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 الخلفية  .3
 

 3العامة بموجب هذا الجزء وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي الواردة في الجزء ك ع  اإلفصاحات إعدادلقد تم 
مصرف البحرين  أنظمةالسنوي،  اإلفصاح وعنوانه: متطلباتلمصرف البحرين المركزي العام  اإلفصاحمن وحدة 

جب هذا الجزء على بنك بمو سالمية. تسري القواعد المتعلقة باإلفصاحاتمجلد الثاني للمصارف اإلالمركزي، ال
، للتجزئة)"البنك"( وهو مصرف تأسس محلياً ويحمل ترخيصاً لمزاولة األعمال المصرفية  .ش.م.ب البحرين اإلسالمي

 المجموعة"(. ب)"ا معاً ممشار إليهته التابعة الاشركو
 

مختلف الوحدات التابعة للمجموعة  إلى المستوى األمثل عن طريق تمكين المجموعةأداء  رفعدارة إلى يسعى مجلس اإل
متفق  حدودعن طريق العمل ضمن  وذلك من تحقيق االستراتيجية التجارية للمجموعة وبلوغ أهداف األداء المتفق عليها

 طار سياسة المخاطر التي تنتهجها المجموعة. المخاطر وكذلك ضمن إحدود س المال ون رأعليها بشأ
 

 كفاية رأس المال .2
 

لمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم با
مال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األعلى المال، وبأن المجموعة تحتفظ بدرجات إئتمانية قوية ونسبة رأس

 .للقيمة عند المساهمين
 

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص مخاطر 
أرباح األسهم المدفوعة مبالغ  تعديلبقد تقوم المجموعة أنشطتها. من أجل المحافظة على أو تعديل هيكلة رأس المال، 

للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار صكوك وغيرها. لم يتم عمل تغييرات في األهداف 
 والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة.  

 

طيات. حتياوإعالوة إصدار أسهم على  اً المجموعة بصورة رئيسية من رأسمالها المدفوع، متضمنرأسمال يتكون هيكل 
كما تم تحديده من  3من الناحية التنظيمية، فإن المبلغ الجوهري لرأسمال المجموعة هو على هيئة قاعدة رأس المال فئة 

 قبل مصرف البحرين المركزي، أي إن معظم رأس المال هو ذو طبيعة دائمة.
 

نمو أعمالها. يتم تحديد متطلبات إن سياسة كفاية رأسمال المجموعة هي اإلحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية لدعم تطوير و
توقعات النمو في تسهيالت التمويلية لكل وحدة عمل، رأس المال الحالي والمستقبلي على أساس توقعات نمو ال

 وفقاً  رأسمالها كفايةلتقييم متطلبات . المستقبلية الموارد واستخداماتمصادر الت غير المدرجة في الميزانية والتسهي
، وأسلوب المؤشرات لمخاطر االئتمانموحد السلوب األاعتمدت المجموعة  رين المركزي،لمتطلبات مصرف البح

حقوق الممولة من كما أن جميع الموجودات  مخاطر السوق.الموحد للقياس األساسية للمخاطر التشغيلية وأسلوب ا
 تخضع لموافقة مجلس اإلدارة.  حاملي حسابات االستثمار

 

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

إلتفاقية ليكون مطابقاً على مراحل  "نظام سنجارد" بتنفيذ رعتشقد  المجموعةفإن  وكجزء من ممارسة إدارة المخاطر
 مصرف البحرين المركزي.  كما هو منصوص عليه من قبل 2بازل 

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

 البحرين المركزي. 
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 )تتمة( كفاية رأس المال .2
 

 رأس المال هيكلة  – 3الجدول 
 

 مات لحساب نسبة كفاية رأس المال:بعد الخصو 2131ديسمبر  13يلخص الجدول التالي رأس المال المؤهل كما في 
 

 2الفئة   3الفئة  

 
 ألف 

  دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
    مكونات رأس المال 

 -  91.313 األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل 
 -  3.111 االحتياطيات العامة 

 -  31.379 االحتياطيات القانونية/ التشريعية 
 -  (31.133) المبقاه المرحلةالخسائر المتراكمة 

   ¤  محسوماً منها:
ألسهم حقوق لسندات إجمالي الخسائر غير المحققة الناتجة من التقييم العادل 

 -  (113) الملكية
 ────────  ──────── 

 -  33.337  قبل الخصومات 3رأس المال فئة 
 ════════  ════════ 

    
 3.317   صافي الربح للسنة

 3.133   % فقط(54ت ومعدات )عقارا –إحتياطي إعادة تقييم الموجود 
 3.317   % فقط(54المكاسب غير المحققة الناتجة من التقييم العادل ألسهم حقوق الملكية )

 31   إحتياطي مخاطر اإلستثمار
 3.371   مخصص خسارة اإلضمحالل الجماعي 

   ──────── 

 33.313    قبل الخصومات 2رأس المال فئة 
   ════════ 

 73.722   المال المتوفرمجموع رأس 
   ════════ 

    الخصومات
استثمارات األقلية الجوهرية في المؤسسات المصرفية واألوراق المالية 

 (2.922)  (2.922) إذا تم توحيدها على أساس تناسبي  إالوالمؤسسات المالية األخرى 
 (331)  (331) %21استثمار في مؤسسة تأمين أعلى من أو معادل لنسبة 

 ────────  ──────── 

 (1.732)  (1.732) مجموع الخصومات
 ────────  ──────── 

 31.171  33.323 قبل الخصومات اإلضافية 2وفئة  3رأس المال المؤهل فئة 
 الستيعاب العجز  3الخصومات اإلضافية من رأس المال فئة 

 (31.171)  31.171 2في رأس المال فئة 
 ────────  ──────── 

 -  33.393  2وفئة  3رأس المال المؤهل فئة 
 ────────  ──────── 

 -  33.393 مجموع رأس المال المؤهل 
 ════════  ════════ 
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 (تتمة)كفاية رأس المال  2
 

 (تتمة) هيكلة رأس المال – 3الجدول 

 مبالغ 
 التعرضات

 ألف 
 دينار بحريني

  
 392.327 مانمجموع الموجودات المرجحة لمخاطر االئت

 33.333 مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 32.311 مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

 ──────── 

 331.377 مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر التنظيمية

 ════════ 
  

 %33.33 نسبة كفاية رأس المال

 ════════ 
 %32 الحد األدنى المطلوب

 ════════ 
 متطلبات رأس المال حسب نوع عقود التمويل اإلسالمية  – 2الجدول 

 

الخاضعة لألسلوب الموحد )إجمالي الخصومات(  2131ديسمبر  13التعرضات كما في  مقداريلخص الجدول التالي 
 ة؛لمخاطر اإلئتمان ومتطلبات رأس المال ذات الصلة حسب نوع عقود التمويل اإلسالمي

 
جودات المو   

لمرجحة ا
 للمخاطر

 متطلبات  
 رأس 
 المال

 ألف    
 دينار بحريني

 ألف  
 دينار بحريني

      عقود التمويل اإلسالمية  نوع
      

 31.317  33.223   * مرابحات

 3.139  11.327   ماليةمبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات 

 1.331  29.339   *مشاركات

 33.137  337.132   استثمارات

 1.337  29.723   ارة منتهية بالتمليك*إج

 372  3.311   إيجارات مستحقة القبض
   ────────  ──────── 

   111.111  13.113 
   ────────  ──────── 

 21.179  392.127   التعرضات اإلئتمانية األخرى 
   ────────  ──────── 

   392.327  39.333 

   ────────  ──────── 

 

 على أساس تناسبي نتيجة لقيود في النظام.الموجودات المرجحة للمخاطر تخصيص  * تم
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 (تتمة)كفاية رأس المال  2
 

 متطلبات رأس المال لمخاطر السوق – 1الجدول 
 

 السوقمخاطر ل ألسلوب الموحدلالخاضعة  2131ديسمبر  13التعرضات كما في  مقدارالجدول التالي يلخص 
 :ذات الصلةومتطلبات رأس المال 

  
  األسلوب الموحد   –مخاطر السوق 

 3.371 دينار بحريني( ألفمخاطر صرف العمالت األجنبية )

 3.371 أسلوب القياس الموحد  –مجموع مخاطر السوق 

  
  

 32.3 المضاعف

  
  

 33.333 ني()ألف دينار بحري رأس المال كفايةالمرجحة للمخاطر المستخدمة في إحتساب نسبة  الموجودات

 33.333 )ألف دينار بحريني(مجموع تعرضات مخاطر السوق 

 2.231 )ألف دينار بحريني( متطلبات رأس المال –مجموع تعرضات مخاطر السوق 

 
  متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية – 3الجدول 

 
للمخاطر  المؤشر األساسيألسلوب الخاضعة  2131ديسمبر  13التعرضات كما في  مقداريلخص الجدول التالي 

 ومتطلبات رأس المال ذات الصلة؛التشغيلية 
 

 مؤشرات المخاطر التشغيلية 
 

 22.373 دينار بحريني( ألف)متوسط إجمالي الدخل 
 32.3 المضاعف

 231.333 
  

 %33 الجزء المؤهل لغرض الحساب 

 32.311  دينار بحريني( ألف) مخاطر التشغيليةالتعرضات للمجموع 

 3.133 دينار بحريني( ألف) متطلبات رأس المال –لمخاطر التشغيلية تعرضات للامجموع 
 

 نسب كفاية رأس المال  – 3الجدول 
 

 3فئة ال ورأس المالرأس المال إلجمالي  2131ديسمبر  13فيما يلي نسب كفاية رأس المال كما في 
 

إجمالي نسبة   
 رأس المال 

نسبة رأس  
 3 فئةللالمال 

     
 %33.33  %33.33  المستوى األعلى الموحد
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 إدارة المخاطر  .1
 

 المخاطر على صعيد البنكإدارة ف اهدأ 1.3
تحديد وضبط ومراقبة وإدارة األوجه المتعددة للمخاطر وذلك بهدف حماية قيم الموجودات فلسفة إدارة مخاطر المجموعة هي إن 

الحد األقصى زيادة وفي الوقت ذاته (، ة ) أو أي طرف المجموعة مدينه لهوعومصادر الدخل لحماية مصالح مساهمي المجم
 المفروضة ذاتياً. المعاييرمخاطر ضمن الللعوائد مساهمي المجموعة مع المحافظة على تعرضات 

 
طر وفقاً لخطة ل قبولها للمخايتقوم المجموعة بمراجعة وتعد .إستراتيجية المخاطرحددت المجموعة قبولها للمخاطر ضمن معايير 

تطور أعمال المجموعة مع تغيرات الفرضيات اإلقتصادية والسوقية. كما تقوم المجموعة بتقييم نسبة تحملها لفئات محددة من 
 المخاطر وإستراتيجيتها إلدارة هذه المخاطر.

 
المركزي، فإن المجموعة تسعى مصرف البحرين التنظيمي المحددة من قبل  حد األدنى لرأس المالالباإلضافة إلى تلبية متطلبات 

واالحتفاظ ضمن أعمالها اإلعتيادية  ةالكامنالمخاطر مختلف أنواع ، بتحديد وتعيين وإلى أقصى حد ممكن، بصورة مستمرة
إن الهدف الرئيسي . (ICAAPعملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي )وفقاً إلطار بمستويات مناسبة من رأس المال الداخلي، 

من رأس المال في جميع األوقات  اإلحتفاظ على مستوى كافيضمان من عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي هو للمجموعة 
 أعمالها اإلعتيادية.  ضمنلدعم المخاطر التي تتحملها المجموعة 

 
ضح . تو2بازل  فاقيةالت ثالعنصر الثالوفقاً لمتطلبات  (ICAAP) تقييم كفاية رأس المال الداخليبوضع عملية  المجموعة تقام

كما يحدد مستوى مناسب من . المجموعة، فصل ومتابعة مناسبة لمخاطر هذه العملية وتحديد التدابير للتأكد من تعريف، قياس
 وخطة العمل.  بالمخاطر العامة للمجموعةما يتعلق في يرأس المال الداخل

 

 العمليات ووسائل الرقابة الداخلية ستراتيجيات واإل 1.2
 

  المجموعةمخاطر إستراتيجية  1.2.3
شامل لسياسة إدارة الطار اإلالموافقة على  تتم . للمخاطر المجموعةستراتيجية إ يحدد وميثاق المخاطررأس المال إدارة سياسات 
إلدارة سياسات اطاراً متكامالً توفر هذه الة بهياكل مناسبة لحدود المخاطر. كما أن هذه مدعوممجلس اإلدارة. من قبل المخاطر 
 . المجموعةمخاطر 

 
تهدف اإلدارة. ومستوى مجلس ال مستوىكال من المخاطر على  حوكمةوأهداف وسياسات واستراتيجيات يحدد ميثاق المخاطر 

 تخصيص ما يكفي من رأس المال لتغطية الخسائر غير المتوقعة. من خالل رأس المال إلى ضمان االستقرار المالي  إدارةسياسة 
 

 وهي القابلة للقياس الكمي.المخاطر المقبولة استراتيجية المخاطر ضمن بمثابة عنصر أساسي في صياغة حدود ال هياكل تعتبر
في  المجموعةفإن  ،ضافة إلى ذلكإلابو. االخاصة بها ووثائق المنهجية شامل لمختلف المخاطر مع سياساته بإطارمدعومة أيضاً 

في تعيين مقدار رأس المال التنظيمي وكذلك رأس المال االقتصادي  لمساعدةمختلف أنظمة المخاطر ل تطبيق علىطور العمل 
 المخصص لمختلف المحافظ. 

