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 ۲۷ المخاطر التشغیلیة ٤٫۷
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 الخلفیة  .۱
من  ۱-وفقاً لمتطلبات مصرف البحرین المركزي الواردة في الجزء ك ع في ھذا القسم من التقریراإلفصاحات العامة  لقد تم إعداد

وحدة اإلفصاح العام لمصرف البحرین المركزي وعنوانھ: متطلبات اإلفصاح السنوي، أنظمة مصرف البحرین المركزي، المجلد 
لقة باإلفصاحات بموجب ھذا الجزء على بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب. ("البنك") الثاني للمصارف اإلسالمیة. تسري القواعد المتع

 موعة"). المج"ـالتابعة المشار إلیھما معاً (ب تھوھو مصرف تأسس محلیاً ویحمل ترخیصاً لمزاولة األعمال المصرفیة للتجزئة، وشرك
 

طریق تمكین مختلف الوحدات التابعة للمجموعة من تحقیق یسعى مجلس اإلدارة إلى رفع أداء المجموعة إلى المستوى األمثل عن 
االستراتیجیة التجاریة للمجموعة وبلوغ أھداف األداء المتفق علیھا وذلك عن طریق العمل ضمن حدود متفق علیھا بشأن رأس المال 

 وحدود المخاطر وكذلك ضمن إطار سیاسة المخاطر التي تنتھجھا المجموعة. 
 

 المالي بموجب النطاق التنظیمي للتوحیدبیان المركز  .۲
بین بیان المركز المالي في البیانات المالیة المنشورة (البیان المحاسبي للوضع المالي) والبیان التنظیمي  التسویةالجدول أدناه یوضح 

 للوضع المالي.
 

 )۱٤ و ۳ و ۱ ع كبیان المركز المالي ( – ۱الجدول 
 
 مرجع  بیان المركز  بیان المركز 
   المالي حسب  المالي كما في 
   التقاریر  البیانات المالیة 
   التنظیمیة  المنشورة 
   ۲۰۱۸یونیو  ۳۰  ۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 

      الموجودات
   ٦۰٫۸۱۳  ٦۰٫۸۱۳ المركزي المصرفالبنوك و وأرصدة لدى نقد

   ۸۹٫۰٥٥  ۸۹٫۰٥٥ إیداعات لدى مؤسسات مالیةإجمالي 
   -  - )۳: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة منھمطروحاً 

   -  )۳( )۲والمرحلة  ۱: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ
   ۸۹٫۰٥٥  ۸۹٫۰٥۲ إیداعات لدى مؤسسات مالیةصافي 
   ٥۸٦٫۲۳۰  ٥۸٦٫۲۳۰  موجودات التمویلإجمالي 

   )۲۲٫۱۹۰(  )۲۲٫۱۹۰( )۳المتوقعة (المرحلة : الخسارة االئتمانیة مطروحاً منھ
   -  )٥٫۰۹٤( )۲والمرحلة  ۱: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ

   ٥٦٤٫۰٤۰  ٥٥۸٫۹٤٦ صافي موجودات التمویل
   ۲٥٦٫۹۳۲  ۲٥٦٫۹۳۲ استثمارات في أوراق مالیةإجمالي 

   )۱۲٫۱۷۸(  )۱۲٫۱۷۸( )۳(المرحلة : الخسارة االئتمانیة المتوقعة مطروحاً منھ
   -  )٥۲( )۲والمرحلة  ۱: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ

استثمارات في أوراق مالیةصافي   ۲٤٤٫۷۰۲  ۲٤٤٫۷٥٤   
   ۱٦۱٫۸٤٤  ۱٦۱٫۸٤٤ إجارة منتھیة بالتملیك

   ۳۱٫٦۰۹  ۳۱٫٦۰۹ إیجارات مستحقة القبضإجمالي 
   )۱۲٫۸۱٦(  )۱۲٫۸۱٦( )۳: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة منھمطروحاً 

   -  )۱٫۱۹۰( )۲والمرحلة  ۱: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ
   ۱۸٫۷۹۳  ۱۷٫٦۰۳ إیجارات مستحقة القبض  صافي

   ۲۲٫۱٥٥  ۲۲٫۱٥٥ إستثمارات في شركات زمیلة
   ۲٦٫۷۳۷  ۲٦٫۷۳۷ إستثمارات في عقارات

   ۱۳٫۸۱٦  ۱۳٫۸۱٦ ممتلكات ومعدات
   ۱۲٫٤۰۷  ۱۲٫٤۰۷ موجودات أخرى إجمالي 

   )۹۷(  )۹۷( )۳: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ
   -  )۳٤( )۲والمرحلة  ۱: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ

   ۱۲٫۳۱۰  ۱۲٫۲۷٦ صافي الموجودات األخرى
   ۱٫۲۱٤٫۳۱۷  ۱٫۲۰۷٫۹٤٤ الموجودات مجموع
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 (تتمة) بیان المركز المالي بموجب النطاق التنظیمي للتوحید .۲
 

 مرجع     المطلوبات وحقوق ملكیة أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكیة
      

       المطلوبات
   ۱٥۹٫۸۹۷  ۱٥۹٫۸۹۷ إیداعات من مؤسسات مالیة
   ۳۸٫۰۹۰  ۳۸٫۰۹۰ تمویالت من مؤسسات مالیة

   ۱٤۹٫۹٤۱  ۱٤۹٫۹٤۱ حسابات جاریة للعمالء
   ۱٥٫٦٤٤  ۱٥٫۸٥۳ مطلوبات أخرى

      تعرضات خارج المیزانیة العمومیة –منھا: الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
   ۲  ۲ )۳(المرحلة 

      تعرضات خارج المیزانیة العمومیة –منھا: الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
   -  ۲۰۸ )۲والمرحلة  ۱(المرحلة  

   ۱٥٫٦٤۳  ۱٥٫٦٤۳ منھا: مطلوبات أخرى
   ۳٦۳٫٥۷۳  ۳٦۳٫۷۸۱ مجموع المطلوبات

      
   ۷۳۲٫۹۷۳  ۷۳۲٫۹۷۳ حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 

      
      الملكیة حقوق

 ا  ۱۰٦٫٤۰٥  ۱۰٦٫٤۰٥ رأس المال
 ب  )۸۹۲(  )۸۹۲( أسھم خزینة

 ج  )۳۹۱(  )۳۹۱( أسھم خطة حوافز الموظفین
 د  ۱۲۰  ۱۲۰ عالوة إصدار اسھم

 ھـ  ۲٫۹۷۷  ۲٫۹۷۷ احتیاطي قانوني
 و  ٦٫۱٤٥  ٦٫۱٤٥ احتیاطي القیمة العادلة للعقارات

 ز  ۷۱۸  ۷۱۸ احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات
 ح  ٦٫٥۸۱  - المتوقعةالخسارة االئتمانیة 

      %۱٫۲٥یخضع ألقصى نسبة  ۲منھا: مبلغ مؤھل لرأس المال فئة 
 ط  ٦٫٥۸۱  - من الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان      

 ي  -  - ۲منھا: مبلغ غیر مؤھل لرأس المال فئة 
 ك  ۳٫٥۰۷  ۳٫٥۰۷ ربح الفترة

 ل  )۷٫۳۹۹(  )۷٫۳۹۹( مرّحلة من العام الماضي أرباح مستبقاة
      

   ۱۱۷٫۷۷۱  ۱۱۱٫۱۹۰ الملكیة مجموع حقوق
      مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق 

   ۱٫۲۱٤٫۳۱۷   ۱٬۲۰۷٬۹٤٤ الملكیة
 
 كفایة رأس المال. ۳
 

إن الھدف الرئیسي إلدارة رأسمال المجموعة ھو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجیة المفروضة لرأس المال وتحتفظ 
 .لمساھمینلبدرجات إئتمانیة قویة ونسبة رأسمال عالیة من أجل دعم أعمالھا وزیادة الحد األعلى للقیمة 

یالت على ضوء التغیرات في الظروف اإلقتصادیة وخصائص مخاطر أنشطتھا. تقوم المجموعة بإدارة ھیكلة رأسمالھا وعمل تعد
من أجل المحافظة على أو تعدیل ھیكلة رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعدیل مبالغ أرباح األسھم المدفوعة للمساھمین أو إعادة 

 ف والسیاسات والعملیات عن السنوات السابقة.  رأس المال إلى المساھمین أو إصدار صكوك وغیرھا. لم یتم عمل تغییرات في األھدا

حتیاطیات. من الناحیة التنظیمیة، فإن المبلغ اإل مضافاً إلیھیتكون ھیكل رأسمال المجموعة بصورة رئیسیة من رأسمالھا المدفوع، 
المركزي، أي إن معظم كما تم تحدیده من قبل مصرف البحرین  ۱الجوھري لرأسمال المجموعة ھو على ھیئة قاعدة رأس المال فئة 

 رأس المال ھو ذو طبیعة دائمة.
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 (تتمة)كفایة رأس المال  .۳

إن سیاسة كفایة رأسمال المجموعة ھي اإلحتفاظ بقاعدة رأسمال قویة لدعم تطویر ونمو أعمالھا. یتم تحدید متطلبات رأس المال 
وحدة عمل، توقعات النمو في التسھیالت غیر المدرجة في الحالي والمستقبلي على أساس توقعات نمو التسھیالت التمویلیة لكل 

ً لمتطلبات مصرف البحرین . لتقییم متطلبات كفایةالمستقبلیة ومصادر واستخدامات الموارد العمومیة المیزانیة  رأسمالھا وفقا
التشغیلیة وأسلوب القیاس المركزي، اعتمدت المجموعة األسلوب الموحد لمخاطر االئتمان، وأسلوب المؤشرات األساسیة للمخاطر 

 كما أن جمیع الموجودات الممولة من حقوق حاملي حسابات االستثمار تخضع لموافقة مجلس اإلدارة.  الموحد لمخاطر السوق.
 

 تتم جمیع عملیات تحویل األموال أو رأس المال التنظیمي ضمن نطاق المجموعة فقط بعد عملیة اعتماد صحیحة. 

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

 
 )۱٫۳٫۱٤ و ۱٫۳٫۱۳ ,۱٫۳٫۱۲ -(ك عھیكلة رأس المال – ۲الجدول 

 بعد الخصومات لحساب نسبة كفایة رأس المال: ۲۰۱۸یونیو  ۳۰یلخص الجدول التالي رأس المال المؤھل كما في 
 

 المصدر بناء  ۲الفئة   قفئة حقو 
 على أحرف    ۱الملكیة العادیة 
 المرجع في  ألف دینار  ألف دینار 
 بیان المركز  بحریني  بحریني 
 المالي      
 بموجب     
 النطاق     
 التنظیمي     

      مكونات رأس المال
 ا  -  ۱۰٦٫٤۰٥ األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة بالكامل 

   -  - االحتیاطیات العامة 
  ھـ  -  ۲٫۹۷۷ االحتیاطیات القانونیة/ النظامیة

 د  -  ۱۲۰ عالوة إصدار اسھم
 ل  -  )۷٫۳۹۹( مرّحلة من العام الماضي أرباح مستبقاة
 ك  -  ۳٫٥۰۷ الفترةالربح خالل 

 ز  -  ۷۱۸ األرباح والخسائر غیر المحققة من األدوات المالیة المتوفرة للبیع
       

       مطروحاً منھا:
      

 ج  -  ۳۹۱ أسھم خطة حوافز الموظفین الممولة من البنك (قائمة)
 نةیأسھم خز

 
 ب  -  ۸۹۲

      
   -  ۱۰٥٫۰٤٥ بعد التسویات التنظیمیة أعاله ۱مجموع رأس المال فئة 

      
      

      
 و  ٦٫۱٤٥   ممتلكات وآالت ومعدات  -إحتیاطي إعادة تقییم الموجودات 

 ط  ٦٫٥۸۱   )۲و  ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة 
      

   ۱۲٫۷۲٦   المتوفر  ۲وفئة  ۱مجموع رأس المال فئة 
      

   ۱۱۷٫۷۷۱   مجموع رأس المال 
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 (تتمة)كفایة رأس المال  .۳
 

 )تتمة( )۱٫۳٫۱٤ و ۱٫۳٫۱۳،  ۱٫۳٫۱۲ –(ك ع  ھیكلة رأس المال – ۲الجدول 
 
 مبالغ 

 التعرضات
 ألف

 دینار بحریني
  

 ٥۹۹٫۸۰۲ لمخاطر االئتمان وزونةمجموع الموجودات الم
 ۹٫۷۰۷ لمخاطر السوق وزونةمجموع الموجودات الم
 ۱۰۳٫۸۱۲ للمخاطر التشغیلیة وزونةمجموع الموجودات الم

  
 ۷۱۳٫۳۲۱ التنظیمیةللمخاطر  وزونةلموجودات المامجموع 

  
  

  ۳٥۳                فقط) %۳۰احتیاطي مخاطر االستثمار(
  ۳۷٤                فقط) %۳۰احتیاطي المعادلة (

  
 ۷۱۲٫٥۹٤ تعرض المخاطر الموزونة المعدلمجموع 

  
 %۱٦٫٥۳ نسبة كفایة رأس المال

  
 %۱۲٫٥ المطلوبالحد األدنى 
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 (تتمة)كفایة رأس المال  .۳

 
 )۱٫۳٫۱۷ –(ك ع متطلبات رأس المال حسب نوع عقود التمویل اإلسالمیة  – ۳الجدول 

 
 :الخاضعة لألسلوب الموحد لمخاطر اإلئتمان ومتطلبات رأس المال ذات الصلة حسب نوع عقود التمویل اإلسالمي ۲۰۱۸یونیو  ۳۰یلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في 

 
 متطلبات رأس المال للمخاطر وزونةالموجودات الم التعرض 
أصحاب حسابات  ممولة ذاتیا  

 االستثمار
 المجموع 

 
أصحاب حسابات  ممولة ذاتیا 

 )۳( االستثمار
أصحاب حسابات  ممولة ذاتیا  المجموع 

 االستثمار 
 المجموع   

ألف دینار  
 بحریني

ألف دینار 
 بحریني

ألف دینار 
 بحریني

 ألف دینار 
 بحریني

 ألف دینار 
 بحریني

ألف دینار 
 بحریني

 ألف دینار 
 بحریني

ألف دینار 
 بحریني

دینار ألف 
 بحریني

           موجودات موزونة لمخاطر االئتمان
          الممولة

۸۲٤٫۲۹  المركزي المصرفوالبنوك  وأرصدة لدى نقد  ۹۸۹٫۳۰  ٦۰٫۸۱۳ ٦٫۸٥۰ - ٦٫۸٥۰ ۸٥٦ - ۸٥٦ 
 ۲٫۷٦٤ - ۲٫۷٦٤ ۲۲٫۱۱۱ - ۲۲٫۱۱۱ ۸۹٫۰٥٥ - ۸۹٫۰٥٥ ذمم مرابحات ووكاالت مدینة من بنوك

۳۲۸٫۱۲۱ مدینة *رابحات مذمم   ۳۰٤٫۳۳۹  ٤٦۰٫٦۳۲ ٦۲۱۰٦٫۰  ۳۸۸٫۹۸  ۰٤٥٫۱۹٥  ۸۱۳٫۲٥  ۱۱٫۱۲۳ ۱۲٤٫۳۸  
 ٥٫۳۹۸ ۲٫٤٦۳ ۲٫۹۳٥ ٤۳٫۱۸۲ ۱۹٫۷۰۰ ۲۳٫٤۸۲ ۱۰۳٫٤۰۸ ۷٦٫۱۷۰ ۲۷٫۲۳۸ ذمم مشاركات مدینة *

 ۱٫۳۰۸ ٥۹۷ ۷۱۱ ۱۰٫٤٥۹ ٤٫۷۷۲ ٥٫٦۸۷ ۲۱٤٫٦٦۰ ۱٥۸٫۱۲۰ ٥٦٫٥٤۰ ستثمارات في صكوكا
املكیة وصنادیقسھم ستثمارات في أا  ۳۰٫۰۹٤ - ۳۰٫۰۹٤ ۱۰۳٫۸۱٦ - ۱۰۳٫۸۱٦ ۱۲٫۹۷۷ - ۱۲٫۹۷۷ 

۸۲۳٫٥۳ ۲۸٫۰٥٥ ۱۸۰٫٦۳۷ ۱۳۳٫۰٥۸ ٤۷٫٥۷۹ إجارة منتھیة بالتملیك*  ۳٥۱٫٥۹  ۳٫٥۰۷ ۲٫۹٤۲ ٦٫٤٤۹ 
ستثمارات في شركات زمیلةا  ۲۲٫۱٥٥ - ۲۲٫۱٥ ٥٥۰٫۱۲۹ - ٥۰٫۱۲۹ ٦٫۲٦٫ - ٦٦۲٦٦ 
عقارات فيستثمارات ا  ۲٦٫۷۳۷ - ۲٦٫۷۳۷ ٥۳٫٤۷٥ - ٤۳٫٤۷٦٫٦ ٤۸٦٫٦ - ٤۸٤ 

 ۱٫۷۲۷ - ۱٫۷۲۷ ۱۳٫۸۱٦ - ۱۳٫۸۱٦ ۱۳٫۸۱٦ - ۱۳٫۸۱٦ ممتلكات ومعدات
 ۲٫۲٥۰ - ۲٫۲٥۰ ۱۷٫۹۹۹ - ۱۷٫۹۹۹ ۱۲٫۳۱۰ - ۱۲٫۳۱۰ موجودات أخرى 

 ٤۷٦٫٦۷٦ ۷۳۷٫٦٤۱ ۱٫۲۱٤٫۳۱۷ ٤۸۱٫٤۳۱  ۹۳۱۳٦٫۹  ۷٤٥٦۸٫٤  ٥٥۳٫۹۳  ۱۷٫۱۲٦ ٥۰۷۱٫۰  
          غیر الممولة

 ۳٫۹۱٦ - ۳٫۹۱٦ ۳۱٫۳۲۸ - ۳۱٫۳۲۸ ۱٦٦٫٦۹۲ - ۱٦٦٫٦۹۲ ارتباطات وإلتزامات محتملة 
          لمخاطر وزونةالموجودات الممجموع 
۳٦۸٫٦٤۳ االئتمان  ۷۳۷٫٦٤۱ ۰۰۹٫۳۸۱٫۱  ۹٤٦۲٫۸۰  ۹۳۱۳٦٫۹  ۸۰۲٫٥۹۹  ۱٥۷٫۸٥  ۱۷٫۱۲٦ ٥۹۷٫۷٤  

