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ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، نحــن فــي مصــرف الســام-البحرين اســتطعنا ارتيــاد آفــاق جديــدة، واإلبــداع 
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ــة. ــواق المالي ــة واألس ــول، والخزين ــركات وإدارة األص ــة للش ــات المصرفي ــة والخدم ــة الخاص المصرفي
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مـتـنــــوع
مـتـطـــــور

مـخــتـــلـــــــف

رؤيـتـنـــا
أن نصبح قوة إقليمية مؤثرة في صناعة الصيرفة اإلسامية من خال 
الشريعة  أحكام  مع  ومتوافقة  مبتكرة  مصرفية  منتجات  توفير 

اإلسامية لمختلف القطاعات المستهدفة. 

رسـالـتـنـــا
أن نصبح مصرفا متكامًا يوفر خدمات مالية إسامية شاملة.	 

أن نخلق حضورًا قويا في عدد من البلدان المختارة.	 

أن نبني ونشكل إسما تجاريا رائدًا في عالم الصيرفة اإلسامية.	 

بناًء 	  ومساهمينا  لمستثمرينا  المجزية  المالية  العوائد  نحقق  أن 
على رغباتهم اإلستثمارية ونسبة المخاطر المستهدفة.

رؤيتنا ورسالتنا          |



 نبذة عن02
المصرف

فـي  السـام-البحرين  مصـرف  تأسـس 
البحريـن  مملكـة  فـي   2006 ينايـر   19
بـرأس مال مدفـوع يبلـغ 120 مليـون دينار 
بحرينـي )318 مليـون دوالر أمريكي(، وقد 
طـرح أكبر اكتتـاب عام في تاريـخ المملكة 
حيـث بلغـت حصيلتـه أكثـر مـن 2.7 مليـار 
دينـار بحرينـي )7 مليـارات دوالر أمريكـي(. 
 17 فـي  التجاريـة  عملياتـه  المصـرف  بـدأ 
بورصـة  فـي  إدراجـه  وتـم   ،2006 أبريـل 
فـي  ثـم   ،2006 أبريـل   27 فـي  البحريـن 
سـوق دبـي المالي فـي 26 مـارس 2008.

العموميـة  الجمعيـة  قـرار  أعقـاب  فـي 
السـام-البحرين  لمصـرف  العاديـة  غيـر 
مايـو   4 فـي   عقـد  الـذي  االجتمـاع  خـال 
إجـراءات  المصـرف  اسـتكمل   ،2009
الدمـج مـع بنـك البحريـن السـعودي فـي 
 ،2014 2 فبرايـر  2011. وفـي  22 ديسـمبر 
أعلن مصـرف السـام-البحرين وبي ام اي 
بنـك ش.م.ب )م( عـن اسـتكمال عمليـة 
دمج المؤسسـتين الرائدتيـن بعد الحصول 
المصرفيـن  مسـاهمي  موافقـة  علـى 
غيـر  العموميـة  الجمعيـة  اجتماعـي  فـي 
العاديـة لـكل منهمـا. وقـد تمـت عمليـة 
مـن  سـهما   11 تبـادل  طريـق  عـن  الدمـج 
أسـهم مصرف السـام -البحريـن مقابل 
كل سـهم واحـد مـن أسـهم بـي ام اي 
مصـرف  اسـتحوذ  بموجبـه  والـذي  بنـك، 
 58,533,357 علـى  السـام-البحرين 
سـهما مـن أسـهم بـي ام اي بنـك بقيمـة 
مـع  سـهم  لـكل  واحـد  بحرينـي  دينـار 
إصدار 643,866,927 سـهمٍا من أسـهم 
مصـرف السـام-البحرين تبلـغ قيمة كل 
30 مـارس  100 فلـس. وكمـا فـي  منهـا 
بيانـات  بتحديـث  المصرفـان  قـام   2014
عمليـة  يعكـس  بمـا  التجـاري  سـجلهما 
ام  بـي  أصبـح  ثـم  ومـن  األسـهم،  تبـادل 
اي بنـك شـركة تابعـة مملوكـة بالكامـل 

السـام-البحرين. لمصـرف 

يوفـر مصـرف السـام-البحرين، المصرف 
الشـريعة  أحـكام  مـع  المتوافـق  الرائـد 
اإلسـامية فـي مملكـة البحريـن، لعمائه 
المنتجـات  مـن  شـاملة  مجموعـة 
والمتميـزة  المبتكـرة  الماليـة  والخدمـات 
مـن  الواسـعة  شـبكته  خـال  مـن  وذلـك 
التـي  اآللـي  الصـراف  وأجهـزة  الفـروع 
تعتمـد علـى أرقى مسـتويات التكنولوجيا 
باالحتياجـات  يفـي  بمـا  المتطـورة، 
إلـى  وباإلضافـة  المتنوعـة.  المصرفيـة 
يوفـر  لألفـراد،  المصرفيـة  الخدمـات 

المصرفيـة  الخدمـات  أيضـا  المصـرف 
للشـركات، والخدمـات المصرفية الخاصة، 
واألسـواق  والخزينـة  األصـول،  وإدارة 
الماليـة.  ويضـم فريـق اإلدارة ذو الكفـاءة 
السـام-البحرين  مصـرف  فـي  العاليـة 
االختصـاص  ذوي  مـن  مؤهلـة  نخبـة 
والخبـرة العالميـة ممـن يملكـون معرفـة 
المجـاالت األساسـية  ودرايـة واسـعة فـي 
للخدمات المصرفيـة والتمويل والمجاالت 

الصلـة. ذات 

علـى  المصـرف  حصـد   ،2018 عـام  فـي 
جائزتيـن مرموقتيـن هما “أفضـل مصرف 
المنتجـات  وجائـزة  إسـامي  تجزئـة 
ابتـكارًا”  األكثـر  اإلسـامية  المصرفيـة 
جوائـز  سـياق  ضمـن  وذلـك  البحريـن  فـي 
 Global آوتلـوك  بزنـس  “جلوبـال  مجلـة 
كمـا   البريطانيـة،   ”Business Outlook
حـاز المصرف علـى جائزة التميز للشـركات 
العاملـة  القـوى  تدريـب  مجـال  فـي 
الحفـل  فـي  فـي  وتطويرهـا  الوطنيـة 
العمـل  وزارة  تنظمـه  الـذي   34 السـنوي 
والتنميـة االجتماعيـة. والجديـر بالذكـر بـأن 
المرموقـة  بالجائـزة  حصـد  قـد  المصـرف 
“اختيـار النقـاد - كأفضـل مصـرف تجزئـة 
 2017 لعـام  البحريـن  فـي  إسـامي” 
 Cambridge IF Analytica قبـل  مـن 
المشـورة  تقديـم  فـي  المتخصصـة 
االسـتراتيجية في مجال الخدمـات المالية 
والمهنيـة  األكاديميـة  البحـوث  وإجـراء 

الماليـة. للمؤسسـات 

ومن أهم العوامل التي ساهمت في 
تعزيز مكانة المصرف المتميزة في 

األسواق:

قاعدة قوية لرأس المال المدفوع؛	 

نخبة مرموقة من المساهمين 	 
المؤسسين؛

فريق إدارة من ذوي الكفاءة والخبرة 	 
العالية؛

بنية تحتية لتقنية المعلومات تعتمد 	 
على أعلى مستويات التكنولوجيا 

المتطورة؛

حلول ومنتجات مبتكرة، تتوافق مع 	 
أحكام الشريعة اإلسامية؛

نموذج أعمال عالمي، يغطي الودائع 	 
والتمويل والمنتجات والخدمات 

االستثمارية.
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أهم المؤشرات السنوية

النصيب للسهم
)فلس(

نسبة التكلفة إلى الدخل
)نسبه مئويه(

إجمالي االيرادات التشغيلية
)مليون(

26 د.ب )69 دوالر أمريكي(

46 د.ب )122 دوالر أمريكي(

59 د.ب )156 دوالر أمريكي(

62 د.ب )165 دوالر أمريكي(

57 د.ب )150 دوالر أمريكي(

صافي األرباح
)مليون(

12 د.ب )42 دوالر أمريكي(

16 د.ب )28 دوالر أمريكي(

11 د.ب )43 دوالر أمريكي(

18 د.ب )48 دوالر أمريكي(

19 د.ب )49 دوالر أمريكي(

إجمالي األصول
)مليون(

1٫955 د.ب )5,186 دوالر أمريكي(

1٫657 د.ب )4٫395 دوالر أمريكي(

1٫681 د.ب )4٫460 دوالر أمريكي(

1٫589 د.ب )4,215 دوالر أمريكي(

1,710 د.ب )4,537 دوالر أمريكي(

إجمالي الحقوق
)مليون(

392 د.ب )872 دوالر أمريكي(

320 د.ب )849 دوالر أمريكي(

325 د.ب )862 دوالر أمريكي(

304 د.ب )806 دوالر أمريكي(

305 د.ب )809 دوالر أمريكي(
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 أعضاء04
مجلس اإلدارة

عضو منذ: 22 مارس 2018
بدء الدورة: 22 مارس 2018

الخبرة: 16 عاما

غير تنفيذي

مجموعة  إدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس  المهيري  يوسف  بن  عمير  بن  بطي  خليفة  السيد 
اإلمارات  في  تعمل  المصالح  متعددة  محفظة  مع  استثمارية  مجموعة  وهي   ،)KBBO(
وأوروبا،  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  عبر  نشاطاتها  وتتشعب  المتحدة  العربية 
والواليات المتحدة األمريكية. وتتضمن محفظة الشركة االستثمارية ونشاطاتها التشغيلية 
والخدمات  والتجزئة،  والتعليم،  الصحية،  الرعاية  مجال  في  المتخصصة  الشركات  إدارة 

المالية، والتكنولوجيا، وغيرها من التخصصات.

عاما   16 من  ألكثر  تمتد  بخبرة  يتمتع  مرموق،  إماراتي  أعمال  رجل  المهيري  خليفة  والسيد 
في مجال المشاريع االستثمارية والمالية. إذ بدأ مسيرته المهنية في شركة بترول أبوظبي 
الوطنية )أدنوك(، حيث اكتسب خبرة واسعة في المجال المالي، ثم أسس “بيت الوساطة 
اإلدارة.  لمجلس  ورئيسا  تنفيذيا  مديرًا   2006 العام  في  وُعين  المحدودة”  المالية  لألوراق 
أسس السيد خليفة المهيري شركة “ون فاينينشال ماركيتس”، وهي شركة وساطة تخضع 
وخبراتها  العالمي  بتواجدها  وتتميز  المتحدة  المملكة  في  المالي  السلوك  هيئة  لرقابة 
المحلية عبر المكاتب التي تمتلكها بشكل كامل أو مكاتبها الرديفة المنتشرة في الشرق 
األوسط، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا. وإضافة إلى المنصب 
البحرين، يشغل السيد خليفة  الذي يشغله بصفته رئيسا لمجلس إدارة مصرف السام - 
المهيري منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “إن إم سي للرعاية الصحية”، حيث كان 
له دور قيادي في إنجاح عملية طرح أسهم الشركة لاكتتاب العام واإلدراج الممتاز للشركة 
رئاسة مجلس  2012. كما تضمنت مسؤولياته  العام  المالية في  لندن لألوراق  في بورصة 
ذ.م.م.”،  إنفيستمنت  “إنفينيت  وشركة  للصرافة،  المحدودة  ترافيليكس  مجموعة  إدارة 
مجلس  رئيس  نائب  منصب  يشغل  كما   ، )First Energy Bank(األول الطاقة  ومصرف 

إدارة شركة “سنتشورين لاستثمار”.

أمضى السيد خليفة المهيري سنواته الدراسية المبكرة في المملكة المتحدة، ثم أكمل 
تعليمه في الواليات المتحدة حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات المالية 

من جامعة سوفولك في بوسطن.

سعادة السيد خليفة بطي 
بن عمير بن يوسف المهيري

رئيس مجلس اإلدارة
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سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عضو منذ: 5 مايو 2014غير تنفيذي

بدء الدورة: 22 مارس 2018

الخبرة: 23 عاما

يمتلك سعادة الشيخ خالد المعشني خبرة تتجاوز 23 عاما، ويشغل مناصب إدارية هامة إذ أنه رئيس مجلس إدارة بنك مسقط ش.م.ع.ع. 
القابضة  واالستثمار  للتنمية  الدولية  ظفار  شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  المتحدة،  التمويل  لخدمات  العمانية  الشركة  إدارة  مجلس  وعضو 

ش.م.ع.ع. 

الشرقية  الدراسات  كلية  من  الدولية  الحدود  دراسات  في  الماجستير  وشهادة  االقتصاد،  في  البكالوريوس  خالد  الشيخ  سعادة  يحمل 
واألفريقية بجامعة لندن. 

السيد مطر محمد البلوشي
عضو مجلس اإلدارة 

عضو منذ: 22 مارس 2018غير تنفيذي

بدء الدورة: 22 مارس 2018

الخبرة: 22 عاما

22 عاما في مجال القطاع المالي وقطاع إدارة الصناديق. بدأ مسيرته  يتمتع السيد مطر محمد البلوشي بخبرة واسعة تمتد عبر أكثر من 
المهنية مع المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في العام 1992 حيث شغل منصب وسيط في دائرة الخزانة. ومن ثم انضم 
في العام 1995 إلى شركة أبوظبي لاستثمار وعمل مدير محفظة، لينضم بعدها إلى بنك الخليج األول في يونيو 1998 بصفته رئيسا لقسم 
الخزانة واالستثمار، ثم انتقل إلى بنك أبوظبي الوطني في العام 2001 ليعمل رئيسا لقسم النقد األجنبي والسلع. وفي فبراير 2005، أصبح 
أبوظبي  لبنك  )التابعة  المالية  للخدمات  أبوظبي  لشركة  عاما  ومديرًا  المحلية”  المال  رأس  “سوق  لمجموعة  رئيسا  البلوشي  مطر  السيد 
2006. ويعمل السيد مطر البلوشي حاليا رئيسا  الوطني(، وحصل بعد ذلك على لقب مدير أول في “مجموعة إدارة األصول” في أكتوبر 
تنفيذيا لاستثمار في شركة داس القابضة، كما أنه عضو في مجلس إدارة مصرف السام – البحرين، وبنك الطاقة األول في البحرين، وشركة 

اتصاالت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة معالم القابضة في البحرين. 

ويحمل السيد مطر البلوشي شهادة البكالوريوس في الصيرفة واإلدارة المالية من جامعة أركنساس في الواليات المتحدة األمريكية.
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السيد حسين محمد الميزة 

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

عضو منذ: 20 مارس 2012

بدء الدورة: 22 مارس 2018

الخبرة:  43 عاما

بفضل خبرته التي تتجاوز أكثر من 43 عاما، يعتبر السيد حسين محمد الميزة من أبرز الشخصيات في قطاع الصيرفة، والتمويل، والتكافل 
اإلسامي، إذ تعد من أبرز إنجازاته في حياته العملية اختياره في شهر ديسمبر من عام 2006م من قبل المؤتمر العالمي الثالث للمصارف 
اإلسامية الذي عقد في البحرين كأفضل شخصية مصرفية إسامية. في عام 1975م، ابتدأ السيد حسين الميزة مشواره المهني مع بنك 
تأسيس  في  كبيرًا  دورًا  الميزة  حسين  السيد  لعب  وقد  المصرف.  خدمات  وتطوير  تحسين  في  عاما   27 قرابة  أمضى  حيث  اإلسامي  دبي 
مصرف السام  في السودان، والبحرين، والجزائر. ويشغل السيد حسين الميزة حاليا منصب رئيس مجلس اإلدارة لمصرف السام-سيشيل، 
ورئيس مجلس اإلدارة لتوب انتربرايسز ذ.م.م. ورئيس مجلس  إدارة Lycée Fracais Jean Mermoz L.L.C. ، ومنصب نائب رئيس مجلس 
العقارية، وشركة أماك  الميزة عضوًا مؤسسا لشركة إعمار  التنفيذية لمصرف السام -الجزائر. وكان السيد حسين  اللجنة  اإلدارة، ورئيس 
للتمويل، وشركة إعمار للصناعة واالستثمار، وشركة إعمار للخدمات المالية، وشركة دبي اإلسامية للتأمين وإعادة التأمين )أمان(، ونائب رئيس 
التنفيذية  اللجنة  ورئيس  البحرين،  المالية  السيولة  إدارة  مجلس  ورئيس  السام-السودان،  لمصرف  التنفيذية  اللجنة  ورئيس  اإلدارة  مجلس 
إدارة  مجلس  ورئيس  دبي،   – للتمويل  أماك  بشركة  التنفيذية  اللجنة  ورئيس  اإلدارة  مجلس  وعضو  البحرين،  في  اإلسامية  التجارة  لشركة 
العام  المجلس  إدارة  مجلس  وعضو  دبي،   - التعاونية  اإلمارات  لجمعية  اإلدارة  مجلس  رئيس  ونائب  دبي،   - المالية  للخدمات  إعمار  شركة 
التأمين اإلسامية. كما أنه كان عضوًا في  التأمين وإعادة  التأسيسية لرابطة شركات  للبنوك والمؤسسات المالية اإلسامية، ورئيس اللجنة 

مجلس اإلدارة لجمعية اإلمارات للتأمين. 

السيد حسين الميزة خريج جامعة بيروت العربية، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الجوال بالواليات المتحدة 
األمريكية. 

السيد سالم عبد اهلل العوادي 

عضو مجلس اإلدارة

عضو منذ: 22 مارس 2018مستقل

بدء الدورة: 22 مارس 2018

الخبرة:  30 عاما 

الرئيس  نائب  منصب  يتولى  حيث  عمان،  سلطنة  في  مرموقة  شركات  عدة  في  مختلفة  مناصب  العوادي  اهلل  عبد  سالم  السيد  يشغل 
في  )ش.م.ع.ع.(  لاستثمارات  المدينة  شركة  في  إدارة  مجلس  عضو  إنه  كما  )ش.م.ع.ع.(،  التمويل  لخدمات  العمانية  للشركة  التنفيذي 
سلطنة عمان، وعضو مجلس إدارة شركة اعاف ظفار )ش.م.ع.ع.( في سلطنة عمان، وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة 
تال للتطوير )ش.م.ع.م.( في سلطنة عمان، ورئيس مجلس إدارة شركة دواجن ظفار )ش.م.ع.ع.(، وعضو مجلس إدارة شركة ظفار الدولية 
للتنمية واإلستثمار القابضة )ش.م.ع.ع.( في سلطنة عمان. ويشغل السيد سالم العوادي منصب عضو في اللجنة المصرفية والمالية في 

غرفة تجارة وصناعة عمان. 

العالي في المحاسبة من جامعة  الدبلوم   البكالوريوس في إدارة األعمال، كما يحمل شهادة  السيد سالم العوادي حاصل على شهادة 
ستراثكايد في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة لينكولن في المملكة المتحدة.
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السيد الحر محمد السويدي

عضو مجلس اإلدارة 

عضو منذ: 22 مارس 2018مستقل

بدء الدورة: 22 مارس 2018

الخبرة:  15 عاما

السيد الحر محمد السويدي هو خبير استراتيجي في االستثمار يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاما في مجال االستثمارات وإدارة المحافظ االستثمارية 
في كل من األسهم المدرجة والخاصة. وهو يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة في مصرف السام-البحرين ومدير محفظة في هيئة 
أبوظبي لاستثمار )ADIA(، اإلمارات العربية المتحدة. في بداية مسيرته المهنية في عام 2004، شغل السيد الحر السويدي مناصب قيادية 
في هيئة أبوظبي لاستثمار كمدير للصندوق ومدير لاستثمار. كما عمل أيضا في عدد من المجالس االستشارية للشركاء العامة والشركات 
الدولية الخاصة التي تضم ليونارد غرين وشركاؤه، ومجموعة باكستون، ومجموعة كاراليل، وأبولو لإلدارة العالمية، وآريس لإلدارة ، وشركة 

سيلفر ليك بارتنرز.

والسيد الحر السويدي حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة شابمان، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية.

السيد خالد سالم الحليان 

عضو مجلس اإلدارة 

عضو منذ: 24 فبراير 2015مستقل

بدء الدورة: 22 مارس 2018

الخبرة:  33 عاما

يتمتع السيد خالد سالم الحليان بخبرة عالية المستوى تربو على 33 عاما شملت مختلف قطاعات المال واألعمال، وهو يتقلد حاليا منصب 
شغل  الحافلة،  المهنية  مسيرته  خال  للطيران.  دبي  مدينة  مؤسسة  في  المخاطر  وتقييم  الداخلي  التدقيق  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
السيد خالد الحليان عدد من المناصب القيادية في مصرف اإلمارات المركزي، ودائرة التنمية االقتصادية بدبي، إلى جانب دوره المحوري في 
تأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي، ورئاسة دائرة المالية، وتأسيس دائرة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران. 
الداخليين اإلماراتية، وجمعية  المدققين  العقارية، وجمعية  التنمية االقتصادية، وشركة إعمار  إدارة  الحليان تأسيس  السيد خالد  كما دعم 
الخدمات  ومراقبة  بدبي،  المدني  والطيران  بدبي،  العالمي  التجاري  والمركز  دبي،  ألمنيوم  لشركة  المشاريع  وهيكلة  اإلماراتية،  الجولف 
لتدريب وتأهيل األطفال  النور  الجديد لمركز  المبنى  إنشاء  تنفيذ  الحليان على  السيد خالد  المركزي. كما أشرف  المصرفية بمصرف اإلمارات 
ذوي االحتياجات الخاصة في دبي. ويتقلد السيد خالد الحليان عددًا من المناصب الهامة فهو نائب الرئيس لجمعية التدقيق اإلماراتية، ورئيس 

مجلس إدارة مركز النور لاحتياجات الخاصة بدبي، ورئيس مجلس إدارة إعمار الجنوب بدبي، ومستشار شركة أماك العقارية. 

يحمل السيد خالد الحليان شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة برادفورد - المملكة المتحدة، وبكالوريوس في إدارة األعمال من 
جامعة اإلمارات - إمارة العين.
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السيد زايد علي األمين

عضو مجلس اإلدارة 

عضو منذ: 22 مارس 2018مستقل

بدء الدورة: 22 مارس 2018

الخبرة:  19 عاما

السيد زايد علي األمين رجل أعمال بحريني يتمتع بخبرة تزيد عن 19 عاما في قطاعي المالية واالستثمار، ويشغل حاليا منصب عضو مجلس 
اإلدارة التنفيذي لاستثمارات في شركة علي راشد األمين، وعضو مجلس إدارة شركة مداد الخليج للطاقة )أم جي إي(، وعضو مجلس إدارة 
مصرف السام البحرين، وعضو مجلس إدارة توماتو للدعاية، وعضو مجلس إدارة راماكازا اللوجستية،  كما كان في السابق عضو مجلس 
إدارة شركة تخزين األغذية )فسكو(  في المملكة العربية السعودية.  وقبل انضمامه إلى مجموعة األمين عمل لدى بنك البحرين الوطني 

)أن بي بي(، و وتوري لو الدولية إلدارة األصول )تيلني(.

السيد زايد األمين حاصل على دبلوم إدارة األعمال من كلية ناڤارو )أن سي( تكساس، ودرجة الدراسات العليا في المالية واالستثمار من كلية 
لندن لإلدارة والمالية )أل أس بي أف(،  كما حضر العديد من الدورات التنفيذية في اإلدارة والمالية واالستثمار.

السيد سلمان صالح المحميد 

عضو مجلس اإلدارة 

عضو منذ: 15 فبراير 2010مستقل

بدء الدورة: 22 مارس 2018

الخبرة: 33 عاما

يعتبر السيد سلمان صالح المحميد من الشخصيات المرموقة في عالم المال واألعمال وذلك بفضل خبرته التي تمتد إلى أكثر من 33 عاما. 
ويشغل السيد سلمان المحميد حاليا منصب رئيس لجنة التدقيق في مصرف السام- البحرين، وكما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
خدمات مطار البحرين الدولي، ونائب رئيس مجلس إدارة دار الباد، وهو كذلك العضو المنتدب وممثل المالك في الشركة العالمية للفنادق، 
وجلوبال اكسبرس، وموفنبيك البحرين. وقد شغل السيد سلمان المحميد سابقا منصب عضو مجلس إدارة البنك البحريني السعودي فضًا 
ماغنا  لشركة  االستثماري  المدير  منصب  أيضا  شغل  كما  االستراتيجيات،  ولجنة  االستثمارية  واللجنة  التنفيذية،  اللجنة  في  عضوًا  كونه  عن 

القابضة. 

السيد سلمان المحميد حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال، وماجستير في إدارة الفنادق، وبكالوريوس في اإلدارة العامة.
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السيد خالد شهاب الدين ماضي

عضو مجلس اإلدارة 

عضو منذ: 22 مارس 2018مستقل

بدء الدورة: 22 مارس 2018

الخبرة: 20 عاما

الخاصة والتجارية واالستثمارية.  20 عاما شملت جميع قطاعات الصيرفة  تزيد على  الدين ماضي خبرة واسعة  يمتلك السيد خالد شهاب 
المؤسسة عام  ليفينغ سولوشنز  أدفانسد  التنفيذى لشركة  الرئيس  البحرين،  السام -  إدارة لمصرف  ويشغل حاليا منصب عضو مجلس 
2013. وقد بدأ مسيرته المهنية مع شركة “ميريل لينش” حيث عمل مستشارًا ماليا اول لمدة ثماني سنوات، وأسس بعدها في العام 2002 
بها  عمل  حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  المالية  االستشارات  مجال  في  كبيرًا  نجاحا  حققت  التي  االستثمارية  للحلول  إنفينيتي  شركة 
2005، أصبح السيد خالد ماضي أحد األعضاء المؤسسين، ومديرًا تنفيذيا، وعضوًا في مجلس شركة  مؤسس والمدير العام. وفي العام 
“المال كابيتال” التي تم تأسيسها بناء على توجهات تجارية رئيسية ثاث تضمنت توسعة بارزة في خدمات الوساطة في المملكة العربية 

السعودية، وإدارة األصول في البحرين، والتجارة العالمية للملكية مع التركيز على آسيا.

ويحمل السيد خالد ماضي شهادة البكالوريوس في التسويق والتمويل من كلية إدارة األعمال في جامعة بوسطن.



10
الشيخ عدنان عبد اهلل القطان 

رئيس الهيئة

النبوي  والحديث  الكريم  القرآن  في  الماجستير  درجة  على  حائز  القطان  عدنان  الشيخ 
ودرجة  السعودية،  العربية  المملكة   - المكرمة  مكة  في  القرى  أم  جامعة  من  الشريف 
 – المنورة  المدينة  في  اإلسامية  الجامعة  من  اإلسامية  الشريعة  في  البكالوريوس 
العدل  لوزارة  التابعة  الكبرى  الشرعية  بالمحكمة  قاضي  وهو  السعودية  العربية  المملكة 
في  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئات  في  عضو  القطان  عدنان  الشيخ  البحرين.  بمملكة 
عدد من البنوك والمؤسسات المالية، كذلك يرأس جمعية السنابل لرعاية األيتام بمملكة 
البحرين، وهو أيضا رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية التابعة للديوان الملكي 
الفاتح  أيضا خطيب جامع مركز أحمد  للحج. وهو  البحرين  بعثة  البحرين، ورئيس  بمملكة 
اإلسامي. كما أسهم الشيخ عدنان القطان في وضع مسودة قانون األحوال الشخصية 
والحلقات  التدريبية  والدورات  اللجان اإلسامية  العدل. ويشارك بصورة منتظمة في  بوزارة 

الدراسية والمؤتمرات.

 أعضاء هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية

د. محمد عبد الحكيم زعير 
نائب رئيس الهيئة

الدكتور محمد زعير حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد اإلسامي، ودرجة الماجستير 
والدبلوم  اإلدارية،  العلوم  في  البكالوريوس  ودرجة  )اقتصاد(،  اإلسامية  الشريعة  في 
والرقابة  الفتوى  هيئة  في  عضو  الحكيم  عبد  والدكتور  اإلسامية.  الدراسات  في  العالي 
الشرعية لعدد من المؤسسات المالية كما تشمل خبراته السابقة العمل لمدة 18 عاما لدى 
بنك مصر المركزي، كما شغل أيضا مناصب مختلفة منها رئيس إدارة الرقابة الشرعية في 

بنك دبي اإلسامي.

هيئة  عضو  توقف   ،2019 مارس   20 في  المنعقد  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  من   *
الفتوى والرقابة الشرعية عن شغل منصبه.
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د. فريد يعقوب المفتاح 
عضو الهيئة

د. عزالدين بن زغيبة 
عضو الهيئة

د. محمد قسيم 
عضو الهيئة

وهو  البحرين،  مملكة  في  واألوقاف  اإلسامية  والشؤون  العدل  بوزارة  اإلسامية  الشؤون  وزارة  وكيل  منصب  المفتاح  فريد  الدكتور  يشغل 
عضو في المجلس األعلى للشؤون اإلسامية، وقاضي سابق في المحكمة الكبرى الشرعية االستئنافية. يرأس الدكتور فريد الهيئة الشرعية 
للمصرف الخليجي التجاري، كما عمل سابقا بصفته محاضرًا في جامعة البحرين، وله العديد من البحوث واألوراق العلمية المنشورة. الدكتور 

فريد حاصل على شهادة الدكتوراة في الفلسفة اإلسامية من جامعة أدنبرة في بريطانيا.

الدكتور عزالدين بن زغيبة حاصل على دكتوراه الدولة في المعامات المالية ودكتوراه المرحلة الثالثة في مقاصد الشريعة وليسانس في 
أصول الفقه ناب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف السام الجزائر وعضو في عدة هيئات ورئيس قسم الدراسات والنشر والشؤون 
الخارجية بمركز جمعة الماجد لمدة 20 عاما وله أكثر من عشرين بحث منشور وكتابين في مقاصد الشريعة وأكثر من 115 مقال منشور 

وأكثر من 10 حصص تلفزيونية في المالية اإلسامية.

* من اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 20 مارس 2019 ، توقف عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن شغل منصبه.

الدكتور محمد قسيم من علماء الشريعة في مجال الصيرفة اإلسامية، وهو يخدم الصناعة المالية اإلسامية عن طريق تقديم خدمات 
استشارات شرعية والتدريب والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وهو عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعديد من البنوك والمؤسسات 
والرقابة  الفتوى  هيئة  رئيس  أنه  كما  وغيرها،  للتمويل  أماك  وشركة  ماليزيا،  في  بنك  دويتشه  اإلسامي،  دبي  بنك  مثل  اإلسامية  المالية 
الشرعية للصيرفة اإلسامية في سلك بنك لمتد. وقد كان الدكتور عضوا في هيئة الفتوى الشرعية للبنك المركزي لباكستان، كما أنه كان 
عضوا في هيئات شرعية لبنوك ومؤسسات أخرى مثل بنك أبوظبي التجاري، بنك رأس الخيمة وسوق دبي المالي. والدكتور محمد قسيم 
حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة اإلسامية العالمية بإسام آباد، وقام بالتدريس فيها في مختلف الكليات والمراحل من 1987م إلى 

2008م، كما أنه عمل رئيسا لإلدارة الشرعية في بنك دبي اإلسامي لباكستان لعشر سنين.

* من اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 20 مارس 2019 ، توقف عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن شغل منصبه.
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التنفيذية

السيد رفيق النايض 
الرئيس التنفيذي للمجموعة

الخبرة: 26 عاما

 26 بالمنطقة حيث يتمتع بخبرة تزيد عن  المتمرسين  النايض من المصرفيين  السيد رفيق 
السام-البحرين  مصرف  إلى  انضم  وقد  المالية.  والخدمات  المصارف  قطاع  في  عاما 
بنك  دويتشه  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  يشغل  كان  حيث  بنك  دويتشه  من  قادما 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى جانب عمله كرئيس إقليمي لدويتشه بنك 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة كما شغل منصب رئيس تنفيذي لفرع دويتشه بنك بمركز 
منصب  النايض  رفيق  السيد  شغل  بنك  دويتشه  إلى  إنضمامه  وقبل  العالمي.  المالي  دبي 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية لاستثمار. وقبل ذلك تولى العديد من المناصب العليا 

الدولية في قطاعي النفط والغاز والخدمات المالية.

السيد أنور محمد مراد 
نائب الرئيس التنفيذي 

الخبرة: 25 عاما

يتمتع السيد أنور مراد بخبرة تربو على 25 عاما في مجاالت الصيرفة الخاصة، والخزانة، وإدارة 
السام- الحالي مع مصرف  المنصب  تقلده  المصرفية. قبيل  والخدمات  السوق،  مخاطر 
الخاصة  الصيرفة  إدارة  رئيس  ـ  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  أنور  السيد  شغل  البحرين، 
بالمصرف منذ مايو 2006م. قبل انضمامه إلى مصرف السام-البحرين، عمل السيد أنور 
في بنك مسقط - البحرين كرئيس للصيرفة الخاصة. وقبل ذلك شغل أيضا منصب مدير 
الخزانة  مخاطر السوق اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ورئيس عمليات 
مع بنك إي بي إن أمرو البحرين، هذا باإلضافة إلى تقلده لعدد من المناصب اإلدارية الهامة 
ــ البحرين. يمتلك السيد أنور معرفة مستفيضة، وخبرة طويلة في الخدمات  مع سيتي بنكـ 
المصرفية للمستهلكين الدوليين، والخزانة، ومنتجات االستثمار بدءًا من سوق المال، وأوراق 

النقد األجنبية، والديون الثانوية، وهيكلة المنتجات. 
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السيد إيهاب عبداللطيف أحمد 
رئيس الشئون القانونية، أمين سر مجلس اإلدارة ومستشار  رئيس مجلس 

اإلدارة 

الخبرة: 22 عاما

يمتلك السيد إيهاب أحمد مجموعة واسعة من الخبرات المهنية تزيد عن 22 عاما في جميع التخصصات القانونية الرئيسية، بما في ذلك 
الخدمات المصرفية االستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات، والقانون الجنائي، و قانون العمل، والقوانين الدولية العامة والخاصة. وقبل 
انضمامه إلى مصرف السام، كان المستشار العام وأمين سر مجلس اإلدارة ورئيس الشؤون القانونية ورئيس قسم اإللتزام ومكافحة غسيل 
بين مجلس  الرئيسية  االتصال  إيهاب نقطة  السيد  البحرين )First Energy Bank-Bahrain(. وكان  األول -  الطاقة  األموال في مصرف 
اإلرشادية حول مبادئ وممارسات حوكمة  المشورة والتوجيهات  المصرف والمساهمين، حيث يقدم  بين  التنفيذية وكذلك  اإلدارة واإلدارة 
 )IIB( الشركات. وعمل السيد إيهاب كرئيس قسم الشؤون القانونية واإللتزام ومكافحة غسيل األموال في بنك االستثمار الدولي - البحرين
وشغل منصب رئيس الشؤون القانونية ورئيس قسم مكافحة غسيل األموال وأمين سر مجلس اإلدارة لشركة الخليج للتمويل واالستثمار. 
كما عمل أيضا في عدد من الشركات الرائدة في مملكة البحرين وقبل 15 عاما من وصوله إلى مملكة البحرين، خدم السيد إيهاب كمستشار 

قانوني لوزارة العدل في السودان.

يحمل السيد إيهاب درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق - جامعة الخرطوم، السودان. وفي يناير 2017 ، حصل على الدبلوم 
الدولي في الحوكمة والمخاطر واإللتزام من وكالة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت وجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. وهو حاصل 
أيضا على شهادة بار السودانية من السودان وهو عضو مسجل في جمعية المحامين السودانيين كمحامي أمام مختلف محاكم القانون 
وهو موظف اإللتزام المعتمد من األكاديمية األمريكية لإلدارة المالية - دبي، اإلمارات العربية المتحدة. في عام 2014، تم منح السيد إيهاب 

جائزة أفضل مسؤول مكافحة غسيل األموال في مجلس التعاون الخليجي.

السيد يوسف أحمد إبراهيم 
الرئيس المالي  

الخبرة: 25 عاما

السيد يوسف إبراهيم هو مصرفي متمرس يمتلك أكثر من 25 عاما من الخبرة في مجاالت المالية والتدقيق. وهو المسؤول األول 
التخطيط  في  المساهمة  مسؤولياته  أهم  بين  ومن  لها  التابعة  والشركات  للمصرف  والضريبية  المالية  اإلدارة  ومراقبة  إدارة  عن 
االستراتيجي للمصرف وقيادة وتوجيه عملية الميزانية والمحافظة على إطار محاسبي مناسب وإنشاء نظام فعال إلدارة التكاليف 
من  ألكثر  األول  الطاقة  بنك  في  المالي  الرئيس  منصب  يوسف  السيد  شغل  السام،  مصرف  إلى  انضمامه  قبل  الداخلية.  والرقابة 
التدقيق وضمان جودة األعمال  الداخلي وعمل أيضا في دائرة  الرئيس للتدقيق  الدولي كنائب  الخليج  9 سنوات. كما عمل في بنك 
المتحدة  الواليات  برايس ووتر هاوس كوبرز “PricewaterhouseCoopers”. السيد يوسف هو محاسب قانوني معتمد من  في 

األمريكية وهو عضو في المعهد األمريكي للمحاسبين المعتمدين.



|      أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية14

السيد عبد الكريم تركي 
الرئيس المسئول عن العمليات  

الخبرة:  38 عاما

الداخلية، إدارة  38 عاما في مجال الخزانة، والعمليات، والتدقيق، والرقابة  السيد عبد الكريم تركي مصرفي محنك يتمتع بخبرة تربو على 
معالجة األصول وإدارة المخاطر، وقد كان من المشاركين الرئيسيين في إنشاء وهيكلة المصرف، وتأسيس إدارة العمليات. وقد تم تعيينه 
وتحويل  االستحواذ  عمليتي  نجاح  في  رئيسيا  دورًا  له  وكان  المصرفية  للخدمات  األساسي  للنظام  والتنفيذ  االختيار  لجنة  في  رئيسيا  عضوًا 
مع  للعمل  انضمامه  قبيل  أخرى.  رئيسية  إدارية  لجان  في  عضويته  إلى  باإلضافة  السام-البحرين  مصرف  إلى  بنك  اي  ام  بي  أعمال  كافة 
المصرف في عام 2006م، شغل السيد عبد الكريم منصب نائب رئيس عمليات الخزانة في سيتي بنك البحرين حيث اكتسب خبرته من خال 
ترؤسه للعديد من اإلدارات والوحدات. كما شارك عبد الكريم أيضا في إطاق الخدمات المصرفية اإلسامية لاستثمار سيتي بنك. السيد عبد 

الكريم حاصل على درجة الماجستير في االستثمار والتمويل من جامعة هال في المملكة المتحدة. 

السيد أحمد عبد اهلل سيف 
رئيس االستحواذات االستراتيجية وإدارة االستثمارات 

الخبرة:  12 عاما

يمتلك السيد أحمد سيف خبرة تتجاوز 12 عاما في القطاع المصرفي. قبيل التحاقه بمصرف السام في عام 2008م كمدير ضمن فريق 
االستثمار، عمل السيد أحمد في مصرف ”دي بي اس” بسنغافورة كمحلل استثماري. في عام 2012م، تقلد السيد أحمد منصب قسم رئيس 
إداراة االستثمارات، ليتولى بعدها في عام 2016م منصب رئيس االستحواذات االستراتيجية وإداراة االستثمارات للمجموعة. السيد أحمد عضو 
في مجالس اإلدارة عدد من الشركات التابعة لمصرف السام منها مصرف السام-سيشيل، شركة ”إن إس القابضة ذ.م.م“، وشركة ساما 
االستثمارية، وهو يحمل شهادة الماجستير في المالية والقانون المالي مع مرتبة الشرف من جامعة ”سو أس“ في لندن بالمملكة المتحدة، 

وشهادة البكالوريوس في التجارة، تخصص المال واالقتصاد من جامعة ”دي بول“ األمريكية.



15 أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية          |

السيد حسين علي عبدالحق 
رئيس الخزينة واألسواق المالية

الخبرة:  18 عاما

يتمتع السيد حسين عبد الحق بخبرة متميزة في مجال الخزينة واألسواق المالية من خال خبرته العملية التي امتدت إلى اكثر من 18 عاما 
حيث عمل في مجال إدارة السيولة واالستثمار في أسواق المال المختلفة، هيكلة المنتجات اإلسامية، وأدوات التحوط وإدارة العاقات مع 
اضطلع  حيث  الخزينة،  دائرة  في  كتنفيذي  2007م  عام  في  السام-البحرين  مصرف  إلى  حسين   السيد  انضم  المصرفية.  المؤسسات 
العام  في  السعودي  البحرين  وبنك  السام  مصرفي  في  الخزينة  قسمي  دمج  عملية  وقاد  الدائرة،  أقسام  مختلف  تأسيس  بمسؤولية 
2010م، ومرة أخرى مع بي ام اي بنك في عام 2014م. قبل التحاقه للعمل مع مصرف السام، عمل السيد حسين  سابقا في دائرة الخزينة 
مع بيت التمويل الكويتي بالبحرين لمدة تزيد عن 5 سنوات. السيد حسين خريج جامعة البحرين بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في برنامج 

الماجستير في التمويل والصيرفة اإلسامية، كما أنه يحمل شهادة محلل المالي المعتمد )CFA( من الواليات المتحدة األمريكية.

السيد أحمد  جاسم مراد 
رئيس الخدمات المصرفية للشركات

الخبرة:  22 عاما

يمتلك السيد أحمد جاسم مراد أكثر من 22 عاما من الخبرة في القطاع المصرفي والتي تغطي مجاالت تشمل الخدمات المصرفية لألفراد 
والشركات والخدمات التجارية. قبل انضمامة إلى مصرف السام-البحرين، شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات وعضو في 
لجنة االئتمان في بنك البحرين الوطني.  يحمل السيد أحمد  درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة سينت إدوارد - أوستن، تكساس، 
الواليات المتحدة األمريكية و ودبلوم في الدراسات التجارية من جامعة البحرين و شهادة الدبلوم من جامعة فرجينيا بالواليات المتحدة 

األمريكية. باالضافة الي حضوره لعدد من الدورات التدريبية داخل وخارج مملكة البحرين.
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السيد علي حبيب قاسم 
رئيس الخدمات المصرفية الخاصة  

الخبرة:  19 عاما

العمل  في  عاما   19 تتجاوز  التي  خبرته  بفضل  وذلك  العماء،  عاقات  إدارة  في  ومختص  متمرس  مصرفي  هو  قاسم  حبيب  علي  السيد 
2011م، وعمل في عدد من المصارف المحلية، إذ كان  المصرفي االستثماري الخاص والمؤسسي. قبيل التحاقه بمصرف السام في عام 
مسؤواًل عن العمليات المصرفية المؤسسية، وإدارة عاقات العمل مع المؤسسات المالية والحكومية. يحمل السيد علي شهادة الماجستير 

في العلوم من جامعة إيمرسون ببوستن في الواليات المتحدة األمريكية.

السيد محمد يعقوب بوحجي 
رئيس الخدمات المصرفية لألفراد

الخبرة:  15 عاما

2006م للعمل مع  المصرفية، وقد انضم في عام  15 عاما في مجال االستشارات والخدمات  تزيد عن  السيد محمد بوحجي خبرة  لدى 
مصرف السام-البحرين حيث تولى عملية تأسيس قسم التدقيق الداخلي، ووضع السياسات واإلجراءات المصرفية لمختلف دوائر المصرف 
خال عملية التأسيس. وقد انتقل السيد محمد في عام 2009م إلى قسم الخدمات المصرفية لألفراد حيث عمل على تطوير المنتجات 
والخدمات المقدمة لألفراد، ووضع األنظمة التقنية والسياسات الرئيسة للمصرف. ولقد كان له دورًا هاما في نجاح عمليتي االستحواذ التي 
قام بها المصرف على البنك البحريني السعودي وبي ام اي بنك، حيث كان عضوًا في لجنة االندماج، وفي عدد من اللجان األخرى بما في 
ذلك لجنة تقنية المعلومات ولجنة أمن المعلومات. قبل التحاقه للعمل مع المصرف، عمل السيد محمد مع شركة إرنست ويونغ في دائرة 
خدمات مخاطر العماء، حيث كان مسؤواًل عن التدقيق، وتقديم االستشارات للمؤسسات المالية الكبرى والهيئات الحكومية داخل البحرين 
وخارجها. يحمل السيد محمد درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستراثكايد لألعمال اإلدارية من جاسكو، بالمملكة المتحدة، 
ودرجة البكالوريوس في المحاسبة. كما استكمل أيضا دورات إدارية في كلية إدارة األعمال في جامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية، 

وكلية آيفي لألعمال في كندا.
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السيد صادق الشيخ 
رئيس المعامات المصرفية الدولية

الخبرة: 21 عاما

21 عاما في القطاع المصرفي التجاري بمملكة البحرين. يدير السيد صادق  السيد صادق الشيخ هو مصرفي محترف يتمتع بخبرة تزيد عن 
 ،)CIS( االستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق األوسط، وشمال إفريقيا، وشرق إفريقيا وجنوب آسيا، ورابطة الدول المستقلة
حيث عمل على تطوير المنتجات التمويلية التي تشمل على التمويات الدولية، والخدمات المصرفية المراسلة، وأدوات تمويل التجارة العالمية، 
وتأمين ائتمان الصادرات، هذا باإلضافة إلى توليه مهام مراجعة الحد االئتماني للبلدان والمصارف. قبل انضمامه إلى مصرف السام-البحرين 
في عام 2014، تقلد السيد صادق منصب رئيس المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في بي ام اي بنك لمدة 10 سنوات، كما شغل أيضا 
المصرفية  الخدمات  ودائرة  المخاطر،  وإدارة  العمليات  دائرة  في  لاستثمار  العربية  الشركة  في  سنوات   7 لمدة  العليا  المناصب  من  العديد 
الدولية، والتي تغطي المؤسسات المالية، والشركات العاملة في األسواق الدولية. السيد صادق حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة 

األعمال تخصص المالية والتسويق من جامعة بنغالور.

السيد كريشنان هاريهاران 
رئيس إدارة المخاطر

الخبرة:  34 عاما

السيد كريشنان هاريهاران هو مصرفي متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 34 عاما في البنوك التقليدية واإلسامية في المنطقة والهند. قبل 
انضمامه إلى مصرف السام - البحرين في عام 2019، عمل السيد كريشنان في بنك اإلثمار - البحرين كرئيس إدارة المخاطر. وقبل ذلك كان 
جزءًا من فريق تأسيس لبنك العز اإلسامي في سلطنة ُعمان. وهو حاصل على درجتي بكالوريوس في التجارة واالقتصاد من جامعات في 

الهند. كما يحمل درجة الماجستير في اإلدارة المالية من معهد جاماناالل باجاج للدراسات اإلدارية في مومباي – الهند.
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السيد عيسى عبداهلل بوحجي 
رئيس التدقيق الداخلي

الخبرة: 18 عاما

التجارية والهيئات الحكومية،  المالية، والمؤسسات  18 عاما في مجاالت االستشارات، والخدمات  لدى السيد عيسى بوحجي خبرة تزيد عن 
والتدقيق الداخلي. قبل انضمامه إلى مصرف السام-البحرين، شغل السيد عيسى منصب رئيس التدقيق الداخلي، وأمين سر مجلس إدارة 
أحد البنوك االستثمارية اإلسامية في مملكة البحرين، كما أنه قضى سنواته األولى المهنية في العمل مع شركة إرنست ويونغ حيث عمل 
في مجموعة خدمات التدقيق والضمان ومجموعة خدمات االستشارات التجارية والمخاطر المسؤولة عن تقديم خدمات  التدقيق الداخلي 
وإدارة المخاطر. يشغل حاليا السيد عيسى منصب عضو غير تنفيذي في لجنة التدقيق في شركة منارة للتطوير العقاري ش.م.ب )مقفلة(، 
وكما شغل منصب عضو مجلس إدارة ولجنة التدقيق في مصرف السام-الجزائر، وعضو مجلس إدارة في بي ام اي بنك، وعضو مجلس 
إدارة مرحلي في بي ام اي أو بنك في سيشل. باإلضافة إلى ذلك، شغل السيد عيسى في عام 2009م منصب عضو مجلس إدارة ولجنة 
السيد عيسى  2012م.  أواخر عام  السام-البحرين في  االندماج مع مصرف  اكتمال عملية  السعودي وذلك قبل  البحريني  للبنك  التدقيق 
األمريكي  المعهد  في  عضو  وهو  هامشاير،  نيو  والية  من  ترخيص  ويحمل  األمريكية،  المتحدة  الواليات  من  معتمد  قانوني  محاسب  هو 

للمحاسبين القانونيين، وحاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين.

السيدة منى البلوشي 
رئيس الموارد البشرية والشئون اإلدارية

الخبرة: 20 عاما

 انضمت السيدة منى البلوشي إلى مصرف السام-البحرين منذ التأسيس في العام 2006م، وهي تمتلك خبرة تتجاوز 20 عاما في مجال 
الموارد البشرية، وقوانين العمل، اكتسبتها من خال عملها السابق كرئيسة لدائرة الموارد البشرية في ديوان صاحب السمو الملكي ولي 
عمليتي  نجاح  في  رئيسيا  دورًا  منى  للسيدة  كان  ولقد  جي.   إم  بي  كي  شركة  في  البشرية  الموارد  دائرة  في  كإدارية  قبلها  ومن  العهد، 
االستحواذ التي قام بها المصرف على البنك البحريني السعودي، وبي ام اي بنك بما يتعلق باندماج الموارد البشرية لتلك البنوك مع المصرف. 
وتحمل السيدة منى درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ديبول بمدينة شيكاغو األمريكية، كما تحمل زمالة معهد تطوير الموارد 

.)CIPD( البشرية البريطاني
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السيد قاسم تقوي
المستشار العام

الخبرة: 15 عاما

السيد قاسم تقوي هو مستشار قانوني محترف ذو خبرة أكثر من 15 عاما في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية، والخدمات المصرفية 
اإلسامية، والخدمات المصرفية لألفراد، والشؤون المالية، وقانون الشركات، وقانون العمل، والعقارات، والمقاوالت. خال حياته المهنية، قام 
السيد قاسم بمتابعة األمور القانونية المستجدة للمصرف في دول مجلس التعاون الخليجي، والواليات المتحدة األمريكية، وأوروبا، والشرق 
المنطقة. وباإلضافة  المصرفية والمالية في  المؤسسات  تنفيذية في عدد من  السيد قاسم عدة مناصب  األوسط وشمال أفريقيا. شغل 
إلى المسؤوليات التنفيذية الحالية كرئيس للشؤون القانونية للمجموعة، فإن السيد قاسم عضو في عدد من لجان اإلدارة بما فيها لجنة 
العدل  وزارة  لدى  مسجل  محام  وهو  القانون،  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  قاسم  السيد  والتحصيل.  المعالجات  ولجنة  االستثمار، 

والشئون اإلسامية في مملكة البحرين.

د. محمد برهان أربونا 
رئيس الرقابة الشرعية 

الخبرة: 21 عاما

21 عاما في القطاع المصرفي اإلسامي. قبل التحاقه بمصرف السام-البحرين عمل الدكتور  يمتلك الدكتور محمد أربونا خبرة تربو على 
تقلد  وقد  البحرين.  بمملكة  االستثماري  سيرة  مصرف  في  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  وعضو  الشرعية،  الرقابة  قسم  كرئيس  محمد 
قبل ذلك في بيت التمويل الكويتي في البحرين منصب رئيس قسم الرقابة الشرعية. كما عمل الدكتور محمد أيضا في هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية-البحرين )ايوفي( كباحث ومستشار شرعي. وباإلضافة إلى ذلك، يقدم الدكتور محمد محاضرات 
في مجالي الصيرفة اإلسامية، والتمويل اإلسامي، إضافة إلى تقديمه الخدمات االستشارية لبرامج التوجيه والتمهين لعدد من المؤسسات 
التعليمية االحترافية. الدكتور محمد عضو سابق في اللجنة المنشأة من قبل مصرف البحرين المركزي إلدارة السيولة بين المصارف اإلسامية، 
العالمية  اإلسامية  الجامعة  من  اإلسامي  والتمويل  اإلسامية  الصيرفة  تخصص  المقارن  القانون  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل  وهو 
بماليزيا، ودرجة الماجستير في القانون المقارن، كما أنه حاصل أيضا على درجة البكالوريوس في الشريعة اإلسامية، والدبلوم العالي في 

التربية من الجامعة اإلسامية بالمدينة المنورة.
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السيد علي الخاجة 
رئيس قسم االلتزام ومكافحة غسيل األموال

الخبرة: 10 أعوام

يتمتع السيد علي الخاجة بخبرة طويلة في مجال االلتزام تمتد إلى 10 أعوام. قبل التحاقه للعمل مع مصرف السام-البحرين، عمل مع بيت 
التمويل الكويتي-البحرين حيث كان مسؤواًل عن مختلف الجوانب التنظيمية بما فيها التأكد من توافق استثمارات العماء وتداوالتهم مع 
تشريعات وقوانين مصرف البحرين المركزي. كما قضى السيد علي فترة من حياته المهنية مع مصرف البحرين المركزي، حيث تولى مهمة 
اإلشراف والتدقيق على المؤسسات المالية اإلسامية في البحرين. يحمل السيد علي شهادة البكالوريوس في األعمال المصرفية والمالية 

من جامعة البحرين، وشهادة الدبلوما العالمية في االلتزام من الجمعية الدولية لالتزام.

الشيخ أحمد بن عبدالرحيم آل محمود 
القائم بأعمال رئيس التدقيق الشرعي الداخلي

الخبرة: 12 عاما

يتمتع الشيخ أحمد آل محمود بخبرة مهنية في مجال الرقابة والتدقيق الشرعي تربو على 12 عاما. قبل التحاقه بمصرف السام-البحرين، 
قام بتأسيس اإلدارة الشرعية في كل من بي ام اي بنك والمصرف العالمي، باإلضافة إلى إنضمامه لفريق الدائرة الشرعية بمصرف أبوظبي 
 اإلسامي. ولقد كان له دورًا هاما في نجاح عملية االستحواذ التي قام بها المصرف على بي ام اي بنك، حيث كان عضوًا في لجنة تحول 

بي ام اي بنك.

في  الدكتوراة  رسالة  تحضير  على  حاليا  ويعمل   ، المتحدة  المملكة   – بولتون  جامعة  من  اإلسامي  التمويل  في  الماجستير  على  حاصل 
نفس الجامعة. كما أنه حاصل على البكالوريوس في الدراسات اإلسامية من جامعة البحرين. حصل على العديد من الشهادات المهنية 
والمتقدمة في مجال التخصص مثل عضوية زمالة برنامج المراقب والمدقق الشرعي المعتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
بتقديم  قام   .)BIBF( المصرفية  للدراسات  البحرين  معهد  من  اإلسامي  المالي  الفقه  في  عالي  ودبلوم   )AAOIFI( اإلسامية  المالية 
والبحوث  المقاالت  العديد من  المختلفة، وله  والمنتجات  التمويل  المصرفية اإلسامية وصيغ  التدريبية عن مبادئ  العمل  العديد من ورش 

الصغيرة المتعلقة بالتدقيق والرقابة الشرعية وفقه المعامات المالية والتمويل اإلسامي.
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وأفضـل  المعاييـر  أعلـى  بتطبيـق  البحريـن  السـام-  مصـرف  ويلتـزم 
الممارسـات الدوليـة في مختلف مجـاالت أعماله، بما في ذلك حوكمة 
الشـركات، واإللتـزام، وإدارة المخاطـر، كمـا يحـرص علـى إدارة عملياتـه 

التشـغيلية وفـق أعلـى مسـتويات األمانـة والشـفافية والثقـة.
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2.58%≥

7.6%≥

 تقرير أعضاء مجلس
 اإلدارة إلى السادة

المساهمين
يســر مجلــس إدارة مصــرف الســام البحريــن ش.م.ب )“المصــرف”( أن يضــع بيــن 
أيــدي المســاهمين الكــرام تقريــره الســنوي عــن أداء المصــرف والشــركات التابعــة 

لــه )“المجموعــة”( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م. 

شــهد اإلقتصــاد العالمي تحســنا فــي العام الماضي تبعا للتوســع المالــي بالواليات 
ــا علــى أســواق العمــل بخلــق المزيــد مــن  المتحــدة األمريكيــة، ممــا إنعكــس إيجاب
ــث  ــلع حي ــعار الس ــاع أس ــة وإرتف ــارة الدولي ــار التج ــن إزده ــًا ع ــف فض ــرص التوظي ف
بلــغ معــدل النمــو االقتصــادي العالمــي %3.4 فــي العــام المنصرم.وفــي مملكــة 
البحريــن ورغــم الظــروف اإلقليميــة المحيطــة بالوضــع العــام للمنطقة مــن تقلبات 
فــي أســعار النفــط وحالــة عــدم االســتقرار الجيوسياســي وتدهــور بعــض قطاعــات 
األعمــال مثــل القطــاع العقــاري فــإن خطــة الموازنــة العامــة للمملكــة تبــدو واعــدة 
ــراض  ــة اإلقت ــن تكلف ــل م ــة والتقلي ــي الموازن ــز ف ــة العج ــى تغطي ــدف إل ــث ته حي

ودعــم اإلســتثمارات بغــرض تحفيــز النمــو اإلقتصــادي.

مليئــا  كان  الماضــي  العــام  أن  ورغــم  الســام-البحرين  لمصــرف  وبالنســبة 
ــس  ــاء مجل ــوة أعض ــود اإلخ ــه وبجه ــن اهلل وتوفيق ــل م ــه وبفض ــات إال أن بالتحدي
اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، فقــد تمكــن المصــرف مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة 
تمثلــت فــي تحقيــق أربــاح صافيــة بنهايــة ديســمبر 2018م بلغــت 18.5 مليــون 
دينــار  مليــون   18.1( 2017م  العــام  عــن   2.58% قدرهــا  بزيــادة  بحرينــي  دينــار 
ــد  ــا بع ــل إليه ــم التوص ــد ت ــج ق ــذه النتائ ــار أن ه ــي اإلعتب ــذ ف ــع األخ ــي(. م بحرين

صافي الربح العائد للمساهمين 

18.5 مليون د.ب.
)2017: 18.1 مليون دينار بحريني(

إجمالي موجودات المجموعة 

1.7 مليار د.ب.
بنهاية العام 2018م

خسائر االئتمان وانخفاض القيمة 

10.7 مليون د.ب.
)2017: 20.7 مليون دينار بحريني(

نسبة التكلفة التشغيلية إلى الدخل 

44%
وتعتبر هذه النسبة من أكثر النسب فعالية بين المؤسسات المالية اإلسامية 

في مملكة البحرين.
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خصــم مخصصــات للخســائر االئتمانيــة بمــا مجموعــه 10.7 
ــار بحرينــي(  ــار بحرينــي )2017: 20.7 مليــون دين مليــون دين
 7.6% بنســبة  المجموعــة  موجــودات  إجمالــي  وإرتفــع 
ليصــل إلــى 1.7 مليــار دينــار بحرينــي بنهايــة العــام 2018م، 
ننســب مــا تحقــق مــن  وبعــد فضــل اهلل وكرمــه فإننــا 
نتائــج ماليــة جيــدة إلــى النمــو الثابــت فــي أعمــال المصــرف 
ــع  ــة والتوس ــه المصرفي ــاءة عمليات ــن كف ــية وتحس األساس
فــي عمليــات التمويــل وحســن إدارة الســيولة والتكلفــة 
التشــغيلية  التكلفــة  نســبة  وبلغــت  للتمويــل،  المتزايــدة 
إلــى الدخــل %44 وذلــك بإســتثناء التكاليــف المخصصــة 
للمبــادرات اإلســتراتيجية وتعتبــر هــذه النســبة مــن أكثــر 
ــي  ــامية ف ــة اإلس ــات المالي ــن المؤسس ــة بي ــب فعالي النس

مملكــة البحريــن.

وعلــى صعيــد الخطــط المســتقبلية لدفــع عجلــة األعمــال 
بالمصــرف واالرتقــاء بهــا لتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات، 
فقــد بــادرت المجموعــة خــال الســنة الفائتــة الــى تبنــي 
إســتراتيجية جديــدة لألعمــال للســنوات الثــاث القادمــة. 

وســوف تعمــل اإلســتراتيجية الجديــدة علــى تطويــر األعمــال 
ــز المنتجــات المقدمــة للعمــاء  المصرفيــة األساســية وتعزي
ــوًا  ــهدت نم ــي ش ــراد والت ــة لألف ــات المصرفي ــيما الخدم الس
كمــا  الموجــودات.  تمويــل  صافــي  حيــث  مــن  متزايــدًا 
ــاص  ــكل خ ــز بش ــى التركي ــدة عل ــتراتيجية الجدي ــل االس تعم
علــى تقديــم الخدمــات المصرفيــة للمشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة، فضــًا عــن تكريــس التقنيــات لتقديــم خدمات 
مصرفيــة أكثــر فعاليــة وكفــاءة . كمــا تســتهدف كذلــك 
للمجموعــة  والعالمــي  اإلقليمــي  التوســع  وتيــرة  تســريع 
وخلــق  المنطقــة  فــي  الجغرافــي  التوســع  عبــر  وذلــك 
شــراكات عالميــة وإقليميــة جديــدة تتيــح للمصــرف إرتيــاد 

آفــاق أعمــال أرحــب بــإذن اهلل.

للســادة  ــر  ليعبِّ الســانحة  هــذه  اإلدارة  مجلــس  وينتهــز 
المســاهمين عــن ثقتــه الكبيــرة فــي اإلنطاقــة القادمــة 

للمصــرف لخلــق كيــان مصرفــي ذي قــدرة تنافســية عاليــة 
و  قــوي  مــال  رأس  مــن  المصــرف  بــه  يتمتــع  مــا  بفضــل 
قاعــدة مســاهمين قويــة وســيولة كبيــرة تدعــم خططــه 

الجديــدة. االســتراتيجية 

ــة  ــى أن المجموع ــاهمين ال ــادة المس ــن الس ــود أن نطمئ ون
وبفضــل مــن اهلل وتوفيقــه مهيــأة لمواجهــة التحديــات 
وتحقيــق أهدافهــا الراميــة إلــى تقديــم منتجــات وخدمــات 
ألحــكام  وفقــا  ومتنوعــة  مبتكــرة  تنافســية  مصرفيــة 

الشــريعة اإلســامية الغــراء.

عــن  ُنعــِرب  أن  المصــرف  إدارة  مجلــس  فــي  يفوتنــا  وال 
إمتنانــا الكبيــر للقيــادة الرشــيدة تحــت رايــة حضــرة صاحــب 
وصاحــب  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
ــد  ــن حم ــلمان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــوزراء وصاح ال
ــب األول  ــى والنائ ــد األعل ــب القائ ــد، نائ ــي العه ــة ول آل خليف
لرئيــس الــوزراء، وإلــى وزارة الماليــة ووزارة الصناعــة والتجــارة 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  الســادة  وإلــى  والســياحة 
ــلة  ــوك المراس ــي والبن ــي المال ــوق دب ــن، وس ــة البحري وبورص
المصــرف  وموظفــي  ومســاهمينا  عمائنــا  جميــع  والــى 
الكــرام علــى دعمهــم المتواصــل منــذ إنشــاء المصــرف، 
متطلعيــن الــى مشــاركتكم عامــا منتجــا وناجحــا علــى 
جميــع األصعــدة فــي عــام 2019م بــإذن اهلل وتوفيقــه.

والسام عليكم ورحمه اهلل وبركاته،،،

خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري

رئيس مجلس اإلدارة
12 فبراير 2019

المنامة، مملكة البحرين

خليفة بطي بن عمير بن 
يوسف المهيري

رئيس مجلس اإلدارة 

 سوف تعمل اإلستراتيجية الجديدة
على تطوير األعمال المصرفية األساسية 

وتعزيز المنتجات المقدمة للعماء السيما 
الخدمات المصرفية لألفراد والتي شهدت 

نموًا متزايدًا من حيث صافي تمويل 
الموجودات.
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ش.م.ب  الســام-البحرين  مصــرف  زال  مــا 
ضمــن  مســيرته  فــي  منطلقــا  )“المصــرف”( 
ــن  ــة البحري ــي مملك ــدة ف ــة الرائ ــات المالي المؤسس
وعلــى نطــاق أوســع فــي المنطقــة. وقــد عــززت 
ــام  ــي ع ــرف ف ــا المص ــي حققه ــة الت ــج المالي النتائ
2018 مــن مكانتــه المرموقــة وأكــدت قدرتــه علــى 
تحقيــق أربــاح ونمــو مســتدام فــي الوقــت الــذي 
يمضــي فــي طريقــه إلــى زيــادة إســتثماراته فــي 
بنيتــه التحتيــة ومنتجاتــه وخدماتــه وقوتــه البشــرية 
إلــى  بهــدف تقديــم عــروض مبتكــرة وتنافســية 

الكــرام.  عمائــه 
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رفيق النايض
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

ومع انطاقة المصرف إلى عام 
2019، وهو العام الذي يبدأ فيه تنفيذ 

اإلستراتيجية، سوف يواصل المصرف 
تركيزه على تنمية األعمال المصرفية 

األساسية عن طريق تحسين تجربة 
العماء عبر طرح المبادرات الرقمية التي 

تهدف إلى تطوير عروضنا األساسية 
واإلجراءات التشغيلية الخاصة بها. 

وشــهدت كافــة إدارات المصــرف انجازات قياســية خال عام 
2018، ففــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد، وفــي 
إطــار تركيــزه علــى خدمــة العمــاء، طــرح المصــرف العديــد 
مــن المبــادرات الرائــدة لتعزيــز العــروض المصرفيــة المتنوعة 
 وتجربــة العمــاء. وشــمل ذلــك، إطــاق منتجات جديــدة مثل
“Apply @ Home” و”iBank”، وتعزيــز وظائــف خدمــة 
الصــراف اآللــي باإلضافــة إلــى إعــادة تدشــين الفــرع الرئيســي 
إلــى موقــع  توبلــي  المنامــة ونقــل فــرع  للمصــرف فــي 
اســتراتيجي أفضــل.  وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا 
ــن،  ــة البحري ــي مملك ــرة ف ــرف، وألول م ــرح المص ــر، ط التقري
أول بطاقــة فيــزا ائتمانيــة اســامية التامســية وبطاقــات 
األمريكــي  بالــدوالر  متعــددة  بعمــات  الدفــع  مســبقة 
والجنيــه اإلســترليني واليــورو فضــًا عــن أول منتــج رقمــي 
مــن نوعــه فــي البحريــن لحمايــة دفــع األجــور ويطلــق عليــه 
ــة  ــات المالي ــع الخدم ــاركة م ــك بالمش ــب” وذل ــام “الرات نظ
ــاد  ــل اعتم ــي تحوي ــرف ف ــادرة المص ــا كان لمب ــة. كم العربي
الكبيــر  دوره  اإللكترونــي  النظــام  إلــى  التمويــل  طلبــات 
ــودات  ــة موج ــي محفظ ــبته %50 ف ــو نس ــق نم ــي تحقي ف
المصــرف فــي نفــس الوقــت الــذي شــهد فيــه برنامــج دانــات 
للتوفيــر، وهــو مــن منتجــات التوفيــر الرائــدة، نمــوًا متواصــًا 

ــام.  ــال الع خ

تتجســد اإلنجــازات العديــدة الحاصــل عليهــا المصــرف مــن 
جوائــز مرموقــة مثــل جائــزة “أفضــل مصــرف اســامي 
“أكثــر  وجائــزة   ”2018 لعــام  البحريــن  فــي  لألفــراد 
ــن  ــكارًا فــي البحري ــة اإلســامية إبت المنتجــات المصرفي

 .”2018 لعــام 

خــال  الســوق  فــي  المحتدمــة  المنافســة  خضــم  فــي 
عــام 2018، فــي قطاعــي البنــوك التقليديــة واإلســامية، 
اســتمرت أعمــال الخدمــات المصرفيــة الخاصــة فــي مســيرة 
نمــوه مــن خــال تقديــم مجموعة مــن الفــرص االســتثمارية 
للعمــاء وتســجيل زيــادة كبيــرة فــي ســجات الموجــودات 

والمطلوبــات.

وبصفتــه أحــد المصــارف الرائــدة فــي الســوق ومــن أكبــر 
الخدمــات  تمكنــت  القطــاع،  هــذا  فــي  المســاهمين 
المصرفيــة للشــركات مــن زيــادة مشــاركته مــع تمكيــن 
لكــي يعمــا يــدا بيــد لجلــب مزايــا جذابــة ضمــن برامــج 
تمويل/تمويــل+. واســتمرت الخدمــات المصرفية للشــركات 
ــى  ــا إل ــي تقدمه ــه الت ــه وخدمات ــي منتجات ــع ف ــي التوس ف
القطاعــات التجاريــة وللشــركات بغــرض تلبيــة احتياجــات 
أعمالهــا وقــام بتنويــع محفظــة مخاطــره وأعمالــه ولعــب 
دورًا جوهريــا فــي مجــال التمويــات المشــتركة المحليــة 
ــان  ــابات الضم ــاء حس ــًا إلنش ــتراتيجيا كوكي ــج دورًا اس وانته
فــي البحريــن وذلــك فــي صفقــة تمويــل مشــروع مراســي 
ــه  ــب كون ــى جان ــي إل ــار بحرين ــون دين ــه 56 ملي ــغ قيمت البال
المحليــة  التمويــات  معامــات  فــي  نشــطا  مشــاركا 

المشــتركة بيــن البنــوك.

توســعة  إلــى  بــادر  فقــد  الماليــة  واألســواق  الخزانــة  أمــا 
ــادة كميــة  شــبكته مــن الشــركات والبنــوك وتمكــن مــن زي
األعمــال مــع التركيــز علــى تعزيــز ســيولة المصــرف فــي 
نفــس الوقــت الــذي حافــظ فيــه علــى الربحيــة فــي أجــواء 
مــن  الدائــرة  وتمكنــت  التكاليــف.  المتصاعــدة  التمويــل 
اإلســتمرار فــي إدارة الســيولة الماليــة للمصــرف ووضعــه 
الصكــوك  فــي  األمــوال  اســتثمار  طريــق  عــن  المالــي 



|      رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة26

حاز  المصرف على

جائزة التميز للشركات
في مجال تدريب القوى العاملة الوطنية وتطويرها.

