
.م.ب ش المالية اتش اف جي مجموعة

الموحدةالبيانات المالية
312017

التجاري السجل إسألمي( 44136 : رقم استثماري كبنك المركزي البحرين مصرف لدى  )مسجل

المسجل البحرينالماليمرفأ  : المكتب
29، طابق2901

346  ، البرج1398
. ب4626، طريق

البحرين -، المنامة10006 17538538مملكة 973 +  
مجلساإلدارة

خليفة : أعضاء خليفةآل بن أحمد الشيخ معالي اإلدارة رئيسمجلس المطوع . أحمد
د اإلدارة رئيسمجلس نائب باحمدان عبدهللا

كمال السعيد محمد
بن مازن المطيري سيف
مصبح الكعبي ناصر

راشد الهاجري فيصل
غازي المطوع محمد

الصديقي )ابشار
جاسم بتاريخ هشامالريس  (2017بنوفم12

التنفيذي  : الرئيس

الريس الحساباتهشام  : مدققو

بيامجي كي فخرو



.م.ب ش المالية اتش اف جي مجموعة

الموحدةالبيانات المالية
312017فيالمنتهيةللسنة

الصفحةالمحــتويات

اإلدارة مجلس رئيس 6 - 1تقرير

المساهمين إلى الحسابات مدققي 7تقرير

المالية الموحدةالبيانات
المالي المركز 8الموحدبيان
الموحد الدخل 9بيان

حقوق في التغيرات 11 -10الموحدالملكيةبيان
الموحد النقدية التدفقات 12بيان

الموحد المقيدة األستثمار حسابات في التغيرات 14 - 13بيان
واستخدامات الخيريةأموالبيانمصادر االعمال 15الموحدوالزكاةصندوق

الموحدةاتإيضاح المالية البيانات 87 - 16حول



۱

. شالمالیةإتشإفجيمجموعة
ب. م اإلدارةمجلسرئیستقریر

فيالمنتھیةللسنة ۳۱

كلمة۲۰۱۷دیسمبر رئيسالسيد اإلدارةمجلس هللابسم الرحيم، الرحمن والسالموالصالة على
سيدناوالمرسلين، األنبياءأشرف صلىمحمد

عليههللا آلهوعلى ،،، وأصحابه

، السادةحضراتوبعدأجمعين جيمجموعةإدارةمجلسعننيابةالمساهمين
أيديكمبينأضعأنيسرنيالمالية، إتشإف الماليةللسنةلمجموعةلالماليةناتاالبي

فيالمنتهية ٢٠١٧ديسمبر٣١ الرائعباألداءتوجتوالتي العاليةوالربحية حققتهاالتي

مصرفيةمجموعةإلىالتحولفينجاحهاجراءوعةالمجم علىواستثمارية منعالمستوى التنوع
أنناكما .يةالمالوالقدرة بشكلسعداء بالنتائجخاص ، التيالقوية الرغمعلىحققناها الجغرافيةواالقتصاديةالتحدياتمن

األوسطالشرقمنطقةسادتالتيوالسياسية وغيرهاأفريقيا، وشمال رىاألخالعالميةاألسواقمن
التي تستثمر ،االستثنالظروفهذهمواجهةعلىتناقدرإن .المجموعةفيها ومواصلةائية

الواعدةلفرصاإليجادالسعي إنما باألساستعزى تتمتعماإلى ، معرفةمنالمجموعةبه عميقة
منتنتهجهوما فيودقيقاعوأسلوب الكفيلةالصحيحة، االستراتيجياتوتنفيذوضع

، بتحقيق والتيالقيمة خاللهانمنتطلع وسجلناخبرتناإثراءإلى ، منالحافل
اإلنجازات نمولمواصلة ،المجموأعمالأنشطة وتعزيزعة واألصولتاالستثماراقيمة مختلفعبر ، فيهانزاولالتيالجغرافيةوالمناطقالقطاعات

فيبماأنشطتنا أوروباالهند، أفريقيا، شمالالخليج، التعاونمجلسةمنطقذلك ، أنناكما .األمريكيةالمتحدةوالواليات نأمل
من ألسساخالل أرسيناها، التيالمتينة ، التيجياتواالستراتي أننتبناها علىقادريننكون ، أسعاراعارتفمناالستفادة

السائدةاألجواءبهاتنبئالتيالمبشرةوالتوقعاتالنفط والتيالمنطقة، في
لخالالتفاؤلعلىتبعث لعامبالنسبة .٢٠١٨عام فقد ،٢٠١٧ ربحاالمجموعةحققت

قيمتهبلغتصافياموحدا مقارنةكي،أمريدوالرمليون١٠٤٫٢ عامفيالمحققبالربح ٢٠١٦
٢١٧٫١٢قيمتهبلغتوالذي ، دوالرمليون صافياربحاالمجموعةحققتكماأمريكي موحدا
دوالرمليون١٠٣٫٢بقيمة بمامقارنةأمريكي ٢٣٣٫٠٥مقداره أمريكيدوالرمليون

السنويالنموالنتائجهذهتعكس .السابقالعامخالل كافةعلىوعةالمجمتحققهالذي
وذلكأنشطتهامحاور استبعادعم قيمتهالبالغالدخل أمريكيدوالرمليون٤٦٤

الذي نتيجةواحدةلمرةتحقق

القضائيةللتسوية التي

متت المجموعةلصالح خالل

األخيرالربع كما .٢٠١٦عاممن اإلشارةتجدر جميعأنإلى حققتبالمجموعةاألنشطةقطاعات
، لخالقوياأداء نتناولوسوفالعام التيالرئيسيةالتطورات االستفاضةمنبمزيدتحققت في

الجزء هذامنالتالي الصيرفة  .التقرير االستثمارات :االستثمارية واصلتالعقارية مجموعةاستثمارات جي

القطاعفيإتشإف  ،٢٠١٧عامخاللالقويأداءهاالعقاري
محققة عوائدبذلك المتحدةبالوالياتاستثماراتناحققتكما .المستثمرينوللسادةللمجموعةمطردة
ةاألمريكي نتائجالعامهذا منقوية الحاليةاألصول الجديدةوالفرص منالتخارجوعمليات

في  .االستثمارات
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هذهأنبالذكروالجدير۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيالمنتھیةللسنة المحفظة
مؤجرة مستأجرإلىبالكامل مصنف( واحد المستأجرتحملأساسعلى )االستثماريةالفئةضمن

المترتبةوالرسومالمصاريفلكافة إتشإفجيمجموعةوتفخر .اإليجارعلى مراكزسوقبخوض
البيانات للغايةالجاذبة التيفرجينيا، بوالية مراكزأسواقأعلىمنتعتبر

فيمكانةبياناتال تضمحيثمريكية،األالمتحدةالواليات ، الدفاعيةاألليافشبكة للمنطقة
فضال المنخفضةلطاقةامصادرعن والجديرةالتكلفة كماعليها، باالعتماد بانخفاضتتميز الكوارثمخاطرمعدالت عية،الطبي

مراكزعلىالضريبيةالحوافزوتوافر لقد .البيانات مراكزفياالستثمارمنالنوعهذاأتاح
للمستثمرينصةفرالالبيانات

يكونواألن الذيالقطاع، هذامنجزءا ، طلبايلقى ويشهدعاليا كمامستمرًا، تطورا
أظهر شهرفي       .والعالميالوطنيالمستويينلىعهائالنموا استفادت ،٢٠١٧سبتمبر

أيضاإتشإفجيمجموعة المواتيةالسوقأوضاعمن األمريكيةةالمتحدبالواليات
للتخارجهناك، العاليةالطلبتومعدال المملوكةالعقاراتأحدمن

، للمجموعة المتنوعةالسكنيةالمحفظةضمنهناك ، هذهتضم .األمريكيةالمتحدةبالواليات تمالتيالمحفظة
اذاالستحو

سكنيينمجمعين ،٢٠١٤عامفيعليها المستثمرونقحقوقد .وهيوستنأتالنتاالمتحدة، بالوالياتسوقينفيللعائالت
في المحفظةهذه علىعائدا ثالثالبالغةاالستثمارفترةمدىعلى %١١بنسبةاالستثمار   .سنوات

عاممناألخيرالربعخالل استثمرت ،٢٠١٧ بماأيضاالمجموعة ١٠٠يقارب دوالرمليون أمريكي
الكبيرةالتجاريةالعقاراتمناثنينفي قامت .المتحدةبالواليات

مليون٦٠بقيمةمحفظةبطرحالمجموعة أمريكيدوالر منتتكون
فيمكتبيةعقارات١٠ ، فيالدلفيا، واليات العاصمة، وواشنطونشيكاغو إطارفي " معشراكةعاملةم

تمتلكحيثالمحفظة، علىلالستحواذ "جروببروبرتيإكسيتر جيمجموعة
بنسبةةحصإتشإف إكسيتر" تساهمبينما %٩٥

بنسبة "جروبتيبروبر في %٥ تبلغ .االستثمار  ،% ٩٥ةالمحفظفياإلشغالنسبة
، الجدارةذويمنمستأجرينتضمكما

بعقوداالئتمانية األجل، طويلةإيجار منحيث تحققنأالمتوقع  ،%٩بنسبةداخلياعائدا
لمستثمريستحققكما بنسبةاالستثمارعلىعائدمعدلالمجموعة

تمتكما .%١٠ شهرفي عاممنديسمبر شملتأخرىمعاملة٢٠١٧ شراكةإقامة
مع لالستحواذ "بروبرتيلنكولن" شركة

أحدعلى

محفظةالفيباالكتتابالتعهدحالياويتم .شيكاغوبواليةالواقعةالفارهةاألصول

جيمجموعةقبلمن علىإتشإف يتمأن خاللمستثمريناعلىطرحها
فيالحاليةاستثماراتناحققتدفقآخرجانبمن .٢٠١٨عام

العقاريالقطاع المتحدةبالواليات قويةعوائد األصولألحدمحفظتناحققتإذ ،٢٠١٧عاماللخ
الصناعية متوسطهناك بلغتنقديعائد مازلناإننا .لمستثمرينا %٩نسبته السوقتجاهمتفائلين ، بالوالياتالعقاري

مننراهبماالمتحدة يمةوقواعدةفرص يفعالية الفرعيةالقطاعاتمختلف
لالستثمار الخاصةاألسهم .هناك عامشهدلقد وأداءقويانشاطاأيضا٢٠١٧ األسهمنشاطفيمتميزا

الخاصة بالنسبة .ليةالماإتشإفجيلمجموعة
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فيالمنتھیةللسنة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱ منديسمبرشهرأواخرفي قامتذاته، العام
رئيسيةمعاملةبإبرامالمجموعة مجالفيأخرى إلىقيمتهاصلتالتعليم مليون١٥٠

أمريكيدوالر مجموعةوهي ،"إنسبايرد" مؤسسةمع رائدةعالمية عدداتهامظلتحتيندرج المدارسمن ، فيالمستوىالرفيعة ، أوروبا
أفريقيا الالتينيةأمريكا جزءعلى "إنسبايرد" استحوذتالمعاملة، هذهإطارفي .وأستراليا محفظةمن

جي دوالرمليون٣٠٠قيمتهاالبالغالتعليميةإتشإف
مجلسمنطقةفيأمريكي قامتلقد .الخليجيالتعاون فيبالدخولالمجموعة إلضافةلشراكةاهذه قيمة

كبرأ قطاعفيألصولها خاللمنالتعليم الخبرةمناالستفادة التيالدولية
العامشهدكما .العالمأنحاءمختلففيالواسعةشبكتهاو "إنسبايرد" بهاتتمتع

تقدما األداءتعزيزصعيدعلىمستمرا

في للمجموعة، المملوكةلهامةاالمدارسمنعدد ذلكفيبما ، البريطانيةدرسةالم تستوعبالتيبالبحرين ، ٢٦٠٠منأكثر
طالب بينمنالوحيدةوتعتبر خمس التيالبحرينفيمدارس  ".متميز" التصنيفعلىتحصل

أيضاهناكوبالمثل الخاصة، فيالدلفيامدرسة إحدىوهي ، فيللمجموعةالمملوكةالمدارس التيودبي علىتعتمد
المقرر فيالبريطاني التيالدراسية، مراحلهاكافة ، المرحلةتشمل بلغ .والثانويةتدائية،االبالتأسيسية

عدد العامبدايةفيالمدرسةطالب منأكثرالدراسي
طالب١٦٠٠ مختلفمن وواصلتالعالم، أنحاء

طوالمستمرتقدمإحرازالمدرسة ٢٠١٧عامخاللالمدرسةنجحتكما .العام
منتصنيفهارفعفي الهيئاتقبل الحكومية توفيرعلىللتركيزنتيجةوالخاصة  .المستوىدوليتعليم

لتصنيفوفقا دبيلطةس ، والتنميةللمعرفة

فقدالبشرية حصلت

المدرسة " بدرجةتصنيفعلى أنناعلىالتنويهأودكما ".مقبول" منبدال "جيد بإعدادقمنا مجموعة
الهامةالمعامالتمن التي بتدشينهاسنقوم خاللمنبأنناثقةعلىونحن ،٢٠١٨معاخالل

الفريدةالخصائص تمتالتيوالشراكات سوفالمعامالت، هذهبشأن ناجحةاستثماراتالمعامالتهذهتكون
للغاية ، الخليجيالمصرفحققالتجاريةالصيرفة                                 .ومستثمريناللمجموعةبالنسبة حدىإوهوالتجاري لمجموعةالتابعةالشركات إفجي ، إتش

ويزاولالمالية كبيراإنجازاالتجارية، الصيرفةمجالفينشاطه

عامفي ٢٠١٧

فيإدراجهتمحيث ، شهرخاللبنجاحالماليدبيسوق ديسمبر
تداولاآلنويتم سوقيفيالمصرفأسهم لعامبالنسبة .والبحريندبي

يالخليجالمصرفحققفقد ،٢٠١٧ ربحاالتجاري ٢٢بقيمة أمريكيدوالرمليون مخصصاتاعتمادقبل

تحقيقإلىالمصرفويتطلعالقيمة، انخفاض خاللالنمومنمزيدا
عام واصلتالعقاريالتطوير .٢٠١٨ جيشركة العقاريةإتشإف تمالتي فيتدشينها كشركة٢٠١٦عام

العقاريالتطويرفيمتخصصة لمجموعةتابعة ، إتشإفجي علىتقدمتحقيقالمالية
صعيد المشاريعمنعدد تقومالتيالهامة الخليجيالتعاونمجلسمنطقةعبرتنفيذهاب الشرقمنطقةوفي األوسط

وشمال والهند، أفريقيا منأغسطسشهرفي .أصولهايمةقوتعزيز علىاالستحواذالمجموعةاستكملت ،٢٠١٧عام للبنيةمحفظة
مليار٫٢١ بقيمةالتحتية أمريكيدوالر منطقةفي والشرقأفريقيا االستحواذهذايأتي .األوسط

االستراتيجيةإطارفي ديدةالج للجمعيةالعاديغيراالجتماعخاللالمجموعةاعتمدتهاالتي
العمومية انعقدالذي مارسشهرفي
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المنتھیةللسنة إلىبالنظر۲۰۱۷دیسمبر۳۱في بتنفيذهاالمجموعةتقومالتيالمشاريع في
الواقع "رورهارب" مشروعحققفقدالبحرين، مملكة البحرينمرفأفي

كبيراتقدماالمالي عامخالل بالموقعاألعمالاستكملتحيث ،٢٠١٧ كماتقريبا، %٣٠بنسبة
المطروحةالحصصمن %٤٠منأكثربيعالمبيعاتمناألولىالمرحلةشهدت

فترةخالل ثمانيةاستغرقت وهو ،"فيالمار" مشروعأما .أشهر عبارة
، تجاريسكنيمجمععن أنشئعمالق ٧٠٠قدرهابتكلفة أمريكي، دوالرمليون
حةمساعلىويمتد بمرفأمربعمتر٣٥٬٩٠٠علىتزيد

وفقاملحوظاتقدمااآلخرهوحققفقدالمالي، البحرين
للخطة ، الخليجشركةنجحتالعام، وخالل .المستهدفة فيللمشروع، المالكةكةالشروهيالقابضة

التشغيليةالمرحلةفيالدخول فترةبعد دامتتوقف  .سنواتخمسحوالي
القانونيوضعهاعديلتفيالشركةنجحتكما خيارعرضخاللمن علىتخارج ىإلباإلضافة .المساهمين شهرفيذلك

مقاولقام ،٢٠١٧عاميناير العاملةبالقوىبالكاملالموقعبتجهيزالمشروع وامهاقيزيدالتي
على العام، وبنهاية .وموظفعامل٦٠٠ " طرازمنللشققاإلنشائيةاألعمالاستكمالتم في "لتايساليف

المستهدفومن ،"ب"و "أ" البرجين الداخليةاألعمالمن %٧٠منأكثرتسليم

كما .٢٠١٨عامبنهاية "ب" البرجلوحدات المشروعأن لإلعالنالنهائيةالمراحلفي
الفنادقمشغليكبارأحدعن الخمسفئةمن علىالمعروفينجومن

العالم، مستوى فندق٤٠٠منأكثربتشغيليقوموالذي من تأتيإذبالعالم، الفنادقكبار
هذه معتمشياالخطوة البحرينمملكةحكومةتوجهات أحدالبحرينلجعلالهادفة لهامةاالسياحيةاألسواق

أيضاهناك         .بالمنطقة العرينمشروع فيالكائن تموالذيالبحرينمملكة
أواخرفيعليهاالستحواذ حيث ،٢٠١٦عام دماتقشهد خاللملحوظا ٢٠١٧عام جراء

علىتمتالتيالجهود بعمليةللدفعالجبهاتكافة  .األمالشركةتصفيةفاديوتالتطوير
هذا تسوياتإلىالتوصلتموقد المتوقعومنالدائنين، معظممع أن

منالنورإلىالمشروعركةشتخرج خاللجديد عاممناألولالربع ٢٠١٨، 

علىقادرةوستكون قامت .مهامهاستئنافا ، ولهذاالتطوير، عمليةلتحديثخطةبوضعإتشإفجي
الغرض استكملتفقد تصميما حيثبالمشروع، التشجيرالألعمجديدا باإلضافةتشمل التشجير، إلى إضاءةأنظمة

أنالمتوقعمن .جديددخولطريقواستكمالالشوارع األعمالتبدأ خالل
كما .٢٠١٨عاممناألولالربع تفاهممذكرةتوقيعتم سلسلةمع وفاخرة، عالميةللفنادق

قصرلتشغيلوذلك

الموجودالعرينوسبا تمكما .حاليا المجموعةنفسعماتفاقإلىالتوصلأيضا
إلعداد " المائيةللحديقةجديدةتصميمفكرة باإلضافة "المفقودةدلمونجنة قالفندإلى

وفي .المجاور ، عربيةالاإلماراتدولة حققالمتحدة مشروعوهو ،"فيليجكاليفورنيا" مشروع سكنيامجتمعايضماتاالستخداممتعدد مجهزًا
تقدماالحراسة، ببوابات أعقابففي .٢٠١٧عامخالل التيالمشروعتنشيطإعادة

عامفيبدأت العملسيرتقدم ،٢٠١٦ بشكلبالمشروع تمكما .ويسيرسلس إعداد
استراتيجية خاللشاملةقويتس ٢٠١٧عام عليهاالنهائيةاللمساتوضعحالياويتم التيالمشيدةالوحداتعروضلدعم تطرحس

خاللللبيع



٥

. شالمالیةإتشإفجيمجموعة
ب. م اإلدارةمجلسرئیستقریر

فيالمنتھیةللسنة أيضاحققفقد "المغرببوابة" لمشروعبالنسبة۲۰۱۷دیسمبر۳۱ تقدما
وبالرغم .٢٠١٧عامخالل من مازالتاالستثماراتفاقيةأن حوزةفي إالالوزارية، اللجنة إعدادتمأنه المناقصات

أسعارتلقيتمكما ،١بالمرحلةاإلنشاءألعمال ذلك، إلىباإلضافة .معروفينمقاولينمن

طلباتتقديمتم  .لمختصةاالمحليةالجهاتإلىالبناءتصاريح
مشروعحقق تقدمااالقتصاديةللتنميةمومبايمنطقة خاللأيضاملحوظا بدأتحيث ،٢٠١٧عام

مجموعة Wadhwaأعمال الطرقتشملوهياآلن، تجريالتيالموقعتجهيز شقهاسيتمالتي
السككإدارةمنالتصاريحعلىالحصولأيضامت .المدينةفي ، أسفلحديديخطإلنشاءالحديدية

الوطنيالطريقعمالربطضمانلالجسر وقدالسريع سيربدأ  .ذلكعلىالعمل
المتوقعمن هذا .٢٠١٨امعخاللللمبيعاتالمشروعطرح

وقد تسلمت Adaniمجموعة

التخطيط، علىمبدئيةموافقاتالمشترك، التطويرشريكوهي آلناوهي استيفاءبصدد متطلبات
الحكوميةاألنظمة إذنعلىللحصولالمحلية تخطيط خاللالمستثمرينعلىالتوزيعات          .للموقع عام

مجموعةقامت ،٢٠١٧ الماليةإتشإفجي توزيعاتبإجراء ومدفوعاتقياسية

تمشياالماضيةالثمانللسنواتنللمستثمريأرباح توزيعسياسةمع التياألرباح
صحصدفعتم .المجموعةتنتهجها ٢١٫بقيمةلمستثمريناأرباح دوالرمليون٥٢ أمريكي

وذلك جميععن

أولتكما  .المجموعةقبلمنالمدارةالمشاريع اهتماماإتشإفجيمجموعة
بعمليات التخارج فقدثمومنالفترة، خالل املحوظسجالحققت العام، خاللالتخارجعملياتمن

مليار١٫٢بلغتبقيمة منأمريكيدوالر الديون .المشاريعمختلف
عامخالللمطلوباتوا واصلت ،٢٠١٧ قامتإذاالمالي، وضعهاتقويةالمجموعة منخطواتباتخاذ

الحدشأنها بهدفعامبشكلالتمويليةااللتزاماتمن العموميةالميزانيةوتعزيزالسيولة، تحسين

ورفع للمجموعةاالئتمانيةنيفاتالتص

ونتيجة .المخاطروملف العام، خاللللمجموعةالقويلألداء التصنيفتحسن مجموعةلاالئتماني
الممنوحالمالية، إتشإفجي من

قبل

إلى "فيتش" العالميةالتصنيفوكالة “ الدرجة B” نظرةمع استناداإيجابيةمستقبلية إلى
الوضعتقوية القيمةمعدالتانخفاضمنوالحدللمجموعةالمالي العالقةذواألطراف .قديمةاللألصول

، اهذخالل فيشركائنامعبالتعاونعملناالعام العديدفيالمجموعة
المشاريعمن فيالمذكورة رقمفصاحاإل للبيانات٢٥ الخاتمة .للمجموعةالموحدةالمالية

النتائجهذهمعتمشيا المجموعة، تتبناهاالتياألرباحتوزيعوسياسة توصيةعننعلنأنيسرنا
بتوزيعاإلدارةمجلس أرباح  ،)أمريكيدوالرمليون٨٥( %٨٫٧بنسبةالمساهمينللسادةنقدية



٦

. شالمالیةإتشإفجيمجموعة
ب. م اإلدارةمجلسرئیستقریر

المنتھیةللسنة ۳۱في أشيد۲۰۱۷دیسمبر منوالتفانيواإلخالصالمضنية، الجهودبجميع فريققبل
مجموعةإدارة المالية، إتشإفجي ، هدفنالتحقيقالمجموعةموظفيجميعو

المنشود وهوأال ، النجاحتحقيق وتعزيزللمجموعة علىقدرتنا ، الوفاءواصلةم بوعودنا آفاقوبلوغ

، التقدممنعالية كما        .اآلخرتلوعاماواالزدهار أتقدمأنأود إلىوالتقديرالشكربخالص
مانهمإيبفضلالذينوالمستثمرين، المساهمينالسادة جيبمجموعةوثقتهم قوةمننمضيإتشإف

أتقدمكما .قوةإلى إلىواالمتنانالشكربعظيم مصرفةالساد المركزيالبحرين
المستمر، لدعمهم حكومةوإلى البحرينمملكة كالمللجاللةالرشيدةالقيادةتحت

