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 الخلفية  .1

من  1-وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي الواردة في الجزء ك ع في هذا القسم من التقريراإلفصاحات العامة  لقد تم إعداد
وحدة اإلفصاح العام لمصرف البحرين المركزي وعنوانه: متطلبات اإلفصاح السنوي، أنظمة مصرف البحرين المركزي، المجلد 

اإلسالمية. تسري القواعد المتعلقة باإلفصاحات بموجب هذا الجزء على بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. )"البنك"( الثاني للمصارف 
 جموعة"(. الم"ـالتابعة المشار إليهما معاً )ب تهاوهو مصرف تأسس محلياً ويحمل ترخيصاً لمزاولة األعمال المصرفية للتجزئة، وشرك

يسعى مجلس اإلدارة إلى رفع أداء المجموعة إلى المستوى األمثل عن طريق تمكين مختلف الوحدات التابعة للمجموعة من تحقيق 
االستراتيجية التجارية للمجموعة وبلوغ أهداف األداء المتفق عليها وذلك عن طريق العمل ضمن حدود متفق عليها بشأن رأس المال 

 ار سياسة المخاطر التي تنتهجها المجموعة. وحدود المخاطر وكذلك ضمن إط
 

 بيان المركز المالي بموجب النطاق التنظيمي للتوحيد .2

بين بيان المركز المالي في البيانات المالية المنشورة )البيان المحاسبي للوضع المالي( والبيان التنظيمي  التسويةالجدول أدناه يوضح 
 للوضع المالي.

 
 (14.3.1  ع كالمركز المالي )بيان  – 1الجدول 

 مرجع  بيان المركز  بيان المركز 
   المالي حسب  المالي كما في 
   التقارير  البيانات المالية 
   التنظيمية  المنشورة 
   2019يونيو  30  2019يونيو  30 
   ألف دينار  ألف دينار 
   بحريني  بحريني 

      الموجودات
   57.868  57.868 المركزي المصرفالبنوك و وأرصدة لدى نقد

   104.534  104.534 إيداعات لدى مؤسسات ماليةإجمالي 
   -  - (3مطروحاً منه: الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

   -  (2) (2والمرحلة  1: الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة مطروحاً منه
   104.534  104.532 ماليةإيداعات لدى مؤسسات صافي 
   610.519  610.519  موجودات التمويلإجمالي 

   (29.010)  (29.010) (3مطروحاً منه: الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة 
   -  (4.474) (2والمرحلة  1: الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة مطروحاً منه

   581.509  577.035 صافي موجودات التمويل
   300.337  300.337 استثمارات في أوراق ماليةإجمالي 

   (22.378)  (22.378) (3مطروحاً منه: الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة 
   -  (39) (2والمرحلة  1: الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة مطروحاً منه

استثمارات في أوراق ماليةصافي   277.920  277.959   
   171.580  171.580 إجارة منتهية بالتمليك

   38.410  38.410 إيجارات مستحقة القبضإجمالي 
   (10.838)  (10.838) (3مطروحاً منه: الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

   -  (3.137) (2والمرحلة  1: الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة مطروحاً منه
   27.572  24.435 إيجارات مستحقة القبض  صافي

   21.287  21.287 في شركات زميلة استثمارات
   21.328  21.328 في عقارات استثمارات

   13.453  13.453 ممتلكات ومعدات
   9.979  9.979 موجودات أخرى إجمالي 

   (268)  (268) (3مطروحاً منه: الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة 
   -  - (2والمرحلة  1مطروحاً منه: الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

   9.711  9.711 صافي الموجودات األخرى

   1.286.801  1.279.149 الموجودات مجموع
 



 

 

 

 

 (يتبع) بيان المركز المالي بموجب النطاق التنظيمي للتوحيد .2
 

 )يتبع( (14.3.1 ع كبيان المركز المالي ) – 1الجدول 
 

 مرجع     المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية
      

       المطلوبات
   146.983  146.983 إيداعات من مؤسسات مالية

   165.060  165.060 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
   75.754  75.754 تمويالت من مؤسسات مالية 

   159.940  159.940 جارية للعمالءحسابات 
   14.705  14.786 مطلوبات أخرى

      تعرضات خارج الميزانية العمومية –منها: الخسارة االئتمانية المتوقعة 
   -  - (3)المرحلة 

      تعرضات خارج الميزانية العمومية –منها: الخسارة االئتمانية المتوقعة 
   -  81 (2والمرحلة  1)المرحلة  

   14.705  14.705 منها: مطلوبات أخرى

   562.442  562.523 مجموع المطلوبات
      

   596.618  596.618 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
      

      الملكية حقوق
 ا  106.406  106.406 رأس المال
 ب  (892)  (892) أسهم خزينة

 ج  (160)  (160) أسهم خطة حوافز الموظفين
 د  180  180 عالوة إصدار اسهم
 هـ  4.115  4.115 احتياطي قانوني

 و  3.915  3.915 احتياطي القيمة العادلة للعقارات
 ز  718  718 في األوراق المالية احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 ح  7.733  - الخسارة االئتمانية المتوقعة
      %1.25يخضع ألقصى نسبة  2فئة  منها: مبلغ مؤهل لرأس المال

 ط  7.733  - من الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان      
 ي  -  - 2منها: مبلغ غير مؤهل لرأس المال فئة 

 ك  3.312  3.312 ربح الفترة
 ل  2.414  2.414 مرّحلة من العام الماضي أرباح مستبقاة

      

   127.741  120.008 الملكية مجموع حقوق

      مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق 
   1.286.801  1.279.149 الملكية

 
 كفاية رأس المال. 3

مال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال وتحتفظ  إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس
 .لمساهمينلمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األعلى للقيمة  قوية ونسبة رأسبدرجات إئتمانية 

مالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص مخاطر أنشطتها.  تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس
عديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إعادة من أجل المحافظة على أو تعديل هيكلة رأس المال، قد تقوم المجموعة بت

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

لغ . من الناحية التنظيمية، فإن المبحتياطياتاإل مضافاً إليهمالها المدفوع،  مال المجموعة بصورة رئيسية من رأس يتكون هيكل رأس
كما تم تحديده من قبل مصرف البحرين المركزي، أي إن  1مال المجموعة هو على هيئة قاعدة رأس المال فئة  الجوهري لرأس

 معظم رأس المال هو ذو طبيعة دائمة.



 

 

 

 

 (يتبع)كفاية رأس المال  .3

رأسمال قوية لدعم تطوير ونمو أعمالها. يتم تحديد متطلبات رأس المال مال المجموعة هي اإلحتفاظ بقاعدة  إن سياسة كفاية رأس
الحالي والمستقبلي على أساس توقعات نمو التسهيالت التمويلية لكل وحدة عمل، توقعات النمو في التسهيالت غير المدرجة في 

ً لمتطلبات مصرف البحرين . لتقييم متطلبات كفايةالمستقبلية ومصادر واستخدامات الموارد العمومية الميزانية  رأسمالها وفقا
المركزي، اعتمدت المجموعة األسلوب الموحد لمخاطر االئتمان، وأسلوب المؤشرات األساسية للمخاطر التشغيلية وأسلوب القياس 

 حسابات االستثمار تخضع لموافقة مجلس اإلدارة.  أصحابكما أن جميع الموجودات الممولة من حقوق  الموحد لمخاطر السوق.
 

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

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

 (14.3.1 و 13.3.1 -)ك عهيكلة رأس المال – 2الجدول 
 بعد الخصومات لحساب نسبة كفاية رأس المال: 2019يونيو  30يلخص الجدول التالي رأس المال المؤهل كما في 

 

 المصدر بناء  2الفئة   قفئة حقو 
 على أحرف    1الملكية العادية 
 المرجع في  ألف دينار  ألف دينار 
 بيان المركز  بحريني  بحريني 
 المالي      
 بموجب     
 النطاق     
 التنظيمي     

      مكونات رأس المال
 ا  -  106.406 األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل 

   -  - االحتياطيات العامة 
  هـ  -  4.115 االحتياطيات القانونية/ النظامية

 د  -  180 عالوة إصدار اسهم
 ل  -  2.414 مرّحلة من العام الماضي أرباح مستبقاة
 ك  -  3.312 الفترةالربح خالل 

 ز  -  718 األرباح والخسائر غير المحققة من األدوات المالية المتوفرة للبيع
  ¤     

     ¤  مطروحاً منها:
      

 ج  -  160 أسهم خطة حوافز الموظفين الممولة من البنك )قائمة(
 نةيأسهم خز

 
 ب  -  892

      

   -  116.093 بعد التسويات التنظيمية أعاله 1مجموع رأس المال فئة 

      
      

      
 و  3.915   ممتلكات وآالت ومعدات  -إحتياطي إعادة تقييم الموجودات 

 ط  7.733   (2و  1الخسارة االئتمانية المتوقعة )المرحلة 

      

   11.648   المتوفر  2وفئة  1مجموع رأس المال فئة 

      

   127.741   مجموع رأس المال 

      

 
 



 

 

 

 

 (يتبع)كفاية رأس المال  .3

 
 (يتبع) (14.3.1 و 13.3.1-)ك ع  هيكلة رأس المال – 2الجدول 

 
 مبالغ 

 التعرضات
 ألف

 دينار بحريني

  
 691.309 لمخاطر االئتمان وزونةمجموع الموجودات الم

 4.814 لمخاطر السوق وزونةمجموع الموجودات الم

 114.095 للمخاطر التشغيلية وزونةمجموع الموجودات الم

  

 810.218 التنظيميةللمخاطر  وزونةلموجودات المامجموع 

  
 - فقط( %30احتياطي مخاطر االستثمار)

 374 فقط( %30احتياطي المعادلة )

  

 809.844 تعرض المخاطر الموزونة المعدلمجموع 

  

 %15.77  كفاية رأس المال مجموع نسبة

  
 %12.5  الحد األدنى المطلوب

 

 %9.0 1نسبة فئة حقوق الملكية العادية 

 %10.5 1نسبة فئة 

 %12.5 نسبة مجموع رأس المال

 
 

  مبالغ أقل من الحد األدنى للخصم

 5.650 غير جوهرية في رأس مال مؤسسات ماليةأ(   استثمارات 

 5.054 ب( استثمارات جوهرية في رأس مال مؤسسات مالية

  

 10.704 
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 (يتبع)كفاية رأس المال  .3
 

 (17.3.1 –)ك ع متطلبات رأس المال حسب نوع عقود التمويل اإلسالمية  – 3الجدول 
 

 :الخاضعة لألسلوب الموحد لمخاطر اإلئتمان ومتطلبات رأس المال ذات الصلة حسب نوع عقود التمويل اإلسالمي 2019يونيو  30يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في 
 

 متطلبات رأس المال *للمخاطر وزونةالمالموجودات  التعرض 
أصحاب حسابات  ممولة ذاتيا  

 االستثمار
 المجموع 

 
أصحاب حسابات  ممولة ذاتيا 

 (3) االستثمار
أصحاب حسابات  ممولة ذاتيا  المجموع 

 االستثمار 
 المجموع   

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار 
 بحريني

ألف دينار 
 بحريني

 ألف دينار 
 بحريني

 ألف دينار 
 بحريني

ألف دينار 
 بحريني

 ألف دينار 
 بحريني

ألف دينار 
 بحريني

ألف دينار 
 بحريني

           موجودات موزونة لمخاطر االئتمان
          الممولة

 677 - 677 5.418 - 5.418 57.868 15.408 42.460  المركزي والمصرفالبنوك  وأرصدة لدى نقد

 5.527 - 5.527 44.212 - 44.212 104.534 - 104.534 بين البنوك -مدينة ذمم مرابحات ووكاالت 

 31.811 9.067 22.744 254.490 72.539 181.951 485.659 277.123 208.536 رابحات مدينة *مذمم 

 6.016 1.715 4.301 48.124 13.717 34.407 95.850 54.693 41.157 ذمم مشاركات مدينة *

 1.332 380 952 10.655 3.037 7.618 245.559 140.119 105.440 ستثمارات في صكوكا

سهم ملكية وصناديقستثمارات في أا  32.400 - 32.400 114.040 - 114.040 14.255 - 14.255 

*وإيجارات مستحقة القبض إجارة منتهية بالتمليك  85.513 113.639 199.152 47.643 18.994 66.637 5.955 2.374 8.329 

ستثمارات في شركات زميلةا  21.287 - 21.287 46.655 - 46.655 5.832 - 5.832 

عقارات فيستثمارات ا  21.328 - 21.328 42.657 - 42.657 5.332 - 5.332 

 1.682 - 1.682 13.453 - 13.453 13.453 - 13.453 ممتلكات ومعدات

 1.852 - 1.852 14.814 - 14.814 9.711 - 9.711 موجودات أخرى 

 685.819 600.982 1.286.801 552.868 108.287 661.155 69.109 13.536 82.645 

          

 144.707 - 144.707 30.154 - 30.154 3.769 - 3.769 

          لمخاطر وزونةالموجودات الممجموع 

 86.414 13.536 72.878 691.309 108.287 583.022 1.431.508 600.982 830.526 االئتمان

 602 - 602 4.814 - 4.814 4.814 - 4.814 لمخاطر السوق وزونةمجموع الموجودات الم
          

 14.262 - 14.262 114.095 - 114.095 114.095 - 114.095 للمخاطر التشغيلية وزونةمجموع الموجودات الم

 101.278 13.536 87.742 810.218 108.287 701.931 1.550.417 (2) 600.982 (1) 949.435 مخاطرلل وزونةالموجودات الممجموع 

  .* مخففات مخاطر االئتمان مخصومة من الموجودات المرجحة للمخاطر
   ألف دينار بحريني. 3.288بمبلغ  الثانيةو األولىالتعرض هو إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين  (1)
  ألف دينار بحريني. 4.364بمبلغ  األولى والثانيةالتعرض هو إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين  (2)
 فقط باالعتبار. من التعرض  %30 أخذللموجودات الممولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار، يتم  (3)
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 (يتبع)كفاية رأس المال  .3
 

 (18.3.1 –)ك ع  متطلبات رأس المال لمخاطر السوق – 4الجدول 
 

لمخاطر السوق ومتطلبات رأس المال  الخاضعة لألسلوب الموحد 2019يونيو  30يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في 
 ذات الصلة:

  
  األسلوب الموحد   –مخاطر السوق 
 385 العمالت األجنبية )ألف دينار بحريني(مخاطر صرف 

 385 أسلوب القياس الموحد  –مجموع مخاطر السوق 

  
 12.5 المضاعف

  

  
 4.814 للمخاطر المستخدمة في إحتساب نسبة كفاية رأس المال )ألف دينار بحريني( وزونةالموجودات الم

 4.814 مجموع تعرضات مخاطر السوق )ألف دينار بحريني(

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

 
 (19.3.1 –)أ و ب( و ك ع  30.3.1 –)ك ع  متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية – 5الجدول 

 
الخاضعة ألسلوب المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية ومتطلبات  2019يونيو  30يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في 

 :رأس المال ذات الصلة
 

 

 مؤشرات المخاطر التشغيلية 

 

 60.851 متوسط إجمالي الدخل )ألف دينار بحريني(

 12.5 المضاعف

 760.632 

  

 %15 الجزء المؤهل لغرض الحساب 

 114.095 بحريني( )ألف دينار مجموع التعرضات للمخاطر التشغيلية

 14.262 )ألف دينار بحريني( متطلبات رأس المال –مجموع التعرضات للمخاطر التشغيلية 
 

 (20.3.1-)ك ع نسب كفاية رأس المال  – 6الجدول 
 

 :1فئة حقوق الملكية العادية  إلجمالي رأس المال و 2019يونيو  30فيما يلي نسب كفاية رأس المال كما في 
 