الســيادية واألوراق الماليــة اإلســامية األخــرى التــي تقــدم 
إلــى  طموحاتــه  ضمــن  ومــن  المخاطــر.  معدلــة  عوائــد 
ــة،  ــبكة متنوع ــق ش ــى خل ــة إل ــتراتيجيته الهادف ــيخ اس ترس
فقــد قــام المصــرف بعقــد عاقــات مــع مؤسســات ماليــة 
جديــدة مختــارة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا وشــرق أفريقيــا وجنــوب آســيا.  

كمــا شــهد العــام اســتمرار تركيــز المصــرف علــى االبتــكارات 
التشــغيلية باإلســتعانة بالتكنولوجيــا ليــس فقــط لتعزيــز 
والخدمــات  المنتجــات  فــي  والتوســع  العمــاء  تجربــة 
ــاءة  ــة كف ــل مضاعف ــن أج ــل م ــا ب ــي يقدمه ــة الت المصرفي
وفعاليــة العمليــات عــن طريــق تحســين األنظمــة الداخليــة. 

إدارة  فــي  بقــوة  المصــرف  انطلــق  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
مــع  منهــا  التقليــل  لضمــان  والســوق  اإلئتمــان  مخاطــر 
تحــركات األســواق والعمــل علــى تحقيــق عوائــد مســتدامة 

المخاطــر.  معدلــة 

للصــرح  الرئيســية  الدعامــة  الموظفيــن  مواهــب  وتظــل 
ونجاحــه  المصــرف  عليــه  يقــوم  الــذي  األساســي 
اإلســتراتيجي. وقــد تجلــت جهــود إدارة الموارد البشــرية في 
تطويــر هــذه الثــروة البشــرية الثمينــة فــي االحتفــال الســنوي 
الـــ34 الــذي تنظمــة وزارة العمــل والشــئون اإلجتماعيــة، فــي 
حصــول مصــرف الســام-البحرين علــى “جائــزة المنشــئات 
ــر العمالــة الوطنيــة. المتميــزة” فــي مجــال التدريــب وتطوي

خطتــه  علــى  المصــرف  اعتمــد   2018 عــام  نهايــة  فــي 
ــد  ــة لتأكي ــنوات مصمم ــرة 3 س ــدة لفت ــتراتيجية الجدي اإلس
الســام-البحرين وتوطيــد  التطــور لمصــرف  المزيــد مــن 
مكانتــه كمصــرف رئيســي فــي المنطقــة، ملتــزم بأحــكام 
انطاقــة  ومــع  معاماتــه.  فــي  اإلســامية  الشــريعة 
المصــرف إلــى عــام 2019، وهــو العــام الــذي يبــدأ فيــه 
تنفيــذ اإلســتراتيجية المذكــورة، ســوف يواصــل المصــرف 
عــن  األساســية  المصرفيــة  األعمــال  تنميــة  علــى  تركيــزه 
طريــق تحســين تجربــة العمــاء عبــر طــرح المبــادرات الرقميــة 
التــي تهــدف إلــى تطويــر عروضنــا األساســية واإلجــراءات 
الــى  المصــرف  يتطلــع  كمــا  بهــا.  الخاصــة  التشــغيلية 
اإلســتفادة مــن شــبكته المصرفيــة وقاعــدة مســاهميه 
للتوســع فــي قطاعــات مصرفيــة معينــة فــي منطقــة 
نمــو  تحقيــق  بهــدف  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 

النشــاطات. وتنويــع  والمطلوبــات  الموجــودات 

الســام- مصــرف  عــن  بالنيابــة  يســرني  الختــام  وفــي 
تقديــري  عــن  ألعــرب  الفرصــة  هــذه  أغتنــم  أن  البحريــن 
البحريــن  لمملكــة  الحكيمــة  للقيــادة  والعميــق  البالــغ 
بقيــادة جالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة وصاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى قيادتهــم الرشــيدة ودعمهــم 
المســتمر للمصــرف. كمــا أعبــر عــن خالــص امتنانــي للدعــم 
المتواصــل مــن مصــرف البحريــن المركــزي و وزارة الصناعــة 
والتجــارة والســياحة وبورصــة البحريــن وســوق دبــي المالــي 
العربيــة  اإلمــارات  فــي  والســلع  الماليــة  األوراق  وهيئــة 
المتحــدة، كمــا أتقــدم بخالــص الشــكر  إلــى مجلــس إدارتنــا 
الكــرام وعمائنــا  الدائــم وإلــى مســاهمينا  علــى دعمــه 
ــذه  ــتمر. وبه ــا المس ــي نجاحن ــاهمون ف ــن يس ــاء الذي األوفي
فريــق  إلــى  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  أتقــدم  المناســبة، 
ومــا  تفانيهــم  علــى  الســام-البحرين  بمصــرف  العمــل 

حققــوه مــن انجــازات خــال عــام 2018. 

رفيق النايض
الرئيس التنفيذي للمجموعة

 12 فبراير 2019
المنامة، مملكة البحرين



27 رؤيتنا ورسالتنا          |

“أفضل مصرف يقدم 
خدمات مصرفية 

إسامية لألفراد في 
البحرين في 2018”

“أكثر المنتجات 
المصرفية اإلسامية 

ابتكارًا في البحرين 
”2018



تقرير الهيئة اإلدارية 28
عن األداء التشغيلي

البيئة االقتصادية
2018 مدفوعــا بتوســع مالــي قــوي فــي  العالمــي فــي  النمــو  اســتمر زخــم 
ــل  ــنوي يص ــدل س ــاد بمع ــو االقتص ــى نم ــيرًا إل ــة، مش ــدة األمريكي ــات المتح الوالي
إلــى %3.4 فــي الربــع الثانــي لعــام 2018. فقــد صرحــت مؤسســة موديــز أن 
“التوجــه العالمــي لألعمــال متوافــق مــع االقتصــاد العالمــي الــذي بــدأ يحقــق 
نمــوًا ملحوظــا فــي اآلونــة األخيــرة”. وواصــل نظــام االحتياطــي الفيدرالــي للواليات 
المتحــدة األمريكيــة زيــادة معــدالت الفائــدة خــال العــام والتــي أثــرت علــى تدفــق 
األمــوال فــي اقتصــاد الــدول الناميــة التــي قــد تعانــي مــن ارتفــاع تكاليــف االقتراض 
وارتفــاع أداء مؤشــر األســهم فــي األســواق األمريكيــة. وبالمقابــل رفعــت معظــم 
المصــارف المركزيــة فــي دول الخليــج أســعار الفائــدة علــى اإلقــراض. وعلــى الرغــم 
ــي  ــات ف ــإن التقلب ــام 2018، ف ــي ع ــتدامة ف ــن اس ــي م ــو العالم ــه النم ــا حقق مم
األســواق الماليــة والسياســة االقتصاديــة العالميــة لهــا تداعيــات ملحوظــة خــال 
النصــف األول مــن عــام 2019 والــذي قــد يفضــي إلــى تراجــع مؤشــر االســتثمارات. 

بيئة األعمال
فــي ظــل عــدم االســتقرار الجيوسياســي فــي المناطــق المحيطــة وتقلبــات ســعر 
ــات  ــرض تحدي ــذي يف ــارات، ال ــاع العق ــل قط ــات مث ــض القطاع ــور بع ــط وتده النف
ــاع  ــيولة وارتف ــف الس ــك ضع ــي ذل ــا ف ــن بم ــي البحري ــي ف ــاع المصرف ــام القط أم
النفــط  أســعار  النخفــاض  ونظــرًا  التمويــل.  تكلفــة  وارتفــاع  الفائــدة  معــدالت 
ــات  ــن تقلب ــهدت البحري ــد ش ــة، فق ــة المحلي ــي الميزاني ــي ف ــوازن المال ــق الت لتحقي
فــي المخاطــر االئتمانيــة خــال العــام.  وفــي أعقــاب إعــان برنامــج التــوازن المالــي 
واتفاقيــة الدعــم المالــي بقيمــة 10 مليــار دوالر بيــن حكومــة البحريــن وحكومــات 
الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت، شــهدت البحريــن انخفاضــا فــي 
مخاطــر االئتمــان خــال النصــف الثانــي مــن العــام مصحوبــا بتفــاؤل متزايــد بحزمــة 

ــا. ــق عليه ــاعدات المتف المس

وعلــى الرغــم مــن التباطــؤ العــام فــي األنشــطة االقتصاديــة المحليــة، فقــد عــزز 
ــزي  ــرف المرك ــن المص ــي م ــن المحل ــدارات الدي ــي إص ــهاماته ف ــن إس ــرف م المص
وواصــل االســتثمار فــي األوراق الماليــة بالــدوالر األمريكــي والدينــار البحرينــي بجانــب 
ــاع  ــا لقط ــل دعمه ــن” بفض ــادرة “تمكي ــي مب ــاركة ف ــادة المش ــن زي ــتفادة م االس

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة.

إجمالي موجودات المجموعة 

1.7 مليار د.ب.
بنهاية العام 2018م

رأس المال المدفوع المجموعة حاليًا 

214 مليون د.ب.

أسهم الخزينة 

3.8 مليون د.ب.

صافي الربح لمساهمي المصرف 

≤%18.52.6 مليون د.ب.
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األداء المالي
بالرغــم مــن ظــروف الســوق الصعبــة، حققــت المجموعــة نتائــج طيبــة فــي 2018 وواصلــت فــي مســار نموهــا لتلبيــة توقعــات 
المســاهمين بجانــب إدارة المخاطــر بفعاليــة. وتأكيــدًا علــى قدرتهــا علــى المرونــة والتكيــف، فقــد حققــت المجموعــة فــي 
ــام  ــي الع ــة ف ــا %2.6 مقارن ــادة قدره ــار بزي ــون دين ــة 18.5 ملي ــرف بقيم ــاهمي المص ــا لمس ــا صافي ــي 2018 ربح ــام المال الع
الماضــي )2017: 18.1 مليــون دينــار( مــع مراعــاة مخصــص خســائر االئتمــان وانخفــاض القيمــة بمقــدار 10.7 مليــون دينــار 
ــادة المطــردة فــي األعمــال المصرفيــة  ــة إلــى الزي ــج اإليجابي ــار بحرينــي(. وُتعــزى هــذه النتائ بحرينــي )2017: 20.7 مليــون دين
ــطة  ــى األنش ــز عل ــى التركي ــة إل ــراد. وباإلضاف ــة لألف ــة والمصرفي ــطة التجاري ــركات واألنش ــل الش ــم تموي ــي تض ــية الت األساس
المصرفيــة األساســية، فقــد ســاعدت اإلســتراتيجية التــي وضعهــا المصــرف إلســتراداد أموالــه، فــي اســترداد الكثيــر مــن المبالــغ 

ــادة الربحيــة.  ــرة  التــي ســاهمت بدورهــا فــي زي المتأخــرة  والموجــودات المتعث

ــث  ــي، حي ــار بحرين ــون دين ــا 214 ملي ــة حالي ــوع المجموع ــال المدف ــغ رأس الم يبل
أعــادت المجموعــة خــال العــام شــراء أســهمها الخاصــة لتســجيل أســهم 
موجــودات  إجمالــي  بلــغ  فيمــا  بحرينــي،  دينــار  مليــون   3.8 بقيمــة  الخزينــة 
المجموعــة 1,710.3  مليــون دينــار  بحرينــي بتاريــخ  31 ديســمبر 2018 )2017: 
1,589.3 مليــون دينــار بحرينــي( محققــة بذلــك زيــادة قدرهــا %7.6 مقارنــة 
ــامية  ــة اإلس ــودات المصرفي ــي الموج ــام ف ــو الع ــث كان النم ــام 2017. وحي بع
بنســبة %4.1  فــإن معــدل نمــو موجــودات المجموعــة اإلجمالــي تجــاوز األعمــال 

المصرفيــة اإلســامية.

وشــهد نمــو األعمــال المصرفيــة األساســية مــع األعمــال المصرفيــة لألفــراد نمــوُا 
هائــًا فــي صافــي الموجــودات الماليــة بنســبة %58.5 مــن 99 مليــون دينــار 
ــع  ــام 2018، م ــي ع ــي ف ــار بحرين ــون دين ــى 157 ملي ــام 2017 إل ــي ع ــي ف بحرين

ــام. ــال الع ــوك خ ــي الصك ــة ف ــتثمار المجموع ــات اس ثب

%15 نتيجــة لتكاليــف المبــادرات  وازداد إجمالــي النفقــات التشــغيلية بنســبة 
االســتراتيجية فــي حيــن بلغــت نســبة تكلفــة المجموعــة إلــى الدخــل %44 ممــا يؤكــد علــى أنهــا ال تــزال إحــدى أكثــر المصــارف 

كفــاءة بيــن نظرائهــا فــي المملكــة.

ــال  ــى األعم ــتراتيجية عل ــذه االس ــزت ه ــادة، وترك ــة المعت ــطتها المصرفي ــن أنش ــدة ضم ــتراتيجية جدي ــة اس ــت المجموع وضع
ــادرات فــي العديــد مــن المجــاالت مثــل:  المصرفيــة األساســية مــن خــال إطــاق المب

توسع نشاط المصرف اإلقليمي وفتح أول فرع خارجي له في اإلمارات العربية المتحدة.	 

تعزيز العروض القائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعامات المصرفية الدولية.	 

تطوير شريحة جديدة من الخدمات المصرفية المتميزة.	 

زيادة ودائع األفراد، والتحول اآللي لألنشطة المصرفية لألفراد.	 

تطوير نظم إدارة عاقات العماء والمعلومات اإلدارية والتحويل الرقمي للعمليات والتوثيق.	 

كفاية رأس المال
ــاءة  ــى م ــول عل ــي الحص ــا ف ــة جهوده ــت المجموع واصل
وســيولة ماليــة قويــة، وفقــا إلرشــادات “بــازل 3” بتطبيــق 
معيــار نســبة كفايــة رأس المــال، واســتمرت كفايــة رأس 
بنســبة  إيجابــي  معــدل  تحقيــق  فــي  للمجموعــة  المــال 
ــى  ــد األدن ــل الح ــي مقاب ــام المال ــة الع ــي نهاي %20.63 ف

لمصــرف البحريــن المركــزي التــي تبلــغ نســبته 12.5%.

جودة الموجودات
تواصــل المجموعــة جهودهــا التبــاع نهــج محافــظ فــي 
اختيــار موجــودات جديــدة للتمويــل واالســتثمارات. ففــي 
نهايــة العــام تــم تصنيــف %96 مــن محفظــة التمويــل 
وبلــغ   ،)84%  :2017( والمرضــي”  “الجيــدة  فئــة  تحــت 
إجمالــي مخصصــات محفظــة التمويــل 36.3 مليــون دينــار 
وواصلــت  بحرينــي(  دينــار  مليــون   86.8  :2017( بحرينــي 
ــهيات  ــة التس ــودات مراقب ــز الموج ــل وتعزي ــدة التحصي وح

المتأخــرة والمتعثــرة. 

58.5%≥

صافي الموجودات المالية 

175 مليون د.ب.
في 2018م
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األنشطة المصرفية
الخدمات المصرفية لألفراد

ــات  ــه والخدم ــي منتجات ــع ف ــي التوس ــرف ف ــتمر  المص اس
ــه  ــق هدف ــعيا لتحقي ــراد س ــا لألف ــي يقدمه ــة الت المصرفي
ــة  ــة المالي ــن الناحي ــة م ــر ربحي ــاة اكث ــلوب حي ــم أس ــي دع ف
لعمائــه.  وفــي عــام  2018 قــام المصــرف بتقديــم عــروض 
مبتكــرة ورائــدة ســوقيا او التــي تدعــم عمليــة خلــق تجربــة 
ــز  ــي التركي ــه ف ــذي يتبع ــج ال ــا للنه ــل. ووفق ــزة للعمي ممي
ــي  ــرف تبن ــل المص ــل، واص ــح العمي ــات ومصال ــى احتياج عل
ــة  ــة ورقمي ــات آلي ــى معالج ــه ال ــل عمليات ــتراتيجية تحوي اس
ــاق  ــك إط ــي ذل ــا ف ــدة بم ــادرات الرائ ــن المب ــددًا م ــدم ع وق
و   ”Apply @ Home“ اإللكترونــي  التطبيــق  خدمــات 
“iBANK” وتحســين وظائــف جهــاز الصــراف اآللــي. أمــا 
بالنســبة للقنــوات التقليديــة، فقــد عمــل المصــرف علــى 
الرئيســي  الفــرع  افتتــاح  مــع  بالتزامــن  شــبكته  تحســين 
للمصــرف فــي المنامــة، ونقــل فــرع توبلــي إلــى موقــع أكثــر 

ــا. ــل تصميم ــة وأفض راح

اســتمر المصــرف خــال عــام 2018 فــي حمــل لــواء الريــادة 
فــي مجــال ابتــكار بطاقــات الســداد مــع إطــاق العديــد مــن 
البطاقــات التــي تعتبــر األولــى مــن نوعهــا، وهــذا يشــمل أول 
ــدون  وأول بطاقــة مســبقة الدفــع  بطاقــة ائتمــان تعمــل ب
متعــددة العمــات للطلبــة والمتاحــة بأربــع عمــات: الدينــار 
واليــورو،   المصــري  األمريكــي والجنيــه  والــدوالر  البحرينــي 
وأول الحلــول لكشــوف الرواتــب،  وكل ذلــك بفضل الشــراكة 
ــروض  ــت الع ــة. ونجح ــة العربي ــات المالي ــركة الخدم ــع ش م
ــا  ــة بم ــتخدام البطاق ــريع اس ــي تس ــة ف ــة للبطاق الترويجي
مثــل  العميــل  مزايــا  يشــمل  وهــذا  الســوق،  أداء  يتجــاوز 
األميــال الجويــة مــع 4 أضعــاف األميــال و6 أضعــاف األميــال 
ــرص  ــى ف ــة إل ــة باإلضاف ــة الدولي ــتخدامات البطاق ــى اس عل

ــدود. ــر الح ــاالت عب ــوز باالنتق الف

ودعمــت عمليــة  الموافقــة علــى التمويــل تمكيــن الســداد 
آليــا فــي اليــوم نفســه لتمويــل األفــراد والتســعير الترويجــي 
الموســع مدعومــا بمعــدل نمــو بنســبة %50 فــي محفظــة 

موجــودات المصــرف.

كمــا شــهد برنامــج دانــات للتوفيــر، وهــو  احــد منتجــات 
الودائــع الرئيســية للمصــرف، نمــوًا إيجابيــا بنســبة %15 فــي 
مشــاركة العمــاء علــى أســاس ســنوي. وكان ذلــك مدفوعا 
بقيمــة  نقديــة  جائــزة  أول  مــع  المعــزز،  الجائــزة  بهيــكل 

مليــون دوالر  والتــي اســتقبلها العمــاء بصــورة ايجابيــة.   

وخــال العــام، كّرمــت مؤسســة جلوبــال بزنــس أوتلــوك 
البريطانيــة الدائــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد عــن وذلــك 
التميــز “كأفضــل مصــرف يقــدم  بحصولــه علــى جائــزة 
و”أكثــر   ”2018 البحريــن   – لألفــراد  مصرفيــة  خدمــات 
المنتجــات المبتكــرة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية 

.”2018 البحريــن  فــي 

بالمســؤولية  التزامــه  علــى  الســام  مصــرف  وأكــد 
خطــة  فــي  الفعالــة  ومشــاركته  للشــركات  االجتماعيــة 
مزايــا لإلســكان االجتماعــي التــي تدعــم المواطنيــن فــي 

مســكنهم. بامتــاك  حلمهــم  تحقيــق 

ومــن أجــل المضــي قدمــا، ســيواصل المصــرف التوســع 
فــي شــبكاته التقليديــة والرقميــة واالســتثمار فــي طــرح 
ــاء  ــاعدة العم ــة لمس ــرة مصمم ــات مبتك ــات وخدم منتج
ــزز  ــي تع ــات الت ــراء المدفوع ــة اج ــم عملي ــر ودع ــي التوفي ف
عمليــة الخدمــة الذاتيــة وانجــاز المعامــات المصرفيــة عــن 
ــي  ــدة  ف ــة رائ ــرف كمؤسس ــة المص ــح مكان ــا يرس ــد، مم ُبع

مجــال تقديــم خدمــات مصرفيــة إســامية لألفــراد.

الخدمات المصرفية الخاصة  
تقــدم الخدمــات المصرفيــة الخاصــة حلــواًل مصرفيــة شــاملة وشــخصية والتــي تلبــي جميــع متطلبــات العمــاء فــي مجــال 

ــة. ــة المالي ــروات والخزين ــركات وإدارة الث ــراد والش ــة لألف ــة الخاص ــات المصرفي الخدم

وفــي ظــل التنافــس المتزايــد علــى معــدل األســعار الربحيــة فــي مجالــي الخدمــات المصرفيــة التقليديــة واإلســامية فــي عــام 
2018، فقــد واصلــت إدارة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة نموهــا مــن خــال تقديــم خدمــات عاليــة المســتوى  للعمــاء وحجــز 

األصــول طويلــة األجــل والعمــل علــى التقليــل مــن تكاليــف التمويــل وتقديــم فــرص اســتثمارية متعــددة.

وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر، حرصــت اإلدارة علــى زيــادة ســجات الودائــع واالســتثمار وحققــت لغايــة اآلن أكثــر 
مــن نصــف مليــار دوالر أمريكــي مــن محفظــة الموجــودات، وبلغــت حصيلــة اســتثمار فريــق اإلدارة أكثــر مــن 80 مليــون دوالر 

أمريكــي خــال العــام فــي حيــن كان أداء وحــدة الوســاطة ممتــازًا، محققــا زيــادة بنســبة %300 فــي عــام 2017.

وخال العام، كّرمت مؤسسة جلوبال بزنس أوتلوك البريطانية الدائرة الخدمات المصرفية لألفراد عن وذلك بحصوله على

 جائزة التميز “كأفضل مصرف يقدم خدمات مصرفية لألفراد – البحرين 2018” 
و”أكثر المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في البحرين 2018”.
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واســتمر تركيــز فريــق الخدمــات المصرفيــة الخاصــة، التــي شــهدت نمــوًا خــال العــام، فــي تحقيــق قيمــة مضافــة للعمــاء، 
حيــث تــم العمــل علــى تقديــم الخدمــات والمنتجــات الجديــدة محليــا وإقليميا والتــي شــملت المشــاريع المشــتركة والمنتجات 

المعــاد تقديمهــا للعمــاء مــن قبــل مقدمــي الخدمــات المصرفيــة الخاصــة الدوليــة.

ومــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2019 تركيــزًا مســتمرًا علــى نمــو محفظتنــا االســتثمارية وتعزيــز عــروض المنتجــات والخدمــات 
وتقديــم الخدمــات المصرفيــة المميــزة للعمــاء.

الخدمات المصرفية للشركات
ــي  ــيولة ف ــط ومحدودية الس ــعار النف ــم أن تراجع أس بالرغ
األســواق قــد اســتمرت فــي فــرض تحديــات أمــام نشــاطات 
إدارة الخدمــات المصرفيــة للشــركات، إال أن دائــرة  الخدمــات 
المحافظــة  فــي  نجحــت  قــد  للشــركات  المصرفيــة 
االســتباقية  اإلدارة  بفضــل  ســجاتها  على ســامة 
ــع  ــل العالية م ــن ذوي المداخي ــاء م ــذب عم ــابات وج للحس
ــورة  ــة بص ــقوف اإلئتماني ــز الس ــة لتعزي ــى فرص ــول عل الحص
شــروط  بتقديــم  وذلــك  الحاليــة  انتقائية للســجات 

تنافســية.

التركيــز  فــي    2018 عــام  طــوال  الدائــرة  واســتمرت 
أكثــر  مــن  برنامج “تمكين” واالســتفادة  تســويق  علــى 
ــوق   ــي الس ــم ف ــطة الحج ــرة ومتوس ــركة صغي من 37 ش
المحلــي فــي 2018 حيــث يعمــل المصــرف عــن كثــب مــع 
ــل/  ــي “تموي ــي نظام ــا ف ــن المزاي ــد م ــر المزي ــن لتوفي تمكي
ــز  ــوق. كما  تم التركي ــات الس ــة متطلب ــس”  لتلبي ــل بل تموي
والمصروفــات  والدخــل  التشــغيلية  األربــاح  مصــادر  علــى 
التــي  اإلســامية  الشــريعة  وأحــكام  مبــادىء  حســب 
ــه مــن رســوم الخدمــات  ــادة إيرادات تمّكــن المصــرف مــن زي

اإلدارية.  كمــا ركــزت الدائــرة أيضــا علــى بنــاء حســاب ضمــان 
يقــوم علــى تحديــد المشــاريع الجديــدة واإلســتمرار فــي 

بنــاء ســجل قــوي للودائــع.

ــرة بشــكل وثيق، بالتزامــن مــع عمليــة تحويــل  وتعمــل الدائ
العمليــات الــى الكترونيــة ورقميــة،  مــع دائــرة اإلبــداع وتقنية 
ــن  ــة م ــة حديث ــة رقمي ــة مصرفي ــر منص ــات لتطوي المعلوم
شــأنها أن تزود العمــاء مــن الشــركات بتجربــة مصرفيــة 

رائعــة، ومــن المقــرر إطــاق المنصــة فــي 2019.

تدريبية مكثفــة  دورات  تطبيــق  تــم  العــام،  وخــال 
لجميع مديــري العاقــات مــع الشــركات وتنفيــذ عمليــة 
وخطابــات  الضمــان  خطابــات  إلدارة  وســريعة  مبســطة 
ــم  ــا ت ــش نقدية. كم ــل هوام ــتندية مقاب ــادات المس االعتم
ــال  ــع إدخ ــة م ــة تفصيلي ــان لمراجع ــة االئتم ــاع سياس اخض
ــاءة  ــين كف ــى تحس ــدف إل ــي ته ــينات الت ــن التحس ــدد م ع

المصــرف.

الخزينة واألسواق المالية
التمويــل  تكلفــة  وارتفــاع  الســيولة  تحديــات  ظــل  فــي 
وتراجــع التصنيــف االئتمانــي لمملكــة البحريــن مــن قبــل 
ــدود  ــى الح ــلبيا عل ــرت س ــي أث ــة الت ــف الدولي وكاالت التصني
دائــرة  اســتطاعت  فقــد  للمصــارف،  الدولــي  االئتمانيــة 
ــي 2018  ــدًا ف ــق أداًء جي ــة أن تحق ــواق المالي ــة واالس الخزين
ــاء  ــدة كعم ــة جدي ــات مالي ــتقطاب مؤسس ــال اس ــن خ م

جــدد وزيــادة حجــم األعمــال االساســية بشــكل عــام.

المصــرف  ســيولة  تعزيــز  علــى  التركيــز  اســتمرار  ومــع 
والحفــاظ علــى إمكانيــة تحقيــق الربحيــة فــي ظــل ارتفــاع 
تكلفــة التمويــل، فقــد قامــت الدائــرة بزيــادة نشــاطاته فــي 
مجــال القطــع األجنبــي بتقديــم خدمــات الــى نطــاق أوســع 
مــن العمــاء مــن الشــركات وزيــادة حجــم التمويــل الــى 
قاعــدة اوســع مــن المصــارف اإلقليميــة والعالميــة. كمــا 
عمــل المصــرف علــى تنميــة محفظــة الصكــوك وذلــك 
وأوراق  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أوراق  فــي  باالســتثمار 

ماليــة معتبــرة إقليميــة و دوليــة خــال العــام الماضــي.
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وانطاقــا مــن ســعي جديــد الــذي مــن المقــرر تطبيقــه ابتــداءًا مــن العــام القــادم.  وسيشــهد عــام 2019 مزيــدا مــن التركيــز 
ــرادات بالميزانيــة العموميــة نظــرًا لتصاعــد تكاليــف التمويــل، مــع مراعــاة متطلبــات نمــوذج  ــل اإلي علــى ترشــيد التكلفــة مقاب
ــرف  ــعي المص ــع س ــات م ــاق الخدم ــيع نط ــى توس ــد عل ــزي و التأكي ــن المرك ــرف البحري ــاص بمص ــيولة الخ ــر ادارة الس مخاط

ــة. ــات المالي ــال المؤسس ــة وأعم ــدة للخزان ــواق جدي ــات بأس ــة التعام لتغطي

المعامات المصرفية الدولية
بالرغــم مــن التحديــات التــي تتســم بهــا بيئــة األعمــال، كان 
عــام 2018 عامــا منتًجــا لخدماتنــا المصرفيــة للمؤسســات 
الماليــة الدوليــة مــن حيــث قاعــدة العمــاء ونمــو اإليــرادات 
كانــت  العــام  فخــال  جديــدة.  أســواق  فــي  والتوســع 
حيــث  اإليــرادات  تحقيــق  فــي  فعــااًل  مســاهما  الدائــرة 
إنهــا ســاهمت فــي نمــو شــبكة المصــرف علــى الصعيــد 
العالمــي ودعــم األعمــال التجاريــة المحليــة مــن حيــث إدارة 
النقديــة والمتطلبــات المصرفيــة األخــرى ذات الصلــة.  كمــا 
اســتمر المصــرف فــي بنــاء قاعــدة عمــاء قويــة وشــبكة 
بنــوك تقــدم أساســا قويــا ألعمالنــا فــي مجــال المعامــات 
ــة،  ــة الدولي ــات المالي ــات للمؤسس ــم الخدم ــة وتقدي الدولي
مراســلة  مصــارف  شــبكة  يمتلــك  المصــرف  وأن  خاصــة 
ــاء عاقــات جديــدة فــي أســواق  ــة بيــن نظرائهــا مــع بن قوي
محــددة مثــل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال وشــرق 
أفريقيــا وجنــوب آســيا، ومــا وراء تلــك الحــدود للتأثيــر إيجابيــا 
 .2018 إيــرادات أعمــال المصــرف فــي عــام  علــى جميــع 
ــى  ــاء عل ــدة العم ــع قاع ــي لتوس ــر الكل ــينعكس التأثي وس

الميزانيــة العموميــة لعــام 2019.

خــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر، ركــزت الدائــرة 
ــي  ــة ف ــواق الحالي ــي األس ــرف ف ــات المص ــة عاق ــى تنمي عل
حيــن اســتمر فــي تنفيــذ نهجــه االحتــرازي لبنــاء شــراكات 
مــع  نظرائــه فــي أســواق جديــدة إقليميــا وعالميــا بينمــا 
الدخــل،  وتحســين  المجموعــة  أنشــطة  لتنويــع  يســعى 
وتحقيــق المزيــد مــن اإليــرادات والحفــاظ علــى دخــل ثابــت.  

عاقــات  علــى  المحافظــة  علــى  ايضــا  الدائــرة  حرصــت 
قويــة مــع المؤسســات الماليــة لتســهيل التجــارة وتعزيــز 
فــي  المشــاركة  وفــرص  المراســلة  المصــارف  أنشــطة 
ــهم  ــع األس ــودات وبي ــيس الموج ــث تأس ــن حي ــر م المخاط

اقصــى  إلــى  المصــرف  يبلــغ  عندمــا  الشــركاء  للمصــارف 
ــن  ــرف م ــتفاد المص ــام اس ــال الع ــتيعابية. وخ ــه االس قدرات
ــة  ــة المتوافق ــاألدوات التجاري ــط ب ــة المرتب ــات الخاص التموي
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية واســتطاع أن ينجــز العديــد 
مــن معامــات التمويــل لدعــم متطلبــات التجــارة.  كمــا 
قتــم المصــرف بتعزيــز معامــات محفوفــة بالمخاطــر عبــر 
الحــدود بصــورة انتقائيــة فــي مجــال أنشــطة المصــارف 
التمويــل  أعمــال  وفــي  الماليــة  للمؤسســات  المراســلة 
التجــاري المهيــكل المدعومــة بــاألدوات التجاريــة األساســية 
ومعامــات التــي تمــول نفســها ذاتيــا. ولــدى المجموعــة 
القــدرات والكفــاءات والخبــرة والبنيــة التحتيــة الازمــة لتنفيذ 
المعامــات التجاريــة المعقــدة التــي تخــدم  عمليــة توســعة 
ــة  ــدة طويل ــراكة وطي ــبكة ش ــيخ ش ــا وترس ــدة عمائه قاع
األمــد، وهمــا أهــم عامــان أساســيان بينمــا تنفــذ الدائــرة 
دورهــا المحــوري فــي التوســع االســتراتيجي للمصــرف علــى 

ــة. ــنوات القادم ــدار الس م

تخفيــف  فــي  جهودهــا  العــام  طــوال  الدائــرة  وواصلــت 
مــع  التعــاون  وتقييــم  والتجاريــة  السياســية  المخاطــر 
علــى  التطويــر  ومصــارف  واإلئتمانــات  التصديــر  وكاالت 

مســتمر. أســاس 
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العمليات
ــي  ــيا ف ــام 2018 دورا رئيس ــي الع ــات ف ــرة العملي ــت دائ لعب
تعزيــز كفــاءة عمليــات المصــرف لضمــان حصــول جميــع 
ــات  ــهد تحدي ــرة تش ــي فت ــزة ف ــة متمي ــى خدم ــاء عل العم
التســهيات  ارتفــاع نســبة طلبــات  شــاملة و تتمثــل فــي 
والبيئــة  الداخليــة  التقنيــة  البيئــة  فــي  الشــامل  والتغييــر 
الخارجيــة ومنهــا تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 

بعــض الرســوم المصرفيــة.

جديــدة  أنظمــة  إطــاق  فــي  فعــال  دور  للدائــرة  وكان 
ــام  ــق نظ ــك تطبي ــمل ذل ــام 2018 وش ــال الع ــة خ وحديث
,الــذي زاد مــن جــودة متابعــة  داخلــي  لخدمــة العمــاء 
تعقبهــا  ,وإمكانيــة  الدوائــر  بيــن  داخليــا  الزبائــن  طلبــات 
ودعــم الزيــادة المطــردة فــي عــدد طلبــات التســهيات 

قياســي.  زمــن  فــي  المصرفيــة 

الحفــاظ  فــي  الدائــرة  تركيــز  اســتمر   2018 العــام  خــال 
علــى مســتوى عــال مــن خدمــة العمــاء و تطويــر األداء 
فــي مختلــف المجــاالت وااللتــزام باإلرشــادات التنظيميــة 
لمصــرف البحريــن المركــزي وتطبيــق أفضــل الممارســات 
البنكيــة وتحقيــق كفــاءة تشــغيلية عاليــة. وعــاوة علــى 
الخدمــات  تحديــث  فــي  بفعاليــة  الدائــرة  شــاركت  ذلــك 
عبــر  المصرفيــة  والخدمــات  اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة 
االجهــز المتنقلــة والخدمــات المصرفيــة الرقميــة، حيــث 
ــى  ــال ال ــن اإلنتق ــاٍل م ــتوى ع ــل مس ــرف بالفع ــق المص حق
اســتخدام الوســائل التقنيــة والرقميــة التــي ســوف تشــهد 

المزيــد مــن المبــادرات فــي العــام 2019.

كان  الســام-البحرين  مصــرف  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
 ”RTGS“ الفوريــة  التســوية  لنظــام  ينتقــل  مصــرف  أول 
المحــدث ومــن أوائــل المصــارف التــي وفــرت نظــام الســداد 
بالبحريــن  المصــارف  بيــن  األمــوال  تحويــل  و  اإللكترونــي 
“Benefit Pay” باســتخدام تكنولوجيــا متطــورة بالتعــاون 
يعتبــر  و    .  ”Benefit“ شــركة  و  المركــزي  المصــرف  مــع 
ــي  ــة ف ــة العالمي ــات المالي ــاف المؤسس ــي مص ــرف ف المص
عــام  وسيشــهد  المصرفيــة  الخدمــات   تقديــم  مجــال 
2019 اســتمرار مبــادرات رفــع مســتوى خدمــة العمــاء مــع 
اســتمرار التحســينات الدوريــة إلرضــاء جميــع عمائنــا الكــرام.

تقنية المعلومات
الطموحــة،  الرقميــة  المصــرف  اســتراتيجية  مــع  تماشــيا 
أطلقــت دائــرة تقنيــة المعلومــات عــددًا مــن المبــادرات فــي 
2018 والمصممــة خصيصــا لتعزيــز البنيــة التحتيــة للمصــرف 
ودعــم تقديــم خدمــات ومنتجــات فائقــة الجــودة إلــى 

ــرف. ــاء المص عم

وشــهد العــام إطــاق مجموعــة محدثــة ومطــورة مــن  
الخدمــات المصرفيــة المتنقلــة لألفــراد، فــي حيــن طــرح 
ــرف  ــة لمص ــركة تابع ــو ش ــيل، وه ــام – سيش ــرف الس مص
جديــد  مصرفيــة   خدمــات  نظــام  الســام-البحرين، 
المصرفيــة  الخدمــات  نظــام  خضــع  كمــا  اإلنترنــت.  عبــر 
انســيابية  ضمــان  بغــرض  للتطويــر  للمصــرف  األساســي 
وفعاليتهــا  كفاءتهــا  وزيــادة  المجموعــة  أعمــال  تدفــق 
وتطويــر مســتوياتها وانتاجيتهــا. وشــمل ذلــك طــرح أنظمــة 
ــاز  ــن انج ــل م ــي تجع ــات الت ــة العملي ــادة فعالي ــدة لزي جدي
ــرام. ــاء الك ــهولة للعم ــة وس ــر راح ــي أكث ــل المصرف العم

كمــا حرصــت الدائــرة طــوال العــام علــى االلتــزام بمتطلبــات 
الحلــول التنظيميــة.
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حوكمة الشركات وإدارة المخاطر
ــي  ــرة الت ــال الفت ــر. خ ــق إدارة المخاط ــة وتطبي ــع تقوي ــركات م ــة الش ــة حوكم ــى أهمي ــز عل ــي التركي ــة ف ــتمر المجموع تس
يغطيهــا هــذا التقريــر، تــم تطبيــق عــدد مــن المبــادرات وإعــداد دليــل موحــد لحوكمــة الشــركات لتعزيــز المراقبــة القائمــة علــى 

المخاطــر وتحقيــق أعلــى المعاييــر الممكنــة فــي حوكمــة الشــركات.

فــي أعقــاب اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الــذي انعقــد فــي 22 مــارس 2018، انتخــب المســاهمون مجلــس إدارة جديــد 
ــاع  ــاء باإلجم ــب األعض ــة، انتخ ــة العادي ــة العام ــاع الجمعي ــد اجتم ــارس 2021. وبع ــى م ــارس 2018 إل ــن م ــة م ــرة القادم للفت
ســعادة الســيد خليفــة بطــي بــن عميــر بــن يوســف المهيــري بصفتــه رئيــس مجلــس اإلدارة وســمو الشــيخ خالــد بــن مســتهيل 
المعشــني بصفتــه نائــب الرئيــس، كمــا تــم انتخــاب وتعييــن أعضــاء الهيئــة الشــرعية الجــدد. ووفقــا للتعليمــات الــواردة فــي 
نمــوذج الضوابــط عاليــة المســتوى لقواعــد مصــرف البحريــن المركــزي ومواثيــق مصــرف الســام – البحريــن، يتــم تقييــم لجــان 
المجلــس علــى أســاس ســنوي، وتــم فصــل لجنــة المكافــآت والتعيينــات وحوكمــة الشــركات إلــى لجنتيــن منفصلتيــن “لجنــة 

المكافــآت” و “لجنــة التعيينــات وحوكمــة الشــركات”.

وحرصــا علــى إدارة المخاطــر بفعاليــة وكفــاءة، فقــد حــرص المصــرف علــى إعطــاء هــذا الموضــوع األولويــة القصــوى، واســتباق 
ظــروف االقتصــاد الكلــي المثيــرة للتحديــات لضمــان الســيطرة التامــة علــى جــودة موجــودات المجموعــة واإلنكشــاف الشــامل 
للمخاطــر.  وتأكيــدًا علــى نجــاح نشــاطات الدائــرة، كانــت المخصصــات المقــررة أقــل مــن األعــوام الماضيــة. ومــن اجــل التغلــب 
علــى مشــكلة الســيولة اآلخــذة فــي التدهــور فــي األســواق، اســتمر المصــرف فــي زيــادة تركيــزه علــى إدارة الســيولة. وشــهدت 
المراقبــة علــى مخاطــر االئتمــان واإلنكشــاف للمخاطــر التشــغيلية انخفاضــا ملحوظــا، فــي حيــن ســاهم اطــار األمــن المعــزز 

فــي التقليــل مــن  تأثيــر مخاطــر أمــن المعلومــات المتزايــدة فــي الســوق.

شــهد هــذا العــام قيــام فريــق المخاطــر بتقليــل مســتوى مخاطــر األصــول المتعثــرة وإعــادة تصديــق شــهادة بطاقــة الســداد 
ومعاييــر أمــن البيانــات التــي حصلــت عليهــا المجموعــة وتحويــل عمليــة اعتمــاد االئتمانــات لألفــراد الــى النظــام اآللــي  لتحقيــق 
المزيــد مــن الكفــاءة والفاعليــة. وشــهدت الســنة تدريبــات علــى المخاطــر االئتمانيــة والمخاطــر التشــغيلية ومخاطــر الســوق 

ومخاطــر أمــن المعلومــات.

تهــدف حوكمــة الشــركات وإدارة المخاطــر إلــى زيــادة حوكمــة الشــركة وتعزيــز التقنيــات الازمــة إلدارة المخاطــر بطريقــة أكثــر 
فاعليــة وتعزيــز الشــفافية فــي إعــداد التقاريــر عــن المخاطــر وتحســين متابعــة األصــول التــي يحتمــل أن تتعثــر والتنفيــذ الفعــال 

والمســتمر إلطــار عمــل إدارة المخاطــر علــى مســتوى المؤسســة.

اعرف عميلك
ــات  ــن الجه ــادات وقواني ــا إلرش ــة وفق ــاء المجموع ــة لعم ــطة المالي ــذ األنش ــان تنفي ــة لضم ــة الواجب ــى العناي ــز عل ــم التركي  ت
التنظيميــة. وفــي هــذا المجــال تلتــزم المجموعــة بتطبيــق نــوذج الجرائــم الماليــة حســب قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي، 
ــي  ــي وه ــل المال ــة العم ــات مجموع ــب توجيه ــدت بموج ــي ُأع ــوال الت ــيل األم ــة غس ــة لمكافح ــى الئح ــوذج عل ــوي النم ويحت

ــة. ــوال الدولي ــل األم ــة غس ــات مكافح ــع سياس ــن وض ــؤولة ع ــة المس ــة الدولي المؤسس

فــي عــام 2018، عــزز المصــرف مــن جهــوده فــي مراجعــة متطلبــات “اعــرف عميلــك” بمزيــد مــن الرصــد واســتخدام وســائل 
تقنيــة اضافيــة، وعلــى وجــه الخصــوص، تــم التركيــز علــى تقييــم مخاطــر العميــل آليــا.   

وحرصــا علــى زيــادة وعــي الموظفيــن مــن ذوي الصلــة بسياســات “اعــرف عميلــك” وإجراءاتهــا، ُعقــدت جلســات تدريبيــة خاصــة 
ــت  ــر اإلنترن ــرف عب ــي المص ــع موظف ــب جمي ــم تدري ــا ت ــبوهة كم ــات المش ــن المعام ــاغ ع ــة اإلب ــن بأهمي ــن المعنيي للموظفي

علــى مكافحــة غســل األمــوال.

ــق  ــام وتحقي ــزام الت ــهيل االلت ــات لتس ــيط العملي ــى تبس ــز عل ــد والتركي ــن الجه ــد م ــذل المزي ــي ب ــرف ف ــتمر المص ــوف يس وس
ــة. ــات التنظيمي ــا الهيئ ــي تقره ــدة الت ــح المتزاي ــع اللوائ ــيا م ــا تماش ــز أنظمته ــا وتعزي ــي موارده ــع ف ــن التوس ــد م المزي

|      تقرير الهيئة اإلدارية عن األداء التشغيلي



35

الموارد البشرية
تســعى دائــرة المــوارد البشــرية إلــى جــذب المواهــب المحليــة وتطويرهــا واســتبقاءهم وذلــك بالتشــجيع علــى الثقافــة 

المؤسســية التــي تتميــز باالحتــرام والتعــاون والتقــدم المهنــي والتعلــم المســتمر.

ففــي 2018، تــم االعتــراف بجهــود المصــرف فــي مجــال المــوارد البشــرية تجــاه تحقيــق هــذه الرســالة فــي الــدورة رقــم 34 
ــال  ــي مج ــركات ف ــز للش ــزة التمي ــى جائ ــرف عل ــاز المص ــث ح ــة، حي ــئون االجتماعي ــل والش ــه وزارة العم ــذي تنظم ــال ال لاحتف

ــا. ــة وتطويره ــة الوطني ــوى العامل ــب الق تدري

وتأكيــدًا علــى االلتــزام الصــارم بالتعلــم، ركــزت الدائــرة فــي ورشــها التدريبيــة والتطويريــة خــال العــام علــى مهــارات القيــادة 
ــة وآداب  ــات المهني ــول األخاقي ــة ح ــل داخلي ــد ورش عم ــم عق ــال. وت ــارات اإلتص ــي ومه ــال التنظيم ــاء واالمتث ــة العم وخدم

ــام. ــدار الع ــى م ــاعة عل ــتغرقت 13,452 س ــي اس ــة الت ــة المضاف ــة القيم ــي وضريب ــذكاء العاطف ــل وال العم

ويواصــل المصــرف جهــوده فــي تمكيــن الموظفيــن وإرشــادهم للوصــول إلــى  تحقيــق إمكاناتهم كاملــة، وعلى هــذا الصعيد،  
تــم خــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر، وضــع خطــة جديــدة  للتعاقــب الوظيفــي كجــزء مــن برنامــج تطويــر القــدرات.  
وفــي انطاقتــه نحــو المســتقبل، ســيواصل المصــرف تعزيــز  ورفــع كفــاءة موظفيــه الذيــن يتميــزون بالحيويــة والديناميكيــة، 

ويمثــل البحرينيــون منهــم  %91 مــن أجــل تحقيــق النجــاح االســتراتيجي وتعزيــز ســمعته كأفضــل صاحــب عمــل.
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المواهب البحرينية 

 91%
يتميزون بالحيوية والديناميكية

جائزة التميز للشركات 

الفائــز
في مجال تدريب القوى العاملة الوطنية 

وتطويرها.

مجموع الساعات التدريبية 

13,452 ساعة



 تقرير حوكمة36
الشركات

االلتزام بضوابط الحوكمة

ــة  ــن كاف ــاح ع ــق اإلفص ــن طري ــة ع ــر األخاقي ــى المعايي ــق أعل ــى تطبي ــرف عل ــل المص يعم
الكامــل  االمتثــال  اإلســتمرار فــي  الحــرص علــى  بدقــة وشــفافية مــع  المصــرف  نتائــج 
بالقوانيــن واللوائــح وفقــا للقوانيــن واللوائــح التــي تحكــم نشــاطات المصــرف.  ومنــذ قيــام 
مصــرف البحريــن المركــزي  بمملكــة البحريــن بتطبيــق قانــون حوكمــة الشــركات الجديــد، 
فقــد اســتمر المصــرف فــي تطبيــق المعاييــر واإلجــراءات الضروريــة لتعزيــز وضمــان التزامــه 

ــة.  ــط الحوكم بضواب

المساهمون

المساهمون الرئيسيون كما في 31 ديسمبر 2018م

الحصة %  عدد
األسهم بلد المنشأ األسم

14.74 315,494,795 سلطنة عمان بنك مسقط ش.م.ع

6.28 134,384,098 مملكة البحرين مصرف الطاقة األول ش.م.ب 
)مقفلة(

6.01 128,773,381 مملكة البحرين شركة عبر البحار لإلستثمار 
ش.ش.و.
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حصص المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018

نسبة األسهم الصادرة عدد المساهمين  عدد األسهم الفئة

37.86 22,507 810,548,142 أقل من 1%

35.11 15 751,730,336 %1 الى اقل من 5%

12.29 2 263,157,479  %5 الى اقل من  10%

14.74 1 315,494,795  %10 الى اقل من  20%

- - -  %20 الى اقل من  50%

- - - %50 فأكثر 

100.00 22,525 2,140,930,752 المجموع 

تتوزع ملكية أسهم المصرف العادية على النحو التالي:

نسبة الملكية* عدد األسهم الجنسية 

- -

البحرين

الحكومة

22.25 476,308,756 المؤسسات

7.43 159,020,045 األفراد 

- -

دول مجلس التعاون - باستثناء مملكة البحرين

الحكومة

21.63 463,104,129 المؤسسات

41.75 893,789,677 األفراد 

0.17 3,546,479

اخرى

المؤسسات

6.78 145,161,666 األفراد

100.00 2,140,930,752 المجموع 

*تم تقريب النسب المئوية.
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مجلس اإلدارة
يعمــل مجلــس اإلدارة علــى تحديــد توجهــات المصــرف بــكل حكمــة وبصيــرة ويضــع أهدافــه ويطــّور اإلســتراتيجيات التــي تنطلــق نشــاطات 
المصــرف علــى نهجهــا مــن أجــل تمكينــه مــن تحقيــق أهدافــه وأغراضــه.  كمــا يقــرر المجلــس مســتقبل المصــرف مــن خــال حمايــة أصولــه 
ــارات  ــق كل المه ــى تطبي ــون عل ــم يحرص ــه، فإنه ــم وج ــى أت ــم عل ــأداء واجباته ــس اإلدارة ب ــاء مجل ــن أعض ــي يتمك ــمعته. ولك ــة س وصيان
ــم  ــث أنه ــا، حي ــن عليه ــؤولياتهم كمؤتمني ــم مس ــه عليه ــا تملي ــرص بم ــة وح ــن عناي ــه م ــزون ب ــا يتمي ــع م ــا  م ــون به ــي يتمتع ــة الت المهني

مســؤولين عــن أداء المصــرف أمــام المســاهمين الذيــن يتمتعــون باألهليــة والحــق فــي عزلهــم مــن مناصبهــم.

ــاهميه،  ــة مس ــى مصلح ــا عل ــرف حفاظ ــؤون المص ــة لش ــليمة واإلدارة الفعال ــة الس ــان الحوكم ــي ضم ــية ف ــس الرئيس ــة المجل ــل مهم تتمث
وضمــان تــوازن مصالــح القطاعــات المتنوعــة للمتعامليــن معــه مــن عمــاء وموظفيــن وموّرديــن ومجتمعــات محليــة. ويتوقــع مــن المجلــس، 
فــي كل مــا يقــوم بــه مــن تصرفــات، أن يصــدر أحكامــه وآراءه التجاريــة فــي كل مــا يعتقــد أنــه فــي مصلحــة المصــرف ومســاهميه وعمائــه 
بالشــكل المعقــول. وفــي ســبيل ذلــك فإنــه يمكــن ألعضــاء المجلــس االعتمــاد علــى مــا يتمتــع بــه كبــار المســؤولين التنفيذييــن بالمصــرف 

والمستشــارين والمدققيــن الخارجييــن مــن أمانــة ونزاهــة مهنيــة.

تشكيل مجلس اإلدارة

يتألــف مجلــس اإلدارة مــن كــوادر متخصصــة يتميــزون بالمهــارات والخبــرة الازمــة لقيــادة المصــرف بمراعــاة اشــتراطات الحوكمــة وتحقيــق 
أهــداف جميــع منســوبي  المصــرف و الجهــات ذات العاقــة بالمصــرف. وفــي اطــار اإللتــزام باألنظمــة، فقــد تــم الحــرص على أن يتألــف مجلس 
اإلدارة مــن أعضــاء يتمتعــون بخبــرات وخلفيــات مهنيــة كافيــة. وفــي هــذا اإلطــار يقــوم المجلــس اإلدارة بصفــة دوريــة بمراجعــة تشــكيلته 
والمســاهمات التــي يقدمهــا أعضــاؤه واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس. ويخضــع تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة للدراســة المســبقة مــن لجنــة 
المكافــآت والترشــيحات والحوكمــة وموافقــة الســادة المســاهمين ومصــرف البحريــن المركــزي. ويخضــع تصنيــف أعضــاء مجلــس اإلدارة 

“التنفيذييــن” و“غيــر التنفيذييــن” و “المســتقلين” للتعريفــات الــواردة فــي قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي.

وينتخــب كل عضــو فــي مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث ســنوات حيــث يتوجــب عليــه بعــد انقضائهــا أن يتقــدم مــن جديــد إلــى االجتمــاع الســنوي 
للجمعيــة العموميــة للمســاهمين فــي حــال رغبتــه فــي إعــادة تعيينــه. ويخضــع حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة لألنظمــة واللوائــح 

المنصــوص عليهــا فــي فــي قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي.

تفويضات ومهام ومسئوليات مجلس اإلدارة

ــه وفقــا للهيــاكل  ــادرات االســتراتيجية للمصــرف ومباشــرة عمليات  تتمثــل المهمــة الرئيســية لمجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى تنفيــذ المب
ــة  ــة األنظم ــدى ماءم ــن م ــرف وع ــدة للمص ــة الموح ــم المالي ــن القوائ ــئول ع ــس مس ــا أن المجل ــررة. كم ــة المق ــة والرقابي ــم القانوني والنظ
الماليــة والتشــغيلية وضوابــط الرقابــة الداخليــة فضــا عــن تنفيــذ مبــادئ أخاقيــات العمــل وقواعــد الســلوك. وقــد قــام المجلــس بتكليــف 

ــرف. ــة للمص ــؤوليات اإلدارة اليومي ــي  مس ــة لتول ــذي للمجموع ــس التنفي الرئي

يعمــل مجلــس اإلدارة وفقــا لبرنامــج رســمي بالنســبة للموضوعــات التــي تتطلــب منــه اتخــاذ قــرارات بشــأنها بمــا يضمــن اســتمرارية مجلــس 
اإلدارة فــي مســؤوليته عــن تحديــد توجهــات المصــرف والتــي تشــمل علــى:

مراجعة الخطة اإلستراتيجية للمصرف. •

مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية )جميع األشخاص المعتمدين( •

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية. •

الموافقة على شراء المواد والتصرف في األصول ؛ •

الموافقة على النفقات الرأسمالية ؛ •

الموافقة على مستويات الصاحيات ؛ •

تعيين مدققي الحسابات ومراجعة القوائم المالية وأنشطة التمويل ؛ •

مراجعة تقرير حوكمة الشركات؛ •

الموافقة على الخطة والموازنة التشغيلية السنوية؛ •

تأمين اإلمتثال باألنظمة واالشتراطات الرقابية ؛ •

دراسة ومراجعة كفاية وسامة ضوابط الرقابة الداخلية؛ و •

إقرار جميع السياسات المتعلقة بعمليات المصرف وممارسته لمهامه وأنشطته. •
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نظام االنتخاب في مجلس اإلدارة

 تنص المادة 26 من النظام األساسي للمصرف والمتعلقة بمجلس اإلدارة على ما يلي:

يتولــى إدارة المصــرف مجلــس إدارة ال يقــل عــدد أعضائــه عــن )5( أعضــاء  ينتخبهــم المســاهمون عــن طريــق التصويــت التراكمي الســري . 1
وذلــك بمقتضــى أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي علــى تعيينهــم. ويعيــن 
ــاهم  ــي أن كل مس ــي يعن ــت التراكم ــد.  والتصوي ــة للتجدي ــنوات قابل ــاث )3( س ــاوز ث ــرة ال تتج ــون لفت ــس اإلدارة او ينتخب ــاء مجل أعض
ســوف يكــون لــه عــددا مــن األصــوات يعــادل عــدد األســهم التــي يملكهــا فــي الشــركة، ويتمتــع بحــق التصويــت لمرشــح واحــد او يــوزع 

اصواتــه علــى المرشــحين الذيــن يختارهــم. 

 يجــوز لــكل مســاهم يملــك %10 أو أكثــر مــن رأس المــال تعييــن مــن يمثلــه فــي مجلــس اإلدارة بنفــس تلــك النســبة مــن عــدد أعضــاء . 2
المجلــس، ويســقط حقــه فــي التصويــت فــي النســبة التــي يتــم التعييــن عنهــا. فــإذا بقــى لــه نســبة ال تؤهلــه لتعييــن عضــو آخــر يجــوز 

لــه اســتخدام تلــك النســبة فــي التصويــت.

ينتخــب مجلــس اإلدارة عــن طريــق اإلقتــراع الســري رئيســا ونائبــا واحــدًا او أكثــر للرئيــس لمــدة ثــاث ســنوات، قابلــة للتجديــد. ويحــل نائــب . 3
الرئيــس مــكان الرئيــس اثنــاء غيابــه او اذا حالــت أي ظــروف دون حضــوره.  وترســل نســخة مــن قــرار انتخــاب رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــه 

الــى وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة والــى مصــرف البحريــن المركــزي.

تناولت المادة 29 من النظام األساسي “حاالت إنهاء العضوية في مجلس اإلدارة”، ونصت على ما يلي:

تنتهي عضوية العضو في المجلس في األحوال التالية:

إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية في السنة بدون عذر مقبول وقرر مجلس اإلدارة إنهاء عضويته؛أ. 

إذا استقال من منصبه بطلب كتابي؛ب. 

إذا فقد أي من االشتراطات المنصوص عليها في المادة 26 من النظام األساسي؛ت. 

إذا تم تعيينه أو انتخابه بخاف أحكام القانون؛وث. 

اذا أساء استعمال عضويته للقيام بأعمال منافسة للشركة أو ألحق ضررًا فعليا بها ؛ج. 

اذا أديــن مــن قبــل أيــة محكمــة بالســرقة او اإلختــاس أو النصــب او التزويــر او اصــدار شــيكات بــدون رصيــد او أي مــن الجرائــم التــي ينــص ح. 
عليــه القانــون؛

اذا أعلن افاسه ؛	. 

ــه د.  ــى اقالت ــة عل ــة العمومي ــي الجمعي ــاهمون ف ــّوت المس ــه او اذا ص ــل ل ــس كممث ــي المجل ــه ف ــاهمين تعيين ــن المس ــى أي م اذا أنه
بموجــب المــادة رقــم 44، او 

اذا اعتبره مصرف البحرين المركزي غير مستحقا لهذا المنصب.ذ. 

استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة

ــى  ــر عل ــأنها التأثي ــن ش ــة م ــة جوهري ــة عاق ــه أي ــس لدي ــه لي ــدد بأن ــكل مح ــس اإلدارة بش ــرر مجل ــذي ق ــو ال ــو العض ــتقل ه ــو المس  العض
اســتقاليته فــي اتخــاذ قراراتــه مــع األخــذ فــي اإلعتبــار جميــع الحقائــق المعروفــة. وقــد أفصــح أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن اســتقاليتهم 
بتوقيعهــم علــى اإلقــرار الســنوي ألعضــاء مجلــس اإلدارة والــذي مــن خالــه أعلنــوا أنــه خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018  

ــة مــن مختلــف الجهــات الرقابيــة لكــي يتــم اعتبارهــم أعضــاء مســتقلين.   قــد اســتوفوا جميــع  الشــروط المطلوب

في عام 2018م ، كان مجلس اإلدارة يتكون من األعضاء التالية أسمائهم: 

األعضاء غير التنفيذيين

رئيس مجلس اإلدارةسعادة السيد خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري

نائب رئيس مجلس اإلدارةسعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

عضو مجلس إدارةالسيد مطر محمد البلوشي

األعضاء التنفيذيين

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعةالسيد يوسف عبداهلل تقي *

ــو  ــد عض ــم يع ــه ل ــه فإن ــام 2018 وعلي ــة لع ــة العام ــاع الجمعي ــاد اجتم ــاء انعق ــس اإلدارة أثن ــات مجل ــي انتخاب ــارك ف ــم يش ــي ل ــداهلل تق ــف عب ــيد يوس *الس
بمجلــس اإلدارة منــذ 22 مــارس 2018.

تقرير حوكمة الشركات          |
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األعضاء المستقلين

عضو مجلس إدارةالسيد حسين محمد الميزة

عضو مجلس إدارةالسيد سالم عبداهلل العوادي

عضو مجلس إدارةالسيد الحر محمد السويدي

عضو مجلس إدارةالسيد خالد سالم الحليان

عضو مجلس إدارةالسيد زايد علي األمين

عضو مجلس إدارةالسيد سلمان صالح المحميد

عضو مجلس إدارةالسيد خالد شهاب الدين ماضي

رئيس مجلس اإلدارة*سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة

عضو مجلس إدارة*السيد عصام بن عبدالقادر المهيدب

عضو مجلس إدارة**السيد سليمان بن محمد اليحيائي

عضو مجلس إدارة*السيد هشام صالح الساعي

عضو مجلس إدارة*السيد محمد شكري غانم

*األعضــاء الذيــن لــم يشــاركوا فــي انتخابــات مجلــس اإلدارة أثنــاء انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة لعــام 2018 وعليــه فإنهــم لــم يعــدوا أعضــاء بمجلــس 
ــارس 2018. ــذ 22 م اإلدارة من

** السيد سليمان محمد اليحيائي قد تقدم باستقالته منذ 13 فبراير 2018.

ميثاق مجلس اإلدارة

تبنــى مجلــس اإلدارة ميثاقــا يشــمل الصاحيــات  واألعــراف الازمــة لحوكمــة المصــرف. وقــد صــادق المجلــس علــى الميثــاق مــع بــدء دورتــه 
فــي عــام 2018م ويشــمل معلومــات عامــة حــول تشــكيلة مجلــس اإلدارة، تصنيــف أعضــاء مجلــس اإلدارة، اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، 
دور ومســئوليات مجلــس اإلدارة، الئحــة ســلوك مجلــس اإلدارة، مكافــآت وتقييــم المجلــس، العلــم بالمعلومــات الداخليــة، تعــارض المصالــح 

ومعلومــات أخــرى خاصــة بالمجلــس.

تعارض المصالح

ــة  ــي حال ــس.  ف ــاء المجل ــح” أعض ــارض مصال ــى “تع ــوي عل ــي تنط ــف الت ــاع  والمواق ــع األوض ــل م ــة للتعام ــراءات موثق ــرف إج ــدى المص ل
نظــر مجلــس اإلدارة أو اللجــان المنبثقــة عنــه فــي أيــة أمــور تنطــوي علــى “تعــارض المصلحــة” لــدى أعضــاء المجلــس يتــم اتخــاذ القــرارات 
بشــأنها بإجمــاع أصــوات مجلــس اإلدارة/اللجــان المنبثقــة عنــه. فــي هــذه األحــوال يمتنــع عضــو مجلــس اإلدارة المعنــي عــن المشــاركة فــي 
ــة  ــان المنبثق ــس او اللج ــداوالت المجل ــة بم ــر الخاص ــي المحاض ــاالت ف ــذه الح ــجيل ه ــم تس ــرار. ويت ــى الق ــت عل ــة التصوي ــات وعملي المناقش
ــرف  ــع المص ــطتهم م ــاق أنش ــي نط ــح ف ــل( للمصال ــارض )المحتم ــل بالتع ــس بالكام ــاغ المجل ــس اإلدارة إب ــاء مجل ــى أعض ــب عل ــه. ويج عن
وااللتزامــات تجــاه المؤسســات والجهــات األخــرى حالمــا تنشــأ واالمتنــاع عــن التصويــت علــى الموضــوع. ويشــمل هــذا اإلفصــاح جميــع الوقائــع 
الجوهريــة فــي حالــة العقــد أو المعاملــة التــي يشــارك فيهــا عضــو المجلــس. ويجــب تزويــد المســاهمين – عنــد الطلــب – بتقريــر تفصيلــي 

عــن اإلمتنــاع عــن التصويــت بســبب تعــارض المصالــح. 

توجيه وتهيئة أعضاء المجلس الجدد

ــأداء  ــة ب ــات ذات صل ــى معلوم ــوي عل ــل إداري يحت ــن ودلي ــاب التعيي ــم بخط ــم تزويده ــس اإلدارة، يت ــدد بمجل ــاء ج ــن أعض ــم تعيي ــا يت عندم
واجباتهــم كأعضــاء فــي مجلــس اإلدارة. ويتضمــن الدليــل إرشــادات وضوابــط حوكمــة الشــركات، وعــرض لميثــاق المجلــس واللجــان المنبثقة 
عنــه والسياســات الرئيســية. ويحتفــظ المجلــس بجــدول رســمي باألمــور التــي يتوجــب اتخــاذ قــرارات بشــأنها لضمــان أن توجهــات المصــرف 

وضوابطهــا هــي مــن مســئولية مجلــس اإلدارة.
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قواعد السلوك

ــاء  ــى أعض ــب عل ــي يتوج ــلوك الت ــد الس ــس اإلدارة قواع ــر مجل أق
مجلــس اإلدارة االلتــزام بهــا  وهــي كالتالــي: 

ــد  • ــذل الجه ــع ب ــنة م ــة حس ــة وبني ــة ونزاه ــوا بأمان أن يعمل
والعنايــة الازمــة بمــا فيــه مصلحــة المصــرف وأصحــاب 

المصلحــة.

أن يعملوا ويتصرفوا فقط في نطاق مسئولياتهم. •

المصــرف  • بشــئون  مناســبا  فهمــا  لديهمــا  يكــون  أن 
لمســئولياتهم. كاف  وقــت  وتكريــس 

أن يحافظوا على سرية مناقشات ومداوالت المجلس. •

أن ال يســيئوا اســتخدام المعلومــات التــي يتلقونهــا مــن  •
خــال منصبهــم كأعضــاء فــي مجلــس اإلدارة.

ــس اإلدارة  • ــاء بمجل ــم كأعض ــن مناصبه ــتفيدوا م أن ال يس
ــر الئقــة. بطريقــة غي

أن يتأكــد العضــو مــن أن اموره/امورهــا الماليــة الشــخصية  •
ســوف لــن تــؤدي الــى خســارة ســمعة المصــرف.

ــاطات  • ــأن نش ــة بش ــة كافية/تفصيلي ــوا بمعرف أن يحتفظ
المصــرف وأدائــه لكــي يتمكنــوا مــن اتخــاذا قــرارات مبنيــة 

ــة. ــات صحيح ــى معلوم عل

أن يكونــوا مســتقلين فــي اتخــاذ قراراتهــم وأن يتخــذوا  •
جميــع الخطــوات المعقولــة لكــي يطمئنــوا علــى ســامة 

ــس.  ــرارات المجل ــع ق جمي

ــوا  • ــاهمين ويعمل ــن المس ــن ع ــهم ممثلي ــروا أنفس أن يعتب
تبعــا لذلــك.

مــا  • التزامــات  المصــرف  يتحمــل  أن  علــى  يوافقــوا  ال  أن 
لــم يكن/تكــن تعتقــد فــي ذلــك الوقــت وعلــى أســس 
معقولــة، بــأن المصــرف قــادر علــى الوفــاء بتلــك اإللتزامــات 

عندمــا يتطلــب منــه ذلــك.

التســبب  • او  المصــرف  أعمــال  اتمــام  علــى  يوافقــوا  ال  أن 
او الســماح بإتمــام اعمــال المصــرف بطريقــة تــؤدي الــى 
حــدوث  او  كبيــرة  مخاطــر  المصــرف  تحمــل  احتماليــة 

المصــرف. لدائنــي  خطيــرة  خســارة 

مــع  • وبإحتــرام  ومنصــف  عــادل  بشــكل  يتعاملــوا  أن 
معهــم. يتعاملــون  الذيــن  وعمائــه  المصــرف  موظفــي 

أن ال يدخلوا في منافسة مع المصرف. •

ــرف  • ــن المص ــرة م ــا كبي ــل هداي ــو او يقب ــب العض أن ال يطل
لمشاركيه/مشــاركيها. او  لنفسه/لنفســها 

ــرف  • ــة للمص ــال المتاح ــرص األعم ــرف ف ــتغل المص أن ال يس
لنفسه/لنفســها او لمشاركيه/مشــاركيها.

أن يبلــغ العضــو المجلــس عــن أي تعارضــات محتملــة مــع  •
ــح. المصال

أن يتغيبــوا عــن أي مناقشــات او اتخــاذ قــرارات تشــتمل علــى  •
موضــوع ال يكونــون مؤهليــن لتقديــم مشــورة موضوعيــة 
او تتألــف مــن موضــوع يــؤدي الــى حــدوث تعــارض فــي 

المصالــح.

تقييم أداء المجلس

أعتمــد المجلــس “اطــار تقييــم األداء” والمصمــم لتوفيــر الفرصــة 
ــم  ــذا التقيي ــز ه ــنوي. ويرك ــكل س ــم بش ــم أدائه ــاء لتقيي لألعض

ــي: ــي كالتال ــية وه ــات أساس ــة تصنيف ــى ثاث ــي عل الذات

تقييم أداء مجلس اإلدارة كوحدة؛ •

تقييم أداء اللجان كوحدة؛ و •

التقييم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة. •

وســيتم إبــاغ المســاهمين بنتائــج التقييــم الســنوي فــي إجتمــاع 
ــاء  ــي ألعض ــم الذات ــج التقيي ــت نتائ ــة. كان ــة العادي ــة العام الجمعي
مجلــس اإلدارة إمــا فــوق المتوقــع أو مرضيــة فــي أغلــب النواحــي، 
بمــا فيهــا مهــارات وخبــرات األعضــاء ومــدى فهــم طبيعــة عمــل 

ــس اإلدارة. ــات مجل ــرف وعملي المص

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تعنــي مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة كمــا هــو منصــوص عليهــا 
فــي المــادة 36 مــن النظــام األساســي مــا يلــي:

وأعضــاء  رئيــس  مكافــأة  العموميةالعاديــة  الجمعيــة  “تحــدد 
ــر  ــآت بأكث ــذه المكاف ــوع ه ــر مجم ــوز تقدي ــس اإلدارة وال يج مجل
مــن %10 مــن األربــاح الصافيــة بعــد خصــم االحتياطيــات القانونيــة 
المدفــوع  الشــركة  رأســمال  مــن   5% عــن  يقــل  ال  ربــح  وتوزيــع 
تقــرر  أن  العموميــة  للجمعيــة  يجــوز  كمــا  المســاهمين.  علــى 
فــي  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  لرئيــس  ســنوية  مكافــآت  صــرف 
الســنوات التــي ال تحقــق فيهــا الشــركة أرباحــا أو الســنوات التــي ال 
ــة  ــريطة موافق ــاهمين ش ــى المس ــا عل ــا أرباح ــركة فيه ــوزع الش ت

الجهــات الرقابيــة علــى ذلــك.