خليفةآلعيسىبنحمد البحرين، مملكةعاهلورعاههللاحفظهالمفدى
رئيسخليفة، آلسلمانبنخليفةميراألالملكيالسموصاحبوإلى مجلس

الموقرالوزراء ألميراالملكيالسموصاحبوإلىهللا، حفظه
بنسلمان وليخليفة، آلحمد األعلىالقائدنائبالعهد النائب

فيماثقةعلىومازلنادائماكنالقد .هللاحفظهالوزراءمجلسلرئيساألول سيحمله

لمجموعةالمستقبل إتشإفجي من

وتحقيقاحوالنجالتوفيق
كبيرةقيمة وعوائد









.ب .م ش المالية اتش اف جي 10مجموعة

حقوق في التغيرات الموحدالملكيةبيان
المنتهية االمريكيةآألفب2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات

مجموع حصص البنك لمساهمي المنسوب
حقوق غير احتياطي أرباح احتياطي تسوية حساب أسهم عالوة رأس
الملكية مسيطرة المجموع المنحة أسهم ةستبقام قانوني المال رأس خزينة أسهم المال 2017

1.121.707 213.683 908.024 902 191.379 93.768 24.320 ( 340) - 597.995 12017في

103.188 (  (11 )صفحةالسنةربح  - - - - - 104.182 - 104.182 (994

والمصروفات األيرادات مجموع
103.188 ( المحتسبة - - - - - 104.182 - 104.182 (994

469.860 176.754 293.106 - - - ( 24.320) - 2.896 314.530 المال )إيضاح رأس  ( 16أسهم
59.799) - - - - 59.799 منحة  (16 )إيضاحأسهم

59.799) - ( 59.799) - ( معلنة )إيضاح  - - - - - (59.799  (16أسهم
واالعمال الزكاة لصندوق المحول

3.509) - ( 3.509) - (  (16 )إيضاح  - - - - - (3.509
في إضافية حصص على األستحواذ
في الناتجة والتغيرات تابعة شركة

المسيطرة، صافي غير الحصص
72.360) ( 34.816) ( 37.544) ( 40) (  (18)إيضاح  - - - - 1.707 (39.211

القانوني - - - - 10.418 (10.418 األحتياطي إلى المحول
حوافز برنامج وفق أسهم إصدار
األسترجاعات ، صافي الموظفين

7.042 - 7.042 164 - - - - 3.564 3.314  (22)إيضاح
عند تابعة شركة احتساب إلغاء

8.857) ( السيطرة - - - - - - - - (8.857 فقدان
82.839) - ( 82.839) - - - - ( خزينة - - (82.839 أسهم شراء
21.360 - 21.360 - - - - 24.762 ( خزينة - (3.402 أسهم بيع

1.495.793 345.770 1.150.023 1.026 122.825 105.893 - ( 58.417) 3.058 975.638 2017ديسمبر31في

من المرفقة الموحدة. 139اإليضاحات المالية البيانات هذه ً أساسيًا من جزءا



.ب .م ش المالية اتش اف جي 11مجموعة

حقوق في الموحدالملكيةبيانالتغيرات
المنتهية االمريكيةآألفب                                                                                                                         )يتبع( 2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات

البنك لمساهمي المنسوب
مجموع حصص احتياطي 2016
حقوق غير احتياطي العادلة القيمة أرباح احتياطي تسوية حساب أسهم رأس
الملكية مسيطرة المجموع المنحة أسهم لألستثمارات مستبقاة قانوني المال رأس خزينة المال

882.807 197.760 685.047 893 ( 230) ( 4,033) 72.055 22.420 ( 4.053) 597.995 في 2016يناير1كما

233.048 15.923  (11)صفحةةسنالربح - - - - 217.125 - - 217.125
البيع - - - - - 230 - 230 - 230 من الدخل لبيان المحول

والمصروفات اإليرادات مجموع
233.278 15.923 217.355 - 230 المحتسبة - - - - 217.125

6.878) - ( 6.878) - - - - - ( خزينة - (6.878 أسهم شراء
خزينة - 10.591 - - - - - 10.591 - 10.591 أسهم بيع
خزينة  - - 1.900 - - - - 1.900 - 1.900 أسهم بيع من ربح

القانوني - - - 21.713 (21.713 األحتياطي إلى المحول
مكافأة أسهم تملك تكلفة

9 - 9 األسترداداتالموظفين، صافي - - - - - - 9

1.121.707 213.683 908.024 902 - 191,379 93.768 24.320 ( 340) 597.995 312016في

من المرفقة الموحدة. 139اإليضاحات المالية البيانات هذه ً أساسيًا من جزءا



.م.ب ش المالية اتش اف جي 12مجموعة

النقدي الموحدةبيانالتدفقات
المنتهية االمريكيةآألفب2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات

20172016
التشغيل أنشطة

السنة 103.188233.048ربح
على تعديألت

المصرفية األستثمارات  -  (80,511)  إيرادات
أوراقماليةإيراداتمن في  (3.888)  (11,313)   استثمارات

المحتسبة ( األستثمارات /)أرباح خسائر من المجموعة حصة
الملكية حقوق  (846)  248بطريقة

العمألت صرف (/ خسارة 2.424  (4,050)  االجنبية)ربح
أخرى  (14,073)  (18,000)  إيرادات

للتطوير وعقارات استثمارية عقارات بيع من  (46.082)  -  أرباح
قضائية نزاعات تسوية من  (464.567)  -  إيراد

مصرفية غير تابعة شركات عمليات من  (3,655)  (7,289)  ربح
التمويل 43,69223.437مصروفات

وإطفاء 6,2793.784استهألك
القيمة انخفاب 9,381221,112مخصصات

41.625  (49.306) 
في التغير

مالية مؤسسات لدى  (5.108)  3,193إيداعات
التمويألت  (102.069)  (21,912)  موجودات

التأجير لغرب مشتراة  (66.387)  (11,549)  موجودات
أخرى 90.405  (97,437)  موجودات

المستثمرين 16.837  (5,152)  أموال
وأفراد أخرى وشركات مالية مؤسسات من 287,981230.425إيداعات

للعمألء جارية 38.731  (3,176)  حسابات
أخرى  (64.457)  9.049مطلوبات

األستثمار حسابات حاملي ملكية 77.275  (115,837)  حقوق
احتياطي في المركزيالحركة البحرين  (2.613)  6,354مصرف

النقد 93,139163.733نشطةالتشغيلأمنصافي

االستثمار أنشطة
معدات، صافي لشراء  (1.118)  (921)  مدفوعات

ماليةشراء أوراق في  (93.546)  (22,030)  استثمارات
مالية أوراق في استثمارات بيع من 51,87591.531مقبوضات

أسهم أوراقماليةمنإيراداتوأرباح في 14,8579.422استثمارات
بيع من استثماريةمقبوضات للتطويرعقارات 1,8577.353وعقارات
بيع من  -  53,694خاصةتابعةاتشركأسهممقبوضات

النقد االستثمار ( / منالمستخدمفي)صافي 13.642  (98,668)  أنشطة

التمويلأنشطة
مدفوعة (42.310)  126,255  ، صافيالتمويألتمطلوبات

تمويل خزينة (20.666)  (36,245)  مصروفات
أسهم )  شراء( / بيع 65,139)  3.713 مدفوعة

أسهم تابعة -  (59,799)    أرباح
شركة في إضافية أسهم النقدصافي -  (15,228)  شراء

المستخدمفي (صافي (59.263)  (50,156)  أنشطةالتمويل

خاللالسنةالزيادة/  )النقص حكمه في وما النقد 118.112  (55,685)  في في
حكمه في وما 312,572يناير1 194.460 في

حكمه في وما 256,887ديسمبر31 312.572 يتمثل

حكمهمن في وما البنوك     :النقد
لدى وأرصدة نقد 169,619 103.782 خألل

مالية )تستحق مؤسسات لدى أوأقل( 3 أشهر 87,268 208.790 256,

887 312.572 من

المرفقة الماليةالموحدة. 139اإليضاحات البيانات هذه ً أساسياً من جزءا



اتش اف .م.بمجموعةجي ش 13المالية

الموحد المقيدة االستثمار حسابات في التغيرات بيان
في 312017المنتهية

312017في السنة خالل الحركة 12017في 312017

المجموع
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

سعر معدل
الوحدة

)بالدوألر
االمريكي

الوحدات عدد
 )باآلألف

مصروفات
إدارية
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

البنك رسوم
كوكيل
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

أسهم أرباح
مدفوعة
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

مجمل
الدخل
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

تقييم إعادة
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

استثمارات
 (سحوبات
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

المجموع
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

سعر معدل
الوحدة

)بالدوألر
االمريكي

الوحدات عدد
 )باآلألف

الشركة

52 0.35 150 - - - - - - 52 0.35 150  ) .م للعقارات )ش.م.ك مينا شركة

93 7.03 13 - - - - ( 12) ( 532) 637 6.85 93 البشاير صندوق

16.588 2.65 6.254 - - - - - ( 133) 16.721 2.65 6.304  (1لألستثمار )ريا

9.386 2.65 3.529 - - - - - ( 300) 9.686 2.65 3.652 .م )ريا ذ.م العقارية  (5لألستثمارات

2.633 1.00 2.633 - - - - - - 2.633 1.00 2.633 المحدودة )ريا  (6لوكاتا

28.752   - - - - ( 12) ( 965) 29.729

منيضاحتشكلاإل الموحدة.أساسيجزءا  139المرفقة المالية البيانات هذه اً من



.م.ب ش المالية اتش اف جي 14مجموعة

الموحد المقيدة االستثمار حسابات في التغيرات بيان
في                                                                                                           )يتبع(  312017المنتهية

312016في السنة خألل الحركة 12016في 312016

المجموع
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

سعر معدل
الوحدة

)بالدوألر
االمريكي

الوحدات عدد
 )باآلألف

مصروفات
إدارية
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

البنك رسوم
كوكيل
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

أسهم أرباح
مدفوعة
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

مجمل
الدخل
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

تقييم إعادة
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

ت/ استثمارا
 (سحوبات
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

المجموع
)بآألف

الدوألرات
االمريكية

سعر معدل
الوحدة

)بالدوألر
االمريكي

الوحدات عدد
 )باآلألف

الشركة

52 0.35 150 - - - - - - 52 0.33 150  ) .م للعقارات )ش.م.ك مينا شركة

637 6.85 93 - - - - ( 9) - 646 6.95 93 البشاير صندوق

16.721 2.65 6.304 - - - - - ( 5.329) 22.050 2.65 8.313  (1لألستثمار )ريا

22.610) 22.546 0.47 48.082 المحدودة )ريا  (4القابضة

9.686 2.65 3.652 - - - - - ( 202) 9.888 2.65 3.728 ذ.م.م )رياشادن  (5العقارية

2.633 1.00 2.633 - - - - - - 2.633 1.00 2.633 المحدودة )ريا  (6لوكاتا

29.729   - - - - ( 9) ( 28.141) 57.815

منيضاحتشكلاإل الموحدة.أساسيجزءا  139المرفقة المالية البيانات هذه ًا من
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واستخدامات الخيريأموالبيانمصادر الموحدوالزكاةةصندوقاإلعمال
المنتهية االمريكيةآألفب2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات

2016 2017

الخيرية اإلعمال صندوق والزكاةمصادر
4.468 المجموعة قبل من مساهمات

95 45 اإلسألمية )إيضاح للشريعة  (29مخالفة

95 4.513 المصادر مجموع

والزكاة الخيرية اإلعمال صندوق استخدامات
610)  ( خيرية  (3.833 لمؤسسات تبرعات

610)  ( االستخدامات (3.833 مجموع

515)  680 المصادر  / )عجز( فائض على االستخدامات

2.675 2.160 في الموزع غير والزكاة الخيرية االعمال يناير1صندوق

2.160 2.840 في الموزع غير والزكاة الخيرية اإلعمال  (14)إيضاحديسمبر31صندوق

في يتمثل
13267خيريةالصندوقاالعمال

مستحقة 2.8271.893زكاة

2.8402.160

منيضاحتشكلاإل هذهأساسيجزءا  139المرفقة الموحدة.اً من المالية البيانات
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الماليةالموحدةإيضاح البيانات حول ات
المنتهية االمريكيةآألفب2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات

نشأةمالتقرير .  1

المالية إتش إف جي سنةمجموعة في البحرين مملكة في بحرينية، تأسست مساهمة "( شركة بموجب1999.م.ب )"البنك
رقم المركزي.  44136التجاري البحرين مصرف قبل من ممنوح وفقًا لترخيص بالجملة اسألمي استثماري كبنك ويعمل

لال الكويت وسوق المالية لالوارق البحرين سوق من كل في مدرجة البنك المالية. انأسهم لالوراق دبي وسوق المالية وراق

عقد في عليه المنصوص ً لدورها وفقا شرعية رقابة هيئة واشراف المركزي البحرين مصرف النظمة البنك أنشطة تخضع
للبنك االساسي والنظام التأسيس

استثمار ومعامألت األستثمارية األستشارات خدمات تقديم على الرئيسية البنك أحكامومبتشتملأنشطة مع تتماشى ادئية
للبنك الشرعية الرقابة هيئة وفقاً لرأي اإلسألمية الشريعة

الموحدة المالية البيانات

له )"المجموعة التابعة والشركات البنك نتائج على الموحدة المالية البيانات تشتمل

الرئيسية التابعة البياناتاتشتملالشركات هذه في توحيدها تم  :علىلماليةالتي

التابعة الشركة التأسيسإسم اإلم/  بلد الشركة
المالكة

الملكية نسبة
2017

الرئيسي العمل نشاط

المحدودة كابيتال اتش اف األماراتجي
العربية
المتحدة

اتش اف جي

األستثمارات  100% إدارة

التجاري الخليجي المصرف
  (KHCB.م.ب

مملكة
البحرين

بالتجزئة *55.41% مصرفية أعمال

المغرب بوابة شركة
MGIC*)  

الكايمن جزر

العقارات 89.26% تطوير

لألستثمار تونس مرفأ العقارات %51.41شركة تطوير
نافي مدينة استثمار شركة

استثمار للطاقة، وشركة مومباي
لتكنولوجيا مومباي مدينة

مشاريعالمعلومات )معا
الهند

العقارات 77.20% تطوير

ش.ش.و العرين فنادق شركة

مملكة
البحرين

الضيافة 100% إدارة
العرين مشاريع شركات

.م.ب )مقفلة ش
العقارات 100% تطوير

والسياحة للترفيه العرين شركة
ش.ش.و المفقودة دلمون جنة

مائية 100% وحديقة التسلية

إل سي جي أوشركة بي سي
لإلدارة الكايمنإل جزر

مكاتب 100% أصول على األستحواذ
المتحدةفيتجارية الوأليات

االمريكية
الكايمان صروح، جزر شركة

 )"صروح
الكايمن جزر

المصرف
الخليجي
التجاري

في "أوريكس  10.00% العقارات وبيع بناء
هيلز

الكايمان الخليج، جزر عقارات
 )"عقارات

مدرة  19.80% ممتلكات وتأجير وبيع شراء
التعاون مجلس دول عبر لإليراد

الخليجي

إيضاح 18* راجع

البنك أنشطة مع تكاملها بهدف تأسيسها تم والتي تابعة وشركات محدودة أغراب ذات الشركات من العديد البنك لدى يوجد
الرئيسية التابعة وشركاته



المالية اتش اف .م.بمجموعةجي 17ش

الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

 )يتبع(نشأةمالتقرير .  1

المحاسبية2  .  السياسات

من المحاسبية السياسات هذه تطبيق . تم الموحدة المالية البيانات هذه إعداد في المطبقة الهامة المحاسبية السياسات يلي فيما
السن في مطبقة كانت كما ثابت نحو على السابقة: واتقبلالمجموعة

ساسااللتزامأأ

البيانات إعداد الماليةتم للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة المالية المحاسبة ً لمعايير وفقا الموحدة المالية
اإلسألمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة متطلبات مع . بالتوافق البحريني التجارية الشركات وقانون اإلسألمية

المر البحرين مصرف عن الصادر االنظمة ذاتودليل المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير بإتباع المجموعة ، تقوم كزي
اإلسألمية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن صادر محاسبي معيار لها أليوجد التي الحاألت في وذلك العألقة

الجديدةوالتعديالتالمعايير منوالتفسيرات للسنوات 12017المفعول

من المفعول سارية أصبحت التي والتفسيرات المعايير على والتعديألت المعايير تكون12017يلي أن والمتوقع
بالمجموعة عألقة لها

المفعولأل اإلسألمية، والسارية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن صادرة جديدة تفسيرات أو معايير أي يوجد
 .12017السنويةللفتراتالمالية

الصادرةوالتعديالتالمعايير نافذةبعدوالتفسيراتالجديدة غير ولكن

رقم المالي الموجودات –( 30المحاسبة االئتمانيةإضمحالل المخاطرالعالية، والخسائر ذات وااللتزامات

رقم المالي المحاسبة معيار اإلسألمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة القيمة، والخسائر  –( 30هيئة انخفاب
واأللتزامات التقارير2017العاليةذاتالمخاطراألئتمانية وإعداد المحاسبة سياسات تأسيس هو المعيار هذا من . الهدف

االخرى الموجودات وبعب اإلسألمية، واألستثمارات التمويألت مختلف على األئتمانية والخسائر القيمة الماليةألنخفاب
األلتزامات مقابل اإلسألمية )المؤسسات(، والمخصصات المالية تالمخاطرالعاليةذاللمؤسسات علىوجه ، والتيتمّك ن النقدية بالتدفقات

المتعلقة اليقينية ، والتوقيت، وعدم للمبالو العادل التقييم من الموحدة المالية البيانات مستخدمي الخصوص رقم المالي
المحاسبة والمعامألت. معيار الموجودات بهذه الخاصة 30 رقم  ( سيحلمحلمعيار رقم ) -(11المالي

المحاسبةالمالي معيار من واألحتياطيات، وأجزاء الصكوكواالسهمواالدوات  -(25 في األستثمار القيمة انخفاب
تعالج التي المماثلة رقم المالي

المحاسبة 30 الموجوداتوالتعرضاتإلى طبيعةالمخاطرذ3( يصنف على بناء العألقةفئات، وذلك االصولهذهات
فئات من لكل الخسائر لتقييم منهجيات ثألث (، ويصف االخرى والمخاطر األئتمانية 1)أيالمخاطر ، و )2األئتمانية( منهجية

القيمةالقابلةللتحقق صافي القيمة.3( منهجية والتعرضا ( منهجيةانخفاب الموجودات تصنيف

المعيار، يجب هذا التالية:لغرب الفئات األئتمانية(: .أتضمن الخسائر

األئتمانية )تخضعلمنهجية للمخاطر الخاضعة والتعرضات المدينة .1الموجودات الذمم

العمومية .2 الميزانية

التعرضاتخارج
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الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمر2017ديسمبر31فيللسنة يكيةبآألفالدوألرات

المحاسبية2  )يتبع( .  السياسات

األلتزام (أ  )يتبع( أساس

لمنهجية  .ب للتحقق(.صافيالمخزون )يخضع القابلة القيمة

لمنهجية األئتمان )تخضع مخاطر االخرى، عدا للمخاطر الخاضعة االخرى واألستثمارية التمويلية والتعرضات ج. الموجودات
القيمة(، باستثناء .انخفاب يتمالمخزون

، والذي المزدوج القياس منهجية تستخدم العمومية الميزانية خارج والتعرضات المدينة للذمم األئتمانية الخسائر منهجية مدى
على متوقعة ائتمانية كخسائر إما الخسارة مخصص قياس مدىالحياة. 12 متوقعة ائتمانية خسائر شهراً، أو االئتمانية

رقمالمتوقعةالخسائر

المالي المحاسبة معيار األئتمانيةالمتوقعة". 30 تطلعي "للخسائر نموذج مع األئتمانية الخسائر علىنموذج( منهجية
التطبيق واجب سيكون الجديد القيمة .انخفاب لمخاطراألئتمان تخضع التي المالية الموجودات عددم يتطلب كما القراراتن

عندتطبيق المتوقعة، مثل: الجوهرية األئتمانية الخسائر لقياس المحاسبية المتطلبات ؛تحديد

مخاطراألئتمان في الجوهرية الزيادة معايير

لقياس المناسبة والفرضيات النماذج المتوقعة؛ اختيار األئتمانية الخسائر

السيناريوهات عدد المنتجات/المستقبليةتعيين من نوع لكل العألقة ذات األئتمانيةااالسواقووالموازين لمتوقعةالخسائر
المصاحبة

ماليةمجموعاتمنإعداد المتوقعة. موجودات األئتمانية الخسائر قياس الغراب مماثلة

من تبدأ التي المالية للفترات المفعول ساري . وفقاً الوامر12020المعيار المبكر بالتطبيق السماح البحرينالتنظيميةالجهة ، مع
الماليرقم ) ،في المحاسبة معيار تطبيق اإلسألمية البنوك جميع على  .2018يناير1منمبكرا ( 30

رقم

المالي المحاسبة معيار بتطبيق المجموعة أرقامالمقارنة12018( ابتداءمن30 معلومات تعديل يتم درق. ولن
تالمجموعة االثرالمقدرلأن الخسائراألئتمانية الماليرقم ) بتاريخمنهجية المحاسبة لمعيار المبدئي يقارب( 30

بما الموجودات مجموع أمريكي، و25 دوألر مليون بمايقاربسيخفب المساهمين ملكية حقوق في14
كما أمريكي دوألر بشكلرئيسي12018 يتعلق المقدر الخسائراألئتمانية . االثر مخصص في بالزيادة القيمة

انخفاب نماذج صحة من والتحقق وتحسين بتعديل المجموعة الجديدة. تستمر القيمة انخفاب متطلبات بموجب التطبيق
عند الحقيقي االثر تغير قد ، والتي الصلة ذات العمليات وضوابط
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الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المحاسبية2  )يتبع( .  السياسات

األعداد (  أساس ب

احتسابها تم حيث المالية االوراق في األستثمارات بعب عدا التاريخية، فيما التكلفة ً لمبدأ وفقا الموحدة المالية البيانات أعدت
العادلة القيمة المصروف. يتصنتقومالمجموعةبعلىأساس طبيعة طريقة باستخدام الموحد الدخل بيان في مصروفاتها ف

جميع تقريب . تم للمجموعة لمعامألت الوظيفية العملة تمثل والتي االمريكي بالدوألر معروضرررررررة الموحدة المالية البيانات
المالية البيانات في ذلك خألف إليه المشرررررررار عدا ألف، فيما أقرب إلى االمريكي بالدوألر المعروضرررررررة المالية المعلومات

الموحدة

ا المالية البيانات إعداد اإلدارةان ً من أيضا يتطلب . كما الهامة المحاسبية التقديرات بعب استخدام فيديراً تقلموحدةيتطلب
على التعديألت احتساب . يتم مستمرة بصورة والفرضيات التقديرات مراجعة . يتم للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق

وأي التعديل هذا فيها يتم التي الفترة في الفرضياتالمسالتقديراتالمحاسبية أن اإلدارة . تعتقد متأثرة مستقبلية تخدمةفترات
من كبير قدر تتطلب التي االمور . ان عادل بشكل والنتائج المالي الوضع تعرب الموحدة المالية البيانات لتقديرامناسبة، وأن

مبينة الموحدة المالية البيانات على مؤثرة وتقديرات فرضيات تتطلب التي أو التعقيد  (.3إيضاح ) أو

التوحيد (   أساس ج

اإلعمال (1 توحيد

إلى السيطرة فيه انتقلت الذي التاريخ األستحواذ، وهو وبتاريح األستحواذ طريقة باستخدام االعمال توحيد يتماحتساب
من منافع على الحصول أجل من لمؤسسة والتشغيلية المالية السياسات في التحكم سلطة هي نشطتها. أالمجموعة. السيطرة

حاليا ممارستها يمكن والتي المحتملة التصويت حقوق باألعتبار المجموعة السيطرة، تأخذ تقييم عند

بتاري الشهرة بقياس يلي: ختقومالمجموعة كما األستحواذ

المحول، زائدا للمقابل العادلة القيمة

المشتراة، زائدا الشركة في المسيطرة غير للحصص المحتسب المبلو

المشتراة الشركة ً في سابقا الموجودة الملكية حقوق لحصص العادلة ، القيمة مراحل على االعمال توحيد تحقق إذا
مطروحا