 
، المخاطر التشغيليةئتمان ومعدل الربح والسيولة ومخاطر السوق واإل متمثلة فيالمخاطر  منمتعددة  ألنواع المجموعةتعرض ت

على  شرافاإلتتضمن التي و، 2بازل  مضمونالمخاطر  إدارة طارإيلخص . ضوابط شاملة ورقابة مستمرةحيث تتطلب جميعها 
ووجود قنوات كافية للمعلومات  المهاموفصل الرقابة ثقافة المخاطر والملكية ومراقبتها، ومعرفة وتقييم المخاطر وأنشطة 

 اوجه القصور. المخاطر وتصحيح إدارة واالتصال ومراقبة أنشطة 
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 )تتمة( إدارة المخاطر  .1
 

 )تتمة(العمليات ووسائل الرقابة الداخلية ستراتيجيات واإل 1.2
 

 مخاطر االئتمان  1.2.2
 ت. وقد وضعر االئتمان التي يمثلهامخاطب فيما يتعلقلمخاطر االئتمان عن طريق تقييم كل منتج/ نشاط جديد  اتعرضه المجموعةدير ت

 جغرافي.إقليم  و قطاع, آخرطرف لتفادي تمركز المخاطر بالنسبة ل هيكالً للحدودالمجموعة 
 

 مخاطر السوق  1.2.1
مثل وضع حدود على  ،قياس مناسبة تقنياتباستخدام  اس ومراقبة مخاطر السوق في محفظتهقيالاستباقية  بتدابير المجموعةقوم ت

ات لتقييم تأثير أوضاع إجراء فحص الضغوطقوم المجموعة بت. على الرغم من أنها غير جوهرية لعمالتها األجنبيةالمفتوحة المراكز 
 الحساسة.  اعلى محفظتهالسوق السلبية 

 

تتضمن هذه الحدود على . ملكيتها حقوقأسهم  أدواتلسيطرة على مخاطر السوق في محفظة او لمراقبةل محددهيكل  المجموعة توضعوقد 
 . االستحقاقوحدود الحدود القصوى للخسارة وحدود المراكز وحدود القيمة المعرضة للمخاطر 

 

 المخاطر التشغيلية  1.2.3
بصورة  داث"  لتسجيل المخاطر المحتملة والضوابط واألحSWORD"المخاطر التشغيلية  ةغارد إلدار نظام سنبتنفيذ  المجموعة تقام

م قبول المخاطر النظايقيس كما . بصورة منتظمةتمريناً للتقييم الذاتي للمخاطر بإجراء  المجموعة تكجزء من عملية التنفيذ، قام .مستمرة
 . مسبقاً  المحدد الحد األدنى/ التشغيلية على أساس الحدود

 

توثيق وتنفيذ السياسات واإلجراءات. هذا الفصل يضمن الموضوعية واألمن  من خاللالمجموعة بوضع خطة واضحة لفصل المهام  تلقد قام
 جميع أنشطة المجموعة، كلما أمكن ذلك.  علىلمزدوجة تضارب المصالح. يتم تطبيق مفهوم الصانع والفاحص ومبادئ العين ا وتجنب

 

 مخاطر اسعار االسهم 1.2.3
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم 

هذه المخاطر من خالل تنويع اإلستثمارات حسب  المجموعةير دعار األسهم من محفظة االستثمار. تعلى حده. تنتج مخاطر تعرض أس
 .الصناعيوالتركز الجغرافي  التوزيع

 

 معدل الربحمخاطر  1.2.3
في معدالت الربح التي سوف تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات التغيرات  تأثيراحتمال من تنتج مخاطر معدل الربح 

تسعير معدالت أرباح  ةإعادة المجموعة بأن المجموعة غير معرضة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجة لعدم تطابق المالية. تعتقد إدار
تقاسم األرباح،  اتفاقياتهي بناءاً على  ستثماراإلحسابات لحقوق  إن توزيع الربح .حقوق حاملي حسابات االستثمارطلوبات والموجودات والم

 مخاطر معدل ربح جوهرية. يال تخضع ألالمجموعة ، فأن لذلك
 

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

 

 التعويض التجاريمخاطر  1.2.7
اللتزامات، عندما يكون أداء العائد مكتسب على الموجودات الممولة باال تتجاوز المعدل عوائدلدفع تشير هذه إلى الضغط الموجود في السوق 

 على الموجودات دون المستوى المطلوب مقارنة بالمعدالت التي يحققها المنافسون. 
 

 بين العوائد المدفوعة للمستثمرين وعوائد السوق.  للفجواتعن طريق وضع حدود  تعويضها التجاري وتدير المجموعة مخاطر
 

المستحق لها  األتعاب. وقد تتنازل المجموعة عن التجاري كما  هو منصوص في ميثاق المخاطر للمجموعة التعويضمخاطر  لمجموعةتدير ا
ئدة في مع سائر البنوك الرا بحيث تتناسب معدالتهال بوضع النقاط االرشادية. وتقوم المجموعة التعويض التجاريفي حالة بروز مخاطر 

 السوق. 
 

 يع االستراتيجيات المستخدمة المذكورة أعاله فاعليتها طوال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. جم أثبتتوقد 
 

 هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر  1.1
 

والهيكل التنظيمي واألفراد واألنظمة الالزمة لحسن سير عمليات إدارة  الصالحياتإلدارة المخاطر على جميع مستويات اهيكل يتضمن 
 تشتمل على اآلتي: الصالحياتالمسؤوليات المرتبطة بكل مستوى في هيكل إدارة المخاطر إن . المجموعةي المخاطر ف

 

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

 وضع السياسات واإلجراءات ككل؛ و - أ
 .إلدارة للمراجعة والتصديقمن ثم تفويض افيذية واللجنة االئتمانية والرئيس التنفيذي وللجنة التنلتفويض السلطة  ب
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 )تتمة( إدارة المخاطر  .1
 

 )تتمة(هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر  1.1

 

 
 
 

إلئتمان وإدارة المخاطر قسم ا  

 -المدير العام 
دارة إو اإلئتمان

  المخاطر

 -ول أ مدير
 مراجعة 
اإلئتمان 
 والتحليل

مساعد المدير 
المخاطر  -العام 

 و االلتزام

 - ولأمدير 
اإلئتمانادارة   

 

 -ول أ مدير
 الشئون
ةالقانوني  

مراجعة  -مدير مساعد 
  اإلئتمان

 التحليلو

دارة إ - مدير
لمخاطرا  

 -مساعد  مدير
اإلئتماندارة إ  

 -مدير 
 االلتزام

 -موظف 
 االلتزام

 -مدير مساعد 
الصفقات عقد  

عقد  -موظف    
 الصفقات

عقد  - موظف
و استفسار 
 الصفقات

رقابة  -مدير 
 حد االئتمان

 -موظف 
الضوابط االمنية 

 و االرشفة

 -أ عامل
الضوابط 
االمنية 

 االرشفة و

يقالتوث -مدير   

 -موظف 
 التوثيق

 -موظف 
 التوثيق

 - مشرف
 التوثيق

مساعد 
 قانوني 

/ سكرتير 
مساعد 

إداري إدارة 
 المخاطر

 -عامل أ 
مراجعة 

االئتمان و 
 التحليل

 قسم اإلئتمان وإدارة المخاطر

الهيكل التنظيمي   
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 )تتمة( المخاطر إدارة .1

 

 قياس المخاطر وأنظمة تقديم التقارير 1.3
. يتم تقديم تقرير االدارة مجلسد تم إعتماد هذه الحدود من قبل للمخاطر. لق اقبوله بناءاً علىبوضع حدود مختلفة  المجموعة تقام

اإلئتمان. يتم مراجعة وتعديل هذه ومن قبل قسم إدارة المخاطر والمجلس لجان اإلدارة العليا المعنية لبشأن أي تجاوزات للحدود 
 . تطلب األمريعندما أو اً قل سنوياألالحدود، على 

 

التي من  أنواع مختلفة من التقاريرتقوم بإنتاج التي التقارير أنظمة تقديم لقياس المخاطر وتقديم  امنظبتطوير  المجموعةقامت 
 . للمجموعةز عملية المراقبة يعزشأنها ت

 

 مخاطر االئتمان 1.3
 

 المقدمة  1.3.3
لوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر من ا الماليةعقود العدم التزام أحد أطراف  هي مخاطر اإلئتمانمخاطر 

مخاطر االئتمان على  تسيطر المجموعة. وقراض واالستثماربصورة رئيسية عن أنشطة اإلوتنشأ هذه المخاطر  لخسائر مالية.
نة في معظمها بضمانات . عقود التمويل مضمولألطرافاالئتمانية  جدارةعن طريق مراقبة تعرضات االئتمان والتقييم المستمر لل

 على شكل رهن ممول أو أنواع أخرى من الضمانات الملموسة. 
 

من حيث  اعلى استعداد لقبولهالتي هي المخاطر مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود على مقدار  المجموعةراقب وتدير ت
المجموعة عملية لمراجعة جودة االئتمان،  االقليم الجغرافي والقطاع الصناعي. وقد وضعتمنتجات وأنواع الاألخرى واألطراف 

منتظمة متضمنة المراجعات ال، المحتملة في الجدارة اإلئتمانية لألطراف األخرىالتغيرات عن المبكر  كشفاللتوفير امكانية 
طرف  يمنح تصنيفاً لكلوالذي عن طريق استخدام نظام لتصنيف مخاطر االئتمان، األخرى  لألطرافضع حدود يتم للضمانات. و

 حيث تتمتحليل. الو اإلئتمانحيث المخاطر. وتخضع تصنيفات المخاطر لمراجعة منتظمة من قبل قسم األطراف األخرى من من 
 . االدارة مجلسمن قبل  على أي تغييرات في سياسة مخاطر االئتمانالموافقة 

 

ي وطبيعة التجار لظروف المالية للزبون وأدائهحص ااالئتمان لعملية تقييم شاملة للمخاطر يتم خاللها ف مقترحاتوتخضع كافة 
نقاط  يمنح نموذج التصنيف الداخلي لمخاطر المجموعة ،ضافة إلى ذلكباإلفي السوق وغيرها. و هوضعوجودة االدارة و هعمل

 . والبنودوتحديد الشروط  مانعلى االئت بعد ذلك اتخاذ القرار بالموافقةويتم لهذه العوامل الكمية والكيفية. 
 

يتم مراجعة عقود . المجموعةمرتبطة عبر مؤسسات  ةوأير اآلخالكلي للطرف حدود التعرض على أساس التعرض تستند 
 على أساس سنوي. وتسهيالت الشركة من قبل قسم اإلئتمان والتحليل 

 

 أنواع مخاطر االئتمان 1.3.2
 ومشاركات وإجارة منتهية بالتمليك. مرابحاتو من بنوك ومؤسسات ماليةمبالغ مستحقة  تشتمل عقود التمويل أساساً على

 

 بنوك ومؤسسات ماليةمن مبالغ مستحقة 

 .مستحقة القبضووكاالت مرابحات سلع على  ماليةالمؤسسات البنوك والتشمل المبالغ المستحقة من 
 

 المرابحات 
حة ومن ثم إعادة بيعها بربح للمرابح تقوم المجموعة بتمويل هذه المعامالت من خالل شراء السلعة، والتي تمثل موضوع المراب

إن  .)المستفيد(. يتم سداد سعر البيع )التكلفة مضافاً إليها هامش الربح( على أقساط من قبل المرابح بموجب الفترة المتفق عليها
المعامالت مضمونة بموضوع المرابحة في بعض الحاالت )في حالة التمويل العقاري( وفي حاالت أخرى بمجموعة من 

 للمرابح. الممنوحة لضمانات تضمن جميع التسهيالت ا
 

 المشاركات
المشاركة هي شراكة بين المجموعة وعمالءها والتي بموجبها يساهم كل شريك في رأس المال بدرجة مساوية أو بدرجة متفاوتة 

على أساس دائم أو جديد أو حصة في مشروع قائم، والذي بموجبه يصبح كل طرف مالكاً لرأس المال إما  عإلنشاء مشرو
 في رأس المال.  متم تقاسم األرباح بموجب النسب المتفق عليها سلفاً، بينما الخسائر يتم تقسيمها تناسباً مع حصصهي. متناقص

 

 إجارة منتهية بالتمليك
تعويض أو  هديةالل يتم نقل ملكية الموجود المستأجر الخاضع لإلجارة المنتهية بالتمليك للمستأجر عند نهاية عقد اإلجارة، من خ

 شريطة سداد جميع أقساط اإلجارة. مالي أو بيع تدريجي، 
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 )تتمة( دارة المخاطرإ 1
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 1.3
 

 مضمحلة إستحقاقها وال موعد التي فات اإلسالمية تتسهيالت التمويال 1.3.1
هذه التعرضات على  توضعيوماً أو أكثر.  01السداد  التسهيالت اإلئتمانية المتعثرة كتسهيالت متأخرة عن المجموعة عرفت

وذلك عندما تكون التعرضات  المجموعةتقتضى سياسة فعلياً.  هاالحد الذي يتم فيه استالم إلىأساس غير مستحق مع إثبات الدخل 
قساط األمدفوعات/اليست فقط ولتعتبر متعثرة جميع التسهيالت التمويلية المقدمة  فإنيوماً أو أكثر،  01عن السداد لفترة  ةمتأخر

  . متأخرةال
 

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

 

 لتقييم االئتمانجية المؤسسات الخار 1.3.3
 ستاندرد أند بورز وفيتش المجموعةستخدم . تىاألخرطراف على التصنيفات الخارجية للعمالء من الشركات واأل المجموعةعتمد ت
غير مصنفة، فإن أخرى طراف األخرى، وفي حالة وجود أموديز وكابيتال اينتلجنس لتقديم تصنيفات لمثل تلك االطراف و

ت لتقييم المخاطر واحتساب مرجح هذه التصنيفا المجموعةستخدم معايير محددة. ت طر االئتمان على أساسمخا ستقيم المجموعة
 مخاطر المعادلة. لل
 

 الجغرافي  التوزيع تحديد 1.3.3
بع ردارة المخاطر بالمجموعة وتقدم تقارير انية على اساس مستمر من قبل قسم إتتم مراقبة التوزيع الجغرافي للتعرضات االئتم

احتياجات أعمالها التجارية وتوزيع محافظها للمجموعة على القليم الجغرافي اتصنيف يستند عن ذلك لمجلس اإلدارة. سنوية 
 االستثمارية. 

 

 ركزمخاطر الت 1.3.3
و ، أي التعرض المفرط لعميل فردي أالتنوع جيدةعن عدم وجود محفظة إئتمانية  اتجةركز هي مخاطر اإلئتمان النمخاطر الت

في  المؤسسةجغرافي. وفقاً ألنظمة مصرف البحرين المركزي الخاصة بالمدين الفردي، فإن المصارف  إقليمقطاع صناعي أو 
مملكة البحرين ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي ألي تعرض مخطط له لطرف آخر، أو 

 % من القاعدة الرأسمالية التنظيمية. 34يتجاوز الذي و ذات العالقةمجموعة من االطراف األخرى 
 

والمحافظة على محفظة  من أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز 
 استثمارية متنوعة. يتم سيطرة وإدارة تركز مخاطر االئتمان المحددة من خالل هذه السياسات. 

 

 مخاطر االئتمان تقليل 1.3.7
لتقليل المخاطر االئتمانية التي  تقليل مخاطر االئتمان تعبر عن استخدام عدد من التقنيات، مثل الحصول على ضمانات وتعزيزات

لمجموعة الحماية من الطرف اآلخر مخاطر اإلئتمان من خالل السماح لتخفض خاطر اإلئتمان تقليل متتعرض لها المجموعة. 
 .المقاصة والضمانات واتفاقيات الرهوناتد االئتمانية، من خالل وقعند عدم تنفيذ الع

 

المجموعة التسهيالت االئتمانية فقط في حاالت وجود ضمانات ملموسة كافية و/أو قوائم مالية مدققة. يمكن  تمنحوبصورة عامة، 
مركز مالي ومقدرة سداد مرضية عن ة القوائم المالية المدقق توضحقبول التسهيالت دون وجود ضمانات ملموسة كافية، عندما 

 ومدعمة بتنازالت وضمانات وغير ذلك، كما هو مالئم. 
 

