مــن خــالل المرابحــات والمشــاركات. يتــم احتســاب موجــودات التمويــل مــن تاريــخ نشــأتها وتظهــر بالتكلفــة المطفــأة بعــد طــرح مخصصــات اإلنخفــاض فــي 

القيمــة، إن وجــدت. 

ح(  تمويل المرابحات 
تشتمل المرابحات بشكل أساسي على معامالت البيع المؤجل )مرابحات(، وتظهر صافي من األرباح المؤجلة ومخصصات انخفاض القيمة، إن وجدت. 

تمويــالت المرابحــات هــي معامــالت بيــع بشــروط مؤجلــة. وتقــوم المجموعــة بترتيــب معاملــة المرابحــات بشــراء ســلعة )والتــي تمثــل موضــوع المرابحــة( ومــن 
ثــم إعــادة بيعهــا للمرابــح )المســتفيد( بعــد احتســاب هامــش الربــح علــى التكلفــة. إن ســعر البيــع )التكلفــة مضافــا إليهــا هامــش الربــح( يعــاد ســداده علــى 

أقســاط مــن قبــل المرابــح بموجــب الفتــرة المتفــق عليهــا.  

ط(  تمويل المشاركات 
تدرج تمويل المشاركات بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع بعد طرح مخصص انخفاض القيمة ، إن وجد.

المشــاركة هــي شــكل مــن أشــكال الشــراكة فــي رأس المــال. تــدرج هــذه بالقيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع بعــد طــرح أي انخفــاض فــي القيمــة. تقــاس 
المشــاركة فــي رأس المــال الــذي تقدمــه المجموعــة فــي البدايــة عينيــا )إذا لــم تكــن نقــدًا( بالقيمــة العادلــة للموجــودات. وإذا نتــج عــن تقييــم الموجــودات 

أي فــرق بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة، فــإن هــذا الفــرق يحتســب كربــح أو خســارة للمجموعــة. 

ي(  إستثمارات في األوراق المالية
ــون تظهــر بالتكلفــة المطفــأة وأدوات مصنفــة كاســتثمارات فــي  تشــتمل اإلســتثمارات فــي األوراق الماليــة علــى أدوات مصنفــة فــي اســتثمارات فــي دي
حقــوق الملكيــة تظهــر بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة وأدوات مصنفــة كاســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة تظهــر بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

بيــان الدخــل.

تحتســب جميــع اإلســتثمارات فــي األوراق الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة، والتــي تعــد القيمــة للمقابــل المدفــوع متضمنــة تكاليــف االســتحواذ، بإســتثناء 
اإلســتثمارات التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل، حيــث يتــم تحميــل تكاليــف االســتحواذ علــى بيــان الدخــل الموحــد.

أدوات دين تظهر بالتكلفة المطفأة 
هــذه اســتثمارات ذات مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد متضمنــة الربــح ورأس المــال. الحقــا بعــد االحتســاب المبدئــي، يتــم قيــاس هــذه االســتثمارات 
بالتكلفــة المطفــأة عــن أســاس طريقــة معــدل الربــح الفعلــي بعــد طــرح مخصصــات اإلنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت. يتــم احتســاب أي ربــح أو خســارة 

ــن. ناتجــة مــن أدوات الديــن فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد إلغــاء احتســاب أو انخفــاض قيمــة أدوات الدي

أدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
الحقــا لعمليــة الشــراء، يتــم إعــادة قيــاس أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة، مــع احتســاب األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة كبنــد منفصــل فــي حقــوق 
الملكيــة حتــى يتــم إلغــاء احتســاب اإلســتثمار، أو عندمــا يصبــح اإلســتثمار منخفــض القيمــة. عنــد إلغــاء االحتســاب أو انخفــاض قيمتــه، فــإن الربــح أو الخســارة 

المتراكمــة المســجلة مســبقا فــي حقــوق الملكيــة يتــم احتســابها فــي بيــان الدخــل الموحــد للســنة.

ال يتــم اســترجاع خســائر انخفــاض قيمــة أدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة مــن خــالل بيــان الدخــل الموحــد، وإنمــا 
يتــم احتســاب الزيــادة فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرًة فــي حقــوق الملكيــة.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٢
ي(  إستثمارات في األوراق المالية   )تتمة(

أدوات حقوق الملكية تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تقاس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة ويحتسب أي تغير في قيمتها العادلة في بيان الدخل الموحد.

ك(  القيمة العادلة
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لإلســتثمارات المتداولــة فــي األســواق الماليــة المنظمــة بالرجــوع إلــى أســعار العطــاءات المعلنــة فــي الســوق عنــد إقفــال العمــل 

بتاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد. 

بالنســبة لإلســتثمارات التــي ليــس لهــا أســعار ســوقية مدرجــة، فإنــه يتــم تحديــد تقديــرات معقولــة للقيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية الحاليــة 
ألداة أخــرى مشــابهة لهــا، أو بنــاءًا علــى تقييــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية. يتــم تحديــد القيــم النقديــة المعادلــة مــن قبــل المجموعــة بموجــب معــدالت 

الربــح الحاليــة للعقــود المشــابهة فــي الشــروط وخصائــص المخاطــر. 

االســتثمارات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة والتــي ال يســتطيع البنــك تحديــد قيمتهــا العادلــة بصــورة مســتمرة مثــل االســتثمارات 
التــي ليــس لهــا ســوق مــدرج أو طــرق أخــرى مناســبة للحصــول علــى القيمــة العادلــة تظهــر بالتكلفــة مطروحــا منهــا مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة.

ل(  إستثمار في شركات زميلة
الشــركات الزميلــة هــي مؤسســات تمتلــك المجموعــة فيهــا، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أكثــر مــن ٢٠٪ مــن حقــوق التصويــت وتمــارس ســلطة مؤثــرة 

عليهــا ولكــن مــن دون التحكــم او التحكــم المشــترك فــي سياســاتها الماليــة والتشــغيلية.

يتــم إحتســاب قيمــة اإلســتثمار فــي الشــركات الزميلــة مبدئيــا بالتكلفــة ويتــم زيــادة أو خفــض هــذه القيمــة بإحتســاب حصــة الُمســتثِمر مــن ربــح أو خســارة 
الشــركة الُمســتثَمر فيهــا بعــد تاريــخ اإلســتحواذ. تنخفــض القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار بالتوزيعــات المســتلمة مــن الشــركة الُمســتثَمر فيهــا. قــد يكــون 
مــن الضــروري عمــل تســويات للقيمــة الدفتريــة عنــد وجــود أي تغييــر فــي حصــة المســتثمر فــي الشــركة والتــي قــد تنتــج عــن تغيــرات فــي ملكيــة الشــركة 
الُمســتثَمر فيهــا. عندمــا تتعــدى حصــة المجموعــة مــن الخســائر حصتهــا فــي الشــركة الزميلــة، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة إلــى ال شــيء ويتــم وقــف 
إحتســاب أي خســائر إضافيــة، بإســتثناء فــي الحــاالت التــي يكــون علــى المجموعــة إلتزامــات قانونيــة أو إعتباريــة أو فــي حالــة قيــام المجموعــة بدفــع مبالــغ 

نيابــة عــن الشــركة الزميلــة.

تقــوم المجموعــة فــي بيــان المركــز المالــي بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت انخفــاض قيمــة اإلســتثمار فــي الشــركة الزميلــة. إذا كان األمــر 
كذلــك، تحتســب المجموعــة مبلــغ انخفــاض القيمــة والــذي يعــد الفــرق بيــن القيمــة العادلــة للشــركات الزميلــة والقيمــة الدفتريــة، وتحتســب المبلــغ فــي 

بيــان الدخــل الموحــد.

إن تواريــخ إعــداد تقاريــر الشــركات الزميلــة والمجموعــة، متطابقــة والسياســات المحاســبية للشــركات الزميلــة مطابقــة لتلــك المســتخدمة مــن قبــل 
ــج الشــركات  ــم اســتخدام احــدث المعلومــات الماليــة الحتســاب نتائ ــة. ت المجموعــة فيمــا يتعلــق بالمعامــالت واألحــداث المتشــابهة فــي الظــروف المماثل

الزميلــة وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة.

م( إجارة منتهية بالتمليك 
تحتســب هــذه مبدئيــا بالتكلفــة. تتكــون موجــودات اإلجــارة واإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك بصــورة رئيســية مــن أراضــي ومبانــي وبعــض الموجــودات األخــرى. 
اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك هــي عبــارة عــن عقــد تأجيــر والــذي بموجبــه يتــم نقــل ملكيــة األصــل المســتأجر الخاضــع لإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك للمســتأجر 

عنــد نهايــة عقــد اإلجــارة )شــروط اإلجــارة(، بشــرط ســداد جميــع أقســاط اإلجــارة. 

يحتســب اإلســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت لجميــع اإليجــارات المنتهيــة بالتمليــك فيمــا عــدا األراضــي )والتــي تعتبــر ذات عمــر غيــر محــدد(،  وفقــا 
لمعــدالت يتــم حســابها لشــطب التكلفــة لــكل أصــل علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة. 
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٢

ن( إستثمارات عقارية
يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض اإليجــار أو لغــرض االســتفادة مــن الزيــادة فــي قيمتهــا أو لكليهمــا كإســتثمارات عقاريــة. يتــم تســجيل 
اإلســتثمارات العقاريــة مبدئيــا بالتكلفــة، والتــي تعــد القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع وتكاليــف الشــراء المرتبطــة بالعقــار. بعــد االحتســاب المبدئــي، يتــم 
إعــادة قيــاس اإلســتثمارات العقاريــة الــى القيمــة العادلــة ويتــم احتســاب التغيــرات فــي القيمــة العادلــة )فقــط األربــاح( كإحتياطــي القيمــة العادلــة للعقــارات 

فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد.

يتــم أوالً تعديــل الخســائر الناتجــة مــن التغيــرات فــي القيــم العادلــة لإلســتثمارات العقاريــة مقابــل إحتياطــي القيمــة العادلــة للعقــارات إلــى حــد الرصيــد 
ــم احتســابها فــي بيــان الدخــل  ــة وجــود خســائر غيــر محققــة ت ــم يتــم احتســاب الخســائر المتبقيــة فــي بيــان الدخــل الموحــد. فــي حال المتوفــر، ومــن ث
الموحــد فــي الفتــرات الماليــة الســابقة، فإنــه يجــب احتســاب األربــاح غيــر المحققــة للســنة الحاليــة فــي بيــان الدخــل الموحــد إلــى حــد تحميــل رصيــد دائــن 
ــى إحتياطــي القيمــة  ــة ســابقا إل ــاح المتراكمــة المحول ــل األرب ــه يتــم تحوي للخســائر الســابقة فــي بيــان الدخــل الموحــد. عندمــا يتــم إســتبعاد العقــار، فأن

ــة للعقــارات إلــى بيــان الدخــل الموحــد. العادل

س(  ممتلكات ومعدات
تحتســب المعــدات مبدئيــا بالتكلفــة. يتــم رســملة تكلفــة اإلضافــات والتحســينات الرئيســية؛ ويتــم احتســاب الصيانــة والتصليحــات فيبيــان الدخــل الموحــد 
عنــد تكبدهــا. تحتســب األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن االســتبعاد ضمــن اإليــرادات األخــرى. يحتســب اإلســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت وعلــى مــدى 

األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات. 

يتم احتساب اإلستهالك على النحو التالي: 

٢5 - 35 سنةمباني
5 سنواتتركيبات وتجهيزات 

5 سنواتمعدات
5 سنواتأثاث

ع(  حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار 
تمثــل حقــوق أصحــاب حســابات اإلســتثمار أمــواالً يحتفــظ بهــا البنــك فــي حســابات إســتثمار غيــر مقيــدة، ولــه حريــة التصــرف فــي إســتثمارها. يخــول أصحــاب 
حســابات اإلســتثمار البنــك بإســتثمار أموالهــم بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة مــن غيــر وضــع قيــود مــن حيــث المــكان والطريقــة والغــرض مــن إســتثمار 

هــذه األمــوال. 

يحتســب البنــك رســوم إدارة )رســوم مضــارب( علــى أصحــاب حقــوق اإلســتثمار. مــن إجمالــي اإليــراد مــن حســابات اإلســتثمار، يتــم تخصيــص اإليــراد العائــد 
إلــى أصحــاب حســابات اإلســتثمار بعــد توفيــر المخصصــات، واإلحتياطيــات )إحتياطــي معادلــة األربــاح وإحتياطــي مخاطــر االســتثمار( وبعــد طــرح حصــة البنــك 
كمضــارب. يتــم تخصيــص اإليــراد مــن قبــل إدارة البنــك ضمــن حــدود مشــاركة األربــاح المســموح بهــا بموجــب شــروط حســابات اإلســتثمار. يتحمــل البنــك 

المصروفــات اإلداريــة المتعلقــة بــإدارة هــذه األمــوال واليتــم تحميلهــا علــى أصحــاب حســابات اإلســتثمار.

تظهر حسابات اإلستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة األرباح ومخاطر اإلستثمارات، إن وجدت. 

ف( إحتياطي مخاطر اإلستثمار
احتياطيــات مخاطــر اإلســتثمار هــي عبــارة عــن مبالــغ تــم تخصيصهــا مــن دخــل حقــوق ملكيــة حاملــي حســابات اإلســتثمار، بعــد تخصيــص حصــة المضــارب، 

تحســبا للخســائر المســتقبلية لحقــوق ملكيــة حاملــي حســابات اإلســتثمار.  

ص(  إحتياطي معادلة األرباح
تقــوم المجموعــة بتخصيــص بعــض المبالــغ الفائضــة مــن األربــاح ليتــم توزيعهــا علــى حقــوق ملكيــة حاملــي حســابات اإلســتثمار بعــد األخــذ فــي االعتبــار 
ــغ فــي المحافظــة علــى مســتوى عائــد معيــن مــن اإلســتثمارات لحقــوق ملكيــة حاملــي حســاب  حصــة المضــارب مــن الدخــل. يتــم إســتخدام هــذه المبال

اإلســتثمار. 
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ق(  الزكاة
يتــم احتســاب الــزكاة علــى أســاس الــزكاة للمجموعــة طبقــا لمعيــار المحاســبة المالــي رقــم 9 الصــادر عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
اإلســالمية باســتخدام طريقــة صافــي األمــوال المســتثمرة. تدفــع المجموعــة الــزكاة التــي تحتســب بنــاء علــى األرقــام الموحــدة لإلحتياطــي القانونــي 
واالحتياطــي العــام وأرصــدة األربــاح المســتبقاة فــي بدايــة الســنة. ويدفــع المســاهمون الــزكاة المتبقيــة عليهــم بأنفســهم. وتقــــع مســئولية دفــع الــزكاة 

المســتحقة علــى حقــوق ملكيــة حاملــي حســابات اإلســتثمار والحســابات األخــرى علــى حاملــي تلــك الحســابات. 

ر(  مخصصات
يتــم احتســاب المخصــص فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا تكــون علــى الشــركة التزامــات )قانونيــة أو إعتباريــة( مــن جــراء معامــالت ســابقة وعندمــا يكــون 

مــن المحتمــل وجــود تدفــق خارجــي لمنافــع اقتصاديــة لســداد هــذه االلتزامــات، ويمكــن عمــل تقديــر موثــوق لمبالــغ هــذه اإللتزامــات.

ش(  أرباح أسهم 
تحتسب أرباح أسهم المساهمين كمطلوبات في السنة التي تم اإلعالن عنها.

ت(  إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالية

موجودات مالية 
يتم إلغاء احتساب األصل المالي )أو أي جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة( عند:

انقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ 
قيام المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من األصل سواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد 

الملكية الجوهرية المتعلقة باألصل أو )ب( عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية للموجودات 
ولكنها قامت بنقل السيطرة على األصل؛ أو 

احتفاظ المجموعة بحقوقها في إستالم التدفقات النقدية من األصل، ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري 
إلى طرف ثالث بموجب »ترتيب سداد«.

عندمــا تقــوم المجموعــة بنقــل حقوقهــا فــي إســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل، أو دخلــت فــي ترتيــب ســداد، ولــم تقــم بنقــل أو إبقــاء جميــع مخاطــر 
وعوائــد الملكيــة الجوهريــة لألصــل، ولــم يتــم نقــل الســيطرة علــى األصــل، فإنــه يتــم احتســاب األصــل إلــى حــد اســتمرار مشــاركة المجموعــة فــي األصــل.

مطلوبات مالية 
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.

ث( أسهم خزينة
هــذه هــي أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة التــي تــم إعــادة شــراؤها مــن خــالل وســيطها الخــاص. يتــم طــرح أســهم الخزينــة مــن رأس المــال 
ويتــم احتســابها بالتكلفــة علــى أســاس المتوســط المرجــح. يتــم إحتســاب المقابــل المدفــوع أو المســتلم مــن شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق 
الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة مباشــرًة ضمــن حقــوق الملكيــة. ال يتــم احتســاب ربــح أو خســارة فــي بيــان الدخــل الموحــد مــن شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء 

أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة. 

خ( إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية
ــاح المصــادر غيــر اإلســالمية إلــى حســاب  ــراد مــن مصــدر يتنافــى مــع الشــريعة اإلســالمية. ووفقــا لذلــك، تحــول أرب تلتــزم المجموعــة بعــدم إحتســاب أي إي

ــة.   ــذي تســتخدمه المجموعــة لألعمــال الخيري ــة ال األعمــال الخيري

ذ(  تمويل مشترك وذاتي 
تصنــف اإلســتثمارات والتمويــل والذمــم المدينــة الممولــة بصــورة مشــتركة مــن قبــل المجموعــة وحقــوق ملكيــة حاملــي حســابات اإلســتثمار ضمــن بنــد 
»تمويــل مشــترك« فــي البيانــات الماليــة الموحــدة. تصنــف اإلســتثمارات والتمويــل والذمــم المدينــة الممولــة فقــط مــن قبــل البنــك ضمــن » التمويــل الذاتــي«.
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ض(  مقاصة األدوات المالية
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد فقــط عندمــا يوجــد حــق قانونــي قابــل للتنفيــذ 

الجــراء مقاصــة للمبالــغ المعتــرف بهــا وعنــد وجــود نيــة للتســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو تســييل الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي آن واحــد.

ظ(  إحتساب اإليراد
مرابحة

يحتســب إيــراد المرابحــة علــى أســاس التناســب الزمنــي علــى الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا العقــد بإســتخدام معــدل الربــح الفعلــي. يتــم اســتثناء 
اإليــرادات ذات العالقــة بالحســابات المتأخــرة عــن الســداد 9٠ يومــا مــن بيــان الدخــل الموحــد.

مشاركة
يتــم إحتســاب أربــاح وخســائر البنــك المتعلقــة بمعامــالت عقــود المشــاركة التــي تبــدأ وتنتهــي خــالل فتــرة ماليــة واحــدة فــي بيــان الدخــل وقــت تصفيتهــا 
)إنتهــاء العقــد(. إذا كانــت هــذه العقــود تتخلــل أكثــر مــن فتــرة ماليــة، يتــم إحتســاب األربــاح بالمقــدار الــذي تــوزع فيــه هــذه األربــاح خــالل تلــك الفتــرة ووفقــا 

لنســبة المشــاركة فــي األربــاح المنصــوص عليهــا فــي عقــد المشــاركة.

صكوك
يتم إحتساب اإليراد من الصكوك بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية التي تغطيها هذه األدوات.

إيداعات لدى مؤسسات مالية
يتــم احتســاب إيــراد ودائــع لــدى مؤسســات ماليــة علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا العقــد، بنــاءًا علــى أصــول المبالــغ القائمــة والربــح المتفــق 

عليــه مــع العمــالء.

إجارة  منتهية بالتمليك
ــراد  ــراد اإلجــارة واإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك بالتناســب علــى الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا عقــد التأجيــر. يتــم طــرح االســتهالك مــن إي يتــم احتســاب إي

ــة بالتمليــك.  اإلجــارة المنتهي

إيراد أرباح األسهم
تحتسب أرباح األسهم عند نشؤ حق االستالم. 

إيراد من موجودات اإلجارة
يحتسب إيراد اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى شروط عقد اإلجارة.

إيراد الرسوم والعموالت
إيــراد الرســوم والعمــوالت التــي تعتبــر جــزءًا رئيســيا مــن معــدل الربــح الفعلــي لــألدوات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة المطفــأة يتــم إضافتهــا عنــد قيــاس 
معــدل الربــح الفعلــي لهــذه الموجــودات الماليــة. يتــم إحتســاب الرســوم والعمــوالت األخــرى، بمــا فــي ذلــك رســوم خدمــة الحســابات، وعمولــة البيــع، ورســوم 

اإلدارة، ورســوم عــرض وترتيــب األســهم، ورســوم ترتيــب التكتــالت، متــى تــم تقديــم الخدمــات ذات العالقــة.

حصة المجموعة كمضارب
يتم احتساب حصة المجموعة كمضارب نظير إدارتها حقوق ملكية حاملي حسـابات اإلستثمار بناًء على بنود وشروط االتفاقيات المتعلقة بالمضاربة. 

توزيع اإليرادات
يتم توزيع اإليرادات بالتناسب بين حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار والمساهمين على أساس متوسط األرصدة القائمة خالل السنة. 

غ(  العمالت األجنبية
يتــم تســجيل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ المعاملــة. يتــم تحويل الموجــودات والمطلـــوبات النقدية بالعـــمالت األجنبية إلى 

الدينــار البحرينــي بأســــعار الصــرف الســـائدة بتاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد. تحمــل جميــع الفروقــات الناتجــة إلــى بيان الدخــل الموحد. 

يتم تحميل األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تظهر بالقيمة العادلة في حقوق الملكية كجزء من تسوية القيمة العادلة. 
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٢

أأ(  انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتــم عمــل تقييــم فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي موحــد لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت انخفــاض قيمــة أصــل مالــي محــدد أو مجموعــة 
موجــودات ماليــة. إذا وجــد مثــل هــذا الدليــل، فإنــه يتــم تحديــد المبلــغ القابــل لإلســترداد المقــدر لهــذا األصــل وكذلــك أي خســارة ناتجــة مــن انخفــاض القيمــة، 
بنــاًءًا علــى تقييــم المجموعــة للقيمــة المقــدرة للمقابــل النقــدي، ويتــم احتســابه فــي بيــان الدخــل الموحــد. يتــم عمــل مخصصــات محــددة لتخفيــض جميــع 
العقــود الماليــة منخفضــة القيمــة لقيمهــا النقديــة المتوقــع تحقيقهــا. يتــم شــطب الموجــودات الماليــة فقــط فــي الحــاالت التــي تكــون اســتنفذت جميــع 

المحــاوالت إلســتردادها. يتــم تحديــد انخفــاض القيمــة علــى النحــو التالــي:

)أ(  للموجــودات التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة، فــإن انخفــاض جوهــري أو لفتــرة طويلــة فــي القيمــة العادلــة بأقــل مــن ســعر 
التكلفــة يعتبــر دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة. إذا وجــد مثــل هــذا الدليــل، فــإن انخفــاض القيمــة هــو الفــرق بيــن التكلفــة والقيمــة العادلــة، 

مطروحــا منهــا أي خســارة انخفــاض القيمــة تــم احتســابها مســبقا فــي بيــان الدخــل الموحــد.

  بالنســبة ألدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة ضمــن حقــوق الملكيــة، فــإن خســائر انخفــاض القيمــة المحتســبة فــي بيــان الدخــل الموحــد 
يتــم اســترجاعها بعــد االحتســاب المبدئــي مــن خــالل حقــوق الملكيــة.

ّــر قيمــة عادلــة موثوقــة، تقــوم    بالنســبة لإلســتثمارات التــي تظهــر بالتكلفــة مطروحــا منهــا مخصــص اإلنخفــاض فــي القيمــة بســبب عــدم توفـ
المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى حــدوث إنخفــاض فــي قيمــة كل إســتثمار عــن طريــق تقييــم المؤشــرات الماليــة أو 
التشــغيلية أو اإلقتصاديــة. يتــم إحتســاب مخصــص إنخفــاض فــي القيمــة إذا كانــت القيمــة التقديريــة القابلــة لإلســترجاع أقــل مــن تكلفــة اإلســتثمار.

)ب(  للموجــودات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، فــإن انخفــاض القيمــة هــو الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية 
مخصومــة بمعــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي.

ــة. يتــم إحتســاب  ــالت والذمــم المدين ــون، وموجــودات التموي تشــتمل هــذه الموجــودات علــى إســتثمارات فــي أدوات مصنفــة كإســتثمارات فــي دي
الخســائر فــي بيــان الدخــل فــي حســاب مخصصــات اإلنخفــاض فــي القيمــة. عندمــا يــؤدي حــدث الحــق إلــى إنكمــاش خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة، 
يتــم اســترجاع هــذه الخســائر فــي بيــان الدخــل. تأخــذ المجموعــة بعيــن اإلعتبــار أي أدلــة إلنخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة 

المطفــأة علــى أســاس فــردي وجماعــي.

ــة. جميــع الموجــودات الماليــة التــي وجــدت غيــر  ــة بصــورة فردي يتــم تقييــم اإلنخفــاض فــي القيمــة لجميــع الموجــودات الماليــة التــي تعتبــر جوهري
منخفضــة القيمــة بصــورة فرديــة يتــم فحصهــا بشــكل جماعــي إلنخفــاض القيمــة الــذي تــم تكّبــده ولكــن لــم يتــم تحديــده بعــد. الموجــودات الماليــة 
ــة يتــم تقييــم اإلنخفــاض فــي قيمتهــا عــن طريــق جمعهــا مــع تلــك الموجــودات التــي لهــا خصائــص مخاطــر  ــة بصــورة فردي التــي ال تعتبــر جوهري

إئتمــان متشــابهة.

ب ب( إستخدام التقديرات واألحكام في إعداد البيانات المالية الموحدة
فــي أثنــاء تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، تقــوم اإلدارة باســتخدام التقديــرات واألحــكام لتحديــد المبالــغ المحتســبة فــي البيانــات الماليــة 

الموحــدة. إن أهــم اســتخدامات الفرضيــات والتقديــرات هــي مــا يلــي:

فرضية االستمرارية 
قامــت إدارة البنــك بعمــل تقييــم لقــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس فرضيــة االســتمرارية، وهــي مقتنعــة بــأن لديهــا المصــادر لالســتمرار فــي 
أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بــأي أمــور غيــر مؤكــدة والتــي مــن الممكــن أن تســبب شــكوكا جوهريــة 

حــول قــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس فرضيــة االســتمرارية. ولذلــك، تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس فرضيــة االســتمرارية. 

إنخفاض القيمة
تقــوم المجموعــة بعمــل تقييــم فــي تاريــخ كل بيــان للمركــز المالــي الموحــد لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت انخفــاض قيمــة اصــل مالــي 
محــدد أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة. يعتبــر االصــل أو مجموعــة الموجــودات منخفضــة القيمــة إذا، وفقــط إذا، كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت 
ــه تأثيــر علــى  ــأن حــدوث تلــك الخســارة )أو األحــداث( ل ــره خســارة( وب انخفــاض القيمــة نتيجــة لحــدث أو أكثــر قــد بعــد االحتســاب المبدئــي )تكبــد علــى أث

التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة لألصــل أو مجموعــة الموجــودات ويمكــن تقديــره بصــورة موثوقــة. 

مخصص انخفاض القيمة الجماعي 
يتــم تقييــم انخفــاض القيمــة بصــورة جماعيــة للخســائر الناتجــة عــن تســهيالت التمويــل اإلســالمية التــي تعــد غيــر جوهريــة بشــكل فــردي، وللتســهيالت 
الهامــة بشــكل فــردي، عنــد تكبــد الخســارة لكــن عــدم اإلبــالغ عنهــا. يتــم تقييــم انخفــاض القيمــة الجماعــي بتاريــخ كل نهايــة ســنة، مــع عمــل مراجعــة 

بشــكل منفصــل لــكل محفظــة.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٢
ب ب(  إستخدام التقديرات واألحكام في إعداد البيانات المالية الموحدة  )تتمة(

التقييم العادل لإلستثمارات
ــخ  ــغ المدرجــة للموجــودات بتاري ــر علــى المبال ــرات وفرضيــات قــد تؤث ــة لإلســتثمارات غيــر المدرجــة يتطلــب مــن اإلدارة عمــل تقدي ــد القيمــة العادل إن تحدي

ــة الموضحــة فــي إيضــاح ٢.ك أعــاله. ــات الماليــة الموحــدة. يتــم تقييــم اإلســتثمارات بنــاءًا علــى معاييــر القيمــة العادل البيان

علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن المبلــغ الفعلــي الــذي ســيتحقق مــن المعامــالت المســتقبلية قــد يختلــف عــن التقديــرات الحاليــة للقيمــة العادلــة وقــد ال تــزال 
بعيــدة عــن تقديــرات اإلدارة نظــرًا لعــدم اليقينيــة حــول تقييــم اإلســتثمارات غيــر المدرجــة.

