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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

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

 المجموعة"). " ـما معاً (بالتابعة المشار إلیھ  تھاوھو مصرف تأسس محلیاً ویحمل ترخیصاً لمزاولة األعمال المصرفیة للتجزئة، وشرك
یسعى مجلس اإلدارة إلى رفع أداء المجموعة إلى المستوى األمثل عن طریق تمكین مختلف الوحدات التابعة للمجموعة من تحقیق 
االستراتیجیة التجاریة للمجموعة وبلوغ أھداف األداء المتفق علیھا وذلك عن طریق العمل ضمن حدود متفق علیھا بشأن رأس المال 

 حدود المخاطر وكذلك ضمن إطار سیاسة المخاطر التي تنتھجھا المجموعة.  و
 

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

 للوضع المالي. 
 

 )۱٤٫۳٫۱  ع كبیان المركز المالي ( – ۱الجدول 
 

 مرجع  بیان المركز   بیان المركز  
   المالي حسب   المالي كما في  
   التقاریر   البیانات المالیة  
   التنظیمیة   المنشورة  
  دیسمبر ۳۱ 

۲۰۲۱ 
  دیسمبر ۳۱ 

۲۰۲۱ 
  

   ألف دینار   ألف دینار  
   بحریني   بحریني  

      الموجودات 
   ٤٥٫٥۹۱  ٤٥٫٥۹۱ المركزي  المصرف البنوك و وأرصدة لدى  نقد

   ۹۰٫٥۸٤  ۹۰٫٥۸٤ إیداعات لدى مؤسسات مالیة إجمالي 
   )۳٫٦۸٦(  )۳٫٦۸٦( ) ۳الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ: 

   -  ) ٤( ) ۲والمرحلة  ۱مطروحاً منھ: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة 
   ۸٦٫۸۹۸  ۸٦٫۸۹٤ إیداعات لدى مؤسسات مالیة صافي 
   ٦٤۰٫۰۸٤  ٦٤۰٫۰۸٤   موجودات التمویل إجمالي 

   )۱۸٫۲۷۱(  )۱۸٫۲۷۱( ) ۳االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ: الخسارة 
   -  )۱۲٫۳٤٥( ) ۲والمرحلة  ۱مطروحاً منھ: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة 

   ٦۲۱٫۸۱۳  ٦۰۹٫٤٦۸ صافي موجودات التمویل 
   ۳۰۱٫۱۲٤  ۳۰۱٫۱۲٤ استثمارات في أوراق مالیة إجمالي 

   )۲٦٫۳۳۹(  )۲٦٫۳۳۹( ) ۳االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ: الخسارة 
   -  )۱٦۱( ) ۲والمرحلة  ۱: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ 

استثمارات في أوراق مالیة صافي   ۲۷٤٫٦۲٤  ۲۷٤٫۷۸٥   
   ۲٥۹٫۷۳۱  ۲٥۹٫۷۳۱ جارة منتھیة بالتملیكإإجمالي 

   )۱٫۲۰٥(  )۱٫۲۰٥( ) ۳االئتمانیة المتوقعة (المرحلة مطروحاً منھ: الخسارة 
   -  )۱٫۱٤٤( ) ۲والمرحلة  ۱مطروحاً منھ: الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة 

   ۲٥۸٫٥۲٦  ۲٥۷٫۳۸۲ ة منتھیة بالتملیك إجار   صافي
   ۹٫۳۱٤  ۹٫۳۱٤ استثمارات في شركات زمیلة 

   ۱٤٫٦۸۰  ۱٤٫٦۸۰ استثمارات في عقارات 
   ۱۳٫٤۹۱  ۱۳٫٤۹۱ ممتلكات ومعدات 
   ۱۳٫۰۹۲  ۱۳٫۰۹۲ موجودات أخرى  

   ۱٫۳۳۸٫۱۹۰  ۱٫۳۲٤٫٥۳٦ الموجودات  مجموع
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 )یتبع ( بیان المركز المالي بموجب النطاق التنظیمي للتوحید .۲
 

 (یتبع)  )۱٤٫۳٫۱ ع كبیان المركز المالي ( – ۱الجدول 
 

 مرجع     أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكیة المطلوبات وحقوق 
      

       المطلوبات
   ۱۳۳٫۳٤٦  ۱۳۳٫۳٤٦ إیداعات من مؤسسات مالیة 

   ۲۱۲٫٤۱۸  ۲۱۲٫٤۱۸ إیداعات من مؤسسات غیر مالیة وأفراد 
   ٥٦٫۹۱۹  ٥٦٫۹۱۹ تمویالت من مؤسسات مالیة  

   ۲٤۹٫۷٤۹  ۲٤۹٫۷٤۹ حسابات جاریة للعمالء 
   ۲۹٫۹٤۷  ۳۰٫۱۱٤ مطلوبات أخرى 

      تعرضات خارج المیزانیة العمومیة  – منھا: الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
   ۳٫۱۳۰  ۳٫۱۳۰ ) ۳(المرحلة 

      تعرضات خارج المیزانیة العمومیة  – منھا: الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
   -  ۱٦۷ ) ۲والمرحلة  ۱(المرحلة  

   ۲٦٫۸۱۷  ۲٦٫۸۱۷ منھا: مطلوبات أخرى 
   ٦۸۲٫۳۷۹  ٦۸۲٫٥٤٦ مجموع المطلوبات 

   ٥۱٦٫۲۳۰  ٥۱٦٫۲۳۰ حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار  مجموع  
      

      الملكیة حقوق
 ا  ۱۰٦٫٤۰٦  ۱۰٦٫٤۰٦ رأس المال 

 ب   ۲٥٫۰۰۰  ۲٥٫۰۰۰ الفئة األولى) مضاربة ثانویة (رأس مال إضافي من 
 ج  ) ۸۹۲(  ) ۸۹۲( أسھم خزینة 

 د  ) ۲۸۹(  ) ۲۸۹( أسھم خطة حوافز الموظفین
 ھـ  ۲۰٦  ۲۰٦ عالوة إصدار اسھم 

 و  ٥٫۳٤۹  ٥٫۳٤۹ احتیاطي قانوني 
 ز  ۱٫٥٤٥  ۱٫٥٤٥ احتیاطي القیمة العادلة للعقارات 

 ح  ۱٫۷۷۸  ۱٫۷۷۸ في األوراق المالیة  لالستثمارات احتیاطي القیمة العادلة 
   ۱۳٫۸۲۱  - الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

 ط      ٪۱٫۲٥یخضع ألقصى نسبة  ۲منھا: مبلغ مؤھل لرأس المال فئة 
 ي  ۸٫٤٥۲  - من الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان 

 ك  ٥٫۳٦۹  - ۲منھا: مبلغ غیر مؤھل لرأس المال فئة 
 ل   ٦٫۱۳۱  ٦٫۱۳۱ السنة ربح 

 م  ) ۱۹٫٤۷٤(  ) ۱۹٫٤۷٤( مرّحلة من العام الماضي أرباح مستبقاة
   )۱۸٫۰۳۱(  )۱۸٫۰۳۱( ۲۰۲۱ینایر  ۱منھا: أرباح مستبقاة كما في 
   )۳۷۲(  )۳۷۲( منھا: زكاة وتبرعات معتمدة

   )٤٥۸(  )٤٥۸( منھا: تكالیف إصدار رأس  مال إضافي من الفئة األولى 
   )٦۱۳(  )٦۱۳( منھا: محول إلى االحتیاطي القانوني 

   ۱۳۹٫٥۸۱  ۱۲٥٫۷٦۰ الملكیة  مجموع حقوق 
      مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق  

   ۱٫۳۳۸٫۱۹۰  ۱٫۳۲٤٫٥۳٦ الملكیة 
 
 كفایة رأس المال . ۳

التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجیة المفروضة لرأس المال وتحتفظ مال المجموعة ھو    إن الھدف الرئیسي إلدارة رأس
 .لمساھمینلمال عالیة من أجل دعم أعمالھا وزیادة الحد األعلى للقیمة  بدرجات إئتمانیة قویة ونسب رأس

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

 رأس المال إلى المساھمین أو إصدار صكوك وغیرھا. 

ً   مال المجموعة بصورة رئیسیة من رأس  یتكون ھیكل رأس إلیھ اإلحتیاطیات. من الناحیة التنظیمیة، فإن المبلغ   مالھا المدفوع، مضافا
كما تم تحدیده من قبل مصرف البحرین المركزي، أي إن    ۱مال المجموعة ھو على ھیئة قاعدة رأس المال فئة    الجوھري لرأس 

 معظم رأس المال ھو ذو طبیعة دائمة.
 (یتبع) كفایة رأس المال  .۳
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مال قویة لدعم تطویر ونمو أعمالھا. یتم تحدید متطلبات رأس المال   المجموعة ھي اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال  إن سیاسة كفایة رأس 
المدرجة في  التسھیالت غیر  النمو في  التمویلیة لكل وحدة عمل، توقعات  التسھیالت  الحالي والمستقبلي على أساس توقعات نمو 

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

بناًءا على المشاركة في األرباح    وحسابات االستثمار   حقوق ملكیة المساھمینیعتمد توزیع األصول بین    الموحد لمخاطر السوق.
 .  االستثمار المعتمدة من قبل مجلس اإلدارةحسابات أصحاب  على حقوقتوزیع األرباح سیاسة 

 
 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.  

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

 بعد الخصومات لحساب نسبة كفایة رأس المال:  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱یلخص الجدول التالي رأس المال المؤھل كما في 
 
 المصدر بناء   رأس مال إضافي   قحقوفئة  

 
 الملكیة 

  ۱ العادیة  
  ۱من الفئة  
 ۲والفئة  

 على أحرف  

 المرجع في   ألف دینار   ألف دینار  
 بیان المركز   بحریني   بحریني  
 المالي       
 بموجب      
 النطاق      
 التنظیمي      

      مكونات رأس المال 
 أ  -  ۱۰٦٫٤۰٦ األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة بالكامل  

   -  - االحتیاطیات العامة  
 و  -  ٥٫۳٤۹ االحتیاطیات القانونیة/ النظامیة 

 ھـ  -  ۲۰٦ عالوة إصدار اسھم 
 م  -  ) ۱۹٫٤۷٤( مرّحلة من العام الماضي أرباح مستبقاة

      : * )۱۹-(كوفیدت المیسرة ءا تعدیالت متعلقة باإلجرا
     ۱۲٫۸۹۷ ، صافي  خسارة التعدیل والدعم الحكومي   
     ٤٫۲٥۸ ۲و   ۱اإلضافیة للمرحلة إجمالي مخصص الخسائر االئتمانیة    

 ل     ٦٫۱۳۱ خالل السنة  الربح
 ح  -  ۱٫۷۷۸ األرباح والخسائر غیر المحققة من األدوات المالیة المتوفرة للبیع

       
       مطروحاً منھا: 

 د  -  ۲۸۹ أسھم خطة حوافز الموظفین الممولة من البنك (قائمة) 
 نة ی أسھم خز

 
 ج  -  ۸۹۲

      
   -  ۱۱٦٫۳۷۰ بعد التسویات التنظیمیة أعاله  ۱مجموع رأس المال فئة 

      (مضاربة ثانویة برأس المال    أدوات صادرة من قبل الشركة األم 
   ۲٥٫۰۰۰   اإلضافي من الفئة األولى) 

 ز  ۱٫٥٤٥   ممتلكات وآالت ومعدات   -إحتیاطي إعادة تقییم الموجودات  
 ي  ۸٫٤٥۲   ) ۲و   ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة (المرحلة 

   ۳٤٫۹۹۷   المتوفر   ۲فئة الو ۱إضافي من الفئة مجموع رأس المال 
   ۱٥۱٫۳٦۷   مجموع رأس المال  

 
بشأن اإلجرائات التنظیمیة المیسرة،   ۲۰۲۰  یونیو  ۲۱  صادر فيال  ۲۲٦/۲۰۲۰/ ۰٦تعمیم مصرف البحرین المركزي رقم  وفقاً ل  *

إلى رأس   ۲۰۲۰من مارس إلى دیسمبر    ۲و  ۱إضافة إجمالي خسارة التعدیل ومخصص الخسائر االئتمانیة اإلضافیة للمرحلة  تم  
 المال من الفئة األولى. 
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 ) یتبع( كفایة رأس المال  .۳
 

 )یتبع( )۱٤٫۳٫۱ و ۱۳٫۳٫۱-(ك ع  ھیكلة رأس المال – ۲الجدول 
 
 مبالغ  

 التعرضات 
 ألف 

 دینار بحریني 
  

 ٦۷٦٫۱۲٥ لمخاطر االئتمان  وزونةمجموع الموجودات الم
 ٤۷۱ لمخاطر السوق  وزونةمجموع الموجودات الم
 ۱۱۷٫٤۸۲ للمخاطر التشغیلیة  وزونةمجموع الموجودات الم

  
 ۷۹٤٫۰۷۸ التنظیمیة للمخاطر   وزونة لموجودات المامجموع  

  
 - فقط)  ٪۳۰احتیاطي مخاطر االستثمار(

 ٤۲۰ فقط)   ٪۳۰احتیاطي المعادلة (
  

 ۷۹۳٫٦٥۸ تعرض المخاطر الموزونة المعدل مجموع  
  

 ٪ ۱۹٫۰۷ كفایة رأس المال  مجموع نسبة
  

 ٪ ۱۲٫٥ الحد األدنى المطلوب 
 

 ٪ ۹٫۰ ۱نسبة فئة حقوق الملكیة العادیة 

 ٪ ۱۰٫٥ ۱نسبة فئة 

 ٪ ۱۲٫٥ نسبة مجموع رأس المال 
 
 

  مبالغ أقل من الحد األدنى للخصم 
 ۳٫۲۹۸ أ)  استثمارات غیر جوھریة في رأس مال مؤسسات مالیة 

 ٤٫۰٦٥ رأس مال مؤسسات مالیة ب) استثمارات جوھریة في 
  
 ۷٫۳٦۳ 
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 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷ 

 (یتبع) كفایة رأس المال  .۳
 

 س المال اإلضافي من الفئة األولىأثانویة بر  مضاربة
 

لألوراق المالیة لرأس المال اإلضافي من الفئة األولى)   ۳، أصدر البنك صكوك مضاربة ثانویة (متوافقة مع اتفاقیة بازل  السنة خالل  
ملیون دینار بحریني، لتلبیة الحد األدنى من المتطلبات التنظیمیة المتعلقة بإجمالي حقوق الملكیة على النحو الذي حدده   ۲٥بقیمة  

 ن ھذا اإلصدار بالقیمة اإلسمیة، وتم االكتتاب فیھ بالكامل ودفعھا نقداً من قبل الشركة األم.  مصرف البحرین المركزي. كا
 

 :ملخص الشروط واألحكام الرئیسیة لھذا اإلصدار ھي كما یلي
 

لمستحقة أ. یتم توزیع األرباح على ھذه األوراق المالیة على أساس نصف سنوي وفقاً للشروط واألحكام الخاصة بالقیمة االسمیة ا
 .٪ سنویًا۷٫٥لألوراق المالیة بمعدل متوقع قدره 

 
 .ب. لن یكون لحامل األوراق المالیة الحق في المطالبة باألرباح، ولن یعتبر ھذا الحدث تعثراً 

 
 .غیر مقید ممزوج و ج. یتم استثمار المضاربة الثانویة في مجموعة المضاربة العامة من األصول على أساس

 
 .عدم الجدوى االقتصادیة للصكوك ، سیتم تحویل شھادات الصكوك بالكامل أو جزئیاً وفقاً لقواعد وإجراءات التحویلد. في حالة  

 
 .سنوات من تاریخ اإلصدار ٥ھـ. شھادات الصكوك تحمل خیار االستدعاء بعد 

 
وحد المختصر، وسیتم احتساب األرباح یتم احتساب المضاربة الثانویة بموجب حقوق الملكیة في بیان المركز المالي المرحلي الم

 .المدفوعة لرب المال (صاحب األوراق المالیة) كمخصصات لألرباح
 

ألف دینار بحریني للشركة األم، و تكالیف   ۳۹٤ألف دینار بحریني والتي تمثل رسوم اكتتاب بمبلغ    ٤٥۸تكالیف اإلصدار البالغة  
 .سویتھا في األرباح المستبقاةألف دینار بحریني، تم ت ٦٤أخرى للمعامالت بمبلغ 
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 ) یتبع( كفایة رأس المال  .۳
 

 ) ۱۷٫۳٫۱ –(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 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱یلخص 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   ألف دینار بحریني 
 بحریني

ألف دینار  
 بحریني

 ألف دینار  
 بحریني

 ألف دینار  
 بحریني

ألف دینار  
 بحریني

 ألف دینار  
 بحریني

ألف دینار  
 بحریني

ألف دینار  
 بحریني

            موجودات موزونة لمخاطر االئتمان 
          الممولة 

 ٦٥٦ - ٦٥٦ ٥٫۲٤٥ - ٥٫۲٤٥ ٤٥٫٥۹۱ ۲۳٫۳٤٦ ۲۲٫۲٤٥  المركزي  والمصرف البنوك  وأرصدة لدى  نقد
 ۳٫۰۲۲ ۱۳۱ ۲٫۸۹۱ ۲٤٫۱۷٤ ۱٫۰٤۸ ۲۳٫۱۲٦ ۸٦٫۸۹۸ ۱۱٫٤۰۰ ۷٥٫٤۹۸ بین البنوك - ووكاالت مدینة ذمم مرابحات 

 ۳٦٫٤۲٦ ٦٫۷۱٦ ۲۹٫۷۱۰ ۲۹۱٫٤۰۸ ٥۳٫۷۲۷ ۲۳۷٫٦۸۱ ٥۳٥٫٤۷۰ ۲۳۰٫۰۹۷ ۳۰٥٫۳۷۳ رابحات مدینة * مذمم 
 ٦٫۳٦۰ ۱٫۱۷۳ ٥٫۱۸۷ ٥۰٫۸۸۰ ۹٫۳۸۱ ٤۱٫٤۹۹ ۸٦٫۳٤۳ ۳۷٫۱۰۳ ٤۹٫۲٤۰ ذمم مشاركات مدینة * 

 - - - - - - ۲٥۳٫۸۰۰ ۱۰۹٫۰٦۰ ۱٤٤٫۷٤۰ ستثمارات في صكوكا
سھم ملكیة وصنادیق ستثمارات في أا  ۲۰٫۹۸٥ - ۲۰٫۹۸٥ ۷٤٫٦۰٦ - ۷٤٫٦۰٦ ۹٫۳۲٦ - ۹٫۳۲٦ 