المقترض لدعم  المؤسسةعضاء مجلس اإلدارة في مانات شخصية للشركاء/ المروجين/ أضوبصورة عامة يتم الحصول على 
الحسابات، بحيث تتوفر  بمراقفية للضامن من قبل التسهيالت االئتمانية. وفي جميع األحوال ينبغي أن يتم جمع كشف للقيمة الصا

 معلومات كافية في تاريخ مستقبلي في حالة بروز حاجة لتطبيق الضمانات. 
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 )تتمة( دارة المخاطرإ .1
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 1.3
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان تقليل 1.3.7
)للعقارات( أو على أساس السعر  المجموعةمن قبل  المصدق عليه لمثمنايتم تقييم القيمة السوقية للضمانات الملموسة من قبل 

 قيمة المبلغ القابل لإلقتراض للضمان عند النظر في التسهيالت اإلئتمانية.  االعتبارالمتاح. يتم األخذ في 
 

ق اقائمة األورتقوم باعتماد . كما من وقت آلخر، تقوم لجنة االئتمان بمراجعة وتصديق المبلغ القابل لإلقتراض لألوراق المالية
 المالية المقبولة.

 
 بيعويمكن للمجموعة تجارية. العقارات ممتلكات الأن محفظة االئتمان الحالية للمجموعة مضمونة في غالبيتها عن طريق رهن 

 القانونية الالزمة.  باإلجراءاتكمالذ أخير بعد القيام الموجودات 
 

 دارة الضمانات إلالعامة السياسة  توجيهاتال 1.3.7.3
لضمانات المقبولة، حيث يجب أن تلبي الموجودات التي يقدمها توجيهات ابتطوير  المجموعة ت: لقد قامالضمانات المقبولة

 ضمانات مقبولة.  العتبارهاالمعايير التالية العمالء 
 

  استحقاق التسهيل الممنوح؛ ة تاريخفي البداية، ولغاييجب أن تحتفظ الموجودات بقيمتها، عند المستوى السائد  أ .
 لة إذا تطلب األمر ذلك )السيولة(؛يجب أن تكون تلك الموجودات قابلة للتحويل إلى النقد بسهو ب.
 )قابلية التسويق(؛ ويجب أن تكون هناك سوق مناسبة للموجودات  ج.
 لية التطبيق(. ممارسة حقوقها على الموجودات عند الضرورة )قابقادرة على ون المجموعة يجب أن تك د.
 

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

 
 يتم تثمين جميع الموجودات المقدمة كضمانات من قبل مصدر مناسب إما أن يكون داخلياً )عن طريق قسم آخر في التثمين:

المجموعة( أو بواسطة مثمن خارجي )في حالة الضمانات المرتبطة بالعقارات( وتحتفظ المجموعة بقائمة من المثمنين المستقلين، 
 من اإلدارة. المعتمدين 

 
عندما تتوفر الكوادر المختصة ضمن المجموعة يتم التثمين داخلياً. وتمارس المجموعة  تثمين االسهم والبضائع: أ .

  على األنواع التالية من السندات: اخليالتثمين الد
 

 التعهد بأسهم الشركات المحلية؛ 
 السندات الدولية القابلة للتسويق؛ وسهم والتعهد باأل 
  بالسلع ورهنها.التعهد 
 

 والنشرات الدورية وغيرها. األوراق المالية  أسواقالمتوفرة من  ألسعارباسهم الدولية يتم تثمين األ
 

 إلى جانب الموجودات المذكورة أعاله فإنه يتم أيضاً تثمين السندات التالية:  :قارات وغيرهاتثمين الع ب.
 

 العقارات؛ 
  والمكائن؛ والمعدات 
 .األحجار الكريمة والمجوهرات 
 
 معتمدين. المثمنين اللتثمين من قبل عملية االترتيب لبدارة االئتمان من القسم المعني تطلب إو
 
 
 

  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

13 

 
 

 )تتمة( ة المخاطردارإ .1
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 1.3
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان تقليل 1.3.7
 

 )تتمة(دارة الضمانات إلالعامة سياسة الالتوجيهات  1.3.7.3
 

 االضافية التالية: التوجيهات كما تتبع المجموعة 
 

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

 

دارة االئتمان، ئتمانية في عهدة آمنة عن طريق إالمستلمة كضمان أو لمساندة التسهيالت اال الوثائقسيتم حفظ جميع  ب.
ضمن  ونتصرفين ويالضمانات مفوضمقدمي  أن المجموعة منن تتأكد يجب أب أن تكون تحت مراقبة مزدوجة. ويج

 القانونية. منطاق صفته
  

 الضمانات  1.3.7.2
في الحاالت التي يتم فيها قبول خطاب ضمان صادر عن الشركة األم أو طرف ثالث كمخففات لمخاطر االئتمان، تتأكد المجموعة 

في الضمانات غير قابلة للنقض وأنه قد تم الحصول على رأي قانوني من مستشار قانوني يقيم في بلد الضامن ) من أن جميع
( فيما يتعلق بقابلية تطبيق الضمان، إذا كان الضامن/ المدين األصلي يقيم خارج البحرين ويجب أن تظل جميع الضمانات الخارج

نه ال يسمح بوجود أي حالة عدم تطابق في االستحقاق )سلبي( بين الضمان صالحة حتى التسوية الكاملة للتسهيالت. كما أ
 والتعرض. 

 

 دارة الضمانات الحراسة/ إ 1.3.7.1
لذي تعتمده المجموعة. وسوف تحصل المجموعة أو لدى األمين ا في عهدةيتم االحتفاظ بالموجودات أو حق ملكية الموجودات 

 تي يحتفظ بها كل أمين على أساس سنوي. ئتمان على تأكيد للموجودات الإدارة اإل
 

د في فويضاً من نفس المستوى الذي اعتمويتطلب األفراج عن الضمانات دون التسديد الكامل لجميع االلتزامات المالية المتعلقة ت
 . مخاطرمن تعرض المجموعة لليقلل منح التسهيالت. ويجوز استبدال الضمان إذا كان الضمان الجديد على األصل 

 

قرار باالستالم من في سجالته على إ واالحتفاظاإلئتمان بالحصول دارة لعميل، يقوم مسئول إلوعندما يتم االفراج عن الضمان 
 .من يفوضهأو العميل 

 

  مخاطر إئتمان الطرف اآلخر 1.3.3
ت خر. فقد وضعبتطبيق األسلوب الموحد لتخصيص رأس المال لمواجهة مخاطر اإلئتمان للطرف اآل المجموعة تلقد قام

طراف اخلية/ الخارجية لمختلف أنواع األعلى أساس التصنيفات الد للطرف اآلخراالئتماني هيكالً داخلياً لتحديد السقف المجموعة 
الداخلية والخارجية. وفي حالة التصنيفات ما وضعت المجموعة حدوداً للتركيز كنسبة مئوية من رأسمالها على أساس كاألخرى. 

اآلخر بتخفيض تعرضه ، فإن المجموعة قد تطلب المزيد من الضمانات أو تنصح الطرف آخرتصنيف أي طرف  / تدهورتخفيض
 . على حدةساس كل حالة على أ

 

 التعرض 1.3.3.3
. ويجب إلتزاماتهالوفاء بمن  اآلخرفشل الطرف التي قد تتكبدها المجموعة في حالة للخسارة يعكس قياس التعرض الحد األقصى 

)تسهيالت التمويل واالستثمارات أو المستحق الفعلي حساب التعرض على أساس الحدود المعتمدة أو التعرض ائماً دأن يتم 
 أعلى.  يهماغيرها(، أ

 

 اآلخرالطرف  1.3.3.2
على أنه طرف مدين )فرد/ شركة/ كيان قانوني آخر(، ضامن لمدين أو شخص يستلم أمواالً من المجموعة، اآلخر الطرف يحدد 

 يصدر سند ضمان في حالة وجود سند تحتفظ به المجموعة، أو طرف تبرم المجموعة معه عقداً لمعامالت مالية. طرف 
 



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

14 

 
 

 )تتمة( دارة المخاطرإ 1
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 1.3
 

 )تتمة( مخاطر إئتمان الطرف اآلخر 1.3.3
 

 مجموعة تعرضات  1.3.3.1
المتصلة ببعضها األخرى المرتبطة ارتباطاً وثيقاً أو طراف ات لكافة األعرضتال إجماليعلى أنه مجموعة تعرضات يتم تعريف 

أو أكثر مرتبطين ببعض بحيث تؤثر السالمة المالية ألحدهما ين آخرالبعض. ولهذا الغرض فإن المجموعة هي عبارة عن طرفين 
 باشرة على اآلخر )اآلخرين(. سيطرة مباشرة أو غير مأحدهما لدى على السالمة المالية لآلخر )اآلخرين(. ويكون 

 

 المتصلة األخرى األطراف 1.3.3.3
والزميلة )سواًء أكانت تلك الزمالة نتيجة  التابعةالمتصلة هي شركات أو افراد متصلة بالمجموعة أو شركاتها األخرى طراف األ

لسيطرة أو نتيجة لن ذلك االرتباط للسيطرة أو المساهمة أو بطريقة أخرى(، أعضاء مجلس اإلدارة ومن يرتبط بهم )سواًء أكا
دارية وسائر الكوادر والمساهمين الذين يحملون الرقابة الشرعية والكوادر اإلهيئة ، أعضاء الروابط العائلية أو بكيفية أخرى(

 ثر من حقوق التصويت في المجموعة. % أو أك31
 

 التعرض الكبير 1.3.3.3
آخر أو مجموعة لطرف  حاملي حسابات االستثمار حقوقمن قبل ر أو ممول التعرض الكبير هو أي تعرض مباشر أو غير مباش

 للمجموعة.  يةمالالقاعدة رأس% من 31يكون أكبر من أو يساوي  رتباطاً وثيقاً األخرى المرتبطة ببعضها إطراف من األ
 

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

 

 و من القاعدة الرأسمالية للمجموعة؛ %34)فرد/ مجموعة( نسبة  آخرإذا تجاوز تعرض أي طرف  . أ
 د.ب )أو ما يعادله( 311.111/-أو يتجاوز  يعادلإذا كان أي تسهيل )جديد/ ممدد( ألي موظف  ب.
 

 الحد األقصى للتعرض 1.3.3.3
 مصرف البحرين المركزي.  وجيهاتتعلى ضوء  الداخلي للتعرض حدوداً قصوى لقد وضعت المجموعة 

 

 تقديم التقارير 1.3.3.7
أعاله(. هو موضح )كما  األخرى طرافلألالمركزي عن التعرضات الكبيرة  نتقدم المجموعة تقارير دورية لمصرف البحري

حسابات يمكن رصدة المدينة على ال. إال أن األمقاصةجمالي دون أي لتقارير بشأن التعرضات على أساس إوتقدم المجموعة ا
ملزم قانوني ق ، شريطة أن يكون لدى المجموعة حاآلخربنفس الطرف  ينموازنتها مقابل األرصدة الدائنة إذا كان كالهما مرتبط

 ذلك. للقيام ب
 

 أمور أخرى 1.3.3.3
عليها دون تفاق فقط بعد التفاوض وااليتعهد بها يمكن أن المتصلة األخرى طراف لألكاستراتيجية لدى المجموعة، فإن التعرض 

 شروط تفضيلية. 
 

 المجموعة أي تعرض لمدققي حساباتها الخارجيين. تتحمل ويجب اال 
 

 أطراف ذات العالقةمعامالت  1.3.9
لقد تمت و. 2131ديسمبر  13كما في  العالقة في القوائم المالية الموحدةذات  األطرافبمعامالت تم عمل إفصاح فيما يتعلق 

 .العالقة دون شروط تفضيليةذات طراف جميع معامالت أ
 



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

15 

 

 (تتمة)المخاطر  إدارة .1
 

 

 (تتمة)مخاطر االئتمان  1,3
 

  التعرض لمخاطر االئتمان – 3الجدول 
 

 2131ديسمبر  13السنة المنتهية في خالل وغير الممولة جمالي التعرضات الممولة إومتوسط  2131ديسمبر  13كما في  وغير الممول الممول إجمالي التعرض اإلئتماني مقداريلخص الجدول التالي 
  :والحساب الجاري وحسابات اإلستثمار لتقاسم األرباح رأس المال الخاصفي ال مخصصةال

 

 حساب االستثمار لتقاسم االرباح  الحساب الجاريورأس المال الخاص   

  

مجموع إجمالي 
 التعرض االئتماني
  ألف دينار بحريني

*متوسط إجمالي 
ئتماني التعرض اال

 للسنة
  دينار بحريني ألف

 إجماليمجموع 
 التعرض االئتماني

  ينار بحرينيدألف 

*متوسط إجمالي 
التعرض االئتماني 

 للسنة
 ألف دينار بحريني

         الممولة

 12.731  12.731  33.713  33.193   مصرف البحرين المركزي و بنوكال نقد وأرصدة لدى
 331.937  333.733  31.133  39.332  سات ماليةبنوك ومؤسمن مبالغ مستحقة 

 237.213  223.337  23.332  27.323  مرابحات
 79.933  33.131  9.323  9.737  مشاركات

 31.333  31.331  31.311  9.731  إجارة منتهية بالتمليك
 13.933  13.333  33.139  33.333  ستثماراتإ
 -  -  13.317  13.213  زميلة اتفي شرك اتستثمارإ
 -  -  31.913  33.239  عقاريةستثمارات إ

 32.171  31.121  3.391  3.313  إيجارات مستحقة القبض
 -  -  33.373  37.137  عقارات ومعدات
 -  -  3.719  3.211   موجودات أخرى

         غير الممولة
 -  -  31.933  33.993  ارتباطات وإلتزامات محتملة 

 339.193  319.329  231.133  233.333  وعالمجم
 

 يتم حساب متوسط األرصدة على أساس أرصدة نهاية الشهر.*
 

  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

16 

 

 (تتمة) دارة المخاطرإ .1
 

 (تتمة)مخاطر االئتمان  1.3
 الجغرافي التوزيع  –مخاطر االئتمان  – 7الجدول 

 

 ؛األنواع الرئيسية للتعرض اإلئتمانيجوهرية حسب إلى مناطق  موزعة، 2131 ديسمبر 13كما في  لتعرضاتالتوزيع الجغرافي لالجدول التالي  يلخص
 

 

