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الخلفية . 1
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 اإلســامية. تســري القواعــد 
المتعلقــة باإلفصاحــات بموجــب هــذا الجــزء علــى بنــك البحريــن اإلســامي 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 تعديــات 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 عــاوة 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 التســهيات التمويليــة لــكل وحــدة عمــل، توقعــات النمــو فــي التســهيات 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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كفاية رأس المال )تتمة(  .٢

الجدول 1 - 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

-97.441 األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل
-- االحتياطيات العامة

-- االحتياطيات القانونية/ التشريعية
-٢.794عاوة إصدار اسهم

-)8.19٥(الخسائر المتراكمة المبقاه المرحلة
-11.٢0٥الربح خال السنة

-768المكاسب غير المحققة الناتجة من التقييم العادل ألسهم حقوق الملكية
:محسومًا منها

-879أسهم خطة حوافز الموظفين
-٥63أسهم خزانة

-10٢.٥71رأس المال الفئة الأولى قبل الخصومات
 7.088  إحتياطي إعادة تقييم الموجودات - ممتلكات ومعدات

 7.338  مخصص خسارة إنخفاض القيمة الجماعي
 14.4٢6  رأس المال الفئة الثانية

 116.997 مجموع رأس المال المتوفر

مبالغ
التعرضات

ألف 
دينار بحريني

٥87.0٢3 مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

1٥.٥89 مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

٥7.1٥3 مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
6٥9.76٥ مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر التنظيمية

17.73٪نسبة كفاية رأس المال
1٢.٥٪الحد األدنى المطلوب

كفاية رأس المال )تتمة(  .٢

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 اإلســامية:

الموجودات 
المرجحة للمخاطر

ألف 
دينار بحريني

متطلبات 
رأس المال

ألف 
دينار بحريني

نوع عقود التمويل اإلسالمية 
11.6٢٢1.39٥إيداعات لدى مؤسسات مالية 

199.٢47٢3.910موجودات التمويل*
٢88.٥6٢34.6٢7استثمارات

49.10٥٥.893إجارة منتهية بالتمليك*
8.3981.008إيجارات مستحقة القبض

٥٥6.933 66.831 
 3.611 30.090التعرضات اإلئتمانية األخرى 

٥87.0٢3 70.44٢ 

* 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 العمات األجنبية )ألف دينار بحريني(

 1.٢47 
 1.٢47 مجموع مخاطر السوق - أسلوب القياس الموحد 

 1٢.٥ المضاعف

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

 1.871 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 
 30.48٢ متوسط إجمالي الدخل )ألف دينار بحريني(

1٢.٥المضاعف
381.0٢1

1٥٪الجزء المؤهل لغرض الحساب 
٥7.1٥3مجموع 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

1٥.٥٥٪17.73٪المستوى األعلى الموحد

إدارة المخاطر . 3

3.1 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. 

3. إدارة المخاطر )تتمة( 

3.٢.  استراتيجيات والعمليات ووسائل الرقابة الداخلية 

3.٢.1 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 متكامــًا إلدارة مخاطــر المجموعــة. 

يحــدد ميثــاق المخاطــر أهــداف وسياســات واســتراتيجيات وحوكمــة المخاطــر علــى كا مــن مســتوى المجلــس ومســتوى اإلدارة. تهــدف سياســة إدارة رأس 
المــال إلــى ضمــان االســتقرار المالــي مــن خــال 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 هيــكًا 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 لعماتهــا 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 خــال 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 خــال تنوي ســهم علــى حــده. تنتــج مخاطــر تعــرض أســعار األســهم مــن محفظــة االســتثمار. تدي

التوزيــع الجغرافــي والتركــز الصناعــي.
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3. إدارة المخاطر )تتمة( 
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 أعاه فاعليتها طوال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. 