*وإیجارات مستحقة القبض إجارة منتھیة بالتملیك  ۱٤۷٫٤۳٥ ۱۱۱٫۰۹۱ ۲٥۸٫٥۲٦ ۹٤٫٦٦۲ ۲۱٫۳۹۸ ۱۱٦٫۰٦۰ ۱۱٫۸۳۳ ۲٫٦۷٥ ۱٤٫٥۰۸ 
ستثمارات في شركات زمیلة ا  ۹٫۳۱٤ - ۹٫۳۱٤ ۳۱٫۱٦۱ - ۳۱٫۱٦۱ ۳٫۸۹٥ - ۳٫۸۹٥ 
عقارات  في ستثمارات ا  ۱٤٫٦۸۰ - ۱٤٫٦۸۰ ۲۹٫۳٦۰ - ۲۹٫۳٦۰ ۳٫٦۷۰ - ۳٫٦۷۰ 

٦۸٦۱٫ ۱۳٫٤۹۱ - ۱۳٫٤۹۱ ۱۳٫٤۹۱ - ۱۳٫٤۹۱ ممتلكات ومعدات   - ۱٫٦۸٦ 
 ۱٫۹٥۱ - ۱٫۹٥۱ ۱٥٫٦۰۷ - ۱٥٫٦۰۷ ۱۳٫۰۹۲ - ۱۳٫۰۹۲ موجودات أخرى  

 ۸۱٦٫۰۹۳ ٥۲۲٫۰۹۷ ۱٫۳۳۸٫۱۹۰ ٥٦٦٫٤۳۸ ۸٦٥ ٥٫٥٥٤۱٫۹۹۲ ۷۰٫۸۰٥ ۱۰٫٦۹٥ ۸۱٫٥۰۰ 
          غیر الممولة 

 ۳٫۰۱۷ - ۳٫۰۱۷ ۲٤٫۱۳۳ - ۲٤٫۱۳۳ ۱٤۰٫۰۸۳ - ۱٤۰٫۰۸۳ ارتباطات وإلتزامات محتملة  
          لمخاطر وزونة الموجودات الممجموع  
 ۸٤٫٥۱۷ ۱۰٫٦۹٥ ۷۳٫۸۲۲ ٦۷٦٫۱۲٥ ۸٥٫٥٥٤ ٥۹۰٫٥۷۱ ۱٫٤۷۸٫۲۷۳ ٥۲۲٫۰۹۷ ۹٥٦٫۱۷٦ االئتمان 

 ٥۹ - ٥۹ ٤۷۱ - ٤۷۱ ٤۷۱ - ٤۷۱ لمخاطر السوق  وزونة مجموع الموجودات الم
          

 ۱٤٫٦۸٥ - ۱٤٫٦۸٥ ۱۱۷٫٤۸۲ - ۱۱۷٫٤۸۲ ۱۱۷٫٤۸۲ - ۱۱۷٫٤۸۲ للمخاطر التشغیلیة  وزونة مجموع الموجودات الم
) ۱(۱٫۰۷٤٫۱۲۹ مخاطر لل  وزونة الموجودات الممجموع    ٥۲۲٫۰۹۷)۲ ( ۱٫٥۹٦٫۲۲٦ ۷۰۸٫٥۲٤ ۸٥٫٥٥٤ ۷۹٤٫۰۷۸ ۸۸٫٥٦٦ ۱۰٫٦۹٥ ۹۹٫۲٦۱ 

   .* مخففات مخاطر االئتمان مخصومة من الموجودات المرجحة للمخاطر
   ألف دینار بحریني.  ۷٫۷۸۷بمبلغ  الثانیة و األولى التعرض ھو إجمالي الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین  )۱(
   ألف دینار بحریني.  ٥٫۸٦۷بمبلغ  األولى والثانیة التعرض ھو إجمالي الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین  )۲(
 فقط باالعتبار.  من التعرض  ٪۳۰ أخذللموجودات الممولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار، یتم  )۳(
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 ) یتبع( كفایة رأس المال  .۳
 

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

لمخاطر السوق ومتطلبات رأس   الخاضعة لألسلوب الموحد   ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في  
 المال ذات الصلة: 

  
  األسلوب الموحد    – مخاطر السوق 

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

  
 ۱۲٫٥ المضاعف 

  
 ٤۷۱ للمخاطر المستخدمة في إحتساب نسبة كفایة رأس المال (ألف دینار بحریني)   وزونةالموجودات الم 

 ٤۷۱ مجموع تعرضات مخاطر السوق (ألف دینار بحریني) 

 ٥۹ (ألف دینار بحریني)  متطلبات رأس المال  – مجموع تعرضات مخاطر السوق 
 

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

في   كما  التعرضات  مقدار  التالي  الجدول  التشغیلیة   ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱یلخص  للمخاطر  األساسي  المؤشر  ألسلوب  الخاضعة 
 : ومتطلبات رأس المال ذات الصلة

 
  مؤشرات المخاطر التشغیلیة  

 ٦۲٫٦٥۷ متوسط إجمالي الدخل (ألف دینار بحریني)
 ۱۲٫٥ المضاعف 

 ۷۸۳٫۲۱۳ 
  

 ٪ ۱٥ الجزء المؤھل لغرض الحساب  
 ۱۱۷٫٤۸۲ دینار بحریني) (ألف  مجموع التعرضات للمخاطر التشغیلیة

 ۱٤٫٦۸٥ (ألف دینار بحریني)   متطلبات رأس المال –مجموع التعرضات للمخاطر التشغیلیة 
 

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

 : ۱فئة حقوق الملكیة العادیة  إلجمالي رأس المال و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱فیما یلي نسب كفایة رأس المال كما في 
 
نسبة إجمالي   

 رأس المال
نسبة رأس   

المال من    
 ۱الفئة 

من   ۱الفئة   
رأس المال 

العادي  
(CET1) 

      
 ٪۱٤٫٦٦  ٪۱۷٫۸۱  ٪۱۹٫۰۷ المستوى األعلى الموحد 
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 إدارة المخاطر   .٤
 

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

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

 
باإلضافة إلى تلبیة متطلبات الحد األدنى لرأس المال التنظیمي المحددة من قبل مصرف البحرین المركزي، فإن المجموعة تسعى 

  .لف أنواع المخاطر الكامنة ضمن أعمالھا اإلعتیادیةبصورة مستمرة، وإلى أقصى حد ممكن، بتحدید وتعیین مخت
 
المتغیرة،   ات اإلقتصادیة والسوقیةوھیسینارمع ال  المجموعةبمراجعة وتعدیل قبولھا للمخاطر وفقاً لخطة تطور أعمال    المجموعةقوم  ت

إلدارة   ت محددة من المخاطر وإستراتیجیتھلفئا  بتقییم نسبة تحملھ  لمجموعةاقوم  ت. كما  لتطورات في المتطلبات التنظیمیةباإلضافة ل
المخاطر. المحددة،   ھذه  المخاطر  بھذه  المتصلة  التعرضات  عن  التقاریر  ورفع  إلدارة   المجموعة  ت عتمدالمراقبة  شامالً  إطاراً 

 ة والذي یشمل حدود المخاطروالمراقبة وھیكل لرفع التقاریر. منشأالمخاطر على مستوى ال
 

 الرقابة الداخلیة  أنظمةاإلستراتیجیات والعملیات و ٤٫۲
 

 إستراتیجیة مخاطر المجموعة ٤٫۲٫۱
یتم مراجعتھا سنویاً. كما تحتفظ ایضا بإطار شامل إلدارة المخاطر معتمد من قبل  ولمخاطر  اتحتفظ المجموعة بوثیقة استراتیجیة  

 طاراً متكامالً إلدارة مخاطر المجموعة. إكما أن ھذه مدعومة بھیاكل مناسبة لحدود المخاطر. توفر ھذه السیاسات  دارة.مجلس اإل
 

 المجلس ومستوى اإلدارة.   من مستوى أھداف وسیاسات واستراتیجیات وحوكمة المخاطر على كلٍ   إطار إدارة المخاطریحدد 
 

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

 
لك من خالل أنظمة إدارة المخاطر للرصد، والمراقبة، ورفع التقاریر. یتم ذضوابط داخلیة مناسبة لضمان نزاھة    المجموعةلدى  

 . ، إذا ما استلزم ذلكالى التحقق الخارجي ةالتدقیق الداخلي الدوري باإلضاف 
 

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

. وقد وضعت المجموعة ھیكالً للحدود لتفادي تمركز المخاطر بالنسبة  لتعرضات مخاطر االئتمان الحالیةإلى المراجعة المستمرة  
 لطرف آخر، قطاع و إقلیم جغرافي.

 
 مخاطر السوق   ٤٫۲٫۳

ى ، مثل وضع حدود عل تقوم المجموعة بتدابیر استباقیة لقیاس ومراقبة مخاطر السوق في محفظتھا باستخدام تقنیات قیاس مناسبة
األجنبیة.   لعمالتھا  المفتوحة  الضغوطاتالمراكز  فحص  بإجراء  المجموعة  ً   تقوم  على   دوریا السلبیة  السوق  أوضاع  تأثیر  لتقییم 

 محفظتھا الحساسة لمخاطر السوق. 
 

تتضمن ھذه الحدود على   التداول الخاصة بھا.وقد وضعت المجموعة ھیكل محدد للمراقبة والسیطرة على مخاطر السوق في محفظة  
 . ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ال تمتلك المجموعة أي محفظة للتداول كما في  لخسارة وحدود المراكز. ا إلیقاف الحدود القصوى

  



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۱ 

 

 )  یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 ) یتبعالرقابة الداخلیة ( أنظمةاإلستراتیجیات والعملیات و ٤٫۲
 

 المخاطر التشغیلیة  ٤٫۲٫٤
قامت المجموعة بإجراء تمرین للتقییم الذاتي للمخاطر بصورة منتظمة، لتسجیل المخاطر المحتملة، والضوابط واألحداث بصورة 

أصحاب المصلحة  لجمیع على أساس دوري  للمخاطر التشغیلیة  تقاریر رئیسیةتسلیم یتم منتظمة، عبر أقسام العمل والدعم المختلفة. 
   لدى المجموعة اّلیة لمراجعة السیاسات واإلجراءت المعمول بھا. .بنكالمعنیین في ال

 
 مخاطر اسعار االسھم ٤٫۲٫٥

مستویات مؤشرات األسھم وقیمة   مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر انخفاض القیم العادلة ألسھم حقوق الملكیة نتیجة للتغیرات في
حالیاُ، یعتبر االستحواذ على استثمارات حقوق ملكیة   كل سھم على حده. تنتج مخاطر تعرض أسعار األسھم من محفظة االستثمار.

 إضافیة أمراً خارج نطاق استراتیجیة المجموعة. 
 

 مخاطر معدل الربح  ٤٫۲٫٦
الربح من احتمال تأثیر   العادلة تنتج مخاطر معدل  أو القیم  المستقبلیة  الربحیة  التي سوف تؤثر على  الربح  التغیرات في معدالت 

 .حسابات اإلستثمار ھي بناءاً على اتفاقیات تقاسم األرباح ألصحاب لألدوات المالیة. إن توزیع الربح 
 

سمح نتائج المجموعة بتوزیع أرباح ومع ذلك، فإن إتفاقیات تقاسم األرباح سوف ینتج عنھا مخاطر التعویض التجاري عندما ال ت
 تماشیاً مع معدالت السوق.

 
 مخاطر التعویض التجاري  ٤٫۲٫۷

الممولة   الموجودات  المكتسب على  المعدل  تتجاوز  لدفع عوائد  السوق  الموجود في  الضغط  إلى  التجاري   تشیر مخاطر تعویض 
وتدیر  المنافسون.  یحققھا  التي  بالمعدالت  مقارنة  المطلوب  المستوى  دون  الموجودات  العائد على  أداء  یكون  عندما  بااللتزامات، 

 طریق وضع حدود للفجوات بین العوائد المدفوعة للمستثمرین وعوائد السوق المتوقعة.   المجموعة مخاطرتعویضھا التجاري عن 
 

سیاسة المجموعة لتوزیع األرباح على حقوق أصحاب حسابات تدیر المجموعة مخاطر التعویض التجاري كما ھو منصوص في  
المجموعة عن  االستثمار لھا في حالة بروز  المضارب  تعابأ. وقد تتنازل  المجموعة    المستحق  التجاري. تقوم  التعویض  مخاطر 
السوق.  مقارنة معیاریةبوضع   في  الرائدة  البنوك  تتناسب مع سائر  بحیث  المستخدمة   لمعدالتھا  االستراتیجیات  جمیع  أثبتت  وقد 

 التي یغطیھا ھذا التقریر. لسنة االمذكورة أعاله فاعلیتھا طوال 
 

 ھیكل وتنظیم وظیفة إدارة المخاطر  ٤٫۳
یتضمن ھیكل إدارة المخاطر على جمیع مستویات الصالحیات (بما في ذلك لجنة المخاطر وااللتزام على مستوى مجلس اإلدارة، 

إدارة   والھیكل التنظیمي واألفراد واألنظمة الالزمة لحسن سیر عملیات  )إلى رفع التقاریر لمجموعة بنك البحرین الوطنيباإلضافة  
 المخاطر في المجموعة. إن المسؤولیات المرتبطة بكل مستوى في ھیكل إدارة المخاطر والصالحیات تشتمل على اآلتي: 
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 )  یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 ) یتبعھیكل وتنظیم وظیفة إدارة المخاطر ( ٤٫۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالمخاطر، والمتضمنة على: یحتفظ مجلس اإلدارة بالمسئولیة والصالحیة بصورة نھائیة على جمیع األمور المتعلقة 
 وضع السیاسات واإلجراءات الشاملة؛ و  -أ

السلطة   - ب اإلدارة    وااللتزام  المخاطرلجنة  إلى  تفویض  لمجلس  التنفیذیةالتابعة  اإلدارة    واللجنة  لمجلس  االئتمان التابعة  ولجنة 
 واالستثمار والرئیس التنفیذي ومن ثم تفویض اإلدارة للمراجعة والتصدیق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخاطرلجنة  التنفیذي  الرئیس
 وااللتزام 

  

الرئیس التنفیذي 
 للمخاطر

لمجموعة بنك البحرین 
 ط

التنفیذي  الرئیس
 للمخاطر

 المخاطر
 التشغیلیة

وحدة ائتمان 
األفراد وقطاع 

 المنشآت
 مخاطر

 المؤسسات

إدارة االئتمان وتحصیل 
 الدیون بالمجموعة

مخاطر السیولة 
 والسوق 

 أمن المعلومات

 االئتمان إدارة

 الدیون تحصیل
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 )یتبع( إدارة المخاطر .٤
 

 قیاس المخاطر وأنظمة تقدیم التقاریر  ٤٫٤
دارة. یتم تقدیم تقریر إلللمخاطر. لقد تم إعتماد ھذه الحدود من قبل مجلس ا  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.  

 

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

 
 مخاطر االئتمان ٤٫٥

 
 المقدمة   ٤٫٥٫۱

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

أینما تطلب ملموسة مناسبة  مراقبة تعرضات االئتمان والتقییم المستمر للجدارة االئتمانیة لألطراف. عقود التمویل مضمونة بضمانات  
 . األمر

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

قلیم الجغرافي والقطاع الصناعي. وقد وضعت المجموعة عملیة لمراجعة جودة االئتمان، األطراف األخرى وأنواع المنتجات واإل
الجدارةإلتوفیر   في  المحتملة  التغیرات  عن  المبكر  الكشف  المنتظمة   مكانیة  المراجعات  متضمنة  األخرى،  لألطراف  اإلئتمانیة 

ویتم وضع حدود لألطراف األخرى بشكل منتظم عن طریق إستخدام نظام تصنیف مخاطر ائتمان.    الشركاتیتم تقییم  للضمانات.  
وتخضع   .االئتمان  وبعد احتساب تصنیف مخاطر الطرف المقابل الناتج عن نظام تصنیف مخاطر  تقییم ائتماني شامل  إجراء  بعد

. تتم الموافقة على أي تغییرات في سیاسة مخاطر االئتمان من قبل مراجعة اإلتمانتصنیفات المخاطر لمراجعة منتظمة من قبل قسم  
 دارة.  مجلس اإل

 
  ، وطبیعة عملھ  ،يتشغیلوأدائھ ال  ، ویتم خاللھا فحص الظروف المالیة للزبون  ،وتخضع كافة مقترحات االئتمان لتقییم شامل للمخاطر

  تقییم المخاطر.على أساس  وغیرھا. ویتم بعد ذلك اتخاذ القرار بالموافقة على االئتمان ،ووضعھ في السوق اإلدارة،وجودة 
 

لة وذلك بالتأكد ان المعاملة تندرج ضمن معاییر تمویل  یتم تقیم ائتمان األفراد من قبل وحدة ائتمان قطاع األفراد قبل تسجیل المعام
 األفراد المعتمدة من البنك. 

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

  بناًء على حالة العمیل االئتمانیة.  ، أو أكثرمن قبل قسم مراجعة اإلئتمان على أساس سنوي اتالشرك
 

 أنواع مخاطر االئتمان ٤٫٥٫۲
وذمم مرابحات مدینة، ومشاركات، مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة  تشتمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان على  

 . وموجودات أخرى بات ائتمان)، والتزام بالتمویل وأدوات مالیة التى تؤدي الى التزامات محتملة (خطابات ضمان وخطاوصكوك
 

 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة
 ووكاالت مستحقة القبض. على ذمم مرابحات سلع مدینةتشمل 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 
المتفق علیھا. إن   الفترة  المرابح بموجب  الربح) على أقساط من قبل  إلیھا ھامش  البیع (التكلفة مضافاً  (المستفید). یتم سداد سعر 

  تضمن شاملة  موضوع المرابحة في بعض الحاالت (في حالة التمویل العقاري) أو بمجموعة من الضمانات  المعامالت مضمونة إما ب
 التسھیالت الممنوحة للمرابح.  
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 )  یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 )یتبع(مخاطر االئتمان  ٤٫٥
 

 ) یتبع( أنواع مخاطر االئتمان 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.  

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

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

 شریطة سداد جمیع أقساط اإلجارة.  بیع تدریجي، مالي أو 
 

ً تعرضات منخفضة  ٤٫٥٫۳    ائتمانیا
یوماً أو أكثر، أو إذا كان التعرض یقابلھ    ۹۰منخفضة ائتمانیاً إذا كانت متأخرة السداد  أي تسھیالت كتسھیالت  تعرف المجموعة  

كجزء  مدفوعات/أقساط متأخرة، وعمالء مصنفین في المرحلة الثالثةمخصص إنخفاض قیمة محدد بغض النظر إذا كان على العمیل  
تصنیف جمیع   تقتضى سیاسة المجموعة   من الحسابات منخفضة القیمة بسبب فترة السماح وفقاً لتوجیھات مصرف البحرین المركزي.