 الحساب الجاريورأس المال الخاص   
 *اإلقليم الجغرافي

 رباححساب االستثمار لتقاسم األ 
 *اإلقليم الجغرافي

أمريكا   
 الشمالية

  
 أوروبا

الشرق  
 األوسط

باقي دول  
 آسيا

  
 المجموع

أمريكا  
 الشمالية

  
 أوروبا

الشرق  
 األوسط

باقي دول  
 آسيا

  
 المجموع

ألف دينار   
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

دينار ألف  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

  بنوكال نقد وأرصدة لدى
رف البحرين مصو

 12.731  -  12.731  -  -  33.193  -  33.773  13  3.231  المركزي
بنوك من مبالغ مستحقة 

 ومؤسسات مالية
 

-  -  39.332  -  39.332  -  -  333.733  -  333.733 
 223.337  -  223.337  -  -  27.323  -  27.323  -  -  مرابحات
 33.131  -  33.131  -  -  9.737  -  9.737  -  -  مشاركات

 31.331  -  31.331  -  -  9.731  -  9.731  -  -  إجارة منتهية بالتمليك
 13.333  -  23.313  31.131  -  33.333  297  33.223  2.333  -  ستثماراتإ
 اتفي شرك اتستثمارإ

 -  -  -  -  -  13.213  -  13.213  -  -  زميلة
 -  -  -  -  -  33.239  -  33.239  -  -  عقاريةستثمارات إ

 31.121  -  31.121  -  -  3.313  -  3.313  -  -  إيجارات مستحقة القبض
   -  -  -  -  37.137  -  37.137  -  -  عقارات ومعدات
 -  -  -  -  -  3.211  -  3.211  -  -   موجودات أخرى

 319.329  -  329.739  31.131  -  271.333  297  233.333  2.711  3.231  المجموع
 

 . اآلخرالطرف  بلد تأسيس على أساس يلتعرض االئتماني مبنل ةالرئيسياألنواع حسب  موزع على مناطق جوهرية * التوزيع الجغرافي للتعرض
 
 



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

17 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر .1
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  1.3
  

 )رأس المال الخاص والحساب الجاري( القطاع الصناعيالتوزيع حسب  –مخاطر االئتمان  – 3الجدول 
 :إلى األنواع الرئيسية للتعرض االئتمانيموزعة حسب القطاع الصناعي  2131ديسمبر  13كما في  ممولةالغير الممولة و التعرضات توزيعخص الجدول التالي يل
 

 

 الحساب الجاري رأس المال الخاص و         
 يقطاع الصناعلل          

 

 

 تجاري
  وصناعي

بنوك 
ومؤسسات 

  طيران   عقاري   ليةما

  التمويل
 الشخصي

   يواالستهالك
مؤسسات 

 المجموع  أخرى   ةالحكومي
ألف دينار 

 بحريني
ألف دينار  

 بحريني
 

ألف دينار  
 بحريني
 

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

                الممولة
مصرف البحرين و بنوكال قد وأرصدة لدىن

 33.193  -  2.111  -  -  -  33.733  - المركزي
 39.332  -  -  -  -  -  39.332  - بنوك ومؤسسات ماليةمن مبالغ مستحقة 

 27.323  3.331  393  33.371  333  1.332  3.997  3.332 مرابحات
 9.737  331  233  3.933  -  3.329  -  2.331 مشاركات

 9.731  319  -  3.739  333  1.299  -  332 إجارة منتهية بالتمليك

 33.333  9.233  333  -  -  13.711  32.313  9.133 استثمارات

 13.213  33.331  -  -  -  33.311  7.321  - زميلة اتفي شرك استثمارات
 33.239  -  -  -  -  33.239  -  - عقارية استثمارات

 3.313  29  -  911  33  191  -  211 ت مستحقة القبضإيجارا
 37.137  37.137  -  -  -  -  -  - عقارات ومعدات
 3.211  332  -  3.133  -  -  2.173  -  موجودات أخرى

                غير الممولة

 33.993  3.333  -  221  333  -  3.171  2.773 ارتباطات والتزامات محتملة 

 233.333  39.939  1.333  23.971  3.721  323.179  31.393  39.371 وعالمجم



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

18 

  

 )تتمة( إدارة المخاطر .1
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  1.3
 

 )حساب االستثمار لتقاسم األرباح( التوزيع حسب القطاع الصناعي –مخاطر االئتمان  – 9الجدول 

 حسب القطاع الصناعي موزعة إلى األنواع الرئيسية للتعرض االئتماني: 2131ديسمبر  13كما في ممولة الغير الممولة ويلخص الجدول التالي توزيع التعرضات 
 

 

 

  

 حساب االستثمار لتقاسم األرباح           
 للقطاع الصناعي            

 

 

تجاري 
  وصناعي

بنوك 
ومؤسسات 

  طيران   عقاري   مالية

 التمويل
 الشخصي

  يواالستهالك
 مؤسسات 

 المجموع  أخرى  ةالحكومي
ر ألف دينا
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

 

ألف دينار  
 بحريني

 

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

                الممولة
و مصرف البحرين  بنوكال نقد وأرصدة لدى

 12.731  -  12.731  -  -  -  -  - المركزي
 333.733  -  -  -  -  -  333.733  - بنوك ومؤسسات مالية منمبالغ مستحقة 

 223.337  31.973  3.333  321.397  3.111  13.331  33.373  13.191 مرابحات
 33.131  3.133  2.391  31.312  -  33.337  -  37.771 مشاركات

 31.331  3.331  -  19.313  3.332  27.191  -  3.993 إجارة منتهية بالتمليك

 13.333  7.133  3.733  -  -  31.333  31.933  - ستثماراتإ
 -  -  -  -  -  -  -  - زميلة اتفي شرك اتستثمارإ
 -  -  -  -  -  -  -  - عقاريةستثمارات إ

 31.121  233  -  7.373  333  1.213  -  3.913 إيجارات مستحقة القبض

 -  -  -  -  -  -  -  - عقارات ومعدات
 -  -  -  -  -  -  -  -  موجودات أخرى

 319.329  27.373  31.731  233.217  31.319  91.331  393.277  33.132 المجموع



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

19 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر .1
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  1.3
 

 ة أو مخاطر عالية أخرى ضات العاليالتسهيالت التمويلية لألطراف األخرى ذات اإلقترا –مخاطر االئتمان  - 31الجدول 
 :2131ديسمبر  13كما في أو مخاطر عالية أخرى العالية ذات اإلقتراضات التمويلية لألطراف األخرى  تمثل األرصدة التالية التسهيالت

 

  

رأس المال الخاص 
 والحساب الجاري

 ألف 
  دينار بحريني

حساب االستثمار 
 األرباحلتقاسم 

 ألف 
  دينار بحريني

 المجموع
 لف أ

 دينار بحريني
       األطراف األخرى

       
 737  331  77   3رقم  اآلخرالطرف 

  77  331  737 

 ز المخاطر ترك –مخاطر االئتمان  - 33الجدول 
 

 :2131ديسمبر  13األخرى الفردية كما في ز المخاطر لألطراف تركاألرصدة التالية تمثل 
رأس المال خاص   

 والحساب الجاري
  ألف

 دينار بحريني

حساب االستثمار  
 األرباحلتقاسم 

 ألف 
 دينار بحريني

  
 المجموع

 ألف 
 دينار بحريني

       األطراف األخرى

       
 31.393  32.173  3.322   3رقم  اآلخرالطرف 
 33.211  -  33.211   2رقم  اآلخرالطرف 

       

  33.722  32.173  23.193 

 .من خصم رأس المال المؤهل وتم اعفائه الفردي حد المدينضة على % المفرو34حدود الـ يتجاوز التعرض  *
  

 



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

20 

 

 )تتمة(دارة المخاطر إ .1
 

 (تتمة)مخاطر االئتمان  1.3
 

  توزيع االستحقاق التعاقدي المتبقي )رأس المال الخاص والحساب الجاري( –مخاطر االئتمان  – 32الجدول 
 

 لتعرض االئتماني:لحسب األنواع الرئيسية  موزعة 2131ديسمبر  13كما في  إلجمالي محفظة االئتمانقاق التعاقدي المتبقي لتوزيع رأس المال الخاص والحساب الجاري االستحيلخص الجدول التالي 
 

 رأس المال الخاص والحساب الجاري  

 

 لغاية 

 شهر واحد

3 -1 

 أشهر 3 - 1 أشهر

3- 32  

 شهر

3 - 1  

 سنوات

1-3  

 سنوات

3-31  

 سنوات

31-21 

 سنة

 21أكثر من 

 *سنة

إستحقاق غير 

 محدد 

 

 المجموع

 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 

 ار بحرينيدين

            الموجودات

 بنوكال نقد وأرصدة لدى
 33.193 - - - - - - - - - 33.193 مصرف البحرين المركزيو

بنوك من مبالغ مستحقة 
 39.332 - - - - - - - 932 3.913 33.933 ماليةمؤسسات و

 27.323 - 33 3 3.977 3.321 3.133 1.132 3.313 3.929 3.337 مرابحات

 9.737 - 323 3.933 2.773 3.933 911 313 33 211 3.123 مشاركات

 9.731 - 3.137 2.717 3.339 3.333 3.333 3 22 - 3.313 إجارة منتهية بالتمليك

 33.333 22.311 337 - 3.373 23.373 3.312 - - 21.333 723 ستثماراتإ

 13.213 13.213 - - - - - - - - - زميلة اتفي شرك اتستثمارإ

 33.239 33.239 - - - - - - - - - عقاريةرات ستثماإ

 3.313 - 33 133 212 319 73 13 - 3 323 إيجارات مستحقة القبض

 37.137 37.137          عقارات ومعدات

 3.211 - - - - 3.933 - - 313 3.333 -  موجودات أخرى

 ───────

─ 
───────

─ 
───────

─ 
─────── ───────

─ 
───────

─ 
───────

─ 
───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 
───────

 271.333 311.332 2.137 3.133 32.977 13.333 9.339 1.331 1.113 23.333 19.791 الموجوداتمجموع  ─

 ══════

══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════

══  

 سنة. 21لمتعثرة ألكثر من * تم تصنيف جميع التسهيالت ا
  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

21 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر  .1
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  1.3
 

 رباح( متبقي )حساب االستثمار لتقاسم األتوزيع االستحقاق التعاقدي ال –مخاطر االئتمان  – 31الجدول 
 

 

 لتعرض االئتماني:ئيسية لحسب األنواع الر موزعة 2131ديسمبر  13كما في  إلجمالي محفظة االئتمانباح رلتوزيع حساب االستثمار لتقاسم األيلخص الجدول التالي االستحقاق التعاقدي المتبقي 
 

 حساب االستثمار لتقاسم األرباح  

 

 لغاية 

 شهر واحد

3 -1 

 أشهر 3 - 1 أشهر

3- 32  

 شهر

3 - 1  

 سنوات

1-3  

 سنوات

3-31  

 سنوات

31-21 

 سنة

 21أكثر من 

 *سنة

إستحقاق غير 

 محدد 

 

 المجموع

 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

            الموجودات

 بنوكال نقد وأرصدة لدى
 12.731 12.731 - - - - - - - - - مصرف البحرين المركزيو

مبالغ مستحقة من بنوك 
 333.733 - - - - - - - 7.931 33.132 331.731 ماليةومؤسسات 

 223.337 - 93 33 37.911 33.971 31.133 23.132 9.317 33.133 32.131 مرابحات

 33.131 - 1.311 33.373 21.113 33.233 7.393 1.131 332 3.931 3.313 مشاركات

 31.331 - 31.913 22.331 33.311 32.911 9.339 3 373 - 9.323 إجارة منتهية بالتمليك

 13.333 - 3.111 - 9.731 9.332 9.337 - - - 3.133 ستثماراتإ

 31.121 - 373 2.319 3.929 1.339 331 291 - 33 1.311 إيجارات مستحقة القبض

 ───────

─ 
───────

─ 
───────

33.233─ 

──────

11.332─ 

───────

─ 
───────

─ 
───────

─ 
───────

─ 
───────

─ 

───────

─ 
──────── 

 319.329 12.731 39.319 33.333 317.731 97.322 79.373 23.333 33.133 13.133 331.393 مجموع الموجودات

 ══════

══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════ ══════

══ 
═══════

═ 
═══════ ══════

══ 
═══════

═ 
══════

══ 
═══════

═  
 

 سنة. 21* تم تصنيف جميع التسهيالت المتعثرة ألكثر من 
 

  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

22 

 

 (تتمة)المخاطر  إدارة 1
 

 (تتمة)مخاطر االئتمان  1.3
 

  ي حسب القطاع الصناعي()رأس المال الخاص والحساب الجار مخصصاتالو موعد استحقاقها الفائت والتعرضات المضمحلة التعرضات –مخاطر االئتمان  – 33الجدول 

 :2131ديسمبر  13القطاع الصناعي الرئيسي كما في  حسبلرأس المال الخاص والحساب الجاري المفصح عنها  ومخصصات إستحقاقها موعد الفائتتسهيالت لة وحمول التالي التسهيالت المضيلخص الجد
 

  

 رأس المال الخاص والحساب الجاري    

عقود 
التمويل 

 اإلسالمية
أو المتعثرة 

الفائت موعد 
  استحقاقها 

التي فات موعد للعقود التمويلية اإلسالمية التحليل الزمني 
 *مخصصات عامة  مخصصات محددة  استحقاقها 

 
أو 

  المضمحلة
 1اقل من 

 **أشهر

أشهر  1من 
سنة   إلى

 واحدة
 1إلى  3من 

 سنوات
 1أكثر من 
  سنوات 

الرصيد في 
 بداية السنة

التكاليف 
 ل السنةخال

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 
 يبحرين

 ألف 
 دينار 
 يبحرين

 ألف
 دينار 

 بحريني

 ألف 
 دينار

 بحريني

 ألف  
 ر دينا

 بحريني

 ألف 
 دينار 

 بحريني

 ألف
 دينار 

 بحريني

 ألف
 دينار 

 بحريني

 ألف 
 دينار

 بحريني

 ألف  
 دينار

 بحريني

 ألف 
 دينار

 بحريني

                

 - -  - 223 - 331 31  - 333 1 3.333  2.713 صناعيتجاري و

 - -  - 3.737 33 3.113 333  2 123 2.313 3.317  1.993 عقاري

 - -  - - 113 - 113  - - - 333  333 بنوك ومؤسسات مالية

 - -  - 3.233 39 391 322  911 13 37 3.912  3.921 شخصية / استهالكي تمويل

 - -  - 32 23 3 33  3 311 293 3.321  3.327 أخرى

 339 279  371 - - - -  - - - 333  333 قطاع غير محدد

 339 279  371 1.293 339 3.373 3.333  917 3.132 2.392 33.732  33.332 المجموع 

 