المحتسب المبلو التيفيصافي للتحديد القابلة المشتراة، والمطلوبات للتحديد القابلة ( للموجودات العادلة القيمة العادة
عاتقها على المجموعة اخذتها

الموحد الدخل بيان في الشراء صفقة ربح احتساب مباشرة ً، يتم سالبا الفائب يكون عندما

الموحد الدخل بيان في المبالو هذه احتساب عادة . يتم سابقة عألقة أي بسداد المتعلقة المبالو يشمل أل المحول المقابل

حقوق أو دين أدوات بإصدار المتعلقة تلك المعامألت، عدا االعمال، يتمتكاليف توحيد في المجموعة تتكبدها ملكية، والتي
تكبدها عند كمصروفات احتسابها

إعادة يتم أل ، فإنه ملكية كحقوق األلتزام هذا تصنيف تم الشراء. إذا تاريخ في العادلة بالقيمة طارئ التزام أي قياس يتم
أي احتساب . ويتم الملكية حقوق ضمن السداد احتساب بيانقياسه، ويتم في الطارئ لأللتزام العادلة القيمة في ألحقة تغيرات

الموحد الدخل
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الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

الهامة )يتبع(2 المحاسبية  .  السياسات

التوحيد )يتبع (   أساس ج

 (  الشركات2

السيطرة . توجد المجموعة لسيطرة ( خاضعة الخاصة االغراب ذات الشركات مؤسسات )وتشمل هي التابعة الشركات
أجل من لمؤسسة والتشغيلية المالية السياسات إدارة في مباشرة غير أو مباشرة بصورة سلطة للمجموعة يكون عندما

المالية البيانات توحيد . يتم أنشطتها من منافع ويتمالتوقالحصولعلى السيطرة على الحصول تاريخ من التابعة فللشركات
السيطرة تلك فقدان عند التوحيد عن

مسيطر(  3 ةحصصغير
تاريخ في للتحديد القابلة المشتراة الشركة موجودات صافي في التناسبية بحصتها المسيطرة غير الحصص قياس يتم

الشراء

اإلغراض4 ذات  ( الشركات

الماليةتشتمل البيانات على للمجموعة الموحدة مؤسسابنكللالبياناتالمالية هي التابعة . الشركات له التابعة توالشركات
لسيطرة ( خاضعة خاصة أغراب ذات شركات يكونبنكال)وتشمل عندما السيطرة مباشرةبنكلل. توجد سلطة، بصورة

توحيد . يتم أنشطتها من منافع على الحصول أجل من لمؤسسة والتشغيلية المالية السياسات إدارة مباشرة، في غير أو
فقدان عند المالية البيانات توحيد عن التوقف ويتم المجموعة إلى السيطرة تحويل تاريخ من التابعة للشركات المالية البيانات

السيطرة اإلستثمار.يتلك في التصويت حقوق غالبية البنك يمتلك عندما السيطرة وجود فترب

تنفيذ معينة، أو أصول كتوريق وواضح محدد هدف لتحقيق إنشاؤها تم شركات هي الخاصة االغراب ذات الشركات
إستثمار أو لتمويل معينة الشركات. وعادةمعاملة هذه لتشغيل أهمية ذات التصويت كانيتكونحقوق إذا ما تحديد تم

العوائد في التحكم على والمقدرة اإلستثمار في القرار إتخاذ سلطة إمتألكه ً على بناءا وكيل أو كمدير يتصرف المستثمر
إمتألك . إن والعوائد السلطة بين العألقة مدى القرارسلطةإالمستثمروبالتالي علىاستثمارواإلفيتخاذ فيالمقدرة لتحكم

القراريحدالعوائد صانع كان والعوائد. إذا السلطة بين عألقة هناك كان إذا ما وكيل، لتحديد او كمدير يتصرف كان إذا دما
ً، فأل إلوكيأل تؤدي أل القرار لصانع المفوضة والعوائد، والسلطة السلطة بين عألقة إتخاذسيطرة. عندالستنتاجتوجد

تفوق مبالو إختيارية، كإقراب قرارات االصلية،  المجموعة الشروط لتتجاوز الشروط تمديد أو المقدمة المالية التسهيألت
على السيطرة تقييم بإعادة تقوم المجموعة الخاصة، فإن االغراب ذات والشركة المجموعة بين العألقة تغير حالة أوفي

الخاصة االغراب ذات الشركة
بها المحتفظ الموجودات بإدارة كوصي بصفتها المجموعة عنتقوم نيابة االخرى األستثمارات وأدوات االمانة بصفة

الموحدة المالية البيانات هذه في توحديها يتم لم الخاصة االغراب ذات الشركات لهذه المالية . البيانات المستثمرين
رقم المجموعة. 25إيضاح قبل من اإلدارة تحت الموجودات عن معلومات

 ( فقد5

مسيطرة غير حصص التابعة، وأي الشركة ومطلوبات موجودات احتساب بإلغاء المجموعة السيطرة، تقوم فقدان عند
في السيطرة فقدان عن ينتج عجز أو فائب أي احتساب . يتم التابعة بالشركة العألقة ذات االخرى الملكية حقوق ومكونات

ف حصة بأي المجموعة احتفظت . إذا الموحد الدخل العادلةبيان بالقيمة الحصة تلك قياس ، يتم السابقة التابعة الشركة ي
المحاسبية ً للسياسة وفقا الملكية، أو حقوق بطريقة محتسب كاستثمار الحصة هذه قياس ً، يتم . ألحقا السيطرة فقدان بتاريخ

بها المحتفظ السيطرة مستوى ً على اعتمادا المالية ، وذلك االوراق ألستثمارات للمجموعة
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التوحيد )يتبع (   أساس ج

الملكية(6 حقوق بطريقة المحتسبة الزميلة )االستثمارات الشركات في  ( االستثمارات

سيطرة أو سيطرة لها ليس المجموعة، ولكن قبل من مهم لتأثير الخاضعة الشركات هي الزميلة علىالشركات مشتركة
بين تتراوح نسبة المجموعة تمتلك عندما الزميلة الشركات على مهم تأثير للمجموعة . يكون التشغيلية 20المالية

الزميلة. % 50 الشركات في التصويت حقوق من

ب إما المحاسبية السياسة باختيار المجموعة مبدئياً، تقوم زميلة شركة في استثمار بطريقةاحتساباألستثمارعنداحتساب
المحاسبة معيار في الموجود اإلعفاء المجموعة . تستغل الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة كاستثمار أو الملكية حقوق

بعب  – 24رقم بتصنيف وتقوم مخاطر رأسمال ذات مؤسسة أنها اعتبار الزميلة، على الشركات في األستثمار
الشرك في داخليةاستثماراتها تقارير إدارة، وتقييم، وإعداد ". يتم الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة ةالزميلة "كاستثمارات

إيضاح العادلة )راجع القيمة أساس على األستثمارات  )و((.  2هذه
مبدئ األستثمارات احتساب زميلة، يتم شركة في األستثمار ألحتساب الملكية حقوق طريقة اختيار زيادةياً بالتإذاتم كلفة، ويتم

. التوزيعات الشراء تاريخ بعد فيها المستثمر الشركة خسارة أو ربح من المستثمر نصيب ألحتساب الدفترية القيمة خفب أو
ضرورية الدفترية القيمة على التعديألت تكون . قد لألستثمار الدفترية القيمة تخفب فيها المستثمر الشركة من المستلمة

في . عندماللتغيرات فيها المستثمر للشركة الملكية حقوق تغيرات من والناتجة فيها المستثمر الشركة في المستثمر نصيب
الدفترية القيمة تخفيب الملكية، يتم حقوق بطريقة المحتسبة األستثمارات في حصتها الخسائر من المجموعة حصة تتعدى

ح في ماعدا إضافية خسائر أي احتساب وقف ويتم صفر قامتإلى أو إعتيادية أو قانونية التزامات المجموعة تكبدت ال
زميلة شركة في األستثمار ألحتساب الملكية حقوق طريقة استخدام عن التوقف . يتم الزميلة الشركة عن بالنيابة مبالو بدفع

البيع لغرب به كمحتفظ األستثمار تصنيف يتم عندما

البي (7 توحيد عند استبعادها الملكيةاناتالماليةمعامالتتم حقوق بطريقة واالحتساب

العمألت صرف خسائر أو أرباح عدا محققة )ما غير مصروفات أو إيرادات وأي واالرصدة المعامألت جميع يتماستبعاد
ً استبع أيضا . يتم الموحدة المالية البيانات إعداد عند للمجموعة التابعة الشركات مع عمليات عن داالرباحااالجنبية( والناتجة

من المجموعة نصيب حد إلى الملكية حقوق بطريقة المحتسبة الزميلة الشركات مع المجموعة بين المعامألت من الناتجة
في انخفاب دألئل هناك يكون أل أن لحد فقط نفسها بالطريقة المحققة غير الخسائر ً استبعاد أيضا يتم . كما الشركات هذه

ال السياسات تغيير . يتم الضرورة، للتأكدالقيمة عند الملكية بطريقة المحتسبة الزميلة والشركات التابعة للشركات محاسبية
المجموعة تطبقها التي تلك مع توافقها من

اإلجنبية بالعملة د(   معامالت

المالية  (1 البيانات إعداد في المستعملة والعملة المعامالت انجاز في المستعملة العملة

التعامل البنك )عملة هذا فيها يعمل التي للبيئة الرئيسية األقتصادية العملة باستخدام الموحدة المالية البيانات بنود قياس يتم
المستخدمة والعملة معامألتها في المجموعة قبل من المستعملة العملة وهي االمريكي بالدوألر الموحدة المالية البيانات يتمإعداد

الب إعداد المالية. في يانات

 ( المعامالت2

المعاملة إجراء تاريخ في السائدة الصرف بأسعار وحدة لكل التعامل عملة إلى االجنبية بالعمألت تتم التي المعامألت يتمتحويل
السائد الصرف بأسعار التعامل عملة إلى المالي المركز تاريخ في النقدية والمطلوبات الموجودات تحويل فترةنةفييتم هاية

المالية التقارير بأسعارإعداد تحويلها يتم التاريخية التكلفة على بناء قياسها يتم والتي االجنبية بالعملة النقدية غير . البنود
ومن المعامألت هذه مثل سداد عن الناتجة العملة فروقات وخسائر أرباح . تدرج المعاملة إجراء تاريخ في السائدة الصرف

ال بيانتحويل في المالي المركز تاريخ في السائد الصرف بسعر االجنبية بالعمألت تتم التي النقدية والمطلوبات موجودات
المقاسة الملكية حقوق أسهم المالية، كبعب للموجودات العادلة بالقيمة المحتسبة النقدية غير البنود تحويل فروقات الدخل. تدرج

الملك حقوق خألل من العادلة لألستثمارات.بالقيمة العادلة القيمة احتياطي ، في ية
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االجنبية بالعملة  )يتبع( د(   معامألت

 ( العمليات3

العادلة القيمة وتسويات الشهرة ذلك في الخارجية، بما العمليات ومطلوبات موجودات إلى  ،الناتجةمناألستحواذيتمتحويل
االمريكي الخارجيةالدوألر العمليات ومصروفات إيرادات تحويل . يتم المالي المركز بيان تاريخ في السائد الصرف بسعر

المعامألت تلك تاريخ في السائد الصرف بسعر الدوألراالمريكي إلى

االجن العمألت تحويل فروقات تجميع احتياطييتم في إلىالعمألتاالجنبيةتحويلبية ، باستثناء الملكية حقوق حدضمن
المسيطرة غير الحصص إلى التحويل فروقات تخصيص

تحويل احتياطي في المتراكم المبلو تصنيف إعادة السيطرة، يتم فقدان يتم مجملها، بحيث في الجنبية العمليات بيع يتم عندما
م كجزء الموحد الدخل بيان إلى االجنبية البيع.العمألت خسارة أو ربح ن

الماليةهـ اإلدوات مقاصة

حق يوجد عندما فقط الموحد المالي المركز بيان في المبلو صررررررافي ويدرج والمطلوبات الموجودات بين مقاصررررررة إجراء يتم
أو المبلو صررررررافي أسرررررراس على للتسرررررروية نية وجود وعند بها المعترف للمبالو مقاصررررررة ألجراء للتنفيذ سررررررييلتقانونيقابل

واحد آن في المطلوبات وسداد الموجودات

المحاسبة هيئة عن الصادرة المالية المحاسبة معايير كانت إذا فقط الصافي أساس على والمصروفات اإليرادات عرب يتم
بذلك. أو تسمح اإلسألمية المالية المعامألتلوالمراجعةللمؤسسات مجموعة من الناتجة والخسائر متشابهة.الرباح

الماليةو اإلوراق في االستثمارات

في األسرررررتثمارات عدا الملكية، ما وحقوق دين أدوات تتضرررررمن والتي المالية االوراق في األسرررررتثمارات المجموعة تصرررررنف
إيضاح الملكية )راجع بطريقة المحتسبة الزميلة والشركات  .((26) ج-2التابعة

1 ) 

ملكية حقوق أدوات أو دين كأدوات إما المالية االوراق استثمارات المجموعة تصنف

الدين أدوات

تصنف الدين أدوات في األستثمارات . تصنف االداة لحامل للتحديد قابلة أو ثابتة مال ورأس أرباح دفعات ذات هياستثمارات
التالية الفئات ضمن

الد بيان خألل من خلبالقيمةالعادلة

بيان خألل من العادلة بالقيمة المبدئي األحتساب عند المصنفة أو التعاقدية العوائد أساس على إدارتها يتم أل إما هياستثمارات
عليها الخسائر أو االرباح احتساب المطلوبات، أو أو الموجودات قياس عند ينتج أن ممكن تطابق عدم أي ، لتجنب الدخل

. حاليًا، أل مختلفة الفئة.بأسس هذه ضمن استثمارات أي المجموعة تملك

المطفأة بالتكلفة

استثمارات الدينهي التعاقدي.أدوات العائد أساس على إدارتها يتم والتي الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة المصنفة غير
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المالية )يتبع( و االوراق في األستثمارات

 )يتبع( ( 1

الملكية حقوق أدوات

المنشأة، بعد موجودات في مصلحة تملك أدوات الدين، وتشمل أدوات مألمح تحمل أل استثمارات هي الملكية حقوق أدوات
التالية الفئات ضمن الملكية حقوق أدوات استثمارات . تصنف المطلوبات طرح

الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة

والمقاسة المصنفة الملكية حقوق أدوات للمتاجرةاستثمارات بها محتفظ استثمارات تشمل الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة
المبدئي األحتساب عند الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة أومصنفة

بغ بها محتفظ كاستثمارات األستثمارات الحصولتصنف بغرب رئيسي بشكل إصدارها تم أو شراؤها تم إذا المتاجرة رب
دليل لها استثمارية، ويوجد محفظة من جزء أو المتداولين هامش أو االسعار في االجل قصيرة التقلبات من ناتجة أرباح على

محت ً كاستثمارات أيضا تصنيفها ، يتم القصير المدى على أرباح لتحقيق حديث فعلي بغربالمتعلىنمط بها حالياً، اجرة. فظ
المتاجرة لغرب بها محتفظ استثمارات أية المجموعة لدى يوجد أل

كانت إذا فقط الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة كاستثمارات الملكية حقوق أدوات تصنيف ، يمكن المبدئي األحتساب عند
اإلدا قبل داخلياً من أداؤها تقييم ويتم تدار العادلة. األستثمارات القيمة أساس على رة

الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة

الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة الدخل، تصنف بيان خألل من العادلة بالقيمة المصنفة تلك الملكية، عدا حقوق أدوات
المدرجة وغير المدرجة المالية االوراق بعب في استثمارات على وتشمل

االحتساب( 2 وإلغاء االحتساب

المتاجرة بتاريخ المالية االوراق في األستثمارات قياس االص ،يتممبدئيا بيع أو بشراء المجموعة فيه تلتزم الذي التاريخ ل، أي
المالية الموجودات احتساب بإلغاء المجموعة . تقوم لالداة التعاقدية الشروط ً في طرفا المجموعة فيه تصبح الذي التاريخ وهو

بن المجموعة تقوم عندما أو المالية الموجودات من النقدية التدفقات استألم حق ينتهي الملكيةعندما وعوائد مخاطر جميع قل
جوهري بشكل

 (  القياس3

العادلة، زائدا بالقيمة المالية االوراق في األستثمارات ً قياس مبدئيا بالقيمةالعادل، عدايتم المالية االوراق منةاألستثماراتفي
الدخل بيان أوخألل الشراء لعملية مباشرة نسبها يمكن التي إلصدار.اتكاليفالمعاملة

المبدئي العادلة  ،بعدالتسجيل بالقيمة واألستثمارات الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة األستثمارات قياس ً إعادة ألحقا يتم
بالقيمة لألستثمارات العادلة القيمة تغيرات من الناتجة والخسائر االرباح احتساب . يتم العادلة بالقيمة الملكية حقوق منخألل

م تغيراتالعادلة من الناتجة والخسائر االرباح احتساب . يتم فيها تنشأ التي الفترة في الموحد الدخل بيان في الدخل بيان نخألل
عرضها الموحد، ويتم الملكية حقوق في التغيرات بيان في الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة لألستثمارات العادلة القيمة

العاد للقيمة منفصل احتياطي االخذلألستثماراتلةفي مع العادلة ( القيمة أرباح / )خسائر . تحتسب الملكية حقوق ضمن
انخفاب بيع، أو .  عند األستثمار حسابات حاملي ملكية وحقوق للمساهمين الملكية بحقوق العألقة ذات االجزاء قسمة باألعتبار

الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة األستثمارات من التخلص تحصيل، أو المتراكمةقيمة، أو الخسائر أو االرباح الموحد، تحول
الدخل بيان إلى الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان ً في سابقا احتسبت التي ألحتساب

مناسبة أخرى طرق أو مدرجة سوق أسعار لها يوجد أل التي الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة األستثمارات مستم
بشكل موثوقة عادلة .قيمة انخفابالقيمة مخصصات مطروحاً منها بالتكلفة تظهر ر، فإنها
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المالية )يتبع( و االوراق في األستثمارات

القياس4  (  مبادئ

المطفأة التكلفة قياس

األحتساب في المالي األلتزام أو االصل قياس خألله من يتم الذي المبلو هو المالي األلتزام أو لألصل المطفأة إنالتكلفة
الفعلي الربح معدل طريقة باستخدام المتراكم اإلطفاء مطروحاً منه أو ً إليه الرأسمالية، مضافا التسديدات المبدئي، مطروحاً منه

الم المبلو بين فرق (  ألنخفابالي مخصص حساب باستخدام أو مبلو )مباشرة األستحقاق، مطروحاً منه ً ومبلو مبدئيا حتسب
جزءا تشكل والتي المستلمة أو المدفوعة االتعاب كل الفعلي الربح معدل احتساب . يتضمن التحصيل على القدرة عدم أو القيمة

الفعلي الربح معدل أساسياً من

العادلة القيمة قياس

بتاريخالق تجارية أسس وعلى بالمعاملة ملمين طرفين بين إلتزام سداد أو أصل مبادلة به يمكن الذي المبلو هي العادلة يمة
توافرت ما متى االداة لهذه نشط سوق في المدرجة االسعار باستخدام المالية لالداة العادلة القيمة بقياس المجموعة .  تقوم القياس

السوق . يعتبر االسعار حقيقيةهذه سوق معامألت وتمثل منتظم وبشكل بسهولة المدرجة االسعار فيه تتوافر ً عندما نشطا
غير السوق يكون عندما تقييم طرق باستخدام العادلة القيمة بتحديد المجموعة تقوم . كما تجارية أسس على بانتظام ومتكررة

طرفين بين حديثة تجارية معامألت استخدام التقييم طرق ، وتشمل المخصومةنشط النقدية التدفقات وجد، وتحليل ملمين، إن
المالية االدوات لتسعير مقبولة اقتصادية مناهج ذات أخرى تقييم وطرق

التمويالتموجوداتز

أوالتمويألتموجودات ثابتة طبيعة ذات مدفوعاتها تكون اإلسألمية الشريعة أحكام مع متوافقة تمويألت عقود عن هيعبارة
موجودات قياس . يتم مرابحة، ومشاركة، وإستصناع، ووكالة بعقود تمويألت على الموجودات هذه . وتشتمل للتحديد قابلة

طرالتمويألت بعد المطفأة بالتكلفة وتظهر نشأتها تاريخ وجدت.من القيمة، إن في اإلنخفاب حمخصصات

لغرضالتأجيرح مشتراة موجودات

بالتمليك( تظهر المنتهية التأجير )اإلجارة لغرب المشتراة موجوداتاإليجاوالتيالموجودات برالتمويلية،تتكونمن
التكلفة القيمة في إنخفاب وأي المتراكم اإلستهألك بعدطرح وفقاً لشروط في ؤجرةللمستأجر الم الموجودات ملكية ، تنتقل

التأجير اإليجار أقساط جميع تسديد التأجير، شريطة عقد نهايةمدة الثابت القسط ً لطريقة وفقا اإلستهألك بيتمإحتساب تقلل
معدألت المؤجرة االصول للمربصورةمنتظمةمنتكلفة بيان كل تاريخ في المجموعة التأجير. تقوم كزالماليعلىمدىفترة

بتقييم خسائر إحتساب التأجير. يتم لغرب المشتراة الموجودات قيمة في إنخفاب حدوث على موضوعي دليل أي وجود
إمكانية لإلسترداد القابلة ( والقيمة مستحقة إيجارات أقساط للموجودات )شاملة الدفترية القيمة بين بالفرق القيمة اإلنخفابفي

. لمقدرةا اإلن وجدت( تحمّ لخسائر علىخفابفيالقيمة )إن بيانالدخل

إيداعات (  ط .الموحد مالية مؤسسات لدىومن

اإليداعاتتشتملهذهوأخرى هذه اإلسألمية. تكون للشريعة مطابقة عقود وفق مستلمة أو اإليداعاتعلىمبالومودعة عادةقصي
رة المطفأة بالتكلفة وتظهر

ياالجل في (  النقدوما

حكمه النقد على حكمه في وما النقد الموحد، يشتمل النقدية التدفقات وموجوداتمالي ،وأرصدةلدىالبنوك ،لغربإعدادبيان
ة السيولة إيداعاتقصيرةاالجلعالية غير وهي شرائها تاريخ من اقل أو أشهر ثألثة خألل مالية( تستحق مؤسسات
لدى العادلة يشمل  ،معرضةلتغيرالقيمة أل حكمه في وما االجل. النقد قصيرة األلتزامات إلدارة المجموعة قبل تستخدممن

للمجموعةو اليومية العمليات في لألستخدام المتوفرة وغير المقيدة البنوك
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اتاالستثماريةالعقار  ( ك

األستثمارية أراضيالعقارات قطع عن عبارة األستثمارية .ومبانيهي التأجير، أوالعقارات بغرب بها محتفظ عقارات هي
أو خدماتها لتقديم المجموعة ألستخدام األعتيادية، أو األعمال سياق في البيع لغرب ليس ، ولكن كألهما قيمتها، أو ارتفاع

المبدئي، تظهر ً لألحتساب . ألحقا المعاملة تكاليف إلى ، باإلضافة ً بالتكلفة مبدئيا قياسها . ويتم لعقاراتاالغرابإدارية
األستهألكالمتراكمبالتكلفةاألستثمارية ً منها المتراكمة.مطروحا القيمة انخفاب األستهألكع ، ومخصصات يحتسب االربلىأل

إلى

العقارات نقل األستخدام، يدلعليه:  العقاراتاألستثماريةيتم في تغير هناك يكون 1عندما

منقبل إشغاله إلىعقاراتاستثمارية، لتحويله ( نهاية المالك يشغله عقار 2  .من

التشغيليةلطرف اإلجارة عقاراتاستثمارية.( بداية إلى للتطوير عقارات من تحويل   ، لتحويله ، يتم

لذلك األستثماريةباإلضافة األستخدام، يدلعليه:  العقارات في تغير هناك يكون عندما للتطوير عقارات إلى 1  ( بداية