 ۱٫۲۱۳ - ۱٫۲۱۳ ۹٫۷۰۷ - ۹٫۷۰۷ ۹٫۷۰۷ - ۹٫۷۰۷ لمخاطر السوق وزونةمجموع الموجودات الم
          للمخاطر وزونةمجموع الموجودات الم

 ۱۲٫۹۷۷ - ۱۲٫۹۷۷ ۱۰۳٫۸۱۲ - ۱۰۳٫۸۱۲ ۱۰۳٫۸۱۲ - ۱۰۳٫۸۱۲ التشغیلیة
٥۲۸٫٤۹٤٫۱ )۲( ۷۳۷٫٦٤۱ )۱( ۷٥٦٫۸۸۷ مخاطرلل وزونةالموجودات الممجموع   ۸٥۷٦٫۳۲  ۹۳۱۳٦٫۹  ۲۱۷۱۳٫۳  ۱۰٤٫۷۲  ۱۷٫۱۲٦ ٥۱٦٫۸۹  

التعرض ھو إجمالي الخسارة االئتمانیة المتوقعة ) ۲(  ألف دینار بحریني. ۱٫۷۰٥بمبلغ  الثانیةو األولىالتعرض ھو إجمالي الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین ) ۱(* مخففات مخاطر االئتمان مخصومة من الموجودات المرجحة للمخاطر 
 فقط باالعتبار. من التعرض  %۳۰ أخذللموجودات الممولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار، یتم ) ۳( دینار بحریني. ألف ٤٫٦٦۸بمبلغ  األولى والثانیةللمرحلتین 
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 )تتمة(كفایة رأس المال  .۳
 

 )۱٫۳٫۱۸ –(ك ع  متطلبات رأس المال لمخاطر السوق – ٤الجدول 
 

لمخاطر السوق ومتطلبات رأس المال  الخاضعة لألسلوب الموحد ۲۰۱۸یونیو  ۳۰یلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في 
 ذات الصلة:

  
  األسلوب الموحد   –مخاطر السوق 

 ۷۷۷ مخاطر صرف العمالت األجنبیة (ألف دینار بحریني)
 ۷۷۷ أسلوب القیاس الموحد  –مجموع مخاطر السوق 

  
 ۱۲٫٥ المضاعف

  
  

 ۹٫۷۰۷ للمخاطر المستخدمة في إحتساب نسبة كفایة رأس المال (ألف دینار بحریني) وزونةالموجودات الم
 ۹٫۷۰۷ مجموع تعرضات مخاطر السوق (ألف دینار بحریني)

 ۱٫۲۱۳ متطلبات رأس المال(ألف دینار بحریني) –مجموع تعرضات مخاطر السوق 
 

 )۱٫۳٫۱۹ –(أ و ب) و ك ع ۱٫۳٫۳۰ –(ك ع  متطلبات رأس المال للمخاطر التشغیلیة – ٥الجدول 
 

الخاضعة ألسلوب المؤشر األساسي للمخاطر التشغیلیة ومتطلبات  ۲۰۱۸یونیو  ۳۰یلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في 
 :رأس المال ذات الصلة

 
 

 مؤشرات المخاطر التشغیلیة 
 

 ٥٥٫۳٦٦ الدخل (ألف دینار بحریني)متوسط إجمالي 
 ۱۲٫٥ المضاعف

 ٦۹۲٫۰۸۱ 
  

 %۱٥ الجزء المؤھل لغرض الحساب 
 ۱۰۳٫۸۱۲ (ألف دینار بحریني) مجموع التعرضات للمخاطر التشغیلیة

 ۱۲٫۹۷۷ (ألف دینار بحریني) متطلبات رأس المال –مجموع التعرضات للمخاطر التشغیلیة 
 

 )۱٫۳٫۲۰-(ك ع نسب كفایة رأس المال  – ٦الجدول 
 

 :۱فئة حقوق الملكیة العادیة  إلجمالي رأس المال و ۲۰۱۸یونیو  ۳۰فیما یلي نسب كفایة رأس المال كما في 
 
نسبة إجمالي   

 رأس المال
فئة نسبة  

حقوق الملكیة 
 ۱العادیة 

     
 %۱٤٫۷٤  %۱٦٫٥۳  المستوى األعلى الموحد
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 إدارة المخاطر  .٤
 

 أھداف إدارة المخاطر على صعید البنك ٤٫۱
إن فلسفة إدارة مخاطر المجموعة ھي تحدید وضبط ومراقبة وإدارة األوجھ المتعددة للمخاطر وذلك بھدف حمایة قیم الموجودات 

المجموعة ( أو أي طرف المجموعة مدینھ لھ)، وفي الوقت ذاتھ زیادة الحد األقصى لعوائد ومصادر الدخل لحمایة مصالح مساھمي 
 مساھمي المجموعة مع المحافظة على تعرضات المخاطر ضمن المعاییر المفروضة ذاتیاً.

 
سعى إن المجموعة تباإلضافة إلى تلبیة متطلبات الحد األدنى لرأس المال التنظیمي المحددة من قبل مصرف البحرین المركزي، ف

بصورة مستمرة، وإلى أقصى حد ممكن، بتحدید وتعیین مختلف أنواع المخاطر الكامنة ضمن أعمالھا اإلعتیادیة واالحتفاظ بمستویات 
). إن الھدف الرئیسي للمجموعة من ICAAPمناسبة من رأس المال الداخلي، وفقاً إلطار عملیة تقییم كفایة رأس المال الداخلي (

تقییم كفایة رأس المال الداخلي ھو ضمان اإلحتفاظ على مستوى كافي من رأس المال في جمیع األوقات لدعم المخاطر التي عملیة 
 أعمالھا اإلعتیادیة.  تتحملھا المجموعة ضمن

 
. توضح ۳ل بازوفقاً لمتطلبات العنصر الثالث التفاقیة  (ICAAP)ي المجموعة بوضع عملیة تقییم كفایة رأس المال الداخل قامت

 حدد مستوى مناسب من رأستھذه العملیة وتحدد التدابیر للتأكد من تعریف، قیاس، فصل ومتابعة مناسبة لمخاطر المجموعة. كما 
 المال الداخلي فیما یتعلق بالمخاطر العامة للمجموعة وخطة العمل. 

 
 الرقابة الداخلیة  أنظمةاإلستراتیجیات والعملیات و ٤٫۲

 
 یة مخاطر المجموعةإستراتیج ٤٫۲٫۱

للمخاطر.  تمت الموافقة على اإلطار الشامل لسیاسة إدارة المخاطر من قبل مجلس  إستراتیجیة المجموعة میثاق المخاطر یحدد
 اإلدارة. كما أن ھذه مدعومة بھیاكل مناسبة لحدود المخاطر. توفر ھذه السیاسات اطاراً متكامالً إلدارة مخاطر المجموعة. 

 
المجلس ومستوى اإلدارة. تھدف  المخاطر أھداف وسیاسات واستراتیجیات وحوكمة المخاطر على كال من مستوى یحدد میثاق

 سیاسة إدارة رأس المال إلى ضمان االستقرار المالي من خالل تخصیص ما یكفي من رأس المال لتغطیة الخسائر غیر المتوقعة. 
 

ھي و استراتیجیة المخاطر ضمن المخاطر المقبولة القابلة للقیاس الكمي.تعتبر ھیاكل الحدود بمثابة عنصر أساسي في صیاغة 
 مدعومة أیضاً بإطار شامل لمختلف المخاطر مع سیاساتھا ووثائق المنھجیة الخاصة بھا. 

 
متعددة من المخاطر متمثلة في مخاطر السوق واإلئتمان ومعدل الربح والسیولة والمخاطر التشغیلیة،  ألنواع تتعرض المجموعة

، والتي تتضمن اإلشراف على ۳بازل حیث تتطلب جمیعھا ضوابط شاملة ورقابة مستمرة. یلخص إطارإدارة المخاطر مضمون 
طة الرقابة وفصل المھام ووجود قنوات كافیة للمعلومات واالتصال ثقافة المخاطر والملكیة ومراقبتھا، ومعرفة وتقییم المخاطر وأنش

 ومراقبة أنشطة إدارة المخاطر وتصحیح اوجھ القصور. 
 

 مخاطر االئتمان  ٤٫۲٫۲
تدیر المجموعة تعرضھا لمخاطر االئتمان عن طریق تقییم كل منتج/ نشاط جدید فیما یتعلق بمخاطر االئتمان التي یمثلھا. وقد وضعت 

 وعة ھیكالً للحدود لتفادي تمركز المخاطر بالنسبة لطرف آخر، قطاع و إقلیم جغرافي.المجم
 

 مخاطر السوق  ٤٫۲٫۳
ع حدود على ، مثل وضتقوم المجموعة بتدابیر استباقیة لقیاس ومراقبة مخاطر السوق في محفظتھا باستخدام تقنیات قیاس مناسبة

تقوم المجموعة بإجراء فحص الضغوطات لتقییم تأثیر أوضاع من أنھا غیر جوھریة.  المراكز المفتوحة لعمالتھا األجنبیة على الرغم
 السوق السلبیة على محفظتھا الحساسة لمخاطر السوق. 

 
وقد وضعت المجموعة ھیكل محدد للمراقبة والسیطرة على مخاطر السوق في محفظة أدوات أسھم حقوق ملكیتھا. تتضمن ھذه 

ال تمتلك المجموعة أي  محفظة للتداول كما                     لخسارة وحدود المراكز وحدود االستحقاق. الحدود على الحدود القصوى ل
 .۲۰۱۸یونیو  ۳۰في 
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 (تتمة) إدارة المخاطر  .٤
 

 الرقابة الداخلیة (تتمة) أنظمةاإلستراتیجیات والعملیات و ٤٫۲
 

 المخاطر التشغیلیة  ٤٫۲٫٤
كجزء من عملیة التنفیذ، قامت المجموعة بإجراء تمرین للتقییم الذاتي للمخاطر بصورة منتظمة، لتسجیل المخاطر المحتملة، 

  والضوابط واألحداث بصورة منتظمة، عبر أقسام العمل والدعم المختلفة. 
 

وعیة ھذا الفصل الموضیضمن اإلجراءات. لقد قامت المجموعة بوضع خطة واضحة لفصل المھام من خالل توثیق وتنفیذ السیاسات و
والفاحص ومبادئ العین المزدوجة على جمیع أنشطة المجموعة، كلما  المعدواألمن وتجنب تضارب المصالح. یتم تطبیق مفھوم 

 أمكن ذلك. 
 

 مخاطر اسعار االسھم ٤٫۲٫٥
للتغیرات في مستویات مؤشرات األسھم وقیمة  مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر انخفاض القیم العادلة ألسھم حقوق الملكیة نتیجة

كل سھم على حده. تنتج مخاطر تعرض أسعار األسھم من محفظة االستثمار. تدیر المجموعة ھذه المخاطر من خالل تنویع 
 اإلستثمارات حسب التوزیع الجغرافي والتركز الصناعي.

 
 مخاطر معدل الربح ٤٫۲٫٦

ر التغیرات في معدالت الربح التي سوف تؤثر على الربحیة المستقبلیة أو القیم العادلة تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال تأثی
لألدوات المالیة. تعتقد إدارة المجموعة بأن المجموعة غیر معرضة لمخاطر معدل ربح جوھریة نتیجة لعدم تطابق إعادة تسعیر 

لحقوق حسابات اإلستثمار ھي بناءاً على  . إن توزیع الربحمعدالت أرباح الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
 ن المجموعة ال تخضع ألي مخاطر معدل ربح جوھریة.إاتفاقیات تقاسم األرباح، لذلك، ف

 
ومع ذلك، فإن إتفاقیات تقاسم األرباح سوف ینتج عنھا مخاطر التعویض التجاري عندما ال تسمح نتائج المجموعة بتوزیع أرباح 

 ع معدالت السوق.تماشیاً م
 

 مخاطر التعویض التجاري ٤٫۲٫۷
إلى الضغط الموجود في السوق لدفع عوائد تتجاوز المعدل المكتسب على الموجودات الممولة  مخاطر تعویض التجاري تشیر 

بااللتزامات، عندما یكون أداء العائد على الموجودات دون المستوى المطلوب مقارنة بالمعدالت التي یحققھا المنافسون. وتدیر 
 ن العوائد المدفوعة للمستثمرین وعوائد السوق. المجموعة مخاطرتعویضھا التجاري عن طریق وضع حدود للفجوات بی

 
 تعابأمجموعة. وقد تتنازل المجموعة عن تدیر المجموعة مخاطر التعویض التجاري كما  ھو منصوص في میثاق المخاطر لل

تناسب ت لمعدالتھا بحیث مقارنة معیاریةالمستحق لھا في حالة بروز مخاطر التعویض التجاري. تقوم المجموعة بوضع  المضارب
وقد أثبتت جمیع االستراتیجیات المستخدمة المذكورة أعاله فاعلیتھا طوال الفترة التي یغطیھا ھذا  مع سائر البنوك الرائدة في السوق.

 التقریر. 
 

 ھیكل وتنظیم وظیفة إدارة المخاطر  ٤٫۳
 

 والھیكل المخاطر على مستوى مجلس اإلدارة)(بما في ذلك لجنة یتضمن ھیكل إدارة المخاطر على جمیع مستویات الصالحیات 
التنظیمي واألفراد واألنظمة الالزمة لحسن سیر عملیات إدارة المخاطر في المجموعة. إن المسؤولیات المرتبطة بكل مستوى في 

 الصالحیات تشتمل على اآلتي:وھیكل إدارة المخاطر 
 

 لى جمیع األمور المتعلقة بالمخاطر، والمتضمنة على:یحتفظ مجلس اإلدارة بالمسئولیة والصالحیة بصورة نھائیة ع
 
 ؛ والشاملةوضع السیاسات واإلجراءات  -أ

 
لمراجعة والرئیس التنفیذي ومن ثم تفویض اإلدارة للجنة االئتمان واالستثمار تفویض السلطة لللجنة التنفیذیة و  -ب

والتصدیق.
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۱۱ 
 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر  .٤
 

 ھیكل وتنظیم وظیفة إدارة المخاطر (تتمة) ٤٫۳
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 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱۲ 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر .٤

 

 قیاس المخاطر وأنظمة تقدیم التقاریر ٤٫٤
للمخاطر. لقد تم إعتماد ھذه الحدود من قبل مجلس االدارة. یتم تقدیم تقریر  قبولھا المجموعة بوضع حدود مختلفة بناءاً على قامت

بشأن أي تجاوزات للحدود للجان اإلدارة العلیا المعنیة والمجلس من قبل قسم إدارة المخاطر واإلئتمان. یتم مراجعة وتعدیل ھذه 
 الحدود، على األقل سنویاً أو عندما یتطلب األمر. 

 

أنظمة تقدیم التقاریر التي تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من التقاریر التي من شأنھا تعزیز وویر نظام لقیاس المخاطر بتط قامت المجموعة
 عملیة المراقبة للمجموعة. 

 
 مخاطر االئتمان ٤٫٥

 
 المقدمة  ٤٫٥٫۱

ت مالیة بالوفاء بإلتزاماتھ بموجب ھي مخاطر الخسائر المالیة التي قد تتعرض لھا المجموعة إذا فشل العمیل أو الطرف اآلخر ألدوا
وتنشأ ھذه المخاطر بصورة رئیسیة عن أنشطة اإلقراض واالستثمار. وتسیطر المجموعة على مخاطر االئتمان عن طریق  عقد.

مراقبة تعرضات االئتمان والتقییم المستمر للجدارة االئتمانیة لألطراف. عقود التمویل مضمونة في معظمھا بضمانات على شكل 
 لموسة. رھن ممول أو أنواع أخرى من الضمانات الم

 
مخاطر االئتمان عن طریق وضع حدود على مقدار المخاطر التي ھي على استعداد لقبولھا من حیث  تدیر وتراقب المجموعة

األطراف األخرى وأنواع المنتجات واالقلیم الجغرافي والقطاع الصناعي. وقد وضعت المجموعة عملیة لمراجعة جودة االئتمان، 
عن التغیرات المحتملة في الجدارة اإلئتمانیة لألطراف األخرى، متضمنة المراجعات المنتظمة لتوفیر امكانیة الكشف المبكر 

األخرى عن طریق استخدام نظام لتصنیف مخاطر االئتمان، والذي یمنح تصنیفاً لكل طرف  ضع حدود لألطرافوللضمانات. ویتم 
عة منتظمة من قبل قسم اإلئتمان والتحلیل. تتم الموافقة من األطراف األخرى من حیث المخاطر. وتخضع تصنیفات المخاطر لمراج

 على أي تغییرات في سیاسة مخاطر االئتمان من قبل مجلس االدارة. 
 

 ،بیعة عملھوط ،وأدائھ التجاري ،یتم خاللھا فحص الظروف المالیة للزبونو ،تقییم شامل للمخاطرلوتخضع كافة مقترحات االئتمان 
 ،۲۰۱٦المجموعة نظام محلل المخاطر لوكالة مودیز في  طبقتوباإلضافة إلى ذلك،  وغیرھا. ،السوقووضعھ في  اإلدارة،وجودة 

ویمنح التصنیفات بعد أخذ العوامل الكمیة والنوعیة باالعتبار، مما ساھم في تعزیز عملیة  ،والذي یحتوي على نماذج تصنیف مختلفة
 وتحدید الشروط والبنود.  ،ویتم بعد ذلك اتخاذ القرار بالموافقة على االئتمان .واالعتماد الموافقة

 
مؤسسات مرتبطة عبر المجموعة. یتم مراجعة عقود وتسھیالت  تستند حدود التعرض على أساس التعرض الكلي للطرف اآلخر وأیة

 على أساس سنوي.  قسم مراجعة وتحلیل اإلئتمانالشركة من قبل 
 

 مخاطر االئتمانأنواع  ٤٫٥٫۲
 شاركات وإجارةوذمم مرابحات مدینة،  واستثمارات م مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة تشتمل عقود التمویل أساساً على

 منتھیة بالتملیك.
 