أكثر یستوفي تعریف   أو  إذا كان تسھیل واحد  ائتمانیاً  آخر كتعرضات منخفضة  المنخفضة التسھیالت لطرف  التسھیالت  شروط 
 ائتمانیاً. 

 
على أساس غیر   ،إذا كان ھناك شك معقول حول امكانیة تحصیل الذمة المدینة  ،المجموعة أي تسھیلتضع    ، وكجزء من سیاستھا

االستحقاق، بغض النظر عما إذا كان الزبون المعني متأخراً حالیاً عن الدفع أم لم یكن. في ھذه الحاالت، یتم احتساب الدخل إلى الحد 
 الذي یتم فیھ استالمھ فعلیا.ً

 
لى، والمرحلة الثانیة، والمرحلة نخفاض القیمة المحدد والجماعي، تصنف المجموعة التعرضات االئتمانیة على المرحلة األوالتقییم  

 ، موضحة أدناه: مجموعةتبعھا التالثالثة، وذلك بناء على المنھجیة النخفاض القیمة التي 
 

التي ال تملك زیادة   لتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانالمرحلة األولى (الخسائر االئتمانیة المتوقعة الثني عشر شھراً): بالنسبة ل
قوم المجموعة باحتساب مخصص بناء تجوھریة في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، وغیر منخفضة القیمة منذ نشوئھا،  

على الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة إثني عشر شھراً. یتم تصنیف جمیع الحسابات عند نشوئھا ضمن المرحلة األولى، باستثناء 
 نخفضة القیمة عند شرائھا أو نشوئھا.األصول م

 
  للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان لیست منخفضة ائتمانیاً): بالنسبة    –المرحلة الثانیة (الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة  

ً التي یوجد لھا ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكن   باحتساب     مجموعةم القوت   لیست منخفضة ائتمانیا
مخصص للخسائر االئتمانیة مدى الحیاة لجمیع التعرضات المصنفة ضمن ھذه المرحلة بناء على بیان االستحقاق الفعلي / المتوقع،  

 التي خضعت الى إعادة ھیكلة أو إعادة جدولة.  عرضاتبما في ذلك الت
 

الحیاة   لمدى  المتوقعة  االئتمانیة  (الخسائر  الثالثة  تحتسب   –المرحلة  ائتمانیاً،  المنخفضة  للتعرضات  بالنسبة  ائتمانیاً):  منخفضة 
یومأً أو أكثر  ۹۰المجموعة الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة، وعملیة تحدید التخلف عن السداد، أي تخلف عن السداد لفترة   

 تستخدم للمرحلة الثالثة.    
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 )  یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 )یتبع(مخاطر االئتمان  ٤٫٥
 

٤٫٥٫۳  ً  )یتبع (  تعرضات منخقضة ائتمانیا
 

 ةقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقع
 

 المتغیرات التالیة: مبنیة علىدخالت الرئیسیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة المُ 
 حتمالیة التخلف عن السداد ا . ۱
 الخسارة في حالة التعثر في السداد . ۲
 التخلف عن السداد التعرض في حال  . ۳

 
ــائیة المطورة داخلیاً والبیانات التاریخیة األخرى. ویتم تعدیلھا بحیث تعكس   ــفة عامة من النماذج اإلحصـ ــتمد ھذه المعاییر بصـ تسـ

 .معلومات النظرة المستقبلیة
 

دادتقدیرات احتمالیة   تخدام أدوات تقییم  للـشركات   التخلف عن الـس اس نماذج التقییم اإلحصـائیة، ویتم تقییمھا باـس ابھا على أـس یتم حـس
مصـممة وفقاً لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضـات. تسـتند ھذه النماذج اإلحصـائیة على المعلومات المجمعة داخلیاً، والتي 

ــمل عوامل كمیة ونوعیة.  إذا كان الطرف اآلخر او التعرض یتنقل ب ــیؤدي لتغییر التقدیر ذي تشـ ــنیف، فإن ذلك سـ ین فئات التصـ
 . التخلف عن السدادالعالقة باحتمالیة 

 
المرـصودة على مـستوى القطاع، وبالتالي یتم  عثرباـستخدام تقدیرات الت  لقطاع األفراد  التخلف عن الـسداد حتمالیةایتم قیاس تقدیرات  

لكل قطاع على حدة. بموجب ھذا التحلیل، فإن حالة الســداد   في عثربناء على مســتوى دلیل الت  التخلف عن الســداد حتمالیةااحتســاب 
 تأخیر الحسابات سیتم تتبعھا على مدى فترة سنة واحدة، مع دورة شھریة متحركة.

 
واإلـیداـعات بین البنوك، یتم تقییمـھا للزـیادة الجوھرـیة في مـخاطر االئتـمان ـباســـــتـخدام   ـلدى البنوكأرصـــــدة   محفـظة أدوات اـلدین،
ــنیفات خارجیة.   ــول على تقدیرات   وتقوم المجموعةتص ــدادبالحص ــتاندرد اند من وكاالت مودیز،   احتمالیة حدوث التعثر في الس س

 ، فیتش، أو أي تصنیفات خارجیة أخرى.بورز
 

ُمعاِمالت  وتقدر المجموعةالتعثر في الســــداد ھي حجم الخســــائر المحتملة في حالة وجود التعثر في الســــداد.   الخســــارة في حالة
التاریخیة لمعدالت اـسترداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة  الخـسارة في حالة التعثر في الـسداد اـستناداً إلى واقع خبراتھ

لتعثر في الســداد تأخذ باالعتبار ھیكل، وضــمانات، وأقدمیة المطالبة، والقطاع التشــغیلي ذو في الســداد. نماذج الخســارة في حالة ا
 .الصلة، وتكالیف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتبر جزءاً ال یتجزأ من التعرضات

        
قیمة التعرض عند حدوث   تشتق المجموعةمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد.  ی  التعرض في حال التخلف عن السداد

على المبلغ الحالي، والمسموح بھا بموجب العقد،    التعثر في السداد من التعرضات الحالیة لألطراف المقابلة، والتغییرات المحتملة
داد للتعرضات الممولة ھي إجمالي القیمة الدفتریة. بالنسبة اللتزامات بما في ذلك اإلطفاء.  قیمة التعرض عند حدوث التعثر في الس

السداد تشمل المبلغ المسحوب، باإلضافة للمبالغ المستقبلیة   في حال التخلف عناإلقراض والضمانات المالیة، فإن قیمة التعرض  
 والتطلعات المستقبلیة.   التاریخیة المحتملة التي یمكن سحبھا بموجب العقد، والتي یتم تقدیرھا بناء على المالحظات

 
 تقییم االئتمان الخارجیةمؤسسات  ٤٫٥٫٤

تعتمد المجموعة على التصنیفات الخارجیة للعمالء من الشركات واألطراف األخرى. تستخدم المجموعة ستاندرد أند بورز وفیتش 
طراف األخرى. في حالة وجود أطراف أخرى غیر مصنفة، فإن المجموعة ومودیز وكابیتال اینتلجنس لتقدیم تصنیفات لمثل تلك األ

ستقیم مخاطر االئتمان على أساس معاییر محددة. تستخدم المجموعة ھذه التصنیفات الداخلیة لتقییم المخاطر واحتساب المعادالت 
التي والتصنیفات  الخارجیة  التصنیفات  تفاصیل  تشمل  المجموعة  سیاسة  للمخاطر.  لذلك   الموزونة  وطبقاً  المجموعة،  تستخدمھا 

 تخصص التصنیفات الداخلیة على التعرضات  لتحویلھا في دفتر األعمال المصرفیة للمجموعة.  
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 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٦ 

 )  یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 )یتبع(مخاطر االئتمان  ٤٫٥
 

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

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

 مخاطر التركز  ٤٫٥٫٦
تركز ھي مخاطر اإلئتمان الناتجة عن عدم وجود محفظة إئتمانیة جیدة التنوع، أي التعرض المفرط لعمیل فردي أو قطاع مخاطر ال

الخاصة با البحرین المركزي  إقلیم جغرافي. وفقاً ألنظمة مصرف  الفردي، فإن المصارف المؤسسة في مملكة  صناعي أو  لمدین 
غیر  قة من مصرف البحرین المركزي ألي تعرض مخطط لھ لطرف فردي آخر  البحرین ملزمة بالحصول على الموافقة المسب

من مجموع رأس المال الموحد للبنك. باإلضافة لذلك،   ٪ ۱٥، أو مجموعة من االطراف األخرى المرتبطة، والذي یتجاوز  مرتبط
مقابلة مرتبطة،  لھ ألطراف  فإن البنوك ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البجرین المركزي ألي تعرض مخطط

   المستوى الكلي.من مجموع رأس المال الموحد لھم، على   ٪۲٥والذي یتجاوز 
 

على    على محافظة البنكمن أجل تجنب الزیادة في تركز المخاطر، تتضمن سیاسات وإجراءات المجموعة توجیھات معینة للتركیز  
 محفظة  متنوعة. یتم سیطرة وإدارة تركز مخاطر االئتمان المحددة من خالل ھذه السیاسات. 

 
 تقلیل مخاطر االئتمان ٤٫٥٫۷

ام عدد من التقنیات، مثل الحصول على الكفاالت، والضمانات لتقلیل المخاطر االئتمانیة التي تقلیل مخاطر االئتمان تعبر عن استخد
  بیع  د االئتمانیة، من خاللوبالعق  االلتزام تتعرض لھا المجموعة. تمنح ھذه التقنیات المجموعة الحمایة من الطرف اآلخر عند عدم  

تستخدم المجموعة المقاصة على المیزانیة العمومیة كتقنیة للسیطرة على مخاطر االئتمان الضمانات واتفاقیات المقاصة والضمانات.  
فقط عندما یوجد أساس قانوني لالستنتاج بأن إتفاقیة المقاصة قابلة للتنفیذ، والمجموعة قادرة في اي وقت على تحدید الموجودات 

 والمطلوبات الخاضعة التفاقیة المقاصة  مع الطرف اآلخر.  
 

. ضمانات ملموسة كافیة  و/أو  صورة عامة، تقوم المجموعة بإعطاء التسھیالت االئتمانیة فقط في حالة وجود بیانات مالیة مدققةوب
البیانات التسھیالت دون وجود ضمانات ملموسة كافیة، عندما تبین  المدققة مركز مالي ومقدرة سداد مرضیة    یمكن قبول  المالیة 

 ومدعمة بتنازالً وضمانات وغیر ذلك، كما ھو مالئم.  والتسھیالت منظمة بشكل مناسب 
 

بشكل عام، یتم الحصول على الضمانات الشخصیة للشركاء/ المروجین/ أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المقترضة لدعم التسھیالت 
تكون ھناك معلومات لضامن، حتى  اص  خ ھذا الشاالئتمانیة. في جمیع األحوال، یقوم مراقب الحساب بإعداد بیان صافي الثروة ل

 متوفرة وكافیة في المستقبل في حالة تنفیذ الضمان. 
 
یتم تقییم القیمة السوقیة للضمانات الملموسة من قبل المثمن المصدق علیھ من قبل المجموعة (للعقارات) أو وفقًا لمنھجیة التقییم 

 المناسبة كما ھو موضح في سیاسة البنك لتخفیف مخاطر االئتمان.  
 

 والضمانات المقبولة للبنك تحكمھا سیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.   لضماناتإلى اللتمویل مبلغ القابل ال نسبة
 
ن محفظة االئتمان الحالیة للمجموعة مضمونة في غالبیتھا عن طریق رھن ممتلكات العقارات. ویمكن للمجموعة بیع الموجودات ا

 كمالذ أخیر بعد القیام باإلجراءات القانونیة الالزمة.  
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۱۷ 

 )  یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 )یتبع(مخاطر االئتمان  ٤٫٥
 

 (یتبع)  االئتمانتقلیل مخاطر  ٤٫٥٫۷
 

 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
 

 الموجودات بقیمتھا، عند المستوى السائد في البدایة، ولغایة تاریخ استحقاق التسھیل الممنوح؛یجب أن تحتفظ  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.
 مجموعة قادرة على ممارسة حقوقھا على الموجودات عند الضرورة (قابلیة التطبیق).  یجب أن تكون ال د.
 

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

 
ً یتم تثمین جمیع الموجودات المقدمة كضما  التثمین: أو بواسطة مثمن خارجي (في   ،نات من قبل مصدر مناسب إما أن یكون داخلیا

 حالة الضمانات المرتبطة بالعقارات) وتحتفظ المجموعة بقائمة من المثمنین المستقلین، المعتمدین من اإلدارة.  
 

 األوراق المالیة: األنواع التالیة من تقوم المجموعة بتقییم داخلي على تقییم األسھم واألوراق المالیة:  أ . 
 
 المدرجة في أسواق نشطة، یتم استخدام أسعار العرض المدرجة؛  واألوراق المالیة لألسھم 
   :القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  ۱لألسھم والحصص غیر المدرجة في تعھدات االستثمار الجماعیة، یتم التقییم بناء على (

 ي قیمة الموجودات عند ومتى توفرت البیانات المالیة؛) صاف۲المستقبلیة و/أو 
 صافي القیمة القابلة للتحقیق.بالنسبة للصكوك، یتم تقییم الضمان ب 
 

التالیة، بمساعدة مقیمین خارجیین الضمانات  : باإلضافة للموجودات المذكورة أعاله، یتم أیضاً تقییم  وغیرھا  تقییم العقارات ب.
 : و/أو تقاریر مستقلة مستقلین

 
 و العقارات؛ 
 المعدات والمكائن. 
 

وفي حالة العقارات، تتم عملیات إعادة   وتطلب إدارة االئتمان من القسم المعني بالترتیب لعملیة التثمین من قبل المثمنین المعتمدین.
 . یجب أن یكونوا معتمدین أیضاً من  مؤسسة التنظیم العقاري ، من قبل  المقیمین المعتمدین من البنك،  والذي  التقییم سنویاٌ على األقل

 
 كما تتبع المجموعة التوجیھات االضافیة التالیة:  

 
ال یتم صرف أي تسھیل حتى یتم التوقیع بصورة صحیحة على وثائق االئتمان وكذلك التوقیع على الرھن/ الضمانات  أ . 

 في الحاالت االستثنائیة من قبل الجھات التي تمنح الموافقة؛ و  المطلوبة وتسجیلھا، حیثما یقتضي ذلك. ویمكن النظر
 

حفظ جمیع الوثائق المستلمة كضمان أو لمساندة التسھیالت االئتمانیة في عھدة آمنة عن طریق إدارة االئتمان، ویجب   ینبغي ب.
صرفون ضمن نطاق أن تكون تحت مراقبة مزدوجة. یجب أن تتأكد المجموعة من أن مقدمي الضمانات مفوضین ویت

 صفتھم القانونیة. 
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۱۸ 

 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 )یتبع(مخاطر االئتمان  ٤٫٥
 

 ) یتبع(تقلیل مخاطر االئتمان  ٤٫٥٫۷
 

 الضمانات   ٤٫٥٫۷٫۲
المجموعة  في الحاالت التي یتم فیھا قبول خطاب ضمان صادر عن الشركة األم أو طرف ثالث كمخففات لمخاطر االئتمان، تتأكد  

كما أنھ ال یسمح بوجود أي حالة عدم تطابق في االستحقاق .  وتتماشى مع السیاسات الداخلیة  ،من أن جمیع الضمانات غیر قابلة للنقض
   (سلبي) بین الضمان والتعرض.

 
 إدارة العھدة / الضمانات  ٤٫٥٫۷٫۳

یوجد أنظمة وضوابط الذي تعتمده المجموعة.    الوصي  لدىیتم االحتفاظ بالموجودات أو حق ملكیة الموجودات في عھدة المجموعة أو  
 .  لتأكید الموجودات التي یحتفظ بھا الوصي كافیة

 
إال إذا تم الحفاظ على المستوى المعتمد لتغطیة بالكامل، ال یمكن أن یتم فك الضمان دون سداد جمیع االلتزامات المالیة ذات الصلة 

في األصل. یُسمح باستبدال الضمان،  التسھیلبنفس المستوى الذي وافق علي  موافقةبعد فك الضمان، وإال فإنھ یتطلب  ضماناتال
 إذا كان الضمان الجدید سیقلل من تعرض المجموعة للمخاطر. 

 
إدارة اإلئتمان بالحصول واالحتفاظ في سجالتھ على إقرار باالستالم من العمیل أو من  دیرالضمان للعمیل، یقوم م تسلیموعندما یتم 

 یفوضھ.
 

 ئتمان الطرف اآلخر امخاطر  ٤٫٥٫۸
ئتمان للطرف اآلخر. فقد وضعت المجموعة  المجموعة بتطبیق األسلوب الموحد لتخصیص رأس المال لمواجھة مخاطر اال  قامت

السقف االئتماني للطرف اآلخرعلى أساس التصنیفات الداخلیة/ الخارجیة لمختلف أنواع األطراف األخرى. كما ھیكالً داخلیاً لتحدید  
مالھا على أساس التصنیفات الداخلیة والخارجیة. وفي حالة تخفیض/ تدھور   وضعت المجموعة حدوداً للتركیز كنسبة مئویة من رأس
ید من الضمانات أو تنصح الطرف اآلخر بتخفیض تعرضھ على أساس كل تصنیف أي طرف آخر، فإن المجموعة قد تطلب المز

 حالة على حدة.  
 