الذاتي، لتحويلهمن األستثماريةستخدام عقاريشغلهالمالكالعقارات 2  .إلى من

البيع، لتحويله بهدف التطوير استثمارية( بداية للتطوير.  عقارات إلىعقارات احتساب إلغاء

األستثماريةيتم هناكأيمنافعالعقارات يكون أن يتوقع وأل دائم بشكل األستعمال من سحبها عند بيعها، أو عند احتساب إلغاء
من ناتج خسارة أو ربح بيعها. أي من مستقبلية األستثماريةاقتصادية كالفرقبينصالعقارات افي )محتسبة الدخلالموحد

بيان في تضمينه لالصل( يتم الدفترية والقيمة البيع .عائد األحتساب فيهاإلغاء يتم التي الفترة في للتطوير  ( ل

أوالتطويرعقارات

البيع لغرب بها محتفظ عقارات تمثل للتطوير عقارات والبيع الطبيعي. يتماحتسابعقارات العمل سياق في لل القابلة
القيمة صافي أو بالتكلفة . تحققللتطوير والمعدات  ( م ، أيهماأقل واآلالت

المتراكمة، إنوجدتالممتلكات

القيمة انخفاب وخسائر المتراكم األستهألك مطروحًا منها بالتكلفة والمعدات واآلألت الممتلكات تظهر لتقديرات األقتراب ، وتكاليف
والمعدات واآلألت الممتلكات من جزء أي باستبدال المتعلقة التكاليف جميع تشمل التكلفة اإلنش الدخل بيان

االخرىفي والصيانة اإلصألح تكاليف جميع احتساب األحتساب. يتم معايير استيفاء االمد، إذاتم طويلة اءات . الموحد عندتكبدها
والهدفمنها سنوية

معدألت بموجب الثابت القسط أساس على والمعدات واآلألت الممتلكات لتكلفة اإلستهألك إحتساب يتم تكلفة الموحد.إستهألك
الدخل فيبيان عادة احتسابه ، ويتم اإلنتاجي عمرها نهاية في لبيعها المقدرة ً القيمة الموجودات، ناقصا يلي كما هي

الصناعية لالعمال والمعدات واآلألت لممتلكات اإلنتاجي العمر مؤجرة تحتية وبنى

مباني 15-30  - 8مصانعومكائنسنة
40 3أدواتومعداتسنوات
سنوات  -3الحاسباتاإللكترونية

5  -5االثاثوالتركيباتسنوات
8 5 -4السياراتسنوات

سنوات
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والمعدات ( م واآلألت   )يتبع( الممتلكات

الظروفمراجعةيتم في تغيرات أو أحداث هناك يكون عندما القيمة ألنخفاب والمعدات واآلألت للممتلكات الدفترية القيمة
القابلة القيمة تفوق الدفترية القيمة كانت المؤشرات، وإذا هذه مثل وجدت . إن الدفترية القيمة استرداد على القدرة عدم إلى تشير

تخفيب يتم المقدرة، فإنه مطروحاً لألسترداد العادلة القيمة بين االعلى القيمة لألسترداد، كونها القابلة القيمة إلى الدفترية القيمة
المستخدمة القيمة أو البيع تكاليف منها

اقتصادية منافع أي هناك يكون أن يتوقع أل حينما بيعها، أو عند والمعدات واآلألت الممتلكات من جزء أي احتساب يتمإلغاء
المومستقبلية الدخل بيان في األحتساب الغاء من خسارة أو ربح أي احتساب . يتم بيعها أو سنةإلحمناستخدامها في غاءد

األحتساب

المتبق القيمة الموجوداتييتممراجعة األستهألك احتساب وطرق اإلنتاجي مناسباً سنوياً، ةوالعمر ذلك كان كلما   .وتعديلها

ملموسة        ( ن غير موجودات

الشهرة

من تنشأ التي الشهرة تابعةاستحواذيتمقياس المتراكمة.خسائرمطروحاً منهابالتكلفةشركات القيمة انخفاب

أخرى ملموسة غير موجودات

الملموسة غير الموجودات المستحالمستحوذعليهايتممبدئيًا احتساب الملموسة غير الموجودات . تكلفة بالتكلفة فردية وذبصورة
الملموسة غير الموجودات ألحقًا، احتساب . يتم األستحواذ بتاريخ العادلة قيمتها هي االعمال إندماج عملية خألل من عليها

للم . بالنسبة المتراكمة القيمة انخفاب وخسائر المتراكم اإلطفاء تمتكبالتكلفةمطروحاً منها التي الملموسة غير وينهاوجودات
التي الفترة في الموحد الدخل بيان في المصروفات احتساب رسملتها، ويتم يتم أل المرسملة، فإنه التطوير تكاليف داخلياً، عدا

الم محددة غير أو محددة الملموسة غير للموجودات األفتراضية االعمار كانت إذا ما تحديد . يتم فيها تكبدها دة. يتم

فترة على المحددة االعمار ذات الملموسة غير الموجودات كان10إطفاء ما متى القيمة ألنخفاب تقييمها ، ويتم سنوات
المحددة االعمار ذات الملموسة غير للموجودات اإلطفاء وطريقة اإلطفاء فترة مراجعة . يتم القيمة انخفاب على مؤشر هناك

سنة كل نهاية األقتصادية . ماليةبتاريخ للمنافع المتوقع األستهألك نمط أو المتوقعة األفتراضية االعمار في تحتسبالتغيرات
في كتغييرات معها التعامل مناسبًا، ويتم ذلك كان اإلطفاء، كلما طريقة أو فترة تغيير طريق عن االصل في المتمثلة المستقبلية

عل اإلطفاء مصروف احتساب . يتم المحاسبية الموحدالتقديرات الدخل بيان في المحددة االعمار ذات الملموسة غير ىاالصول
الملموس غير االصل وظيفة مع المتطابقة المصروفات فئة ضمن

بصورة القيمة، إما ً ألنخفاب سنويا فحصها يتم المحددة، ولكن غير االعمار ذات الملموسة غير الموجودات إطفاء يتم أل
ا الوحدة مستوى على أو الممكنفردية من يزال أل كان إذا ما ً لتحديد سنويا المحددة غير االعمار تقييم مراجعة . يتم للنقد لمولدة

مستقبلي أساس على محددة إلى محددة غير من االعمار تغيير يتم ممكناً، فإنه ذلك يكن لم . وإذا المحددة غير االعمار دعم
المح غير االعمار ذات الملموسة غير الموجودات البحرين. تتكون مملكة في لالسمنت مصنع وتشغيل إنشاء رخصة من ددة

والقيمة البيع عوائد صافي بين كالفرق الملموسة غير االصول من أي احتساب إلغاء من الناتجة والخسائر االرباح قياس يتم
االصل احتساب إلغاء عند الموحد الدخل بيان في احتسابها لالصل، ويتم الدفترية
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قيمةالموجوداتس  (  إنخفاض

في تقييم بعمل إعدادالتقاريرتقومالمجموعة فترة أصلالماليةنهاية قيمة في انخفاب يثبت موضوعي دليل وجود لتحديد
إعادة السداد، أو في المقترضين تأخير أو عجز تشمل أن يمكن المالية الموجودات قيمة في األنخفاب على . االدلة محدد مالي

أخرى ظروف في المجموعة تعتبرها أل المجموعة، بشروط قبل مقدماً من المدفوع المبلو أو القرب علىهيكلة مؤشرات
من بمجموعة تتعلق معلومات أي المالية، أو االوراق أنواع الحد نشط سوق ، إنتهاء إفألسه سيعلن المصدر أو أنالمقترب
في العجز مع المتألزمة األقتصادية االوضاع المصدر، أو أو المقترضين دفعات وضع في سلبية الموجودات ، كتغيرات المجموعة

الت

المالية تظهربالتكلفةالمطفأةالموجودات ي والقيمة

المالية للموجودات الدفترية القيمة بين الفرق في المطفأة بالتكلفة المسجلة المالية الموجودات انخفاب خسائر تتمثل بيا
في الخسائر احتساب المالي. يتم لالصل االصلي الفعلي الربح معدل باستخدام المخصومة المقدرة النقدية للتدفقات عكسنالحالية

الخسائر، يتم قيمة ً بخفب ألحقا وقع حدث يتسبب األنخفاب. عندما مخصص في المقابل في وتسجل الموحد الدخل الموحد
الدخل بيان في األنخفاب خسائر الملكية

حقوق خألل من العادلة بالقيمة استثمارات حقوق

خألل من العادلة بالقيمة تظهر التي الملكية حقوق أدوات حالة في وجودانخفاب األعتبار في االخذ الملكية، يتم وبالتالي
الموجودات قيمة في انخفاب هناك كان إذا ما لتحديد التكلفة سعر من بأقل العادلة القيمة في طويلة لفترة أو جوهري إعادة

خسارة الملكية، فإن حقوق أدوات ألستثمارات الدليل هذا مثل وجد القيمة. إذا انخفاب خسائر احتساب القياسغير الدخل
بيان في المحتسبة القيمة انخفاب الموحد. خسائر الدخل بيان إلى الملكية حقوق من تحويلها يتم المحققة الملكيةلموحدا

حقوق في مباشرة عكسها يتم الملكية حقوق أسهم ألستثمارات موثوق

عادلة قيمة غياب وفي بالتكلفة تظهر التي الملكية حقوق أدوات حالة لتحديدوجوددفي تقييم بعمل المجموعة ة، تقوم االخرىليل
واألقتصادية التشغيلية والمؤشرات المالية المؤشرات تقييم طريق عن استثمار كل قيمة في انخفاب يثبت موضوعي . ت

األستثمار تكلفة من أقل المقدرة لألسترداد القابلة القيمة كانت إذا األستثمارات قيمة في األنخفاب جميعخسائرحيحتسب مل ألحقا
عكسها يمكن وأل الموحد الدخل بيان خألل من القيمة انخفاب المالية

غير االخرى الموجودات ، في

المالية الموجودات للنقد، عدا المولدة الوحدات أو المجموعة لموجودات الدفترية القيمة مراجعة يتم فترةإعداد نهاية المالية
التقارير لتحديددألئ تدفقاتنقدية تولد معرفة موجودات مجموعة أصغر هي للنقد المولدة القيمة. الوحدة في لإنخفاب هذه

من إسترجاعها المتوقع القيمة تقدير الدليل، يتم هذا مثل وجد المجموعة. إذا موجودات بقية عن كبير بشكل مستقلة الموجودات
الوحدةالمولدة أو لالصل استرجاعها المتوقع القيمة ً منهاتكلفة مطروحا العادلة القيمة أو الدفترية القيمة هي للنقد القيمة

للنقد المولدة الوحدة أو موجود الي الدفترية القيمة فاقت إذا اإلنخفاب من المترتبة الخسائر . وتحتسب أكبر ، أيهما البيع الخ
عكس الموحد. يتم الدخل بيان على الخسائر هذه . وتحمل استرجاعها المتوقع بعدماستمرار دليل وجود عند فقط سارة يتم

لالصل. أل استرجاعها المتوقع القيمة تحديد في المستخدمة التقديرات في تغيير وهناك الموجود قيمة في إنخفاب وجود م
بالتكلفة القيمة، وتسجل انخفاب هناك كان إذا ما ً، لتحديد سنويا مراجعتها ويتم منفصل بشكل المحتسبة الشهرة خسائرمنهاروحاً طإطفاء

انخفابالقيمة انخفابالقيمةللشهرةالمتراكمة خسائر عكس يتم   ( ع . لمحتسبةبشكلمنفصلا . أل

أموالالمستثمرين تمثل

أمواللمشاريع المجموعةبانتظارالتي لدى المجموعة، أودعت قبل من لها والترويج إنشاؤها تم المطفأةيععلىالمشارصرفها
بالتكلفة العألقة، وتظهر ذات
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المحاسبية )يتبع(2 السياسات  .  أهم

للعمالء(  ف جارية حسابات

القيمةبالمعامألتقياسيتم. مجموعةالقبلمنإستألمهاعند( اإلستثمارية)غيرالجاريةالحساباتفياالرصدةإحتسابيتم
نهايةيفالدفتريةبقيمتهاالحساباتهذهقياسيتم. التعاقدبتاريخمجموعةالقِبلمنوإستألمهاتحقيقهاالمتوقعالنقدية

الفترة

مطلوبات ( ص .المحاسبية

مطلوباتتمثلالتمويالت قياس مبدئيا صكوك. يتم إصدار طريق عن ، وتمويألت مالية مؤسسات مطلوبالتمويألتتسهيألتمن
ات الفعلي. تحتسب الربح معدل طريقة باستخدام المطفأة ً بالتكلفة ألحقا وتقاس المعاملة تكلفة ً إليها مضافا العادلة بالقيمة

التمويألت العألقة ذات االسهم، والخسائر . بمطلوباتتكاليفالتمويل، وأرباح التمويل كمصروفات الموحد الدخل بيان في
التمويألت ا بإلغاء .تقومالمجموعة انتهائها أو إلغائها أو التعاقدية باأللتزامات الوفاء عند المالية حتسابالمطلوبات أي عندإطفاء
،  التمويألتمطلوباتمن للبنك األعتيادية االسهم البنكحتسبيمنخأللإصدار ال لأللتزام الدفترية القيمة مبلو الفرقبين

مالي بي في الصادرة لالسهم العادلة .المطفأوالقيمة الموحد الدخل

مطلوباتتشملان تحويلها المجموعة، ويمكن للتحويل" تصدرها قابلة هيئة "مرابحات في مركبة مالية أدوات على
التمويألت يملك أل مشابه أللتزام العادلة ً بالقيمة مبدئيا المركبة المالية لالداة األلتزام عنصر لمالكها. يحتسب كخيار المال رأس

السهم السهم التحويل

مخيار الملكية يحتسبعنصر احتساب األلتزام. يتم لعنصر العادلة والقيمة ككل المركبة المالية لالداة العادلة القيمة بين ً كالفرق
بدئيا المبدئية الدفترية لقيمتهما بالتناسب والملكية األلتزام لعنصري مباشرة نسبها يمكن التي المعامألت

مصروفات با للتحويل القابلة للمرابحة األلتزام طريقيتمقياسعنصر باستخدام المبدئي األحتساب الفعلي. مةلقيمةالمطفأةبعد الفائدة
عدل المركبة المالية لالداة الملكية عنصر قياس ً إعادة ألحقا يتم

مالية (  قأل

ضمانات التي الخسارة عن الضمان حامل لتعويب محددة بدفعات القيام المجموعة من تتطلب التي العقود هي يالضماناتالمالية
تكبدها تاريخ ابتداًء من المالي الضمان عقد الدين. يحتسب أداة ً لشروط وفقا أجلها حلول عند دفعات تسديد عن معين مدين فشل
بسبب ً للضمان وفقا يصبح المقدرة، عندما للدفعات الحالية بالقيمة المالية الضمانة عقد من الناشئة المطلوبات . تحتسب

إصداره المجموعة بها ) محتمل. أصدرت الخاصة التطوير مشاريع إضماناتماليةلدعم

األدارةر (. 35 مجلس أعضاء ومكافأة اإلسهم

يتم (  أرباح التي الفترة في كمطلوبات اإلدارة مجلس أعضاء ومكافأة المساهمين على توزيعها المقترح االسهم أرباح إحتساب
يتم عنها

واالحتياطياتشاإلعألن المال

لالدوات. تتكون ( رأس التعاقدية الشروط ً لمضمون وفقا ملكية حقوق أدوات أو مالية كمطلوبات المال رأس أدوات المجموعة
تصنف للتحويل قابلة ، وأدوات االسهم أساس على للمدفوعات الملكية ، وعنصر عادية أسهم من للمجموعة الملكية حقوق

أدوات مباشرة نسبها يمكن التي التكاليفاإلضافية الملكية . تطرحإلصدارأدواتحقوق الملكية حقوق الدوات المبدئي القياس

من الخزينة

أسهم يمكن التي المتكبدة المباشرة المصروفات جميع ذلك في الملكية، بما حقوق في الخزينة أسهم لشراء المدفوع المبلو
يحتسب الخ أسهم بيع من المستلم المبلو الشراء. يظهر يحتسبنسبهاإلىعملية الملكية. أل حقوق في كتغير المالية البيانات في

زينة الدخل بيان في خسارة الخزينة.    للمجموعةالموحدربحأو أسهم بيع
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الماليةالموحدةإيضاحاتحول البيانات
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المحاسبية )يتبع(2 السياسات  .  أهم

المالواألحتياطياتش  )يتبع( ( رأس

القانوني األحتياطي

لسنة البحريني التجارية الشركات تحويل2001متطلبات قانوني  %10، يتم احتياطي إلى السنوي الربح صافي من
األحتياطي يبلو عندما األستقطاع هذا إيقاف . يجوز البنك تصفية حالة في إأل توزيعه يتم المال  %50أل رأس من

لألحتياطي المخصصات هذا تحويل .  يتم عليها.    المدفوع المساهمون موافقة عند القانوني

االستثمار  ( ت حسابات حاملي ملكية حقوق
أمواأل اإلستثمار حسابات أصحاب مقيدة،  فيالمجموعةحتفظبهاتتمثلحقوق غير التصاولهحساباتإستثمار فيحرية رف
اإلستثمار حسابات أصحاب التيالمجموعةإستثمارها. يخول بالطريقة قيودمنتبإستثمارأموالهم وضع غير من مناسبة راها

االموال هذه إستثمار من والغرب والطريقة المكان حيث

اإلستثمار،  المجموعةحتسبت حسابات من اإليراد إجمالي . من اإلستثمار حقوق أصحاب ( على مضارب إدارة )رسوم رسوم
حس أصحاب إلى العائد اإليراد المخصصات، واإلحتياطياتيتمتخصيص توفير بعد حص ،اباتاإلستثمار طرح ةوبعد

إدارةالمجموعة قبل من اإليراد تخصيص شروطالمجموعةكمضارب. يتم بموجب بها المسموح االرباح مشاركة حدود ضمن
اإل تحمالمجموعةتحملتستثمار. حسابات وأليتم االموال هذه بإدارة المتعلقة أصحابحساباتالمصروفاتاإلدارية على يلها

اإلستثمار

اإل حسابات اإلستثمارات. تظهر ومخاطر االرباح معادلة إحتياطيات في بها المحتفظ المبالو وتشمل الدفترية بقيمتها ستثمار
الذي المبلو هو االرباح المضارب، وذلكالمجموعةخصصهتإحتياطيمعادلة رسوم إحتساب المضاربة، قبل إيرادات من

ا الذيبهدف المبلو هو اإلستثمار مخاطر . إحتياطي اإلستثمارات من الودائع الصحاب العوائد من معين مستوى على لمحافظة
خسائرالمجموعةخصصهت أي تعويب لغرب المضارب، وذلك رسوم إحتساب اإلستثمار، بعد حسابات أصحاب إيرادات من

ع . ينتج اإلستثمار حسابات أصحاب لها يتعرب قد بحقوقمستقبلية المتعلقة المطلوبات في زيادة األحتياطيات هذه نإنشاء
اإلستثمار حسابات أصحاب

المقيدة األستثمار حسابات

حيث شابهها وما المقيدة الحسابات هذه أصحاب أموال بواسطة مقتناة موجودات المقيدة اإلستثمار لمجموعةاقومتتمثلحسابات
فيابصفته المقيدة اإلستثمار حسابات أموال إستثمار . يتم وكالة أو مضاربة عقود أساس على إما بإدارتها إستثمار مدير

ضمن التصنيف هذا تحت بها المحتفظ الموجودات إدراج . أليتم الحسابات هذه أصحاب توجيهات ً على بناءا محددة مشاريع
الموحدة المالية البيانات في المجموعة موجودات

األيراد  ( ث إحتساب

اإليرادي احتساب األقتصاديةتم المنافع أن المرجح من أنه حد إلى اإليراد . يحتسب المستحق أو المستلم للمقابل العادلة بالقيمة
للمجموعة ستتدفق اإليرادات ببند بصورةموثوقةالمستقبليةالمتعلقة اإليراد قياس معاييرمحددة  ، وتماستيفاءوأنهباإلمكان أدناه

مشروح هو كما المجموعة أنشطة من لكل المصرفي

القطاع العموالت

إيراد احتساب
يتم مؤسساتماليةإيداعاتإيراد . لدى/ من الربحالفعلي معدل باستخدام العقد يغطيها التي الزمنية الفترة أساس على إحتساب

يتم أرباحاإلسهم إيراد الفصلألستألممن تاريخ عادة األستألم، وهو حق وجود من التأكد عند استثمارية مالية أوراق لالسهم
بالنسبة االرباح احتساب

إيرادات / مصروفاتالتمويليتم لالصل / األلتزام الفعلي الربح معدل باستخدام المطفأة التكلفة طريقة باستخدام المالي
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الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
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السياسات2 المحاسبية )يتبع(.  أهم

اإليراد(  ث  )يتبع( إحتساب

العموالتتعتبر وإيرادات ً رئيسياً  الرسوم إضافتهاجزءا ويتم المطفأة بالتكلفة تظهر التي المالية لالدوات الفعلي الربح معدل من
االخرى، بم والعموألت الرسوم إحتساب . يتم المالية الموجودات لهذه الفعلي الربح معدل قياس خدمةعند رسوم ذلك في ا

الخدمات تقديم تم التكتألت، متى ترتيب االسهم، ورسوم وترتيب عرب اإلدارة، ورسوم البيع، ورسوم الحسابات، وعمولة
العألقة ذات

إحتسابي والوكاالتتم المرابحات عقود الفعلي.إيراد الربح معدل بإستخدام العقد يغطيها التي الزمنية الفترة أساس على

أرباح بمعامألتوأيتمإحتساب المتعلقة الدخعقودالمشاركةخسائرالبنك بيان في واحدة مالية فترة خألل وتنتهي تبدأ لالتي
هذه فيه توزع الذي بالمقدار االرباح إحتساب ، يتم مالية فترة من أكثر تتخلل العقود هذه كانت (. إذا العقد تصفيتها )إنتهاء وقت

ال تلك خألل المشاركة.االرباح عقد في عليها المنصوص االرباح في المشاركة ً لنسبة ووفقا فترة

لغرضالتأجيريتمإحتساب المشتراة الموجودات يغطيهاإيراد التي الزمنية الفترة مع ( بالتناسب بالتمليك المنتهية )اإلجارة
اإليجار

التييداعاتاألوتكاليفإيراداتوكذلكالصكوكمنإيراديتمإحتساب الزمنية الفترة مدى على الفعلي الربح معدل بإستخدام
االدوات هذه تغطيها

المصرفي غير القطاع

البضائع بيع من  .لللبضاعةياستألمالعمعنديحتسبإيراد

الخدمات هذه تقديم يتم الخدمات، عندما تقديم إيراد يحتسب

األسالمية  ( خ للشريعة مخالفة إيرادات

غير المصادر أرباح ً لذلك، تحول . ووفقا اإلسألمية الشريعة مع يتنافى مصدر من إيراد أي إحتساب بعدم المجموعة تلتزم
الخيرية لالعمال المجموعة تستخدمه الذي الخيرية االعمال حساب إلى اإلسألمية

الزكاة    ( ذ

على الزكاة دفع المجموعة على المساهمين، يتوجب ً لقرار الزكاةوفقا احتساب عليها يتوجب . كما الموزعة غير االرباح
الموزعة االرباح من حصتهم نظير المساهمين على المجموعةالمتوجبة تصدره خاص تقرير طريق عن وذلك بها واشعارهم

للمجموعة الشرعية الرقابة هيئة عليه للمجموعة. .وتوافق الشرعية الرقابة هيئة قبل من األحتساب طريقة تعتمد

عالموظفينمناف(   ض

قصيرة1  (  المنافع

عمل . يتم العألقة ذات الخدمة قدمت ما متى كمصروف وتسجل مخصوم غير أساس على االجل قصيرة الموظفين منافع تقاس
المجموعة على كان االرباح، إذا في المشاركة خطط أو االجل قصيرة النقدية المكافآت ضمن دفعه المتوقع للمبلو مخصص

س لخدمات كنتيجة حالي اعتيادي أو قانوني بصورةالتزام األلتزام هذا تقدير باإلمكان كان إذا بتقديمها، و الموظفون قام ابقة
إلنهاء إما مفصلة رسمية بخطة المجموعة التزام الثابت من يكون عندما كمصروف الخدمة إنهاء منافع . تحتسب موثوقة