 عند منحها في األصل. للتخلف عن السدادبشكل خاص، لديها مخاطر أعلى  الم يتم تحديده انه * يمثل المخصص العام مخصص اإلضمحالل الجماعي مقابل التعرضات التي بالرغم

 ة.موعد استحقاقها أو مضمحل الفائتمتعثرة أو السالمية اإل يةتمويلالعقود المتعلقة ب اً يوم 01قل من ألمستحقة ومبالغ فات موعد استحقاقها المبالغ غير على ال ههذ تتضمن **

  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

23 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر  1

 
 )تتمة(مخاطر االئتمان  1.3

 
 رباح حسب القطاع الصناعي( م األ)حساب االستثمار لتقاس والمخصصات استحقاقها عدمو الفائت والتعرضاتلة حمالمض التعرضات –مخاطر االئتمان  – 33الجدول 

 ؛2131ديسمبر  13المفصح عنها حسب القطاع الصناعي الرئيسي كما في  لحساب االستثمار لتقاسم األرباح والمخصصات فات موعد إستحقاقها التييلخص الجدول التالي التسهيالت المضمحلة والتسهيالت 
 

 حساب اإلستثمار لتقاسم األرباح    

 

 يةعقود التمويل
سالمية اإل

المتعثرة أو 
الفائت موعد 

  استحقاقها 
التحليل الزمني للعقود التمويلية اإلسالمية  المتعثرة أو الفائت موعد 

 *مخصصات عامة  مخصصات محددة  أو المضمحلةاستحقاقها 

 
  أو

  المضمحلة
 1اقل من 
 اشهر**

أشهر  1من 
 إلى سنة واحدة

 1إلى  3من 
 سنوات

 1أكثر من 
  سنوات 

 يد في الرص
 بداية السنة

التكاليف خالل 
 السنة

 شطب التكاليف 
 خالل السنة

الرصيد في 
  نهاية السنة

الرصيد 
االفتتاحي 

 للمخصصات

 العامة 

التغيرات في 
المخصصات 

 العامة 

الرصيد 
النهائي 

للمخصصات 
 العامة 

 

 ألف 
 دينار

  بحريني

 ألف 
 دينار 
 يبحرين

 ألف 
 دينار 
 يبحرين

 ألف
 دينار 
 نيبحري

 ألف 
 دينار

  بحريني

 ألف 
 دينار 

 بحريني

 ألف 
 دينار 

 بحريني

 ألف
 دينار 

 بحريني

 ألف
 دينار 

  بحريني

 ألف 
 دينار

 بحريني

 ألف 
 دينار

 بحريني

 ألف 
 دينار

 بحريني

 - - -  3.311 313 732 3.392  - 7.191 23 33.333  22.713 صناعيتجاري و

 - - -  33.332 321 1.373 33.933  33 2.337 37.713 32.739  11.379 يعقارا

 - - -  - 3.311 - 3.311  - - - 3.111  3.111 بنوك ومؤسسات مالية

 - - -  31.132 372 3.733 9.333  7.373 233 373 39.239  37.333 شخصية / استهالكي تمويل

 - - -  139 337 13 913  31 339 2.332 33.313  33.373 أخرى

 1.723 3.213 2.333  - - - -  - - - 3.791  3.791 قطاع غير محدد

 1.723 3.213 2.333  27.173 3.331 3.233 27.772  7.311 31.397 21.339 97.333  313.391 المجموع 

 

 عند منحها في األصل. تخلف عن السدادللبشكل خاص، لديها مخاطر أعلى  الم يتم تحديده انه * يمثل المخصص العام مخصص اإلضمحالل الجماعي مقابل التعرضات التي بالرغم

 ة.موعد استحقاقها أو مضمحل الفائتمتعثرة أو السالمية اإل يةتمويلالعقود المتعلقة ب اً يوم 01قل من ألمستحقة ومبالغ فات موعد استحقاقها المبالغ غير على ال ههذ تتضمن **
 

 احتساب الخاص. وبالتالي، لم يتم  ابترحيل جميع المخصصات إلى حساب رأسماله ت المجموعةالمتعلق بحساب اإلستثمار لتقاسم األرباح، لقد قامحالل من مخصص اإلضمجزء أن الجدول المذكور أعاله يوضح  على الرغم من
 .حقوق حاملي حسابات االستثمارضمحالل على مخصص لإلأي 

  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

24 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر  1
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  1.3
 

 الجغرافي( اإلقليمرباح حسب لجاري وحساب االستثمار لتقاسم األوالحساب ا)رأس المال الخاص والمخصصات موعد إستحقاقها الفائت التعرضات المضمحلة والتعرضات   –االئتمان  مخاطر – 33الجدول 
 13الجغرافي كما في  اإلقليمرباح المفصح عنها حسب جاري وحساب االستثمار لتقاسم األلالمال الخاص والحساب ا الممولة من رأسوالمخصصات  موعد استحقاقها الفائتيلخص الجدول التالي التسهيالت 

 :2131ديسمبر 
 رباححساب االستثمار لتقاسم األ  رأس المال الخاص والحساب الجاري 

 

 يةعقود التمويل
المتعثرة  اإلسالمية

موعد الفائت  او
استحقاقه او 

 المضمحلة 

مخصص 
االضمحالل 

 المحدد

مخصص 
الضمحالل ا

  الجماعي

 يةعقود التمويل
المتعثرة  اإلسالمية

 الفائت موعد او
او  استحقاقها
 المضمحلة

مخصص 
االضمحالل 

 المحدد

مخصص 
االضمحالل 

 الجماعي
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني

        
 1.723 27.173 313.391  339 1.293 33.332 ق األوسطالشر

 1.723 27.173 313.391  339 1.293 33.332 المجموع
 

 المعاد هيكلتها  لتسهيالت التمويليةا –مخاطر االئتمان  – 37الجدول 
 

 :2131ديسمبر  13ص والحساب الجاري وحساب االستثمار لتقاسم األرباح كما في المال الخا الممولة من رأسالتسهيالت التمويلية المعاد هيكلتها إجمالي مقدار يلخص الجدول التالي 
 

   

رأس المال 
 الخاص 

والحساب 
 الجاري

حساب 
االستثمار 

 لتقاسم
 األرباح

 إجمالي المبلغ إجمالي المبلغ   

 ألف   

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

     

 9.297 3.321   تسهيالت تمويلية معاد هيكلتها

 9.297 3.321   المجموع
 

 األرباح الحالية والمستقبلية غير جوهري.على  هوتأثير ألف دينار بحريني 272 لتسهيالت المعاد هيكلتهامخصص االبلغ 



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2إفصاحات العنصر الثالث إلتفاقية بازل 
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

25 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر  .1
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  1.3
 

 مخاطر االئتمان  تقليل – 33الجدول 
 

 ؛المؤهلةضمانات بال المضمونة ةاإلسالميحسب عقود التمويل  2131ديسمبر  13كما في  التعرضيلخص الجدول التالي 
 
 إجمالي التعرضات المضمونة  

  
بالضمانات 

  المؤهلة
 
 ضماناتال

 لف أ  
 دينار بحريني

 لف أ 
 دينار بحريني

     
 31.733  3.131  مرابحات 
 331  31  مشاركات

 3.111  311  منتهية بالتمليك  إجارة

 33.293  3.391  المجموع

 
  اآلخرالطرف  ائتمان – 39الجدول 

 
كما في  تخفيض على قيمة الضمانضمانات بعد تطبيق الباآلخر المضمون الطرف مخاطر إئتمان يلخص الجدول التالي تعرض 

 ؛2131ديسمبر  13
 لف أ  

 دينار بحريني
   

   للعقود الموجبةالقيمة العادلة  إجمالي
 931.293  المقاصة مزايا عقود 

 931.293  مقاصة التعرض االئتماني الحالي 

   :ضمانات محتفظ بها
 3.391  نقدية -
 3.331  أسهم  -
 231.313  عقارية - 

 237.913  المجموع

 
 .المرهونة % على مبلغ العقارات11بنسبة  تخفيض على قيمة الضمانتم تطبيق 

 

 مخاطر السوق  1.3
 

 المقدمة  1.3.3
 

حدوث الخسائر في "كمخاطر مصرف البحرين المركزي هو محدد من قبل تعريف مخاطر السوق كما  المجموعة تلقد قبل
 . "سعار السوقالتغيرات في أعن الناتجة الميزانية المدرجة وغير المدرجة في المراكز 

  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

26 

 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر .1
 

 )تتمة(مخاطر السوق  1.3
 

  مصادر مخاطر السوق 1.3.2
أسواق األسهم أو السلع. و الصرف األجنبيأسواق تنتج عن التغيرات في معدالت الربح وبالنسبة للمجموعة فإن مخاطر السوق قد 

 أو منتج مالي واحد ألي عدد من هذه المخاطر. ة واحدويمكن أن تخضع معاملة 
 

من تنتج مخاطر معدل الربح  .الربحمعدالت  رات فيسية المنتجات المالية تجاه التغيعبارة عن حسا هي مخاطر معدل الربح
على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. تعتقد إدارة المجموعة بأن في معدالت الربح التغيرات  احتمال تأثر

مطلوبات تسعير معدالت أرباح الموجودات وال ةالمجموعة غير معرضة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجة لعدم تطابق إعاد
تحدث في  حقوق حاملي حسابات االستثمارحيث إن إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات و حقوق حاملي حسابات االستثمارو

المجموعة غير فأن هي بناءاً على إتفاقيات تقاسم األرباح، لذلك  حقوق حاملي حسابات االستثمارفترات مماثلة. إن توزيع أرباح 
 جوهرية.ي مخاطر معدل ربح ألمعرضة 

 

الفورية.  العمالت األجنبيةصرف  أسعارلتغيرات في لعبارة عن حساسية المنتجات المالية  هي العمالت األجنبيةصرف  مخاطر
 األساسيةعادة تحويلها إلى العملة العمالت لهذه المخاطر عند إ عدد من من المتكونةوقد تتعرض قيمة محفظة المجموعة 

 للمجموعة. 
 

تنتج مخاطر أسعار األسهم من سهم. األ أسعارلتغيرات في لحساسية المنتجات المالية هي عبارة عن  هممخاطر أسعار األس
 لألسهم.، مما يخلق تعرضاً للتغير في سعر السوق األسهمالقائمة على أو األدوات أسهم الحقوق االحتفاظ بمراكز مفتوحة في 

 للبيانات االقتصادية العامة وتوقعات األداء القطاعي. هي أيضاً عرضة  ماألسهسعار توقعات أداء المجموعة، فإن أ إلى وباإلضافة
 

يتم تحديد األسعار في  همن الممكن أن تكون لدى المنتجات مخاطر كامنة كنتيجة للتغيرات في أسعار السلع. بما إن ؛السلع مخاطر
هذه االسواق قد ترتبط ارتباطاً قوياً ضمن  )أي عرض وطلب السلعة االساسية( فإنمن خالل العوامل األساسية سواق السلع أ

 . مختلفة نطاق قطاع معين ويكون ارتباطها أقل عبر قطاعات
 

 مخاطر السوق  إستراتيجية 1.3.1
يالت جوهرية في المخاطر وأي تعد (، إستراتيجيةعلى األقل سنوياً ولية اعتماد ومراجعة )المجموعة مسئيتحمل مجلس إدارة 
المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتعزيز  ولية تطبيق إستراتيجيةمسئ مجموعةل اإلدارة العليا للتحمسياسات المخاطر. ت

 .مراقبة والسيطرة على المخاطرالقياس والولتحديد لالمستمر للسياسات واإلجراءات المتبعة 
 

يجيات المحددة إلدارة مخاطر السوق تشتمل ومستويات تحمل المخاطر، فإن اإلسترات المجموعة مخاطرإدارة أهداف تماشياً مع 
 : ما يليعلى 

 

تعرضها لمخاطر السوق عن طريق تقييم كل منتج/ نشاط جديد من حيث مخاطر السوق  دارةتقوم المجموعة بإ .3
 . المرتبطة به

 ؛ومراقبة تلك المخاطر بصورة مستمرة لقياس مخاطر السوق في محفظتها ةبالمبادرالمجموعة قوم ست .2
( 3لمال التنظيمي )العنصر في جميع األوقات بما يكفي من رأس المال وفقا لمتطلبات رأس االمجموعة حتفظ ست .1

  ؛عن مصرف البحرين المركزي الصادر
  سوق؛مخاطر الحيث هيكل حدود  ستقيم علىوالتي لمخاطر السوق قبولها مدى د يتحدستقوم المجموعة ب .5
على هذه الحدود  ستتضمنمخاطر السوق في محفظتها. والسيطرة على مراقبة للدود هيكل للحبوضع ستقوم المجموعة  .4

 للمخاطرحدود القيمة المعرضة حدود القصوى/ حدود ايقاف الخسارة وحدود حساسية العوامل والحدود المراكز و
 وحدود اإلستحقاق؛

التغيرات في قيمة  اريوهات لتقييم تأثيرالسين أسوأباستخدام  فحص للضغوطات بإجراءستقوم المجموعة بصورة دورية  .2
  ؛تغيير ظروف السوقنتيجة لالسوق 

والمخاطر مخاطر السوق من أجل تقييم مدى دقتها نماذج تقييم رجعي ل فحص بإجراءتقوم المجموعة بصورة دورية  .7
  الكامنة في كل نموذج؛

 و ؛المعدل العائم المطلوبات ذات ذات المعدل العائم معستقوم المجموعة بمطابقة مقدار الموجودات  .8
العمالت  لكافةمخاطر السوق  بفاعليةتدير سو بهاستحدد المجموعة بوضوح العمالت األجنبية التي ترغب في التعامل  .0

 . عليهاتعرض جوهري لمجموعة لدى ااألجنبية التي 
  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

27 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر 1
 

 )تتمة(مخاطر السوق  1.3
 

 اطر السوقمنهجية قياس مخ 1.3.3
تشمل استخدام عدد من األساليب لقياس مخاطر السوق. وتستخدم أساليب قياس المخاطر المذكورة  أساليب قياس مخاطر السوق

 على حد سواء. المحفظة المصرفية والمتاجرة  محفظةفي هذا الجزء لقياس مخاطر السوق في 
 

 هي كالتالي: والسيطرة عليها السوق ومراقبتها  التي تستخدمها المجموعة لقياس مخاطرالمختلفة أن األساليب 
 ؛ في ليلة وضحاهاالمفتوحة  المواقف أ .
 الخسارة؛  حدود إيقاف ب.
 حدود حساسية العوامل؛  ج.
 للمخاطر؛ وحدود القيمة المعرضة  د.

 . معدل الربحتحليل فجوة مخاطر  هـ.
 