 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  

و التعرض الفعلي المستحق (تسھیالت التمویل واالستثمارات أو غیرھا)، یتم دائماً حساب التعرض على أساس الحدود المعتمدة أ
 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

الیتم تعریف   إجماليمجموتعرض  أنھ  المتصلة ببعضھا   عة على  أو  وثیقاً  ارتباطاً  المرتبطة  لكافة األطراف األخرى  التعرضات 
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 
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 (یتبع)إدارة المخاطر  .٤
 

 مخاطر االئتمان (یتبع)  ٤٫٥
 

 الطرف اآلخر (یتبع)مخاطر ائتمان  ٤٫٥٫۸
 

 األخرى المتصلة األطراف ٤٫٥٫۸٫٤
األطراف المقابلة المرتبطة تشمل شركات أو أفراد مرتبطة بالمجموعة، وتشمل على وجھ الخصوص، مدراء المجموعة، (وممثلي 
مجلس اإلدارة المعینین)، والشركات التابعة والزمیلة، واألطراف ذوي العالقة بالمجموعة، وأصحاب الوظائف الخاضعة لمراقبة  

   وأعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة.  المجموعة، وأفراد أسرھم المقربین،
 

 التعرض الكبیر  ٤٫٥٫۸٫٥
حسابات االستثمار لطرف آخر أو مجموعة    أصحابالتعرض الكبیر ھو أي تعرض مباشر أو غیر مباشر أو ممول من قبل حقوق  

 مجموعة.  لامال  من قاعدة رأس ٪۱۰من األطراف األخرى المرتبطة ببعضھا إرتباطاً وثیقاً یكون أكبر من أو یساوي 
 

 ویشترط الحصول على موافقة خطیة مسبقة من مصرف البحرین المركزي في الحاالت التالیة:  
 مال المجموعة؛ و من قاعدة رأس ٪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
 

 الحد األقصى للتعرض 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  

 بذلك.   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  

   .وعلى أسس تجاریة تفضیلیة
 

 .  لن تفترض المجموعة أي تعرض لمدققیھا الخارجیین
 

 معامالت أطراف ذات العالقة ٤٫٥٫۹
. ولقد تمت ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱كما في  المدققة الموحدة البیانات المالیةفصاح فیما یتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة في اإلتم 

 طراف ذات العالقة على أسس تجاریة. األجمیع معامالت 



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۰ 
 

 
 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤

 

 
 ) یتبعمخاطر االئتمان ( ٤٫٥

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

 
جمالي التعرضات الممولة وغیر الممولة خالل  إومتوسط    ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱كما في  (قبل خصم مخففات مخاطر االئتمان)    الممول وغیر الممول  إجمالي التعرض اإلئتماني  یلخص الجدول التالي مقدار

 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنة
 

 

     

مجموع إجمالي  
 التعرض االئتماني 
  ألف دینار بحریني 

توسط إجمالي  *م
التعرض االئتماني  

 للفترة 
 ألف دینار بحریني 

        الممولة 
 ٤۹٫۲۱۹  ٤٥٫٥۹۱     المركزي  المصرف نقد وأرصدة لدى البنوك و

 ۱۰۲٫۳۸۳  ۸٦٫۸۹٤     إیداعات لدى مؤسسات مالیة 
 ٥۹۰٫٤۱۱  ٦۰۹٫٤٦۸     موجودات التمویل 

 ۲۳۳٫۲۸۰  ۲٥۳٫٦۳۹     صكوكفي  استثمارات
 ۲۱٫۹۰٦  ۲۰٫۹۸٥     سھم ملكیة وصنادیق في أ استثمارات

 ۲٤٥٫۷۱٦  ۲٥۷٫۳۸۲     إجارة منتھیة بالتملیك وإیجارات مستحقة القبض 
 ۱۳٫۸۰۳  ۹٫۳۱٤     في شركات زمیلة  استثمارات
 ۱٥٫٦۸۱  ۱٤٫٦۸۰     في عقارات  استثمارات

 ۱۳٫٦۷۲  ۱۳٫٤۹۱     ممتلكات ومعدات 
 ۸٫۸٦٦  ۱۳٫۰۹۲     موجودات أخرى 

 ۱٫۲۹٤٫۹۳۷  ۱٫۳۲٤٫٥۳٦     المجموع 
        

        غیر الممولة 
 ۱۳۷٫۷۰۹  ۱٤۰٫۰۸۳     إلتزامات ومطلوبات محتملة  

 ۱٫٤۳۲٫٦٤٦  ۱٫٤٦٤٫٦۱۹     المجموع 
 

 .الربع السنويرصدة على أساس أرصدة نھایة *یتم حساب متوسط األ



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۱ 
 

 
 )یتبع( إدارة المخاطر .٤
 

 ) یتبعمخاطر االئتمان ( ٤٫٥
 

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

 : ئتماني، موزعة إلى مناطق جوھریة حسب األنواع الرئیسیة للتعرض اال۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي التوزیع الجغرافي للتعرضات كما في 
 

 

 المجموع   أخرى  الشرق األوسط   أوروبا   أمریكا الشمالیة  
دینار  ألف  

 بحریني 
ألف دینار   

 بحریني 
ألف دینار   

 بحریني 
ألف دینار   

 بحریني 
ألف دینار   

 بحریني 
          

 ٤٥٫٥۹۱  ۱٦  ٤۰٫۳۷٤  ٥۲۷  ٤٫٦۷٤ المركزي  المصرف نقد وأرصدة لدى البنوك و
 ۸٦٫۸۹٤  -  ۸٦٫۸۹٤  -  - إیداعات لدى مؤسسات مالیة 

 ٦۰۹٫٤٦۸  ۳٫٥٥۲  ٦۰٥٫۹۱٦  -  - موجودات التمویل 
 ۲٥۳٫٦۳۹  -  ۲٥۳٫٦۳۹  -  - صكوك استثمارات في 

 ۲۰٫۹۸٥  -  ۲۰٫۹۸٥  -  - سھم ملكیة وصنادیق استثمارات في أ
 ۲٥۷٫۳۸۲  -  ۲٥۷٫۳۸۲  -  - إجارة منتھیة بالتملیك و إیجارات مستحقة القبض

 ۹٫۳۱٤  -  ۹٫۳۱٤  -  - استثمارات في شركات زمیلة 
 ۱٤٫٦۸۰  -  ۱٤٫٦۸۰  -  - عقارات استثمارات في 

 ۱۳٫٤۹۱  -  ۱۳٫٤۹۱  -  - ممتلكات ومعدات 
 ۱۳٫۰۹۲  -  ٥٫٤۳٦  -  ۷٫٦٥٦ موجودات أخرى 

 ۱٫۳۲٤٫٥۳٦  ۳٫٥٦۸  ۱٫۳۰۸٫۱۱۱  ٥۲۷  ۱۲٫۳۳۰ المجموع 
          

          غیر الممولة 
 ۱٤۰٫۰۸۳  -  ۱٤۰٫۰۸۳  -  - إلتزامات ومطلوبات محتملة  

 ۱٫٤٦٤٫٦۱۹  ۳٫٥٦۸  ۱٫٤٤۸٫۱۹٤  ٥۲۷  ۱۲٫۳۳۰ 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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۲ 
 

 
 )یتبع( إدارة المخاطر .٤
 

 ) یتبعمخاطر االئتمان ( ٤٫٥
 

 (ج))  ۲۳, ۳, ۱ –(ك ع  التوزیع حسب القطاع الصناعي–مخاطر االئتمان  –۹الجدول 
 حسب القطاع الصناعي موزعة إلى األنواع الرئیسیة للتعرض االئتماني: ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱كما في  یلخص الجدول التالي توزیع التعرضات الممولة وغیر الممولة

 

 
 
 
 

 

 تجاري 
  وصناعي 

بنوك  
ومؤسسات  

  عقارات وبناء   مالیة 

 التمویل 
الشخصي  
  واالستھالكي 

مؤسسات  
 المجموع   أخرى  الحكومیة 

ألف دینار  
 بحریني 

ألف دینار   
 بحریني 

 

ألف دینار   
 بحریني 

 

ألف دینار   
 بحریني 

ألف دینار   
 بحریني 

ألف دینار   
 بحریني 

ألف دینار   
 بحریني 

              الممولة 
 ٤٥٫٥۹۱  -  ۲۳٫۳٤۷  -  -  ۲۲٫۲٤٤  - المركزي  المصرف نقد وأرصدة لدى البنوك و

 ۸٦٫۸۹٤  -  ۱٫۹٦٤  -  -  ۸٤٫۹۳۰  - إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة 
 ٦۰۹٫٤٦۸  ۳۳٫۲۹۷  ۳۳٫۱۱۰  ۳۷٦٫٦۷۷  ۷۲٫٦۳۲  ۱۲٫٤٤۷  ۸۱٫۳۰٥ موجودات التمویل 

 ۲٥۳٫٦۳۹  -  ۲٥۳٫٦۳۹  -  -  -  - صكوك استثمارات في 
 ۲۰٫۹۸٥  ۱٫۰۷۸  -  -  ۱۷٫۲٥۱  ۲٫٦٥٦  - سھم ملكیة وصنادیق استثمارات في أ

 ۲٥۷٫۳۸۲  ۱۱۸  ۲۱٫۰۲۰  ۲۱۸٫٥۹۰  ۱٤٫۰۳۷  -  ۳٫٦۱۷ إجارة منتھیة بالتملیك وإیجارات مستحقة القبض 
 ۹٫۳۱٤  -  -  -  ٥٫۲٤۹  ٤٫۰٦٥  - استثمارات في شركات زمیلة 

 ۱٤٫٦۸۰  -  -  -  ۱٤٫٦۸۰  -  - استثمارات في عقارات 
 ۱۳٫٤۹۱  ۱۳٫٤۹۱  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات 
 ۱۳٫۰۹۲  ۸٫۹۰۲  -  ۱٫٥۱۰  ۲٫٥۱٥  ۱٦٥  - موجودات أخرى 

 ۱٫۳۲٤٫٥۳٦  ٥٦٫۸۸٦  ۳۳۳٫۰۸۰  ٥۹٦٫۷۷۷  ۱۲٦٫۳٦٤  ۱۲٦٫٥۰۷  ۸٤٫۹۲۲ المجموع 
              

              غیر الممولة 
 ۱٤۰٫۰۸۳  ۱٦٫۷٦۱  ۳۹٫۸۰۹  ۳۸٫۰۸۰  ۲۳٫٥۷٤  ۳٫٤۳۳  ۱۸٫٤۲٥ إلتزامات ومطلوبات محتملة 

 ۱٫٤٦٤٫٦۱۹  ۷۳٫٦٤۷  ۳۷۲٫۸۸۹  ٦۳٤٫۸٥۷  ۱٤۹٫۹۳۸  ۱۲۹٫۹٤۰  ۱۰۳٫۳٤۷ المجموع 



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۳ 

 

 )یتبع( إدارة المخاطر .٤
 

 ) یتبعمخاطر االئتمان ( ٤٫٥
 

 (ھـ)) ۲۳, ۳, ۱ –( ك ع التسھیالت التمویلیة لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالیة أو مخاطر عالیة أخرى  –مخاطر االئتمان  - ۱۰الجدول 
 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱تمثل األرصدة التالیة التسھیالت التمویلیة لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالیة أو مخاطر عالیة أخرى كما في 

 

 
 إجمالي 

  ألف دینار بحریني 

الخسائر االئتمانیة  
 لمرحلة الثالثة ل  المتوقعة 

  ألف دیناربحریني 
 * صافي

 ألف دینار بحریني 
      األطراف األخرى 

 ۱۰٫۲٥۰  -  ۱۰٫۲٥۰ ۱الطرف اآلخر رقم 
 ٦٫٥۸۱  ٥٥۱  ۷٫۱۳۲ ۲الطرف اآلخر رقم 
 ۱٫۳٤٤  ٤٫٤۸۹  ٥٫۸۳۳   ۳الطرف اآلخر رقم 
 ۳٫٥۳۲  -  ۳٫٥۳۲ ٤الطرف اآلخر رقم 
 ۳٫٤۲۹  -  ۳٫٤۲۹ ٥الطرف اآلخر رقم 

 ۳۰٫۱۷٥٫  ٦۰٤۰  ۲٥٫۱۳٦ 
 ألف دینار بحریني.  ۱٫۳٤۲بمبلغ  ۲و ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین * إجمالي 

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

 

 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في كما من رأس مال البنك  ٪ ۱٥ البالغالفردي   المدینحد  تزید عن التالیة التي تعرضات اللدى البنك 
 

 
 إجمالي 

  ألف دینار بحریني 

لخسائر االئتمانیة  ا
 لمرحلة الثالثة ل  المتوقعة 
  دیناربحریني ألف 

 * * صافي
 ألف دینار بحریني 

      األطراف األخرى 
 ۲۲۹٫۸۷۱  -  ۲۲۹٫۸۷۱ *۱الطرف اآلخر رقم 
 ۳۰٫۲۱٤  -  ۳۰٫۲۱٤   ۲الطرف اآلخر رقم 
 ۲٥٫۳۱۰  -  ۲٥٫۳۱۰ * *۳الطرف اآلخر رقم 
 ۲۳٫۰۷٦  -  ۲۳٫۰۷٦ ٤الطرف اآلخر رقم 

 ۳۰۸٫٤۷۱  -  ۳۰۸٫٤۷۱ 
    .كبیرة معفیة * تمثل تعرضات 

 ألف دینار بحریني.  ۳۱۸بمبلغ  ۲و ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین إجمالي  **
 



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٤ 

 
 )  یتبع(إدارة المخاطر  .٤

 ) یتبعمخاطر االئتمان ( 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  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱بیان 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 

 ٤٥٫٥۹۱ ۲۲٫۹۸۰ - - - - - - - - ۲۲٫٦۱۱ المركزي  المصرفو
 ۸٦٫۸۹٤ - - - - - - - - - ۸٦٫۸۹٤ إیداعات لدى مؤسسات مالیة 

 ٦۰۹٫٤٦۸ - ۱۸٫۹٦۷ ۸۷٫۷۹۸ ۱۱٥٫۲٥۸ ۱۰۱٫۰۷۳ ۱٦۰٫۷۹۸ ٤٦٫۰۲۰ ۲۸٫۰۳۰ ۲۳٫۳۸۹ ۲۸٫۱۳٥ موجودات التمویل 
 ۲٥۳٫٦۳۸ - - - ٥٤٫٦۸۲ ۱۱۳٫٥۰٤ ۷۹٫٥۷۲ - ۸۸۳ - ٤٫۹۹۷ صكوك ستثمارات فيا
            سھم ملكیةستثمارات في أا

 ۲۰٫۹۸٦ ۲۰٫۹۸٦ - - - - - - - - - وصنادیق 
            إجارة منتھیة بالتملیك

 ۲٥۷٫۳۸۲ - ٦٫٥٦۳ ٥۰٫۹۰٤ ٥۲٫۷٦۱ ٤٥٫۹۳۰ ٦۱٫٥۸۱ ۱٤٫۱۱۰ ۹٫۲۱۸ ٦٫۷۹٤ ۹٫٥۲۱ وإیجارات مستحقة القبض 
 ۹٫۳۱٤ ۹٫۳۱٤ - - - - - - - - - ستثمارات في شركات زمیلة ا
 ۱٤٫٦۸۰ ۱٤٫٦۸۰ - - - - - - - - - في عقارات ستثمارات ا

 ۱۳٫٤۹۱ ۱۳٫٤۹۱ - - - - - - - - - ممتلكات ومعدات 
 ۱۳٫۰۹۲ ۱۰٫۱٥۷ ) ۲( - - ٥۹۸ ۷۰۲ ۱٥۲ ۷۹٤ ٦٥۳ ۳۸ موجودات أخرى 

            
 ۱٫۳۲٤٫٥۳٦ ۹۱٫٦۰۸ ۲٥٫٥۲۸ ۱۳۸٫۷۰۲ ۲۲۲٫۷۰۱ ۲٦۱٫۱۰٥ ۳۰۲٫٦٥۳ ٦۰٫۲۸۲ ۳۸٫۹۲٥ ۳۰٫۸۳٦ ۱٥۲٫۱۹٦ مجموع الموجودات 

  



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٥ 

 
 )  یتبع(إدارة المخاطر  .٤

 ) یتبعمخاطر االئتمان ( ٤٫٥
 

ً تعرضات    –االئتمان  مخاطر    –۱۳الجدول   ,  ۳,  ۱-ك ع  (ب)،    ۲٤,  ۳,  ۱،  )ح(  ۲۳,  ۳,  ۱-(حسب القطاع الصناعي) (ك ع  انخفاض القیمة  ومخصصات  ت موعد استحقاقھا،  فائ، والمنخفضة ائتمانیا
 (د)) ۲٤

 
ً یلخص الجدول التالي التسھیالت المنخفضة   : ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱المفصح عنھا حسب القطاع الصناعي الرئیسي كما في  انخفاض القیمة ومخصصاتالفائت موعد استحقاقھا تسھیالت الو ائتمانیا

 

 

عقود  
 التمویل

  اإلسالمیة 
المنخفضة 

 ً و أ ائتمانیا
   *المتأخرة

 التحلیل الزمني للعقود التمویلیة
 المرحلتین األولى والثانیة - الخسائر االئتمانیة المتوقعة  المرحلة الثالثة -  االئتمانیة المتوقعةالخسائر   أو المتأخرة   ًائتمانیا منخفضةال 

 

 ۳قل من أ  
 رأشھ

أشھر  ۳من 
إلى سنة 

 واحدة 

 ۳إلى  ۱من 
 سنوات 

  ۳أكثر من  
 سنوات  

الرصید في  
 السنة بدایة

 المخصص
 السنةخالل 

 **(صافي)

شطب  
  التكالیف

 السنة خالل

الرصید في 
 السنة نھایة

في بدایة   الرصید 
 السنة

 

خالل  المخصص
 **)(صافي السنة

في نھایة  الرصید 
 السنة

 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

                
 ۷٫٦۷۸ ٤٫۷٤۰ ۲٫۹۳۸  ۱۰٫۷۸٥ ٤۷۷ ٤۸٦ ۱۰٫۷۷٦  - ۲٫۹٦٤ ٦۰۸ ۳۹٫۹۱۷  ٤۳٫٤۸۹ تجاري وصناعي

 ۸۰٦ )۹۳۷( ۱٫۷٤۳  ۸٤ - )۳۲( ۱۱٦  - - ۹۰۷ ۱۱٫۸۸۰  ۱۲٫۷۸۷ عقاري 
 ۲۰۲ ۱۱ ۱۹۱  - - )۳۲( ۳۲  - - - ۷٦  ۷٦ بنوك ومؤسسات مالیة

 ۱٫۹۹۰ )٤۲( ۲٫۰۳۲  ۷٫۸۷۱ ۱٦۷ ۱٥٥ ۷٫۸۸۳  ۱٫۰۷٤ ٤٫۰٦٥ ۲٫٦۸۸ ۱۸٫۲۸۰  ۲٦٫۱۰۷ تمویل شخصي / استھالكي
 ۲٫۸۱۳ ۹۷۰ ۱٫۸٤۳  ۷۳٦ - )۹۲( ۸۲۸  - ٥۰۳ ۱٫۱۰۰ ۱۱٫۲٥۱  ۱۲٫۸٥٤ أخرى 

 ۱۳٫٤۸۹ ٤٫۷٤۲ ۸٫۷٤۷  ۱۹٫٤۷٦ ٦٤٤ ٤۸٥ ۱۹٫٦۳٥  ۱٫۰۷٤ ۷٫٥۳۲ ٥٫۳۰۳ ۸۱٫٤۰٤  ۹٥٫۳۱۳ المجموع  

  ألف دینار بحریني.  ۲۱٫۲۷۱* التعرض ھو إجمالي الخسارة االئتمانیة المتوقعة بمبلغ 
 . صافي الحركة بین المراحل **
  



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٦ 

 

 )  یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 ) یتبعمخاطر االئتمان ( ٤٫٥