3.3 هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر 

يتضمــن هيــكل إدارة المخاطــر علــى جميــع مســتويات الصاحيــات والهيــكل التنظيمــي واألفــراد واألنظمــة الازمــة لحســن ســير عمليــات إدارة المخاطــر فــي 
المجموعــة. إن المســؤوليات المرتبطــة بــكل مســتوى فــي هيــكل إدارة المخاطــر والصاحيــات تشــتمل علــى اآلتــي:

يحتفظ مجلس اإلدارة بالمسئولية والصاحية 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

3. إدارة المخاطر )تتمة( 

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

3.٥.1 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 خالهــا 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 وتســهيات 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 المعامــات مــن خــال 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 المعامــات مضمونــة بموضــوع 

المرابحــة فــي بعــض الحــاالت )فــي حالــة التمويــل العقــاري( وفــي حــاالت أخــرى بمجموعــة مــن الضمانــات تضمــن جميــع التســهيات الممنوحــة للمرابــح. 

المشاركات
المشــاركة هــي شــراكة بيــن المجموعــة وعماءهــا 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 خــال 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 التســهيات اإلئتمانيــة المتعثــرة كتســهيات متأخــرة عــن الســداد 9٠ يومــا أو أكثــر. توضــع هــذه التعرضــات علــى أســاس غيــر مســتحق 
مــع إثبــات الدخــل إلــى الحــد الــذي يتــم فيــه اســتامها فعليــا. تقتضــى سياســة المجموعــة وذلــك عندمــا تكــون التعرضــات متأخــرة عــن الســداد لفتــرة 9٠ 

يومــا أو أكثــر، فــإن جميــع التســهيات 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 للعمــاء 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 العاقــة 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 خــال 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 خــال الضمانــات واتفاقيــات المقاصــة 

والضمانــات. 

وبصــورة عامــة، تقــوم المجموعــة بإعطــاء التســهيات االئتمانيــة فقــط فــي حالــة وجــود ضمانــات ملموســة كافيــة و/أو بيانــات ماليــة مدققــة. يمكــن قبــول 
التســهيات دون وجــود ضمانــات ملموســة كافيــة، عندمــا تبيــن البيانــات الماليــة المدققــة مركــز مالــي ومقــدرة ســداد مرضيــة ومدعمــة بتنــازالً وضمانــات 

وغيــر ذلــك، كمــا هــو مائــم. 

بشــكل عــام، يتــم الحصــول علــى الضمانــات الشــخصية للشــركاء/ المروجيــن/ أعضــاء مجلــس إدارة المؤسســات المقترضــة لدعــم التســهيات 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 التســهيات 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 كمــاذ 
أخيــر بعــد القيــام باإلجــراءات القانونيــة الازمــة. 

3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥ مخاطر االئتمان )تتمة(

3.٥.7 تقليل مخاطر االئتمان )تتمة(

3.٥.7.1 التوجيهات السياسة العامة إلدارة الضمانات 

ــة: لقــد قامــت المجموعــة بتطويــر توجيهــات الضمانــات المقبولــة، حيــث يجــب أن تلبــي الموجــودات التــي يقدمهــا العمــاء 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 أعاه 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 التســهيات 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 للتســهيات. 

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 التســهيات. ويجــوز اســتبدال الضمــان إذا كان الضمــان الجديــد يقلــل مــن تعــرض المجموعــة للمخاطــر. 

ــرار باالســتام مــن العميــل أو مــن  ــراج عــن الضمــان للعميــل، يقــوم مســئول إدارة اإلئتمــان بالحصــول واالحتفــاظ فــي ســجاته 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 هيــكًا 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. 

3.٥.8.1 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 )تســهيات 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 لمعامــات 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 الســامة الماليــة ألحدهمــا علــى الســامة 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. 

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 أعــاه(. وتقــدم المجموعــة التقاري
بشــأن التعرضــات علــى أســاس إجمالــي دون أي مقاصــة. إال أن األرصــدة المدينــة علــى الحســابات يمكــن موازنتهــا مقابــل األرصــدة الدائنــة إذا كان كاهمــا 

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 بمعامــات األطــراف ذات العاقــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5. ولقــد تمــت جميــع معامــات أطــراف 

ذات العاقــة 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 خــال 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
 ٥03.٥06  ٥48.694  434.9٥٥  47٢.781 المجموع

*يتم حساب متوسط األرصدة على أساس أرصدة نهاية الشهر.



إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
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إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
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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

٥48.694-٢.٥٢٢٥46.17٢-4٢7.6٥4-٥.٢411.3704٢1.043المجموع

* التوزيع الجغرافي للتعرض موزع على مناطق جوهرية حسب األنواع الرئيسية للتعرض االئتماني مبني على أساس بلد تأسيس الطرف اآلخر. 