القوانيــن  وبموجــب  المكافــآت  لجنــة  توصيــات  ضــوء  وعلــى 
أعضــاء  مكافــآت  وقيمــة  شــكل  المجلــس  يحــدد  واألنظمــة، 
قبــل  مــن  النهائيــة  للموافقــة  تخضــع   التــي  اإلدارة  مجلــس 
المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية. وتقــوم 
أعضــاء  لمكافــآت  ســنوية  مراجعــة  بإجــراء  المكافــآت  لجنــة 

اإلدارة.” مجلــس 

يتألــف هيــكل ومســتوى تعويضــات مجلــس اإلدارة، بمقتضــى 
مــن  المعتمــدة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  سياســة 
يلــي:   ممــا  الســنوية،   العموميــة  الجمعيــة  فــي  المســاهمين 

الســنوية . 1 الماليــة  النتائــج  علــى  متوقفــة  ســنوية  مكافــأة 
القانــون. يحددهــا  وبمــا  للمصــرف 

اجمالــي المبلــغ المســتحق الدفــع الــى كل عضــو بالمجلــس . 2
ــه  ــة عن ــان المنبثق ــس واللج ــات المجل ــور إجتماع ــدل حض كب

خــال العــام.

ويصــادق المســاهمون علــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن موظفــي 
المصــرف لــن يحصلــوا علــى أيــة مكافــآت كأعضــاء مجلــس إدارة. 
ــر الموظفيــن فــي المصــرف فــا يجــوز لهــم  أمــا األعضــاء مــن غي
القيــام بأيــة ترتيبــات استشــارية مــع المصــرف دون الحصــول علــى 
موافقــة مســبقة مــن المجلــس. وال يجــوز ألعضــاء لجنــة التدقيــق، 
ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، تقديــم أو الحصــول علــى 
ــة،  ــارية، قانوني ــبية، استش ــات محاس ــم خدم ــاء تقدي ــآت لق مكاف

مصرفيــة اســتثمارية أو ماليــة للمصــرف. 
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اجتماعات المجلس والحضور

يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعاتــه بنــاء علــى دعــوة مــن رئيــس المجلــس أو نائبــه ) فــي حالــة غيابــه أو إصابتــه بعجــز( أو إذا طلــب ذلــك  عــدد مــن 
األعضــاء حســب ميثــاق مجلــس اإلدارة. وبموجــب قانــون الشــركات التجاريــة والنظــام األساســي للمصــرف، يعقــد مجلــس اإلدارة مــا ال يقــل 
عــن أربعــة اجتماعــات فــي الســنة. ويكــون انعقــاد اجتمــاع مجلــس اإلدارة قانونيــا بحضــور مــا ال يقــل عــن نصــف أعضــاء المجلــس شــخصيا. 
ــاع  ــروا اجتم ــن حض ــس اإلدارة الذي ــاء مجل ــة أعض ــام 2018 لمعرف ــنوية لع ــة الس ــة العمومي ــاع الجمعي ــر  اجتم ــى محض ــاع عل ــن اإلط يمك

الجمعيــة المذكــور. 

أما تفاصيل اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خال عام 2018 فهي كالتالي.

اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2018 - أربعة اجتماعات خال العام كحد أدنى 

4 أكتوبر 5 ديسمبر 13 مايو 22 مارس* 13 فبراير األعضاء

√ √ √ √ ال ينطبق سعادة السيد خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري

√ √ √ √ √ سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

√ √ √ - ال ينطبق السيد الحر محمد السويدي

√ √ √ √ √ السيد حسين محمد الميزة

√ √ √ - ال ينطبق السيد خالد شهاب الدين ماضي

√ √ √ √ √ السيد خالد سالم الحليان

√ √ √ - ال ينطبق السيد مطر محمد البلوشي

√ √ √ √ ال ينطبق السيد سالم عبداهلل العوادي

√ √ √ √ √ السيد سلمان صالح المحميد

√ √ √ √ ال ينطبق السيد زايد علي األمين

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √ سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة**

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √ السيد عصام بن عبدالقادر المهيدب**

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق - السيد سليمان بن محمد اليحيائي**

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق - السيد محمد شكري غانم**

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √ السيد هشام صالح الساعي**

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √ السيد يوسف عبداهلل تقي**

*انعقد اجتماع مجلس اإلدارة الثاني في اعقاب اجتماع الجمعية العمومية السنوية على الفور ولم يكن هناك دعوة رسمية للحضور.
** أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة السابقة 
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حصص أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة، مقارنة بين عامين كما في 31 ديسمبر كالتالي:

عدد األسهم
األعضاء

2017 2018

136,492,817 *168,392,817 سعادة السيد خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري

0 0 سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

0 0 السيد مطر محمد البلوشي

462,819 462,819 السيد حسين محمد الميزة

0 0 السيد سالم عبداهلل العوادي

0 0 السيد الحر محمد السويدي

10,000 10,000 السيد خالد سالم الحليان

100,000 100,000 السيد زايد علي األمين

100,000 100,000 السيد سلمان صالح المحميد

0 0 السيد خالد شهاب الدين ماضي

*تتألــف حصــص ســعادة الســيد خليفــة بطــي بــن عميــر بــن يوســف المهيــري مــن حصتــه الشــخصية وحســابات تحــت وصايتــه. وارتفعــت حصــة ســعادة الســيد 
خليفــة المهيــري بمقــدار 31.9 مليــون ســهم فــي عــام  2018.

ماحظة: لم تكن هناك تغييرات أخرى في حركة األسهم المملوكة من قبل مجلس اإلدارة خال السنة المالية المنتهية في 2018.. 

الموافقة على معامالت األطراف ذات العالقة

يتبــع المصــرف عمليــة معينــة للتعامــل مــع المعامــات التــي تشــارك فيهــا األطــراف ذات العاقــة. تتطلــب مثــل هــذه المعامــات موافقــة 
باإلجمــاع مــن مجلــس اإلدارة. وطبيعــة وحجــم المعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة مفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة حســب 

اإليضــاح رقــم 31  - األطــراف ذات العاقــة.

المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة

ــن  ــة ع ــة المنبثق ــة التنفيذي ــة  اللجن ــي موافق ــار بحرين ــن دين ــة 10 مايي ــي ولغاي ــار بحرين ــن دين ــا 5 مايي ــاوز قيمته ــة تتج ــة معامل ــب أي تتطل
مجلــس اإلدارة، وأيــة معاملــة  تزيــد قيمتهــا عــن 10 ماييــن دينــار بحرينــي تســتوجب اعتمــاد مجلــس إدارة المصــرف. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 

االســتحواذ علــى %20 مــن شــركة مــا يســتوجب الحصــول علــى موافقــة مجلــس اإلدارة بغــض النظــر عــن المبلــغ.

العقود الجوهرية والتمويالت المقدمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 

ــى  ــح وبمقتض ــي المصال ــارب ف ــدم التض ــاس ع ــى أس ــه  عل ــة ل ــات التابع ــه والمؤسس ــه ومدرائ ــس ادارت ــاء مجل ــع أعض ــرف م ــل المص يتعام
الشــروط التجاريــة المتعلقــة بمخاطــر انكشــافها والودائــع المســتلمة منهــم.  وتخضــع كافــة التســهيات الماليــة الممنوحــة الــى أعضــاء 
ــي  ــا يل ــيحات. وفيم ــآت والترش ــة المكاف ــن لجن ــا م ــا واعتماده ــم مراجعته ــي تت ــن والت ــى الموظفي ــة عل ــات المطبق ــا للسياس اإلدارة العلي

ــام 2018: ــال ع ــا خ ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــاء مجل ــى أعض ــة إل ــات المقدم ــة والتموي ــود الجوهري العق

تمويل بقيمة 2.6 مليون دينار بحريني مقدم الى شركة علي راشد األمين، وهي شركة لها عاقة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة. •

تمويــل بقيمــة 150 ألــف دينــار بحرينــي مقــدم الــى شــركة معلــم القابضــة ش.م.ب ، وهــي شــركة لهــا عاقــة بأحــد أعضــاء مجلــس  •
اإلدارة.

ــي  • ــة N.M.C  ذ.م.م، وه ــة الصحي ــركة الرعاي ــن ش ــتراة م ــوك المش ــدم والصك ــل المق ــل التموي ــذي يمث ــي، ال ــار بحرين ــون دين 16.32 ملي
شــركة عامــة لهــا عاقــة بأحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة.

تسهيات تمويلية مقدمة الى أعضاء معينيين في مجلس اإلدارة بمبلغ اجمالي قدره 122 ألف دينار بحريني.  •

تسهيات تمويلية مقدمة الى اإلدارة العليا بمبلغ اجمالي قدره 409.7 ألف دينار بحريني.  •

ــي 31  ــة ف ــنة المنتهي ــدة للس ــة الموح ــم المالي ــن القوائ ــم 31 م ــاح رق ــي اإليض ــا ف ــح عنه ــة مفص ــراف ذات العاق ــات األط ــع معام إن جمي
ديســمبر 2018.

تقرير حوكمة الشركات          |
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العضويات التي يحتفظ بها األعضاء لدى مجالس إدارة أخرى

تتطلــب الضوابــط واشــتراطات الحوكمــة التــي وضعهــا مصــرف البحريــن المركــزي أن ال يكــون للعضــو عضويــة فــي أكثــر مــن ثــاث مجالــس 
إدارة شــركات مســاهمة عامــة فــي البحريــن. وقــد اســتوفي جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة هــذا المتطلــب واصبحــوا معتمديــن مــن قبــل 

مصــرف البحريــن المركــزي.

لجان مجلس اإلدارة

قــام مجلــس اإلدارة بتشــيكل اربــع لجــان بمهــام ومســئوليات محــددة. وهــي اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة التدقيــق والمخاطــر  ،لجنــة المكافــآت 
ولجنــة الترشــيحات والحوكمــة.

 فيمــا يلــي بعــض المعلومــات المتعلقــة بعمــل بعــض لجــان مجلــس اإلدارة خــال العــام 2018، وملخــص لتواريــخ اجتماعــات اللجــان، وحضــور 
األعضــاء وملخــص للمســئوليات الرئيســية لــكل لجنــة. 

اللجنة التنفيذية

ــة  ــور ذات العاق ــق باألم ــا يتعل ــة فيم ــإلدارة التنفيذي ــة ل ــات الازم ــر التوجيه ــس وتوف ــة للمجل ــات المفوض ــب الصاحي ــة بموج ــل اللجن تعم
بعمــل المصــرف، كمــا هــي مفوضــة للمجلــس، لمعالجــة المســائل التــي تنشــأ عــن اجتماعــات المجلــس. وتتولــى اللجنــة مســؤولية مراجعــة 

المســائل التجاريــة المتعلقــة بمخاطــر االئتمــان والســوق ، ومراجعــة اإلســتراتيجية ، وتقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2018 - أربعة اجتماعات خال العام كحد أدنى.

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خال عام 2018 كالتالي:

11 نوفمبر   4 اكتوبر  17 ابريل 5 فبراير األعضاء

√ √ √ ال ينطبق  سعادة السيد خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري 
)رئيس اللجنة(

√ √ √ ال ينطبق السيد الحر محمد السويدي

√ √ √ ال ينطبق السيد سالم عبداهلل العوادي

√ √ √ ال ينطبق السيد زايد علي األمين

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √ السيد حسين محمد الميزة*

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √ السيد عصام بن عبدالقادر المهيدب*

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √ السيد محمد شكري غانم*

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √ السيد يوسف عبداهلل تقي* 

*أعضاء اللجنة خال الدورة السابقة.

لجنة التدقيق والمخاطر

ــا  ــزام، بم ــر واإللت ــائل المخاط ــق بمس ــا يتعل ــة فيم ــه الرقابي ــاع بواجبات ــي االضط ــس ف ــاعدة المجل ــؤولية مس ــة مس ــق اللجن ــى عات ــع عل تق
فــي ذلــك ســامة البيانــات الماليــة للمصــرف، وعمليــات ونظــم التقاريــر الماليــة، والضوابــط الداخليــة والضوابــط الماليــة. كمــا تعمــل اللجنــة 
كنقطــة وصــل بيــن المدقــق الخارجــي والمدقــق الداخلــي والمجلــس. وتتحمــل اللجنــة أيضــا مســؤولية التعامــل مــع الشــكاوى المتعلقــة 

باإلبــاغ عــن المخالفــات ومراقبــة معامــات األطــراف ذات العاقــة.

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر لعام 2018 - أربعة اجتماعات خال العام كحد أدنى.

تم عقد أربعة اجتماعات خال عام 2018 كالتالي:

1 نوفمبر  1 أكتوبر  7 مايو  30 يناير األعضاء

√ √ √ √ السيد سلمان صالح المحميد )رئيس اللجنة(

√ √ √ √ سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

√ √ √ ال ينطبق السيد مطر محمد البلوشي

√ √ √ ال ينطبق السيد خالد شهاب الدين ماضي

√ √ ال ينطبق √ السيد خالد سالم الحليان

ال ينطبق ال ينطبق √ ال ينطبق السيد زايد علي األمين

ماحظة: انضم السيد خالد سالم الحليان الى لجنة التدقيق كعضو في يونيو 2018 بدأل عن السيد زايد علي األمين.
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لجنة المكافآت

يتمثــل دور اللجنــة فــي توفيــر إجــراءات رســمية وشــفافة لوضــع سياســة تعويضــات للمجلــس والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة  واإلدارة 
التنفيذيــة )األشــخاص المعتمــدون الذيــن يتحملــون المخاطــر الماديــة(؛ ويضمــن أن تكــون التعويضــات المعروضــة تنافســية بمــا يتماشــى 
مــع مــا هــو ســائد فــي الســوق وتدفعهــا المؤسســات المماثلــة وتتفــق مــع المســؤوليات المســندة إلــى الموظــف. وباإلضافــة إلــى ذلــك ، تقــر 
اللجنــة خطــط التعويضــات الخاصــة لمجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك مكافــآت األداء الســنوية )البونــس( والحوافــز القصيــرة / طويلــة األجــل ، 

لجــذب الموظفيــن الرئيســيين وتحفيزهــم واالحتفــاظ بهــم.

اجتماعات لجنة المكافآت لعام 2018 - اجتماعان خال العام كحد أدنى.

تم عقد أربعة اجتماعات خال عام 2018 كالتالي:

1 اكتوبر  28 مارس  12 فبراير األعضاء

√ √ √ سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني )رئيس اللجنة( *

√ √ √ السيد خالد سالم الحليان

√ √ ال ينطبق السيد خالد شهاب الدين ماضي

ال ينطبق ال ينطبق √ سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة**

ال ينطبق ال ينطبق √ السيد هشام صالح الساعي**

*حضر االجتماع
** أعضاء اللجنة خال الدورة السابقة 

 لجنة الترشيحات والحوكمة

يتمثــل دور اللجنــة فــي تقييــم المرشــحين وترشــيحهم إلــى المجلــس، فضــًا عن تســهيل عمليــة تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واللجــان وأعضاء 
مجلــس اإلدارة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن اللجنــة مســؤولة عــن ضمــان حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى التدريــب الكافــي خــال العــام 
حتــى يتمكنــوا مــن أداء واجباتهــم فــي المجلــس واللجــان التــي يعملــون مــن فيهــا. كمــا تــم تكليــف اللجنــة بمســؤولية ضمــان أن يكــون 
إطــار حوكمــة الشــركات الخــاص بالمصــرف كافيــا ويمتثــل للوائــح الســائدة. وتتواصــل اللجنــة مــع مســؤول حوكمــة الشــركات بالمصــرف 

إلدارة األنشــطة المتعلقــة بالحوكمــة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والحوكمة لعام 2018 - اجتماعان خال العام كحد أدنى.

تم عقد ثاثة اجتماعات خال عام 2018 كالتالي:

3 أكتوبر 28 مارس*  12 فبراير* األعضاء

√ ال ينطبق ال ينطبق السيد سالم عبداهلل العوادي )رئيس اللجنة(

√ ال ينطبق ال ينطبق السيد حسين محمد الميزة

√ ال ينطبق ال ينطبق السيد مطر عبداهلل البلوشي

ال ينطبق √ √ سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

ال ينطبق √ √ السيد خالد سالم الحليان**

ال ينطبق √ ال ينطبق السيد خالد شهاب الدين ماضي**

ال ينطبق ال ينطبق √ سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة***

ال ينطبق ال ينطبق √ السيد هشام صالح الساعي***

*تم دمج لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة في لجنة واحدة

** أعضاء اللجنة الموحدة

*** أعضاء اللجنة خال السنوات السابقة 

ماحظة: حضر سعادة الشيخ خالد المعشني االجتماع كمدعو في 12 فبراير 2018. 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

يعمــل المصــرف بمقتضــى تعليمــات هيئــة الرقابــة الشــرعية التــي تتألــف مــن خمســة مــن رجــال العلــم البارزيــن. وتقــوم الهيئــة بمراجعــة 
أنشــطة المصــرف لضمــان مطابقــة جميــع المنتجــات واالســتثمارات مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية. وعــاوة علــى ذلــك ، تقــوم 

هيئــة الرقابــة الشــرعية بمراجعــة وفحــص معاييــر الفــرز للتبرعــات  والرعايــة الخيريــة باإلضافــة إلــى عقــود الرعايــة.

كمــا تقــوم هيئــة الرقابــة الشــرعية بالتأكــد مــن وجــود وظيفــة التدقيــق الشــرعي الداخلــي وبأنهــا تقــوم بــأداء واجباتهــا كمــا هــو منصــوص 
. )AAOIFI( عليــه فــي نمــوذج هيئــة الرقابــة الشــرعية ومعاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية
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ــق  ــان تواف ــركات لضم ــة الش ــيحات وحوكم ــة الترش ــن لجن ــزءًا م ــرعية ج ــة الش ــة الرقاب ــن هيئ ــن م ــو معي ــكل عض ــك، يش ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــامية. ــريعة اإلس ــادىء الش ــكام ومب ــع أح ــركات م ــإدارة الش ــة ب ــائل المتعلق المس

يجتمــع أعضــاء الهيئــة مــا ال يقــل عــن أربــع مــرات ســنويُا،  ويتــم مكافــأة أعضاءهــا فــي شــكل رســوم اســتخدام ســنوية وبــدل لــكل اجتمــاع 
يتــم حضــوره، مــع التعويــض المناســب عــن تكاليــف الســفر. وال يتــم دفــع أيــة مكافــآت متعلقــة بــاألداء ألعضــاء الهيئــة. ويتــم تقييــم أداء 

هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى أســاس التقييــم الذاتــي وتقديمهــا إلــى المجلــس لمراجعتهــا واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة بشــأنها.

الجمعية العمومية السنوية

يقــوم مجلــس اإلدارة بإبــاغ المســاهمين عــن أداء المصــرف عبــر اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية، الــذي ينعقــد بنــاًء علــى دعــوة مــن 
رئيــس مجلــس اإلدارة، وُيعقــد خــال األشــهرالثاثة  التاليــة لنهايــة الســنة الماليــة للمصــرف. 

ــق  ــرعية والتدقي ــة الش ــة الرقاب ــن هيئ ــل م ــى األق ــدًا عل ــوًا واح ــان، وعض ــس واللج ــاء المجل ــة رؤس ــس اإلدارة، وخاص ــاء مجل ــع أعض ــى جمي عل
ــؤولياتهم. ــن مس ــع ضم ــي تق ــور الت ــأن األم ــاهمين بش ــئلة المس ــى أس ــرد عل ــاع لل ــذا االجتم ــور ه ــى حض ــوا عل ــي أن يحرص الخارج

يقدم مجلس اإلدارة كحد أدنى ما يلي للمساهمين، العتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

البيانات المالية المدققة للمصرف؛ •

معامات األطراف ذات العاقة؛ •

تقرير حوكمة الشركات؛ •

تقرير عن المسؤولية االجتماعية؛ •

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان وأعضاء مجلس اإلدارة؛ و •

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية. •

اإلدارة التنفيذية

يفــوض مجلــس اإلدارة الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة إلدارة المصــرف، والــذي يعتبــر هــو واإلدارة التنفيذيــة الجهتيــن المســؤولتين عــن تنفيــذ 
القــرارات واالســتراتيجيات التــي يعتمدهــا المجلــس وهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.

أسهم كبار الموظفين

عدد األسهم التي يملكها كبار الموظفين، مقارنة بين عامين كما في 31 ديسمبر كالتالي:

األسهم

2017 2018 األعضاء

336 336 الدكتور محمد برهان اربونا

118,995 118,995 السيد عيسى عبداهلل بوحجي

119,331 119,331 المجموع
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لجان اإلدارة

يساند الرئيس التنفيذي للمجموعة عدد من اللجان اإلدارية التي لدى كل منها مسئوليات معينة إلتاحة التركيز على النواحي المتعلقة 
باألعمال والمخاطر واإلستراتيجية. وفيما يلي نبذة عن اللجان المختلفة وأدوارها ومسئولياتها:

األدوار والمسئوليات اللجنة

تــم تأســيس لجنــة اإلدارة التنفيذيــة )“MANCO”( مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة 
لإلشــراف علــى أنشــطة اللجــان األخــرى علــى مســتوى اإلدارة، والتــي ال تقــدم تقاريــر مباشــرة 
إلــى مجلــس اإلدارة أو لجــان مجلــس اإلدارة. ويتمثــل نشــاطها الرئيســي فــي مراجعــة عمليــات 
ــان اإلدارة  ــى لج ــة إل ــام ذات الصل ــناد المه ــك إس ــتوى اإلدارة وكذل ــى مس ــان عل ــع اللج جمي

األخــرى وتقديــم النتائــج إلــى الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة.

اللجنة اإلدارية التنفيذية 

توصــي لجنــة االئتمــان / المخاطــر بسياســة وإطــار عمــل إدارة المخاطــر إلــى مجلــس اإلدارة. 
ويتمحــور دورهــا الرئيســي فــي اختيــار وتنفيــذ أنظمــة إدارة المخاطــر، ومراقبــة المحافــظ 
االســتثمارية، واختبــار مــدى تحمــل المخاطــر، واإلبــاغ عــن المخاطــر إلــى مجلــس اإلدارة ولجــان 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة. باإلضافــة إلــى هــذه المســؤوليات، تعــد الموافقــة علــى 

ــة. ــؤوليات اللجن ــن مس ــزأ م ــزًءا ال يتج ــا ج ــة ورصده ــة الفردي ــات االئتماني المعام

لجنة االئتمان والخطر

تضــع لجنــة الموجــودات والمطلوبــات )“ALCO”( سياســات وأهدافــا إلدارة الموجــودات 
ــى  ــا عل ــد وأثره ــر والعائ ــع والمخاط ــكل والتوزي ــث الهي ــن حي ــرف م ــي المص ــات ف والمطلوب
ومــدة  الجانبيــة  والعائــدات  والتكلفــة  النقــدي  التدفــق  بمراقبــة  تقــوم  كمــا  الربحيــة. 
الموجــودات والمطلوبــات وتقييــم كل مــن حساســية معــدل الربــح والســيولة. كمــا أنهــا 
تقــوم بإجــراء تعديــات تصحيحيــة بنــاًء علــى االتجاهــات المتصــورة وظــروف الســوق وتراقــب 

الســيولة ومخاطــر تعــرض العمــات األجنبيــة ومراكزهــا.

لجنة الموجودات والمطلوبات

تتولــى لجنــة االســتثمار مراجعــة واعتمــاد جميــع الصفقــات المتعلقــة باســتثمارات تملــك 
ــة  ــى اللجن ــك تتول ــل. كذل ــكل متواص ــا بش ــة أدائه ــة ومراقب ــتثمارات العقاري ــركات واالس الش
مســئولية اإلشــراف علــى أداء مــدراء الصناديــق والتوصيــة باســتراتيجيات التخــارج بهــدف زيــادة 

ــتثمرين. ــد للمس العوائ

لجنة االستثمار

تشــرف اللجنــة علــى عمليــات تقنيــة المعلومــات بالمصــرف، وتوصــي بالموازنــة الســنوية 
الــى  المعتمــدة   المصــرف  اســتراتيجية  حســب  المصممــة  المعلومــات  تقنيــة  وخطــط 
ــى  ــرف عل ــاد. وتش ــس اإلدارة لإلعتم ــى مجل ــا ال ــي يحيله ــة  لك ــذي للمجموع ــس التنفي الرئي
ــة  ــددة والميزاني ــرة المح ــن الفت ــنوية ضم ــات الس ــة المعلوم ــدة لتقني ــة المعتم ــذ الخط تنفي

المخصصــة. 

لجنة التوجيه لتقنية المعلومات

تعمــل لجنــة إدارة االئتمــان العاجــي تحــت الســلطة المفوضــة مــن اللجنــة اإلداريــة التنفيذيــة 
ــن  ــدر م ــى ق ــق أقص ــدف تحقي ــرف به ــي المص ــرة ف ــول المتعث ــع األص ــة جمي ــم ومتابع لتقيي
ــة إدارة  ــى سياس ــراف عل ــذ واإلش ــم وتنفي ــن تصمي ــؤولة ع ــة مس ــرف. اللجن ــترداد للمص االس
ــا  ــرارات فيم ــاذ الق ــل واتخ ــك العم ــوص، وكذل ــه الخص ــى وج ــرف عل ــة للمص ــان العاجي االئتم
يتعلــق بجميــع التســهيات االئتمانيــة المصنفــة علــى أنهــا عاجيــة، ومراقبــة أداء إدارة العــاج 
ــنوي،  ــع س ــاس رب ــى أس ــس اإلدارة عل ــة لمجل ــة التنفيذي ــى اللجن ــر إل ــم التقاري ــك تقدي وكذل
ونتائــج  حــاالت عــاج قضايــا العمــاء بمــا فــي ذلــك الحــاالت المفتوحــة والمســتقرة والمغلقــة.

لجنة المعالجة

ــي  ــن موظف ــة لتمكي ــة التنفيذي ــة اإلداري ــل اللجن ــن قب ــرية م ــوارد البش ــة الم ــن لجن ــم تعيي ت
ــن  ــرف م ــو المص ــع نم ــة م ــخصية المتوافق ــة والش ــم المهني ــق أهدافه ــن تحقي ــرف م المص
خــال التركيــز علــى تحســين المهــارات، والتطويــر الوظيفــي، والمكافــآت مــع األداء، والتــوازن 
فــي الحيــاة العمليــة. يتضمــن ذلــك أداء واجباتهــم فيمــا يتعلــق بمراجعــة سياســات المــوارد 
البشــرية الخاصــة بالمصــرف، والتــي يجــب أن يوافــق عليهــا مجلــس اإلدارة وتتوافــق مــع 
القيــم واالســتراتيجيات المؤسســية للمصــرف، وتقديــم توصيــات بشــأن سياســات المــوارد 
البشــرية، وتحديــد وتقييــم االحتياجــات المتغيــرة واإلبــاغ عنهــا إلدارة المــوارد البشــرية بهــدف 

زيــادة أداء الموظفيــن وأداء المصــرف ككل.

لجنة الموارد البشرية 

يعتبــر دور لجنــة أمــن المعلومــات استشــاريا بطبيعتــه، حيــث تســاعد أصحــاب العاقــة بالبنــك 
فــي تطويــر ومراجعــة وتنفيــذ نظــام شــامل إلدارة أمــن المعلومــات بالمصــرف. ويتمثــل دور 

اللجنــة فــي تقويــة كفــاءة وفاعليــة دائــرة أمــن المعلومــات ايضــا. 
لجنة أمن المعلومات

لجنة المسؤولية االجتماعية

تشــرف هــذه اللجنــة علــى األمــور ذات الصلــة بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي المصرف، 
ــراض  ــوال لألغ ــص األم ــات وتخصي ــم المقترح ــة، وتقيي ــات الرعاي ــات وطلب ــة التبرع وإدارة عملي
التــي يلتــزم المصــرف بدعمهــا، بمــا يتماشــى مــع خطــة المســؤولية االجتماعيــة الســنوية 
للمصــرف وسياســة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. وتتــم مراجعــة أي اســتثناءات للخطــة 
المعتمــدة وتقديــم توصيــة الــى المجلــس للموافقــة عليهــا. وتشــارك اللجنــة أيضــا فــي إعــداد 
ــذي  ــنوي، وال ــر الس ــن التقري ــزءًا م ــكل ج ــذي يش ــركات، وال ــة للش ــؤولية االجتماعي ــر المس تقري

يشــرح بالتفصيــل التبرعــات ومبــادرات الرعايــة خــال العــام.

األغراض االجتماعية التي يدعمها المصرف هي:
المساعدة الطبية؛ •
رعاية الناس المحتاجين،  •
ــي  • ــا ف ــة وتعزيزه ــد البحريني ــى التقالي ــاظ عل ــى الحف ــز عل ــي ترك ــة الت ــادرات الثقافي المب

المســتقبل.
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التعويضات لإلدارة التنفيذية

يخضــع دفــع مكافــأة األداء )البونــس( للرئيــس التنفيــذي للمجموعــة الــى توصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومصادقــة مجلــس 
اإلدارة. أمــا مكافــأة األداء )البونــس( لــإلدارة العليــا فإنهــا تدفــع بتوصيــة مــن الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة الــى لجنــة الترشــيحات والمكافآت 

التــي تقــوم بمراجعتهــا والموافقــة عليهــا  علــى أن يعتمدهــا مجلــس اإلدارة فيمــا بعــد.

اإلمتثال

ــى  ــرف عل ــرص المص ــريعية. ويح ــة والتش ــلطات الرقابي ــح الس ــة ولوائ ــام بأنظم ــال الت ــان اإلمتث ــاملة لضم ــراءات ش ــات وإج ــرف سياس ــدى المص ل
ــة. ــة والقانوني ــريعات الرقابي ــات التش ــا لمتطلب ــن مطابقته ــد م ــك للتأك ــة وذل ــورة دوري ــة بص ــاء المالي ــطة العم ــة أنش مراجع

ويحرص المصرف على بذل العناية الواجبة لضمان أن نشاطات عماء المصرف تتم بموجب التوجيهات الصادرة من الجهات الرقابية.

ويبــذل المصــرف بإســتمرار قصــارى جهــده  لتعزيــز أنظمــة اإلمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال. وعلــى هــذا الصعيــد، قــام المصــرف بتحديــث 
عملياتــه فــي متابعــة غســل األعمــال باســتخدام نظــام معــروف جــدًا.

ويلتــزم المصــرف بنمــاذج الجرائــم الماليــة المذكــورة فــي دليــل قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي والــذي يحــوي تشــريعات مكافحــة غســل 
األمــوال الحاليــة فــي مملكــة البحريــن والمطــورة بموجــب توجيهــات وحــدة مكافحــة الجرائــم الماليــة، وهــي المنظمــة الدوليــة المســؤولة عــن 
وضــع سياســات مكافحــة غســيل األمــوال حــول العالــم. وقــد التــزم المصــرف بمتطلبــات قانــون  اإللتــزام بالضريبــة علــى الحســابات األجنبيــة 

)FATCA(  ومعاييــر التقاريــر المعروفــة )CRS(  حســب متطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي.

األتعاب وتعيين شركات التدقيق الخارجية

 )KPMG( ــي ــي ام ج ــي ب ــركة ك ــن ش ــى تعيي ــارس 2018 عل ــي 22 م ــد ف ــة المنعق ــة العمومي ــاع الجمعي ــال اجتم ــاهمون خ ــق المس واف
كمدققيــن خارجييــن،  ليحلــوا محــل مدققــي الخارجييــن الســابقين بمــا يتماشــى مــع حســن إدارة حوكمــة الشــركات، للســنة الماليــة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2018 ومنــح أعضــاء مجلــس اإلدارة صاحيــة تحديــد أتعابهــم. تــم توفيــر أتعــاب التدقيــق والخدمــات غيــر المراجعــة التــي 
يقدمهــا المدققــون الخارجيــون للمســاهمين ومتوفــرة عنــد الطلــب. وســيتم تقديــم مزيــد مــن التفاصيــل لمســاهمي المصــرف بنــاًء علــى 

طلــب محــدد بشــرط أن هــذه اإلفصاحــات لــن تؤثــر ســلًبا علــى مصلحــة المصــرف ومنافســته فــي الســوق.

الرقابة الداخلية

تعتبــر الرقابــة الداخليــة عمليــة نشــطة ومســتمرة علــى جميــع المســتويات فــي المصــرف. وقــد أرســى المصــرف ثقافــة مائمــة لتســهيل 
تنفيــذ عمليــة الرقابــة الداخليــة بصــورة فعالــة. كل موظــف فــي المصــرف . ويشــارك كل موظــف فــي عمليــة الرقابــة الداخليــة ويســاهم 
بفعاليــة بتعرفــه علــى المخاطــر فــي مراحلهــا المبكــرة وبتطبيــق عمليــات تحكــم لتقليــل األضــرار وبأقــل قــدر مــن التكاليــف. ويتــم إبــاغ 

ــا بالمخاطــر المتبقيــة ويتــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة حيالهــا. اإلدارة العلي

سياسة األشخاص الرئيسيين

وضــع المصــرف سياســة لألشــخاص الرئيســيين لضمــان أن يكــون األشــخاص الرئيســيون على علــم  باالشــتراطات القانونيــة واإلداريــة بخصوص 
امتــاك والتــداول فــي أســهم بغــرض منــع إســاءة اســتخدام المعلومــات الداخليــة. ويشــمل األشــخاص الرئيســيون أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
اإلدارة التنفيذيــة، موظفيــن معينيــن وأي شــخص أو مؤسســة ذات صلــة باألشــخاص الرئيســيين المحدديــن. وتنــاط بلجنــة التدقيــق المنبثقــة 
عــن مجلــس اإلدارة مهــام مراقبــة تطبيــق ومتابعــة سياســة األشــخاص الرئيســيين. يمكــن االطــاع علــى سياســة األشــخاص الرئيســيين علــى 

موقــع المصــرف علــى اإلنترنــت.

عالقات الموظفين

يلتــزم مصــرف الســام – البحريــن بخلــق بيئــة عمــل متنوعــة وشــاملة تشــجع علــى  اإلبــداع والتفــرد الــذي يجلبــه كل موظــف معــه الــى المصرف. 
ويتــم توظيــف الموظفيــن وتعيينهــم  علــى أســاس الجــدارة والكفــاءة، ويعمــل علــى تقييمهم بصــورة منصفة.

وتماشــيا مــع سياســة المصــرف، والتزامــا منــه بمبــدأ تكافــؤ الفــرص الوظيفيــة وتطبيقــا لمتطلبــات الحوكمــة الــواردة فــي دليــل القواعــد 
الخــاص بمصــرف البحريــن المركــزي، يحــرص المصــرف علــى عــدم توظيــف أقــارب الموظفيــن حتــى الدرجــة الرابعــة. يتوجــب علــى الموظفيــن 
الحالييــن تنبيــه دائــرة المــوارد البشــرية عــن أي صلــة قرابــة أوعاقــة مــع الموظفيــن اآلخريــن او المرشــحين للتوظيــف، علمــا بأنــه فــي حالــة 
عــدم القيــام بذلــك، فســوف يخضــع الموظــف لجــراءات تأديبيــة وفقــا للقانــون رقــم 36 لســنة 2012 بإصــدار قانــون العمــل فــي القطــاع 

األهلــي ودليــل اإلرشــادات التأديبيــة للمصــرف. 
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سياسة االتصال

يــدرك المصــرف أن التواصــل الفعــال مــع مختلــف الجهــات المعنيــة والجمهــور جــزءًا ال يتجــزأ مــن حســن إدارة األعمــال. وفــي ســبيل تحقيــق 
أهدافهــا العامــة فــي مجــال اإلتصــال ، يتبــع المصــرف مجموعــة مــن المبــادئ مثــل الكفــاءة والشــفافية والوضــوح والوعــي الثقافــي.

ــوم  ــتهدفة. ويق ــات المس ــى الفئ ــائل إل ــل رس ــدد لنق ــت المح ــي الوق ــة ف ــال الحديث ــات االتص ــرف تقني ــتخدم المص ــوص، يس ــذا الخص وبه
ــرد ودونمــا إبطــاء، علــى طلبــات المعلومــات مــن الجهــات اإلعاميــة والجمهــور مــع الحــرص علــى تحــري الشــفافية واالنفتــاح  المصــرف بال
كلمــا أمكــن مــع مراعــاة متطلبــات الســرية الخاصــة بالمصــرف ممــا يســاهم فــي الحفــاظ علــى مســتوى عــال مــن الموثوقيــة. كمــا يبــادر 
المصــرف بصــورة ســباقة الــى تطويــر عاقاتــه مــع الفئــات المســتهدفة وتحديــد الموضوعــات المحتملــة ذات االهتمــام المشــترك. ويحــرص 
ــاالت  ــواد االتص ــر م ــم توفي ــددة. ويت ــة ومح ــة واضح ــة بصري ــزام بهوي ــوح وااللت ــى الوض ــرار عل ــى اإلص ــة عل ــه الخارجي ــي اتصاالت ــرف ف المص

ــة.   ــة واإلنجليزي ــن العربي ــرف باللغتي ــمية للمص الرس

ــر حوكمــة الشــركات علــى الموقــع اإللكترونــي للمصــرف، حيــث يتيــح هــذا  ــع الســنوية وتقري ــر الســنوية والقوائــم الماليــة رب وتنشــر التقاري
ــات  ــور اجتماع ــتخدمة لحض ــل المس ــة التوكي ــا بطاق ــهولة ومنه ــتمارات بس ــف االس ــى مختل ــول عل ــة للحص ــاهمين الفرص ــع للمس الموق
الجمعيــة العموميــة الســنوية. كمــا تتوفــر االســتمارات المخصصــة لتقديــم الشــكاوى أو لتقديــم االستفســارات التــي يتــم التعامــل بهــا فــي 
وقتهــا. كمــا يحــرص المصــرف علــى االتصــال مــع موظفيــه بصــورة منتظمــة عبــر االتصــال الداخلــي لتوفيــر أحــدث المعلومــات حــول أنشــطة 

المصــرف المختلفــة.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات

ــي  ــراءات الت ــن واإلج ــئولين المعيني ــا للمس ــات اتباعه ــن المخالف ــاغ ع ــي اإلب ــب ف ــى الراغ ــب عل ــي يتوج ــوات الت ــة الخط ــذه السياس ــدد ه تح
ينبغــي علــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر انتهاجهــا لضمــان التحقيــق فــي الشــكوى المبلــغ عنهــا بالصــورة المناســبة واتخــاذ اإلجــراء المائــم 
بشــأنها والحــرص فــي نفــس الوقــت علــى توفيــر حمايــة كافيــة للموظــف الــذي قــام بالتبليــغ عــن أي رد فعــل عكســي بســبب قيامــه باإلباغ.

حدود التفويض بالصالحيات

إن الحــد األقصــى مــن صاحيــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واألفــراد هــي محــددة  فــي وثيــق حــدود التفويــض 
بالصاحيــات، وهــذه الصاحيــات محــددة  لألنشــطة الماليــة والتشــغيلية.

اإلفصاح 

ــة  ــى عملي ــس اإلدارة عل ــرف مجل ــة، ويش ــة والخارجي ــرف الداخلي ــاالت المص ــل اتص ــى تفاصي ــتمل عل ــاح تش ــة إفص ــرف بسياس ــظ المص يحتف
ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي ــات المعني ــع الجه ــاالت م ــاح واالتص اإلفص
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توضيحات بشأن االستثمارات من قواعد االلتزام:

الرقم 
الوضع الحاليعدم االلتزامالقاعدةالمتسلسل

1

HC-1.3.7  “الوفاء بالتزاماته بموجب القاعدة 
HC-1.3.3 اعاه، يجب على المجلس بأكمله أن 

يجتمع مرة واحدة كل ثاثة أشهر بغرض ......

يجتمــع  لــم 
كل  المجلــس 
أشــهر.  ثاثــة 

اجتمــع المجلــس أكثــر مــن 4 مــرات فــي عــام 
2018 )الحــد األدنــى 4 مــرات بموجــب النظــام 
مســئولياته  اداء  لــه  يتيــح  ممــا  األساســي( 

بصــورة فعالــة.

2

HC-1.4.6  يجــب أن يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة 
عضــوا مســتقا لكــي يكــون هنــاك تــوازن مناســب 
إلتخــاذ  للمجلــس  أكبــر  وقــدرات  للصاحيــات 

ــتقلة. ــرارات مس ق

مجلس  رئيس 
عضو  ليس  اإلدارة 

مستقًا.

ــس اإلدارة  ــس مجل ــعة لرئي ــرة الواس ــرا للخب نظ
ــأى  ــه مــن فطنــة تجاريــة فقــد ارت ومــا يتمتــع ب
رئيســا.  المناســب تعيينــه  انــه مــن  المجلــس 
كمــا أن الهيــكل الحالــي معتمــد مــن مصــرف 
بقانــون  ملتــزم  والرئيــس  المركــزي  البحريــن 
حمايــة  مــن  ويتأكــد  المؤسســات  حوكمــة 

المســاهمين. جميــع مصالــح 

3

أن  يجــب  المكافــآت(-  )لجنــة    HC-5.3.2
او  فقــط،  المســتقلين  األعضــاء  اللجنــة  تضــم 
بــدال عــن ذلــك فقــط األعضــاء غيــر التنفيذييــن 
ــس  ــتقلين ورئي ــن المس ــم م ــم ه ــن أغلبيته الذي
يتوافــق  وهــذا  مســتقل.  عضــو  هــو  المجلــس 
الدوليــة لضمــان أن لجنــة  مــع أفضــل األعــراف 
ــن  ــدا ع ــا بعي ــارس حكمه ــب أن تم ــآت يح المكاف

الشــخصية. المهنيــة  المصالــح  تعــارض 

رئيس اللجنة ليس 
عضو مستقًا.

نظــرا ألن رئيــس لجنــة المكافــآت يتمتــع بخلفية 
وخبــرة مصرفيــة، فقــد ارتــأى المجلــس بأنــه 
مــن المناســب تعيينــه رئيســا للجنــة المكافــآت. 
ــرف  ــن مص ــد م ــي معتم ــكل الحال ــا أن الهي كم
بقانــون  ملتــزم  والرئيــس  المركــزي  البحريــن 
حوكمــة المؤسســات ويفي بجميع مســئوليات 

ــة.  ــاق اللجن ــب ميث ــة حس اللجن

4

التنفيــذي  الرئيــس  علــى  يجــب   HC-2.4.1A
البحرينيــة  اإلســامية  للبنــوك  العــام  المديــر   /
المرخــص لهــا اإلفصــاح الــى المجلــس بشــكل 
ســنوي عــن األفــراد الذيــن يتولــون وظائــف مقيــدة 
معتمديــن  أشــخاص  ألي  اقــارب  هــم  والذيــن 
ــه.  ــص ل ــي المرخ ــامي البحرين ــك اإلس ــن البن ضم

ــن  ــم م ــى الرغ عل
أن هــذا الموضــوع 
داخليــا  موثــق 
يتــم  لــم  لكــن 
فــي  التشــارك 
المعلومــة  هــذه 

المجلــس. مــع 

مــع  المعلومــات  هــذا  مشــاركة  تمــت  لقــد 
فبرايــر   25 بتاريــخ  اجتماعــه  خــال  المجلــس 
ــن  ــنويا م ــا س ــارك به ــم التش ــوف يت 2019 وس

وصاعــدا. اآلن 

5

مراجعــة  المجلــس  علــى  يجــب   HC-1.4.9
اســتقالية كل عضــو فــي المجلــس ســنويا علــى 
األقــل علــى ضــوء المصالــح التــي يفصحــون عنهــا 
وســلوكهم. ويجــب علــى كل عضــو مســتقل 
أن يــزود المجلــس بجميــع المعلومــات الضروريــة 

والمحدثــة لهــذا الغــرض.

لـم  عضـو  هنـاك 
بالشـركة  يقـر 
التـي يملكهـا في 
السـنوية. اقراراتـه 

قــام العضــو بتعبئــة اســتمارة جديــدة وقدمهــا 
الــى أميــن ســر المجلــس وســوف تعالــج حســب 

ــة الموضوعة.  السياس

6

كمصــرف  المرخــص  علــى  يجــب    HC – 7.2.2
إســامي بحرينــي أن يطلــب مــن جميــع أعضــاء 
مجلــس اإلدارة حضورهــم وأن يكونــوا متاحيــن 
لإلجابــة علــى أســئلة المســاهمين فــي أي اجتمــاع 
للمســاهمين، وعلــى وجــه الخصــوص، التأكــد مــن 
أن رؤســاء لجــان التدقيــق والمكافــآت والترشــيح 
مســتعدون لإلجابــة علــى األســئلة المناســبة فيمــا 
يتعلــق بالمســائل ضمــن مســؤولية اللجنــة )مــن 
المفهــوم أن المعلومــات الخاصــة والتجاريــة قــد 

ــرية(. ــى س تبق

لــم يحضــر اثنــان 
أعضــاء  مــن 
اإلدارة  مجلــس 
اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة، بمــا فــي 
ذلــك رئيــس لجنــة 

. ت فــآ لمكا ا

ــاع  ــور اجتم ــن حض ــن م ــاء المعنيي ــذر األعض اعت
طارئــة  التزامــات  بســبب  العامــة  الجمعيــة 
فــي  حاضريــن  يكونــون  وســوف  أخــرى. 

القادمــة. االجتماعــات 
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الشئون القانونية، العمليات 
المصرفية الخاصة و  مكتب 
الخدمات المصرفية الخاصة

مجلس اإلدارة

 لجنة
التدقيق 
والمخاطر

رئيس إدارة 
المخاطر

االئتمان 
والخطر

المخاطر 
التشغيلية

 مخاطر
السوق

أمن 
المعلومات

 رئيس
التدقيق 
الداخلي 

رئيس االلتزام 
ومكافحة 

غسيل األموال

رئيس الشئون 
 القانونية،
 أمين سر

مجلس اإلدارة 
ومستشار رئيس 

مجلس اإلدارة

الرئيس 
التنفيذي 
للمجموعة

نائب الرئيس 
التنفيذي

التخطيط 
واالستراتيجية

المعامالت 
 المصرفية

الدولية

المصرفية الدولية
)اإلمارات العربية 

المتحدة(

الخدمات 
المصرفية 

الخاصة
إدارة األصول

الموارد 
البشرية 

والشئون 
اإلدارية

الخزينة 
واألسواق 

المالية

الرئيس 
المالي

الرئيس 
المسئول 

عن 
العمليات

العاقات العامة

االبتكار تقنية المعلومات

إدارة االئتمان

العمليات

 الخدمات
المصرفية لألفراد الشئون المالية

إدارة االستثمارات

الشئون اإلدارية

الخدمات المصرفية 
للشركات

الضبط الداخلي

 إدارة معالجة
األصول والتحصيل

العمليات المصرفية 
الخاصة

المستشار العام

عاقات 
المساهمين

 مكتب سكرتير
مجلس اإلدارة

مكتب الخدمات 
المصرفية الخاصة

 لجنة
 المكافآت

اللجنة 
التنفيذية

هيئة الفتوى 
والرقابة 
الشرعية

 الرقابة 
الشرعية

رئيس التدقيق 
الشرعي 
الداخلي

لجنة 
الترشيحات 
والحوكمة

الخدمات المصرفية 
الخاصة )البحرين(

تقرير حوكمة الشركات          |



 سياسة52
المكافآت

سياسة المكافآت األساسية

المبــادئ األساســية التــي تقــوم عليهــا سياســتنا للمكافــآت، والتــي تــم إقرارهــا مــن قبــل 
ــي: ــرف ه ــاهمي المص ــس اإلدارة ومس مجل

• مصالــح • اعتبارهــا  فــي  لتأخــذ  والحوافــز  والمزايــا،  الرواتــب،  مكونــات  تحديــد  يتــم 
ســواء؛ حــد  علــى  والمســاهمين  الموظفيــن 

• ــن • ــى المديي ــة عل ــر المالي ــة وغي ــل المالي ــار العوام ــي االعتب ــآت ف ــد المكاف ــذ تحدي يأخ
ــل؛ ــر والطوي القصي

• ــم األداء • ــى تقيي ــز عل ــى التركي ــاء عل ــب بن ــكل منص ــأة ل ــي المكاف ــد إجمال ــم تحدي يت
ــزام؛ ــر واإللت ــة بالمخاط ــرف الخاص ــات المص ــه  بسياس ــرد والتزام ــس أداء الف ــذي يعك ال

• حــدد المصــرف مســتوى مــن المكافــآت الثابتــة للموظفيــن بمــا يتناســب مــع مســتوى •
متفــق عليــه مــن األداء. وســوف يتــم تحديــد التعويضــات المتغيــرة، ومكافــأة نهايــة 
ــر عــن التقديــر  العــام لــألداء الوظيفــي )البونــس(، بنــاء علــى قــرار لجنــة المكافــآت لتعبِّ

لــألداء المتميــز للموظــف خــال أي فتــرة أداء يتــم تحديدهــا؛

• ــرة، أو مكافــأة نهايــة العــام لــألداء الوظيفــي • فــي حالــة إقــرار توزيــع تعويضــات متغيِّ
)البونــس( ألي فتــرة أداء؛ يجــب أن يكــون لــدى المصــرف نظــام واضــح للتعويــض 

ــوص؛ ــذا الخص ــي ه ــآت ف ــة المكاف ــم لجن ــر، لدع المتغي

• ــى • ــداف عل ــق األه ــي تحقي ــازات ف ــى اإلنج ــاًء عل ــرة بن ــات المتغي ــد التعويض ــم تحدي يت
ــردي؛ ــتوى الف ــدة، والمس ــرف، والوح ــتوى المص مس

• للمخاطــر • الجيــدة  اإلدارة  يدعــم  بمــا  المتغيــرة  التعويضــات  نظــام  تحديــد  يتــم 
وااللتــزام. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف ال بــد مــن:

ــع  ○ ــب م ــا يتناس ــرف بم ــال بالمص ــدات األعم ــة بوح ــس األداء الخاص ــل مقايي تعدي
ــبا؛ ــا كان مناس ــرة أينم ــة المخاط درج

عنــد تحديــد المكافــأة الفرديــة، يؤخــذ فــي االعتبــار مــدى الحــرص علــى تحقيــق  ○
األهــداف المرتبطــة بضوابــط اإللتــزام.

• ــة • ــف الرقابي ــي الوظائ ــون ف ــا الموظف ــل عليه ــي يحص ــا الت ــة المزاي ــد حزم ــم تحدي  يت
والمســاندة بحيــث تمكنهــم مــن العمــل بشــكل مســتقل عــن وحــدات األعمــال التــي 

يســاندونها. ويتــم ضمــان اســتقاليتهم مــن خــال:

ــتوى  ○ ــرة بمس ــات المتغي ــاء التعويض ــان بق ــة، لضم ــأة الكلي ــم المكاف ــد حج تحدي
أقــل مــن أن يشــجع علــى الســلوكيات غيــر المائمــة، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه مــع 

المحافظــة علــى المســتوى التنافســي فــي الســوق؛

ــدات  ○ ــى وح ــا ال عل ــي يأدونه ــف الت ــب الوظائ ــى حس ــة عل ــآت مبني ــرارات المكاف ق
ــاندونها؛ ــي يس ــال الت األعم

أن تكــون مقاييــس األداء واألهــداف متماشــية مــع أهــداف المصــرف وأهــداف  ○
الموظــف الخاصــة بالوظيفــة؛

يكــون أداء الفــرد حســب وظيفتــه فــي مقابــل أداء وحــدات األعمــال األخــرى  ○
الرئيســي لحســاب مكافــأة تحفيــز الموظــف. العنصــر 

تم إعداد هذه 
الوثيقة وفقا 

لمتطلبات 
إفصاح المكافآت 

للمصارف 
اإلسامية، الصادرة 

عن مصرف البحرين 
المركزي، تحت 

ضوابط الحوكمة 
وهي متطلبات 

إضافية على 
تلك التي يتم 

نشرها في التقرير 
السنوي.
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• المعاييــر • اســتخدام  ســيتم 
لتقييــم  والنوعيــة  الكميــة 
إدارات  جميــع  فــي  الفــرد   أداء 

المصرف.

• الرواتــب • بمراجعــة  المصــرف  يقــوم 
بهــدف  دوري،  بشــكل  والمزايــا 
المحافظــة علــى قدرتــه التنافســية 
فــي الســوق، معتمــدا علــى التقاريــر 
ومعلومــات  بالرواتــب  المتعلقــة 
الســوق التــي يتــم الحصــول عليهــا 

ثانويــة. مصــادر  مــن 

• مــن • نــوع  أي  المصــرف  يقــدم  ال 
المكافــآت  أو  المســتقطعات 
لموظفيــه،  العمــل  عــن  للتوقيــف 
ــون  ــا قان ــص عليه ــي ين ــك الت ــوى تل س
)القانــون  الخــاص  للقطــاع  العمــل 
لمملكــة   2012 للعــام   )36( رقــم 

. ) يــن لبحر ا

مواءمة األنظمة

ــن  ــرف البحري ــات مص ــة متطلب ــل تلبي ــن أج ــر م ــض المتغي ــة بالتعوي ــا المتعلق ــآت خصوص ــة المكاف ــح سياس ــة وتنقي ــرف بمراجع ــام المص ق
ــة وردود  ــب التنظيمي ــا للجوان ــي ملخص ــا يل ــن. وفيم ــاريين خارجيي ــاعدة استش ــك بمس ــآت، وذل ــق بالمكاف ــا يتعل ــاداته فيم ــزي وإرش المرك

ــا: ــرف عليه المص

ممارسات المصرف المجال التنظيمي

تــم تشــكيل لجنــة المكافــآت التابعــة لمجلــس اإلدارة بحســب متطلبــات وإرشــادات مصــرف البحريــن المركــزي الخاصــة 
بالمكافــآت، ويترأســها عضــو مجلــس إدارة مســتقل. وقــد تمــت مراجعــة ميثــاق اللجنــة بمــا يتماشــي مــع متطلبــات 
ــا،  ــآت، وتطبيقه ــة المكاف ــة سياس ــن صياغ ــؤولة ع ــة مس ــون اللجن ــوف تك ــزي، وس ــن المرك ــرف البحري ــادات مص وإرش
واإلشــراف عليهــا. وبلغــت األجــور والتعويضــات المدفوعــة إلــى أعضــاء اللجنــة للعــام 2018 مــا إجمالــه 25,000 
ــة  ــة سياس ــادة صياغ ــي إلع ــاري خارج ــن استش ــة بتعيي ــت اللجن ــي(. وقام ــار بحرين ــي  )2017: 30,000 دين ــار بحرين دين
ــآت. ــق بالمكاف ــا يتعل ــي م ــزي، ف ــن المرك ــرف البحري ــادات مص ــع إرش ــى م ــا يتماش ــا بم ــة، وتطبيقه ل ــآت المعدَّ المكاف

الحوكمة

ــدد  ــتوى مح ــى مس ــم عل ــم مكافأته ــث تت ــتوى بحي ــي مس ــن ف ــة للموظفي ــآت الثابت ــع المكاف ــرف بوض ــام المص ق
ــا  ــس( راجع ــي )البون ــألداء الوظيف ــام ل ــة الع ــأة نهاي ــرة ومكاف ــات المتغي ــع التعويض ــيكون دف ــا س ــن األداء، فيم م
بشــكل تــام إلــى لجنــة المكافــآت وذلــك تقديــرًا لــألداء المتميــز للموظفيــن فــي أي فتــرة محــددة مــن األداء. وإذا مــا 
لــة علــى أســاس المخاطــرة التــي  قــررت اللجنــة منــح التعويــض المتغيــر، فســيتم تحديدهــا بنــاء علــى األهــداف المعدَّ
يتــم وضعهــا علــى مســتوى وحــدة األعمــال، ويتــم رفعــه إلــى المســتوى العــام للمصــرف. وســوف يكــون التعويــض 
المتغيــر أعلــى بالنســبة للرئيــس التنفيــذي، واإلدارة العليــا فــي وحــدات األعمــال والمســؤولين عــن المخاطــر الماديــة، 
مقارنــًة باألجــر الثابــت، متوقــف علــى تحقيــق األهــداف المعدلــة المرتبطــة بالمخاطــر، وذلــك علــى مســتويي وحــدة 
ن األجــر  األعمــال والمصــرف علــى حــد ســواء. أمــا بالنســبة للموظفيــن فــي الوظائــف الرقابيــة والمســاندة؛ فــإن مكــوِّ
يشــتمل علــى نســبة ثابتــة أكبــر، ونســبة متغيــرة أقــل، كمــا أن التعويــض المتغيــر للعامليــن فــي الوظائــف الرقابيــة 
والمســاندة، يعتمــد علــى أهــداف الوحــدة التــي يعملــون بهــا، وعلــى أدائهــم الفــردي وال ُيربــط بــأداء المصــرف.

سياسة 
للمكافآت 
تركز على 

المخاطر

تتــم عمليــة احتســاب مكافــأة نهايــة العــام لــألداء الوظيفــي )البونــس(، والتعويــض المتغيــر، بطريقــة تضمــن 
عــدم تأُثــر رأس المــال والســيولة، ويتــم التحقــق مــن صحتهــا قبــل الحصــول علــى موافقــة لجنــة المكافــآت 
وتشــمل عمليــة التحقــق مــن الصحــة مقارنــة مخصصــات مكافــأة نهايــة العــام لــألداء الوظيفــي  )البونــس( 
ــة. ــور الثابت ــي األج ــة بإجمال ــا بالمقارن ــازل 3 وأيض ــادات ب ــق ارش ــة وف ــاءة المالي ــى الم ــر عل ــة، والتأثي ــاح المتحقق باألرب

رأس المال 
والسيولة

أنظمة  حسب  المعتمدين  واألشخاص  المخاطر،  عن  والمسؤولين  ونوابه،  للمجموعة،  التنفيذي  الرئيس  مكافآة  إن 
مصرف البحرين المركزي، وكذلك جميع من يتجاوز إجمالي مكافآتهم الحد األقصى بحسب األنظمة، تخضع لعنصر 

اإلرجاء والمكافأة المرتبطة باألسهم، فمن الممكن تقديم أسهم صورية لهذه الفئة من الموظفين.

وتتم ترتيبات اإلرجاء كما يلي:

للرئيس التنفيذي، ونوابه، وأعلى خمسة أعضاء من اإلدارة التنفيذية )بحسب إجمالي المكافآت التي يتسلمونها( في 
وحدات األعمال:

· يتم دفع %40 من التعويض المتغير، نقدًا، في نهاية فترة األداء؛ و	

· نقدية، 	 كمؤجات  منها   10% احتساب  يتم  أن  على  سنوات،   3 مدى  على  لدفعها  المتبقية  الـ60%  إرجاء  يتم 
والـ%50 المتبقية كأسهم صورية. أما بالنسبة للتعويض المتغير المرجأ فيستحق بالكامل وبالتساوي على مدى 

ثاث سنوات.

أما بالنسبة لجميع الموظفين اآلخرين من العاملين في وحدات األعمال، واألشخاص المعتمدين في الوظائف الرقابية 
والمساندة ممن يتجاوز إجمالي مكافآتهم الحد األقصى حسب األنظمة:

· ر نقدًا في نهاية فترة األداء؛ و	 يتم دفع %50 من التعويض المتغيِّ

· يتم دفع %10 في صورة أسهم صورية في نهاية فترة األداء، وتكون األسهم الصورية خاضعة لشرط االحتفاظ 	
بها لفترة ال تقل عن 6 أشهر من تاريخ االستحقاق؛

· بالكامل 	 وتستحق  صورية،  أسهم  صورة  في  دفعها  ويتم  سنوات   3 مدى  على  المتبقية   40% إرجاء  يتم 
وبالتساوي على مدى ثاث سنوات، وتكون األسهم الصورية خاضعة لشرط االحتفاظ بها لفترة ال تقل عن 6 أشهر 

من تاريخ االستحقاق.

اإلرجاء واألدوات
المرتبطة 
باألسهم

قام المصرف بوضع بنود استرجاع وتعديل التعويضات المتغيرة والتي تمنح لجنة المكافآت الحق في استخدام هذه 
غير  أو  المستحقة  المكافآت  استرجاع  لها  تبعا  المصرف  يستطيع  والتي  سلفا  المعّرفة  الظروف  بعض  تحت  البنود 

المستحقة سواء المدفوعة أو القابلة للدفع للموظفين.

استرجاع وتعديل
التعويضات 

المتغيرة
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مكونات المكافآت

إن للمصرف الرغبة في أن تكون لديه سياسة مكافآت شفافة، ومنظمة وشاملة لتغطي كافة أنواع التعويضات والمزايا المقدمة 
للموظفين.

فسياسة المكافآت توفر اطارًا للمكافآت محدد المقاييس، ويغطي جميع الموظفين على مختلف المستويات في المصرف.

ويجب على المكافآت التي يقدمها المصرف أن تعكس أهدافه في جذب والمحافظة على المستوى المرغوب من المهارات في القطاع 
المصرفي.

وسوف تكون المكافآت في مستوى متساو مع البنوك األخرى ذات النشاط المشابه في البحرين، مع مرونتها للتغيير في مؤشر كلفة 
المعيشة. وسوف تشمل حزمة التعويضات الراتب األساسي والمزايا والتعويضات المتغيرة المتروكة للتقدير.

والجدول التالي يلخص إجمالي المكافآت:

األجر والمزايا عناصر التعويضات

لجذب والمحافطة على المستوى المرغوب من المهارات المبررات

تتم مراجعتها سنويا.
نات الوظيفة ومستوى  يتم قياسها بحسب السوق المحلية، وتقدم حزمة التعويضات للموظف بناًء على مكوٍّ

تعقيداتها.
يعرض المصرف أجرًا ثابتا مرّكبا، أي أن ال يكون موزعا على األجر األساسي والعاوات، وإنما يصرف كدفعة واحدة، 

وتحدد المزايا بشكل متوائم مع ما يطبق في السوق المحلية.

الملّخص
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التعويض المتغير ومكافأة نهاية العام )البونس( عناصر التعويضات

للتحفيــز علــى تحقيــق األهــداف الســنوية علــى مســتوى المصــرف ووحــدات األعمــال، وبالتالــي كذلــك للتأكــد مــن 
حصــول اإلدارة العليــا علــى حصــة كبيــرة كتعويــض متغيــر مرتبــط بــاألداء.

ويتــم إرجــاء التعويــض المتغيــر للتأكــد مــن أن مصالــح اإلدارة متوائمــة مــع مصالــح المســاهمين. وألخــذ الُبعــد 
الزمنــي للمخاطــر، فــي اإلعتبــار.

المبررات

ــم  ــى أن يت ــى، بمعن ــى األعل ــفل إل ــوذج األس ــاس نم ــى أس ــنوية عل ــأة الس ــة للمكاف ــة اإلجمالي ــد القيم ــم تحدي يت
ــدة  ــكل وح ــات ل ــج المضاعف ــع نات ــم جم ــن ث ــاس، وم ــتوى، كأس ــكل مس ــهري ل ــب الش ــات الرات ــاب مضاعف حس

ومــن ثــم علــى مســتوى المصــرف. 

يكون أساس دفع مكافأة نهاية العام لألداء الوظيفي )البونس(، كما يلي:

المضاعفات األساس *درجة المصرف *درجة الشخص الرئيس التنفيذي للمجموعة واإلدارة العليا

المضاعفات األساس *درجة المصرف *درجة الوحدة *درجة 
الشخص وحدات األعمال

المضاعفات األساس *درجة الوحدة *درجة الشخص الوحدات الرقابية والمساندة

الملّخص

احتساب التعويضات المتغيرة - وحدات األعمال

بداية السنة المالية:
يتــم وضــع األهــداف لوحــدات األعمــال، ثــم يتــم تجميعهــا إلــى مســتوى أهــداف المصــرف. وعنــد وضــع األهــداف 
ال بــد أن تؤخــذ فــي االعتبــار مجموعــة مــن العوامــل المتغيــرة المخاطــرة علــى مســتوى المصــرف. وهــذه 
ــذ  ــب أن تؤخ ــا يج ــمعة. كم ــرة الس ــل مخاط ــة مث ــر نوعي ــاح ومعايي ــيولة واألرب ــال والس ــمل رأس الم ــل تش العوام
ــات  ــد مخصص ــم تحدي ــدف؛ يت ــذا اله ــق ه ــدات. ولتحقي ــرف والوح ــية للمص ــرات األداء األساس ــار مؤش ــي االعتب ف
مكافــأة نهايــة العــام لــألداء الوظيفــي )البونــس( علــى أســاس مضاعفــات األجــر الشــهري فــي المصــرف. وأبــرز 
ــف  ــى مختل ــداف عل ــل، وأن األه ــة التموي ــا ذاتي ــس( أنه ــي )البون ــألداء الوظيف ــام ل ــة الع ــأة نهاي ــز مكاف ــا يمي م
ــام  ــة ع ــأة نهاي ــة لمكاف ل ــاح المعدَّ ــي األرب ــا ه ــة، وإنم ــبة مئوي ــاح بنس ــي األرب ــاع ف ــرد ارتف ــت مج ــتويات ليس المس
ــس(  ــي )البون ــألداء الوظيف ــام ل ــة الع ــأة نهاي ــات مكاف ــع مخصص ــة. وتخض ــس( إضافي ــي )بون ــألداء الوظيف ل
لفحوصــات إضافيــة لقيــاس تأثيرهــا علــى المــاءة الماليــة، كنســبة مــن صافــي األربــاح، واألربــاح المحققــة، ونســبة 

مــن التعويــض الثابــت فــي أي ســنة ماليــة.

بنهاية السنة المالية
يتــم تقييــم النتائــج الفعليــة فــي مقابــل األهــداف، أخــذًا فــي االعتبــار جــدول العوامــل المتغيــرة للمخاطــر 
والتعديــات، إْن وجــدت، علــى أســاس درجــة الوحــدة أو درجــة المصــرف يمــا هــو مناســب، إذ تتــم مراجعــة 

مخصصــات مكافــأة نهايــة العــام لــألداء الوظيفــي )البونــس( بنــاًء علــى ذلــك.
ــا  ــآت فيم ــة المكاف ــل لجن ــن قب ــس( م ــي )البون ــألداء الوظيف ــام ل ــة الع ــأة نهاي ــات مكاف ــرار مخصص ــم إق ويت

ــات. ــدول الدرج ــى ج ــاًء عل ــراد بن ــس(  لألف ــي )البون ــألداء الوظيف ــام ل ــة الع ــآت نهاي ــدد مكاف تح

احتساب التعويضات المتغيرة - الوحدات الرقابية والمساندة

تعتبــر أهــداف الوحــدة التــي تحــدد ويتــم االتفــاق عليهــا مــع لجنــة المكافــآت فــي بدايــة كل فتــرة تقييــم، هــي 
األســاس للتعويــض المتغيــر الــذي يتــم دفعــه.

ــر لموظفــي الوحــدات الرقابيــة  فيمــا عــدا الحــاالت التــي يحقــق المصــرف فيهــا خســائر، فــإن التعويــض المتغي
ــردي. ــدة واألداء الف ــداف الوح ــاس أه ــى أس ــه عل ــم دفع ــاندة، يت والمس

ويتم تحديد مضاعفات األساس لكل موظف في كل وحدة من الوحدات الرقابية والمساندة.

ويتم تحديد وزن بقيمة )1( إلنجازات أهداف الوحدة، ويتم تقييمها على أساس مستوى النتائج المتحققة.

وتعتمد درجة أداء الفرد على أساس تقييم الفرد، ووضعت الدرجة لتتراوح مابين )0( و )1( كحد أقصى.

وُتلّخص عملية التعويض المتغير كما يلي:

تربط المكافأة بأداء المصرف ووحدة األعمال والفرد.

تأخــذ عمليــة تحديــد األهــداف فــي اعتبارهــا العوامــل المتغيــرة للمخاطــر علــى النحــو الكمــي والنوعــي علــى حــد 
ســواء، مثل: الســمعة.

وبأخــذ البعــد الزمنــي للمخاطــر فــي االعتبــار، فــإن مكافــأة نهايــة العــام ُتربــط بعامــل إرجــاء، وأيضــا باألســهم، 
مــن أجــل مواءمــة مصلحــة الموظــف مــع مصلحــة المســاهمين.

فــي حــال عــدم تحقيــق المصــرف أو وحــدات األعمــال لألهــداف المعدلــة وفــق المخاطــر أو فــي حــال تحقيقــه 
لخســائر؛ فــإن مســتوى مكافــأة نهايــة العــام قــد تصبــح أقــل أو تلغــى.