إجمالي نسبة   
 رأس المال

فئة نسبة  
حقوق الملكية 

 1العادية 
     

 %14.34  %15.77  المستوى األعلى الموحد
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 إدارة المخاطر  .4
 

 المجموعةأهداف إدارة المخاطر على صعيد  4.1
ومراقبة وإدارة األوجه المتعددة للمخاطر وذلك بهدف حماية قيم الموجودات إن فلسفة إدارة مخاطر المجموعة هي تحديد وضبط 

ومصادر الدخل لحماية مصالح مساهمي المجموعة )أو أي طرف المجموعة مدينه له(، وفي الوقت ذاته زيادة الحد األقصى لعوائد 
 .مساهمي المجموعة مع المحافظة على تعرضات المخاطر ضمن المعايير المفروضة ذاتياً 

 
باإلضافة إلى تلبية متطلبات الحد األدنى لرأس المال التنظيمي المحددة من قبل مصرف البحرين المركزي، فإن المجموعة تسعى 
بصورة مستمرة، وإلى أقصى حد ممكن، بتحديد وتعيين مختلف أنواع المخاطر الكامنة ضمن أعمالها اإلعتيادية واالحتفاظ بمستويات 

(. إن الهدف الرئيسي للمجموعة من ICAAPلداخلي، وفقاً إلطار عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي )مناسبة من رأس المال ا
عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي هو ضمان اإلحتفاظ على مستوى كافي من رأس المال في جميع األوقات لدعم المخاطر التي 

 أعمالها اإلعتيادية.  تتحملها المجموعة ضمن
 

بمراجعة وتعديل قبولها للمخاطر وفقاً لخطة  المجموعةقوم تللمخاطر ضمن معايير إستراتيجية المخاطر.  قبوله المجموعة حددت
قوم تكما  .لتطورات في المتطلبات التنظيميةالمتغيرة، باإلضافة ل ات اإلقتصادية والسوقيةوهيسينارمع ال المجموعةتطور أعمال 

لمراقبة ورفع التقارير عن التعرضات  إلدارة هذه المخاطر. ت محددة من المخاطر وإستراتيجيتهلفئا بتقييم نسبة تحمله لمجموعةا
ة والذي يشمل حدود منشأإطاراً شامالً إلدارة المخاطر على مستوى ال المجموعة تعتمداالمتصلة بهذه المخاطر المحددة، 

 المخاطروالمراقبة وهيكل لرفع التقارير.
 

 الرقابة الداخلية  أنظمةوالعمليات و اإلستراتيجيات 4.2
 

 إستراتيجية مخاطر المجموعة 4.2.1
يتم مراجعتها سنوياً. كما تحتفظ ايضا بإطار شامل إلدارة المخاطر معتمد من قبل ولمخاطر اتحتفظ المجموعة بوثيقة استراتيجية 

 السياسات اطاراً متكامالً إلدارة مخاطر المجموعة. كما أن هذه مدعومة بهياكل مناسبة لحدود المخاطر. توفر هذه  مجلس االدارة.
 

المجلس ومستوى اإلدارة. تهدف  من مستوى أهداف وسياسات واستراتيجيات وحوكمة المخاطر على كل   إطار إدارة المخاطريحدد 
 سياسة إدارة رأس المال إلى ضمان االستقرار المالي من خالل تخصيص ما يكفي من رأس المال لتغطية الخسائر غير المتوقعة. 

 
هي و تعتبر هياكل الحدود بمثابة عنصر أساسي في صياغة استراتيجية المخاطر ضمن المخاطر المقبولة القابلة للقياس الكمي.

 عومة أيضاً بإطار شامل لمختلف المخاطر مع سياساتها ووثائق المنهجية الخاصة بها. مد
 

أنظمة إدارة المخاطر للرصد، والمراقبة، ورفع التقارير. يتم ذلك من خالل ضوابط داخلية مناسبة لضمان نزاهة  المجموعةلدى 
 .زم ذلك، إذا ما استلالى التحقق الخارجي ةالتدقيق الداخلي الدوري باإلضاف

 
 مخاطر االئتمان  4.2.2

تدير المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق تقييم كل منتج/ نشاط جديد فيما يتعلق بمخاطر االئتمان التي يمثلها. وقد وضعت 
 المجموعة هيكالً للحدود لتفادي تمركز المخاطر بالنسبة لطرف آخر، قطاع و إقليم جغرافي.

 
 مخاطر السوق  4.2.3

ع حدود على ، مثل وضتقوم المجموعة بتدابير استباقية لقياس ومراقبة مخاطر السوق في محفظتها باستخدام تقنيات قياس مناسبة
ً  تقوم المجموعة بإجراء فحص الضغوطاتالمراكز المفتوحة لعمالتها األجنبية على الرغم من أنها غير جوهرية.  تأثير  لتقييم دوريا

 محفظتها الحساسة لمخاطر السوق.  أوضاع السوق السلبية على
 

تتضمن هذه الحدود على  التداول الخاصة بها.وقد وضعت المجموعة هيكل محدد للمراقبة والسيطرة على مخاطر السوق في محفظة 
 .2019يونيو  30ال تمتلك المجموعة أي محفظة للتداول كما في لخسارة وحدود المراكز. ا إليقاف الحدود القصوى
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 (يتبعالرقابة الداخلية ) أنظمةاإلستراتيجيات والعمليات و 4.2
 

 المخاطر التشغيلية  4.2.4
كجزء من عملية التنفيذ، قامت المجموعة بإجراء تمرين للتقييم الذاتي للمخاطر بصورة منتظمة، لتسجيل المخاطر المحتملة، 

يتم مراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية للمخاطر التشغيلية والضوابط واألحداث بصورة منتظمة، عبر أقسام العمل والدعم المختلفة. 
   أصحاب المصلحة المعنيين في المجموعة.دوري لجميع  ويتم اإلبالغ عنها على أساس

 
وعية هذا الفصل الموضيضمن لقد قامت المجموعة بوضع خطة واضحة لفصل المهام من خالل توثيق وتنفيذ السياسات واإلجراءات. 

ومبادئ العين المزدوجة على جميع أنشطة المجموعة، كلما  ،والفاحص دع  الم  واألمن وتجنب تضارب المصالح. يتم تطبيق مفهوم 
 أمكن ذلك. 

 
 مخاطر اسعار االسهم 4.2.5

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة 
حاليا ، يعتبر االستحواذ على استثمارات حقوق ملكية  ة االستثمار.كل سهم على حده. تنتج مخاطر تعرض أسعار األسهم من محفظ

 إضافية أمراً خارج نطاق استراتيجية المجموعة.
 

 مخاطر معدل الربح 4.2.6
تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال تأثير التغيرات في معدالت الربح التي سوف تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة 

ال تخضع  ن المجموعةإحسابات اإلستثمار هي بناءاً على اتفاقيات تقاسم األرباح، لذلك، ف ألصحاب لمالية. إن توزيع الربحلألدوات ا
 ألي مخاطر معدل ربح جوهرية.

 
ومع ذلك، فإن إتفاقيات تقاسم األرباح سوف ينتج عنها مخاطر التعويض التجاري عندما ال تسمح نتائج المجموعة بتوزيع أرباح 

 تماشياً مع معدالت السوق.
 

 مخاطر التعويض التجاري 4.2.7
إلى الضغط الموجود في السوق لدفع عوائد تتجاوز المعدل المكتسب على الموجودات الممولة  مخاطر تعويض التجاري تشير 

بااللتزامات، عندما يكون أداء العائد على الموجودات دون المستوى المطلوب مقارنة بالمعدالت التي يحققها المنافسون. وتدير 
 ن العوائد المدفوعة للمستثمرين وعوائد السوق. المجموعة مخاطرتعويضها التجاري عن طريق وضع حدود للفجوات بي

 
سياسة المجموعة لتوزيع األرباح على حقوق أصحاب حسابات تدير المجموعة مخاطر التعويض التجاري كما هو منصوص في 

المستحق لها في حالة بروز مخاطر التعويض التجاري. تقوم المجموعة  المضارب تعابأ. وقد تتنازل المجموعة عن االستثمار
دمة وقد أثبتت جميع االستراتيجيات المستخ لمعدالتها بحيث تتناسب مع سائر البنوك الرائدة في السوق. مقارنة معياريةبوضع 

 التي يغطيها هذا التقرير.  الفترةالمذكورة أعاله فاعليتها طوال 
 

 وظيفة إدارة المخاطر هيكل وتنظيم  4.3
 

 والهيكل )بما في ذلك لجنة المخاطر على مستوى مجلس اإلدارة(يتضمن هيكل إدارة المخاطر على جميع مستويات الصالحيات 
التنظيمي واألفراد واألنظمة الالزمة لحسن سير عمليات إدارة المخاطر في المجموعة. إن المسؤوليات المرتبطة بكل مستوى في 

 الصالحيات تشتمل على اآلتي:وهيكل إدارة المخاطر 
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 (يتبعالمخاطر )هيكل وتنظيم وظيفة إدارة  4.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 وضع السياسات واإلجراءات الشاملة؛ و -أ

ر ولجنة االئتمان واالستثماالمخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة لجنة إلى تفويض السلطة  -ب
 والرئيس التنفيذي ومن ثم تفويض اإلدارة للمراجعة والتصديق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئيس التنفيذي للمخاطر

 إدارة 

  االئتمان
تحليل 

  مخاطرال

وحدة ائتمان 

 قطاع األفراد

تحصيل قطاع 

  االفراد
  القسم القانوني 

مخاطر قطاع 

األفراد 

والمخاطر 

 التشغيلية

 الرئيس التنفيذي
لجنة المخاطر التابعة 

  لمجلس اإلدارة

مخاطر 

المؤسسات 

والسوق 

 والسيولة
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 قياس المخاطر وأنظمة تقديم التقارير 4.4
ير دارة. يتم تقديم تقرإلللمخاطر. لقد تم إعتماد هذه الحدود من قبل مجلس ا قبولها المجموعة بوضع حدود مختلفة بناءاً على قامت

بشأن أي تجاوزات للحدود للجان اإلدارة العليا المعنية والمجلس من قبل قسم إدارة المخاطر واإلئتمان. يتم مراجعة وتعديل هذه 
 ً  أو عندما يتطلب األمر.  الحدود، على األقل سنويا

 

أنظمة تقديم التقارير التي تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من التقارير التي من شأنها تعزيز وبتطوير نظام لقياس المخاطر  قامت المجموعة
 عملية المراقبة للمجموعة. 

 
 مخاطر االئتمان 4.5
 

 المقدمة  4.5.1
المجموعة إذا فشل العميل أو الطرف اآلخر ألدوات مالية بالوفاء بإلتزاماته بموجب هي مخاطر الخسائر المالية التي قد تتعرض لها 

وتنشأ هذه المخاطر بصورة رئيسية عن أنشطة اإلقراض واالستثمار. وتسيطر المجموعة على مخاطر االئتمان عن طريق  عقد.
أينما تطلب  ملموسة مناسبةد التمويل مضمونة بضمانات مراقبة تعرضات االئتمان والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف. عقو

 . األمر
 

مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود على مقدار المخاطر التي هي على استعداد لقبولها من حيث  تدير وتراقب المجموعة
قليم الجغرافي والقطاع الصناعي. وقد وضعت المجموعة عملية لمراجعة جودة االئتمان، األطراف األخرى وأنواع المنتجات واإل

مكانية الكشف المبكر عن التغيرات المحتملة في الجدارة اإلئتمانية لألطراف األخرى، متضمنة المراجعات المنتظمة إلتوفير 
 رافضع حدود لألطوويتم  ام تصنيف مخاطر ائتمان.نظ عن طريق إستخداميتم تقييم األطراف االّخرى بشكل منتظم للضمانات. 

األخرى عن طريق استخدام نظام لتصنيف مخاطر االئتمان، والذي يمنح تصنيفاً لكل طرف من األطراف األخرى من حيث المخاطر. 
ياسة مخاطر في س. تتم الموافقة على أي تغييرات مراجعة وتحليل اإلتمانوتخضع تصنيفات المخاطر لمراجعة منتظمة من قبل قسم 

 دارة. االئتمان من قبل مجلس اإل
 

 ،بيعة عملهوط ،وأدائه التجاري ،يتم خاللها فحص الظروف المالية للزبونو ،تقييم شامل للمخاطرلوتخضع كافة مقترحات االئتمان 
 ،2016المجموعة نظام محلل المخاطر لوكالة موديز في  طبقتوباإلضافة إلى ذلك،  وغيرها. ،ووضعه في السوق اإلدارة،وجودة 

ويمنح التصنيفات بعد أخذ العوامل الكمية والنوعية باالعتبار، مما ساهم في تعزيز عملية  ،والذي يحتوي على نماذج تصنيف مختلفة
 بنود. وتحديد الشروط وال ،ويتم بعد ذلك اتخاذ القرار بالموافقة على االئتمان .واالعتماد الموافقة

 
مؤسسات مرتبطة عبر المجموعة. يتم مراجعة عقود وتسهيالت  تستند حدود التعرض على أساس التعرض الكلي للطرف اآلخر وأية

  على حالة العميل االئتمانية. بناءً   ، أو أكثرعلى أساس سنوي قسم مراجعة وتحليل اإلئتمانالشركة من قبل 
 

 أنواع مخاطر االئتمان 4.5.2
رضات ، وتعشاركاتوذمم مرابحات مدينة، واستثمارات م مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية التمويل أساساً على تشتمل عقود

التى  التزام بالتمويل وأدوات مالية، إيجارات مستحقة القبضو إجارة منتهية بالتمليكأخرى خاضعة لمخاطر االئتمان والتي تتضمن 
 .ضمان وخطابات ائتمان(تؤدي الى التزامات محتملة )خطابات 

 
 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

 ووكاالت مستحقة القبض. على ذمم مرابحات سلع مدينةتشمل المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية على 
 

 ذمم مرابحات مدينة
تقوم المجموعة بتمويل هذه المعامالت من خالل شراء السلعة، والتي تمثل موضوع المرابحة ومن ثم إعادة بيعها بربح للمرابح 
ً إليها هامش الربح( على أقساط من قبل المرابح بموجب الفترة المتفق عليها. إن  )المستفيد(. يتم سداد سعر البيع )التكلفة مضافا

ع المرابحة في بعض الحاالت )في حالة التمويل العقاري( وفي حاالت أخرى بمجموعة من الضمانات المعامالت مضمونة بموضو
 تضمن جميع التسهيالت الممنوحة للمرابح. 
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 (يتبع)مخاطر االئتمان  4.5
 

 (يتبع) أنواع مخاطر االئتمان 4.5.2
 

 المشاركاتاستثمارات 
المشاركة هي شراكة بين المجموعة وعمالءها والتي بموجبها يساهم كل شريك في رأس المال بدرجة مساوية أو بدرجة متفاوتة 
إلنشاء مشروع جديد أو حصة في مشروع قائم، والذي بموجبه يصبح كل طرف مالكاً لرأس المال إما على أساس دائم أو متناقص. 