تصنيف اإلستثمارات 
تقــرر اإلدارة عنــد شــراء اســتثمار التصنيــف المناســب لهــذا االســتثمار، إمــا كأداة حقــوق ملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة أو مــن خــالل بيــان 

الدخل.

القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 

تحدد القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية من قبل خبراء عقار مستقلين بناًء على أحدث المعامالت العقارية بخصائص ومواقع مماثلة. 

ج ج( المحاسبة بتاريخ المتاجرة 
يتم احتساب جميع معامالت البيع والشراء »االعتيادية« للموجودات المالية بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.

د د( حسابات جارية للعمالء
يتــم إحتســاب األرصــدة فــي الحســابات الجاريــة )غيــر اإلســتثمارية( عنــد إســتالمها مــن قبــل البنــك. يتــم قيــاس المعامــالت بالقيمــة النقديــة المتوقــع 

تحقيقهــا وإســتالمها مــن ِقبــل البنــك بتاريــخ التعاقــد. يتــم قيــاس هــذه الحســابات بقيمتهــا الدفتريــة فــي نهايــة الفتــرة المحاســبية.

هـ هـ( منافع للموظفين
يتــم عمــل مخصــص للمبالــغ المســتحقة الدفــع بموجــب قانــون العمــل البحرينــي للموظفيــن غيــر البحرينييــن، عــن مــدة الخدمــة المتراكمــة فــي تاريــخ 
بيــان المركــز المالــي الموحــد بشــرط اكتمــال الحــد األدنــى مــن مــدة التوظيــف.  لقــد تــم عمــل مخصــص لهــذه االلتزامــات علــى افتــراض إنهــاء خدمــات جميــع 

الموظفيــن بتاريــخ بيــان المركــز المالــي. 

ان حقــوق التقاعــد الخاصــة بالموظفيــن البحرينييــن يتــم تغطيتهــا حســب أنظمــة الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي والتــي يتــم بموجبهــا تحصيــل 
اشــتراكات شــهرية علــى أســاس نســبة مئويــة ثابتــة مــن الرواتــب. التزامــات الشــركة محــدودة فــي نطــاق مســاهماتها فــي هــذه النظــام، ويتــم تســجيلها 

كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.

و و(  ضمانات مالية
ــات الماليــة هــي العقــود التــي تتطلــب مــن المجموعــة القيــام بدفعــات محــددة لتعويــض حامــل الضمــان عــن الخســارة التــي يتكبدهــا بســبب  الضمان
فشــل مديــن معيــن عــن تســديد دفعــات عنــد حلــول أجلهــا وفقــا لشــروط أداة الديــن. يحتســب عقــد الضمــان المالــي ابتــداًء مــن تاريــخ إصــداره. تحتســب 

المطلوبــات الناشــئة مــن عقــد الضمانــة الماليــة بالقيمــة الحاليــة للدفعــات المقــدرة، عندمــا يصبــح وفقــا للضمــان محتمــل. 

زز( موجودات متملكة
يتــم تملــك العقــارات فــي بعــض األحيــان مقابــل تمويــالت متعثــرة. يتــم احتســاب العقــارات المتملكــة بالقيمــة الدفتريــة أو القيمــة العادلــة ناقصــا مصاريــف 

البيــع أيهمــا أقــل ويتــم قيدهــا فــي الموجــودات األخــرى.   

ح ح( االحتياطي القانوني
بموجــب متطلبــات الشــركات التجاريــة البحرينــي لســنة ٢٠٠١، يتــم تحويــل ١٠٪ مــن صافــي الربــح الســنوي إلــى احتياطــي قانونــي والــذي ال يتــم توزيعــه إال فــي 

حالــة تصفيــة البنــك. يجــوز إيقــاف هــذا االســتقطاع عندمــا يبلــغ االحتياطــي 5٠٪ مــن رأس المــال المدفــوع. 
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 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي. 3
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
9.٠48 ١٢.٠١١ نقد في الصندوق
4.٢95 4.936 أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي، بإستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري 
7.7٢٠ ١٠.١٠٢ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
٢١.٠63 ٢7.٠49

3١.٠55 34.٠6٥ ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى مصرف البحرين المركزي 
5٢.١١8 6١.١١4

إن االحتياطي اإلجباري لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر لالستخدام في عمليات المجموعة اليومية.

 إيداعات لدى مؤسسات مالية   . 4
تمويل مشترك

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

تمويل مشترك
٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
3٠.5٠٢ ٥9.١١6 مرابحات سلع

)١5( )7( أرباح مؤجلة
3٠.487 ٥9.١٠9
38.٠8٠ ١4.٠4١ وكالة

68.567 73.١٥٠

 موجودات التمويل . ٥
تمويل مشترك

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

تمويل مشترك
٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

3٠8.7١٠ 37١.88١ مرابحة )إيضاح ١. 5 (
99.3١١ ١٠3.767 مشاركة )إيضاح ٢. 5(
4٠8.٠٢١ 47٥.648

١. ٥  مرابحات 
تمويل مشترك

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

تمويل مشترك
٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
٢٠١.487 ٢٢6.٥78 تسهيل
١٢5.7٠١ ١٢8.٠68 التورق

- 4١.٠٠8 التمويل المرن
١7.٢٠8 ١8.343 خطابات ائتمان معاد تمويلها
١7.١39 ١4.769 مرابحات المركبات 
١٢.357 ١3.9٢٠ بطاقات اإلئتمان

4.٠٠8 ٢3٠ أخرى
377.9٠٠ 44٢.9١6

8٠ 6٠ صندوق القرض الحسن 
377.98٠ 44٢.976 إجمالي الذمم المدينة

)44.٢١9( )46.8٠8( أرباح مؤجلة
)٢5.٠5١( )٢4.٢87( مخصص انخفاض القيمة 
3٠8.7١٠ 37١.88١
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موجودات التمويل )تتمة(  .٥

١. ٥  مرابحات   )تتمة(

بلغت المرابحات المستحقة المتعثرة ١9.٠١١ ألف دينار بحريني كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 )٢٠١4: ٢١.593 ألف دينار بحريني(.

تعتبر المجموعة الوعد في عقود المرابحات ملزما لطالب الشراء.

فيما يلي مكونات إجمالي محفظة المرابحات المستحقة القبض قبل مخصص انخفاض القيمة جغرافيا وبحسب القطاع: 

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
85.97١ ٥١.٠94 تجاري 
١8.43٠ 4.٥3٠ مؤسسات مالية

٢٢9.36٠ 34٠.٥44 أخرى شاملة قطاع التجزئة
333.76١ 396.١68

تعرض محفظة المجموعة في المرابحات التمويلية متمركزة في الشرق األوسط.

٢. ٥ مشاركات
تمويل مشترك

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

تمويل مشترك
٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
١٠4.943 ١٠6.76١ مشاركات عقارية 
)5.63٢( )٢.994( مخصص انخفاض القيمة

99.3١١ ١٠3.767

بلغت المشاركات التمويلية القائمة المتعثرة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5، 4.938 ألف دينار بحريني )٢٠١4: ١9.٠٠3 ألف دينار بحريني(.

استثمارات في أوراق مالية. 6
2014 2015

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية

تمويل 
مشترك

 بآالف
الدنانير البحرينية

تمويل ذاتي
 بآالف

الدنانير البحرينية

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية

تمويل 
مشترك

 بآالف
الدنانير البحرينية

تمويل ذاتي
 بآالف

الدنانير البحرينية
١( أدوات دين 

صكوك - تظهر بالتكلفة المطفأة
4١.7٠5 4١.7٠5 - 8٥.8٠8 8٥.8٠8 - في ١ يناير

5٠.٢٢9 5٠.٢٢9 - ٥٢.٥46 ٥٢.٥46 - شراء 
)6.١٢6( )6.١٢6( - )37.٥73( )37.٥73( - إستبعادات وإستردادات 

85.8٠8 85.8٠8 - ١٠٠.78١ ١٠٠.78١ - في 3١ ديسمبر
)3.974( )3.974( - )4.9١4( )4.9١4( - مخصص انخفاض القيمة
8١.834 8١.834 - 9٥.867 9٥.867 -



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي 2015

6١

استثمارات في أوراق مالية )تتمة(  .6

2014 2015

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية

تمويل 
مشترك

 بآالف
الدنانير البحرينية

تمويل ذاتي
 بآالف

الدنانير البحرينية

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية

تمويل 
مشترك

 بآالف
الدنانير البحرينية

تمويل ذاتي
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢( أدوات حقوق الملكية 
أسهم مدرجة - بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

٢5.4١8 - 25.418 ١.393 - 1.393 في ١ يناير
)٢.٢35( - )2.235( )374( - )374( تغيرات القيمة العادلة
)١6.94١( - )16.941( - - - إستبعادات 
)4.849( - )4.849( - - - مبالغ مشطوبة

١.393 - 1.393 ١.٠١9 - 1.019 مجموع الصافي

أسهم غير مدرجة -  بالتكلفة مطروحا منها انخفاض القيمة
٢9.٢49 - 29.249 ٢9.٢٠١ - 29.201 في ١ يناير

)48( - )48( - - - إستبعادات
- - - )4.٢38( - )4.238( مبالغ مشطوبة

٢9.٢٠١ - 29.201 ٢4.963 - 24.963 في 3١ ديسمبر
)7.7٢١( - )7.721( )٥.4١8( - )5.418( مخصص انخفاض القيمة
٢١.48٠ - 21.480 ١9.٥4٥ - 19.545 مجموع الصافي

صناديق استثمارية غير مدرجة -  بالتكلفة  مطروحا منها انخفاض 
القيمة

43.8٠8 - 43.808 36.٥4١ - 36.541 في ١ يناير
)١.٢4٢( - )1.242( )3٠١( - )301( تغيرات فرق العمالت األجنبية
)6.٠٢5( - )6.025( )٥.8٠9( - )5.809( إستبعادات

- - - )١٥.987( - )15.987( مبالغ مشطوبة
36.54١ - 36.541 ١4.444 - 14.444 في 3١ ديسمبر

)١7.687( - )17.687( )٢4٠( - )240( مخصص انخفاض القيمة
١8.854 - 18.854 ١4.٢٠4 - 14.204 مجموع الصافي

إستثمارات مدرجة - التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
866 - 866 - - - في ١ يناير

)866( - )866( - - - إستبعادات 
- - - - - - في 3١ ديسمبر

١٢3.56١ 8١.834 41.727 ١3٠.63٥ 9٥.867 34.768 مجموع صافي االستثمارات

استثمارات في شركات زميلة. 7
٢٠١4

تمويل ذاتي
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
تمويل ذاتي

 بآالف
الدنانير البحرينية

36.٢36 3٠.83٥ في ١ يناير
)١.55٠( )7١١( الحصة في نتائج الشركات الزميلة، صافي
)8٢١( )366( الحصة في تغيرات حقوق الملكية للشركة الزميلة

)7٠( - أرباح أسهم مستلمة
)٢.96٠( )١.64٢( مخصص انخفاض القيمة
3٠.835 ٢8.١١6 في 3١ ديسمبر
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استثمارات في شركات زميلة  )تتمة(  .7

تشتمل اإلستثمارات في الشركات الزميلة على ما يلي: 

نسبة الملكية ٪اسم الشركة الزميلة
بلد

طبيعة العملالتأسيس

تاسست سنة ١989، وتزاول أنشطة التكافل وإعادة التكافل وفقا لتعاليم الشريعة البحرين٢٢.75٪شركة التكافل الدولية ش.م.ب.*  
اإلسالمية الغراء.

مركز إدارة السيولة المالية ش.م.ب. 
)مقفلة(

تأسس سنة ٢٠٠٢ كبنك، وتم ترخيصه واإلشراف عليه من قبل مصرف البحرين المركزي، البحرين٠٠.٢5٪ 
لتسهيل خلق سوق مالية بين البنوك، والذي سيمكن المؤسسات الخدمات المالية 

اإلسالمية من إدارة أصولها ومطلوباتها بفعالية.   

تأسست وفقا لقانون الشركات التجارية الكويتي، بموجب المرسوم األميري رقم ١5 لسنة الكويت١9.٠٠٪شركة أرابيان سي العقارية
١96٠ كما تم تعديله وتنظيمه من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية. أنشطة الشركة 
تركز على تطوير العقارات واإلدارة العامة لمجموعة متنوعة من االستثمارات االستراتيجية 
في قطاعي العقارات والبنى التحتية في منطقة الخليج العربي/الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.  

شركة إنجاز للتطوير العقاري
 ش.م.ب. )مقفلة(

هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة التجارة البحرين76.٪3٢
والصناعة من 6 فبراير ٢٠٠8، بموجب سجل تجاري رقم ١-677١3. تزاول الشركة أنشطة بيع 

وشراء األراضي، وتطوير العقارات. 

هي شركة معفاة، وذات مسئولية محدودة وتأسست في جزر الكايمان بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٠9، البحرين٢9.4١٪شركة الدور إلستثمار الطاقة
وتزاول أنشطتها بموجب سجل تجاري رقم ٢٢7٠3٢. تعمل الشركة في مملكة البحرين 

لغرض واحد هو االحتفاظ بصورة غير مباشرة بنسبة ١5٪ من مشروع محطة النتاج الطاقة 
والمياه، وهي شركة الدور إلنتاج الطاقة والمياه ش.م.ب )مقفلة( في مملكة البحرين.

*  شــركة التكافــل الدوليــة ش.م.ب. هــي شــركة مدرجــة فــي بورصــة البحريــن. بلــغ آخــر ســعر متوفــر لهــا ٠.١٠٠ دينــار بحرينــي لــكل ســهم فــي ٢٢ أبريــل ٢٠١5، 
ولــم يتــم عمــل أيــة تــداوالت فــي أســهم الشــركة منــذ ذلــك التاريــخ. القيمــة العادلــة المقــدرة لهــذا االســتثمار بنــاء علــى هــذا الســعر تبلــغ ١.4٢٢ ألــف دينــار 

بحرينــي )٢٠١4: ٢.٠6٢ ألــف دينــار بحرينــي(.

إجارة منتهية بالتمليك. 8
٢٠١٥٢٠١4

تمويل مشتركتمويل مشترك

أراضي
 بآالف

الدنانير 
البحرينية

مباني
 بآالف

الدنانير 
البحرينية

موجودات 
متعلقة 
بالطيران

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

أخرى
 بآالف

الدنانير 
البحرينية

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية

أراضي
 بآالف

الدنانير 
البحرينية

مباني
 بآالف

الدنانير 
البحرينية

موجودات 
متعلقة 
بالطيران

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

أخرى
 بآالف

الدنانير 
البحرينية

المجموع
 بآالف

الدنانير 
البحرينية

التكلفة:
44.3٠٥6٥.١١٢7.876١٠.76٢١٢8.٠٥٥4٠.58856.٠587.٢879.١٠١١١3.٠34في ١ يناير

١٢.٠94٥6.٥٥38.٠334.96٠8١.64٠6.8٢437.766589٢.54847.7٢7إضافات
)3٢.7٠6()887(-)٢8.7١٢()3.١٠7()6٢.7٥٢()4.966()8.٢٠٠()١6.٢87()33.٢99(سداد

٢3.١٠٠١٠٥.3787.7٠9١٠.7٥6١46.94344.3٠565.١١٢7.876١٠.76٢١٢8.٠55في 3١ ديسمبر
االستهالك:

١٢.4٠6١.٢45١.٢73١4.9٢4-١٠.٠44١.79٢٢.٢٢9١4.٠6٥-في ١ يناير
3.43١5479594.937-7.9٠١٢7٥٢7٢8.448-المخصص خالل السنة

)5.796()3(-)5.793(-)6.8٢١()١.9٠3()١.79١()3.١٢7(-متعلقة بموجودات  مسددة
١٠.٠44١.79٢٢.٢٢9١4.٠65-١4.8١8٢76٥98١٥.69٢-في 3١ ديسمبر

)١١.7١3(--)٢.538()9.١75()١3.١9٠()3.33٥(-)٢.٢١3()7.64٢(مخصص انخفاض القيمة 
صافي القيمة الدفترية:

١٥.4٥888.3477.4336.8٢3١١8.٠6١35.١3٠5٢.53٠6.٠848.533١٠٢.٢77كما في 3١ ديسمبر

بلغت اإلجارة المنتهية بالتمليك المتعثرة ٢9.754 ألف دينار بحريني كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 )٢٠١4: ٢4.7٠٢ ألف دينار بحريني(.

تشــتمل ذمــم اإليجــارات المدينــة لإلجــارة علــى كال مــن إيجــار موجــودات اإلجــارة وتكلفــة االســتهالك علــى موجــودات اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك وهــي 
مســتحقة بالكامــل مــن العمــالء.
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ممتلكات ومعدات. 9
٢٠١٥

أراضي
 بآالف

مبانيالدنانير البحرينية

تركيبات وتجهيزات
 بآالف

الدنانير البحرينية

معدات
 بآالف

الدنانير البحرينية

أثاث
 بآالف

الدنانير البحرينية

اعمال قيد التنفيذ
 بآالف

الدنانير البحرينية

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية
التكلفة:

7.١437.3873.3939.٠6٥8٢34١٠٢8.٢٢١في ١ يناير
٢643٠٢76346١٠6١.48١-إضافات / تحويل

)434(--)46(--)388(إستبعادات / تحويل 
6.7٥٥7.6٥١3.69٥9.78٢869٥١6٢9.٢68في 3١ ديسمبر

االستهالك:
١١.١٢٠-١.439٢.٥١76.٥٥٠6١4-في ١ يناير

١.٥٥4-٢6٠33688969-المخصص خالل السنة
)46(--)46(---متعلقة بموجودات مستبعدة

١٢.6٢8-١.699٢.8٥37.393683-في 3١ ديسمبر
6.7٥٥٥.9٥٢84٢٢.389١86٥١6١6.64٠ صافي القيمة الدفترية 

٢٠١4
أراضي

 بآالف
الدنانير البحرينية

مباني
 بآالف

الدنانير البحرينية

تركيبات وتجهيزات
 بآالف

الدنانير البحرينية

معدات
 بآالف

الدنانير البحرينية

أثاث
 بآالف

الدنانير البحرينية

اعمال قيد التنفيذ
 بآالف

الدنانير البحرينية

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية
التكلفة:

7.١834.535٢.9٠68.٠٠86773.٢6926.578في ١ يناير
4.574-٢.884487١.٠57١46-إضافات / تحويل

)2.931()٢.859(---)3٢()4٠(إستبعادات / تحويل 
7.١437.3873.3939.٠658٢34١٠28.221في 3١ ديسمبر

االستهالك:
9.511-١.٢55٢.١6٢5.5665٢8-في ١ يناير

1.641-٢١635598486-المخصص خالل السنة
)32(----)3٢(-متعلقة بموجودات مستبعدة

11.120-١.439٢.5١76.55٠6١4-في 3١ ديسمبر
7.١435.948876٢.5١5٢٠94١٠17.101 صافي القيمة الدفترية 

استثمارات عقارية. ١٠
تمويل ذاتي

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

5١.339 4١.٠٠6 أراضي
٢.595 ٢.٥9٥ مباني 

53.934 43.6٠١

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
58.٢١9 ٥3.934 في ١ يناير

٢57 ١.٠9٢ مصروفات مرسملة
)7.799( )١٠.8١4( استبعاد 

3.٢57 )6١١( تغيرات القيمة العادلة *
53.934 43.6٠١ في 3١ ديسمبر 

تشتمل اإلستثمارات العقارية على عقارات موجودة في مملكة البحرين واإلمارات العربية المتحدة. 

اإلســتثمارات العقاريــة المحتفــظ بهــا لغــرض االســتفادة مــن الزيــادة فــي قيمتهــا تظهــر بالقيمــة العادلــة فــي 3١ ديســمبر، والتــي تــم تحديدهــا بنــاءًا علــى 
تقييمــات تــم إجرائهــا مــن قبــل مقيميــن مســتقلين والمتخصصيــن فــي تقييــم هــذه األنــواع مــن اإلســتثمارات العقاريــة.
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موجودات أخرى. ١١
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
- ٥.٢4٥ موجودات متملكة

٢.٠١٢ 4.76١ ذمم مدينة
١.١77 ١.3٢4 سلفيات للموظفين 
658 696 مصروفات مدفوعة مقدما
88١ ١.66٥ أخرى

4.7٢8 ١3.69١

مطلوبات أخرى. ١٢
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
4.١5٠ 3.786 شيكات إدارية

3.٠39 ١.6٢6 ذمم دائنة للمزودين
3.334 3.3١٢ مصروفات مستحقة
١.9٢8 ١.844 رسوم التامين على الحياة )تكافل( دائنة   

8٠6 8٠٢ أرباح أسهم مستحقة 
٢8٢ 47٢ زكاة وصندوق التبرعات

٢.979 4.774 أخرى 
١6.5١8 ١6.6١6

حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار. ١3
بمــا إن أمــوال حقــوق ملكيــة حاملــي حســابات اإلســتثمار مختلطــة مــع أمــوال المجموعــة لإلســتثمار، فإنــه ال يمنــح أيــة أولويــة ألي طــرف لغــرض اإلســتثمارات 

وتوزيــع األربــاح.

ــاح  ــة األرب ــف دينــار بحرينــي( واحتفظــت بإحتياطــي معادل ــف دينــار بحرينــي )٢٠١4 : ١٠3 أل ــي ٢٢7 أل تحتفــظ المجموعــة بإحتياطــي مخاطــر اإلســتثمار بإجمال
ــف دينــار بحرينــي(.  ــف دينــار بحرينــي )٢٠١4: 395 أل ــي 995 أل بإجمال

حصة المجموعة كمضارب من أرباح حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار قد تصل إلى 85٪ كحد أقصى )٢٠١4: ٪85(.

١3.١ توزيع األرباح حسب نوع الحساب 
يمثل الجدول التالي توزيع الربح حسب نوع حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار.

٢٠١٥٢٠١4

نوع الحساب
نسبة األموال 

المستثمرة
نسبة الربح

الموزع
نسبة األموال 

المستثمرة
نسبة الربح

الموزع
١.٢9٪8٥٪ ٠.94٪8٥٪ودائع محددة

١.89٪8٥٪ ١.73٪8٥٪ودائع إستثمارية مخصصة
3.5٠٪8٥٪ 3.73٪8٥٪شهادات إستثمار 

٠.٢3٪4٥٪ ٠.١٢٪4٥٪حسابات توفير
٢.١6٪9٠٪ ١.٥٠٪9٠٪اقرأ

٠.٢3٪4٥٪ ٠.١3٪4٥٪تجوري
٠.٢٢٪4٥٪ ٠.١٢٪4٥٪فيفو

١3.٢ أرصدة حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار يتمثل في:
حسابات إستثمار العمالء 

٢46.88٠ 3٠6.9١8 أرصدة تحت الطلب
3١9.7٢١ 3٠8.٥4٢ أساس تعاقدي
566.6٠١ 6١٥.46٠
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حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار )تتمة(  .١3

١3.3 إحتياطيات حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية الحركة

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
395 6٠٠ 99٥ احتياطي معادلة األرباح 

١٠3 ١٢4 ٢٢7 احتياطي مخاطر االستثمار 

١3.4 العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
٢3.5١9 ٢٢.3٠6 إجمالي العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار

)١٠٠( )6٠٠( احتياطي معادلة األرباح
)١6.٠9٢( )١6.39٥( حصة المجموعة كمضارب

)4٠( )١٢4( احتياطي مخاطر االستثمار
7.٢87 ٥.١87 العائد على حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية. ١4
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

)١( رأس المال
أ ( المصرح به

٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم )٢٠١4: ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم( بقيمة إسمية قدرها 
٢٠٠.٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠ ٠.١٠٠ دينار بحريني للسهم

ب( الصادر والمدفوع بالكامل
974.4١٢.6٢5 سهم )٢٠١4: 939.673.499 سهم( بقيمة إسمية قدرها 

93.967 97.44١ ٠.١٠٠ دينار بحريني للسهم

حقوق االكتتاب
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر االعتيــادي الــذي عقــد فــي ٢7 أكتوبــر ٢٠١5، أقــر المســاهمون زيــادة رأس مــال البنــك الــى ١7.١٠ مليــون دينــار بحرينــي مــن 
خــالل عــرض اســهم عاديــة لالكتتــاب مــن قبــل المســاهمين الحالييــن فــي البنــك بســعر ٠.١١7 دينــار بحرينــي للســهم. تــم االكتتــاب بمــا يعــادل ٢٠ مليــون 

دينــار بحرينــي.   

خفض رأس المال
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر االعتيــادي الــذي عقــد فــي ٢7 أكتوبــر ٢٠١5، أقــر المســاهمون شــطب خســائر متراكمــة بمبلــغ ٢7.399 ألــف دينــار بحرينــي 
كمــا فــي 3٠ يونيــو ٢٠١5، مــن خــالل تســوية ١١.8٠9 ألــف دينــار بحرينــي مقابــل االحتياطــي القانونــي، ١.٠٠٠ ألــف دينــار بحرينــي مقابــل االحتياطــي العــام، و3٠ ألــف 
دينــار بحرينــي مقابــل عــالوة اإلصــدار و١4.56٠ ألــف دينــار بحرينــي مقابــل رأس المــال المدفــوع، وبالتالــي تخفيــض رأس مــال البنــك المدفــوع بنســبة ١5.34٪ 

)تخفيــض ســهمين مقابــل كل ثالثــة عشــر ســهم مملوكــة تقريبــا( مــن 94.9٠7 ألــف دينــار بحرينــي إلــى 8٠.347 ألــف دينــار بحرينــي.

برنامج مكافأة الموظفين المتضمن منح أسهم البنك
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة االعتياديــة لســنة ٢٠١4 والــذي عقــد فــي ٢3 مــارس ٢٠١5، ووفقــا ألفضــل سياســات ممارســات  المكافــآت الصــادرة عــن مصــرف 
البحريــن المركــزي، فقــد تــم الموافقــة علــى برنامــج مكافــأة الموظفيــن المتضمــن منــح أســهم البنــك )»البرنامــج«(. نتيجــة لذلــك، فقــد تــم خــالل الســنة 
إصــدار 9.396.735 ســهما عاديــا بمبلــغ 94٠ ألــف دينــار بحرينــي. تــم طــرح هــذه األســهم غيــر المخصصــة مــن حقــوق الملكيــة. خصــص البنــك 6٠3.537 ســهما 
عاديــا بقيمــة إســمية 6١ ألــف دينــار بحرينــي للموظفيــن طبقــا للخطــة،  فنتــج عــن ذلــك عــالوة إصــدار أســهم بمبلــغ 3٠ ألــف دينــار بحرينــي. يحــق لألســهم 

المخصصــة ضمــن الخطــة أربــاح نقديــة وأربــاح أســهم. 
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حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار )تتمة(  .١3

٢٠١4 ٢٠١٥ )٢( أسهم خزينة
 بآالف

الدنانير البحرينية
 بآالف

الدنانير البحرينية عدد األسهم
563 ٥63 3.6٢٠.6٠9 في 3١ ديسمبر

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
٥63 تكلفة أسهم الخزينة
٥١8 القيمة السوقية ألسهم الخزينة

إن نسبة أسهم الخزينة من إجمالي األسهم الصادرة هو 39.٠٪.

يتــم طــرح أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة المعــاد شــراؤها مــن حقــوق الملكيــة. ال يتــم احتســاب أي ربــح أو خســارة فــي بيــان الدخــل الموحــد 
عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة.

)3(  االحتياطيات

اإلحتياطي القانوني
بموجــب متطلبــات الشــركات التجاريــة البحرينــي لســنة ٢٠٠١، يتــم تحويــل ١٠٪ مــن صافــي الربــح الســنوي إلــى االحتياطــي القانونــي. ويجــوز للمجموعــة أن تقــرر 
إيقــاف مثــل هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يبلــغ اإلحتياطــي 5٠٪ مــن رأس المــال المدفــوع. تــم عمــل تحويــل مبلــغ وقــدره ١.١٢١ ألــف دينــار بحرينــي )٢٠١4: 93٠ 
ألــف دينــار بحرينــي( والــذي يمثــل ١٠٪ مــن صافــي الدخــل للســنة والبالــغ ١١.٢٠5 ألــف دينــار بحرينــي )٢٠١4: 9.٢97 ألــف دينــار بحرينــي(. إن هــذا اإلحتياطــي غيــر 

قابــل للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي نــص عليهــا قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وبعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.

اإلحتياطي العام
تــم عمــل اإلحتياطــي العــام وفقــا للنظــام األساســي للبنــك وهــو قابــل للتوزيــع بعــد الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
وموافقــة مصــرف البحريــن المركــزي. يمكــن للمجموعــة تحويــل أي مبلــغ إلــى اإلحتياطــي العــام، كمــا يتــم الموافقــة عليــه مــن قبــل المســاهمين فــي إجتمــاع 

الجمعيــة العموميــة، مــن صافــي دخــل الســنة بعــد تخصيــص اإلحتياطــي القانونــي.

إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
تمثــل هــذه متراكــم أربــاح إعــادة تقييــم غيــر محققــة علــى اإلســتثمارات العقاريــة. يتــم تحويــل هــذا اإلحتياطــي إلــى األربــاح المســتبقاة عنــد بيــع اإلســتثمارات 

العقارية.

إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات 

تمثل هذه صافي أرباح أو خسائر غير محققة من إستثمارات أسهم حقوق الملكية متعلقة بإستثمارات ممولة ذاتيا. 

)4( معلومات إضافية عن نمط حقوق الملكية

١( فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم التي يحتفظون بها  تبلغ ٥٪ أو أكثر من األسهم القائمة:

٢٠١٥٢٠١4

الجنسيةاألسماء 
عدد

نسبة الملكية ٪األسهم
عدد

نسبة الملكية ٪األسهم
٢5.76٪٢9.٠6٢4٢.٠38.٢٠6٪٢83.١٥٥.9٢3بحرينيبنك البحرين الوطني

١٢.89٪١4.٥3١٢١.١١3.56٠٪١4١.٥79.٢9٢بحرينيهيئة العامة للتأمين االجتماعي
هيئة العامة للتأمين االجتماعي

١٢.89٪١4.٥3١٢١.١١3.559٪١4١.٥79.٢93بحريني- صندوق التقاعد العسكري
١7.66٪١4.4٢١65.956.945٪١4٠.497.3٢9سعوديالبنك اإلسالمي للتنمية

7.٢4٪7.١868.٠١3.739٪69.93٢.٥3٠كويتيالمجلس العام لألوقاف الكويتية

٢(  لدى المجموعة فئة واحدة من األسهم فقط وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.
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حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار )تتمة(  .١3

3(  يوضح الجدول توزيع األسهم وعدد حاملي األسهم ونسبة ملكيتهم في الفئات التالية:
٢٠١٥٢٠١4

عدد
األسهم

عدد
المساهمين

٪ من مجموع 
األسهم القائمة

عدد
األسهم

عدد
المساهمين

٪ من مجموع 
األسهم القائمة

١6.4٠٪١53.55٢.65١3.383 ١4.39٪١4٠.١97.6993.376أقل من ١٪
من ١٪ لغاية 

7.٢٢٪67.884.8393 ٥.9٠٪٥7.47٠.٥٥93أقل من ٪5
من 5٪ لغاية 

7.٢3٪68.٠١3.739١ 7.١8٪69.93٢.٥3٠١أقل من ١٠٪
من ١٠٪ لغاية 

69.١5٪65٠.٢٢٢.٢7٠4 7٢.٥3٪7٠6.8١١.8374أقل من ٪5٠
974.4١٢.6٢٥3.384٪١٠٠.٠٠939.673.4993.39١٠٠.٠٠٪١

فيما يلي تفاصيل حصة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم البنك كما في نهاية السنة:

٢٠١4 ٢٠١٥ الفئات:
عدد أعضاء

مجلس اإلدارة عدد األسهم
عدد أعضاء

مجلس اإلدارة عدد األسهم  
4 4٠٠.٠٠٠ ٥ ٥67.7٠٢ أقل من ١٪

فيما يلي عدد األسهم ونسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الرقابة الشرعية واإلدارة العليا )مساعد المدير العام وأعاله(:

٢٠١4 ٢٠١٥
نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم  

٪٠.٠43 400.000 ٪٠.٠٥8 ٥67.7٠٢
٪٠.٠٢١ 199.812 ٪٠.٠١7 ١69.١٥8 أعضاء مجلس اإلدارة 

- - ٪٠.٠6٢ 6٠3.٥37 أعضاء الرقابة الشرعية 
٪٠.٠64 599.812 ٪٠.١37 ١.34٠.397 اإلدارة العليا

 إرتباطات وإلتزامات محتملة. ١٥

إرتباطات متعلقة بتسهيالت إئتمانية

تشمل هذه ارتباطات إلبرام عقود تمويلية مصممة لتلبية احتياجات عمالء المجموعة.

إن خطابات االئتمان وخطابات الضمان تلزم المجموعة بالدفع نيابة عن العمالء. 

لدى المجموعة اإلرتباطات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية واإللتزامات المحتملة التالية نيابة عن العمالء: 

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
٢.775 ٢.9١8 خطابات ائتمان وخطابات قبول
١8.76٠ 4٠.97١ خطابات ضمان

74٢ ١.٢38 إرتباطات عقود التأجير التشغيلية*
٢٢.٢77 4٥.١٢7

* دخلــت المجموعــة فــي عقــود تأجيــر تجاريــة لبعــض الفــروع. إن متوســط الفتــرات لعقــود التأجيــر يتــراوح بيــن شــهر واحــد إلــى ثــالث ســنوات، وتتضمــن 
العقــود بنــود لتجديــد التأجيــر. إن التجديــدات هــي حــق خيــار للبنــك. ليــس هنــاك قيــود موضوعــة علــى المســتأجر بالدخــول فــي عقــود اإليجــار هــذه.

إن الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب عقود التأجير التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في 3١ ديسمبر هي كما يلي:
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
٢٢5 7٠ خالل سنة واحدة
5١7 ١.١68 بعد سنة واحدة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات
74٢ ١.٢38
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 كفاية رأس المال. ١6
تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأســمالها وعمــل تعديــالت علــى ضــوء التغيــرات فــي الظــروف اإلقتصاديــة وخصائص مخاطر أنشــطتها. من أجــل المحافظة 
علــى أو تعديــل هيــكل رأس المــال، يمكــن للمجموعــة تعديــل مبالــغ أربــاح األســهم المدفوعــة للمســاهمين أو إعــادة رأس المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار 

صكــوك وغيرهــا. لــم يتــم عمــل تغييــرات فــي األهــداف والسياســات والعمليــات عن الســنوات الســابقة.  

يتكــون هيــكل رأســمال المجموعــة بصــورة رئيســية مــن رأســمالها المدفــوع، بمــا فــي ذلــك عــالوة إصــدار أســهم وإحتياطيــات. مــن الناحيــة التنظيميــة، فــإن 
قســما جوهريــا مــن رأســمال المجموعــة هــو علــى مــن الفئــة األولــى لــرأس المــال كمــا تــم تحديــده مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، أي إن معظــم رأس 

المــال هــو ذو طبيعــة دائمــة. 

إن سياســة كفايــة رأســمال المجموعــة هــي اإلحتفــاظ بقاعــدة رأســمال قويــة لدعــم تطويــر ونمــو أعمالهــا. يتــم تحديــد متطلبــات رأس المــال الحاليــة 
والمســتقبلية علــى أســاس توقعــات نمــو التســهيالت التمويليــة لــكل وحــدة عمــل، توقعــات النمــو فــي التســهيالت غيــر المدرجــة فــي الميزانيــة والمصــادر 

وإســتخدامات الصناديــق المســتقبلية.

أصــدر مصــرف البحريــن المركــزي التعليمــات النهائيــة لتفعيــل إطــار بــازل 3 والــذي اصبــح ســاري المفعــول ابتــداء مــن ١ ينايــر ٢٠١5. إطــار بــازل 3 يراجــع تعريــف 
راس المــال التنظيمــي بصــورة جوهريــة. يركــز اإلطــار علــى أن اســهم حقــوق الملكيــة العاديــة هــي العنصــر المهيمــن علــى الفئــة ١ لــرأس المــال، عــن طريــق 
إضافــة الحــد األدنــى مــن معــدل رأس المــال العــادي مــن الفئــة األولــى. كمــا أن أحــكام إطــار بــازل 3 تتطلــب مــن المؤسســات الماليــة االحتفــاظ مصــدات لــرأس 
المــال. لغــرض احتســاب معــدل رأس المــال العــادي مــن الفئــة األولــى، فــإن التعديــالت التنظيميــة )الخصومــات( بمــا فــي ذلــك المبالــغ التــي تفــوق إجمالــي 
حــدود االســتثمارات الجوهريــة فــي المؤسســات الماليــة، وحقــوق خدمــة الرهونــات، وموجــودات الضرائــب المؤجلــة مــن الفروقــات المؤقتــة، ســيتم طرحهــا 
مــن معــدل رأس المــال العــادي مــن الفئــة األولــى علــى مــدى مراحــل، ليتــم االنتهــاء مــن طرحهــا بالكامــل بحلــول ١ ينايــر ٢٠١9. الوضــع الحالــي لــرأس مــال 

البنــك يكفــي للوفــاء متطلبــات رأس المــال التنظيميــة الجديــدة.      

فيما يلي تصنيف رأسمال المجموعة وفقا للمتطلبات التنظيمية:

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
74.7٢7 ١٠٢.٥7١ رأس المال فئة األولى
١9.7٢٢ ١4.4٢6 رأس المال فئة الثانية  

94.449 ١١6.997 مجموع رأس المال المؤهل

لتقييــم متطلبــات مالئمــة رأســمالها وفقــا لمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي، اعتمــدت المجموعــة الطريقــة المعياريــة لمخاطــر االئتمــان، وطريقــة 
المؤشــرات األساســية للمخاطــر التشــغيلية وطريقــة القيــاس الموحــد لمخاطــر الســوق. إن متطلبــات رأس المــال لهــذه المخاطــر هــي كالتالــي:

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

تعرض المخاطر الموزونة:
53٢.7٠3 ٥87.٠٢3 مجموع الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان

١5.769 ١٥.٥89 مجموع الموجودات الموزونة لمخاطر السوق 
56.583 ٥7.١٥3 مجموع الموجودات الموزونة للمخاطر التشغيلية 
6٠5.٠55 6٥9.76٥ المجموع التنظيمي للموجودات الموزونة للمخاطر
٪١5.6١ ٪١7.73 نسبة كفاية رأس المال
٪١٢.35 ٪١٥.٥٥ معدل كفاية رأس المال للفئة األولى
٪١٢ الحد األدنـى المطلوب ١٢.٥٪

تــم احتســاب نســبة كفايــة رأس المــال كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5 وفقــا لبــازل 3؛ فيمــا تــم احتســاب نســبة كفايــة رأس المــال كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١4 وفقــا 
لبــازل ٢.

 إيراد التمويالت . ١7
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
١7.87٠ ١9.889 إيراد مرابحات تمويلية

5١5 ١39 إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية
5.474 6.78١ إيراد تمويالت مشاركات 
4.843 6.7٢١ إيراد إجارة منتهية بالتمليك  
٢8.7٠٢ 33.٥3٠
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 إيراد استثمارات في أوراق مالية. ١8
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
٢.٠44 739 إيراد أرباح األسهم
١.946 - ربح بيع أدوات حقوق الملكية

3.99٠ 739

 إيراد االستثمارات العقارية. ١9
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
4.95١ ١.١66 ربح بيع استثمارات عقارية

4٢٠ 367 إيرادات اإليجار
3.6١7 )339( )مخصص( / استرجاع انخفاض القيمة 

8.988 ١.١94

 مصروفات أخرى. ٢٠
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
١.445 ١.86٥ مصروفات مركز البطاقات
١.١٢4 ١.678 مصروفات التسويق واإلعالن 
١.١١6 ١.٢٥9 مصروفات الممتلكات ومعدات
83٠ ١.٠١6 مصروفات متعلقة بتقنية المعلومات

77٢ 78٠ مصروفات االتصاالت
١.٠١8 6٢٠ خدمات مهنية

- ٥3٥ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة*
٢48 ١٢٥ أتعاب جلسات مجلس اإلدارة
١5٠ - تبرعات
8٠ 4٥ أتعاب ومكافآت اللجنة الشرعية

١.7١9 ١.87٢ أخرى 
8.5٠٢ 9.79٥

* لم يتم عمل مخصص لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في ٢٠١4، حيث تم استخدام مخصص ٢٠١3.

مخصصات انخفاض قيمة الموجودات. ٢١

١. ٢١ مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية

المجموعمخصص جماعيمخصص محدد
٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

3١.٥783٠.67٢١٠.8١84.١734٢.39634.845في ١ يناير 
7.٠٠38.659١.١١96.6458.١٢٢١5.3٠4مخصص السنة

)7.7١١()٢.9١9(--)7.7١١()٢.9١9(استردادات ومخصصات انتفت الحاجة لها

4.٠84948١.١١96.645٥.٢٠37.593
)4٢()7.١٢8(-)6١١()4٢()6.٥١7(مبالغ مشطوبة مقابل المخصص

٢9.١4٥3١.578١١.3٢6١٠.8١84٠.47١4٢.396في 3١ ديسمبر
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مخصصات انخفاض قيمة الموجودات )تتمة(  .٢١

مخصص انخفاض القيمة أعاله يتعلق بما يلي:

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
٢5.٠5١ ٢4.٢87 تمويل مرابحة
5.63٢ ٢.994 تمويل مشاركة
١١.7١3 ١3.١9٠ إجارة منتهية بالتمليك

4٢.396 4٠.47١

٢١.٢ مخصص إنخفاض قيمة االستثمارات

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
35.٠96 33.4١8 في ١ يناير
6.657 4.9٢٥ مخصص السنة*

)٢.3٢١( )١.١7٥( استردادات ومخصصات انتفت الحاجة لها
4.336 3.7٥٠

)4.849( )٢١.8١7( مبالغ تم شطبها مقابل المخصص
)١.١65( )3٥3( تغيرات صرف العمالت األجنبية

33.4١8 ١4.998 في 3١ ديسمبر  

* مخصص انخفاض القيمة يشمل مبلغ ١.64٢ ألف دينار بحريني )٢٠١4: ٢.96٠ ألف دينار بحريني( لمخصص انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة.

بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة والمتعلقــة بالتســهيالت المتعثــرة ١١٢.863 ألــف دينــار بحرينــي كمــا فــي 3١ ديســمبر 
٢٠١5 )3١ ديســمبر ٢٠١4: 65.٢98 ألــف دينــار بحرينــي(. تشــتمل الضمانــات علــى نقــد وأوراق ماليــة وعقــارات. إن االســتفادة مــن الضمانــات ســيكون علــى أســاس 

كل عميــل علــى حــدة ومحــدود إلــى المبلــغ اإلجمالــي المســتحق علــى العميــل.

قامــت المجموعــة بتحميــل جميــع مخصصــات إنخفــاض القيمــة المخصصــة للموجــودات المتعثــرة علــى رأس المــال الخــاص بهــا. وبالتالــي، لــم يتــم احتســاب 
أي مخصــص انخفــاض للقيمــة علــى حقــوق ملكيــة أصحــاب حســابات اإلســتثمار.

الزكاة. ٢٢
بلــغ إجمالــي الــزكاة المســتحقة  ١.٢89 ألــف دينــار بحرينــي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5 )٢٠١4: 444 آالف دينــار بحرينــي(، وال توجــد علــى البنــك مبالــغ زكاة مســتحقة 
)٢٠١4: ال شــيء( بنــاء علــى االحتياطــي القانونــي واالحتياطــي العــام واألربــاح المســتبقاة كمــا فــي ١ ينايــر ٢٠١5. مبلــغ الــزكاة البالــغ ١.٢89 ألــف دينــار بحرينــي أو 

بواقــع ١.3 فلــس للســهم )٢٠١4: 444 آالف دينــار بحرينــي أو بواقــع ٠.5 فلــس للســهم( مســتحق الدفــع مــن قبــل المســاهمين.

العائد على السهم . ٢3
يتــم حســاب العائــد األساســي والمخفــض علــى الســهم بقســمة صافــي الربــح أو الخســارة للســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل 

الســنة علــى النحــو التالــي:

٢٠١4 ٢٠١٥
9.٢97 ١١.٢٠٥ صافي الربح للسنة بآالف الدنانير البحرينية

79٠.5١٠ 799.4٠8 المتوسط المرجح لعدد األسهم
١١.76 ١4.٠٢ العائد األساسي والمخفض على السهم )فلس(

إن العائــد األساســي والمخفــض علــى الســهم الواحــد هــو بنفــس القيمــة حيــث لــم تقــم المجموعــة بإصــدار أيــة أدوات قــد ينتــج عنهــا انخفــاض فــي العائــد 
علــى الســهم.
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معامالت مع أطراف ذوي عالقة. ٢4
تتكــون األطــراف ذوي العالقــة مــن المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك واإلدارة العليــا وأفــراد عالتهــم المقربيــن والشــركات المملوكــة 
لهــم أو المســيطر عليهــا مــن قبلهــم والشــركات الحليفــة بفضــل مســاهمة مشــتركة و أعضــاء مجلــس اإلدارة مــع تلــك للبنــك. المعامــالت فــي األطــراف 

ذوي عالقــة تكــون علــى بنــود تجاريــة.

فيما يلي األرصدة والمعامالت لجوهرية مع األطراف ذات العالقة في 3١ ديسمبر:

٢٠١٥

المجموع اإلدارة العليا

أعضاء مجلس
اإلدارة

والمؤسسات
المتعلقة بهم

شركات زميلة
ومشاريع
مشتركة مساهمين

الموجودات 
٢.٠9١ ١7 ٢.٠74 - - موجودات تمويلية

٢8.١١6 - - ٢8.١١6 - إستثمارات في شركات زميلة
٢٠١ ٢٠١ - - - موجودات أخرى 

المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار
37.7٠٠ - - - 37.7٠٠ إيداعات من مؤسسات مالية
١.73٥ ٢47 ٥٢٠ 968 - حسابات جارية للعمالء
١.844 - - ١.844 - مطلوبات أخرى

44.٠١4 9١7 ١.٢٥٥ ٢7٥ 4١.٥67 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

اإليرادات
١٥6 ١ ١٥١ 4 - إيراد من التمويالت  

)7١١( - - )7١١( - حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة
)٥٠١( )٢7( )١( )١( )47٢( مطروحًا: العائد على حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار

)٢48( - - - )٢48( مصروفات على إيداعات من مؤسسات مالية
المصروفات 

)١.7١4( )١.٠٠9( )7٠٥( - - مصروفات أخرى

٢٠١4

المجموع اإلدارة العليا

أعضاء مجلس
اإلدارة

والمؤسسات
المتعلقة بهم

شركات زميلة
ومشاريع
مشتركة مساهمين

الموجودات 
4.734 - - 4.734 - إيداعات لدى مؤسسات مالية
٢.339 - ٢.339 - - موجودات تمويلية
3٠.835 - - 3٠.835 - إستثمارات في شركات زميلة

٢58 ١94 64 - - موجودات أخرى 
المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار 

١.9٢٠ 49 594 ١.٢77 - حسابات جارية للعمالء
١.9٢8 - - ١.9٢8 - مطلوبات أخرى

47.١١٢ 59١ 457 4٢5 45.639 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

اإليرادات
355 - ٢43 ١١٢ - إيراد من التمويالت  

)١.55٠( - - )١.55٠( - حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة
)١.٠٢4( )٢١( )6( )7( )99٠( مطروحا: العائد على حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار

المصروفات 
)١.١53( )8٢5( )3٢8( - - مصروفات أخرى



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي 2015

7٢

معامالت مع أطراف ذوي عالقة )تتمة(  .٢4

فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين:
يتكون موظفي اإلدارة الرئيسيين من موظفين في رتبة مساعد مدير عام وأعلى.

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

688 849 منافع الموظفين قصيرة األجل
١37 ١6٠ مكافآت أخرى طويلة األجل
8٢5 ١.٠٠9

إدارة المخاطر. ٢٥

المقدمة
إن المخاطــر كامنــة ومالزمــة ألنشــطة المجموعــة، إال أنــه يتــم إدارتهــا مــن خــالل عمليــة التحديــد والقيــاس والمراقبــة المســتمرة، مــع مراعــاة حــدود المخاطــر 
والضوابــط األخــرى. إن عمليــة إدارة المخاطــر هــذه ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار ربحيــة المجموعــة وكل فــرد داخــل المجموعــة يعتبــر مســؤول عــن تعرضــات 

المخاطــر المتعلقــة بمســئولياته. لــم تتغيــر هــذه المخاطــر وعمليــات التخفيــف منهــا بشــكل جوهــري عــن الســنة الســابقة.

تتعرض المجموعة بشكل رئيسي لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. 

أهداف إدارة المخاطر
فلســفة إدارة مخاطــر المجموعــة هــي تحديــد ومراقبــة وإدارة األوجــه المتعــددة للمخاطــر، وذلــك بهــدف حمايــة قيــم الموجــودات ومصــادر الدخــل لحمايــة 
مصالــح مســاهمي المجموعــة )أو أي طــرف تديــن لــه المجموعــة بالتزامــات(، وفــي نفــس الوقــت زيــادة الحــد األقصــى للعوائــد لزيــادة عوائــد مســاهمي 

المجموعــة، مــع المحافظــة علــى تعرضــات مخاطــر ضمــن الحــدود المفروضــة ذاتيــا.

حــددت المجموعــة قبولهــا للمخاطــر ضمــن معاييــر إســتراتيجية المخاطــر. تقــوم المجموعــة بمراجعــة وتعديــل قبولهــا للمخاطــر وفقــا لخطــة تطــور أعمــال 
المجموعــة مــع تغيــرات الفرضيــات اإلقتصاديــة والســوقية. كمــا تقــوم المجموعــة بتقييــم نســبة تحملهــا لفئــات محــددة مــن المخاطــر وإســتراتيجيتها إلدارة 

هــذه المخاطــر.

قبول المجموعة للمخاطر مفصل في األوجه اآلتية:

كفاية نسبة رأس المال؛. ١
استقرار الربحية والنمو؛. ٢
كفاية السيولة؛ و. 3
سمعة جيدة.. 4

الهيكل التنظيمي لعملية إدارة المخاطر
يشــتمل الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر علــى جميــع مســتويات الصالحيــات والهيــكل التنظيمــي واألفــراد واألنظمــة الالزمــة لحســن ســير عمليــات إدارة 

المخاطــر فــي المجموعــة. المســؤوليات المرتبطــة بــكل مســتوى فــي هيــكل إدارة المخاطــر والصالحيــات تشــتمل علــى اآلتــي:

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

أ( وضع السياسات واإلجراءات ككل؛ و

ب( تفويض السلطة للجنة التنفيذية، ولجنة االئتمان واالستثمار، والرئيس التنفيذي وكذلك التفويض لإلدارة للمراجعة والتصديق.

تضــم اللجنــة التنفيذيــة ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة. اللجنــة التنفيذيــة هــي الســلطة المفوضــة مــن قبــل المجلــس إلدارة األنشــطة المســتمرة 
للمجموعــة. تتخــذ اللجنــة التنفيذيــة القــرارات أمــا فــي االجتماعــات الدوريــة أو إذا دعــت الحاجــة مــن خــالل التمريــر.

لجنــة االئتمــان واإلســتثمار: فوضــت اللجنــة مــن قبــل مجلــس إدارة اللجنــة بصالحيــات ومســؤوليات تشــتمل علــى الموافقــة علــى تمديــد أو تجديــد 
التســهيالت االئتمانيــة، منــح زيــادة مؤقتــة للعمــالء لتســهيالت مصدقــة مــن مجلــس اإلدارة، الموافقــة علــى ســداد التســهيالت مبكــرًا، مراقبــة أداء وجــودة 
محفظــة ائتمــان المجموعــة واإلشــراف علــى األمــور اإلداريــة وفاعليتهــا واإللتــزام بسياســات المجموعــة االئتمانيــة مــن خــالل مراجعــة مثــل هــذه العمليــات، 

والتقاريــر والمعلومــات األخــرى متــى اقتضــت الحاجــة.

قياس المخاطر وأنظمة التقارير 
قامــت المجموعــة بوضــع حــدود مختلفــة بنــاءًا علــى قبولهــا للمخاطــر. تــم إعتمــاد هــذه الحــدود مــن قبــل مجلــس اإلدارة. يتــم رفــع تقريــر بشــأن أي خروقــات 
للحــدود مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر إلــى لجنــة اإلئتمــان. يتــم مراجعــة وتعديــل هــذه الحــدود، إذا لــزم األمــر علــى األقــل ســنويا )أو قبــل ذلــك إذا لــزم األمــر(.
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معامالت مع أطراف ذوي عالقة )تتمة(  .٢4

أ( مخاطر اإلئتمان
تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد أطراف عقود التمويل من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية. 

تقليل مخاطر اإلئتمان
تقليــل مخاطــر االئتمــان تعبــر عــن اســتخدام عــدد مــن التقنيــات، مثــل الحصــول علــى الكفــاالت، والضمانــات لتقليــل المخاطــر االئتمانيــة التــي تتعــرض 
لهــا المجموعــة. تمنــح هــذه التقنيــات المجموعــة الحمايــة مــن الطــرف اآلخــر عنــد عــدم تنفيــذ العقــود االئتمانيــة، مــن خــالل الضمانــات واتفاقيــات المقاصــة 

والضمانــات. 

وبصــورة عامــة، تقــوم المجموعــة بإعطــاء التســهيالت االئتمانيــة فقــط فــي حالــة وجــود ضمانــات ملموســة كافيــة و/أو بيانــات ماليــة مدققــة. يمكــن قبــول 
التســهيالت دون وجــود ضمانــات ملموســة كافيــة، عندمــا تبيــن البيانــات الماليــة المدققــة مركــز مالــي ومقــدرة ســداد مرضيــة ومدعمــة بتنــازالً وضمانــات 

وغيــر ذلــك، كمــا هــو مالئــم. 

بشــكل عــام، يتــم الحصــول علــى الضمانــات الشــخصية للشــركاء/ المروجيــن/ أعضــاء مجلــس إدارة المؤسســات المقترضــة لدعــم التســهيالت االئتمانيــة. 
فــي جميــع األحــوال، يقــوم مراقــب الحســاب بإعــداد بيــان صافــي الثــروة للضامــن، حتــى تكــون هنــاك معلومــات متوفــرة وكافيــة فــي المســتقبل فــي حالــة 

تنفيــذ الضمــان.

بغض النظر عما سبق، عندما يتم تقديم التسهيالت إلى مؤسسات ذات مسؤولية محددة مملوكة عائليا، يتم عادًة الحصول على التالي:

أ- ضمانات تغطي تعرض االئتمان بالكامل؛ أو

ب-  ضمانــات مشــتركة ومتعــددة مــن مســاهمين مرتبطيــن بصــورة مباشــرة بــإدارة المؤسســة، وكذلــك المســاهمين المالكيــن علــى األقــل 8٠٪ مــن 
أســهم المؤسســة.

يتم قبول ضمانات أطراف األخرى في دعم التسهيالت اإلئتمانية فقط بعد مراجعتها واعتمادها من الضامن المناسب.

)١(  إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
يتــم تقييــم القيمــة الســوقية للضمانــات الملموســة مــن قبــل مقيميــن مصــدق عليهــم مــن قبــل المجموعــة )للعقــارات(، أو علــى أســاس الســعر المتــاح. 

يتــم األخــذ فــي االعتبــار قيمــة المبلــغ المســاوي للضمــان عنــد النظــر فــي التســهيالت اإلئتمانيــة. 

من وقت آلخر، تقوم لجنة االئتمان واإلستثمار بمراجعة وتصديق قيمة الضمانات، وكما تقوم بالموافقة على قائمة بالضمانات المقبولة.