 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة
 ووكاالت مستحقة القبض. مدینةعلى ذمم مرابحات سلع تشمل المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالیة على 

 
 ذمم مرابحات مدینة

تقوم المجموعة بتمویل ھذه المعامالت من خالل شراء السلعة، والتي تمثل موضوع المرابحة ومن ثم إعادة بیعھا بربح للمرابح 
ً إلیھا ھامش الربح) على أقساط من قبل المرابح بموجب علیھا. إن  الفترة المتفق (المستفید). یتم سداد سعر البیع (التكلفة مضافا

المعامالت مضمونة بموضوع المرابحة في بعض الحاالت (في حالة التمویل العقاري) وفي حاالت أخرى بمجموعة من الضمانات 
 تضمن جمیع التسھیالت الممنوحة للمرابح. 

 
 
 
 
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱۳ 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر  .٤
 

 (تتمة)مخاطر االئتمان  ٤٫٥
 

 (تتمة) االئتمانأنواع مخاطر  ٤٫٥٫۲
 

 المشاركاتاستثمارات 
المشاركة ھي شراكة بین المجموعة وعمالءھا والتي بموجبھا یساھم كل شریك في رأس المال بدرجة مساویة أو بدرجة متفاوتة 
إلنشاء مشروع جدید أو حصة في مشروع قائم، والذي بموجبھ یصبح كل طرف مالكاً لرأس المال إما على أساس دائم أو متناقص. 

 تفق علیھا سلفاً، بینما الخسائر یتم تقسیمھا تناسباً مع حصصھم في رأس المال. تم تقاسم األرباح بموجب النسب المی
 

 إجارة منتھیة بالتملیك
عویض تأو  یتم نقل ملكیة الموجود المستأجر الخاضع لإلجارة المنتھیة بالتملیك للمستأجر عند نھایة عقد اإلجارة، من خالل ھدیة

 شریطة سداد جمیع أقساط اإلجارة. مالي أو بیع تدریجي، 
 

  نخفضة القیمةاإلسالمیة التي فات موعدإستحقاقھا والم التمویالت ٤٫٥٫۳
یوماً أو أكثر. توضع ھذه التعرضات على أساس  ۹۰المجموعة التسھیالت اإلئتمانیة المتعثرة كتسھیالت متأخرة عن السداد  تعرف

متأخرة  وذلك عندما تكون التعرضات الدخل إلى الحد الذي یتم فیھ استالمھا فعلیاً. تقتضى سیاسة المجموعة احتسابغیر مستحق مع 
 فإن جمیع التسھیالت التمویلیة المقدمة تعتبر متعثرة ولیست فقط المدفوعات/األقساط المتأخرة.یوماً أو أكثر،  ۹۰عن السداد لفترة 

 
ضعت على أساس غیر االستحقاق أي تسھیل إذا كان ھناك شك معقول حول امكانیة تحصیل وكجزء من سیاستھا فإن المجموعة قد و

 الذمة المدینة بغض النظر عما إذا كان الزبون المعني متأخراً حالیاً عن الدفع أم لم یكن. 
 

 تقییم االئتمان الخارجیةمؤسسات  ٤٫٥٫٤
 واألطراف األخرى. تستخدم المجموعة ستاندرد أند بورز وفیتش تعتمد المجموعة على التصنیفات الخارجیة للعمالء من الشركات

في حالة وجود أطراف أخرى غیر مصنفة، فإن المجموعة  .ومودیز وكابیتال اینتلجنس لتقدیم تصنیفات لمثل تلك االطراف األخرى
ونة واحتساب المعادالت الموز طرستقیم مخاطر االئتمان على أساس معاییر محددة. تستخدم المجموعة ھذه التصنیفات لتقییم المخا

ً لذلك تخصص  للمخاطر. سیاسة المجموعة تشمل تفاصیل التصنیفات الخارجیة والتصنیفات التي تستخدمھا المجموعة، وطبقا
  التصنیفات ذات العالقة على التعرضات  لتحویلھا في دفتر األعمال المصرفیة للمجموعة.

 
 التوزیع الجغرافي  تعریف ٤٫٥٫٥
قبة التوزیع الجغرافي للتعرضات االئتمانیة على اساس مستمر من قبل قسم إدارة المخاطر بالمجموعة وتقدم تقاریر ربع تتم مرا

سنویة عن ذلك لمجلس اإلدارة. یستند تصنیف االقلیم الجغرافي للمجموعة على احتیاجات أعمالھا التجاریة وتوزیع محافظھا 
 االستثماریة. 

 
 مخاطر التركز ٤٫٥٫٦

طر التركز ھي مخاطر اإلئتمان الناتجة عن عدم وجود محفظة إئتمانیة جیدة التنوع، أي التعرض المفرط لعمیل فردي أو قطاع مخا
لمدین الفردي، فإن المصارف المؤسسة في مملكة وفقاً ألنظمة مصرف البحرین المركزي الخاصة باصناعي أو إقلیم جغرافي. 

 غیر البحرین ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرین المركزي ألي تعرض مخطط لھ لطرف فردي آخر 
من مجموع رأس المال الموحد للبنك. باإلضافة لذلك،  %۱٥، أو مجموعة من االطراف األخرى المرتبطة، والذي یتجاوز مرتبط

طة، مقابلة مرتب فإن البنوك ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البجرین المركزي ألي تعرض مخطط لھ ألطراف
  المستوى الكلي.من مجموع رأس المال الموحد لھم، على  %۲٥والذي یتجاوز 

 
ینة للتركیز والمحافظة على محفظة  من أجل تجنب الزیادة في تركز المخاطر، تتضمن سیاسات وإجراءات المجموعة توجیھات مع
 استثماریة متنوعة. یتم سیطرة وإدارة تركز مخاطر االئتمان المحددة من خالل ھذه السیاسات. 

 
 
 
 
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱٤ 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر  .٤
 

 (تتمة)مخاطر االئتمان  ٤٫٥
 

 تقلیل مخاطر االئتمان ٤٫٥٫۷
التقنیات، مثل الحصول على الكفاالت، والضمانات لتقلیل المخاطر االئتمانیة التي تقلیل مخاطر االئتمان تعبر عن استخدام عدد من 

 د االئتمانیة، من خالل الضماناتوتتعرض لھا المجموعة. تمنح ھذه التقنیات المجموعة الحمایة من الطرف اآلخر عند عدم تنفیذ العق
 واتفاقیات المقاصة والضمانات. 

 
عطاء التسھیالت االئتمانیة فقط في حالة وجود ضمانات ملموسة كافیة و/أو بیانات مالیة مدققة. وبصورة عامة، تقوم المجموعة بإ

المالیة المدققة مركز مالي ومقدرة سداد مرضیة  یمكن قبول التسھیالت دون وجود ضمانات ملموسة كافیة، عندما تبین البیانات
 ومدعمة بتنازالً وضمانات وغیر ذلك، كما ھو مالئم. 

 
عام، یتم الحصول على الضمانات الشخصیة للشركاء/ المروجین/ أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المقترضة لدعم التسھیالت  بشكل

االئتمانیة. في جمیع األحوال، یقوم مراقب الحساب بإعداد بیان صافي الثروة للضامن، حتى تكون ھناك معلومات متوفرة وكافیة 
 في المستقبل في حالة تنفیذ الضمان.

 
یتم تقییم القیمة السوقیة للضمانات الملموسة من قبل المثمن المصدق علیھ من قبل المجموعة (للعقارات) أو على أساس السعر المتاح. 

  ذات الصلة. ةتمانیئاال تھذه الضمانات فقط الى حد التعرض المستحق للتسھیالیتم األخذ في االعتبار قیمة 
 

بمراجعة وتصدیق المبلغ القابل لإلقتراض لألوراق المالیة. كما تقوم باعتماد قائمة  االستثمارو من وقت آلخر، تقوم لجنة االئتمان
 األوراق المالیة المقبولة.

 
أن محفظة االئتمان الحالیة للمجموعة مضمونة في غالبیتھا عن طریق رھن ممتلكات العقارات التجاریة. ویمكن للمجموعة بیع 

 ام باإلجراءات القانونیة الالزمة. الموجودات كمالذ أخیر بعد القی
 

 السیاسة العامة إلدارة الضمانات  توجیھات ٤٫٥٫۷٫۱
المجموعة بتطویر توجیھات الضمانات المقبولة، حیث یجب أن تلبي الموجودات التي یقدمھا العمالء  : لقد قامتالضمانات المقبولة

 ضمانات مقبولة.  المعاییر التالیة العتبارھا
 

 تحتفظ الموجودات بقیمتھا، عند المستوى السائد في البدایة، ولغایة تاریخ استحقاق التسھیل الممنوح؛یجب أن  أ .
 یجب أن تكون تلك الموجودات قابلة للتحویل إلى النقد بسھولة إذا تطلب األمر ذلك (السیولة)؛ ب.
 یجب أن تكون ھناك سوق مناسبة للموجودات (قابلیة التسویق)؛ و ج.
 یجب أن تكون المجموعة قادرة على ممارسة حقوقھا على الموجودات عند الضرورة (قابلیة التطبیق).  د.
 

قبل التقییم أو المزید من المتابعة على الضمان المقدم، تتأكد إدارة االئتمان من وجود أدلة مقنعة على ملكیة المقترض  الملكیة:
 للموجودات. 

 
ت المقدمة كضمانات من قبل مصدر مناسب إما أن یكون داخلیاً (عن طریق قسم آخر في المجموعة) یتم تثمین جمیع الموجودا التثمین:

أو بواسطة مثمن خارجي (في حالة الضمانات المرتبطة بالعقارات) وتحتفظ المجموعة بقائمة من المثمنین المستقلین، المعتمدین من 
 اإلدارة. 

 
كوادر المختصة ضمن المجموعة یتم التثمین داخلیاً. وتمارس المجموعة التثمین عندما تتوفر ال تثمین االسھم والبضائع: أ .

 :الضماناتالداخلي على األنواع التالیة من 
 
 أسھم الشركات المحلیة؛ رھن 
 ألسھم والسندات الدولیة القابلة للتسویق؛ وا رھن 
 االقتراضیة.السلع  رھن 
 
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱٥ 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 (تتمة)مخاطر االئتمان  ٤٫٥
 

 (تتمة)تقلیل مخاطر االئتمان  ٤٫٥٫۷
 

 (تتمة)توجیھات السیاسة العامة إلدارة الضمانات  ٤٫٥٫۷٫۱
 

 األوراق المالیة والنشرات الدوریة وغیرھا.  باألسعار المتوفرة من أسواق المدرجةیتم تثمین األسھم 
 

منین مع مساعدة مث التالیة الضماناتإلى جانب الموجودات المذكورة أعاله فإنھ یتم أیضاً تثمین  تثمین العقارات وغیرھا: ب.
 : خارجیین

 
 العقارات؛ 
 المعدات والمكائن؛ و 
 .األحجار الكریمة والمجوھرات 
 

 وتطلب إدارة االئتمان من القسم المعني بالترتیب لعملیة التثمین من قبل المثمنین المعتمدین. 
 
 ما تتبع المجموعة التوجیھات االضافیة التالیة: ك
 

لضمانات / االرھنال یتم صرف أي تسھیل حتى یتم التوقیع بصورة صحیحة على وثائق االئتمان وكذلك التوقیع على  أ .
 و المطلوبة وتسجیلھا، حیثما یقتضي ذلك. ویمكن النظر في الحاالت االستثنائیة من قبل الجھات التي تمنح الموافقة؛

 
یتم حفظ جمیع الوثائق المستلمة كضمان أو لمساندة التسھیالت االئتمانیة في عھدة آمنة عن طریق إدارة االئتمان، ویجب  ب.

مقدمي الضمانات مفوضین ویتصرفون ضمن نطاق  أن تكون تحت مراقبة مزدوجة. یجب أن تتأكد المجموعة من أن
 صفتھم القانونیة.

 
 الضمانات  ٤٫٥٫۷٫۲

الحاالت التي یتم فیھا قبول خطاب ضمان صادر عن الشركة األم أو طرف ثالث كمخففات لمخاطر االئتمان، تتأكد المجموعة في 
وأنھ قد تم الحصول على رأي قانوني من مستشار قانوني یقیم في بلد الضامن (في الخارج)  ،من أن جمیع الضمانات غیر قابلة للنقض

ان، إذا كان الضامن/ المدین األصلي یقیم خارج البحرین ویجب أن تظل جمیع الضمانات صالحة حتى الضمتنفیذ فیما یتعلق بقابلیة 
 التسویة الكاملة للتسھیالت. كما أنھ ال یسمح بوجود أي حالة عدم تطابق في االستحقاق (سلبي) بین الضمان والتعرض. 

 
 إدارة العھدة / الضمانات ٤٫٥٫۷٫۳

الذي تعتمده المجموعة. وسوف تحصل إدارة  الوصي حق ملكیة الموجودات في عھدة المجموعة أو لدىیتم االحتفاظ بالموجودات أو 
 أمین على أساس سنوي. حافظ اإلئتمان على تأكید للموجودات التي یحتفظ بھا كل 

 
د في األصل وى الذي اعتمالضمانات دون التسدید الكامل لجمیع االلتزامات المالیة المتعلقة تفویضاً من نفس المست تسلیمویتطلب 

الضمان  متسلیعلى منح التسھیالت. ویجوز استبدال الضمان إذا كان الضمان الجدید یقلل من تعرض المجموعة للمخاطر. وعندما یتم 
 إدارة اإلئتمان بالحصول واالحتفاظ في سجالتھ على إقرار باالستالم من العمیل أو من یفوضھ. دیرللعمیل، یقوم م

 
 إئتمان الطرف اآلخر مخاطر ٤٫٥٫۸

المجموعة بتطبیق األسلوب الموحد لتخصیص رأس المال لمواجھة مخاطر اإلئتمان للطرف اآلخر. فقد وضعت المجموعة  قامت
ھیكالً داخلیاً لتحدید السقف االئتماني للطرف اآلخرعلى أساس التصنیفات الداخلیة/ الخارجیة لمختلف أنواع األطراف األخرى. كما 

موعة حدوداً للتركیز كنسبة مئویة من رأسمالھا على أساس التصنیفات الداخلیة والخارجیة. وفي حالة تخفیض/ تدھور وضعت المج
تصنیف أي طرف آخر، فإن المجموعة قد تطلب المزید من الضمانات أو تنصح الطرف اآلخر بتخفیض تعرضھ على أساس كل 

 حالة على حدة. 
 
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱٦ 

 
 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 مخاطر االئتمان (تتمة) ٤٫٥
 

 الطرف اآلخرمخاطر ائتمان  ٤٫٥٫۸
 

 التعرض ٤٫٥٫۸٫۱
یعكس قیاس التعرض الحد األقصى للخسارة التي قد تتكبدھا المجموعة في حالة فشل الطرف اآلخر من الوفاء بإلتزاماتھ. ویجب أن 

حق (تسھیالت التمویل واالستثمارات أو غیرھا)، یتم دائماً حساب التعرض على أساس الحدود المعتمدة أو التعرض الفعلي المست
 أیھما أعلى. 

 
 الطرف اآلخر ٤٫٥٫۸٫۲

یحدد الطرف اآلخر على أنھ طرف مدین (فرد/ شركة/ كیان قانوني آخر)، ضامن لمدین أو شخص یستلم أمواالً من المجموعة، 
 طرف یصدر سند ضمان في حالة وجود سند تحتفظ بھ المجموعة، أو طرف تبرم المجموعة معھ عقداً لمعامالت مالیة. 

 
 مجموعة تعرض ال ٤٫٥٫۸٫۳

ً أو المتصلة ببعضھا  عة على أنھ إجماليمجموتعرض الیتم تعریف  ً وثیقا التعرضات لكافة األطراف األخرى المرتبطة ارتباطا
البعض. ولھذا الغرض فإن المجموعة ھي عبارة عن طرفین آخرین أو أكثر مرتبطین ببعض بحیث تؤثر السالمة المالیة ألحدھما 

 سیطرة مباشرة أو غیر مباشرة على اآلخر (اآلخرین). على السالمة المالیة لآلخر (اآلخرین). ویكون لدى أحدھما 
 

 األخرى المتصلة األطراف ٤٫٥٫۸٫٤
األطراف المقابلة المرتبطة تشمل شركات أو أفراد مرتبطة بالمجموعة، وتشمل على وجھ الخصوص، مدراء المجموعة، (وممثلي 

لعالقة بالمجموعة، وأصحاب الوظائف الخاضعة لمراقبة مجلس اإلدارة المعینین)، والشركات التابعة والزمیلة، واألطراف ذوي ا
  المجموعة، وأفراد أسرھم المقربین، وأعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة. 

 
 التعرض الكبیر ٤٫٥٫۸٫٥

التعرض الكبیر ھو أي تعرض مباشر أو غیر مباشر أو ممول من قبل حقوق حاملي حسابات االستثمار لطرف آخر أو مجموعة من 
 لمجموعة. امن قاعدة رأسمال  %۱۰األطراف األخرى المرتبطة ببعضھا إرتباطاً وثیقاً یكون أكبر من أو یساوي 

 
 بحرین المركزي في الحاالت التالیة: ویشترط الحصول على موافقة خطیة مسبقة من مصرف ال

 من قاعدة رأسمال المجموعة؛ و %۱٥(فرد/ مجموعة) نسبة غیر مرتبط تجاوز تعرض أي طرف آخر إذا  أ .
المستوى من مجموع رأس المال الموحد، على  %۲٥ن أي تسھیل (جدید/ ممدد) ألي طرف مقابل مرتبط یتجاوز كاإذا  ب.

 الكلي
 

 للتعرضالحد األقصى  ٤٫٥٫۸٫٦
 لقد وضعت المجموعة حدوداً قصوى  للتعرض الداخلي على ضوء توجیھات مصرف البحرین المركزي. 