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

31.4٥88٥.80٢47٢.781 11٥.19٢  876  13٥.187  70.483  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  44.130  8٥.807  ٢19.39٢  343  101.901  ٥7.096  40.0٢٥ المجموع



إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥. مخاطر االئتمان )تتمة(

الجدول 10 - مخاطر االئتمان - التسهيالت التمويلية لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالية أو مخاطر عالية أخرى 

تمثل األرصدة التالية التسهيات 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  309  1٥6  الطرف اآلخر رقم ١
 1٥6  309  46٥ 

الجدول 11 - 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

1٢.٥٢9 - 1٢.٥٢9  الطرف اآلخر رقم ١
 1٢.٥٢9- 1٢.٥٢9

الجدول 1٢- 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- 1
أشهر

ألف 
دينار 

بحريني

 6 - 3
أشهر

ألف 
دينار 

بحريني

 1٢ -6
شهر
ألف 

دينار 
بحريني

 3 - 1
سنوات

ألف 
دينار 

بحريني

 ٥-3
سنوات

ألف 
دينار 

بحريني

 10-٥
سنوات

ألف 
دينار 

بحريني

٢0-10
سنة
ألف 

دينار 
بحريني

أكثر من 
٢0 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  93.60٢  ٢3.38٥  ٢3.8٥3  11٢.318  40.16٢  40.993  9.487  7.٢٥6  8.13٥  68.463 مجموع الموجودات

* تم تصنيف جميع التسهيات المتعثرة ألكثر من ٢٠ سنة.

3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥ مخاطر االئتمان )تتمة(

الجدول 13- 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- 1
أشهر

ألف 
دينار 

بحريني

 6 - 3
أشهر

ألف 
دينار 

بحريني

 1٢ -6
شهر
ألف 

دينار 
بحريني

 3 - 1
سنوات

ألف 
دينار 

بحريني

 ٥-3
سنوات

ألف 
دينار 

بحريني

 10-٥
سنوات

ألف 
دينار 

بحريني

٢0-10
سنة
ألف 

دينار 
بحريني

أكثر من ٢0 
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 التسهيات 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 14 - مخاط الج
ــي( ــاع الصناع ــب القط ــاري حس ــاب الج والحس

يلخــص الجــدول التالــي التســهيات المنخفضــة القيمــة وتســهيات 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 1 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 / 
---11.0348.4601.10687958919173145119استهاكي

---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 اإلسامية المتعثرة أو الفائت موعد استحقاقها أو منخفضة القيمة.



إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
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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 1٥ - مخاط الج
ــي(  ــاع الصناع ــب القط ــاح حس ــم األرب لتقاس

ــاح  ــات موعــد إســتحقاقها والمخصصــات لحســاب االســتثمار لتقاســم األرب ــي التســهيات المنخفضــة القيمــة والتســهيات 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

---٢١.5٢5١6.5٠5٢.١58١.7١4١.١48373١4٢٢8٢٢33تمويل شخصية / استهاكي

---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 اإلســامية 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 أعــاه 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.

3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥. مخاطر االئتمان )تتمة(

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 16 - مخاط الج
ــي( ــم الجغراف ــب اإلقلي ــاح حس ــم األرب ــتثمار لتقاس ــاب االس ــاري وحس ــاب الج والحس

يلخــص الجــدول التالــي التســهيات 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
4٢.67٥9.8773.83883.٢٥٢19.٢687.488المجموع

الجدول 17 - مخاطر االئتمان - التسهيالت التمويلية المعاد هيكلتها 

يلخــص الجــدول التالــي إجمالــي مقــدار التســهيات التمويليــة المعــاد هيكلتهــا خــال 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 تسهيات تمويلية معاد هيكلتها
  ٢.8٥٥   1.464 المجموع

إجمالي 
المبلغ 

ارباح مؤجلةالمستحق
مخصص 

انخفاض القيمة

صافي المبلغ 
المستحق بعد 
مبلغ مخصص 
انخفاض القيمة

766.485١3٢.3٠54٠.47١593.7٠9مجموع التمويات اإلسامية
5.٠9٢77353٠3.789التمويات المعاد هيكلتها

0.64٪1.31٪0.٥8٪0.66٪النسبة

بلغ المخصص التسهيات المعاد هيكلتها 5٢9 ألف دينار بحريني وتأثيرهعلى األرباح الحالية والمستقبلية غير جوهري.



إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي ٢٠١٥
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.٥. مخاطر االئتمان )تتمة(

الجدول 18 - تقليل مخاطر االئتمان 

يلخص الجدول التالي التعرض كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 حسب عقود التمويل اإلسامية 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 
  1٢.866   6٢.8٢8 المجموع

أنواع الكفاالت

الكفاالت 
ألف 

دينار بحريني

المرجحة لمخاطر
ألف 

دينار بحريني
١١.8666.5٠8كفالة تمكين

١.٠٠٠535كفالة بنك 
  7.043   1٢.866 المجموع

الجدول 19 - 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
  1٢8.183 مزايا عقود المقاصة 

  128.183 مقاصة التعرض االئتماني الحالي 
 

ضمانات محتفظ بها:
  ١5.٠4٢ - نقدية

  758 - أسهم 
  454.799  - عقارية
  470.٥99 المجموع

تم تطبيق تخفيض على قيمة الضمان بنسبة 3٠٪ على مبلغ العقارات المرهونة.

3. إدارة المخاطر )تتمة(

3.6 مخاطر السوق 

3.6.1 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 العمــات األجنبيــة هــي عبــارة عــن حساســية المنتجــات الماليــة للتغيــرات فــي أســعارصرف العمــات األجنبيــة الفوريــة. وقــد تتعــرض قيمــة 
محفظــة المجموعــة المتكونــة مــن عــدد مــن العمــات 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 خــال 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 تعديــات 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 العمــات األجنبيــة التــي ترغــب فــي التعامــل بهــا وســتدير بفاعليــة مخاطــر الســوق لكافــة العمــات 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 خــال 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 لاســتمرار 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 اباغهــا 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 الصاحيــات 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. 

3.6.10 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 
العمــات األجنبيــة وأســعار األســهم، وأســعار الســلع. ويتــم تحديــد أســوأ الصدمــات المحتمــل حدوثهــا واقعيــا فــي الســوق لــكل فئــة مــن فئــات الضغوطــات. 
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3.6.11 الشركة التابعة األجنبية

ليس لدى المجموعة أي شركة تابعة أجنبية. 

الجدول ٢0 - متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

يلخص الجدول التالي متطلبات رأس المال لمخاطر صرف العمات األجنبية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

مخاطر صرف 
العمالت األجنبية

ألف
دينار بحريني

  1٥.٥89 مخاطر صرف العمات األجنبية 
  1.871 متطلبات رأس المال لمخاطر صرف العمات األجنبية 

  1.871 القيمة القصوى لمتطلبات رأس المال
  1.٢47 القيمة الدنيا لمتطلبات رأس المال

3.7 المخاطر التشغيلية

3.7.1 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 خــال الرقاب إزال
وتتضمــن عمليــة الرقابــة فصــل الوظائــف بطريقــة فعالــة، تقييــم إجــراءات الصاحيــات 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 وعاقــات العمــل المهنيــة غيــر الصحيــة وبيئــة العمــل غيــر األخاقيــة.

٢ -  مخاطــر العمليــات التــي تنشــأ نتيجــة لعــدم كفايــة الضوابــط العامــة والقصــور فــي تطبيــق الرقابــة فضــًا عــن األعمــال التجاريــة وممارســات الســوق 
ــر. ــة وتقديــم التقاري ــة عمليــة الرقاب واإلجــراءات الغيــر الســليمة وعــدم مائمــة 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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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 خــال 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 العاقــة 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 وإصــاح الكــوارث علــى أنظمــة 

التشــغيل والحيــز المــادي واالتصــاالت والمــوارد. 