يوضــح الجــدول أدنــاه إجمالــي الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان بالنســبة لبنــود بيــان المركــز المالــي الموحــد، بمــا فــي ذلــك االلتزامــات المتعلقــة 
بالتســهيالت االئتمانيــة. تمثــل المبالــغ إجمالــي التعرضــات دون األخــذ فــي اإلعتبــار أي ضمانــات محتفــظ بهــا أو تعزيــزات إئتمانيــة: 

٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية
43.٠7٠ 49.١٠3 أرصدة لدى بنوك ومصرف مركزي 

68.567 73.١٥٠ إيداعات لدى مؤسسات مالية 
438.7٠4 ٥٠٢.9٢9 موجودات تمويلية
١١3.99٠ ١3١.٢٥١ إجارة منتهية بالتمليك

١4.٠65 ١٥.69٢ إيجارات إجارة مدينة
85.8٠8 ١٠٠.78١ إستثمارات في أوراق مالية
764.٢٠4 87٢.9٠6
٢١.535 43.889 خطابات ائتمان، وضمان، وقبول

)٢(  تمركز مخاطر الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان 
تنتــج مخاطــر التمركــز عندمــا يعمــل عــدة أطــراف مــن أنشــطة اقتصاديــة متشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو لهــم خصائــص اقتصادية 
متشــابهة قــد تؤثــر بدرجــة متشــابهة علــى مقدرتهــم لســداد التزاماتهــم نتيجــة لتغيــرات فــي المنــاخ االقتصــادي أو السياســي أو ظــروف أخــرى. تمركــز 
مخاطــر االئتمــان يشــير إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي قــد تطــرأ علــى قطــاع أعمــال أو منطقــة جغرافيــة معينــة. تســعى 
المجموعــة إلــى إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــالل تنويــع أنشــطتها الماليــة لتفــادي تمركــز المخاطــر غيــر المرغوبــة تجــاه أفــراد أو مجموعــات مــن العمــالء فــي 

منطقــة معينــة أو قطــاع أعمــال معيــن.
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إدارة المخاطر )تتمة(  .٢٥
٢( مخاطراإلئتمان )تتمة(

فيمــا يلــي توزيــع موجــودات ومطلوبــات وحقــوق ملكيــة حاملــي حســابات اإلســتثمار وإلتزامــات ومطلوبــات طارئــة للمجموعــة حســب اإلقليــم الجغرافــي 
والقطــاع الصناعــي:

موجودات
مطلوبات وحقوق ملكية حاملي 

التزامات ومطلوبات طارئةحسابات االستثمار
3١ ديسمبر

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

3١ ديسمبر
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

3١ ديسمبر
٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

3١ ديسمبر
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

3١ ديسمبر
٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

3١ ديسمبر
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

اإلقليم الجغرافي
967.٢١٥867.63686٥.١49788.9٠١4٥.١٢7٢٢.٢77الشرق األوسط

--9١79١3--بقية آسيا
--٥.٢4١4.35٠68١95أمريكا الشمالية

--3.89٢3.٢٢١7٠٢6.١٠3أوروبا
976.348875.٢٠7866.836796.١١٢4٥.١٢7٢٢.٢77

القطاع الصناعي
6٠.٥4١43.8٢4٢6.3١8٢7.١4١١3.٢67١3.8٢4تجاري وصناعي

٥١88.٢4١١٠.768١7.١١47٠١466طيران
٢36.٥٠9٢46.٢١5٢٠.٥٠9١5.9١6١.8١763٢عقاري

١٢6.933١١9.٠83١٠9.9٠٠١٠9.9٢8646٢.543بنوك ومؤسسات مالية
-333.١8١٢4٠.3654٢6.83839٠.٢64١.4٠3شخصي/ إستهالكي

--١١7.٢6675.59٠١٠١.٢٥٢9٢.54٠هيئات حكومية 
١٠١.4٠٠١4١.889١7١.٢٥١١43.٢٠9٢7.٢934.8١٢أخرى

976.348875.٢٠7866.836796.١١٢4٥.١٢7٢٢.٢77

)3( نوعية اإلئتمان حسب فئة الموجودات المالية 
يتــم إدارة نوعيــة إئتمــان الموجــودات الماليــة مــن قبــل المجموعــة بإســتخدام تصنيفــات إئتمانيــة داخليــة. يوضــح الجــدول أدنــاه نوعيــة اإلئتمــان حســب فئــة 

الموجــودات، علــى أســاس نظــام التصنيــف اإلئتمانــي للمجموعــة. المبالــغ المعلنــة صافــي مــن أي مخصصــات النخفــاض القيمــة:

3١ ديسمبر ٢٠١٥

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية

منخفضة 
القيمة 

بشكل فردي
 بآالف

الدنانير البحرينية

متأخرة السداد 
ولكن غير 

منخفضة
القيمة

 بآالف
الدنانير البحرينية

غير متأخرة السداد وال منخفضة 
القيمة

درجة عادية
 بآالف

الدنانير البحرينية

درجة عالية
 بآالف

الدنانير البحرينية
396.١68 3٠.٥3١ ٢4.38٥ 33٢.٠٥٥ 9.١97 مرابحات

١٠6.76١ 7.4٠٥ ١٢.4١٠ 86.٥74 37٢ مشاركات
١3١.٢٥١ 4٠.846 ١٠.3٥٠ 8٠.٠٥٥ - إجارة منتهية بالتمليك
١٥.69٢ ١.698 ١.846 ١٢.١48 - إيجارات إجارة مدينة

649.87٢ 8٠.48٠ 48.99١ ٥١٠.83٢ 9.٥69

3١ ديسمبر ٢٠١4

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية

منخفضة 
القيمة 

بشكل فردي
 بآالف

الدنانير البحرينية

متأخرة السداد 
ولكن غير 

منخفضة
القيمة

 بآالف
الدنانير البحرينية

غير متأخرة السداد وال منخفضة القيمة

درجة عادية
 بآالف

الدنانير البحرينية

درجة عالية
 بآالف

الدنانير البحرينية
333.76١ 36.63١ ٢١.637 ٢74.٢36 ١.٢57 مرابحات
١٠4.943 ٢3.7١9 ١3.٢5١ 66.856 ١.١١7 مشاركات
١١3.99٠ 35.٠١4 6.74٢ 7٢.٢34 - إجارة منتهية بالتمليك

١4.٠65 4.٠4٠ 9٠6 9.١١9 - إيجارات إجارة مدينة
566.759 99.4٠4 4٢.536 4٢٢.445 ٢.374

بلغــت التســهيالت المعــاد هيكلتهــا خــالل الســنة 3.789 ألــف دينــار بحرينــي )٢٠١4: ٢١.353 ألــف دينــار بحرينــي(، وتضمنــت علــى مبالــغ وقدرهــا ١.٢47 ألــف دينــار 
بحرينــي )٢٠١4: ال شــيء(، متأخــرة الســداد ألكثــر مــن 9٠ يومــا.
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)4( تحليل األعمار لتسهيالت التمويل اإلسالمية المستحقة ولكن غير منخفضة القيمة حسب نوعية الموجودات  المالية 

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية

من 6١ إلى
9٠ يومًا

 بآالف
الدنانير البحرينية

من 3١ إلى
 6٠ يومًا

 بآالف
الدنانير البحرينية

لغاية 
3٠ يومًا

 بآالف
الدنانير البحرينية ٢٠١٥

٢4.38٥ ٢.77٥ ٢.833 ١8.777 مرابحات
١٢.4١٠ 76١ 4.٠4٥ 7.6٠4 مشاركات
١٠.3٥٠ ١4٠ ١.١9٠ 9.٠٢٠ إجارة منتهية بالتمليك

47.١4٥ 3.676 8.٠68 3٥.4٠١

٢٠١4
٢١.637 6٠5 4.4١4 ١6.6١8 مرابحات
١3.٢5١ 4.٢٠٢ ٢.53٢ 6.5١7 مشاركات
6.74٢ - ١.3٢١ 5.4٢١ إجارة منتهية بالتمليك
4١.63٠ 4.8٠7 8.٢67 ٢8.556

ب( مخاطر السيولة
ان مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء  بمطلوباتهــا حيــن حلــول أجلهــا. مخاطــر الســيولة قــد تكــون بســبب اختــالل الســوق 
أو تدنــي درجــة االئتمــان ممــا قــد يتســبب مباشــرًة فــي نضــوب بعــض مصــادر التمويــل. للوقايــة مــن هــذه المخاطــر، تملــك المجموعــة قاعــدة عمــالء كبيــرة 
ــة مدينــة  ويتــم إدارة الموجــودات مــع أخــذ الســيولة فــي االعتبــار، واالحتفــاظ علــى أرصــدة جيــدة مــن النقــد ومــا فــي حكمــه وســلع مرابحــات وذمــم وكال

وخطــوط إئتمــان وإســتثمارات مدرجــة. 

بيان إستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة
يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات المجموعــة. لقــد تــم تحديــد اإلســتحقاقات التعاقديــة للموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس 
الفتــرة المتبقيــة مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد إلــى تاريــخ اإلســتحقاق التعاقــدي، ولــم يؤخــذ فــي اإلعتبــار اإلســتحقاقات الفعليــة كمــا هــو موضــح 

حســب الخبــرة التاريخيــة الحتفــاظ المجموعــة بحقــوق ملكيــة حاملــي حســابات اإلســتثمار. 

فيما يلي بيان إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

المجموع
 بآالف

الدنانير 
البحرينية

إستحقاق 
غير ثابت

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

أكثر من
3 سنوات

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

١ إلى 3
سنوات

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

6 أشهر إلى    
سنة واحدة

 بآالف
الدنانير البحرينية

3 إلى 6
أشهر

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

١ إلى 3
أشهر

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

لغاية
شهر 
واحد

 بآالف
الدنانير 

البحرينية
الموجودات 

6١.١١4 34.٠6٥ - - - - - ٢7.٠49 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 
73.١٥٠ - - - - - - 73.١٥٠ إيداعات لدى مؤسسات مالية

47٥.648 - 3٢7.339 78.663 ٢7.4٥١ ١3.6١4 3.٥3٢ ٢٥.٠49 موجودات تمويلية
١١8.٠6١ - ١٠٢.7٢١ 9.646 4١ - - ٥.6٥3 إجارة منتهية بالتمليك

١3٠.63٥ - 78.٢٠3 ٢٢.٥٢4 ٥٠٠ 7.793 ١6.47٢ ٥.١43 إستثمارات في أوراق مالية
٢8.١١6 ٢8.١١6 - - - - - - إستثمارات في شركات زميلة
43.6٠١ 43.6٠١ - - - - - - إستثمارات عقارية
١٥.69٢ - ١3.٢٥٠ ١.934 - 6 96 4٠6 إيجارات مستحقة القبض
١6.64٠ ١6.64٠ - - - - - - عقارات ومعدات 
١3.69١ ٥.٢4٥ - ٢.78٠ - - ١.3٢4 4.34٢ موجودات أخرى 

976.348 ١٢7.667 ٥٢١.٥١3 ١١٥.٥47 ٢7.99٢ ٢١.4١3 ٢١.4٢4 ١4٠.79٢ مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار 

93.٥١6 - - - - - 3٠.٢٢8 63.٢88 إيداعات من مؤسسات مالية
١4١.٢44 - - - - - - ١4١.٢44 حسابات جارية للعمالء
١6.6١6 - - - - - - ١6.6١6 مطلوبات أخرى 

6١٥.46٠ 3.49٠ - ٥.6٥٢ 3٢4.3٥٢ 84.33٠ ١١9.٥3٢ 78.١٠4 حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار
866.836 3.49٠ - ٥.6٥٢ 3٢4.3٥٢ 84.33٠ ١49.76٠ ٢99.٢٥٢ مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار 

١٠9.٥١٢ ١٢4.١77 ٥٢١.٥١3 ١٠9.89٥ )٢96.36٠( )6٢.9١7( )١٢8.336( )١٥8.46٠( فجوة السيولة 
- ١٠9.٥١٢ )١4.66٥( )٥36.١78( )646.٠73( )349.7١3( )٢86.796( )١٥8.46٠( فجوة السيولة المتراكمة
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إدارة المخاطر )تتمة(  .٢٥
٢( مخاطراإلئتمان )تتمة(

بيان إستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة )تتمة(

فيما يلي بيان إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار كما في 3١ ديسمبر ٢٠١4:

المجموع
 بآالف

الدنانير 
البحرينية

إستحقاق 
غير ثابت

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

أكثر من
3 سنوات

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

١ إلى 3
سنوات

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

6 أشهر 
إلى    سنة 

واحدة
 بآالف

الدنانير 
البحرينية

3 إلى 6
أشهر

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

١ إلى 3
أشهر

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

لغاية
شهر واحد

 بآالف
الدنانير 

البحرينية

الموجودات 
5٢.١١8 3١.٠55 - - - - - ٢١.٠63 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

68.567 - - - - - 3.7٠٢ 64.865 إيداعات لدى مؤسسات مالية
4٠8.٠٢١ - ٢58.٢7٠ 6٠.5٢١ ٢3.7١5 6.968 ٢6.797 3١.75٠ موجودات تمويلية

١٠٢.٢77 - 68.669 ١١.45١ 7.569 ٢ ١3 ١4.573 إجارة منتهية بالتمليك
١٢3.56١ ٢١.377 53.٠96 8.٢66 - 9.١٢9 6.933 ٢4.76٠ إستثمارات في أوراق مالية
3٠.835 3٠.835 - - - - - - إستثمارات في شركات زميلة

53.934 53.934 - - - - - - إستثمارات عقارية
١4.٠65 - - - ١4.٠65 - - - إيجارات مستحقة القبض
١7.١٠١ ١7.١٠١ - - - - - - عقارات ومعدات 

4.7٢8 - - - - 4.7٢8 - - موجودات أخرى 
875.٢٠7 ١54.3٠٢ 38٠.٠35 8٠.٢38 45.349 ٢٠.8٢7 37.445 ١57.٠١١ مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار 
75.57٠ - - - - - 385 75.١85 إيداعات من مؤسسات مالية

١37.4٢3 - - - - - - ١37.4٢3 حسابات جارية للعمالء
١6.5١8 - - - - - - ١6.5١8 مطلوبات أخرى 

566.6٠١ ٢.983 - 5.93١ ٢7١.858 8٠.٢5٢ 78.٢99 ١٢7.٢78 حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار
796.١١٢ ٢.983 - 5.93١ ٢7١.858 8٠.٢5٢ 78.684 356.4٠4 مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار 
79.٠95 ١5١.3١9 38٠.٠35 74.3٠7 )٢٢6.5٠9( )59.4٢5( )4١.٢39( )١99.393( فجوة السيولة 

- 79.٠95 )7٢.٢٢4( )45٢.٢59( )5٢6.566( )3٠٠.٠57( )٢4٠.63٢( )١99.393( فجوة السيولة المتراكمة

ج( مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي متغيــرات الســوق مثــل 

معــدالت الربــح وأســعار األســهم وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة.

التعرضات لمخاطر معدل هامش الربح   )١(
ــة  ــة المســتقبلية أو القيمــة العادل ــر علــى الربحي ــح والتــي ســوف تؤث ــرات فــي معــدالت الرب ــح مــن احتمــال أن التغي تنتــج مخاطــر معــدل هامــش الرب
لــألدوات الماليــة. تعتقــد إدارة المجموعــة بــأن المجموعــة غيــر معرضــة لمخاطــر معــدل ربــح جوهريــة نتيجــة لعــدم تطابــق إعــادة تســعير معــدالت 
أربــاح الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق ملكيــة حاملــي حســابات اإلســتثمار، حيــث إن إعــادة تســعير الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق ملكيــة حاملــي 
حســابات اإلســتثمار تحــدث فــي فتــرات مماثلــة. إن توزيــع أربــاح حقــوق ملكيــة حاملــي حســابات اإلســتثمار هــي بنــاءًا علــى إتفاقيــات تقاســم األربــاح، لذلــك 

المجموعــة غيــر معرضــة إلــى أي مخاطــر معــدل ربــح جوهريــة.

ــاح متماشــية مــع معــدالت  ــع أرب ــج المجموعــة بتوزي ــا ال تســمح نتائ ــة عندم ــاح ســوف ينتــج عنهــا مخاطــر تجاري ــات تقاســم األرب ــإن إتفاقي ــك، ف ومــع ذل
الســوق.

مخاطر أسعار األسهم  )٢(
مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيــم العادلــة ألســهم حقــوق الملكيــة نتيجــة للتغيــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة كل 
ســهم علــى حــدة. تنتــج مخاطــر أســعار األســهم مــن محفظــة اإلســتثمار. تديــر المجموعــة هــذه المخاطــر مــن خــالل تنويــع اإلســتثمارات حســب التوزيــع 

الجغرافــي والتركــز الصناعــي.

مــن أجــل قيــاس مخاطــر األســهم علــى مراكزهــا الماليــة، قامــت المجموعــة بتطبيــق تحليــل حساســية علــى محفظــة األســهم المدرجــة بمقــدار ١٠٪ زيــادة في 
قيمــة المحفظــة مــع اإلحتفــاظ بجميــع المتغيــرات ثابتــة. إن تأثيــر النقصــان المماثــل فــي أســعار األســهم يتوقــع بــأن يكــون مســاوي وعكــس تأثيــر الزيادة.
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إدارة المخاطر )تتمة(  .٢٥
ج( مخاطر السوق  )تتمة(

)٢( مخاطر أسعار األسهم   )تتمة(

فيما يلي فروق مخاطر أسعار األسهم كما في 3١ ديسمبر:  

حساسية 
أسهم 

حقوق الملكية

حساسية 
الربح أو 
الخسارة

الزيادة في أسعار
أسهم

حقوق الملكية
٪ ٢٠١5

١٠٢ - ١٠+ سوق الكويت  لألوراق المالية
 

حساسية 
أسهم 

حقوق الملكية

حساسية 
الربح أو 
الخسارة

الزيادة في أسعار
أسهم

حقوق الملكية
٪ ٢٠١4

١39 - ١٠+ سوق الكويت  لألوراق المالية

كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد، تملــك المجموعــة )أســهم حقــوق ملكيــة وصكــوك( غيــر مدرجــة بمبلــغ  ١١5 مليــون دينــار بحرينــي )3١ ديســمبر 
٢٠١4: ١٠4 مليــون دينــار بحرينــي(. إن تأثيــر التغيــرات فــي قيمــة هــذه الصكــوك وأســهم حقــوق الملكيــة غيــر المدرجــة والتأثيــر ذو الصلــة علــى حقــوق الملكيــة 

ســوف يعكــس فقــط عنــد بيــع األدوات الماليــة أو عنــد اعتبارهــا منخفضــة القيمــة.

3( مخاطر العملة
إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األداة الماليــة نتيجــة لتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. تعتبــر المجموعــة الدينــار البحرينــي العملــة 
الرئيســية لعملياتهــا. لقــد قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود علــى المراكــز حســب العملــة. يتــم مراقبــة المراكــز علــى أســاس يومــي للتأكــد بــأن المراكــز 

فــي ضمــن الحــدود الموضوعــة.

لدى المجموعة صافي التعرضات الجوهرية التالية بالعمالت األجنبية كما في 3١ ديسمبر:
معادل فائض/

)عجز(
٢٠١4
 بآالف

الدنانير البحرينية

معادل فائض/
)عجز(

٢٠١٥
 بآالف

الدنانير البحرينية

العملة
)١.١49( 4 جنيه إسترليني 
١.653 )١٠.١3١( يورو

- )4.٢9٥( دوالر كندي
- )١.١٢٢( ين ياباني

)١١.49٠( - الدينار الكويتي

بما أن الدينار البحريني مرتبط بالدوالر األمريكي، لذلك ال تمثل المراكز بالدوالر األمريكي مخاطر عملة جوهرية.

عــالوة علــى ذلــك، ليــس لــدى المجموعــة أي تعرضــات جوهريــة بعمــالت أخــرى، إن التغيــرات فــي مخاطــر صــرف العمــالت مقابــل الدينــار البحرينــي مــع اإلحتفــاظ 
بجميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة ســوف لــن يكــون لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى بيــان الدخــل الموحــد وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد.

)د( المخاطر التشغيلية 
المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن فشــل األنظمــة أو األخطــاء البشــرية أو التجــاوزات أو األحــداث الخارجيــة. عندمــا تفشــل الضوابــط 
فــي أداء مهامهــا الرقابيــة، فــإن المخاطــر التشــغيلية يمكــن أن تســبب ضــرر علــى الســمعة، ولهــا آثــار قانونيــة أو تنظيميــة، أو تــؤدي إلــى خســارة ماليــة. 
ال تتوقــع المجموعــة إزالــة جميــع المخاطــر التشــغيلية، ولكنهــا تســتطيع إدارة وتقليــل هــذه المخاطــر مــن خــالل إطــار للضوابــط ومراقبــة والتعامــل مــع 
المخاطــر المحتملــة. وتتضمــن عمليــة الرقابــة فصــل المهــام بفعاليــة، وتقييــم إجــراءات الصالحيــات والتســويات، وتدريــب الموظفيــن، وتقييــم العمليــات، 

بمــا فــي ذلــك إســتخدام التدقيــق الداخلــي.   

نظام حماية الودائع. ٢6
يتــم تغطيــة الودائــع المحتفــظ بهــا لــدى عمليــات البنــك فــي البحريــن بأنظمــة حمايــة الودائــع الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي  وفقــا للقــرار رقــم )34( 
ســنة ٢٠١٠. يطبــق النظــام علــى جميــع الحســابات المؤهلــة المحتفــظ بهــا بفــروع البنــك فــي البحريــن، وتخضــع الســتثناءات معينــة، والحــد األقصــى للمبلــغ 

المســتحق، وأحــكام أخــرى تتعلــق بإنشــاء نظــام حمايــة الودائــع، ومجلــس حمايــة الودائــع.
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معلومات قطاعات األعمال. ٢7

ألغراض إدارية، تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:

يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار للشركات والحسابات الجارية، وتقديم تسهيالت الشركات 
التمويل اإلسالمي للشركات.

يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار للعمالء والحسابات الجارية، وتقديم تسهيالت التمويل األفراد
اإلسالمي للعمالء.

يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار للبنوك والمؤسسات المالية، و توفير أسواق المال اإلستثمارات
وخدمات التجارة والخزانة وكذلك إدارة األنشطة اإلستثمارية. وتشمل األنشطة اإلستثمارية التعامل مع اإلستثمارات في 

األسواق المحلية والدولية واإلستثمارات العقارية. 

تشــكل هــذه القطاعــات األســاس الــذي تعتمــد عليــه المجموعــة فــي إعــداد تقريــر بشــأن معلومــات القطاعــات الرئيســية. تتــم المعامــالت  بيــن هــذه 
القطاعــات حســب أســعار الســوق التقديريــة وعلــى أســس تجاريــة. يتــم احتســاب تكلفــة التحويــل علــى أســاس معــدل الوعــاء والــذي يقــارب تكلفــة األمــوال. 

فيما يلي بيان بمعلومات القطاعات:
3١ ديسمبر ٢٠١٥

المجموع
 بآالف

الدنانير البحرينية

االستثمارات
 بآالف

الدنانير البحرينية

األفراد
 بآالف

الدنانير البحرينية

الشركات
 بآالف

الدنانير البحرينية
4١.7١9 4.9٠4 ٢٥.9٠9 ١٠.9٠6 مجموع اإليرادات 

)٢١.٥6١( )4.6٠٠( )١4.٢١7( )٢.744( مجموع المصروفات 
)8.9٥3( )3.7٥٠( )786( )4.4١7( مخصص انخفاض القيمة 

١١.٢٠٥ )3.446( ١٠.9٠6 3.74٥ ربح / )خسارة( السنة
معلومات أخرى

976.348 3٢٠.969 4١6.٢٥١ ٢39.١٢8 موجودات القطاع
976.348 ٢٠8.37٠ 49٠.١٢8 ٢77.8٥٠ مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

3١ ديسمبر ٢٠١4
المجموع

 بآالف
الدنانير البحرينية

االستثمارات
 بآالف

الدنانير البحرينية

األفراد
 بآالف

الدنانير البحرينية

الشركات
 بآالف

الدنانير البحرينية
4٢.85١ ١3.١8٠ ٢١.7١6 7.955 مجموع اإليرادات 

)٢١.6٢5( )٢.78١( )١5.364( )3.48٠( مجموع المصروفات 
)١١.9٢9( )4.336( )١.٢38( )6.355( مخصص انخفاض القيمة 

9.٢97 6.٠63 5.١١4 )١.88٠( ربح /)خسارة( السنة
معلومات أخرى

875.٢٠7 3٠7.939 348.١١8 ٢١9.١5٠ موجودات القطاع
875.٢٠7 ١6١.48١ 45٢.778 ٢6٠.948 مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

تعمل المجموعة فقط في مملكة البحرين، وعليه لم يتم إظهار معلومات عن القطاع الجغرافي. 

األدوات المالية. ٢8
تراتبية القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ القياس.

تقــوم المجموعــة بقيــاس القيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة/ الصكــوك المدرجــة باســتخدام األســعار المدرجــة فــي ســوق نشــط لهــذه األداة متــى مــا توافــرت 
هــذه األســعار. كمــا تقــوم المجموعــة بتحديــد القيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة/ الصكــوك غيــر المدرجــة باســتخدام طــرق تقييــم مناســبة، وتشــمل طــرق 
التقييــم اســتخدام معامــالت تجاريــة حديثــة بيــن طرفيــن ملميــن، إن وجــد، وبالرجــوع للقيمــة العادلــة الحاليــة ألداة أخــرى مشــابهة لحــد كبيــر، وتحليــل 

التدفقــات النقديــة المخصومــة وطــرق تقييــم أخــرى.
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األدوات المالية )تتمة(  .٢8

تستخدم المجموعة تراتبية القيمة العادلة التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بطرق التقييم:
المستوى ١:   األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛

المســتوى ٢: التقنيــات األخــرى والتــي يمكــن مالحظــة جميــع مدخالتهــا ذات التأثيــر الجوهــري علــى القيمــة العادلــة المســجلة إمــا بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة.

المستوى 3:  التقنيــات التــي تســتخدم مدخــالت ذات التأثيــر الجوهــري علــى القيمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تســتند علــى معلومــات يمكــن مالحظتهــا 
فــي الســوق. 

يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تراتبية القيمة العادلة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

المجموع المستوى 3 المستوى ٢ المستوى ١ 3١ ديسمبر ٢٠١٥
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 

حقوق الملكية
أوراق مالية مدرجة

١.٠١9 - - ١.٠١9 أسهم حقوق الملكية

المجموع المستوى 3 المستوى ٢ المستوى ١ 3١ ديسمبر ٢٠١4
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 

حقوق الملكية
أوراق مالية مدرجة

١.393 - - ١.393 أسهم حقوق الملكية

تحويالت بين المستوى ١ والمستوى ٢ والمستوى 3
خالل السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5، لم يكن هناك تحويالت بين المستوى ١ والمستوى ٢، ولم يكن هناك تحويالت من وإلى المستوى 3.

القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى ال تختلــف اختالفــا جوهريــا عــن قيمهــا العادلــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5، بإســتثناء إســتثمارات 
المجموعــة فــي الصكــوك المحتفــظ بهــا بالتكلفــة المطفــأة والبالغــة 95.867 ألــف دينــار بحرينــي )٢٠١4: 8١.834 ألــف دينــار بحرينــي( والتــي تبلــغ قيمتهــا 

العادلــة 95.9١5 ألــف دينــار بحرينــي )٢٠١4: 8١.١8١ ألــف دينــار بحرينــي(.

إيرادات ومصروفات مخالفة للشريعة اإلسالمية . ٢9
تلتــزم المجموعــة بعــدم إحتســاب أي إيــراد مــن مصــدر يتنافــى مــع الشــريعة اإلســالمية. ووفقــا لذلــك، تحــول أربــاح المصــادر غيــر اإلســالمية إلــى حســاب أمــوال 
صنــدوق القــرض الحســن الــذي تســتخدمه المجموعــة ألغــراض خيريــة مختلفــة. تظهــر الحركــة فــي هــذه األمــوال فــي بيــان مصــادر واســتخدامات أمــوال 
صنــدوق القــرض الحســن. يتضمــن اإليــرادات المخالــف للشــريعة اإلســالمية علــى مبالــغ جزائيــة تحتســب علــى مدفوعــات الســداد المتأخــرة للتســهيالت 

اإلســالمية.

هيئة الرقابة الشرعية . 3٠
تتكــون هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة مــن ثالثــة علمــاء مســلمين الذيــن يقومــون بمراجعــة امتثــال المجموعــة للمبــادئ العامــة للشــريعة اإلســالمية 
والفتــاوى الخاصــة والتعليمــات واإلرشــادات الصــادرة. تتضمــن مراجعتهــم فحــص األدلــة المتعلقــة بالتوثيــق واإلجــراءات المتبنــاة مــن قبــل المجموعــة للتأكد 

مــن أن أنشــطتها تــدار وفقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

الواجبات االجتماعية. 3١
تقــوم المجموعــة بالوفــاء بواجباتهــا االجتماعيــة عــن طريــق نفقــات صنــدوق الــزكاة والصدقــات وتبرعــات القــرض الحســن للــزواج والترميــم والعــالج الطبــي 

وغيرهــا مــن األعمــال الخيريــة. 

أرقام المقارنة. 3٢
تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة إلعطــاء مقارنــة عادلــة مــع عــرض الســنة الحاليــة. إعــادة التصنيــف هــذه لــم تؤثــر علــى صافــي ربــح الســنة، أو حقــوق 

الملكيــة المعلنــة ســابقا.
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8١

الخلفية . ١
ــواردة فــي الجــزء ك ع-١ مــن وحــدة اإلفصــاح العــام  ــن المركــزي ال ــم إعــداد اإلفصاحــات العامــة بموجــب هــذا الجــزء وفقــا لمتطلبــات مصــرف البحري لقــد ت
لمصــرف البحريــن المركــزي وعنوانــه: متطلبــات اإلفصــاح الســنوي، أنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي، المجلــد الثانــي للمصــارف اإلســالمية. تســري القواعــد 
المتعلقــة باإلفصاحــات بموجــب هــذا الجــزء علــى بنــك البحريــن اإلســالمي ش.م.ب. )»البنــك«( وهــو مصــرف تأســس محليــا ويحمــل ترخيصــا لمزاولــة األعمــال 

المصرفيــة للتجزئــة، وشــركاته التابعــة المشــار إليهمــا معــا )ب»المجموعــة«(. 

يســعى مجلــس اإلدارة إلــى رفــع أداء المجموعــة إلــى المســتوى األمثــل عــن طريــق تمكيــن مختلــف الوحــدات التابعــة للمجموعــة مــن تحقيــق االســتراتيجية 
التجاريــة للمجموعــة وبلــوغ أهــداف األداء المتفــق عليهــا وذلــك عــن طريــق العمــل ضمــن حــدود متفــق عليهــا بشــأن رأس المــال وحــدود المخاطــر وكذلــك 

ضمــن إطــار سياســة المخاطــر التــي تنتهجهــا المجموعــة. 

كفاية رأس المال. ٢
إن الهــدف الرئيســي إلدارة رأســمال المجموعــة هــو التأكــد بــأن المجموعــة تلتــزم بالمتطلبــات الخارجيــة المفروضــة لــرأس المــال و تحتفــظ بدرجــات إئتمانيــة 

قويــة ونســبة رأســمال عاليــة مــن أجــل دعــم أعمالهــا وزيــادة الحــد األعلــى للقيمــة عنــد المســاهمين.