تشجي لعرب نتيجة الخدمة إنهاء منافع لتوفير الطبيعي، او التقاعد تاريخ األختياري، بدونالخدماتقبل للتقاعد احتمالعي
لألنسحاب حقيقي
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المحاسبية )يتبع(2 السياسات  .  أهم

 )يتبع( (   منافعالموظفينب

نهاية2 بعد ما  (  منافع

الهيئة نظام حسب البحرينين بالموظفين الخاصة األجتماعية والحقوق التقاعد حقوق للتأميناألجتيتمتغطية وهوالعامة ماعي
من ثابتة مئوية نسبة أساس على والعاملين البنك من شهرية اشتراكات تحصيل بموجبه يتم محددة"، والذي نظام "اشتراكات استحقت

متى الموحد الدخل بيان في كمصروف البنك مساهمات احتساب الراتب. يتم البحرين

الموظفين وبعب االجانب الموظفون يستحق أساسمدة الخدمة، على نهاية مكافأة محددة عمل بعقود يعملون الذين يين األلتزام
حساب طريق عن محددة منافع نظام الممول، وهو غير األلتزام لهذا مخصص عمل شهري. تم راتب وآخر الخدمة المنا

هذه . تعتبر السنة نهاية بتاريخ العمل تركوا قد الموظفين جميع أن افتراب على كنظام " منافعمحددة "النظري فع الموحد، ويتم الدخل
بيان في األلتزام هذا في نقصان أو زيادة أي احتساب ال لدى

يوجد مجموعةكما اختياريللموظفين، حيث توفير تنظام مئويةثابتةمنمجموعةالساهم ً بنسبة شهريا والموظفون وهم أمناء
مجلس قبل من البرنامج هذا إدارة . يتم الراتب من فيطبيعتهكنظاممجموعةالموظفين البرنامج هذا مساهمات. يعتبر احتساب

محددة، ويتم .   مجموعةالاشتراكات الموحدمتىاستحقت الدخل بيان في كمصروف 3 أسهم

أساسمنح على الموظفين مكافأة الموظفين (  برنامج منح

البرنامج،  يتم ً لهذا الملكية )"البرنامج"(. وفقا حقوق أدوات منح أساس على للموظفين مكافأة برنامج البنك لدى المنح  )شروط
خدمات وشروط سوقية غير أداء شروط ً على بناء إنجاز على كمكافأة البنك في أسهم الملكية حقوق

الدوات العادلة القيمة احتساب يتم حقوق مقابلةفي زيادة مع الدخل بيان في للموظفين كمصروف المنح بتاريخ شرط أو
قيد غير من االدوات لهذه الموظفين استحقاق فترة على الملكية األعتبار في

تؤخذ أل ولكن الملكية الدوات العادلة القيمة تقدير عند المنح شروط غير االخرى الشروط األعتبار في االخذ يتم االداءعندت
شروطالخدماتوشروط األعتبار في يوخذ ستمنح. أل التي الملكية أدوات عدد قدير السوقية المرتبطغير تعديلالمبلوة

ستمنح. يتم التي الملكية أدوات عدد تقدير عند األعتبار في تؤخذ ولكن العادلة القيمة تحديد عند بالمعامألت ، ليكون لها
االداء وشروط الخدمات شروط استيفاء المتوقع من والتي الممنوحة االسهم عدد بذلك ليعكس كمصروف والمحتسب كمصروف

المحتسب المبلو المحتسب المنح. إنالمبلو بتاريخ االداء وشروط الخدمات شروط تستوفي أل التي االسهم ً لعدد فقا استيفاء عدم
عند تعديله يتم أل المخصصات  ( أأالسوق.        شروطكمصروف

علىالمجمو

أوحكمية قانونية إلتزامات هناك تكون سابقة، عندما أحداث مخصصات، بناءً على إحتساب قياسيتم هاعةيمكن  ،بطريقةموثوقة
إحتمالالحاجةلتدف سدادتلكاإللتزامات. قمع خأللها من يتم اقتصادية بمنافع باإلعباءب

التكلفة ( العقودالمثقلة من

أقل العقد من عليها الحصول المجموعة تتوقع التي المنافع تكون عندما باالعباء المثقلة العقود مخصص يحتسب التكلفة وصافي
العقد إلغاء لتكلفة الحالية بالقيمة المخصص قياس للعقد. يتم بموجب بالتزاماتها للوفاء تجنبها يمكن أل والتي العق مع

لألستمرار أقل.     المتوقعة د، أيهما
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المحاسبية )يتبع(2 السياسات  .  أهم

بتاريخالمتاجرةجج  ( المحاسبة

بيع أو بشراء المجموعة فيه تلتزم الذي التاريخ المتاجرة، أي " بتاريخ والشراء "األعتيادية البيع معامألت جميع احتساب يتم
االصل

د حساباتاالستثماراتحمايةبرنامج (   د حاملي

لدى بها يحتفظ التي االموال الجاريةالمجموعةيتمتغطية والحسابات مقيدة غير إستثمار التابعةشركاتمنالفيحسابات
بالتجزئة وفقاً لقرارالمصرفية المركزي البحرين مصرف أنظمة بموجب تأسيسه تم "( الذي الودائع )"البرنامج حماية ببرنامج

 .2010( لسنة34

ضريبةالدخلهـ(  هـ

عملياتتخضع بموجب للضرائب منالمجموعة الدخل ضريبة مصروف . يتكون والهند وتونس المغرب في التابعة شركاتها
بالبنود يتعلق الذي الحد ، باستثناء الدخل بيان في الدخل ضريبة مصروف . يحتسب المؤجلة والضريبة الحالية الضريبة

. الضري الملكية حقوق في احتسابها يتم الحالة هذه الملكية، وفي حقوق في الضريبةاالمحتسبةمباشرة هي الحالية لمتوقعةبة
المطبقة الضريبية المعدألت للسنة، باستخدام للضريبة الخاضعة الخسارة أو الدخل على القبب مستحقة أو لتيامستحقةالدفع

الساب بالسنوات يتعلق فيما الدفع مستحقة الضريبة على تعديل السنة، وأي نهاية تاريخ في كما كبير بشكل ة.قيتمتطبيقها

الدفترية القيمة بين المؤقتة الفروقات األعتبار في االخذ مع المؤجلة الدخل ضريبة تسجيل المعدةوالمللموجوداتيتم طلوبات
و المالية التقارير لغربلغرب المعدألتالضريبتلكالمعدة أساس على المؤجلة الدخل ضريبة المتوقعيالضرائب. تحتسب ة
المؤقتة للفروقات تاريخىبناءعلعندعكسهاتطبيقها في المركزالماليالقوانينالمطبقة  . بيان

للفروقاتيالضريبموجوداتلاحتسابايتم استخدام مقابل للضريبة خاضعة مستقبلية أرباح توفر يحتمل الذي للحد المؤجلة ة
كليالضريبالموجوداتيتممراجعةالمؤقتة تاريخ في عدمهاوتخفضسنةماليةةالمؤجلة من المحتمل ألستفادةاتحققبالحد

العألقةالضريبيةالفوائدمن ا .ذات منةالمؤجلةيالضريبموجوداتليتممراجعة أنه حد الى سنة، وتخفاب كل نهاية بتاريخ
العألقة ذات الضريبية المنافع تحقق المحتمل غير

حالياً،أليوجد األحتساب تتطلب مؤجلة أو حالية لضريبة جوهرية تعرضات الموحدةلدىالمجموعةأي المالية البيانات
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الهامة3 المحاسبية السياساتالمحاسبيةفيتطبيقالقرارات.   التقديرات

المبالو على تؤثر وفرضيات تقديرات بعمل المجموعة خأللتقوم والمطلوبات للموجودات المالية البيانات هذه في المعلنة
التقديراتوسنال تقييم . يتم التالية المستقالقراراتةالمالية لالحداث كالتوقعات أخرى وعوامل الخبرة بناءاً على مستمر بليةبشكل

العادية الظروف تحت معقولة انها يعتقد التي

القرارات

االستثمارات(  تصنيف1

األستثمار، إما لهذا المناسب التصنيف استثمار شراء عند المجموعة ، تقرر للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق عند
كاستثمارات أو الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة كاستثمار أو الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة محدد استثمار

. ويعك المطفأة بالتكلفة محاسبيةتظهر معالجة إلى تصنيف كل ويخضع استثمار كل بخصوص اإلدارة نية التصنيف سهذا
إيضاح التصنيف. 2 )راجع هذا 2 )و((، بناءً على

ذاتأغراض خاصة ( شركات

أغراب ذات شركات بتأسيس المجموعة SPEsفياستثمارات بالمشاركة البنك لمستثمري السماح البنك( لغرب
اتخاذالقرارات تتضمن الشركات، حيث هذه إلى واألستشارة األستثمار إدارة و اإلدارة خدمات بتقديم المجموعة عن. تقوم

عبارة وهم البنك مستثمرين عن بالنيابة الشركات هذه بإدارة المجموعة تقوم عنهم. كما بالنيابة المجموعة قبل من األقتصا
المستفيدون وهم كبيرة ثالثة أطراف الشركاتذات بيانات بتوحيد المجموعة تقوم االساسية. أل لألستثمارات ديون تمارس

المجموعة كانت إذا ما تحديد يصعب التي الحاألت السيطرة. في صألحية عليها تمارس أل التي الخاصة االغراب ا
االغراب ذات الشركات أنشطة أهداف على اجتهادات بعمل المجموعة السيطرة، تقوم صألحية وتحديدمدى لخاصة المجموعة

كانت إذا ما وتحديد لها تشغيلية قرارات اتخاذ على قدرتها وكذلك الشركات هذه ومنافع لمخاطر تعرضها القرارات
هذه من منافع على تحصل التقديرات

1

وغير ( القيمةالعادلة

العادلة بالقيمة لألستثمارات العادلة القيمة تحديد تقييم، مثلالتدفقيتم أساليب باستخدام نشطة أسواق في المدرجة معينات
وقت في العادلة القيمة تحديد المعامألت. يتم أحدث وأسعار المخصومة السوقومعلومات  ،النقدية ظروف أساس على وت

مؤكدة غير المور ومتضمنة موضوعية غير طبيعة ذات التقديرات هذه فيها. ان المستثمر الشركات حتاجإلىدعن متناهيةرجة
بدقة تحديدها يمكن أل ، وعليه األجتهاد من عالية المتوفرة

المعلومات بناءاً على الممكن من وانه مؤكدة غير المالية والقوة التشغيلية االرباح كاستمرار المستقبلية اناالحداث الفرضيات
عن التالية المالية السنة خألل النتائج تختلف علىالقيمةالدفتريم ،حالياً، بأن جوهرية تعديألت يتطلب ما التدفقاتة

تقدير العادلة، يتم القيم لتقدير المخصومة النقدية التدفقات نماذج فيها استخدام يتم التي الحاألت لألستثمارات. في و
فيها المستثمر الشركات ممثلي مع والمناقشات ً للمعلومات وفقا اإلدارة قبل من المستقبلية الفرضياتالبياناتوفقاً الحدثالنقدية

الطريقة، سألمة مألئمة حيث من اإلدارة قبل من التقييم أساس مراجعة المدققة. تم وغير المدققة المتوفرة المالية الموحدة
المالية البيانات في تضمينها بهدف اإلدارة مجلس قبل من اعتمادها األحتساب، وتم وصحة 2

قيمةاالستثمارات ( انخفاض حقوقالملكية خالل من العادلة بالقيمة تظهر التي ال
فيقيمةمجموعتقوم األنخفاب بتحديد خأللحقوقالملكيةة من العادلة بالقيمة تظهر التي األستثمارات ايوجدعندم ال

القيمة في الفترة طويل أو جوهري أوطويلعادلانخفاب الجوهري األنخفاب تحديد التكلفة. ان سعر من القل تقديريلفترةاة
قرار يتطلب القيمة سوقنشط، في في المدرجة الملكية حقوق أدوات في األستثمارات حالة ً  في فيخذتأعادة

األنخفاب باألعتبار منسعرالتكلفةالمجموعة القل السوقية القيمة الذييستمر  %30بنسبة القيمة في أواألنخفاب من
انخفابالقي9 على كمؤشر نشطة، فإنالمجموعة . مةاشهر غير األستثمارات هذه أسواق كانت إذا ما حالة في المالي

للوضع تقديراتها بناًء على القيمة انخفاب الصناعةوالقطاع.  للشركةالمستثمرفيهاتحدد  ، وأداء
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 )يتبع( التقديرات

حقوق2 خألل من العادلة بالقيمة تظهر التي األستثمارات قيمة  )يتبع( ( انخفاب

الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة كاستثمارات المصنفة الملكية حقوق ً منهاأدوات مطروحا بالتكلفة تظهر والتي
في المجموعة استثمارات ً من ً كبيرا جزءا . إن القيمة ألنخفاب فحصها ، يتم موثقة قياس طريقة لغياب القيمة انخفاب

تحتية بنى تطوير االجل، ومشاريع طويلة عقارية مشاريع في استثمارات من تتكون الملكية حقوق دألئلولتح .أدوات ديد
ه في منهاانخفاب عوامل عدة بتقييم المجموعة جمعالذهاألستثمارات، تقوم تدهورلسيولةسهولة دألئل ووجود لمشروع

القطاع وأداء المشروع على التأخير وأثر للمشروع المالي . تتعرب ،فيالوضع والتمويلية التشغيلية النقدية والتدفقات
التي والمشاريع لألستثمارات بالنسبة للمخاطر التجاريةالمجموعة البيئة تكون حيث جغرافية ومناطق دول في توجد

السائد الوضع على مبنية للتعرضات األسترداد وقابلية األستثمارات أداء . إن سريعة لتغيرات خاضعة والسياسية
اإلدارة لدى التقاريرالماليةوالمعلوماتالمتوفرة إعداد فترة المستوىالفينهاية أن اإلدارة رأي من للمخص. إنه صاتحالي

السائدة االوضاع للموجودات،مناسبويعكس االجل أساس  ، واالهدافطويلة على المحتمل . من المتوفرة والمعلومات
الدفترية القيمة على جوهري تعديل يتطلب قد األستثمارات قيمة ألنخفاب الحالي التقييم ً بأن حاليا المتوفرة المعلومات

لتغير نتيجة القادمة المالية السنة خألل هذةجوهرياتلهذهاألستثمارات في المستخدمة  . اتمالتقييهفياألفتراضات

العقارات3 قيمة  ( انخفاض

تقييم بعمل المجموعة قيمةتقوم مستقلينألنخفاب خارجيين مقيمين باستخدام دوري بشكل ييمتقلعقاراتهااألستثمارية
السوقيةللعقارالعقار القيمة بناءً على العادلة القيمة المقارنة . تقدر طريقة باستخدام أساسإما على الأو المتبقية، تقدير قيمة

للمواقع السوقية لحالتهاالماديةلتقديرالقيمة فيالبحرينةالحاليبالنظر توجد للمجموعة األستثمارية دولةو . العقارات
المتحدة العربية المحلي، والمغرباإلمارات العقارات سوق ً ألضطراب المحتمه ، فإنالغيرمتكررةالمعامألتالعقاريةو. نظرا

من تعديلجوهريبناءً ل يتطلب قد األستثمارية العقارات قيمة ألنخفاب الحالي التقييم حاليًا بأن المتوفرة المعلومات نتيجة
القادمة المالية السنة خألل االصول لهذه الدفترية القيمة المستخدمةفةجوهريالاتلتغيرلعلى األفتراضات في ههذمثلي

4 . اتالتقييم

الذممالمدينة( انخفاضقيمة الحاليةاإلخرى

للقيمة اإلدارة تقديرات أساس على له التمويل قيمة انخفاب مدى لتحديد حدة على عميل لكل التعرب تقييم يتم للعميل
المالي الوضع على اجتهادات بعمل اإلدارة النقدية، تقوم التدفقات هذه تقدير استألمها. عند المتوقع النقدية للتدفقات انخفضويتم

كلأصل المتوقعاستألمهاتمعاينة النقدية التدفقات وتقديرات التخارج استراتيجية حده، وتقييم على قيمته المخاطر
إدارة دائرة قبل من باستقأللية قيمة

انخفاض موجوداتالتمويالت ا
التقديرات وبناءاً على حده على عميل لكل التعرضات قيمة في اإلنخفاب مدى تقييم بهااإلدارةللقيتم تقوم لتي يمةالحالية و

للعميل المالي للوضع بتقييم اإلدارة النقدية، تقوم التدفقات هذه تقييم إستألمها. عند المتوقع النقدية القابلةالقيمةافيصللتدفقات
التيإنخفضتللتحقق الموجودات جدارة بمعاينة محايدة وبصفة المخاطر إدارة قسم ضمانات. يقوم أو موجودات الي إستراتيجية

بتقييم يقوم حده، كما كلٌ على المتوقعإستألمها. للتخارجقيمتها النقدية التدفقات وتقييم القيمة

في إنخفاب أي حدوث تقييم لغرب بصفةجماعية صفاتمخاطريةجوداتالتمويلموال، يتمتجميع لها التي ، والقطاعإئتمانية
الموجودات نوع اإلعتبار في تأخذ والتي المجموعة بها تقوم التي التصنيف عملية ً على بناءا متشابهة )أي الطريق
مراجعة العألقة(. تتم ذات االخرى المتأخرات، والعوامل ، ووضع الضمانات الجغرافي، ونوع المستقبليةةالصناعي، والموقع

النقدية التدفقات ومواعيد مبالو وتقدير مراجعة عملية وكذلك التصنيف عملية عليها بنى التيت والفرضيات المستوى
بأن اإلدارة الحقيقية. ترى والخسائر الخسائر تقديرات بين تنتج قد فروقات أي خفب بهدف وذلك دورية بصورة مخص

الي حاجة وأل مناسب للمخصصات الحالي علىأساس القيمة في اإلنخفاب لخسائر إضافية  .جمعيصات
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اإلخرى ( انخفاض5 المالية المولدةللنقدوالموجودات الوحدات

الش في المحتسبةاألستثمارات الزميلة، والشهرة وأوضاعركات االداء مؤشرات على بناء القيمة ألنخفاب خاضعة تكون
المحتسبةالسوق الزميلة والشركات التابعة الشركات بعب في المجموعة استثمارات للنقد المولدة الوحدات تتضمن

الملكية حقوق األستثماريةبطريقة االخرى.  والعقارات المجموعة وأنشطة الموجودات عن مستقلة بصورة النقد تولد والتي
المحاسبية السياسات في موضحة للنقد المولدة للوحدات القيمة في األنخفاب لألستثمارات )ن( 2تقييم . بالنسبة

القيمة انخفاب مؤشرات ذات الملكية حقوق القابلةلأليالمحتسبةبطريقة القيمة بناءً علىتمتقدير العادلةاسترداد لقيمة
البيع تكاليف ً منها البيع . مطروحا تكاليف ً منها مطروحا العادلة القيمة بطريقةحقوقتمتحديد المحتسبة لألستثمارات

والسوق. الملكية الدخل تقييم طرق من مزيج باستخدام

سعر تعكس التي العادلة القيمة تحديد هو التقييم طرق من الهدف سيحددهاإن كان السنة، والتي نهاية بتاريخ المالية االداة
األعتيادي العمل سياق في السوق في المشاركون

التطويرقيدلعقاراتللتحققالقابلةالقيمةصافيتقدير( 6

البيعقيدالعقاراتتظهر سعر هي للتحقق القابلة القيمة . صافي أقل للتحقق، أيهما القابلة القيمة صافي أو بالتكلفة التطوير
األعتيادي العمل سياق في العقاراتمطروحاً المقدر إنجاز تكلفة بتقدير اإلدارة . قامت المقدرة البيع يدقمنهمصروفات

اوقامتالتطوير لتقدير مستقلين مقيمين للعقاراتبتكليف أسعارقيدلقيمةالمتبقية على للسوقلبيعاالتطويربناء التقديرية
عمل . يتم وبناءً  ،فترةزمنيةمحددةفيللتحققالقابلةالقيمةصافيتقديراتلعقاراتمماثلة السوق أوضاع المعلوماتعلى

على التقديرات هذه . تشمل التطوير قيد للعقارات المتوقع بصورةتقديراتالعلىتعتمدومسائلاليقينيةعدمحولاألستخدام
بناءً متناهيةبدقةتحديدهايمكنألوبالتاليجوهرية معقول حد والى الممكن . من المستقبلية االحداث حول يقين يوجد . أل

الحالية الفرضيات،  انعلىالمعلومات عن تختلف والتي القادمة المالية السنة سوياتتلعملتحتاجقدالنتائجخألل
 .التطويرقيدللعقاراتالدفتريةالقيمةفيجوهرية

البنوكلدىأرصدة.  نقد4

ديسمبر31ديسمبر31
20172016

21.51318.271نقد
البنوك لدى 80.36553.281أرصدة

المركزي البحرين مصرف لدى حسابات
جاري 68.25532.230حساب

46.31252.666اإلحتياطيحساب

216.445156.448

اليومية العمليات الغراب متوفر غير المركزي البحرين مصرف لدى اإلحتياطي  .للمجموعةحساب
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التمويالتموجودات  . 5

ديسمبر31ديسمبر31
20172016

948,528924.587مرابحة
18.35023.249مشاركة

56.98177.947وكالة
3.0163.064مضاربة

19  - إستصناع
1.026.8751.028.866

القيمة في اإلنخفاب : مخصصات  (55.786)  (22,881) محددة –يطرح
القيمة في اإلنخفاب : مخصصات  (11.590)  (11.492) عيجم –يطرح

992.502961.490

المرابحةذمم منعقود صافي تبلوالمدينة وألردألف82.238: 2016) وألرأمريكيألفد61.111مؤجلة
 (.أمريكي

يلي كما كانت القيمة في اإلنخفاب مخصصات في الحركة

األجماليعيجممحددة2017

55.78611.59067.376يناير1
2,085 (98) 2,183 (24)إيضاحمخصصالسنةصافي

موجودات شطب عن ناتجة  (35.088) - (35.088) تسوية

22,88111.49234,373ديسمبر31

اإلجماليجمعيمحددة2016

27.2789.24136.519يناير1
35.9512.34938.300 (24)إيضاحمخصصالسنةصافي

موجودات شطب عن ناتجة  (7.443) - (7.443) تسوية

55.78611.59067.376ديسمبر31
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اوراقماليةا .6 في ستثمارات

ديسمبر31 ديسمبر31
2016 2017

الملكية حقوق أدوات
الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة

مسعرة - -  377 مالية أوراق
40.180 مالية  - 34.875 مسعرةغيرأوراق

40.557 34.875

الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة
مدارة  - -  1.973 العادلة( مسعرةغيرصناديق  )بالقيمة

103 مالية  - 103 العادلة(مدرجة )أوراق بالقيمة
287.180 مسعرة - 185.775 غير مالية  )بالتكلفة( أوراق

289.256 185.878

الدين أدوات
المطفأة بالتكلفة

194.809  *(مسعرةصكوكسيادية ) - 300.265
2.581  (مسعرةصكوكالشركات )غير  - 390

197.390 300.655

527.203 521.408

بمبلو صكوك بمبلو129,676* تشمل االجل متوسط قرب مقابل مرهونة أمريكي دوار109,570دوألر أمريكيألف
 (.13)إيضاح

( استثمارات ملكيةأ حقوق الدخل -أسهم بيان خالل من العادلة بالقيمة

2016 2017

60.724 40.557 يناير1
18.117)  ( الدفترية (5.305 ، بالقيمة السنة خألل بيع

إلغاء  (377 استثمار، عند تابعةتوحيدإلغاءاحتساب شركة
العادلة -  (2.050 القيمة تغيرات

40.557 34.875 ديسمبر31

ملكيةاستثماراتب حقوق الملكية -أسهم حقوق خالل من العادلة بالقيمة

2016 2017

344.206 289,256 يناير1
52,685 293,729 السنة خألل إضافات

33,037)  ( ، بالقيمة  (6,895 السنة الدفتريةبيعخألل
13,557)  ( تم  (7,926 السنةعملمخصصاتشطباستثمارات خألل بالكامل لها