 
 (ج))  ۲٤, ۳, ۱(ط) ،  ۲۳, ۳, ۱ –(حسب اإلقلیم الجغرافي) (ك ع  انخفاض القیمةومخصصات  ،والفائت موعد استحقاقھا، ائتمانیاً منخفضة تعرضات  –مخاطر االئتمان  - ۱٤الجدول 

ً یلخص الجدول التالي التسھیالت المنخفضة   : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في   اإلقلیم الجغرافيالمفصح عنھا حسب  انخفاض القیمة وتسھیالت الفائت موعد إستحقاقھا ومخصصات ائتمانیا
 
     عقود التمویل  
 الخسائر     اإلسالمیة  
  ً  االئتمانیة المتوقعة   الخسائر     المنخفضة ائتمانیا
    األولى   تین لمرحلل  االئتمانیة المتوقعة   أو المتأخرة أو  
 الثانیة و  لمرحلة الثالثة ل  منخفضة القیمة  
 دیناربحریني ألف   ألف دیناربحریني   ألف دینار بحریني  
      

 ۱۳٫٤۸۹  ۱۹٫٤۷٦  ۹٥٫۳۱۳ الشرق األوسط 
 

 (ذ))  ۲۳٫۳٫۱ -(ك ع  التسھیالت التمویلیة المعاد ھیكلتھا –مخاطر االئتمان  - ۱٥الجدول 
 

 

 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في السنة خالل للشركات  یلخص الجدول التالي إجمالي مقدار التسھیالت التمویلیة المعاد ھیكلتھا
 
   الخسائر    
   ئتمانیة المتوقعة  اال   
 صافي   لمرحلة الثالثة ل  اإلجمالي   الرصید 
 ألف دینار بحریني   ألف دینار بحریني   ألف دینار بحریني  
      

 ۸۸۰٫۳۳۹  ۱۹٫٤۷٦  ۸۹۹٫۸۱٥ ) ۱( مجموع التمویالت اإلسالمیة 
 ۲٤٫٥٦٥  ۱٫٥۷٥  ۲٦٫۱٤۰ ) ۲( تسھیالت تمویلیة معاد ھیكلتھا

 ٪ ۲٫۷۹  ٪ ۸٫۰۹  ٪۲٫۹۱ النسبة المئویة 

تتضمن طبیعة إعادة الھیكلة على تعدیل شروط سداد العمیل لتكون مناسبة  .۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱كما في    ومتأخرة  السنةالتي تمت إعادة ھیكلتھا خالل  و  ألف دینار بحریني  ۱٫۳٥۳بمبلغ  تسھیالت    یستثني*  
 المتوقعة. النقدیة مع تدفقاتھ

 ألف دینار بحریني. ۱۳٫٤۸۹ بمبلغ  ۲و ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین إجمالي ) ۱(
 ألف دینار بحریني.     ۱٫٦۷٦بمبلغ  ۲و ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین ) إجمالي ۲(
 
 



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۷ 

 
 (یتبع)  إدارة المخاطر  .٤

 مخاطر االئتمان (یتبع)  ٤٫٥
 

 (یتبع)  (ذ)) ۲۳٫۳٫۱ -(ك ع التسھیالت التمویلیة المعاد ھیكلتھا  –مخاطر االئتمان  - ۱٥الجدول 
 

  )۱۹-(كوفید  جائحة الكورونا للتخفیف من أثرتأجیل أقساط بسبب إجرائات مصرف البحرین المركزي المیسرة 
 
 

  ۱٤٫۷۱۱لمرة واحدة والبالغة  ، وبناء على التوجیھ التنظیمي الصادر عن مصرف البحرین المركزي كإجراءات میسرة للتخفیف من أثر جائحة الكورونا، فإن خسارة التعدیل  ۲۰۲۰خالل الربع الثاني لسنة 
أشھر المقدمة لعمالء التمویل دون احتساب أرباح إضافیة، قد تم احتسابھا مباشرة في حقوق الملكیة. تم حساب خسارة التعدیل كالفرق بین   ٦ألف دینار بحریني الناتجة عن تأجیل دفع أقساط التمویالت لفترة 

الً ألقساط القروض على تعرضات لة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقیمة الدفتریة الحالیة للموجودات المالیة بتاریخ التعدیل. قدمت المجموعة تأجیصافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المعد
 المتضررین. ء)، كجزء من دعمھا للعمال۲۰۲۰إلى سبتمبر  ۲۰۲۰ألف دینار بحریني (التأجیل األول مارس  ٥٥٤٫۸۷٥التمویل بمبلغ 

 
  ۲۰۲۰دیسمبر ، أصدر مصرف البحرین المركزي توجیھاً تنظیمیاً آخر لتمدید اإلجراءات التنظیمیة االمتیازیة، أي تأجیل دفع أقساط العمالء حتى نھایة ۲۰۲۱، ومایو ۲۰۲۰و دیسمبر  ۲۰۲۰في سبتمبر 

العمالء خالل فترة تمدید تأجیل الدفع ھذه، وبالتالي ال تتوقع المجموعة خسارة تعدیل جوھریة نتیجة للتمدید. قدمت المجموعة    على التوالي. ومع ذلك، سیتم فرض أرباح على  ۲۰۲۱ودیسمبر    ۲۰۲۱ویونیو  
  ۲۰۲۱نار بحریني للتأجیل الثالث (ینایر  ألف دی  ۲۱۸٫٤٤٦)، وبمبلغ  ۲۰۲۰إلى دیسمبر    ۲۰۲۰الف دینار بحریني للتأجیل الثاني (سبتمبر    ۲۰۰٫٤۳٥تأجیالً ألقساط القروض على تعرضات التمویل بمبلغ  

 ). ۲۰۲۱إلى دیسمبر  ۲۰۲۱ألف دینار بحریني للتأجیل الرابع (من یولیو   ۲۲۰٫۷۷٤ومبلغ  )۲۰۲۱إلى یونیو 
 

 . ۲۰۲۲یونیو  ۳۰االمتیازیة لغایة  التنظیمیة جراءات، وتم تمدید اإل۲۰۲۲یونیو  ۳۰لغایة  ۲۰۲۲ینایر  ۱أعلن مصرف البحرین المركزي عن تأجیل خامس اعتباراً من ، ۲۰۲۱دیسمبر  ۲۳بتاریخ 
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 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۸ 
 

 
 (یتبع)  إدارة المخاطر  .٤

 مخاطر االئتمان (یتبع)  ٤٫٥
 

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

في   التعرض كما  التالي  الجدول  عقود    ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱یلخص  اإلسالمیةحسب  مع   بالضمانات  المضمونة  التمویل  المتوافقة 
 : نظمة مصرف البحرین المركزيألالمجلد الثاني حسب وحدة كفایة رأس المال من  المؤھلةالشریعة اإلسالمیة و

 
 إجمالي التعرضات المضمونة   

  تمكین ضمان   
 

 أخرى
 ألف   

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني 
     

 ۱۰٤٫۷٤۸  ۳٫٥۲۹    تمویل الموجودات 
 ۲۹٫۲۳٥  -  وإیجارات مستحقة القبض إجارة منتھیة بالتملیك 

 ۱۳۳٫۹۸۳  ۳٫٥۲۹  المجموع 
 
 

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

كما في   تخفیض على قیمة الضمان ئتمان الطرف اآلخر المضمون بالضمانات بعد تطبیق  ایلخص الجدول التالي تعرض مخاطر  
 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 
إجارة منتھیة بالتملیك    موجودات التمویل   

وإیجارات مستحقة  
 القبض 

 المجموع  

 دینار بحریني  ألف   دینار بحریني  ألف   دینار بحریني  ألف   
       التعرض: 
 ۱۳۷٫٥۱۲  ۲۹٫۲۳٥  ۱۰۸٫۲۷۷  مضمونة* 

 ۷۲۹٫۳۳۸  ۲۲۸٫۱٤۷  ٥۰۱٫۱۹۱    غیر مضمونة* 
 ۸٦٦٫۸٥۰  ۲٥۷٫۳۸۲  ٦۰۹٫٤٦۸    المجموع

       ضمانات محتفظ بھا: 
 ۲۳٫٦۰٤  ٤۲۰  ۲۳٫۱۸٤  نقدیة  -
 ۱٫٥٥٥  -  ۱٫٥٥٥    خطابات ضمان -
 ٤٫٤٦۳  -  ٤٫٤٦۳  أسھم  -
 ۲۳٫۲۱۱  ۱۹٫٤۳۲  ۳٫۷۷۹  عقاریة  -  

 ٥۲٫۸۳۳  ۱۹٫۸٥۲  ۳۲٫۹۸۱  المجموع 
       

 ٪ ۳۸٫٤۲  ٪ ٦۷٫۹۰  ٪ ۳۰٫٤٦  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  * 
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 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۹ 

 

 )یتبع(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
وأسواق األسھم أو السلع.   ح وأسواق الصرف األجنبيبالنسبة للمجموعة فإن مخاطر السوق قد تنتج عن التغیرات في معدالت الرب

 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.

حسابات   أصحابالربح على الربحیة المستقبلیة أو القیم العادلة لألدوات المالیة. إن توزیع أرباح حقوق    تأثر التغیرات في معدالت
  االستثمار ھي بناءاً على إتفاقیات تقاسم األرباح.

ھي عبارة عن حساسیة المنتجات المالیة للتغیرات في أسعارصرف العمالت األجنبیة الفوریة. وقد    مخاطر صرف العمالت األجنبیة 
 تتعرض قیمة محفظة المجموعة المتكونة من عدد من العمالت لھذه المخاطر عند إعادة تحویلھا إلى العملة األساسیة للمجموعة.  

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

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 أ حفظة قامت المجموعة بوضع ھیكل للحدود لمراقبة والسیطرة على مخاطر السوق في م  الملكیة.

حالیا،  .  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱وحدود المراكز. ال تمتلك المجموعة محفظة تجاریة كما في    ،الحدود الحدود القصوى إلیقاف الخسارة
 األسھم ھي خارج نطاق استراتیجیة المجموعة.  في أي استثمارات جدیدة

 
للتغیرات في أسعار السلع. بما إنھ یتم   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 المخاطر. تتحمل    یتحمل مجلس إدارة المجموعة مسئولیة اعتماد ومراجعة، إستراتیجیة
إستراتیجیة تطبیق  مسئولیة  للمجموعة  العلیا  قبل    اإلدارة  من  المعتمدة  للسیاسات المخاطر  المستمر  والتعزیز  اإلدارة،  مجلس 

 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: 

 
 تقوم المجموعة بالمبادرة لقیاس مخاطر السوق في محفظتھا ومراقبة تلك المخاطر بصورة مستمرة؛ س .أ

) الصادر عن مصرف  ۱رأس المال وفقا لمتطلبات رأس المال التنظیمي (العنصر   تحتفظ المجموعة في جمیع األوقات بما یكفي من .ب
 ؛ البحرین المركزي

،  تقوم المجموعة بوضع ھیكل للحدود للمراقبة والسیطرة على مخاطر السوق في محفظتھا. ستتضمن ھذه الحدود على حدود المراكزس .ج
 . حدود القصوى لوقف الخسارة 

السوق نتیجة   فحص للضغوطات باستخدام أسوأ السیناریوھات لتقییم تأثیر التغیرات في قیمة دوریة بإجراءتقوم المجموعة بصورة س .د
 لتغییر ظروف السوق؛ 

تحدد المجموعة بوضوح العمالت األجنبیة التي ترغب في التعامل بھا وتدیر بفاعلیة مخاطر السوق لكافة العمالت األجنبیة  سھـ.   
 ھا.لھري التي لدى المجموعة تعرض جو
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 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 ) یتبعمخاطر السوق ( 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.  
 

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

 ؛  لیوم واحدالمواقف المفتوحة  أ . 
 حدود إیقاف الخسارة؛   ب.
 ؛ وفحص الضغوطات .ج
 تحلیل فجوة مخاطر معدل الربح.  .د
 

 مراقبة مخاطر السوق وھیكل الحدود   ٤٫٦٫٥
التابعة لمجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة تحمل مخاطر السوق.   لتزامقترح قسم إدارة االئتمان والمخاطر من خالل لجنة المخاطر واال ی

ضمن  وبناء على ھذه التحمالت، وضعت وحدة المخاطر والخزانة حدودا مناسبة للمخاطر تحافظ على تعرض المجموعة للمخاطر  
  على مجموعة من التغییرات المحتملة في أسعار ومعدالت السوق. ،حدود تحمل المخاطر االستراتیجیة

 
 مراقبة الحدود  ٤٫٦٫٦

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

 
 خرق الحدود   ٤٫٦٫۷

ویتم مراجعة    ستتبع إجراءات التصعید واالعتماد في حدود الصالحیات المفوضة من قبل مجلس اإلدارة.في حالة خرق أي حد،  
 في السنة على األقل أو كلما تطلب األمر.  ةالحدود مر

 
 عملیة مراجعة المحفظة ٤٫٦٫۸

قسم السوق.   یقوم  لمخاطر  الكلي  التعرض  لتقییم  المجموعة  بمراجعة محفظة موجودات ومطلوبات  أساس شھري  المخاطر على 
لسوق مقابل حدود تحمل المخاطر التي  ل الكلي  المجموعة  عرض  وكجزء من عملیة المراجعة ھذه، یقوم قسم المخاطر أیضاً بمراقبة ت

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

والمطلوبات الموجودات  لجنة  قبل  المخاطرو  واعتمادھا من  اإلدارة  وااللتزام  لجنة  لمجلس  المفوضة    ،التابعة  الصالحیات  حسب 
 المعتمدة من قبل 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

ولكنھا ظروف محتملة، وتقدم طریقة لقیاس معلومات تلخص تعرض المجموعة للظروف القصوى،  تنتج  فحوصات الضغوطات  
المحفظة مقاب القصوى في األسعار.  ومراقبة  التغیرات  المخاطر في المجموعة فئات من الضغوطات ھي، معدالت   ویحدد قسم ل 

  ضغوطات. أسوأ الصدمات المحتمل حدوثھا واقعیاً في السوق لكل فئة من فئات ال  . ویتم تحدیدالربح ومعدالت صرف العمالت األجنبیة
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 ) یتبعمخاطر السوق ( ٤٫٦
 

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

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

 
 : للفترةمتطلبات رأس المال لمخاطر صرف العمالت األجنبیة ل ىدنقصى واألاأل  حدالیلخص الجدول التالي  

 

مخاطر صرف     
 العمالت األجنبیة 

 ألف    
 دینار بحریني 

    
 ٥۹   القیمة القصوى لمتطلبات رأس المال 

 ۳۸   القیمة الدنیا لمتطلبات رأس المال 
 

 المخاطر التشغیلیة ٤٫۷
 

 المقدمة  ٤٫۷٫۱
مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل في األنظمة أو األخطاء البشریة أو التجاوزات أو األحداث الخارجیة. عندما المخاطر التشغیلیة ھي  

ن المخاطر التشغیلیة یمكن أن تسبب ضرر على السمعة، ولھا أثار قانونیة أو تنظیمیة، أو تؤدي إلى خسارة إیفشل أداء الرقابة، ف
خاطر التشغیلیة، ولكنھا تستطیع إدارة وتقلیل ھذه المخاطر من خالل الرقابة والمتابعة ضمن  مالیة. ال تتوقع المجموعة إزالة جمیع الم

إطار العمل للمخاطر الممكنة. وتتضمن عملیة الرقابة فصل الوظائف بطریقة فعالة، تقییم إجراءات الصالحیات والتسویات، تدریب 
تحویل مخاطر التأمین ھو أیضاً أداة یتم من خاللھا التخفیف من بعض  داخلي.  الموظفین، تقییم العملیات، بما في ذلك إستخدام التدقیق ال 

یتعلق فیما  التشغیلیة.  تحدید     المخاطر  تم  الرقابة اإلداریة،  المجموعةبعملیة  لقبول  الخسارى لل  حدود  لمراقبة ورصد  التشغیلیة  مخاطر 
    التشغیلیة على مستوى المنشأة. 

 
 ة مصادر المخاطر التشغیلی ٤٫۷٫۲

 یمكن تصنیف مختلف مصادر المخاطر التشغیلیة التي تواجھھا المجموعة بشكل عام إلى الفئات التالیة:
 

التي تنشأ نتیجة لعدم كفایة عدد الموظفین وھیكل المكافآت غیر الجذاب ونقص في سیاسات تطویر    مخاطر األشخاص . ۱
 الصحیة وبیئة العمل غیر األخالقیة. الموظفین وإجراءات التعیین وعالقات العمل المھنیة غیر 

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

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

 ع اإلنسان)كوارث الطبیعیة أو غیر الطبیعیة (من صنالمخاطر خارجیة تنشأ من  . ٤
 .التعاقدیة االلتزامات من ناشئة قانونیة مخاطر . ٥

 
 ستراتیجیة إدارة المخاطر التشغیلیة إ ٤٫۷٫۳

المجموعة بإجراء   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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 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤

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

 
 ستقوم المجموعة بصورة مستمرة على:  

 المرتبطة بالمخاطر المحددة؛ أ. تقییم مدى فعالیة الرقابة 
 ؛ و ، وأحداث الخسائرب. مراقبة منتظمة لبیان المخاطر التشغیلیة والتعرضات الجوھریة للخسائر

واحتمال الخسائراإلجمالیة من    ،تكون فیھا عرضة للمخاطر وتقییم تأثیرھا المحتمل  ج. تحدید حاالت الضغط والسیناریوھات التي
 ؛ ر أخرىخالل حدث واحد یؤدي إلى مخاط

التشغیلیة یتم من خالل  د.   المخاطر  التشغیلیة، والتي ھي عبارة عن لجنة على مراقبة ورفع التقاریر عن  المخاطر  إدارة  منتدى 
    ؛ والمجموعةمسئولة عن مراقبة ومناقشة المخاطر التشغیلیة الناشئة من أنشطة مستوى اإلدارة 

للحاالتالتنفیذ  ھـ.   المالئم  المجموعة،   الطارئة  تخطیط  تواجھ  التي  التشغیلیة  المخاطر  باالعتبار  تأخذ  التي  األعمال  وإستمراریة 
   وتوفیر التدریب الالزم لضمان تعزیز ھذه الخطة عبر المنظمة. 