تجــرى عمليــة تقييــم لمــا بعــد المخاطــر للتأكــد مــن أنــه فــي حــال تحقــق خســائر كبيــرة، أو تحقــق دخــل أقــل 
ــل  ــتراجاع أو تعدي ــود اس ــل بن ــم تفعي ــه يت ــن؛ فإن ــات الموظفي ــى تصرف ــبتها إل ــن نس ــي يمك ــع والت ــن المتوق م

ــب. ــو مناس ــا ه ــات بم التعويض
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تفاصيل المكافآت

بآالف الدنانير31 ديسمبر 2018

  التعويضات المتغيرة
المقدمة

   التعويضات المتغيرة 
المرجأة  

عدد 
نقديةالثابتةالموظفين

 غير
نقديةنقدية

 غير
المجموعنقدية

1175823,268-101,992577مسارات األعمال لألشخاص المعتمدين

اإلدارات الرقابية والمساندة لألشخاص 
15661,300   - 151,037182المعتمدين

 المسؤولون عن المخاطر 
1,294-   - 361,022272المادية األخرى

7,210-   -   -   2806,0071,203الموظفون اآلخرون - عمليات البحرين

244-   -   -   45 199 25الموظفون اآلخرين - الفروع الخارجية

36610,2572,279 -13264813,316

بآالف الدنانير31 ديسمبر 2017

  التعويضات المتغيرة
المقدمة

   التعويضات المتغيرة 
المرجأة  

عدد 
نقديةالثابتة*الموظفين

 غير
نقديةنقدية

 غير
المجموعنقدية

111,8585221101104403,040مسارات األعمال للشخاص المعتمدين

اإلدارات الرقابية والمساندة لألشخاص 
41972-   10 11752169المعتمدين

المسؤولون عن المخاطر المادية األخرى
8384101 4   -15504

7,101-   -   -   2935,8581,243الموظفون اآلخرون - عمليات البحرين

127-   -   -   - 127 23الموظفون اآلخرين - الفروع الخارجية

3468,9792,035 12411049611,744

أ( مجلس اإلدارة

20182017المبالغ بالدينار البحريني

298,395294,715رسوم الحضور وتكاليف السفر

595,000415,000المكافآت المدفوعة

 13,195 33,252مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة للمصرف، رسوم الحضور والنفقات

ب( الموظفون

تشــمل المكافــآت الثابتــة جميــع التعويضــات والمزايــا المســتحقة للموظفيــن بنــاء علــى الترتيبــات التعاقديــة )التأمينــات االجتماعيــة، 
والتعويضــات، وتذاكــر الســفر والتأميــن الطبــي(. ال توجــد هنــاك أي مكافــآت عنــد التعييــن خــال العــام.

بلغــت تعويضــات نهايــة الخدمــة خــال فتــرة الدفــع 844,000 دينــار بحرينــي وبلــغ الحــد األعلــى لتعويضــات نهايــة الخدمــة خــال العــام 
254,000 دينــار بحرينــي.

مدرجــة أعــاه المكافــآت المســتلمة مــن قبــل اآلشــخاص المعتمديــن والمســؤولون عــن المخاطــر الماديــة مــن الشــركات والمشــاريع ذات 
األغــراض الخاصــة المــدارة مــن قبــل المصــرف والتــي بلغــت 56,000 دينــار بحرينــي  )2017: 31,000 دينــار بحرينــي(.
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إرجاء مكافآة األداء )البونس(

31 ديسمبر 2018
نقدية

 عدد
األسهم

 قيمة
المجموعأخرىاألسهم

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

  المكافآت

1,819-   1,619    27210,999,785الرصيد كما في 1 يناير 2018

780 -   648 1324,565,322 منحت خال العام - 2018

)518(-   )459()3,329,184()59(الممارسة/ المباعة/ المدفوعة  خال العام

)70(-   )70(-   -   تعديل المخاطر 

2,083-   34512,235,9221,738الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

31 ديسمبر 2017
نقدية

 عدد
األسهم

 قيمة
المجموعأخرىاألسهم

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

  المكافآت

1,500-   1,297    2038,632,133الرصيد كما في 1 يناير 2017

730 -   620 1104,369,092 منحت خال العام - 2017

)339(-   )298()2,001,440()41(الممارسة/ المباعة/ المدفوعة خال العام

 -   -   -   -   -   تعديل المخاطر

1,891-   27210,999,7851,619الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017



 إدارة المخاطر 58
و إدارة األلتزام

الســام-البحرين،  مصــرف  فــي  إننــا 
)“المصــرف”، “المجموعــة”(، نــدرك أننــا 
يملــي علينــا تحمــل  فــي مجــال عمــل 
المخاطــر، وأن نجاحنــا يعتمــد إلــى درجــة 
ــف  ــي تعري ــا ف ــدى كفاءتن ــى م ــرة عل كبي
ومراقبتهــا  وقياســها  المخاطــر  هــذه 
إدارة  أن  نــرى  فإننــا  .ولذلــك  وإدارتهــا 
مــن  أساســيا  جــزءًا  تشــكل  المخاطــر 
وجهــة النظــر اإلســتراتيجية، وأن إتفاقيــة 
الناجــح  للتنفيــذ  محفــزا  تشــكل  بــازل 
مــع  تماشــيا  وذلــك  المخاطــر،  إلدارة 

المتبعــة. الممارســات  أفضــل 

المبــدأ األساســي الــذي يقــوم عليــه إطــار 
عمــل إدارة المخاطــر هــو التأكــد مــن أن 
المخاطــر المقبولــة تقــع ضمــن المــدى 
الــذي يعتمــده المصــرف لتحمــل المخاطر، 
وأن العوائــد الناتجــة تكــون متوافقــة مــع 
ــدف  ــا. إن اله ــم تحمله ــي يت ــر الت المخاط
ــاهمين  ــة للمس ــق قيم ــو خل ــك ه ــن ذل م
مــن  المجموعــة  حمايــة  خــال  مــن 
زيــادة  وضمــان  غيرالمتوقعــة،  الخســائر 
ــة  ــاح مقارن إمكانيــات وفــرص تحقيــق األرب

ــاح. ــتقرار األرب ــن اس ــد م ــر والتأك بالمخاط

ــة  ــيس المجموع ــة تأس ــإن خط ــذا ف وله
فعــال  إطــار  لتطويــر  األولويــة  تعطــي 
بمــا  االلتــزام  إدارة  و  المخاطــر  إلدارة 
يتوافــق مــع األنظمــة واإلجــراءات المثلــى 
وبمــا  ودوليــا،  محليــا  عليهــا  المتعــارف 
يتماشــى مــع متطلبــات مصــرف البحريــن 

بــازل. وإتفاقيــة  المركــزي 

إطار عمل إدارة المخاطر

يحــدد  المخاطــر  إدارة  عمــل  إطــار  إن 
ثقافــة المخاطــر لــدى مصــرف الســام-

ممارســة  كيفيــة  وكذلــك  البحريــن 
بالشــكل  المخاطــر  تحمــل  ســلوكيات 
ــرف  ــات المص ــع عملي ــي جمي ــح ف الصحي
بمــا يضمــن التــوازن الدائــم بيــن األربــاح 

المحتملــة. المخاطــر  ومســتوى 

ويحقــق إطــار عمــل إدارة المخاطــر هــذا 
المبــادئ  تعريــف  خــال  مــن  الهــدف 

بالمجموعــة،  المخاطــر  إلدارة  األساســية 
بمــا فــي ذلــك مخاطــر االئتمــان، ومخاطــر 
ــر  ــغيلية، ومخاط ــر التش ــوق، والمخاط الس
أمــن المعلومــات، والمخاطر اإلســتراتيجية، 
ومســئوليات  وأدوار  الســمعة،  ومخاطــر 
مجلــس اإلدارة، ومجموعــة إدارة المخاطــر، 
بــإدارة  يتعلــق  فيمــا  التنفيذيــة  واإلدارة 
المخاطــر، وأســاليب تقييــم المخاطــر بنــاء 
وسياســات  والتبعــات،  االحتمــاالت  علــى 
وحــدود  وإجــراءات  الرئيســية،  المخاطــر 
المخاطــر، ونظــم وتقاريــر معلومــات إدارة 
ــة،  ــة الداخلي ــل الرقاب ــار عم ــر، وإط المخاط
وأســلوب المجموعــة فــي إدارة رأس المــال.

ــل  ــار عم ــة إط ــدى فعالي ــم م ــم تقيي ويت
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــر م إدارة المخاط
التدقيــق  وممارســات  المعاييــر  أفضــل 
الداخــي والتدقيــق الخارجــي المناســبة 
البحريــن  مصــرف  متطلبــات  لتلبيــة 
ــى  ــة إل ــازل. باإلضاف ــة ب ــزي وإتفاقي المرك
ذلــك فــإن مجموعــات العمل والمســاندة 
تقييــم  عمليــات  دوري  وبشــكل  تجــري 

داخليــة للتحكــم فــي المخاطــر.

إدارة  يــؤدي إطــار عمــل  ونتيجــة لذلــك، 
ــر  المخاطــر إلــى إيجــاد التناســق بيــن دوائ

المخاطــر. إدارة  المصــرف وأهــداف 

إدارة رأس المال

إن حجــر األســاس إلطــار إدارة المخاطــر 
هــو الوصــول إلــى العاقــة المثلــى بيــن 
ــال  ــرأس الم ــة ب ــد مقارن ــر والعوائ المخاط
المــال  رأس  إدارة  خــال  مــن  المتوفــر 
تشــمل  جيــدة  وبرقابــة  مركــز  بشــكل 
والشــئون  المخاطــر  إدارة  مجموعــات 

األعمــال. ومجموعــات  الماليــة 

الحوكمة

يدعــم إطــار عمــل إدارة المخاطــر إطــار 
بالقســم  ورد  كمــا  للحوكمــة،  فعــال 
فــي  اإلداريــة  بالحوكمــة  الخــاص 

.51  -  36 الصفحــات 
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المسئولية عن المخاطر

تقــع مســئولية تنفيــذ إطــار عمــل إدارة المخاطــر فــي المجموعــة علــى عاتــق دائــرة إدارة المخاطــر تحــت إشــراف الرئيــس التنفيــذي للمجموعة 
ولجنــة التدقيــق والمخاطــر. يتولــى رؤســاء مجموعــات األعمــال والمجموعــات المســاندة فــي المجموعــة، كونهــم خــط الدفــاع األمامــي ، 
مســئولية المخاطــر المختلفــة، ويتوجــب عليهــم التأكــد مــن إدارة هــذه المخاطــر وفقــا إلطــار عمــل إدارة المخاطــر. تقــع مســئولية تنفيــذ 
ــق  ــة التدقي ــة ولجن ــذي للمجموع ــس التنفي ــراف الرئي ــت إش ــر تح ــرة إدارة المخاط ــق دائ ــى عات ــة عل ــي المجموع ــر ف ــل إدارة المخاط ــار عم إط

والمخاطــر.

وتســاعد إدارة المخاطــر رؤســاء مجموعــات األعمــال والمجموعــات المســاندة فــي تحديــد المخاطــر والمســئولين عنهــا وتقييــم احتماالتهــا 
وتبعاتهــا والخيــارات المتاحــة للتعامــل معهــا، ووضــع أولويــات أعمــال إدارة المخاطــر، وخطــط إدارة المخاطــر، والتفويــض بتنفيــذ خطــط إدارة 

المخاطــر ومتابعــة جهــود إدارة المخاطــر.

إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال

أنشــأ المصــرف إدارة مســتقلة ومتخصصــة لتنســيق تنفيــذ برنامــج االلتــزام ومكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. ويشــمل البرنامــج 
السياســات واإلجــراءات إلدارة االلتــزام باألنظمــة واللوائــح، ومكافحــة غســيل األمــوال، ومعاييــر اإلفصــاح فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الجوهريــة 

والحساســة والتــداول بنــاء علــى معلومــات داخليــة.

وبمقتضــى مــا تمليــه متطلبــات مكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، يضمــن مصــرف الســام-البحرين مــن خــال سياســاته الخاصــة 
ــوال.  ــيل األم ــات غس ــاف عملي ــع واكتش ــة لمن ــة داخلي ــراءات رقاب ــود إج ــوال ووج ــيل األم ــة غس ــراءات مكافح ــات وإج ــل سياس ــامة عم س
وتملــي هــذه السياســات كيفيــة وضــع اإلرشــادات العامــة واإلجــراءات لقبــول العمــاء والمحافظــة علــى اســتمرار التعامــل معهــم، ومراقبــة 
ــة  ــة لمكافح ــراءات المالي ــاص لإلج ــق الخ ــات الفري ــل توصي ــة مث ــر الدولي ــزي والمعايي ــن المرك ــرف البحري ــات مص ــا لمتطلب ــم وفق عملياته

ــازل. غســيل األمــوال FATF ووثائــق لجنــة ب

جميــع التحويــات اإللكترونيــة الــواردة والصــادرة يتــم عرضهــا للتدقيــق مقابــل عــدد مــن قوائــم العقوبــات الصــادرة مــن قبــل بعــض الهيئــات 
التنظيميــة بمــا فــي ذلــك لجــان عقوبــات مجلــس األمــن ووزارة الخزانــة األمريكية-مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة OFAC، باإلضافــة إلــى 

تلــك المحــددة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي.

كذلك يتضمن البرنامج االلتزام باألنظمة التي وضعها مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وقــد وضــع المصــرف السياســات المائمــة واتخــذ الخطــوات الازمــة فــي تحديــث األنظمــة المصرفيــة األساســية لالتــزام بمتطلبــات قانــون 
االلتــزام لقواعــد الضرائــب علــى الحســابات األجنبيــة  )FATCA( وفقــا بمتطلبــات الجهــات التنظيميــة.

إطار عمل إدارة المخاطر وحوكمة الشركات

ية
رع

ش
ة ال

قاب
الر

ى و
تو

لف
ة ا

هيئ

ليا
ع

ة ال
دار

اإل
ن 

جا
ل

لجان مجلس اإلدارة

إدارة المخاطر ووظائف االلتزام

 االلتزام
 ومكافحة

غسيل األموال

 إدارة
رأس المال

 إطار عمل 
 الرقابة الداخلية

الشاملة

 نظام إدارة
المخاطر

 اإلشراف من مجلس
 اإلدارة واإلدارة

التنفيذية

 سياسات وإجراءات
حدود المخاطر

أساليب إدارة المخاطر

التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، ومصرف البحرين المركزي



المسئولية 60
االجتماعية

يلتــزم المصــرف بواجبــات المواطنــة لإلســهام فــي تحســين المجتمعــات التــي يمــارس 
أنشــطته فيهــا. ونحــن نســعى إلــى تقديــم الدعــم لحكومــة مملكــة البحريــن فــي 

جهودهــا الراميــة إلــى تحســين نوعيــة حيــاة النــاس فــي مملكــة البحريــن.

يؤكــد مصــرف الســام-البحرين التزامــه تجــاه المجتمــع مــن خــال دعــم المبــادرات التــي 
تضيــف القيمــة إلــى البنيــة التحتيــة الســكنية والتعليميــة والصحيــة فــي المملكــة، وتحفيــز 
النمــو االقتصــادي واالزدهــار مــن خــال تقديــم الدعــم للمشــاريع الرياديــة وتطويــر الشــباب.

وإلــى جانــب اإلســهام بالتســهيات الطبيــة والتبرعــات الخيريــة للمحتاجيــن، قــدم المصــرف 
أيًضــا الدعــم للمبــادرات الثقافيــة التــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى الثقافــة والتــراث 

ــة. ــال القادم ــي لألجي ــي البحرين الوطن
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مـن  االجتماعيـة  األنشـطة  دعـم  فـي  جاهـدًا  المصـرف  يسـعى 
والثقافيـة  والصحيـة  والتعليميـة  الخيريـة  للمنظمـات  مبادراتـه  خـال 

والبيئيـة. ووالرياضيـة 



62
تقرير هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية 
إلى السادة 

المساهمين
بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل والصاة والسام على أشرف األنبياء سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم

الجمعية  إلى  المقدم  السام-البحرين  لمصرف  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  تقرير   
العمومية عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

أواًل: النظام األساسي

إن عقد تأسيس المصرف والنظام األساس له متوافقان مع أحكام الشريعة اإلسامية.

ثانيًا: أنشطة المصرف وتوجيه الهيئة

توجيه  في  بدورها  وقامت  العام  خال  ومعاماته  المصرف  أنشطة  على  الهيئة  أشرفت 
اإلدارات المختلفة إلى االلتزام بأحكام الشريعة اإلسامية وفتاوى الهيئة في هذه األنشطة 

وتلك المعامات، وعقدت لذلك عدة لقاءات واجتماعات مع المسئولين بالمصرف.

ثالثًا: العقود والمعامالت

عقودها  واعتمدت  العام،  أثناء  عليها  عرضت  التي  العمليات  هياكل  الهيئة  درست 
ذلك  في  وأصدرت  بشأنها،  طرحت  التي  واالستفسارات  األسئلة  عن  وأجابت  ومستنداتها، 
المصرف  إدارات  على  والقرارات  الفتاوى  هذه  عممت  وقد  المناسبة،  والفتاوى  القرارات 
عليها  عرضت  التي  واالتفاقيات  العقود  نماذج  راجعت  الهيئة  أن  كما  لتنفيذها،  المختصة 

في معامات صكوك وتمويات مجمعة وأبدت عليها ماحظاتها وأقرتها.

رابعًا: االطالع على السجالت

البيانات  على  وحصلت  المصرف  سجات  من  عليه  االطاع  طلبت  ما  على  الهيئة  اطلعت 
والمعلومات التي طلبتها ألداء متطلبات التدقيق الشرعي.

خامسًا: التدقيق الشرعي

عرضت على الهيئة تقارير التدقيق الشرعي وقد أبدت ماحظاتها عليها، وطلبت من إدارة 
المصرف تصحيح ما يحتاج منها إلى التصحيح.

سادسًا: التدريب

األداء  مستوى  لرفع  منتظمة  بصفة  فيه  العاملين  بتدريب  المصرف  إدارة  الهيئة  توصي 
والتقليل من المخالفات الشرعية.  
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سابعًا: الميزانية العمومية

بين  األرباح  توزيع  أسس  وعلى  الميزانية  إلعداد  المحاسبية  والسياسات  والخسائر  األرباح  وحساب  العمومية  الميزانية  على  الهيئة  اطلعت 
المساهمين والمودعين ودونت ماحظاتها عليها، ووعدت إدارة المصرف بمراعاة هذه الماحظات.

وترى الهيئة أن هذه الميزانية في حدود ما عرضته إدارة المصرف وما قدمته من معلومات وما وعدت به من تنفيذ هذه الماحظات تمثل 
موجودات المصرف وإيراداته. وأما دقة المعلومات والبيانات فهي من مسؤولية إدارة المصرف.

ثامنًا: الزكاة

لما كان النظام األساس للمصرف ال يلزم المصرف بإخراج زكاة حقوق المساهمين المستثمرة لديه، فقد قامت الهيئة بحساب الزكاة الواجبة 
على المساهمين إلباغهم بها، كما يتم اإلفصاح عنها في الميزانية.

تاسعًا: صندوق الخيرات

 بالنسبة للمعامات التي لم تتحول بعد بما في ذلك أصول ومطلوبات مصرف السام سيشل، بسبب دعاوى قضائية أو أي سبب آخر والتي 
تم اإلفصاح عنها في الميزانية، وجهت الهيئة إدارة المصرف بصرف ما يترتب على ذلك من فوائد إلى صندوق الخيرات بالمصرف.

قرار الهيئة

والهيئة إذ تؤكد أن مسئولية تطبيق أحكام الشريعة اإلسامية في جميع أنشطة ومعامات المصرف تقع على عاتق إدارة المصرف، لتقرر 
أنَّ معامات المصرف المنفذة خال العام، ال تخالف في جملتها أحكام الشريعة اإلسامية، وذلك في حدود ما عرضته عليها إدارة المصرف 

من معلومات وبيانات، وما قدمته الهيئة بشأنها من ماحظات، وما أبدته إدارة المصرف من استجابة لتنفيذ تلك الماحظات.

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ الدكتور محمد قسيم محمد
عضو الهيئة

فضيلة الشيخ القاضي عدنان عبداهلل القطان
رئيس الهيئة

فضيلة الشيخ الدكتور عز الدين بن زغيبة
عضو الهيئة

فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح
عضو الهيئة

فضيلة الشيخ الدكتور محمـد عبـد الحكيم زعيـر
نائب رئيس الهيئة
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تقرير مدققي 
الحسابات إلى 

 حضرات السادة
المساهمين

تقرير حول البيانات المالية الموحدة 
ش.م.ب  البحرين   - السام  لمصرف  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
المالي  المركز  بيان  من  تتكون  والتي  )“المجموعة”(  لها  التابعة  والشركات  )“المصرف”( 
حقوق  في  والتغيرات  للدخل،  الموحدة  والبيانات   ،2018 ديسمبر   31 في  كما  الموحد 
من  تتكون  التي  واإليضاحات  التاريخ،  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  والتدفقات  الملكية، 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى.

مسئولية مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة
إن هذه البيانات المالية الموحدة والتزام المجموعة بالعمل وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة 
هذه  في  الرأي  إبداء  هي  مسـئوليتنا  وإن  المصرف،  إدارة  مجلس  مسئولية  من  اإلسامية 

البيانات المالية الموحدة وفقا لما قمنا به من أعمال التدقيق.

أساس الرأي
هيئة  عن  الصادرة  اإلسامية  المالية  للمؤسسات  التدقيق  لمعايير  وفقا  تدقيقنا  تم  لقد 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية والتي تتطلب منا وضع وتنفيذ خطة 
جوهري.  خطأ  أي  من  الموحدة  المالية  البيانات  خلو  من  معقولة  بدرجة  للتأكد  للتدقيـق 
بالبيانات  الواردة  والمعلومات  للمبالغ  المؤيدة  للمستندات  فحص  على  التدقيق  يشتمل 
على  أيضا  ويشتمل  كما  منها،  لعينات  اختبارات  إجراء  طريق  عن  وذلك  الموحدة  المالية 
إلى  باإلضافة  اإلدارة  تجريها  التي  الهامة  والتقديرات  المتبعة  المحاسبية  للمبادئ  تقييم 
التدقيق  أعمال  من  به  قمنا  ما  أن  نرى  إننا  الموحدة.  المالية  البيانات  لعـرض  عام  تقييم 

يشكل أساسا سليما للرأي الذي توصلنا إليه.

الرأي 
برأينا أن البيانات المالية الموحدة تعبر بصـورة حقيقية وعادلة، عن المـركز المالي الموحد 
حقوق  في  والتغيرات  الموحدة  أعمالها  ونتائج   ،2018 ديسمبر   31 في  كما  للمجموعة 
وفقا  وذلك  التاريخ،  بذلك  المنتهية  للسنة  الموحدة  النقدية  وتدفقاتها  الموحدة  الملكية 
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير 

اإلسامية ومبادئ وقواعد الشريعة اإلسامية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى 
مصرف  أنظمة  دليل  من   )2( رقم  والمجلد  التجارية  الشركات  قانون  لمتطلبات  وفقا 

البحرين المركزي، نفيد بما يلي:

تتفق أ.  الموحدة  المالية  البيانات  وان  منتظمة  محاسبية  بسجات  يحتفظ  المصرف  إن 
معها؛ 

إن المعلومات المالية  الواردة في تقرير رئيس مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية ب. 
الموحدة؛ 

أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات خال السنة لقانون الشركات التجارية، أو قانون ج. 
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية أو دليل أنظمة مصرف البحرين المركزي 
)المجلد رقم )2( والفقرات النافذة من المجلد رقم )6( وتوجيهات مصرف البحرين 
والقرارات  المركزي  البحرين  مصرف  عن  الصادرة  المال  أسواق  أنظمة  أو  المركزي(، 
والنظام  التأسيس  أو لمتطلبات عقد  البحرين  بورصة  أنظمة وإجراءات  أو  العاقة  ذات 
مركزه  أو  البنك  أعمال  على  جوهري  سلبي  أثر  لها  يكون  أن   يمكن  للبنك،  األساسي 

المالي؛
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جميع د.  على  اإلدارة  من  حصلنا  وقد 

التي طلبناها  اإليضاحات والمعلومات 
ألغراض التدقيق.

أمور أخرى
الموحدة  المالية  البيانات  تدقيق  تم 
31 ديسمبر  المنتهية في  للسنة  للمصرف 
أبدى  والذي  آخر  مدقق  قبل  من   2017
البيانات  تلك  على  متحقظ  غير  تدقيق  رأي 

المالية الموحدة بتاريخ 13 فبراير 2018.

كي بي إم جي فخرو
رقيم قيد الشريك 137

12 فبراير 2019

الـقـوائــم 
الـمـالــيــــة
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كما في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 46 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

20182017

ألفإيضاح
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

الموجودات

482,58766,351نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

5354,215363,569صكوك سيادية

6163,305141,225إيداعات لدى مؤسسات مالية

79,22210,419صكوك الشركات

8568,905532,535موجودات التمويات 

9256,892213,238موجودات اإليجارات التمويلية

11107,508111,325استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

1274,26166,782عقارات استثمارية

136,2906,448عقارات للتطوير

1415,97216,835استثمار في شركات زميلة

1545,18234,530موجودات أخرى

1625,97125,971الشهرة 

1,710,3101,589,228مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية 

المطلوبات

6144,125154,765إيداعات من مؤسسات مالية

18705,924602,784إيداعات من العماء

251,842283,886حسابات جارية للعماء

17155,54379,986تمويل مرابحة ألجل

1948,29345,089مطلوبات أخرى

1,305,7271,166,510مجموع المطلوبات 

2099,761118,881حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية 

21214,093214,093رأس المال

)1,879()3,855(21أسهم الخزينة 

93,90191,016احتياطيات وأرباح مستبقاة

304,139303,230مجموع حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك

683607حصة غير مسيطرة 

304,822303,837مجموع حقوق الملكية  

1,710,3101,589,228مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

تمت المصادقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 12 فبراير 2019.

خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ خالد بن مستهل المعشني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رفيق النايض
الرئيس التنفيذي للمجموعة



67 بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

20182017

إيضاح
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

الدخل التشغيلي

2449,38444,809دخل التمويل

16,77316,724دخل من الصكوك 

2,995)895(25دخل من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

264204,771دخل من العقارات

279,2848,550الرسوم والعموالت

289,5765,299إيرادات أخرى

84,54283,148

)1,831()3,692(مصروفات التمويل على إيداعات من مؤسسات مالية

)15,476()19,370(مصروفات التمويل على إيداعات من العماء

)3,532()4,515(مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل

)230()492(حصة المجموعة كمضارب

246111حصة المجموعة كمضارب

)119()246(20حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح

56,71962,190مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية

2911,86111,528تكاليف الموظفين

2,0191,675تكلفة الممتلكات والمعدات

8691,509استهاك

13,1649,553مصروفات تشغيلية أخرى

27,91324,265مجموع المصروفات التشغيلية

28,80637,925الربح قبل مخصص انخفاض قيمة الموجودات ونتائج الشركات الزميلة

)20,656()10,661(10صافي مخصص الخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة

14375786حصة البنك من أرباح شركات زميلة 

18,52018,055صافي الربح للسنة

المنسوب إلى:

18,49918,099- مساهمي البنك

)44(21- حصة غير مسيطرة 

18,52018,055

238.78.5العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 46 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ خالد بن مستهل المعشني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رفيق النايض
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 46 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

2017 2018
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
األنشطة التشغيلية

18,055 18,520 صافي الربح للسنة

تعديات للبنود التالية:

1,509 869 إستهاك

1,179 1,033 إطفاء عاوة على الصكوك – صافي

)4,771( )1,027( تغيرات القيمة العادلة من االستثمارات 

)2,326( 1,882 دخل من استثمارات 

20,656 10,661 صافي المخصص للخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة  

)786( )375( حصة البنك من أرباح شركات زميلة 

11,333 158 عقارات للتطوير

44,849 31,721 الدخل التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)2,710( 3,221 إحتياطي إجباري لدى المصرف المركزي 

)108,448( )92,083( موجودات تمويلية وموجودات اإليجارات التمويلية

)7,124( 5,201 موجودات أخرى

22,609 )10,640( إيداعات من مؤسسات مالية

)125,591( 103,140 إيداعات من العماء

4,277 )32,036( حسابات جارية للعماء

743 )5,278( مطلوبات أخرى

50,085 )19,120( حقوق حاملي حسابات االستثمارات

)121,310( )15,874( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

)638( 8,332 صكوك سيادية 

18,557 1,166 صكوك شركات

16,389 2,475 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

)6,240( 740 استثمار في شركات زميلة

)699( )960( شراء ممتلكات ومعدات

7,275 - بيع شركة تابعة

34,644 11,753 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

)12,051( 58,592 تمويل مرابحات ألجل 

)10,626( )10,945( أرباح أسهم مدفوعة 

)233( )1,976( شراء أسهم الخزينة  

- )11( صافي الحركة في حصة غير مسيطرة

)22,910( 45,660 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)109,576( 41,539 صافي التغير في النقد وما في حكمه 

284,928 175,352 النقد وما في حكمه في 1 يناير

175,352 216,891 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

يتكون النقد وما في حكمه من:* 

8,509 8,372 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي

25,618 45,212 أرصدة لدى بنوك أخرى

141,225 163,307 إيداعات لدى مؤسسات مالية فترات استحقاقها األصلية أقل من 90 يوم

175,352 216,891

*  النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2018 صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 1 ألف دينار بحريني )2017:  2 ألف دينار بحريني(.



69
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 46 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
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إيضاحات حول البيانات 70
المالية الموحدة

31 ديسمبر 2018

التأسيس واألنشطة الرئيسية  1
البحريــن بموجــب  تأســس مصــرف الســام-البحرين ش.م.ب. )“البنــك”( فــي مملكــة 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي رقــم 2001/21 وســجل لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة 
البنــك  2006. يعمــل  19 ينايــر  59308 بتاريــخ  والســياحة بموجــب ســجل تجــاري رقــم 
تحــت إشــراف وتنظيــم مصــرف البحريــن المركــزي ولــدى البنــك ترخيــص مصرفــي إســامي 
لكافــة  ووفقــا  اإلســامية  الشــريعة  قواعــد  بموجــب  أعمالــه  البنــك  ويــزاول  بالتجزئــة 
متطلبــات األنظمــة المعنيــة بالبنــوك اإلســامية الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي. إن 
عنــوان المكتــب المســجل للبنــك هــو ص. ب. 18282، مركــز البحريــن التجــاري العالمــي، البــرج 

ــن. ــة البحري ــة 316، مملك ــل، المنام ــك فيص ــارع المل ــرقي، ش الش

ــي إم  ــي ب ــبة %100 ف ــة بنس ــة ملكي ــتحواذ حص ــك باس ــام البن ــارس 2014، ق ــخ 30 م بتاري
أي بنــك. ش.م.ب. )مقفلــة( )“بــي إم أي”(، وهــي بنــك تقليــدي وشــركة مســاهمة مقفلــة 
فــي مملكــة البحريــن، مــن خــال مقايضــة األســهم. وافقــت هيئــة الرقابــة الشــريعة علــى 

تحويــل بــي إم أي بنــك إلــى بنــك إســامي اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2016. 

بتاريــخ 29 نوفمبــر 2016، قــرر مســاهمي بــي إم أي الموافقــة علــى تحويــل عمليــات بــي إم 
أي إلــى البنــك. لقــد تمــت الموافقــة علــى تحويــل األعمــال التجاريــة للبنــك مــن قبــل مصــرف 
ــمية  ــدة الرس ــي الجري ــا ف ــره الحق ــم نش ــذي ت ــل 2017 وال ــخ 17 أبري ــزي بتاري ــن المرك البحري
بتاريــخ 20 أبريــل 2017. قــام البنــك بتحويــل أغلبيــة حقــوق بــي إم أي والتزاماتــه المفترضــة 

بقيمهــا الدفتريــة المعنيــة.

الشركات التابعة الرئيسية هي كما يلي:

نسبة الملكية

20182017األنشطة الرئيسيةبلد التأسيساسم الشركة

تقديم خدمات سيشيلإيه إس بي سيشيل 
%70%70مصرفية

إيه إس بي بيوديزل
-%36إنتاج الديزل الحيويهونج كونج)إيضاح 30(

ــن  ــة البحري ــي مملك ــروع ف ــرة ف ــال عش ــن خ ــية م ــة الرئيس ــركاته التابع ــك وش ــل البن يعم
المصرفيــة  والمنتجــات  الخدمــات  أصنــاف  جميــع  ويقــدم  سيشــيل،  فــي  واحــد  وفــرع 
ــابات  ــى إدارة الحس ــك عل ــطة البن ــن أنش ــامية. تتضم ــريعة اإلس ــادئ الش ــع مب ــة م المتفق
االســتثمارية المشــاركة فــي األربــاح، وتقديــم العقــود التمويليــة اإلســامية، والتعامــل فــي 
األدوات الماليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية كمديــر / وكيــل، وإدارة األدوات 
الماليــة طبقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية واألنشــطة األخــرى المســموح بهــا بموجــب 
الخدمــات المصرفيــة لمصــرف البحريــن المركــزي كمــا هــو محــدد فــي إطــار الترخيــص. يتــم 

ــي. ــي المال ــوق دب ــن وس ــة البحري ــي بورص ــك ف ــة للبن ــهم العادي ــداول األس ت

لقــد تــم اعتمــاد إصــدار هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بنــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة الصادر 
بتاريــخ 12 فبراير 2019.
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السياسات المحاسبية   2
أسس اإلعداد  2.1

أعــدت البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء االســتثمارات المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن 
خــال الربــح أو الخســارة،  والمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال حقــوق الملكيــة، واالســتثمارات العقاريــة التــي تظهــر بالقيمــة 
ــي  ــة ف ــر المدرج ــة غي ــود المالي ــات والعق ــودات والمطلوب ــع الموج ــدة جمي ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــن ه ــة. تتضم العادل

الميزانيــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة. 

تــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بالدينــار البحرينــي، كونهــا العملــة الرئيســية الوظيفيــة وعملــة عــرض عمليــات المجموعة، 
وتــم تقريبهــا إلــى أقــرب ألــف دينــار بحرينــي، مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

بيان بااللتزام  2.1 أ 
ــة  ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــبة المالي ــر المحاس ــا لمعايي ــة وفق ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي ــدت البيان أع
للمؤسســات الماليــة اإلســامية ومبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســامية المحــددة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة 
وطبقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وقانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة. 
تســتخدم المجموعــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ذات الصلــة لألمــور التــي ال تنطــوي تحــت مظلــة معاييــر 

ــامية. ــة اإلس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــبة الص المحاس

تعــرض المجموعــة بيــان  المركــز المالــي الموحــد بشــكل عــام علــى اســاس الســيولة. تــم عرض تحليــل فيمــا يتعلق باالســترداد 
أو التســوية خــال 12 شــهرًا بعــد تاريــخ بيــان  المركــز المالــي الموحــد )المتــداول( وألكثــر مــن 12 شــهر بعــد تاريــخ بيــان  المركــز 

المالــي الموحــد )غيــر المتــداول( فــي ايضــاح 36.

أسس التوحيد 2.1 ب  
تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة علــى البيانــات الماليــة للبنــك وشــركاته التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. أعــدت البيانــات 

الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للبنــك، وباســتخدام سياســات محاســبية متوافقــة مــع البنــك. 

الشــركات التابعــة هــي مؤسســات )وتشــمل شــركات ذات أغــراض خاصــة( خاضعــة لســيطرة البنــك. توجــد الســيطرة عندمــا 
يكــون للبنــك ســلطة، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي إدارة السياســات الماليــة والتشــغيلية لمؤسســة مــن أجــل الحصــول 
ــة  ــى المجموع ــيطرة إل ــل الس ــخ تحوي ــن تاري ــة م ــركات التابع ــة للش ــات المالي ــد البيان ــم توحي ــطتها. يت ــن أنش ــع م ــى مناف عل
ويتــم التوقــف عــن توحيــد البيانــات الماليــة عنــد فقــدان تلــك الســيطرة. ُيفتــرض وجــود الســيطرة عندمــا يمتلــك البنــك غالبيــة 

حقــوق التصويــت فــي اإلســتثمار.

الشــركات ذات األغــراض الخاصــة هــي شــركات تــم إنشــاؤها لتحقيــق هــدف ُمحــدد وواضــح كتوريــق أصــول معينــة، أو تنفيــذ 
معاملــة معينــة لتمويــل أو إســتثمار وعــادة تكــون حقــوق التصويــت ذات أهمية لتشــغيل هــذه الشــركات. إن إمتاك المســتثمر 
ســلطة إتخــاذ القــرار فــي اإلســتثمار والمقــدرة علــى التحكــم فــي العوائــد يحــدد مــا إذا كان يتصــرف كمديــر او وكيــل، لتحديــد 
مــا إذا كان هنــاك عاقــة بيــن الســلطة والعوائــد. إذا كان صانــع القــرار وكيــًا، فــا توجــد عاقــة بيــن الســلطة والعوائــد، 
ــغ  ــة، كتمويــات مبال ــع القــرار ال تــؤدي إلســتنتاج الســيطرة. عنــد إتخــاذ المجموعــة قــرارات إختياري والســلطة المفوضــة لصان
تفــوق التســهيات الماليــة المقدمــة أو تمديــد الشــروط لتتجــاوز الشــروط األصليــة، أو فــي حالــة تغيــر العاقــة بيــن المجموعــة 

والشــركة ذات األغــراض الخاصــة، فــإن المجموعــة تقــوم بإعــادة تقييــم الســيطرة علــى الشــركة ذات األغــراض الخاصــة.

البيانــات الماليــة لهــذه الشــركات ذات األغــراض الخاصــة لــم يتــم توحيدهــا فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة، إال إذا كانــت 
المجموعــة تســيطر علــى الشــركة. يتضمــن إيضــاح رقــم 38 معلومــات عــن الموجــودات تحــت اإلدارة مــن قبــل المجموعــة.

تمثــل حقــوق األقليــة )الحصــة غيــر المســيطرة( جــزءًا مــن الربــح أو الخســارة وصافــي الموجــودات غيــر المحتفــظ بهــا مــن قبــل 
المجموعــة، ويتــم عرضهــا كبنــد منفصــل فــي بيــان الدخــل الموحــد ومــن خــال حقــوق الملكيــة فــي بيــان المركــز المالــي 

الموحــد، وبصــورة منفصلــة عــن حقــوق الملكيــة العائــدة إلــى مســاهمي الشــركة األم. 

معامالت تم إستبعادها عند توحيد البيانات المالية
تــم إســتبعاد جميــع المعامــات واألرصــدة، وأي أربــاح غيــر محققــة نتجــت عــن عمليــات مــع شــركات المجموعــة عنــد إعــداد 
ــركات  ــة والش ــن المجموع ــم بي ــي تت ــات الت ــن المعام ــة م ــاح الناتج ــتبعاد األرب ــا إس ــم أيض ــا ت ــدة. كم ــة الموح ــات المالي البيان
ــا  ــم أيض ــركات. ويت ــذه الش ــي ه ــة ف ــتثمار المجموع ــد اس ــى ح ــة إل ــوق الملكي ــة حق ــابها بطريق ــم إحتس ــي ت ــة والت الزميل
إســتبعاد الخســائرغير المحققــة بالطريقــة ذاتهــا، ولكــن إلــى الحــد بحيــث التكــون هنــاك أدلــة علــى حــدوث أي إنخفــاض فــي 
القيمــة. تــم تغييــر السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة والشــركات الزميلــة عنــد الضــرورة وذلــك لضمــان توافقهــا مــع 

ــة. ــا المجموع ــي تطبقه ــات الت السياس

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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عملة التعامل وعملة العرض 2.1 ج  
يتــم إحتســاب البنــود المتضمنــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالعملــة اإلقتصاديــة الرئيســية للبيئــة التــي 
ــي  ــة الت ــي العمل ــي وه ــار البحرين ــدة بالدين ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــم إع ــل”(. يت ــة التعام ــة )“عمل ــا المجموع ــل فيه تعم

ــة. ــات المالي ــداد البيان ــي إع ــك ف ــا وكذل ــي معاماته ــة ف ــتخدمها المجموع تس

العمالت األجنبية 
يتــم تحويــل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى عملــة التعامــل لــكل وحــدة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ 
إجــراء المعاملــة. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة فــي تاريــخ المركــز المالــي إلــى عملــة التعامــل بأســعار الصرف 
ــودات  ــل الموج ــن تحوي ــة م ــة الناتج ــات العمل ــائر فروق ــاح وخس ــدرج أرب ــة. ت ــر المالي ــداد التقاري ــرة إع ــة فت ــي نهاي ــائدة ف الس
والمطلوبــات النقديــة التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة فــي بيــان الدخــل الموحــد. البنــود غيــر النقديــة بالعملــة األجنبيــة والتــي 
يتــم قياســها بنــاء علــى التكلفــة التاريخيــة يتــم تحويلهــا بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء المعاملــة. تــدرج فروقــات 
ــة  ــركات الزميل ــي الش ــتثمار ف ــة” واالس ــوق الملكي ــال حق ــن خ ــة م ــة العادل ــة “بالقيم ــة المصنف ــر النقدي ــود غي ــل البن تحوي
ــم  ــي يت ــة، والت ــودات ذات العاق ــاب الموج ــاء احتس ــع، أو إلغ ــن بي ــى حي ــد إل ــة الموح ــوق الملكي ــي حق ــرات ف ــان التغي ــي بي ف
احتســابها آنــذاك فــي بيــان الدخــل الموحــد. أربــاح تحويــل الموجــودات غيــر الماليــة المصنفــة “بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح 

أو الخســارة” يتــم احتســابها مباشــرة فــي بيــان الدخــل الموحــد.

تحويل العمليات األجنبية
يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات الشــركات التابعــة األجنبيــة التــي عملتهــا الوظيفيــة ليســت الدينــار البحرينــي إلــى الدينــار 
البحرينــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي. تحــول إيــرادات ومصروفــات العمليــات األجنبيــة إلــى 
ــار البحرينــي وفقــا لمتوســط أســعار الصــرف الســائدة خــال الســنة.  تحتســب الفروقــات الناتجــة مــن تحويــل العمــات  الدين
ضمــن احتياطــي تحويــل العمــات األجنبيــة الــذي يمثــل جــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر، باســتثناء إلــى حــد تخصيــص فروقــات 

التحويــل إلــى الحصــة غيــر المســيطرة. 

عندمــا يتــم بيــع العمليــات األجنبيــة ، فــإن فروقــات التحويــل المتعلقــة بالبيــع، والمحتســبة ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 
يتــم احتســابها فــي بيــان الدخــل الموحــد. 

القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة   2.2
إن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة يتطلــب مــن اإلدارة اتخــاذ قــرارات وتقديــرات قــد تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة للموجــودات 
والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة. كمــا تؤثــر هــذه القــرارات والتقديــرات علــى اإليــرادات والمصروفــات 

ومخصصــات الخســائر الناتجــة، وكذلــك علــى تغيــرات القيمــة العادلــة المســجلة فــي حقــوق الملكيــة. 

تقريرات عدم اليقينية
اإلفتراضــات الرئيســية التاليــة تمثــل المصــادر األساســية للتقديــرات المســتقبلية الغيــر مؤكــدة بتاريــخ المركــز المالــي الموحــد، 
والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة ممــا قــد يتســبب فــي تعديــل كبيــر فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــال الســنة 

الماليــة القادمــة وقــد تــم مناقشــتها أدنــاه:

تقييم انخفاض القيمة للعقود المالية الخاضعة لمخاطر االئتمان
لتحديــد انخفــاض قيمــة العقــود الماليــة الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان، يتطلــب اســتخدام القــرارات والفرضيــات لتقديــر مبلــغ 
ــورة  ــد زادت بص ــي ق ــد المال ــى العق ــان عل ــر االئتم ــا إذا مخاط ــم م ــة لتقيي ــتقبلية، باإلضاف ــة المس ــات النقدي ــت التدفق وتوقي
كبيــرة منــذ االحتســاب المبدئــي، ودمــج المعلومــات المســتقبلية فــي قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. لتفاصيــل إضافية، 

راجــع إيضاحــات 2.3 )د(، و33.2.   

انخفاض قيمة الشهرة 
يوجــد انخفــاض القيمــة عندمــا تفــوق القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد قيمتهــا القابلــة لاســترداد، وهــي 

قيمتهــا العادلــة مطروحــا منهــا تكاليــف البيــع وقيمتهــا المســتخدمة، أيهمــا أعلــى. 

ــتخدام  ــتخدمة باس ــة المس ــابات القيم ــى حس ــاًء عل ــد بن ــة للنق ــدة منتج ــهرة كل وح ــترداد لش ــة لاس ــة القابل ــتند القيم تس
توقعــات التدفقــات النقديــة حســب الميزانيــات الماليــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، المتوقعــة لفتــرة خمــس ســنوات 
باســتخدام معــدل النمــو االســمي إلجمالــي الناتــج المحلــي. يتضمــن تحديــد توقعــات معــدل النمــو ومعــدل الخصــم علــى 

قــرارات تقديريــة، بينمــا يتطلــب إعــداد توقعــات التدفقــات النقديــة علــى افترضــات مختلقــة مــن قبــل اإلدارة.

يتــم مراجعــة المنهجيــة والفرضيــات المســتخدمة فــي تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية بانتظــام للحــد مــن أي 
فروقــات قــد تنتــج بيــن تقديــرات الخســارة بنــاء علــى خبــرة الخســائر الفعليــة. لتفاصيــل إضافيــة، راجــع إيضــاح 16.

انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خال حقوق الملكية 
تقــرر المجموعــة، بــأن االســتثمارات فــي األســهم المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال حقــوق الملكيــة منخفضــة القيمــة 
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عندمــا يكــون هنــاك إنخفــاض جوهــري أو إنخفــاض لفتــرة طويلــة فــي القيمــة العادلــة بأقــل مــن تكلفتهــا. ان تحديــد إذا مــا 
كان هنــاك انخفــاض جوهــري أو طويــل األجــل يتطلــب اتخــاذ قــرارات تقديريــة. فــي حالــة أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة 
فــي أســواق نشــطة تعتبــر المجموعــة ان االنخفــاض يكــون جوهريــا عندمــا تنخفــض قيمتــه العادلــة بنســبة تفــوق %30 مــن 
ــر المجموعــة ان أي انخفــاض فــي قيمــة األســهم بأقــل مــن تكلفتهــا ولمــدة تتجــاوز 9 أشــهر انخفاضــا  تكلفتــه، كمــا تعتب
لفتــرة طويلــة. فــي حالــة مــا إذا كانــت أســواق هــذه االســتثمارات غيــر نشــطة، تحــدد المجموعــة انخفــاض القيمــة بنــاًء علــى 

تقييمهــا للقــوة الماليــة لاســتثمار، وأداء الصناعــة والقطــاع .

القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية من خال الربح أو الخسارة
ــاليب  ــتخدام أس ــطة باس ــواق نش ــي أس ــة ف ــر المدرج ــة وغي ــة العادل ــتثمارات بالقيم ــة لاس ــة العادل ــة القيم ــدد المجموع تح
ــن،  ــت معي ــي وق ــة ف ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــات. يت ــدث المعام ــعار أح ــة وأس ــة المخصوم ــات النقدي ــل التدفق ــم، مث تقيي
ــة  ــر موضوعي ــة غي ــرات ذات طبيع ــذه التقدي ــا. ان ه ــتثمر فيه ــركات المس ــن الش ــات ع ــوق ومعلوم ــروف الس ــاس ظ ــى أس عل
ومتضمنــة ألمــور غيــر مؤكــدة وتحتــاج إلــى درجــة عاليــة مــن القــرارات التقديريــة، وعليــه ال يمكــن تحديدهــا بدقــة متناهيــة. 

إن األحــداث المســتقبلية )كاســتمرار األربــاح التشــغيلية والقــوة الماليــة( غيــر مؤكــدة، وانــه مــن الممكــن بنــاءًا علــى المعلومــات 
المتوفــرة حاليــا، بــأن تختلــف النتائــج خــال الســنة الماليــة التاليــة عــن الفرضيــات، ممــا يتطلــب تعديــات جوهريــة علــى القيمــة 
الدفتريــة لاســتثمارات. فــي الحــاالت التــي يتــم اســتخدام فيهــا نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة لتقديــر القيــم العادلــة، 
يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن قبــل اإلدارة وفقــا للمعلومــات والمناقشــات مــع ممثلــي الشــركات المســتثمر 
فيهــا ووفقــا ألحــدث البيانــات الماليــة المتوفــرة المدققــة وغيــر المدققــة. تــم مراجعــة أســاس التقييــم مــن قبــل اإلدارة مــن 
حيــث مائمــة الطريقــة، ســامة الفرضيــات، وصحــة االحتســاب، وتــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بهــدف تضمينهــا فــي 

البيانــات الماليــة الموحــدة.

تقييم أسهم حقوق الملكية الخاصة غير المدرجة واالستثمارات العقارية
تقييم االستثمارات المذكورة أعاه تحتاج لقرارات تقديرية، وعادة يستند على ما يلي:

تقييم من قبل مقيميين خارجيين مستقلين	 

أحدث معامات السوق دون شروط تفضيلية 	 

القيمة العادلة الحالية لعقد آخر مشابه إلى حد كبير	 

ــص 	  ــروط وخصائ ــل ذات الش ــود تحم ــة لبن ــة المطبق ــدالت الحالي ــة بالمع ــة المتوقع ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي القيم
ــر  المخاط

تطبيق نماذج التقييم األخرى	 

تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات قيد التطوير
تظهــر العقــارات قيــد التطويــر بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي 
ــة  ــر تكلف ــت اإلدارة بتقدي ــدرة. قام ــع المق ــات البي ــه مصروف ــا من ــادي مطروح ــل االعتي ــياق العم ــي س ــدر ف ــع المق ــعر البي س
ــاء  ــر بن ــد التطوي ــارات قي ــة للعق ــة المتبقي ــر القيم ــتقلين لتقدي ــن مس ــف مقيمي ــت بتكلي ــر، وقام ــد التطوي ــارات قي ــاز العق إنج
علــى أســعار البيــع التقديريــة للســوق لعقــارات مماثلــة. يتــم عمــل تقديــرات صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق فــي فتــرة زمنيــة 
محــددة، بنــاًء علــى أوضــاع الســوق والمعلومــات حــول االســتخدام المتوقــع للعقــارات قيــد التطويــر. تشــمل هــذه التقديــرات 
علــى عــدم اليقينيــة ومســائل تعتمــد علــى التقديــرات بصــورة جوهريــة، وبالتالــي ال يمكــن تحديدهــا بدقــة متناهيــة. ال يوجــد 
يقيــن حــول األحــداث المســتقبلية. مــن الممكــن والــى حــد معقــول بنــاًء علــى المعلومــات الحاليــة، ان النتائــج خــال الســنة 
ــد  ــارات قي ــة للعق ــة الدفتري ــي القيم ــة ف ــويات جوهري ــل تس ــاج لعم ــد تحت ــات، ق ــن الفرضي ــف ع ــي تختل ــة والت ــة القادم المالي

التطويــر.

ــة  ــوق الحالي ــات الس ــعار معام ــتخدام أس ــا باس ــا، إم ــص صاحيته ــا وتفح ــم دوري ــات التقيي ــرة تقني ــة بمعاي ــوم المجموع تق
ــد. ــة للرص ــوق قابل ــي الس ــرة ف ــرى متوف ــات أخ ــد، أو بيان ــس العق ــد لنف ــة للرص القابل

القرارات التقديرية
فرضية االستمرارية 

قامــت اإلدارة بعمــل تقييــم لقــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وهــي مقتنعــة بــأن المجموعــة 
لديهــا المصــادر لاســتمرار فــي أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بــأي أمــور 
جوهريــة غيــر مؤكــدة والتــي مــن الممكــن أن تســبب شــكوكا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس 

مبــدأ االســتمرارية. ولذلــك، تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
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السيطرة على شركات ذات أغراض خاصة 
ترعــى المجموعــة تأســيس الشــركات ذات األغــراض الخاصــة بصــورة أساســية لغــرض الســماح للعمــاء لاحتفــاظ باالســتثمارات. 
تقــوم المجموعــة بتقديــم خدمــات اإلدارة و إدارة االســتثمار والخدمــات االستشــارية إلــى هــذه الشــركات، حيــث تتضمــن اتخــاذ 
ــم  ــاء وه ــن العم ــة ع ــركات بالنياب ــذه الش ــإدارة ه ــة ب ــوم المجموع ــا تق ــم. كم ــة عنه ــة بالنياب ــل المجموع ــن قب ــرارات م الق
عبــارة عــن أطــراف ثالثــة كبيــرة وهــم المســتفيدون االقتصاديــون لاســتثمارات األساســية. ال تقــوم المجموعــة بتوحيــد بيانــات 
الشــركات ذات األغــراض الخاصــة التــي ال تمــارس عليهــا صاحيــة الســيطرة. فــي الحــاالت التــي يصعــب تحديــد مــا إذا كانــت 
المجموعــة تمــارس صاحيــة الســيطرة، تقــوم المجموعــة باتخــاذ قــرارات تقديريــة ألهــداف أنشــطة الشــركات ذات األغــراض 
ــاذ قــرارات تشــغيلية لهــا  ــا علــى اتخ ــركات وكذلــك قدرته ــذه الش ــر ومنافــع ه ــا لمخاط الخاصــة وتحديــد مــدى تعرضه

وتحديــد مــا إذا كانــت المجموعــة تحصــل علــى منافــع مــن هــذه القــرارات. 

تصنيف االستثمارات 
ــتثمار،  ــذا االس ــب له ــف المناس ــتثمار التصني ــراء اس ــد ش ــة عن ــرر المجموع ــة، تق ــبية للمجموع ــات المحاس ــق السياس ــد تطبي عن
ــة أو  ــوق الملكي ــال حق ــن خ ــة م ــة العادل ــتثمار بالقيم ــل أو كاس ــان الدخ ــال بي ــن خ ــة م ــة العادل ــدد بالقيم ــتثمار مح ــا اس إم
ــف  ــع كل تصني ــتثمار ويخض ــوص كل اس ــة اإلدارة بخص ــف ني ــذا التصني ــس ه ــأة. ويعك ــة المطف ــر بالتكلف ــتثمارات تظه كاس

ــف. ــذا التصني ــى ه ــاًء عل ــة بن ــبية مختلف ــة محاس ــى معالج إل
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أ( الموجودات والمطلوبات المالية

ــق  ــي للتطبي ــو إلزام ــر 2017 وه ــن 1 يناي ــارًا م ــم 30 اعتب ــي رق ــبة المال ــار المحاس ــر لمعي ــق المبك ــة بالتطبي ــت المجموع قام
المبدئــي فــي 1 ينايــر 2020. تمثــل المتطلبــات فــي معيــار المحاســبة المالــي رقــم 30 تغيــرًا جوهريــا عــن متطلبــات معيــار 

ــات”. ــات واالحتياطي ــم 11 - “المخصص ــي رق ــبة المال المحاس

تتكــون عقــود الموجــودات الماليــة مــن أرصــدة لــدى البنــوك والمصــرف المركــزي وصكــوك ســيادية وصكــوك شــركات 
ــم  ــاركة وذم ــة ومش ــات مضارب ــة( وتموي ــاح المؤجل ــن األرب ــي م ــة )صاف ــات مرابح ــة وتموي ــات مالي ــدى مؤسس ــات ل وإيداع
مدينــة بموجــب عقــود موجــودات اإليجــارات التمويليــة وموجــودات قيــد التحويــل وذمــم مدينــة أخــرى. تــدرج األرصــدة 

المتعلقــة بهــذه العقــود بعــد طــرح مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

ــاء،  ــة للعم ــابات جاري ــاء، وحس ــن العم ــات م ــة وإيداع ــات مالي ــن مؤسس ــات م ــن إيداع ــة م ــات المالي ــود المطلوب ــون عق تتك
ــرى. ــة أخ ــم دائن ــل، وذم ــة ألج ــل مرابح وتموي

ــا،  ــوئها. الحق ــد نش ــألداة عن ــة ل ــة العادل ــا القيم ــة، كونه ــا بالتكلف ــة مبدئي ــات المالي ــودات والمطلوب ــع الموج ــب جمي تحتس
ــأة. ــة المطف ــة بالتكلف ــات المالي ــودات والمطلوب ــع الموج ــر جمي تظه

إن التكلفــة المطفــأة لاصــل أو االلتــزام المالــي هــو المبلــغ الــذي يتــم مــن خالــه قيــاس األصــل أو االلتــزام المالــي فــي 
ــتخدام  ــم باس ــاء المتراك ــه اإلطف ــا من ــه أو مطروح ــا إلي ــمالية، مضاف ــديدات الرأس ــه التس ــا من ــي، مطروح ــاب المبدئ االحتس
طريقــة معــدل الربــح الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ المحتســب مبدئيــا ومبلــغ االســتحقاق، مطروحــا منــه مبلــغ )مباشــرة أو 
باســتخدام حســاب مخصــص(  النخفــاض القيمــة أو عــدم القــدرة علــى التحصيــل. يتضمــن احتســاب معــدل الربــح الفعلــي 

ــي. ــح الفعل ــدل الرب ــن مع ــيا م ــزءًا أساس ــكل ج ــي تش ــتلمة والت ــة أو المس ــاب المدفوع كل األتع

ب( المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد

يتــم احتســاب جميــع المشــتريات والمبيعــات للموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة، وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم 
فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع الموجــود أو المطلــوب.

ج( إلغاء احتساب الموجودات المالية

ــد  ــة، أو عن ــودات المالي ــن الموج ــة م ــات النقدي ــتام التدفق ــوق اس ــاء حق ــد انته ــة عن ــودات المالي ــاب الموج ــاء احتس ــم إلغ يت
ــة. ــورة جوهري ــة بص ــآت الملكي ــر والمكاف ــع المخاط ــل جمي ــة بنق ــام المجموع قي

ــل  ــة لألص ــة األصلي ــة الدفتري ــة بالقيم ــودات المحول ــى الموج ــان عل ــكل ضم ــذ ش ــي تأخ ــاركة الت ــتمرار المش ــاس اس ــم قي يت
ــل. ــا أق ــه، أيهم ــة دفع ــى المجموع ــب عل ــن الواج ــون م ــد يك ــذي ق ــل ال ــى للمقاب ــد األقص والح

تقــوم المجموعــة بإلغــاء احتســاب المطلوبــات الماليــة عنــد الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة المحــددة فــي العقــد، أو إلغائهــا أو 
انتهائهــا.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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د( تقييم انخفاض القيمة

انخفاض قيمة الموجودات المالية وااللتزامات

ــوذج  ــم 11 بنم ــي رق ــبة المال ــار المحاس ــي معي ــدة” ف ــارة المتكب ــوذج “الخس ــم 30 نم ــي رق ــبة المال ــار المحاس ــتبدل معي يس
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. كمــا يطبــق نمــوذج انخفــاض القيمــة الجديــد علــى بعــض االلتزامــات التمويليــة وعقــود 

ــة.  ــوق الملكي ــهم حق ــتثمارات أس ــى اس ــق عل ــه ال ينطب ــة ولكن ــات المالي الضمان

ــر  ــي تظه ــة الت ــودات المالي ــى الموج ــة عل ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاس الخس ــاث لقي ــل الث ــة المراح ــة منهجي ــق المجموع تطب
بالتكلفــة المطفــأة. ترّحــل األصــول مــن خــال المراحــل الثــاث التاليــة، بنــاء علــى التغيــرات  فــي الجــودة االئتمانيــة منــذ 

االحتســاب المبدئــي.

المرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهرًا:

بالنســبة للتعرضــات التــي لــم يكــن هنــاك أي زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االحتســاب المبدئــي، يحتســب جــزء 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة فقــط المتعلــق باحتماليــة أحــداث التخلــف ضمــن 12 شــهرًا.

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهرًا )المرحلــة 1( هــي الجــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن 
أحــداث احتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد علــى عقــد مالــي خــال 12 شــهرًا بعــد تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة.

المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – ليست منخفضة القيمة 

ــر  ــا غي ــي، لكنه ــاب المبدئ ــذ االحتس ــان من ــر االئتم ــي مخاط ــري ف ــاع جوه ــا ارتف ــد له ــي يوج ــان الت ــات االئتم ــبة لتعرض بالنس
ــاة. ــدى الحي ــط م ــدة فق ــرة واح ــة لم ــة متوقع ــائر ائتماني ــاب خس ــم احتس ــا، يت ــة ائتماني ضعيف

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة )المرحلــة 2( هــي تقديــر االحتماليــة المرجحــة للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ويتــم تحديدهــا 
ــة  ــات النقدي ــع التدفق ــن جمي ــرق بي ــو الف ــدي ه ــز النق ــدي. إن العج ــز النق ــة العج ــة لكاف ــة الحالي ــن القيم ــرق بي ــى الف ــاًء عل بن
التعاقديــة المســتحقة الدفــع للمجموعــة والقيمــة الحاليــة للقيمــة القابلــة لاســترداد للموجــودات الماليــة غيــر منخفضــة 

القيمــة ائتمانيــا فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة.

المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – منخفضة القيمة

تقيــم الموجــودات الماليــة بأنهــا ضعيفــة ائتمانيــا عندمــا يقــع حــدث أو أكثــر مــن األحــداث ذات اآلثــار الســلبية علــى التدفقــات 
النقديــة المتوقعــة لذلــك األصــل.

بالنســبة للعقــود الماليــة للمرحلــة 3، يتــم تحديــد المخصصــات المتعلقــة بانخفــاض القيمــة االئتمانيــة علــى أســاس الفــرق بين 
صافــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة القابلــة لاســترداد للعقــد المالــي. نظــرًا الســتخدام نفــس المعاييــر فــي معيــار المحاســبة 

المالــي رقــم 11، تظــل منهجيــة المجموعــة بالنســبة للمخصصــات المحــددة كمــا هــي دون تغييــر إلــى حــد كبيــر.

الموجودات المالية والموجودات المشتراة لغرض التأجير منخفضة القيمة ائتمانيا

فــي تاريــخ إعــداد التقريــر المالــي، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة 
والموجــودات المشــتراة لغــرض التأجيــر هــي منخفضــة القيمــة ائتمانيــا. يعــد األصــل المالــي واألصــل المشــترى لغــرض التأجيــر 
منخفــض القيمــة ائتمانيــا عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر مــن األحــداث ويكــون لهــا تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

المقــدرة بالنســبة لذلــك الألصــل المالــي.

األدلــة التــي تثبــت بــأن الموجــودات الماليــة والموجــودات المشــتراة لغــرض التأجيــر منخفضــة القيمــة ائتمانيــا تتضمــن 
المعلومــات القابلــة للرصــد التاليــة:

الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الجهة المصدرة؛– 
خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق ألكثر من 90 يوما؛– 
إعادة هيكلة القرض أو السلفية من قبل المجموعة بشروط لن تأخذها المجموعة باالعتبار في ظروف أخرى.  – 
من المحتمل بأن المقترض سيعلن إفاسه أو في عملية إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو– 
اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الظروف المالية الصعبة؛– 

الشطب

ــي  ــذه ه ــون ه ــترداد. تك ــي لاس ــال واقع ــود أي احتم ــدم وج ــد ع ــا( عن ــا أو كلي ــا جزئي ــة )إم ــودات المالي ــطب الموج ــم ش يت
الحالــة عامــة عندمــا تحــدد المجموعــة أن المقتــرض ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن تولــد تدفقــات نقديــة كافية 
ــزال خاضعــة ألنشــطة التنفيــذ  لســداد المبالــغ الخاضعــة للشــطب. بالرغــم مــن ذلــك، فــإن األصــول الماليــة المشــطوبة ال ت

لغــرض االمتثــال بإجــراءات المجموعــة الســترداد المبالــغ المســتحقة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

السياسات المحاسبية )تتمة(  2
السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2.3
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عرض مخصص الخسائر االئتمانية في بيان المركز المالي الموحد

يتم عرض مخصص الخسائر االئتمانية في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.– 
االلتزامات التمويلية وعقود الضمانات المالية: عامًة كمخصص ضمن بند المطلوبات األخرى؛ و– 
ــة –  ــائر االئتماني ــة الخس ــددت المجموع ــد ح ــحوب، وق ــر مس ــحوب وغي ــن مس ــى مكوني ــي عل ــد المال ــتمل العق ــن يش حي

بالبنــد  بنــد خــارج الميزانيــة العموميــة بشــكل منفصــل عــن تلــك المتعلقــة  المتوقعــة علــى االلتزامــات الماليــة / 
ــض  ــغ كتخفي ــرض المبل ــم ع ــحوبة. يت ــات المس ــة للمكون ــائر االئتماني ــا للخس ــة مخصص ــرض المجموع ــحوب، تع المس
ــحوب  ــون المس ــة للمك ــائر االئتماني ــص الخس ــرض مخص ــم ع ــحوبة. يت ــات المس ــة للمكون ــة الدفتري ــي القيم ــن إجمال م

كمخصــص فــي المطلوبــات األخــرى.     

هـ( النقد وما في حكمه

لغــرض إعــداد بيــان التدفقــات النقديــة الموحــد، يشــتمل النقــد ومــا فــي حكمــه علــى النقــد، وأرصــدة لــدى مصــرف البحريــن 
المركــزي، عــدا ودائــع االحتياطيــات اإلجباريــة، وأرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى، وإيداعــات لــدى مؤسســات 

ماليــة ذات اســتحقاق أصلــي خــال ثاثــة أشــهر أو اقــل مــن تاريــخ شــرائها.

و( موجودات التمويالت

ــا ذات  ــون مدفوعاته ــامية تك ــريعة اإلس ــكام الش ــع أح ــة م ــات متوافق ــود تموي ــن عق ــارة ع ــي عب ــات ه ــودات التموي موج
ــم  ــة. يت ــاركة، ومضارب ــة، ومش ــود مرابح ــات بعق ــى تموي ــودات عل ــذه الموج ــتمل ه ــد. وتش ــة للتحدي ــة أو قابل ــة ثابت طبيع
احتســاب موجــودات التمويــات مــن تاريــخ نشــأتها، وتظهــر بالتكلفــة المطفــأة بعــد طــرح مخصصــات اإلنخفــاض فــي القيمــة، 

ــدت. إن وج

جميــع العقــود المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية يتــم تفســيرها لألغــراض المحاســبية بمجملهــا، وجميــع العقــود 
المربوطــة أو ترتيبــات الســندات األذنيــة يتــم أخذهــا باالعتبــار مــع عقــد التمويــل األساســي لتحقيــق نتيجــة اقتصاديــة واحــدة.

و. 1( تمويل المرابحات 

المرابحــة هــو عقــد يقــوم بموجبــه أحــد األطــراف )“البائــع”( ببيــع أصــل لطــرف آخــر )“المشــتري”( بالتكلفــة زائــدًا هامــش ربــح 
علــى أســاس دفعــات مؤجلــة. بعــد أن يقــوم البائــع بشــراء األصــل بنــاًء علــى وعــد المشــتري بشــراء نفــس األصــل علــى أســاس 
ــة  ــع )التكلف ــعر البي ــه. إن س ــق علي ــح متف ــش رب ــدًا هام ــة زائ ــى التكلف ــتمل عل ــل يش ــعر األص ــا. س ــة ذاته ــذه المرابح ــد ه عق
مضافــا إليهــا هامــش الربــح( يعــاد ســداده علــى أقســاط مــن قبــل المشــتري بموجــب فتــرة التمويــل المتفــق عليهــا.  بموجــب 
عقــد المرابحــة، يجــوز للمجموعــة التصــرف إمــّا كبائــع أو مشــتري، حســب الحالــة. تعتبــر المجموعــة أن وعــد الشــراء الــذي قــام 

بــه المشــتري فــي معاملــة مرابحــة لصالــح البائــع ملزمــا.

و. 2( تمويل مضاربة

ــن  ــغ معي ــر مبل ــوم بتوفي ــث يق ــال(، حي ــوال )رب الم ــا األم ــدم أحدهم ــه يق ــذي بموجب ــن، وال ــن طرفي ــد بي ــي عق ــة ه المضارب
مــن المــال )رأســمال المضاربــة( إلــى الطــرف األخــر )المضــارب(. ومــن ثــم يقــوم المضــارب باســتثمار رأس مــال المضاربــة فــي 
ــبقا.  ــا مس ــق عليه ــة المتف ــاح الناتج ــن األرب ــددة م ــة مح ــر حص ــه نظي ــه ومعرفت ــتخدما خبرت ــن مس ــاط معي ــة أو نش مؤسس
ــه أو انتهــاك أي مــن شــروط أو  ــة. ســيتحمل المضــارب الخســارة فــي حــال إهمال ال يشــارك رب المــال فــي إدارة نشــاط المضارب
بنــود عقــد المضاربــة؛ عــدا ذلــك، فــإن رب المــال ســيتحمل الخســارة. بموجــب عقــد المضاربــة يجــوز للمجموعــة التصــرف إمــا 

ــة. ــب الحال ــال، حس ــارب أو رب الم كمض

و. 3( تمويل المشاركات 

ــال  ــي رأس م ــل ف ــة والعمي ــاهم المجموع ــروع. تس ــل مش ــترك أو تموي ــمال مش ــم رأس ــاركة لتقدي ــود المش ــتخدم عق تس
المشــاركة. يتــم تقاســم األربــاح وفقــا لنســبة مــن الربــح متفــق عليهــا مســبقا، غيــر أن الخســارة يتحملهــا الشــركاء بنــاًء علــى 
مســاهمة كل شــريك فــي رأس المــال. وقــد يكــون رأســمال المشــارك إمــا بصــورة نقديــة أو عينيــة، ويتــم احتســاب قيمتــه فــي 

وقــت إبــرام المشــاركة. 

ز. موجودات اإليجارات التمويلية 

ــا  ــوم بموجبه ــة تق ــن اتفاقي ــارة ع ــي عب ــك( ه ــة بالتملي ــارة منتهي ــود إج ــا بعق ــرف أيض ــة )تع ــارات التمويلي ــودات اإليج موج
المجموعــة )“المؤجــر”( بتأجيــر أصــل للعميــل )“المســتأجر”( بعــد شــراء أو / اقتنــاء الموجــود المحــدد، ســواًء مــن بائــع طــرف 
ثالــث أو مــن العميــل نفســه، حســب طلــب العميــل والوعــد بالتأجيــر مقابــل بعــض مدفوعــات اإليجــار لمــدة تأجيــر أو فتــرات 

تأجيــر محــددة، مســتحقة الدفــع علــى أســاس إيجــار ثابــت أو متغيــر.

تحــدد اتفاقيــة اإلجــارة األصــل المؤجــر ومــدة اإليجــار، وكذلــك األســس لحســاب اإليجــار وتوقيــت دفعــات اإليجــار ومســؤوليات 
كا الطرفيــن خــال مــدة اإليجــار. يقــدم العميــل )المســتأجر( للمجموعــة )المؤجــر( تعهــد بتجديــد مــدة عقــد اإليجــار ودفــع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

السياسات المحاسبية )تتمة(  2
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دفعــات اإليجــار المتعلقــة بذلــك حســب جــدول زمنــي متفــق عليــه والصيغــة المطبقــة خــال مــدة اإليجــار.