 
 تقدیم التقاریر ٤٫٥٫۸٫۷

األخرى (كما ھو موضح أعاله). وتقدم  تقدم المجموعة تقاریر دوریة لمصرف البحرین المركزي عن التعرضات الكبیرة لألطراف
مقاصتھا المجموعة التقاریر بشأن التعرضات على أساس إجمالي دون أي مقاصة. إال أن األرصدة المدینة على الحسابات یمكن 

 ذلك. ب مقابل األرصدة الدائنة إذا كان كالھما مرتبطین بنفس الطرف اآلخر، شریطة أن یكون لدى المجموعة حق قانوني ملزم للقیام
 

 أمور أخرى ٤٫٥٫۸٫۸
لمجموعة، فإن التعرض لألطراف األخرى المتصلة یمكن أن یتعھد بھا فقط بعد التفاوض واالتفاق علیھا دون شروط لكاستراتیجیة 

 ال تتحمل المجموعة أي تعرض لمدققي حساباتھا الخارجیین. أ. ویجب وعلى أسس تجاریة تفضیلیة
 

 قةمعامالت أطراف ذات العال ٤٫٥٫۹
. ۲۰۱۸ یونیو ۳۰كما في  المختصرة الموحدة المرحلیة فصاح فیما یتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة في البیانات المالیةاإلتم 

 طراف ذات العالقة على أسس تجاریة.األولقد تمت جمیع معامالت 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱۷ 
 

 
 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤

 

 
 مخاطر االئتمان (تتمة) ٤٬٥

 
 (أ))۲۳, ۳, ۱-(ك ع  التعرض لمخاطر االئتمان – ۷الجدول 

 
 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في  فترةجمالي التعرضات الممولة وغیر الممولة خالل الإومتوسط  ۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في  الممول وغیر الممول إجمالي التعرض اإلئتماني یلخص الجدول التالي مقدار

 

    

     

مجموع إجمالي 
 التعرض االئتماني
  ألف دینار بحریني

توسط إجمالي *م
التعرض االئتماني 

 ةللفتر
 ألف دینار بحریني

        الممولة
 ٦۹٫۸۸۹  ٦۰٫۸۱۳     المركزي المصرفنقد وأرصدة لدى البنوك و

 ٦۹٫٥۸۰  ۸۹٫۰٥۲     إیداعات لدى مؤسسات مالیة
 ٥٦۰٫۰۸۷  ٥٥۸٫۹٤٦     موجودات التمویل

 ۲۲٥٫۸٤۲  ۲۱٤٫٦۰۸     صكوكإستثمارات في 
 ۳۰٫۲۹۳  ۳۰٫۰۹٤     سھم ملكیة وصنادیقإستثمارات في أ

 ۱۷۹٫۳۷۰  ۱۷۹٫٤٤۷     إجارة منتھیة بالتملیك وإیجارات مستحقة القبض
 ۲۲٫٤۷۳  ۲۲٫۱٥٥     إستثمارات في شركات زمیلة

 ۲۷٫۲٦۲  ۲٦٫۷۳۷     إستثمارات في عقارات
 ۱۳٫۹۱۰  ۱۳٫۸۱٦     ومعداتممتلكات 

 ۱۱٫٦۲٦  ۱۲٫۲۷٦     موجودات أخرى
 ۱٫۲۱۰٫۳۳۲  ۱٫۲۰۷٫۹٤٤     المجموع

        
        غیر الممولة

 ۱٥۷٫۱٤٦  ۱٦٦٫٦۹۲     إلتزامات ومطلوبات محتملة 
 ۱٫۳٦۷٫٤۷۸  ۱٫۳۷٤٫٦۳٦     المجموع

 

 .السنوي الربعرصدة على أساس أرصدة نھایة *یتم حساب متوسط األ
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 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱۸ 
 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر .٤
 

 مخاطر االئتمان (تتمة) ٤٫٥
 

 (ب)) ۲۳, ۳, ۱ –(ك ع التوزیع الجغرافي  –مخاطر االئتمان  – ۸الجدول 
 

 :الرئیسیة للتعرض اإلئتماني، موزعة إلى مناطق جوھریة حسب األنواع ۲۰۱۸یونیو  ۳۰یلخص الجدول التالي التوزیع الجغرافي للتعرضات كما في 
 

 

 المجموع  الشرق األوسط  أوروبا  أمریكا الشمالیة 
ألف دینار  

 بحریني
ألف دینار  

 بحریني
ألف دینار  

 بحریني
ألف دینار  

 بحریني
        

 ٦۰٫۸۱۳  ٥۳٫۰٦۳  ۲٫۲٤۸  ٥٫٥۰۲ المركزي المصرفو نقد وأرصدة لدى البنوك
 ۸۹٫۰٥۲  ۸۹٫۰٥۲  -  - إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 ٥٥۸٫۹٤٦  ٥٤۸٫٤۸٦  ۱۰٫٤٦۰  - موجودات التمویل
 ۲۱٤٫٦۰۸  ۲۱۲٫۳٥۳  ۲٫۲٥٥  - صكوك إستثمارات في

 ۳۰٫۰۹٤  ۳۰٫۰۹٤  -  - سھم ملكیة وصنادیقإستثمارات في أ
 ۱۷۹٫٤٤۷  ۱۷۹٫٤٤۷  -  - إجارة منتھیة بالتملیك و إیجارات مستحقة القبض

 ۲۲٫۱٥٥  ۲۲٫۱٥٥  -  - زمیلةإستثمارات في شركات 
 ۲٦٫۷۳۷  ۲٦٫۷۳۷  -  - إستثمارات في عقارات

 ۱۳٫۸۱٦  ۱۳٫۸۱٦  -  - ممتلكات ومعدات
 ۱۲٫۲۷٦  ۱۲٫۲۷٦  -  - موجودات أخرى

 ۱٫۲۰۷٫۹٤٤  ۱٫۱۸۷٫٤۷۹  ۱٤٫۹٦۳  ٥٫٥۰۲ المجموع
 

 للتعرض االئتماني مبني على أساس بلد تأسیس الطرف اآلخر.  * التوزیع الجغرافي للتعرض موزع على مناطق جوھریة حسب األنواع الرئیسیة
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱۹ 
 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر .٤
 

 مخاطر االئتمان (تتمة) ٤٫٥
 

 (ج)) ۲۳, ۳, ۱ –(ك ع  التوزیع حسب القطاع الصناعي–مخاطر االئتمان  –۹الجدول 
 حسب القطاع الصناعي موزعة إلى األنواع الرئیسیة للتعرض االئتماني: ۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في  الممولةیلخص الجدول التالي توزیع التعرضات الممولة وغیر 

 

 
 

 

 تجاري
  وصناعي

بنوك 
ومؤسسات 

  عقاري  مالیة

 التمویل
الشخصي 
  واالستھالكي

مؤسسات 
 المجموع  أخرى  الحكومیة

ألف دینار 
 بحریني

ألف دینار  
 بحریني

 

ألف دینار  
 بحریني

 

دینار  ألف 
 بحریني

ألف دینار  
 بحریني

ألف دینار  
 بحریني

ألف دینار  
 بحریني

              الممولة
 ٦۰٫۸۱۳  -  ۳٦٫۲۲٥  -  -  ۲٤٫٥۸۸  - المركزي المصرفنقد وأرصدة لدى البنوك و

 ۸۹٫۰٥۲  -  ۱۸٫۳۰۳  -  -  ۷۰٫۷٤۹  - إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة
 ٥٥۸٫۹٤٦  ۳٦٫٤٦٤  ۲٫۲۷٤  ۲۸۹٫۷۲٦  ۹۱٫۳٥٦  ۲٥٫۳۰۳  ۱۱۳٫۸۲۳ موجودات التمویل

 ۲۱٤٫٦۰۸  ۲٫۹۷٦  ۲۰۳٫۲۱٤  -  ۸٫۰٤۹  ۳٦۹  - صكوك إستثمارات في
 ۳۰٫۰۹٤  ٤۲  -  -  ۲۳٫۳٤۰  ٦٫۷۱۲  - سھم ملكیة وصنادیقإستثمارات في أ

              إجارة منتھیة بالتملیك وإیجارات مستحقة
 ۱۷۹٫٤٤۷  ۱۲٫۹٦٦  ٦٫۲٦٥  -  ۱٤۹٫۷۹۲  -  ۱۰٫٤۲٤ القبض

 ۲۲٫۱٥٥  ۱۲٫٥٦۰  -  -  ٤٫۸٦۹  ٤٫۷۲٦  - إستثمارات في شركات زمیلة
 ۲٦٫۷۳۷  -  -  -  ۲٦٫۷۳۷  -  - إستثمارات في عقارات

 ۱۳٫۸۱٦  ۱۳٫۸۱٦  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات
 ۱۲٫۲۷٦  ۲٫۹٦۲  -  ۱٫۷٥٥  ٥٫٦۸۹  ۱٫۸۷۰  - موجودات أخرى

 ۱٫۲۰۷٫۹٤٤  ۸۱٫۷۸٦  ۲٦٦٫۲۸۱  ۲۹۱٫٤۸۱  ۳۰۹٫۸۳۲  ۱۳٤٫۳۱۷  ۱۲٤٫۲٤۷ المجموع
              

              غیر الممولة
 ۱٦٦٫٦۹۲  ۱۸٫٥٥۳  ۲۰٫۱۷۱  ۳٦٫۱۲۱  ٥۰٫۳۷۷  ۳٫۳۸۷  ۳۸٫۰۸۳ إلتزامات ومطلوبات محتملة

 ۱٫۳۷٤٫٦۳٦  ۱۰۰٫۳۳۹  ۲۸٦٫٤٥۲  ۳۲۷٫٦۰۲  ۳٦۰٫۲۰۹  ۱۳۷٫۷۰٤  ۱٦۲٫۳۳۰ المجموع



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۲۰ 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر .٤
 

 مخاطر االئتمان (تتمة) ٤٫٥
 

 (ھـ)) ۲۳, ۳, ۱ –( ك ع التسھیالت التمویلیة لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالیة أو مخاطر عالیة أخرى  –مخاطر االئتمان  - ۱۰الجدول 
 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰تمثل األرصدة التالیة التسھیالت التمویلیة لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالیة أو مخاطر عالیة أخرى كما في 

 

 
 إجمالي

  ألف دینار بحریني

الخسائر االئتمانیة 
لمرحلة ل المتوقعة

 الثالثة
  ألف دیناربحریني

 *صافي
 ألف دینار بحریني

      األطراف األخرى
 ٦٫۲۳۲  ۲٫۱۰٦  ۸٫۳۳۸ ۱الطرف اآلخر رقم       

 ۳٦۸  ۳٫۳۳٥  ۳٫۷۰۳  ۲الطرف اآلخر رقم 
 ۱۰٫٤۹۸  -  ۱۰٫٤۹۸ ۳الطرف اآلخر رقم 
 ۳٫۹٦۷  -  ۳٫۹٦۷ ٤الطرف اآلخر رقم 

 ۲٦٫٥۰٥٫٤٤  ٦۱  ۲۱٫۰٦٥ 
 ألف دینار بحریني. ۱۲۰بمبلغ  ۲و ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین * إجمالي 

   
 (و)) ۲۳, ۳, ۱ –( ك ع تركز المخاطر  –مخاطر االئتمان  - ۱۱الجدول 

 

 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰في كما من رأس مال البنك  %۱٥ البالغالفردي  المقترضحد تزید عن التالیة التي تعرضات اللدى البنك 

 
 إجمالي

  ألف دینار بحریني

لخسائر االئتمانیة ا
لمرحلة ل المتوقعة

 الثالثة
  ألف دیناربحریني

 *صافي
 ألف دینار بحریني

      األطراف األخرى
 ٤۱٫٦٦۰  -  ٤۱٫٦٦۰ ۱الطرف اآلخر رقم       

 ۳۸٫۹۰۳  -  ۳۸٫۹۰۳  ۲الطرف اآلخر رقم 
 ۲۰٫٥۲۲  -  ۲۰٫٥۲۲ ۳الطرف اآلخر رقم 
 ۱۹٫۰۲٤   -  ۱۹٫۰۲٤ ٤الطرف اآلخر رقم 

 ۱۲۰٫۱۰۹  -   ۱۲۰٫۱۰۹ 
 ألف دینار بحریني. ۹۲بمبلغ  ۲و ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین إجمالي * 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۲۱ 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر  .٤

 مخاطر االئتمان (تتمة) ٤٫٥
 )۳۸, ۳, ۱ –ز) (ك ع ( ۲۳, ۳, ۱ –(ك ع  توزیع االستحقاق التعاقدي المتبقي –مخاطر االئتمان  –۱۲الجدول 

. یتم اإلفصاح عن جمیع الموجودات التي لیس لھا إستحقاقات تعاقدیة ثابتة تحت إستحقاق غیر ۲۰۱۸یونیو  ۳۰بیان إستحقاق مجموع الموجودات على اساس االستحقاق التعاقدي كما في یلخص الجدول 
 محدد:

 

 
 لغایة

 شھر واحد
۱ -۳ 

 أشھر
 ۱۲ -٦ أشھر ٦ - ۳

 شھر
۱ - ۳ 

 سنوات
۳-٥ 

 سنوات
٥-۱۰ 

 سنوات
۱۰-۲۰ 

 سنة
 ۲۰أكثر من 
 سنة*

إستحقاق 
 غیر محدد

 المجموع

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف
 دینار بحریني

 ألف
 دینار بحریني

 ألف
 دینار بحریني

 ألف
 دینار بحریني

 ألف
 دینار بحریني

 ألف
 دینار بحریني

 ألف
 دینار بحریني

 ألف
 دینار بحریني

 ألف
دینار 
 بحریني

 ألف
 دینار بحریني

            الموجودات
            نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٦۰٫۸۱۳ ۳٥٫۱۲٤ - - - - - - - - ۲٥٫٦۸۹ المركزي المصرفو
 ۸۹٫۰٥۲ - - - - - - - - - ۸۹٫۰٥۲ إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 ٥٥۸٫۹٤٦ - ۲٦٫۱٤٤ ۳٫٥۱۳ ٤۱٫۳۲۲ ۹۳٫۹۳۲ ۱۹۱٫۷۰۳ ٦۸٫٦٥۲ ٥۳٫۱۸۸ ٦٥٫٤۲۲ ۱٥٫۰۷۰ موجودات التمویل
 ۲۱٤٫٦۰۸ - - - ۱۲۹٫٦۷۹ ۱٫٦۳۱ ۳۲٫۰۷۲ ۲۰٫۸۷۳ ۱۹٫۲۱۳ ۸٫۰۹٥ ۳٫۰٤٥ صكوك إستثمارات في

            سھم ملكیةإستثمارات في أ
 ۳۰٫۰۹٤ ۳۰٫۰۹٤ - - - - - - - - - وصنادیق

            إجارة منتھیة بالتملیك
 ۱۷۹٫٤٤۷ - ۱۲٫٤٤٤ ۷۷ ٥۹٫۲۷۹ ۲۸٫٦۱۰ ٤۳٫۳۹٤ ۱۲٫٤۹۲ ٦٫٤۳۰ ۱٤٫٦٥۱ ۲٫۰۷۰ وإیجارات مستحقة القبض

 ۲۲٫۱٥٥ ۲۲٫۱٥٥ - - - - - - - - - إستثمارات في شركات زمیلة
 ۲٦٫۷۳۷ ۲٦٫۷۳۷ - - - - - - - - - في عقاراتإستثمارات 

 ۱۳٫۸۱٦ ۱۳٫۸۱٦ - - - - - - - - - ممتلكات ومعدات
 ۱۲٫۲۷٦ ۷٫٤۹۰ - - - ۳٫۲۷٤ ۳۱٦ ۳٤۱ ٤۱ ٥۹۰ ۲۲٤ موجودات أخرى

            
 ۱٫۲۰۷٫۹٤٤ ۱۳٥٫٤۱٦ ۳۸٫٥۸۸ ۳٫٥۹۰ ۲۳۰٫۲۸۰ ۱۲۷٫٤٤۷ ۲٦۷٫٤۸٥ ۱۰۲٫۳٥۸ ۷۸٫۸۷۲ ۸۸٫۷٥۸ ۱۳٥٫۱٥۰ مجموع الموجودات

 
 
  



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۲۲ 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر  .٤

 مخاطر االئتمان (تتمة) ٤٫٥
 

 (د))۲٤, ۳, ۱-ك ع (ب)،  ۲٤, ۳, ۱، )ح( ۲۳, ۳, ۱-الصناعي) (ك ع التعرضات المنخفضة القیمة والتعرضات الفائت موعد استحقاقھا والمخصصات (حسب القطاع –مخاطر االئتمان  –۱۳الجدول 
 

 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰مخصصات المفصح عنھا حسب القطاع الصناعي الرئیسي كما في الو المتأخرةتسھیالت الیلخص الجدول التالي التسھیالت المنخفضة القیمة و

 

عقود 
التمویل 

اإلسالمیة 
المتعثرة أو 

الفائت موعد 
استحقاقھا 
أومنخفضة 

  القیمة
 التحلیل الزمني للعقود التمویلیة اإلسالمیة المتعثرة أو

 الثني عشر شھراً الخسائر االئتمانیة المتوقعة   الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة  أو منخفضة القیمة المتأخرة

 

العقود 
 التمویلیة

 ۳اقل من  
 أشھر*

أشھر  ۳من 
إلى سنة 

 واحدة

 ۳إلى  ۱من 
 سنوات

 ۳أكثر من 
 سنوات 

الرصید في  
 بدایة

 الفترة

 المخصص
 الفترة خالل

 (صافي)

شطب 
/ التكالیف

رجاع تاس
 مخصصات 

 الفترة خالل

الرصید في 
 الفترة نھایة

 
في بدایة  الرصید
 الفترة

 

 صافي
 الفترة اتمخصص

في نھایة الرصید 
  الفترة

 ألف  
 دینار

 بحریني

 ألف  
 دینار 

 بحریني

 ألف 
 دینار 

 بحریني

 ألف
 دینار 

 بحریني

 ألف 
 دینار

 بحریني

 ألف  
 دینار 

 بحریني

 ألف 
 دینار 

 بحریني

 ألف
 دینار 

 بحریني

 ألف
 دینار 

 بحریني

 ألف  
 دینار

 بحریني

 ألف 
 دینار

 بحریني

 ألف 
 دینار

 بحریني

                
 ۱٫۱۱۹ )٤٫۸٦۲( ٥٫۹۸۱  ۷٫٤۰٥ ۱ ٦٫۷٤۷ ٦٥۹  ۲٤۳ ٥۳ ۱۹٫۰۷٥ ۳٦٫۸۰٤  ٥٦٫۱۷٥ تجاري وصناعي

 ۱٫۳۹۱ )٥۰۰( ۱٫۸۹۱  ۱٤٫۸۷۷ ۲٫۸٥٤ ۱٫۸۳۳ ۱٥٫۸۹۸  ۲٤٫٦۰۹ ٥۸۰ ۱٫۹٥۸ ۳٤٫۹۲٦  ٦۲٫۰۷۳ عقاري