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

إن الھدف من عملیة تقدیم التقاریر ھو التأكد من أن المعلومات ذات الصلة تقدم إلى .  التشغیلیة من خالل مراجعات دوریة مستمرة
للمخاطر التشغیلیة. تضمن ھذه العملیة إتباع نھج ثابت لتقدیم المعلومات   الفعالة   اإلدارة   للتمكن من  اإلدارة    اإلدارة العلیا ومجلس

  التي تمكن من اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة.
 أساس على المجموعةالتي أبرمتھا   االتفاقیات / العقود عن ناشئة قانونیة مخاطر أي بمراقبة مختص قانوني قسم المجموعة لدى
 الحسابات ضد المجموعة قبل من المرفوعة القانونیة للقضایا الخارجیین   المحامیین مع بالتواصل والتنسیق أیضا القسم یقوم .يیوم

 المجموعة.  ضد  قضایا مرفوعة أي أو المستحقة المبالغ السترداد السداد متأخرة / المتعثرة
 

 تقلیل المخاطر التشغیلیة والسیطرة علیھا   ٤٫۷٫٥
قبول المخاطر،   یمكن  بالنسبة للمخاطر التي ال یمكن السیطرة علیھا، ستقرر وحدات األعمال بالتعاون مع قسم المخاطر ما إذا كان

العالقة بصورة   يالنشاط ذمن    أو االنسحاب  ،تحویل المخاطر خارج المجموعة  وأخفض مستوى النشاط التجاري المتعلق بھا،    وأ
 القانونیة القضایا مع المجموعة تعاملت  ة المخاطر لوحدات األعمال المشاركة في وضع خطط لتقلیل المخاطر.وحدنھائیة. تسھل  

 .القضایا وشدة حجم  على اعتماداّ  وخارجیین، داخلیین محامیین خالل  من العالقة
 

، تقوم المجموعة بالدفاع عن مطالبة ضد اللجنة الرسمیة للدائنین غیر المضمونین لبنك آركبیتا ش.م.ب السنةكما في تاریخ نھایة  
(مقفلة) ، استناداً إلى حكم أولي. بالرغم من امتالك المجموعة الحق في االستئناف ضد ھذا الحكم، إال أنھ قد تم عمل مخصص بمبلغ 

ملیون دینار بحریني)  ۳٫۷ملیون دوالر أمریكي ( ۹٫۸حریني)، والذي یتكون من ملیون دینار ب ٦٫۹ملیون دوالر أمریكي ( ۱۸٫۳
التي قد تفرضھا المحكمة  ۳٫۲مالیین دوالر أمریكي (  ۸٫٥لمبلغ األصل و   . قدمت ملیون دینار بحریني) مقابل األرباح المقدرة 

 . المجموعة ضماناً بكامل المبلغ إلیقاف تنفیذ الحكم، لحین صدور حكم االستناف
 

ضد   ش.م.ب (مقفلة)  كبیتاباستثناء المطالبة المقدمة من اللجنة الرسمیة للدائنیین غیر المضمونین لبنك آر  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱كما في  
محتملة ناجمة عن إجراءات قانونیة معلقة. واستناداً لتقدیرات   جوھریة  المجموعة لیست معرضة ألي التزامات قانونیةالبنك، فإن  

 اإلدارة، ال توجد مطلوبات محتملة ناشئة عن ھذه اإلجراءات القانونیة المعلقة.
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 (یتبع)إدارة المخاطر  .٤

 المخاطر التشغیلیة (یتبع)  ٤٫۷
 

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

 
 إجمالي الدخل   
 ۲۰۲۰ 

 ألف 
 دینار بحریني 

۲۰۱۹ 
 ألف 

 دینار بحریني 

۲۲۰۱۸ 
 ألف 

 دینار بحریني 
    

 ٦٥٫۷٥۲ ٦۸٫۲٤۲ ٥۳٫۹۷۷ مجموع إجمالي الدخل   
  مؤشرات المخاطر التشغیلیة    

 ٦۲٫٦٥۷ لف دینار بحریني)أ متوسط إجمالي الدخل (
 ۱۲٫٥ المضاعف 

 ۷۸۳٫۲۱۳ 
 ٪ ۱٥ الجزء المؤھل لغرض الحساب    

 ۱۱۷٫٤۸۲ للمخاطر التشغیلیة (الف دینار بحریني)   وزونةمجموع التعرضات الم 
 

 . الشرعيتدقیق المن  جوھریةمالحظات  لیس ھناك أي،  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في 
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 )یتبع(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 
حتى تاریخھ، ال یتحمل البنك مخاطر مخاطر أسعار األسھم من محفظة استثمار المجموعة.  تعرضات  كل سھم على حده. تنتج  

 . مصرفیةجوھریة في مراكز األسھم في محفظتھ ال
 

ة المالی  البیاناتفي    مع تلك المفصح عنھا    فقتت  ،ةذات الصل منھجیات التقییم واالفتراضات الرئیسیة    بما في ذلك   ،السیاسات المحاسبیة
ضمن حقوق   التي تظھر بالقیمة العادلة  بأدوات أسھم حقوق الملكیة  . یتم االحتفاظ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في  للسنة المنتھیة  الموحدة  

ستثمارات الستثمارات األخرى متضمنة االتم االحتفاظ بجمیع ایواالستثمارات العقاریة ألغراض تحقیق مكاسب رأس مالیة، و    الملكیة
 إستراتیجیة طویلة األجل.   في الشركات الزمیلة لفترات

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

 
 :۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱كما في    الستثمارات في أسھم ملكیة وصنادیقیلخص الجدول التالي مجموع المبالغ وإجمالي متوسط تعرضات ا

 

 

 مجموع 
إجمالي  
 ) ۱(  التعرضات 

متوسط إجمالي  
 ) ۲(  التعرضات 

 تداول 
 عام 

 محتفظ
 بھا 

 بصورة خاصة 

الموجودات  
  وزونة الم

 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 
 ۹٫۲٤٤ ۷۳٫۹٥۲ ۳٤٫۳۱۸ - ۳٤٫۳۰٦ ۳٤٫۳۱۸ الملكیة  
 ۸۲ ٦٥٤ ٤۳٦ - ٤۳٦ ٤۳٦ صنادیق

 ۹٫۳۲٦ ۷٤٫٦۰٦ ۳٤٫۷٥٤ - ۳٤٫۷٤۲ ۳٤٫۷٥٤ المجموع         
 
 . ألف دینار بحریني  ۱۳٫٥۰٤  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
 

 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱المنتھیة في السنة أو (الخسائر) المحققة وغیر المحققة المتراكمة خالل   رباحیلخص الجدول التالي األ
 

 ألف 
 دینار بحریني 

 

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

 ۱فئة حقوق الملكیة العادیة غیر محققة متضمنة في رأس المال  أرباح ۱٫۷۷۸
 ۲ارباح غیر محققة متضمنة في رأس المال فئة  -
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 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 حسابات االستثمار أصحابحقوق   ٤٫۹
 

الدخل. لذلك   معادلة من أجل    حسابات االستثمار  أصحاب  حساباتقد تحتاج المجموعة إلى خفض أو زیادة خسائر أو أرباح بعض  
حسابات االستثمار.   أصحابفإن المجموعة معرضة لبعض من مخاطر تقلبات األسعار على الموجودات الممولة من قبل حقوق  

من الموجودات   ٪۳۰یتطلب مصرف البحرین المركزي بأن تحتفظ المجموعة برأس المال لتغطیة مخاطر تقلبات األسعار الناتجة عن  
 بات االستثمارعلى أساس تناسبي. حسا أصحابالممولة من قبل 

الحسابات على أساس عقد المضاربة بالطریقة    أصحابالستثمار أموال  ،  حسابات االستثمار  أصحابإن المجموعة مخولة من قبل  
ستثمار األموال. وبموجب ھذا الترتیب یمكن للمجموعة  امناسبة دون وضع أي قیود على متى وكیف وألي غرض یتم فیھ    االتي تراھ

أو مع األموال األخرى التي لدى المجموعة الحق في   ،)الملكیةحسابات االستثمار مع أموالھ الخاصة (حقوق    أصحابأموال    زجم
 أصحاب أو أي أموال أخرى التي ال تستلمھا المجموعة على أساس عقد المضاربة). یشارك    ،استخدامھا (مثل الحسابات الجاریة

 األرباح   فيمع أصحاب حسابات االستثمار    جموعةالم  تشاركت  ال، ولكن  ئد األموال المستثمرةحسابات االستثمار والمجموعة في عوا
في مثل ھذا النوع من   .المضاربة  عقود  عدا   أخرى  أسس  على  المستلمة  األخرى   واألموال  الجاریة  الحسابات  استثمار  من  المحققة

فیما عدا الخسارة الناتجة عن اإلھمال الجسیم أو سوء تصرف   ،في الوعاء المشتركمتكبدة  أي خسائر    العقود، ال تتحمل المجموعة
حسابات االستثمار.    أصحابو  للشروط والبنود المتفق علیھا بین المجموعة  أو بسبب مخالفة المجموعة  ،المجموعة  متعمد من قبل

المجموعة بالتنازل عن  ةالسنخالل   الحفاظ على توزیع أرباح تنافسي    ٪ ۱۳، قامت   ألصحابمن ربح رسوم المضارب بغرض 
  .حسابات االستثمار

علیھا )، فإن جمیع األموال الجدیدة التي تم جمعھا باستخدام ھیكل الوكالة والتي یطلق  ۳۱بعد تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم (
األموال   استثمار مجموعة  یتم  الرئیسیة.  المضاربة  اتفاقیة  بناء على  البنك  أموال  یتم مزجھا مع صنادیق  الوكالة"،  "صندوق  معاً 
الممزوجة ھذه في مجموعات مشتركة من األصول وبالطریقة التي تراھا المجموعة مناسبة، بدون وضع أي قیود على مكان وكیفیة  

 األموال.  والغرض من استثمار ھذه

حیث   ،ستثمار المختارةحسابات االستثمار بالكامل في محفظة اال  أصحابال یتم إستثمار المبلغ المستلم من العمیل لصالح حقوق  
باإلضافة إلى ذلك، یتطلب من المجموعة تخصیص   . باحتیاطي نقدي لدى مصرف البحرین المركزي  االحتفاظ  یتطلب من المجموعة

.  األموالحسابات االستثمار وفقاً إلستخدام ھذه    أصحابمبلغ معین لتلبیة المتطلبات التشغیلیة. یتم إستالم الدخل المخصص لودائع  
 یتم تحدید معدل اإلستخدام من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بموافقة ھیئة الرقابة الشرعیة. 

تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراجعة مثل ھذه ولمجموعة،  ل ا األعمال داخ  وحداتاقتراح المنتجات الجدیدة من قبل    رحیتم ط
. تتطلب جمیع المنتجات الجدیدة موافقة للمجموعة  المخاطروعمال  األ   إستراتیجیة  المقترحات لضمان أن المنتج الجدید یتماشى مع

عالیة توفر مجموعة  مضافة  خبراء في خلق منتجات ذات قیمة    أعمال المجموعةوحدات  لدي  وجد  یھیئة الرقابة الشرعیة للبنك.  
یتم وضع معلومات عن منتجات جدیدة أو أي تغییر في المنتجات   وبیان مخاطر.   عوائد متوقعة وفترات زمنیةواسعة من المنتجات،  

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

یة ف قطاع الثریة)، باالضافة الى قسم الخدمات المصر (لیشمل    لألفراد  المصرفیة  الخدمات  ھذه الحسابات متوفرة للزبائن من خالل  
تقوم برفع الشكاوى مباشرةً   وحدة تجربة الزبائن والعملیات والحوكمة لخدمات األفرادالمجموعة    قد وضعتلؤسسات.   للشركات والم

 . یتم التحقیق في الشكاوى المقدمة من قبل موظفین لیس لھم عالقة مباشرة بموضوع الشكاوى.رئیس الخدمات المصرفیة لألفرادإلى  

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

 ات.األفراد والشرك  من یتم توفیر ھذا للزبائناألرباح والسحب المبكر. 

ي بانتظام معدل العائد الذ  حسابات االستثمار ھي مصدر تمویل جوھري للمجموعة، لذلك تراقب المجموعة  أصحابحقوق    أن  حیث
لحصة دخل المضارب من   تنازل كلي أو جزئي حسابات االستثمار. تقدم سیاسة المجموعة أصحابالمنافسین لتقییم توقعات  یقدمھ 

 االستثمار من أجل توفیر عائد معقول لمستثمریھا.  

ستثمار وإدارة أموال  احسابات االستثمار. یتم    أصحابلدى المجموعة سیاسات وإجراءات موثقة قابلة للتطبیق على محفظة حقوق  
 حسابات االستثمار وفقا لمتطلبات الشریعة اإلسالمیة. أصحابحقوق 
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 ) یتبع( حسابات االستثمار أصحابحقوق   ٤٫۹
 

حسابات االستثمار بینھما وفقا لمساھمة كل    أصحابأرباح االستثمار الممول بصورة مشتركة من قبل المجموعة وحقوق    تخصص
احتساب المصروفات التشغیلیة التي یتم في االستثمار الممول بصورة مشتركة. ال یتم    حسابات االستثمار  أصحابالمجموعة و   من

بصورة مشتركة،   في حساب االستثمار. وفي حالة الخسارة الناتجة من المعامالت في االستثمار الممول  تكبدھا من قبل المجموعة 
فأنھ یجب أوال خصم ھذه الخسارة من األرباح غیر الموزعة، إن وجدت. یجب خصم أي فائض من ھذه الخسارة من إحتیاطي 

خاطر االستثمار. ویجب خصم أي خسارة متبقیة من إجمالي رصید الصندوق المتوفر في الوعاء المشترك، كما ھو في ذلك التاریخ، م
  .الممزوجالوعاء حسابات االستثمار في  أصحابو بالتناسب مع المساھمة المعنیة للمجموعة

 
بتخصیص   البنك مؤقتاً  السبعض  یقوم  (متخلفة  المتعثرة  االستثمارألیومأً)    ۹۰داد ألكثر من  الموجودات  ویتم صحاب حسابات   .

حصة الموجودات المتعثرة الممولة    تخصص مخصص الخسائر االئتمانیة إلى أصحاب حسابات االستثمار بالتناسب مع المساھمة
من قبل أصحاب حساب االستثمار الى مجموع الموجودات المتعثرة. تخضع المبالغ المستردة من ھذه الموجودات المتعثرة للتخصیص 

 .بین أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكیة بالتناسب
 

ل اإلنتھاء من فترة اإلستحقاق، سیتم تطبیق أسلوب االستخدام حسابات االستثمار قب  أصحابالمبكر من قبل حقوق    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.  
 

 لكتروني: ت أدناه في موقع البنك اإلفصاحااإلتوجد افصاحات إضافیة مثل 
 ؛ستثمار مناسب لھمأ) خصائص المستثمرین التي قد یكون حساب اال

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

 
 حوكمة أصحاب حسابات اإلستثمار 

 ؛ األصول والدخل الناتجأ) مراجعة الشریعة لتخصیص  
 ؛ لكترونياإلفصاح عن معدالت الربح على منتجات الودائع ورسوم المضاربة إما في الفرع أو موقع البنك اإلب) 
الموجودات والمطلوباتتناقش  ج)   ا  لجنة  الى أصحاب حسابات  المقدم  الربح  استثنائیة  المعدل  ستثمار. تخضع أي معدالت ربح 

  لموافقة السلطة المعنیة.  
 

 (أ))  ۳۳, ۳, ۱ –(ك ع  اإلستثمار حسب النوع حسابات أصحابحقوق   ۲۲-الجدول 
 : ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱حسابات االستثمار كما في  أصحابیلخص الجدول التالي توزیع حقوق 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 

  
 مؤسسات مالیة بنوك و ٤۲٫۲۳۹

 أفراد ومؤسسات غیر مالیة  ٤۷۳٫۹۹۱
  

 المجموع  ٥۱٦٫۲۳۰
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 ) یتبع(حسابات االستثمار  أصحابحقوق   ٤٫۹
 

 (د) و(و))  ۳۳, ۳, ۱ –(ك ع  اإلستثمار حسابات أصحابنسب حقوق  ۲۳ - الجدول
االستثمار   المضارب كنسبة من مجموع ربح  الموجودات وحصة  التالي عائد متوسط  الجدول   دیسمبر  ۳۱  المنتھیة  للسنةیلخص 

۲۰۲۱:     

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

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

ستثمار حسب نوع اال  اتحساب  أصحابستثمار ونسب التمویل لمجموع  اال  اتحساب  صحابیلخص الجدول التالي الربح الموزع  أل
 : ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱في  المنتھیة للسنةستثمار اال
 
متوسط معدل العائد   

 المعلن عنھ
إجمالي الربح   نسبة 

الموزع حسب نوع  
حسابات   أصحاب

 ستثمار اال

  استثماراتنسبة  
حسابات   أصحاب

إلى   ستثمارالا
  أصحابإجمالي 
   ستثمار اال  حسابات

 ٪ ۳۲٫۲٦  ٪ ۳٫۰۸  ٪ ۰٫۰٦ حسابات التوفیر (متضمنة فیفو)        
 ٪ ۰٫٦۳  ٪ ۰٫۲۸  ٪ ۰٫۲۸ شھر واحد  –حسابات محددة 
 ٪ ۰٫۲٤  ٪ ۰٫۱۰  ٪ ۰٫۲۸ أشھر  ۳ –حسابات محددة 
 ٪ ۰٫۳٤  ٪ ۰٫۱۷  ٪ ۰٫۳۳ أشھر  ٦ –حسابات محددة 
 ٪ ۰٫۰۱  ٪ ۰٫۰۰  ٪ ۰٫٤۳ أشھر  ۹ –حسابات محددة 
 ٪ ۲٫۱۱  ٪ ۱٫٥۱  ٪ ۰٫٤۸ سنة واحدة  –حسابات محددة 
 ٪ ۰٫۰۰  ٪ ۰٫۰۰  ٪ ۲٫۸۳ شھادات استثمار

 ٪ ۰٫۹۸  ٪ ۱٫٦۹  ٪ ۱٫۱٥ قرأ ا
 ٪ ۳۳٫۸۹  ٪ ۳٫۲۲  ٪ ۰٫۰٦ تجوري 

 ٪ ۱۰٫۳۱  ٪ ۲۸٫۹۲  ٪ ۱٫۳۰ الخاصة  ودائع العمالء
 ٪ ۱۰٫۳٤  ٪ ٥٫۷٥  ٪ ۰٫۷۳ وكالة  - مؤسسات مالیة 

 ٪ ۸٫۸۹  ٪ ٥٥٫۲۷  ٪ ۳٫٦۳ وكالة   -مؤسسات غیر مالیة وأفراد  
      
   ۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 
 

 .خالل الربع السنوي احتساب وتوزیع األرباح على أساس متوسط األرصدةیتم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسابات االستثمار*  أصحابالربح المدفوع على متوسط موجودات حقوق  ٪ ۰٫٦۹
 المشتركرسوم المضارب على إجمالي اإلیرادات من الموجودات ذات التمویل  ٪ ۳٦٫٥۲



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۸ 

 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 ) یتبع(حسابات االستثمار  أصحابحقوق   ٤٫۹
 