تحتفــظ المجموعــة )المؤجــر( بملكيــة األصــل خــال مــدة اإليجــار. فــي نهايــة مــدة التأجيــر، وبعــد الوفــاء بكافــة االلتزامــات من 
قبــل العميــل )المســتأجر( بموجــب اتفاقيــة اإلجــارة، تقــوم المجموعــة )المؤجــر( ببيــع األصــل المؤجــر للعميــل )المســتأجر( 
ــارات  ــرة عق ــودات المؤج ــون الموج ــا تك ــادًة م ــر(. وع ــة )المؤج ــل المجموع ــن قب ــع م ــد بالبي ــى تعه ــاًء عل ــمية بن ــة اس بقيم

ســكنية أو عقــارات تجاريــة أو طائــرات. 

يتــم حســاب االســتهاك علــى أســاس القســط الثابــت لجميــع موجــودات اإليجــارات التمويليــة فيمــا عــدا األراضــي )التــي ليــس 
لهــا عمــر محــدد(، بمعــدالت يتــم احتســابها لشــطب التكلفــة لــكل أصــل علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر أو العمــر االقتصــادي 

لألصــل ، أيهمــا أقــل.

تقــوم المجموعــة بعمــل تقييــم فــي نهايــة فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة لتحديــد وجــود دليــل موضوعــي يثبــت انخفــاض فــي 
قيمــة موجــودات اإليجــارات التمويليــة. تحتســب خســارة انخفــاض القيمــة عندمــا تفــوق القيمــة الدفتريــة للموجــودات قيمتها 
ــم  ــار التقيي ــذ باالعتب ــد، تأخ ــل واح ــى عمي ــد عل ــا تعتم ــتقبلية، عندم ــة المس ــات النقدي ــرات التدفق ــترداد. إن تقدي ــة لاس القابل

االئتمانــي للعميــل، باإلضافــة لعوامــل أخــرى. تحتســب خســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت، فــي بيــان الدخــل الموحــد.

ح. إيداعات لدى مؤسسات مالية      

تشــتمل هــذه اإليداعــات علــى ذمــم مرابحــات ســلع مدينــة وذمــم وكاالت مدينــة.  تظهــر ذمــم مرابحــات الســلع المدينــة 
بالتكلفــة المطفــأة مطروحــا منهــا األربــاح المؤجلــة ومخصــص الخســائر االئتمانيــة، إن وجــدت. تظهــر ذمــم الــوكاالت المدينــة 

بالتكلفــة المطفــأة مطروحــا منهــا مخصــص الخســائر االئتمانيــة، إن وجــدت.  

ط. صكوك سيادية وصكوك الشركات

تمثل أدوات دين مدرجة / غير مدرجة، ومصنفة كاستثمارات تظهر بالتكلفة المطفأة.

ي. الموجودات والمطلوبات قيد التحويل

موجودات قيد التحويل:

قروض وسلفيات:

بالتكلفة المطفأة، مطروحا منها المبالغ المشطوبة ومخصص الخسائر االئتمانية ، إن وجدت.

استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

ــوق  ــال حق ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــتثمارات مدرج ــرة كاس ــر المتاج ــرض غي ــا لغ ــظ به ــتثمارات المحتف ــف االس ــم تصني ت
ــاح 2.3 )ك(.  ــي إيض ــا ف ــوص عليه ــر المنص ــاس المعايي ــى أس ــة عل ــة العادل ــم القيم ــم تقيي ــة، ويت الملكي

مطلوبات قيد التحويل:

يتم إعادة قياس المطلوبات قيد التحويل بالتكلفة المطفأة.

ك( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

استثمارات أسهم حقوق الملكية

يتــم تصنيــف االســتثمارات فــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة فــي الفئــات التالــي: 1( بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل 
أو 2( بالقيمــة العادلــة مــن خــال حقــوق الملكيــة، بمــا يتفــق مــع اســتراتيجيتها االســتثمارية. 

االحتساب وإلغاء االحتساب

يتــم احتســاب االســتثمارات فــي األوراق الماليــة بتاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع 
األصــل، وهــو التاريــخ الــذي تصبــح فيــه المجموعــة طرفــا فــي الشــروط التعاقديــة لــألداة. تقــوم المجموعــة بإلغــاء احتســاب 
ــة  ــوم المجموع ــا تق ــة أو عندم ــودات المالي ــن الموج ــة م ــات النقدي ــتام التدفق ــق اس ــي ح ــا ينته ــة عندم ــودات المالي الموج

ــري. ــكل جوه ــة بش ــد الملكي ــر وعوائ ــع مخاط ــل جمي بنق

القياس

ــف  ــاب تكالي ــم احتس ــوع. يت ــل المدف ــة المقاب ــة، أي قيم ــة العادل ــة بالقيم ــي األوراق المالي ــتثمارات ف ــاس االس ــا قي ــم مبدئي يت
المعاملــة المتعلقــة باالســتثمارات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة فــي بيــان الدخــل الموحــد. بالنســبة 

الســتثمارات األوراق الماليــة األخــرى، تحتســب تكاليــف المعامــات كجــزء مــن االحتســاب المبدئــي.

 بعــد التســجيل المبدئــي، يتــم الحقــا إعــادة قيــاس االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل واالســتثمارات بالقيمة 
العادلــة مــن خــال حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة. يتــم احتســاب األربــاح والخســائر الناتجــة مــن تغيــرات القيمــة العادلــة 
لاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا. يتــم احتســاب 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

السياسات المحاسبية )تتمة(  2
السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2.3 

د( تقييم انخفاض القيمة  )تتمة(  



78

ــان  ــي بي ــة ف ــوق الملكي ــال حق ــن خ ــة م ــة العادل ــتثمارات بالقيم ــة لاس ــة العادل ــرات القيم ــن تغي ــة م ــائر الناتج ــاح والخس األرب
التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد، ويتــم عرضهــا فــي احتياطــي منفصــل للقيمــة العادلــة لاســتثمارات ضمــن حقــوق 
الملكيــة. عنــد بيــع، أو انخفــاض قيمــة، أو تحصيــل، أو التخلــص مــن االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال حقــوق الملكيــة، 
تحــول األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي احتســبت ســابقا فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد إلــى بيــان الدخــل 

الموحــد.

ل( استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

يتــم احتســاب اســتثمارات المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة، والتــي تــم شــراؤها ألغــراض اســتراتيجية، 
بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة للمحاســبة. تحتســب اســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة األخــرى فــي الشــركات الزميلــة  
)2.3. ك(كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة عــن طريــق االســتفادة مــن نطــاق اإلعفــاء بموجــب معيــار 
ــارس  ــي تم ــة الت ــي مؤسس ــة ه ــركة الزميل ــة. الش ــركات الزميل ــي الش ــتثمارات ف ــق باالس ــم 24، المتعل ــي رق ــبة المال المحاس
ــة إذا كان  ــركة زميل ــة كش ــر المؤسس ــترك. تعتب ــروع مش ــة أو مش ــركة تابع ــت ش ــي ليس ــا وه ــرًا عليه ــودًا مؤث ــة نف المجموع
لــدى المجموعــة أكثــر مــن %20 حصــة ملكيــة فــي المؤسســة، أو لــدى المجموعــة نفــوذ مؤثــر مــن خــال أي طريقــة أخــرى.  

بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة، يظهــر االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد بالتكلفــة مضافــا 
إليهــا تغيــرات مــا بعــد الشــراء فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركات الزميلــة. يتــم احتســاب الخســائر التــي 
تجــاوزت تكلفــة االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة عندمــا تتكبــد المجموعــة التزامــات نيابــًة عــن الشــركة الزميلــة. يتــم تضميــن 
ــس  ــد يعك ــل الموح ــان الدخ ــاء. بي ــع لإلطف ــتثمار وال تخض ــة لاس ــة الدفتري ــي القيم ــة ف ــركة الزميل ــة بالش ــهرة المتعلق الش
ــركة  ــوق الش ــي حق ــرًة ف ــبت مباش ــرات احتس ــدت تغي ــا وج ــة. أينم ــركات الزميل ــات الش ــج عملي ــي نتائ ــة ف ــة المجموع حص
الزميلــة، تقــوم المجموعــة باحتســاب حصتهــا فــي هــذه التغيــرات وتفصــح عنهــا إذا اســتلزم األمــر فــي بيــان التغيــرات فــي 

حقــوق الملكيــة الموحــد.

إن تواريــخ إعــداد تقاريــر الشــركات الزميلــة للمجموعــة متطابقــة مــع المجموعــة، والسياســات المحاســبية للشــركات الزميلــة 
مطابقــة لتلــك المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بالمعامــات واألحــداث المتشــابهة فــي الظــروف المتماثلــة. 

ــاض  ــة النخف ــارة إضافي ــاب خس ــا احتس ــا إذا كان ضروري ــد م ــة بتحدي ــوم المجموع ــة، تق ــوق الملكي ــة حق ــق طريق ــد تطبي بع
القيمــة علــى اســتثمارات  المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة. تقــوم المجموعــة بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي بتحديــد مــا إذا 
كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت انخفــاض قيمــة االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة. وفــي هــذه الحالــة، تقــوم المجموعــة 
باحتســاب مبلــغ انخفــاض القيمــة والــذي يتمثــل فــي الفــرق بيــن القيمــة القابلــة لاســترداد للشــركة الزميلــة وقيمتهــا 

الدفتريــة، وتقــوم باحتســاب المبلــغ فــي بيــان الدخــل الموحــد.

يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر الناتجــة مــن معامــات بيــن المجموعــة وشــركاتها الزميلــة إلــى حــد حصــة المجموعــة فــي 
الشــركات الزميلــة. 

يتــم تضميــن األربــاح / الخســائر مــن تحويــل العمــات األجنبيــة الناتجــة مــن االســتثمار المذكــور أعــاه فــي الشــركات الزميلــة 
فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد.

م( استثمارات عقارية 

يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض اإليجــار أو لاســتفادة مــن الزيــادة فــي قيمتهــا، أو لكليهمــا كاســتثمارات 
عقاريــة. يتــم احتســاب االســتثمار العقــاري مبدئيــا بالتكلفــة ويتــم الحقــا قياســه بنــاًء علــى نيــة مــا إذا كان االحتفــاظ باالســتثمار 
ــب  ــة. بموج ــتثماراتها العقاري ــة الس ــة العادل ــوذج القيم ــق نم ــة بتطبي ــت المجموع ــع. قام ــتخدام أو البي ــرض االس ــاري لغ العق
نمــوذج القيمــة العادلــة، يتــم احتســاب أيــة أربــاح غيــر محققــة مباشــرًة فــي حقــوق الملكيــة ضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة 
للعقــارات. يتــم تســوية أي خســائر غيــر محققــة فــي حقــوق الملكيــة إلــى حــد الرصيــد الدائــن المتوفــر. عندمــا تتجــاوز 
الخســائر غيــر المحققــة الرصيــد المتوفــر فــي حقــوق الملكيــة، فإنــه يتــم احتســابها فــي بيــان الدخــل الموحــد. فــي حالــة 
ــة  ــرة المالي ــي الفت ــد ف ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــابها ف ــم احتس ــة يت ــتثمارات عقاري ــة باس ــة متعلق ــر محقق ــائر غي ــود خس وج
الســابقة، يتــم احتســاب األربــاح غيــر المحققــة للفتــرة الماليــة الحاليــة فــي بيــان الدخــل الموحــد إلــى حــد عمــل رصيــد دائــن 
للخســائر الســابقة فــي بيــان الدخــل الموحــد. يتــم إدارج االســتثمارات العقاريــة المحتفــظ بهــا لغــرض البيــع بقيمتهــا الدفتريــة 
ــب أن  ــة يج ــة العادل ــة بالقيم ــة المدرج ــتثمارات العقاري ــل. االس ــا أق ــع، أيهم ــف البي ــا تكالي ــة ناقص ــة المتوقع ــا العادل وقيمته

ــة. يســتمر قياســها بالقيمــة العادل

ن( عقارات قيد التطوير

يتــم تصنيــف العقــارات المشــتراة تحديــدًا لغــرض التطويــر كعقــارات قيــد التطويــر، ويتــم قياســها بالتكلفــة أو صافــي القيمــة 
المتوقــع تحقيقهــا، أيهمــا أقــل. 
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س( ممتلكات ومعدات

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد طــرح االســتهاك المتراكــم وأي انخفــاض فــي القيمــة. يتــم حســاب االســتهاك 
علــى أســاس القســط الثابــت بنــاًء علــى األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة لجميــع الممتلــكات والمعــدات، فيمــا عــدا األراضــي 

ــذ.  ــد التنفي ــمالية قي ــال الرأس ــرًا واألعم ــكا ح ــة مل المملوك

معدات الحاسب اآللي 3 إلى 5 سنوات – 
برامج الحاسب اآللي 3 إلى 5 سنوات – 

أثاث ومعدات مكتبية  3 إلى 5 سنوات – 
مركبات  4 إلى 5 سنوات – 

تحسينات على العقارات المؤجرة  على مدى فترة عقد التأجير – 

يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة والعمــر اإلنتاجــي وطــرق احتســاب االســتهاك الموجــودات بتاريــخ كل بيــان للمركــز المالــي، 
وتعديلهــا كلمــا  كان ذلــك مناســبا.

ع( الشركات التابعة المشتراة لغرض البيع

يتــم تصنيــف الشــركة التابعــة المشــتراة لغــرض بيعهــا الحقــا خــال اثنــى عشــر شــهرًا “كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع” عندمــا 
ــي  ــز المال ــان المرك ــي بي ــل ف ــد منفص ــة كبن ــركة التابع ــات الش ــودات ومطلوب ــار موج ــم إظه ــدًا. يت ــًا ج ــا محتم ــون بيعه يك
ــى  ــع” عل ــرض البي ــا لغ ــظ به ــودات محتف ــة بموج ــات متعلق ــع” و”مطلوب ــرض البي ــا لغ ــظ به ــودات محتف ــد “كموج الموح
ــة  ــة والقيم ــة الدفتري ــع بالقيم ــرض البي ــا لغ ــظ به ــودات محتف ــا كموج ــم تصنيفه ــي ت ــودات الت ــاس الموج ــم قي ــي. يت التوال
العادلــة وقيمتهــا العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع، أيهمــا أقــل. أي خســارة انخفــاض فــي القيمــة ناتجــة تخفــض القيمــة 

ــع.  ــرض البي ــا لغ ــظ به ــا كمحتف ــم تصنيفه ــي ت ــودات الت ــتهاك الموج ــم اس ــودات. ال يت ــة للموج الدفتري

ف( دمج األعمال والشهرة 

يتــم احتســاب عمليــات دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ للمحاســبة. يتــم قيــاس تكلفــة االســتحواذ كإجمالــي 
المقابــل المحــول والمقــاس بالقيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ، وقيمــة أي حصــص غيــر مســيطرة فــي الملكيــة المشــتراة. 
ــة  ــي الملكي ــيطرة ف ــر المس ــص غي ــتقيس الحص ــت س ــا إذا كان ــة م ــار المجموع ــال، تخت ــج األعم ــات دم ــن عملي ــة م ــكل عملي ل

ــة، أو بالحصــة التناســبية فــي صافــي الموجــودات المحــددة للملكيــة المشــتراة.  المشــتراة إمــا بالقيمــة العادل

إذا تحققــت عمليــات دمــج األعمــال علــى مراحــل، فــإن المجموعــة تقــوم بإعــادة قيــاس حصتهــا فــي حقــوق الملكيــة 
المحتفــظ بهــا ســابقا بالقيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ، وتقــوم باحتســاب الناتــج مــن الربــح أو الخســارة، إن وجــد، فــي بيــان 

ــب. ــا يناس ــب م ــامل، حس ــل الش ــوع الدخ ــد أو مجم ــل الموح الدخ

عندمــا تقــوم المجموعــة باســتحواذ األعمــال، فإنهــا تقيــم الموجــودات الماليــة والمطلوبــات المفترضــة للتصنيــف والتعييــن 
المناســب وفقــا للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا هــو بتاريــخ االســتحواذ. 

إذا تحققــت عمليــات دمــج األعمــال التــي يتبــادل فيهــا البنــك والملكيــة المشــتراة فقــط حصــص الملكيــة، فإنــه يتم اســتخدام 
القيمــة العادلــة بتاريــخ اســتحواذ حصــة الملكيــة المشــتراة لتحديــد قيمة الشــهرة.

ــة،  ــتثمارات عقاري ــة أو اس ــودات تمويلي ــال كموج ــج األعم ــف دم ــتوفي تعري ــي ال تس ــتراة الت ــتثمارات المش ــجيل االس ــم تس يت
ــن  ــتحواذ بي ــة االس ــص تكلف ــة بتخصي ــوم المجموع ــتثمارات، تق ــذه االس ــل ه ــراء مث ــم ش ــا يت ــال. عندم ــى الح ــب مقتض حس
الموجــودات والمطلوبــات القابلــة للتحديــد بشــكل فــردي بنــاًء علــى قيمهــا العادلــة النســبية بتاريــخ االســتحواذ. إن تكلفــة تلك 
ــر  ــل المدفــوع وأي حصــص غيــر مســيطرة محتســبة. إذا كانــت لــدى الحصــص غي الموجــودات هــي إجمالــي مجمــوع المقاب
المســيطرة حصــة ملكيــة حاليــا ويحــق لهــم حصــة تناســبية مــن صافــي الموجــودات عنــد التصفيــة، فــإن المجموعــة تقــوم 

باحتســاب الحصــص غيــر المســيطرة بالتناســب مــع حصتهــم فــي صافــي الموجــودات.

يتــم مبدئيــا قيــاس الشــهرة بالتكلفــة، التــي تتمثــل الزيــادة فــي إجمالــي المقابــل المحــول والمبلــغ المحتســب ألي حصــص 
ــات  ــتراة والمطلوب ــد المش ــة للتحدي ــودات القابل ــي الموج ــوق صاف ــابقا ف ــا س ــظ به ــة محتف ــة ملكي ــيطرة، وأي حص ــر مس غي
ــة  ــوم المجموع ــول، تق ــل المح ــي المقاب ــوق إجمال ــتراة تف ــودات المش ــي الموج ــة لصاف ــة العادل ــت القيم ــة. إذا كان المفترض
بإعــادة تقييــم مــا إذا تــم تحديــد جميــع الموجــودات المشــتراة وجميــع المطلوبــات المفترضــة بشــكل صحيــح، وتقــوم 
ــادة  ــة إع ــج عملي ــت نتائ ــتحواذ. إذا كان ــخ االس ــابها بتاري ــيتم احتس ــي س ــغ الت ــاس المبال ــتخدمة لقي ــراءات المس ــة اإلج بمراجع
التقييــم ال تــزال تشــير إلــى وجــود زيــادة فــي القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات المشــتراة فــوق إجمالــي المقابــل المحــول، 

فإنــه يتــم بعــد ذلــك احتســاب الربــح فــي بيــان الدخــل الموحــد.
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بعــد االحتســاب المبدئــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة مطروحــا منهــا أي خســائر متراكمــة النخفــاض القيمــة. يتــم فحــص 
الشــهرة النخفــاض القيمــة علــى األقــل ســنويا. يتــم احتســاب أي انخفــاض فــي القيمــة مباشــرًة فــي بيــان الدخــل الموحــد. 
ــال  ــن أعم ــتفيد م ــع أن تس ــن المتوق ــي م ــد الت ــدة للنق ــة المول ــدات المجموع ــن وح ــدة م ــكل وح ــهرة ل ــص الش ــم تخصي يت
الدمــج، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت موجــودات أو مطلوبــات الشــركة المشــتراة األخــرى قــد تــم تخصيصهــا لتلــك الوحــدات.

يوجــد انخفــاض القيمــة عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد قيمتهــا القابلــة لاســترداد، وهــي 
القيمــة العادلــة مطروحــا منهــا تكلفــة البيــع وقيمتهــا المســتخدمة، أيهمــا أعلــى. 

ــة  ــد )أو مجموع ــدة للنق ــدة المول ــترداد للوح ــل لاس ــغ القاب ــم المبل ــق تقيي ــن طري ــهرة ع ــة الش ــاض قيم ــد انخف ــم تحدي يت
ــد )أو  ــدة للنق ــدة المول ــترداد للوح ــة لاس ــة القابل ــت القيم ــهرة. إذا كان ــا الش ــق به ــي تتعل ــد( الت ــدة للنق ــدات المول ــن الوح م
مجموعــة مــن الوحــدات المولــدة للنقــد( أقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة، فإنــه يتــم احتســاب خســارة انخفــاض القيمــة مباشــرًة 

فــي بيــان الدخــل الموحــد. 

لغــرض فحــص انخفــاض القيمــة، يتــم تخصيــص الشــهرة المســتحوذة فــي دمــج األعمــال، مــن تاريــخ االســتحواذ لــكل وحــدة 
مــن الوحــدات المولــدة للنقــد للمجموعــة أو مجموعــة مــن الوحــدات المولــدة للنقــد، والتــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن 
أعمــال الدمــج، بغــض النظــر عــن مــا إذا كانــت موجــودات أو مطلوبــات أخــرى للمجموعــة تــم تخصيصهــا لتلــك الوحــدات أو 

مجموعــة مــن الوحــدات. كل وحــدة أو مجموعــة مــن الوحــدات التــي تــم تخصيــص الشــهرة لهــا: 

- تمثل الحد األدنى ضمن المجموعة والتي يتم فيها مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية؛ و 

- ليســت أكبــر مــن القطــاع األساســي ســواء قطاعــات التقاريــر الرئيســية للمجموعــة أو شــكل قطاعــات التقاريــر الجغرافيــة 
للمجموعــة.

ص( المقاصة 

يتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وإظهــار صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي  الموحــد فقــط إذا كان هنــاك 
حــق شــرعي أو قانونــي قابــل للتنفيــذ لمقاصــة المبالــغ المحتســبة، وعنــد وجــود نيــة للتســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو 

تســييل الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي آن واحــد.

ق( حسابات جارية للعمالء

يتــم إحتســاب األرصــدة فــي الحســابات الجاريــة )غيــر اإلســتثمارية( عنــد إســتامها مــن قبــل المصــرف. يتــم قيــاس المعامــات 
بالقيمــة النقديــة المتوقــع تحقيقهــا وإســتامها مــن ِقبــل المصــرف بتاريــخ التعاقــد. يتــم قيــاس هــذه الحســابات بقيمتهــا 

الدفتريــة فــي نهايــة الفتــرة المحاســبية.

ر( حقوق حاملي حسابات االستثمار 

ــاح واالحتياطيــات ذات العاقــة مطروحــا منهــا  تــدرج جميــع حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار بالتكلفــة مضافــا إليهــا األرب
المبالــغ المســددة. 

ــن  ــة م ــودات الممول ــن الموج ــج م ــل النات ــاس الدخ ــى أس ــل عل ــي الدخ ــتثمار ف ــابات االس ــي حس ــوق حامل ــة حق ــب حص تحس
حســابات االســتثمار بعــد طــرح حصــة المضــارب )كمضــارب ورب المــال(. يتــم احتســاب حصــة الدخــل لحقــوق ملكيــة حاملــي 
ــاع  ــد اقتط ــذه، بع ــتثمار ه ــابات االس ــل حس ــن قب ــة م ــودات الممول ــن الموج ــد م ــل المتول ــى الدخ ــاء عل ــتثمار بن ــابات االس حس
ــة  حصــة المضــارب )كمضــارب و رب المــال(. يتــم تخصيــص المصروفــات التشــغيلية ألمــوال المســتثمرين ومتجمــع المضارب

وفقا لمســاهماتهم.  

إن األســاس الــذي تطبقــه المجموعــة فــي الوصــول إلــى حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار فــي الدخــل هــو إجمالــي دخــل 
االســتثمار مطروحــا منــه دخــل المســاهمين.

ــتثمرة  ــودات المس ــى الموج ــة إل ــة المتوقع ــائر االئتماني ــص الخس ــم تخصي ــم 30، يت ــي رق ــبة المال ــار المحاس ــب معي بموج
ــدة. ــر المقي ــتثمار غي ــابات االس ــن حس ــوال م ــتخدام األم باس

ش( مخصصات

يتــم احتســاب المخصصــات إذا كان علــى المجموعــة أي التــزام حالــي )قانونــي أو حكمــي( ناتــج عــن حــدث ســابق وأن تكلفــة 
تســوية االلتــزام محتملــة ويمكــن قياســها بواقعيــة. 

ت( منافع نهاية الخدمة للموظفين 

المنافع قصيرة األجل

ــة ذات  ــت الخدم ــا قدم ــى م ــروف مت ــجل كمص ــوم وتس ــر مخص ــاس غي ــى أس ــل عل ــرة األج ــن قصي ــع الموظفي ــاس مناف تق
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العاقــة. يتــم عمــل مخصــص للمبلــغ المتوقــع دفعــه ضمــن المكافــآت النقديــة قصيــرة األجــل أو خطــط المشــاركة فــي 
األربــاح، إذا كان علــى المجموعــة التــزام قانونــي أو اعتيــادي حالــي كنتيجــة لخدمــات ســابقة قــام الموظفــون بتقديمهــا، و إذا 

كان باإلمــكان تقديــر هــذا االلتــزام بصــورة موثوقــة. 

منافع ما بعد نهاية الخدمة

يتــم تغطيــة حقــوق التقاعــد والحقــوق اإلجتماعيــة الخاصــة بالموظفيــن البحرينييــن حســب نظــام الهيئــة العامــة للتأميــن 
اإلجتماعــي، وهــو “نظــام إشــتراكات محــددة”، حيــث يتــم بموجبــه تحصيــل إشــتراكات شــهرية من المصــرف ومــن الموظفين 
علــى أســاس نســبة مئويــة ثابتــة مــن الراتــب. يتــم إحتســاب مســاهمة المصــرف كمصــروف فــي بيــان الدخــل متــى إســُتِحقت.

ــل  ــون العم ــوص قان ــا لنص ــة وفق ــة خدم ــأة نهاي ــة مكاف ــل ثابت ــود عم ــون بعق ــن يعمل ــب الذي ــون األجان ــتحق الموظف يس
البحرينــي، وذلــك علــى أســاس مــدة الخدمــة والتعويــض النهائــي. يتــم عمــل مخصــص لهــذه اإللتزامــات غيــر الممولــة وذلــك 

ــات الماليــة. علــى إفتــراض أن جميــع الموظفيــن قــد تركــوا العمــل فــي تاريــخ البيان

ث( احتساب اإليراد

موجودات التمويات 

عندمــا يكــون الدخــل قابــًا للتحديــد ومعلومــا عنــد بدايــة العقــد، فإنــه يتــم احتســاب الدخــل علــى أســاس العائــد الفعلــي 
ــأن اســترداد هــذه المبالــغ مشــكوك  علــى الفتــرة المؤجلــة. يعلــق احتســاب الدخــل المســتحق عندمــا تعتقــد المجموعــة ب

فــي تحصيلهــا، أو عندمــا تكــون أقســاط المرابحــات متأخــرة عــن الســداد 90 يومــا، أيهمــا أســبق.

الصكوك 

ــن  ــوع م ــك الن ــي لذل ــد األساس ــدل العائ ــى مع ــاًء عل ــي بن ــب الزمن ــاس التناس ــى أس ــوك عل ــن الصك ــل م ــاب الدخ ــم احتس يت
الصكــوك المعنــي. يعلــق احتســاب الدخــل عندمــا تعتقــد المجموعــة بــأن اســترداد هــذه المبالــغ مشــكوك فــي تحصليهــا، أو 

عندمــا تكــون متأخــرة عــن الســداد 90 يومــا، أيهمــا أســبق.

أرباح األسهم 

يتم احتساب دخل أرباح األسهم عندما يكون لدى المجموعة الحق في استام مدفوعاتها. 

موجودات اإليجارات التمويلية

يتــم احتســاب دخــل اإليجــارات التمويليــة علــى أســاس التناســب الزمنــي وفقــا لشــروط عقــد التأجيــر. يعلــق الدخــل المتعلــق 
اإليجــارات التمويليــة المتعثــرة. يعلــق احتســاب الدخــل عندمــا تعتقــد المجموعــة بــأن اســترداد هــذه المبالــغ مشــكوك فــي 

تحصيلهــا، أو عندمــا تكــون مدفوعــات اإليجــار متأخــرة عــن الســداد 90 يومــا، أيهمــا أســبق.

دخل الرسوم والعموالت

ــن  ــا. ويمك ــى عمائه ــا إل ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــوع م ــاق متن ــن نط ــوالت م ــوم والعم ــل الرس ــة دخ ــب المجموع تكتس
ــة: ــية التالي ــات الرئيس ــى الفئ ــوم إل ــل الرس ــيم دخ تقس

- دخــل الرســوم مــن المعامــات التمويليــة: تتضمــن الرســوم المكتســبة مــن المعامــات التمويليــة علــى الرســوم المدفوعــة 
مقدمــا ورســوم الســداد المبكــر ويتــم احتســابها عنــد اكتســابها. إلــى الحــد الــذي تعتبــر فيــه الرســوم معــززة للعائــد، فإنهــا 

تحتســب علــى فتــرة العقــود التمويليــة.

ــارية  ــات االستش ــركات، والخدم ــل الش ــن تموي ــة م ــوم الناتج ــاب الرس ــم احتس ــات: يت ــات المعام ــن خدم ــوم م ــل الرس - دخ
للشــركات، وترتيــب بيــع الموجــودات وإدارة الثــروات عنــد اكتســابها أو علــى أســاس التناســب الزمنــي عندمــا تكــون الرســوم 

ــت. ــة بالوق مرتبط

- دخل الرسوم األخرى: يتم احتساب دخل الرسوم األخرى عندما يتم تقديم الخدمات.

خ( القيمة العادلة للموجودات المالية

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لاســتثمارات المتداولــة فــي األســواق الماليــة المنظمــة بالرجــوع إلــى أســعار العطــاءات المعلنــة 
فــي الســوق بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة.

بالنســـبة لاســتثمارات التــي ليــس لهــا أســعار ســوقية معلنــة، فإنــه يتــم تحديــد تقديــرات معقولــة للقيمــة العادلــة بالرجــوع 
إلــى تقييــم يتــم إجــراؤه مــن قبــل مثمنــون خارجيــون مســتقلون أو بنــاًء علــى معامــات الســوق الحاليــة. وبــداًل عــن ذلــك، قــد 
يســتند التقديــر أيضــا علــى القيمــة الســوقية الحاليــة لعقــد آخــر، وهــو مشــابه لــه إلــى حــٍد كبيــر، أو بنــاًء علــى تقييــم التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية. يتــم تحديــد قيــم النقــد المعادلــة مــن قبــل المجموعــة عــن طريــق احتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقات 

النقديــة المســتقبلية بمعــدالت الربــح الحاليــة للعقــود ذات شــروط وخصائــص مخاطــر مشــابهة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

السياسات المحاسبية )تتمة(  2
السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2.3 

ت( منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(   
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ــي  ــى صاف ــاًء عل ــة بن ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــه يت ــد، فإن ــة للتحدي ــة أو قابل ــات ثابت ــا مدفوع ــي له ــتثمارات الت ــبة لاس بالنسـ
القيمــة المقــدرة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المحــددة مــن قبــل المجموعــة باســتخدام معــدالت الربــح الحاليــة لــألدوات 

ــابهة.  ــر مش ــص مخاط ــروط وخصائ ذات ش

ذ( موجودات األمانة

ــز  ــان المرك ــي بي ــا ف ــم إظهاره ــي ال يت ــة وبالتال ــودات للمجموع ــة كموج ــة األمان ــا بصف ــظ به ــودات المحتف ــل الموج ال تعامـ
ــد. ــي الموح المال

ض( أرباح األسهم العادية

ــاح األســهم المســتحقة الدفــع علــى األســهم العاديــة الصــادرة والمدفوعــة بالكامــل للمصــرف كالتــزام  يتــم احتســاب أرب
ويتــم طرحهــا مــن حقــوق الملكيــة عندمــا يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل مســاهمي المجموعــة.

ظ(  ضمانات مالية

الضمانــات الماليــة هــي العقــود التــي تتطلــب مــن المجموعــة القيــام بدفعــات محــددة لتعويــض حامــل الضمان عن الخســارة 
التــي يتكبدهــا بســبب فشــل مديــن معيــن عــن تســديد دفعــات عنــد حلــول أجلهــا وفقــا لشــروط أداة الديــن. يحتســب عقــد 
الضمــان المالــي ابتــداًء مــن تاريــخ إصــداره. تحتســب المطلوبــات الناشــئة مــن عقــد الضمانــة الماليــة بالقيمــة الحاليــة للدفعــات 

المقــدرة، عندمــا يصبــح وفقــا للضمــان محتمــل. 

غ( أسهم الخزينة 

أســهم الخزينــة هــي أدوات الملكيــة الخاصــة بالبنــك التــي يتــم إعــادة شــراؤها، ويتــم احتســابها بالتكلفــة وتطــرح مــن حقــوق 
الملكيــة. ال يتــم احتســاب أي ربــح أو خســارة مــن شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات أســهم حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك 
مــن خــال بيــان الربــح أو الخســارة. يتــم احتســاب أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والمقابــل، إذا تــم إعــادة إصدارهــا، فــي عــاوة 

إصــدار األســهم فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد. 

أأ( الزكاة

تحتســب الــزكاة علــى قاعــدة الــزكاة للمجموعــة وفقــا لمعيــار المحاســبة المالــي رقــم 9 –الــزكاة، باســتخدام طريقــة صافــي 
الموجــودات. تقــوم المجموعــة بدفــع الــزكاة بنــاء علــى أرصــدة االحتياطــي المســتحق واألربــاح المســتبقاة فــي نهايــة الســنة، 
بينمــا تدفــع الــزكاة المتبقيــة مــن قبــل المســاهمين بصــورة فرديــة. ويقــوم المصــرف بحســاب الــزكاة المســتحقة الدفــع مــن 
قبــل المســاهمين ويتــم إباغهــم بهــا ســنويا. كمــا تقــوم المجموعــة بدفــع الــزكاة علــى رصيــد أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا 
بتاريــخ نهايــة الســنة بنــاء علــى الحصــة التناســبية للــزكاة. يتــم اعتماد حســبة الزكاة مــن قبل هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعة. 

دفــع الــزكاة علــى حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة والحســابات األخــرى هــو مــن مســئولية حاملــي حســابات االســتثمار.

 أ.ب( وكاالت مستحقة الدفع 

تقبــل المجموعــة األمــوال مــن البنــوك والعمــاء بموجــب ترتيبــات الــوكاالت التــي بموجبهــا يدفــع العائــد للعمــاء علــى النحــو 
المنصــوص عليــه فــي االتفاقيــة. ال توجــد أي قيــود علــى المجموعــة الســتخدام األمــوال المســتلمة بموجــب اتفاقيــة الوكالــة.

يتــم اســتحقاق الربــح علــى وكاالت مســتحقة الدفــع علــى أســاس التناســب الزمنــي علــى مــدى فتــرة العقــد بنــاًء علــى أصــول 
المبالــغ القائمــة.

أ.ج( استرداد حيازة الموجودات

ــم  ــرة. يت ــداد والمتعث ــة الس ــات متخلف ــودات التموي ــى موج ــن عل ــق الره ــد غل ــان بع ــض األحي ــي بع ــارات ف ــك العق ــم تمل يت
ــل. ــا أق ــع، أيهم ــف البي ــا مصاري ــة ناقص ــة العادل ــن أو القيم ــق الره ــد غل ــة عن ــة الدفتري ــتردة بالقيم ــارات المس ــاس العق قي

أ.د( اإليرادات المخالفة للشريعة اإلسالمية 

تلتــزم المجموعــة بالتبــرع بــأي إيــراد مــن مصــدر يتنافــى مــع الشــريعة اإلســامية لألعمــال الخيريــة. ووفقــا لذلــك، تحــول أربــاح 
المصــادر غيــر اإلســامية إلــى حســاب األعمــال الخيريــة الــذي تســتخدمه المجموعــة لألعمــال الخيريــة.

2.4     المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد

معيار المحاسبة المالي رقم )31( – وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار(

الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو وضــع السياســات المحاســبية وسياســات إعــداد التقاريــر الماليــة ألدوات وكالــة االســتثمار 
ــًا للتطبيــق، للمؤسســات الماليــة اإلســامية مــن  )الوكالــة باالســتثمار(، الموجــودات وااللتزامــات ذات العاقــة، كلمــا كان قاب
ــا  ــي تبرمه ــتثمار الت ــة باالس ــود الوكال ــع عق ــى جمي ــار عل ــق المعي ــيتم تطبي ــل. س ــتثمر( ووكي ــل )مس ــن كأصي كا المنظوري

ــل.   ــل أو وكي ــا كأصي ــامية، إّم ــة اإلس ــات المالي المؤسس

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

السياسات المحاسبية )تتمة(  2
السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2.3 

	( القيمة العادلة للموجودات المالية  )تتمة(  
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يؤثــر المعيــار علــى عــرض الدخــل والمصروفــات، بمــا فــي ذلــك المقابــل المتغيــر، مــن ترتيبــات الوكالــة. يقــوم المصــرف حاليــا 
بتقييــم أثــر تطبيــق هــذا المعيــار. ســيصبح المعيــار ســاري المفعــول للســنوات الماليــة التــي تبــدأ مــن أو بعــد 1 ينايــر 2020، مــع 

الســماح بالتطبيــق المبكــر.

معيار المحاسبة المالي رقم )33( – االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة

الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو وضع مبــادئ تصنيــف واحتســاب وقيــاس وعــرض وإفصاحات االســتثمار فــي الصكوك واألســهم 
واألدوات المماثلــة التــي تقــوم بهــا المؤسســات الماليــة اإلســامية. ينطبــق هــذا المعيــار علــى اســتثمارات المؤسســات ســواء 
ــم )25( –  ــي رق ــبة المال ــار المحاس ــل معي ــار مح ــذا المعي ــل ه ــة.  يح ــوق ملكي ــهم حق ــن، أو أس ــة أدوات دي ــي هيئ ــت ف كان
االســتثمار فــي الصكــوك واألســهم واألدوات المماثلــة، ويقــدم توجيهــا معــداًل لتصنيــف وقيــاس االســتثمارات، لتتماشــى مــع 
الممارســات الدوليــة. تعتمــد فئــات التصنيــف اآلن علــى اختبــارات نمــوذج العمــل، وســيتم الســماح بإعــادة التصنيــف فقــط عنــد 
تغييــر نمــوذج العمــل، وســيتم تطبيقــه بأثــر رجعــي. إنــه مــن غيــر المتوقــع أن يكــون لتطبيــق هــذا المعيــار أي أثــر جوهــري علــى 
المصــرف. يقــوم المصــرف حاليــا بتقييــم أثــر تطبيــق هــذا المعيــار. ســيصبح المعيــار ســاري المفعــول للســنوات الماليــة التــي 

تبــدأ مــن أو بعــد 1 ينايــر 2020، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.   

معيار المحاسبة المالي رقم )35( – احتياطيات المخاطر

ســيطبق المعيــار علــى احتياطيــات المخاطــر التــي تنشــؤها المؤسســات الماليــة اإلســامية )عــدا شــركات التكافــل )التأميــن 
اإلســامي((، للحــد مــن مخاطــر كل مــن االئتمــان، والســوق، واســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة، والســيولة، ومعــدل 
العائــد أو المخاطــر التجاريــة المرّحلــة التــي يواجههــا أصحــاب المصلحــة )وبشــكل أساســي المســتثمرون الذيــن يتشــاركون 
األربــاح ويتحملــون الخســائر(. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن المخاطــر التشــغيلية هــي مــن مســئولية المؤسســة الماليــة اإلســامية  
ذاتهــا، لذلــك لــن يتــم تطبيــق هــذا المعيــار علــى أي احتياطــي مخاطــر أنشــئ للحــد مــن المخاطــر التشــغيلية. المعيــار ســاري 
المفعــول للســنوات الماليــة التــي تبــدأ مــن أو بعــد 1 ينايــر 2021. التطبيــق المبكــر مســموح، فقــط إذا قــررت المؤسســات الماليــة 
اإلســامية تطبيــق معيــار المحاســبة المالــي رقــم 30 – “انخفــاض القيمــة، والخســائر االئتمانيــة، وااللتزامــات المثقلــة باألعبــاء”. 
حاليــا، ال يقــوم المصــرف بالتخصيــص الحتياطــي  معادلــة األربــاح  واحتياطــي مخاطــر االســتثمار علــى أســاس معــدل للمخاطــر، 
ويظــل ذلــك حســب اختيــار المصــرف. يعمــل المصــرف حاليــا علــى تطبيــق إرشــادات بــازل ومجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية 

حــول إدارة مخاطــر معــدالت الفائــدة، وســيتم معالجــة سياســة احتياطــي المخاطــر كجــزء مــن هــذه العمليــة.    

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

السياسات المحاسبية )تتمة(  2
المعايير والتعديات والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد )تتمة(   2.4



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(84

تصنيف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار   3

31 ديسمبر 2018
بالقيمة 
العادلة 

من خالل الربح 
أو الخسارة

بالقيمة 
العادلة من 
خالل حقوق 

الملكية

بالتكلفة
المطفأة/ 

المجموعأخرى 

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

الموجودات
82,58782,587--نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

354,215354,215--صكوك سيادية
163,305163,305--إيداعات لدى مؤسسات مالية

9,2229,222--صكوك الشركات 
568,905568,905--موجودات التمويات

256,892256,892--موجودات اإليجارات التمويلية
107,508-105,8501,658استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

74,261-74,261-استثمارات عقارية
6,2906,290--عقارات قيد التطوير

15,97215,972--استثمار في شركات زميلة
1,04144,14145,182-موجودات أخرى 

25,97125,971--الشهرة

105,85076,9601,527,5001,710,310

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
االستثمار

144,125144,125--إيداعات من مؤسسات مالية
705,924705,924--إيداعات من العماء

251,842251,842--حسابات جارية للعماء
155,543155,543--تمويل مرابحات ألجل

48,29348,293--مطلوبات أخرى 
99,76199,761--حقوق حاملي حسابات االستثمار 

--1,405,4881,405,488



85 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

31 ديسمبر 2017

بالقيمة العادلة 
من خال الربح 

أو الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خال حقوق 

الملكية

 
بالتكلفة

المجموعالمطفأة/ أخرى 

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

 الموجودات
66,35166,351--نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

363,569363,569--صكوك سيادية
141,225141,225--إيداعات لدى مؤسسات مالية

10,41910,419--صكوك الشركات 
532,535532,535--موجودات التمويات

213,238213,238--موجودات اإليجارات التمويلية
111,325-109,3931,932استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

66,782-66,782-استثمارات عقارية
6,4486,448--عقارات قيد التطوير

16,83516,835--استثمار في شركات زميلة
1,35933,17134,530-موجودات أخرى 

25,97125,971--الشهرة

109,39370,0731,409,7621,589,228

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
االستثمار

154,765154,765--إيداعات من مؤسسات مالية
602,784602,784--إيداعات من العماء

283,886283,886--حسابات جارية للعماء
79,98679,986--تمويل مرابحات ألجل

45,08945,089--مطلوبات أخرى 
118,881118,881--حقوق حاملي حسابات االستثمار 

--1,285,3911,285,391

تصنيف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار  )تتمة(  3



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(86

نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي  4

20182017

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

29,00332,224احتياطي إجباري لدى المصرف المركزي*
8,3728,509نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي

45,21225,618أرصدة لدى بنوك أخرى** 

82,58766,351

* إن هذا الرصيد غير متوفر لاستخدام في عمليات التشغيل اليومية للمجموعة.

**  إن هذا الرصيد صافي من المبلغ غير الجوهري المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة.

صكوك سيادية  5

هــذا البنــد يشــمل مبلــغ 174,353 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 111,065 ألــف دينــار بحرينــي( فــي هيئــة صكــوك 
مرهونــة مقابــل تمويــل مرابحــة ألجــل بمبلــغ 138,578 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 79,786 ألــف دينــار بحرينــي(.

إيداعات لدى المؤسسات المالية وإيداعات من المؤسسات المالية  6

تتمثل في إيداعات قصير األجل بين البنوك في هيئة عقود مرابحة ووكالة من وإلى مؤسسات مالية.

20182017
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
إيداعات لدى المؤسسات المالية

80,735105,817موجودات الوكالة
82,57135,410موجودات مرابحات السلع

)2()1(مخصص الخسائر االئتمانية
163,305141,225

إيداعات من المؤسسات المالية
106,44190,851مطلوبات الوكالة

37,68463,914مرابحة سلع دولية

144,125154,765

صكوك الشركات  7

20182017

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

)< BBB-( 9,2414,635درجة غيراستثمارية
)AAA – BBB+(5,787-درجة استثمارية

)3()19(مخصص الخسائر االئتمانية

9,22210,419

تشــمل هــذه صكــوك بمبلــغ 8,484 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 4,941 ألــف دينــار بحرينــي( مرهونــة مقابــل تمويــل مرابحــة 
ألجــل بمبلــغ 138,587 الــف دينــار بحرينــي )2017: 79,786 ألــف دينــار بحرينــي. 



87 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

موجودات التمويالت  8

31 ديسمبر 2018

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة إلثني 
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

القيمة

مجموع الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة

 ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

149,33115,99415,938181,263تمويل مرابحة

314,64036,28734,986385,913تمويل مضاربة

24,2679246924,828تمويل مشاركة

3,284116673,467بطاقات ائتمان

491,52252,48951,460595,471مجموع موجودات التمويل

 مخصص للخسائر االئتمانية 
)26,566()19,022()4,093()3,451()إيضاح 10(

488,07148,39632,438568,905

31 ديسمبر 2017

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني 
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

القيمة

مجموع الخسائر
 االئتمانية

المتوقعة

 ألف
دينار بحريني

 ألف
دينار بحريني

 ألف
دينار بحريني

 ألف
دينار بحريني

176,84033,05433,328243,222تمويل مرابحة

267,28718,78056,389342,456تمويل مضاربة

18,2051,33723519,777تمويل مشاركة

1,4563,257-1,801بطاقات ائتمان

464,13353,17191,408608,712مجموع موجودات التمويل

 مخصص للخسائر االئتمانية 
)76,177()54,447()15,485()6,245()إيضاح 10(

457,88837,68636,961532,535



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(88

موجودات اإليجارات التمويلية   9

تمثل هذه صافي االستثمارات في الموجودات المؤجرة )أراضي ومباني( بموجب ترتيبات اإليجارات التمويلية. 
تنص معظم وثائق التأجير بأن يتعهد المؤجر بنقل الموجودات المؤجرة إلى المستأجر عند الوفاء بكامل 

التزاماته بموجب اتفاقية التأجير. 

20182017

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

263,373218,553موجودات اإليجارات التمويلية

)5,315()6,481(مخصص النخفاض القيمة

256,892213,238

فيما يلي التغيرات في موجودات اإليجارات التمويلية:

20182017

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

213,238188,485في 1 يناير

61,26555,872إضافات خال السنة – صافي

)34,029()36,138(استهاك موجودات اإلجارة

)1,277()1,166(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خال السنة

19,6934,187سداد/تسويات خال السنة

256,892213,238في 31 ديسمبر

إجمالي الحد األدنى للمدفوعات المستحقة لعقود التأجير المستقبلية )باستثناء األرباح المستقبلية( هي 
كالتالي:

20182017

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

61,83126,643مستحق الدفع خال سنة واحدة 

94,843120,393مستحق الدفع من سنة واحدة إلى 5 سنوات

100,21866,202مستحق الدفع بعد 5 سنوات

256,892213,238

بلغ االستهاك المتراكم على موجودات اإليجارات التمويلية 129٫150 ألف دينار بحريني )2017: 93٫012 ألف 
دينار بحريني(.



89 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

31 ديسمبر 2018

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة إلثني 
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

القيمة

مجموع الخسائر
االئتمانية

المتوقعة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

224,38923,69415,290263,373موجودات اإليجارات التمويلية

)6,481()3,754()1,210()1,517(مخصص للخسائر االئتمانية

222,87222,48411,536256,892

31 ديسمبر 2017

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

القيمة

مجموع الخسائر
االئتمانية

المتوقعة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

166٫8129٫44342٫298218٫553موجودات اإليجارات التمويلية
)5٫315()3٫741()480()1٫094(مخصص للخسائر االئتمانية

165٫7188٫96338٫557213٫238

10    الحركة في صافي مخصص الخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة

موجودات اإليجارات التمويلية  )تتمة(   9

31 ديسمبر 2018

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة إلثني 
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

القيمة

مجموع الخسائر
االئتمانية

المتوقعة
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

7٫98216٫05265٫55989٫593الرصيد في بداية السنة
التغيرات الناتجة من الذمم المدينة 

المحتسبة في الرصيد االفتتاحي 
التي:
تم تحويلها للمرحلة األولى: – 

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
-)843()485(1٫328إلثني عشر شهرًا

تم تحويلها للمرحلة الثانية: – 
الخسائر االئتمانية المتوقعة 

لمدى الحياة - ليست 
-)1٫995(2٫659)664(منخفضة القيمة

تم تحويلها للمرحلة الثالثة: – 
الخسائر االئتمانية المتوقعة 

لمدى الحياة - منخفضة 
-15٫228)14٫938()290(القيمة

صافي إعادة قياس مخصص 
2٫31415٫48815٫565)2٫237(الخسارة

)4٫783()4٫060()218()505(استردادات / شطب
23٫81810٫782)10٫668()2٫368(مخصص الخسائر االئتمانية

 تسويات صرف العمات األجنبية
)227()227(--والحركات  األخرى

)8٫678()8٫678(--مبالغ مشطوبة خال السنة
)52٫045()52٫045(--إلغاء عند التوحيد )إيضاح 30(

5٫6145٫38428٫42739٫425الرصيد كما في نهاية السنة
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10  الحركة في صافي مخصص الخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة  )تتمة(

31 ديسمبر 2018

المرحلة األولى:
الخسائر 

االئتمانية
المتوقعة إلثني 

عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

القيمة

مجموع الخسائر
االئتمانية

المتوقعة
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف 
----المركزي 

----صكوك سيادية

1--1إيداعات لدى مؤسسات مالية

19-415صكوك الشركات

3,4514,09319,02226,566موجودات التمويات 

1,5171,2103,7546,481موجودات اإليجارات التمويلية 

قروض وسلفيات للعماء

27263,1823,235- موجودات قيد التحويل )إيضاح 15(

1,9461,989-43ذمم مدينة أخرى

571405231,134التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية

5,6145,38428,42739,425

31 ديسمبر 2017

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

القيمة

مجموع الخسائر
االئتمانية

المتوقعة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

5٫31317٫62558٫47981٫417الرصيد في بداية السنة

التغيرات الناتجة من الذمم المدينة 

المحتسبة في الرصيد االفتتاحي التي:

تم تحويلها للمرحلة األولى: – 
الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني 

-)654()1٫312(1٫966عشر شهرًا

تم تحويلها للمرحلة الثانية: – 
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى 

-)449(586)137(الحياة - ليست منخفضة القيمة

تم تحويلها للمرحلة الثالثة: – 
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى 

-3٫087)2٫858()229(الحياة - منخفضة  القيمة

1٫9102٫29318٫03022٫233صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

)3٫076()2٫039()199()838(استردادات / شطب

17٫97519٫157)1٫490(2٫672مخصص للخسائر االئتمانية

)10٫981()10٫895()83()3(مبالغ مشطوبة خال السنة

7٫98216٫05265٫55989٫593الرصيد كما في نهاية السنة
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31 ديسمبر 2017

المرحلة األولى:
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة

إلثني عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة لمدى

الحياة - ليست
منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة لمدى

الحياة - منخفضة
القيمة

مجموع
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف 

2--2المركزي

3--3صكوك الشركات

6٫24215٫48554٫45076٫177موجودات التمويات 

1٫0944803٫7415٫315موجودات اإليجارات التمويلية

قروض وسلفيات للعماء

77335٫1505٫260- موجودات قيد التحويل )إيضاح 15(

1٫9471٫988-41ذمم مدينة أخرى

52354271848التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية

7٫98216٫05265٫55989٫593

الحركة في مخصص انخفاض القيمة لالستثمارات في أسهم حقوق الملكية وأخرى    10.1

2017 2018

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

8٫624 3٫251 الرصيد في بداية السنة

1٫048 - انخفاض القيمة خال السنة

)162( )121( عكس مخصص ناتج من استردادات

)6٫259( - مشطوبات

3٫251 3٫130 الرصيد كما في نهاية السنة

10    الحركة في صافي مخصص الخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة  )تتمة(
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11      استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

ــف  ــة، وتصن ــوق ملكي ــي أوراق حق ــتثمارات ف ــن اس ــرة م ــر المتاج ــرض غي ــا لغ ــظ به ــتثمارات المحتف ــون االس تتك
ــارة. ــح أو الخس ــال الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة أو بالقيم ــوق الملكي ــال حق ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي ســيتم اســتامه عنــد بيــع أصــل، أو ســداده عنــد تحويــل التــزام بيــن طرفيــن 
ــة. ــس تجاري ــى أس ــة وعل ــن بالمعامل ملمي

ــا، أو  ــة لتصفيته ــة أو حاج ــود ني ــدون وج ــركة، ب ــتمرارية الش ــراض اس ــو افت ــة ه ــة العادل ــف القيم ــس تعري ــن أس م
ــة.  ــروط مجحف ــات بش ــراء المعام ــة، أو إج ــورة جوهري ــا بص ــم عملياته ــص حج تقلي

تراتبية القيمة العادلة 

المستوى 1:  أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.

المســتوى 2: تقنيــات أخــرى يكــون للمدخــات أثــر جوهــري علــى القيمــة العادلــة المســجلة القابلــة للرصــد بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

ــى  ــتندة عل ــت مس ــة ليس ــة العادل ــى القيم ــري عل ــر جوه ــا اث ــي له ــات الت ــتخدم المدخ ــات تس ــتوى 3: تقني المس
ــد. ــة للرص ــوق القابل ــات الس معلوم

الجــدول التالــي يوضــح تحليــل االســتثمارات المحتفــظ بهــا لغــرض غيــر المتاجــرة، والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة 
فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد:

 
المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2018

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

موجودات مالية بالقيمة العادلة

3٫5765٫28296٫992105٫850من خال الربح أو الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

1٫6581٫658--من خال حقوق الملكية

3٫5765٫28298٫650107٫508

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

موجودات مالية بالقيمة العادلة

5٫9035٫56197٫929109٫393من خال الربح أو الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

1٫9321٫932--من خال حقوق الملكية

5٫9035٫56199٫861111٫325

خال السنة، لم يكن هناك أي تحويات بين المستويات.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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تملــك المجموعــة %40 ) 2017: %40( مــن شــركة منــارة للتطويــر ش.م.ب ، وهــي شــركة تأسســت فــي 
البحريــن وتعمــل فــي مجــال التطويــر العقــاري. تــم تقييــم االســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربح أو الخســارة 

ــار المحاســبة المالــي رقــم 24. ــة الخــاص بمعي باســتخدام إعفــاء نطــاق القيمــة العادل

ــن  ــة ضم ــرة المصنف ــر المتاج ــرض غي ــا لغ ــظ به ــتثمارات المحتف ــة لاس ــة العادل ــي القيم ــة ف ــي الحرك ــا يل فيم
ــة: ــة العادل ــة القيم ــي تراتبي ــتوى 3 ف المس

قياس القيمة العادلة باستخدام 
مدخالت ذات تأثير جوهري غير قابلة 

للرصد ضمن المستوى 3

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

99٫861105٫339في 1 يناير

502)1٫641(تغيرات القيمة العادلة

)2٫346()48(استبعادات خال السنة   

)3٫634()274(تسديدات خال السنة  

-752إضافات خال السنة

98٫65099٫861في 31 ديسمبر

استثمارات عقارية  12

2017 2018

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

62٫784 66٫714 أراضي

3٫998 7٫547 مباني

66٫782 74٫261

الحركــة فــي القيمــة العادلــة لاســتثمارات العقاريــة المصنفــة ضمــن المســتوى 3 فــي تراتبيــة القيمــة العادلــة 
كانــت كمــا يلــي:

قياس القيمة العادلة باستخدام 
مدخالت ذات تأثير جوهري غير قابلة 

للرصد ضمن المستوى 3

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

66٫78251٫862في 1 يناير

569)246(تغيرات القيمة العادلة

8٫52314٫351إضافات خال السنة

-)711(استبعادات خال السنة

-)87(أخرى

74٫26166٫782في 31 ديسمبر

خــال الســنة، حصــل المصــرف علــى ملكيــة ضمــان محتفــظ بــه مقابــل تمويــل، ممــا نتــج عــن زيــادة فــي 
العقاريــة.  االســتثمارات 

11      استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  )تتمة(
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عقارات قيد التطوير  13

تمثــل هــذه العقــارات المشــتراة والمحتفــظ بهــا مــن خــال األدوات االســتثمارية تحديــدًا ألغــراض التطويــر والبيــع 
فــي المملكــة المتحــدة. مبالــغ القيمــة الدفتريــة تشــمل ســعر األرض وتكاليــف البنــاء ذات الصلــة.

استثمار في شركات زميلة  14

تملــك المجموعــة حصــة ملكيــة بنســبة %14.4 )2017: %14.4( فــي بنــك الســام الجزائــر، وهــو بنــك غيــر مــدرج 
مؤســس فــي الجزائــر. لــدى البنــك تمثيــل فــي مجلــس إدارة بنــك الســام الجزائــر والــذي مــن خالــه أصبــح لــدى 

البنــك نفــوذًا مؤثــرًا علــى بنــك الســام الجزائــر.

تملــك المجموعــة حصــة ملكيــة بنســبة %20.94 )2017: %20.94( فــي بنــك الخليــج األفريقــي وهــو بنــك 
ــا.  ــي كيني ــس ف ــاص مؤس ــامي خ إس

ــت،  ــت ترس ــز يوني ــو 1 بروبرتي ــي إس كي ــي س ــبة %23.2 )2017: %23.2( ف ــة بنس ــة ملكي ــة حص ــك المجموع تمل
وهــي شــركة خاصــة تأسســت فــي جيرســي.

ــو 1  ــي إس كي ــي وس ــج األفريق ــك الخلي ــر وبن ــام الجزائ ــك الس ــي بن ــة ف ــة المجموع ــة ملكي ــاب حص ــم احتس ت
ــدة. ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــة ف ــوق الملكي ــة حق ــتخدام طريق ــت باس ــت ترس ــز يوني بروبرتي

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية المختصرة الستثمارات المجموعة في بنك السام الجزائر:

2017 2018

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

بيان المركز المالي للشركة الزميلة:

282٫037 350٫238 مجموع الموجودات 

227٫465 295٫194 مجموع المطلوبات 

54٫572 55٫044 صافي الموجودات

13٫093 22٫315 مجموع اإليرادات 

9٫144 14٫624 مجموع المصروفات 

3٫949 7٫691 صافي الربح للسنة

451 297 حصة المجموعة من صافي ربح الشركة الزميلة

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الستثمارات المجموعة في بنك الخليج األفريقي:

2017 2018

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

بيان المركز المالي للشركة الزميلة:

115٫427 123٫438 مجموع الموجودات 

96٫734 106٫768 مجموع المطلوبات 

18٫693 16٫670 صافي الموجودات

11٫661 13٫233 مجموع اإليرادات 

10٫074 12٫475 مجموع المصروفات 

1٫587 758 صافي الربح للسنة

335 78 حصة المجموعة من صافي ربح الشركة الزميلة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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موجودات أخرى   15

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

موجودات قيد التحويل )أ(

11٫68024٫631قروض وسلفيات العماء

استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة – بالقيمة العادلة من

1٫0411٫359خال حقوق الملكية )ب( 

1٫229955استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - دين 

13٫95026٫945

9٫8064٫745ذمم مدينة أخرى وسلفيات 

1٫3141٫136مصروفات مدفوعة مقدما

20٫1121٫704مباني ومعدات )ج(

45٫18234٫530

)أ( تمثــل هــذه موجــودات ال تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ناتجــة مــن االســتحواذ علــى إيــه إس بــي إس 
وبــي إم أي بنــك ش.م.ب. )مقفلــة( والبنــك البحرينــي الســعودي ش.م.ب. )ســابقا البنــك البحرينــي الســعودي(. 
أي دخــل مســتمد مــن هــذه الموجــودات يتــم تخصيصــه إلــى بنــد األعمــال الخيريــة الدائنــة، وبالتالــي ال يتــم 
ــرادات التــي  احتســابه فــي بيــان الدخــل الموحــد المختصــر. خــال الفتــرة الخاضعــة للمراجعــة، تــم تســجيل اإلي
ــة  ــال الخيري ــاب األعم ــن حس ــي ضم ــار بحرين ــف دين ــة 297 أل ــامية والبالغ ــريعة اإلس ــكام الش ــع أح ــق م ال تتواف

الدائنــة، ضمــن بنــد “ذمــم دائنــة ومصروفــات مســتحقة” فــي إيضــاح رقــم )19(.   

)ب( تــم تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال حقــوق الملكيــة المذكــورة أعــاه ضمــن المســتوى 3 
فــي تراتبيــة القيمــة العادلــة. فيمــا يلــي التغيــرات فــي االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال حقــوق الملكيــة:

قياس القيمة العادلة باستخدام 
مدخالت ذات تأثير جوهري غير قابلة 

للرصد ضمن المستوى 3

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

1٫3591٫341في 1 يناير

-119استردادات

-)144(استبعادات خال السنة

-)293(تغيرات القيمة العادلة

18-تحويل خال السنة 

1٫0411٫359في 31 ديسمبر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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)ج( يحتــوي هــذا البنــد علــى مبلــغ 18,317 ألــف دينــار بحرينــي )2017: ال شــيء(  متمثلــة فــي عقــارات ومعــدات 
وآالت شــركة تابعــة )إيضــاح 30(.

قروض وسلفيات للعمالء – موجودات قيد التحويل

31 ديسمبر 2018

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة إلثني 
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

2٫23793211٫62514٫794قروض وسلفيات للعماء

)3٫235()3٫182()26()27(مخصص للخسائر االئتمانية

2٫2109068٫44311٫559

31 ديسمبر 2017 )مدققة(

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

4٫17636423٫31727٫857قروض وسلفيات للعماء

)5٫260()5٫150()33()77(مخصص للخسائر االئتمانية

4٫09933118٫16722٫597

الشهرة  16

ــج  ــد نت ــي أم آي. ولق ــوع لب ــال المدف ــن رأس الم ــى %100 م ــتحواذ عل ــك باالس ــام البن ــارس 2014، ق ــخ 30 م بتاري
عــن عمليــة دمــج األعمــال شــهرة بمبلــغ وقــدره 25,971 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 25,971 ألــف دينــار بحرينــي( 

تتعلــق بقطــاع الخدمــات المصرفيــة للمجموعــة. 

القيمــة القابلــة لإلســترداد للشــهرة تعتمــد علــى عمليــة حســاب القيمــة المســتخدمة بإســتخدام توقعــات 
التدفقــات النقديــة مــن الميزانيــات الماليــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، لتوقعــات فتــرة الخمــس الســنوات 

باســتخدام معــدل النمــو النهائــي بنســبة %1 ومعــدل الخصــم بنســبة 14.2%. 

تتــم مراجعــة المنهجيــة واالفتراضــات المســتخدمة لتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى أســاس 
منتظــم لتقليــل أيــة فروقــات بيــن تقديــرات الخســارة علــى أســاس تجربــة الخســارة الفعليــة.

قامــت اإلدارة بإجــراء تحليــل للحساســية مــن خــال تغييــر الفرضيــات الرئيســية لتقييــم تأثيــر القيمــة القابلــة 
ــبة  ــر بنس ــية، إن التغي ــات الرئيس ــن الفرضي ــاح م ــم واألرب ــدل الخص ــر مع ــد. يعتب ــدة للنق ــدة المول ــترداد للوح لاس

ــهرة.  ــة للش ــة الدفتري ــى القيم ــر عل ــن يؤث ــوف ل ــاح س ــي األرب ــبة %0.25 ف ــم وبنس ــدل الخص ــي مع %0.5 ف

تمويل مرابحات ألجل   17

تمثــل هــذه تمويــات قصيــرة األجــل إلــى طويلــة األجــل مــع مختلــف المؤسســات الماليــة، وهــي مضمونــة 
مقابــل القيمــة الدفتريــة لصكــوك الشــركات والصكــوك الســيادية والبالغــة 182,837 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 

ــي(. ــار بحرين ــف دين 116,006 أل

موجودات أخرى  )تتمة(  15



97 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

إيداعات من العمالء  18

إيداعــات مــن العمــاء تمثــل أمــوال فــي صــورة عقــود وكالــة )رأس مــال وكالــة وأربــاح متولــدة( مســتحقة الدفــع 
بتواريــخ اســتحقاق محــددة. عقــود الوكالــة هــذه لهــا تواريــخ اســتحقاق محــددة، بينمــا يتــم إدارة “حقــوق حاملــي 

حســابات االســتثمار” فــي صــورة عقــود مضاربــة، والتــي ليــس لهــا تواريــخ اســتحقاق محــددة.

مطلوبات أخرى    19

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

30٫40121٫542ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 

6٫0054٫704أرباح أسهم مستحقة الدفع

3٫5137٫208ذمم دائنة تتعلق باالستثمارات

604٫645ذمم مشاريع دائنة

6٫0202٫743مطلوبات قيد التحويل

1٫1613٫402منافع نهاية الخدمة ومستحقات أخرى تتعلق بالموظفين

1٫133845مخصص للخسائر االئتمانية المتعلقة بااللتزامات التمويلية وعقود الضمانات المالية

48٫29345٫089

 

حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  20

ــة  ــوق ملكي ــع حق ــا م ــم مزجه ــرى، يت ــوال األخ ــن األم ــن بي ــة م ــوال الوكال ــم أم ــي تض ــة، والت ــوال المجموع أم
حاملــي حســابات االســتثمار إلنشــاء حســاب مضاربــة عــام واحــد. تســتخدم األمــوال المجمعــة لتمويل / االســتثمار 
فــي األصــول المنتجــة للدخــل، وال تمنــح األولويــة ألي طــرف لغــرض االســتثمارات أو توزيــع األربــاح. فــي المتوســط، 

ــة 2018. ــاح %50 للســنة المنتهي بلغــت حصــة المصــارب مــن األرب

ــنة  ــاه لس ــبة أع ــى النس ــاء عل ــتثمار بن ــابات االس ــي حس ــة حامل ــوق ملكي ــوب لحق ــح المنس ــدل الرب ــط مع متوس
        .)0.20%  :2017(  0.17% بلغــت   2018

يتكون رصيد حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار مما يلي:

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

62٫77058٫014حسابات التوفير

21٫94822٫935حسابات هامش

15٫04337٫932حسابات تحت الطلب

99٫761118٫881
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رأس المال   21

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

المصرح به:

2٫500٫000٫000 )2017: 2٫500٫000٫000 سهم( سهم عادي بقيمة اسمية 

250٫000250٫000قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم

الصادر والمدفوع بالكامل: )بقيمة اسمية قدرها 0٫100 دينار بحريني للسهم(

214٫093214٫093عدد األسهم 2٫140٫930٫752 )2017: 2٫140٫930٫752(

 :2017( ســهما   37٫737٫634 القائمــة  الخزينــة  أســهم  عــدد  مجمــوع  كان   ،2018 ديســمبر   31 فــي  كمــا 
ســهم(.  19٫218٫000

أســماء وجنســيات المســاهمين الرئيســيين، ونســبة التملــك مــن مجمــوع عــدد األســهم للمســاهمين الذيــن 
ــي: ــة كالتال ــهم القائم ــوع األس ــن مجم ــن %5 م ــر م ــون أكث يملك

النسبة من األسهمعدد األسهمالجنسية

القائمة

315٫494٫79514.74عمانيبنك مسقط )ش.م.ع.ع(

134٫384٫0986.28بحرينيمصرف الطاقة األول ش.م.ب )مقفلة(

128٫773٫3816.01بحرينياستثمارات عبر البحار ش.ش.و

ــدد  ــوع ع ــن مجم ــك م ــبة التمل ــاهمين، ونس ــدد المس ــهم، وع ــات األس ــن فئ ــة م ــاه كل فئ ــدول أدن ــح الج يوض
األســهم:

التصنيف

% من مجموع

عدد األسهم

القائمةعدد المساهمينعدد األسهم

810٫548٫14222٫50737.86أقل من 1%

751٫730٫3361535.11من %1 إلى أقل من 5%

263٫157٫479212.29من %5 إلى أقل من 10%  

315٫494٫795114.74من %10 إلى أقل من 20%

---من %20 إلى أقل من 50%

---%50 وأكثر

توزيعات مقترحة   21٫1

ــوع،  ــال المدف ــن رأس الم ــهم )2017: %7( م ــع %7 للس ــهم بواق ــاح أس ــع أرب ــة بتوزي ــس اإلدارة التوصي ــرر مجل ق
باســتثناء أســهم الخزينــة، ليتــم دفــع %50 منهــا نقــدا، و%50 مــن خــال إصــدار أســهم منحــة٫ تبلــغ أربــاح 
األســهم المذكــورة 14٫98 مليــون دينــار بحرينــي و 0.01 دينــار بحرينــي للســهم )2017: 14.98 مليــون دينــار 

بحرينــي و 0.01 دينــار بحرينــي للســهم(٫
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احتياطي قانوني  22

وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والنظــام األساســي للبنــك، تــم تحويــل %10 مــن صافــي 
الربــح للســنة إلــى االحتياطــي القانونــي٫ يجــوز للمجموعــة أن تقــرر إيقــاف مثــل هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يبلــغ 
االحتياطــي القانونــي %50 مــن رأس المــال المدفــوع للبنــك٫ إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي الحــاالت 
التــي ينــص عليهــا قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وبعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.