 تفق عليها سلفاً، بينما الخسائر يتم تقسيمها تناسباً مع حصصهم في رأس المال. تم تقاسم األرباح بموجب النسب المي
 

 إجارة منتهية بالتمليك
عويض تأو  يتم نقل ملكية الموجود المستأجر الخاضع لإلجارة المنتهية بالتمليك للمستأجر عند نهاية عقد اإلجارة، من خالل هدية

 ط اإلجارة. شريطة سداد جميع أقسامالي أو بيع تدريجي، 
 

ً تعرضات منخفضة  4.5.3   ائتمانيا
ً منخفضة أي تسهيالت كتسهيالت المجموعة  تعرف أو إذا كان التعرض يقابله يوماً أو أكثر،  90إذا كانت متأخرة السداد  ائتمانيا

كجزء  المرحلة الثالثةمخصص إنخفاض قيمة محدد بغض النظر إذا كان على العميل مدفوعات/أقساط متأخرة، وعمالء مصنفين في 

صنيف جميع ت تقتضى سياسة المجموعة البحرين المركزي. مصرفمن الحسابات منخفضة القيمة بسبب فترة السماح وفقاً لتوجيهات 
منخفضة لاتسهيالت ال شروط تعريف يستوفييل واحد أو أكثر إذا كان تسه ائتمانياً خر كتعرضات منخفضة آالتسهيالت لطرف 

 ً  . ائتمانيا
 

وكجزء من سياستها فإن المجموعة قد وضعت على أساس غير االستحقاق أي تسهيل إذا كان هناك شك معقول حول امكانية تحصيل 
احتساب الدخل إلى الحد الذي يتم فيه يتم الذمة المدينة بغض النظر عما إذا كان الزبون المعني متأخراً حالياً عن الدفع أم لم يكن. 

 .ًفعليا هاستالم
 

مراحل، المرحلة األولى، والمرحلة الثانية،  3المالية على  اأدواته مجموعةصنف اللتقييم إنخفاض القيمة المحدد والجماعي، ت
  الموضحة أدناه: والمرحلة الثالثة، وذلك بناء على المنهجية المطبقة النخفاض القيمة

 
 التي ال تملك زيادة جوهرية في مخاطر لألدوات الماليةبالنسبة  :(الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهراً ) المرحلة األولى

باحتساب مخصص بناء على الخسائر االئتمانية  بنكال قومياالئتمان منذ االحتساب المبدئي، وغير منخفضة القيمة منذ نشوئها، 
ة القيمة ولى، باستثناء األصول منخفضاألمرحلة ضمن الالمتوقعة لفترة إثني عشر شهراً. يتم تصنيف جميع الحسابات عند نشوئها 

 عند شرائها أو نشوئها.
 

ً ليست منخفضة  –المرحلة الثانية )الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة  وجد لها ارتفاع التي ي لألدوات المالية(: بالنسبة ائتمانيا
تساب باح البنكقوم يعي على انخفاض قيمتها، جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكن ال يوجد أي دليل موضو

ضمن هذه المرحلة بناء على بيان االستحقاق الفعلي / المتوقع،  ةمخصص للخسائر االئتمانية مدى الحياة لجميع التمويالت المصنف
 بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة التسهيالت.

 
ً منخفضة  –الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة )المرحلة الثالثة  ً المنخفضة ائت لألدوات الماليةبالنسبة (: ائتمانيا حتسب ي، مانيا

ً أو أكثر  90  لفترة تخلف عن السداد، أي لسدادالخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، وعملية تحديد التخلف عن االبنك  يومأ
  تستخدم للمرحلة الثالثة.  
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4.5.3  ً  (يتبع) تعرضات منخقضة ائتمانيا
 

 ةقياس الخسائر االئتمانية المتوقع
 
 المتغيرات التالية: مبنية علىدخالت الرئيسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة الم  

 احتماليه حدوث التعثر في السداد .1

 في حالة التعثر في السداد الخسارة .2

 قيمة التعرض للتعثر في السداد .3
 
تستتتتتتمد هذه المعايير بصتتتتتفة عامة من النماذج اإلحصتتتتتائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث تعكس 

 معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.
 

يتم حسابها على أساس نماذج التقييم اإلحصائية، ويتم تقييمها باستخدام أدوات للشركات تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد 
تقييم مصتتتممة وفقاً لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضتتتات. تستتتتند هذه النماذج اإلحصتتتائية على المعلومات المجمعة داخلياً، 

ونوعية.  إذا كان الطرف اآلخر او التعرض يتنقل بين فئات التصتتتنيف، فإن ذلك ستتتيؤدي لتغيير التقدير  والتي تشتتتمل عوامل كمية
 ذي العالقة باحتمالية حدوث التعثر في السداد.

 
ي ستيتم المرصتودة على مستتوى القطاع، وبالتال عثرباستتخدام تقديرات الت لقطاع األفراد حدوث التعثر في الستداديتم قياس تقديرات 

لكل قطاع على حدة. بموجب هذا التحليل، فإن حالة الستتتتداد  في عثربناء على مستتتتتوى دليل الت حدوث التعثر في الستتتتداداحتستتتتاب 
 تأخير الحسابات سيتم تتبعها على مدى فترة سنة واحدة، مع دورة شهرية متحركة.

 
واإليداعات بين البنوك، يتم تقييمها للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان باستتتتتتتتخدام  أرصتتتتتتتدة لدى البنوك محفظة أدوات الدين،
د اند ستتتتاندرمن وكاالت موديز،  احتمالية حدوث التعثر في الستتتدادبالحصتتتول على تقديرات  وتقوم المجموعةتصتتتنيفات خارجية. 

 ، فيتش، أو أي تصنيفات خارجية أخرى.بورز
 

الت الخ البنكقدر يفي حالة التعثر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود التعثر في السداد. والخسارة  عام  سارة في م 
ستناداً إلى واقع خبراته سداد ا سداد.  حالة التعثر في ال سترداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة في ال التاريخية لمعدالت ا

لة التعثر في الستتتداد تأخذ باالعتبار هيكل، وضتتتمانات، وأقدمية المطالبة، والقطاع التشتتتغيلي للطرف اآلخر، نماذج الخستتتارة في حا
 .وتكاليف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من األصل المالي

        
وث قيمة التعرض عند حد البنكشتق يتمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد.  قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد

على المبلغ الحالي، والمسموح بها بموجب العقد،   التعثر في السداد من التعرضات الحالية لألطراف المقابلة، والتغييرات المحتملة
د لألصل المالي هي إجمالي القيمة الدفترية. بالنسبة اللتزامات بما في ذلك اإلطفاء.  قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السدا

اإلقراض والضمانات المالية، فإن قيمة التعرض للتعثر في السداد تشمل المبلغ المسحوب، باإلضافة للمبالغ المستقبلية المحتملة التي 
 لتطلعات المستقبلية.  وا يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناء على المالحظات التاريخية

 
 تقييم االئتمان الخارجيةمؤسسات  4.5.4

 تعتمد المجموعة على التصنيفات الخارجية للعمالء من الشركات واألطراف األخرى. تستخدم المجموعة ستاندرد أند بورز وفيتش
في حالة وجود أطراف أخرى غير مصنفة، فإن المجموعة  .طراف األخرىوموديز وكابيتال اينتلجنس لتقديم تصنيفات لمثل تلك األ

ونة واحتساب المعادالت الموز ستقيم مخاطر االئتمان على أساس معايير محددة. تستخدم المجموعة هذه التصنيفات لتقييم المخاطر
ً لذلك تخللمخاطر. سياسة المجموعة تشمل تفاصيل التصنيفات الخارجية والتصنيفات التي تستخدمها المجموعة، و صص طبقا

  التصنيفات ذات العالقة على التعرضات  لتحويلها في دفتر األعمال المصرفية للمجموعة.
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 التوزيع الجغرافي  تعريف 4.5.5
تتم مراقبة التوزيع الجغرافي للتعرضات االئتمانية على اساس مستمر من قبل قسم إدارة المخاطر بالمجموعة وتقدم تقارير ربع 

 سنوية عن ذلك لمجلس اإلدارة. يستند تصنيف االقليم الجغرافي للمجموعة على احتياجات أعمالها التجارية وتوزيع محافظها. 
 

 مخاطر التركز 4.5.6
تركز هي مخاطر اإلئتمان الناتجة عن عدم وجود محفظة إئتمانية جيدة التنوع، أي التعرض المفرط لعميل فردي أو قطاع مخاطر ال

لمدين الفردي، فإن المصارف المؤسسة في مملكة وفقاً ألنظمة مصرف البحرين المركزي الخاصة باصناعي أو إقليم جغرافي. 
 غير قة من مصرف البحرين المركزي ألي تعرض مخطط له لطرف فردي آخر البحرين ملزمة بالحصول على الموافقة المسب

من مجموع رأس المال الموحد للبنك. باإلضافة لذلك،  %15، أو مجموعة من االطراف األخرى المرتبطة، والذي يتجاوز مرتبط
طة، مقابلة مرتب له ألطراف فإن البنوك ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البجرين المركزي ألي تعرض مخطط

  المستوى الكلي.من مجموع رأس المال الموحد لهم، على  %25والذي يتجاوز 
 

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

 
 تقليل مخاطر االئتمان 4.5.7

تقليل مخاطر االئتمان تعبر عن استخدام عدد من التقنيات، مثل الحصول على الكفاالت، والضمانات لتقليل المخاطر االئتمانية التي 
 د االئتمانية، من خالل الضماناتوذ العقتتعرض لها المجموعة. تمنح هذه التقنيات المجموعة الحماية من الطرف اآلخر عند عدم تنفي

قط عندما مخاطر االئتمان ف للسيطرة علىكتقنية العمومية مقاصة على الميزانية ال المجموعةستخدم تواتفاقيات المقاصة والضمانات. 
طلوبات على تحديد الموجودات والم في اي وقت ةقادر المجموعةيوجد أساس قانوني لالستنتاج بأن إتفاقية المقاصة قابلة للتنفيذ، و

  الخاضعة التفاقية المقاصة  مع الطرف اآلخر.
 

وبصورة عامة، تقوم المجموعة بإعطاء التسهيالت االئتمانية فقط في حالة وجود ضمانات ملموسة كافية و/أو بيانات مالية مدققة. 
المالية المدققة مركز مالي ومقدرة سداد مرضية  بياناتيمكن قبول التسهيالت دون وجود ضمانات ملموسة كافية، عندما تبين ال

 ومدعمة بتنازالً وضمانات وغير ذلك، كما هو مالئم. والتسهيالت منظمة بشكل مناسب 
 

بشكل عام، يتم الحصول على الضمانات الشخصية للشركاء/ المروجين/ أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المقترضة لدعم التسهيالت 
ميع األحوال، يقوم مراقب الحساب بإعداد بيان صافي الثروة للضامن، حتى تكون هناك معلومات متوفرة وكافية االئتمانية. في ج

 في المستقبل في حالة تنفيذ الضمان.
 
يتم تقييم القيمة السوقية للضمانات الملموسة من قبل المثمن المصدق عليه من قبل المجموعة )للعقارات( أو على أساس السعر المتاح. 

  ذات الصلة. ةتمانيئاال تهذه الضمانات فقط الى حد التعرض المستحق للتسهياليتم األخذ في االعتبار قيمة 
 

 المقبولة للبنك تحكمها سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  للتمويل للضمانات والضماناتالمبلغ القابل 
 

لضمانات ا. كما تقوم باعتماد قائمة للتمويل للضماناتبمراجعة وتصديق المبلغ القابل  واالستثمار من وقت آلخر، تقوم لجنة االئتمان
 لمقبولة.ا
 

أن محفظة االئتمان الحالية للمجموعة مضمونة في غالبيتها عن طريق رهن ممتلكات العقارات. ويمكن للمجموعة بيع الموجودات 
 كمالذ أخير بعد القيام باإلجراءات القانونية الالزمة. 
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 السياسة العامة إلدارة الضمانات  توجيهات 4.5.7.1
لعمالء االمجموعة بتطوير توجيهات الضمانات المقبولة، حيث يجب أن تلبي الموجودات التي يقدمها  : لقد قامتالضمانات المقبولة

 ضمانات مقبولة.  المعايير التالية العتبارها
 
 يجب أن تحتفظ الموجودات بقيمتها، عند المستوى السائد في البداية، ولغاية تاريخ استحقاق التسهيل الممنوح؛ أ .
 يجب أن تكون تلك الموجودات قابلة للتحويل إلى النقد بسهولة إذا تطلب األمر ذلك )السيولة(؛ ب.
 تكون هناك سوق مناسبة للموجودات )قابلية التسويق(؛ و يجب أن ج.
 يجب أن تكون المجموعة قادرة على ممارسة حقوقها على الموجودات عند الضرورة )قابلية التطبيق(.  د.
 

رض ة المقتقبل التقييم أو المزيد من المتابعة على الضمان المقدم، تتأكد إدارة االئتمان من وجود أدلة مقنعة على ملكي الملكية:
 للموجودات. 

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

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

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

 :الضماناتالداخلي على األنواع التالية من 
 
 أسهم الشركات المحلية؛ رهن 
 ألسهم والسندات الدولية القابلة للتسويق؛ وا رهن 
 االقتراضية.السلع  رهن 
 

 األوراق المالية والنشرات الدورية وغيرها.  باألسعار المتوفرة من أسواق المدرجةيتم تثمين األسهم 
 

منين مع مساعدة مث التالية الضماناتإلى جانب الموجودات المذكورة أعاله فإنه يتم أيضاً تثمين  تثمين العقارات وغيرها: ب.
 : خارجيين

 
 العقارات؛ 
 المعدات والمكائن؛ و 
 

 وتطلب إدارة االئتمان من القسم المعني بالترتيب لعملية التثمين من قبل المثمنين المعتمدين. 
 

 كما تتبع المجموعة التوجيهات االضافية التالية: 
 

لضمانات ا/ الرهنال يتم صرف أي تسهيل حتى يتم التوقيع بصورة صحيحة على وثائق االئتمان وكذلك التوقيع على  أ .
 المطلوبة وتسجيلها، حيثما يقتضي ذلك. ويمكن النظر في الحاالت االستثنائية من قبل الجهات التي تمنح الموافقة؛ و

 

يتم حفظ جميع الوثائق المستلمة كضمان أو لمساندة التسهيالت االئتمانية في عهدة آمنة عن طريق إدارة االئتمان، ويجب  ب.
مقدمي الضمانات مفوضين ويتصرفون ضمن نطاق  يجب أن تتأكد المجموعة من أن أن تكون تحت مراقبة مزدوجة.

 صفتهم القانونية.
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 الضمانات  4.5.7.2
أو طرف ثالث كمخففات لمخاطر االئتمان، تتأكد المجموعة في الحاالت التي يتم فيها قبول خطاب ضمان صادر عن الشركة األم 

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

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

 إدارة العهدة / الضمانات 4.5.7.3
يوجد أنظمة وضوابط الذي تعتمده المجموعة.  الوصي يتم االحتفاظ بالموجودات أو حق ملكية الموجودات في عهدة المجموعة أو لدى

 . لتأكيد الموجودات التي يحتفظ بها الوصي كافية
 

إال إذا تم الحفاظ على المستوى المعتمد لتغطية بالكامل، ال يمكن أن يتم فك الضمان دون سداد جميع االلتزامات المالية ذات الصلة 
لضمان، في األصل. ي سمح باستبدال ا التسهيلبنفس المستوى الذي وافق علي  موافقةبعد فك الضمان، وإال فإنه يتطلب  ضماناتال

 إذا كان الضمان الجديد سيقلل من تعرض المجموعة للمخاطر.
 

إدارة اإلئتمان بالحصول واالحتفاظ في سجالته على إقرار باالستالم من العميل أو من  ديرالضمان للعميل، يقوم م تسليموعندما يتم 
 يفوضه.