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

یلخص الجدول التالي نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمویل لكل نوع مع أنواع العقود المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة إلى 
 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱نسبة 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 ۳۰٥٫۳۷۳ ٪ ٥۷٫۰۳ ۲۳۰٫۰۹۷ ٪ ٤۲٫۹۷ ٥۳٥٫٤۷۰ ۱۰۰٪
 المؤسسات     ۱٤۰٫۳٦۱ ٪ ٥۷٫۰۳ ۱۰٥٫۷٦۲ ٪ ٤۲٫۹۷ ۲٤٦٫۱۲۳ ٪ ۱۰۰
 التجزئة     ۱٦٥٫۰۱۲ ٪ ٥۷٫۰۳ ۱۲٤٫۳۳٥ ٪ ٤۲٫۹۷ ۲۸۹٫۳٤۷ ٪ ۱۰۰
 مشاركة ٤۹٫۲٤۰ ٪ ٥۷٫۰۳ ۳۷٫۱۰۳ ٪ ٤۲٫۹۷ ۸٦٫۳٤۳ ۱۰۰٪
 المؤسسات     ۱٫٦۲٥ ٪ ٥۷٫۰۳ ۱٫۲۲٥ ٪ ٤۲٫۹۷ ۲٫۸٥۰ ٪ ۱۰۰
 التجزئة     ٤۷٫٦۱٥ ٪ ٥۷٫۰۳ ۳٥٫۸۷۸ ٪ ٤۲٫۹۷ ۸۳٫٤۹۳ ٪ ۱۰۰
 المجموع  ۳٥٤٫٦۱۳ ٪ ٥۷٫۰۳ ۲٦۷٫۲۰۰ ٪ ٤۲٫۹۷ ٦۲۱٫۸۱۳ ۱۰۰٪

       
 منتھیة بالتملیك وإیجارات إجارة       
 ض** ب الق مستحقة      

 المؤسسات     ۲۲٫۲۸۰ ٪ ٥۷٫۰۳ ۱٦٫۷۸۷ ٪ ٤۲٫۹۷ ۳۹٫۰٦۷ ٪ ۱۰۰
 التجزئة     ۱۲٥٫۱٥٥ ٪ ٥۷٫۰۳ ۹٤٫۳۰٤ ٪ ٤۲٫۹۷ ۲۱۹٫٤٥۹ ٪ ۱۰۰
۱۰۰٪ ۲٥۸٫٥۲٤% ٦۲٫۹۷  المجموع  ۱٤۷٫٤۳٥ ٪ ٥۷٫۰۳ ۱۱۱٫۰۹۱ 

       
   الخسائر االئتمانیةمخصص       

 ۲و ۱المتوقعة للمرحلتین  ) ۷٫٦۹۳( ٪ ٥۷٫۰٤ ) ٥٫۷۹٦( ٪ ٤۲٫۹٦ ) ۱۳٫٤۸۹( ۱۰۰٪
 المجموع  ٤۹٤٫۳٥٥ ٪ ٥۷٫۰۳ ۳۷۲٫٤۹٥ ٪ ٤۲٫۹۷ ۸٦٦٫۸٥۰ ۱۰۰٪

 ألف دینار بحریني. ۱۸٫۲۷۱)  بمبلغ ۳* صافي من خسارة ائتمانیة متوقعة (المرحلة  
 ألف دینار بحریني. ۱٫۲۰٥.)  بمبلغ ۳** صافي من خسارة ائتمانیة متوقعة (المرحلة  

 
 )و(م)و(ن)) ل( ۳۳, ۳, ۱–ك ع في األرباح حسب نوع الحساب ( حسابات االستثمار أصحابحقوق حصة  ۲٦ –الجدول 

 
  إجمالي العائد  المحول الى    المحول من  الربح المدفوع  نسبة احتیاطي  

  على أصحاب  احتیاطي  متوسط  رسوم  مخاطر  احتیاطي  الى أصحاب  األرباح الى معادلة 
 نوع الحساب  حسابات االستثمار  معادلة المضاربة  مضارب ال ستثمار الا حسابات االستثمار  أصحاب حسابات 

ألف دینار   االستثمار 
 بحریني 

ألف دینار  
 بحریني 

ألف دینار  
 بحریني 

ألف دینار   
 بحریني 

ألف دینار  
  بحریني 

  أ ب % ج د  ج+د) -ب- (أ %
        

 تجوري  ۷٫۹٤۰ ٤٦ ٪ ۹۸٫۰۰ ۷٫۷۸۰ - ۱۱٤ ٪ ۰٫۸۹
 ادخار  ٦٫٦٥٤ ۳۹ ٪ ۹۷٫۹۹ ٦٫٥۲۰ - ۹٥ ٪ ۱٫۰۷
 فیفو ۸٥۲ ٥ ٪ ۹۷٫۹۳ ۸۳٥ - ۱۲ ٪ ۸٫۳۳

 قرأ اودائع  ۲٥۷ - ٪ ۷۷٫۰۱ ۱۹۸ - ٥۹ ٪ ۲۷٫٦٥
 ودائع محددة  ۳٫۳٥۹ - ٪ ٦۷٫۷۰ ۲٫۲۷٤ - ۱٫۰۸٥ ٪ ۲٫۱۱
 وكالة  ٤٫۹۱۷ - ٪ ٥٦٫٥٦ ۲٫۷۸۱ - ۲٫۱۳٦ ٪ ۱٫٤٤

 ۳٫٥۰۱ - ۲۰٫۳۸۸  ۹۰ ۲۳٫۹۷۹  
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 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۹ 

 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 ) یتبع(حسابات االستثمار  أصحابحقوق   ٤٫۹
 

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

 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في  المنتھیة
 

 بحریني  ألف دینار - من االحتیاطیات ل إلى/حسابات االستثمار قبل التحوی   أصحابحصة الربح المكتسبة من قبل  ۲۳٫۹۷۹  
 من االحتیاطیات  حسابات االستثمار قبل التحویل إلى/  أصحاب نسبة حصة الربح المكتسبة من قبل   ٪ ٤٫٦٥ 

 ألف دینار بحریني -صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار  ۳٫٥۹۱
 ألف دینار بحریني -من االحتیاطیات    حسابات االستثمار بعد التحویل إلى/  صحابأل حصة الربح المدفوعة  ۳٫٥۰۱
 من االحتیاطیات  حسابات االستثمار بعد التحویل إلى/  ألصحابنسبة حصة الربح المدفوعة  ٪ ۰٫٦۸

 ألف دینار بحریني -حصة الربح المدفوعة للبنك كمضارب   ۲۰٫۳۸۸
 
 

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

 دیسمبر   ۳۱في    المنتھیة  للسنةأو معدل الربح لحسابات االستثمار تقاسم األرباح    وزعالمالعائد  یلخص الجدول التالي متوسط معدل  
۲۰۲۱ : 

 
 (ق) و (ص))  ۳۳٫۳٫۱ –(ك ع حسب نوع الموجودات  حسابات االستثمار أصحاب. حقوق ۲۹ - الجدول

 
 للسنة ستثمار الصنادیق والتخصیص الفعلي بین مختلف أنواع الموجودات  ایلخص الجدول التالي أنواع الموجودات التي یتم فیھا  

 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في  المنتھیة
 

          كما في
 دیسمبر ۳۱

۲۰۲۱ 

 
 التغیرات

 السنة خالل

 فيكما 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۲۰ 

 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 

    
 المصرف المركزي ونقد وأرصدة لدى البنوك  ۲٤٫٦۲۸ ) ۱٫۲۸۲( ۲۳٫۳٤٦
 بین البنوك -ذمم معامالت مرابحة ووكالة مدینة   ۸٫۷۰۳ ۲٫٦۹۷ ۱۱٫٤۰۰

   *إجمالي موجودات التمویل  ۲۷۸٫۲۱۸ ) ۱۱٫۰۱۸( ۲٦۷٫۲۰۰
 * إجمالي إجارة منتھیة بالتملیك وإیجارات مستحقة القبض ۱۱۷٫٥۰۳ ) ٦٫٤۱۲( ۱۱۱٫۰۹۱
 في أوراق مالیة  استثمارات ۱۰۷٫٤۸۲ ۱٫٥۷۸ ۱۰۹٫۰٦۰

 الخسارة االئتمانیة المتوقعة  )٤٫۹۳٤( ) ۹۳۳( ) ٥٫۸٦۷(
    

 المجموع  ٥۳۱٫٦۰۰ ) ۱٥٫۳۷۰( ٥۱٦٫۲۳۰
 
 .  ۳لمرحلة في امتوقعة الئتمانیة االخسارة  الصافي من  *
 

  

  أشھر  ۳ أشھر  ٦ شھر  ۱۲ شھر  ۳٦
     

 ستثمارالحسابات ا  أصحاب إلى وزعمتوسط العائد المعدل الم نسبة  ٪ ۲٫۱۰ ٪ ۲٫۸۲ ۲٫۳۷٪ ٪٥٫۷٤
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 مخاطر وإدارة رأس المالإفصاحات ال

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۰ 

 
 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 ) یتبع( حسابات االستثمار أصحابحقوق  ٤٫۹
 

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

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

 
 ربح مكتسب 

  ) تمویل مشترك (
 ربح مدفوع 

 حسابات االستثمار)  صحاب أل(
 النسبة%  ألف دینار بحریني   النسبة%  ألف دینار بحریني  
      

۲۰۲۱ ٥٥٫۸۳٤٫٦ ٤۲ ٪  ۳٫٥۰۱ ۰٫٦۸ ٪ 
۲۰۲۰ ٥۳٫۱٦۹ ٤٫۹۲ ٪  ٤٫۰۰۹ ۰٫۸۱ ٪ 
۲۰۱۹ ٥۷٫۳۹٥٫ ٦۳۷ ٪  ۱۲٫٦۸٥ ۲٫۹۷ ٪ 
۲۰۱۸ ٥۳٫۹۳۹ ٤٫۸٦ ٪  ۱۳٫۹۳۹ ۱٫۷۷ ٪ 
۲۰۱۷ ٤۷٫۳۱٤٫٥ ٥۱ ٪  ۱۱٫۳٦٤ ۱٫٤۳ ٪ 

      
 

 ))ت( ۳۳, ۳, ۱ –(ك ع  ستثمارحسابات اال أصحاب. معالجة الموجودات الممولة من قبل حقوق ۳۱ - الجدول
 

 الموجودات  

الموجودات  
  وزونة الم

 للمخاطر 

الموجودات  
للمخاطر   وزونة الم

ألغراض كفایة  
 رأس المال 

متطلبات رأس  
 المال 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
     

 - - - ۲۳٫۳٤٦ المركزي  المصرف البنوك و نقد وأرصدة لدى 
 ۱۳۱ ۱٫۰٤۸ ۳٫٤۹۳ ۱۱٫٤۰۰ بین البنوك -ذمم معامالت مرابحة ووكالة مدینة  

 ۷٫۸۸۸ ٦۳٫۱۰۸ ۲۱۰٫۳٦۰ ۲٦۷٫۲۰۰  )۱( موجودات التمویل 
 - - - ۱۰۹٫۰٦۰ )۲( استثمارات في صكوك
 ۲٫٦۷٥ ۲۱٫۳۹۸ ۷۱٫۳۲۷ ۱۱۱٫۰۹۱ )۱( وإیجارات مستحقة القبض  إجارة منتھیة بالتملیك

     
 ٥۲۲٫۰۹۷ ۲۸٥٫۱۸۰ ۸٥٫٥٥٤ ۱۰٫٦۹٤ 
 

 (۱) التعرض ھو إجمالي الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین ۱  و۲ بمبلغ ٥٫۷۹٦ ألف دینار بحریني. 
 (۲) التعرض ھو إجمالي الخسارة االئتمانیة المتوقعة للمرحلتین ۱  و۲ بمبلغ ٦۹ ألف دینار بحریني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۱ 

 

 )یتبع(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؛ أ. مخاطر التمویل

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

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

 
 إستراتیجیة تمویل البنك ٤٫۱۰٫۳

ھ الحاجة. لھذا الغرض، قتضیوتعدیل اإلستراتیجیة القائمة بحسب ما ت  یقوم المجلس بمراجعة إستراتیجیة التمویل على أساس سنوي
ت األعمال تقوم بإبالغ  قسم الخزانة بمتطلباتھم المتوقعة للسیولة والمساھمات في بدایة كل سنة مالیة كجزء من  فإن جمیع وحدا

 السنویة.  الموازنة التقدیریة  إعدادعملیة 
 

المركز المالي. إن  بیان  على  ا  متوقع في السیولة واالحتیاجات التمویلیة لتمویل ھذا العجز وتأثیرھ  تبرز إستراتیجیة التمویل أي عجز
المضغوطة وتحدید   تعالج الخطة الطارئة للسیولة للتعامل مع السیناریوھات   دارة مخاطر السیولة في المجموعةسیاسة المجموعة إل

 خطة العمل التي یمكن اتخاذھا في حالة فقدان السیولة في السوق. 
 

 إستراتیجیة مخاطر السیولة  ٤٫۱۰٫٤
 لتشمل فترات فترات زمنیة مختلفة    علىتقوم المجموعة بمراقبة مراكز السیولة عن طریق مقارنة إستحقاق الموجودات والمطلوبات  

األجل وطویلة  األجل  ومتوسطة  األجل  دوري   . قصیرة  أساس  على  الضغوطات  فحص  بإجراء  المجموعة  أسوأ   تقوم  باستخدام 
تحتفظ المجموعة بقاعدة   ،ھاكجزء من استراتیجیتالسیناریوھات لتقییم تأثیر التغیرات في ظروف السوق على سیولة المجموعة.  

 كبیرة من العمالء وعالقات جیدة مع العمالء. 
 

ت االدخار، حسابات أصحاب حسابات بإدارة متطلبات التمویل من خالل المصادر التالیة: الحسابات الجاریة، حسابا  تقوم المجموعة
تم وضع حدود مناسبة للحصول على االستثمار األخرى، خطوط بین البنوك، واإلقتراض عن طریق إستخدام محفظة الصكوك.  

 في إطار البنك لقبولھ للمخاطر. المصادر  التمویل من ھذه 
 

عن معدل تغطیة السیولة وصافي معدل  وربع سنویة  ھریة  ، یرفع البنك تقاریر ش۳بغرض الوفاء بالمتطلبات التنظیمیة لنظام بازل  
التمویل المستقر، على التوالي. في إطار الجھود المبذولة لإلبقاء على ھذه المقاییس فوق الحدود التنظیمیة والداخلیة، یطبق البنك 

 :االستراتیجیات التالیة
السیولة ضمن الحدود التنظیمیة والداخلیة المقررة، من خالل التراكم معدل تغطیة السیولة: ینوي البنك المحافظة على معدل تغطیة  

التدریجي لقاعدة ودائع العمالء واألصول السائلة عالیة الجودة، غالباً من خالل السندات السیادیة والموجودات المدرة للدخل الثابت 
  .عالیة الدرجة

تمو إعداد محفظة  البنك  یعتزم  المستقر:  التمویل  التمویل صافي معدل  بین  متوازنة  مفاضلة  المحافظة على  یل مستقرة من خالل 
المستقر المتاح والمطلوب، وبشكل خاص التركیز على بناء قاعدة ودائع قطاع التجزئة، ومراكمة رأس المال، مع تركیز خاص على 

       .التمویل المستقر، لغرض بناء سیولتھ عى المدى األطول
 
 
 
 

 (یتبع)إدارة المخاطر  .٤
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٤۲ 

 
 (یتبع)مخاطر السیولة  ٤٫۱۰

 
 تقنیات قیاس مخاطر السیولة  ٤٫۱۰٫٥

 تراقب المجموعة مخاطر السیولة من خالل لجنة الموجودات والمطلوبات. 
 

 مراقبة مخاطر السیولة   ٤٫۱۰٫٦
الحدود، قام قسم   ة المخاطر وقسم الخزانة. وبناء على ھذهوحدوضعت المجموعة حدود لتحمل مخاطر السیولة التي یتم إبالغھا إلى  

المخاطر  تحمل  حدود  ضمن  المجموعة  تعرضات  على  تحافظ  والتي  للمخاطر  مناسبة  حدود  بوضع  الخزانة  وقسم  المخاطر 
 .  حسابات االستثمار حقوق أصحابو في الحسابات الجاریة  التغیرات المحتملة في حاالت السیولة االستراتیجیة على مجموعة من

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

 
 خطة التمویل الطارئة ٤٫۱۰٫۹

مة بعمل تدریبات للتمویالت الطارئة التي توضح اإلجراءات الواجب إتباعھا من قبل المجموعة، في حال حدوث أز  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 ل لموجودات السائلة وإدارة  من اكافي    قدروتتضمن على المحافظة على  
 وضع ضمن فترات زمنیة منتظمة لضمان وجود سیولة كافیة لدى المجموعة.  الالموجودات والمطلوبات 

 

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

 

 یلخص الجدول التالي نسب السیولة على مدى الخمس سنوات السابقة:
 

۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱  
 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة/            

 مجموع الموجودات  ٪ ٦٫٥٦ ٪ ۳٫٦۷ ٪ ٦٫۲۲ ٪ ۱۰٫۷٤ ٪ ٦٫٥۸
   )۱(التمویل اإلسالمي/ ودائع العمالء ٪ ۸۲٫٦۳ ٪ ۷٥٫۸۱ ٪ ۸۰٫۹۲ ٪ ۸۳٫۳۱ ٪ ۸۰٫۰٤
 الموجودات مجموع  /) ۱(ودائع العمالء ٪ ۷۹٫۱۹ ۸٥٫۳۰٪ ۷۸٫۷۱٪ ٪۷۱٫۸٥ ۷٥٫۳۲٪

 / مطلوبات  )۲(موجودات قصیرة األجل     
 ) ۳قصیرة األجل( ٪ ۱۱٫٤٤ ٪۸٫۹٤ ۱٦٫٥۹٪ ۲۲٫۹۷٪ ٪۲۰٫۳٥
 مجموع الموجودات  / )٤(موجودات سائلة ٪ ۸٫۰۸ ٪ ٥٫٦٦ ٪ ۸٫۱٥ ٪ ۱۳٫۱۱ ٪ ۹٫۳۸

 نمو في ودائع العمالء  ٪ ۱٫٤۷ ۷٫۲۹٪ ۳٫۰۰٪ )۰٫٦۷٪( ۱۷٫٦۲٪
 معدل االقتراض  ٪ ۱۳٫۸۸ ٪ ۱۲٫۰۲ ٪ ۱۲٫۰۰ ٪ ۱٤٫۳۰ ٪ ۱٥٫۹۱

 
وإیداعات من    وإیداعات من مؤسسات مالیة على أساس مرابحات السلع،  ، تحتوي ودائع العمالء على حسابات جاریة للعمالء  )۱(