العائد لكل لسهم  23

يحتســب العائــد األساســي لــكل ســهم بقســمة صافــي ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي البنــك علــى المتوســط 
المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال الســنة٫  لــم يكــن هنــاك أي أدوات مخفضــة صــادرة عــن المجموعــة.

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

18٫49918٫099صافي الربح المنسوب لمساهمي المصرف

2٫121٫5862٫125٫147المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(

8.78.5العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

دخل من موجودات التمويالت  24

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

11٫64411٫947تمويات مرابحة 

19٫29417٫289تمويات مضاربة

14٫53710٫499موجودات اإليجارات التمويلية 

1٫399961مشاركات

2٫5101٫656إيداعات لدى مؤسسات مالية

2٫457-دخل من موجودات قيد التحويل*

49٫38444٫809

* ُينصــح مســاهمي المصــرف، ولكنهــم غيــر ملزمــون، بالمســاهمة بهــذا الدخــل لألعمــال الخيريــة حســب رغبتهــم )إيضــاح 
.)41
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دخل من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  25

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

1٫747)106()خسارة( / ربح من بيع استثمارات

10)6()خسارة( / ربح من بيع صكوك

559)1٫788(تغيرات القيمة العادلة على االستثمارات

1٫005679دخل أرباح األسهم

)895(2٫995

دخل من العقارات  26

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

354٫771ربح من بيع عقارات للتطوير*

-)143(انخفاض قيمة عقارات استثمارية

-528ربح من بيع عقارات استثمارية

4204٫771

* مبيعات: 193 الف دينار بحريني )2017: 23٫152 ألف دينار بحريني( وتكلفة: 158 ألف دينار بحريني )2017: 18٫381(.  

دخل الرسوم والعموالت   27

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

8٫9638٫395رسوم وعموالت متعلقة بالتمويل والمعامات

321155رسوم أمانة ورسوم أخرى

9٫2848٫550

28  إيرادات أخرى

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

8٫5673٫688استردادات من مخصصات ما قبل الشراء

)354(416أرباح / خسائر الفوركس

5931٫965أخرى

9٫5765٫299
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تكلفة الموظفين  29

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

10٫82710٫904رواتب ومنافع قصيرة األجل

973576مصروفات التأمين االجتماعي

6148مصروفات الموظفين األخرى

11٫86111٫528

دمج األعمال   30

خــال الســنة، قامــت المجموعــة بإعــادة تقييــم مشــاركتها مــع شــركة زميلــة، واألصــول تحــت اإلدارة، إيــه إس بــي 
بيوديــزل 1)“بيوديــزل”(، وهــي شــركة تــم تأسيســها فــي جــزر الكايمــان، ومقــر عملياتهــا فــي هونــج كونــج، حيــث 
تقــوم بأنشــطة تصنيــع الديــزل الحيــوي. كمــا كان للمجموعــة تعــرض تمويلــي جوهــري لشــركة بيوديــزل. بنــاء 
علــى المشــاركة المســتمرة للمجموعــة ودعــم العمليــات وزيــادة التقلــب فــي التعــرض الناتــج مــن العمليــات، فقد 
تــم تحديــد أن المجموعــة حصلــت علــى الســيطرة علــى أنشــطة الشــركة ذات العاقــة وذلــك بصفتهــا كمديــر. 
ــة  ــا “مجموع ــة )مع ــركاتها التابع ــزل 1 وش ــي بيودي ــه إس ب ــركة إي ــد ش ــة بتوحي ــت المجموع ــك، قام ــا لذل وفق

بيوديــزل”( فعليــا بتاريــخ 30 ســبتمبر 2018، كونــه تاريــخ االســتحواذ. 

تم توحيد الشركات التالية كجزء من شركة بيوديزل، وكانت نسبة ملكية المصرف الفعلية كما يلي:  

النسبة الفعلية الشركة األمبلد التأسيسإسم الشركة المستثمر فيها
لملكية المصرف

مصرف السام البحرين جزر الكايمانإيه إس بي بيوديزل 1
ش.م.ب جزر الكايمان 

%14.81 وتعرض 
تمويل جوهري 

شركات تابعة لشركة بيوديزل

%36إيه إس بي بيوديزلهونج كونجإيه إس بي بيوديزل )هونج كونج( المحدودة

المقابل المحول والحصص غير المسيطرة

بمــا أنــه ال يوجــد مقابــل محــول فــي عمليــة دمــج األعمــال، قامــت المجموعــة باســتخدام القيمــة العادلــة 
لحصصهــا فــي مجموعــة بيوديــزل )حقــوق الملكيــة والديــن( بتاريــخ االســتحواذ وذلــك ألغــراض المعالجــة 

االســتحواذ. لعمليــة  المحاســبية 

الموجودات القابلة للتحديد المشتراة والمطلوبات المفترضة

تــم اإلعــان عــن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات، وحصــص حقــوق الملكيــة علــى أســاس انتقالــي كمــا 
ــول  ــال الحص ــي ح ــات”. ف ــج العملي ــم 3 – “دم ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــب المعي ــموح حس ــو مس ه
علــى معلومــات جديــدة خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ االســتحواذ، حــول حقائــق وظــروف كانــت موجــودة بتاريــخ 
ــتحواذ،  ــخ االس ــودة بتاري ــة موج ــات إضافي ــاه، أو أي مخصص ــغ أع ــى المبال ــويات عل ــدد تس ــي تح ــتحواذ، والت االس
فإنــه ســيتم تعديــل المعالجــة المحاســبية لاســتحواذ. يتطلــب أن تكــون التعديــات علــى المعالجــة المحاســبية 

المؤقتــة لاســتحواذ بأثــر رجعــي.    
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القيمة الدفترية للموجودات المشتراة والمطلوبات المفترضة بالتاريخ الفعلي كانت كما يلي:

31 ديسمبر
2018

بتاريخ االستحواذ
30 سبتمبر

2018
ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

موجودات غير متداولة

18٫31728٫204مباني ومعدات 
موجودات متداولة

4٫5903٫705ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما

22٫90731٫909مجموع الموجودات

مطلوبات متداولة
16٫96516٫965تمويل مرابحة ألجل

4٫6325٫427مطلوبات أخرى

21٫59722٫392مجموع المطلوبات

معامالت مع األطراف ذات العالقة     31

ــراد  ــا وأف ــك، واإلدارة العلي ــس إدارة البن ــاء مجل ــين، وأعض ــاهمين الرئيس ــن المس ــة م ــراف ذوي العاق ــون األط يتك
عائاتهــم المقربيــن، والشــركات المملوكــة لهــم أو المــدارة مــن قبلهــم وكذلــك الشــركات الحليفــة ذات 
العاقــة مــع البنــك بحكــم الملكيــة المشــتركة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة٫ يتــم إجــراء المعامــات مــع تلــك 

األطــراف بشــروط تجاريــة، وبموافقــة مجلــس اإلدارة.

فيما يلي األرصدة المتعلقة باألطراف ذوي العاقة كما في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2017:

2018

شركات
زميلة ومشاريع 

مشتركة 
المساهمين 

الرئيسيين

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
المتعلقة بهم 

اإلدارة
المجموعالعليا

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

الموجودات:
نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف

9٫471--9٫471-المركزي
3٫393-3٫393--صكوك الشركات

10٫168916٫3191٫00927٫505موجودات التمويل
استثمارات محتفظ بها لغرض غير

91٫574-2٫297-89٫277المتاجرة
15٫972---15٫972استثمارات في شركات زميلة

3٫204---3٫204موجودات أخرى
المطلوبات وحقوق حاملي 

حسابات االستثمار:
5٫658--5٫658-إيداعات من مؤسسات مالية

85837٫44812٫3822٫46553٫153إيداعات من العماء
6243٫1351٫4173185٫494حسابات جارية للعماء

24199223--حقوق حاملي حسابات االستثمار 
44---مطلوبات أخرى

601-501100-ارتباطات محتملة و التزامات

دمج األعمال  )تتمة(  30
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2017

شركات
زميلة ومشاريع 

مشتركة 
المساهمين 

الرئيسيين

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
المتعلقة بهم 

اإلدارة
المجموعالعليا

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

الموجودات:
نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف

107--107-المركزي
16,297810٫38391827٫606موجودات التمويل

استثمارات محتفظ بها لغرض غير
93٫376-2٫461-90,915المتاجرة 

16,835---16,835استثمارات في شركات زميلة
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

االستثمار:
5,658--5,658-إيداعات من مؤسسات مالية

1٫86417٫3934322٫33322٫022إيداعات من العماء
3212,2149991583٫692حسابات جارية للعماء

555200755--حقوق حاملي حسابات االستثمار 
280---280مطلوبات أخرى

حقوق الملكية:
12٫317---12٫317تسوية انتقالية

1٫770--1٫261509ارتباطات محتملة والتزامات 

فيمــا يلــي اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة باألطــراف ذوي العاقــة والمتضمنــة فــي بيــان الدخــل الموحــد 
المختصــر:

2018

شركات 
زميلة 

ومشاريع 
مشتركة 

المساهمين 
الرئيسيين

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
المتعلقة بهم 

اإلدارة
المجموعالعليا

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

الدخل:
44545898341٫422دخل من موجودات التمويات 

810-)73(-883دخل من االستثمارات
حصة المجموعة من أرباح 

375---375الشركات الزميلة

المصروفات:
ربح على إيداعات من 

91--91-المؤسسات المالية
401٫002301691٫412ربح على إيداعات من العماء

الحصة من األرباح على 
حقوق ملكية حاملي حسابات

11---االستثمار
983-983--مصروفات تشغيلية أخرى

معامات مع األطراف ذات العاقة  )تتمة(    31
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2017

شركات 
زميلة ومشاريع 

مشتركة
المساهمين 

الرئيسيين

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
المتعلقة بهم 

اإلدارة
المجموعالعليا

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

الدخل: 

1921622723458دخل من موجودات التمويات 

2٫770-328-2٫442دخل من االستثمارات

حصة المجموعة من أرباح 

786---786الشركات الزميلة

المصروفات:

ربح على إيداعات من 

46--46-المؤسسات المالية

69395722493ربح على إيداعات من العماء

الحصة من األرباح على 
حقوق ملكية حاملي حسابات

224--االستثمار

740-740--مصروفات تشغيلية أخرى

بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 595 ألف دينار بحريني لسنة 2018 )2017: 415 الف دينار بحريني(.

بلغت مكافأة هئية الرقابة الشرعية 34 ألف دينار بحريني لسنة 2018 )2017: 34 ألف دينار بحريني(.

يتكــون أعضــاء اإلدارة الرئيســيون فــي المصــرف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الرئيســيين الذيــن يمارســون الســلطة 
والمســئولية فــي التخطيــط والتوجيــه والســيطرة علــى أنشــطة المصــرف. 

كانت تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين خال السنة كما يلي: 

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

2٫6052٫981رواتب ومنافع قصيرة األجل

2٫6052٫981

معامات مع األطراف ذات العاقة  )تتمة(    31
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ارتباطات والتزامات محتملة   32

20182017

ألف  دينار بحرينيألف  دينار بحريني

التزامات محتملة نيابًة عن العمالء

21٫52319٫419ضمانات

13٫78110٫767خطابات اعتماد

2٫195954خطابات قبول

37٫49931٫140

ارتباطات غير قابلة للنقض غير مستخدمة 

52٫12281٫941ارتباطات تمويلية غير مستخدمة 

9٫2629٫594ارتباطات غير ممولة غير مستخدمة

61٫38491٫535

22٫73037٫814عقود صرف عمالت أجنبية آجلة – المبلغ اإلسمي

ــع  ــة بالدف ــة( المجموع ــتندية االحتياطي ــادات المس ــا االعتم ــا فيه ــات )بم ــتندية والضمان ــادات المس ــزم االعتم تل
ــة عــن العمــاء فــي حــال فشــل العميــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه وفقــا لشــروط العقــد.  نياب

إن لارتباطــات عــادًة تواريــخ انتهــاء محــددة، أو تحكمهــا بنــود خاصــة إلنهائهــا٫ وحيــث أن االرتباطــات قــد تنتهــي 
دون تنفيذهــا، فــإن مجمــوع مبالــغ العقــود ال تمثــل بالضــرورة المتطلبــات النقديــة المســتقبلية.

ارتباطات عقود التأجير التشغيلية – المجموعة كمستأجر
دخلــت المجموعــة فــي مختلــف عقــود التأجيــر التشــغيلية لمبانيهــا٫ فيمــا يلــي الحــد األدنــى لمدفوعــات عقــود 

التأجيــر المســتقبلية بموجــب عقــود التأجيــر غيــر القابلــة لإللغــاء:

20182017

ألف  دينار بحرينيألف  دينار بحريني

1٫2751٫204خال سنة واحدة
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إدارة مخاطر   33

المقدمة  33.1

إن المخاطــر كامنــة فــي أنشــطة المجموعــة إال أنــه يتــم إداراتهــا مــن خــال عمليــة التحديــد والقيــاس والمراقبــة 
المســتمرة، مــع مراعــاة حــدود المخاطــر والضوابــط األخــرى. تعتبــر عمليــة إدارة المخاطــر هــذه ذات أهميــة كبيــرة 
ــة  ــر المتعلق ــات المخاط ــن تعرض ــئولة ع ــر مس ــة تعتب ــل المجموع ــدة داخ ــة وكل وح ــة المجموع ــتمرار ربحي الس
بمســئولياتها. وتتعــرض المجموعــة لعــدة مخاطــر متمثلــة فــي مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة، أمــن 

المعلومــات ومخاطــر الســوق. وكمــا تخضــع لمخاطــر الدفــع المبكــر والمخاطــر التشــغيلية. 

إن إدارة مخاطــر المجموعــة مســتقلة عــن وحــدات األعمــال ويقــدم رئيــس إدارة مخاطــر باإلنابــة للمجموعــة 
تقاريــره إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر التابعــة للمجلــس مــع إمكانيــة الوصول إلــى الرئيــس التنفيــذي للمجموعة.

ــا  ــة والتكنولوجي ــي البيئ ــرات ف ــل التغي ــال مث ــر األعم ــى مخاط ــتقلة عل ــر المس ــة المخاط ــة رقاب ــن عملي ال تتضم
والصناعيــة. وحيــث يتــم مراقبــة مخاطــر األعمــال مــن خــال عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للمجموعــة.

مجلس اإلدارة

ــتملة  ــر المش ــا للمخاط ــدى قبوله ــر وم ــام إلدارة المخاط ــار الع ــع اإلط ــن وض ــئول ع ــو المس ــس اإلدارة ه إن مجل
ــر. ــات المخاط ــتراتيجيات وسياس ــى اس عل

اللجنة التنفيذية

إن اللجنــة التنفيذيــة هــي المســئولة عــن مراجعــة عمليــة المخاطــر وسياســات المخاطــر العامــة وتوصيــة 
عليهــا.  بالموافقــة  المجلــس 

هيئة الرقابة الشرعية

تتولــى هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة مســئولية التأكــد مــن التــزام المجموعــة بالقواعــد والمبــادئ الشــرعية 
فــي معاماتهــا وأنشــطتها.

لجنة المخاطر

تمــارس لجنــة المخاطــر ســلطتها فــي مراجعــة المقترحــات والموافقــة عليهــا ضمــن حــدود الســلطة المفوضــة 
لهــا. توصــي اللجنــة بسياســات المخاطــر وإطــار المخاطــر إلــى المجلــس. إن دورهــا الرئيســي هــو اختيــار وتنفيــذ 
نظــم إدارة المخاطــر ومراقبــة المحافــظ االســتثمارية وفحــص الضغوطــات وتقديــم تقاريــر المخاطــر للمجلــس 
ــة  ــة العناي ــد دراس ــلطتها بع ــاء س ــة بإخ ــوم اللجن ــة. تق ــة واإلدارة التنفيذي ــات التنظيمي ــس والجه ــان المجل ولج

الواجبــة. 

لجنة الموجودات والمطلوبات 

تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بوضــع السياســات واألهــداف المتعلقــة بــإدارة الموجــودات والمطلوبــات 
للمركــز المالــي للمجموعــة مــن حيــث الهيــكل والتوزيــع والمخاطــر والعوائــد وتأثيرهــا علــى الربحيــة. كمــا 
أنهــا تقــوم بمراقبــة التدفــق النقــدي وســجل االســتحقاقات والتكلفــة/ العائــد علــى الموجــودات والمطلوبــات 
وتقييــم المركــز المالــي للمجموعــة مــن حيــث حساســية أســعار الفائــدة وكذلــك الســيولة، بحيــث تقــوم بإجــراء 
ــة  ــيولة ومراقب ــة الس ــة ومراقب ــوق المتوقع ــروف الس ــات وظ ــى اتجاه ــاًء عل ــبة بن ــة المناس ــات التصحيحي التعدي

ــز. ــة والمراك ــات األجنبي ــرف العم ــات ص تعرض

لجنة التدقيق والمخاطر 

يتــم تعييــن لجنــة التدقيــق والمخاطــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة وهــي تضــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن أعضــاء 
مجلــس إدارة المجموعــة. تســاعد لجنــة التدقيــق والمخاطــر مجلــس اإلدارة علــى القيــام بمســئولياته فيمــا 
ــة  ــة للمجموع ــط الداخلي ــامة الضواب ــر وس ــك التقاري ــق تل ــة وتدقي ــر المالي ــة التقاري ــودة ونزاه ــم ج ــق بتقيي يتعل
ــة  ــاليب مراقب ــدود وأس ــات والح ــزام بالسياس ــك االلت ــة وكذل ــر المجموع ــان مخاط ــار وبي ــة إط ــة ومراقب ومراجع

ــا. ــوص عليه ــة المنص ــة والداخلي ــات الرقابي ــة والسياس ــن واألنظم القواني

ــر  ــر إدارة المخاط ــة وتقري ــة للمجموع ــبية والمالي ــات المحاس ــة الممارس ــر بمراجع ــق والمخاط ــة التدقي ــوم لجن تق
ونزاهــة الرقابــة الماليــة والداخليــة للمجموعــة والبيانــات الماليــة الموحــدة. كمــا تقــوم بمراجعــة التــزام المجموعــة 
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ــن  ــن والداخليي ــابات الخارجيي ــي الحس ــى مدقق ــراف عل ــض واإلش ــن وتعوي ــي بتعيي ــة وتوص ــات القانوني بالمتطلب
للمجموعــة.

التدقيق الداخلي

يتــم تدقيــق عمليــات إدارة مخاطــر المجموعــة مــن قبــل قســم التدقيــق الداخلــي الــذي يفحــص كًا مــن كفايــة 
اإلجــراءات والتــزام المجموعــة بهــذه اإلجــراءات. ويناقــش قســم التدقيــق الداخلــي نتائــج جميــع التقييمــات مــع 

اإلدارة ويقــدم تقاريــر بشــأن اســتنتاجاته وتوصياتــه الــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.

قياس المخاطر وأنظمة التقارير 

تهــدف سياســات إدارة المخاطــر للمجموعــة إلــى تحديــد وتحليــل وإدارة المخاطــر التــي تواجههــا، لوضــع حــدود 
وضوابــط المخاطــر المناســبة، ومراقبــة مســتويات المخاطــر بصــورة مســتمرة وااللتــزام بالحــدود. كمــا إن قســم 
إدارة مخاطــر المجموعــة هــو المســئول عــن تحديــد خصائــص المخاطــر الكامنــة فــي المنتجــات واألنشــطة 

الجديــدة والقائمــة ووضــع حــدود للتعرضــات للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر.

ــاًء علــى الحــدود الموضوعــة مــن قبــل المجموعــة.  تتــم المراقبــة والســيطرة علــى المخاطــر بصــورة رئيســية بن
تعكــس هــذه الحــدود اســتراتيجية األعمــال وبيئــة ســوق المجموعــة، وكذلــك عــن مســتوى المخاطــر التــي تكــون 
ــارة. وباإلضافــة إلــى ذلــك،  المجموعــة علــى اســتعداد لقبولهــا، مــع المزيــد مــن التركيــز علــى القطاعــات المخت
تقــوم المجموعــة بمراقبــة وقيــاس المخاطــر العامــة، حيــث تضــع فــي اعتبارهــا إجمالــي القــدرات التــي تحمــل 

المخاطــر إلــى التعــرض الكلــي لجميــع أنــواع المخاطــر واألنشــطة.

إن المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن كافــة األعمــال تخضــع للفحــص والمعالجــة مــن أجــل التحليــل والســيطرة 
ــة  ــس اإلدارة ولجن ــاء مجل ــات ألعض ــذه المعلوم ــح ه ــم وتوضي ــم تقدي ــر. ت ــت مبك ــي وق ــر ف ــد المخاط وتحدي
التدقيــق والمخاطــر ولجنــة الموجــودات والمطلوبــات، عنــد الحاجــة. يتضمــن التقريــر إجمالــي جــودة وتعرضــات 
االئتمــان وتعرضــات مخاطــر الســوق ومقاييــس المخاطــر التشــغيلية واســتثناءات ســقف التملــك ومعــدالت 
الســيولة وفحــص الضغوطــات وتغيــرات بيــان المخاطــر. يتــم تقديــم تقاريــر مفصلــة علــى أســاس ربــع ســنوي 
وتقاريــر موجــزة علــى أســاس شــهري. تقــوم اإلدارة العليــا بتقييــم مــدى مائمــة مخصصــات الخســائر االئتمانيــة 
ــذي  ــنوي وال ــع س ــاس رب ــى أس ــر عل ــن المخاط ــامل ع ــر ش ــس اإلدارة تقري ــلم مجل ــنوي. يتس ــع س ــاس رب ــى أس عل

ــة. ــر المجموع ــتنتاج مخاط ــم واس ــة لتقيي ــات الازم ــع المعلوم ــر جمي ــى توفي ــدف إل يه

يتــم إعــداد وتوزيــع تقاريــر مصممــة خصيصــا للمخاطــر لكافــة مســتويات المجموعــة مــن أجــل التأكــد بــأن جميع 
ــاء  ــع أعض ــي لجمي ــص يوم ــم ملخ ــم تقدي ــة. يت ــة وحديث ــاملة وضروري ــات ش ــا معلوم ــال لديه ــات األعم قطاع
المجموعــة ذات العاقــة عــن اســتخدام ســقوف الســوق واســتثمارات الملكيــة الخاصــة والســيولة، باإلضافــة إلــى 

أيــة تطــورات فــي المخاطــر األخــرى.

تظهــر التركــزات عندمــا تدخــل مجموعــة مــن األطــراف المتعاملــة فــي أنشــطة تجاريــة متشــابهة أو فــي أنشــطة 
فــي نفــس اإلقليــم الجغرافــي أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة ممــا تؤثــر بشــكل متشــابه علــى 
مقدرتهــا للوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة فــي حالــة ظهور تغيــرات إقتصاديــة أو سياســية أو أي تغيرات أخــرى. تعطي 
التركــزات مؤشــرًا للتأثــر النســبي فــي أداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي قــد تطــرأ علــى قطــاع صناعــي أو موقــع 

جغرافــي معيــن.

مــن أجــل تجنــب الزيــادة فــي تركــز المخاطــر، تتضمــن سياســات وإجــراءات المجموعــة توجيهــات معينــة للتركيــز 
مــن أجــل الحفــاظ علــى محافــظ اســتثمارية متنوعــة. يتــم ســيطرة وإدارة التركــزات المحــددة لمخاطر االئتمــان بناءًا 

علــى ذلــك. 

مخاطر االئتمان  33.2

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم التــزام أحــد أطــراف عقــود التمويــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه، األمــر الــذي ينتــج 
عنــه تحمــل الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. تســعى المجموعــة للســيطرة علــى مخاطــر االئتمان عــن طريــق متابعة 
ــرى  ــراف األخ ــة لألط ــدارة االئتماني ــم الج ــرى وتقيي ــراف األخ ــع األط ــل م ــدود للتعام ــع ح ــة، وض ــر االئتماني المخاط

بصفــة مســتمرة. 

باإلضافــة إلــى متابعــة الحــدود االئتمانيــة، تقــوم المجموعــة بــإدارة التعرضــات االئتمانيــة بالدخــول فــي ترتيبــات 
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تعاقديــة مــع األطــراف األخــرى فــي الظــروف المائمــة وبتحديــد فتــرة التعــرض للمخاطــر.

التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزيزات إئتمانية أخرى

درجات المخاطر االئتمانية

تخصــص المجموعــة لــكل تعــرض مــن التعرضــات درجــة مخاطــر ائتمانيــة وذلــك علــى أســاس مجموعــة متنوعــة 
مــن البيانــات التــي تــم تحديدهــا لتكــون تنبؤيــه لمخاطــر التعثــر فــي الســداد، وتطبيــق اآلراء االئتمانيــة مــن واقــع 
خبراتهــا. يتــم تحديــد درجــات المخاطــر االئتمانيــة باســتخدام العوامــل النوعيــة والكميــة التي تشــير إلــى احتمالية 
حــدوث التعثــر فــي الســداد. تختلــف هــذه العوامــل علــى أســاس طبيعــة التعرضــات ونــوع المقتــرض. يتــم تحديــد 
وتحديــث درجــات المخاطــر االئتمانيــة بحيــث تــزداد المخاطــر االفتراضيــة التــي تحــدث بشــكل تصاعــدي مــع 
تدهــور المخاطــر االئتمانيــة. يتــم تخصيــص كل تعــرض لتصنيفــات المخاطــر االئتمانيــة عنــد االحتســاب المبدئــي، 
بنــاء علــى المعلومــات المتوفــرة عــن الُمقتــرض. تخضــع التعرضــات للمراقبــة المســتمرة، ممــا قــد يــؤدي لنقــل 

أحــد التعرضــات لدرجــة تصنيــف ائتمانــي مختلــف.

يوضــح الجــدول أدنــاه الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان لبنــود بيــان المركــز المالــي الموحــد. يتــم إظهــار 
التعرضــات القصــوى للمخاطــر بعــد طــرح المخصــص، قبــل تأثيــر تقليــل المخاطــر مــن خــال اســتخدام إتفاقيــات 

المقاصــة والضمانــات الرئيســية.

إجمالي الحد 
األقصى للتعرض

إجمالي الحد 
األقصى للتعرض

20182017

الموجودات

45٫21225٫618أرصدة لدى بنوك أخرى 

163٫305141٫225إيداعات لدى المؤسسات المالية 

9٫22210٫419صكوك الشركة

825٫797745٫773موجودات مالية وموجودات اإليجارات التمويلية

1٫2292٫771استثمارات محتفظ بها لغرض غير التجارة - دين

11٫68022٫597عقود التمويل ضمن الموجودات األخرى

1٫056٫445948٫403المجموع

97٫75093٫420ارتباطات والتزامات محتملة

1٫154٫1951٫041٫823مجموع التعرض لمخاطر االئتمان

أينمــا تســجل األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة فــإن المبالــغ المبينــة أعــاه توضــح تعــرض مخاطــر االئتمــان الحاليــة، 
ولكــن ليــس إلــى الحــد األقصــى الــذي مــن الممكــن أن ينتــج فــي المســتقبل نتيجــة للتغيــرات فــي القيــم. 

أنواع مخاطر االئتمان

دخلــت المجموعــة فــي العديــد مــن العقــود والتــي تشــمل تمويــات مرابحــات و تمويــات مضاربــات ومشــاركات 
وصكــوك الشــركات وعقــود إيجــارات تمويليــة. تشــتمل عقــود المرابحــات علــى أراضــي ومبانــي وســلع ومركبــات 
ــات  ــامية ومؤسس ــوك إس ــع بن ــا م ــول فيه ــم الدخ ــة ت ــات تمويلي ــى معام ــات عل ــمل المضارب ــا تش ــرى، كم وأخ
ــوال )رب  ــدم لألم ــامي كمق ــك اإلس ــل البن ــا يعم ــي بموجبه ــراكة الت ــة ش ــي اتفاقي ــة ه ــرى. المضارب ــة أخ مالي
المــال( بينمــا يقــدم المســتفيد مــن األمــوال )المضــارب أو المديــر( الخبــرة المهنيــة واإلداريــة والدرايــة التقنيــة مــن 

أجــل تنفيــذ مشــروع أو تجــارة أو خدمــة بهــدف تحقيــق الربــح. 

تتبــع المجموعــة آليــة تصنيــف داخليــة لتصنيــف العاقــات ضمــن إطــار الموجــودات الماليــة. يتــم تعييــن تصنيــف 
لكافــة الموجــودات الماليــة وفقــا لمعاييــر محــددة. تســتخدم المجموعــة نطــاق قياســات تتــراوح مــن 1 إلــى 10 
لعاقــات االئتمــان، مــع 1 إلــى 7 درجــات تــدل علــى أنهــا منتجــة، 8 إلــى 10 متعثــرة. الدرجــات مــن 1 إلــى 4 تمثــل 

درجــة جيــدة ومــن 5 إلــى 7 تمثــل درجــة مرضيــة ومــن 8 إلــى 10 تمثــل درجــة التعثــر فــي الســداد.

ــف  ــدى وكاالت التصني ــان ل ــر االئتم ــات مخاط ــل تصنيف ــم تحوي ــه يت ــا ، فان ــة خارجي ــات المصنف ــبة للتعرض بالنس
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ــم  ــي يت ــة الت ــات الداخلي ــى تصنيف ــل انتليجنز(.إل ــش وكابيت ــز وفيت ــورز ومودي ــتاندرز وب ــدة )س ــة المعتم االئتماين
معايرتهــا مــع شــهية المصــرف لتحمــل المخاطــر. يتــم تحويــل تصنيــف مخاطــر االئتمــان الخارجيــة إلــى مخاطــر 

ــة. ــر المصنف ــة وغي ــة المصنف ــات العام ــع المؤسس ــن جمي ــق بي ــان التناس ــة لضم ــف داخلي تصني

تســعى المجموعــة باســتمرار لتحســين منهجيــات تصنيفــات االئتمــان الداخليــة وسياســات إدارة مخاطــر االئتمــان 
والممارســات التــي تعبــر عــن مخاطــر االئتمــان الحقيقيــة الكامنــة لمحفظــة االســتثمار والثقافــة االئتمانيــة 

ــة.  ــة بالمجموع الخاص

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

ــة  ــة بالقيم ــائر االئتماني ــاس الخس ــة. تق ــائر االئتماني ــة للخس ــرات مرجح ــي تقدي ــة ه ــة المتوقع ــائر االئتماني الخس
الحاليــة لجميــع العجــوزات النقديــة )أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفقــا للعقــد، 
ــدل  ــة بمع ــة المتوقع ــائر االئتماني ــم الخس ــم خص ــتامها(. يت ــة اس ــع المجموع ــي تتوق ــة الت ــات النقدي والتدفق

ــي. ــل المال ــي لألص ــح الفعل الرب

أن المدخات الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية:

 –)probability of default( احتماليه حدوث التعثر في السداد؛

 –)loss given default( الخسارة في حالة التعثر في السداد؛

 –)exposures at default( قيمة التعرض للتعثر في السداد؛

تســتمد هــذه المعاييــر بصفــة عامــة مــن النمــاذج اإلحصائيــة المطــورة داخليــا والبيانــات التاريخيــة األخــرى. ويتــم 
تعديلهــا بحيــث تعكــس معلومــات النظــرة المســتقبلية وذلــك كمــا هــو موضــح أدنــاه.

تعريف التعثر

تعتبــر المجموعــة األصــل المالــي متعثــرًا إذا كان مــن غيــر المحتمــل أن يقــوم الُمقتــرض بســداد التزاماتــه االئتمانية 
بالكامــل، بــدون الرجــوع للمجموعــة إلجــراءات مثــل اســتحقاق األداة، )إذا كان يتــم االحتفــاظ بهــا(، أو كان علــى 
الُمقتــرض التزامــات مســتحقة ألكثــر مــن 90 يومــا، علــى أي التزامــات جوهريــة تجــاه المجموعــة. عنــد تقييــم مــا 
ــل  ــة مث ــل كمي ــروط، وعوام ــرق الش ــل خ ــة مث ــًا نوعي ــار عوام ــة باالعتب ــذ المجموع ــرًا، تأخ ــرض متعث إذا كان الُمقت
التأخــر فــي الســداد، وعــدم ســداد التــزام آخــر مــن نفــس الُمصــدر للمجموعــة. إن تعريــف التعثــر يتماشــى مــع 

التعريــف المطبــق مــن قبــل المجموعــة ألغــراض رأس المــال التنظيمــي.

احتمالية حدوث التعثر

تقديــرات احتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد هــي تقديــرات فــي تاريــخ معيــن، والتــي يتــم حســابها علــى أســاس 
ــراف  ــات األط ــف فئ ــا لمختل ــة وفق ــم مصمم ــتخدام أدوات تقيي ــا باس ــم تقييمه ــة، ويت ــم اإلحصائي ــاذج التقيي نم
األخــرى والتعرضــات. تســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة علــى المعلومــات المجمعــة داخليــا، والتــي تشــمل عوامــل 
كميــة ونوعيــة. عنــد توفــر معلومــات الســوق، مــن الممكــن اســتخدامها الشــتقاق احتماليــة حــدوث التعثــر فــي 
الســداد لألطــراف األخــرى مــن الشــركات الكبيــرة.   إذا كان الطــرف اآلخــر او التعــرض يتنقــل بيــن فئــات التصنيــف، 

فــإن ذلــك ســيؤدي لتغييــر التقديــر ذي العاقــة باحتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد. 

إنشاء مصطلح احتمالية حدوث التعثر في السداد

درجــات تصنيــف المخاطــر االئتمانيــة هــي بشــكل رئيســي مدخــات لتحديــد احتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد. 
تقــوم المجموعــة بجمــع معلومــات األداء والتعثــر فــي الســداد حــول تعرضــات المخاطــر االئتمانيــة، والتــي يتــم 

تحليلهــا حســب درجــة التصنيــف االئتمانــي للشــركات، وعــدد أيــام االســتحقاق لمحفظــة التجزئــة. 

ــة  ــرات احتمالي ــداد تقدي ــا، وإع ــم جمعه ــي يت ــات الت ــل المعلوم ــة لتحلي ــاذج اإلحصائي ــة النم ــتخدم المجموع تس
حــدوث التعثــر فــي الســداد المتبقيــة للتعرضــات، وكيــف ُيتوقــع أن تتغيــر مــع مــرور الزمــن.

ــرات  ــداد، والتغي ــي الس ــر ف ــدالت التعث ــي مع ــرات ف ــن التغي ــات بي ــرة العاق ــد ومعاي ــن تحدي ــل يتضم ــذا التحلي ه
فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي، عبــر مختلــف المناطــق الجغرافيــة التــي اتخــذ فيهــا المصــرف تعرضــات. لمعظــم 
التعرضــات، عوامــل االقتصــاد الكلــي الرئيســية تشــمل: نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ومعــدالت الربــح الحقيقيــة، 
والبطالــة، ونمــو االئتمــان المحلــي، وأســعار النفــط القياســية، واإليــرادات المركزيــة الحكومــة كنســبة مــن الناتــج 
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المحلــي اإلجمالــي، والمصروفــات المركزيــة الحكومــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.  

دمج معلومات تطلعية

تقــوم المجموعــة باســتخدام نمــاذج إحصائيــة لدمــج عوامــل االقتصــاد الكلــي علــى معــدالت التعثــر التاريخيــة. 
فــي حــال لــم يكــن أي مــن عوامــل االقتصــاد الكلــي ذات أهميــة إحصائيــة، أو كانــت نتائــج احتمــاالت التعثــر فــي 
الســداد منحرفــة جوهريــا  عــن التوقعــات الحاليــة للظــروف االقتصاديــة، يجــب اســتخدام غطــاء احتمــاالت التعثــر 

فــي الســداد الكميــة مــن قبــل اإلدارة بعــد تحليــل المحفظــة وفقــا ألداة التحليــل.  

دمــج المعلومــات التطلعيــة يزيــد مــن مســتوى االجتهــادات حــول كيفيــة تأثير التغيــرات فــي العوامــل االقتصادية 
الكليــة علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  القابلــة للتطبيــق علــى تعرضــات المرحلــة 1 والمرحلــة 2، والتــي تعتبــر 
منتجــة )المرحلــة 3 هــي التعرضــات ضمــن فئــة التعثــر(. يتــم مراجعــة المنهجيــات والفرضيــات المســتخدمة ، 

بمــا فــي ذلــك أي توقعــات للظــروف االقتصاديــة المســتقبلية، بشــكل دوري. 

الخسارة في حالة التعثر في السداد

الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد هــي حجــم الخســائر المحتملــة فــي حالــة وجــود التعثــر فــي الســداد. 
ــة  ــا التاريخي ــع خبراته ــى واق ــتنادًا إل ــداد اس ــي الس ــر ف ــة التعث ــي حال ــارة ف ــات الخس ــة ُمعاِم ــدر المجموع وتق
لمعــدالت اســترداد المطالبــات مقابــل األطــراف األخــرى المتعثــرة فــي الســداد، اســتنادّا علــى المعلومــات التاريخية 
باســتخدام عوامــل داخليــة وخارجيــة. يتــم تقديــر الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد باســتخدام العوامــل 

التاليــة:

ــي  ــن التعاف ــت م ــرة، وتمكن ــت متعث ــي أصبح ــابات الت ــدل الحس ــه مع ــى أن ــه عل ــم تعريف ــي: يت ــدل التعاف مع
ــة. ــابات المنتج ــة الحس ــى وضعي ــوع إل والرج

ــت  ــة وق ــان ذي العاق ــوقية للضم ــة الس ــى القيم ــة إل ــة التصفي ــبة قيم ــه كنس ــم تعريف ــترداد: يت ــدل االس مع
التعثــر، والــذي مــن شــأنه أيضــا احتســاب معــدل االســترداد مــن المطالبــة العامــة علــى موجــودات الفــرد للجــزء 

ــر المضمــون مــن التعــرض.   غي

معــدل الخصــم: يعــرف بأنــه تكلفــة الفرصــة البديلــة لقيمــة االســترداد التــي ال يتــم تحققهــا فــي يــوم التعثــر، 
معدلــة لقيمــة الوقــت. عندمــا تفتقــر المجموعــة للخبــرة الداخليــة المناســبة مــن حيــث الخســارة أو االســترداد، 

يتــم اســتخدام اجتهــادات الخبــراء للقيــاس باســتخدام معاييــر الســوق كمدخــات.  

قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد

ــر  ــة التعثــر عــن الســداد. تشــتق المجموعــة قيمــة التعــرض عنــد حــدوث التعث تمثــل التعــرض المتوقــع فــي حال
فــي الســداد مــن التعرضــات الحاليــة لألطــراف المقابلــة، والتغييــرات المحتملــة علــى المبلــغ الحالــي، والمســموح 
ــي  ــل المال ــداد لألص ــي الس ــر ف ــدوث التعث ــد ح ــرض عن ــة التع ــاء.  قيم ــك اإلطف ــي ذل ــا ف ــد، بم ــب العق ــا بموج به
هــي إجمالــي القيمــة الدفتريــة. بالنســبة اللتزامــات اإلقــراض والضمانــات الماليــة، فــإن قيمــة التعــرض للتعثــر فــي 
ــب  ــحبها بموج ــن س ــي يمك ــة الت ــتقبلية المحتمل ــغ المس ــة للمبال ــحوب، باإلضاف ــغ المس ــمل المبل ــداد تش الس

ــتقبلية. ــرات المس ــة، والتقدي ــات التاريخي ــى الماحظ ــاء عل ــا بن ــم تقديره ــي يت ــد، والت العق

الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر التعثــر فــي الســداد للعقــد المالــي قــد زادت كثيــرًا منــذ االحتســاب المبدئي عند 
تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، يأخــذ البنــك باالعتبــار معلومــات معقولــة، وداعمــة، وذات عاقــة ومتوفــرة 
ــاء  بــدون أي تكاليــف أو جهــد ال داعــي لهــا. ويشــمل ذلــك كًا مــن المعلومــات والتحليــات الكميــة والنوعيــة، بن

علــى الخبــرات الســابقة للمجموعــة، والتقييــم االئتمانــي المطلــع، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التطلعيــة.

إن معاييــر تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة قــد زادت كثيــرًا منــذ االحتســاب المبدئــي تختلف على مســتوى 
المحفظــة، وتشــمل عوامــل كميــة  ونوعيــة، بمــا فــي ذلــك عــدد أيــام االســتحقاق، ووضــع إعــادة الهيكلــة، 

والترحيــل النســبي فــي تصنيــف المخاطــر.

الموجودات المالية المعدلة

يجــوز تعديــل الشــروط التعاقديــة للتمويــل لعــدد مــن األســباب، منهــا تغيــر ظــروف الســوق، وعوامــل أخرى ليســت 
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ذات صلــة بالتدهــور االئتمانــي الحالــي أو المحتمــل للعميــل. عنــد تعديــل شــروط األصــل المالــي، والــذي ال ينتــج عنــه 
إلغــاء احتســاب األصــل، فــإن تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لألصــل قــد زادت بصــورة جوهريــة يعكــس 
المقارنــة بيــن احتمــاالت حــدو ث التعثــر عــن الســداد المتبقيــة لمــدى الحيــاة كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي 
بنــاء علــى الشــروط المعدلــة، واحتمــاالت حــدو ث التعثــر عــن الســداد المتبقيــة لمــدى الحيــاة بنــاء علــى المعلومــات 

عنــد االحتســاب المبدئــي والشــروط التعاقديــة األصليــة.

ــرص  ــادة ف ــة لزي ــب مالي ــرون بمصاع ــن يم ــاء الذي ــع العم ــروض م ــول الق ــاوض ح ــادة التف ــة بإع ــوم المجموع تق
ــة  ــق اتفاقي ــداد وتوثي ــات الس ــد ترتيب ــذا تمدي ــمل ه ــد يش ــداد. وق ــي الس ــر ف ــر التعث ــن مخاط ــد م ــل والح التحصي
ــتمرار  ــأنها باس ــاوض بش ــاد التف ــهيات المع ــة التس ــوم اإلدارة بمراجع ــل. تق ــم التموي ــدة  لتقدي ــروط الجدي الش

ــدث.   ــح أن تح ــن المرج ــتقبلية م ــات المس ــان أن الدفع ــر، وضم ــع المعايي ــتيفاء جمي ــن اس ــد م للتأك

الحســابات المنتجــة قبــل إعــادة الهيكلــة ولكــن تــم هيكلتهــا نتيجــة الصعوبــات الماليــة يتــم تصنيفهــا ضمــن 
المرحلــة 2. الحســابات المتعثــرة أو التــي تســتوفي أي مــن المعاييــر لتصنيفهــا كمتعثــرة )قبــل إعــادة الهيكلــة(، 

فإنــه يتــم تصنيــف هــذه الحســابات المعــاد هيكلتهــا ضمــن المرحلــة 3. 

االنتقال العكسي

نمــوذج التدريــج لمعيــار المحاســبة المالــي رقــم 30 هــو ذو طبيعــة متناظــرة، بحيــث يمكــن للتعرضــات ان تنتقــل 
مــن مقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة )المرحلــة 2و3(، إلــى مقيــاس الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة إلثنــي عشــر شــهرًا )المرحلــة 1(. ومــع ذلــك، فــإن الحركــة بيــن المراحــل ليســت فوريــة متــى مــا 
ــرة  ــب معاي ــرات، يج ــذه المؤش ــف ه ــرد توق ــان. وبمج ــر االئتم ــي مخاط ــة ف ــادة الجوهري ــرات الزي ــت مؤش توقف
ــر،  ــض المعايي ــة.  بع ــة أو فوري ــون تلقائي ــن أن تك ــي ال يمك ــة 2، والت ــة 1 أو المرحل ــى المرحل ــية إل ــة العكس الحرك
مثــل فتــرة التســكين، ومؤشــرات الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان، وســجل الســداد، يتــم اخذهــا باالعتبــار 

ــة 1.    ــة 2 أو المرحل ــن المرحل ــاء م ــل العم لترحي

عامل تحويل االئتمان

إن تقييــم قيمــة التعــرض للتعثــر فــي الســداد  يأخــذ باالعتبــار أي تغييــرات غيــر متوقعــة فــي التعــرض بعــد تاريــخ 
التقييــم، بمــا فــي ذلــك الســحوبات المتوقعــة مــن التســهيات الملتــزم بهــا مــن خــال تطبيــق معامــل تحويــل 
االئتمــان. يتــم تقديــر قيمــة التعــرض للتعثــر فــي الســداد باســتخدام التعــرض القائــم المعــدل بمعامــل تحويــل 

االئتمــان مضروبــا فــي الجــزء غيــر المســحوب مــن التســهيات.

يحتســب التعــرض القائــم كالمبلــغ الرئيســي زائــدًا الربــح مطروحــا منــه المبالــغ المدفوعــة مقدمــا المتوقعــة. 
الجــزء غيــر المســحوب يشــير إلــى الجــزء غيــر المســتغل مــن حــد االئتمــان. عامــل تحويــل االئتمــان المطبــق علــى 
التســهيات هــو متوســط االســتخدام الســلوكي علــى فتــرة الخمــس ســنوات الماضيــة، أو عامــل تحويــل االئتمــان 

المســتخدم لــرأس المــال، ايهمــا أعلــى. 

أ( إن جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك واإليداعات لدى المؤسسات المالية الخاضعة للمخاطر االئتمانية هي 
كالتالي:

2018

المرحلة األولى:
الخسائر 

االئتمانية
المتوقعة إلثني 

عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

163٫120--163٫120جيدة )درجة 1 إلى 4(

45٫398--45٫398مرضية )درجة 5 إلى 7(

)1(--)1(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

208٫517--208٫517
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2017

المرحلة األولى:
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة

إلثني عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة لمدى

الحياة - ليست
منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة لمدى

الحياة - منخفضة
المجموعالقيمة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

97٫642--97٫642جيدة )درجة 1 إلى 4(

69٫203--69٫203مرضية )درجة 5 إلى 7(

)2(--)2(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

166٫843--166٫843

ب( يحدد الجدول التالي معلومات حول جودة ائتمان الموجودات المالية٫ بالنسبة لالتزامات التمويلية وعقود 
الضمان المالي، تمثل المبالغ في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة.

1( صكوك الشركات 

2018

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة إلثني 
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

3٫408-3٫408-جيدة )درجة 1 إلى 4(

5٫833--5٫833مرضية )درجة 5 إلى 7(

----متعثرة )درجة 8 إلى 10(

)19(-)15()4(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

5٫8293٫393-9٫222

2017

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

10٫422--10٫422جيدة )درجة 1 إلى 4(

----متعثرة )درجة 8 إلى 10(

)3(--)3(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

10٫419--10٫419

معامات مع األطراف ذات العاقة  )تتمة(    33
مخاطر االئتمان )تتمة(  33.2
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موجودات التمويات وذمم مستحقة من موجودات تمويات اإليجار

2018

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة
إلثني عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

594٫07950٫7803٫424648٫283جيدة )درجة 1 إلى 4(
121٫83225٫40328٫242175٫477مرضية )درجة 5 إلى 7(

35٫08435٫084--متعثرة )درجة 8 إلى 10(
)33٫047()22٫776()5٫303()4٫968(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

710٫94370٫88043٫974825٫797

2017

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة
إلثني عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

502٫504-496٫4376٫067جيدة )درجة 1 إلى 4(
134٫50930٫34525٫520190٫374مرضية )درجة 5 إلى 7(

26٫202108٫186134٫388-متعثرة )درجة 8 إلى 10(
)81٫493()58٫188()15٫965()7٫340(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

623٫60646٫64975٫518745٫773

استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - دين

2018

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

1٫229--1٫229جيدة )درجة 1 إلى 4(
----مرضية )درجة 5 إلى 7(

----متعثرة )درجة 8 إلى 10(
----مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

1٫229--1٫229

2017

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

2٫864--2٫864جيدة )درجة 1 إلى 4(
)93(--)93(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

2٫771--2٫771

معامات مع األطراف ذات العاقة  )تتمة(    33
مخاطر االئتمان )تتمة(  33.2
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عقود مالية تحت موجودات أخرى

2018

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

1٫866205332٫104جيدة )درجة 1 إلى 4(

3727276001٫699مرضية )درجة 5 إلى 7(

10٫99110٫991--متعثرة )درجة 8 إلى 10(

)3٫235()3٫182()26()27(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

2٫2119068٫44211٫559

2017

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

2٫360--2٫360جيدة )درجة 1 إلى 4(

2٫180-1٫816364مرضية )درجة 5 إلى 7(

23٫31723٫317--متعثرة )درجة 8 إلى 10(

)5٫260()5٫150()33()77(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

4٫09933118٫16722٫597

معامات مع األطراف ذات العاقة  )تتمة(    33
مخاطر االئتمان )تتمة(  33.2
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التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية

2018

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

75٫0603٫2201٫08379٫363جيدة )درجة 1 إلى 4(

13٫4152٫96042916٫804مرضية )درجة 5 إلى 7(

2٫7162٫716--متعثرة )درجة 8 إلى 10(

)1٫133()523()40()570(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

87٫9056٫1403٫70597٫750

2017

المرحلة األولى:
الخسائر االئتمانية

 المتوقعة إلثني
عشر شهرًا

المرحلة الثانية:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - ليست

منخفضة القيمة

المرحلة الثالثة:
الخسائر االئتمانية

المتوقعة لمدى
الحياة - منخفضة

المجموعالقيمة
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

91٫127-85٫5335٫594جيدة )درجة 1 إلى 4(

3٫138-3٫138-مرضية )درجة 5 إلى 7(

)845(-)322()523(مجموع مخصص الخسائر االئتمانية 

85٫0108٫410-93٫420

إن الحد األقصى لمخاطر االئتمان، دون األخذ في االعتبار القيمة العادلة ألي ضمانات واتفاقيات المقاصة التي 
تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسامية، هي محددة بالمبالغ المدرجة في بيان المركز المالي الموحد باإلضافة 

إلى التزامات العماء المفصح عنها في ايضاح رقم 32، باستثناء االلتزامات الرأسمالية. 

تم خال السنة إعادة تفاوض تسهيات تمويلية بإجمالي 7٫720 ألف دينار بحريني )2017: 8,345 ألف دينار 
بحريني(٫ إن معظم التسهيات المعاد التفاوض بشأنها هي منتجة ومضمونة بالكامل.

معامات مع األطراف ذات العاقة  )تتمة(    33
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سياسة الشطب

ــي  ــاض ف ــائر إنخف ــات لخس ــم أي مخصص ــد خص ــة )بع ــودات أو أوراق مالي ــطب أي موج ــة بش ــوم المجموع تق
ــذا  ــى ه ــل إل ــم التوص ــل٫ يت ــة للتحصي ــر قابل ــة غي ــودات أو األوراق المالي ــذه الموج ــن أن ه ــد م ــد التأك ــة( بع القيم
ــر  ــرف اآلخ ــي للط ــع المال ــة للوض ــرات جوهري ــدوث تغي ــرة كح ــات متوف ــار المعلوم ــي اإلعتب ــذ ف ــد األخ ــرار بع الق
تــؤدي إلــى عــدم مقدرتــه علــى دفــع التزاماتــه، أو أن المبالــغ المحصلــة مــن الضمــان غيــر كافيــة لســداد كامــل 
مبلــغ اإللتــزام٫ خــال الســنة، قامــت المجموعــة بشــطب تســهيات ماليــة بمبلــغ  45 ألــف دينــار بحرينــي )2017: ال 

شــيء( والتــي منخفضــة القيمــة بالكامــل٫

الضمانات المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى

ــن  ــزي٫ يمك ــن المرك ــرف البحري ــادات مص ــب إرش ــف كتي ــب تعري ــة، حس ــات التالي ــواع الضمان ــة أن ــل المجموع تقب
أن يكــون الضمــان بالدينــار البحرينــي أو بالعمــات األجنبيــة األخــرى، وفــي مثــل هــذه الحــاالت، يتــم تنفيــذ قيمــة 

ــان٫  ــر االئتم ــة مخاط ــا لسياس ــان طبق الضم

الهامش النقدي	 

الصكوك طويلة األجل – مصنفة وغير مصنفة	 

األسهم المدرجة وغير المدرجة في المؤشر الرئيسي	 

الوحدات في خطط االستثمار الجماعي	 

الموجودات الملموسة األخرى، بما في ذلك العقارات	 

تحتفــظ المجموعــة بضمانــات وتعزيــزات ائتمانيــة أخــرى مقابــل بعــض تعرضاتهــا االئتمانيــة٫ الجــدول التالــي يبيــن 
األنــواع الرئيســية للضمانــات الُمحتفــظ بهــا مقابــل أنــواع مختلفــة مــن الموجــودات الماليــة.

نوع التعرض االئتماني
2018

ألف دينار بحريني
2017

ألف دينار بحريني
النوع الرئيسي 

للضمان المحتفظ به

نقد، وممتلكات، وآالت، 458٫660481٫898موجودات تمويات للشركات
وأسهم وصكوك

نقد، وممتلكات، 201٫253146٫828موجودات تمويات لعماء التجزئة
واسهم، وصكوك

معدل التمويل إلى القيمة

يحتســب معــدل التمويــل إلــى القيمــة كنســبة مــن إجمالــي مبلــغ التمويــل، أو المبلــغ المخصــص اللتزامــات 
التمويــل، إلــى قيمــة الضمــان٫ إن تقييــم الضمــان يســتثني أي تســويات لتحصيــل وبيــع الضمانــات.

20182017

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

249٫374222٫373أقل من 50%

70%-51149٫332147٫210

90%-71105٫287106٫146

100%-9129٫04514٫603

126٫876138٫394أكثر من 100%

معامات مع األطراف ذات العاقة  )تتمة(    33
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العوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية

ــل أي  ــة مقاب ــة أو محتمل ــة او طارئ ــات فعلي ــؤدي لمطالب ــي ت ــات الت ــع المعام ــن جمي ــان م ــر االئتم ــأ مخاط تنش
ــر  ــر األكث ــي المخاط ــذه ه ــة”(. ه ــراف المقابل ــا “باألط ــا جماعي ــار له ــي يش ــل )والت ــن، أو عمي ــر، أو مدي ــرف آخ ط

ــل. ــك تموي ــا أي بن ــي يواجهه ــر الت ــيوعا واألكب ش

قد يكون لمخاطر االئتمان العواقب التالية، والتي قد تؤدي لتكبد الخسائر االئتمانية:

تأخر الوفاء بالتزام السداد	 

خسارة جزئية للتعرض االئتماني	 

الخسارة الكاملة للتعرض االئتماني	 

األنواع المختلفة لمخاطر االئتمان  تعرف كما يلي:

مخاطر التعثر	 

مخاطر البلد	 

مخاطر السداد	 

مخاطر تكلفة االستبدال	 

مخاطر التركز	 

المخاطر المتبقية )مثل المخاطر القانونية، ومخاطر التوثيق، ومخاطر السيولة(	 

حــددت المجموعــة ووثقــت العوامــل الرئيســية لمخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة لــكل محفظــة مــن 
ــاد  ــرات االقتص ــن متغي ــات بي ــدرت العاق ــة، ق ــات التاريخي ــل للمعلوم ــتخدام تحلي ــة، باس ــظ األدوات المالي محاف
الكلــي ومخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة. تتضمــن الســيناريوهات االقتصاديــة المســتخدمة المؤشــرات 
الرئيســية للبحريــن، مثــل أســعار النفــط، وصافــي التمويــل، والســّكان، ونمــو إجمالــي الناتــج المحلــي، والمصروفــات 

ــة. الحكومي

المخاطر القانونية والمطالبات   33.3

المخاطــر القانونيــة هــي المخاطــر المحتملــة الناتجــة عــن إجــراءات قانونيــة أو قضائيــة قــد تبطــل أو تعيــق شــروط 
العقــد أو االتفاقيــات المعنيــة التــي تؤثــر ســلبيا علــى العمليــات التشــغيلية للمجموعــة. لقــد قامــت المجموعــة 
بتطويــر الرقابــة الوقائيــة الكافيــة واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لتحديــد المخاطــر القانونيــة وتعتقــد بــأن الخســائر 

قــد تكــون ضئيلــة.   

كمـــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت قيمــة القضايــا القانونيــة المرفوعــة ضــد المجموعة والتــي لم يبــت فيها بعد 
5,552 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 545 ألــف  دينــار بحرينــي(. بنــاًء علــى إفــادة المستشــار القانونــي للمجموعــة، 
فــإن مجمــوع المطلوبــات المقــدرة الناتجــة مــن هــذه القضايــا القانونيــة ليــس لهــا تأثيــر جوهــري علــى المركــز 

المالــي الموحــد للمجموعــة حيــث قامــت المجموعــة أيضــا برفــع قضايــا ضــد هــذه األطــراف.

معامات مع األطراف ذات العاقة  )تتمة(    33
مخاطر االئتمان )تتمة(  33.2
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التركزات   34

يظهـــر التركــز عندمــا تدخــل مجموعــة مــن األطــراف المتعامليــن فــي أنشــطة تجاريــة متشــابهة أو فــي أنشــطة 
ــر علــى مقدرتهــا للوفــاء  بنفــس األقليــم الجغرافــي، أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة ممــا يؤث
بالتزاماتهــا التعاقديــة فــي حالــة ظهــور تغيــرات اقتصاديــة أو سياســية أو أي حــاالت أخــرى. يعطــى التركــز 
مؤشــرًا للتأثــر النســبي فــي أداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي قــد تطــرأ علــى قطــاع األعمــال أو علــى منطقــة 
جغرافيــة معينــة. تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال تنويــع أنشــطتها الماليــة لتفــادي تركــز 

المخاطــر غيــر المرغوبــة مــع العمــاء فــي مناطــق أو قطاعــات أعمــال معينــة.

ــي  ــم الجغراف ــب اإلقلي ــتثمار حس ــابات االس ــي حس ــوق حامل ــات وحق ــودات والمطلوب ــع الموج ــي توزي ــا يل فيم
ــي: ــاع الصناع والقط

موجودات 

مطلوبات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
االستثمار

ارتباطات 
والتزامات 

موجودات محتملة 

مطلوبات 
وحقوق 

حاملي حسابات 
االستثمار

ارتباطات 
والتزامات
 محتملة

201820182018201720172017

 ألف
دينار بحريني 

 ألف
دينار بحريني 

 ألف
دينار بحريني 

 ألف
دينار بحريني 

 ألف
دينار بحريني 

 ألف
دينار بحريني 

اإلقليم الجغرافي

دول مجلس

1,549,5411٫210٫17591٫0141٫441٫7991٫153٫955121٫365التعاون الخليجي

-46,80856٫4097٫09963٫45458٫224العالم العربي 

35,40080٫5263433٫58961٫91247أوروبا

29٫61644٫62873615٫2476091٫263أسيا

-15٫9821٫607-17٫646475أمريكا الشمالية

-19٫1579٫084-31,29513٫275أخرى

1٫710٫3101٫405٫48898٫8831٫589٫2281٫285٫391122٫675

موجودات 

مطلوبات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
االستثمار

ارتباطات 
والتزامات 

موجودات محتملة

مطلوبات 
 وحقوق

حاملي حسابات 
االستثمار

ارتباطات 
والتزامات 

محتملة
201820182018201720172017

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

القطاع الصناعي

حكومي وقطاع 
عام 

469٫774138٫8097٫325520٫095173٫75112٫704

بنوك ومؤسسات

296٫476503٫18410٫338230٫163321٫7781٫445مالية

364٫478109٫31635٫433366٫733124٫57257٫814عقاري

117٫05144٫60418٫70876٫25116٫08617٫496تجاري وصناعي

-5096-1٫3086طيران

281٫434394٫93413٫185213٫518414٫13420٫525أفراد

179٫789214٫63513٫894181٫959235٫06412٫691أخرى

1٫710٫3101٫405٫48898٫8831٫589٫2281٫285٫391122٫675
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مخاطر السوق  35

تنتــج مخاطــر الســوق عــن التقلبــات فــي معــدالت العوائــد العالميــة علــى العقــود الماليــة وأســعار صــرف العمــات 
ــع  ــد وض ــهم. لق ــعار األس ــة وأس ــودات المجموع ــة موج ــى قيم ــرة عل ــر مباش ــورة غي ــر بص ــد تؤث ــي ق ــة الت األجنبي
مجلــس اإلدارة حــدودًا لقيمــة المخاطــر التــي قــد يتــم قبولهــا. ويتــم مراقبــة مخاطــر الســوق بشــكل منتظــم 

مــن قبــل لجنــة التدقيــق والمخاطــر وكذلــك لجنــة الموجــودات والمطلوبــات الخاصــة بالمجموعــة.

مخاطر أسعار األسهم   35.1

تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغيــرات فــي أســعار األســهم. لقــد وضــع مجلــس اإلدارة حــدودًا لتعرضــات 
اســتثمارات البنــك. يتــم مراقبــة مخاطــر الســوق باســتمرار مــن قبــل لجنــة االســتثمار وإدارة المخاطــر للمجموعــة. 

إن التأثيــر علــى الدخــل )نتيجــة للتغيــرات فــي القيــم العادلــة لاســتثمارات المحتفــظ بهــا لغــرض غيــر المتاجــرة 
المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة واالســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال حقوق 

الملكيــة( هــي فقــط نتيجــة للتغيــرات المحتملــة الممكنــة فــي أســعار األســهم، وهــي علــى النحــو التالــي: 

2018

%10 انخفاض%10 زيادة

التأثير على صافي 
الربح

 التأثير على
حقوق الملكية

 التأثير على
صافي الربح

 التأثير على
حقوق الملكية

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

مسعرة:

-)358(-358السعودية 

)270()10٫227(10٫227270غير مسعرة

2017

%10 انخفاض%10 زيادة

 التأثير على صافي
الربح

 التأثير على
حقوق الملكية

 التأثير على
صافي الربح

 التأثير على
حقوق الملكية

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

مسعرة:

-)590(-590السعودية 

)329()10٫349(10٫349329غير مسعرة
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مخاطر عائد الربح  35.2

ــى  ــتقبلية أو عل ــة المس ــى الربحي ــح عل ــدالت الرب ــي مع ــرات ف ــر التغي ــال أن تؤث ــن احتم ــح م ــد الرب ــر عائ ــج مخاط تنت
ــة للموجــودات الماليــة. وقــد وضــع المجلــس حــدود علــى المخاطــر التــي يمكــن قبولهــا. ويتــم  القيمــة العادل
ــات  ــودات والمطلوب ــة الموج ــك لجن ــر وكذل ــة المخاط ــل لجن ــن قب ــة م ــورة منتظم ــر بص ــذه المخاط ــة ه مراقب

ــة.  ــة بالمجموع الخاص

تديــر المجموعــة التعرضــات لتأثيــرات العديــد مــن المخاطــر المرتبطــة بتقلبــات فــي المســتويات الســائدة لمعدالت 
الربــح علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقدية.

إن التأثيــر علــى الدخــل فقــط نتيجــة لتغيــرات محتملــة ممكنــة فوريــة ومســتمرة فــي معــدالت عائــد الربــح، والتــي 
تؤثــر علــى كًا مــن الموجــودات والمطلوبــات ذات معــدالت فائــدة عائمــة والموجــودات والمطلوبــات ذات معدالت 

فائــدة ثابتــة بتواريــخ اســتحقاق أقــل مــن ســنة واحــدة هــي كالتالــي: 

2018

التغير في
 المعدل 

التأثير على
صافي الربح  

التغير 
في المعدل 

التأثير على 
صافي الربح  

%
ألف

دينار بحريني
ألف%

دينار بحريني

)134()0.10(0.10134دينار بحريني

)314()0.10(0.10314دوالر أمريكي

2017
التغير في

 المعدل 
التأثير على

صافي الربح  
التغير 

في المعدل 
التأثير على 

صافي الربح  

%
ألف

دينار بحريني
ألف%

دينار بحريني

)192()0.10(0.10192دينار بحريني

)201()0.10(0.10201دوالر أمريكي

مخاطر العملة  35.3

إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األداة الماليــة نتيجــة لتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة. 
لقــد قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود علــى المراكــز حســب العملــة، ويتــم مراقبــة المراكــز علــى أســاس دوري 

للتأكــد مــن بقائهــا ضمــن الحــدود الموضوعــة مــن قبــل لجنــة المخاطــر ولجنــة الموجــودات والمطلوبــات.

إن جــزءًا هامــا مــن موجــودات ومطلوبــات المجموعــة هــي بالدينــار البحرينــي أو الــدوالر األمريكــي أو الريــال 
الســعودي. بمــا إن الدينــار البحرينــي والريــال الســعودي مثبتــان بالــدوالر األمريكــي، فــإن المراكــز مــن تلــك العمــات 

ــمبر 2018 و2017. ــي 31 ديس ــا ف ــة كم ــة جوهري ــر عمل ــل مخاط ال تمث

مخاطر السوق  )تتمة(  35
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مخاطر السيولة  36

ــا  ــا عندم ــاء بمطلوباته ــى الوف ــة عل ــدرة المجموع ــدم مق ــي ع ــن ف ــي تكم ــر الت ــي المخاط ــة ه ــر السيولـ مخاط
ــا  ــان مم ــة االئتم ــي درج ــوق أو تدن ــال الس ــبب إخت ــون بس ــد تك ــيولة ق ــر الس ــتحقاقها. مخاط ــد اس ــن موع يحي
قــد يؤثــر علــى بعــض مصــادر التمويــل. وللحــد مــن هــذه المخاطــر، قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة 
الموجــودات مــع أخــذ الســيولة فــي االعتبــار واإلبقــاء علــى رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــه واألوراق الماليــة الجاهــزة 
للتــداول فــي الســوق. يتــم مراقبــة مراكــز الســيولة بصــورة مســتمرة مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات 

ــة. ــة بالمجموع ــر الخاص ــة المخاط ــة ولجن للمجموع

بيــان االســتحقاق للصكــوك الســيادية وصكــوك الشــركات، واإليداعات لــدى ومن المؤسســات الماليــة، وموجودات 
التمويــات، وموجــودت اإليجــارات التمويليــة، وتمويــل المرابحــة ألجــل تــم عرضهــا باســتخدام فتــرة االســتحقاق 
التعاقديــة. بالنســبة لألرصــدة األخــرى، فــإن بيــان االســتحقاق يســتند علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة/ ملــف 

ســداد الموجــودات والمطلوبــات ذات العاقــة. 

31 ديسمبر 2018

لغاية ثالثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 
من 1 إلى 5 

سنوات 
أكثر من

المجموع5 سنوات
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

الموجودات

 نقد وأرصدة لدى البنوك
82٫587---82٫587والمصرف المركزي

7٫77744٫670149٫314152٫454354٫215صكوك سيادية

163٫305---163٫305إيداعات لدى مؤسسات مالية

9٫222-1٫9367٫286-صكوك الشركات

موجودات تمويات وموجودات إيجارات 
112٫369222٫409284٫815206٫204825٫797تمويلية

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير
107٫508-107٫508--المتاجرة 

74٫261-74٫261--استثمارات عقارية

6٫290-6٫290--عقارات قيد التطوير

15٫972-15٫972--استثمار في شركات زميلة

9٫2931٫0928٫33926٫45845٫182موجودات أخرى

25٫97125٫971---الشهرة

375٫331270٫107653٫785411٫0871٫710٫310

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
االستثمار 

144٫125-115٫75224٫4973٫876إيداعات من مؤسسات مالية

705٫924-294٫577373٫95537٫392إيداعات من العماء 

251٫842---251٫842حسابات جارية 

77٫47128٫38047٫4812٫211155٫543تمويل مرابحات ألجل 

27٫7114248٫293-20٫540مطلوبات أخرى

99٫761---99٫761حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

859٫943426٫832116٫4602٫2531٫405٫488
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31 ديسمبر 2017

لغاية ثاثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 
من 1 إلى 5 

سنوات 
أكثر من

المجموع5 سنوات
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

الموجودات

66٫351---66٫351نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

11,29331٫609150٫521170٫146363٫569صكوك سيادية

141٫225---141٫225إيداعات لدى مؤسسات مالية

10٫419-1٫9663٫1215٫332صكوك الشركات

88٫435197٫840251٫796207٫702745٫773موجودات تمويات وموجودات إيجارات تمويلية 

111٫325-109٫394-1٫931استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

66٫782-66٫782--استثمارات عقارية

6٫448-6٫448--عقارات قيد التطوير

16٫835-16٫835--استثمار في شركات زميلة

4٫6141٫07327٫4291٫41434٫530موجودات أخرى

25٫97125٫971---الشهرة

315٫815233٫643634٫537405٫2331٫589٫228

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
االستثمار

154٫765--145٫4349٫331إيداعات من مؤسسات مالية

266٫453263٫67572٫556100602٫784إيداعات من العماء

283٫886---283٫886حسابات العماء جارية 

14٫89245٫90416٫7792٫41179٫986تمويل مرابحات ألجل 

37٫0173٫15045٫089-4٫922مطلوبات أخرى

118٫881---118٫881حقوق حاملي حسابات االستثمار

834٫468318٫910126٫3525٫6611٫285٫391

مخاطر السيولة  )تتمة(  36
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يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق المطلوبــات الماليــة للمجموعــة بنــاًء علــى االلتزامــات التعاقديــة للســداد 
ــمبر 2018 و 2017:  ــي 31 ديس ــا ف ــة كم ــر المخصوم غي

31 ديسمبر 2018

عند
الطلب

لغاية ثالثة 
أشهر

من 3 
أشهر 

إلى سنة 
واحدة

من 1 إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
المجموعسنوات 

ألف
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

المطلوبات وحقوق حاملي 
حسابات االستثمار وارتباطات 

والتزامات محتملة

145٫169-115٫87125٫1964٫102-إيداعات من مؤسسات مالية

718٫498-295٫571382٫53540٫392-إيداعات من العماء

251٫842----251٫842حسابات عماء جارية 

99٫761----99٫761حقوق حاملي حسابات  االستثمار 

77٫76829٫74547٫4812٫211157٫205-تمويل مرابحات ألجل

61٫384-26٫59734٫73849-التزامات غير  مستخدمة

63٫244-34٫53622٫0456٫663-مطلوبات محتملة

11٫849----11٫849مطلوبات مالية أخرى

363٫452550٫343494٫25998٫6872٫2111٫508٫952

31 ديسمبر 2017

عند
الطلب

لغاية ثاثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة
من 1 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

المجموعسنوات 
ألف

دينار 
بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

ألف
دينار 

بحريني

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
االستثمار وارتباطات والتزامات محتملة

155٫017--145٫7649٫253-إيداعات من  مؤسسات مالية

265٫718265٫76081٫813123613٫414-إيداعات من العماء

283٫886----283٫886حسابات عماء جارية 

19٫19079٫986-14٫89245٫904-تمويل مرابحات  ألجل

118٫881---118٫881-حقوق حاملي حسابات االستثمار 

6,80928,32936٫51619,88191٫535-التزامات غير  مستخدمة

72٫129-46٫92212٫40612٫801-مطلوبات محتملة

5٫6372٫8733٫37515812٫043-مطلوبات مالية أخرى

283٫886604,623364,525134٫50539٫3521٫426٫891

مخاطر السيولة  )تتمة(  36
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معلومات قطاعات األعمال  37

معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 

ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

الخدمات المصرفية 

يقوم أساسا بإدارة الحسابات االستثمارية المشاركة في األرباح المتوافقة مع مبادئ الشريعة 
اإلسامية، وتقديم العقود التمويلية التي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسامية، ويقدم 

خدمات مصرفية أخرى تتوافق مع الشريعة اإلسامية. يشمل هذا القطاع على الخدمات 
المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

الثروات. 