 ۲٤۹ ۱۰۰ ۱٤۹  ٤٦ - ۳۱ ۱٥  - ۱٤ ۷٦ -  ۹۰ بنوك ومؤسسات مالیة

 ۲٫٤۲٥ )۱۹۸( ۲٫٦۲۳  ۸٫۷۷۰ ۲۱ ۲۲۷ ۸٫٥٦٤  ۳٫۰۹٦ ۲٫۷٦۲ ۳٫۳۸۹ ۲٥٫٤٥٥  ۳٤٫۷۰۲ تمویل شخصیة / استھالكي
 ۱٫۱۰۰ )۱٫٦۸۱( ۲٫۷۸۱  ۳٫۹۰۸ ٥۱ ۱٫۰۰۳ ۲٫۹٥٦  ۲۲٥ ٤٫۳۰٥ ۳٫۳۷۰ ۱۱٫٥۳٥  ۱۹٫٤۳٥ أخرى

 ٦٫۲۸٤ )۷٫۱٤۱( ۱۳٫٤۲٥  ۳٥٫۰۰٦ ۲٫۹۲۷ ۹٫۸٤۱ ۲۸٫۰۹۲  ۲۸٫۱۷۳ ۷٫۷۱٤ ۲۷٫۸٦۸ ۱۰۸٫۷۲۰  ۱۷۲٫٤۷٥ المجموع 
 

 أو منخفضة القیمة. المتأخرةیوماً متعلقة بالعقود التمویلیة اإلسالمیة المتعثرة أو  ۹۰تتضمن مبالغ غیر مستحقة ومبالغ فات موعد استحقاقھا ألقل من  *
  



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۲۳ 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر  .٤
 مخاطر االئتمان (تتمة) ٤٫٥

 
 (ج)) ۲٤, ۳, ۱(ط) ،  ۲۳, ۳, ۱ –والمخصصات (حسب اإلقلیم الجغرافي) (ك ع  المتأخرةالتعرضات المنخفضة القیمة والتعرضات  –مخاطر االئتمان  - ۱٤الجدول 

 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في  اإلقلیم الجغرافيمخصصات المفصح عنھا حسب الیلخص الجدول التالي التسھیالت المنخفضة القیمة وتسھیالت الفائت موعد إستحقاقھا و
 
 الخسائر    عقود التمویل 
 االئتمانیة المتوقعة  الخسائر   ةالمتعثر اإلسالمیة 
 األولى و  تینلمرحلل  االئتمانیة المتوقعة  أو المتأخرة أو 
 الثانیة  لمرحلة الثالثةل  منخفضة القیمة 
 ألف دیناربحریني  ألف دیناربحریني  ألف دینار بحریني 
      
 ٦٫۲۸٤  ۳٥٫۰۰٦  ۱۷۲٫٤۷٥ األوسطالشرق       

 ٦٫۲۸٤  ۳٥٫۰۰٦  ۱۷۲٫٤۷٥ المجموع
 

  التسھیالت التمویلیة المعاد ھیكلتھا –مخاطر االئتمان  - ۱٥الجدول 
 

 

 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في  فترةخالل ال یلخص الجدول التالي إجمالي مقدار التسھیالت التمویلیة المعاد ھیكلتھا
 
   الخسائر   
   ئتمانیة المتوقعة اال   
 صافي  لمرحلة الثالثةل  الرصید 
 ألف دینار بحریني  ألف دینار بحریني  ألف دینار بحریني 
      

 ۷٤٤٫٦۷۷  ۳٥٫۰۰٦  ۷۷۹٫٦۸۳ )۱( مجموع التمویالت اإلسالمیة
 ۸۱۹  -  ۸۱۹ )۲( تسھیالت تمویلیة معاد ھیكلتھا

 %۰٫۱۱  %۰٫۰۰  %۰٫۱۱ النسبة المئویة
 .۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في  ومتأخرة الفترةالتي تمت إعادة ھیكلتھا خالل ألف دینار بحریني و ٥٦۰بمبلغ تسھیالت  یستثني* 
 ألف دینار بحریني. ٦٫۲۸٤بمبلغ  ۲و ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین إجمالي ) ۱(
ألف دینار بحریني.    ۱۸٥بمبلغ  ۲و ۱للمرحلتین الخسارة االئتمانیة المتوقعة ) إجمالي ۲(



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۲٤ 
 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 مخاطر االئتمان (تتمة) ٤٫٥
 

 و(ج)) (ب) ۲٥, ۳, ۱ –(ك ع تقلیل مخاطر االئتمان  – ۱٦الجدول 
 

 :المؤھلةبالضمانات  المضمونة حسب عقود التمویل اإلسالمیة ۲۰۱۸یونیو  ۳۰یلخص الجدول التالي التعرض كما في 
 
 إجمالي التعرضات المضمونة  

  تمكینضمان   
 

 أخرى
 ألف  

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
     

 ٤٥٫۳۸٤  ٤٦٫۱۹۸   تمویلالموجودات 
 ۲۳٫۹۸۷  ٥٤  وإیجارات مستحقة القبضإجارة منتھیة بالتملیك 

 ٦۹٫۳۷۱  ٤٦٫۲٥۲  المجموع
 
 

 (ب)) ۲٦, ۳, ۱ -(ك ع  ائتمان الطرف اآلخر – ۱۷الجدول 
 

ما في ك تخفیض على قیمة الضمانیلخص الجدول التالي تعرض مخاطر إئتمان الطرف اآلخر المضمون بالضمانات بعد تطبیق 
 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰
إجارة منتھیة   موجودات التمویل  

وإیجارات بالتملیك 
 مستحقة القبض

 المجموع 

 دینار بحریني ألف  دینار بحریني ألف  دینار بحریني ألف  
       التعرض:
 ۱۱٥٫٦۲۳  ۲٤٫۰٤۱  ۹۱٫٥۸۲  مضمونة*

 ٦۲۲٫۷۷۰  ۱٥٥٫٤۰٦  ٤٦۷٫۳٦٤   غیر مضمونة*
 ۷۳۸٫۳۹۳  ۱۷۹٫٤٤۷  ٥٥۸٫۹٤٦   المجموع

       ضمانات محتفظ بھا:
 ۹٫٤۲۲  ۱۱۲  ۹٫۳۱۰  نقدیة -
 ٥٫۹۹۰  ۳  ٥٫۹۸۷   ضمانخطابات  -
 ٥٫٦۷۷  -  ٥٫٦۷۷  أسھم -
 ۱۸٫٥۸۳  ۱٥٫۲۸۹  ۳٫۲۹٤  عقاریة - 

 ۳۹٫٦۷۲  ۱٥٫٤۰٤  ۲٤٫۲٦۸  المجموع
       

 %۳٤٫۳۱  %٦٤٫۰۷  %۲٦٫٥۰  الضمانات كنسبة من التعرضات المضمونة
 

 على مبلغ العقارات المرھونة. %۳۰بنسبة  تخفیض على قیمة الضمانتم تطبیق 
 صافي من الخسائر االئتمانیة المتوقعةتعرضات موجودات التمویل واإلجارة منتھیة بالتملیك ھي * 
 
 
 
 
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۲٥ 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 مخاطر السوق  ٤٫٦

 المقدمة  ٤٫٦٫۱
مخاطر السوق كما ھو محدد من قبل مصرف البحرین المركزي "كمخاطر حدوث الخسائر في المراكز المدرجة  المجموعة تعرف

 الناتجة عن التغیرات في أسعار السوق". العمومیة وغیر المدرجة في المیزانیة 
 

 مصادر مخاطر السوق  ٤٫٦٫۲
لع. وأسواق األسھم أو الس ربح وأسواق الصرف األجنبيبالنسبة للمجموعة فإن مخاطر السوق قد تنتج عن التغیرات في معدالت ال

 ویمكن أن تخضع معاملة واحدة أو منتج مالي واحد ألي عدد من ھذه المخاطر. 
 

تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال  مخاطر معدل الربح ھي عبارة عن حساسیة المنتجات المالیة تجاه التغیرات في معدالت الربح.
الت الربح على الربحیة المستقبلیة أو القیم العادلة لألدوات المالیة. تعتقد إدارة المجموعة بأن المجموعة غیر تأثر التغیرات في معد

معرضة لمخاطر معدل ربح جوھریة نتیجة لعدم تطابق إعادة تسعیر معدالت أرباح الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار تحدث في فترات مماثلة. إن توزیع االستثمار حیث إن إعادة تسعیر الموجودات و

أرباح حقوق حاملي حسابات االستثمار ھي بناءاً على إتفاقیات تقاسم األرباح، لذلك فأن المجموعة غیر معرضة ألي مخاطر معدل 
ھي عبارة عن حساسیة المنتجات المالیة للتغیرات في أسعارصرف العمالت األجنبیة  مخاطر صرف العمالت األجنبیة ربح جوھریة.

الفوریة. وقد تتعرض قیمة محفظة المجموعة المتكونة من عدد من العمالت لھذه المخاطر عند إعادة تحویلھا إلى العملة األساسیة 
 للمجموعة. 

 
غیرات في أسعار األسھم. مخاطر األسھم تنشأ من االحتفاظ بمراكز مخاطر أسعار األسھم ھي حساسیة المنتجات المالیة الى الت

مفتوحة في أسھم حقوق الملكیة أو الألدوات المبنیة على حقوق الملكیة، وبالتالي خلق تعرضات للتغیر في أسعار السوق ألسھم حقوق 
دوات حقوق الملكیة. تتضمن ھذه أحفظة قامت المجموعة بوضع ھیكل للحدود لمراقبة والسیطرة على مخاطر السوق في م الملكیة.

                    ستحقاق. ال تمتلك المجموعة محفظة تجاریة كما إلوحدود ا ،وحدود المراكز ،الحدود الحدود القصوى إلیقاف الخسارة
 . ۲۰۱۸ یونیو ۳۰في 

 
م للتغیرات في أسعار السلع. بما إنھ یت ھي عبارة عن مخاطر كامنة في المنتجات المالیة تنتج عن حساسیة المنتجات مخاطرالسلع

تحدید األسعار في أسواق السلع من خالل العوامل األساسیة (أي عرض وطلب السلعة االساسیة) فإن ھذه االسواق قد ترتبط ارتباطاً 
 مختلفة.  رتباطھا أقل عبر قطاعاتقویاً ضمن نطاق قطاع معین ویكون ا

 
 إستراتیجیة مخاطر السوق  ٤٫٦٫۳

 ً المخاطر وأي تعدیالت جوھریة في سیاسات  على األقل)، إستراتیجیة یتحمل مجلس إدارة المجموعة مسئولیة اعتماد ومراجعة (سنویا
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتعزیز المستمر المخاطر  المخاطر. تتحمل اإلدارة العلیا للمجموعة مسئولیة تطبیق إستراتیجیة

 للسیاسات واإلجراءات المتبعة لتحدید وقیاس ومراقبة والسیطرة على المخاطر.
 

تماشیاً مع أھداف إدارة مخاطر المجموعة ومستویات تحمل المخاطر، فإن اإلستراتیجیات المحددة إلدارة مخاطر السوق تشتمل على 
 ما یلي: 

 
  ؛مجموعة بإدارة تعرضھا لمخاطر السوق عن طریق تقییم كل منتج/ نشاط جدید من حیث مخاطر السوق المرتبطة بھتقوم الس .۱
 تقوم المجموعة بالمبادرة لقیاس مخاطر السوق في محفظتھا ومراقبة تلك المخاطر بصورة مستمرة؛س .۲
) الصادر عن ۱لبات رأس المال التنظیمي (العنصر تحتفظ المجموعة في جمیع األوقات بما یكفي من رأس المال وفقا لمتط .۳

 ؛مصرف البحرین المركزي
تقوم المجموعة بوضع ھیكل للحدود للمراقبة والسیطرة على مخاطر السوق في محفظتھا. ستتضمن ھذه الحدود على حدود س .٤

 وحدود االستحقاق. ، حدود القصوى لوقف الخسارة، حدود حساسیة العوامل،المراكز
لسوق ا فحص للضغوطات باستخدام أسوأ السیناریوھات لتقییم تأثیر التغیرات في قیمة المجموعة بصورة دوریة بإجراء تقومس .٥

 نتیجة لتغییر ظروف السوق؛
 و؛تقوم المجموعة بمطابقة مقدار الموجودات ذات المعدل العائم مع المطلوبات ذات المعدل العائمس .٦
ألجنبیة التي ترغب في التعامل بھا وتدیر بفاعلیة مخاطر السوق لكافة العمالت األجنبیة تحدد المجموعة بوضوح العمالت اس .۷

 ھا.لالتي لدى المجموعة تعرض جوھري 
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 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 مخاطر السوق (تتمة) ٤٫٦
 

 منھجیة قیاس مخاطر السوق ٤٫٦٫٤
أسالیب قیاس مخاطر السوق استخدام عدد من األسالیب لقیاس مخاطر السوق. وتستخدم أسالیب قیاس المخاطر المذكورة في تشمل 

 ھذا الجزء لقیاس مخاطر السوق في محفظة المتاجرة والمحفظة المصرفیة على حد سواء. 
 

 ا والسیطرة علیھا ھي كالتالي: أن األسالیب المختلفة التي تستخدمھا المجموعة لقیاس مخاطر السوق ومراقبتھ
 

 ؛ لیوم واحدالمواقف المفتوحة  أ .
 حدود إیقاف الخسارة؛  ب.
 حدود حساسیة العوامل؛  ج.
 ؛ وفحص الضغوطات د.

 تحلیل فجوة مخاطر معدل الربح.  ھـ.
 

 مراقبة مخاطر السوق وھیكل الحدود  ٤٫٦٫٥
لمخاطر ا قسمیقوم مستوى التحمل لمخاطر السوق. و اإلدارة التنفیذیة ومجلسلجنة الموجودات والمطلوبات من خالل اللجنة  تقترح

اق تعرض المجموعة ضمن نطعلى فظ اوقسم الخزانة استناداً لھذه المستویات من التحمل بوضع الحدود المناسبة للمخاطر التي تح
 حدود التحمل االستراتیجیة للمخاطر عبر مجموعة من التغیرات المحتملة في أسعار ومعدالت السوق. 

 
 مراقبة الحدود  ٤٫٦٫٦

والتأكد من أن الحدود تقع ضمن المعاییر الموضوعة، ویقدمان  ،المخاطر بمراقبة حدود المخاطر لكل معاملة وحدةیقوم قسم الخزانة و
 قاریر دوریة عن ذلك لإلدارة العلیا. ت
 

 خرق الحدود  ٤٫٦٫۷
في حالة خرق أي حد، فإنھ یتطلب الحصول على موافقة لالستمرار في المعاملة. ویتم تقدیم تقریر فوري إلى لجنة الموجودات 

ویتم مراجعة  .للحصول على موافقتھا إلى اللجنة التنفیذیة بھذا الخرق والمطلوبات بعد كل خرق ألي حد جوھري. كما یتم تقدیم تقریر
 في السنة على األقل أو كلما تطلب األمر. ةالحدود مر

 
 عملیة مراجعة المحفظة ٤٫٦٫۸

بمراجعة محفظة موجودات ومطلوبات المجموعة لتقییم التعرض الكلي للمجموعة لمخاطر  المخاطر على أساس شھري یقوم قسم
ً بمراقبة تعرض السوق. وكجزء من عملیة المراجعة ھذه، ی لسوق مقابل حدود تحمل لالكلي المجموعة قوم قسم المخاطر أیضا

المخاطر التي وضعھا مجلس اإلدارة. وكما یقوم ھذا القسم بمراجعة مدى التقید بالحدود المعتمدة للسیطرة على مخاطر السوق. وفي 
أو  المخاطر قسم رئیسعمال بعد مراجعتھا من قبل یتم ابالغھا إلى وحدات األ ،حالة وجود أي تغییرات في حدود مخاطر السوق

بل حسب الصالحیات المفوضة المعتمدة من ق ،واعتمادھا من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات أو اللجنة التنفیذیةالرئیس التنفیذي 
 التدقیق على مستوى نةعلى أساس ربع سنوي من قبل لجالعمومیة مجلس اإلدارة. یتم مراجعة التعرضات الواردة في المیزانیة 

 مجلس اإلدارة.
 

 تقدیم التقاریر ٤٫٦٫۹
المخاطر على فترات منتظمة بإعداد تقاریر عن إدارة مخاطر السوق. وتھدف ھذه التقاریر إلى تزوید االدارة العلیا في  یقوم قسم

 المجموعة بأحدث صورة عن تعرض المجموعة لمخاطر السوق. 
 

 فحص الضغوطات ٤٫٦٫۱۰
معلومات تلخص تعرض المجموعة للظروف القصوى، ولكنھا ظروف محتملة، وتقدم طریقة لقیاس تنتج ضغوطات فحوصات ال

المخاطر في المجموعة فئات من الضغوطات ھي، معدالت  ویحدد قسمل التغیرات القصوى في األسعار. ومراقبة المحفظة مقاب
أسوأ الصدمات المحتمل حدوثھا واقعیاً في السوق لكل فئة من  الربح ومعدالت صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. ویتم تحدید

  فئات الضغوطات. 
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 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 مخاطر السوق (تتمة) ٤٫٦
 

 األجنبیةالشركة التابعة  ٤٫٦٫۱۱
 لیس لدى المجموعة أي شركة تابعة أجنبیة. 

 
 (ب)) ۲۷, ۳, ۱ –(ك ع  متطلبات رأس المال لمخاطر السوق – ۱۸الجدول 

 
 :یونیو ۳۰متطلبات رأس المال لمخاطر صرف العمالت األجنبیة كما في ل ىدنقصى واألاأل حدالیلخص الجدول التالي 

 

مخاطر صرف    
 العمالت األجنبیة

 ألف   
 دینار بحریني

    
 ۱٫۲۱۳   القیمة القصوى لمتطلبات رأس المال

 ۷۷۷   القیمة الدنیا لمتطلبات رأس المال
 

 المخاطر التشغیلیة ٤٫۷
 

 المقدمة ٤٫۷٫۱
المخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل في األنظمة أو األخطاء البشریة أو التجاوزات أو األحداث الخارجیة. عندما 
یفشل أداء الرقابة، فأن المخاطر التشغیلیة یمكن أن تسبب ضرر على السمعة، ولھا أثار قانونیة أو تنظیمیة، أو تؤدي إلى خسارة 

مجموعة إزالة جمیع المخاطر التشغیلیة، ولكنھا تستطیع إدارة وتقلیل ھذه المخاطر من خالل الرقابة والمتابعة ضمن مالیة. ال تتوقع ال
إطار العمل للمخاطر الممكنة. وتتضمن عملیة الرقابة فصل الوظائف بطریقة فعالة، تقییم إجراءات الصالحیات والتسویات، تدریب 

 لك إستخدام التدقیق الداخلي.     الموظفین، تقییم العملیات، بما في ذ
 

 مصادر المخاطر التشغیلیة  ٤٫۷٫۲
 یمكن تصنیف مختلف مصادر المخاطر التشغیلیة التي تواجھھا المجموعة بشكل عام إلى الفئات التالیة:

 
ر یالتي تنشأ نتیجة لعدم كفایة عدد الموظفین وھیكل المكافآت غیر الجذاب ونقص في سیاسات تطو مخاطر األشخاص .۱

 الموظفین وإجراءات التعیین وعالقات العمل المھنیة غیر الصحیة وبیئة العمل غیر األخالقیة.