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيكلــة رأســمالها وعمــل تعديــالت علــى ضــوء التغيــرات فــي الظــروف اإلقتصاديــة وخصائــص مخاطــر أنشــطتها. مــن أجــل 
المحافظــة علــى أو تعديــل هيكلــة رأس المــال، قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل مبالــغ أربــاح األســهم المدفوعــة للمســاهمين أو إعــادة رأس المــال إلــى 

المســاهمين أو إصــدار صكــوك وغيرهــا. لــم يتــم عمــل تغييــرات فــي األهــداف والسياســات والعمليــات عــن الســنوات الســابقة.  

يتكــون هيــكل رأســمال المجموعــة بصــورة رئيســية مــن رأســمالها المدفــوع، متضمنــا علــى عــالوة إصــدار أســهم وإحتياطيــات. مــن الناحيــة التنظيميــة، 
ــن المركــزي، أي إن  ــده مــن قبــل مصــرف البحري ــم تحدي ــى كمــا ت ــغ الجوهــري لرأســمال المجموعــة هــو علــى هيئــة قاعــدة رأس المــال فئــة األول فــإن المبل

معظــم رأس المــال هــو ذو طبيعــة دائمــة.

إن سياســة كفايــة رأســمال المجموعــة هــي اإلحتفــاظ بقاعــدة رأســمال قويــة لدعــم تطويــر ونمــو أعمالهــا. يتــم تحديــد متطلبــات رأس المــال الحالــي 
والمســتقبلي علــى أســاس توقعــات نمــو التســهيالت التمويليــة لــكل وحــدة عمــل، توقعــات النمــو فــي التســهيالت غيــر المدرجــة فــي الميزانيــة ومصــادر 
واســتخدامات المــوارد المســتقبلية. لتقييــم متطلبــات كفايــة رأســمالها وفقــا لمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي، اعتمــدت المجموعــة األســلوب الموحــد 
لمخاطــر االئتمــان، وأســلوب المؤشــرات األساســية للمخاطــر التشــغيلية وأســلوب القيــاس الموحــد لمخاطــر الســوق. كمــا أن جميــع الموجــودات الممولــة مــن 

حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار تخضــع لموافقــة مجلــس 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. 
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الجدول ١ - هيكلة رأس المال 

يلخص الجدول التالي رأس المال المؤهل كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 بعد الخصومات لحساب نسبة كفاية رأس المال:

الفئة األولى
ألف 

دينار بحريني

الفئة الثانية
ألف 

دينار بحريني
 مكونات رأس المال

-97.44١ األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل
-- االحتياطيات العامة

-- االحتياطيات القانونية/ التشريعية
-٢.794عالوة إصدار اسهم

-)8.١9٥(الخسائر المتراكمة المبقاه المرحلة
-١١.٢٠٥الربح خالل السنة

-768المكاسب غير المحققة الناتجة من التقييم العادل ألسهم حقوق الملكية
:محسومًا منها

-879أسهم خطة حوافز الموظفين
-٥63أسهم خزانة

-١٠٢.٥7١رأس المال الفئة الأولى قبل الخصومات
 7.٠88  إحتياطي إعادة تقييم الموجودات - ممتلكات ومعدات

 7.338  مخصص خسارة إنخفاض القيمة الجماعي
 ١4.4٢6  رأس المال الفئة الثانية

 ١١6.997 مجموع رأس المال المتوفر

مبالغ
التعرضات

ألف 
دينار بحريني

٥87.٠٢3 مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

١٥.٥89 مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

٥7.١٥3 مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
6٥9.76٥ مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر التنظيمية

١7.73٪نسبة كفاية رأس المال
١٢.٥٪الحد األدنى المطلوب
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الجدول ٢ - متطلبات رأس المال حسب نوع عقود التمويل اإلسالمية 

يلخــص الجــدول التالــي مقــدار التعرضــات كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5 )إجمالــي الخصومــات( الخاضعــة لألســلوب الموحــد لمخاطــر اإلئتمــان ومتطلبــات رأس 
المــال ذات الصلــة حســب نــوع عقــود التمويــل اإلســالمية:

الموجودات 
المرجحة للمخاطر

ألف 
دينار بحريني

متطلبات 
رأس المال

ألف 
دينار بحريني

نوع عقود التمويل اإلسالمية 
١١.6٢٢١.39٥إيداعات لدى مؤسسات مالية 

١99.٢47٢3.9١٠موجودات التمويل*
٢88.٥6٢34.6٢7استثمارات

49.١٠٥٥.893إجارة منتهية بالتمليك*
8.398١.٠٠8إيجارات مستحقة القبض

٥٥6.933 66.83١ 
 3.6١١ 3٠.٠9٠التعرضات اإلئتمانية األخرى 

٥87.٠٢3 7٠.44٢ 

* تم تخصيص الموجودات المرجحة للمخاطر على أساس تناسبي نتيجة لقيود في النظام.

الجدول 3 - متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 الخاضعة لألسلوب الموحد لمخاطر السوق ومتطلبات رأس المال ذات الصلة:

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

 ١.٢47 
 ١.٢47 مجموع مخاطر السوق - أسلوب القياس الموحد 

 ١٢.٥ المضاعف

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

 ١.87١ مجموع تعرضات مخاطر السوق - متطلبات رأس المال)ألف دينار بحريني(
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الجدول 4 - متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية

يلخــص الجــدول التالــي مقــدار التعرضــات كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5 الخاضعــة ألســلوب المؤشــر األساســي للمخاطــر التشــغيلية ومتطلبــات رأس المــال ذات 
الصلة:

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

١٢.٥المضاعف
38١.٠٢١

١٥٪الجزء المؤهل لغرض الحساب 
٥7.١٥3مجموع التعرضات للمخاطر التشغيلية )ألف دينار بحريني(

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

الجدول ٥ - نسب كفاية رأس المال 

فيما يلي نسب كفاية رأس المال كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 إلجمالي رأس المال ورأس المال للفئة األولى:

 نسبة إجمالي
رأس المال

 نسبة رأس المال
للفئة األولى

١٥.٥٥٪١7.73٪المستوى األعلى الموحد

إدارة المخاطر . 3

3.١ أهداف إدارة المخاطر على صعيد البنك

إن فلســفة إدارة مخاطــر المجموعــة هــي تحديــد وضبــط ومراقبــة وإدارة األوجــه المتعــددة للمخاطــر وذلــك بهــدف حمايــة قيــم الموجــودات ومصــادر 
الدخــل لحمايــة مصالــح مســاهمي المجموعــة ) أو أي طــرف المجموعــة مدينــه لــه(، وفــي الوقــت ذاتــه زيــادة الحــد األقصــى لعوائــد مســاهمي المجموعــة مــع 

المحافظــة علــى تعرضــات المخاطــر ضمــن المعاييــر المفروضــة ذاتيــا.

حــددت المجموعــة قبولهــا للمخاطــر ضمــن معاييــر إســتراتيجية المخاطــر. تقــوم المجموعــة بمراجعــة وتعديــل قبولهــا للمخاطــر وفقــا لخطــة تطــور أعمــال 
المجموعــة مــع تغيــرات الفرضيــات اإلقتصاديــة والســوقية. كمــا تقــوم المجموعــة بتقييــم نســبة تحملهــا لفئــات محــددة مــن المخاطــر وإســتراتيجيتها إلدارة 

هــذه المخاطــر.

باإلضافــة إلــى تلبيــة متطلبــات الحــد األدنــى لــرأس المــال التنظيمــي المحــددة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، فــإن المجموعة تســعى بصورة مســتمرة، 
وإلــى أقصــى حــد ممكــن، بتحديــد وتعييــن مختلــف أنــواع المخاطــر الكامنــة ضمــن أعمالهــا اإلعتياديــة واالحتفــاظ بمســتويات مناســبة مــن رأس المــال 
الداخلــي، وفقــا إلطــار عمليــة تقييــم كفايــة رأس المــال الداخلــي )ICAAP(. إن الهــدف الرئيســي للمجموعــة مــن عمليــة تقييــم كفايــة رأس المــال الداخلــي 

هــو ضمــان اإلحتفــاظ علــى مســتوى كافــي مــن رأس المــال فــي جميــع األوقــات لدعــم المخاطــر التــي تتحملهــا المجموعــة ضمــن أعمالهــا اإلعتياديــة. 

قامــت المجموعــة بوضــع عمليــة تقييــم كفايــة رأس المــال الداخلــي )ICAAP( وفقــا لمتطلبــات العنصــر الثالــث التفاقيــة بــازل 3. توضــح هــذه العمليــة 
وتحــدد التدابيــر للتأكــد مــن تعريــف، قيــاس، فصــل ومتابعــة مناســبة لمخاطــر المجموعــة. كمــا تحــدد مســتوى مناســب مــن رأس المــال الداخلــي فيمــا 

يتعلــق بالمخاطــر العامــة للمجموعــة وخطــة العمــل. 



إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي ٢٠١٥

8٥

3. إدارة المخاطر )تتمة( 

3.٢.  استراتيجيات والعمليات ووسائل الرقابة الداخلية 

3.٢.١ إستراتيجية مخاطر المجموعة
سياســات إدارة رأس المــال وميثــاق المخاطــر يحــدد إســتراتيجية المجموعــة للمخاطــر.  تمــت الموافقــة علــى اإلطــار الشــامل لسياســة إدارة المخاطــر مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة. كمــا أن هــذه مدعومــة بهيــاكل مناســبة لحــدود المخاطــر. توفــر هــذه السياســات اطــارًا متكامــاًل إلدارة مخاطــر المجموعــة. 

يحــدد ميثــاق المخاطــر أهــداف وسياســات واســتراتيجيات وحوكمــة المخاطــر علــى كال مــن مســتوى المجلــس ومســتوى اإلدارة. تهــدف سياســة إدارة رأس 
المــال إلــى ضمــان االســتقرار المالــي مــن خــالل تخصيــص مــا يكفــي مــن رأس المــال لتغطيــة الخســائر غيــر المتوقعــة. 

تعتبــر هيــاكل الحــدود بمثابــة عنصــر أساســي فــي صياغــة اســتراتيجية المخاطــر ضمــن المخاطــر المقبولــة القابلــة للقيــاس الكمــي. وهــي مدعومــة أيضــا 
بإطــار شــامل لمختلــف المخاطــر مــع سياســاتها ووثائــق المنهجيــة الخاصــة بهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن المجموعــة فــي طــور العمــل علــى تطبيــق أنظمــة 

مخاطــر مختلفــة للمســاعدة فــي تعييــن مقــدار رأس المــال التنظيمــي وكذلــك رأس المــال االقتصــادي المخصــص لمختلــف المحافــظ. 

تتعــرض المجموعــة ألنــواع متعــددة مــن المخاطــر متمثلــة فــي مخاطــر الســوق واإلئتمــان ومعــدل الربــح والســيولة والمخاطــر التشــغيلية، حيــث تتطلــب 
جميعهــا ضوابــط شــاملة ورقابــة مســتمرة. يلخــص إطــارإدارة المخاطــر مضمــون بــازل 3، والتــي تتضمــن اإلشــراف علــى ثقافــة المخاطــر والملكيــة ومراقبتها، 
ومعرفــة وتقييــم المخاطــر وأنشــطة الرقابــة وفصــل المهــام ووجــود قنــوات كافيــة للمعلومــات واالتصــال ومراقبــة أنشــطة إدارة المخاطــر وتصحيــح اوجــه 

القصور. 

3.٢.٢ مخاطر االئتمان 
تديــر المجموعــة تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان عــن طريــق تقييــم كل منتــج/ نشــاط جديــد فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان التــي يمثلهــا. وقــد وضعــت 

المجموعــة هيــكاًل للحــدود لتفــادي تمركــز المخاطــر بالنســبة لطــرف آخــر، قطــاع و إقليــم جغرافــي.

3.٢.3 مخاطر السوق 
تقــوم المجموعــة بتدابيــر اســتباقية لقيــاس ومراقبــة مخاطــر الســوق فــي محفظتهــا باســتخدام تقنيــات قيــاس مناســبة، مثــل وضــع حــدود علــى المراكــز 
المفتوحــة لعمالتهــا األجنبيــة علــى الرغــم مــن أنهــا غيــر جوهريــة. تقــوم المجموعــة بإجــراء فحــص الضغوطــات لتقييــم تأثيــر أوضــاع الســوق الســلبية علــى 

محفظتها الحساســة. 

وقــد وضعــت المجموعــة هيــكل محــدد للمراقبــة والســيطرة علــى مخاطــر الســوق فــي محفظــة أدوات أســهم حقــوق ملكيتهــا. تتضمــن هــذه الحــدود 
علــى الحــدود القصــوى للخســارة وحــدود المراكــز وحــدود القيمــة المعرضــة للمخاطــر وحــدود االســتحقاق. 

3.٢.4 المخاطر التشغيلية 
قامــت المجموعــة بتنفيــذ نظــام ســن غــارد إلدارة المخاطــر التشــغيلية »SWORD«  لتســجيل المخاطــر المحتملــة والضوابــط واألحــداث بصــورة مســتمرة. 
كجــزء مــن عمليــة التنفيــذ، قامــت المجموعــة بإجــراء تمرينــا للتقييــم الذاتــي للمخاطــر بصــورة منتظمــة. كمــا يقيــس النظــام قبــول المخاطــر التشــغيلية 

علــى أســاس الحــدود/ الحــد األدنــى المحــدد مســبقا. 

لقــد قامــت المجموعــة بوضــع خطــة واضحــة لفصــل المهــام مــن خــالل توثيــق وتنفيــذ السياســات واإلجــراءات. هــذا الفصــل يضمــن الموضوعيــة واألمــن 
وتجنــب تضــارب المصالــح. يتــم تطبيــق مفهــوم الصانــع والفاحــص ومبــادئ العيــن المزدوجــة علــى جميــع أنشــطة المجموعــة، كلمــا أمكــن ذلــك. 

3.٢.٥ مخاطر اسعار االسهم
ــة ألســهم حقــوق الملكيــة نتيجــة للتغيــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة كل  مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيــم العادل
ــع اإلســتثمارات حســب  ــر المجموعــة هــذه المخاطــر مــن خــالل تنوي ســهم علــى حــده. تنتــج مخاطــر تعــرض أســعار األســهم مــن محفظــة االســتثمار. تدي

التوزيــع الجغرافــي والتركــز الصناعــي.
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3.٢.6 مخاطر معدل الربح

تنتــج مخاطــر معــدل الربــح مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح التــي ســوف تؤثــر علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة. 
تعتقــد إدارة المجموعــة بــأن المجموعــة غيــر معرضــة لمخاطــر معــدل ربــح جوهريــة نتيجة لعدم تطابق إعادة تســعير معدالت أرباح الموجــودات والمطلوبات 
وحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار. إن توزيــع الربــح لحقــوق حســابات اإلســتثمار هــي بنــاءًا علــى اتفاقيــات تقاســم األربــاح، لذلــك، فــإن المجموعــة ال تخضــع 

ألي مخاطــر معــدل ربــح جوهريــة.

ومــع ذلــك، فــإن إتفاقيــات تقاســم األربــاح ســوف ينتــج عنهــا مخاطــر التعويــض التجــاري عندمــا ال تســمح نتائــج المجموعــة بتوزيــع أربــاح تماشــيا مــع معــدالت 
السوق.

3.٢.7 مخاطر التعويض التجاري
تشــير مخاطــر تعويــض التجــاري  إلــى الضغــط الموجــود فــي الســوق لدفــع عوائــد تتجــاوز المعــدل المكتســب علــى الموجــودات الممولــة بااللتزامــات، عندمــا 

يكــون أداء العائــد علــى الموجــودات دون المســتوى المطلــوب مقارنــة بالمعــدالت التــي يحققهــا المنافســون. 

وتدير المجموعة مخاطرتعويضها التجاري عن طريق وضع حدود للفجوات بين العوائد المدفوعة للمستثمرين وعوائد السوق. 

تديــر المجموعــة مخاطــر التعويــض التجــاري كمــا  هــو منصــوص فــي ميثــاق المخاطــر للمجموعــة. وقــد تتنــازل المجموعــة عــن األتعــاب المســتحق لهــا فــي 
حالــة بــروز مخاطــر التعويــض التجــاري. تقــوم المجموعــة بوضــع النقــاط االرشــادية لمعدالتهــا بحيــث تتناســب مــع ســائر البنــوك الرائــدة فــي الســوق. 

وقد أثبتت جميع االستراتيجيات المستخدمة المذكورة أعاله فاعليتها طوال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. 

3.3 هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر 

يتضمــن هيــكل إدارة المخاطــر علــى جميــع مســتويات الصالحيــات والهيــكل التنظيمــي واألفــراد واألنظمــة الالزمــة لحســن ســير عمليــات إدارة المخاطــر فــي 
المجموعــة. إن المســؤوليات المرتبطــة بــكل مســتوى فــي هيــكل إدارة المخاطــر والصالحيــات تشــتمل علــى اآلتــي:

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. 

قسم اإلئتمان وإدارة المخاطر
الهيكل التنظيمي

المدير العام - اإلئتمان وإدارة 
المخاطر

 مدير رئيسي مراجعت
و تحليل المخاطر

 مدير رئيسي -
إدارة المخاطر

مدير تحليل االئتمان مدير - إدارة المخاطر مدير مساعد - عقدالصفقات
مساعد قانوني 

مدير تحليل االئتمان

محلل االئتمان

محلل االئتمان

 مديرمساعد - 
إدارة المخاطر

مديرمساعد -البنفت  مدير رئيسي -
ادارةاإلئتمان مديرأول - الشئون القانونية

 مدير مساعد -الضوابط
مشرف عقد الصفقاتاألمنية واالرشفة مسئول - التوثيق

مسئول - التوثيق

موظف - إدارة اإلتمان

موظف - إدارة اإلتمان مشرف - التوثيق
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3.4 قياس المخاطر وأنظمة تقديم التقارير

قامــت المجموعــة بوضــع حــدود مختلفــة بنــاءًا علــى قبولهــا للمخاطــر. لقــد تــم إعتمــاد هــذه الحــدود مــن قبــل مجلــس االدارة. يتــم تقديــم تقريــر بشــأن أي 
تجــاوزات للحــدود للجــان اإلدارة العليــا المعنيــة والمجلــس مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر واإلئتمــان. يتــم مراجعــة وتعديــل هــذه الحــدود، علــى األقــل ســنويا 

أو عندمــا يتطلــب األمــر. 

قامــت المجموعــة بتطويــر نظــام لقيــاس المخاطــر وأنظمــة تقديــم التقاريــر التــي تقــوم بإنتــاج أنــواع مختلفــة مــن التقاريــر التــي مــن شــأنها تعزيــز عمليــة 
المراقبــة للمجموعــة. 

3.٥ مخاطر االئتمان

3.٥.١ المقدمة 
مخاطــر اإلئتمــان هــي مخاطــر عــدم التــزام أحــد أطــراف العقــود الماليــة مــن الوفــاء بالتزاماتــه األمــر الــذي ينتــج عنــه تحمــل الطــرف اآلخــر لخســائر ماليــة. وتنشــأ 
هــذه المخاطــر بصــورة رئيســية عــن أنشــطة اإلقــراض واالســتثمار. وتســيطر المجموعــة علــى مخاطــر االئتمــان عــن طريــق مراقبــة تعرضــات االئتمــان والتقييــم 
المســتمر للجــدارة االئتمانيــة لألطــراف. عقــود التمويــل مضمونــة فــي معظمهــا بضمانــات علــى شــكل رهــن ممــول أو أنــواع أخــرى مــن الضمانــات الملموســة. 

ــر وتراقــب المجموعــة مخاطــر االئتمــان عــن طريــق وضــع حــدود علــى مقــدار المخاطــر التــي هــي علــى اســتعداد لقبولهــا مــن حيــث األطــراف األخــرى  تدي
ــة الكشــف المبكــر  ــر امكاني ــة لمراجعــة جــودة االئتمــان، لتوفي ــواع المنتجــات واالقليــم الجغرافــي والقطــاع الصناعــي. وقــد وضعــت المجموعــة عملي وأن
عــن التغيــرات المحتملــة فــي الجــدارة اإلئتمانيــة لألطــراف األخــرى، متضمنــة المراجعــات المنتظمــة للضمانــات. ويتــم وضــع حــدود لألطــراف األخــرى عــن 
طريــق اســتخدام نظــام لتصنيــف مخاطــر االئتمــان، والــذي يمنــح تصنيفــا لــكل طــرف مــن األطــراف األخــرى مــن حيــث المخاطــر. وتخضــع تصنيفــات المخاطــر 

لمراجعــة منتظمــة مــن قبــل قســم اإلئتمــان والتحليــل. تتــم الموافقــة علــى أي تغييــرات فــي سياســة مخاطــر االئتمــان مــن قبــل مجلــس االدارة. 

وتخضــع كافــة مقترحــات االئتمــان لعمليــة تقييــم شــاملة للمخاطــر يتــم خاللهــا فحــص الظــروف الماليــة للزبــون وأدائــه التجــاري وطبيعــة عملــه وجــودة 
االدارة ووضعــه فــي الســوق وغيرهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يمنــح نمــوذج التصنيــف الداخلــي لمخاطــر المجموعــة نقــاط لهــذه العوامــل الكميــة والكيفيــة. 

ويتــم بعــد ذلــك اتخــاذ القــرار بالموافقــة علــى االئتمــان وتحديــد الشــروط والبنــود. 

تســتند حــدود التعــرض علــى أســاس التعــرض الكلــي للطــرف اآلخــر وأيــة مؤسســات مرتبطــة عبــر المجموعــة. يتــم مراجعــة عقــود وتســهيالت الشــركة مــن 
قبــل قســم اإلئتمــان والتحليــل علــى أســاس ســنوي. 

3.٥.٢ أنواع مخاطر االئتمان
تشتمل عقود التمويل أساسا على مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات ماليةومرابحات ومشاركات وإجارة منتهية بالتمليك.

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

المرابحات 
تقــوم المجموعــة بتمويــل هــذه المعامــالت مــن خــالل شــراء الســلعة، والتــي تمثــل موضــوع المرابحــة ومــن ثــم إعــادة بيعهــا بربــح للمرابــح )المســتفيد(. يتــم 
ســداد ســعر البيــع )التكلفــة مضافــا إليهــا هامــش الربــح( علــى أقســاط مــن قبــل المرابــح بموجــب الفتــرة المتفــق عليهــا. إن المعامــالت مضمونــة بموضــوع 

المرابحــة فــي بعــض الحــاالت )فــي حالــة التمويــل العقــاري( وفــي حــاالت أخــرى بمجموعــة مــن الضمانــات تضمــن جميــع التســهيالت الممنوحــة للمرابــح. 

المشاركات
المشــاركة هــي شــراكة بيــن المجموعــة وعمالءهــا والتــي بموجبهــا يســاهم كل شــريك فــي رأس المــال بدرجــة مســاوية أو بدرجــة متفاوتــة إلنشــاء مشــروع 
جديــد أو حصــة فــي مشــروع قائــم، والــذي بموجبــه يصبــح كل طــرف مالــكا لــرأس المــال إمــا علــى أســاس دائــم أو متناقــص. يتــم تقاســم األربــاح بموجــب 

النســب المتفــق عليهــا ســلفا، بينمــا الخســائر يتــم تقســيمها تناســبا مــع حصصهــم فــي رأس المــال. 

إجارة منتهية بالتمليك
يتــم نقــل ملكيــة الموجــود المســتأجر الخاضــع لإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك للمســتأجر عنــد نهايــة عقــد اإلجــارة، مــن خــالل هديــة أو تعويــض مالــي أو بيــع 

تدريجــي، شــريطة ســداد جميــع أقســاط اإلجــارة. 
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥ مخاطر االئتمان )تتمة(

3.٥.3. التمويالت اإلسالمية التي فات موعدإستحقاقها والمنخفضة القيمة 

تعــرف المجموعــة التســهيالت اإلئتمانيــة المتعثــرة كتســهيالت متأخــرة عــن الســداد 9٠ يومــا أو أكثــر. توضــع هــذه التعرضــات علــى أســاس غيــر مســتحق 
مــع إثبــات الدخــل إلــى الحــد الــذي يتــم فيــه اســتالمها فعليــا. تقتضــى سياســة المجموعــة وذلــك عندمــا تكــون التعرضــات متأخــرة عــن الســداد لفتــرة 9٠ 

يومــا أو أكثــر، فــإن جميــع التســهيالت التمويليــة المقدمــة تعتبــر متعثــرة وليســت فقــط المدفوعات/األقســاط المتأخــرة.

وكجــزء مــن سياســتها فــإن المجموعــة قــد وضعــت علــى أســاس غيــر االســتحقاق أي تســهيل إذا كان هنــاك شــك معقــول حــول امكانيــة تحصيــل الذمــة 
المدينــة بغــض النظــر عمــا إذا كان الزبــون المعنــي متأخــرًا حاليــا عــن الدفــع أم لــم يكــن. 

3.٥.4. المؤسسات الخارجية لتقييم االئتمان
تعتمــد المجموعــة علــى التصنيفــات الخارجيــة للعمــالء مــن الشــركات واألطــراف األخــرى. تســتخدم المجموعــة ســتاندرد أنــد بــورز وفيتــش وموديــز وكابيتــال 
ــة وجــود أطــراف أخــرى غيــر مصنفــة، فــإن المجموعــة ســتقيم مخاطــر االئتمــان علــى  اينتلجنــس لتقديــم تصنيفــات لمثــل تلــك االطــراف األخــرى. فــي حال

أســاس معاييــر محــددة. تســتخدم المجموعــة هــذه التصنيفــات لتقييــم المخاطــر واحتســاب مرجــح للمخاطــر المعادلــة. 

3.٥.٥. تحديد التوزيع الجغرافي 
تتــم مراقبــة التوزيــع الجغرافــي للتعرضــات االئتمانيــة علــى اســاس مســتمر مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر بالمجموعــة وتقــدم تقاريــر ربــع ســنوية عــن ذلــك 

لمجلــس اإلدارة. يســتند تصنيــف االقليــم الجغرافــي للمجموعــة علــى احتياجــات أعمالهــا التجاريــة وتوزيــع محافظهــا االســتثمارية. 

3.٥.6. مخاطر التركز
مخاطــر التركــز هــي مخاطــر اإلئتمــان الناتجــة عــن عــدم وجــود محفظــة إئتمانيــة جيــدة التنــوع، أي التعــرض المفــرط لعميــل فــردي أو قطــاع صناعــي أو 
إقليــم جغرافــي. وفقــا ألنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي الخاصــة بالمديــن الفــردي، فــإن المصــارف المؤسســة فــي مملكــة البحريــن ملزمــة بالحصــول علــى 
الموافقــة المســبقة مــن مصــرف البحريــن المركــزي ألي تعــرض مخطــط لــه لطــرف آخــر، أو مجموعــة مــن االطــراف األخــرى ذات العالقــة والــذي يتجــاوز ١5٪ مــن 

القاعــدة الرأســمالية التنظيميــة. 

مــن أجــل تجنــب الزيــادة فــي تركــز المخاطــر، تتضمــن سياســات وإجــراءات المجموعــة توجيهــات معينــة للتركيــز والمحافظــة علــى محفظــة  اســتثمارية 
متنوعــة. يتــم ســيطرة وإدارة تركــز مخاطــر االئتمــان المحــددة مــن خــالل هــذه السياســات. 

3.٥.7. تقليل مخاطر االئتمان
تقليــل مخاطــر االئتمــان تعبــر عــن اســتخدام عــدد مــن التقنيــات، مثــل الحصــول علــى الكفــاالت، والضمانــات لتقليــل المخاطــر االئتمانيــة التــي تتعــرض 
لهــا المجموعــة. تمنــح هــذه التقنيــات المجموعــة الحمايــة مــن الطــرف اآلخــر عنــد عــدم تنفيــذ العقــود االئتمانيــة، مــن خــالل الضمانــات واتفاقيــات المقاصــة 

والضمانــات. 

وبصــورة عامــة، تقــوم المجموعــة بإعطــاء التســهيالت االئتمانيــة فقــط فــي حالــة وجــود ضمانــات ملموســة كافيــة و/أو بيانــات ماليــة مدققــة. يمكــن قبــول 
التســهيالت دون وجــود ضمانــات ملموســة كافيــة، عندمــا تبيــن البيانــات الماليــة المدققــة مركــز مالــي ومقــدرة ســداد مرضيــة ومدعمــة بتنــازالً وضمانــات 

وغيــر ذلــك، كمــا هــو مالئــم. 

بشــكل عــام، يتــم الحصــول علــى الضمانــات الشــخصية للشــركاء/ المروجيــن/ أعضــاء مجلــس إدارة المؤسســات المقترضــة لدعــم التســهيالت االئتمانيــة. 
فــي جميــع األحــوال، يقــوم مراقــب الحســاب بإعــداد بيــان صافــي الثــروة للضامــن، حتــى تكــون هنــاك معلومــات متوفــرة وكافيــة فــي المســتقبل فــي حالــة 

تنفيــذ الضمــان.

يتــم تقييــم القيمــة الســوقية للضمانــات الملموســة مــن قبــل المثمــن المصــدق عليــه مــن قبــل المجموعــة )للعقــارات( أو علــى أســاس الســعر المتــاح. يتــم 
األخــذ فــي االعتبــار قيمــة المبلــغ القابــل لإلقتــراض للضمــان عنــد النظــر فــي التســهيالت اإلئتمانيــة. 