يقوم أساسا بتقديم خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشريعة اإلسامية، وخدمات الخزينة 
المتاجرة والخزينة، متضمنة مرابحات السلع قصيرة األجل. 

يقوم أساسا بإدارة المحافظ المملوكة من قبل المجموعة، ويقوم بخدمة العماء بتقديم االستثمارات
منتجات استثمارية، وإدارة الصناديق، وتقديم استثمارات بديلة.

تتــم المعامــات بيــن القطاعــات بمعــدالت داخليــة مخصصــة. تســتند رســوم التحويــل علــى المعــدل المجمــع، 
الــذي يقــارب تكلفــة األمــوال. 

فيما يلي معلومات قطاعات األعمال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018:

31 ديسمبر 2018

الخدمات
المجموعغير موزعاإلستثماراتالخزينةالمصرفية 

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

56٫719-40٫58114٫6191٫519الدخل التشغيلي 

18٫520-)3٫353(8٫56113٫312نتيجة القطاع 

841٫772654٫908212٫1481٫4821٫710٫310موجودات القطاع 

المطلوبات والحقوق حسب 
968٫448419٫40611٫827310٫6291٫710٫310القطاع

تم تخصيص الشهرة الناتجة من استحواذ بي إم آي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية.

31 ديسمبر 2017
الخدمات

المجموعغير موزعاإلستثماراتالخزينةالمصرفية 
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني

62٫190-31٫63422٫0308٫526الدخل التشغيلي 

18٫055-)1٫064(1٫57917٫540نتيجة القطاع 

749٫815619٫319217٫0653٫0291٫589٫228موجودات القطاع 

المطلوبات والحقوق حسب 
933٫909330٫15816٫654308٫5071٫589٫228القطاع

تم تخصيص الشهرة الناتجة من استحواذ بي إم آي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية.

معلومات قطاعات األعمال الثانوية

تعمــل المجموعــة بشــكل أساســي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتحقــق كافــة إيراداتهــا التشــغيلية، 
ــي. ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــغيلية ف ــا التش ــة مصروفاته ــد كاف وتتكب
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موجودات األمانة  38

بلغــت الصناديــق المــدارة فــي نهايــة الســنة 164,314 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 164,604 ألــف دينــار بحرينــي(. 
ــان  ــي بي ــا ف ــم إدراجه ــة وال يت ــاب المبدئي ــغ االكتت ــاس بمبال ــة وتق ــة األمان ــا بصف ــظ به ــودات محتف ــذه الموج ه
المركــز المالــي الموحــد. باإلضافــة لذلــك، فــإن المجموعــة ومــن خــال الشــركات ذات األغــراض الخاصــة، تعمــل 

كوكيل/أميــن نيابــة عــن بعــض العمــاء لتســهيل المعامــات وفقــا للشــروط والتعليمــات مــن العمــاء.

هيئة الرقابة الشرعية   39

ــة  ــادئ العام ــك للمب ــال البن ــة امتث ــون بمراجع ــاء يقوم ــس علم ــن خم ــك م ــرعية للبن ــة الش ــة الرقاب ــون هيئ تتك
للشــريعة اإلســامية والفتــاوى الخاصــة والتعليمــات واإلرشــادات الصــادرة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية، 
ــزام. تتضمــن مراجعتهــم علــى  وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي ذات العاقــة بالحوكمــة الشــرعية وااللت
فحــص األدلــة المتعلقــة بالتوثيــق واإلجــراءات المتبنــاة مــن قبــل المجموعــة للتأكــد مــن أن أنشــطتها تــدار وفقــا 

ــة. ــات المالي ــة البيان ــد مراجع ــك، بع ــزام البن ــن الت ــنوي ع ــر س ــدار تقري ــي إص ــامية، وبالتال ــريعة اإلس ــادئ الش لمب

القيمة العادلة لألدوات المالية  40

إن القيمــة العادلــة للصكــوك الســيادية هــي 349٫087 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 361٫172 ألــف دينــار بحرينــي( 
وقيمهــا الدفتريــة 354٫215 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 357٫778 ألــف دينــار بحرينــي( وإن القيمــة العادلــة 
لصكــوك الشــركات هــي 9٫390 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 10٫339 ألــف دينــار بحرينــي( وقيمهــا الدفتريــة 
ــدرة  ــة المق ــة العادل ــف القيم ــع أن تختل ــي(. ال يتوق ــار بحرين ــف دين ــي )2017: 10٫419 أل ــار بحرين ــف دين 9٫222 أل

ــمبر 2018 و2017. ــي 31 ديس ــا ف ــة كم ــا الدفتري ــن قيمته ــا ع ــا جوهري ــرى اختاف ــة األخ ــألدوات المالي ل

اإليرادات والمصروفات المخالفة للشريعة اإلسالمية  41

خــال الســنة، اســتلمت المجموعــة إيــرادات مخالفــة للشــريعة اإلســامية بإجمالــي 297 ألــف دينــار بحرينــي 
ــة  ــات التقليدي ــتثمارات والتموي ــن االس ــب م ــل مكتس ــى دخ ــذه عل ــن ه ــي(. تتضم ــار بحرين ــف دين )2017: 397 أل
نتيجــة اســتحواذ بــي إم أي و البنــك البحرينــي الســعودي، وغرامــات ماليــة محتســبة علــى عمــاء ودخــل مــن أرصدة 
الحســابات الجاريــة المحتفــظ بهــا فــي البنــوك المراســلة. وتــم تخصيــص هــذه األمــوال للمســاهمات الخيريــة بعــد 

خصــم المصروفــات المســتردة مــن هــذه األمــوال.

الواجبات االجتماعية  42

أدت المجموعــة خــال الســنة واجباتهــا االجتماعيــة وذلــك مــن خــال نفقــات صنــدوق الــزكاة والصدقــات لألفــراد 
والمؤسســات المســتخدمة ألغــراض التبرعــات الخيريــة. خــال الســنة دفعــت المجموعــة مبلــغ وقــدره 619 ألــف 
دينــار بحرينــي )2017: 328 ألــف دينــار بحرينــي(، منهــا 506 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 175 ألــف دينــار بحرينــي( 

تــم دفعهــا مــن مجمــع إيــرادات مخالفــة للشــريعة.

الزكاة  43
ــر 2009،  ــخ 12 نوفمب ــد بتاري ــذي عق ــة ال ــر العادي ــة غي ــة العمومي ــاع الجمعي ــي اجتم ــاهمين ف ــرار المس ــا لق وفق
لقــد تقــرر تعديــل النظــام األساســي للبنــك إلبــاغ المســاهمين عــن التزاماتهــم بدفــع الــزكاة علــى صافــي 
الدخــل وصافــي القيمــة. وبالتالــي، لــم يتــم احتســاب الــزكاة فــي بيــان الدخــل الموحــد كمصــروف. بلغــت الــزكاة 
ــة الشــرعية  المســتحقة الدفــع مــن قبــل المســاهمين لســنة 2018 والتــي تــم تحديدهــا مــن قبــل هيئــة الرقاب

ــهم. ــس( للس ــع 2.5 فل ــس )2017: بواق ــع 2,4 فل ــة بواق للمجموع
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كفاية رأس المال  44

إن الهــدف الرئيســي لسياســات إدارة رأســمال المجموعــة هــو التأكــد بــأن المجموعــة تلتــزم بالمتطلبــات الخارجيــة 
المفروضــة لــرأس المــال وبــأن المجموعــة تحتفــظ بدرجــات ائتمانيــة قويــة ونســبة رأســمال عاليــة مــن أجــل 
دعــم أعمالهــا وزيــادة الحــد األقصــى للقيمــة للمســاهمين. كمــا يتــم إدارة كفايــة رأس المــال لــكل شــركة مــن 
شــركات المجموعــة بشــكل منفصــل وبصــورة فرديــة. ال توجــد لــدى المجموعــة أيــة قيــود جوهريــة علــى قدرتهــا 
للحصــول علــى أو اســتخدام موجوداتهــا وتســوية التزاماتهــا باســتثناء القيــود التــي قــد تنتــج عــن األطــر الرقابيــة 

مــن خــال الشــركات التابعــة المصرفيــة التــي تعمــل فيهــا.

مــن أجــل الحفــاظ علــى أو تعديــل هيكلــة رأس المــال، يمكــن للمجموعــة تعديــل مبالــغ أربــاح األســهم المدفوعــة 
ــن  ــات ع ــات والعملي ــداف والسياس ــي األه ــرات ف ــل تغيي ــم عم ــم يت ــمالية. ل ــهم رأس ــدار أس ــاهمين أو إص للمس

الســنوات الســابقة.  

تــم احتســاب رأس المــال التنظيمــي والموجــودات المرجحــة المخاطــر وفقــا التفاقيــة بــازل 3 علــى النحــو المحــدد 
مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي.

20182017

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني 

254٫761253٫469رأس المال األسهم العادية فئة 1 

139رأس المال اإلضافي فئة 1

35٫55839٫861رأس المال فئة 2

290٫332293٫339مجموع رأس المال 

1٫303٫7531,261,939التعرضات المرجحة لمخاطر االئتمان

2٫3062٫331التعرضات المرجحة لمخاطر السوق

101٫343104٫310التعرضات المرجحة للمخاطر التشغيلية 

1٫407٫4021٫368٫580مجموع الموجودات المرحجة للمخاطر  

%21.43%20.63مجموعة نسبة كفاية رأس المال 

%12.5%12.5الحد األدنـى المطلوب

نظام حماية الودائع  45

يتــم تغطيــة ودائــع بعــض عمــاء المصــرف بنظــام حمايــة الودائــع )النظــام( المؤســس مــن قبــل قوانيــن 
مصــرف البحريــن المركــزي. يتــم تغطيــة ودائــع العمــاء المحتفــظ بهــا مــن قبــل البنــك فــي مملكــة البحريــن 
بنظــام حمايــة الودائــع وحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار المطلقــة الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي 
وفقــا للقــرار رقــم )34( لســنة 2010. يغطــي هــذا النظــام “األشــخاص اإلعتيادييــن” )األفــراد( المؤهليــن بحــد 
ــم  ــزي. ويت ــن المرك ــرف البحري ــات مص ــا لمتطلب ــه وفق ــوص علي ــو منص ــا ه ــي كم ــار بحرين ــى 20٫000 دين أقص
دفــع مســاهمة دوريــة مــن قبــل البنــك علــى النحــو المنصــوص عليــه مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي ضمــن 

هــذا النظــام.

أرقام المقارنة  46

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة للســنة الســابقة لتتناســب مــع العــرض المطبــق فــي الســنة الحاليــة. 
إن إعــادة التصنيفــات هــذه لــم تؤثــر علــى صافــي الربــح ومجمــوع الموجــودات ومجمــوع المطلوبــات ومجمــوع 

حقــوق الملكيــة للمجموعــة المبينــة مســبقا.
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129 اتفاقية بازل 3 العنصر 3 اإلفصاحات

مقدمة   1

بــدأ ســريان متطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي،  التــي تعمــل كاطــار مشــترك لتنفيــذ اتفاقيــة بــازل 3 فــي مملكــة البحريــن،  
بتاريــخ 1 ينايــر 2015.

تقوم اتفاقية بازل على ثاثة عناصر:

الدعامــة 1 ويصــف اســس احتســاب نســبة مــاءة رأس المــال التنظيمــي، ويحــدد  قواعــد احتســاب الموجــودات الموزونــة 	 
المخاطــر )RWAs( لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل، باالضافــة الــى مصــدر رأس المــال التنفيــذي. 

ويتــم احتســاب نســبة مــاءة رأس المــال التنظيمــي علــى أســاس مجمــوع الموجــودات الموزونــة المخاطــر.

الدعامــة 2 ويتعلــق بعمليــة المراجعــة االشــرافية لنطــاق إدارة المخاطــر للمؤسســات الماليــة ومــاءة رأس المــال الخاصــة 	 
 . بها

ــاتها 	  ــن سياس ــا ع ــا و كمي ــة نوعي ــات مفصل ــر معلوم ــرف نش ــن المص ــب م ــوق، ويتطل ــاط الس ــق بانضب ــة 3 ويتعل  الدعام
ــرافية. ــة االش ــة المراجع ــن وعملي ــن االولي ــتكمال الدعامتي ــات الس ــرق المعالج ــال وط ــاءة رأس الم ــر وم الدارة المخاط

إن االفصاحــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة هــي إضافــة إلــى االفصاحــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة والتــي يتــم 
إعدادهــا وفًقــا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة االســامية  ووفًقــا 
لقانــون الشــركات التجاريــة فــي البحريــن و قانــون مصــرف البحريــن المركــزي والمؤسســات الماليــة والئحــة قواعــد واجــراءات 

مصــرف البحريــن المركــزي )المجلــد 2( وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي ذات الصلــة.

االداء والوضع المالي  2

تأســس البنــك فــي 19 ينايــر 2006 فــي مملكــة البحريــن. ويمــارس المصــرف نشــاطاته وفًقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســامية بمــا 
ــك  ــة للبن ــهم العادي ــزي. واألس ــن المرك ــرف البحري ــا مص ــي حدده ــامية الت ــوك اإلس ــة للبن ــات التنظيمي ــع المتطلب ــق م يتطاب
ــي المالــي، ويعمــل بموجــب ترخيــص الخدمــات المصرفيــة اإلســامية لألفــراد  هــي مدرجــة فــي بورصــة البحريــن وســوق دب

الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي.

ــركة  ــي ش ــة(، وه ــك ش.م.ب )مقفل ــي إم آي بن ــي ب ــا 100 % ف ــة قدره ــى حص ــك عل ــتحوذ البن ــارس 2014 ، اس ــي 30 م ف
مســاهمة مقفلــة فــي مملكــة البحريــن، مــن خــال تبــادل األســهم. وفــي شــهر ينايــر 2015 ، اعتمــدت هيئــة الرقابــة الشــرعية 
تحــول بــي إم آي بنــك الــى بنــك اســامي اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2015 وتصبــح عملياتــه متفقــة  مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية 

اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2015.

فــي 29 نوفمبــر 2016 ، قــرر مســاهمو بــي إم آي بنــك علــى نقــل عمليــات بــي إم آي بنــك إلــى المصــرف.  وفــي 17 أبريــل 2017 
ــمية  ــدة الرس ــي الجري ــا ف ــرها الحًق ــم نش ــي ت ــزي والت ــن المرك ــرف البحري ــل مص ــن قب ــال م ــل األعم ــى نق ــة عل ــت الموافق تم
بتاريــخ 20 أبريــل 2017. وقــام المصــرف بنقــل غالبيــة حقــوق بــي إم آي بنــك وتحمــل جميــع التزاماتــه وفًقــا لقيمهــا الدفتريــة.

خــال عــام 2016، اســتحوذ البنــك علــى حصــة قدرهــا %70 فــي مصــرف السام-سيشــيل المحــدود )“ASBS”( ، )المعــروف 
ســابًقا باســم “ BMIO “( وهــو بنــك خارجــي فــي سيشــيل. ويعمــل مصــرف السام-سيشــيل المحــدود بموجــب ترخيــص 
مصرفــي خارجــي صــادر عــن مصــرف سيشــيل المركــزي. وكان بنــك BMIO يعمــل بموجــب ترخيــص مصرفــي خارجــي صــادر 
ــذي  ــة وال ــال الصرفي ــة األعم ــص ممارس ــح ASBS ترخي ــم من ــو 2016 ، ت ــن 20 ماي ــارا م ــزي. واعتب ــيل المرك ــرف سيش ــن مص ع
ــة  ــة المتعلق ــراءات القانوني ــع اإلج ــن جمي ــاء م ــم االنته ــة. وت ــة والداخلي ــة الخارجي ــطة المصرفي ــة األنش ــه بممارس ــمح ل يس

بتخصيــص األســهم فيمــا تــم البــدء بتحويــل جميــع عمليــات ASBS لتكــون متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

ووفًقــا لائحــة قواعــد واجــراءات مصــرف البحريــن المركــزي CA-B.1.4 ولغــرض اإلفصــاح عــن الموجــودات  الموزونــة المخاطــر  
وحســاب مــاءة رأس المــال ، حصــل المصــرف علــى موافقــة مــن مصــرف البحريــن المركــزي لتجميــع  الموجــودات  الموزونــة 
ــع  ــن جمي ــزًءا م ــكل ج ــر  لـــ ASBS  ال تش ــة المخاط ــودات  الموزون ــت  الموج ــي اصبح ــك ASBS وبالتال ــة ببن ــر  الخاص المخاط

اإلفصاحــات الــواردة فــي وثيقــة اإلصــاح المتعلقــة بـــ بــازل 3.

 ASB Biodiesel خــال الســنة ، أعــادت المجموعــة تقييــم مشــاركتها مــع شــركة زميلــة وأصولهــا الخاضعــة لــإلدارة وهــي 
)“Biodiesel”(  1 ، وهــي شــركة تأسســت فــي جــزر كايمــان ولهــا عمليــات يقــع مقرهــا فــي هونــغ كونــغ وتقــوم بتصنيــع 

 .Biodiesel الديــزل الحيــوي، وكان لــدى المجموعــة أيًضــا مخاطــر تمويــل كبيــرة لشــركة

واعتمــادا علــى المشــاركة المســتمرة للمجموعــة ودعمهــا لألعمــال وزيــادة التغيــرات فــي مخاطرهــا الناجمــة  عــن العمليــات، 
ــرف  ــا الط ــة بصفته ــركة ذات الصل ــطة الش ــى أنش ــيطرة عل ــن الس ــت م ــد تمكن ــة ق ــأن المجموع ــات ب ــت التقييم ــد أوضح فق
 Biodiesel“ ــم ــا بإس ــا مع ــار اليهم ــا )ويش ــد ASB Biodiesel وفروعه ــة بتوحي ــت المجموع ــك، قام ــا لذل ــي. ووفًق األساس

Group”( اعتبــاًرا مــن 30 ســبتمبر 2018، وهــو التاريــخ الــذي تــم فيــه االســتحواذ.

يعمــل المصــرف وشــركتة الرئيســية التابعــة  مــن خــال 10 فــروع فــي مملكــة البحريــن وفــرع واحــد فــي سيشــيل ويقــدم 
مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية. وتشــمل أنشــطة المصــرف إدارة 
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حســابات االســتثمار فــي تقاســم األربــاح ، وتقديــم عقــود التمويــل اإلســامي ، والتعامــل فــي العقــود الماليــة المتوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة اإلســامية كأصيــل/ وكيــل ، وإدارة العقــود الماليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وغيرهــا مــن 
األنشــطة المســموح بهــا بموجــب الخدمــات المصرفيــة اإلســامية المنظمــة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي،  ويشــار إلــى 

المصــرف مــع الشــركات التابعــة لــه باســم “المجموعــة”.

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة واإلفصاحــات التنظيميــة لمــاءة رأس المــال للمجموعــة علــى أســاس ثابــت حيثمــا ينطبــق 
. لك ذ

الجدول 2.1: المؤشرات المالية الرئيسية )P.D 1.3.9  أ ب ج(

)ألف دينار بحريني(                                                                                               

ديسمبر 
2013

ديسمبر 
2014

ديسمبر 
2015

ديسمبر 
2016

ديسمبر 
2017

ديسمبر 
2018

26,087 46,068 58,898 63,000 62,190 56,719 اجمالي دخل التشغيل

12,372 15,821 10,548 16,096 18,055 18,520 الربح الصافي 

1,088,252 1,955,297 1,656,643 1,681,293 1,589,228 1,710,310 مجموع الموجودات

246,097 328,803 320,002 324,899 303,837 304,822 مجموع حقوق المساهمين 

ديسمبر 
2013

ديسمبر 
2014

ديسمبر 
2015

ديسمبر 
2016

ديسمبر 
2017

ديسمبر 
2018 النسب الرئيسية 

8.3 8.0 5.8 7.6 8.5 8.7 العائد على كل سهم )فلس(

1.2 1.0 0.6 1.0 1.1 1.1 العائد على متوسط الموجودات )%(

5.4 5.5 3.3 5.0 5.7 6.1  العائد على متوسط حقوق
المساهمين )%(

43.7 57.3 44.7 41.4 39.0 44.0 التكلفة الى دخل التشغيل )%(

60.5 67.7 86.2 66.5 83.0 81.0 نسبة مدفوعات األرباح )%(

3.6 3.8 5.4 4.2 6.1 7.0 نسبة حصيلة األرباح )%(

2.6% 2.8% 3.3% 2.7% 3.2% 2.9%
هامش صافي الربح على الموجودات 

اإلسامية )%(
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جدول 2.2 الملخص المالي

)ألف دينار بحريني(                                                                                              
ديسمبر  

2013
ديسمبر 

2014
ديسمبر 

2015
ديسمبر 

2016
ديسمبر 

2017
ديسمبر 

2018 المركز المالي الموحد

86,097 277,751 152,572 131,990 66,351 82,587 نقد وأرصدة ادى البنوك المركزية 

102,937 145,789 350,474 358,269 363,569 354,215 صكوك سيادية

118,227 182,110 103,345 182,452 141,225 163,305 ودائع  لدى المؤسسات المالية االخرى 

91,106 88,193 50,472 28,934 10,419 9,222 صكوك تجارية

289,371 470,880 491,353 478,798 532,535 568,905 تمويل الموجودات 

110,631 141,052 155,217 188,485 213,238 256,892 تمويل الموجودات المؤجرة 

125,923 147,096 123,514 122,073 111,325 107,508 استثمارات ليست للتداول

66,718 65,149 68,786 51,863 66,782 74,261 عقارات استثمارية

65,891 59,262 49,021 17,781 6,448 6,290 عقارات تطوير

8,537 10,492 9,994 10,561 16,835 15,972 استثمار في شركات زميلة

22,814 341,552 75,924 64,276 34,530 45,182 موجودات أخرى

- 25,971 25,971 25,971 25,971 25,971 الشهرة

- - - 19,840 - - الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

106,796 121,266 120,795 132,032 154,765 144,125 ودائع من المؤسسات المالية االخرى

584,365 1,034,052 842,570 723,439 602,784 705,924 ودائع العماء

70,532 226,648 224,366 279,609 283,886 251,842 الحسابات الجارية للزبائن

23,637 21,337 35,986 91,837 79,986 155,543 تمويل مرابحة ألجل

30,979 195,039 50,573 49,260 45,089 48,293 مطلوبات أخرى

- - - 11,421 - - مطلوبات متعلقة بأصول مصنفة كمحتفظ 
بها للبيع

25,846 28,152 62,351 68,796 118,881 99,761 أصحاب حسابات أسهم اإلستثمار

ديسمبر  
2013

ديسمبر 
2014

ديسمبر 
2015

ديسمبر 
2016

ديسمبر 
2017

ديسمبر 
2018 رأس المال

21.4 18.7 20.1 21.6 21.4 20.6 ماءة رأس المال )%( 

22.6 16.8 19.3 19.3 19.1 17.8 األسهم / إجمالي الموجودات )%(

2.8x 4.3x 3.5x 3.3x 3.3x 3.5x إجمالي ودائع العماء / حقوق الملكية 
)مرات(

ديسمبر 
2013

ديسمبر 
2014

ديسمبر 
2015

ديسمبر 
2016

ديسمبر 
2014

ديسمبر 
2018 السيولة والنسب األخرى

36.8 31.3 39.0 39.7 46.9 48.3 عقود التمويل اإلسامي / إجمالي 
الموجودات )%( 

42.4 26.4 39.4 36.2 36.2 33.2 االستثمارات / إجمالي الموجودات )%( 

28.2 31.7 36.6 40.0 35.9 35.1  / إجمالي الموجودات )%(  الموجودات 
السائلة

318.8 237.7 211.5 193.1 141.8 170.7 الموجودات السائلة / ودائع حساب االستثمار 
الجاري وغير المقيد )%(

62.6 65.9 68.2 63.8 63.3 61.8 ودائع العماء / إجمالي الموجودات )%(

10.9 9.3 6.2 10.9 8.9 9.5 مستحقات من البنوك والمؤسسات المالية / 
إجمالي الموجودات 

110.7 150.2 85.6 138.2 91.3 113.3 الموجودات بين البنوك / المطالبات بين 
البنوك

58.8 47.5 57.3 62.3 74.2 78.1 عقود التمويل اإلسامي / ودائع العماء

191.0 457.0 368.0 333.0 322.0 341.0 عدد الموظفين
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المجموعة  وهيكلة رأس المال   3

هيكل المجموعة  3.1

تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة علــى البيانــات الماليــة للمصــرف وشــركاته التابعــة )ويشــار إليهــا مجتمعــة بـــ 
“المجموعــة”( كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. كانــت الشــركات الفرعيــة والتابعــة الرئيســية كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 

والتعامــل ألغــراض ماءمــة رأس المالــي علــى النحــو التالــي:

المعاملة البنكية  تصنيف الكيان
CA حسب وحدة الشركة التابعة

تجميع الموجودات الموزونة المخاطر 
والمعتمدة من قبل مصرف البحرين 

المركزي في 28 يونيو 2016
شركة مصرفية تابعة مصرف السام-سيشيل

وزن مخاطر التعرض لاستثمار

وحدة تجارية كناز القدم للعقارات االستثمارية ذ.م.م

وحدة تجارية كناز الهملة  للعقارات االستثمارية ذ.م.م

وحدة تجارية واحات المحرق للعقارات االستثمارية ذ.م.م

وحدة تجارية برج القرب

وحدة تجارية ASB بايوديزل 1

وزن مخاطر التعرض لاستثمار

الشركات الزميلة

وحدة مالية  مصرف السام الجزائر

وحدة مالية بنك الخليج االفريقي

وزن مخاطر التعرض لاستثمار كيان تجاري

CSQ 1 وحدة العقارات 

شركة المنارة للتطوير ش.م.ب.

شركة ان. اس العقارية ذ.م.م

برج الجوار

شركة دراري لاستثمار ذ.م.م

برج الصفوة

REIT شركة السام جلوبال
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هيكل رأس المال   3.2

يتألــف إجمالــي رأس مــال المجموعــة وقــدره 290,332 ألــف دينــار بحرينــي مــن رأس مــال CET 1 و AT1 و العنصــر 2 الموضــح 
)PD 1.3.11( :بالتفصيــل فــي الجــدول التالــي

وكان رأس المــال الصــادر والمدفــوع للمجموعــة 214,093 ألــف دينــار بحرينــي فــي 31 ديســمبر 2018، ويتكون مــن 2,140,931 
)PD 1.3.11( .ألــف ســهم بقيمــة 0.100 دينــار بحريني لــكل ســهم

وتعتقد اإلدارة بأن هيكل رأس المال الحالي يغطي األنشطة الحالية والمستقبلية للمجموعة.

)PD 1.3.12, 13, 14, 15, 16( جدول 3.1 تفاصيل قاعدة رأس مال المصرف

)ألف دينار بحريني(

T2

رأس مال 
إضافي  

المستوى 1
AT 1

األسهم 
العادية 

المستوى 1
CET1

214,093 األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل

)3,855( اسهم الخزينة

18,998 احتياطي قانوني

12,209 ربح السهم 

5,219 األرباح المستبقاة

18,499 صافي الدخل / الخسائر المتراكمة المؤقتة الحالية

199 األرباح والخسائر غير المحققة من الصكوك المالية المتاحة للبيع

)3,195( األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل الى العمات األجنبية 

18,383
األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقييم حقوق المساهمين بالقيمة 

العادلة

182
 مجموعة حقوق األقلية في الشركات المصرفية التابعة 

مع اإلقرار برأس مال  األسهم العادية المستوى1

280,732
 إجمالي رأس مال االسهم العادية المستوى 1 

قبل التسويات التنظيمية

ناقصا:

)25,971( الشهرة

254,761  إجمالي حقوق المساهمين من المستوى 1 
بعد التسويات التنظيمية أعاله

17 13 األوراق المالية الصادرة عن البنوك التابعة ألطراف ثالثة

23,589 احتياطي إعادة تقييم الموجودات- الممتلكات والمنشآت والمعدات

11,952 مخصصات خسائر التمويل العامة

35,557 13 T2 االجمالي المتاح من رأس المال االضافي 1 و

254,774 مجموع العنصر 1

290,332 )PD 1.3.20 a( إجمالي رأس المال
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 جدول 3.2

)ألف دينار بحريني(

التعرضات لالخطار الموزونة

السوق العمليات االئتمانات

2,306 100,699 1,294,727 التعرضات للمخاطر الموزونة )تمويل ذاتي(

- - 6,886 التعرضات للمخاطر الموزونة )حساب االستثمار غير المقيد(

- 644 2,878 تجميع التعرضات الموزونة للمخاطر

2,306 101,343 1,304,492 التعرضات للمخاطر الموزونة بعد التجميع

1,408,140 مجموع التعرضات الموزونة للمخاطر

مجموع رأس 
المال T 1

األسهم 
العادية 

المستوى1

20.62% 18.09% 18.09%
 )PD 1.3.20( النسبة المئوية لمجموع التعرضات الموزونة للمخاطر 

)نسبة مالءة رأس المال(

10.00% 8.00% 6.50%
 الحد األدنى المطلوب لمصرف البحرين المركزي بموجب اتفاقية بازل 3 

 )CCB قبل(

2.50% 2.50% 2.50% معدل االحتفاظ برأس المال )مصرف البحرين المركزي(

12.50% 10.50% 9.00% الحد األدنى المطلوب لمصرف البحرين المركزي بموجب اتفاقية بازل 3 
)CCB بعد(

*محســوبة وفًقــا لمــاءة رأس المــال - المجلــد 2 الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي. لــم يتــم اعتبــار ASBS كشــركة تابعــة ذات أهميــة 
حيــث أن رأســمالها التنظيمــي أقــل مــن %5 مــن قاعــدة رأس المــال الموحــدة للمجموعــة.  

نسب مالءة رأس المال   4

ال توجــد أي عوائــق تحــول دون تحويــل األمــوال أو إعــادة تخصيــص رأس المــال التنظيمــي ، وللمجموعــة رأس مــال كاف لدعــم 
)PD 1.3.16 و  PD 1.3.6.c( األنشــطة الحاليــة والمســتقبلية للمجموعــة

ادارة رأس المال      4.1

عملية تقييم ماءة رأس المال الداخلي

تهــدف إدارة رأس المــال للمجموعــة إلــى الحفــاظ علــى المســتوى األمثــل لــرأس المــال لتمكينهــا مــن متابعــة االســتراتيجيات 
التــي تقــدم قيمــة المســاهمين علــى المــدى الطويــل، مــع الحفــاظ دائًمــا علــى الحــد األدنــى لمتطلبــات النســب المحــددة مــن 

الجهــات الرقابيــة.

تشمل المبادئ األساسية إلدارة رأس المال :

المحافظة على رأس مال كاف كمانع للخسائر غير المتوقعة لحماية أصحاب المصلحة كالمساهمين والمودعين.	 

زيادة العائد على رأس المال وتحقيق عائد مستدام أعلى من تكلفة رأس المال.	 

تتــم مراقبــة مــاءة رأس مــال المجموعــة باســتخدام القواعــد والنســب التــي وضعتهــا لجنــة بــازل لإلشــراف المصرفــي والتــي 
اعتمدهــا مصــرف البحريــن المركــزي. والهــدف الرئيســي مــن إدارة رأس مــال المجموعــة هــو التأكــد مــن التزامهــا بمتطلبــات 
رأس المــال المفروضــة مــن الخــارج. وقــد امتثلــت المجموعــة بالكامــل بجميــع متطلبــات رأس المــال المفروضــة مــن الخــارج 

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018.

المجموعة  وهيكلة رأس المال  )تتمة(   3
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نبذة عن الموجودات الموزونة المخاطر و مخصص رأس المال   5

تبنــت المجموعــة المنهــج الموحــد لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومنهــج المؤشــر األساســي للمخاطــر التشــغيلية 
ألغــراض إعــداد التقاريــر للجهــات الرقابيــة. وفيمــا يلــي متطلبــات رأس المــال الموزونة المخاطــر والمخاطــر االئتمانية والســوقية 

والتشــغيلية للمجموعــة.

5.1  مخاطر االئتمان

)PD 1.3.21 a( تعريف  فئات التعرض لكل محفظة نموذجية

ــار المحفظــة االساســية  ــا لمعي ــة. وتصنــف التعرضــات وفًق ــر ممول ــة وغي لــدى المجموعــة محفظــة ائتمانيــة متنوعــة ممول
ــازل 3 لمصــرف البحريــن المركــزي والتــي تغطــي النهــج الموحــد لمخاطــر  لمــاءة رأس المــال المذكــورة فــي إطــار اتفاقيــة ب

ــان. االئتم

ــة  ــودات الموزون ــتخاص الموج ــي اس ــتخدمة ف ــر المس ــب أوزان المخاط ــى جان ــل إل ــرف المقاب ــات الط ــاف فئ ــي أوص ــا يل فيم
ــر: المخاط

أ. مطالبات على الحكومات

 تتعلــق بالتعرضــات للحكومــات وبنوكهــا المركزيــة. يتــم وزن المخاطــر بالنســبة للبحريــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــذه  ــف ه ــم تصني ــث يت ــبة %0 حي ــرى بنس ــيادية األخ ــات الس ــع الجه ــى جمي ــات عل ــح وزن للمطالب ــم من ــا يت ــبة %0 فيم بنس
المطالبــات وتمويلهــا بالعملــة المحليــة ذات الصلــة بتلــك الســيادة. ويتــم تصنيــف المخاطــر علــى المطالبــات الســيادية، 

ــة. ــا االئتماني ــى تصنيفاته ــاًء عل ــاه ، بن ــورة أع ــك المذك ــاف تل بخ

ب. مطالبات على مؤسسات القطاع العام

تــم تخصيــص وزن %0 لمخاطــر مؤسســات القطــاع العــام فــي البحريــن، أمــا جهــات القطــاع العــام الســيادية األخــرى، فقــد 
خصصــت لهــا الجهــات الرقابيــة المحليــة نســبة %0 كــوزن للمخاطــر بالعملــة المحليــة ذات الصلــة، ويتــم تعييــن وزن المخاطــر 
بنســبة %0 مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي. تتــم موازنــة مؤسســات القطــاع العــام بخــاف تلــك المذكــورة أعــاه بنــاًء 

علــى تصنيفاتهــا االئتمانيــة.

ج. مطالبات على البنوك

يتــم وزن المخاطــر علــى البنــوك بنــاًء علــى التصنيفــات المخصصــة لهــا مــن قبــل وكاالت التصنيــف الخارجيــة ، ومــع ذلــك، قــد 
يتــم تحديــد وزن للمطالبــات قصيــرة األجــل علــى البنــوك المدرجــة محلًيــا بنســبة %20 عندمــا تكــون هــذه المطالبــات علــى 
البنــوك ذات تاريــخ اســتحقاق أصلــي قــدره ثاثــة أشــهر، أو أقــل ويتــم تصنيــف المطالبــات وتمويلهــا أمــا بالدينــار البحرينــي أو 

بالــدوالر األمريكــي.

وتحــدد أوزان المخاطــر التفضيليــة التــي تعــد بفئــة واحــدة أفضــل مــن مخاطــر المطالبــات القياســية الموزونــة علــى البنــوك 
األجنبيــة المرخصــة فــي البحريــن ذات أجــل اســتحقاق أصلــي مدتــه ثاثــة أشــهر أو أقــل مقومــة وممولــة بالعملــة المحلية ذات 
الصلــة. ويســمح بــأوزان المخاطــر التفضيليــة للمطالبــات آلجــال قصيــرة للبنــوك المرخــص لهــا فــي اختصاصــات قضائيــة أخــرى 

فقــط إذا ســمح المشــرف المعنــي أيضــا بــأوزان المخاطــر التفضيليــة لآلجــال القصيــرة علــى البنــوك التابعــة لــه.

ــة  ــات المتعلق ــى المطالب ــة عل ــك المطبق ــن تل ــل م ــرة أق ــى وزن مخاط ــف عل ــر مصن ــك غي ــى بن ــة عل ــة مطالب ــل أي ــن تحص ول
بالســيادة علــى التأســيس. ويتــم تحديــد وزن المخاطــر علــى االســتثمارات الكبيــرة فــي الديــون الثانويــة للبنــوك واألوراق الماليــة 
الهيئــات الماليــة بنســبة %250 واالســتثمارات التــي تتجــاوز %15 مــن األســهم العاديــة المســتوى1 للبنــك ، ثــم ســيتم خصــم 

المبلــغ الزائــد مــن رأس مــال البنــك.

د.مطالبات على محفظة الشركات، بما في ذلك شركات التأمين

تعتبــر المطالبــات علــى محفظــة الشــركات بمــا فــي ذلــك شــركات التأميــن بأنهــا ذات موزونــة المخاطــر علــى أســاس 
.100% الشــركات غيــر المصنفــة بنســبة  أوزان مخاطــر مطالبــات  التصنيفــات االئتمانيــة. ويتــم تحديــد 

هـ. مطالبات على محفظة التجزئة التنظيمية

تخصــص لمطالبــات التجزئــة المشــمولة فــي محفظــة التجزئــة التنظيميــة مخاطــر موزونــة نســبتها %75 )باســتثناء عقــود 
ــرف  ــراءات مص ــد  واج ــي قواع ــورة ف ــر المذك ــي بالمعايي ــت تف ــتحقاقها( ، إذا كان ــد اس ــات موع ــي ف ــامي الت ــل اإلس التموي

ــزي. ــن المرك البحري

 و. الرهون العقارية

تخضــع المطالبــات المضمونــة برهــن علــى الرهونــات الســكنية والعقــارات التجاريــة لحــد أدنــى مــن المخاطــر بنســبة %35 و 
%75 و %100 علــى التوالــي.
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)PD 1.3.22 a( ز.الذمم المدينة التي مضى موعد استحقاقها

الجــزء غيــر المضمــون مــن حســابات الذمــم المدينــة وذمــم اإليجــارات )بخــاف عقــد تمويــل الرهــن العقــاري الســكني 
المؤهــل( المتأخــرة عــن الســداد ألكثــر مــن 90 يومــا، فإنــه يتــم وزن حســب مخاطرهــا علــى النحــو التالــي )مخصوًمــا منهــا 

ــة(: ــطوبة معين ــغ مش ــاملة مبال ــددة ش ــات مح مخصص

وزن المخاطر بنسبة %150 عندما تقل المخصصات المحددة عن %20 من المبلغ المستحق من التسهيل. )أ( 

%20 أو أكثــر مــن المبلــغ المســتحق مــن  %100 عندمــا تكــون المخصصــات المحــددة  وزن المخاطــر بنســبة  )ب( 
التســهيل.

ح. االستثمار في األوراق المالية والصكوك

يتم وزن االستثمارات في األسهم المدرجة بنسبة %100 و %150 اذا كانت غير مدرجة. 

ط. االحتفاظ بالعقارات

جميــع العقــارات المملوكــة مــن قبــل البنــوك )أي تلــك المملوكــة بصــورة مباشــرة او كشــركات فرعيــة او تابعــة او أي ترتيبــات 
أخــرى مثــل التروســتات  او الصناديــق او صناديــق  التروســتات اإلســتثمارية العقاريــة( يجــب أن تكــون موزونــة بالمخاطــر بنســبة 
%200، فــي حيــن يتــم وزن المخاطــر فــي االســتثمارات فــي الشــركات العقاريــة المدرجــة واالســتثمارات فــي الشــركات 
العقاريــة غيــر المدرجــة بنســبة %300 و %400 علــى التوالي.كمــا يتــم وزن المخاطــر بالنســبة للعقــارات التــي يشــغلها البنــك 

بنســبة 100%.

ي.الموجودات االخرى

يتم وزن مخاطر الموجودات األخرى بنسبة 100%.

الجدول 5.1 المخاطر الممولة وغير الممولة

)ألف دينار بحريني(

مساهمة األسهم والحسابات الجارية

الحد األدنى 
من رأس المال

الموجودات 
المعدلة 
المخاطر

صافي مخاطر 
اإلئتمان

ادارة عالقات 
الزبائن

اجمالي 
مخاطر 
اإلئتمان نوع المخاطر

1,187 9,498 79,495 - 79,495 النقد واألرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

618 4,945 352,934 - 352,934 صكوك سيادية

5,047 40,374 63,250 - 63,250 ايداعات مع مؤسسات مالية

1,155 9,242 9,242 - 9,242 صكوك تجارية

11,777 94,219 125,832 44,036 169,868 تمويل بالمرابحة

37,413 299,300 351,428 26,001 377,429 تمويل بالمضاربة

3,083 24,664 24,781 - 24,781 مشاركة

354 2,836 3,399 - 3,399 بطاقات ائتمان

13,904 111,229 150,863 108,419 259,282 تمويل الموجودات المؤجرة 

52,603 420,826 108,970 - 108,970 استثمارات ليست للتداول

18,565 148,523 74,261 - 74,261 عقارات استثمارية

1,573 12,581 6,290 - 6,290 عقارات تطوير

6,411 51,289 16,938 - 16,938 استثمارات في شركات زميلة

2,608 20,861 18,970 - 18,970 موجودات أخرى

156,298 1,250,385 1,386,653 178,456 1,565,108 مجموع المخاطر الممولة

5,543 44,343 56,915 - 56,915 مطلوبات والتزامات طارئة 

5,543 44,343 56,915 - 56,915 مجموع المخاطر غير الممولة

360 2,878 - - -
تجميع الموجودات المعدلة المخاطر 

لمصرف السام-سيشيل المحدود

162,201 1,297,606 1,443,568 178,456 1,622,024 اجمالي المخاطر
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مساهمة أصحاب حسابات  أسهم االستثمار    

الحد األدنى 
من رأس المال

الموجودات 
المعدلة 
المخاطر

صافي مخاطر 
اإلئتمان

ادارة عالقات 
الزبائن

اجمالي 
مخاطر 
اإلئتمان نوع المخاطر

861 6,886 99,691 - 99,691 ايداعات مع مؤسسات مالية

861 6,886 99,691 - 99,691 مجموع المخاطر الممولة

- - - - - مطلوبات والتزامات طارئة

- - - - - مجموع المخاطر غير الممولة

861 6,886 99,691 - 99,691 اجمالي المخاطر

الماحظــة أ: وفقــا لمتطلبــات اإلفصــاح العــام، فقــد تــم اســتقاء اإلفصــاح عــن متطلبــات رأس المــال التنظيمــي لمخاطــر اإلئتمــان بموجــب 
ــاًء علــى اســتمارة PIRI المقدمــة مــن قبــل المصــرف الــى مصــرف البحريــن المركــزي. النهــج الموحــد مــن المســتندات المعــدة بن

الماحظة ب: تم التوصل الى اجمالي مخاطر اإلئتمان بعد أخذ ما يلي في اإلعتبار:

ادخال المخاطر غير الممولة ) بعد  عامل تحويل اإلئتمان CCF(، و

الماحظــة ج: بلغــت المخاطــر غيــر الممولــة ) قبــل عامــل تحويــل اإلئتمــان CCF( كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 مبلغــا وقــدره 
121,613 دينــار بحرينــي. 

)PD 1.3.26 a(  تركز مخاطر زائدة 

تنشــا التركيــزات عندمــا يكــون عــدد مــن األطــراف ضالعيــن فــي نشــاطات تجاريــة مماثلــة او نشــاطات فــي نفــس المنطقــة 
الجغرافيــة او لهــا نفــس مامــح قتصاديــة متشــابهة ممــا تتســبب فــي كــون قدراتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة 
متأثــرة بنفــس الطريقــة مــن جــراء التغييــرات فــي األحــوال اإلقتصاديــة او السياســية او غيرهــا. وتشــير التركيزات الى الحساســية 

النســبية ألداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى صناعــة معينــة او موقــع جغرافــي محــدد.

ــرة للمخاطــر، فقــد تــم الحــرص علــى أن تشــمل سياســات واجــراءات المجموعــة توجيهــات  ــزات كبي ومــن أجــل تفــادي تركي
ــزات  ــي التركي ــم ف ــم التحك ــة. ويت ــة متنوع ــاظ بمحفظ ــة واالحتف ــد وللجه ــة للبل ــدود المخصص ــى الح ــز عل ــددة للتركي مح

التــي يتــم التعــرف عليهــا لمخاطــر اإلئتمــان وإدارتهــا تباعــا.

ــم  ــة وذم ــم المدين ــى الذم ــر عل ــل المخاط ــي تمث ــامية والت ــل اإلس ــود التموي ــة لعق ــات االئتماني ــي التعرض ــي اجمال ــا يل فيم
)PD 1.3.17( )PD 1.3.25 b, c( .مدفوعــات اإليجــار المغطــاة بضمانــات مؤهلــة

)PD 1.3.26 b( الجدول 5.2 اجمالي التعرضات االئتمانية

)ألف دينار بحريني(                                                                                               

 الضمانات المؤهلة المحتفظ بها 
)بعد التعديالت المناسبة(*

المجموع عقارات ضمانات
أسهم 

حكومية نقد

التعرضات 
االئتمانية 

الحالية 
الصافية

صافي 
المزايا

القيمة 
العادلة 

اإليجابية 
)ناقصا 

مخصصات 
معينة(

التعرضات االئتمانية 
الحالية حسب 

نوعية عقود التمويل 
اإلسالمية

59,843 - - 38,613 21,229 169,868 - 169,868 تمويل بالمرابحة

40,532 - - - 40,532 377,429 - 377,429 تمويل بالمضاربة

172,227 170,331 - - 1,896 259,282 - 259,282

تمويل الموجودات 
المؤجرة )اجارة منتهية 

بالتمليك(

- - - - - 24,781 - 24,781 مشاركة

- - - - - 3,399 - 3,399 بطاقات ائتمان 

272,601 170,331 - 38,613 63,656 834,759 - 834,759 المجموع

* يعتبر أعلى وأكثر من الضمان اإلضافي، بأنه مؤهل
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تركيزات مخاطر االئتمان وحدودها العليا وإدارة المحافظ 

إن المســتوى األول  للحمايــة مقابــل خطــر ائتمانــي غيــر مناســب هــو عبــر البلــد والحــدود المعينــة الــى جانــب الحــدود اإلئتمانيــة 
ــة  ــان الخاص ــر االئتم ــي مخاط ــم ف ــة والتحك ــم مراقب ــم يت ــن ث ــر، وم ــة المخاط ــن لجن ــددة م ــل المح ــك العمي ــل وبن للعمي

بالعمــاء مــن األفــراج او البنــوك العمــاء مــن خــال صاحيــات موافقــة هرميــة متدرجــة مفوضــة للمســئولين. 

وتتــم مراقبــة التركيــزات ذات األســماء المفــردة بصــورة فرديــة. وحســب أنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي للضامنيــن 
ــزي ألي  ــن المرك ــرف البحري ــة مص ــى موافق ــول عل ــن الحص ــي البحري ــت ف ــي تأسس ــوك الت ــن البن ــب م ــه يتطل ــن، فإن المنفردي
ــوع رأس  ــن مجم ــاوز %15 م ــا يتج ــا بم ــة ببعضه ــراف المتصل ــن األط ــة م ــرد او مجموع ــرف منف ــا ألي ط ــط له ــات مخط تعرض

ــال.  الم

كجــزء مــن ادارة مخاطــر اإلئتمــان، يقــوم المصــرف بــإدارة المحفظــة اإلئتمانيــة بهــدف تقييــد التركيــزات واالحتفــاظ بســيولة 
مناســبة ومضاعفــة عوائــده. ويتــم ذلــك بالتنســيق مــع أقســام األعمــال التجاريــة ووحــدت الدعــم. 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 كانــت تعرضــات المجموعــة التــي تتجــاوز %15 مــن حــدود الضامنيــن مقابــل األطــراف المنفــردة 
.)PD 1.3.23 f( )وباســتثناء تعرضــات مصــرف البحريــن المركــزي مبلغــا وقــدره  )صفــر

                                                                                                                                                   )PD 1.3.23 a( الجدول 5.3 اجمالي التعرضات االئتمانية

)ألف دينار بحريني(

مساهمة األسهم والحسابات الجارية 

متوسط اجمالي 
االئتمانات

اجمالي التعرض 
اإلئتماني نوع التعرض

70,713 82,587 نقد وأرصدة ادى البنوك المركزية 

360,548 354,215 صكوك سيادية

57,303 63,544 ودائع  لدى المؤسسات المالية االخرى 

9,000 9,222 صكوك تجارية

541,772 568,905 تمويل الموجودات 

235,973 256,892 تمويل الموجودات المؤجرة 

109,648 107,508 استثمارات ليست للتداول

74,749 74,261 عقارات استثمارية

6,369 6,290 عقارات تطوير

16,324 15,972 استثمار في شركات زميلة

41,248 45,182 موجودات أخرى

25,971 25,971 الشهرة

1,549,917 1,610,549 إجمالي التعرضات الممولة

119,393 98,883 المطلوبات الطارئة وااللتزامات

119,393 98,883 اجمالي التعرضات الغير ممولة

1,669,310 1,709,432 اجمالي التعرضات
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مساهمة حسابات أصحاب أسهم اإلستثمار

متوسط اجمالي 
االئتمانات*

اجمالي التعرض 
اإلئتماني نوع التعرض

99,939 99,761 ودائع مع مؤسسات مالية

99,939 99,761 اجمالي التعرضات المالية

- - المطلوبات الطارئة وااللتزامات

- - اجمالي التعرضات الغير ممولة

99,939 99,761 اجمالي التعرضات

*احتسبت المجموعة اجمالي تعرضات المخاطر اإلئتمانية باالعتماد على متوسط األرصدة ربع السنوية.

التقليل من المخاطر والضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى 

يعتمــد مبلــغ ونــوع الضمــان علــى تقييمــات مخاطــر اإلئتمــان للطــرف المعنــي. وتشــتمل أنــواع الضمانــات فــي األســاس علــى 
ــام  ــق النظ ــد تطبي ــن )بع ــات الزبائ ــة إلدارة عاق ــات المؤهل ــت الضمان ــوك. بلغ ــات البن ــارات وضمان ــى العق ــن عل ــد والره النق

ــي.  ــار بحرين ــف دين ــدره 272,601 أل ــا وق ــة( مبلغ ــات الرقابي ــات الجه ــب متطلب ــي حس الهرم

تقــوم اإلدارة بمتابعــة القيمــة الســوقية للضمــان وتطلــب ضمانــات اضافيــة بموجــب اإلتفاقيــة ذات العاقــة ومــن ثــم تتابــع 
القيمــة الســوقية للضمانــات التــي تــم الحصــول عليهــا أثنــاء قيامهــا بمراجعــة مخصــص الخســائر الناتجــة عــن نــزول قيمتهــا 
ــية  ــة الرئيس ــات المقاص ــن اتفاقي ــتفادة م ــرف باإلس ــوم المص ــا يق ــارة.  كم ــة واألج ــهيات المضارب ــق بتس ــا يتعل ــك فيم وذل

)PD 1.3.25 a( .ــبا ــون مناس ــا يك ــة حيثم ــراف المقابل ــع األط )Master Netting Agreements( م

ــواع الضامنيــن البنــوك والمؤسســات الماليــة المصنفــة والجهــات الســيادية المصنفــة مــن قبــل جهــات التقييــم  وتشــمل أن
اإلئتمانــي الخارجيــة الــى جانــب الضمانــات الشــخصية لمجلــس إدارة/موظفــي اإلدارة التنفيذيــة للمقتــرض واألفــراد مــن ذوي 
المداخيــل العاليــة، علمــا بــأن الضمانــات التــي يطلبهــا المصــرف هــي ال رجعــة فيهــا وغيــر مشــروطة. ويخضــع الوضــع المالــي 

للضامــن للمراجعــة لتحديــد القيمــة التجاريــة للضمــان. 

كمــا يطلــب المصــرف ضمانــات اضافيــة حيثمــا وحينمــا يتــم تقييــم الضمــان الــذي تــم الحصــول عليــه فــي األصــل بســعر أقــل 
مــن الحــد األدنــى المطلــوب حســب نســبة القــرض مقابــل القيمــة )LTV( الخاصــة بالضمــان. كمــا أنــه حيثمــا ال يكــون العميــل 
ليــس فــي وضــع لتقديــم ضمــان اضافــي، تقــوم المجموعــة بالتشــاور مــع الدائــرة القانونيــة بتقييــم مــا يتوفــر مــن الخيــارات 

القانونيــة والتعاقديــة. 

ــراء  ــن إج ــة م ــة المقدم ــات المحسوس ــث للضمان ــرف الثال ــم الط ــهيل وتقيي ــدء بالتس ــد الب ــه عن ــن أن ــة م ــد المجموع وتتأك
مراجعــة ســنوية علــى التســهيل حيــث يتــم الحصــول علــى التقييــم المعــدل للضمــان مــن طــرف ثالــث علــى أن يتــم اعتمــاد 

المقيــم مــن الطــرف الثالــث مــن قبــل المصــرف.

ــوف  ــر س ــأ أخي ــتحق. وكملج ــهيل المس ــديد التس ــة تس ــة كيفي ــرف لمناقش ــع الط ــة م ــل المجموع ــف، تعم ــة التخل ــي حال ف
ــتحق.  ــزام المس ــديد اإللت ــي لتس ــرف المعن ــول الط ــتخدم أص تس
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التوزيع الجغرافي للتعرضات  5.1.1 

ــة  ــرض الخاص ــر التع ــه مخاط ــد في ــذي توج ــد ال ــب البل ــده حس ــى ح ــة عل ــة جغرافي ــر كل منطق ــات  او مخاط ــدد التعرض تح
ــي  ــات الت ــى التصنيف ــتند إل ــدان ، تس ــدودا للبل ــقوفا وح ــك س ــة بالبن ــدول الخاص ــر ال ــة مخاط ــدد سياس ــث تح ــهيل، حي بالتس
تــم تعيينهــا للبلــد مــن قبــل مؤسســات تقييــم االئتمانــات الخارجيــة )ECAIs(. وُتقــدم حــدود التعــرض إلــى لجنــة التدقيــق 
والمخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة كل ثاثــة أشــهر.  وفيمــا يلــي التوزيــع الجغرافــي للتعرضــات حســب نوعيــة المخاطــر 
)بمــا فــي ذلــك عقــود التمويــل واالســتثمارات غيــر التجاريــة واالســتثمارات فــي العقــارات وممتلــكات التطويــر واالســتثمار فــي 

الشــركات الزميلــة( والممولــة أو غيــر الممولــة:

       )PD 1.3.23 b(  5.4 جدول

)ألف دينار بحريني(

مساهمة األسهم والحسابات الجارية

المجموع أخرى
شمال 
أمريكا

آسيا 
والمحيط 

الهادئ أوروبا
الوطن 
العربي

دول مجلس 
التعاون  نوع التعرض

82,587 3,421 13,766 244 16,581 12 48,563
النقد واألرصدة لدى البنوك والمصرف 

المركزي

354,215 3,559 - 2,665 - - 347,991 صكوك سيادية

63,544 365 3,516 - - - 59,663 الودائع مع المؤسسات المالية

9,222 - - 1,912 - - 7,310 صكوك تجارية

568,905 11,735 6 1 6,558 40,250 510,355 تمويل الموجودات

167,696 11,008 - - 6,557 40,246 109,885 تمويل بالمرابحة

373,136 727 - - - - 372,409 تمويل بالمضاربة

24,767 - - - - - 24,767 مشاركة

3,306 - 6 1 1 4 3,294 بطاقات االئتمان

256,892 337 - - - - 256,555 تمويل الموجودات المؤجرة 

107,508 5,283 358 - - - 101,867 الموجودات غير التجارية

74,261 - - - - - 74,261 عقارات استثمارية

6,290 - - - 6,290 - - العقارات المطورة

15,972 3,463 - - 5,963 6,546 - استثمارات في شركات زميلة

45,182 3,133 - 24,794 8 - 17,247 موجودات أخرى

25,971 - - - - - 25,971 الشهرة

1,610,549 31,296 17,646 29,616 35,400 46,808 1,449,783 إجمالي التعرضات الممولة

98,883 - - 736 34 7,099 91,015 المطلوبات الطارئة وااللتزامات

98,883 - - 736 34 7,099 91,015 اجمالي التعرضات الغير ممولة

1,709,432 31,296 17,646 30,352 35,434 53,907 1,540,798 اجمالي التعرضات
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)PD 1.3.23 b(    5.5  جدول
)ألف دينار بحريني(

مساهمة حسابات أصحاب أسهم اإلستثمار

المجموع أخرى
شمال 
أمريكا

اسيا 
والمحيط 
الهاديء أوروبا

الوطن 
العربي

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي نوع التعرض

99,761 - - - - - 99,761 الودائع مع المؤسسات المالية

99,761 - - - - - 99,761 اجمالي التعرضات المالية

- - - - - - - المطلوبات الطارئة وااللتزامات

- - - - - - - اجمالي التعرضات غير الممولة

99,761 - - - - - 99,761 اجمالي التعرضات

جدول 5.6  التوزيع الجغرافي للمخاطر بما فيها الموجودات التي انخفضت قيمتها ومخصصات انخفاض 
)PD 1.3.23 i( القيمة ذات الصلة

)ألف دينار بحريني(

مساهمة األسهم والحسابات الجارية

خسائر االئتمان التي 
انحفضت قيمتها 
والمتوقعة مدى 

الحياة  )المرحلة 3(

إجمالي عقود 
التمويل التي 

انخفضت قيمتها

خسائر االئتمان المتوقعة  
لمدة 12 شهرًا  وخسائر 

االئتمان مدى الحياة التي 
لم تنخفض قيمتها 

)المرحلة 1 و 2(

اجمالي عقود 
التمويل المتخلفة 

عن التسديد   

)22,098( 74,157 )2,435( 92,658 دول مجلس التعاون الخليجي

)3,859( 4,217 - - أوروبا

)25,957( 78,374 )2,435( 92,658 االجمالي
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5.1.2  التعرضات والمخاطر حسب القطاع

 )PD 1.3.23 c(  جدول 5.7 التعرض حسب نوعية المخاطر اإلئتمانية

)ألف دينار بحريني(

مساهمة األسهم والحسابات الجارية

االجمالي أخرى الحكومة االفراد
مالحة 

جوية العقارات

المصارف 
والمؤسسات 

المالية
التجارة 

والصناعة نوع التعرض

82,587 6,366 29,142 - - - 47,079 -

النقد واألرصدة لدى 
البنوك و المصرف 

المركزي

354,215 - 354,215 - - - - - صكوك سيادية

63,544 - 23,002 - - - 40,542 -
الودائع مع 

المؤسسات المالية

9,222 3,408 4,094 - - 1,715 5 - صكوك تجارية

568,905 97,591 68,886 129,059 - 126,035 90,016 57,319 تمويل الموجودات

256,892 44,685 1,332 119,849 - 72,476 - 18,549
تمويل الموجودات 

المؤجرة 

107,508 21,022 - - 1,308 - 85,177 -
الموجودات غير 

التجارية

74,261 - - - - 74,261 - - عقارات استثمارية

6,290 - - - - 6,290 - - العقارات المطورة

15,972 - - - - - 15,972 -
استثمارات في 

شركات زميلة

45,182 1,550 2 6,963 0 9,617 3,816 23,234 موجودات أخرى

25,971 - - - - - 25,971 - الشهرة

1,610,549 174,622 480,673 255,870 1,308 290,394 308,578 99,103
إجمالي التعرضات 

الممولة

98,883 13,894 7,325 13,185 - 35,433 10,338 18,708
المطلوبات الطارئة 

وااللتزامات

98,883 13,984 7,325 13,185 - 35,433 10,338 18,708
اجمالي التعرضات 

الغير ممولة

1,709,432 188,516 487,998 269,055 1,308 325,828 318,916 117,811 اجمالي التعرضات

)PD 1.3.23 c( جدول 5.8 التعرض حسب نوع المخاطر اإلئتمانية

)ألف دينار بحريني(

مساهمة حسابات أصحاب أسهم اإلستثمار

االجمالي أخرى الحكومة االفراد
مالحة 

جوية العقارات

المصارف 
والمؤسسات 

المالية
التجارة 

والصناعة نوع التعرض

99,761 - - - - 99,761 -
استثمارات في 

شركات زميلة

99,761 - - - - 99,761 -
إجمالي التعرضات 

الممولة

- - - - - - -
المطلوبات الطارئة 

وااللتزامات

- - - - - - -
اجمالي التعرضات 

الغير ممولة

99,761 - - - - 99,761 - اجمالي التعرضات

نبذة عن الموجودات الموزونة المخاطر و مخصص رأس المال  )تتمة(    5



143 اتفاقية بازل 3 العنصر 3 اإلفصاحات )تتمة(

جدول 5.9 التعرض حسب القطاع بما فيها الموجودات التي انخفضت قيمتها وانخفاض ما يتعلق بها على 
)PD 1.3.23 h( :النحو التالي

)ألف دينار بحريني(

مساهمة األسهم والحسابات الجارية

خسائر االئتمان 
التي انحفضت 

قيمتها 
 والمتوقعة

 مدى الحياة 
)المرحلة 3(

إجمالي عقود 
التمويل التي 

انخفضت قيمتها

خسائر االئتمان المتوقعة  
لمدة 12 شهرًا  وخسائر 

االئتمان مدى الحياة التي لم 
تنخفض قيمتها )المرحلة 

1 و 2(

اجمالي عقود 
التمويل المتخلفة 

عن التسديد  نوع التعرض

)10,048( 20,185 )430( 12,149 التجارة والصناعة

)3,507( 26,039 - - المصارف والمؤسسات المالية

)5,891( 12,304 )828( 56,488 العقارات

)3,663( 14,559 )1,034( 20,977 االفراد

- - - - الحكومة

)2,849( 5,288 )144( 3,044 أخرى

)25,957( 78,374 )2,435( 92,658 االجمالي

 

)PD 1.3.24 d( جدول 5.10 الحركة في صافي مخصصات خسائر االئتمان / انخفاض القيمة

يتضمــن رصيــد مخصــص خســائر االئتمــان فــي الجــدول أدنــاه جميــع الموجــودات الماليــة والتعرضــات خــارج الميزانيــة باإلضافــة 
إلــى تمويــل الموجــودات. 

)ألف دينار بحريني(

اجمالي : الخسائر 
المتوقعة لالئتمان

المرحلة الثالثة: 
توقع خسارة 
االئتمان مدى 

الحياة -ائتمان 
متعثر

المرحلة الثانية: توقع خسائر 
االئتمان مدى الحياة -ائتمان 

غير متعثر

المرحلة االولى:
12 شهرا للخسائر 

المتوقعة لالئتمان نوع التعرض

89,593 65,559 16,052 7,982 الرصيد في بداية السنة

- )843( )485( 1,328
-تحويل إلى المرحلة 1: 12 شهرا 

للخسائر المتوقعة لائتمان

- )1,995( 2,659 )664(

- تحويل الى المرحلة 2: توقع 
خسائر االئتمان مدى الحياة 
-ائتمان لم تنخفض قيمته

- 15,228 )14,938( )290(

- تحويل الى مرحلة 3: توقع 
خسارة االئتمان مدى الحياة 

-ائتمان انخفضت قيمته

15,565 15,488 2,314 )2,237(
صافي إعادة قياس مخصص 

الخسارة

)4,783( )4,060( )218( )505(
االستردادات / عمليات إعادة 

تسجيل المبالغ المشطوبة

10,782 23,818 )10,668( )2,368( مخصص خسائر االئتمان

)227( )227( - -
تسوية فروقات العملة والحركات 

األخرى

)8,678( )8,678( - - المبالغ المشطوبة خال العام

)52,045( )52,045( - - اإللغاء عند التوحيد

39,425 28,427 5,384 5,614 الرصيد في نهاية السنة
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))PD 1.3.24 b )i( جدول 5.11 تحليل التقادم

)ألف دينار بحريني(

القيمة 
السوقية 

للضمان
صافي المبالغ 

المستحقة

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة 

إجمالي المبالغ المنخفضة القيمة والعقود  
المتـأخرة عن السداد

اكثر من ثالث 
سنوات

اكثر من 
سنة وحتى 3 

سنوات
حتى سنة 

واحدة

50,647 21,856 )10,477( 7,058 3,794 21,482 التجارة والصناعة

1,777 22,532 )3,507( - - 26,039
المصارف والمؤسسات 

المالية

119,722 62,073 )6,718( 9,645 1,393 57,754 العقارات

54,879 30,840 )4,696( 7,353 993 27,189 االفراد

- - - - - - الحكومة

11,369 5,341 )2,993( 785 974 6,576 أخرى

238,395 142,642 )28,392( 24,841 7,153 139,040 االجمالي

التعرض عن طريق التصنيف االئتماني الخارجي     5.1.3

تســتخدم المجموعــة المعلومــات العامــة المقدمــة مــن وكاالت التصنيــف الخارجيــة مثــل ســتاندرد انــد بــورز و فيتــش و موديز 
و كابيتــال انتيليجنــس )مؤسســات تقييــم االئتمــان الخارجيــة المعتمــدة - ECAI(. ويتــم اســتخدام أقــل التصنيفــات بنــاًء علــى 

))PD 1.3.22 c, d, e( .المعلومــات المتاحــة للجمهــور كمدخــات فــي حســاب التعرضــات التقديريــة

جدول 5.12

)ألف دينار بحريني(

التعرض الغير مقدر التعرض المقدر
اجمالي التعرض 

لالئنمان *

6,470 - 6,470 النقد

458,575 183,762 458,575 مطالبات على جهات سيادية

71,032 - 254,794 مطالبات على المصارف

191,347 - 191,347 مطالبات على محفظة الشركات

60,017 - 60,017 محفظة حسابات األفراد للجهات الرقابية

407,360 - 407,360 الرهون

55,624 - 55,624 مستحقات فات موعد استحقاقها اكثر من 90 يوما

12,660 - 12,660 االستثمارات في األوراق المالية والصكوك

194,176 - 194,176 حجز العقارات

80,692 - 80,692 الموجودات األخرى والتمويل المتخصص

1,537,953 183,762 1,721,715 االجمالي

*تم استخراج إجمالي التعرضات االئتمانية أعاه من األعمال التي تم إعدادها بناًء على نموذج PIRI المقدم من مصرف البحرين المركزي.

تنــص سياســة المجموعــة علــى الحفــاظ علــى تصنيفــات مخاطــر دقيقــة ومتســقة عبــر محفظــة االئتمــان مــن خــال نظــام 
تصنيــف المخاطــر الداخلــي. وعلــى هــذا النحــو ، تســتخدم المجموعــة تصنيفــات المخاطــر الداخليــة التــي تدعمهــا مجموعــة 
متنوعــة مــن التحليــات الماليــة ، جنًبــا إلــى جنــب مــع معلومــات الســوق التــي تمــت معالجتهــا ، لتوفيــر المدخــات الرئيســية 
ــا  ــل وفًق ــات وتعم ــف الفئ ــا لمختل ــة وفًق ــة مصمم ــات الداخلي ــع التصنيف ــل. وجمي ــرف المقاب ــان للط ــر االئتم ــاس مخاط لقي

) PD 1.3.22( .لسياســة المجموعــة االئتمانيــة ويتــم تقييمهــا وتحديثهــا علــى أســاس منتظــم

ــر  ــي لمخاط ــال التنظيم ــات رأس الم ــن متطلب ــاح ع ــتقاء اإلفص ــم اس ــد ت ــام، فق ــاح الع ــات اإلفص ــا لمتطلب ــة أ:  وفق الماحظ
اإلئتمــان بموجــب النهــج الموحــد، فقــد تــم اســتقاء المبالــغ أعــاه مــن المســتندات المعــدة بنــاًء علــى اســتمارة PIRI المقدمــة 

مــن قبــل المصــرف الــى مصــرف البحريــن المركــزي.