الجدول ٢1 - تعرض المخاطر التشغيلية 

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

إجمالي الدخل 
٢014
ألف

دينار بحريني

٢013
ألف

دينار بحريني

٢01٢
ألف

دينار بحريني
  ٢3.780   3٥.37٥ 3٢.٢90 مجموع إجمالي الدخل  

مؤشرات المخاطر التشغيلية 
3٠.48٢ متوسط إجمالي الدخل )الف دينار بحريني(

١٢.5المضاعف
 381.0٢1

١5%الجزء المؤهل لغرض الحساب 
٥7.1٥3 مجموع التعرضات المرجحة للمخاطر التشغيلية )الف دينار بحريني(

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 التمويــات 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
  14.6٢7   1٢1.891   1٢9.616   1.019  1٢9.0٥7    130.63٥ 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 خال السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

ألف 
دينار بحريني

)٥96( مكاسب محققة متراكمة ناتجة من البيع أو التصفية خال فترة إعداد التقارير المالية
- مجموع الخسائر غير المحققة المثبتة في القائمة الموحدة للمركز المالي ولكن ليس من خال القائمة الموحدة للدخل

768خسائر غير محققة متضمنة في رأس المال الفئة األولى
7.088*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 المــاك( 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 إســتام 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 خــال 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 اإلعام. 

قــد وضعــت المجموعــة وحــدات خاصــة لضمــان الجــودة تقــوم برفــع الشــكاوى مباشــرًة إلــى الرئيــس التنفيــذي. يتــم التحقيــق فــي الشــكاوى المقدمــة مــن 
قبــل موظفيــن ليــس لهــم عاقــة مباشــرة بموضــوع الشــكاوى.

تعــرض المجموعــة حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار بعمــات مختلفــة لفتــرات اســتحقاق تتــراوح منشــهر واحــد، 3 أشــهر، 6 أشــهر، 9 أشــهر، ١٢ شــهرًا و36 
شــهرًا. تغطــي عقــود العمــاء 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 اإلســامية.

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 المعامــات 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. 

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 عماء
 ١.٠٢4 مؤسسات مالية و حسابات االستثمار

 61٥.460 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: 

0.9٥٪ *الربح المدفوع على متوسط موجودات حقوق حاملي حسابات االستثمار
6٥.00٪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 
٢0.47٪٢.9٢٪حسابات التوفير )متضمنة فيفو( 

0.79٪0.8٥٪حسابات محددة - شهر واحد
0.٢9٪0.30٪حسابات محددة - 3 أشهر
0.44٪0.٥0٪حسابات محددة - 6 أشهر
0.00٪0.00٪حسابات محددة - 9 أشهر

٢.16٪٢.86٪حسابات محددة - سنة واحدة
0.10٪0.67٪شهادات استثمار

0.73٪1.30٪ودائع أقرأ
٢٢.8٢٪3.00٪ودائع تجوري

39.01٪78.07٪ودائع العماء
13.19٪9.٥3٪ودائع البنوك

٪100٪100

احتساب وتوزيع األرباح تم على أساس متوسط األرصدة.



إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

بنـك البحــريـن اإلســالمـي
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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 اإلســامية إلــى نســبة إجمالــي 

التمويــل كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5:

نسبة التمويل 
إلى إجمالي 

التمويل
9.40٪إيداعات لدى مؤسسات المالية

61.10٪موجودات التمويل
1٢.3٢٪استثمار في الصكوك

1٥.17٪إجارة منتهية بالتمليك
٢.0٢٪إيجارات مستحقة القبض

نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمويل

 تجاري
وصناعي

بنوك 
ومؤسسات 

طيرانعقارات مالية 

التمويل 
الشخصي 

واالستهالكي
المؤسسات 

أخرى الحكومية
0.00٪0.00٪0.00٪0.00٪0.00٪9.40٪0.00٪ إيداعات لدى مؤسسات مالية

7.0٢٪1.٢3٪33.06٪0.07٪11.91٪0.٥8٪7.٢3٪موجودات التمويل
1.68٪7.83٪0.00٪0.00٪1.7٢٪1.08٪0.00٪استثمار في الصكوك

0.00٪0.9٥٪8.74٪0.00٪٥.00٪0.03٪0.44٪إجارة منتهية بالتمليك
0.01٪0.04٪0.70٪0.00٪1.16٪0.00٪0.11٪ إيجارات مستحقة القبض

٪7.78٪11.09٪19.80٪0.07٪4٢.49٪10.0٥٪8.71

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:

٢1.٥8٢حصة الربح المكتسبة من قبل حاملي حسابات االستثمار قبل التحويل إلى/من االحتياطيات- ألف دينار بحريني
٢4.03٪نسبة حصة الربح المكتسبة من قبل حاملي حسابات االستثمار قبل التحويل إلى/من االحتياطيات

٥.187حصة 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

16.39٥حصة 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 شهر1٢ شهر6 أشهر3 أشهر
3.٥0٪0.86٪0.73٪0.64٪نسبة متوسط العائد المعدل المعلن إلى معدل عائد الربح

3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.9. حقوق حاملي حسابات االستثمار )تتمة(

الجدول - 30 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
7٢6.88٢11٢.6٥0839.٥3٢المجموع

الجدول - 31. 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
٢01٥37.188٪4.8٥٥.733٪0.7٥

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
  1٢.٢14   101.783   339.٢77   ٥٥0.934 المجموع

* تم تخصيص المبالغ على أساس تناسبي نتيجة لقيود في النظام.



إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 3
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

بنـك البحــريـن اإلســالمـي
التقــريـر السـنــوي ٢٠١٥
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3. إدارة المخاطر )تتمة(

3.10 مخاطر السيولة 

3.10.1 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«. 

3.10.٢ 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.

3.10.3 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 بإبــاغ  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. 

3.10.4 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 

العمــاء وعاقــات جيــدة مــع العمــاء. 

يقــوم  قســم الخزانــة بالتنســيق مــع إدارة المخاطــر وااللتــزام بعمــل مراجعات/تعديــات دوريــة )علــى األقــل ســنويا( إلســتراتيجية مخاطــر الســيولة التــي يتــم 
تقييمهــا مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات قبــل عرضهــا علــى اللجنــة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة العتمادهــا.

3.10.٥ 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. 

3.10.6 مراقبة مخاطر السيولة 
لقــد وضعــت المجموعــة حــدود لتحمــل مخاطــر الســيولة التــي يتــم إباغهــا 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. 

3.10.7 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.

3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.10 مخاطر السيولة )تتمة(

3.10.8 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. 

3.10.9 خطة التمويل الطارئة
قامــت المجموعــة بعمــل تدريبــات للتمويــات 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:

٢01٥٢٠١4٢٠١3٢٠١٢٢٠١١
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 اإلسامي/ ودائع العماء باستثناء البنوك
63.٠8%68.87%67.83%64.74%77.٥0٪ودائع العماء/مجموع الموجودات

٢٢.7٠%٢١.١7%٢5.86%١3.79%13.7٥٪موجودات سائلة/مجموع الموجودات
)١١.7١%(8.36%7.66%)8.٢4%(7.48٪نمو في ودائع العماء

3.11 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 للمعامــات التاليــة:

أ. معامات المرابحات؛ 
ب.معامات الوكاالت؛

ج. إجارة منتهية بالتمليك؛ 
د. الصكوك؛ و

هـ. إستثمارات المشاركة.

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

مخاطــر إعــادة التســعير التــي تنتــج مــن االختافــات 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 بخــاف 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(
3.11 مخاطر معدل الربح )تتمة(

3.11.٢ 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 خــال وضــع جــدول زمنــي لاســتحقاق/ 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. 

3.11.3 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. 

3.11.4 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
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3. إدارة المخاطر )تتمة(
3.11 مخاطر معدل الربح )تتمة(

3.11.4 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:

٢01٥٢٠١4٢٠١3٢٠١٢٢٠١١
)١7.٢3%()4٢.3١%(8.٢6%١١.8٠%11.88٪العائد على متوسط الحقوق

)١.96%()4.33%(٠.7٠%١.٠٠%1.٢1٪ العائد على متوسط الموجودات
74.89%8٠.١4%53.44%55.١٠%٥1.68٪نسبة التكلفة إلى الدخل

الجدول - 36 يمثل المعلومات التاريخية للسنوات الخمس الماضية )1.3.41(

٢01٥٢٠١4٢٠١3٢٠١٢٢٠١١
5.44%5.١4%5.54%4.73%٢.83٪ أرباح مضاربة / موجودات مضاربة

٢.43%٢.34%١.6١%١.١4%0.68٪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%0.64٪نسبة االعائد على حاملي حسابات االستثمار

عقوبات مصرف البحرين المركزي

ال توجدعقوبات من مصرف البحرين المركزي 