ــألوراق الماليــة. كمــا تقــوم باعتمــاد قائمــة األوراق الماليــة  مــن وقــت آلخــر، تقــوم لجنــة االئتمــان واالســتثمار بمراجعــة وتصديــق المبلــغ القابــل لإلقتــراض ل
ــة. المقبول

أن محفظــة االئتمــان الحاليــة للمجموعــة مضمونــة فــي غالبيتهــا عــن طريــق رهــن ممتلــكات العقــارات التجاريــة. ويمكــن للمجموعــة بيــع الموجــودات كمــالذ 
أخيــر بعــد القيــام باإلجــراءات القانونيــة الالزمــة. 
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥ مخاطر االئتمان )تتمة(

3.٥.7 تقليل مخاطر االئتمان )تتمة(

3.٥.7.١ التوجيهات السياسة العامة إلدارة الضمانات 

ــة: لقــد قامــت المجموعــة بتطويــر توجيهــات الضمانــات المقبولــة، حيــث يجــب أن تلبــي الموجــودات التــي يقدمهــا العمــالء المعاييــر  ــات المقبول الضمان
التاليــة العتبارهــا ضمانــات مقبولــة. 

أ . يجب أن تحتفظ الموجودات بقيمتها، عند المستوى السائد في البداية، ولغاية تاريخ استحقاق التسهيل الممنوح؛
ب. يجب أن تكون تلك الموجودات قابلة للتحويل إلى النقد بسهولة إذا تطلب األمر ذلك )السيولة(؛

ج. يجب أن تكون هناك سوق مناسبة للموجودات )قابلية التسويق(؛ و
د. يجب أن تكون المجموعة قادرة على ممارسة حقوقها على الموجودات عند الضرورة )قابلية التطبيق(. 

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

التثميــن: يتــم تثميــن جميــع الموجــودات المقدمــة كضمانــات مــن قبــل مصــدر مناســب إمــا أن يكــون داخليــا )عــن طريــق قســم آخــر فــي المجموعــة( أو 
بواســطة مثمــن خارجــي )فــي حالــة الضمانــات المرتبطــة بالعقــارات( وتحتفــظ المجموعــة بقائمــة مــن المثمنيــن المســتقلين، المعتمديــن مــن اإلدارة. 

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

 التعهد بأسهم الشركات المحلية؛
 التعهد باألسهم والسندات الدولية القابلة للتسويق؛ و

 التعهد بالسلع ورهنها.

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

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

 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: 

أ.  ال يتــم صــرف أي تســهيل حتــى يتــم التوقيــع بصــورة صحيحــة علــى وثائــق االئتمــان وكذلــك التوقيــع علــى الســندات/ الضمانــات المطلوبــة وتســجيلها، 
حيثمــا يقتضــي ذلــك. ويمكــن النظــر فــي الحــاالت االســتثنائية مــن قبــل الجهــات التــي تمنــح الموافقــة؛ و

ب.  ســيتم حفــظ جميــع الوثائــق المســتلمة كضمــان أو لمســاندة التســهيالت االئتمانيــة فــي عهــدة آمنــة عــن طريــق إدارة االئتمــان، ويجــب أن تكــون تحــت 
مراقبــة مزدوجــة. يجــب أن تتأكــد المجموعــة مــن أن مقدمــي الضمانــات مفوضيــن ويتصرفــون ضمــن نطــاق صفتهــم القانونيــة.

3.٥.7.٢ الضمانات 

فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا قبــول خطــاب ضمــان صــادر عــن الشــركة األم أو طــرف ثالــث كمخففــات لمخاطــر االئتمــان، تتأكــد المجموعــة مــن أن جميــع 
الضمانــات غيــر قابلــة للنقــض وأنــه قــد تــم الحصــول علــى رأي قانونــي مــن مستشــار قانونــي يقيــم فــي بلــد الضامــن )فــي الخــارج( فيمــا يتعلــق بقابليــة 
تطبيــق الضمــان، إذا كان الضامــن/ المديــن األصلــي يقيــم خــارج البحريــن ويجــب أن تظــل جميــع الضمانــات صالحــة حتــى التســوية الكاملــة للتســهيالت. 

كمــا أنــه ال يســمح بوجــود أي حالــة عــدم تطابــق فــي االســتحقاق )ســلبي( بيــن الضمــان والتعــرض. 
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥ مخاطر االئتمان )تتمة(

3.٥.7 تقليل مخاطر االئتمان )تتمة(

3.٥.7.3 الحراسة/ إدارة الضمانات 
يتــم االحتفــاظ بالموجــودات أو حــق ملكيــة الموجــودات فــي عهــدة المجموعــة أو لــدى األميــن الــذي تعتمــده المجموعــة. وســوف تحصــل إدارة اإلئتمــان علــى 

تأكيــد للموجــودات التــي يحتفــظ بهــا كل أميــن علــى أســاس ســنوي. 

ويتطلــب األفــراج عــن الضمانــات دون التســديد الكامــل لجميــع االلتزامــات الماليــة المتعلقــة تفويضــا مــن نفــس المســتوى الــذي اعتمــد فــي األصــل علــى 
منــح التســهيالت. ويجــوز اســتبدال الضمــان إذا كان الضمــان الجديــد يقلــل مــن تعــرض المجموعــة للمخاطــر. 

ــرار باالســتالم مــن العميــل أو مــن  ــراج عــن الضمــان للعميــل، يقــوم مســئول إدارة اإلئتمــان بالحصــول واالحتفــاظ فــي ســجالته علــى إق ــا يتــم االف وعندم
يفوضــه.

3.٥.8 مخاطر إئتمان الطرف اآلخر
لقــد قامــت المجموعــة بتطبيــق األســلوب الموحــد لتخصيــص رأس المــال لمواجهــة مخاطــر اإلئتمــان للطــرف اآلخــر. فقــد وضعــت المجموعــة هيــكاًل داخليــا 
لتحديــد الســقف االئتمانــي للطــرف اآلخرعلــى أســاس التصنيفــات الداخليــة/ الخارجيــة لمختلــف أنــواع األطــراف األخــرى. كمــا وضعــت المجموعــة حــدودًا 
للتركيــز كنســبة مئويــة مــن رأســمالها علــى أســاس التصنيفــات الداخليــة والخارجيــة. وفــي حالــة تخفيــض/ تدهــور تصنيــف أي طــرف آخــر، فــإن المجموعــة 

قــد تطلــب المزيــد مــن الضمانــات أو تنصــح الطــرف اآلخــر بتخفيــض تعرضــه علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. 

3.٥.8.١ التعرض
يعكــس قيــاس التعــرض الحــد األقصــى للخســارة التــي قــد تتكبدهــا المجموعــة فــي حالــة فشــل الطــرف اآلخــر مــن الوفــاء بإلتزاماتــه. ويجــب أن يتــم دائمــا 

حســاب التعــرض علــى أســاس الحــدود المعتمــدة أو التعــرض الفعلــي المســتحق )تســهيالت التمويــل واالســتثمارات أو غيرهــا(، أيهمــا أعلــى. 

3.٥.8.٢ الطرف اآلخر
يحــدد الطــرف اآلخــر علــى أنــه طــرف مديــن )فــرد/ شــركة/ كيــان قانونــي آخــر(، ضامــن لمديــن أو شــخص يســتلم أمــواالً مــن المجموعــة، طــرف يصــدر ســند 

ضمــان فــي حالــة وجــود ســند تحتفــظ بــه المجموعــة، أو طــرف تبــرم المجموعــة معــه عقــدًا لمعامــالت ماليــة. 

3.٥.8.3 تعرض المجموعة 
يتــم تعريــف تعــرض المجموعــة علــى أنــه إجمالــي التعرضــات لكافــة األطــراف األخــرى المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا أو المتصلــة ببعضهــا البعــض. ولهــذا الغــرض 
فــإن المجموعــة هــي عبــارة عــن طرفيــن آخريــن أو أكثــر مرتبطيــن ببعــض بحيــث تؤثــر الســالمة الماليــة ألحدهمــا علــى الســالمة الماليــة لآلخــر )اآلخريــن(. 

ويكــون لــدى أحدهمــا ســيطرة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى اآلخــر )اآلخريــن(. 

3.٥.8.4 األطراف األخرى المتصلة
األطــراف األخــرى المتصلــة هــي شــركات أو افــراد متصلــة بالمجموعــة أو شــركاتها التابعــة والزميلــة )ســواًء أكانت تلك الزمالة نتيجة للســيطرة أو المســاهمة 
أو بطريقــة أخــرى(، أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن يرتبــط بهــم )ســواًء أكان ذلــك االرتبــاط نتيجــة للســيطرة أو الروابــط العائليــة أو بكيفيــة أخــرى(، أعضــاء هيئــة 

الرقابــة الشــرعية والكــوادر اإلداريــة وســائر الكــوادر والمســاهمين الذيــن يحملــون ١٠٪ أو أكثــر مــن حقــوق التصويت فــي المجموعة. 

3.٥.8.٥ التعرض الكبير
التعــرض الكبيــر هــو أي تعــرض مباشــر أو غيــر مباشــر أو ممــول مــن قبــل حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار لطــرف آخــر أو مجموعــة مــن األطــراف األخــرى 

المرتبطــة ببعضهــا إرتباطــا وثيقــا يكــون أكبــر مــن أو يســاوي ١٠٪ مــن قاعــدة رأســمال المجموعــة. 

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

أ . إذا تجاوز تعرض أي طرف آخر )فرد/ مجموعة( نسبة ١5٪ من قاعدة رأسمال المجموعة؛ و

ب. إذا كان أي تسهيل )جديد/ ممدد( ألي موظف يعادل أو يتجاوز -/١٠٠.٠٠٠ د.ب )أو ما يعادله(

3.٥.8.6 الحد األقصى للتعرض
لقد وضعت المجموعة حدودًا قصوى  للتعرض الداخلي على ضوء توجيهات مصرف البحرين المركزي. 
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥. مخاطر االئتمان )تتمة(

3.٥.8. مخاطر إئتمان الطرف اآلخر )تتمة(

3.٥.8.7. تقديم التقارير
ــر  تقــدم المجموعــة تقاريــر دوريــة لمصــرف البحريــن المركــزي عــن التعرضــات الكبيــرة لألطــراف األخــرى )كمــا هــو موضــح أعــاله(. وتقــدم المجموعــة التقاري
بشــأن التعرضــات علــى أســاس إجمالــي دون أي مقاصــة. إال أن األرصــدة المدينــة علــى الحســابات يمكــن موازنتهــا مقابــل األرصــدة الدائنــة إذا كان كالهمــا 

مرتبطيــن بنفــس الطــرف اآلخــر، شــريطة أن يكــون لــدى المجموعــة حــق قانونــي ملــزم للقيــام بذلــك. 

3.٥.8.8 أمور أخرى
كاستراتيجية لدى المجموعة، فإن التعرض لألطراف األخرى المتصلة يمكن أن يتعهد بها فقط بعد التفاوض واالتفاق عليها دون شروط تفضيلية. 

ويجب اال تتحمل المجموعة أي تعرض لمدققي حساباتها الخارجيين. 

3.٥.9 معامالت أطراف ذات العالقة
تــم عمــل إفصــاح فيمــا يتعلــق بمعامــالت األطــراف ذات العالقــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5. ولقــد تمــت جميــع معامــالت أطــراف 

ذات العالقــة دون شــروط تفضيليــة.

الجدول 6 - التعرض لمخاطر االئتمان

يلخــص الجــدول التالــي مقدارإجمالــي التعــرض اإلئتمانــي الممــول وغيــر الممــول كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5 ومتوســط إجمالــي التعرضــات الممولــة وغيــر 
الممولــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5 المخصصــة فــي الــرأس المــال الخــاص والحســاب الجــاري وحســابات اإلســتثمار لتقاســم األربــاح:

حساب االستثمار لتقاسم االرباحرأس المال الخاص والحساب الجاري
مجموع إجمالي 

التعرض االئتماني
ألف دينار بحريني

*متوسط إجمالي 
التعرض االئتماني 

للسنة
ألف دينار بحريني

مجموع إجمالي 
التعرض االئتماني
ألف دينار بحريني

*متوسط إجمالي 
التعرض االئتماني 

للسنة
ألف دينار بحريني

الممولة
 3٢.٠9٠  34.٠65  ٢7.9٢5  ٢7.٠49 نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

 3١.٢59  48.36١  ١6.٠٢3  ٢4.789 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 ٢93.3٠7  3١4.46٠  ١5٠.345  ١6١.١88 موجودات التمويل

 63.9٢١  63.38٠  69.473  67.٢55 إستثمارات في أوراق مالية
 73.54١  78.٠53  37.696  4٠.٠٠8 إجارة منتهية بالتمليك

 9.388  ١٠.375  4.8١٢  5.3١7 إيجارات مستحقة القبض
 -    -    ٢9.9١٢  ٢8.١١6 إستثمارات في شركات زميلة

 -    -    46.59٢  43.6٠١ إستثمارات في عقارات
 -    -    ١6.99١  ١6.64٠ ممتلكات ومعدات

 -    -    6.9٠٢  ١3.69١ موجودات أخرى
غير الممولة

 -    -    ٢8.٢84  45.١٢7  ارتباطات وإلتزامات محتملة
 ٥٠3.٥٠6  ٥48.694  434.9٥٥  47٢.78١ المجموع

*يتم حساب متوسط األرصدة على أساس أرصدة نهاية الشهر.
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥. مخاطر االئتمان )تتمة(

3.٥.9 معامالت أطراف ذات العالقة  )تتمة(

الجدول 7 - مخاطر االئتمان - التوزيع الجغرافي 

يلخص الجدول التالي التوزيع الجغرافي للتعرضات كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5، موزعة إلى مناطق جوهرية حسب األنواع الرئيسية للتعرض اإلئتماني:

رأس المال الخاص والحساب الجاري
حساب االستثمار لتقاسم األرباح اإلقليم الجغرافي*اإلقليم الجغرافي*

أمريكا 
الشمالية

ألف دينار 
بحريني

أوروبا
ألف دينار 

بحريني

الشرق 
األوسط

ألف دينار 
بحريني

باقي 
دول 
آسيا
ألف 

دينار 
بحريني

المجموع
ألف دينار 

بحريني

أمريكا 
الشمالية

ألف دينار 
بحريني

أوروبا
ألف دينار 

بحريني

الشرق 
األوسط

ألف دينار 
بحريني

باقي دول 
آسيا

ألف دينار 
بحريني

المجموع
ألف دينار 

بحريني

34.٠65-34.٠65--٢7.٠49-5.٢4١78٢١.73٠نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

48.36١-48.36١--٢4.789-٢4.789--إيداعات لدى مؤسسات مالية

3١4.46٠-3١4.46٠--١6١.١88-١6١.١88--موجودات التمويل

63.38٠-٢.5٢٢6٠.858-67.٢55-١.٢9٢65.963-إستثمارات في أوراق مالية

78.٠53-78.٠53--4٠.٠٠8-4٠.٠٠8--إجارة منتهية بالتمليك

١٠.375-١٠.375--5.3١7-5.3١7--إيجارات مستحقة القبض

-----٢8.١١6-٢8.١١6--إستثمارات في شركات زميلة

-----43.6٠١-43.6٠١--إستثمارات في عقارات

-----١6.64٠-١6.64٠--ممتلكات ومعدات

-----١3.69١-١3.69١--موجودات أخرى

٥48.694-٢.٥٢٢٥46.١7٢-4٢7.6٥4-٥.٢4١١.37٠4٢١.٠43المجموع

* التوزيع الجغرافي للتعرض موزع على مناطق جوهرية حسب األنواع الرئيسية للتعرض االئتماني مبني على أساس بلد تأسيس الطرف اآلخر. 
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥. مخاطر االئتمان )تتمة(

3.٥.9 معامالت أطراف ذات العالقة  )تتمة(

الجدول 8- مخاطر االئتمان -التوزيع حسب القطاع الصناعي )رأس المال الخاص والحساب الجاري(

يلخــص الجــدول التالــي توزيــع التعرضــات الممولــة وغيــر الممولــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5حســب القطــاع الصناعــي موزعــة إلــى األنــواع الرئيســية للتعــرض 
االئتماني:

رأس المال الخاص والحساب الجاري  للقطاع الصناعي

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

٢7.٠49-4.936 -    -    -    ٢٢.١١3  -   نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

٢4.789-- -    -    -    ٢4.789  -   إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية

3.٢56١8.١59١6١.١88 87.566  ١75  3١.4٢٠  ١.535  ١9.٠77 موجودات التمويل

٢٠.6544.8٠667.٢55 -    -    3٠.599  ١١.١96  -   إستثمارات في أوراق مالية

4٠.٠٠8-٢.5١9 ٢3.٠5١  -    ١3.١96  84  ١.١58 إجارة منتهية بالتمليك

933٠5.3١7 ١.835  -    3.٠68  ١٠  ٢8١ إيجارات مستحقة القبض

١٢.5٢8٢8.١١6- -    -    7.479  8.١٠9  -   إستثمارات في شركات زميلة

43.6٠١-- -    -    43.6٠١  -    -   إستثمارات في عقارات

١6.64٠١6.64٠- -    -    -    -    -   ممتلكات ومعدات

5.١٠8١3.69١- ١.337  -    5.٢45  ٢.٠٠١  -   موجودات أخرى

غير الممولة

٢8.53١45.١٢7- ١.4٠3  7٠١  579  646  ١3.٢67  ارتباطات والتزامات محتملة

3١.4٥88٥.8٠٢47٢.78١ ١١٥.١9٢  876  ١3٥.١87  7٠.483  33.783 المجموع

الجدول 9- مخاطر االئتمان - التوزيع حسب القطاع الصناعي )حساب االستثمار لتقاسم األرباح(

يلخــص الجــدول التالــي توزيــع التعرضــات الممولــة وغيــر الممولــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5 حســب القطــاع الصناعــي موزعــة إلــى األنــواع الرئيســية للتعــرض 
االئتماني:

حساب االستثمار لتقاسم األرباح للقطاع الصناعي

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

 34.٠65  -    34.٠65  -    -    -    -    -   نقد وأرصدة لدى البنوك و مصرف البحرين المركزي

 48.36١  -    -    -    -    -    48.36١  -   إيداعات لدى مؤسسات مالية

 3١4.46٠  35.4١7  6.35٢  ١7٠.84٠  343  6١.٢96  ٢.995  37.٢١7 موجودات التمويل

 63.38٠  8.655  4٠.٢93  -    -    8.876  5.556  -   إستثمارات في أوراق مالية

 78.٠53  -    4.9١5  44.97١  -    ٢5.744  ١64  ٢.٢59 إجارة منتهية بالتمليك

 ١٠.375  58  ١8٢  3.58١  -    5.985  ٢٠  549 إيجارات مستحقة القبض

 -    -    -    -    -    -    -    -   إستثمارات في شركات زميلة

 -    -    -    -    -    -    -    -   إستثمارات في عقارات

 -    -    -    -    -    -    -    -   ممتلكات ومعدات

 -    -    -    -    -    -    -    -   موجودات أخرى

 ٥48.694  44.١3٠  8٥.8٠7  ٢١9.39٢  343  ١٠١.9٠١  ٥7.٠96  4٠.٠٢٥ المجموع
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥. مخاطر االئتمان )تتمة(

الجدول ١٠ - مخاطر االئتمان - التسهيالت التمويلية لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالية أو مخاطر عالية أخرى 

تمثل األرصدة التالية التسهيالت التمويلية لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالية أو مخاطر عالية أخرى كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5:
رأس المال 

الخاص 
والحساب 

الجاري
ألف 

دينار بحريني

حساب 
االستثمار 

لتقاسم 
األرباح

ألف 
دينار بحريني

المجموع
ألف 

دينار بحريني
األطراف األخرى

46٥  3٠9  ١٥6  الطرف اآلخر رقم ١
 ١٥6  3٠9  46٥ 

الجدول ١١ - مخاطر االئتمان - تركز المخاطر 

تمثل األرصدة التالية تركز المخاطر لألطراف األخرى الفردية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5:
رأس المال 

الخاص 
والحساب 

الجاري
ألف 

دينار بحريني

حساب 
االستثمار 

لتقاسم 
األرباح

ألف 
دينار بحريني

المجموع
ألف 

دينار بحريني
األطراف األخرى

١٢.٥٢9 - ١٢.٥٢9  الطرف اآلخر رقم ١
 ١٢.٥٢9- ١٢.٥٢9

الجدول ١٢- مخاطر االئتمان - توزيع االستحقاق التعاقدي المتبقي )رأس المال الخاص والحساب الجاري(

يلخــص الجــدول التالــي االســتحقاق التعاقــدي المتبقــي لتوزيــع رأس المــال الخــاص والحســاب الجــاري إلجمالــي محفظــة االئتمــان كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5 
موزعــة حســب األنــواع الرئيســية للتعــرض االئتمانــي:

رأس المال الخاص والحساب الجاري
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

 ٥-3
سنوات

ألف 
دينار 

بحريني

 ٥-١٠
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
 ٢7.٠49  -    -    -    -    -    -    -    -    -    ٢7.٠49 نقد وأرصدة لدى البنوك و مصرف البحرين المركزي

 ٢4.789  -    -    -    -    -    -    -    -    -    ٢4.789 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 ١6١.١88  -    6.١8٠  9.765  6٠.١75  34.8٠9  ٢6.657  9.3٠4  4.6١3  ١.١97  8.488 موجودات التمويل

 67.٢55  -    ١.584  -    44.889  3.٠١6  7.633  ١69  ٢.64١  5.58٢  ١.74١ إستثمارات في أوراق مالية
 4٠.٠٠8  -    ١4.739  ١٢.٢١9  6.٢46  ١.6٠5  3.٢69  ١4  -    -    ١.9١6 إجارة منتهية بالتمليك

 5.3١7  -    88٢  ١.869  ١.٠٠8  73٢  654  -    ٢  3٢  ١38 إيجارات مستحقة القبض
 ٢8.١١6  ٢8.١١6  -    -    -    -    -    -    -    -    -   إستثمارات في شركات زميلة

 43.6٠١  43.6٠١  -    -    -    -    -    -    -    -    -   إستثمارات في عقارات
 ١6.64٠  ١6.64٠  -    -    -    -    -    -    -    -    -   ممتلكات ومعدات

 ١3.69١  5.٢45  -    -    -    -    ٢.78٠  -    -    ١.3٢4  4.34٢ موجودات أخرى

 4٢7.6٥4  93.6٠٢  ٢3.38٥  ٢3.8٥3  ١١٢.3١8  4٠.١6٢  4٠.993  9.487  7.٢٥6  8.١3٥  68.463 مجموع الموجودات

* تم تصنيف جميع التسهيالت المتعثرة ألكثر من ٢٠ سنة.
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥ مخاطر االئتمان )تتمة(

الجدول ١3- مخاطر االئتمان - توزيع االستحقاق التعاقدي المتبقي )حساب االستثمار لتقاسم األرباح( 

ــي محفظــة االئتمــان كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5  ــاح إلجمال ــع حســاب االســتثمار لتقاســم األرب ــي االســتحقاق التعاقــدي المتبقــي لتوزي يلخــص الجــدول التال
ــي: ــواع الرئيســية للتعــرض االئتمان موزعــة حســب األن

حساب االستثمار لتقاسم األرباح
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

 ٥-3
سنوات

ألف 
دينار 

بحريني

 ٥-١٠
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

 34.065  34.065  -    -    -    -    -    -    -    -    -   المركزي

 48.361  -    -    -    -    -    -    -    -    -    48.361 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 314.460  -    12.055  19.051  117.395  67.909  52.006  18.148  9.000  2.335  16.561 موجودات التمويل

 63.380  -    3.087  -    19.745  5.883  14.891  330  5.153  10.890  3.401 إستثمارات في أوراق مالية
 78.053  -    28.754  23.839  12.184  3.133  6.378  27  -    -    3.738 إجارة منتهية بالتمليك

 10.375  -    1.722 3.646  1.966  1.427  1.278  -    4  64  268 إيجارات مستحقة القبض

 548.694  34.065  45.618  46.536  151.290  78.352  74.553  18.505  14.157  13.289  72.329 مجموع الموجودات

* تم تصنيف جميع التسهيالت المتعثرة ألكثر من ٢٠ سنة.

ــاص  ــال الخ ــات )رأس الم ــتحقاقها والمخصص ــد اس ــت موع ــات الفائ ــة والتعرض ــة القيم ــات المنخفض ــان -التعرض ــر االئتم ــدول ١4 - مخاط الج
ــي( ــاع الصناع ــب القط ــاري حس ــاب الج والحس

يلخــص الجــدول التالــي التســهيالت المنخفضــة القيمــة وتســهيالت الفائــت موعــد إســتحقاقها ومخصصــات لــرأس المــال الخــاص والحســاب الجــاري المفصح 
عنهــا حســب القطــاع الصناعــي الرئيســي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5:

رأس المال الخاص والحساب الجاري
عقود 

التمويل 
اإلسالمية 
المتعثرة 
أو الفائت 

موعد 
استحقاقها

التحليل الزمني للعقود التمويلية اإلسالمية 
* مخصصات عامةمخصصات محددةالتي فات موعد استحقاقها 

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

التكاليف 
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

---3.2732.976107161291.3437491,913179تجاري وصناعي

---24.5174.3354.0091.91814.2559.1481.2588359.571عقاري

بنوك ومؤسسات 
------------مالية

تمويل شخصية / 
---11.0348.4601.10687958919173145119استهالكي

---3.8516723.0614672192862978أخرى

3.6661723.838---------قطاع غير محدد

42.67516.4438.2833.00414.94510.7012.3663.1909.8773.6661723.838المجموع 

*  يمثل المخصص العام مخصص انخفاض القيمة الجماعي مقابل التعرضات التي بالرغم انه لم يتم تحديدها بشكل خاص، لديها مخاطر أعلى للتخلف عن السداد عند منحها في األصل.
** تتضمن هذه على المبالغ غير المستحقة ومبالغ فات موعد استحقاقها ألقل من 9٠ يوما متعلقة بالعقود التمويلية اإلسالمية المتعثرة أو الفائت موعد استحقاقها أو منخفضة القيمة.
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥ مخاطر االئتمان )تتمة(

ان نمــوذج االفــراد الجماعــي للمجموعــة يســتخدم طريقــة صافــي معــدل التدفــق )Net flow rate method(، حيــث ان احتمــال عــدم الســداد يحســب علــى 
صعيــد مســتوى الحســاب مقســمة بنــاء علــى عــدد أيــام عــدم الســداد. إحتســاب خســارة التعثــر يحســب بنــاء علــى متوســط معــدالت االســترداد الســنوية، 

والتــي يتــم مراجعتهــا ســنويا.

ان نمــوذج الشــركات الجماعــي للمجموعــة يســتخدم طريقــة الخســارة المتوقعــة )Expected loss method(. يتــم تجميــع البيانــات علــى أســاس القطاعــات 
االقتصاديــة ويتــم إحتســاب نســبة إحتمــال التعثــر واحتســاب خســارة التعثــر لهــذه القطاعــات.

ــتثمار  ــاب االس ــات )حس ــتحقاقها والمخصص ــد اس ــت موع ــات الفائ ــة والتعرض ــة القيم ــات المنخفض ــان - التعرض ــر االئتم ــدول ١٥ - مخاط الج
ــي(  ــاع الصناع ــب القط ــاح حس ــم األرب لتقاس

ــاح  ــات موعــد إســتحقاقها والمخصصــات لحســاب االســتثمار لتقاســم األرب ــي التســهيالت المنخفضــة القيمــة والتســهيالت التــي ف يلخــص الجــدول التال
المفصــح عنهــا حســب القطــاع الصناعــي الرئيســي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5:

حساب اإلستثمار لتقاسم األرباح
عقود 

التمويل 
اإلسالمية 

المتعثرة أو 
الفائت موعد 

استحقاقها 

التحليل الزمني للعقود التمويلية اإلسالمية  
المتعثرة أو الفائت موعد استحقاقها أو 

*مخصصات عامةمخصصات محددةالمنخفضة القيمة

العقود 
التمويلية

اقل من 3 
أشهر**

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة
من 1 إلى 3 

دسنوات

أكثر 
من 3 

سنوات 

الرصيد 
في بداية 

السنة

التكاليف 
خالل 

السنة

شطب 
التكاليف 

خالل 
السنة

الرصيد 
في نهاية 

السنة

الرصيد 
اإلفتتاحي 

للمخصصات
العامة 

التغيرات 
في 

المخصصات 
العامة 

الرصيد 
النهائي 

للمخصصات 
العامة 

ألف 
دينار

بحريني

ألف 
دينار 

بحريني

ألف 
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف 
دينار

بحريني

ألف 
دينار 

بحريني

ألف 
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف 
دينار

بحريني

ألف 
دينار

بحريني

ألف 
دينار

بحريني

---6.3845.8٠5٢٠83١457٢.6٢١١.46١3.73١35١تجاري وصناعي
---47.83٠8.4567.8٢٢3.743٢7.8٠9١7.846٢.454١.6٢9١8.67١عقاري

------------بنوك ومؤسسات مالية
تمويل شخصية / 

---٢١.5٢5١6.5٠5٢.١58١.7١4١.١48373١4٢٢8٢٢33استهالكي
---7.5١3١.3١٠5.97٢9٠١4١3758٠6٠4١3أخرى

7.١5٢3367.488---------قطاع غير محدد
83.٢5٢3٢.٠76١6.١6٠5.86١٢9.١55٢٠.8774.6376.٢46١9.٢687.١5٢3367.488المجموع 

*  يمثل المخصص العام مخصص إنخفاض القيمة مقابل التعرضات التي بالرغم انه لم يتم تحديدها بشكل خاص، لديها مخاطر أعلى للتخلف عن السداد عند منحها في األصل.
** تتضمــن هــذه علــى المبالــغ غيــر المســتحقة ومبالــغ فــات موعــد اســتحقاقها ألقــل مــن 9٠ يومــا متعلقــة بالعقــود التمويليــة اإلســالمية المتعثــرة أو الفائــت موعــد اســتحقاقها أو منخفضــة 

القيمــة.