تجاریة فضالً عن األعمال ال ،والقصور في تطبیق الرقابة ،التي تنشأ نتیجة لعدم كفایة الضوابط العامة مخاطر العملیات .۲
 یة عملیة الرقابة وتقدیم التقاریر.وعدم مالئمة وكفا ،وممارسات السوق واإلجراءات الغیر السلیمة

وحذف  في الوقت المناسب،للمعلومات  االفتقار –المعلومات  مصادقیةتنشأ نتیجة  التي مخاطر أنظمة تكنولوجیا المعلومات .۳
 وتقادم األجھزة وتدني جودة البرامج. ،وفشل األجھزة نتیجة لزیادة في تدفق التیار الكھربائي ،وازدواجیة البیانات

 كوارث الطبیعیة أو غیر الطبیعیة (من صنع اإلنسان)المخاطر خارجیة تنشأ من  .٤

 ستراتیجیة إدارة المخاطر التشغیلیةإ ٤٫۷٫۳
ة بإجراء المجموع بالتنسیق مع كل وحدة من وحدات العمل. قامت المجموعة بتحدید مصادر المخاطر التشغیلیة ستقوم ،ستراتیجیةكا

 .لتحدید المخاطر التشغیلیة التي تتعرض لھا وتخطط لعمل تمرین متواصل ومستمر ،تقییم ذاتي للمخاطر
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 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤

 (تتمة) المخاطر التشغیلیة ٤٫۷
 (تتمة) إستراتیجیة إدارة المخاطر التشغیلیة ٤٫۷٫۳

 
 ستقوم المجموعة بصورة مستمرة على: 

 
 بالمخاطر المحددة؛أ. تقییم مدى فعالیة الرقابة المرتبطة 

 ؛ و، وأحداث الخسائرب. مراقبة منتظمة لبیان المخاطر التشغیلیة والتعرضات الجوھریة للخسائر
ة من واحتمال الخسائراإلجمالی ،تكون فیھا عرضة للمخاطر وتقییم تأثیرھا المحتمل ج. تحدید حاالت الضغط والسیناریوھات التي
 خالل حدث واحد یؤدي إلى مخاطر أخرى.

 
 وتقدیم التقاریر مراقبة المخاطر التشغیلیة  ٤٫۷٫٤
ح نھج ثابت لتقدیم المعلومات ذات الصلة إلى اإلدارة العلیا للكشف السریع وتصحی إتباعالرقابة الداخلیة وعملیة تقدیم التقاریر تضمن 

 أوجھ القصور في السیاسات والعملیات واإلجراءات إلدارة المخاطر بصورة مستمرة، وعمل مراجعات دوریة. 
 

 إلدارةا للتمكن من اإلدارة  العلیا ومجلس إن الھدف من عملیة تقدیم التقاریر ھو التأكد من أن المعلومات ذات الصلة تقدم إلى اإلدارة
 للمخاطر التشغیلیة. تضمن ھذه العملیة إتباع نھج ثابت لتقدیم المعلومات التي تمكن من اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة. الفعالة

 
 تقلیل المخاطر التشغیلیة والسیطرة علیھا   ٤٫۷٫٥

ة وتقرر اإلجراءات المناسب ،بتحدید جمیع المخاطر التشغیلیة الجوھریة ،إدارة المخاطروحدات تقوم وحدات األعمال، وبالتشاور مع 
بالنسبة للمخاطر التي ال یمكن السیطرة علیھا، ستقرر وحدات األعمال بالتعاون  استخدامھا لمراقبة و/أو تقلیل المخاطر. التي سیتم

تحویل المخاطر خارج  وأوى النشاط التجاري المتعلق بھا، خفض مست وأقبول المخاطر،  یمكن مع قسم المخاطر ما إذا كان
ة المخاطر لوحدات األعمال المشاركة في وضع خطط وحدالعالقة بصورة نھائیة. تسھل  يمن النشاط ذ أو االنسحاب ،المجموعة

  لتقلیل المخاطر.
 

 (أ) و (ب) و(ج)) ۳۰, ۳, ۱ –(ك ع تعرض المخاطر التشغیلیة  – ۱۹الجدول 
 الجدول التالي مقدار التعرضات الخاضعة ألسلوب المؤشر األساسي للمخاطر التشغیلیة ومتطلبات رأس المال ذات الصلة:یلخص 

 
 إجمالي الدخل  
 ۲۰۱۷ 

 ألف
 دینار بحریني

۲۰۱٦ 
 ألف

 دینار بحریني

۲۰۱٥ 
 ألف

 دینار بحریني
 ٥۱٫٤٥۳ ٥۳٫۹۹۳ ٦۰٫٦٥٤ مجموع إجمالي الدخل      
    
  مؤشرات المخاطر التشغیلیة   

 ٥٥٫۳٦٦ لف دینار بحریني)أمتوسط إجمالي الدخل (
 ۱۲٫٥ المضاعف

 ٦۹۲٫۰۸۱ 
 %۱٥ الجزء المؤھل لغرض الحساب   

   ۱۰۳٫۸۱۲ للمخاطر التشغیلیة (الف دینار بحریني) وزونةمجموع التعرضات الم
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۲۹ 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 مراكز األسھم في المحفظة المصرفیة   ٤٫۸
 

مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر انخفاض القیم العادلة ألسھم حقوق الملكیة نتیجة للتغیرات في مستویات مؤشرات األسھم وقیمة 
 مخاطر أسعار األسھم من محفظة استثمار المجموعة. تعرضات كل سھم على حده. تنتج 

 
ة المالی البیاناتي ف مع تلك المفصح عنھا  فقتت ،ةذات الصلمنھجیات التقییم واالفتراضات الرئیسیة  بما في ذلك ،السیاسات المحاسبیة

  الملكیةضمن حقوق  التي تظھر بالقیمة العادلة بأدوات أسھم حقوق الملكیة . یتم االحتفاظ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱الموحدة كما في 
تم االحتفاظ بجمیع اإلستثمارات األخرى متضمنة اإلستثمارات في یمالیة، وواالستثمارات العقاریة ألغراض تحقیق مكاسب رأس 

 إستراتیجیة طویلة األجل.  الشركات الزمیلة لفترات
 

 )(ب) و(ج) و(ز) ۳۱, ۳, ۱ –(ك ع مخاطر مراكز األسھم في المحفظة المصرفیة  ۲۰ - الجدول
 

یلخص الجدول التالي مجموع المبالغ وإجمالي متوسط تعرضات األسھم على أساس ھیاكل التمویل حسب نوعیة عقود التمویالت 
 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰واالستثمارات كما في 

 

 

 مجموع
إجمالي 
 )۱( التعرضات

متوسط 
إجمالي 
 )۲( التعرضات

 تداول
 عام

 محتفظ
 بھا

 بصورة خاصة

الموجودات 
 وزونةالم

 للمخاطر
 متطلبات

 رأس المال

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
       

       استثمارات في أسھم
 ٦٫۰۱۱ ٤۸٫۰۸۹ ۲٤٫۹٦۳ - ۲٤٫۹٦۳ ۲٤٫۹٦۳ حقوق الملكیة 

 ٦٫۹٦٦ ٥٥٫۷۲۷ ۱٤٫۱٦۸ - ۱٤٫۱٦۸ ۱٤٫۱٦۸ صنادیق
 ۱۲٫۹۷۷ ۱۰۳٫۸۱٦ ۳۹٫۱۳۱ - ۳۹٫۱۳۱ ۳۹٫۱۳۱ المجموع        
 
 .ألف دینار بحریني ۹٫۰۳۷ والبالغاألرصدة ھي إجمالي مخصص انخفاض القیمة  )۱(
 .الربع السنويأرصدة نھایة یتم حساب متوسط األرصدة على أساس  )۲(
 

 )و(و) (د) و (ھـ) ۳۱, ۳, ۱ –ائر األسھم في المحفظة المصرفیة (ك ع أو خس ارباح ۲۱ - الجدول
 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في  الفترةأو (الخسائر) المحققة وغیر المحققة المتراكمة خالل  رباحیلخص الجدول التالي األ

 
 ألف

 دینار بحریني
 

  
 إعداد التقاریر المالیة  الفترةمحققة متراكمة ناتجة من البیع أو التصفیة خالل  أرباح -
 ولكن لیس من خالل بیان المحققة المحتسبة في بیان المركز المالي الموحد مجموع الخسائر غیر 
   الموحد لدخلا -

 ۱فئة حقوق الملكیة العادیة غیر محققة متضمنة في رأس المال  أرباح ۷۱۸
 ۲غیر محققة متضمنة في رأس المال فئة  ارباح ٦٫۱٤٥
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 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 حسابات االستثمار أصحابحقوق   ٤٫۹
 

الدخل. لذلك فإن  معادلةمن أجل  قد تحتاج المجموعة إلى خفض أو زیادة خسائر أو أرباح بعض حقوق حاملي حسابات االستثمار
المجموعة معرضة لبعض من مخاطر تقلبات األسعار على الموجودات الممولة من قبل حقوق حاملي حسابات االستثمار. یتطلب 

من الموجودات  %۳۰كزي بأن تحتفظ المجموعة برأس المال لتغطیة مخاطر تقلبات األسعار الناتجة عن مصرف البحرین المر
 الممولة من قبل حقوق حاملي حسابات االستثمارعلى أساس تناسبي. 

تي بالطریقة الالستثمار أموال حاملي الحسابات على أساس عقد المضاربة ، إن المجموعة مخولة من قبل حاملي حسابات االستثمار
مناسبة دون وضع أي قیود على متى وكیف وألي غرض یتم فیھ إستثمار األموال. وبموجب ھذا الترتیب یمكن للمجموعة  اتراھ
أو مع األموال األخرى التي لدى المجموعة الحق في  ،أموال حاملي حسابات االستثمار مع أموالھ الخاصة (حقوق المالك) مزج

أو أي أموال أخرى التي ال تستلمھا المجموعة على أساس عقد المضاربة). یشارك حاملي  ،ات الجاریةاستخدامھا (مثل الحساب
كبدة متأي خسائر  حسابات االستثمار والمجموعة في عوائد األموال المستثمرة. في مثل ھذا النوع من العقود، ال تتحمل المجموعة

أو بسبب مخالفة  ،المجموعة ھمال الجسیم أو سوء تصرف متعمد من قبلفیما عدا الخسارة الناتجة عن اإل ،في الوعاء المشترك
من الربح  %۲تنازل البنك عن ، فترةخالل الوحاملي حسابات االستثمار.  للشروط والبنود المتفق علیھا بین المجموعة المجموعة

 . حاملي حسابات االستثمارل توزیع أرباح تنافسي ، بھدف المحافظة علىمن رسوم المضارب

حیث یتطلب  ،ال یتم إستثمار المبلغ المستلم من العمیل لصالح حقوق حاملي حسابات االستثمار بالكامل في محفظة اإلستثمار المختارة
باإلضافة إلى ذلك، یتطلب من المجموعة تخصیص مبلغ  .باحتیاطي نقدي لدى مصرف البحرین المركزي االحتفاظ من المجموعة

. یتم تحدید ألموالاشغیلیة. یتم إستالم الدخل المخصص لودائع حاملي حسابات االستثمار وفقاً إلستخدام ھذه معین لتلبیة المتطلبات الت
 معدل اإلستخدام من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بموافقة ھیئة الرقابة الشرعیة.

الموجودات والمطلوبات بمراجعة مثل ھذه  تقوم لجنةولمجموعة، ل ااألعمال داخ وحداتاقتراح المنتجات الجدیدة من قبل  یتم طرح
. تتطلب جمیع المنتجات الجدیدة موافقة للمجموعة المخاطروعمال األ إستراتیجیة المقترحات لضمان أن المنتج الجدید یتماشى مع

 ر مجموعةعالیة توفمضافة خبراء في خلق منتجات ذات قیمة  أعمال المجموعةوحدات لدي یوجد ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك. 
یتم وضع معلومات عن منتجات جدیدة أو أي  وبیان مخاطر.والفترات الزمنیة واسعة من المنتجات، وذات عائد متوقع ومضمون 

 تغییر في المنتجات الحالیة على الموقع اإللكتروني للمجموعة أو یتم نشرھا في وسائل اإلعالم. 

ي . یتم التحقیق فعضو المنتدب للتجزئةرفع الشكاوى مباشرةً إلى الالمجموعة وحدات خاصة لضمان الجودة تقوم ب قد وضعتل
 الشكاوى المقدمة من قبل موظفین لیس لھم عالقة مباشرة بموضوع الشكاوى.

 ۹أشھر،  ٦أشھر،  ۳شھر واحد،  بعمالت مختلفة لفترات استحقاق تتراوح من حقوق حاملي حسابات االستثمار تعرض المجموعة
شھراً. تغطي عقود العمالء الموقعة جمیع بنود وشروط االستثمار، بما في ذلك الفترة، أساس توزیع األرباح  ۳٦شھراً و ۱۲أشھر، 

 والسحب المبكر. 

 يبانتظام معدل العائد الذ حقوق حاملي حسابات االستثمار ھي مصدر تمویل جوھري للمجموعة، لذلك تراقب المجموعة أن حیث
ل المضارب لحصة دخ تنازل كلي أو جزئي المنافسین لتقییم توقعات حقوق حاملي حسابات االستثمار. تقدم سیاسة المجموعة یقدمھ 

 من االستثمار من أجل توفیر عائد معقول لمستثمریھا. 

 مارأموال حاملي حسابات االستثأموالھا وأموال حقوق حاملي حسابات االستثمار التي یتم إستثمارھا معاً. یتم استثمار  تمزج المجموعة
 لمثل ھذه الحسابات.  الموجوداتذه ھمن ویتم تخصیص الدخل موجودات في 
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 (تتمة) حقوق حاملي حسابات االستثمار  ٤٫۹
 

رة االستثمار. یتم إستثمار وإداقامت المجموعة بوضع سیاسات وإجراءات موثقة قابلة للتطبیق على محفظة حقوق حاملي حسابات 
 أموال حقوق حاملي حسابات االستثمار وفقا لمتطلبات الشریعة اإلسالمیة.

 
یجب تخصیص أرباح االستثمار الممول بصورة مشتركة من قبل المجموعة وحقوق حاملي حسابات االستثمار بینھما وفقا لمساھمة 

ثمار الممول بصورة مشتركة. ال یتم احتساب المصروفات التشغیلیة التي یتم في االست المجموعة وحاملي حسابات االستثمار كل من
ة، بصورة مشترك في حساب االستثمار. وفي حالة الخسارة الناتجة من المعامالت في االستثمار الممول تكبدھا من قبل المجموعة

فائض من ھذه الخسارة من إحتیاطي  فأنھ یجب أوال خصم ھذه الخسارة من األرباح غیر الموزعة، إن وجدت. یجب خصم أي
مخاطر االستثمار. ویجب خصم أي خسارة متبقیة من إجمالي رصید الصندوق المتوفر في الوعاء المشترك، كما ھو في ذلك التاریخ، 

تخصیص بخالل الفترة، قام البنك  .الممزوجالوعاء وحقوق حاملي حسابات االستثمار في  بالتناسب مع المساھمة المعنیة للمجموعة
 مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین األولى والثانیة نحو حاملي حسابات االستثمار.

 
یومأً) من حقوق أصحاب حسابات االستثمار  ۹۰الموجودات المتعثرة (متخلفة السداد ألكثر من بعض یقوم البنك مؤقتاً بتخصیص 

النخفاض قیمة ھذه الموجودات على حقوق ملكیة المساھمین. المبالغ المستردة  إلى حقوق ملكیة المساھمین، ویحتسب مخصصاً محدداً 
من ھذه الموجودات منخفضة القیمة ال تخضع للتخصیص بین حقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكیة المساھمین. یتخذ 

یتم تخصیص الموجودات واإلیرادات ذات البنك خطوات تصحیحیة على ھذه الموجودات المتعثرة، ومتى ما أصبحت إیجابیة األداء، 
مخصصات انخفاض القیمة (إن وجدت) المتعلقة  العالقة بین حقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكیة المساھمین.

ھذه  مبالغ مستردة من ةبالموجودات المتعثرة  الموزعة على حاملي حسابات اإلستثمار یتم توزیعھا على مساھمي حقوق الملكیة. أی
  .لحسابات توزع أیضا على مساھمي حقوق الملكیةا
 

المبكر من قبل حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل اإلنتھاء من فترة اإلستحقاق، سیتم تطبیق أسلوب االستخدام  في حالة السحب
 الفعلي. 

 
في حالة الودائع ألجل محدد، یسمح ألصحاب حسابات اإلستثمار سحب ودائعھم قبل تمام المدة عن طریق دفع مبلغ رمزي / غرامة. 

 یقوم البنك بتحویل ھذه الغرامات للصنادیق الخیریة. 
 

 ت أدناه في موقع البنك األلكتروني:فصاحاتوجد افصاحات إضافیة مثل اإل
 قد یكون حساب اإلستثمار مناسب لھمأ) خصائص المستثمرین التي 

 ، والتوزیعاالستردادات الشراء، ب) إجراء
 ھذه المنتجات للمستثمرین    إتاحةج) معلومات عن منتجات المجموعة وطریقة 

 
 (أ)) ۳۳, ۳, ۱ –(ك ع  اإلستثمار حسب النوع حقوق حاملي حسابات ۲۲-الجدول 

 
 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰یلخص الجدول التالي توزیع حقوق حاملي حسابات االستثمار كما في 

 
 ألف

 دینار بحریني
 

  
 

 مؤسسات مالیةبنوك و ٥۷٫۸۲۹
 أفراد ومؤسسات غیر مالیة ٦۷٥٫۱٤٤

  
 المجموع ۷۳۲٫۹۷۳
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 (د) و(و)) ۳۳, ۳, ۱ –(ك ع  اإلستثمار نسب حقوق حاملي حسابات ۲۳ - الجدول
    :۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة  للفترةیلخص الجدول التالي عائد متوسط الموجودات وحصة المضارب كنسبة من مجموع ربح االستثمار 

 
 *یتم احتساب متوسط الموجودات الممولة من قبل حقوق حاملي حسابات االستثمار باستخدام أرصدة نھایة الشھر.