 
 مخاطر إئتمان الطرف اآلخر 4.5.8
المجموعة بتطبيق األسلوب الموحد لتخصيص رأس المال لمواجهة مخاطر اإلئتمان للطرف اآلخر. فقد وضعت المجموعة  قامت

 هيكالً داخلياً لتحديد السقف االئتماني للطرف اآلخرعلى أساس التصنيفات الداخلية/ الخارجية لمختلف أنواع األطراف األخرى. كما
مالها على أساس التصنيفات الداخلية والخارجية. وفي حالة تخفيض/ تدهور  وضعت المجموعة حدوداً للتركيز كنسبة مئوية من رأس

تصنيف أي طرف آخر، فإن المجموعة قد تطلب المزيد من الضمانات أو تنصح الطرف اآلخر بتخفيض تعرضه على أساس كل 
 حالة على حدة. 

 
 التعرض 4.5.8.1
ياس التعرض الحد األقصى للخسارة التي قد تتكبدها المجموعة في حالة فشل الطرف اآلخر من الوفاء بإلتزاماته. ويجب أن يعكس ق

يتم دائماً حساب التعرض على أساس الحدود المعتمدة أو التعرض الفعلي المستحق )تسهيالت التمويل واالستثمارات أو غيرها(، 
 أيهما أعلى. 

 
 رالطرف اآلخ 4.5.8.2

يحدد الطرف اآلخر على أنه طرف مدين )فرد/ شركة/ كيان قانوني آخر(، ضامن لمدين أو شخص يستلم أمواالً من المجموعة، 
 طرف يصدر سند ضمان في حالة وجود سند تحتفظ به المجموعة، أو طرف تبرم المجموعة معه عقداً لمعامالت مالية. 

 
 مجموعة تعرض ال 4.5.8.3
ً أو المتصلة ببعضها  مجموعة على أنه إجماليتعرض اليتم تعريف  ً وثيقا التعرضات لكافة األطراف األخرى المرتبطة ارتباطا

البعض. ولهذا الغرض فإن المجموعة هي عبارة عن طرفين آخرين أو أكثر مرتبطين ببعض بحيث تؤثر السالمة المالية ألحدهما 
 هما سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على اآلخر )اآلخرين(. على السالمة المالية لآلخر )اآلخرين(. ويكون لدى أحد

 
 األخرى المتصلة األطراف 4.5.8.4

األطراف المقابلة المرتبطة تشمل شركات أو أفراد مرتبطة بالمجموعة، وتشمل على وجه الخصوص، مدراء المجموعة، )وممثلي 
وي العالقة بالمجموعة، وأصحاب الوظائف الخاضعة لمراقبة مجلس اإلدارة المعينين(، والشركات التابعة والزميلة، واألطراف ذ
  المجموعة، وأفراد أسرهم المقربين، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية. 

 



 

 

 

 
 (يتبع)إدارة المخاطر  .4
 

 (يتبعمخاطر االئتمان ) 4.5
 

 )يتبع( الطرف اآلخرمخاطر ائتمان  4.5.8
 

 التعرض الكبير 4.5.8.5
حسابات االستثمار لطرف آخر أو مجموعة  أصحابالتعرض الكبير هو أي تعرض مباشر أو غير مباشر أو ممول من قبل حقوق 
 لمجموعة. امال  من قاعدة رأس %10من األطراف األخرى المرتبطة ببعضها إرتباطاً وثيقاً يكون أكبر من أو يساوي 

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

 من قاعدة رأسمال المجموعة؛ و %15)فرد/ مجموعة( نسبة غير مرتبط تجاوز تعرض أي طرف آخر إذا  أ .

المستوى من مجموع رأس المال الموحد، على  %25ن أي تسهيل )جديد/ ممدد( ألي طرف مقابل مرتبط يتجاوز كاإذا  ب.
 .الكلي

 
 األقصى للتعرضالحد  4.5.8.6

 لقد وضعت المجموعة حدوداً قصوى  للتعرض الداخلي على ضوء توجيهات مصرف البحرين المركزي. 
 

 تقديم التقارير 4.5.8.7
األخرى )كما هو موضح أعاله(. وتقدم  تقدم المجموعة تقارير دورية لمصرف البحرين المركزي عن التعرضات الكبيرة لألطراف

مقاصتها المجموعة التقارير بشأن التعرضات على أساس إجمالي دون أي مقاصة. إال أن األرصدة المدينة على الحسابات يمكن 
 ذلك. ب مقابل األرصدة الدائنة إذا كان كالهما مرتبطين بنفس الطرف اآلخر، شريطة أن يكون لدى المجموعة حق قانوني ملزم للقيام

 
 أمور أخرى 4.5.8.8

لمجموعة، فإن التعرض لألطراف األخرى المتصلة يمكن أن يتعهد بها فقط بعد التفاوض واالتفاق عليها دون شروط لكاستراتيجية 
 ال تتحمل المجموعة أي تعرض لمدققي حساباتها الخارجيين. أ. ويجب وعلى أسس تجارية تفضيلية

 
 العالقةمعامالت أطراف ذات  4.5.9

. 2019يونيو  30كما في  المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةفصاح فيما يتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة في اإلتم 
 طراف ذات العالقة على أسس تجارية.األولقد تمت جميع معامالت 
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 (يتبع)إدارة المخاطر  .4
 

 
 (يتبعمخاطر االئتمان ) 4.5
 

 )أ((23, 3, 1-)ك ع  التعرض لمخاطر االئتمان – 7الجدول 
 

الفترة جمالي التعرضات الممولة وغير الممولة خالل إومتوسط  2019يونيو  30كما في )قبل خصم مخففات مخاطر االئتمان(  الممول وغير الممول إجمالي التعرض اإلئتماني يلخص الجدول التالي مقدار
 :2019يونيو  30المنتهية في 

 

    

     

مجموع إجمالي 
 التعرض االئتماني
  ألف دينار بحريني

توسط إجمالي *م
التعرض االئتماني 

 للفترة
 ألف دينار بحريني

        الممولة

 66.721  57.868     المركزي المصرفنقد وأرصدة لدى البنوك و
 120.428  104.532     إيداعات لدى مؤسسات مالية

 576.217  577.035     التمويلموجودات 

 248.264  245.520     صكوكفي  استثمارات
 32.399  32.400     سهم ملكية وصناديقفي أ استثمارات

 192.308  196.015     إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض
 21.514  21.287     في شركات زميلة استثمارات
 22.598  21.328     في عقارات استثمارات

 13.523  13.453     ممتلكات ومعدات
 10.541  9.711     موجودات أخرى

 1.304.513  1.279.149     المجموع
        

        غير الممولة
 145.943  144.707     إلتزامات ومطلوبات محتملة 

 1.450.456  1.423.856     المجموع
 

 .الربع السنويرصدة على أساس أرصدة نهاية *يتم حساب متوسط األ
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 (يتبع) إدارة المخاطر .4
 

 (يتبعمخاطر االئتمان ) 4.5
 

 )ب(( 23, 3, 1 –)ك ع التوزيع الجغرافي  –مخاطر االئتمان  – 8الجدول 
 

 :إلى مناطق جوهرية حسب األنواع الرئيسية للتعرض اإلئتماني ، موزعة2019يونيو  30يلخص الجدول التالي التوزيع الجغرافي للتعرضات كما في 
 

 

أمريكا  
 الشمالية

 المجموع  أخرى  الشرق األوسط  أوروبا 

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

          
 57.868  28  51.464  444  5.932 المركزي المصرفنقد وأرصدة لدى البنوك و

 104.532  -  104.532  -  - إيداعات لدى مؤسسات مالية
 577.035  -  568.422  8.613  - موجودات التمويل

 245.520  -  245.138  382  - صكوك في استثمارات
 32.400  -  32.400  -  - سهم ملكية وصناديقفي أ استثمارات

 196.015  -  196.015  -  - و إيجارات مستحقة القبض إجارة منتهية بالتمليك
 21.287  -  21.287  -  - في شركات زميلة استثمارات
 21.328  -  21.328  -  - في عقارات استثمارات

 13.453  -  13.453  -  - ممتلكات ومعدات
 9.711  -  9.709  -  2 موجودات أخرى

 1.279.149  28  1.263.748  9.439  5.934 المجموع
          

          غير الممولة
 144.707  -  144.707  -  - إلتزامات ومطلوبات محتملة 

 1.423.856  28  1.408.455  9.439  5.934 المجموع
 

 للتعرض االئتماني مبني على أساس بلد تأسيس الطرف اآلخر.  * التوزيع الجغرافي للتعرض موزع على مناطق جوهرية حسب األنواع الرئيسية
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 (يتبع) إدارة المخاطر .4
 

 (يتبعمخاطر االئتمان ) 4.5
 

 )ج(( 23, 3, 1 –)ك ع  التوزيع حسب القطاع الصناعي–مخاطر االئتمان  –9الجدول 
 حسب القطاع الصناعي موزعة إلى األنواع الرئيسية للتعرض االئتماني: 2019يونيو  30كما في  الممولةيلخص الجدول التالي توزيع التعرضات الممولة وغير 

 

 
 
 

 

 تجاري
  وصناعي

بنوك 
ومؤسسات 

  عقاري  مالية

 التمويل
الشخصي 
  واالستهالكي

مؤسسات 
 المجموع  أخرى  الحكومية

ألف دينار 
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

 

ألف دينار  
 بحريني

 

دينار  ألف 
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

              الممولة
 57.868  -  36.349  -  -  21.519  - المركزي المصرفنقد وأرصدة لدى البنوك و

 104.532  -  23.552  -  -  80.980  - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية

 577.035  40.004  18.195  299.108  80.285  21.119  118.324 موجودات التمويل

 245.520  -  238.251  -  6.886  383  - صكوك في استثمارات

 32.400  -  -  -  26.046  6.354  - سهم ملكية وصناديقفي أ استثمارات

 196.015  165  40.244  133.515  22.042  -  49 إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض

 21.287  12.561  -  -  3.999  4.727  - في شركات زميلة استثمارات

 21.328  -  -  -  21.328  -  - في عقارات استثمارات

 13.453  13.453  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات

 9.711  1.145  -  1.728  5.103  1.735  - موجودات أخرى

 1.279.149  67.328  356.591  434.351  165.689  136.817  118.373 المجموع

              

              غير الممولة

 144.707  13.851  20.673  36.488  37.608  5.722  30.365 إلتزامات ومطلوبات محتملة

 1.423.856  81.179  377.264  470.839  203.297  142.539  148.738 المجموع



 

 

 

 (يتبع) إدارة المخاطر .4
 

 (يتبعمخاطر االئتمان ) 4.5
 

 )هـ(( 23, 3, 1 –) ك ع التسهيالت التمويلية لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالية أو مخاطر عالية أخرى  –مخاطر االئتمان  - 10الجدول 
 :2019يونيو  30تمثل األرصدة التالية التسهيالت التمويلية لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالية أو مخاطر عالية أخرى كما في 

 

 
 إجمالي

  ألف دينار بحريني

الخسائر االئتمانية 
 لمرحلة الثالثةل المتوقعة

  ألف ديناربحريني
 *صافي

 ألف دينار بحريني
      األطراف األخرى
 10.987  941  11.928 1الطرف اآلخر رقم 
 8.613  2.143  10.756  2الطرف اآلخر رقم 
 8.188  910  9.098 3الطرف اآلخر رقم 
 5.179  989  6.168 4الطرف اآلخر رقم 
 382  3.335  3.717 5الطرف اآلخر رقم 
 -  1.095  1.095 6الطرف اآلخر رقم 

 42.762  9.413  33.349 

 ألف دينار بحريني. 117بمبلغ  2و 1الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين * إجمالي 

   
 )و(( 23, 3, 1 –) ك ع تركز المخاطر  –مخاطر االئتمان  - 11الجدول 

 

 :2019يونيو  30في كما من رأس مال البنك  %15 البالغالفردي  المقترضحد تزيد عن التالية التي تعرضات اللدى البنك 

 
 إجمالي

  ألف دينار بحريني

لخسائر االئتمانية ا
 لمرحلة الثالثةل المتوقعة

  ألف ديناربحريني
 **صافي

 ألف دينار بحريني
      *األطراف األخرى
 214.293  -  214.293 1الطرف اآلخر رقم 
 59.900  -  59.900  2الطرف اآلخر رقم 
 41.176  -  41.176 3الطرف اآلخر رقم 
 33.453  -  33.453 4الطرف اآلخر رقم 
 24.513  -  24.513 5الطرف اآلخر رقم 
 19.111  -  19.111 6الطرف اآلخر رقم 

 392.446  -  392.446 

   .كبيرة معفية* تمثل تعرضات 
 ألف دينار بحريني. 70بمبلغ  2و 1الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين إجمالي  **



 

 

 

 

 ( يتبع)إدارة المخاطر  .4

 (يتبعمخاطر االئتمان ) 4.5
 

 (38, 3, 1 –ز( )ك ع ) 23, 3, 1 –)ك ع  توزيع االستحقاق التعاقدي المتبقي –مخاطر االئتمان  –12الجدول 
جميع الموجودات التي ليس لها إستحقاقات تعاقدية ثابتة تحت إستحقاق غير . يتم اإلفصاح عن 2019يونيو  30بيان إستحقاق مجموع الموجودات على اساس االستحقاق التعاقدي كما في يلخص الجدول 

 محدد:
 

 

 لغاية

 شهر واحد

1 -3 

 أشهر

 12 -6 أشهر 6 - 3

 شهر

1 - 3 

 سنوات

3-5 

 سنوات

5-10 

 سنوات

10-20 

 سنة

 20أكثر من 

 سنة

إستحقاق غير 

 محدد

 المجموع

 ألف 

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 بحرينيدينار 

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

            الموجودات

            نقد وأرصدة لدى البنوك

 57.868 36.125 - - - - - - - - 21.743 المركزي المصرفو

 104.532 - - - - - - - 7.834 - 96.698 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 577.035 - 3.370 24.489 61.824 167.058 177.709 52.850 33.559 20.301 35.875 موجودات التمويل

 245.520 - - - 82.069 59.710 43.351 7.545 12.298 30.802 9.745 صكوك ستثمارات فيا

            ملكيةسهم ستثمارات في أا

 32.400 32.400 - - - - - - - - - وصناديق

            إجارة منتهية بالتمليك

 196.015 - 9.168 51.147 45.933 33.924 23.170 5.646 1.763 16.579 8.685 وإيجارات مستحقة القبض

 21.287 21.287 - - - - - - - - - ستثمارات في شركات زميلةا

 21.328 21.328 - - - - - - - - - عقاراتفي ستثمارات ا

 13.453 13.453 - - - - - - - - - ممتلكات ومعدات

 9.711 6.597 - - - 870 574 201 535 799 135 موجودات أخرى

            
 1.279.149 131.190 12.538 75.636 189.826 261.562 244.804 66.242 55.989 68.481 172.881 مجموع الموجودات
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 (يتبعمخاطر االئتمان ) 4.5
 

ً تعرضات  –مخاطر االئتمان  –13الجدول  , 3, 1-ك ع )ب(،  24, 3, 1، (ح) 23, 3, 1-)حسب القطاع الصناعي( )ك ع انخفاض القيمة ومخصصات ت موعد استحقاقها، فائ، والمنخفضة ائتمانيا
 )د((24
 

ً يلخص الجدول التالي التسهيالت المنخفضة   :2019يونيو  30المفصح عنها حسب القطاع الصناعي الرئيسي كما في  انخفاض القيمة ومخصصات المتأخرةتسهيالت الو ائتمانيا
 

 