ان نمــوذج االفــراد الجماعــي للمجموعــة يســتخدم طريقــة صافــي معــدل التدفــق )Net flow rate method(، حيــث ان احتمــال عــدم الســداد يحســب علــى 
صعيــد مســتوى الحســاب مقســمة بنــاء علــى عــدد أيــام عــدم الســداد. إحتســاب خســارة التعثــر يحســب بنــاء علــى متوســط معــدالت االســترداد الســنوية، 

والتــي يتــم مراجعتهــا ســنويا.

ان نمــوذج الشــركات الجماعــي للمجموعــة يســتخدم طريقــة الخســارة المتوقعــة )Expected loss method(. يتــم تجميــع البيانــات علــى أســاس القطاعــات 
االقتصاديــة ويتــم إحتســاب نســبة إحتمــال التعثــر واحتســاب خســارة التعثــر لهــذه القطاعــات.

علــى الرغــم مــن أن الجــدول المذكــور أعــاله يوضــح جــزء مــن مخصــص إنخفــاض القيمــة المتعلــق بحســاب اإلســتثمار لتقاســم األربــاح، لقــد قامــت المجموعــة 
ــم يتــم احتســاب  أي مخصــص إلنخفــاض القيمــة علــى حقــوق حاملــي حســابات  ــي، ل ــى حســاب رأســمالها الخــاص. وبالتال بترحيــل جميــع المخصصــات إل

االســتثمار.
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ــاص  ــال الخ ــات )رأس الم ــتحقاقها والمخصص ــد إس ــت موع ــات الفائ ــة والتعرض ــة القيم ــات المنخفض ــان - التعرض ــر االئتم ــدول ١6 - مخاط الج
ــي( ــم الجغراف ــب اإلقلي ــاح حس ــم األرب ــتثمار لتقاس ــاب االس ــاري وحس ــاب الج والحس

يلخــص الجــدول التالــي التســهيالت الفائــت موعــد اســتحقاقها والمخصصــات الممولــة مــن رأس المــال الخــاص والحســاب الجــاري وحســاب االســتثمار 
لتقاســم األربــاح المفصــح عنهــا حســب اإلقليــم الجغرافــي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5:

حساب االستثمار لتقاسم األرباحرأس المال الخاص والحساب الجاري
عقود التمويل 

اإلسالمية المتعثرة 
او الفائت موعد 

استحقاقه او 
المنخفضة القيمة 

ألف
دينار بحريني

مخصص انخفاض 
القيمة المحدد

ألف 
دينار بحريني

مخصص 
انخفاض القيمة 

الجماعي
ألف

دينار بحريني

عقود التمويل 
اإلسالمية المتعثرة او 

الفائت موعد
استحقاقها او 

المنخفضة القيمة
ألف 

دينار بحريني

مخصص 
انخفاض 

القيمة 
المحدد

ألف 
دينار بحريني

مخصص 
انخفاض 

القيمة 
الجماعي

ألف
دينار بحريني

4٢.6759.8773.83883.٢5٢١9.٢687.488الشرق األوسط
4٢.67٥9.8773.83883.٢٥٢١9.٢687.488المجموع

الجدول ١7 - مخاطر االئتمان - التسهيالت التمويلية المعاد هيكلتها 

يلخــص الجــدول التالــي إجمالــي مقــدار التســهيالت التمويليــة المعــاد هيكلتهــا خــالل الســنة الممولــة مــن رأس المــال الخــاص والحســاب الجــاري وحســاب 
االســتثمار لتقاســم األربــاح كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5:

رأس المال 
الخاص 

والحساب 
الجاري

إجمالي المبلغ
ألف

دينار بحريني

حساب االستثمار
 لتقاسم األرباح
إجمالي المبلغ

ألف
دينار بحريني

  ٢.855   ١.464 تسهيالت تمويلية معاد هيكلتها
  ٢.8٥٥   ١.464 المجموع

إجمالي 
المبلغ 

ارباح مؤجلةالمستحق
مخصص 

انخفاض القيمة

صافي المبلغ 
المستحق بعد 
مبلغ مخصص 
انخفاض القيمة

766.485١3٢.3٠54٠.47١593.7٠9مجموع التمويالت اإلسالمية
5.٠9٢77353٠3.789التمويالت المعاد هيكلتها

٠.64٪١.3١٪٠.٥8٪٠.66٪النسبة

بلغ المخصص التسهيالت المعاد هيكلتها 5٢9 ألف دينار بحريني وتأثيرهعلى األرباح الحالية والمستقبلية غير جوهري.
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الجدول ١8 - تقليل مخاطر االئتمان 

يلخص الجدول التالي التعرض كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 حسب عقود التمويل اإلسالمية المضمونة بالضمانات المؤهلة:

إجمالي التعرضات المضمونة
بالضمانات 

المؤهلة
ألف 

دينار بحريني

الكفاالت
ألف 

دينار بحريني
  ١١.753   ١3.٠68 موجودات التمويل 

  ١.١١3   49.76٠ إجارة منتهية بالتمليك 
  ١٢.866   6٢.8٢8 المجموع

أنواع الكفاالت

الكفاالت 
ألف 

دينار بحريني

المرجحة لمخاطر
ألف 

دينار بحريني
١١.8666.5٠8كفالة تمكين

١.٠٠٠535كفالة بنك 
  7.٠43   ١٢.866 المجموع

الجدول ١9 - ائتمان الطرف اآلخر

يلخص الجدول التالي تعرض مخاطر إئتمان الطرف اآلخر المضمون بالضمانات بعد تطبيق تخفيض على قيمة الضمان كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

ألف 
دينار بحريني

إجمالي القيمة العادلة الموجبة للعقود
  ١٢8.١83 مزايا عقود المقاصة 

  128.183 مقاصة التعرض االئتماني الحالي 
 

ضمانات محتفظ بها:
  ١5.٠4٢ - نقدية

  758 - أسهم 
  454.799  - عقارية
  47٠.٥99 المجموع

تم تطبيق تخفيض على قيمة الضمان بنسبة 3٠٪ على مبلغ العقارات المرهونة.
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3.6 مخاطر السوق 

3.6.١ المقدمة 
لقــد قبلــت المجموعــة تعريــف مخاطــر الســوق كمــا هــو محــدد مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي »كمخاطــر حــدوث الخســائر فــي المراكــز المدرجــة وغيــر 

المدرجــة فــي الميزانيــة الناتجــة عــن التغيــرات فــي أســعار الســوق«. 

3.6.٢ مصادر مخاطر السوق 
بالنســبة للمجموعــة فــإن مخاطــر الســوق قــد تنتــج عــن التغيــرات فــي معــدالت الربــح وأســواق الصــرف األجنبــي وأســواق األســهم أو الســلع. ويمكــن أن 

تخضــع معاملــة واحــدة أو منتــج مالــي واحــد ألي عــدد مــن هــذه المخاطــر. 

مخاطــر معــدل الربــح هــي عبــارة عــن حساســية المنتجــات الماليــة تجــاه التغيــرات فــي معــدالت الربــح. تنتــج مخاطــر معــدل الربــح مــن احتمــال تأثــر التغيــرات 
ــة لــألدوات الماليــة. تعتقــد إدارة المجموعــة بــأن المجموعــة غيــر معرضــة لمخاطــر معــدل  فــي معــدالت الربــح علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادل
ــات وحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار حيــث إن إعــادة تســعير  ــاح الموجــودات والمطلوب ــة نتيجــة لعــدم تطابــق إعــادة تســعير معــدالت أرب ربــح جوهري
الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار تحــدث فــي فتــرات مماثلــة. إن توزيــع أربــاح حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار هــي بنــاءًا علــى 

إتفاقيــات تقاســم األربــاح، لذلــك فــأن المجموعــة غيــر معرضــة ألي مخاطــر معــدل ربــح جوهريــة.

مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة هــي عبــارة عــن حساســية المنتجــات الماليــة للتغيــرات فــي أســعارصرف العمــالت األجنبيــة الفوريــة. وقــد تتعــرض قيمــة 
محفظــة المجموعــة المتكونــة مــن عــدد مــن العمــالت لهــذه المخاطــر عنــد إعــادة تحويلهــا إلــى العملــة األساســية للمجموعــة. 

مخاطــر أســعار األســهم هــي عبــارة عــن حساســية المنتجــات الماليــة للتغيــرات فــي أســعار األســهم. تنتــج مخاطــر أســعار األســهم مــن االحتفــاظ بمراكــز 
مفتوحــة فــي أســهم الحقــوق أو األدوات القائمــة علــى األســهم، ممــا يخلــق تعرضــا للتغيــر فــي ســعر الســوق لألســهم. وباإلضافــة إلــى توقعــات أداء 

ــة العامــة وتوقعــات األداء القطاعــي.  ــات االقتصادي ــإن أســعار األســهم هــي أيضــا عرضــة للبيان المجموعــة، ف

ــد  ــه يتــم تحدي مخاطرالســلع هــي عبــارة عــن مخاطــر كامنــة فــي المنتجــات الماليــة تنتــج عــن حساســية المنتجــات للتغيــرات فــي أســعار الســلع. بمــا إن
األســعار فــي أســواق الســلع مــن خــالل العوامــل األساســية )أي عــرض وطلــب الســلعة االساســية( فــإن هــذه االســواق قــد ترتبــط ارتباطــا قويــا ضمــن نطــاق 

قطــاع معيــن ويكــون ارتباطهــا أقــل عبــر قطاعــات مختلفــة. 

3.6.3 إستراتيجية مخاطر السوق 
يتحمــل مجلــس إدارة المجموعــة مســئولية اعتمــاد ومراجعــة )ســنوياعلى األقــل(، إســتراتيجية المخاطــر وأي تعديــالت جوهريــة فــي سياســات المخاطــر. 
تتحمــل اإلدارة العليــا للمجموعــة مســئولية تطبيــق إســتراتيجية المخاطــر المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، والتعزيــز المســتمر للسياســات واإلجــراءات 

المتبعــة للتحديــد والقيــاس والمراقبــة والســيطرة علــى المخاطــر.

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؛   .١

ستقوم المجموعة بالمبادرة لقياس مخاطر السوق في محفظتها ومراقبة تلك المخاطر بصورة مستمرة؛  .٢

ســتحتفظ المجموعــة فــي جميــع األوقــات بمــا يكفــي مــن رأس المــال وفقــا لمتطلبــات رأس المــال التنظيمــي )العنصــر ١( الصــادر عــن مصــرف البحريــن   .3
المركــزي؛

ستقوم المجموعة بتحديد مدى قبولها لمخاطر السوق والتي ستقيم على حيث هيكل حدود مخاطر السوق؛  .4

ســتقوم المجموعــة بوضــع هيــكل للحــدود للمراقبــة والســيطرة علــى مخاطــر الســوق فــي محفظتهــا. ســتتضمن هــذه الحــدود علــى حــدود المراكــز   .5
والحــدود القصــوى/ حــدود ايقــاف الخســارة وحــدود حساســية العوامــل وحــدود القيمــة المعرضــة للمخاطــر وحــدود اإلســتحقاق؛

ســتقوم المجموعــة بصــورة دوريــة بإجــراء فحــص للضغوطــات باســتخدام أســوأ الســيناريوهات لتقييــم تأثيــر التغيــرات فــي قيمــة الســوق نتيجــة لتغييــر   .6
ظــروف الســوق؛

تقوم المجموعة بصورة دورية بإجراءفحصرجعي لتقييم نماذج مخاطر السوق من أجل تقييم مدى دقتها والمخاطر الكامنة في كل نموذج؛  .7

ستقوم المجموعة بمطابقة مقدار الموجودات ذات المعدل العائم مع المطلوبات ذات المعدل العائم؛و  .8

ــدى  ســتحدد المجموعــة بوضــوح العمــالت األجنبيــة التــي ترغــب فــي التعامــل بهــا وســتدير بفاعليــة مخاطــر الســوق لكافــة العمــالت األجنبيــة التــي ل  .9
المجموعــة تعــرض جوهــري لهــا.
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3.6.4 منهجية قياس مخاطر السوق
أســاليب قيــاس مخاطــر الســوق تشــمل اســتخدام عــدد مــن األســاليب لقيــاس مخاطــر الســوق. وتســتخدم أســاليب قيــاس المخاطــر المذكــورة فــي هــذا 

الجــزء لقيــاس مخاطــر الســوق فــي محفظــة المتاجــرة والمحفظــة المصرفيــة علــى حــد ســواء. 

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

المواقف المفتوحة في ليلة وضحاها؛  أ . 
حدود إيقاف الخسارة؛  ب. 

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

3.6.٥ مراقبة مخاطر السوق وهيكل الحدود 
تقتــرح لجنــة الموجــودات والمطلوبــات مــن خــالل اللجنــة التنفيذيــة والمجلــس مســتوى التحمــل لمخاطــر الســوق. وقــام قســم المخاطــر وااللتــزام 
وقســم الخزانــة اســتنادًا لهــذه المســتويات مــن التحمــل بوضــع الحــدود المناســبة للمخاطــر التــي تحفــظ تعــرض المجموعــة ضمــن نطــاق حــدود التحمــل 

االســتراتيجية للمخاطــر عبــر مجموعــة مــن التغيــرات المحتملــة فــي أســعار ومعــدالت الســوق. 

3.6.6 مراقبة الحدود 
يقــوم قســم الخزانــة وقســم المخاطــر وااللتــزام بمراقبــة حــدود المخاطــر لــكل معاملــة والتأكــد مــن أن الحــدود تقــع ضمــن المعاييــر الموضوعــة، ويقدمــان 

تقاريــر دوريــة عــن ذلــك لــإلدارة العليــا. 

3.6.7 خرق الحدود 
فــي حالــة خــرق أي حــد، فإنــه يتطلــب الحصــول علــى موافقــة الرئيــس التنفيــذي لالســتمرار فــي المعاملــة. ويتــم تقديــم تقريــر فــوري إلــى لجنــة الموجــودات 
والمطلوبــات بعــد كل خــرق ألي حــد جوهــري. كمــا يتــم تقديــم تقريــر إلــى اللجنــة التنفيذيــة بهــذا الخــرق. ويتــم مراجعــة الحــدود كل مرتيــن فــي الســنة 

علــى األقــل أو كلمــا تطلــب األمــر.

3.6.8 عملية مراجعة المحفظة
يقــوم قســم المخاطــر وااللتــزام علــى أســاس شــهري بمراجعــة محفظــة موجــودات ومطلوبــات المجموعــة لتقييــم التعــرض الكلــي للمجموعــة لمخاطــر 
الســوق. وكجــزء مــن عمليــة المراجعــة هــذه، يقــوم قســم المخاطــر وااللتــزام أيضــا بمراقبــة التعــرض الكلــي فــي الســوق للمجموعــة مقابــل حــدود تحمــل 
المخاطــر التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة. وكمــا يقــوم هــذا القســم بمراجعــة مــدى التقيــد بالحــدود المعتمــدة للســيطرة علــى مخاطــر الســوق. وفــي حالــة 
وجــود أي تغييــرات فــي حــدود مخاطــر الســوق يتــم ابالغهــا إلــى وحــدات األعمــال بعــد مراجعتهــا مــن قبــل المديــر العــام إلدارة اإلئتمــان والمخاطــر أو الرئيــس 
التنفيــذي واعتمادهــا مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات أو اللجنــة التنفيذيــة حســب الصالحيــات المفوضــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. يتــم 

مراجعــة التعرضــات الــواردة فــي الميزانيــة علــى أســاس ربــع ســنوي مــن قبــل لجــان التدقيــق والمخاطــر علــى مســتوى مجلــس اإلدارة.

3.6.9 تقديم التقارير
يقــوم قســم المخاطــر وااللتــزام علــى فتــرات منتظمــة بإعــداد تقاريــر عــن إدارة مخاطــر الســوق. وتهــدف هــذه التقاريــر إلــى تزويــد االدارة العليا فــي المجموعة 

بأحــدث صــورة عــن تعــرض المجموعة لمخاطر الســوق. 

3.6.١٠ فحص الضغوطات
تنتــج فحوصــات الضغوطــات معلومــات تلخــص تعــرض المجموعــة للظــروف القصــوى، ولكنهــا ظــروف محتملــة، وتقــدم طريقــة لقيــاس ومراقبــة المحفظــة 
مقابــل التغيــرات القصــوى فــي األســعار. ويوظــف قســم المخاطــر وااللتــزام فــي المجموعــة أربــع فئــات مــن الضغوطــات هــي، معــدالت الربــح ومعــدالت صــرف 
العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم، وأســعار الســلع. ويتــم تحديــد أســوأ الصدمــات المحتمــل حدوثهــا واقعيــا فــي الســوق لــكل فئــة مــن فئــات الضغوطــات. 
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3.6.١١ الشركة التابعة األجنبية

ليس لدى المجموعة أي شركة تابعة أجنبية. 

الجدول ٢٠ - متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

يلخص الجدول التالي متطلبات رأس المال لمخاطر صرف العمالت األجنبية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

مخاطر صرف 
العمالت األجنبية

ألف
دينار بحريني

  ١٥.٥89 مخاطر صرف العمالت األجنبية 
  ١.87١ متطلبات رأس المال لمخاطر صرف العمالت األجنبية 

  ١.87١ القيمة القصوى لمتطلبات رأس المال
  ١.٢47 القيمة الدنيا لمتطلبات رأس المال

3.7 المخاطر التشغيلية

3.7.١ المقدمة
المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن فشــل فــي األنظمــة أو األخطــاء البشــرية أو التجــاوزات أو األحــداث الخارجيــة. عندمــا يفشــل أداء 
الرقابــة، فــأن المخاطــر التشــغيلية يمكــن أن تســبب ضــرر علــى الســمعة، ولهــا أثــار قانونيــة أو تنظيميــة، أو تــؤدي إلــى خســارة ماليــة. ال تتوقــع المجموعــة 
ــة والمتابعــة ضمــن إطــار العمــل للمخاطــر الممكنــة.  ــة جميــع المخاطــر التشــغيلية، ولكنهــا تســتطيع إدارة وتقليــل هــذه المخاطــر مــن خــالل الرقاب إزال
وتتضمــن عمليــة الرقابــة فصــل الوظائــف بطريقــة فعالــة، تقييــم إجــراءات الصالحيــات والتســويات، تدريــب الموظفيــن، تقييــم العمليــات، بمــا فــي ذلــك 

إســتخدام التدقيــق الداخلــي.     

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

١ -  مخاطــر األشــخاص التــي تنشــأ نتيجــة لعــدم كفايــة عــدد الموظفيــن وهيــكل المكافــآت غيــر الجــذاب ونقــص فــي سياســات تطويــر الموظفيــن وإجــراءات 
التعييــن وعالقــات العمــل المهنيــة غيــر الصحيــة وبيئــة العمــل غيــر األخالقيــة.

٢ -  مخاطــر العمليــات التــي تنشــأ نتيجــة لعــدم كفايــة الضوابــط العامــة والقصــور فــي تطبيــق الرقابــة فضــاًل عــن األعمــال التجاريــة وممارســات الســوق 
ــر. ــة وتقديــم التقاري ــة عمليــة الرقاب واإلجــراءات الغيــر الســليمة وعــدم مالئمــة وكفاي

3 -  مخاطــر أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات التــي تنشــأ نتيجــة اســتقامة المعلومــات -غيــاب الجــدول الزمنــي للمعلومــات وحــذف وازدواجيــة البيانــات 
ــي جــودة البرامــج. ــي وتقــادم األجهــزة وتدن ــار الكهربائ ــادة فــي تدفــق التي وفشــل األجهــزة نتيجــة لزي

3.7.3 إستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية
بوصفهــا إســتراتيجية ســتقوم المجموعــة بتحديــد مصــادر المخاطــر التشــغيلية بالتنســيق مــع كل وحــدة مــن وحــدات العمــل. قامــت المجموعــة بإجــراء 

تقييــم ذاتــي للمخاطــر وتخطــط لعمــل تمريــن متواصــل ومســتمرلتحديد المخاطــر التشــغيلية التــي تتعــرض لهــا.
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١٠٢

3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.7 المخاطر التشغيلية  )تتمة(

3.7.3 إستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية )تتمة(

ستقوم المجموعة بصورة مستمرة على: 

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

ج. تحديــد حــاالت الضغــط والســيناريوهات التــي تكــون فيهــا عرضــة للمخاطــر وتقييــم تأثيرهــا المحتمــل واحتمــال الخســائراإلجمالية مــن خــالل حــدث واحــد 
يــؤدي إلــى مخاطــر أخــرى.

3.7.4  مراقبة المخاطر التشغيلية وتقديم التقارير
الرقابــة الداخليــة وعمليــة تقديــم التقاريــر تضمــن إتبــاع نهــج ثابــت لتقديــم المعلومــات ذات الصلــة إلــى اإلدارة العليــا للكشــف الســريع وتصحيــح أوجــه 

ــة.  القصــور فــي السياســات والعمليــات واإلجــراءات إلدارة المخاطــر بصــورة مســتمرة، وعمــل مراجعــات دوري

إن الهــدف مــن عمليــة تقديــم التقاريــر هــو التأكــد مــن أن المعلومــات ذات الصلــة تقــدم إلــى اإلدارة العليــا والمجلــس للتمكــن مــن اإلدارة الفعالــة للمخاطــر 
التشــغيلية. تضمــن هــذه العمليــة إتبــاع نهــج ثابــت لتقديــم المعلومــات التــي تمكــن مــن اتخــاذ القــرارات واإلجــراءات المناســبة.

3.7.٥  تقليل المخاطر التشغيلية والسيطرة عليها 
ــة وتقــرر اإلجــراءات المناســبة التــي  ــد جميــع المخاطــر التشــغيلية الجوهري ــك بالتشــاور مــع إدارة المخاطــر واإللتــزام بتحدي ســتقوم وحــدات األعمــال، وذل

ســيتم اســتخدامها لمراقبــة و/أو تقليــل المخاطــر.

بالنســبة للمخاطــر التــي ال يمكــن الســيطرة عليهــا، ســتقرر وحــدات األعمــال بالتعــاون مــع قســم المخاطــر واإللتــزام مــا إذا كان يمكــن قبــول المخاطــر، 
وخفــض مســتوى النشــاط التجــاري المتعلقــة بهــا، وتحويــل المخاطــر خــارج المجموعــة أو االنســحاب مــن النشــاط ذات العالقــة بصــورة نهائيــة. تســهل إدارة 

المخاطــر واإللتــزام لوحــدات األعمــال المشــاركة فــي وضــع خطــط لتقليــل المخاطــر.

3.7.6  خطة استمرار األعمال 
قامــت المجموعــة بوضــع خطــة شــاملة الســتمرارية األعمــال والتــي تفصــل الخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا فــي حالــة الظــروف الصعبــة الســتئناف عمليــات 
المجموعــة بأقــل قــدر مــن التأخيــر واالضطــراب. إن هــذه الخطــة فــي مرحلــة التنفيــذ. تتضمــن عناصــر خطــط الطــوارئ وإصــالح الكــوارث علــى أنظمــة 

التشــغيل والحيــز المــادي واالتصــاالت والمــوارد. 

الجدول ٢١ - تعرض المخاطر التشغيلية 

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

إجمالي الدخل 
٢٠١4
ألف

دينار بحريني

٢٠١3
ألف

دينار بحريني

٢٠١٢
ألف

دينار بحريني
  ٢3.78٠   3٥.37٥ 3٢.٢9٠ مجموع إجمالي الدخل  

مؤشرات المخاطر التشغيلية 
3٠.48٢ متوسط إجمالي الدخل )الف دينار بحريني(

١٢.5المضاعف
 38١.٠٢١

١5٪الجزء المؤهل لغرض الحساب 
٥7.١٥3 مجموع التعرضات المرجحة للمخاطر التشغيلية )الف دينار بحريني(
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.7. المخاطر التشغيلية )تتمة(

تقــوم وحــدة المخاطــر واإللتــزام بالتأكيــد مــن أن خطــة اســتمرارية األعمــال يتــم تحديثهــا وفحصهــا مــرة فــي الســنة فــي بيئــة محفــزة وذلــك لضمــان بأنــه 
يمكــن تنفيذهــا فــي الظــروف الطارئــة. وأن كل مــن اإلدارة والموظفيــن يعلمــون كيفيــة تنفيذهــا. يتــم تقييــم نتائــج الفحــص الــذي تــم إجرائــه مــن قبــل 

وحــدة المخاطــر وااللتــزام وعرضــه علــى اللجنــة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة للتقييــم.

3.8  مراكز األسهم في المحفظة المصرفية 

ــة ألســهم حقــوق الملكيــة نتيجــة للتغيــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة كل  مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيــم العادل
ســهم علــى حــده. تنتــج مخاطــر تعــرض أســعار األســهم مــن محفظــة اســتثمار المجموعــة. 

تــم اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية متضمنــة علــى منهجيــات التقييــم واالفتراضــات الرئيســية المتصلــة بهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي 
3١ ديســمبر ٢٠١5. يتــم االحتفــاظ بــأدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة ضمــن الحقــوق واالســتثمارات العقاريــة ألغــراض تحقيــق مكاســب رأس ماليــة، وتــم 

االحتفــاظ بجميــع اإلســتثمارات األخــرى متضمنــة اإلســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة لفتــرات إســتراتيجية طويلــة األجــل. 

الجدول - ٢٢ مخاطر مراكز األسهم في المحفظة المصرفية 

يلخــص الجــدول التالــي مجمــوع المبالــغ وإجمالــي متوســط تعرضــات األســهم علــى أســاس هيــاكل التمويــل حســب نوعيــة عقــود التمويــالت واالســتثمارات 
كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5:

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

  ١.65١   ١3.759   95.867   -    93.368    95.867 الصكوك
  6.٢7١   5٢.٢56   ١9.545   ١.٠١9  ٢١.344    ٢٠.564 استثمارات في أسهم حقوق الملكية

  6.7٠5   55.876   ١4.٢٠4   -    ١4.345    ١4.٢٠4 صناديق
  ١4.6٢7   ١٢١.89١   ١٢9.6١6   ١.٠١9  ١٢9.٠٥7    ١3٠.63٥ المجموع

* يتم احتساب متوسط األرصدة بناءًا على أرصدة نهاية الشهر.

الجدول - ٢3 مكاسب أو خسائر األسهم في المحفظة المصرفية 

يلخص الجدول التالي المكاسب أو )الخسائر( المحققة وغير المحققة المتراكمة خالل السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

ألف 
دينار بحريني

)٥96( مكاسب محققة متراكمة ناتجة من البيع أو التصفية خالل فترة إعداد التقارير المالية
- مجموع الخسائر غير المحققة المثبتة في القائمة الموحدة للمركز المالي ولكن ليس من خالل القائمة الموحدة للدخل

768خسائر غير محققة متضمنة في رأس المال الفئة األولى
7.٠88*مكاسب غير محققة متضمنة في رأس المال الفئة الثانية
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3. إدارة المخاطر )تتمة(

3.9.  حقوق حاملي حسابات االستثمار

قــد تحتــاج المجموعــة إلــى خفــض أو زيــادة خســائر أو أربــاح بعــض حقــوق حاملــي حســابات االســتثمارمن أجــل تســهيل الدخــل. لذلــك فإن المجموعــة معرضة 
لبعــض مــن مخاطــر تقلبــات األســعار علــى الموجــودات الممولــة مــن قبــل حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار. يتطلــب مصــرف البحريــن المركــزي بــأن تحتفــظ 
ــة مــن قبــل حقــوق حاملــي حســابات االســتثمارعلى  ــات األســعار الناتجــة عــن 3٠٪ مــن الموجــودات الممول ــة مخاطــر تقلب ــرأس المــال لتغطي المجموعــة ب

أســاس تناســبي. 

ــراه  ــة بالطريقــة التــي ت ــة مــن قبــل حقــوق حاملــي حســابات االستثمارالســتثمار أمــوال حاملــي الحســابات علــى أســاس عقــد المضارب إن المجموعــة مخول
المجموعــة مناســبة دون وضــع أي قيــود علــى متــى وكيــف وألي غــرض يتــم فيــه إســتثمار األمــوال. وبموجــب هــذا الترتيــب يمكــن للمجموعــة خلــط أمــوال 
حاملــي حســابات االســتثمار مــع أموالــه الخاصــة )حقــوق المــالك( أو مــع األمــوال األخــرى التــي لــدى المجموعــة الحــق فــي اســتخدامها )مثــل الحســابات الجاريــة أو 
أي أمــوال أخــرى التــي ال تســتلمها المجموعــة علــى أســاس عقــد المضاربــة(. يشــارك حاملــي حســابات االســتثمار والمجموعــة فــي عوائــد األمــوال المســتثمرة. 
فــي مثــل هــذا النــوع مــن العقــود، وال تتحمــل المجموعــة أي خســائر فــي الوعــاء المشــترك فيمــا عــدا الخســارة الناتجــة عــن اإلهمــال الجســيم أو ســوء تصــرف 

متعمــد مــن قبــل المجموعــة أو بســبب مخالفــة المجموعــة للشــروط والبنــود المتفــق عليهــا بيــن المجموعــة وحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار. 