 مراقبة مخاطر السوق وهيكل الحدود  1.3.3
قسم المخاطر  وقاممستوى التحمل لمخاطر السوق. من خالل اللجنة التنفيذية والمجلس ودات والمطلوبات لجنة الموج تقترح

استناداً لهذه المستويات من التحمل بوضع الحدود المناسبة للمخاطر التي تحفظ تعرض المجموعة ضمن  الخزانةوااللتزام وقسم 
 سعار ومعدالت السوق. من التغيرات المحتملة في أمجموعة نطاق حدود التحمل االستراتيجية للمخاطر عبر 

 

 مراقبة الحدود  1.3.3
يقوم قسم الخزانة وقسم المخاطر وااللتزام بمراقبة حدود المخاطر لكل معاملة والتأكد من أن الحدود تقع ضمن المعايير 

 الموضوعة، ويقدمان تقارير دورية عن ذلك لإلدارة العليا. 
 

 خرق الحدود  1.3.7
لالستمرار في المعاملة. ويتم إلدارة اإلئتمان والمخاطر الحصول على موافقة من المدير العام ه يتطلب الة خرق أي حد، فإنفي ح

اللجنة التنفيذية بهذا إلى  تقرير يتم تقديم. كما جوهري تقديم تقرير فوري إلى لجنة الموجودات والمطلوبات بعد كل خرق ألي حد
 .كلما تطلب األمرعلى األقل أو  كل مرتين في السنة خرق. ويتم مراجعة الحدودال
 

 عملية مراجعة المحفظة 1.3.3
بمراجعة محفظة موجودات ومطلوبات المجموعة لتقييم التعرض الكلي للمجموعة  شهريعلى أساس قوم قسم المخاطر وااللتزام ي

أيضاً بمراقبة التعرض الكلي في السوق للمجموعة  يقوم قسم المخاطر وااللتزام ،هذه المراجعةعملية لمخاطر السوق. وكجزء من 
للسيطرة على يقوم هذا القسم بمراجعة مدى التقيد بالحدود المعتمدة كما مقابل حدود تحمل المخاطر التي وضعها مجلس اإلدارة. و

راجعتها من قبل بعد ماألعمال وحدات سوق يتم ابالغها إلى مخاطر السوق. وفي حالة وجود أي تغييرات في حدود مخاطر ال
واعتمادها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات أو اللجنة التنفيذية حسب الصالحيات إلدارة اإلئتمان والمخاطر المدير العام 

يتم مراجعة التعرضات الواردة في الميزانية على أساس ربع سنوي من قبل لجان المفوضة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 
 على مستوى مجلس اإلدارة.التدقيق والمخاطر 

 

 تقديم التقارير 1.3.9
دارة مخاطر السوق. وتهدف هذه التقارير إلى تزويد االدارة تقارير عن إ بإعدادفترات منتظمة  يقوم قسم المخاطر وااللتزام على

 العليا في المجموعة بأحدث صورة عن تعرض المجموعة لمخاطر السوق. 
 

 فحص الضغوطات 1.3.31
محتملة، وتقدم طريقة لقياس ظروف ها معلومات تلخص تعرض المجموعة للظروف القصوى، ولكن ت الضغوطاتفحوصاتنتج 

 الضغوطاتفئات من  ربعالمخاطر وااللتزام في المجموعة أ األسعار. ويوظف قسمفي التغيرات القصوى ومراقبة المحفظة مقابل 
الصدمات المحتمل  أسوأ تحديدويتم السلع.  وأسعارسهم، األ أسعاروصرف العمالت األجنبية معدالت و حالربهي، معدالت 

 . فئات الضغوطاتواقعياً في السوق لكل فئة من  احدوثه
 

  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

28 

 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر 1
 

 )تتمة(مخاطر السوق  1.3
 

 األجنبية التابعةالشركة  1.3.33
 أجنبية.  تابعةليس لدى المجموعة أي شركة 

 

  مال لمخاطر السوقمتطلبات رأس ال – 21الجدول 
 

 ؛2131ديسمبر  13كما في صرف العمالت األجنبية متطلبات رأس المال لمخاطر يلخص الجدول التالي 
 

صرف مخاطر    
  العمالت األجنبية

 ألف   
 دينار بحريني

    

 33.333   صرف العمالت األجنبية مخاطر 

 2.231   صرف العمالت األجنبية متطلبات رأس المال لمخاطر 

 2.231   لمتطلبات رأس المال القصوىالقيمة 

 3.371   لمتطلبات رأس المال الدنياالقيمة 

 
 

 المخاطر التشغيلية 1.7
 

 المقدمة 1.7.3
األنظمة أو األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحداث الخارجية.  في المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل

، أو تؤدي إلى ةالرقابة، فأن المخاطر التشغيلية يمكن أن تسبب ضرر على السمعة، ولها أثار قانونية أو تنظيمي عندما يفشل أداء
خسارة مالية. ال تتوقع المجموعة إزالة جميع المخاطر التشغيلية، ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل الرقابة 

كنة. وتتضمن عملية الرقابة فصل الوظائف بطريقة فعالة، تقييم إجراءات الصالحيات والمتابعة ضمن إطار العمل للمخاطر المم
 والتسويات، تدريب الموظفين، تقييم العمليات، بما في ذلك إستخدام التدقيق الداخلي.     

 

 مصادر المخاطر التشغيلية  1.7.2
 :لى الفئات التاليةإشكل عام بالمجموعة  واجههاتف مصادر المخاطر التشغيلية التي مختليمكن تصنيف 

 
تطوير الموظفين سياسات في ونقص  ت غير الجذابآوهيكل المكافكفاية عدد الموظفين نتيجة لعدم التي تنشأ  األشخاصمخاطر 

 وعالقات العمل المهنية غير الصحية وبيئة العمل غير األخالقية.وإجراءات التعيين 
 

ية الضوابط العامة والقصور في تطبيق الرقابة فضالً عن األعمال التجارية وممارسات لتي تنشأ نتيجة لعدم كفاا مخاطر العمليات
 السوق واإلجراءات الغير السليمة وعدم مالئمة وكفاية عملية الرقابة وتقديم التقارير.

 
وحذف وازدواجية  الجدول الزمني للمعلومات غياب –المعلومات  استقامةتنشأ نتيجة  التي تكنولوجيا المعلوماتمخاطر أنظمة 

  .وتقادم األجهزة وتدني جودة البرامج الكهربائي البيانات وفشل األجهزة نتيجة لزيادة في تدفق التيار

 

 إدارة المخاطر التشغيلية ةستراتيجيإ 1.7.1
 تمقاعمل. من وحدات البالتنسيق مع كل وحدة  تحديد مصادر المخاطر التشغيليةب المجموعة قومست ةإستراتيجيبوصفها 
 . تعرض لهاالتي تلتحديد المخاطر التشغيلية  خطط لعمل تمرين متواصل ومستمرتقييم ذاتي للمخاطر وت بإجراء المجموعة

 
  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

29 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر 1
 

 )تتمة( المخاطر التشغيلية 1.7
 

 )تتمة( إدارة المخاطر التشغيلية ةإستراتيجي 1.7.1
 على: بصورة مستمرة ستقوم المجموعة 

 

 ؛المخاطر المحددةبالمرتبطة  قييم مدى فعالية الرقابةأ. ت
 ؛ ورمراقبة منتظمة لبيان المخاطر التشغيلية والتعرضات الجوهرية للخسائب. 

اإلجمالية من  المحتمل واحتمال الخسائرتأثيرها وتقييم فيها عرضة للمخاطر تكون  التيوالسيناريوهات غط ضحاالت الج. تحديد 
 إلى مخاطر أخرى.حدث واحد يؤدي خالل 

 

 وتقديم التقارير مراقبة المخاطر التشغيلية  1.7.3
نهج ثابت لتقديم المعلومات ذات الصلة إلى اإلدارة العليا للكشف السريع  إتباعضمن تالرقابة الداخلية وعملية تقديم التقارير 

 دورية. وعمل مراجعات ، مستمرةبصورة وتصحيح أوجه القصور في السياسات والعمليات واإلجراءات إلدارة المخاطر 
 

  دارةاإل من نلتمكلالعليا والمجلس إلى اإلدارة  تقدمالمعلومات ذات الصلة أن  الهدف من عملية تقديم التقارير هو التأكد منإن 
جراءات إلاونهج ثابت لتقديم المعلومات التي تمكن من اتخاذ القرارات  إتباعهذه العملية تضمن . لمخاطر التشغيليةل الفعالة

 المناسبة.
 

 والسيطرة عليها  تقليل المخاطر التشغيلية    1.7.3
اإلجراءات واإللتزام بتحديد جميع المخاطر التشغيلية الجوهرية وتقرر ، وذلك بالتشاور مع إدارة المخاطر وحدات األعمالستقوم 

 .المخاطر تقليلستخدامها لمراقبة و/أو ا سيتمالتي  المناسبة
 

قبول  يمكن كان إذاما ستقرر وحدات األعمال بالتعاون مع قسم المخاطر واإللتزام ، السيطرة عليهاال يمكن  اطر التيبالنسبة للمخ
النشاط ذات العالقة من  االنسحابأو مجموعة الالمخاطر خارج وتحويل ، المتعلقة بهاالنشاط التجاري ، وخفض مستوى المخاطر

 .المخاطر تقليللفي وضع خطط المشاركة وحدات األعمال لتزام لإلإدارة المخاطر وابصورة نهائية. تسهل 
 

 خطة استمرار األعمال     1.7.3
 الصعبةظروف الوات التي يجب اتخاذها في حالة الخطتفصل والتي األعمال  ستمراريةالخطة شاملة قامت المجموعة بوضع 

عناصر خطط تتضمن الخطة في مرحلة التنفيذ.  هذهإن . واالضطرابمجموعة بأقل قدر من التأخير الالستئناف عمليات 
 واالتصاالت والموارد.  ماديالوالحيز أنظمة التشغيل على الكوارث إصالح والطوارئ 

 

 المخاطر التشغيلية 1.7
 

 تعرض المخاطر التشغيلية  – 23الجدول 
يلية ومتطلبات رأس المال ذات التعرضات الخاضعة لألسلوب المؤشر األساسي للمخاطر التشغ مقداريلخص الجدول التالي 

 الصلة:
 إجمالي الدخل  
 2132 

 ألف
 دينار بحريني

2133 
 ألف

 دينار بحريني

2131 
 ألف

 دينار بحريني
    

 33.777 23.333 21.731 مجموع إجمالي الدخل  

 ──────── ──────── ──────── 
  مؤشرات المخاطر التشغيلية   

 22.373 بحريني( )الف دينارمتوسط إجمالي الدخل 

 32.3 المضاعف

 231.333 

  
 %33 الجزء المؤهل لغرض الحساب 

 32.311  )الف دينار بحريني( للمخاطر التشغيليةالمرجحة مجموع التعرضات 
  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

30 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر 1
 

 )تتمة(المخاطر التشغيلية  1.7
 

لك لسنة في بيئة محفزة وذاعمال يتم تحديثها وفحصها مرة في األ ةاستمراريخطة  لمخاطر واإللتزام بالتأكيد من أنتقوم وحدة ا
يتم تقييم نتائج الفحص الذي أن كل من اإلدارة والموظفين يعلمون كيفية تنفيذها. تنفيذها في الظروف الطارئة. ولضمان بأنه يمكن 
 .دارة للتقييمعلى اللجنة التنفيذية ومجلس اإل وعرضهوحدة المخاطر وااللتزام تم إجرائه من قبل 

 

 المصرفية في المحفظة األسهم  مراكز  1.3
 

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة 
 . المجموعة استثمارمحفظة  كل سهم على حده. تنتج مخاطر تعرض أسعار األسهم من

 

الموحدة ة الماليالقوائم في  االفتراضات الرئيسية المتصلة بهاو منهجيات التقييممتضمنة على  السياسات المحاسبيةن تم اإلفصاح ع
ألغراض ات العقارية واالستثمار حقوق الملكية المدرجة ضمن الحقوقأسهم أدوات ب االحتفاظيتم . 2131ديسمبر  13كما في 

 يع اإلستثمارات األخرى متضمنة اإلستثمارات في الشركات الزميلة لفتراتبجم االحتفاظتم ، ورأس ماليةتحقيق مكاسب 
 طويلة األجل.  إستراتيجية

 

 مخاطر مراكز األسهم في المحفظة المصرفية  22 -جدولال
 

التمويالت عقود حسب نوعية تمويل هياكل ال على أساسيلخص الجدول التالي مجموع المبالغ وإجمالي متوسط تعرضات األسهم 
 :2131ديسمبر  13الستثمارات كما في وا
 

 

 مجموع 
إجمالي 

 التعرضات

متوسط 
إجمالي 

 *التعرضات
 تداول

 عام

 محتفظ 
 بها 

 بصورة خاصة

الموجودات 
المرجحة 
 للمخاطر

 متطلبات 
 رأس المال

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 نار بحرينيدي
       

 3.133 33.247 18.124 - 13.111 18.124 الصكوك
  أسهماستثمارات في 
 7.329 24.251 30.004 22.002 53.778 52.003 حقوق الملكية 

 3.911 51.817 24.271 - 22.025 24.271 صناديق
 ────────

─ 

────────── ────────── ───────

── 

──────── ───────

 33.131 337.117 33.111 22.993 311.113 317.123 وع المجم ───────
 ════════════

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

 

 * يتم احتساب متوسط األرصدة بناءاً على أرصدة نهاية الشهر.
 

 مكاسب أو خسائر األسهم في المحفظة المصرفية  21 -جدولال
 :2131ديسمبر  13مكاسب أو )الخسائر( المحققة وغير المحققة المتراكمة خالل السنة المنتهية في يلخص الجدول التالي ال

 

 ألف 
 دينار بحريني

 

  

 فترة إعداد التقارير المالية خالل تصفية الأو البيع محققة متراكمة ناتجة من  مكاسب 393

333 
 لمركز المالي ولكن ليس من خالل القائمة القائمة الموحدة لمجموع الخسائر غير المحققة المثبتة في 

 الموحدة للدخل

 3خسائر غير محققة متضمنة في رأس المال فئة  113

 *2في رأس المال فئة  ةمتضمن ةسب غير محققامك 3.317
 

 .2في رأس المال الفئة تضمينه % قبل  44المكسب غير المحقق بنسبة تم خصم * 

  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

31 

 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر 1
 

  حقوق حاملي حسابات االستثمار  1.9
 

لذلك فإن الدخل. تسهيل من أجل  حقوق حاملي حسابات االستثماربعض خسائر أو أرباح  خفض أو زيادةإلى المجموعة قد تحتاج 
. يتطلب حقوق حاملي حسابات االستثمارالممولة من قبل لبعض من مخاطر تقلبات األسعار على الموجودات المجموعة معرضة 

الموجودات من % 11عن الناتجة لتغطية مخاطر تقلبات األسعار مال البأن تحتفظ المجموعة برأس المركزي بحرين مصرف ال
 على أساس تناسبي.  حقوق حاملي حسابات االستثمارالممولة من قبل 

 
د المضاربة على أساس عقحاملي الحسابات الستثمار أموال  حقوق حاملي حسابات االستثمارمن قبل  ةمخول المجموعةإن 

األموال. وبموجب هذا يتم فيه إستثمار دون وضع أي قيود على متى وكيف وألي غرض مناسبة  المجموعةراه تالتي طريقة الب
التي األخرى  األموال( أو مع الكالخاصة )حقوق الم هأموالمع حسابات االستثمار حاملي خلط أموال  للمجموعةالترتيب يمكن 

عقد على أساس  المجموعةستلمها التي ال ت)مثل الحسابات الجارية أو أي أموال أخرى  هاخدامالحق في است المجموعةلدى 
تحمل ال ت، وفي مثل هذا النوع من العقودفي عوائد األموال المستثمرة.  المجموعةو حاملي حسابات االستثماريشارك المضاربة(. 