عقود 
التمويل 

المنخفضة 
و أ ائتمانياً 

   المتأخرة
 المتأخرة التحليل الزمني للعقود التمويلية

 المرحلتين األولى والثانية - الخسائر االئتمانية المتوقعة  المرحلة الثالثة -  الخسائر االئتمانية المتوقعة  ائتمانياً  منخفضةال أو 

 

العقود 
 التمويلية

 3قل من أ 
 رأشه

أشهر  3من 
إلى سنة 

 واحدة

 3إلى  1من 
 سنوات

 3أكثر من 
 سنوات 

الرصيد في  
 بداية

 الفترة

 المخصص
 خالل الفترة

 )صافي(

شطب 
  التكاليف

 *خالل الفترة

الرصيد في 
 الفترة نهاية

في بداية  الرصيد 
 الفترة

 

خالل  المخصص
 )صافي( الفترة

في نهاية الرصيد 
  الفترة

 
 ألف 
 دينار

 بحريني

 ألف  
 دينار 

 بحريني

 ألف 
 دينار 

 بحريني

 ألف
 دينار 

 بحريني

 ألف 
 دينار

 بحريني

 ألف  
 دينار 

 بحريني

 ألف 
 دينار 

 بحريني

 ألف
 دينار 

 بحريني

 ألف
 دينار 

 بحريني

 ألف  
 دينار

 بحريني

 ألف 
 دينار

 بحريني

 ألف 
 دينار

 بحريني

                

 1.648 186 1.462  11.770 1.081 3.873 8.978  241 4.936 7.808 68.838  81.823 تجاري وصناعي

 3.502 377 3.125  13.171 - 146 13.025  24.539 1.469 13.140 22.144  61.292 عقاري

 73 (488) 561  780 - 736 44  - - 7.441 7.835  15.276 بنوك ومؤسسات مالية

 2.006 (316) 2.322  9.988 93 1.011 9.070  3.356 2.634 3.927 23.654  33.571 تمويل شخصي / استهالكي

 382 (170) 552  4.139 112 8 4.243  238 4.287 2.654 11.407  18.586 أخرى

 7.611 (411) 8.022  39.848 1.286 5.774 35.360  28.374 13.326 34.970 133.878  210.548 المجموع 

 

 .صافي الحركة بين المراحل *
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 (يتبعمخاطر االئتمان ) 4.5
 

 )ج(( 24, 3, 1)ط( ،  23, 3, 1 –)حسب اإلقليم الجغرافي( )ك ع  انخفاض القيمةومخصصات ، والمتأخرة، ائتمانياً منخفضة تعرضات  –مخاطر االئتمان  - 14الجدول 
ً يلخص الجدول التالي التسهيالت المنخفضة   :2019يونيو  30كما في  اإلقليم الجغرافيالمفصح عنها حسب  انخفاض القيمة وتسهيالت الفائت موعد إستحقاقها ومخصصات ائتمانيا

 

     التمويلعقود  
 الخسائر    اإلسالمية 
 االئتمانية المتوقعة  الخسائر   المنخفضة ائتمانياً  
   األولى  تينلمرحلل  االئتمانية المتوقعة  أو المتأخرة أو 
 الثانيةو  لمرحلة الثالثةل  منخفضة القيمة 
 ألف ديناربحريني  ألف ديناربحريني  ألف دينار بحريني 
      

 7.611  37.705  199.792 األوسطالشرق 
 -  2.143  10.756 أوروبا

 7.611  39.848  210.548 المجموع

 
 )ذ(( 23.3.1 -)ك ع  التسهيالت التمويلية المعاد هيكلتها –مخاطر االئتمان  - 15الجدول 

 

 

 :2019يونيو  30كما في  الفترةخالل للشركات  يلخص الجدول التالي إجمالي مقدار التسهيالت التمويلية المعاد هيكلتها
 
   الخسائر   
   ئتمانية المتوقعة اال   

 صافي  لمرحلة الثالثةل  اإلجمالي الرصيد 
 ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني 
      

 780.661  39.848  820.509 (1) مجموع التمويالت اإلسالمية

 12.116  1.178  13.294 (2) هيكلتهاتسهيالت تمويلية معاد 

 %1.55  %2.96  %1.62 النسبة المئوية

 .2019يونيو  30كما في  ومتأخرة الفترةالتي تمت إعادة هيكلتها خالل ألف دينار بحريني و 7.692بمبلغ تسهيالت  يستثني* 
 دينار بحريني.ألف  7.611 بمبلغ  2و 1الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين إجمالي ( 1)
ألف دينار بحريني.    190بمبلغ  2و 1الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين ( إجمالي 2)
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 و)ج(( )ب( 25, 3, 1 –)ك ع تقليل مخاطر االئتمان  – 16الجدول 
 

حسب وحدة  بالضمانات المؤهلة المضمونة حسب عقود التمويل اإلسالمية 2019يونيو  30يلخص الجدول التالي التعرض كما في 
 :نظمة مصرف البحرين المركزيألالمجلد الثاني كفاية رأس المال من 

 
 إجمالي التعرضات المضمونة  

  تمكينضمان   
 

 أخرى
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف 

 بحرينيدينار 
     

 65.402  11.191   تمويلالموجودات 
 26.735  -  وإيجارات مستحقة القبضإجارة منتهية بالتمليك 

 92.137  11.191  المجموع

 
 

 )ب(( 26, 3, 1 -)ك ع  ائتمان الطرف اآلخر – 17الجدول 
 

ما في ك تخفيض على قيمة الضمانيلخص الجدول التالي تعرض مخاطر إئتمان الطرف اآلخر المضمون بالضمانات بعد تطبيق 
 :2019يونيو  30
 

إجارة منتهية   موجودات التمويل  
وإيجارات بالتمليك 

 مستحقة القبض

 المجموع 

 دينار بحريني ألف  دينار بحريني ألف  دينار بحريني ألف  
       التعرض:
 103.328  26.735  76.593  مضمونة*

 669.722  169.280  500.442   غير مضمونة*

 773.050  196.015  577.035   المجموع

       ضمانات محتفظ بها:
 12.614  217  12.397  نقدية -
 4.263  -  4.263   ضمانخطابات  -
 5.796  -  5.796  أسهم -
 22.509  17.822  4.687  عقارية - 

 45.182  18.039  27.143  المجموع

       
 %43.73  %67.47  %35.44  الضمانات كنسبة من التعرضات المضمونة

 
 على مبلغ العقارات المرهونة. %30بنسبة  تخفيض على قيمة الضمانتم تطبيق 

 .الخسائر االئتمانية المتوقعةصافي من تعرضات موجودات التمويل واإلجارة منتهية بالتمليك هي * 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 (يتبع)إدارة المخاطر  .4

 مخاطر السوق  4.6

 المقدمة  4.6.1
مخاطر السوق كما هو محدد من قبل مصرف البحرين المركزي كمخاطر حدوث الخسائر في المراكز المدرجة  المجموعة تعرف

 الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق. العمومية وغير المدرجة في الميزانية 
 

 مصادر مخاطر السوق  4.6.2
لع. وأسواق األسهم أو الس بالنسبة للمجموعة فإن مخاطر السوق قد تنتج عن التغيرات في معدالت الربح وأسواق الصرف األجنبي

 ويمكن أن تخضع معاملة واحدة أو منتج مالي واحد ألي عدد من هذه المخاطر. 
 

تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال  دل الربح هي عبارة عن حساسية المنتجات المالية تجاه التغيرات في معدالت الربح.مخاطر مع
تأثر التغيرات في معدالت الربح على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. تعتقد إدارة المجموعة بأن المجموعة غير 

 أصحابوهرية نتيجة لعدم تطابق إعادة تسعير معدالت أرباح الموجودات والمطلوبات وحقوق معرضة لمخاطر معدل ربح ج
حسابات االستثمار تحدث في فترات مماثلة. إن  أصحابحسابات االستثمار حيث إن إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات وحقوق 

ي عبارة ه مخاطر صرف العمالت األجنبية حسابات االستثمار هي بناءاً على إتفاقيات تقاسم األرباح. أصحابتوزيع أرباح حقوق 
عن حساسية المنتجات المالية للتغيرات في أسعارصرف العمالت األجنبية الفورية. وقد تتعرض قيمة محفظة المجموعة المتكونة 

 ى العملة األساسية للمجموعة. من عدد من العمالت لهذه المخاطر عند إعادة تحويلها إل
 

مخاطر أسعار األسهم هي حساسية المنتجات المالية الى التغيرات في أسعار األسهم. مخاطر األسهم تنشأ من االحتفاظ بمراكز 
قوق ح مفتوحة في أسهم حقوق الملكية أو الألدوات المبنية على حقوق الملكية، وبالتالي خلق تعرضات للتغير في أسعار السوق ألسهم

دوات حقوق الملكية. تتضمن هذه أقامت المجموعة بوضع هيكل للحدود لمراقبة والسيطرة على مخاطر السوق في محفظة  الملكية.
حاليا، أي . 2019يونيو  30وحدود المراكز. ال تمتلك المجموعة محفظة تجارية كما في  ،الحدود الحدود القصوى إليقاف الخسارة

 األسهم هي خارج نطاق استراتيجية المجموعة. في استثمارات جديدة
 

م للتغيرات في أسعار السلع. بما إنه يت هي عبارة عن مخاطر كامنة في المنتجات المالية تنتج عن حساسية المنتجات مخاطرالسلع
تحديد األسعار في أسواق السلع من خالل العوامل األساسية )أي عرض وطلب السلعة االساسية( فإن هذه االسواق قد ترتبط ارتباطاً 

 مختلفة.  قوياً ضمن نطاق قطاع معين ويكون ارتباطها أقل عبر قطاعات
 

 إستراتيجية مخاطر السوق  4.6.3
ً  يتحمل المخاطر وأي تعديالت جوهرية في سياسات  على األقل(، إستراتيجية مجلس إدارة المجموعة مسئولية اعتماد ومراجعة )سنويا

المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتعزيز المستمر  المخاطر. تتحمل اإلدارة العليا للمجموعة مسئولية تطبيق إستراتيجية
 عة لتحديد وقياس ومراقبة والسيطرة على المخاطر.للسياسات واإلجراءات المتب

 
تماشياً مع أهداف إدارة مخاطر المجموعة ومستويات تحمل المخاطر، فإن اإلستراتيجيات المحددة إلدارة مخاطر السوق تشتمل على 

 ما يلي: 
 
  ؛ث مخاطر السوق المرتبطة بهتقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر السوق عن طريق تقييم كل منتج/ نشاط جديد من حيس .أ
 تقوم المجموعة بالمبادرة لقياس مخاطر السوق في محفظتها ومراقبة تلك المخاطر بصورة مستمرة؛س .ب
( الصادر عن 1تحتفظ المجموعة في جميع األوقات بما يكفي من رأس المال وفقا لمتطلبات رأس المال التنظيمي )العنصر  .ج

 ؛مصرف البحرين المركزي
تقوم المجموعة بوضع هيكل للحدود للمراقبة والسيطرة على مخاطر السوق في محفظتها. ستتضمن هذه الحدود على حدود س .د

 .، حدود القصوى لوقف الخسارةالمراكز
لسوق ا فحص للضغوطات باستخدام أسوأ السيناريوهات لتقييم تأثير التغيرات في قيمة تقوم المجموعة بصورة دورية بإجراءس .هـ

 جة لتغيير ظروف السوق؛نتي
تحدد المجموعة بوضوح العمالت األجنبية التي ترغب في التعامل بها وتدير بفاعلية مخاطر السوق لكافة العمالت األجنبية س .و

 ها.لالتي لدى المجموعة تعرض جوهري 
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 منهجية قياس مخاطر السوق 4.6.4
أساليب قياس مخاطر السوق استخدام عدد من األساليب لقياس مخاطر السوق. وتستخدم أساليب قياس المخاطر المذكورة في تشمل 

 هذا الجزء لقياس مخاطر السوق في محفظة المتاجرة والمحفظة المصرفية على حد سواء. 
 

 اقبتها والسيطرة عليها هي كالتالي: أن األساليب المختلفة التي تستخدمها المجموعة لقياس مخاطر السوق ومر
 
 ؛ ليوم واحدالمواقف المفتوحة  أ .
 حدود إيقاف الخسارة؛  ب.
 ؛ وفحص الضغوطات .ج
 تحليل فجوة مخاطر معدل الربح.  .د
 

 مراقبة مخاطر السوق وهيكل الحدود  4.6.5
مستوى التحمل لمخاطر السوق.  اإلدارة ومجلس التابعة لمجلس اإلدارة لجنة المخاطرلجنة الموجودات والمطلوبات من خالل  تقترح

عرض تعلى فظ االمخاطر وقسم الخزانة استناداً لهذه المستويات من التحمل بوضع الحدود المناسبة للمخاطر التي تح قسميقوم و
 المجموعة ضمن نطاق حدود التحمل االستراتيجية للمخاطر عبر مجموعة من التغيرات المحتملة في أسعار ومعدالت السوق. 

 
 مراقبة الحدود  4.6.6

والتأكد من أن الحدود تقع ضمن المعايير الموضوعة، ويقدمان  ،المخاطر بمراقبة حدود المخاطر لكل معاملة وحدةيقوم قسم الخزانة و
 قارير دورية عن ذلك لإلدارة العليا. ت
 

 خرق الحدود  4.6.7
 ويتم مراجعة ستتبع إجراءات التصعيد واالعتماد في حدود الصالحيات المفوضة من قبل مجلس اإلدارة.في حالة خرق أي حد، 

 في السنة على األقل أو كلما تطلب األمر. ةالحدود مر
 

 عملية مراجعة المحفظة 4.6.8
 لمخاطر للشركاتبمراجعة محفظة موجودات ومطلوبات المجموعة لتقييم التعرض الكلي  المخاطر على أساس شهري يقوم قسم

ً بمراقبة تعرض  لسوق مقابل حدود تحمل لالكلي المجموعة السوق. وكجزء من عملية المراجعة هذه، يقوم قسم المخاطر أيضا
قسم بمراجعة مدى التقيد بالحدود المعتمدة للسيطرة على مخاطر السوق. وفي المخاطر التي وضعها مجلس اإلدارة. وكما يقوم هذا ال

أو  المخاطر قسم رئيسيتم ابالغها إلى وحدات األعمال بعد مراجعتها من قبل  ،حالة وجود أي تغييرات في حدود مخاطر السوق
حسب الصالحيات  ،التابعة لمجلس اإلدارة لجنة المخاطر أو واعتمادها من قبل لجنة الموجودات والمطلوباتالرئيس التنفيذي 

 نةعلى أساس ربع سنوي من قبل لجالعمومية المفوضة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يتم مراجعة التعرضات الواردة في الميزانية 
 مجلس اإلدارة.المخاطر التابعة ل

 
 تقديم التقارير 4.6.9
المخاطر على فترات منتظمة بإعداد تقارير عن إدارة مخاطر السوق. وتهدف هذه التقارير إلى تزويد االدارة العليا في  يقوم قسم

 المجموعة بأحدث صورة عن تعرض المجموعة لمخاطر السوق. 
 

 فحص الضغوطات 4.6.10
محتملة، وتقدم طريقة لقياس  معلومات تلخص تعرض المجموعة للظروف القصوى، ولكنها ظروفتنتج فحوصات الضغوطات 
المخاطر في المجموعة فئات من الضغوطات هي، معدالت  ويحدد قسمل التغيرات القصوى في األسعار. ومراقبة المحفظة مقاب

  أسوأ الصدمات المحتمل حدوثها واقعياً في السوق لكل فئة من فئات الضغوطات.  معدالت صرف العمالت األجنبية. ويتم تحديدوالربح 
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 الشركة التابعة األجنبية 4.6.11
 ليس لدى المجموعة أي شركة تابعة أجنبية. 