الماحظة ب: تم التوصل الى اجمالي مخاطر اإلئتمان بعد أخذ ما يلي في اإلعتبار:
- ادخال المخاطر غير الممولة ) بعد  عامل تحويل اإلئتمان CCF(، و

- صافي وزن المبلغ الزائد على الحد األعلى المسموح به من التعرضات الكبيرة هو 800%.
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تحليل بشأن تعرض تواريخ االستحقاق   5.1.4 

جدول 5.13

)ألف دينار بحريني(

التعرض لالئتمان* رأس مال افتراضي

20,523 37,499 اإللتزامات الطارئة نيابة عن العماء

13,661 61,384 التزامات غير قابلة للتراجع وغير المستخدمة

22,730 22,730 عقود العمات األجنبية اآلجلة

- 3,015 التزامات اإليجار التشغيلي

56,915 124,628 االجمالي

CCF تعرض االئتمان هو بعد تطبيق*

 PD 1.3.23 g( )PD( جدول 5.14 تحليل االستحقاقات التعاقدية حسب نوع التعرضات االئتمانية الكبرى – ممول
)1.3.24 a

)ألف دينار بحريني(

االجمالي

االجمالي 
الكثر من 
12 شهرا

أكثر من 
20 سنة

 20-10
سنة

 10-5
سنوات

 5-1
سنوات

االجمالي 
خالل 12 

شهرا
3 أشهر 
الى سنة

حتى 3 
شهور

82,587 - - - - - 82,587 - 82,587
النقد واألرصدة لدى 

البنوك و المصرف 
المركزي

354,215 301,768 14,882 - 137,572 149,314 52,447 44,670 7,777 صكوك سيادية

163,305 0 - - 0 - 163,305 - 163,305 الودائع مع 
المؤسسات المالية

9,222 7,286 - - 0 7,286 1,936 1,936 - صكوك تجارية

825,797 491,019 14,532 44,519 147,153 284,815 334,778 222,409 112,369
تمويل الموجودات 

وتمويل الموجودات 
المؤجرة 

107,508 107,508 - - - 107,508 - - - استثمارات غير تجارية

74,261 74,261 - - - 74,261 - - - عقارات استثمارية

6,290 6,290 - - - 6,290 - - - العقارات المطورة

15,972 15,972 - - - 15,972 - - - استثمارات في شركات 
زميلة

45,182 34,797 50 2,101 24,307 8,339 10,385 1,092 9,293 موجودات أخرى

25,971 25,971 - - 25,971 - - - - الشهرة

1,710,311 1,064,873 29,464 46,620 335,003 653,785 645,438 270,107 375,331 االجمالي
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جدول  5.14 )أ( تحليل االستحقاقات التعاقدية حسب نوع التعرضات االئتمانية الكبرى –غير ممول 

)ألف دينار بحريني(

االجمالي

االجمالي 
الكثر من 
12 شهرا

أكثر من 
20 سنة

 20-10
سنة

 10-5
سنوات

 5-1
سنوات

االجمالي 
خالل 12 

شهرا
3 أشهر 
الى سنة

حتى 3 
شهور

61,384 49 - - - 49 61,335 34,738 26,597
االلتزامات غير 

المستخدمة

37,499 4,923 - - - 4,923 32,576 15,132 17,444 االلتزامات الطارئة

3,015 1,740 - - - 1,740 1,275 1,275
التزامات ايجارات 

التشغيل

22,730 - - - - - 22,730 5,638 17,093
عقود العمات 
األجنبية اآلجلة

124,629 6,713 - - - 6,713 117,916 56,783 61,133 االجمالي

يستند تحليل االستحقاقات التعاقدية المذكورة أعاه إلى بيان موحد لتصنيف الوضع المالي.

5.1.5 )أ( تحليل استحقاق التمويل

جدول 5.15 تحليل االستحقاق التعاقدي حسب نوع التمويل الرئيسي

)ألف دينار بحريني(

االجمالي

االجمالي 
الكثر من 
12 شهرا

أكثر من 
20 سنة

 20-10
سنة

 10-5
سنوات

 5-1
سنوات

االجمالي 
خالل 12 

شهرا
3 أشهر 
الى سنة

حتى 3 
شهور

144,125 3,876 - - - 3,876 140,249 24,497 115,752
ودائع من المؤسسات 

المالية

705,924 37,392 - - - 37,392 668,532 373,955 294,577 اسثمارات العماء

251,842 - - - - - 251,842 - 251,842
الحسابات الجارية 

للعماء

155,543 49,692 - - 2,211 47,481 105,851 28,380 77,471
تمويل المرابحة 

الفصلي

48,293 27,753 - - 42 27,711 20,540 - 20,540 مطالبات أخرى

99,761 - - - - - 99,761 - 99,761
أسهم أصحاب 

حسابات االستثمار

1,405,488 118,713 - - 2,253 116,460 1,286,775 426,832 859,943 االجمالي

 

5.2 مخاطر السوق

تنشــأ مخاطــر الســوق مــن تقلبــات العوائــد العالميــة علــى األدوات الماليــة وأســعار صــرف العمــات األجنبيــة والتــي يمكــن أن 
يكــون لهــا تأثيــر غيــر مباشــر علــى قيمــة موجــودات المجموعــة وأســعار األســهم. وقــد ضــع مجلــس اإلدارة حــدوًدا للمخاطــر 
 PD( .ــة ــات بالمجموع ــودات والمطلوب ــة الموج ــل لجن ــن قب ــم م ــكل منتظ ــك بش ــة ذل ــم مراقب ــا. وتت ــم قبوله ــد يت ــي ق الت

)1.3.27 a

ويتــم قيــاس ومراقبــة مخاطــر الســوق مــن خــال اعتمــاد منهجيــات: الفوركــس نــوب ، والعائــدات التــي فــي خطــر ، والقيمــة 
االقتصاديــة والفجــوات ومعــدل حساســية الموجــودات والمطلوبــات. وتتــم مراجعــة جميــع المنتجــات / العمليــات الجديــدة 

مــن منظــور مخاطــر الســوق.
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جدول 5.16 فيما يلي مخصص رأس مال المجموعة فيما يتعلق بمخاطر السوق وفًقا للمنهجية الموحدة:

)ألف دينار بحريني(

متطلبات 
رأس المال 

- الحد 
األقصى*

متطلبات 
رأس المال - 

الحد األدنى *
رسوم نهاية 
الفترة المالية

متطلبات 
رأس المال

مخاطر 
الموجودات 

الموزونة

230 184 184 288 2,306 مخاطر العمات االجنبية

230 184 184 288 2,306 اجمالي مخاطر السوق

*ُتظهــر المعلومــات الــواردة فــي هــذه األعمــدة الحــد األدنــى والحــد األقصــى لتكاليــف رأس المــال لــكل فئــة مــن فئــات مخاطــر الســوق علــى 
أســاس ربــع ســنوي خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018.  

ــظ  ــوق. وتحتف ــر الس ــة مخاط ــال لمقابل ــص رأس الم ــي مخص ــية ف ــات الرئيس ــن المكون ــة م ــات األجنبي ــز العم ــكل مراك تش
المجموعــة بمعــدالت تعــرض محافظــة لمخاطــر الســوق تركــز علــى مخاطــر العمــات األجنبيــة الناتجــة عــن المراكــز 
المصرفيــة للمجموعــة. وقــد تــم االحتفــاظ بمراكــز مفتوحــة بغــرض إدارة العمليــات اليوميــة للمجموعــة والتــي تشــمل تمويل 
)PD 1.3.27 a( .محفظــة اســتثمارات المجموعــة. وتحــرص المجموعــة علــى مراقبــة هــذه المراكــز المفتوحــة وتديرهــا يومًيــا

مخاطر التشغيل    5.3

ُتحــدد مخاطــر التشــغيل علــى أنهــا مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن عمليــات أو أنظمــة داخليــة غيــر مناســبة أو فاشــلة ، أو ناجمة 
عــن أحــداث خارجيــة. وتعتبــر مخاطــر التشــغيل متأصلــة فــي جميــع أنشــطة األعمــال وال يمكــن القضــاء عليهــا بالكامــل؛ ومــع 
ذلــك  يمكــن الحفــاظ علــى القيمــة للمســاهمين وتعزيزهــا عــن طريــق ادارتهــا وتخفيفهــا ، وفــي بعــض الحــاالت عــن طريــق 
التأميــن ضــد مخاطــر التشــغيل. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف ، وضعــت المجموعــة إطــار عمــل لمخاطــر التشــغيل يشــمل 
تحديــد المخاطــر وقياســها وإدارتهــا ومراقبتهــا مــن خــال الســيطرة علــى المخاطــر والتخفيــف مــن حدتهــا. ويتــم اســتخدام 
مجموعــة متنوعــة مــن العمليــات األساســية فــي المجموعــة والتــي تشــمل تقييــم والتحكــم فــي التقييمــات الذاتيــة،  الــى 
جانــب مؤشــرات المخاطــر الرئيســية، وإدارة األحــداث ومراجعــة المنتجــات الجديــدة وطــرق اعتمادهــا، باالضافــة الــى خطــط 

)PD 1.3.21 c( .الطــوارئ لألعمــال

وتفــرض سياســة المجموعــة أن تنجــُز الوظائــف التشــغيلية للحجــز وتســجيل ومراقبــة المعامــات التــي يتــم تنفيذهــا من قبل 
موظفيــن مســتقلين عــن األفــراد الذيــن يشــرعون فــي المعامــات. ويتحمــل كل قســم ايضــا، بمــا فيهــا أقســام العمليــات 
ــة الماليــة  المســئولية عــن اســتخدام العمليــات  وتقنيــة المعلومــات والمــوارد البشــرية والشــئون القانونيــة واالمتثــال والرقاب
اإلطاريــة المذكــورة أعــاه فضــا عــن برامــج التحكــم إلدارة المخاطــر التشــغيلية ضمــن المبــادئ التوجيهيــة المشــمولة فــي 
سياســة المجموعــة ، وتطويــر اإلجــراءات الداخليــة التــي تلتــزم بهــذه السياســات. ولضمــان أن جميــع المخاطــر التشــغيلية التــي 
تتعــرض لهــا المجموعــة تــدار بالشــكل المناســب ، تشــارك وحــدات الدعــم أيًضــا فــي تحديــد وقيــاس وإدارة والتحكــم فــي 

)PD 1.3.28( )PD 1.3.29( .المخاطــر التشــغيلية والتخفيــف منهــا، حيثمــا يكــون مناســبا

ــغيلية  ــر التش ــن إدارة المخاط ــاءلة ع ــؤولة ومس ــة مس ــال ذات الصل ــدات األعم ــإن وح ــة ، ف ــي للملكي ــدأ األساس ــا للمب ووفًق
ــق  ــا يتواف ــة بم ــط المطبق ــراءات والضواب ــق اإلج ــال بتوثي ــم واألعم ــدات الدع ــت وح ــك ، قام ــة لذل ــا. ونتيج ــة بأعماله المتعلق
مــع أدلــة التوجيهــات الخاصــة بــكل دائــرة. وتخضــع جميــع التعديــات التــي تجــرى علــى هــذه السياســات لموافقــة جميــع 
وحــدات األعمــال المعنيــة والعتمــاد مجلــس اإلدارة بعــد المراجعــة اإلداريــة. وتتــم مراجعــة اإلجــراءات مــن قبــل وحــدة األعمــال 

)PD 1.3.28( )PD 1.3.29( .ــتوى اإلدارة ــى مس ــا عل ــم اعتماده ــة ويت ــم المعني أو الدع

وتحتفــظ المجموعــة ببرنامــج لسياســة اســتمرارية األعمــال وبرنامــج مواجهــة الكــوارث ، كمــا قامــت بتوثيــق اإلجــراءات 
المحّدثــة التــي تغطــي جميــع األنشــطة الازمــة الســتمرارية األعمــال فــي حالــة وقــوع حــدث يعطــل األعمــال. ويوفــر قســم 

ــج. ــة البرنام ــتقًا لفعالي ــا مس ــا تقييم ــي أيًض ــق الداخل التدقي

وفًقــا للمؤشــر األساســي لمنهجيــة بــازل 3، بلــغ الحــد األدنــى لمخصــص رأس المــال اإلجمالــي فيمــا يتعلــق بمخاطــر التشــغيل 
12،587 ألــف دينــار بحرينــي. وقــد تــم احتســاب هــذا المخصــص الرأســمالي عــن طريــق تصنيــف أنشــطة المجموعــة حســب 
وحــدات األعمــال المحــددة )كمــا هــو محــدد فــي إطــار بــازل 3( وضــرب متوســط الدخــل اإلجمالــي لوحــدات األعمــال للســنوات 

)PD 1.3.19( .الماليــة الثــاث األخيــرة بعامــل تجريبــي محــدد مســبًقا
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جدول 5.17  

)ألف دينار بحريني(

ديسمبر 2018

53,706 متوسط الدخل اإلجمالي

100,699 خطر التعرضات الموزونة

12,587 الحد األدنى لرأس المال

 

ــات الازمــة لتحليــل  ــه غلوبــوس ، للحصــول علــى البيان تســتخدم المجموعــة نظــام تيمينــوس تــي 24 األساســي الــذي طورت
ــات،  ــج البيان ــد دم ــك، بع ــتخدم البن ــغيل. يس ــائل التش ــوق ومس ــان والس ــر االئتم ــم مخاط ــة بتقيي ــات المتعلق ــع والبيان الوقائ
حزمــة حلــول المخاطــر المتكاملــة الخاصــة بهيئــة المخاطــر مــن موديز،علــى المســتوى الفــردي، والتــي ومــن شــأنها أن تســمح 
بحســاب مــاءة رأس المــال آليــا، وتحليــل التعــرض لمخاطــر االئتمــان والســوق والمخاطــر التشــغيلية. وتعتبــر أنظمــة تيمينــوس 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــه حالًي ــي طرح ــر، والت ــة إلدارة المخاط ــل المجموع ــار عم ــن إط ــزأ م ــزًءا ال يتج ــة ج ــات مجتمع ــي 24 و فيرم ت

ــة. المجموع

بلــغ الدخــل غيــر المتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 مبلغــا وقــدره 297 ألــف دينــار 
بحرينــي. وقــد تحقــق  هــذا الدخــل فــي المقــام األول مــن التمويــات واالســتثمارات التقليديــة، ورســوم الجــزاءات مــن العمــاء 
والدخــل علــى أرصــدة الحســابات الجاريــة المحتفــظ بهــا لــدى مصــارف المراســلة، ولــم توجــد اي انتهــاكات للشــريعة خــال 

)PD 1.3.30 a, b( .العــام

أمن المعلومات
لــدى المصــرف قســم ألمــن المعلومــات واإلمتثــال لضمــان التوافــق مــع عمليــات  “الحــد األدنــى للتوزيــع المطلــوب” لتحديــد 
ومعالجــة االختــاالت فــي أنظمــة تقنيــة المعلومــات حيــث إنهــا تؤثــر علــى عمليــات المصــرف. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة ، يتــم 

التأكــد مــن وجــود أنظمــة وسياســات وإجــراءات مناســبة إلدارة أمــن المعلومــات فــي المصــرف. 

وتوجــد لجنــة توجيهيــة ألمــن المعلومــات علــى مســتوى االدارة، علمــا بــأن المصــرف حاصــل علــى شــهادة PCI-DSS كتأكيــد 
ــرص  ــا يح ــات. كم ــن المعلوم ــول أم ــتمرار ح ــه بإس ــي موظفي ــع وع ــى رف ــرف عل ــرص المص ــن يح ــي حي ــة ف ــه باألنظم إلمتثال
ــم  ــي يت ــات الت ــع المعلوم ــي وترف ــكل تفصيل ــات بش ــن المعلوم ــة بأم ــوادث المتعلق ــع الح ــي جمي ــر ف ــى النظ ــرف عل المص
جمعهــا إلــى لجنــة أمــن المعلومــات. وتشــارك دائــرة أمــن المعلومــات فــي المصــرف بنشــاط فــي مراجعــة جميــع المبــادرات 

الجديــدة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات حيــث يتــم النظــر فــي الماحظــات المقدمــة قبــل تنفيــذ المبــادرات الجديــدة.

)PD 1.3.39(  مخاطر معدل العائد    5.4 

ــم  ــى القي ــتقبلية أو عل ــة المس ــى الربحي ــد عل ــدالت العائ ــي مع ــرات ف ــر التغي ــة تأثي ــن امكاني ــد م ــدل العائ ــر مع ــأ مخاط تنش
ــدل  ــعير مع ــادة تس ــي إع ــق ف ــدم التطاب ــة ع ــد نتيج ــدل العائ ــر مع ــة لمخاط ــة معرض ــة. والمجموع ــألدوات المالي ــة ل العادل
العائــد للموجــودات والمطلوبــات. باالضافــة إلــى ذلــك ، يمكــن أن تؤثــر مخاطــر معــدل العائــد علــى المجموعــة أيًضــا مــن خال 
معــدل التغيــرات التــي تطــرأ علــى الســوق علــى المســتوى األوســع والتــي تحــدث بســبب التغيــرات فــي االقتصــاد. وينعكــس 
ــة  ــع حرك ــية تتب ــعاًرا تنافس ــل أس ــا تحم ــود ألنه ــة للعق ــعير المجموع ــي تس ــه ف ــن ماحظت ــذي يمك ــوق ال ــعار الس ــر أس تأثي
الســوق. وعندمــا تكــون المخاطــر مرتفعــة ، يميــل الســوق إلــى فــرض معــدل عائــد أعلــى للحفــاظ علــى التــوازن بيــن المخاطــر 
والعائــد. وبنــاًء علــى ذلــك ، يقــوم الســوق بخفــض معــدل العائــد عندمــا يجــد انخفاًضــا فــي مخاطــر الســوق علــى المســتوى 

األوســع والتــي تنعكــس علــى قيــام البنــوك بتخفيــض معــدل تســعير العائــد.

ويتــم تقليــل هــذه المخاطــر إلــى الحــد األدنــى عندمــا تكــون أســعار المجموعــة حساســة مقابــل الموجــودات والمطلوبــات 
التــي هــي فــي معظمهــا ألجــال قصيــرة.  باإلضافة إلــى ذلك ، تعمــل االســتراتيجية الحــذرة للمجموعــة المتعلقــة بالموجودات 
والمطلوبــات علــى تفــادي  تمويــل تســهيات اإلقــراض قصيــرة األجــل مــن القــروض طويلــة األجــل. وقــد وضعــت المجموعــة 
حــدوًدا لمخاطــر عائــد األربــاح والتــي يتــم مراقبتهــا بشــكل مســتمر مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات  التابعــة 

ــة. للمجموع
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ــتحقاق،   ــخ االس ــعير أو تواري ــادة التس ــخ إع ــي تواري ــات ف ــودات والمطلوب ــعير الموج ــادة تس ــل إع ــاه تفاصي ــداول أدن ــدم الج  تق
)PD 1.3.27 c( .2018 ــمبر ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــبق للس ــا أس أيهم

جدول 5.18

)ألف دينار بحريني(

الربح غير 
الحساس

 2 >
سنوات

<1 حتى 2 
سنوات

<6 حتى 
12 اشهرا

<3 حتى 6 
اشهر

<1 حتى 3 
اشهر حتى شهر االجمالي الموجودات

82,587 - - - - - - 82,587

النقد واألرصدة لدى 
البنوك والمصرف 

المركزي

- 281,590 20,178 25,000 19,670 3,681 4,097 354,215 صكوك سيادية

- - - - - - 163,305 163,305
الودائع مع 

المؤسسات المالية

- 3,098 3,861 35 1,940 - 288 9,222 صكوك الشركات

- 233,739 62,217 101,481 67,758 79,924 23,786 568,905 تمويل الموجودات

- 172,573 22,488 48,346 4,824 5,321 3,340 256,892
تمويل الموجودات 

المؤجرة 

107,508 - - - - - - 107,508 استثمارات غير تجارية

74,261 - - - - - - 74,261 عقارات استثمارية

6,290 - - - - - - 6,290 العقارات المطورة

- 15,972 - - - - - 15,972
استثمارات في شركات 

زميلة

2,776 31,220 744 44 1,048 139 9,211 45,182 موجودات أخرى

25,971 - - - - - - 25,971 الشهرة

299,393 738,193 109,489 174,906 95,239 89,065 204,025 1,710,310
اجمالي الموجودات 

)أ(

نبذة عن الموجودات الموزونة المخاطر و مخصص رأس المال  )تتمة(    5



اتفاقية بازل 3 العنصر 3 اإلفصاحات )تتمة(150

)ألف دينار بحريني(

الربح غير 
الحساس

 2 >
سنوات

<1 حتى 2 
سنوات

<6 حتى 12 
اشهرا

<3 حتى 6 
اشهر

<1 حتى 3 
اشهر

حتى 
شهر االجمالي المطلوبات

- 0 3,876 15,556 10,825 17,200 96,668 144,125
ودائع من مؤسسات 

مالية

- 12,121 25,271 229,843 144,112 158,059 136,517 705,924 ودائع العماء

251,842 - - - - - - 251,842
الحسابات الجارية 

للعماء

- 33,838 15,854 28,349 31 77,470 - 155,543
تمويل المرابحة ألجل 

محدد

- 27,754 - 0 - - 20,538 48,293 مطلوبات أخرى

- - - - - - - 99,761
حقوق حاملي 

حسابات اإلستثمار

351,603 73,713 45,000 273,749 154,969 252,730 253,723 1,405,487 اجمالي المطالبات

304,823 - - - - - - 304,823 أموال المساهمين

656,426 73,713 45,000 273,749 154,969 252,730 253,723 1,710,310

اجمالي 
المطالبات و اموال 

المساهمين

- - 34,717 16,422 23,764 12,097 11,882 98,883
مطالبات خارج 

الميزانية العمومية

656,426 73,713 79,717 290,171 178,733 264,827 265,606 1,809,193

اجمالي المطالبات 
مع البنود خارج 

 الميزانية 
العمومية )ب(

)357,032( 664,479 29,771 )115,264( )83,494( )175,762( )61,580( الفارق )أ-ب(

)98,883( 258,149 )406,330( )436,101( )320,837( )237,343( )61,580( الفارق التراكمي
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جدول 5.18 )أ(

)ألف دينار بحريني(

مخاطر معدل الربح في الدفتر المصرفي

200  )نقطة أساس(  معدل صدمات الربح

التأثير على صافي الربح في
31 ديسمبر 2018 العملة معدل الصدمات

627 دوالر أمريكي
معدل الصدمات التصاعدي:

269 دينار بحريني

)627( دوالر أمريكي
معدل الصدمات التنازلي:

)269( دينار بحريني

)PD 1.3.21 d( )PD 1.3.31( مخاطر مركز األسهم   5.5

تنشــأ مخاطــر مركــز االســهم مــن احتمــال حــدوث تغييــرات فــي ســعر األســهم أو مؤشــرات األســهم والتأثيــر المقابــل لهــا 
ــر  ــع غي ــي الوض ــهم ف ــر األس ــة لمخاط ــرض المجموع ــة. وتتع ــألدوات المالي ــة ل ــم العادل ــتقبلية أو القي ــة المس ــى الربحي عل

ــي. ــاون الخليج ــس التع ــة ودول مجل ــواقها الدولي ــي أس ــي ف ــكل أساس ــتثمار بش ــة االس ــاري ومحفظ التج

ــة  ــان التنفيذي ــة للج ــاركة الفعال ــال المش ــن خ ــال م ــكل فع ــي بش ــر المصرف ــي الدفت ــهم ف ــز األس ــر مرك ــم إدارة مخاط تت
ــة  ــر بيئــة مناســبة للرقاب ــزام بالسياســات واإلجــراءات المعمــول بهــا وإشــراك المهنييــن األكفــاء وتوفي ولجنــة االســتثمار وااللت

ــتقل. ــي المس ــق الداخل ــم التدقي ــة وقس الداخلي

المراقبة من قبل اللجنة التنفيذية واالستثمارية

ــر  ــي معايي ــي: اجمال ــا يل ــي م ــكل أساس ــدد بش ــي تح ــتثمار الت ــة االس ــى سياس ــة عل ــس اإلدارة بالموافق ــاركة مجل ــدأ مش تب
ــارج  ــتراتيجية التخ ــتحقاق ، واس ــر االس ــر ونظائ ــل المخاط ــة  وتحم ــات الموافق ــودات وتفويض ــة الموج ــود فئ ــة وقي المحفظ

ــة. ــا الحوكم وقضاي

قامــت اللجنــة التنفيذيــة بالتفويــض بالصاحيــات ضمــن الصاحيــة الكليــة لمجلــس اإلدارة، وتوفــر التوجيــه لــإلدارة التنفيذيــة 
بشــأن جميــع المســائل المتعلقــة باألعمــال، وتتولــى دور المجلــس فــي معالجــة المســائل التــي تنشــأ بيــن اجتماعــات المجلس. 
وتتحمــل اللجنــة المســئولية عــن األمــور ذات الصلــة باألعمــال والمتعلقــة بمخاطــر االئتمــان والســوق ومراجعــة االســتراتيجية 
ــتثمارات  ــة باس ــات المتعلق ــع المعام ــاد جمي ــة واعتم ــتثمار بمراجع ــة االس ــوم لجن ــس. وتق ــى المجل ــات إل ــم التوصي وتقدي
ــراف  ــن اإلش ــؤولة ع ــة مس ــإن اللجن ــك ، ف ــى ذل ــة إل ــتمر. وباإلضاف ــكل مس ــا بش ــة أدائه ــك مراقب ــارات ، وكذل ــركات والعق الش

علــى أداء مديــري الصناديــق والتوصيــة باســتراتيجيات التخــارج  لزيــادة العائــد لمســتثمريها.

الضوابط الداخلية

فيمــا يتعلــق بالضوابــط الداخليــة ، يخضــع النشــاط االســتثماري لنفــس الضوابــط والتوازانــات الصارمــة المطبقــة علــى النشــاط 
المصرفــي التجــاري. ويتــم ضمــان ماءمــة الضوابــظ الداخليــة مــن خــال توظيــف موظفيــن مؤهليــن مناســبين ، والتعريــف 
ــتقالية  ــى اس ــة عل ــذ والمحافظ ــاء والتنفي ــؤوليات اإلنش ــن مس ــل بي ــن ،والفص ــبين ألدوار اإلدارات والموظفي ــل المناس والتواص
ــة للتأكــد مــن توافــر وتنفيــذ طــرق المعالجــات والضوابــط. ويتــم توثيــق جميــع  ــة الماليــة، والمراجعــة الداخليــة الدوري الرقاب
توصيــات إدارة االســتثمار علــى شــكل تقاريــر محافــظ االســتثمار ومذكــرات االســتثمار والتــي تخضــع للمراجعــة المســتقلة مــن 
قبــل مكتــب االســتثمار األوســط. وتقــع مســئولية جميــع عمليــات النشــر واســتام عائــدات االســترداد على عاتــق إدارة االســتثمار 
ــد األســعار مــن المصــادر المتاحــة واســتخدام مبــادئ  التــي يتوجــب عليهــا ضمــان الشــفافية فــي التقييــم مــن خــال تحدي
التقييــم المحافظــة وفًقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يعمل مكتب االســتثمار األوســط كإدارة مســتقلة 
ــن إلدارة  ــة، يمك ــذه الطريق ــتثمارات. وبه ــا إدارة االس ــي تقترحه ــتثمارات الت ــى االس ــة عل ــات الازم ــراء الدراس ــن اج ــؤولة ع مس
االســتثمار أن تتخصــص فــي الحصــول علــى الصفقــات وإجــراء التحليــات األوليــة ، فــي حيــن ســيركز مكتــب االســتثمار األوســط 
علــى إعــداد تحليــل تفصيلــي فــي بدايــة االســتثمار. عــاوة علــى ذلــك ، ســتتولى دائــرة الشــئون اإلداريــة لاســتثمار بواجبــات إدارة 
االســتثمار فــي مراقبــة الشــركة االســتثمارية المتمثلــة فــي إعــداد تقاريــر األداء إلــى جانــب الوثائــق األخــرى المطلوبــة. وهــذه 
الترتيبــات تســاعد علــى تبســيط العمليــات حيــث ســتركز كل مجموعــة علــى مجموعــة محــددة مــن الواجبــات والوظائــف التــي 

تــؤدي إلــى توفيــر الوقــت باإلضافــة إلــى ضمــان جــود ضوابــط مســتقلة.

نبذة عن الموجودات الموزونة المخاطر و مخصص رأس المال  )تتمة(    5
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جدول 5.19 مركز االسهم في الدفتر المصرفي                                                

)ألف دينار بحريني(

اجمالي  مخاطر االئتمان

3,576 األسهم المسعرة

105,003 األسهم غير مسعرة

15,972 االستثمار في الشركات الزميلة - األسهم المحسوبة

)106( صافي الخسائر المحققة خال العام

)1,788( صافي الخسائر غيرالمحققة خال العام

)ألف دينار بحريني(

الحد األدنى لمخصص رأس 
المال

مخاطر الموجودات 
الموزونة اجمالي مخاطر االئتمان فئات الموجودات لمخاطر االئتمان

308 2,466 1,644 استثمارات األسهم - غير المدرجة

3,430 27,438 10,975
استثمارات كبرى في األسهم المعروفة 

من المؤسسات المالية 10%

3,322 26,573 8,858 االستثمار في شركة عقارية مدرجة

51,652 413,216 103,304 االستثمار في شركة عقارية غير مدرجة

 

تتكــون إســتراتيجية مراكــز األســهم للمجموعــة مــن االســتثمارات التــي مــن المتوقــع أن تحقــق مكاســب رأســمالية أو ألســباب 
اســتراتيجية. لقــد تمــت صياغــة اإلســتراتيجية بعــد األخــذ فــي االعتبــار الرغبــة فــي المخاطــرة لــدى مجلــس اإلدارة والسياســات 
المعتمــدة للســيولة ومخاطــر الســوق وإدارة رأس المــال. وتمشــيا مــع السياســات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة ، فــإن 

إســتراتيجية االســتثمار تعتبــر متحفظــة مــن حيــث أنهــا تتجنــب االســتثمار فــي العوائــد العاليــة ذات التقلبــات الكبيــرة.

)PD 1.3.41 a( )PD 1.3.21 f( )PD 1.3.32 i( المخاطر التجارية المتغيرة   5.6

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر تجاريــة متغيــرة فــي حالــة وجــود معــدالت أربــاح علــى حســابات أســهم اإلســتثمار التــي 
تكــون أقــل مــن أســعار الســوق ، ممــا يعــرض المجموعــة لخطــر الدفــع الــى أصحــاب حســابات أســهم اإلســتثمارمن أمــوال 
ــوات  ــة لفج ــة المنتظم ــر المراقب ــر عب ــذا المخاط ــن ه ــت ASBB م ــد خفف ــاح.  لق ــات األرب ــر تقلب ــة مخاط ــاهمين لتغطي المس
الســيولة وأســعار الودائــع والتركيــزات مــن حيــث متطلبــات التمويــل مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات. تقــوم لجنــة 
الموجــودات والمطلوبــات بمراجعــة ومراقبــة تحليــل مراجعــة النظــراء والــذي يتضمــن متوســط أســعار الودائــع التــي يدفعهــا 

أقرانهــا مــن أجــل إعــادة مواءمــة أســعار الودائــع مــع الســوق الحاليــة.

)PD 1.3.37( )PD 1.3.36(  مخاطر السيولة   5.7

تراقــب المجموعــة بطريقــة نشــطة الســيولة الخاصــة بهــا مــن خــال تحليــل فجــوة الســيولة عبــر األطــر الزمنيــة المحــددة مــن 
أجــل الحفــاظ علــى صافــي االلتزامــات المتعلقــة بالموجــودات التــي تقــع ضمــن نطــاق الرغبــة فــي المخاطــرة لــدى المجلــس. 
ويتــم الحفــاظ علــى صافــي مركــز المطالبــات والموجــودات مــن خــال مراقبــة مؤشــرات ســيولة المجموعــة التــي يمكــن مــن 
خالهــا تقييــم ســيولة المجموعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تخفــف المجموعــة مــن مخاطــر الســيولة لديهــا مــن خــال إنشــاء 
مصــادر تمويــل متعــددة لتقليــل ارتباطهــا بنظيــر تمويــل فــردي. ويمكــن اســتخدام خطــوط التمويــل المتعــددة لتعويــض أي 
نقــص ناتــج عــن التزامــات المجموعــة و/ أو لتســوية أي نقــص فــي كل مــن الحســابات الجاريــة وحســابات االســتثمار. وفــي 31 

ديســمبر 2018،  كانــت نســبة تغطيــة الســيولة 244%.

مخاطر أخرى   5.8

لــدى المجموعــة اســتثمار فــي شــركة مصرفيــة أجنبيــة تابعــة حيــث تســجل المعامــات بالــدوالر األمريكــي  وحيــث  أن الــدوالر 
  .).PD 1.3.42( األمريكــي مرتبــط بالدينــار البحرينــي  فــا يوجــد تأثيــر لتحويــل العمــات األجنبيــة علــى االســتثمار
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6  حسابات أصحاب أسهم اإلستثمار

حســابات  أصحــاب أســهم االســتثمار ]المعروفــة ســابًقا باســم حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة[ هــي أمــوال المســتثمرين التي 
تحتفــظ بهــا المجموعــة الســتثمارها حســبما يكــون مناســبا دون قيــود فيمــا يتعلــق بمــكان وكيفيــة اســتثمار هــذه األمــوال 
وألي غــرض. ويتــم اســتثمار أمــوال أصحــاب حســابات أســهم اإلســتثمارفي اســتثمارات قصيــرة األجــل مــع المؤسســات الماليــة 
ــابات  ــر والحس ــابات التوفي ــتثمار  حس ــهم اإلس ــابات أس ــمل حس ــة. وتش ــكل مؤسس ــة ل ــددة مخصص ــدود مح ــتخدام ح باس

تحــت الطلــب، التــي تدفــع عنــد الطلــب ، ويحــق لصاحــب الحســاب ســحب أو تحويــل األمــوال دون جــزاءات.

ــادئ  ــا لمب ــا وفًق ــوال وإدارته ــتثمار األم ــم اس ــث يت ــرة حي ــة األخي ــنة المالي ــذ الس ــودات من ــذه الموج ــات ه ــر توزيع ــم تتغي ول
)PD 1.3.32 b( اإلســامية.  الشــريعة 

وتجمــع أمــوال أصحــاب حســابات أســهم اإلســتثمارمع أمــوال المجموعــة وتســتثمر معظمهــا فــي اســتثمارات قصيــرة األجــل 
فــي مؤسســات ماليــة. ووفًقــا لشــروط قبــول حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة ، يتــم اســتثمار %100 مــن األمــوال بعــد خصــم 
ــة  ــوال المختلط ــتثمار األم ــى اس ــة عل ــرص المجموع ــر ، تح ــرط للمخاط ــز المف ــب التركي ــل تجن ــن أج ــي. م ــي اإللزام االحتياط
ــاب  ــع أصح ــف جمي ــم تصني ــزي. ويت ــن المرك ــرف البحري ــدى مص ــرة ل ــر الكبي ــرض والمخاط ــدود التع ــع ح ــق م ــة تتواف بطريق
حســابات أســهم اإلســتثمارعلى أنهــا مضاربــة حيــث يتــم خصــم الرســوم قبــل تخصيــص األربــاح، حيــث ال يوجــد حــد لســحبها. 
ــب  ــوقية لصاح ــد الس ــع العوائ ــق م ــي تتطاب ــا لك ــا أو كلًي ــازل جزئًي ــع للتن ــة تخض ــاب المضارب ــوم حس ــأن  رس ــم ب ــب العل ويج

)PD 1.3.32 c, j, k( .ــتثمار ــاب االس حس

يعتمــد الربــح المدفــوع ألصحــاب حســابات أســهم االســتثمار علــى معــدل العائــد الــذي تحققــه مجموعــة الموجــودات التــي 
ــن  ــي %45 م ــتثمار ف ــهم اإلس ــاب أس ــب حس ــارك صاح ــا. ويش ــتثمار فيه ــابات االس ــاركت حس ــي ش ــا والت ــق أرباح ــل تحق تحم
ــاح التــي  ــوارد أعــاه. ونتيجــة لذلــك ، فــإن حصــة األرب ــاح المكتســبة بالكامــل بعــد خصــم رســوم المضــارب علــى النحــو ال األرب
ــاح المدفوعــة لهــم. وتســجل جميــع  ــة تســاوي حصــة األرب يكســبها أصحــاب حســابات االســتثمار لحســاباتهم فــي المضارب
حســابات أســهم االســتثمار بالتكلفــة مضافــا إليهــا األربــاح المســتحقة مطروحــا منهــا المبالــغ المســددة. ويتــم توزيــع 
الدخــل علــى أصحــاب حســابات أســهم اإلســتثمارعلى أســاس متوســط أرصدتهــم اليوميــة بالنســبة والتناســب مــع أرصــدة 
المســاهمين. وتتضــح األربــاح المدفوعــة إلــى أصحــاب حســابات أســهم اإلســتثمارومعدل العائــد المكتســب علــى مــدى 

  )PD 1.3.32 d, l, h( .السنوات السابقة في الجدول أدناه

تشــمل الموجــودات الموزونــة المخاطــر للمجموعــة مســاهمة مــن أصحــاب حســابات أســهم اإلســتثمار التــي تخضــع لــوزن 
ــدره 30%. ــر ق مخاط

يمكــن ألصحــاب حســابات أســهم  االســتثمار  والزبائــن اآلخريــن االســتعانة بمــدراء العاقــات بالمجموعــة للحصــول علــى أيــة 
)PD 1.3.32 f, g( .ــكاوي ــات او ش ــاطة او تظلم ــات وس ــورة او خدم مش

ليــس هنــاك اختــاف بيــن مســاهمة المضــارب المتفق عليهــا والنســبة التعاقديــة المتفق عليهــا واألربــاح المحققــة والمدفوعة 
وســعر العائــد،  والمقارنــات بالنســبة لحســابات أصحــاب أســهم االســتثمار للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 والســنوات 

)PD 1.3.33 e,l,m,n( :المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، 2016، 2015 و2014، 2013 هــي علــى النحــو التالــي
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جدول 6.1

)ألف دينار بحريني(

ديسمبر 
2013

ديسمبر 
2014

ديسمبر 
2015

ديسمبر 
2016

ديسمبر 
2017

ديسمبر 
2018

148 215 155 119 119 246 المساهمين

279 391 282 216 230 492 حسابات أصحاب أسهم االستثمار )قبل التسوية(

279 391 282 216 230 492
 الربح المحقق لحسابات أصحاب أسهم االستثمار 

)قبل التسوية(

148 215 155 119 119 246
الربح المدفوع لحسابات أصحاب أسهم االستثمار بعد 

التسوية

الرصيد من:

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق   PER مخصص معادلة األرباح

7 7 7 7 7 ال ينطبق معدل العائد الداخلي

3% 3% 3% 3% 3% 3% مؤشر معدل العائد  السنوي 

1.08% 1.39% 0.45% 0.31% 0.19% 0.49% معدل العائد السنوي)حسابات أصحاب أسهم االستثمار(-
الربح  المحقق

0.60% 0.76% 0.25% 0.17% 0.10% 0.25% معدل العائد السنوي)حسابات أصحاب أسهم االستثمار(-
الربح  المدفوع

- - - - - -  PER مبلغ مخصص معادلة األرباح

- - - - - - مبلغ مخصص معادلة األرباح%

7 7 7 7 - - مبلغ معدل العائد الداخلي

- - - - - - معدل العائد الداخلي %

التسوية:

279 391 282 216 230 492 الربح المحقق من المضاربة

)131( )176( )127( )97( )111( )246( رسوم المضارب

148 215 155 119 119 246 الربح المقيد لحسابات أصحاب أسهم االستثمار

- - - - - - حركات معدل العائد الداخلي

148 215 155 119 119 246 الربح على حسابات أصحاب أسهم االستثمار

47% 45% 45% 45% 48% 50% رسوم المضاربة كنسبة من اجمالي ارباح االستثمار

25,846 28,152 62,351 68,796 118,881 99,761 رصيد حسابات أصحاب أسهم االستثمار

4,394 4,387 6,506 13,759 62,424 22,954
 الموجودات المرجحة بالمخاطر وفًقا لتقرير مخصص 

معادلة األرباح

جدول 6.2

)ألف دينار بحريني(

ديسمبر 
2013

ديسمبر 
2014

ديسمبر 
2015

ديسمبر 
2016

ديسمبر 
2017

ديسمبر 
2018

0.60% 0.76% 0.25% 0.17% 0.10% 0.25% معدل العائد

1.11% 1.28% 0.42% 0.32% 0.26% 0.49%
معدل العائد على موجودات  حسابات أصحاب أسهم 

االستثمار

0.13% 0.13% 0.09% 0.07% 0.14% 0.16%
العائد على متوسط حسابات االستثمار )إجمالي حسابات 

االستثمار(
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 جــدول 6.3 حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار حســب نــوع الطــرف المقابــل ومنتجــات المرابحــة اإلســالمية
)PD 1.3.33 i(

ذمم المرابحة والوكالة المستحقة من البنوك

)ألف دينار بحريني(

نسبة حسابات 
أصحاب 
أسهم 

االستثمار الى 
المجموع %

ممولة 
ذاتيا ومن 

الحسابات عند 
الطلب

ممولة من 
حسابات 

أصحاب 
أسهم 

االستثمار
اجمالي 

التعرضات الطرف النظير

61% - 99,761 163,305 المؤسسات المالية

61% - 99,761 163,305 االجمالي

       )PD 1.3.32 d( :جدول 6.4 التغييرات في نسبة توزيع  الموجودات هي كما يلي

)ألف دينار بحريني(

تمويل بالمرابحة و المضاربة صكوك الشركات ذمم المرابحة والوكالة 
المستحقة من البنوك

الحسابات 
الشخصية و 

الحسابات عند 
الطلب

حسابات 
االستثمار

الحسابات 
الشخصية و 

حسابات تحت 
الطلب

حسابات 
االستثمار

الحسابات 
الشخصية 

و الحسابات  
عند الطلب

حسابات 
أصحاب 
أسهم 

االستثمار

- - - - 63,544 99,761
توزيع الموجودات في 31 

ديسمبر 2018

- - - - 24,922 118,881
توزيع الموجودات في 31 

ديسمبر 2017

- - - - 113,656 68,796
توزيع الموجودات في 31 

ديسمبر 2016

- - - - 40,994 62,351
توزيع الموجودات في 31 

ديسمبر 2015

460,029 - 135,433 3,871 157,829 24,281
توزيع الموجودات في 31 

ديسمبر 2014

261,700 - 87,229 3,877 96,258 21,969
توزيع الموجودات في 31 

ديسمبر 2013

227,109 - - - 85,014 18,276
توزيع الموجودات في 31 

ديسمبر 2012

ال يوجــد أي تعرضــات خــارج الميزانيــة العموميــة ناشــئة عــن قــرارات االســتثمار المنســوبة إلــى أصحــاب حســابات أســهم 
اإلســتثمارألن حســابات أصحــاب أســهم االســتثمار تســتخدم لعقــود التمويــل اإلســامي قصيــرة األجــل.  
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افصاحات أخرى   7

مخاطر العملة   7.1

ــذا  ــة، وله ــات األجنبي ــرف العم ــعار ص ــي أس ــرات ف ــبب التغي ــة بس ــة األداة المالي ــب قيم ــر تقل ــي مخاط ــة ه ــر العمل مخاط
ــة  ــل لجن ــن قب ــة م ــورة دوري ــز بص ــة المراك ــم مراقب ــة. وتت ــب العمل ــز حس ــى المراك ــوًدا عل ــس اإلدارة قي ــع مجل ــبب وض الس
التدقيــق والمخاطــر باإلضافــة إلــى لجنــة تحصيــل الموجــودات والمطلوبــات لضمــان الحفــاظ علــى المراكــز ضمــن الحــدود 
ــي  ــدوالر األمريك ــي أو بال ــار البحرين ــوم بالدين ــة مق ــات المجموع ــودات ومطلوب ــن موج ــرًا م ــزءًا كبي ــأن ج ــا ب ــة، علم الموضوع
أو بالريــال الســعودي. ونظــًرا ألن الدينــار البحرينــي والريــال الســعودي مرتبطــان بالــدوالر األمريكــي ، فــإن المراكــز فــي هــذه 

ــمبر 2017 و 2018.  ــي 31 ديس ــا ف ــرة كم ــة كبي ــر عمل ــل مخاط ــا تمث ــر بأنه ــات ال تعتب العم

7.2  المعامالت مع االطراف من ذوي العالقة

اإلدارة  موظفــي  وكبــار  اإلدارة   مجلــس  وأعضــاء  المســاهمين  وكبــار  الزميلــة  الشــركات  العاقــة  ذات  األطــراف  يمثــل 
للمجموعــة والمؤسســات المتحكــم بهــا، ، او متحكــم بهــا  بشــكل مشــترك أو متأثــرة بشــكل كبيــر مــن قبــل هــذه 
األطــراف. ويتــم اعتمــاد سياســات التســعير وشــروط هــذه المعامــات مــن قبــل اإلدارة العليــا للمجموعــة. وللحصــول علــى 
ــات  ــي البيان ــة ف ــن ذوي العاق ــراف م ــات األط ــوان معام ــت عن ــة 31 تح ــى الماحظ ــوع إل ــى الرج ــل ، يرج ــن التفاصي ــد م مزي
الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018. وتتــم المعامــات داخــل المجموعــة ومــع األطــراف ذات العاقــة 
علــى أســاس يراعــي انصــاف الطرفيــن خــال العــام. ويتــم اعتمــاد جميــع معامــات األطــراف ذات العاقــة مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة. ويمتنــع األشــخاص الذيــن لديهــم مصلحــة فــي المعاملــة الخاضعــة للمناقشــة عــن التصويــت بالموافقــة – حيثمــا 

)PD 1.3.10 e( )PD 1.3.23 d( .ينطبــق

اعادة هيكلة التسهيالت   7.3 

ــار  ــف دين ــركات 7,720 أل ــراد والش ــا لألف ــاوض عليه ــد التف ــي أعي ــل الت ــهيات التموي ــد تس ــغ رصي ــمبر 2018 ، بل ــي 31 ديس ف
ــادة  ــم إع ــام ، يت ــكل ع ــل.و  بش ــة بالكام ــطة ومؤمن ــي نش ــأنها ه ــاوض بش ــد التف ــي أعي ــهيات الت ــم التس ــي، ومعظ بحرين
التفــاوض علــى التســهيات لتحســين الكفــاءة االئتمانيــة فيمــا يتعلــق باســتردادها. ويمكــن أن يتضمــن ذلــك تغييــر أي مــن 
ــة  ــاح الحالي ــى األرب ــر عل ــر كبي ــاه أي تأثي ــورة أع ــة المذك ــادة الهيكل ــن إلع ــم يك ــي. ول ــا األمن ــدة او جانبه ــح أو الم ــدل الرب مع

)PD 1.3.23 j( .والمســتقبلية

الموجودات المباعة بموجب اتفاقيات حق الرجوع    7.4

)PD 1.3.23 k( .2018 لم تبرم المجموعة أي اتفاقية تخص حق اللجوء خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر

المخاطر القانونية والمطالبات   7.5  

بلغــت الدعــاوى القانونيــة المقامــة ضــد المجموعــة فــي 31 ديســمبر 2018 مبلغــا وقــدره 5,552 ألــف دينــار بحرينــي )2017: 
545 ألــف دينــار بحرينــي(. وبنــاًء علــى رأي المستشــار القانونــي للمجموعــة، فــإن إجمالــي االلتزامــات التقديريــة الناشــئة عــن 
هــذه الحــاالت ال يعتبــر جوهرًيــا  يؤثــر علــى المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة حيــث قامــت المجموعــة أيًضــا برفــع دعــاوى 

)PD 1.3.30 c( .مضــادة ضــد هــذه األطــراف

نظام حماية الودائع   7.6

إن ودائــع العمــاء فــي المجموعــة مغطــاة مــن خــال نظــام حمايــة الودائــع التي أنشــأها مصــرف البحريــن المركــزي. كما أن 
ودائــع العمــاء المحتفــظ بهــا لــدى المصــرف فــي مملكــة البحريــن هــي محميــة بموجــب نظــام حمايــة الودائــع و حســابات 
االســتثمار غيــر المقيــدة الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي وفًقــا للقــرار رقــم )34( لســنة 2010. ويغطــي هــذا النظــام 
“األشــخاص الطبيعييــن” )األفــراد( المســتحقين بحــد أقصــى قــدره 20,000 دينــار بحرينــي علــى النحــو المنصــوص عليــه 
فــي متطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي. وتقــوم المجموعــة بدفــع مســاهمة دوريــة وفًقــا لمــا يفرضــه مصــرف البحريــن 

)PD 4.4.2( .المركــزي بموجــب هــذا النظــام

التعرض لألطراف ذات االستدانة العالية وغيرهم من األطراف ذات المخاطر العالية   7.7 

ــوارد فــي الئحــة  ــا للتعريــف ال ليــس لــدى المصــرف أي تعــرض ألطــراف مرتفعــة المخاطــر أوذات مخاطــر عاليــة أخــرى وفًق
)PD-1.3.24. )PD 1.3.23 e ــزي ــن المرك ــرف البحري ــراءات مص ــد واج قواع

تعرضات تتجاوز الحدود المحددة من الجهات الرقابية   7.8

ــق  ــا يتعل ــرف فيم ــال للمص ــدة رأس الم ــي قاع ــن إجمال ــغ %15 م ــرض يبل ــا للتع ــًدا فردي ــزي ح ــن المرك ــرف البحري ــدد مص ح
بالتعرضــات لألفــراد وحــدود التعــرض المشــتركة بنســبة %25 مــن إجمالــي رأس مــال قاعــدة األطــراف المقابلــة ذات الصلــة. 
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ــر  ــن المخاط ــن م ــم يك ــا ل ــبة %800 م ــا بنس ــورة مرجًح ــات المذك ــن العتب ــى م ــر أعل ــض ألي مخاط ــون الفائ ــب أن يك ويج
ــزي.  ــن المرك ــرف البحري ــراءات مص ــد واج ــات قواع ــا لمتطلب ــتثناة وفًق المس

ولــم يكــن لــدى البنــك فــي 31 ديســمبر 2018 أي تعرضــات تتجــاوز حــد المديــن المنفــرد وهــو %15 مــن القاعــدة الرأســمالية 
)PD 1.3.23 f( للمصــرف

)PD 1.3.44( جزاءات مصرف البحرين المركزي    7.9

خــال عــام 2018 ، تــم دفــع مبلــغ 1200 دينــار بحرينــي كعقوبــة جزائيــة لمصــرف البحريــن المركــزي  لعــدم االمتثــال 
لمتطلباتــه المتعلقــة بمــا يلــي:

ــن  ــرف البحري ــى مص ــوا إل ــة أن يقدم ــامية البحريني ــارف اإلس ــص المص ــي تراخي ــى حامل ــب عل ــرار HC-7.2.3A ، يج ــا للق وفًق
المركــزي ، لمراجعتــه والتعليــق عليــه ، قبــل 5 أيــام عمــل علــى األقــل مــن التواصــل مــع المســاهمين أو نشــره فــي الصحافــة 
ــره  ــن نش ــل يومي ــزي قب ــن المرك ــرف البحري ــى مص ــا إل ــم تقديمه ــث ت ــاهمين ؛ حي ــات المس ــال اجتماع ــدول أعم ــودة ج ، مس

فقــط. ومــع ذلــك تلقــى البنــك الموافقــة علــى جــدول األعمــال وتــم نشــره قبــل الوقــت المطلــوب.

افصاحات أخرى  )تتمة(  7
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الملحق األول - مكونات اإلفصاح عن رأس المال

الملحق PD-2: متطلبات المطابقة

الخطوة 1: اإلفصاح عن الميزانية العمومية ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد

ال توجــد فــروق بيــن الدمــج التنظيمــي والمحاســبي ، حيــث يســتخدم كل منهمــا نهــج الدمــج ســطرا ســطرا ضمــن سياســات 
محاســبية متســقة دون اســتبعاد أي مؤسســات. ووفًقــا لتكليــف مصــرف البحريــن المركــزي، تــم جمع تســهيات واســتثمارات 

التمويــل مــن خــال مخصــص انخفــاض القيمــة الجماعيــة ، كمــا هــو موضــح أدنــاه:

)ألف دينار بحريني(

1,710,309الميزانية العمومية حسب البيانات المالية المنشورة

11,952انخفاض المخصصات الجماعية

)611(ناقصا: مخصص متعلق بالمطالبات الطارئة وااللتزامات

1,721,651الميزانية العمومية كما هو الحال في العائد التنظيمي

الخطوة 2: المطابقة بين الميزانية العمومية المنشورة والتقارير التنظيمية في 31 ديسمبر 2018.

)ألف دينار بحريني(

الموجودات

الميزانية 
العمومية حسب 

البيانات المالية 
المنشورة

بيانات بيري 
مرجعالموحدة

82,58782,587النقد واألرصدة لدى المصارف والمصرف المركزي

163,305163,306االستثمار مع المصارف والمؤسسات المالية المشابهه

63,545-منها التمويل الذاتي

99,761-والتي تمولها حسابات االستثمار غير المقيدة

363,437363,456استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

-354,215منها صكوك سيادية

-9,222منها صكوك الشركات

568,905847,678تمويل الموجودات

-256,892تمويل الموجودات المؤجرة 

-11,559موجودات قيد التحويل - القروض والسلفيات

1,6581,658استثمارات متاحة للبيع

80,55180,551عقارات استثمارية

-74,261منها االستثمار في العقارات

-6,290منها عقارات مطورة

15,97216,938استثمارات في شركات زميلة

20,11220,112الممتلكات واآلالت والمعدات

145,332145,364موجودات أخرى

-105,850استثمارات غير تجارية

-13,512ذمم مدينة أخرى والمدفوعات مسبقة الدفع

G-25,971الشهرة

1,710,3091,721,651اجمالي الموجودات
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)ألف دينار بحريني(

الميزانية 
العمومية حسب 

البيانات المالية 
المنشورة

بيانات بيري 
مرجعالموحدة

المطالبات

251,842251,842الحسابات الجارية لغير المصارف

144,125144,125أرصدة المصارف والمؤسسات المماثلة

861,467861,467مطلوبات التمويل )مثل مرابحة السلع العكسي ، إلخ.(

-705,924منها الوكالة مستحقة الدفع لغير المصارف

-155,543تمويل مرابحة ألجل

المستحقات، واإليرادات المؤجلة ،والمطلوبات األخرى ، وااللتزامات 
48,29247,682الضريبية الحالية والمؤجلة

42,28741,677منها مطالبات أخرى

6,0056,005منها أرباح مستحقة الدفع

99,76199,761حسابات استثمارات غير مقيدة

1,405,4871,404,877اجمالي المطالبات

حقوق المالك

210,238210,238Aإجمالي رأس المال

214,093214,093رأس المال

)3,855()3,855(أسهم الخزينة

93,90193,901االحتياطيات واألرباح المستبقاة

12,20912,209C-1ربح السهم

18,99818,998C-2االحتياطي القانوني

23,60223,602B-1األرباح المستبقاة )باستثناء أرباح للسنة(

18,49918,499B-2صافي أرباح السنة

C-3)3,195()3,195(تعديل تحويل العمات األجنبية

CET1 199199التغييرات في القيمة العادلة - المبلغ المؤهل لـC-4

احتياطي القيمة العادلة للعقارات - المبلغ المؤهل للحصول على 
T223,58923,589D

683683حصة األقلية في رأس مال الشركات التابعة

471-منها مبلغ غير مؤهل للحصول على رأس المال التنظيمي

CET1 182-منها مبلغ مؤهل للحصول علىE-1

AT1 13-منها مبلغ مؤهل للحصول علىE-2

T2 17-منها مبلغ مؤهل للحصول علىE-3

11,952Fخسائر االئتمان المتوقعة )المرحلتان 1 و 2(

304,822316,774مجموع حقوق المالك

1,710,3091,721,651مجموع المطالبات+ حقوق المالك

* الملحق PD 1 الستخدامه بعد 1 يناير 2019
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ملحق PD-2 و PD-4: متطلبات المطابقة و النموذج خالل الفترة االنتقالية

الخطوة 3: محتوى نموذج رأس المال المشترك )االنتقالي( في 31 ديسمبر 2018

)ألف دينار بحريني(

المبلغ المعالج 
قبل عام 2015

األرقام المرجعية 
للميزانية 

العمومية ضمن 
النطاق التنظيمي 

للتوحيد من 
الخطوة 2

مكون رأس المال 
التنظيمي تركيبة رأس المال والتوزيع للتقارير التنظيمية

A 210,238
رأس مال مشترك مؤهل يتم إصداره مباشرة )وما يعادله 

بالنسبة للشركات غير المساهمة( باإلضافة إلى فائض 
األسهم ذات الصلة

1

B1+B2 42,101 األرباح المستبقاة 2

C1+C2+C3+C4 28,211 ايرادات أخرى متراكمة )واالحتياطيات األخرى( 3

- ال ينطبق 4

108 E1 182
رأس المال المشترك الصادر عن الشركات التابعة والمحتفظ 
به من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في المجموعة 

)CET1
5

280,732 رأس المال المشترك من المستوى األول قبل التعديات 
التنظيمية 6

رأس المال المشترك من المستوى األول: التعديالت التنظيمية

- تسويات التقييم التحوطية 7

G 25,971 الشهرة )صافي االلتزامات الضريبية ذات الصلة( 8

- الممتلكات غير الملموسة األخرى غير حقوق خدمة الرهن 
العقاري )صافية من االلتزامات الضريبية ذات الصلة( 9

-
أصول الضريبة المؤجلة التي تعتمد على الربحية المستقبلية 

باستثناء  الموجودات الناشئة عن الفروق المؤقتة )صافية من 
االلتزامات الضريبية ذات الصلة(

10

- احتياطي التحوط للتدفق النقدي 11

- نقص المخصصات مقابل الخسائر المتوقعة 12

- ربح األسهم المخصصة للبيع )كما هو مبين في الفقرة 562 
من إطار عمل بازل 2( 13

- ال ينطبق 14

- االرباح المحددة لصافي معاشات التقاعد 15

- االستثمارات في األسهم الخاصة )إن لم تكن قد خصمت 
من رأس المال المدفوع في الميزانية العمومية المبلغ عنها( 16

- الحيازات المتبادلة في األسهم العادية 17

-

االستثمارات في رأس مال المصارف والمؤسسات المالية 
والتأمين الخارجة عن نطاق التوحيد التنظيمي ، صافية من 
المراكز القصيرة المؤهلة ، حيث ال يمتلك المصرف أكثر من 
%10 من رأس مال األسهم المصدر )المبلغ أعلى من الحد 

األدنى 10%(

18

-

استثمارات كبيرة في األسهم المشتركة للكيانات المصرفية 
والمالية والتأمينية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي ، 

صافية من المراكز القصيرة المؤهلة )المبلغ أعلى من  الحد 
األدنى 10 %(

19

- حقوق خدمة الرهن العقاري )المبلغ أعلى من الحد األدنى 
)% 10 20

-
موجودات الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة 

)المبلغ أعلى من الحد األدنى %10 ، بعد خصم االلتزامات 
الضريبية ذات الصلة(

21

- مبلغ يتجاوز الحد األدنى 15 % 22

- منها: استثمارات كبيرة في األسهم العامة المالية 23

- منها: حقوق خدمة الرهن العقاري 24

- منها: موجودات الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة 25

- التعديات التنظيمية الوطنية المحددة 26

الملحق األول - مكونات اإلفصاح عن رأس المال  )تتمة(
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)ألف دينار بحريني(

 التعديالت التنظيمية المطبقة على المستوى 1 من حقوق الملكية المشتركة 
فيما يتعلق بمعالجة المبالغ التي تمت قبل العالج -2015

-
التعديات التنظيمية المطبقة على حقوق الملكية 

المشتركة من المستوى 1 بسبب عدم كفاية المستوى 
اإلضافي 1 والمستوى 2 لتغطية الخصومات

27

25,971 إجمالي التعديات التنظيمية على حقوق الملكية المشتركة 
المستوى 1 28

254,761 )CET1( رأس المال المشترك من المستوى األول 29

رأس المال اإلضافي من الفئة 1: األدوات

- صكوك مؤهلة مباشرة من المستوى األول باإلضافة إلى 
فائض المخزون ذي الصلة 30

- منها: تصنف كأسهم وفًقا لمعايير المحاسبة المعمول بها 31

- منها: تصنف كخصوم بموجب المعايير المحاسبية المعمول 
بها 32

- أدوات رأس المال الصادرة مباشرة قابلة للتخلص التدريجي من 
المستوى اإلضافي 1 33

)3( E-2 13
أدوات إضافية من المستوى 1 )وأدوات CET1 غير مدرجة في 

الصف 5( صادرة عن الشركات التابعة والمحتفظ بها من قبل 
)AT1 أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في المجموعة

34

منها: الصكوك الصادرة عن الشركات التابعة الخاضعة 
للتخلص التدريجي 35

13 رأس المال اإلضافي من المستوى 1 قبل التعديات التنظيمية 36

رأس المال اإلضافي من المستوى 1 قبل التعديالت التنظيمية

- االستثمارات في أدوات المستوى 1 اإلضافية 37

- مقتنيات متبادلة في أدوات المستوى األول اإلضافية 38

-

االستثمارات في رأس مال المصارف والمؤسسات المالية 
والتأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي ، صافية من 

المراكز القصيرة المؤهلة ، حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10 
% من رأس المال المشترك المصدر للجهة )المبلغ أعلى من 

الحد االدنى10 %(

39

-
استثمارات كبيرة في رأس مال الجهات المصرفية والمالية 

والتأمينية الخارجة عن نطاق التوحيد التنظيمي )صافي 
المراكز القصيرة المؤهلة(

40

- التعديات التنظيمية الوطنية المحددة 41

 التعديالت التنظيمية المطبقة على المستوى اإلضافي 1 
فيما يتعلق باألموال الخاضعة للعالج قبل عام 2015

- يتم تطبيق التعديات التنظيمية على المستوى اإلضافي 1 
نظًرا لعدم كفاية المستوى 2 لتغطية الخصومات 42

- إجمالي التعديات التنظيمية على رأس المال اإلضافي من 
المستوى األول 43

13 )AT1( 1 رأس المال اإلضافي من الفئة 44

254,774 )T1 = CET1 + AT1( رأس المال من المستوى األول 45

الملحق األول - مكونات اإلفصاح عن رأس المال  )تتمة(
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)ألف دينار بحريني(

المستوى 2 رأس المال: األدوات واألحكام

D 23,589 صكوك مؤهلة من المستوى الثاني مباشرة باإلضافة إلى 
فائض المخزون ذي الصلة 46

- أدوات رأس المال الصادرة مباشرة قابلة للتخلص التدريجي 
من المستوى 2 47

)4( E-3 17

صكوك المستوى 2 )وأدوات CET1 و AT1 غير المدرجة 
في الصفوف 5 أو 34( الصادرة عن الشركات التابعة والتي 

تحتفظ بها أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في المجموعة 
المستوى 2(

48

- منها: الصكوك الصادرة عن الشركات التابعة الخاضعة 
للتخلص التدريجي 49

F 11,952 أحكام 50

35,558 المستوى 2 رأس المال قبل التعديات التنظيمية 51

المستوى 2 رأس المال: التعديات التنظيمية

- االستثمارات في أدوات الفئة 2 الخاصة 52

- عمليات تبادل متبادلة في أدوات المستوى 2 53

-

استثمارات في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية 
والتأمينية الخارجة عن نطاق التوحيد التنظيمي ، صافية من 

المراكز القصيرة المؤهلة ، حيث ال يمتلك المصرف أكثر من 
%10 من رأس المال المشترك المصدر للجهة )المبلغ أعلى 

من الحد االدنى 10%(

54

-
استثمارات كبيرة في المصارف الرأسمالية والجهات المالية 

والتأمين الخارجة عن نطاق التوحيد التنظيمي )صافي 
المراكز القصيرة المؤهلة(

55

التعديات التنظيمية الوطنية المحددة 56

التعديات التنظيمية المطبقة على المستوى 2 فيما يتعلق 
باألموال الخاضعة للعاج قبل عام 2015

- إجمالي التعديات التنظيمية على المستوى 2 من رأس المال 57

35,558 )T2( 2 رأس المال من الفئة 58

290,332 )TC = T1 + T2( إجمالي رأس المال 59

موجودات المخاطر الموزونة فيما يتعلق باألموال الخاضعة 
للعاج قبل عام 2015

1,408,140 اجمالي المخاطر الموزونة 60

نسب رأس المال       

18.09% األسهم العادية المستوى 1 )كنسبة مئوية من الموجودات 
الموزونة للمخاطر( 61

18.09% المستوى 1 )كنسبة مئوية من الموجودات الموزونة 
للمخاطر( 62

20.62% إجمالي رأس المال )كنسبة مئوية من الموجودات الموزونة 
بالمخاطر( 63

9.00%

متطلبات العزل المؤقت الخاصة بالمؤسسة )الحد األدنى 
لمتطلبات CET1 باإلضافة إلى العزل المؤقت لحفظ رأس 

المال باإلضافة إلى متطلبات العزل المؤقت الدورية باإلضافة 
إلى متطلبات العزل المؤقت D-SIB معبرًا عنه كنسبة 

مئوية من الموجودات الموزونة بالمخاطر(

64

2.50% منها: متطلبات حماية رأس المال   65

0.00% منها: متطلبات العزل المؤقت لمواجهة التقلبات الدورية 
)N / A( الخاصة بالبنك 66

0.00% )N / A( العازلة D-SIB منها: متطلبات 67

18.09% المستوى 1 من األسهم العادية متاح لتلبية العوازل المؤقتة 
)كنسبة مئوية من  الموجودات الموزونة بالمخاطر( 68

الحد األدنى الوطني بما في ذلك CCB )إذا كان مختلًفا عن 
بازل 3(
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9.00% الحد األدنى لنسبة األسهم المشتركة في مصرف البحرين 
المركزي 69

10.5% الحد األدنى من نسبة مصرف البحرين المركزي 70

12.50% الحد األدنى لرأس مال مصرف البحرين المركزي 71

المبالغ دون الحد االدنى لالستقطاع )قبل وزن المخاطر(

- استثمارات غير كبيرة في رأس مال الشركات المالية األخرى 72

- استثمارات كبيرة في األسهم المشتركة للبيانات المالية 73
- حقوق خدمة الرهن العقاري )صافي االلتزامات الضريبية ذات 

الصلة(
74

- أصول الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة )صافية 
من االلتزامات الضريبية ذات الصلة(

75

- حدود قابلة للتطبيق على إدراج األحكام في المستوى 
2

11,952 األحكام المؤهلة لإلدراج في المستوى 2 فيما يتعلق 
بالتعرضات الخاضعة لنهج موحد )قبل تطبيق الحد األقصى(

76

16.306 الحد األقصى إلدراج المخصصات في المستوى 2 في إطار 
النهج الموحد )1.25 % من الموجودات الموزونة للمخاطر(

77

ال ينطبق 78

ال ينطبق 79

أدوات رأس المال الخاضعة لترتيبات التخلص التدريجي 
)تنطبق فقط بين 1 يناير 2020 و 1 يناير 2024(

- الحد االقصى الحالي على الصكوك CET1 تخضع لترتيبات 
التخلص التدريجي

80

- المبلغ المستثنى من CET1 بسبب الحد األقصى )الزيادة على 
الحد األقصى بعد االسترداد واستحقاقات(

81

- الحد األقصى على الصكوك AT1 تخضع لترتيبات التخلص 
التدريجي

82

- المبلغ المستبعد من AT1 بسبب الحد األقصى )الزيادة على 
الحد األقصى بعد عمليات االسترداد واالستحقاقات(

83

- الحد األقصى على الصكوك T2 تخضع لترتيبات التخلص 
التدريجي

84

- المبلغ المستبعد من T2 بسبب الحد األقصى )الزيادة على 
الحد األقصى بعد االسترداد واستحقاقات(

85
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 مميزات رأس المال التنظيمي
للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

مصرف السام، البحرينالمصدر 1

ف حصري )مثل معّرف كيوسيب أو ايسين أو بلومبيرغ لاستثمار الخاص(2 ساممعِرّ

جميع القوانين واللوائح المعمول بها في القوانين الحكومية للصك3
مملكة البحرين

العاج التنظيمي

األسهم العادية المستوى 1الئحة قواعد واجراءات مصرف البحرين المركزي االنتقالية4

األسهم العادية المستوى 1الئحة قواعد واجراءات مصرف البحرين المركزي بعد المرحلة االنتقالية5

مجموعةمؤهل في مفرد/مجموعة/مفرد ومجموعة6

األسهم العاديةنوع الصك )أنواع يحددها كل اختصاص(7

2,141 مليونالمبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي )العملة باآلالف ، في تاريخ آخر تقرير(8

0.100 دينار بحرينيالقيمة االسمية لألوراق المالية9

حقوق المساهمينالتصنيف المحاسبي10

13 ابريل 2006التاريخ األصلي لإلصدار11

دائمدائم أو مؤر	12

ال تاريخ الستحقاق الدينتاريخ االستحقاق األصلي13

الدعوة جهة اإلصدار تخضع لموافقة إشرافية مسبقة14

ال ينطبقتاريخ الدعوة اختياري وتواريخ دعوات طارئة ومبلغ االسترداد15

ال ينطبقمواعيد الدعوات الاحقة ، إن وجدت16

قسائم / أرباح األسهم

توزيعات األرباح كما قرر المساهمونأرباح ثابتة / عائمة / قسيمة17

ال ينطبقمعدل القسيمة وأي مؤشر ذات صلة18

ال ينطبقوجود سداد األرباح19

متوفرة بالكاملمتوفرة بالكامل ، متوفرة جزئياأو إلزامية20

الوجود تصعيد أو حافز آخر لاسترداد21

غير تراكميتراكمي أو غير تراكمي22

غير قابل للتحويلقابل للتحويل أو غير قابل للتحويل23

ال ينطبقإذا كان قابًا للتحويل ، يتم تشغيل مشغل )عمليات( التحويل24

ال ينطبقإذا كان قابا للتحويل ، بالكامل أو جزئي25

ال ينطبقإذا كان قابا للتحويل ، معدل التحويل26

ال ينطبقاذا كان قابا للتحويل، تحويل إلزامي أو اختياري27

ال ينطبقإذا كان قابا للتحويل ، حدد نوع األداة القابلة للتحويل إلى28

ال ينطبقإذا كان قابًا للتحويل ، حدد جهة إصدار األداة التي يتم تحويلها إليها29

الميزة الكتابة30

ال ينطبقفي حالة الكتابة ، يتم تشغيل أداة تشغيل الكتابة31

ال ينطبقفي حالة الكتابة ، كامل أو جزئي32

ال ينطبقفي حالة الكتابة، دائم أو مؤقت33

ال ينطبقفي حالة الكتابة المؤقتة ، يرجى وصف آلية الكتابة34

الموضع في التسلسل الهرمي المتبع في سداد الديون )حدد نوع األداة من االعلى 35
ال ينطبقمباشرة إلى األداة(

الميزات غير متوافقة مع االنتقال36

ال ينطبقإذا كانت اإلجابة بنعم ، فحدد الميزات غير المتوافقة37
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