 المجموعة قبلجسيم أو سوء تصرف متعمد من الهمال اتجة عن اإلفيما عدا الخسارة الن مشتركالالوعاء أي خسائر في  المجموعة
 . حقوق حاملي حسابات االستثمارو  المجموعةبين  اعليهبنود المتفق الو للشروط المجموعةأو بسبب مخالفة 

 
المختارة حيث بالكامل في محفظة اإلستثمار  حقوق حاملي حسابات االستثمارال يتم إستثمار المبلغ المستلم من العميل لصالح 

 المجموعةنقدي لدى مصرف البحرين المركزي، باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من  باحتياطي االحتفاظ المجموعةيتطلب من 
وفقاً لإلستخدام هذه  حاملي حسابات االستثمارتخصيص مبلغ معين لتلبية المتطلبات التشغيلية. يتم إستالم الدخل المخصص لودائع 

 ل اإلستخدام من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بموافقة هيئة الرقابة الشرعية.الودائع. يتم تحديد معد
 

، فأنه يجب إستثمار حاملي حسابات اإلستثمار الموجودات في وعاء معينحقوق ت أموال تجاوزمن األوقات إذا في أي وقت 
يكون  . يجب إالكتسبة خالل فترة الفائضمعدل ربح من مرابحات السلع الممتوسط المبلغ الفائض في مرابحات السلع وتحقيق 

بتأسيس رقابة لتجنب إستخدام األموال الفائضة ألي وعاء  المجموعة تقاموعاء في أي وقت من األوقات. هناك تمويل بين أي 
 في وعاء آخر.

 
مراجعة مثل هذه بات بقوم لجنة الموجودات والمطلوت، المجموعة داخلاألعمال خطوط من قبل جديدة المنتجات الاقتراح  طرحتم ي

جميع المنتجات الجديدة موافقة المخاطر. تتطلب  وإستراتيجية المجموعةيتماشى مع أعمال أن المنتج الجديد المقترحات لضمان 
توفر مجموعة واسعة من قيمة عالية  منتجات ذاتفي خلق خبراء  المجموعةخطوط أعمال لدي هيئة الرقابة الشرعية للبنك. 

  مخاطر.متوقع ومضمون وبيان عائد  وذات ،المنتجات
 

في  انشرهيتم أو  مجموعةكتروني للعلى الموقع اإللالحالية يتم وضع معلومات عن منتجات جديدة أو أي تغيير في المنتجات 
 وسائل اإلعالم. 

 

في الشكاوى تحقيق يتم الإلى الرئيس التنفيذي.  الشكاوى مباشرةً برفع  تقوملضمان الجودة وحدات خاصة  المجموعة توضعقد 
 بموضوع الشكاوى.ليس لهم عالقة مباشرة موظفين قبل المقدمة من 

 

، أشهر 2أشهر،  1، شهر واحد منبعمالت مختلفة لفترات استحقاق تتراوح  حقوق حاملي حسابات االستثمار المجموعةعرض ت
توزيع ، أساس الفترة، بما في ذلك ستثماروشروط االبنود جميع تغطي عقود العمالء الموقعة . شهراً  12و اً شهر 32أشهر،  0

 المبكر.  سحبوال األرباح
 

بانتظام معدل العائد التي  المجموعةراقب لذلك ت، مجموعةللجوهري هي مصدر تمويل  حقوق حاملي حسابات االستثمارألن 
لحصة دخل  جزئيأو  كلي تنازل المجموعةسياسة . تقدم حقوق حاملي حسابات االستثمارلتقييم توقعات  المنافسينتقدمها 

 . لمستثمريهامن االستثمار من أجل توفير عائد معقول المضارب 
 

 نوعائيي المجموعة ت. وقد حددمعاً  ارهاستثميتم إالتي  حقوق حاملي حسابات االستثماروأموال  اأمواله المجموعةمزج ت
 . اتالحساب همثل هذالدخل ل تخصيصتم فيها التي يو حاملي حسابات االستثماراستثمار أموال فيها حيث يتم للموجودات 

  



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.
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 )تتمة( حقوق حاملي حسابات االستثمار  1.9
 

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

 

 اطر منخفضة أو منتجة لعائد منخفض.الوعاء أ: موجودات ذات مخ 

 .الوعاء ب: موجودات ذات مخاطر عالية أو منتجة لعائد عالي 
 

بينهما وفقا  حقوق حاملي حسابات االستثمارو المجموعةالممول بصورة مشتركة من قبل ستثمار االتخصيص أرباح يجب 
وعاء مشترك أ بشكل منفصل لكل الممول بصورة مشتركة في االستثمار  حاملي حسابات االستثمار و المجموعة ة كل منلمساهم

تجة من وفي حالة الخسارة النا .حساب االستثمارفي  المجموعةقبل من تكبدها ية التي يتم مصروفات التشغيلوب. ال يتم احتساب ال
إن وجدت. يجب ، من األرباح غير الموزعةهذه الخسارة خصم يجب أوال فأنه ، مشتركةبصورة  المعامالت في االستثمار الممول

وق صندرصيد الخسارة متبقية من إجمالي أي . ويجب خصم مخاطر االستثمارإحتياطي أي فائض من هذه الخسارة من خصم 
 حقوق حاملي حسابات االستثمارو مجموعةلل بالتناسب مع المساهمة المعنية، في ذلك التاريخهو كما الوعاء المشترك، في  متوفرال

في رأس  مجموعةالمساهمة بالتناسب مع ب الوعاء  فييجب تخصيص مخصصات اإلضمحالل فقط مشترك. الصندوق الفي 
بين  استرجاعات هذا المخصص في السنة المقبلةيجب تخصيص في الوعاء ب.  حقوق حاملي حسابات االستثمارو المال 

يمكن إن في وقت االسترجاع.  مساهمتهم في رأس المالبالتناسب مع  للوعاء ب لي حسابات االستثمارحقوق حامو المجموعة
بقيمتها  حقوق حاملي حسابات االستثمارلموافقة المجلس. تقاس ودائع  خاضع وذلككافة الخسائر  المجموعةتحمل مساهمي ي

 الدفترية.
 

، سيتم تطبيق أسلوب االستخدام فترة اإلستحقاقنتهاء من اإلقبل  ستثمارحقوق حاملي حسابات االمبكر من قبل ال السحبفي حالة 
 . الفعلي

 
 حسب النوعاإلستثمار  اتحساب حقوق حاملي 23 - جدولال
 

 :2131ديسمبر  13كما في  حقوق حاملي حسابات االستثماريلخص الجدول التالي توزيع 
 ألف 

 دينار بحريني
 

  

 عمالء 337.393

 إستثمار المؤسسات الماليةحسابات  93.333
────────  

 المجموع 732.313
════════  

 
  اإلستثمار اتحساب حقوق حاملي نسب 23 -جدولال

ديسمبر  13يلخص الجدول التالي عائد متوسط الموجودات وحصة المضارب كنسبة من مجموع ربح االستثمار للسنة المنتهية 
2131: 

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

 
 
 
 
 
 

  

 *حقوق حاملي حسابات االستثمارودات الربح المدفوع على متوسط موج 2.11%

 حقوق حاملي حسابات االستثمارالمضارب إلجمالي أرباح  حصة 33.11%



 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

 2قية بازل إفصاحات العنصر الثالث إلتفا
 )غير مدققة( 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

33 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر 1
 

 )تتمة( ستثمارحقوق حاملي حسابات اال  1.9
 

 . نسب حقوق حاملي حسابات االستثمار 23 –الجدول 
حاملي حساب اإلستثمار ونسب التمويل لمجموع حاملي حساب اإلستثمار حسب نوع حاملي لحقوق  يلخص الجدول التالي الربح الموزع 

 :2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في حساب اإلستثمار 

 الربح الموزع  

حاملي لحقوق 

 اإلستثمار اتحساب

النسبة لمجموع  

حاملي حقوق 

 اإلستثمار  اتحساب

    
 %33.13  %2.27 حسابات التوفير )متضمنة فيفو( 

 %3.11  %3.13 شهر واحد –حسابات محددة 
 %3.11  %1.13 أشهر 1 –حسابات محددة 
 %1.13  %1.33 أشهر 2 –حسابات محددة 
 %1.33  %1.11 أشهر 0 –حسابات محددة 

 %1.11  %1.17 سنة واحدة –ابات محددة حس
 %3.73  %1.72 شهادات استثمار

 %1.37  %1.32 ودائع أقرأ

 %33.71  %2.33 ودائع تجوري

 %33.13  %33.23 عمالءالودائع 

 %31.13  %2.33 ودائع البنوك

 ───────  ──────── 
 311%  311% 
 ═══════════  ═══════════ 

 ة.األرصدح تم على أساس متوسط توزيع األربااحتساب و
 

 إجمالي التمويل إلى  حقوق حاملي حسابات االستثمار. تمويل 27-جدول ال
لكل نوع مع أنواع العقود المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلى نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمويل يلخص الجدول التالي نسبة 

 :2131ديسمبر  13إجمالي التمويل كما في 
 نسبة التمويل 

 إلى إجمالي 
 التمويل

 

  
 مؤسسات الماليةمبالغ مستحقة من بنوك و 72.53%

 مرابحات 17.91%

 مشاركات 31.33%

 استثمار في الصكوك 3.33%

 إجارة منتهية بالتمليك 31.19%

 إيجارات مستحقة القبض 2.23%

  نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمويل  

 أخرى 
ات المؤسس

 الحكومية

التمويل  
 الشخصي

 عقارات  طيران االستهالكيو

بنوك 
ومؤسسات 

 مالية 
تجاري 

  وصناعي

1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 27.13% 1.11% 
بنوك مبالغ مستحقة من 
 ومؤسسات مالية 

 مرابحات 3.73% 2.73% 3.23% 1.73% 21.31% 1.33% 2.12%

 مشاركات 2.93% 1.11% 2.32% 1.11% 3.77% 1.13% 1.33%

 إجارة منتهية بالتمليك 3.33% 1.11% 3.33% 1.93% 3.33% 1.11% 1.39%

 في الصكوك راستثما 1.11% 3.33% 2.33% 1.11% 1.11% 1.73% 3.37%
 مستحقة القبض يجاراتإ 1.12% 1.11% 1.33% 1.13% 3.23% 1.11% 1.13% 

──────── ──────── ──────

── 

───────

─ 
──────

── 
───────

─ 
──────

── 
 

3.33% 3.31% 13.13% 3.71% 33.13% 13.33% 31.33%  
═══════════ ═══════════ ═════════

═ 

═════════

══ 
════════

═══ 
═════════

══ 
════════

═══  
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 )تتمة( إدارة المخاطر 1
 

 )تتمة( حقوق حاملي حسابات االستثمار  1.9
 

 مار من الربح . حصة حقوق حاملي حسابات االستث23 -الجدول
للسنة والمجموعة بصفتها مضارب  والمدفوعة لحقوق حاملي حسابات االستثمار يلخص الجدول التالي حصة األرباح المكتسبة

 :2131ديسمبر  13المنتهية في 
 

 ألف دينار بحريني – قبل التحويل إلى/من االحتياطيات ح المكتسبة من قبل حاملي حسابات االستثمارحصة الرب 12.850

 قبل التحويل إلى/من االحتياطيات المكتسبة من قبل حاملي حسابات االستثمارنسبة حصة الربح  11.43%

 ألف دينار بحريني - بعد التحويل إلى/من االحتياطيات لحاملي حسابات االستثمار حصة الربح المدفوعة 33.325

 لتحويل إلى/من االحتياطياتا بعد لحاملي حسابات االستثمار نسبة حصة الربح المدفوعة 20.72%

 ألف دينار بحريني - حصة الربح المدفوعة للبنك كمضارب 23.724

 
 على معدل عائد الربح  حقوق حاملي حسابات االستثمار. نسبة عائد 29 -الجدول

 

ديسمبر  13ية في للسنة المنتهيلخص الجدول التالي متوسط المعدل المعلن أو معدل الربح لحسابات االستثمار تقاسم األرباح 
2131: 

 
 حسب نوع الموجودات  حقوق حاملي حسابات االستثمار. 11 -جدولال
 

للسنة الموجودات  بين مختلف أنواع ناديق والتخصيص الفعلي يلخص الجدول التالي أنواع الموجودات التي يتم فيها إستثمار الص
 :2131ديسمبر  13المنتهية في 

 التخصيص
 الفعلي

 الختامي

 
 التغيرات

 خالل السنة 

 التخصيص
 الفعلي

 اإلفتتاحي 

 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 

    

  مصرف البحرين المركزيووك البن نقد وأرصدة لدى 23.233 3.333 12.731
 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 323.113 31.731 333.733
 مرابحات 231.273 33.233 223.337

 مشاركات 33.333 (1.373) 33.131
 إجارة منتهية بالتمليك 91.333 (31.133) 31.331
 استثمار في الصكوك 13.313 311 13.333
 مستحقة القبض تإيجارا 32.393 329 31.121

─────── ─────── ────────  
 المجموع 392.117 37.792 319.329
═══════ ════════ ════════  

 
 
 
 
 
 

  

  أشهر 1 أشهر 3 شهر 32 شهر 13
     

 معدل المعلن إلى معدل عائد الربحال عائدالنسبة متوسط  3.33% 3.73% 2.33% 1.31%
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 )تتمة( إدارة المخاطر 1
 

 )تتمة( حقوق حاملي حسابات االستثمار 1.9
 

 . حصة الربح المكتسب والمدفوع لحقوق حاملي حسابات االستثمار 13 -الجدول
 

على مدى  لحقوق حاملي حسابات االستثمارونسب األرباح المكتسبة من قبل المجموعة والمدفوعة مقدار تالي يلخص الجدول ال
 الخمس سنوات السابقة:

 

 ربح مكتسب
  )تمويل مشترك(

 ربح مدفوع
 (لحقوق حاملي حسابات االستثمار)

 %النسبة ألف دينار بحريني  %النسبة ألف دينار بحريني 
      

2131 12.339 3.93%  33.323 3.39% 

2132 11.222 4.23%  31.001 2.18% 

2133 11.120 4.41%  35.752 2.13% 

2131 1.181 5.52%  37.723 2.10% 

2110 14.205 4.27%  37.218 2.23% 

2118 12.015 4.87%  37.712 2.83% 
 

  ارمن قبل حقوق حاملي حسابات اإلستثم. معالجة الموجودات الممولة 12 -جدولال
 

 الموجودات 

الموجودات 
المرجحة 
 للمخاطر

الموجودات 
المرجحة للمخاطر 

ألغراض كفاية 
 رأس المال

متطلبات رأس 
 المال

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 - - - 12.751  المركزيمصرف البحرين  بنوك وال نقد وأرصدة لدى

 7.122 48.458 304.321 228.437 *مرابحات
 1.314 24.875 82.252 325.748 ماليةمبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات 

 2.503 21.744 20.384 83.131 *مشاركات
 007 8.110 27.204 18.853 في الصكوك ستثماراتإ

 2.570 21.223 28.872 81.251 *إجارة منتهية بالتمليك
 581 1.002 31.121 31.121 إيجارات مستحقة القبض

 ─────── ─────── ──────── ───────

─  319.329 331.373 313.331 33.377 
 ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 

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

 مخاطر السيولة  1.31
 

 مقدمة ال 1.31.3
نتيجة  إستحقاقها عندما يحين االمجموعة على الوفاء بالتزاماتهي عدم مقدرة تعرف مخاطر السيولة بأنها" المخاطر التي تكمن ف

 الموجودات".  لتصفيةعلى الحصول على التمويل الكافي أو  اقدرتهلعدم  
 

 مصادر مخاطر السيولة  1.31.2
 : كالتاليالسيولة على نطاق واسع مخاطر مصادر يمكن تصنيف 

 

  ؛ودائعمتنبأ به لرأس المال أو الغير رة على تمويل صافي التدفقات نتيجة لسحب مخاطر عدم القدهي  التمويلمخاطر أ. 
 

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

 .المجموعةإلى فقدان ثقة السوق في أخبار سلبية عامة أخرى تؤدي أو هي مخاطر تخفيض التصنيف  مخاطر الحدثج. 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  .1
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  1.31
 

  البنك تمويل ةإستراتيجي 1.31.1
الحاجة. لهذا  تفتضيهة القائمة بحسب ما ستراتيجياإلل يوتعد التمويل على أساس سنوي ةإستراتيجيإيقوم المجلس بمراجعة 

لة والمساهمات في بداية كل سنة مالية تقوم بإبالغ  قسم الخزانة بمتطلباتهم المتوقعة للسيوالغرض، فإن جميع وحدات األعمال 
 السنوية.  التقديرية الموازنةكجزء من عملية وضع 

 

 .قائمة المركز الماليعلى  تأثيرهو العجزفي السيولة واالحتياجات التمويلية لتمويل هذا متوقع  عجزالتمويل أي  ةإستراتيجيتبرز 
خطة  تحديدوالمضغوطة  سيناريوهاتالتعامل مع لللسيولة ل لطارئةسياسة السيولة تعالج الخطة اميثاق مخاطر المجموعة وإن 

 السوق. في سيولة الها في حالة فقدان العمل التي يمكن اتخاذ
 

 مخاطر السيولة  ةإستراتيجي 1.31.3
 3ة شهر إستحقاق الموجودات والمطلوبات في فترات زمنية مختلفة لغايعن طريق مقارنة تقوم المجموعة بمراقبة مراكز السيولة 

بإجراء فحص  المجموعةقوم ت سنوات 1أكثر من وسنوات  1-3و واحدةأشهر إلى سنة  2أشهر و  2-1أشهر و  1-3و
. المجموعةالتغيرات في ظروف السوق على سيولة  تأثيرأسوأ السيناريوهات لتقييم  باستخدام على أساس دوريالضغوطات 

 العمالء. عالقات جيدة مع بيرة من العمالء وكتحتفظ المجموعة بقاعدة  استراتيجيتيهاكجزء من 
 

مخاطر جية يإلستراتدورية )على األقل سنويا( لتزام بعمل مراجعات/تعديالت االومع إدارة المخاطر بالتنسيق الخزانة يقوم  قسم 
  إلدارة العتمادها.اللجنة التنفيذية ومجلس ا علىمن قبل لجنة الموجودات والمطلوبات قبل عرضها  مهايتقييتم السيولة التي 

 

 قياس مخاطر السيولة  تقنيات 1.31.3
وحدود نسبة السيولة والحد السيولة على تحليل فجوة . تشمل هذه تهامن التقنيات لقياس مخاطر سيولمزيج المجموعة تستخدم 
 لسيولة. لتوجيهات ااألدنى 

 

 مخاطر السيولة مراقبة  1.31.3
الخزانة. وبناء على هذه واإللتزام وقسم السيولة التي يتم إبالغها إلى إدارة المخاطر مخاطر حدود لتحمل مجموعة لقد وضعت ال

ضمن مجموعة تعرضات الالتي تحافظ على ولمخاطر مناسبة لحدود قام قسم المخاطر واإللتزام وقسم الخزانة بوضع ، الحدود
 السيولة. االت حالتغيرات المحتملة في  على مجموعة مناالستراتيجية حدود تحمل المخاطر 

 

  هيكل حدود السيولة 1.31.7
الحدود مجموعة القد وضعت لالسيولة على النحو األمثل. إدارة ومراقبة لضمان مختلفة ال مزيج من الحدودالمجموعة تستخدم 

 : مخاطر السيولةالتالية لمراقبة 
 

 السيولة؛  حدود فجوةأ. 
 و  ؛نسبة السيولةحدود ب. 
 .لسيولةالحد األدنى لضوابط ج. 
 

 فحص الضغوطات لمخاطر السيولة 1.31.3
 . مختلفةالظروف الفي ظل فأنه يتم مراقبة أداء التدفقات النقدية للمجموعة ولة، يما يكفي من السلدى المجموعة  لتقييم ما إذا كان

 

 طارئةالتمويل الخطة  1.31.9
حدوث مجموعة، في حال التباعها من قبل إات الواجب جراءتوضح اإلالتي طارئة التمويالت تدريبات للعمل ب المجموعةقامت 

ستشكل خطة التمويل الطارئة امتدادا لعمليات إدارة . المجموعة ضغوطات السيولةفيها تواجه التي  تأزمة سيولة أو الحاال
يناقش . المواردالتمويل من على اإلدارة لموجودات السائلة وحصول لكافي مبلغ على  المحافظةعلى تتضمن و، اليومية السيولة

 . لدى المجموعةسيولة كافية وجود لضمان لجنة الموجودات والمطلوبات الوضع ضمن فترات زمنية منتظمة أعضاء ويراقب 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  .1
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  1.31
 

 . نسب السيولة 11 –جدول ال
 

 

 ت السابقة:السيولة على مدى الخمس سنوا التالي نسب يلخص الجدول
 

2118 2110 2131 2133 2132 2131  
       

37.48% 32.31% 22.27% 37.71% 34.01% 21.23% 
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات 

 الموجودات مجموع /مالية

355.22% 321.13% 334.52% 335.53% 72.12% 71.31% 
ودائع العمالء  التمويل اإلسالمي/
 باستثناء البنوك

 مجموع الموجودات ودائع العمالء/ 37.31% 28.87% 21.18% 25.31% 47.28% 58.73%

21.24% 32.12% 27.12% 22.71% 23.37% 23.33% 
مجموع  موجودات سائلة/

 الموجودات
 نمو في ودائع العمالء 7.33% 8.12% 33.73%- 35.82% 23.08% 70.25%

 

 معدل الربح مخاطر  1.33
 الموجودات والمعدل المتوقع للتمويل نتيجة لمصادر التمويل. معدل عائد تطابق بين اللعدم  هو التأثير المحتملمعدل الربح مخاطر 

 
ك المتوقع للمجموعة.  وكذل الحاليهيكل الميزانية على أساس تعرضات مخاطر معدل الربح مصادر بتحديد اإلدارة العليا تقوم 

 التالية: امالتللمعن تنتج مخاطر معدل الربح في المجموعة نتيجة من الممكن أ
 
 ؛ اتالمرابحمعامالت أ. 
 ؛الوكاالتمعامالت  ب.

 ج. إجارة منتهية بالتمليك؛ 
 ؛ ود. الصكوك

 إستثمارات المشاركة. ـه

 

 معدل الربحمخاطر مصادر  1.33.3

 واجهها المجموعة بشكل عام إلى الفئات التالية:تيمكن تصنيف مختلف مخاطر معدل الربح التي 
اريخ اإلستحقاق )للمعدل الثابت( وإعادة تسعير الموجودات وفي توقيت ت االختالفاتتسعير التي تنتج من مخاطر إعادة ال أ.

والمطلوبات والمراكز غير المدرجة في الميزانية )للمعدل العائم(. بما إن معدالت الربح تختلف، فأن إعادة التسعير هذه 
 .متوقعة غيرات تعرض دخل المجموعة والقيمة اإلقتصادية المعنية لتقلب

 
مخاطر منحنى العائد التي تنتج من التحويل غير المتوقع في منحنى العائد األمر الذي يكون له تأثير سلبي على دخل  ب.

 المجموعة/القيمة اإلقتصادية المعنية.
 

رة والمعدل المدفوع المعدل المكتسب على المنتجات المسعفي بين التعديل  االرتباطتنتج من نقص  التي يةمخاطر األساسال ج.
. عندما تتغير معدالت الربح، فأن الفروق سوف ةعلى األدوات المالية المختلفة بخالف خصائص إعادة التسعير المشابه

الموزعة بين الموجودات والمطلوبات واألدوات غير المدرجة  والعوائدتؤدي إلى تغيرات غير متوقعة في التدفقات النقدية 
 مشابهه أو إعادة التسعير المتكررة. استحقاقفي الميزانية بتواريخ 

 
على الموجودات المالية  اكتسابهتجاري إلى ضغوطات السوق لدفع عائد يتجاوز المعدل الذي تم التعويض التشير مخاطر  .د

 الممولة من المطلوبات، عندما يكون عائد الموجودات دون األداء مقارنة مع معدالت المنافسين.
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 )تتمة(اطر إدارة المخ .1
 

 )تتمة(معدل الربح مخاطر  1.33
 

  معدل الربحإستراتيجية مخاطر  1.33.2
ومع ذلك، فأن القيمة . أرباح عليها احتسابال يتم ة حيث لموجودات الماليربح على امعرضة لمخاطر معدالت ال غيرالمجموعة 

. تقوم المجموعة بإثبات الدخل على معدالت االرباحة بعوامل السوق الحالية متضمنيمكن إن تتأثر للموجودات المالية العادلة 
 :قامت المجموعةإستراتيجية وبصفتها . أساس تناسبيموجوداتها المالية على بعض 

 .الدخل فيهاالمنتجات الحساسة واألنشطة التي ترغب ربح معدل بتحديد  . أ
 مخاطر معدالت الربح للمجموعة ومتابعة مراقبة حدود لبوضع هيكل لل . ب
حساسية معدل ربح توزيع لإعادة تسعير /  ستحقاقجدول زمني لالوضع ربح من خالل مخاطر معدالت ال بقياس .ج

 . استحقاقهاإطار زمني محدد وفقاً لتواريخ الميزانية  في بات والبنود غير المدرجة في المطلوالموجودات و

 المصرفية. ذات معدالت عائمة في المحفظة ذات معدالت عائمة مع المطلوبات لغ الموجودات امبببذل الجهد لمطابقة  د.
 

 قياس مخاطر معدل الربح أدوات 1.33.1
 ؛المحفظة المصرفيةالتالية لقياس مخاطر معدالت الربح في  باستخدام األدواتتقوم المجموعة 

 

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

 
التي تقيس حساسية كافة أسعار معدالت ربح المنتجات والمراكز. إن قيمة النقطة األساسية  األساسيةتحليل قيمة النقطة  ب

في منحى العائد. إن هذا يحدد  واحدةوالتي ينتج عنها تحويل نقطة أساسية  للمركزقيمة الحالية الهي التغير في صافي 
 للتغيرات في معدالت الربح.  المحفظةأو  المركزة حساسي

 

 وتقديم التقاريرمراقبة مخاطر معدل الربح  1.33.3
 تالوقعن مخاطر معدالت الربح. تقدم هذه التقارير في وتقديم تقارير مراقبة المجموعة بتنفيذ أنظمة معلومات لمتابعة وقامت 

. ويقوم المدير العام وقسم إدارة بانتظامحدة المخاطر وااللتزام بمتابعة هذه الحدود و ماإلدارة. تقوالمناسب للجنة التنفيذية ولمجلس 
من قبل معتمدة  ةتصحيحي  تاإجراءباتخاذ يوصي ، إن وجدت، وواالستثناءاتنتائج حدود الفجوات المخاطر واإلئتمان بمراجعة 

 مجلس اإلدارة.قبل من مصرح بها معايير الوفقاً لل، والمطلوبات أو اللجنة التنفيذية لجنة الموجودات
 

 . مخاطر معدل الربح في المحفظة المصرفية 13 -الجدول
 

 13لمال االقتصادي كما في نقطة أساسية على قيمة الموجودات والمطلوبات ورأس ا 211يلخص الجدول التالي تأثير تغيير 
 :2131ديسمبر 

 التأثير على
 قيمة رأس 

 المال االقتصادي
 ألف

 يدينار بحرين

 
 التأثير على 

 قيمة المطلوب
 ألف

 دينار بحريني

 
 التأثير على 

 قيمة الموجود
 ألف

 دينار بحريني

 

    
 معدالت صدمات تصاعدية: (3.313) 31.332 3.123

 معدالت صدمات تناقصية: 3.313 (31.332) (3.123)
 

 . المؤشرات الكمية لألداء والمركز المالي 13 -الجدول
 

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

2118 2110 2131 2133 2132 2131  
       
  الحقوقمتوسط على عائد ال 3.23% 13.52%- 21.37- 12.11%- 25.32%- 22.32%-
 متوسط الموجودات على عائد ال 1.71% 11.5%- 3.02%- 5.11%- 37.2%- 03.2%-

 نسبة التكلفة إلى الدخل 31.33% 81.35% 75.80% 317.71% 71.22% 13.12%
 