 
 )ب(( 27, 3, 1 –)ك ع  متطلبات رأس المال لمخاطر السوق – 18الجدول 

 
 :للفترةمتطلبات رأس المال لمخاطر صرف العمالت األجنبية ل ىدنقصى واألاأل حداليلخص الجدول التالي 

 

مخاطر صرف    
 العمالت األجنبية

 ألف   
 دينار بحريني

    
 602   القيمة القصوى لمتطلبات رأس المال

 385   القيمة الدنيا لمتطلبات رأس المال

 
 المخاطر التشغيلية 4.7
 

 المقدمة 4.7.1
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل في األنظمة أو األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحداث الخارجية. عندما 
يفشل أداء الرقابة، فأن المخاطر التشغيلية يمكن أن تسبب ضرر على السمعة، ولها أثار قانونية أو تنظيمية، أو تؤدي إلى خسارة 

مجموعة إزالة جميع المخاطر التشغيلية، ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل الرقابة والمتابعة ضمن مالية. ال تتوقع ال
إطار العمل للمخاطر الممكنة. وتتضمن عملية الرقابة فصل الوظائف بطريقة فعالة، تقييم إجراءات الصالحيات والتسويات، تدريب 

 لك إستخدام التدقيق الداخلي.     الموظفين، تقييم العمليات، بما في ذ
 

 مصادر المخاطر التشغيلية  4.7.2
 يمكن تصنيف مختلف مصادر المخاطر التشغيلية التي تواجهها المجموعة بشكل عام إلى الفئات التالية:

 
طوير تالتي تنشأ نتيجة لعدم كفاية عدد الموظفين وهيكل المكافآت غير الجذاب ونقص في سياسات  مخاطر األشخاص .1

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

تجارية فضالً عن األعمال ال ،والقصور في تطبيق الرقابة ،التي تنشأ نتيجة لعدم كفاية الضوابط العامة مخاطر العمليات .2

 كفاية عملية الرقابة وتقديم التقارير.وعدم مالئمة و ،وممارسات السوق واإلجراءات الغير السليمة

وحذف  في الوقت المناسب،للمعلومات  االفتقار –المعلومات  مصادقيةتنشأ نتيجة  التي مخاطر أنظمة تكنولوجيا المعلومات .3

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

 كوارث الطبيعية أو غير الطبيعية )من صنع اإلنسان(المخاطر خارجية تنشأ من  .4

 .التعاقدية االلتزامات من ناشئة قانونية مخاطر .5

 ستراتيجية إدارة المخاطر التشغيليةإ 4.7.3
ة بإجراء المجموع بالتنسيق مع كل وحدة من وحدات العمل. قامت المجموعة بتحديد مصادر المخاطر التشغيلية ستقوم ،ستراتيجيةكا

 .لتحديد المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها وتخطط لعمل تمرين متواصل ومستمر ،تقييم ذاتي للمخاطر
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 (يتبع) إستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية 4.7.3
 

 ستقوم المجموعة بصورة مستمرة على: 
 تقييم مدى فعالية الرقابة المرتبطة بالمخاطر المحددة؛أ. 

 ؛ و، وأحداث الخسائرب. مراقبة منتظمة لبيان المخاطر التشغيلية والتعرضات الجوهرية للخسائر
ة من واحتمال الخسائراإلجمالي ،تكون فيها عرضة للمخاطر وتقييم تأثيرها المحتمل ج. تحديد حاالت الضغط والسيناريوهات التي
 خالل حدث واحد يؤدي إلى مخاطر أخرى.

منتدى إدارة المخاطر التشغيلية، والتي هي عبارة عن لجنة على مراقبة ورفع التقارير عن المخاطر التشغيلية يتم من خالل د. 
   .جموعةالممسئولة عن مراقبة ومناقشة المخاطر التشغيلية الناشئة من أنشطة مستوى اإلدارة 

وإستمرارية األعمال التي تأخذ باالعتبار المخاطر التشغيلية التي تواجه المجموعة،  الطارئة تخطيط المالئم للحاالتالتنفيذ هـ. 
  وتوفير التدريب الالزم لضمان تعزيز هذه الخطة عبر المنظمة. 

 
 وتقديم التقارير مراقبة المخاطر التشغيلية  4.7.4
ح نهج ثابت لتقديم المعلومات ذات الصلة إلى اإلدارة العليا للكشف السريع وتصحي إتباعالرقابة الداخلية وعملية تقديم التقارير تضمن 

إن الهدف من عملية رة مستمرة، وعمل مراجعات دورية. أوجه القصور في السياسات والعمليات واإلجراءات إلدارة المخاطر بصو
مخاطر لل الفعالة اإلدارة للتمكن من اإلدارة  من أن المعلومات ذات الصلة تقدم إلى اإلدارة العليا ومجلس تقديم التقارير هو التأكد

  التشغيلية. تضمن هذه العملية إتباع نهج ثابت لتقديم المعلومات التي تمكن من اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة.

 أساس على التي أبرمتها المجموعة االتفاقيات / العقود عن ناشئة قانونية مخاطر أي بمراقبة مختص قانوني قسم المجموعة لدى
 الحسابات ضد المجموعة قبل من المرفوعة القانونية للقضايا الخارجيين  المحاميين مع بالتواصل والتنسيق أيضا القسم يقوم .ييوم

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

 تقليل المخاطر التشغيلية والسيطرة عليها   4.7.5
ة وتقرر اإلجراءات المناسب ،بتحديد جميع المخاطر التشغيلية الجوهرية ،إدارة المخاطروحدات تقوم وحدات األعمال، وبالتشاور مع 

ن يمكن السيطرة عليها، ستقرر وحدات األعمال بالتعاوبالنسبة للمخاطر التي ال  استخدامها لمراقبة و/أو تقليل المخاطر. التي سيتم
تحويل المخاطر خارج  وأخفض مستوى النشاط التجاري المتعلق بها،  وأقبول المخاطر،  يمكن مع قسم المخاطر ما إذا كان

في وضع خطط ة المخاطر لوحدات األعمال المشاركة وحدالعالقة بصورة نهائية. تسهل  يمن النشاط ذ أو االنسحاب ،المجموعة
 وشدة حجم على اعتماداّ  وخارجيين، داخليين محاميين خالل من العالقة القانونية القضايا مع المجموعة تعاملت لتقليل المخاطر.

 .القضايا

محتملة ناجمة عن إجراءات قانونية معلقة.  جوهرية ، المجموعة ليست معرضة ألي التزامات قانونية2019يونيو  30كما في 
 واستناداً لتقديرات اإلدارة، ال توجد مطلوبات محتملة ناشئة عن هذه اإلجراءات القانونية المعلقة.

 
 )أ( و )ب( و)ج(( 30, 3, 1 –)ك ع تعرض المخاطر التشغيلية  – 19الجدول 

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

 إجمالي الدخل  
 2018 

 ألف
 دينار بحريني

2017 
 ألف

 دينار بحريني

2016 
 ألف

 دينار بحريني
    

 53.993 60.654 67.905 مجموع إجمالي الدخل  

  مؤشرات المخاطر التشغيلية   
 60.851 بحريني(لف دينار أمتوسط إجمالي الدخل )

 12.5 المضاعف

 760.632 

 %15 الجزء المؤهل لغرض الحساب   

 114.095  للمخاطر التشغيلية )الف دينار بحريني( وزونةمجموع التعرضات الم
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 مراكز األسهم في المحفظة المصرفية   4.8
 

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة 
حتى تاريخه، ال يتحمل البنك مخاطر مخاطر أسعار األسهم من محفظة استثمار المجموعة. تعرضات كل سهم على حده. تنتج 

 .مصرفيةجوهرية في مراكز األسهم في محفظته ال
 

ة المالي البياناتي ف مع تلك المفصح عنها  فقتت ،ةذات الصلمنهجيات التقييم واالفتراضات الرئيسية  بما في ذلك ،السياسات المحاسبية
  الملكيةضمن حقوق  التي تظهر بالقيمة العادلة بأدوات أسهم حقوق الملكية . يتم االحتفاظ2019يونيو  30الموحدة كما في 

ارات في ستثمالستثمارات األخرى متضمنة االتم االحتفاظ بجميع ايواالستثمارات العقارية ألغراض تحقيق مكاسب رأس مالية، و
 إستراتيجية طويلة األجل.  الشركات الزميلة لفترات

 
 ()ب( و)ج( و)ز( 31, 3, 1 –)ك ع مخاطر مراكز األسهم في المحفظة المصرفية  20 - الجدول

 
 :2019يونيو  30كما في  الستثمارات في أسهم ملكية وصناديقالتالي مجموع المبالغ وإجمالي متوسط تعرضات ا يلخص الجدول

 

 

 مجموع
إجمالي 
 (1) التعرضات

متوسط إجمالي 
 (2) التعرضات

 تداول
 عام

 محتفظ
 بها

 بصورة خاصة

الموجودات 
 وزونةالم

 للمخاطر

 متطلبات
 رأس المال

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
       

       استثمارات في أسهم
 7.289 58.313 28.436 - 28.436 28.436 الملكية 
 6.966 55.727 14.168 - 14.168 14.168 صناديق

       
 14.255 114.040 42.604 - 42.604 42.604 المجموع 

 
 .ألف دينار بحريني 10.204 والبالغاألرصدة هي إجمالي مخصص انخفاض القيمة  (1)
 .الربع السنويأرصدة نهاية يتم حساب متوسط األرصدة على أساس  (2)
 

 (و)و( )د( و )هـ( 31, 3, 1 –ائر األسهم في المحفظة المصرفية )ك ع أو خس ارباح 21 - الجدول
 :2019يونيو  30المنتهية في  الفترةأو )الخسائر( المحققة وغير المحققة المتراكمة خالل  رباحيلخص الجدول التالي األ

 

 ألف
 دينار بحريني

 

  

 إعداد التقارير المالية  فترةمحققة متراكمة ناتجة من البيع أو التصفية خالل  أرباح -

   الدخل الموحد ولكن ليس من خالل بيان الموحدمجموع الخسائر غير المحققة المحتسبة في بيان المركز المالي  -

 1فئة حقوق الملكية العادية غير محققة متضمنة في رأس المال  أرباح 718

 2ارباح غير محققة متضمنة في رأس المال فئة  -
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 حسابات االستثمار أصحابحقوق   4.9
 

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

من  %30يتطلب مصرف البحرين المركزي بأن تحتفظ المجموعة برأس المال لتغطية مخاطر تقلبات األسعار الناتجة عن 
 حسابات االستثمارعلى أساس تناسبي.  أصحابالموجودات الممولة من قبل 

الحسابات على أساس عقد المضاربة بالطريقة  أصحابالستثمار أموال ، حسابات االستثمار أصحابإن المجموعة مخولة من قبل 
ستثمار األموال. وبموجب هذا الترتيب يمكن للمجموعة امناسبة دون وضع أي قيود على متى وكيف وألي غرض يتم فيه  االتي تراه

وعة الحق في أو مع األموال األخرى التي لدى المجم ،(الملكيةحسابات االستثمار مع أمواله الخاصة )حقوق  أصحابأموال  مزج
 أصحابأو أي أموال أخرى التي ال تستلمها المجموعة على أساس عقد المضاربة(. يشارك  ،استخدامها )مثل الحسابات الجارية

 األرباح فيمع أصحاب حسابات االستثمار  جموعةالم تشاركت ال، ولكن حسابات االستثمار والمجموعة في عوائد األموال المستثمرة
في مثل هذا النوع من  .المضاربة عقود عدا أخرى أسس على المستلمة األخرى واألموال الجارية الحسابات استثمار من المحققة

فيما عدا الخسارة الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو سوء تصرف  ،في الوعاء المشتركمتكبدة أي خسائر  العقود، ال تتحمل المجموعة
ر. حسابات االستثما أصحابو للشروط والبنود المتفق عليها بين المجموعة المجموعةأو بسبب مخالفة  ،المجموعة متعمد من قبل

 ألصحابمن ربح رسوم المضارب بغرض الحفاظ على توزيع أرباح تنافسي  %36، قامت المجموعة بالتنازل عن الفترةخالل 
  .حسابات االستثمار

حيث  ،حسابات االستثمار بالكامل في محفظة اإلستثمار المختارة أصحابال يتم إستثمار المبلغ المستلم من العميل لصالح حقوق 
باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من المجموعة تخصيص  .باحتياطي نقدي لدى مصرف البحرين المركزي االحتفاظ يتطلب من المجموعة

. األموالام هذه مار وفقاً إلستخدحسابات االستث أصحابمبلغ معين لتلبية المتطلبات التشغيلية. يتم إستالم الدخل المخصص لودائع 
 يتم تحديد معدل اإلستخدام من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بموافقة هيئة الرقابة الشرعية.

تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراجعة مثل هذه ولمجموعة، ل ااألعمال داخ وحداتاقتراح المنتجات الجديدة من قبل  يتم طرح
. تتطلب جميع المنتجات الجديدة موافقة للمجموعة المخاطروعمال األ إستراتيجية المنتج الجديد يتماشى معالمقترحات لضمان أن 

عالية توفر مجموعة مضافة خبراء في خلق منتجات ذات قيمة  أعمال المجموعةوحدات لدي يوجد هيئة الرقابة الشرعية للبنك. 
يتم وضع معلومات عن منتجات جديدة أو أي تغيير في المنتجات  ان مخاطر.وبي عوائد متوقعة وفترات زمنيةواسعة من المنتجات، 

 الحالية على الموقع اإللكتروني للمجموعة أو يتم نشرها في وسائل اإلعالم. 

ية فقطاع الثرية(، باالضافة الى قسم الخدمات المصر)ليشمل  لألفرادمصرفة الخدمات الهذه الحسابات متوفرة للزبائن من خالل 
. جزئةعضو المنتدب للتخاصة لضمان الجودة تقوم برفع الشكاوى مباشرةً إلى ال دةالمجموعة وح قد وضعتلللشركات والمؤسسات.  

 يتم التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل موظفين ليس لهم عالقة مباشرة بموضوع الشكاوى.

أشهر،  6أشهر،  3شهر واحد،  فترات استحقاق تتراوح منبعمالت مختلفة ل حسابات االستثمار أصحابحقوق  تعرض المجموعة
شهراً. تغطي عقود العمالء الموقعة جميع بنود وشروط االستثمار، بما في ذلك الفترة، أساس توزيع  36شهراً و 12أشهر،  9

 األفراد والشركات. من يتم توفير هذا للزبائناألرباح والسحب المبكر. 

 يبانتظام معدل العائد الذ حسابات االستثمار هي مصدر تمويل جوهري للمجموعة، لذلك تراقب المجموعة أصحابحقوق  أن حيث
ارب من لحصة دخل المض تنازل كلي أو جزئي حسابات االستثمار. تقدم سياسة المجموعة أصحابالمنافسين لتقييم توقعات  يقدمه 

 االستثمار من أجل توفير عائد معقول لمستثمريها. 