ال يتــم إســتثمار المبلــغ المســتلم مــن العميــل لصالــح حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار بالكامــل فــي محفظــة اإلســتثمار المختــارة حيــث يتطلــب 
مــن المجموعــة االحتفــاظ باحتياطــي نقــدي لــدى مصــرف البحريــن المركــزي، باإلضافــة إلــى ذلــك، يتطلــب مــن المجموعــة تخصيــص مبلــغ معيــن لتلبيــة 
المتطلبــات التشــغيلية. يتــم إســتالم الدخــل المخصــص لودائــع حاملــي حســابات االســتثمار وفقــا إلســتخدام هــذه الودائــع. يتــم تحديــد معــدل اإلســتخدام 

مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بموافقــة هيئــة الرقابــة الشــرعية.

ــه يجــب إســتثمار المبلــغ الفائــض فــي  إذا فــي أي وقــت مــن األوقــات تجــاوزت أمــوال حقــوق حاملــي حســابات اإلســتثمار الموجــودات فــي وعــاء معيــن، فأن
مرابحــات الســلع وتحقيــق متوســط معــدل ربــح مــن مرابحــات الســلع المكتســبة خــالل فتــرة الفائــض. يجــب اال يكــون هنــاك تمويــل بيــن أي وعــاء فــي أي 

وقــت مــن األوقــات. قامــت المجموعــة بتأســيس رقابــة لتجنــب إســتخدام األمــوال الفائضــة ألي وعــاء فــي وعــاء آخــر.

يتــم طرحــا قتــراح المنتجــات الجديــدة مــن قبــل خطــوط األعمــال داخــل المجموعــة، تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بمراجعــة مثــل هــذه المقترحــات 
ــة الشــرعية  ــدة موافقــة هيئــة الرقاب ــد يتماشــى مــع أعمــال المجموعــة وإســتراتيجية المخاطــر. تتطلــب جميــع المنتجــات الجدي لضمــان أن المنتــج الجدي
للبنــك. لــدي خطــوط أعمــال المجموعــة خبــراء فــي خلــق منتجــات ذات قيمــة عاليــة توفــر مجموعــة واســعة مــن المنتجــات، وذات عائــد متوقــع ومضمــون 

وبيــان مخاطــر.

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

قــد وضعــت المجموعــة وحــدات خاصــة لضمــان الجــودة تقــوم برفــع الشــكاوى مباشــرًة إلــى الرئيــس التنفيــذي. يتــم التحقيــق فــي الشــكاوى المقدمــة مــن 
قبــل موظفيــن ليــس لهــم عالقــة مباشــرة بموضــوع الشــكاوى.

تعــرض المجموعــة حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار بعمــالت مختلفــة لفتــرات اســتحقاق تتــراوح منشــهر واحــد، 3 أشــهر، 6 أشــهر، 9 أشــهر، ١٢ شــهرًا و36 
شــهرًا. تغطــي عقــود العمــالء الموقعــة جميــع بنــود وشــروط االســتثمار، بمــا فــي ذلــك الفتــرة، أســاس توزيــع األربــاح والســحب المبكــر. 

ألن حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار هــي مصــدر تمويــل جوهــري للمجموعــة، لذلــك تراقــب المجموعــة بانتظــام معــدل العائــد التــي تقدمهــا المنافســين 
لتقييــم توقعــات حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار. تقــدم سياســة المجموعــة تنــازل كلــي أو جزئــي لحصــة دخــل المضــارب مــن االســتثمار مــن أجــل توفيــر 

عائــد معقــول لمســتثمريها. 

تمــزج المجموعــة أموالهــا وأمــوال حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار التــي يتــم إســتثمارها معــا. وقــد حــددت المجموعــة وعائييــن للموجــودات حيــث يتــم 
فيهــا اســتثمار أمــوال حاملــي حســابات االســتثمار والتــي يتــم فيهــا تخصيــص الدخــل لمثــل هــذه الحســابات. 

قامــت المجموعــة بوضــع سياســات وإجــراءات موثقــة قابلــة للتطبيــق علــى محفظــة حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار. يتــم إســتثمار وإدارة أمــوال حقــوق 
حاملــي حســابات االســتثمار  وفقــا لمتطلبــات الشــريعة اإلســالمية.

الوعاء أ: موجودات ذات مخاطر منخفضة أو منتجة لعائد منخفض.- 
الوعاء ب: موجودات ذات مخاطر عالية أو منتجة لعائد عالي.- 

ــاح االســتثمار الممــول بصــورة مشــتركة مــن قبــل المجموعــة وحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار بينهمــا وفقــا لمســاهمة كل مــن  يجــب تخصيــص أرب
المجموعــة وحاملــي حســابات االســتثمارفي االســتثمار الممــول بصــورة مشــتركة بشــكل منفصــل لــكل وعــاء مشــترك أ وب. ال يتــم احتســاب المصروفــات 
التشــغيلية التــي يتــم تكبدهــا مــن قبــل المجموعــة فــي حســاب االســتثمار. وفــي حالــة الخســارة الناتجــة مــن المعامــالت فــي االســتثمار الممــول بصــورة 
مشــتركة، فأنــه يجــب أوال خصــم هــذه الخســارة مــن األربــاح غيــر الموزعــة، إن وجــدت. يجــب خصــم أي فائــض مــن هــذه الخســارة مــن إحتياطــي مخاطــر 
االســتثمار. ويجــب خصــم أي خســارة متبقيــة مــن إجمالــي رصيــد الصنــدوق المتوفــر فــي الوعــاء المشــترك، كمــا هــو فــي ذلــك التاريــخ، بالتناســب مــع 
المســاهمة المعنيــة للمجموعــة وحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار فــي الصنــدوق المشــترك. يجــب تخصيــص مخصصــات إنخفــاض القيمــة  فقــط فــي 3. 
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3. إدارة المخاطــر )تتمــة(
3.9. حقوق حاملي حسابات االستثمار )تتمة(

الوعــاء ب بالتناســب مــع مســاهمة المجموعــة فــي رأس المــال و حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار فــي الوعــاء ب. يجــب تخصيــص اســترجاعات هــذا 
ــة بيــن المجموعــة وحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار للوعــاء ب بالتناســب مــع مســاهمتهم فــي رأس المــال فــي وقــت  المخصــص فــي الســنة المقبل
ــع حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار  ــك خاضــع لموافقــة المجلــس. تقــاس ودائ ــة الخســائر وذل االســترجاع. يمكــن إن يتحمــل مســاهمي المجموعــة كاف

بقيمتهــا الدفتريــة.

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

الجدول -٢4 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار حسب النوع

يلخص الجدول التالي توزيع حقوق حاملي حسابات االستثمار كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

ألف 
دينار بحريني

 6١4.436 عمالء
 ١.٠٢4 مؤسسات مالية و حسابات االستثمار

 6١٥.46٠ المجموع

الجدول - ٢٥ نسب حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
يلخص الجدول التالي عائد متوسط الموجودات وحصة المضارب كنسبة من مجموع ربح االستثمار للسنة المنتهية 3١ ديسمبر ٢٠١5: 

٠.9٥٪ *الربح المدفوع على متوسط موجودات حقوق حاملي حسابات االستثمار
6٥.٠٠٪حصة المضارب إلجمالي أرباح حقوق حاملي حسابات االستثمار

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

الجدول - ٢6. نسب حقوق حاملي حسابات االستثمار 

يلخــص الجــدول التالــي الربــح المــوزع  لحقــوق حاملــي حســاب اإلســتثمار ونســب التمويــل لمجمــوع حاملــي حســاب اإلســتثمار حســب نــوع حاملــي حســاب 
اإلســتثمار للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5:

الربح الموزع 
لحقوق حاملي 

حسابات 
اإلستثمار

النسبة لمجموع 
حقوق حاملي 

حسابات اإلستثمار 
٢٠.47٪٢.9٢٪حسابات التوفير )متضمنة فيفو( 

٠.79٪٠.8٥٪حسابات محددة - شهر واحد
٠.٢9٪٠.3٠٪حسابات محددة - 3 أشهر
٠.44٪٠.٥٠٪حسابات محددة - 6 أشهر
٠.٠٠٪٠.٠٠٪حسابات محددة - 9 أشهر

٢.١6٪٢.86٪حسابات محددة - سنة واحدة
٠.١٠٪٠.67٪شهادات استثمار

٠.73٪١.3٠٪ودائع أقرأ
٢٢.8٢٪3.٠٠٪ودائع تجوري

39.٠١٪78.٠7٪ودائع العمالء
١3.١9٪9.٥3٪ودائع البنوك

٪١٠٠٪١٠٠

احتساب وتوزيع األرباح تم على أساس متوسط األرصدة.
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.9. حقوق حاملي حسابات االستثمار )تتمة(

الجدول -٢7. تمويل حقوق حاملي حسابات االستثمار إلى إجمالي التمويل 
يلخــص الجــدول التالــي نســبة نــوع الطــرف اآلخــر إلــى إجمالــي التمويــل لــكل نــوع مــع أنــواع العقــود المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية إلــى نســبة إجمالــي 

التمويــل كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5:

نسبة التمويل 
إلى إجمالي 

التمويل
9.4٠٪إيداعات لدى مؤسسات المالية

6١.١٠٪موجودات التمويل
١٢.3٢٪استثمار في الصكوك

١٥.١7٪إجارة منتهية بالتمليك
٢.٠٢٪إيجارات مستحقة القبض

نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمويل

 تجاري
وصناعي

بنوك 
ومؤسسات 

طيرانعقارات مالية 

التمويل 
الشخصي 

واالستهالكي
المؤسسات 

أخرى الحكومية
٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪9.4٠٪٠.٠٠٪ إيداعات لدى مؤسسات مالية

7.٠٢٪١.٢3٪33.٠6٪٠.٠7٪١١.9١٪٠.٥8٪7.٢3٪موجودات التمويل
١.68٪7.83٪٠.٠٠٪٠.٠٠٪١.7٢٪١.٠8٪٠.٠٠٪استثمار في الصكوك

٠.٠٠٪٠.9٥٪8.74٪٠.٠٠٪٥.٠٠٪٠.٠3٪٠.44٪إجارة منتهية بالتمليك
٠.٠١٪٠.٠4٪٠.7٠٪٠.٠٠٪١.١6٪٠.٠٠٪٠.١١٪ إيجارات مستحقة القبض

٪7.78٪١١.٠9٪١9.8٠.٠٪٠7٪4٢.49٪١٠.٠٥٪8.7١

الجدول - ٢8. حصة حقوق حاملي حسابات االستثمار من الربح 
يلخــص الجــدول التالــي حصــة األربــاح المكتســبة والمدفوعــة لحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار والمجموعــة بصفتهــا مضــارب للســنة المنتهيــة فــي 3١ 

ديســمبر ٢٠١5:

٢١.٥8٢حصة الربح المكتسبة من قبل حاملي حسابات االستثمار قبل التحويل إلى/من االحتياطيات- ألف دينار بحريني
٢4.٠3٪نسبة حصة الربح المكتسبة من قبل حاملي حسابات االستثمار قبل التحويل إلى/من االحتياطيات

٥.١87حصة الربح المدفوعة لحاملي حسابات االستثمار بعد التحويل إلى/من االحتياطيات - ألف دينار بحريني
34.٢8٪نسبة حصة الربح المدفوعة لحاملي حسابات االستثمار بعد التحويل إلى/من االحتياطيات

١6.39٥حصة الربح المدفوعة للبنك كمضارب - ألف دينار بحريني

الجدول - ٢9. نسبة عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار على معدل عائد الربح 

يلخص الجدول التالي متوسط المعدل المعلن أو معدل الربح لحسابات االستثمار تقاسم األرباح للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

36 شهر١٢ شهر6 أشهر3 أشهر
3.٥٠٪٠.86٪٠.73٪٠.64٪نسبة متوسط العائد المعدل المعلن إلى معدل عائد الربح
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.9. حقوق حاملي حسابات االستثمار )تتمة(

الجدول - 3٠ حقوق حاملي حسابات االستثمار حسب نوع الموجودات 

يلخــص الجــدول التالــي أنــواع الموجــودات التــي يتــم فيهــا إســتثمار الصناديــق والتخصيــص الفعلــي بيــن مختلــف أنــواع الموجــودات للســنة المنتهيــة فــي 
3١ ديســمبر ٢٠١5:

التخصيص
الفعلي اإلفتتاحي 

ألف 
دينار بحريني

التغيرات
خالل السنة 

ألف 
دينار بحريني

التخصيص
الفعلي

الختامي
ألف 

دينار بحريني
5٢.١١88.9966١.١١4نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

68.5674.58373.١5٠إيداعات لدى مؤسسات مالية
4٠8.٠٢١67.6٢7475.648موجودات التمويل

8١.834١4.٠3395.867استثمار في الصكوك
١٠٢.٢77١5.784١١8.٠6١إجارة منتهية بالتمليك

١4.٠65١.6٢7١5.69٢إيجارات مستحقة القبض
7٢6.88٢١١٢.6٥٠839.٥3٢المجموع

الجدول - 3١. حصة الربح المكتسب والمدفوع لحقوق حاملي حسابات االستثمار 
يلخــص الجــدول التالــي مقــدار ونســب األربــاح المكتســبة مــن قبــل المجموعــة والمدفوعــة لحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار علــى مــدى الخمــس ســنوات 

السابقة:

ربح مكتسب
)تمويل مشترك(

ربح مدفوع
)لحقوق حاملي حسابات 

االستثمار(
 ألف دينار

النسبة٪بحريني
ألف دينار 

النسبة٪بحريني
٢٠١٥37.١88٪4.8٥٥.733٪٠.7٥

٢٠١4٢3.49١٪3.557.539٪١.١4

٢٠١33٢.849٪4.98١١.١٢4٪١.69

٢٠١٢3٠.66٢٪5.٢١١3.993٪٢.38

٢٠١١33.٠٢9٪5.53١4.74٢٪٢.3١

الجدول - 3٢. معالجة الموجودات الممولة من قبل حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

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
  -     -     -     34.٠65 نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

  5١9   4.3٢5   ١4.4١8   48.57٢ إيداعات لدى مؤسسات مالية
  7.75١   64.594   ٢١5.3١3   3١5.83٠ موجودات التمويل

  6١5   5.١٢١   ١7.٠7٠   63.656 استثمار في الصكوك
  ٢.954   ٢4.6١7   8٢.٠57   78.39٢ إجارة منتهية بالتمليك

  375   3.١٢6   ١٠.4١9   ١٠.4١9 إيجارات مستحقة القبض
  ١٢.٢١4   ١٠١.783   339.٢77   ٥٥٠.934 المجموع

* تم تخصيص المبالغ على أساس تناسبي نتيجة لقيود في النظام.
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3. إدارة المخاطر )تتمة(

3.١٠ مخاطر السيولة 

3.١٠.١ المقدمة 
تعــرف مخاطــر الســيولة بأنهــا »المخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم مقــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا عندمــا يحيــن إســتحقاقها نتيجــة لعــدم  قدرتهــا 

علــى الحصــول علــى التمويــل الكافــي أو لتصفيــة الموجــودات«. 

3.١٠.٢ 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.

3.١٠.3 إستراتيجية تمويل البنك
يقــوم المجلــس بمراجعــة إســتراتيجية التمويــل علــى أســاس ســنوي وتعديــل اإلســتراتيجية القائمــة بحســب مــا تفتضيــه الحاجــة. لهــذا الغــرض، فــإن جميــع 
وحــدات األعمــال تقــوم بإبــالغ  قســم الخزانــة بمتطلباتهــم المتوقعــة للســيولة والمســاهمات فــي بدايــة كل ســنة ماليــة كجــزء مــن عمليــة وضــع الموازنــة 

التقديريــة الســنوية. 

تبــرز إســتراتيجية التمويــل أي عجزمتوقــع فــي الســيولة واالحتياجــات التمويليــة لتمويــل هــذا العجــز وتأثيرهــا علــى قائمــة المركــز المالــي. إن ميثــاق مخاطــر 
المجموعــة وسياســة الســيولة تعالــج الخطــة الطارئــة للســيولة للتعامــل مــع الســيناريوهات المضغوطــة وتحديــد خطــة العمــل التــي يمكــن اتخاذهــا فــي 

حالــة فقــدان الســيولة فــي الســوق. 

3.١٠.4 إستراتيجية مخاطر السيولة 
تقــوم المجموعــة بمراقبــة مراكــز الســيولة عــن طريــق مقارنــة إســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة لغايــة شــهر ١و١-3 أشــهر و 
3-6 أشــهر و 6 أشــهر إلــى ســنة واحــدةو١-3 ســنوات وأكثــر مــن 3 ســنوات تقــوم المجموعــة بإجــراء فحــص الضغوطــات علــى أســاس دوري باســتخدام أســوأ 
الســيناريوهات لتقييــم تأثيــر التغيــرات فــي ظــروف الســوق علــى ســيولة المجموعــة. كجــزء مــن اســتراتيجيتيها تحتفــظ المجموعــة بقاعــدة كبيــرة مــن 

العمــالء وعالقــات جيــدة مــع العمــالء. 

يقــوم  قســم الخزانــة بالتنســيق مــع إدارة المخاطــر وااللتــزام بعمــل مراجعات/تعديــالت دوريــة )علــى األقــل ســنويا( إلســتراتيجية مخاطــر الســيولة التــي يتــم 
تقييمهــا مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات قبــل عرضهــا علــى اللجنــة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة العتمادهــا.

3.١٠.٥ تقنيات قياس مخاطر السيولة 
تســتخدم المجموعــة مزيــج مــن التقنيــات لقيــاس مخاطــر ســيولتها. تشــمل هــذه علــى تحليــل فجــوة الســيولة وحــدود نســبة الســيولة والحــد األدنــى 

لتوجيهــات الســيولة. 

3.١٠.6 مراقبة مخاطر السيولة 
لقــد وضعــت المجموعــة حــدود لتحمــل مخاطــر الســيولة التــي يتــم إبالغهــا إلــى إدارة المخاطــر واإللتــزام وقســم الخزانــة. وبناء علــى هذه الحدود، قام قســم 
المخاطــر واإللتــزام وقســم الخزانــة بوضــع حــدود مناســبة للمخاطــر والتــي تحافــظ علــى تعرضــات المجموعــة ضمــن حــدود تحمــل المخاطــر االســتراتيجية 

علــى مجموعــة مــن التغيــرات المحتملــة فــي حــاالت الســيولة. 

3.١٠.7 هيكل حدود السيولة
تســتخدم المجموعــة مزيــج مــن الحــدود المختلفــة لضمــان إدارة ومراقبــة الســيولة علــى النحــو األمثــل. لقــد وضعــت المجموعــة الحــدود التاليــة لمراقبــة 

مخاطــر الســيولة: 

أ. حدود فجوة السيولة؛ 

ب. حدود نسبة السيولة؛ و 

ج. ضوابط الحد األدنى للسيولة.
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.١٠ مخاطر السيولة )تتمة(

3.١٠.8 فحص الضغوطات لمخاطر السيولة
 لتقييــم مــا إذا كان لــدى المجموعــة مــا يكفــي مــن الســيولة، فأنــه يتــم مراقبــة أداء التدفقــات النقديــة للمجموعــة فــي ظــل الظــروف المختلفــة. 

3.١٠.9 خطة التمويل الطارئة
قامــت المجموعــة بعمــل تدريبــات للتمويــالت الطارئــة التــي توضــح اإلجــراءات الواجــب إتباعهــا مــن قبــل المجموعــة، فــي حــال حــدوث أزمــة ســيولة أو الحــاالت 
التــي تواجــه فيهــا المجموعــة ضغوطــات الســيولة. ستشــكل خطــة التمويــل الطارئــة امتــدادا لعمليــات إدارة الســيولة اليوميــة، وتتضمــن علــى المحافظــة 
علــى مبلــغ كافــي للموجــودات الســائلة وحصــول اإلدارة علــى التمويــل مــن المــوارد. يناقــش ويراقــب أعضــاء لجنــة الموجــودات والمطلوبــات الوضــع ضمــن 

فتــرات زمنيــة منتظمــة لضمــان وجــود ســيولة كافيــة لــدى المجموعــة. 

الجدول - 33. نسب السيولة 

يلخص الجدول التالي نسب السيولة على مدى الخمس سنوات السابقة:

٢٠١٥٢٠١4٢٠١3٢٠١٢٢٠١١
١7.73٪١5.9٠٪٢٠.٢8٪7.83٪7.49٪مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية/مجموع الموجودات

١١4.4١٪7٢.3٢٪7٠.8٠٪7٢.48٪78.46٪التمويل اإلسالمي/ ودائع العمالء باستثناء البنوك
63.٠8٪68.87٪67.83٪64.74٪77.٥٠٪ودائع العمالء/مجموع الموجودات

٢٢.7٠٪٢١.١7٪٢5.86٪١3.79٪١3.7٥٪موجودات سائلة/مجموع الموجودات
)١١.7١٪(8.36٪7.66٪)8.٢4٪(7.48٪نمو في ودائع العمالء

3.١١ مخاطر معدل الربح 

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

تقــوم اإلدارة العليــا بتحديــد مصــادر تعرضــات مخاطــر معــدل الربــح علــى أســاس هيــكل الميزانيــة الحالــي وكذلــك المتوقــع للمجموعــة.  مــن الممكــن أن 
تنتــج مخاطــر معــدل الربــح فــي المجموعــة نتيجــة للمعامــالت التاليــة:

أ. معامالت المرابحات؛ 
ب.معامالت الوكاالت؛

ج. إجارة منتهية بالتمليك؛ 
د. الصكوك؛ و

هـ. إستثمارات المشاركة.

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

مخاطــر إعــادة التســعير التــي تنتــج مــن االختالفــات فــي توقيــت تواريــخ اإلســتحقاق )للمعــدل الثابــت( وإعــادة تســعير الموجــودات والمطلوبــات والمراكــز  أ. 
غيــر المدرجــة فــي الميزانيــة )للمعــدل العائــم(. بمــا إن معــدالت الربــح تختلــف، فــأن إعــادة التســعير هــذه تعــرض دخــل المجموعــة والقيمــة اإلقتصاديــة 

المعنيــة لتقلبــات غيــر متوقعــة.

مخاطــر منحنــى العائــد التــي تنتــج مــن التحويــل غيــر المتوقــع فــي منحنــى العائــد األمــر الــذي يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى دخــل المجموعة/القيمــة  ب. 
ــة. ــة المعني اإلقتصادي

المخاطــر األساســية التــي تنتــج مــن نقــص االرتبــاط بيــن التعديــل فــي المعــدل المكتســب علــى المنتجــات المســعرة والمعــدل المدفــوع علــى األدوات  ج. 
ــى تغيــرات غيــر متوقعــة  ــؤدي إل ــح، فــأن الفــروق ســوف ت الماليــة المختلفــة بخــالف خصائــص إعــادة التســعير المشــابهة. عندمــا تتغيــر معــدالت الرب
فــي التدفقــات النقديــة والعوائــد الموزعــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات واألدوات غيــر المدرجــة فــي الميزانيــة بتواريــخ اســتحقاق مشــابهه أو إعــادة 

التســعير المتكــررة.

تشــير مخاطــر التعويــض التجــاري إلــى ضغوطــات الســوق لدفــع عائــد يتجــاوز المعــدل الــذي تــم اكتســابه علــى الموجــودات الماليــة الممولــة مــن  د. 
المنافســين. األداء مقارنــة مــع معــدالت  الموجــودات دون  المطلوبــات، عندمــا يكــون عائــد 
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.١١ مخاطر معدل الربح )تتمة(

3.١١.٢ إستراتيجية مخاطر معدل الربح
المجموعــة غيــر معرضــة لمخاطــر معــدالت الربــح علــى الموجــودات الماليــة حيــث ال يتــم احتســاب أربــاح عليهــا. ومــع ذلــك، فــأن القيمــة العادلــة للموجــودات 
الماليــة يمكــن إن تتأثــر بعوامــل الســوق الحاليــة متضمنــة معــدالت االربــاح. تقــوم المجموعــة بإثبــات الدخــل علــى بعــض موجوداتهــا الماليــة علــى أســاس 

تناســبي. وبصفتهــا إســتراتيجية قامــت المجموعــة:

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

بوضع هيكل للحدود لمراقبة ومتابعة مخاطر معدالت الربح للمجموعةب. 

 بقيــاس مخاطــر معــدالت الربــح مــن خــالل وضــع جــدول زمنــي لالســتحقاق/ إعــادة تســعير لتوزيــع حساســية معــدل ربــح الموجــودات والمطلوبــات ج. 
والبنــود غيــر المدرجــة فــي الميزانيــة  فــي إطــار زمنــي محــدد وفقــا لتواريــخ اســتحقاقها. 

ببذل الجهد لمطابقة مبالغ الموجودات ذات معدالت عائمة مع المطلوبات ذات معدالت عائمة في المحفظة المصرفية. د. 

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

أ.  تحليل فجوات إعادة التسعير الذي يقيس الفرق بين حساسية ربح الموجودات والمطلوبات في المحفظة المصرفية من حيث القيمة المطلقة؛و 
ب.  بتحليــل قيمــة النقطــة األساســية التــي تقيــس حساســية كافــة أســعار معــدالت ربــح المنتجــات والمراكــز. إن قيمــة النقطــة األساســية هــي التغيــر فــي 
ــد. إن هــذا يحــدد حساســية المركــز أو المحفظــة  صافــي القيمــة الحاليــة للمركــز والتــي ينتــج عنهــا تحويــل نقطــة أساســية واحــدة فــي منحــى العائ

للتغيــرات فــي معــدالت الربــح. 

3.١١.4 مراقبة مخاطر معدل الربح وتقديم التقارير
قامــت المجموعــة بتنفيــذ أنظمــة معلومــات لمتابعــة ومراقبــة وتقديــم تقاريــر عــن مخاطــر معــدالت الربــح. تقــدم هــذه التقاريــر فــي الوقــت المناســب 
للجنــة التنفيذيــة ولمجلــس اإلدارة. تقــوم وحــدة المخاطــر وااللتــزام بمتابعــة هــذه الحــدود بانتظــام. ويقــوم المديــر العــام وقســم إدارة المخاطــر واإلئتمــان 
بمراجعــة نتائــج حــدود الفجــوات واالســتثناءات، إن وجــدت، ويوصــي باتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة معتمــدة مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات أو اللجنــة 

التنفيذيــة، وفقــا للمعاييــر المصــرح بهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

الجدول - 34. مخاطر معدل الربح في المحفظة المصرفية 

يلخص الجدول التالي تأثير تغيير ٢٠٠ نقطة أساسية على قيمة الموجودات والمطلوبات ورأس المال االقتصادي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

التأثير على 
قيمة الموجود

ألف
دينار بحريني

التأثير على 
قيمة المطلوبات

ألف
دينار بحريني

التأثير على
قيمة رأس 

المال االقتصادي
ألف 

دينار بحريني

-3.533)3.533(معدالت صدمات تصاعدية
-)١٠.344(١٠.344معدالت صدمات تناقصية



بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي ٢٠١5

١١١

إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.١١ مخاطر معدل الربح )تتمة(

3.١١.4 مراقبة مخاطر معدل الربح وتقديم التقارير  )تتمة(

الجدول - 3٥. المؤشرات الكمية لألداء والمركز المالي 

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

٢٠١٥٢٠١4٢٠١3٢٠١٢٢٠١١
)١7.٢3٪()4٢.3١٪(8.٢6٪١١.8٠٪١١.88٪العائد على متوسط الحقوق

)١.96٪()4.33٪(٠.7٠٪١.٠٠٪١.٢١٪ العائد على متوسط الموجودات
74.89٪8٠.١4٪53.44٪55.١٠٪٥١.68٪نسبة التكلفة إلى الدخل

الجدول - 36 يمثل المعلومات التاريخية للسنوات الخمس الماضية )3.4١.١(

٢٠١٥٢٠١4٢٠١3٢٠١٢٢٠١١
5.44٪5.١4٪5.54٪4.73٪٢.83٪ أرباح مضاربة / موجودات مضاربة

٢.43٪٢.34٪١.6١٪١.١4٪٠.68٪أرباح مضاربة مدفوعة / موجودات مضاربة
 -  63  ٢33 )١55( ٥84  التحركات في إحتياطي معادلة األرباح وإحتياطي مخاطر االستثمار

٢.3١٪٢.١١٪١.5٢٪١.١٢٪٠.64٪نسبة االعائد على حاملي حسابات االستثمار

عقوبات مصرف البحرين المركزي

ال توجدعقوبات من مصرف البحرين المركزي 



www.bisb.com