تابعة (378,709 شركات توحيد عند  (18)إيضاحإلغاء
61.041)  ( األستثمارات  (3,577 قيمة في  (24)إيضاحةللسنمخصصاإلنخفاب

289.256 185,878 ديسمبر31
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اوراق6 في  )يتبع( . استثمارات

(  استثمارات ملكيةب حقوق الملكية -أسهم حقوق خألل من العادلة  )يتبع( بالقيمة

مسعرة الغير المالية أمريكي ) 185.775االوراق ( المصنفة287.180: 2016دوألر أمريكي دوألر ألف
حقوق خألل من العادلة،الملكيةبالقيمةالعادلة للقيمة موثوق قياس غياب في القيمة انخفاب مطروحاً منها بالتكلفة  ، المقاسة

ل أسهم في استثمارات رئيسي بشكل دولمختلفةتقومبشركاتهي في تحتية بنى ومشاريع عقارية   .مشاريع

استر بيع عمليات طريق عن أساسي بشكل األستثمارات هذه من التخارج المجموعة الموجوداتذاتاتيجيةأوتنوي بيع
 .العألقة

بمبلو القيمة في انخفاب باحتساب المجموعة أمريكي ) 3,577السنة، قامت ألف61.041: 2016دوألر
أمريكي األستثماراتدوألر الحالية، وقابلية السوق الوضاع اإلدارة تقدير ً على بناء القيمة انخفاب مخصصات إعداد تم

لألسترداد.للتسويق القابلة القيمة وتقديرات

 . عقارات7

2016 2017

257.932 488.436 يناير1
قضائية )إيضاحاستحواذات -  207.707 تسوية  (19من

53.827 137.310 السنة خألل إضافات
38.133)  ( استبعادات (2.715

عقارات  -  19.395 للتطويرمحولإلى
692)  ( السنة (194 استهألك مخصص

تابعة (4.479 شركة توحيد إلغاء عند األحتساب إلغاء
11.600)  (      (24القيمة )إيضاح  (2.095

488.436 616.263 ديسمبر31

البحرين في ومباني أراضي تشمل األستثمارية المتحدةالعقارات العربية اإلمارات . ريكيةألياتالمتحدةاالموالووالمغربودولة
تبلو دفترية بقيمة استثماري عقار أمريكي ) 192,2رهن أمريكي ( مقابل192,2: 2016دوألر دوألر مليون

إجارة، ومطلوباتصكوكوكالةتتسهيأل في  .(13)إيضاح  ، وتسهيل

كما للمجموعة األستثمارية للعقارات العادلة دوألرأمريكي ) 312017624,710 : 2016ديسمبر31
521.187 خبرةحديثة ويملكون مستقلين، والذين خارجيين مقيمين قبل من أعد تقييم ً على أمريكي(، بناء دوألر ألف تقييمه يتم

الذي االصل وفئة موقع في
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 . عقارات8

تمثل المتحدة )أراضي( موجوداتللتطويرعقاراتللتطوير العربية اإلمارات دولة أفريقيا. ،والبحرينفي األحتفاظيوشمال تم
األعتيادي. باالراضي العمل سياق في والبيع بمبلوللتطوير للتطوير عقار دوألر42.3رهن تسهيلمليون مقابل أمريكي

إيضاح  (.13 )راجع

2016 2017

179.577 280.972 يناير1
قضائية  -  125.512 تسوية من ناتجة استحواذات

571,970 تابعة )إيضاح شركات توحيد من  (18ناتجة
40,095 السنة خألل إضافات

استبعادات -  (4.722
عقارات  -  (19.395 استثماريةمحولإلى

280.972 893.037 ديسمبر31

الملكية. 9 حقوق بطريقة محتسبة استثمارات

زميلة شركات في األستثمارات الملكيةتتكون حقوق بطريقة التالي:المحتسبة من

التأسيساألسم الملكيةدولة النشاطالفعليةحصة
20172016

لالسمنتشركةالصقر
.م.ب )مقفلة ش

البحرين وتسويق %31,72 %31,72مملكة األسمنتتصنيع

المتحدة العربية الشركة
 * لالسمنت

الجمهورية
السورية العربية

األسمنت 38.9% 38.9% صناعة

لألستثمار ليبيا الكايمن *شركة قابضة %38.9 %38.9جزر شركة

أغراب2 شركة
خاصة

الكايمن البحرين %23.51 %23.51جزر مملكة في العقارات وبيع شراء

لسحب البحرين شركة
.م.ب )مقفلة ش االلمنيوم

 )بلكسكو

البحرين االمنيوم %17.32 %17.32مملكة منتجات وبيع تصنيع

.م.ب ش العالمي البحرينالمصرف بالجملة %20 %20مملكة إسألمي بنك

للتطوير إنشاء البحرينشركة مملكة  %33.33 %33.33مملكة في أرب بقطعة األحتفاظ
البحرين

بالكامل القيمة  * منخفضة
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حقوق9 بطريقة محتسبة  )يتبع( . استثمارات

يلي كما الملكية حقوق بطريقة محتسبة استثمارات في الحركة

2016 2017

81.274 79.010 يناير1
قضائيةةناتجاتاستحواذ -  27.900 تسوية من

5,286 تابعة شركة توحيد إلغاء من محتسب استثمار
5.454 111 السنة خألل إضافات

846  ( االرباح  (248 من صافي، للسنةحصةالمجموعة
السنة (2,719 خألل أسهم أرباح

للسنة )إيضاح  -  (36.464 القيمة  (23انخفاب

79.010 81.440 ديسمبر31

عن يقل الذي المجموعة استثمار تشمل الملكية حقوق بطريقة المجموعة  %20المحتسبة أن . بما بلكسكو شركة في
احتساب اإلدارة، تم مجلس في تواجدها خألل التعاقدية، ومن الشروط خألل من المالية المؤسسة ً على ً جوهريا تأثيرا تمارس

ح بطريقة محتسب كاستثمار الملكية. األستثمار قوق

ملكية بنسبة معدلة غير الملكية حقوق بطريقة احتسبت زميلة شركات في األستثمارات عن مختصرة مالية معلومات يلي ما
الشركات لهذه مالية بيانات أحدث أساس المجموعة )على

2016 2017

344.908 233.676 الموجودات مجموع
111.448 107.212 المطلوباتمجموع
66.563 132.578 اإليرادات مجموع

5.981 13.095 االرباح صافي مجموع
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 . عقار، وآالت10

وبنى مباني
وآالت أثاث يةعلىتتح أراضي

2016 2017 رأسمالية أعمل ومعدات حاسوب أجهزة أراضي
المجموع المجموع التنفيذ قيد مركبات أخرىو مستأجرة

التكلفة
64.391 211.726 8.487 5,773 31,885 19.804 105.726 40.051 يناير1

أعمال دمج عملية من عليها مستحوذ
145.875  (18)إيضاح  - 2.588 - - - - 2.588

3.614 2.091 523 111 668 769 إضافات - 20
2.154)  ( 1.162) ( 1.149) ( استبعادات - - - - (13

49)  ( تحويألت   - - (49
1.207) 27 13 1,101 التنفيذ - 66 قيد أعمال رسملة

57,518) ( 941) - ( 4,462) - ( السيطرة   - (52,115 فقدان عند األحتساب إلغاء

211.726 157,676 5,713 5,849 28,104 21.674 56,285 40.051 312017

المتراكم االستهالك
38.789 42.573 - 958 21,641 18.520 يناير1  - 1,454
3,784 6,279 - 208 1,648 1.039 السنة - 3,384 استهألك

13) - ( استبعادات - - - - (13
36) - ( تحويألت - - - - (36

8,262) - - ( 3,617) - ( السيطرة   - (4,645 فقدان عند األحتساب إلغاء

42.573 40,541 - 1,117 19,672 19,559 ديسمبر31  - 193

الدفترية القيمة صافي
169.153 117,135 5,713 4,732 8,432 2,115 56,092 40,051 ديسمبر31
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أخرى. 11 موجودات

ديسمبر31 ديسمبر31
2016 2017

123.506 مصرفية استثمارية استشارات  * ذمم
18.003 20,020 بيع *، صافيتمويلمشاريع

من مدينة .37 :ذمم
استثمارية - -  952 عقارات 10.
000 10. للتطوير - 000 عقارات 19.
835 38. 156 وودائعسلفيات 19.
786 18. 302 الموظفين من مدينة ذمم 3.

902 5. 815 صكوك من مستحقة .6إيرادات
825 22. 785 مدينة .9إيجارات
340 80. 268 أخرى مدينة ً وذمم مقدما مدفوعة مصروفات 125.

643 318. 852 استألم

هذاالمبلوأمريكيألفدوألر104,591 من مبلو .2018ً فييناير

المجموعة السنة، احتسبت 51.500: 312016) ألشيءخألل أمريكي( ومبلو دوألر ألفدوألر114 2016 :
20,714 دوألرأمريكي ( ألف دوألرأمريكي ) 460 دوألرامريكي( 626: 2016 ألف تمويلكمخصصات

قيمة علىالتواليوإيجاراتمدينة، المشاريع، والذممالمدينةاالخرىألنخفاب . 12  .(24)إيضاح

ماليةوأخرىإيداعات مؤسسات فيوأفراد، من
ذلكشركاتإيداعاتتتمثل في وأخرى )بما مالية مؤسسات من مقبولة ووكالة مرابحة عقود هيئة في المجموعةن ( كجزءموأفراد

خزينة أنشطة تشملهذه مؤسسةغيرماليةمليوندوأل84 قبل من أمريكي تخضعالتيكانت ، ور ،  .لعقوباتتنظيمية
السنة رسمياً.خألل العقوباتالتنظيمية رفع تم ال. 13

ديسمبر31تمويالتمطلوبات

ديسمبر31 20162017
153, 899

المرابحة تمويألت تسهيألت 66.959
54,167 الوكالة تمويألت 50.059
25.364 الصكوك مطلوبات 16.571
15.607 تمويألت إجارة 35.403
116, 025 أخرى قروب 168.992

365.062 31 ديسمبر

ديسمبر31 20162017
45. 210

145. 687 المتداول الجزء 123.782
219,375 المتداول غير الجزء 168.992

365,062
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ال. 13 تمويألت )يتبع(مطلوبات

المرابحة تمويألت  (1( )2017)تسهيألت

من المرابحة تمويألت لفترة20بمبلوتسهيألتتتكونتسهيألت أمريكي يبلوسنوات3دوألر ربح وبمعدل
يبلو )يخضعسنويا  %4ً,5 هامشاشهرLIBOR6المعياري تمويألت  (.سنويا  %6أدنى تسهيألت

فيمضمونةالمرابحة المجموعة استثمار رهن التجاري. مصرفأسهمالعنطريق الخليجي

المرابحة تمويألت  (2( )2017)تسهيألت

بمبلو تسهيألت على لفترة15الحصول عامة تجارية الغراب أمريكي ربح5دوألر وبمعدل المعدليبلوسنوات
LIBOR3يبلو )يخضع  %6يزائداً هامشاشهر المرابحة  (.سنويا  %7أدنى تمويألت تسهيألت

فيمضمونة المجموعة استثمار رهن التجاري. مصرفأسهمالعنطريق الخليجي

السنة خألل المجموعة حصلت ، فقد لذلك متوسطةباإلضافة تسهيألت أمريكي109,570االجلعلى  ،ألفدوألر
بقيمةنةمضمو امريكي )إيضاح129,676صكوك   (.6دوألر

الوكالة تمويألت تسهيألت

الوكالة  (2016) (1) تمويألت

تمويل من الوكالة تمويألت بمبلومالية.  ةمؤسسمنتتكونتسهيألت أمريكي35التسهيألت دوألر علىمليون السداد ليتم
بشكل3 نوفمبرسنوي، سنوات يبلو2019نوفمبر2017من عليه متفق ربح المعياريبمعدل المعدل

LIBOR)  يبلو يبلو  %7ً.65 هامش أدنى لحد تمويأل(. %8)يخضع رهنإنتسهيألت طريق عن مضمونة الوكالة ت
دفترية بقيمة أمريكي24.7استثمارية دوألر امريكي( 24,7: 2016) مليون دوألر دفترية(، وعقارات7)إيضاحمليون

بقيمة دوألرأمريكي) 44,5 دوألرأمريكي( 42,3: 312016 الوكالة  .مليون

مالية (2009) (2)  تمويألت

مؤسسات تحالف من مجمع تمويل من الوكالة تمويألت تسهيألت السدادعلىفترتمويألتالوكالةتستتكون تحق أبريل6
حتى عليهيبلو2019 متفق ربح رهنالعقارات 6% طريق عن مضمونة الوكالة تمويألت تسهيألت للمجموعة. إن

دوألرأمريكي136بقيمةاألستثمارية ) مليون دوألرامريكي( 136: 2016 مليون الصكوكمطلوبات .(7)إيضاح

سداد

لضمان البنك يوفره تمويل إلى باإلضافة المجموعة موجودات من بمجموعة مضمونة المصدرة الصكوك شهادات حينها
في لالوراقالماليةتمتداولالتوزيعات لندن سوق في المصدرة الصكوك الصكوكمعلقة  .شهادات  . التداولعنياً حالشهادات

قسط

آخر المعدلالمعياري ) تتحملالصكوك. 2018يوليوللصكوكيستحق يساوي ربح LIBORيبلو( زائداً هامش
أدنىمعدلبحد 3% دفتريةتبلو 5% بقيمة مالية أوراق في المجموعة باستثمار مضمونة الصكوك ,55. شهادات
دوألرأمريكي ) 1 312015 :55,1 أمريكي( واستثمارعقاري دوألر مليون 31.5الدفتريةتهقيمتبلو أمريكي

دوألر دوألرأمريكي(. 31.5: 312015 مليون إجارة

تسهيألت تسهيألت

تمثل عقار، ومؤسسةماليةمن شراء بغرب علىفترة ربحيساويعائدبسنوات8السداد المعدلالمعياري LIBOR
ربحيبلو ً هامش لحدأدنى  %5,7( زائدا اإلجارةهيألتسهيألت  .سنويا( %7)يخضع عقاريللمجموعة ستثمار تهقيمتبلو
دوألرأمريكي40.84ال دوألرأمريكي(. 40,84: 312016) مليون مليون
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الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

ال. 13  )يتبع(تمويألتمطلوبات

االخرى القروب

التشغيلي المال رأس ومتطلبات مشروع بتطوير تتعلق تابعة شركات عليها حصلت تمويألت تشمل االخرى القروب
للرجوع حق أي لديها وليس خاصة أغراب ذات شركة خألل من به ويحتفظ عقاري استثمار برهن مضمونة التمويألت

العق هذه ً في طرفا ليس البنك .  إن هذهللبنك عن اإلعألن . تم االشكال من شكل بأي السداد بضمان يقم ودالتمويلية، ولم
التمويألت بهذه المتعلقة الموجودات لتوحيد نتيجة الموحدة المالية البيانات في االرصدة

أخرى .14 مطلوبات

ديسمبر31 ديسمبر31
2016 2017

25.179 23.205 الموظفين مستحقات
5.844 7.530 بها يطالب لم موزعة أسهم أرباح
7.812 7.586 مستحق مضاربة ربح
3.109 2.816 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص
2.160 2.840 والزكاة )صفحة الخيرية  (15االعمال

3.000 المالية الضمانات مقابل مخصص
48.177 175.768 دائنة ذمم
90.368 32.988 أخرى دائنة وذمم مستحقة مصروفات

182.649 255.733

االستثمار15 حسابات حاملي ملكية  .   حقوق

فيمجموعةالتقام استثمارها األستثمار، وتم حسابات حاملي من المستلمة االموال فيبمزج كما التالية 31االصول
ديسمبر

ديسمبر ديسمبر
2016 2017

45.389 16.813 البنوك لدى أرصدة
52.666 46.312 المركزي البحرين مصرف احتياطي حساب

157.635 90.103 ماليةإيداعات مؤسسات لدى
197.390 300.263 دين صكوك –أدوات
569.110 452.862 التمويألت موجودات

1.022.190 906.353

على العائد من المشترك، والتوزيعاتنصيبالمستثمرين األستثمار يلي: أصول كما كانت األستثمار حسابات لحاملي

ديسمبر ديسمبر
2016 2017

43.200 39.480 المشترك األستثمار أصول عوائد
24.219)  ( كمضارب (19.726 البنك حصة

18.981 19.754 حساباتاالستثمارلعائدلحامليا
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الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

حسابات15 حاملي ملكية  )يتبع( .   حقوق

لعام المقيدة غير األستثمار بحسابات يتعلق فيما العائد نسبة إجمالي (. ما %4.39 :2016) %20175.22متوسط
المتبقي 1.93%: 2016) 2.09% الرصيد وضع المستثمرين، وتم على توزيعها احتفظ( تم و / أو تإماللمخصصات

االمجموعةبهال معادلة احتياطي تشمل المقيدة غير األستثمار . حسابات أمريكي9حاربكرسوممضارب دوألر آألف
بمبلو7: 2016 األستثمار مخاطر ( واحتياطي أمريكي أمريكي ) 5دوألر أمريكي( 3: 2016دوألر دوألر  .آألف

المال   .16 رأس

ديسمبر ديسمبر
2016 2017

به  : المصرح
الواحد0.265بواقع9.433.962.264 للسهم أمريكي دوألر

1.500.000 2.500.000 ( للسهم0.265بواقع5.660.377.358: 2016 أمريكي الواحد(دوألر

والمدفوع الصادر
الواحد0.265بواقع3.681.650.441 للسهم أمريكي دوألر

597.995 975.638 ( الواحد( 0.265بواقع2.256.583.403: 2016 للسهم أمريكي دوألر

في المنتهية السنة خألل المال رأس في يلي: 312017الحركة كما

2016 2017

597.995 597.995 يناير1

314.530 األستثمار عرب
59.799 منحة أسهم إصدار
3.314 الحوافز خطة بموجب أسهم إصدار

597.995 975.638 ديسمبر31

األستثمار عرب
الألزمة الموافقات على الحصول فيبعد المستثمرين على بالعرب المجموعة التحتيةوالصامشاريعبعبقامت ناديقلبنية

البنك أسهم ً من مسبقا محدد عدد مقابل حصصهم ألستمألك في  .(18)إيضاحاألستثمارية 1.186.904.148األكتتاب
في األكتتاب إقفال فترة حتى البنك رأس152017ً في في زيادة عنه نتج مما للمكتتبين االسهم إصدار . تم

والبالغة314.530بمبلو سهم لكل اإلسمية القيمة على . الزيادة أمريكي اعتبارها0.265دوألر تم أمريكي دوألر
أسهمعألوة إصدار عألوة حساب ضمن عكسها أسهم، وتم المال( إصدار رأس تسوية حساب من التحويل  .)يشمل

البنك312017في .2.211: 2016) 106.467.804خزينةتبلوبأسهم ، احتفظ سهما(. 891
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المال   .16  )يتبع( رأس

والمساهمينمعلومات المال رأس حول إضافية

التصويت. (1 حقوق في متساوون المساهمين واحدة، وجميع فئة تحت البنك أسهم جميع تندرج

االسهم : (2 عدد مجموع من التملك ونسبة المساهمين عدد أدناه االسهم توزيع جدول يوضح

مجموع من
اإلسهم عدد

القائمة المساهمين عدد اإلسهم عدد
التصنيف

71.91 8.311 2.647.628.504  %1من
20.08 11 739.144.187 من  1%  %5أقل
8.01 1 294.877.750 من  5%  %10أقل

من  10%  %20أقل

100 8.323 3.681.650.441

القائمة االسهم عدد مجموع من كنسبة  .للبنك * مبين

منالذينمساهمينالكان 312017في  (3 القائمة %5أكثر االسهم مجموع كالتالي: من

مجموع من اإلسهم عدد
القائمة اإلسهم

المساهم إسم
8.01 294.877.750 ش.م.خ كابيتال المتكاملة

المال رأس هيكل في والتغيرات التخصيصات

وجدت االرباح، إن تخصيصات قبلالمساهمينيتمعمل من اعتمادها  .  عند

بتاريخ عقدا واللذان األعتيادي وغير األعتيادي السنوي العمومية الجمعية المساهمين12017اجتماعات يلي، وافق
ما على بنسبة

أسهم المدفوعبقيمة  %20( أرباح المال رأس امريكي، منها119.6 دوألر منحةكأسهم  %10ً، و 10%
( تخصيص

االعمالالخيرية. 2 ألحتياطي دوألر مليون ( تخصيص

لصندوقالزكاة. 1.5 أمريكي دوألر مليون د

جديدةبحد أسهم بإصدار اإلدارة مجلس تفويب 300.000.000 موظفيجي منافع عهدة صندوق ً لمصلحة سهما الموظفين
أداء حوافز برنامج إتش، لصالح إف من

للبنك له المصرح المال رأس أمريكيإلى1.5( زيادة دوألر ، مقسمةعلى2.5 أمريكي دوألر بليون 9.
433. 962.264 إسميةتبلو دوألرللسهم. 0.265ً بقيمة
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الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكيةبآألفالدوألرات2017ديسمبر31فيللسنة

المال   .16  )يتبع( رأس

المال )يتبع رأس هيكل في والتغيرات التخصيصات

أقصى بحد األستثمارية. 1.700.000.000( إصدار والصناديق التحتية البنى مشاريع من عدد لشراء ً جديدًا، وذلك سهما
أقصى بحد تبلو1.700.000.000( إصدار إسمية ً بقيمة أسهم0ً.265 جديدا إصدار لعألوة للسهم، باإلضافة دوألر

األستراتيجية واالصول المالية المؤسسات من عدد لشراء تخصيصها ، ليتم السوق أوضاع حسب اإلدارة مجلس يحددها

ا والنظام التأسيس عقد تعديل طور في البنك أعأله.إن المذكورة التغييرات ليعكس الساسي

أسهممنحةاحتياطي . 17

2016 2017

893 902 يناير1
9 164 الحوافز خطة بموجب أسهم إصدار

الحصص (40 بين تحويل

902 1.026 ديسمبر31

شركات18  . استمالك

2017في ( 1

بتاريختبعا المنعقد األعتيادية غير العمومية الجمعية اجتماع في بنكعلى ، عرضت12017المساهمين مستثمريه
المجموعةباستمألك استثمارية. قامت وصناديق تحتية بنية مشاريع عدة في حصصهم استمألك مقابل البنك أسهمًا في التالي

التحتية البنى مشاريع في إضافية حصة كمافي المشاريع هذه على السيطرة على المجموعة حصول ذلك عن نتج ة، مما 31
المرحليةالمختصرة.   2017ديسمبر الموحدة المالية المعلومات هذه في نتائجها توحيد تم ، فقد يلي ، وبالتالي كما

هي المستملكة اإلضافية والحصة للمجموعة الحالية الحصة مجموع األضافية

الحصة الحصة * الحصة المستملكة
الحالية 51. 41% 

لألستثمار 13% 38.41% تونس مرفأ شركة 77.73% 
الهند 7.52% 70.21% مشاريع المسيطرة غير

والحصص المحول المقابل .المقابل إتش

جيإف مجموعة أسهم هيئة في كان االصول استمألك عملية في إعادةالشراء، وأساس معاملة ً لطبيعة نظرا خألل من
المال رأس زيادة لمعاملة مماثل بشكل المعاملة معالجة تم المساهمين، فقد قبل من أصل لكل المبادلة نسب تحديد المجموعة . قامت
الملكية حقوق في الزيادة لقياس كأساس المستلم االصل قيمة اعتبار تم نقدية، حيث غير أصول تحويل مستلم ، وكمقابل
األستمألك لمحاسبة األستمألك بتاريخ المتوقعة المطلوبات سداد ومبالو للتحقق القابلة االصول قيمة باستخدام المبدئي. الحصة

األحتساب عند خسارة أو ربح ينتج لم ، وبالتالي الصادرة المتبقيةلالسهم ونتثمرسالمالتييحتفظبها الشركاتالتابعدا
في مسيطرة" المجموعة ضمن "حصصغير المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات في احتسابها عة، تم فيها المستثمر

الشركة موجودات لصافي المحتسبة المبالو في المسيطرين غير للمساهمين التناسبية الحصة على بناء
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شركات18  )يتبع( . استمألك