ة حسابات االستثمار. يتم إستثمار وإدار أصحابت المجموعة بوضع سياسات وإجراءات موثقة قابلة للتطبيق على محفظة حقوق قام
 حسابات االستثمار وفقا لمتطلبات الشريعة اإلسالمية. أصحابأموال حقوق 
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 (يتبع) حسابات االستثمار أصحابحقوق   4.9
 

 حسابات االستثمار بينهما وفقا لمساهمة أصحابيجب تخصيص أرباح االستثمار الممول بصورة مشتركة من قبل المجموعة وحقوق 
في االستثمار الممول بصورة مشتركة. ال يتم احتساب المصروفات التشغيلية التي  حسابات االستثمار أصحابالمجموعة و كل من

شتركة، بصورة م حساب االستثمار. وفي حالة الخسارة الناتجة من المعامالت في االستثمار الممولفي  يتم تكبدها من قبل المجموعة
فأنه يجب أوال خصم هذه الخسارة من األرباح غير الموزعة، إن وجدت. يجب خصم أي فائض من هذه الخسارة من إحتياطي 

ق المتوفر في الوعاء المشترك، كما هو في ذلك التاريخ، مخاطر االستثمار. ويجب خصم أي خسارة متبقية من إجمالي رصيد الصندو
 ، قام البنك بتخصيصالفترةخالل  .الممزوجالوعاء حسابات االستثمار في  أصحابو بالتناسب مع المساهمة المعنية للمجموعة

 حسابات االستثمار. أصحابمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية نحو 
 

ً بتخصيص يقو يومأً( من أصحاب حسابات االستثمار إلى  90الموجودات المتعثرة )متخلفة السداد ألكثر من بعض م البنك مؤقتا
حقوق ملكية المساهمين، ويحتسب مخصصاً محدداً النخفاض قيمة هذه الموجودات على حقوق ملكية المساهمين. المبالغ المستردة 

تخضع للتخصيص بين أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين. يتخذ البنك من هذه الموجودات منخفضة القيمة ال 
خطوات تصحيحية على هذه الموجودات المتعثرة، ومتى ما أصبحت إيجابية األداء، يتم تخصيص الموجودات واإليرادات ذات 

مخصصات انخفاض القيمة )إن وجدت( المتعلقة بالموجودات  العالقة بين أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين.
مبالغ مستردة من هذه الحسابات  ةحسابات اإلستثمار يتم توزيعها على مساهمي حقوق الملكية. أي أصحابالمتعثرة  الموزعة على 

  .توزع أيضا على مساهمي حقوق الملكية
 

ار قبل اإلنتهاء من فترة اإلستحقاق، سيتم تطبيق أسلوب االستخدام حسابات االستثم أصحابالمبكر من قبل حقوق  في حالة السحب
 الفعلي. 

 
في حالة الودائع ألجل محدد، يسمح ألصحاب حسابات اإلستثمار سحب ودائعهم قبل تمام المدة عن طريق دفع مبلغ رمزي / غرامة. 

 يقوم البنك بتحويل هذه الغرامات للصناديق الخيرية. 
 

 لكتروني:ت أدناه في موقع البنك اإلفصاحامثل اإل توجد افصاحات إضافية

 أ( خصائص المستثمرين التي قد يكون حساب اإلستثمار مناسب لهم

 ، والتوزيعاالستردادات الشراء، ب( إجراء

 هذه المنتجات للمستثمرين    إتاحةج( معلومات عن منتجات المجموعة وطريقة 
 

 حوكمة أصحاب حسابات اإلستثمار

 األصول والدخل الناتجأ( مراجعة الشريعة لتخصيص 

 لكترونياإلفصاح عن معدالت الربح على منتجات الودائع ورسوم المضاربة إما في الفرع أو موقع البنك اإلب( 

معدل الربح المقدم الى أصحاب حسابات اإلستثمار. تخضع أي معدالت ربح استثنائية  لجنة الموجودات والمطلوباتتناقش ج( 
  لموافقة السلطة المعنية.  

 
 )أ(( 33, 3, 1 –)ك ع  اإلستثمار حسب النوع حسابات أصحابحقوق  22-الجدول 

 
 :2019يونيو  30حسابات االستثمار كما في  أصحابيلخص الجدول التالي توزيع حقوق 

 ألف
 دينار بحريني

 

  

 مؤسسات ماليةبنوك و 48.148

 أفراد ومؤسسات غير مالية 548.470

  

 المجموع 596.618
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 )د( و)و(( 33, 3, 1 –)ك ع  اإلستثمار حسابات أصحابنسب حقوق  23 - الجدول
    :2019يونيو  30 للفترة المنتهيةيلخص الجدول التالي عائد متوسط الموجودات وحصة المضارب كنسبة من مجموع ربح االستثمار 

 

 حسابات االستثمار باستخدام أرصدة نهاية الشهر. أصحاب*يتم احتساب متوسط الموجودات الممولة من قبل 
 

 )هـ( و)ز(( 33, 3, 1-)ك ع حسابات االستثمار  أصحاب. نسب حقوق 24 –الجدول 
 ستثمار حسب نوعحساب اال أصحابستثمار ونسب التمويل لمجموع اال اتحساب صحابيلخص الجدول التالي الربح الموزع  أل

 :2019يونيو  30في  للفترة المنتهيةستثمار اال
 

متوسط معدل العائد  

 المعلن عنه

إجمالي الربح  نسبة 

الموزع حسب نوع 

حسابات  أصحاب

 ستثماراال

 استثماراتنسبة  

حسابات  أصحاب

إلى  ستثمارالا

 أصحابإجمالي 

  ستثماراال حسابات

      
 %22.28  %1.24  %0.13 حسابات التوفير )متضمنة فيفو( 

 %0.65  %0.24  %0.80 شهر واحد –حسابات محددة 
 %0.20  %0.07  %0.80 أشهر 3 –حسابات محددة 
 %0.37  %0.15  %0.85 أشهر 6 –حسابات محددة 
 %0.01  %0.00  %0.95 أشهر 9 –حسابات محددة 
 %1.97  %0.89  %1.00 سنة واحدة –حسابات محددة 
 %0.00  %0.00  %3.50 شهادات استثمار

 %0.74  %0.51  %1.50 قرأا
 %24.95  %1.44  %0.13 تجوري

 %48.83  %95.46  %2.03 الخاصة ودائع العمالء

      
   100%  100% 
 
 .خالل الربع السنوي احتساب وتوزيع األرباح على أساس متوسط األرصدةيتم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسابات االستثمار* أصحابالربح المدفوع على متوسط موجودات حقوق  1.04%

  

 المشتركمن الموجودات ذات التمويل  اإليراداتإجمالي على المضارب  رسوم 33.45%
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 (يتبع)حسابات االستثمار  أصحابحقوق   4.9
 

 )ح( و)ط(( 33, 3, 1-)ك ع حسابات االستثمار إلى إجمالي التمويل  أصحابحقوق . 25-الجدول 
 

يلخص الجدول التالي نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمويل لكل نوع مع أنواع العقود المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلى 
 :2019يونيو  30نسبة إجمالي التمويل كما في 

 

  نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمويل

  ممولة ذاتيا أصحاب حسابات االستثمار  المجموع 

ألف دينار  % النسبة
 بحريني

ألف دينار  النسبة %
 بحريني

ألف دينار  النسبة %
 بحريني

 

 *إجمالي موجودات التمويل      

 مرابحة 208.535 42.94% 277.124 57.06% 485.659 100%
 المؤسسات    121.915 42.94% 162.014 57.06% 283.929 100%
 التجزئة    86.620 42.94% 115.110 57.06% 201.730 100%
 مشاركة 41.158 42.94% 54.692 57.06% 95.850 100%
 المؤسسات    3.295 42.94% 4.376 57.06% 7.671 100%
 التجزئة    37.863 42.94% 50.316 57.06% 88.179 100%
 المجموع 249.693 42.94% 331.816 57.06% 581.509 100%
       

  
  

  
 إجمالي إجارة منتهية بالتمليك

 ض**بالق وإيجارات مستحقة
 المؤسسات    27.809 42.94% 36.956 57.06% 64.765 100%
 التجزئة    57.704 42.94% 76.683 57.06% 134.387 100%
 المجموع 85.513 42.94% 113.639 57.06% 199.152 100%

       
 مخصص الخسائر االئتمانية       

 2و 1المتوقعة للمرحلتين  (3.268) 42.94% (4.343) 57.06% (7.611) 100%
       

 المجموع 331.938 42.94% 441.112 57.06% 773.050 100%

 
 ألف دينار بحريني. 29.010(  بمبلغ 3* صافي من خسارة ائتمانية متوقعة )المرحلة 
 ألف دينار بحريني. 10.838(  بمبلغ 3** صافي من خسارة ائتمانية متوقعة )المرحلة 

 
 )ح(و)م(و)ن(( 33, 3, 1–ك ع في األرباح حسب نوع الحساب ) حسابات االستثمار أصحابحقوق حصة  26 – الجدول

 

  إجمالي العائد المحول الى   منالمحول  الربح المدفوع

  على أصحاب احتياطي متوسط رسوم مخاطر احتياطي الى أصحاب

 نوع الحساب ستثمارحسابات اال معادلة المضاربة مضاربال ستثمارالا ستثمارحسابات اال

  أ ب  ج د (+دج-ب-)أ
       

 تجوري 3.886 - 97.44% 4.080 295 101

 ادخار 3.060 - 97.43% 3.214 232 78

 فيفو 339 - 97.37% 356 26 9

 قرأاودائع  129 - 72.54% 103 10 36

 ودائع محددة 8.081 - 32.65% 1.859 614 6.836

       
7.060 1.177 9.612  - 15.495  
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 (يتبع)حسابات االستثمار  أصحابحقوق   4.9
 

 )ط( و )م( و)ن(( 33, 3, 1 –)ك ع حسابات االستثمار من الربح  أصحاب. حصة حقوق 27 - الجدول
لفترة لحسابات االستثمار والمجموعة بصفتها مضارب  أصحابيلخص الجدول التالي حصة األرباح المكتسبة والمدفوعة لحقوق 

 :2019يونيو  30في  المنتهية
 

 رينيبح ألف دينار -من االحتياطيات ل إلى/حسابات االستثمار قبل التحوي أصحابحصة الربح المكتسبة من قبل  15.495

 من االحتياطيات حسابات االستثمار قبل التحويل إلى/ أصحابنسبة حصة الربح المكتسبة من قبل  2.60%

 ألف دينار بحريني -صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار  5.883

 ألف دينار بحريني -المحول من احتياطي مخاطر االستثمار  1.177

 ألف دينار بحريني - من االحتياطيات حسابات االستثمار بعد التحويل إلى/ صحابألحصة الربح المدفوعة  7.060 

 من االحتياطيات حسابات االستثمار بعد التحويل إلى/ ألصحابنسبة حصة الربح المدفوعة  1.18% 

 ألف دينار بحريني -حصة الربح المدفوعة للبنك كمضارب  9.612 

 
 

 ((ف) 33, 3, 1 –)ك ع حسابات االستثمار على معدل عائد الربح  أصحاب. نسبة عائد حقوق 28 - الجدول
 

يونيو  30ي ف للفترة المنتهيةأو معدل الربح لحسابات االستثمار تقاسم األرباح  وزعالمالعائد يلخص الجدول التالي متوسط معدل 
2019: 

 
 )ق( و )ص(( 33.3.1 –)ك ع حسب نوع الموجودات  حسابات االستثمار أصحاب. حقوق 29 - الجدول

 
لفترة لستثمار الصناديق والتخصيص الفعلي بين مختلف أنواع الموجودات ايلخص الجدول التالي أنواع الموجودات التي يتم فيها 

 :2019يونيو  30في  المنتهية
 

         كما في
يونيو  30

2019 

 
 التغيرات

 الفترة خالل

 فيكما 
 يونيو 30

2018 

 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 

    
 المصرف المركزيونقد وأرصدة لدى البنوك  43.334 (27.926) 15.408

  *إجمالي موجودات التمويل 428.516 (96.700) 331.816
 *إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبضإجمالي  139.053 (25.414) 113.639
 في أوراق مالية استثمارات 152.031 (11.912) 140.119

 الخسارة االئتمانية المتوقعة (5.922) 1.558 (4.364)

    
 المجموع 757.012 (160.394) 596.618

 

 . 3لمرحلة في امتوقعة الئتمانية االخسارة الصافي من  *
 

  

  أشهر 3 أشهر 6 شهر 12 شهر 36

     
 حسابات اإلستثمار أصحاب إلى وزعنسبة متوسط العائد المعدل الم 2.11% 2.01% 1.70% 3.59%
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 (يتبع) حسابات االستثمار أصحابحقوق  4.9
 

 ((ث) 33, 3, 1 –)ك ع حسابات االستثمار  أصحاب. حصة الربح المكتسب والمدفوع لحقوق 30 - الجدول
 

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

 
 ربح مكتسب

  (تمويل مشترك)
 ربح مدفوع

 حسابات االستثمار( صحابأل)

 النسبة% ألف دينار بحريني  النسبة% ألف دينار بحريني 

      

2019 28.739 5.16%  7.060 2.39% 

2018 53.939 4.86%  13.939 1.77% 

2017 47.315 4.51%  11.364 1.43% 

2016 38.977 4.51%  8.356 0.97% 

2015 37.188 4.78%  5.733 0.74% 

      
 

 ((ت) 33, 3, 1 –)ك ع  حسابات اإلستثمار أصحاب. معالجة الموجودات الممولة من قبل حقوق 31 - الجدول
 

 الموجودات 

الموجودات 
 وزونةالم

 للمخاطر

الموجودات 
للمخاطر  وزونةالم

ألغراض كفاية 
 رأس المال

متطلبات رأس 
 المال

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
     

 - - - 15.408 المركزي المصرفالبنوك و نقد وأرصدة لدى
(1) موجودات التمويل

 
 331.816 287.520 86.256 10.782 

 في صكوك استثمارات
(2) 140.119 10.123 3.037 380 
 إجارة منتهية بالتمليك

(1) 113.639 63.313 18.994 2.374 

     
 600.982 360.956 108.287 13.536 

 
 )1( التعرض هو إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين 1 و2 بمبلغ 4.342 ألف دينار بحريني.

 )2( التعرض هو إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين 1 و2 بمبلغ 22 ألف دينار بحريني.
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 مخاطر السيولة  4.10
 

 المقدمة  4.10.1
"المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عندما يحين إستحقاقها نتيجة لعدم   تعرف مخاطر السيولة بأنها

 قدرتها على الحصول على التمويل الكافي أو لتصفية الموجودات". 
 

 مصادر مخاطر السيولة  4.10.2
 يمكن تصنيف مصادر مخاطر السيولة على نطاق واسع كالتالي: 

 
 هي مخاطر عدم القدرة على تمويل صافي التدفقات نتيجة لسحب غير متنبأ به لرأس المال أو الودائع؛ يلأ. مخاطر التمو

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

 
 ج. مخاطر الحدث هي مخاطر تخفيض التصنيف أو أخبار سلبية عامة أخرى تؤدي إلى فقدان ثقة السوق في المجموعة.

 
 إستراتيجية تمويل البنك 4.10.3

. لهذا الغرض، ه الحاجةقتضيوتعديل اإلستراتيجية القائمة بحسب ما ت يقوم المجلس بمراجعة إستراتيجية التمويل على أساس سنوي
فإن جميع وحدات األعمال تقوم بإبالغ  قسم الخزانة بمتطلباتهم المتوقعة للسيولة والمساهمات في بداية كل سنة مالية كجزء من 

 السنوية.  الموازنة التقديرية إعدادعملية 
 

لمركز المالي. إن ابيان على ا ل هذا العجز وتأثيرهمتوقع في السيولة واالحتياجات التمويلية لتموي تبرز إستراتيجية التمويل أي عجز
 المضغوطة وتحديد خطة العمل ميثاق مخاطر المجموعة وسياسة السيولة تعالج الخطة الطارئة للسيولة للتعامل مع السيناريوهات

 التي يمكن اتخاذها في حالة فقدان السيولة في السوق. 
 