 
 (ھـ) و(ز)) ۳۳, ۳, ۱-(ك ع . نسب حقوق حاملي حسابات االستثمار ۲٤ –الجدول 

یلخص الجدول التالي الربح الموزع  لحقوق حاملي حساب اإلستثمار ونسب التمویل لمجموع حاملي حساب اإلستثمار حسب نوع 
 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في للفترة حاملي حساب اإلستثمار 

 
متوسط معدل العائد  

 المعلن عنھ
إجمالي الربح  نسبة 

الموزع حسب نوع 
حاملي حسابات 

 اإلستثمار

نسبة إستثمارات  
حاملي حسابات 

إلى  اإلستثمار
إجمالي حاملي 

  حسابات اإلستثمار
 %۱۸٫٥۲  %۱٫۲۰  %۰٫۱۳ حسابات التوفیر (متضمنة فیفو)       

 %۰٫٦۰  %۰٫۲۸  %۰٫۸۰ شھر واحد –حسابات محددة 
 %۰٫۲۰  %۰٫۰۹  %۰٫۸۰ أشھر ۳ –حسابات محددة 
 %۰٫۳٤  %۰٫۱٦  %۰٫۸٥ أشھر ٦ –حسابات محددة 
 %۰٫۰۰  %۰٫۰۰  %۰٫۹٥ أشھر ۹ –حسابات محددة 
 %۱٫۷۸  %۱٫۰۰  %۱٫۰۰ سنة واحدة –حسابات محددة 
 %۰٫۰۰  %۰٫۰۰  %۳٫٥۰ شھادات استثمار

 %۰٫٦٤  %۰٫٥۱  %۱٫٥۰ أقرأ
 %۲۳٫٦۳  %۱٫٦۱  %۰٫۱۳ تجوري

 %٥٤٫۳۰  %۹٥٫۱٤  %۲٫۰۳ الخاصة ودائع العمالء
      
   ۱۰۰%  ۱۰۰% 
 

 .خالل الربع السنوي احتساب وتوزیع األرباح على أساس متوسط األرصدةیتم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الربح المدفوع على متوسط موجودات حقوق حاملي حسابات االستثمار* ۰٫۸۸%
  

 من الموجودات ذات التمویل المشترك اإلیراداتإجمالي على المضارب  رسوم ٤۳٫۹۲%
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 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 (تتمة)حقوق حاملي حسابات االستثمار   ٤٫۹
 

 (ح) و(ط)) ۳۳, ۳, ۱-(ك ع حقوق حاملي حسابات االستثمار إلى إجمالي التمویل . ۲٥-الجدول 
 

یلخص الجدول التالي نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمویل لكل نوع مع أنواع العقود المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة إلى 
 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰نسبة إجمالي التمویل كما في 

 
  نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمویل

  ممولة ذاتیا أصحاب حسابات االستثمار  المجموع 
ألف دینار  % النسبة

 بحریني
ألف دینار  النسبة %

 بحریني
ألف دینار  النسبة %

 بحریني
 

 *إجمالي موجودات التمویل      
 مرابحة ۱۲۱٫۳۲۸ %۲٦٫۳٤ ۳۳۹٫۳۰٤ %۷۳٫٦٦ ٤٦۰٫٦۳۲ ۱۰۰%
 المؤسسات    ۷۱٫٤۳۲ %۲٦٫۳٤ ۱۹۹٫۷٦٦ %۷۳٫٦٦ ۲۷۱٫۱۹۸ ۱۰۰%
 التجزئة    ٤۹٫۸۹٦ %۲٦٫۳٤ ۱۳۹٫٥۳۸ %۷۳٫٦٦ ۱۸۹٫٤۳٤ ۱۰۰%
 مشاركة ۲۷٫۲۳۸ %۲٦٫۳٤ ۷٦٫۱۷۰ %۷۳٫٦٦ ۱۰۳٫٤۰۸ ۱۰۰%
 المؤسسات    ۳٫٤۸۷ %۲٦٫۳٤ ۹٫۷٤۸ %۷۳٫٦٦ ۱۳٫۲۳٥ ۱۰۰%
 التجزئة    ۲۳٫۷٥۱ %۲٦٫۳٤ ٦٦٫٤۲۲ %۷۳٫٦٦ ۹۰٫۱۷۳ ۱۰۰%
 المجموع ۱٤۸٫٥٥٦ %۲٦٫۳٤ ٤۱٥٫٤۷٤ %۷۳٫٦٦ ٥٦٤٫۰٤۰ ۱۰۰%

       

  
  

  
إجمالي إجارة منتھیة بالتملیك 

 القیض** وإیجارات مستحقة
 المؤسسات    ۱۳٫٦۰۲ %۲٦٫۳٤ ۳۸٫۰۳۹ %۷۳٫٦٦ ٥۱٫٦٤۱ ۱۰۰%
 التجزئة    ۳۳٫۹۷۷ %۲٦٫۳٤ ۹٥٫۰۱۹ %۷۳٫٦٦ ۱۲۸٫۹۹٦ ۱۰۰%
 المجموع ٤۷٫٥۷۹ %۲٦٫۳٤ ۱۳۳٫۰٥۸ %۷۳٫٦٦ ۱۸۰٫٦۳۷ ۱۰۰%

       
 الخسائر االئتمانیة مخصص       

 ۲و ۱المتوقعة للمرحلتین  )۱٫٦٥٥( %۲٦٫۳٤ )٤٫٦۲۹( %۷۳٫٦٦ )٦٫۲۸٤( ۱۰۰%
       

 المجموع ۱۹٤٫٤۹۰ %۲٦٫۳٤ ٥٤۳٫۹۰۳ %۷۳٫٦٦ ۷۳۸٫۳۹۳ ۱۰۰%
 

 ألف دینار بحریني. ۲۲٫۰٥۹)  بمبلغ ۳* صافي من خسارة ائتمانیة متوقعة (المرحلة 
 ألف دینار بحریني. ۱۲٫۸۱٦)  بمبلغ ۳** صافي من خسارة ائتمانیة متوقعة (المرحلة 

 
 (ح)و(م)و(ن)) ۳۳, ۳, ۱–ك ع في األرباح حسب نوع الحساب ( حقوق حاملي حسابات االستثمارحصة  ۲٦ –الجدول 

 
  إجمالي العائد المحول الى   المحول الى  الربح المدفوع

  على أصحاب احتیاطي متوسط رسوم مخاطر احتیاطي الى أصحاب
 نوع الحساب حسابات اإلستثمار معادلة المضاربة مضاربال ستثمارإلا حسابات اإلستثمار

       
 تجوري ٤٫۰۹۸ - ۹۷٫۳۲% ۳٫۹۸۸ - ۱۱۰

 ادخار ۲٫۸۹۲ - ۹۷٫٤۱% ۲٫۸۱۷ - ۷٥
 فیفو ۳۱۸ - ۹۷٫٥۹% ۳۱۱ - ۷

 ودائع إقرأ ۱۲۳ - ۷۱٫۳۳% ۸۸ - ۳٥
 ودائع محددة ۱۰٫۸٦۷ - ۳۹٫۳۳% ٤٫۲۸۰ - ٦٫٥۸۷

       ٦٫۸۱٤ - ۱۱٫٤۸٤  - ۱۸٫۲۹۸  
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۳٤ 

 
 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 (تتمة)حقوق حاملي حسابات االستثمار   ٤٫۹
 

 (ط) و (م) و(ن)) ۳۳, ۳, ۱ –(ك ع . حصة حقوق حاملي حسابات االستثمار من الربح ۲۷ - الجدول
لفترة لیلخص الجدول التالي حصة األرباح المكتسبة والمدفوعة لحقوق حاملي حسابات االستثمار والمجموعة بصفتھا مضارب 

 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 

 بحریني رألف دینا -ل إلى/من االحتیاطیاتحصة الربح المكتسبة من قبل حاملي حسابات االستثمار قبل التحوی ۱۸٫۲۹۸
 نسبة حصة الربح المكتسبة من قبل حاملي حسابات االستثمار قبل التحویل إلى/من االحتیاطیات ۲٫٥۰%

 ألف دینار بحریني -المدفوعة لحاملي حسابات االستثمار بعد التحویل إلى/من االحتیاطیات حصة الربح  ٦٫۸۱٤
 نسبة حصة الربح المدفوعة لحاملي حسابات االستثمار بعد التحویل إلى/من االحتیاطیات ۰٫۹۳%

 ألف دینار بحریني -حصة الربح المدفوعة للبنك كمضارب  ۱۱٫٤۸٤
 
 

 ))ف( ۳۳, ۳, ۱ –(ك ع . نسبة عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار على معدل عائد الربح ۲۸ - الجدول
 

                         المنتھیة  للفترةأو معدل الربح لحسابات االستثمار تقاسم األرباح  وزعالمالعائد یلخص الجدول التالي متوسط معدل 
 :۲۰۱۸ یونیو ۳۰في 

 
 (ق) و (ص)) ۱٫۳٫۳۳ –(ك ع حسب نوع الموجودات  . حقوق حاملي حسابات االستثمار۲۹ - الجدول

 
لفترة لیلخص الجدول التالي أنواع الموجودات التي یتم فیھا إستثمار الصنادیق والتخصیص الفعلي بین مختلف أنواع الموجودات 

 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 

         كما في
یونیو  ۳۰

۲۰۱۸ 

 
 التغیرات

 الفترةخالل 

 فيكما 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 

 

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 

    
 المركزي المصرفونقد وأرصدة لدى البنوك  ۳۰٫۳۳٤ ٦٥٥ ۳۰٫۹۸۹

  *إجمالي موجودات التمویل ٤۳۳٫۱٦۸ )۱۷٫٦۹٤( ٤۱٥٫٤۷٤
 *إجمالي إجارة منتھیة بالتملیك و إیجارات مستحقة القبض ۱۳۱٫٥٤٥ ۱٫٥۱۳ ۱۳۳٫۰٥۸

 االئتمانیة المتوقعة ةرالخسا )۳٫۷۷۸( )۸۹۰( )٤٫٦٦۸(
 استثمارات في أوراق مالیة ۱۸۹٫٤۷۸ )۳۱٫۳٥۸( ۱٥۸٫۱۲۰

 استثمارات في عقارات  ٥٫۳۲۹ )٥٫۳۲۹( -
 موجودات أخرى ۷٫٦۸۰ )۷٫٦۸۰( -
 المجموع ۷۹۳٫۷٥٦ )٦۰٫۷۸۳( ۷۳۲٫۹۷۳    

 
 . ۳لمرحلة في امتوقعة الئتمانیة االخسارة الصافي من  *
 

  

  أشھر ۳ أشھر ٦ شھر ۱۲ شھر ۳٦
     

 حاملي حسابات اإلستثمارإلى  وزعنسبة متوسط العائد المعدل الم ۱٫۹۲% ۱٫۷۲% %۱٫۸٥ ۳٫٦۲%



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۳٥ 

 
 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 (تتمة) حقوق حاملي حسابات االستثمار ٤٫۹
 

 ))ث( ۳۳, ۳, ۱ –(ك ع . حصة الربح المكتسب والمدفوع لحقوق حاملي حسابات االستثمار ۳۰ - الجدول
 

ونسب األرباح المكتسبة من قبل المجموعة والمدفوعة لحقوق حاملي حسابات االستثمار على مدى الخمس  مبلغیلخص الجدول التالي 
 سنوات السابقة:

 

 ربح مكتسب
  )تمویل مشترك(

 ربح مدفوع
 (لحقوق حاملي حسابات االستثمار)

 النسبة% ألف دینار بحریني  النسبة% ألف دینار بحریني 
      

۲۰۱۸ ۲٦٫۱٥٫ ٥٥۰٦٫  %٦۸۱٤ ۱٫۸۷% 
۲۰۱۷ ٤۷٫۳۱٤٫٥ ٥۱%  ۱۱٫۳٦٤ ۱٫٤۳% 
۲۰۱٦ ۳۸٫۹۷۷ ٤٫٥۱%  ۸٫۳٥٦ ۰٫۹۷% 
۲۰۱٥ ۳۷٫۱۸۸ ٤٫۷۸%  ٥٫۷۳۳ ۰٫۷٤% 
۲۰۱٤ ۳۱٫۲۳۷ ٤٫٦۳%  ۷٫٥۳۹ ۱٫۱۲% 

      
 

 ))ت( ۳۳, ۳, ۱ –(ك ع  . معالجة الموجودات الممولة من قبل حقوق حاملي حسابات اإلستثمار۳۱ - الجدول
 

 الموجودات 

الموجودات 
 وزونةالم

 للمخاطر

الموجودات 
للمخاطر  وزونةالم

ألغراض كفایة 
 رأس المال

متطلبات رأس 
 المال

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
     

 - - - ۳۰٫۹۸۹ المركزي المصرفالبنوك و نقد وأرصدة لدى
 ٤٫۰۷٦ ۳۲٫٦۰٥ ۱۰۸٫٦۸۳ ٤۱٥٫٤۷٤  )۱( موجودات التمویل

 ۱۷۹ ۱٫٤۳۲ ٤٫۷۷۲ ۱٥۸٫۱۲۰ )۲( إستثمارات في الصكوك
 ۸۸۳ ۷٫۰٦۱ ۲۳٫٥۳۸ ۱۳۳٫۰٥۸ )۱( إجارة منتھیة بالتملیك

      ۷۳۷٫٦٤۱ ۱۳٦٫۹۹۳ ٤۱٫۰۹۸ ٥٫۱۳۸ 
 
ألف دینار بحریني. ۲۹٤٫٦بمبلغ  ۲و ۱التعرض ھو إجمالي الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین  )۱(  
ألف دینار بحریني. ۳۸بمبلغ  ۲و ۱التعرض ھو إجمالي الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین  )۲(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۳٦ 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 مخاطر السیولة  ٤٫۱۰
 

 المقدمة  ٤٫۱۰٫۱
"المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عندما یحین إستحقاقھا نتیجة لعدم   تعرف مخاطر السیولة بأنھا

 قدرتھا على الحصول على التمویل الكافي أو لتصفیة الموجودات". 
 

 مصادر مخاطر السیولة  ٤٫۱۰٫۲
 یمكن تصنیف مصادر مخاطر السیولة على نطاق واسع كالتالي: 

 
 ھي مخاطر عدم القدرة على تمویل صافي التدفقات نتیجة لسحب غیر متنبأ بھ لرأس المال أو الودائع؛ یلأ. مخاطر التمو

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

 
 ج. مخاطر الحدث ھي مخاطر تخفیض التصنیف أو أخبار سلبیة عامة أخرى تؤدي إلى فقدان ثقة السوق في المجموعة.

 
 إستراتیجیة تمویل البنك ٤٫۱۰٫۳

. لھذا الغرض، ھ الحاجةقتضیوتعدیل اإلستراتیجیة القائمة بحسب ما ت یقوم المجلس بمراجعة إستراتیجیة التمویل على أساس سنوي
زء من جفإن جمیع وحدات األعمال تقوم بإبالغ  قسم الخزانة بمتطلباتھم المتوقعة للسیولة والمساھمات في بدایة كل سنة مالیة ك

 السنویة.  الموازنة التقدیریة إعدادعملیة 
 

لمركز المالي. إن ابیان على ا متوقع في السیولة واالحتیاجات التمویلیة لتمویل ھذا العجز وتأثیرھ تبرز إستراتیجیة التمویل أي عجز
 المضغوطة وتحدید خطة العمل ھاتمیثاق مخاطر المجموعة وسیاسة السیولة تعالج الخطة الطارئة للسیولة للتعامل مع السیناریو

 التي یمكن اتخاذھا في حالة فقدان السیولة في السوق. 
 

 إستراتیجیة مخاطر السیولة  ٤٫۱۰٫٤
تقوم المجموعة بمراقبة مراكز السیولة عن طریق مقارنة إستحقاق الموجودات والمطلوبات في فترات زمنیة مختلفة لغایة شھر 

تقوم المجموعة بإجراء فحص الضغوطات  .سنوات ۳سنوات وأكثر من  ۳-۱و أشھر إلى سنة واحدة ٦أشھر و  ٦-۳أشھر و  ۳-۱و۱
 كجزء منباستخدام أسوأ السیناریوھات لتقییم تأثیر التغیرات في ظروف السوق على سیولة المجموعة.  على أساس دوري

 العمالء. تحتفظ المجموعة بقاعدة كبیرة من العمالء وعالقات جیدة مع  ،ھااستراتیجیت
 

 ،ة المخاطر بعمل مراجعات/تعدیالت دوریة (على األقل سنویا) إلستراتیجیة مخاطر السیولةوحدیقوم  قسم الخزانة بالتنسیق مع 
 التي یتم تقییمھا من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات قبل عرضھا على اللجنة التنفیذیة ومجلس اإلدارة العتمادھا.و
 

 طر السیولة تقنیات قیاس مخا ٤٫۱۰٫٥
 تراقب المجموعة مخاطر السیولة من خالل لجنة الموجودات والمطلوبات.

 
 مراقبة مخاطر السیولة  ٤٫۱۰٫٦

ة المخاطر وقسم الخزانة. وبناء على ھذه الحدود، قام قسم وحدوضعت المجموعة حدود لتحمل مخاطر السیولة التي یتم إبالغھا إلى 
مناسبة للمخاطر والتي تحافظ على تعرضات المجموعة ضمن حدود تحمل المخاطر المخاطر وقسم الخزانة بوضع حدود 

 . االستثمار حساباتحقوق ملكیة أصحاب و في الحسابات الجاریة التغیرات المحتملة في حاالت السیولة االستراتیجیة على مجموعة من
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۳۷ 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 (تتمة)مخاطر السیولة  ٤٫۱۰
 

 ھیكل حدود السیولة ٤٫۱۰٫۷
المختلفة لضمان إدارة ومراقبة السیولة على النحو األمثل. لقد وضعت المجموعة الحدود التالیة  تستخدم المجموعة مزیج من الحدود

 لمراقبة مخاطر السیولة: 
 

  و السیولة؛ أ. حدود فجوة
  .ب. حدود نسبة السیولة

 
 فحص الضغوطات لمخاطر السیولة ٤٫۱۰٫۸

 لتقییم ما إذا كان لدى المجموعة ما یكفي من السیولة، یتم مراقبة أداء التدفقات النقدیة للمجموعة في ظل الظروف المختلفة. 
 