القابلةللتحديدالموجوداتالمستملكة المتحملة والمطلوبات

الملكية حقوق وأسهم والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة عرب . تم تجارية أعمال اعتبارها تم المستملكة الشركات جميع
سائدة كانت وظروف بحقائق تتعلق األستمألك تاريخ من سنة خألل حديثة معلومات على الحصول تم مؤقت. إذا علىأساس

المحاسبيةأو المعالجة تعديل سيتم األستمألك، فإنه بتاريخ سائدة كانت إضافية مخصصات أي أعأله، أو للمبالو تعديألت تحديد
رجعي بأثر ستتم المؤقتة األستمألك محاسبة على . التعديألت األستمألك لعملية

للش األستمألك عند المعدلة الدفترية القيمة تمثل أدناه المذكورة فيالمبالو الفعلي2017برسبتم30كما التاريخ المحاسبية، كونه
المعايير حسب به مسموح هو كما مؤقتة بصورة عنها اإلفصاح لألستمألك، وتم الم

هذه إصدار تاريخ المجموعة، وفي األستمألك، فإن عملية في المتضمن والتعقيد الجغرافي والتوزيع المرحليةالماليةلوماتعنظرًا لحجم
المستملكة، والمطلوباتالموحدة الملموسة وغير الملموسة للموجودات العادلة القيمة تحديد من بعد تنتهي المتبقية، لم ، والشهرة

،المتحملة وغير  ، إنوجدت للموجوداتالملموسة الدفترية القيمة األستمألك. تقديرات عملية الناتجةمن الم والمطلوبات
المستملكة الملموسة اإلدارة منقبل تحديدها ، وسيتم جوهرية لتقديرات تخضع تحملة ياتمنهجباستخدام التاريخ.    مناسبةتقييم

سلبيةبذلك شهرة أو شهرة أي احتساب يتم لألستمألك. لم الفعلي بالتاريخ الموجودات وتقييمات التاريخ في

كما المتحملة والمطلوبات المستملكة لالصول الدفترية :القيمة يلي الفعليكما مشاريع مرفأ

شركة الهند لالستثمار
تونس 56 ومعدات

وآألت ممتلكات 184 البنوك
وأرصدة النقد 365.176

206.794 التطوير قيد عقارات 40.566
608 أخرى موجودات 405.742

207.642 الموجودات مجموع 54.617

1.897 أخرى مطلوبات 54.617

1.897 المطلوبات مجموع 351.125

205.745 للتحديد القابلة والمطلوبات الموجودات صافي مجموع مشاريع مرفأ

شركة الهند لالستثمار
تونس بها تحتفظ

التي األستثمار شركات في الملكية حقوق السهم الدفترية القيمة 51.207
سابقا  30.000 المجموعة 221,723

75.779 باالسهم المحول المقابل قيمة 78,195
99.966 المحتسبة المسيطرة غير الحصص 351,125

205.745 المدفوع المقابل مجموع
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شركات18  )يتبع( . استمألك

التالية التابعة الشركات في إضافية حصص بشراء الفترة خألل المجموعة قامت كما

إجمالي األضافية الحصة الحصة
الحصة المستملكة الحالية

التجاري 46.97% 8.44% 55.41% الخليجي المصرف
األستثمارية 33.53% 55.89% 89.42% المغرب بوابة شركة

المرحلية الموحدة المالية المعلومات على التالي االثر اإلضافية الحصص كانألستمألك

التناسبية الدفترية( الحصة المستملكة )بالقيمة االصول صافي 36.223في
المدفوع 69.100المقابل

المغرب بوابة شركة نقدية، وفي صورة في كان التجاري الخليجي المصرف في إضافية حصة لشراء المدفوع المقابل
صورة في البنك. 203.291.786كان أسهم من

في2 2016( االستحواذات
. خألل2016 سابقة استثمارية واتفاقيات بمعامألت تتعلق التي القضايا من عدد في عليها ومدعى مدعية المجموعة ً للقيود، كانت

المعنية. نظرا المقابلة االطراف مختلف مع المحاكم خارج ونهائية كاملة تسوية على المجموعة إدارة مجلس السنة، وافق يست
األفصاحات، أل على التعاقدية المجموعةعلى لحصول التسوية أخرى. أدت معلومات أي عن اإلفصاح اإلدارة مجلس طيع تابعة

عاملة )شركات وشركات زميلة شركات في ، واستثمار مسعرة غير ملكية حقوق عقارات، وأسهم صورة في موجودات أدناه
موضحة التفاصيل الموجودات

قيمة المئوية النسبة المستحوذة
للحصص 118.

000 للتطوير عقارات 207.
707 استثمارية عقارات 15.
استثمارية  (000 عقارات على باألستحواذ تتعلق مطلوبات 8.

800 مسعرة غير ملكية حقوق اسهم 27.

900 البحرين
زميلة )في شركات في استثمار 20% 

.ب ش.م العالمي المصرف 33.
للتطوير 33% إنشاء شركة 117.

160 البحرين

تابعة )في شركات في استثمار 100%  
والسياحة للترفيه العرين .ش.و -شركة ش المفقودة دلمون جنة 100% 
.و .ش ش العرين فنادق شركة 100% )
ش.م.ب )مقفلة العرين مشاريع شركات 100% 
البحرين في البريطانية المدرسة 464.

567 المجموع
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شركات18  )يتبع( . استمألك

خأللاألستحواذتم من تابعة شركات في شركاتقابضةعلىاستثمار الشركاتوسائط إلى تشير عنها المفصح . االسماء
الرئيسية  .التشغيلية

غيرالعادلةمجموعالقيمة المالية االوراق المحتسبةللعقارات، واستثمارات الزميلة الشركات في المدرجة، واألستثمارات
قانونية قضايا تسوية من بند "إيراد ضمن الموحد الدخل بيان في احتسابها تم المستحوذة الملكية، والشركات حقوق بطريقة

والدخل السوق منهجية من مزيج باستخدام مستقلة خارجية مهنية شركات قبل من العادلة القيم ذلكمنتمتحديد كان أصلاسباً ، كلما
لكل تابعة

شركات / شركات شراء الشركات
على السيطرة على الحصول عن نتج توحيدالشركات تم ، وبالتالي لألعمال دمج أعأله المذكورة التابعة الشركات تاريخ

من ابتداء للحصولعلى12016المجموعة الفعلي المحاسبي التاريخ السيطرة.، كونه العادلةالمقابل

القيمة
ان المجموعة ، اعتبرت االعمال دمج عملية في المجموعة قبل من محول مقابل أي هناك يكن لم أنه حيث أعأله إليها

المشار الشركات في المشتراة للحصص األستحواذ بتاريخ العادلة القيمة لغرب المقابل هي المستلمة للموجودات تقييم الا

للتحديدوالمطلوباتالمفترضةلموجودات القابلة عليها مستحوذ 2.284

حكمه في وما النقد 145.875
ومعدات ، وآألت ممتلكات 5,289

للتطوير عقارات 54.891
الشراء بعمليات متعلقة ملموسة غير موجودات 3.876

أخرى موجودات 212.215

الموجودات مجموع المطلوبات 32.

151
مؤجلة إيرادات 14.642
بنكية قروب 47.328
وأخرى دائنة تجارية ذمم 934 الموظفين

خدمة نهاية منافع 95.055

المطلوبات مجموع عليها المستحوذ
الموجودات صافي للموجوداتمجموع يساويالقيمةالعادلة (   117.160 )ما

المستلمة
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االستث. 19 الخدمات أنشطة ماريةالمصرفيةإيرادمن

مبلو رئيسي خاصة، ومبلو80,551بشكل تابعة شركات من إيداع من أمريكي دوألر40,783دوألر ألف
أخرى استثمارية منتجات من أمريكي

من2016 تتخذ تعليمية مؤسسة على باألستحواذ المجموعة تابعتين، شركة ، قامت شركتين خألل من ً لها مقرا البحرين الشركات
في حصتها كامل ببيع المجموعة السنة، قامت بالعقار. خألل تحتفظ أخرى تابعة ، وشركة بالعمليات تحتفظ تابعة . وبالتالي

التابعة الشركات على للسيطرة المجموعة خسارة عن نتج والعقار، مما بالعمليات تحتفظ التي قامتالمجموعة  ،التابعة السيطرة
فقدان عند التعليمية المؤسسة وعقار عمليات احتساب بإلغاء في

كما الموحدة المالية البيانات على التالي االثر لألستبعاد المستلم     :312017

المقابل إجمالي 126.619 فقدان
عند احتسابها إلغاء تم التي الموجودات مطروحاً: صافي 107.827السيطرة 18.

792 يلي

كما هو النقدية التدفقات بيان لغرب األستبعاد أثر السنة

خألل المستلم المقابل إجمالي 55,728 السيطرة
فقدان عند توحيدها ألغي التي البنوك وأرصدة تابعة (2,034) مطروحا: النقد

شركات استبعاد من المولد النقد صافي 53,694 البالو

الربح ضمنبند7,289 عرضه تم السيطرة فقدان تاريخ حتى التابعة الشركات عمليات من امريكي دوألر ألف تم
، والتي الصناعية االعمال من الربح صافي تشمل السابقة للسنة المقارنة الموحد. أرقام الدخل بيان " في المتوقفة " العمليات في

2016 . 20

أوراقمالية في استثمارات 2016 . إيراد

2017 1.

728 2. 470 أسهم أرباح إيراد 1.
417 1. 588 أرباح أوراقمالية في استثمارات بيع من

العادلة بالقيمة كاستثمارات المصنفة األستثمارات في العادلة القيمة تغيرات 7.
220)  (5. الدخل (305 بيان خألل 7.
963 12. 560 الصكوك من .3إيرادات

888 11. 313 21

االخرى .  إيرادات

اإليرادات تتكون دوألرأمريكي18من مليون ذيعألقة طرف مع عقار بيع بمعاملة مطلوباتمليون5,84  ،يتعلق
سداد من ناتجة أمريكي دوألر غيرمصرفية18,96، ومبلو تابعة شركات عمليات من إيراد دوألر مليون ً بمبلو. للسنة

سابقا القيمة منخفضة مدينة لذمم استردادات من رئيسي بشكل تتكون االخرى اإليرادات مليوندوألر5,98، فإن أمريكي
المصرفيةبمبلو غير التابعة الشركات عمليات من 1,81وإيراد دوألرأمريكي   .مليون
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الموظفين .22 تكلفة

2016 2017

51.299 37.969 الموظفين ومنافع رواتب
2.665 2.945 اإلجتماعي التأمين مصروفات

53.964 40.914

للمجموعة المتغيرة الحوافز لموظفياإلوفقالسياسة اسهم مكافآت هيئة في السنوية االداء مكافأة من جزء إصدار دارةيتم
. هذه مختلفة.  العليا بشروط االجل طويلة حوافز أسهم، وخطط شراء أسهم، وخطط هيئة في مؤجلة حوافز تشمل المكافآت

التمويل، والتسعير الخطة، ومدى نوع ذلك في والمكافآتوالوفترةالتأجيل، م ،شروطالمكافآت، بما الترشيح لجنة قبل حوكمةن
بالبنك

اإلداء المكافأةسنة المشمولينطبيعة التأجيلالموظفين لشروط ملخص
واالستحقاق

القديمة االسهم أسهمخطة العلياخيارات اإلدارة موظفي
المختارين

مبدئية سنوات  3غلق
على الخيارات تنفيذ وفترة

2018فيسنوات10
ممارسة دوألر0.65بسعر
للسهم أمريكي

مؤجلة2013 سنوية العلياعألوة اإلدارة موظفي
المختارين

الحوافز من جزء منح تم
. في أسهم صورة في السنوية

تطبيق2015 بداية ، ومع ، تم
الجديدة االسهم خطة إلى
القديمة الخطة تحويل على
مؤجلة نقدية حوافز فترة

منسنة3 سنوات المكافأة
2014

شراءالموظفين خطة لالسهم
في

المشمولون االشخاص والرقابة
االساسية الوظائف الحد
يتجاوزون الذين المكافآت
لمجموع االقصى المكافآت
ً لقواعد وفقا مصرف
عن الصادرة ، وسياسة
المركزي البحرين للبنك

المتغيرة المكافآت بشكل

االسهم إطألق يتم التأجيل
فترة خألل تقديري تبلو

سنوات. يحدد3 بناء
المحدد اإلصدار سعر لسعر
محددة تسوية على . أل
المكافآت بتاريخ السوق مستقبلية
شروط توجد خدمة
شروط لالداء، أو أرباح
في الحق االسهم تملك ، ولكن
وجدت االسهم، إن التأجيل

فترة خألل تطلق 2015

شراءالموظفين2016 خطة  ، لالسهم
مؤجلةوعألوةسنوية 2017
التخصيص

يتماعتماد لم المالية البيانات
تاريخ  .حتى
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 )يتبع( . تكلفة22

اإلداء 20172016سنوات
اإلسهم الدوالراتعدد بآالف

اإلمريكية
االسهم الدوألراتعدد بآألف

االمريكية

األفتتاحي 29,430,6403,71254,559,2904,489الرصيد
السنة خألل  - - 12,504,5456,878الممنوح

أسهم  - - - 2,714,064أرباح
أخرى وتسويات 880 - - - مصادرة

/ سداد للموظفين  (1,657) (25,128,650) (1,022) (8,776,842) محول

35,872,4079,56829,340,6403,712الختاميالرصيد

في احتسابها تم التي المنافع أو المستحقة المبالو تمثل الجدول في المعلنة المبالو لالسهم، فإن الموظفين شراء خطة حالة في
الصادرة لالسهم اإلجمالية القيمة ، وليس الموحد الدخل بيان

أخرى. مصروفات23 تشغيلية

2016 2017

5.415 5.255 إيجار
4.529 4.072 واستشارية مهنية رسوم

15.388 259 قانونية مصروفات
3.784 6.279  (10)إيضاحاستهألك

22.712 33.522 أخرى تشغيلية مصروفات

51.828 49.387

قيمة. 24 انخفاض الموجوداتمخصصات

2016 2017

38.300 2,085  (5التمويألت )إيضاح
مالية أوراق في استثمارات

61.041 ملكية  - 3.577 حقوق  )ب((6)إيضاحأدوات
867 دين - 1.050 أدوات

11,600 2.095  (7استثمارية )إيضاح
الملكية  -  36.464 حقوق بطريقة محتسبة زميلة شركات في  (9)إيضاحاستثمارات
مشاريع  -  51.500  (11)إيضاحتمويل
20.714 114 أخرى )إيضاح  (11مدينة

626 460 مستحقة إيجارات

221.112 9,381
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عالقة25 ذوي أطراف مع  .  معامالت

قدرة االطراف الحد يكون عندما عألقة ذوي كأطراف االطراف نفوذيتماعتبار له يكون أو اآلخر الطرف على السيطرة
عليها المجموعة تمارس شركات على عألقة ذوي االطراف . يشتمل اآلخر للطرف والتشغيلية المالية السياسات على يؤثر

للمجموعة التنفيذية اإلدارة وأعضاء اإلدارة مجلس وأعضاء رئيسيين ً ومساهمين ً مؤثرا نفوذا

ا رسوم من جوهري جزء (. علىينتج اإلدارة تحت ً )موجودات ً مؤثرا نفوذا عليها المجموعة تمارس مؤسسات من إلدارة
عمألئها عن بالنيابة المؤسسات هذه بإدارة تقوم المجموعة أن عألقة، إأل ذوي أطراف تعتبر المؤسسات هذه ان من الرغم

األستثمار هذه ً من اقتصاديا والمنتفعين أخرى أطراف الغالب في هم علىوالذين مبنية الشركات هذه مع . المعامألت ات
عليها المتفق الشروط

أرصدة الموحدة : نتائجوفيمايلي المالية البيانات في المدرجة عألقة ذوي أطراف مع المعامألت

المجموع تحت موجودات
األدارة مساهمين

رئيسيين موظفي شركات
شركات شاملة شركات / األدارة زميلة
أغراضذات مجلسعضاءإل الرئيسين مشاريع

وأخرىخاصة األدارة مشتركة
فيها حصص 2017

الموجودات
35.576 17.865 15.146 التمويألت - 2.565 موجودات

حقوق بطريقة محتسبة استثمارات
81.440 - - - 81.440 الملكية
90.252 84.194 مالية - - 6.058 أوراق في استثمارات
63.726 62,812 - - 914 أخرى موجودات

المطلوبات
15.485 15.339 - - 146 المستثمرين أموال
4,624 3.605 873 - 146 للعمألء الجارية الحسابات

التمويألت - - 30.238 - 30.238 مطلوبات
27,148 أخرى - - - 27,148 مطلوبات

11,111 2.321 6,581 639 1.570 االستثمار حسابات حاملي حقوق

األيرادات
66,383 39.516 األستثمارية - - 26,867 المصرفية الخدمات إيراد
1.840 إدارة - - - 1.840 رسوم

منحصة استثماراتالمجموعة أرباح
7.022 - - - 7.022 الملكية حقوق بطريقة محتسبة

االوراق في استثمارات من إيراد
3.069 1.481 - - 1.588 بالصافي ،المالية

تأخرىداإيرا - - 18.000 - 18.000

المصروفات
384 66 219 19 80 األستثمار حسابات لحاملي العائد

التمويألتمصروفات  - - 3.130 - 3,130
الموظفين - 6,809 - - 6,809 تكلفة
أخرى - 5.475 - - 5.475 تشغيلية مصروفات

يستثني المدرج المبلو اإلدارةالرئيسيينمكافآت * هذا اعتماد2017موظفي بتاريخ تخصيصها من األنتهاء يتم لم الموحدة، والتي
المالية البيانات هذه
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عألقة )يتبع(25 ذوي أطراف مع  .  معامألت

المجموع تحت موجودات
اإلدارة مساهمين

رئيسيين موظفي شركات
شركات شاملة شركات / اإلدارة زميلة
أغراب ذات مجلسعضاءال الرئيسين مشاريع
وأخرى خاصة اإلدارة مشتركة

فيها حصص 2016

الموجودات
13.523 التمويألت - - - 13.523 موجودات

حقوق بطريقة محتسبة استثمارات
79.010 - - - 79.010 الملكية

211.681 205.623 مالية - - 6.058 أوراق في استثمارات
39.127 25.082 588 6.568 6889 أخرى موجودات

المطلوبات
10.851 10.689 - - 162 المستثمرين أموال
5.306 5.047 233 - 26 الجاريةللعمألءالحسابات

التمويألت - - 35.271 - 35.271 مطلوبات
36.950 12.695 20.000 أخرى - 4.255 مطلوبات

4.012 2.432 - 397 1.183 األستثمار حسابات حاملي حقوق

اإليرادات
3.321 األستثمارية - - - 3.321 المصرفية الخدمات إيراد
7.807 1.807 إدارة - - 6.000 رسوم

منحصة استثماراتالمجموعة أرباح
846 - - - 846 الملكية حقوق بطريقة محتسبة

االوراق في استثمارات من إيراد
1.526) 338 186 - ( بالصافي ،المالية (2.050

المصروفات
468 21 411 5 31 األستثمار حسابات لحاملي العائد

12,320 - - 12,320 - * الموظفين تكلفة
3,792 233 11 أخرى - 3,548 تشغيلية مصروفات

97.068 60.604 - - 36.464 قيمة انخفاب الموجوداتمخصصات

الرئيسيين األدارة مجلس أعضاء

الرئيسيون اإلدارة أعضاء المجموعةيتكون التنفيذيينفي اإلدارة وأعضاء اإلدارة مجلس الذينيمنأعضاء مارسونالرئيسيين
المجموعة أنشطة على والسيطرة والتوجيه التخطيط في والمسئولية الجوهريةالسلطة المصرفية التابعة  .وشركتها

المجموعة لها تروج استثمارات في اإلدارة مجلس أعضاء من أي يشارك السنة، لم خألل



.م.ب ش المالية اتش اف جي 56مجموعة

الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

أطراف25 مع عألقة )يتبع( .  معامألت

الرئيسيين اإلدارة أعضاء حوافز يلي فيما

2016 2017

3,548 5.475 اإلدارةومخصصاتأتعابومكافآت مجلس أعضاء
12,154 6,712 ومصروفات االجل قصيرة أخرى ومنافع رواتب

166 117 الخدمة نهاية بعد ما منافع

األدارة26 تحت  .  موجودات

بتأسيسهاتقوم تقوم التي المشاريع لشركات األستشارية والخدمات األستثمارات وإدارة اإلدارة خدمات بتوفير المجموعة
في  ،لمشاريعها مضمنة غير الصفة بهذه بها المحتفظ الموجودات . ان الشركات هذه عن بالنيابة قرارات اتخاذ هذا ويتضمن

الموجودا . بلغت الموحدة المالية البيانات الماليهذه المركز بيان تاريخ في اإلدارة تحت أمريكي1.623المحتفظ دوألر ألف
السنة، قام2.781: 2016 (. خألل أمريكي بمبلوالمجموعةتألفدوألر إدارة أمريكي1.840رسوم دوألر ألف
الموجودات. 1.807: 2016 بإدارة متعلقة أنشطة ( مقابل أمريكي دوألر ألف

سهم.  27 لكل العائد

سهم لكل االساسي العائد

السنة خألل القائمة االسهم لعدد المرجح المتوسط على السنة ربح بقسمة سهم لكل االساسي العائد يحسب

مقابل تغيير بدون السنة خألل االسهم إلصدار بالنسبة المعروضة المقارنة لفترات الملكية السهم الموزون المتوسط تمتعديل
الموارد في

2016 2017

االسهم بآألف
2,467,700 2,888,874 العادية الملكية أسهم لعدد المرجح االساسيالمتوسط والمخفبللعائد

سهم لكل المخفب العائد

االسهم جميع تحويل افتراب على القائمة العادية االسهم لعدد الموزون المتوسط بتعديل سهم لكل المخفب العائد يحتسب
أو السهم على العائد ألنخفاب سيؤدي عادية السهم تحويلهم كان إذا فقط مخفضة المحتملة االسهم . تعتبر المحتملة المخفضة

الخسارة سهم. زيادة لكل

االسهم مكافآت حالة خألل2014الممنوحةللموظفينالقديمةفي لالسهم السوقية القيمة معدل أن كانسن، بما الحالية ة
في كما مخفضة االسهم مكافآت تعتبر أل ً للخطة، لذلك وفقا المفترب اإلصدار سعر . بالتالي، لم312017من

للتخفي تسويات سهمبيتمعمل لكل المخفب العائد احتساب مخفض .أعألهالمذكورة، عدالغرب أدوات أي البنك يملك ةأل
أخرى



.م.ب ش المالية اتش اف جي 57مجموعة

الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

االجتماعية .  28 والمسئولية

المقيدة، وبالتالي األستثمار حسابات عن المستثمرون وكذلك االرباح توزيعات عن مباشرة بصورة الزكاة بأداء المساهمون يقوم
الزكاة بحساب البنك . ويقوم المقيدة األستثمار حسابات أصحاب أو المساهمين عن نيابة الزكاة دفع أو بتحصيل البنك أليقوم

المسا قبل من الدفع سنوياً. المستحقة بها المساهمين إبألغ ويتم للبنك الشرعية الرقابة هيئة تحددها التي زكاةلاهمينبالطريقة
فيال المنتهية للسنة المساهمين قبل أمريكي3120170.00169من الواحد،  دوألر يتمللسهم ولم

الرقابةاحسبةاعتماد هيئة قبل من الحالية فيالموقحتىتاريخهالشرعيةللمجموعةلزكاةللسنة عنها اإلعألن يتم .إلاع ، وسوف
لكترونيللبنك والخيرية

األجتماعية المؤسسات الى التبرعات تقديم طريق عن األجتماعية بواجباتها بالوفاء المجموعة تقوم 29

للشريعةاألسالمية مخالفة غير .  إيرادات

المصادر أرباح تحول ً لذلك . ووفقا اإلسألمية الشريعة مع يتنافى مصدر من إيراد أي إحتساب بعدم المجموعة تلتزم مصادر
من االموال في الحركة إظهار الخيرية. يتم لالعمال المجموعة تستخدمه الذي الخيرية االعمال حساب إلى اإلسألمية واستخدامات

مصادر بيان ضمن إسألمية غير ودائعلدى من فوائد المجموعة والزكاة. تتلقى الخيرية االعمال صندوق أموال بلو
الخيرية، وقد لالعمال حصري بشكل المبالو هذه استخدام مطلوبة. تم أو عرضية وودائع المركزي البحرين مصرف المستلمة

الفوائد دوألرأمريكي(. ألف95: 2016)دوألرأمريكيألف45 30  .