 إستراتيجية مخاطر السيولة  4.10.4
 مل فتراتلتشفترات زمنية مختلفة  علىتقوم المجموعة بمراقبة مراكز السيولة عن طريق مقارنة إستحقاق الموجودات والمطلوبات 

باستخدام أسوأ  تقوم المجموعة بإجراء فحص الضغوطات على أساس دوري .قصيرة األجل ومتوسطة األجل وطويلة األجل
عة بقاعدة تحتفظ المجمو ،هاكجزء من استراتيجيتالسيناريوهات لتقييم تأثير التغيرات في ظروف السوق على سيولة المجموعة. 

 كبيرة من العمالء وعالقات جيدة مع العمالء. 
 

بل التي يتم تقييمها من ق، ويولةتعديالت دورية )على األقل سنويا( إلستراتيجية مخاطر الس ة المخاطر بعمل مراجعات/وحد تقوم
 ومجلس اإلدارة العتمادها. التابعة لمجلس اإلدارة المخاطرلجنة الموجودات والمطلوبات قبل عرضها على لجنة 

 
، حسابات أصحاب حسابات االدخاريقوم البنك بإدارة متطلبات التمويل من خالل المصادر التالية: الحسابات الجارية، حسابات 

 خطوط بين البنوك، واإلقتراض عن طريق إستخدام محفظة الصكوك.ستثمار األخرى، اال
  

 تقنيات قياس مخاطر السيولة  4.10.5
 تراقب المجموعة مخاطر السيولة من خالل لجنة الموجودات والمطلوبات.

 
 مراقبة مخاطر السيولة  4.10.6

ة المخاطر وقسم الخزانة. وبناء على هذه الحدود، قام قسم وحدا إلى وضعت المجموعة حدود لتحمل مخاطر السيولة التي يتم إبالغه
المخاطر وقسم الخزانة بوضع حدود مناسبة للمخاطر والتي تحافظ على تعرضات المجموعة ضمن حدود تحمل المخاطر 

 . االستثمار حساباتحقوق ملكية أصحاب و في الحسابات الجارية التغيرات المحتملة في حاالت السيولة االستراتيجية على مجموعة من
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 (يتبع)مخاطر السيولة  4.10

 
 هيكل حدود السيولة 4.10.7

المختلفة لضمان إدارة ومراقبة السيولة على النحو األمثل. لقد وضعت المجموعة الحدود التالية  تستخدم المجموعة مزيج من الحدود
 لمراقبة مخاطر السيولة: 

 
  و السيولة؛ أ. حدود فجوة

  .ب. حدود نسبة السيولة
 

 فحص الضغوطات لمخاطر السيولة 4.10.8
 لتقييم ما إذا كان لدى المجموعة ما يكفي من السيولة، يتم مراقبة أداء التدفقات النقدية للمجموعة في ظل الظروف المختلفة. 

 

 خطة التمويل الطارئة 4.10.9
ة مبعمل تدريبات للتمويالت الطارئة التي توضح اإلجراءات الواجب إتباعها من قبل المجموعة، في حال حدوث أز قامت المجموعة

سيولة أو الحاالت التي تواجه فيها المجموعة ضغوطات السيولة. ستشكل خطة التمويل الطارئة امتدادا لعمليات إدارة السيولة اليومية، 
لتمويل من الموارد. يناقش ويراقب أعضاء لجنة الوصول للموجودات السائلة وإدارة من اكافي  قدروتتضمن على المحافظة على 

 وضع ضمن فترات زمنية منتظمة لضمان وجود سيولة كافية لدى المجموعة. الالموجودات والمطلوبات 
 

 (37, 3, 1 –)ك ع . نسب السيولة 32 - الجدول
 

 

 يلخص الجدول التالي نسب السيولة على مدى الخمس سنوات السابقة:
 

2015 2016 2017 2018 2019  
      
 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية/     

 مجموع الموجودات 8.17% 10.74% 6.58% 6.12% 7.49%
  (1)التمويل اإلسالمي/ ودائع العمالء 77.97% 83.31% 80.04% 85.13% 80.53%
 مجموع الموجودات /(1)ودائع العمالء 77.51% 71.85% 75.32% 77.43% 77.50%

 / مطلوبات (2)موجودات قصيرة األجل     

 (3)قصيرة األجل 18.40% 22.97% 20.35% 18.53% 22.38%
 مجموع الموجودات /(4)موجودات سائلة 9.87% 13.11% 9.38% 8.95% 10.26%
 نمو في ودائع العمالء 6.05% (0.67%) 17.62% 6.64% 7.48%

 معدل االقتراض 12.64% 14.30% 15.91% 17.63% 17.10%

 
 أصحاب حسابات اإلستثمار. وإيداعات من أطراف غير البنوك وتحتوي ودائع العمالء على حسابات جارية للعمالء  (1)
 .خالل سنة( تستحقإيداعات لدى مؤسسات مالية )تحتوي موجودات قصيرة األجل على نقد وأرصدة لدى البنوك و (2)
 نةسمستحقة خالل للعمالء، مطلوبات أخرى، إيداعات من مؤسسات مالية )تحتوي مطلوبات قصيرة األمد على حسابات جارية  (3)

 .(سنةخالل  تستحق) أصحاب حسابات اإلستثمارو( ةواحد
 فمصرالمركزي )بإستثناء اإلحتياطي المطلوب من قبل  المصرفوأرصدة لدى البنوك و نقدموجودات سائلة على تحتوي  (4)

 .خالل سنة( تستحق) البحرين المركزي( و إيداعات لدى مؤسسات مالية
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 مخاطر معدل الربح  4.11
 مخاطر معدل الربح هو التأثير المحتمل لعدم التطابق بين معدل عائد الموجودات والمعدل المتوقع للتمويل نتيجة لمصادر التمويل. 

 
جموعة.  الحالي وكذلك المتوقع للمالعمومية تقوم اإلدارة العليا بتحديد مصادر تعرضات مخاطر معدل الربح على أساس هيكل الميزانية 

 من الممكن أن تنتج مخاطر معدل الربح في المجموعة نتيجة للمعامالت التالية:
 أ. معامالت المرابحات؛ 
 ب.معامالت الوكاالت؛
 تمليك؛ ج. إجارة منتهية بال

 د. الصكوك؛ و
 .المشاركة استثماراتهـ. 
 

حسابات االستثمار يستند على اتفاقيات تقاسم األرباح. بالتالي، ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر جوهرية  ألصحابتوزيع األرباح 
 من معدل الربح.

 
 صادر مخاطر معدل الربحم 4.11.1

 المجموعة بشكل عام إلى الفئات التالية:يمكن تصنيف مختلف مخاطر معدل الربح التي تواجهها 
مخاطر إعادة التسعير التي تنتج من االختالفات في توقيت تواريخ اإلستحقاق )للمعدل الثابت( وإعادة تسعير الموجودات  أ.

ض رن إعادة التسعير هذه تعإ. بما إن معدالت الربح تختلف، فالعمومية والمطلوبات والمراكز غير المدرجة في الميزانية
 متوقعة. دخل المجموعة والقيمة اإلقتصادية المعنية لتقلبات غير

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

 القيمة اإلقتصادية المعنية. / المجموعة
 
ط بين التعديل في المعدل المكتسب على المنتجات المسعرة والمعدل المدفوع التي تنتج من نقص االرتبا المخاطر األساسية ج.

وف ن الفروق سإعلى األدوات المالية المختلفة بخالف خصائص إعادة التسعير المشابهة. عندما تتغير معدالت الربح، ف
 مطلوبات واألدوات غير المدرجةتؤدي إلى تغيرات غير متوقعة في التدفقات النقدية والعوائد الموزعة بين الموجودات وال

 بتواريخ استحقاق مشابهه أو إعادة التسعير المتكررة.العمومية في الميزانية 
 
تشير مخاطر التعويض التجاري إلى ضغوطات السوق لدفع عائد يتجاوز المعدل الذي تم اكتسابه على الموجودات المالية  د.

 ات دون األداء مقارنة مع معدالت المنافسين.الممولة من المطلوبات، عندما يكون عائد الموجود
 

 إستراتيجية مخاطر معدل الربح 4.11.2
الدخل على بعض  احتسابتقوم المجموعة ب المالية ومطلوباتها المالية. موجوداتهاعلى  حلمخاطر معدل الرب مجموعةتخصع ال

 موجوداتها المالية على أساس تناسبي. وبصفتها إستراتيجية قامت المجموعة:

 فيها. لوالدخ ترغب التي واألنشطة الحساسة المنتجات ربح معدل بتحديد .أ

 للمجموعة الربح معدالت مخاطر ومتابعة لمراقبة هيكل بوضع .ب

بقياس مخاطر معدالت الربح من خالل وضع جدول زمني لالستحقاق/ إعادة تسعير لتوزيع حساسية معدل ربح الموجودات  ج.
 في إطار زمني محدد وفقاً لتواريخ استحقاقها.  العموميةوالمطلوبات والبنود غير المدرجة في الميزانية 

 ع المطلوبات ذات معدالت عائمة في المحفظة المصرفية. ببذل الجهد لمطابقة مبالغ الموجودات ذات معدالت عائمة م د.
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 دوات قياس مخاطر معدل الربحأ 4.11.3
 :تقوم المجموعة باستخدام األدوات التالية لقياس مخاطر معدالت الربح في المحفظة المصرفية

 
تحليل فجوات إعادة التسعير الذي يقيس الفرق بين حساسية ربح الموجودات والمطلوبات في المحفظة المصرفية من  .أ

 حيث القيمة المطلقة؛ و 
تحليل قيمة النقطة األساسية التي تقيس حساسية كافة أسعار معدالت ربح المنتجات والمراكز. إن قيمة النقطة األساسية هي  .ب

قيمة الحالية للمركز والتي ينتج عنها تحويل نقطة أساسية في منحى العائد. إن هذا يحدد حساسية المركز التغير في صافي ال
 أو المحفظة للتغيرات في معدالت الربح. 

 
 مراقبة مخاطر معدل الربح وتقديم التقارير 4.11.4

وقت في ال معدالت الربح. تقدم هذه التقاريرقامت المجموعة بتنفيذ أنظمة معلومات لمتابعة ومراقبة وتقديم تقارير عن مخاطر 
 المجموعة بشكل دوري. بلجميع أصحاب المصلحة المعنيين المناسب 
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 )ب(( 40, 3, 1 –)ك ع . مخاطر معدل الربح في المحفظة المصرفية 33 - الجدول
 

 :2019يونيو  30كما في  حفجوة معدل الرب يلخص الجدول التالي
 

 المجموع سنوات 3أكثر من  سنوات 3الى  1 شهر 12الى  6 اشهر 6الى  3 اشهر 3لغاية  

 ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني 

       الموجودات
 104.532 - - - 7.834 96.698 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 577.035 256.741 177.709 52.850 33.559 56.176 موجودات التمويل
       وإيجارات مستحقة إجارة منتهية بالتمليك

 196.015 140.172 23.170 5.646 1.763 25.264 القبض
 245.520 141.779 43.351 7.545 12.298 40.547 صكوكاستثمارات في 

 1.123.102 538.692 244.230 66.041 55.454 218.685 مجموع الموجودات الحساسة لمعدل الربح

       
       لمطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حساباتا

       االستثمار
 137.738 - - 3.390 30.943 103.405 *إيداعات من مؤسسات مالية

 165.060 - 16.777 89.736 22.969 35.578 وأفرادإيداعات من مؤسسات غير مالية 
 75.754 - - - - 75.754 من مؤسسات مالية تمويالت

 596.618 243.728 6.614 72.831 103.831 169.614 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار**

       مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب
 975.170 243.728 23.391 165.957 157.743 384.351 حسابات اإلستثمار الحساسة لمعدل الربح

 147.932 294.964 220.839 (99.916) (102.289) (165.666) فجوة معدل الربح

 
 ألف دينار بحريني. 9.245*إيداعات من مؤسسات مالية تستثني حسابات مجمدة بمبلغ 

 أصحاب حسابات االستثمار المتبقية على االساسأرصدة يتم االفصاح عن  دارة.المتوقع بناًء على تقديرات اإلحسابات االدخار الى مجموعات استحقاق مختلفة باستخدام نمط السحب البنك  صنف** ي
 التعاقدي.  
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على قيمة الموجودات والمطلوبات ورأس المال االقتصادي في معدل الربح نقطة أساسية  200يلخص الجدول التالي تأثير تغيير 
 :2019يونيو  30كما في 

 التأثير على
 قيمة رأس

 المال االقتصادي
 ألف

 دينار بحريني

 
 التأثير على
 اتقيمة المطلوب

 ألف
 دينار بحريني

 
 التأثير على

 قيمة الموجود
 ألف

 دينار بحريني

 

    
 تصاعدية:معدالت صدمات  (5.466) 9.782 4.316

 معدالت صدمات تناقصية: 5.466 (9.782) (4.316)
 

 
 )د(( 33, 3, 1)ب(، و 9, 3, 1 –)ك ع . المؤشرات الكمية لألداء والمركز المالي 34 - الجدول

 

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

2015 2016 2017 2018 2019  
      

 العائد على متوسط الحقوق 5.62% 9.48% 8.50% 7.45% 11.88%
 العائد على متوسط الموجودات  0.52% 0.91% 0.90% 0.83% 1.21%

 نسبة التكلفة إلى الدخل 59.12% 55.47% 61.92% 56.44% 51.68%
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المتعلقة بحسابات االستثمار المشاركة في المعلومات التاريخية للسنوات الخمس الماضية  الجدول التالي يلخص. 35 -الجدول 
 : (41, 3, 1 -ك ع )األرباح 

 
 كما يلي:تفاصيل توزيع الدخل على حسابات االستثمار المشاركة في األرباح للسنوات الخمس الماضية هي 

 

2015 2016 2017 2018 2019  
      

 حسابات االستثمار ألصحابمخصص الدخل ال 15.495 41.162 36.010 29.301 29.961

 أرباح موزعة 7.060 13.939 11.364 7.131 5.187

 رسوم مضارب 9.612 27.223 24.646 22.170 24.774

 
 

2015 2016 2017 2018 2019  

 الدنانير البحرينية( األرصدة )بآالف     

 احتياطي معادلة األرباح 1.245 1.245 1.245 1.245 995

 احتياطي مخاطر االستثمار - 1.177 1.177 757 227
 احتياطي معادلة األرباحالحركة في  - - - 250 600
 الحركة في احتياطي مخاطر االستثمار (1.177) - 420 530 124

 النسب %:     
 /الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار      

  موجودات مضاربة % 2.78% 3.71% 3.43% 3.39% 3.85%
 / موجودات مضاربة %رسوم مضارب  1.73% 2.45% 2.35% 2.57% 3.18%
 / موجودات مضاربة %أرباح موزعة  1.27% 1.26% 1.08% 0.83% 0.67%

 أصحابحقوق متوسط معدل العائد على      

 حسابات االستثمار% 1.75% 1.76% 1.57% 1.15% 0.86%
 أصحابنسبة احتياطي معادلة األرباح / حقوق      

 حسابات االستثمار% 0.21% 0.16% 0.16% 0.19% 0.17%
 أصحاب/ حقوق نسبة احتياطي مخاطر االستثمار     

 حسابات االستثمار 0.00% 0.15% 0.15% 0.12% 0.04%
 
 

  (44, 3, 1) البحرين المركزيعقوبات مصرف  4.12
 .الفترةمصرف البحرين المركزي خالل  من قبل عقوباتلم تفرض أي 

 