 خطة التمویل الطارئة ٤٫۱۰٫۹
بعمل تدریبات للتمویالت الطارئة التي توضح اإلجراءات الواجب إتباعھا من قبل المجموعة، في حال حدوث أزمة  قامت المجموعة

سیولة أو الحاالت التي تواجھ فیھا المجموعة ضغوطات السیولة. ستشكل خطة التمویل الطارئة امتدادا لعملیات إدارة السیولة الیومیة، 
لتمویل من الموارد. یناقش ویراقب أعضاء لجنة الوصول للموجودات السائلة وإدارة من اكافي  قدروتتضمن على المحافظة على 

 الموجودات والمطلوبات الوضع ضمن فترات زمنیة منتظمة لضمان وجود سیولة كافیة لدى المجموعة. 
 

 )۳۷, ۳, ۱ –(ك ع . نسب السیولة ۳۲ - الجدول
 

 

 سنوات السابقة: یلخص الجدول التالي نسب السیولة على مدى الخمس
 

۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  
      

۷٫۸۳% ۷٫٤۹% ٦٫۱۲% ٦٫٥۸% ۷٫۳۷% 
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات 

 مجموع الموجودات مالیة/
  )۱(التمویل اإلسالمي/ ودائع العمالء ۸۳٫٦۳% %۸۰٫۰٤ ۸٥٫۱۳% ۸۰٫٥۳% ۷٤٫٤۸%
 /مجموع الموجودات)۱(ودائع العمالء ۷۳٫۰۹% ۷٥٫۳۲% ۷۷٫٤۳% ۷۷٫٥۰% %٦٤٫۷٤
/ مطلوبات  )۲(موجودات قصیرة األجل ۱۹٫٤۷% %۲۰٫۳٥ ۱۸٫٥۳% ۲۲٫۳۸% %۳۳٫۸٦

 )۳(قصیرة األجل
 /مجموع الموجودات)٤(موجودات سائلة ۹٫٥۰% ۹٫۳۸% %۸٫۹٥ %۱۰٫۲٦ %۱۰٫۲٤

 نمو في ودائع العمالء )٤٫٥۹%( ۱۷٫٦۲% %٦٫٦٤ ۷٫٤۸% )%۸٫۲٤(
 
 تحتوي ودائع العمالء على حسابات جاریة للعمالء وحقوق ملكیة ألصحاب حسابات اإلستثمار.  )۱(
 .خالل سنة) تستحقإیداعات لدى مؤسسات مالیة (تحتوي موجودات قصیرة األجل على نقد وأرصدة لدى البنوك و )۲(
 نةسمستحقة خالل داعات من مؤسسات مالیة (تحتوي مطلوبات قصیرة األمد على حسابات جاریة للعمالء، مطلوبات أخرى، إی )۳(

 .)سنةخالل  تستحق( ) و حقوق ملكیة أصحاب حسابات اإلستثمارةواحد
 فمصرالمركزي (بإستثناء اإلحتیاطي المطلوب من قبل  المصرفوأرصدة لدى البنوك و نقدموجودات سائلة على تحتوي  )٤(

 .خالل سنة) تستحق( البحرین المركزي) و إیداعات لدى مؤسسات مالیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۳۸ 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 مخاطر معدل الربح  ٤٫۱۱
 مخاطر معدل الربح ھو التأثیر المحتمل لعدم التطابق بین معدل عائد الموجودات والمعدل المتوقع للتمویل نتیجة لمصادر التمویل. 

 
جموعة.  الحالي وكذلك المتوقع للمالعمومیة تقوم اإلدارة العلیا بتحدید مصادر تعرضات مخاطر معدل الربح على أساس ھیكل المیزانیة 

 من الممكن أن تنتج مخاطر معدل الربح في المجموعة نتیجة للمعامالت التالیة:
 أ. معامالت المرابحات؛ 
 ب.معامالت الوكاالت؛

 تملیك؛ ج. إجارة منتھیة بال
 د. الصكوك؛ و

 .إستثمارات المشاركةھـ. 
 

تعتقد إدارة المجموعة أن المجموعة لیست معرضة مخاطر معدل ربح جوھریة نتیجة لعدم تطابق إعادة تسعیر معدل الربح 
 حسابات للموجودات، والمطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،  ألن إعادة تسعیر الموجودات، والمطلوبات، وحقوق حاملي

االستثمار تحدث في فترات متماثلة. توزیع األرباح لحاملي حسابات االستثمار یستند على اتفاقیات تقاسم األرباح. بالتالي، ال تتعرض 
 المجموعة ألي مخاطر جوھریة من معدل الربح.

 
 صادر مخاطر معدل الربحم ٤٫۱۱٫۱

 المجموعة بشكل عام إلى الفئات التالیة:یمكن تصنیف مختلف مخاطر معدل الربح التي تواجھھا 
مخاطر إعادة التسعیر التي تنتج من االختالفات في توقیت تواریخ اإلستحقاق (للمعدل الثابت) وإعادة تسعیر الموجودات  أ.

ض رن إعادة التسعیر ھذه تعإ. بما إن معدالت الربح تختلف، فالعمومیة والمطلوبات والمراكز غیر المدرجة في المیزانیة
 متوقعة. دخل المجموعة والقیمة اإلقتصادیة المعنیة لتقلبات غیر

 
مخاطر منحنى العائد التي تنتج من التحویل غیر المتوقع في منحنى العائد األمر الذي یكون لھ تأثیر سلبي على دخل  ب.

 القیمة اإلقتصادیة المعنیة. / المجموعة
 

ط بین التعدیل في المعدل المكتسب على المنتجات المسعرة والمعدل المدفوع التي تنتج من نقص االرتبا المخاطر األساسیة ج.
وف ن الفروق سإعلى األدوات المالیة المختلفة بخالف خصائص إعادة التسعیر المشابھة. عندما تتغیر معدالت الربح، ف

 مطلوبات واألدوات غیر المدرجةتؤدي إلى تغیرات غیر متوقعة في التدفقات النقدیة والعوائد الموزعة بین الموجودات وال
 بتواریخ استحقاق مشابھھ أو إعادة التسعیر المتكررة.العمومیة في المیزانیة 

 
تشیر مخاطر التعویض التجاري إلى ضغوطات السوق لدفع عائد یتجاوز المعدل الذي تم اكتسابھ على الموجودات المالیة  د.

 ات دون األداء مقارنة مع معدالت المنافسین.الممولة من المطلوبات، عندما یكون عائد الموجود
 

 إستراتیجیة مخاطر معدل الربح ٤٫۱۱٫۲
ن القیمة إأرباح علیھا. ومع ذلك، ف المجموعة غیر معرضة لمخاطر معدالت الربح على الموجودات المالیة حیث ال یتم احتساب

على  الدخل احتسابمتضمنة معدالت االرباح. تقوم المجموعة بالعادلة للموجودات المالیة یمكن إن تتأثر بعوامل السوق الحالیة 
 بعض موجوداتھا المالیة على أساس تناسبي. وبصفتھا إستراتیجیة قامت المجموعة:

 فیھا. لوالدخ ترغب التي واألنشطة الحساسة المنتجات ربح معدل بتحدید .أ
 للمجموعة الربح معدالت مخاطر ومتابعة لمراقبة ھیكل بوضع .ب
بقیاس مخاطر معدالت الربح من خالل وضع جدول زمني لالستحقاق/ إعادة تسعیر لتوزیع حساسیة معدل ربح الموجودات  ج.

 في إطار زمني محدد وفقاً لتواریخ استحقاقھا.  العمومیةوالمطلوبات والبنود غیر المدرجة في المیزانیة 
 ع المطلوبات ذات معدالت عائمة في المحفظة المصرفیة. ببذل الجھد لمطابقة مبالغ الموجودات ذات معدالت عائمة م د.
 
 
 
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۳۹ 

 
 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤

 
 (تتمة) مخاطر معدل الربح  ٤٫۱۱

 
 دوات قیاس مخاطر معدل الربحأ ٤٫۱۱٫۳

 :تقوم المجموعة باستخدام األدوات التالیة لقیاس مخاطر معدالت الربح في المحفظة المصرفیة
 
تحلیل فجوات إعادة التسعیر الذي یقیس الفرق بین حساسیة ربح الموجودات والمطلوبات في المحفظة المصرفیة من  أ
 حیث القیمة المطلقة؛ و 

تحلیل قیمة النقطة األساسیة التي تقیس حساسیة كافة أسعار معدالت ربح المنتجات والمراكز. إن قیمة النقطة األساسیة ھي  ب
یمة الحالیة للمركز والتي ینتج عنھا تحویل نقطة أساسیة واحدة في منحى العائد. إن ھذا یحدد حساسیة التغیر في صافي الق

 المركز أو المحفظة للتغیرات في معدالت الربح. 
 

 مراقبة مخاطر معدل الربح وتقدیم التقاریر ٤٫۱۱٫٤
وقت في ال خاطر معدالت الربح. تقدم ھذه التقاریرقامت المجموعة بتنفیذ أنظمة معلومات لمتابعة ومراقبة وتقدیم تقاریر عن م

مراجعة نتائج ب المخاطرقسم رئیس المخاطر بمتابعة ھذه الحدود بانتظام. ویقوم  یقوم قسمالمناسب للجنة التنفیذیة ولمجلس اإلدارة. 
ة جودات والمطلوبات أو اللجنمعتمدة من قبل لجنة المو حدود الفجوات واالستثناءات، إن وجدت، ویوصي باتخاذ إجراءات تصحیحیة

 التنفیذیة، وفقاً للمعاییر المصرح بھا من قبل مجلس اإلدارة.
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

٤۰ 
 

 
 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤

 
 مخاطر معدل الربح (تتمة) ٤٫۱۱

 
 (ب)) ٤۰, ۳, ۱ –(ك ع . مخاطر معدل الربح في المحفظة المصرفیة ۳۳ - الجدول

 
 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰فجوة معدل الربع كما في  یلخص الجدول التالي

 المجموع سنوات ۳أكثر من  سنوات ۳الى  ۱ شھر ۱۲الى  ٦ اشھر ٦الى  ۳ اشھر ۳لغایة  
 ألف دینار بحریني ألف دینار بحریني ألف دینار بحریني ألف دینار بحریني ألف دینار بحریني ألف دینار بحریني 

       الموجودات
 ۸۹٫۰٥۲ - - - - ۸۹٫۰٥۲ مؤسسات مالیةإیداعات لدى 

 ٥٥۸٫۹٤٦ ۱٦٤٫۹۱۱ ۱۹۱٫۷۰۳ ٦۸٫٦٥۲ ٥۳٫۱۸۸ ۸۰٫٤۹۲ موجودات التمویل
       وإیجارات مستحقة إجارة منتھیة بالتملیك

 ۱۷۹٫٤٤۷ ۱۰۰٫٤۱۰ ٤۳٫۳۹٤ ۱۲٫٤۹۲ ٦٫٤۳۰ ۱٦٫۷۲۱ القبض
 ۲۱٤٫٦۰۸ ۱۳۱٫۳۱۰ ۳۲٫۰۷۲ ۲۰٫۸۷۳ ۱۹٫۲۱۳ ۱۱٫۱٤۰ صكوكاستثمارات في 

 ۱٫۰٤۲٫۰٥۳ ۳۹٦٫٦۳۱ ۲٦۷٫۱٦۹ ۱۰۲٫۰۱۷ ۷۸٫۸۳۱ ۱۹۷٫٤۰٥ مجموع الموجودات الحساسة لمعدل الربح
       
لمطلوبات وحقوق ملكیة أصحاب حسابات ا

 االستثمار
      

 ۱٥۰٫٥۷۸ - - - - ۱٥۰٫٥۷۸ *إیداعات من مؤسسات مالیة
 ۳۸٫۰۹۰ - - - - ۳۸٫۰۹۰ من مؤسسات مالیة تمویالت

 ۱٤۹٫۹٤۱ ۱۱۹٫۹٥۳ - - - ۲۹٫۹۸۸ **للعمالءحسابات جاریة 
 ۷۳۲٫۹۷۳ ۲٤۹٫٥٥۸ ۳۰٫۰۱۹ ۸۳٫۲٥۳ ۸۹٫۸٤۰ ۲۸۰٫۳۰۳ **ات اإلستثمارحقوق ملكیة أصحاب حساب

       مجموع المطلوبات وحقوق ملكیة أصحاب
 ۱٫۰۷۱٫٥۸۲ ۳٦۹٫٥۱۱ ۳۰٫۰۱۹ ۸۳٫۲٥۳ ۸۹٫۸٤۰ ٤۹۸٫۹٥۹ حسابات اإلستثمار الحساسة لمعدل الربح

 )۲۹٫٥۲۹( ۲۷٫۱۲۰ ۲۳۷٫۱٥۰ ۱۸٫۷٦٤ )۱۱٫۰۰۹( )۳۰۱٫٥٥٤( معدل الربحفجوة 
 ألف دینار بحریني. ۹٫۳۱۹*إیداعات من مؤسسات مالیة تستثني حسابات مجمدة بمبلغ 

 أصحاب حسابات االستثمار المتبقیة على االساس التعاقدي.  أرصدة ** یستخدم البنك نضج سلوكي لتصنیف حسابات جاریة للعمالء وحسابات االدخار. یتم االفصاح عن 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

٤۱ 
 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤
 

 مخاطر معدل الربح (تتمة) ٤٫۱۱
 

على قیمة الموجودات والمطلوبات ورأس المال االقتصادي في معدل الربح نقطة أساسیة  ۲۰۰یلخص الجدول التالي تأثیر تغییر 
 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 

 التأثیر على
 قیمة رأس

 المال االقتصادي
 ألف

 دینار بحریني

 
 التأثیر على
 اتقیمة المطلوب

 ألف
 دینار بحریني

 
 التأثیر على

 قیمة الموجود
 ألف

 دینار بحریني

 

 معدالت صدمات تصاعدیة: )٥٫٥۲۹( ۷٫٥٤۱ ۲٫۰۱۲    
 معدالت صدمات تناقصیة: ٥٫٥۲۹ )۷٫٥٤۱( )۲٫۰۱۲(

 
 

 (د)) ۳۳, ۳, ۱(ب)، و ۹, ۳, ۱ –(ك ع . المؤشرات الكمیة لألداء والمركز المالي ۳٤ - الجدول
 

 یلخص الجدول التالي المؤشرات الكمیة لألداء والمركز المالي على مدى الخمس السنوات السابقة:
 

۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  
      

 متوسط الحقوقالعائد على  %٦٫۰٦ ۸٫٥۰% %۷٫٤٥ ۱۱٫۸۸% ۱۱٫۸۰%
 العائد على متوسط الموجودات  ۰٫٥۸% ۰٫۹۰% ۰٫۸۳% ۱٫۲۱% ۱٫۰۰%

 نسبة التكلفة إلى الدخل ٦۰٫۱۰% ٦۱٫۹۲% %٥٦٫٤٤ ٥۱٫٦۸% ٥٥٫۱۰%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك البحرین اإلسالمي ش.م.ب.
 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في 

٤۲ 

 
 (تتمة)إدارة المخاطر  .٤

 
 مخاطر معدل الربح (تتمة) ٤٫۱۱

 
المتعلقة بحسابات االستثمار المشاركة في المعلومات التاریخیة للسنوات الخمس الماضیة  یلخصالجدول التالي . ۳٥ -الجدول 
 : )٤۱, ۳, ۱ -ك ع (األرباح 

 
 

 تفاصیل توزیع الدخل على حسابات االستثمار المشاركة في األرباح للسنوات الخمس الماضیة ھي كما یلي:
 

۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  
      

 مخصص لحاملي حسابات االستثمار ۱۸٫۲۹۸ ۳٦٫۰۱۰ ۲۹٫۳۰۱ ۲۹٫۹٦۱ ۲۳٫۳۷۹
 أرباح موزعة ٦٫۸۱٤ ۱۱٫۳٦٤ ۷٫۱۳۱ ٥٫۱۸۷ ۷٫۲۸۷

 رسوم مضارب ۱۱٫٤۸٤ ۲٤٫٦٤٦ ۲۲٫۱۷۰ ۲٤٫۷۷٤ ۱٦٫۰۹۲
 
 

۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  
 األرصدة (بآالف الدنانیر البحرینیة)     

 معادلة األرباحاحتیاطي  ۱٫۲٤٥ ۱٫۲٤٥ ۱٫۲٤٥ ۹۹٥ ۳۹٥
 احتیاطي مخاطر االستثمار ۱٫۱۷۷ ۱٫۱۷۷ ۷٥۷ ۲۲۷ ۱۰۳
 احتیاطي معادلة األرباحالحركة في  - - ۲٥۰ ٦۰۰ ۱۰۰
 الحركة في احتیاطي مخاطر االستثمار - ٤۲۰ ٥۳۰ ۱۲٤ ٤۰

 النسب %:     

۳٫٤٦% ۳٫۸٥% ۳٫۳۹% ۳٫٤۳% ۳٫٥٤% 
 /الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار 

  موجودات مضاربة %
 / موجودات مضاربة %رسوم مضارب  ۲٫۲۲% %۲٫۳٥ ۲٫٥۷% ۳٫۱۸% ۲٫۳۸%
 / موجودات مضاربة %أرباح موزعة  ۱٫۳۲% ۱٫۰۸% ۰٫۸۳% ۰٫٦۷% ۱٫۰۸%

 حقوق حاملي متوسط معدل العائد على      
 االستثمار%حسابات  ۱٫۸۰% ۱٫٥۷% %۱٫۱٥ %۰٫۸٦ ۱٫۱۱%

 األرباح / حقوق حاملينسبة احتیاطي معادلة      
 حسابات االستثمار% ۰٫۱۷% %۰٫۱٦ ۰٫۱۹% ۰٫۱۷% ۰٫۰۷%

 / حقوق حاملينسبة احتیاطي مخاطر االستثمار     
 حسابات االستثمار %۰٫۱٦ %۰٫۱٥ ۰٫۱۲% %۰٫۰٤ ۰٫۰۲%

 
 
 

  )٤٤, ۳, ۱( عقوبات مصرف البحرین المركزي
دیناربحریني، فیما یتعلق بسجالت مكتب البحرین  ۱۰۰البنك خالل الفترة بلغت غرامة مصرف البحرین المركزي المفروضة على 

 للمراجع االئتمانیة.
 