 أصحاب حسابات اإلستثمار. أطراف غیر البنوك و
 .خالل سنة) تستحقمؤسسات مالیة (إیداعات لدى تحتوي موجودات قصیرة األجل على نقد وأرصدة لدى البنوك و )۲(
  سنةمستحقة خالل تحتوي مطلوبات قصیرة األمد على حسابات جاریة للعمالء، مطلوبات أخرى، إیداعات من مؤسسات مالیة ( )۳(

 . )سنةخالل  تستحق( أصحاب حسابات اإلستثمارو) ةواحد
 مصرفالمركزي (بإستثناء اإلحتیاطي المطلوب من قبل    المصرفوأرصدة لدى البنوك و  نقدموجودات سائلة على  تحتوي    )٤(

 .خالل سنة) تستحق( البحرین المركزي) و إیداعات لدى مؤسسات مالیة
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 )۳۸. ۳. ۱، ك ع  ۳۷,  ۳, ۱ –(ك ع  تحلیل االستحقاق . ۳۳ -الجدول 
 

 

تم اإلفصاح عن جمیع .  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱بیان استحقاق مجموع الموجودات، ومجموع المطلوبات، وحقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار استناداً إلى االستحقاقات التعاقدیة كما في  یلخص الجدول التالي  
  االستحقاقات الثابتة:الموجودات التي لیس لھا استحقاقات تعاقدیة ثابتة ضمن فئة عدم 

 
 المجموع  استحقاق غیر  أكثر من  سنة أشھر إلى   ٦   ٦إلى   ۳ شھور  ۳حتى  
  ثابت  سنوات  ۳ سنوات   ۳إلى   سنة أشھر   
        
 ألف  

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 بحریني دینار 
        الموجودات 

 ٤٥٫٥۹۱ ۲۲٫۹۸۰ - - - - ۲۲٫٦۱۱ المركزي  المصرف نقد وأرصدة لدى البنوك و
 ۸٦٫۸۹٤ - - - - - ۸٦٫۸۹٤ إیداعات لدى مؤسسات مالیة 

 ٦۰۹٫٤٦۸ - ۳۲۳٫۰۹٦ ۱٦۰٫۷۹۸ ٤٦٫۰۲۰ ۲۸٫۰۳۰ ٥۱٫٥۲٤ موجودات التمویل 
 ۲٥۳٫٦۳۸ - ۱٦۸٫۱۸٦ ۷۹٫٥۷۲ - ۸۸۳ ٤٫۹۹۷ صكوكاستثمارات في 
 ۲۰٫۹۸٦ ۲۰٫۹۸٦ - - - - - سھم ملكیة وصنادیق استثمارات في أ

 ۲٥۷٫۳۸۲ - ۱٥٦٫۱٥۸ ٦۱٫٥۸۱ ۱٤٫۱۱۰ ۹٫۲۱۸ ۱٦٫۳۱٥ إجارة منتھیة بالتملیك وإیجارات مستحقة القبض 
 ۹٫۳۱٤ ۹٫۳۱٤ - - - - - استثمارات في شركات زمیلة 

 ۱٤٫٦۸۰ ۱٤٫٦۸۰ - - - - - استثمارات في عقارات 
 ۱۳٫٤۹۱ ۱۳٫٤۹۱ - - - - - ممتلكات ومعدات 
 ۱۳٫۰۹۲ ۱۰٫۱٥۷ ٥۹٦ ۷۰۲ ۱٥۲ ۷۹٤ ٦۹۱ موجودات أخرى 

 ۱٫۳۲٤٫٥۳٦ ۹۱٫٦۰۸ ٦٤۸٫۰۳٦ ۳۰۲٫٦٥۳ ٦۰٫۲۸۲ ۳۸٫۹۲٥ ۱۸۳٫۰۳۲ مجموع الموجودات 
        

        المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكیة 
 ۱۳۳٫۳٤٦ - - ۱۲٫۹۳٥ ۱۰٫۹٦٥ ۱۰٫۹٤۳ ۹۸٫٥۰۳ مؤسسات مالیة إیداعات من 

 ۲۱۲٫٤۱۸ - - ٤٫٦٥۷ ٤۳٫٦۷۱ ٥۸٫۱۹۸ ۱۰٥٫۸۹۲ إیداعات من مؤسسات غیر مالیة وأفراد 
 ٥٦٫۹۱۹ - - - ۳۷٫۷٦۰ - ۱۹٫۱٥۹ تمویالت من مؤسسات مالیة  

 ۲٤۹٫۷٤۹ - - - - - ۲٤۹٫۷٤۹ حسابات جاریة للعمالء 
 ۳۰٫۱۱٥ - - - - - ۳۰٫۱۱٥ مطلوبات أخرى 

 ٥۱٦٫۲۳۰ - ۱٫٤۰٥ ۲۱٫۲۱٤ ۳٤٫٥۰۷ ۲۱٫۳۷۷ ٤۳۷٫۷۲۷ حقوق أصحاب حسابات االستثمار  
 ۱٫۱۹۸٫۷۷۷ - ۱٫٤۰٥ ۳۸٫۸۰٦ ۱۲٦٫۹۰۳ ۹۰٫٥۱۸ ۹٤۱٫۱٤٥ المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكیةمجموع  



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٤ 
 

 
 )یتبع(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. 
 

یوجد   عالمي.  الجوھریة على مستوى  األرباح  معدالت  لمعاییر  أساسیین  وتعدیل  إجراء مراجعة  توقیت یتم  یقینیة من حیث  عدم 
 والطرق االنتقالیة الستبدال معدالت األرباح المعیاریة السائدة بین البنوك حالیاً، بمعدالت بدیلة.

 
نتیجة لحاالت عدم الیقینیة ھذه، من الممكن أن یكون ھناك أثر على قیمة العقود المالیة التي یبرمھا المصرف. بینما یستمر استخدام 

المعیاریة السائدة بین البنوك كمعدل مرجعي في األسواق المالیة، وتستخدم في تقییم األدوات ذات فترات االستحقاق معدالت األرباح  
 . تم إجراء تقییم األثر االنتقالي طبقاً للمتطلبات التنظیمیة التي تفوق التاریخ المتوقع النتھاء معدالت األرباح السائدة بین البنوك.

 
الحالي وكذلك المتوقع للمجموعة.   العمومیة  حدید مصادر تعرضات مخاطر معدل الربح على أساس ھیكل المیزانیة  تقوم اإلدارة العلیا بت

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

 ج. إجارة منتھیة بالتملیك؛  
 د. الصكوك؛ و

 . المشاركة استثماراتـ. ھ
 

حسابات االستثمار یستند على اتفاقیات تقاسم األرباح. بالتالي، ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر جوھریة   ألصحابتوزیع األرباح 
 من معدل الربح. 

 
 صادر مخاطر معدل الربح م ٤٫۱۱٫۱

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

ن إعادة التسعیر ھذه تعرض  إ. بما إن معدالت الربح تختلف، فالعمومیة  والمطلوبات والمراكز غیر المدرجة في المیزانیة
 متوقعة. لقیمة اإلقتصادیة المعنیة لتقلبات غیردخل المجموعة وا

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

 القیمة اإلقتصادیة المعنیة. / المجموعة
 

لمعدل المكتسب على المنتجات المسعرة والمعدل المدفوع  التي تنتج من نقص االرتباط بین التعدیل في ا   المخاطر األساسیة ج.
الربح، ف التسعیر المشابھة. عندما تتغیر معدالت  المختلفة بخالف خصائص إعادة  الفروق سوف  إعلى األدوات المالیة  ن 

تؤدي إلى تغیرات غیر متوقعة في التدفقات النقدیة والعوائد الموزعة بین الموجودات والمطلوبات واألدوات غیر المدرجة  
 بتواریخ استحقاق مشابھھ أو إعادة التسعیر المتكررة.العمومیة في المیزانیة 

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

 الممولة من المطلوبات، عندما یكون عائد الموجودات دون األداء مقارنة مع معدالت المنافسین.
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 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 )یتبع( مخاطر معدل الربح  ٤٫۱۱
 

 إستراتیجیة مخاطر معدل الربح  ٤٫۱۱٫۲
ال المالیة.  مجموعةتخصع  المالیة ومطلوباتھا  الربح على موجوداتھا  الدخل على بعض   لمخاطر معدل  باحتساب  المجموعة  تقوم 

 موجوداتھا المالیة على أساس تناسبي. وبصفتھا إستراتیجیة قامت المجموعة: 
 بتحدید معدل ربح المنتجات الحساسة واألنشطة التي ترغب الدخول فیھا. .أ

 متابعة مخاطر معدالت الربح للمجموعة بوضع ھیكل لمراقبة و .ب
بقیاس مخاطر معدالت الربح من خالل وضع جدول زمني لالستحقاق/ إعادة تسعیر لتوزیع حساسیة معدل ربح الموجودات   ج.

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

 دوات قیاس مخاطر معدل الربح أ ٤٫۱۱٫۳
 : تقوم المجموعة باستخدام األدوات التالیة لقیاس مخاطر معدالت الربح في المحفظة المصرفیة

 
المصرفیة من   . أ المحفظة  في  والمطلوبات  الموجودات  بین حساسیة ربح  الفرق  یقیس  الذي  التسعیر  إعادة  فجوات  تحلیل 
 حیث القیمة المطلقة؛ و 

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

 أو المحفظة للتغیرات في معدالت الربح.  
 

 مراقبة مخاطر معدل الربح وتقدیم التقاریر  ٤٫۱۱٫٤
في الوقت   تقاریر عن مخاطر معدالت الربح. تقدم ھذه التقاریرتقدیم  و  السیطرة على مراقبة ولقامت المجموعة بتنفیذ أنظمة معلومات  

 المجموعة بشكل دوري.  بلجمیع أصحاب المصلحة المعنیین المناسب 
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 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤

 
 )یتبعمخاطر معدل الربح ( ٤٫۱۱

 
 (ب)) ٤۰, ۳, ۱ –(ك ع . مخاطر معدل الربح في المحفظة المصرفیة ۳٤ - الجدول

 
 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في  حفجوة معدل الرب  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 
 ۸٦٫۸۹٤ - - - - ۸٦٫۸۹٤ إیداعات لدى مؤسسات مالیة 

 ٦۰۹٫٤٦۸ ۳۲۳٫۰۹٦ ۱٦۰٫۷۹۸ ٤٦٫۰۲۰ ۲۸٫۰۳۰ ٥۱٫٥۲٤ موجودات التمویل 
       وإیجارات مستحقة  إجارة منتھیة بالتملیك

 ۲٥۷٫۳۸۲ ۱٥٦٫۱٥۸ ٦۱٫٥۸۱ ۱٤٫۱۱۰ ۹٫۲۱۸ ۱٦٫۳۱٥ القبض
 ۲٥۳٫٦۳۸ ۱٦۸٫۱۸٦ ۷۹٫٥۷۲ - ۸۸۳ ٤٫۹۹۷ صكوكاستثمارات في 

 ۱٫۲۰۷٫۳۸۲ ٦٤۷٫٤٤۰ ۳۰۱٫۹٥۱ ٦۰٫۱۳۰ ۳۸٫۱۳۱ ۱٥۹٫۷۳۰ مجموع الموجودات الحساسة لمعدل الربح
       
       لمطلوبات وحقوق أصحاب حساباتا

       االستثمار 
 ۱۳۳٫۳٤٦ - ۱۲٫۹۳٥ ۱۰٫۹٦٥ ۱۰٫۹٤۳ ۹۸٫٥۰۳ * إیداعات من مؤسسات مالیة

 ۲۱۲٫٤۱۸ - ٤٫٦٥۷ ٤۳٫٦۷۱ ٥۸٫۱۹۸ ۱۰٥٫۸۹۲ إیداعات من مؤسسات غیر مالیة وأفراد 
 ٥٦٫۹۱۹ - - ۳۷٫۷٦۰ - ۱۹٫۱٥۹ من مؤسسات مالیة  تمویالت

 ٥۱٦٫۲۳۰ ۱٫٤۰٥ ۲۱٫۲۱٤ ۳٤٫٥۰۷ ۲۱٫۳۷۷ ٤۳۷٫۷۲۷   حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
       المطلوبات وحقوق أصحاب مجموع 

 ۹۱۸٫۹۱۳ ۱٫٤۰٥ ۳۸٫۸۰٦ ۱۲٦٫۹۰۳ ۹۰٫٥۱۸ ٦٦۱٫۲۸۱ حسابات اإلستثمار الحساسة لمعدل الربح
 ۲۸۸٫٤٦۹ ٦٤٦٫۰۳٥ ۲٦۳٫۱٤٥ ) ٦٦٫۷۷۳( ) ٥۲٫۳۸۷( ) ٥۰۱٫٥٥۱( فجوة معدل الربح 

 
 ألف دینار بحریني. ۹٫۱۷٥*إیداعات من مؤسسات مالیة تستثني حسابات مجمدة بمبلغ 

 ات االستثمار المتبقیة على أساس تعاقدي. ** یستخدم البنك نمط السحب المتوقع لتصنیف حسابات التوفیر الخاصة بھ في مجموعات استحقاق مختلفة، ویتم اإلفصاح عن أرصدة أصحاب حساب



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

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۷ 
 

 
 

 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 )یتبعمخاطر معدل الربح ( ٤٫۱۱
 

 (یتبع) (ب)) ٤۰, ۳, ۱ –. مخاطر معدل الربح في المحفظة المصرفیة (ك ع ۳٤ -الجدول 
 

على قیمة الموجودات والمطلوبات ورأس المال االقتصادي في معدل الربح  نقطة أساسیة    ۲۰۰یلخص الجدول التالي تأثیر تغییر  
 : ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في 

 
 التأثیر على 
 قیمة رأس 

 المال االقتصادي 
 ألف 

 دینار بحریني 

 
 التأثیر على 
 ات قیمة المطلوب 

 ألف 
 دینار بحریني 

 
 التأثیر على 
 ات قیمة الموجود

 ألف 
 دینار بحریني 

 

    
 معدالت صدمات تصاعدیة:  ) ٤٫۱۸٥( ۱٤٫۸۲۷ ۱۰٫٦٤۲

 معدالت صدمات تناقصیة:  ٤٫۱۸٥ ) ۱٤٫۸۲۷( ) ۱۰٫٦٤۲(
 
 

 (د)) ۳۳, ۳, ۱(ب)، و ۹, ۳, ۱ –(ك ع . المؤشرات الكمیة لألداء والمركز المالي ۳٥ - الجدول
 

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

۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱  
 العائد على متوسط الحقوق  ٪ ٥٫٥۳ )۱۱٫٥۸٪( ٪ ٥٫۲۱  ٪ ۹٫٤۸ ٪ ۸٫٥۰      

 العائد على متوسط الموجودات   ٪ ۰٫٤۸ )۱٫۰۳٪( ٪ ۰٫٥۰  ٪ ۰٫۹۱ ٪ ۰٫۹۰
 نسبة التكلفة إلى الدخل  ٪ ٤۷٫۱۰ ٪ ٦۰٫۰۰ ٪ ٥۹٫۳۰  ٪ ٥٥٫٤۷ ٪ ٦۱٫۹۲
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 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۸ 

 
 

 )یتبع(إدارة المخاطر  .٤
 

 )یتبعمخاطر معدل الربح ( ٤٫۱۱
 

المتعلقة بحسابات االستثمار المشاركة في المعلومات التاریخیة للسنوات الخمس الماضیة    الجدول التالي یلخص.  ۳٦  -الجدول  
 : )٤۱, ۳, ۱ -ك ع (األرباح 

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

 
۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱  

      
 حسابات االستثمار ألصحاب مخصص الدخل ال ۲۳٫۹۷۹ ۱٦٫٥٥۱ ۳٥٫٦۸٦ ٤۱٫۱٦۲ ۳٦٫۰۱۰
 أرباح موزعة  ۳٫٥۰۱ ٤٫۰۰۹ ۱۲٫٦۸٥ ۱۳٫۹۳۹ ۱۱٫۳٦٤
 رسوم مضارب  ۲۰٫۳۸۸ ۱۲٫٤۷٦ ۲۳٫۰۰۱ ۲۷٫۲۲۳ ۲٤٫٦٤٦

 
 

۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱  
 األرصدة (بآالف الدنانیر البحرینیة)      

 احتیاطي معادلة األرباح  ۱٫٤۰۰ ۱٫۳۱۰ ۱٫۲٤٥ ۱٫۲٤٥ ۱٫۲٤٥
 احتیاطي مخاطر االستثمار - - - ۱٫۱۷۷ ۱٫۱۷۷

 احتیاطي معادلة األرباح الحركة في  ۹۰ ٦٦ - - -
 االستثمارالحركة في احتیاطي مخاطر  - - )۱٫۱۷۷( - ٤۲۰

 النسب %:      
 / الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار      

   موجودات مضاربة %  ٪ ۱٫۹۹ ٪ ۱٫٥۳ ٪ ۳٫۳٤ ٪ ۳٫۷۱ ٪ ۳٫٤۳
 موجودات مضاربة %  /رسوم مضارب   ٪ ۱٫٦۹ ٪ ۱٫۱٦ ٪ ۲٫۱٥ ٪ ۲٫٤٥ ٪ ۲٫۳٥
 موجودات مضاربة %  /أرباح موزعة   ٪ ۰٫۲۹ ٪ ۰٫۳۸ ٪ ۱٫۱۹ ٪ ۱٫۲٦ ٪ ۱٫۰۸

 أصحابحقوق متوسط معدل العائد على      
 حسابات االستثمار%  ٪ ۰٫۸٦ ٪ ۰٫۹۸ ٪ ۱٫۷۰ ٪ ۱٫۷٦ ٪ ۱٫٥۷

 أصحاباحتیاطي معادلة األرباح / حقوق      
 حسابات االستثمار%  ٪ ۰٫۳۳ ٪ ۰٫۳۲ ٪ ۰٫۲۹ ٪ ۰٫۱٦ ٪ ۰٫۱٦

 أصحابحقوق    /احتیاطي مخاطر االستثمار     
 االستثمار% حسابات  - - - ٪ ۰٫۱٥ ٪ ۰٫۱٥

 
 

  )٤٤, ۳, ۱( عقوبات مصرف البحرین المركزي ٤٫۱۲
بمبلغ  السنة خالل   غرامات  المركزي  البحرین  مصرف  فرض  تتعلق  ٥۰٫٦۲۰،  بحریني  البحرین    دینار  مصرف  بتوجیھات 

 مركز البحرین للمعلومات االئتمانیة. دینار بحریني تتعلق بسجالت  ٥۰، والخاصة بنظام تحویل األموال االلكتروني  المركزي