الرقابةالشرعية هيئة وشروط

أحكام مع المجموعة أعمال توافق مدى بمراجعة يقومون علماء أربعة من للمجموعة الشرعية الرقابة هيئة تتكون المطبقة
واالنظمة للمستندات فحص على المراجعة . تشتمل الهيئة عن الصادرة الخاصة والفتاوى العامة اإلسألمية الشريعة للت

المجموعة قبل الشريعةاإلسألمية.من أحكام مع المجموعة أنشطة توافق من أكد



.م.ب ش المالية اتش اف جي 58مجموعة

الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

 . مواعيد31

الموجودات استحقاق مواعيد التعاقديةللمجموعةوتمعرب استحقاق مواعيد ً على بناء للمجموعة المحتسبة غير  .األلتزامات
باألعتبارماحين المجموعة متوفراً، اخذت التعاقدي األستحقاق موعد والمطلوباتبيانأليكون للموجودات األستحقاق / السداد

التوالي التعاقديةعلى األستحقاق إيضاح ) غيرالمخصومةبالنسبةلمواعيد  (.36المالية، راجع

محدد غير من أكثر إلى1 أشهر6 إلى3 لغاية 312017
المجموع االستحقاق سنوات3 سنوات3 سنة إلى أشهر6 أشهر3

الموجودات
لدى وأرصدة نقد

216.445 64 - 4.210 12.788 8.520 190.863 البنوك
لدىإيداعات

95.569 - - - 2.780 - 92.789 ماليةمؤسسات
992.502 - 234.467 338.208 144.589 84.438 190.800 التمويألتموجودات

في استثمارات
521.408 - 40.120 305.021 - 5.288 170.979 مالية أوراق

مشتراة موجودات
257.806 - 186.161 53.286 8.788 4.536 5.035 التأجير لغرب
616.263 - 53.483 استثماريةعقارات  - 135.500 - 427.280
893.037 - 688.486 للتطوير - - - 204.551 عقارات

محتسبة استثمارات
حقوقبطريقة

81.440 - 28,163 الملكية - - - 53,277
وآألت ممتلكات

ومعدات - - - - 117.135 - 117.135
318.852 - 9.445 118,722 32,439 14,969 143.277 أخرىموجودات

4.110.457 64 1.357.460 1.504.555 201,384 253,251 793,743 الموجودات مجموع

المطلوبات
39.413 - - 15.313 17,896 5.596 608 المستثمرين أموال

مؤسسات من ودائع
858.496 - 3.414 290,958 212.150 74.468 277,506 وأخرى مالية

ةجارياتحساب
189.607 - 18.812 9.973 17.024 28.027 115.771 للعمألء
365.062 - 23.336 196,039 38,072 101,390 6,225 التمويألت مطلوبات
255.733 - - 165.393 56.587 13.206 20.547 أخرى مطلوبات

1.708.311 - 45.562 677.676 341,729 222.687 420.657 المطلوبات مجموع

حاملي ملكية حقوق
906.353 - 236.062 40.297 126.928 86.658 416.408 االستثمار حسابات

مضمنة غير بنود
الميزانية في

العمومية
229,689 3 94,583 70,915 53,941 10,247 التزامات

األستثمارحسابات
المقيدة - 11,995 - 16,757 -  28,752
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الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

األستحقاق )يتبع(31  . مواعيد

محدد غير من أكثر إلى1 أشهر6 إلى3 لغاية 312016
المجموع األستحقاق سنوات3 سنوات3 سنة إلى أشهر6 أشهر3

الموجودات
لدى وأرصدة نقد

156.448 68 - - - - 156.380 البنوك
لدىعاتاإيد

213.898 - - - - 5.108 208.790 ماليةمؤسسات
961.490 - 518.878 216.188 108.180 46.077 72.167 التمويألت موجودات

في استثمارات
527.203 - 235.863 مالية - - - 291.340 أوراق

مشتراة موجودات
246.257 - 242.219 3.592 34 19 393 التأجير لغرب
488.436 - 32.629 استثمارية - - - 455.807 عقارات
280.972 - 78.598 للتطوير - - - 202.374 عقارات

محتسبة استثمارات
حقوق بطريقة

79.010 - 9.623 الملكية - - - 69.387
وآألت ممتلكات

169.153 ومعدات - - - - - 169.153
غير موجودات

وشهرة - - - 54.891 - - 54.891 ملموسة
125.643 - - 52.980 51.763 11.738 9.162 أخرى موجودات

3.303.401 169.221 1.117.810 1.346.559 159.977 62.942 446.892 الموجودات مجموع

المطلوبات
44.565 - - 29.625 10.012 - 4.928 المستثمرين أموال

مؤسسات من ودائع
570.515 - 4.555 151.394 209.354 37.125 168.087 وأخرى مالية

جارية حسابات
192.783 - 18.896 10.019 17.103 28.833 117.932 للعمألء
168.992 - - 123.782 44.010 - 1.200 التمويألت مطلوبات
182.649 - 31.458 91.743 23.878 2.866 32.704 أخرى مطلوبات

1.159.504 - 54.909 406.563 304.357 68.824 324.851 المطلوبات مجموع

حاملي ملكية حقوق
1.022.190 - 301.681 76.812 141.623 112.446 389.628 األستثمار حسابات

مضمنة غير بنود
الميزانية في

العمومية
290.352 - 4.363 87.528 68.530 45.793 84.138 التزامات

األستثمار حسابات
المقيدة - 17.408 - 12.321 - - 29.729
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الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

االستثمار32 وحسابات والمطلوبات الموجودات  . تمركز

القطاعي ( التمركز  )أ

أخرى العقارات البنوك 312017
المجموع المالية والمؤسسات

الموجودات
216.445 206 595 215.644 البنوك لدى وأرصدة نقد

95.569 - - 95.569 ماليةإيداعات مؤسسات لدى
992.502 748.348 214.947 29.207 التمويألت موجودات
521.408 311.863 143,295 66.250 أوراقماليةاستثمارات في
257.806 180 التأجير - 257.626 لغرب مشتراة موجودات
استثمارية - 616.263 - 616.263 عقارات
للتطوير - 893.037 - 893.037 عقارات

81.440 41,049 17.930 22.461 الملكية حقوق بطريقة محتسبة استثمارات
117.135 98.941 ومعدات - 18.194 وآألت ممتلكات
318.852 169,463 140,386 9.003 أخرى موجودات

4.110.457 1,370,050 2,302,273 438,134 الموجودات مجموع

المطلوبات
39.413 5,720 30.268 3.425 المستثمرين أموال

858.496 519,875 - 338.621 وأخرىإيداعات مالية مؤسسات من
189.607 161,000 للعمألء - 28.607 جارية حسابات
365.062 38,575 124.295 202.192 ال تمويألتمطلوبات
255.733 80.572 أخرى - 175,161 مطلوبات

1.708.311 805.742 358,331 544.238 المطلوبات مجموع

906,353 832,134 43,905 30,314 االستثمار حسابات حاملي ملكية حقوق
العمومية الميزانية في مضمنة غير بنود

229,689 111,068 99,622 18,999 التزامات
28.752 2,634 المقيدة - 26,118 األستثمار حسابات



.ب .م ش المالية اتش اف جي 61مجموعة

الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

والمطلوبات32 الموجودات األستثمار )يتبع(. تمركز وحسابات

القطاعي )يتبع ( التمركز  )أ

أخرى العقارات البنوك 312016
المجموع المالية والمؤسسات

الموجودات
156.448 3,345 1.138 151.965 البنوك لدى وأرصدة نقد
213.898 5,096 12 208.790 ماليةإيداعات مؤسسات لدى
961.490 701,547 248.483 11.460 التمويألت موجودات
527.203 11,361 419.378 96.464 أوراقماليةاستثمارات في
246.257 9,732 196.347 40.178 التأجير لغرب مشتراة موجودات
استثمارية - 488.436 - 488.436 عقارات
للتطوير - 280.972 - 280.972 عقارات

79.010 43,496 4.903 30.611 الملكية حقوق بطريقة محتسبة استثمارات
169.153 151,275 ومعدات - 17.878 وآألت ممتلكات

54.891 ملموسةموجودات - - 54,891 غير
125.643 48,030 74.403 3.210 أخرى موجودات

3.303.401 1,028,773 1.731.950 542.678 الموجودات مجموع

المطلوبات
44.565 29,788 11.171 3.606 المستثمرين أموال

570.515 413,787 - 156.728 وأخرىإيداعات مالية مؤسسات من
192.783 160,801 31.430 552 للعمألء جارية حسابات
168.992 48,845 38.425 81.722 ال تمويألتمطلوبات
182.649 112,581 69.491 577 أخرى مطلوبات

1.159.504 765,802 150.517 243.185 المطلوبات مجموع

1.022.190 911,199 56.886 54.105 األستثمار حسابات حاملي ملكية حقوق

العمومية الميزانية في مضمنة غير بنود
290.352 159,606 118.133 12.613 التزامات
المقيدة - 29.729 - 29.729 األستثمار حسابات



.ب .م ش المالية اتش اف جي 62مجموعة

المالية البيانات حول الموحدةإيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

األستثمار )يتبع(32 وحسابات والمطلوبات الموجودات  . تمركز
الجغرافي ( التمركز  )ب

أخرى دول 312017
الشرقفي

أخرى أخرى دول اإلوسط مجلس دول
المجموع آسيا في أفريقيا وشمال التعاون

الموجودات
216.445 49.172 27 601 166.645 البنوك لدى وأرصدة نقد
95.569 - - - 95.569 ماليةإيداعات مؤسسات لدى

992.502 81,839 95 - 910,568 التمويألت موجودات
521.408 18.300 65.191 103 437.814 مالية أوراق في استثمارات
257.806 - - - 257.806 التأجير لغرب مشتراة موجودات
616.263 135.500 - 77.000 403.763 استثمارية عقارات
893.037 - 394.998 395.565 102.474 للتطوير عقارات

81.440 - - - 81.440 حقوق بطريقة الملكيةاستثماراتمحتسبة
117.135 - - 2.282 114.853 ومعدات وآألت ممتلكات
318.852 143,416 8.462 817 166.157 أخرى موجودات

4.110.457 428,227 468.773 476.368 2.737.089 الموجودات مجموع

المطلوبات
39.413 15.313 - 520 23.580 المستثمرين أموال

858.496 - - 86.602 771.894 وأخرىإيداعات مالية مؤسسات من
189.607 18,358 1,539 - 169.710 للعمألء جارية حسابات
365.062 93.900 - 14.787 256.375 ال تمويألتمطلوبات
255.733 7.693 60.500 22.086 165.454 أخرىمطلوبات

1.708.311 135.264 62.039 123.995 1.387.013 المطلوبات مجموع

906,353 8,072 6.591 - 891,690 االستثمار حسابات حاملي ملكية حقوق
العمومية الميزانية في مضمنة غير بنود

229,689 3,299 - 10,930 215,460 التزامات
28.752 2.634 - - 26.118 المقيدة األستثمار حسابات

ً على بناء التشغيلية، وليس الموجودات موقع بناءً على للموجودات الجغرافي التمركز مناسبة(.  موقعيتمقياس ضرائب ذات مناطق على مبنية عامة تكون األستثمار )والتي
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الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

األستثمار )يتبع(32 وحسابات والمطلوبات الموجودات  . تمركز

الجغرافي )يتبع ( التمركز  )ب

أخرى دول 312016
أخرى الشرق في

أخرى دول االوسط مجلس دول
المجموع آسيا في أفريقيا وشمال التعاون

الموجودات
156.448 24,257 19 55 132.117 البنوك لدى وأرصدة نقد
213.898 - - 12 213.886 ماليةإيداعات مؤسسات لدى
961.490 68,292 - - 893.198 التمويألت موجودات
527.203 1.850 101.403 30.130 393.820 مالية أوراق في استثمارات
246.257 9.729 57.612 - 178.916 التأجير لغرب مشتراة موجودات
488.436 - - 77.000 411.436 استثمارية عقارات
280.972 - - 180.675 100.297 للتطوير عقارات

79.010 - - - 79.010 الملكية حقوق بطريقة محتسبة استثمارات
169.153 - - 1.937 167.216 ومعدات وآألت ممتلكات

54.891 - - - 54.891 ملموسة غير موجودات
125.643 14.731 4.277 - 106.635 أخرى موجودات

3.303.401 118,859 163.311 289.809 2.731.422 الموجودات مجموع

المطلوبات
44.565 10.013 - 476 34.076 المستثمرين أموال

570.515 - - 86.201 484.314 وأخرىإيداعات مالية مؤسسات من
192.783 4,746 - - 188.037 للعمألء جارية حسابات
168.992 - - 21.829 147.163 ال تمويألتمطلوبات
182.649 6,907 - 16.602 159.140 أخرىمطلوبات

1.159.504 21,666 - 125.108 1.012.730 المطلوبات مجموع

1.022.190 1,310 6.997 - 1.013.883 األستثمار حسابات حاملي ملكية حقوق

العمومية الميزانية في مضمنة غير بنود
290.352 137 - - 290.215 التزامات
29.729 - - - 29.729 المقيدة األستثمار حسابات
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المالية البيانات حول الموحدةإيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

 .   القطاعات33

تطويرأربعتملكالمجموعة مميزة، وهي تشغيلية الخاصة، ووالعقارات،ةقطاعات واألسهم إدارةاالصول
، التجاريةالمصرفيةالخدمات مختلفة وخدمات منتجات األستراتيجية العمل وحدات للمجموعة. تقدم األستراتيجية العمل ، وهيوحدات

وحدة . لكل المجموعة في للموارد وتخصيص مختلفة إدارية استراتيجيات يحتاج قطاع كل الن منفصلة بصورة إدارتها ويتم
القرارات المجموعة )صانع إدارة مجلس استراتيجية، يقوم اإلدارةعمل تقارير ( بمراجعة ربعبشكالتشغيليةالرئيسي ل

سنوي

المجموعة قطاعات من قطاع كل عمليات يشرح التالي الملخص

البنى : العقاراتتطوير في كبير مقياس على اقتصادية مشاريع وإدارة إنشاء قطاع في أنشطتها هذه العمل وحدة تزاول
استثمارات في تعمل . كما العألقة.التحتية ذات والموجودات العقارات في المجموعة

إستثمارية مصرفية . أنشطة : أعمال االصول وإدارة الخاصة االسهم مجالي على بالمجموعة المصرفي القطاع يركز
إدارة . وحدة المتوقعة القيم من أقل مدرجة، وبأسعار غير أو مدرجة شركات في حصص شراء تشمل الخاص االسهم

مسئولة العاالصول ذات العقارات في األستثمارات وإدارة التعاوناعنتحديد مجلس دول في المستهدفة االسوق في ئد
هيكلة قدرات تقديم على تركز األستثمارية المصرفية االعمال . أنشطة وأسواقالخليجي المدعومة االصول أسواق في

الد اإلسألمية، ومعامألت المالية الحجم.االسهماإلسألمية، واألستشارات متوسطة واألستحواذ مج

المصرفية واالفراد، وإدارةالثروات،  الخدماتالمصرفية ، والخدماتالمصرفيةالتجاريةوتشملهذهالخدمات للشركات المشاريع
تمويل ، وتسهيألت المهيكلة األستثمارية التابعللمجموعة.    منقبلالمصرفوالمنتجات التجاري بشكل

اإلدارة ومجلس إدارية لجنة قبل من مراجعتها القطاع، ويتم نتائج ً على بناء التشغيلية القطاعات من كل نتائج تقاس بعب
نتائج بتقييم وثيقة عألقة ذات المعلومات هذه أن اإلدارة االداء، وتعتقد لقياس القطاع نتائج . تستخدم سنوي تزربع

أخرى بشركات العألقة ذات القطاعات وجد، يتمتحديده القطاعات، إن بين ما التسعير الصناعات. إن هذه في أنشطتها اول اعتيادية
تجارية أسس على ومصروفات

كإيرادات قطاع كل من الناتجة للمعامألت مباشرة المنسوبة والمصروفات اإليرادات بتصنيف المجموعة تقوم المب
غير المصروفات تخصيص التوالي. يتم على القطاع و/ أو القطاع في تحديدها يمكن التي التكلفة عوامل بناًء على اشرة تقاس

التوالي، والتي على قطاع كل ومصروفات إيرادات لتعكس مصممة الداخلية اإلدارة تقارير العألقة. إن ذات االنشطة المخصص
غير ، والمطلوبات المقدرة. إناإليرادات، والمصروفات، والموجودات الميزانية مقابل العألقةباالنشطة المجموعةةذات

مستوى على الخزينة وأنشطة القطاعات بين التجارية  / أقسام

فروع أي المجموعة تملك البحرين، وأل مملكة في رئيسي بشكل أنشطتها المجموعة تزاول المصرفيلقطاعلخارجيةمستقلة
إيضاحرقم في مشروح والمطلوبات للموجودات الجغرافي الماليةالموحدة. 32. التركز البيانات                 )ب( في
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التشغيلية القطاعات نتائج  :كاآلتيمعلومات

المتوقفة، صافي للعمليات القطاعات نتائج  * تشمل

غير الخدمات 312017
خدمات /محددة المصرفية تطوير

المجموع استبعادات تجاريةمصرفية االستثمارية العقارات

211.648 5,180 56,085 135.490 14.893 القطاعاتإيراد

108.460 18.279 44,815 35,435 9.931 القطاع القيمة( مصروفات انخفاب مخصصات  )شاملة

103.188 ( 13.099) 11,270 100,055 4.962 القطاع  *نتائج

4.110.457 14.560 2.071.510 468.122 1.556.265 القطاع موجودات

1.708.311 33.856 776.471 217.881 680.103 القطاع مطلوبات

االخرى القطاع معلومات

43.692 ( 1,900) 13,951 7.321 24.320 التمويل مصروفات

9,381 - 10,714 ( القيمة - (1.333 انخفاب مخصص

81.440 - 12.229 حقوقالملكيةا - 69.211 بطريقة المحتسبة الزميلة لشركات

906.353 1.163 األستثمار - - 905.190 حسابات حاملي ملكية حقوق

229,689 - 178,082 - 51,607 التزامات
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 :كاآلتيالقطاعاتالتشغيليةمعلوماتنتائج

المتوقفة، صافي  * تشمل للعمليات القطاعات نتائج

غير الخدمات 312016
خدمات /محددة المصرفية تطوير

المجموع استبعادات تجاريةمصرفية األستثمارية العقارات

578.956 465.080 63.609 1.472 48.795 القطاعاتإيراد

345.908 25.277 68.522 122.649 129.460 القيمة( القطاعمصروفات انخفاب مخصصات  )شاملة

233.048 439.803 ( 4.913) ( 121.177) ( القطاع (80.665  *نتائج

3.303.401 ( 661) 2.012.401 376.768 914.893 القطاع موجودات

1.159.504 76.793 644.145 194.997 243.569 القطاع مطلوبات

االخرى القطاع معلومات

23.437 ( 36) 7.894 4.492 11.087 التمويل مصروفات

221.112 - 35.766 81.441 103.905 القيمة انخفاب مخصص

الملكية - 79.010 - - 79.010 حقوق بطريقة محتسبة استثمارات

1.022.190 1.152 األستثمار - - 1.021.038 حسابات حاملي ملكية حقوق

290.352 - 174.527 10.696 105.129 التزامات
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مالية34  . اإلدوات

المالية لألدوات العادلة (  القيمة أ

ملمين طرفين بين التزام أي سداد في به، أو مبادلته يمكن الذي المبلو في االصول من أصل الي العادلة القيمة تتمثل
في التزام لتحويل دفعه سيتم أصل، أو بيع من استألمه سيتم الذي السعر . وتمثل تجارية أسس وعلى المعاملة بتفاصيل

بتاري السوق في المشاركين بين منتظمة القياس. معاملة خ

حجم تقليص لتصفيتها، أو حاجة أو نية وجود الشركة، بدون استمرارية افتراب هو العادلة القيمة تعريف أسس من
مجحفة بشروط المعامألت إجراء جوهرية، أو بصورة عملياتها

البنوك 312017312016في الرصدة العادلة المالية،  يداعات، القيمة المؤسسات لدى
المستثمرين، و االخرى، وأموال االخرىمنيداعاتاإلوالموجوداتالمالية المالية والمطلوبات واالخرى المالية المؤسسات

طبيعة ذات الدفترية، كونها قيمتها جوهريًا عن اختألفا تختلف أن باس ،قصيرةاالجلأليتوقع تسعيرها إعادة تمرارويتم
ً السع الدخل، تبعا بيان خألل من العادلة بالقيمة تظهر التي المالية االوراق . استثمارات مناسبا ذلك كان ، كلما ارالسوق

المدرجة غير لألستثمارات الداخلية التقييم ونماذج المدرجة السوق أسعار باستخدام تقديرها يتم التي العادلة بالقيمة تظهر
بالتكلفة، في االخرى أيمقياستظهراألستثمارات غياب العادلة. موثوقظل للقيمة

بمبلو بالتكلفة تظهر التي األستثمارات بعب أمريكي ) 185.775عدا 287.180: 312016دوألر
أمريكي دوألر ً جوهرياً عن (6)إيضاحألف اختألفا تختلف أل للمجموعة االخرى المالية للموجودات العادلة القيمة في، فإن

كما الدفترية بقيمة . 312017

دوألرأمريكي ) 185.775 2016 :287.180 غيرمدرجة مالية أوراق أمريكي( في دوألر ألف ً منها
مطروحا بالتكلفة تظهر إمااستثمارات األستثمارات العادلة. إنهذه للقيمة موثوق قياس غياب ظل ، في القيمة انخفاب التحتية

البنى لتطوير مشاريع في استثمارات تمثل خارجيين، أو استثمار مدراء قبل من تدار خاصة شركات أسهم في المجموع
لها. تنوي عادلة قيمة تحديد يمكن أل ، والتي المجموعة لها تروج بشكلأساسي األستثمارات هذه من التخارج مبدئية

طرح في أوعرضها خاصة عرب مذكرة بواسطة مستثمرين على أوعرضها استراتيجية بيع عمليات طريق عن عام
في

القيمةالعادلة312017 أمريكي )القيمةالدفترية365.062مطلوباتالتمويألتل، قدرت دوألر ألف 365.
دوألرأمريكي( ) 062 159.545: القيمةالعادلة312016 أمريكي، القيمةالدفترية دوألر ألف 168.
دوألرأمريكي( 992 تمثلهذه  .ألف أل قد اعتيادي )غير  .أسعارسوقنشطةبالضرورة سيناريو القيمةالدفترية(، ضاغطفي

الخاصة، فإن األئتمان مخاطر تسويات باستثناء للمطلوباتالتمويلية، حي العادلة للقيمة مقاربة ستكون الدينثأن هيكلة
إعادة عملية من كجزء حديثا تسعيرها إعادة عائمة، تم فائدة معدألت ذات االدوات هذه العادلة القيمة

ب( تراتبية التقي طريقة

حسب العادلة بالقيمة المقاسة المالية االدوات يحلل التالي كالتالجدول تحديدالمستوياتالمختلف الي:يم. تم مماثلة.1

للموجوداتوالمطلوبات نشط سوق المعدلة( في المدرجة )غير السوق 2 :  أسعار المستوى

المتضمنةفي المدرجة االسعار عدا رصدهاللموجوداتوالمطلوبات 1: مدخألت يمكن بطر، والتي االسعار( أو
مباشرةً )مثل االسعار(.إما من مباشرة )مشتقة غير يقة مرصودة(.3 غير

مرصودة )مدخألت سوقية معلومات على مبنية غير والمطلوبات للموجودات  : مدخألت
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مالية34   )يتبع(. االدوات

العادلة القيمة ( تراتبية  )يتبع( ب

المجموع 3 2 1 312017

المالية اإلوراق مناستثمارات العادلة بالقيمة
خالل

34.875 الدخل - - - 34.875 بيان
الملكية - 103 - - 103 حقوق

34.978 34.875 - 103

المجموع 3 2 1 312016

المالية االوراق مناستثمارات العادلة بالقيمة
خألل

40.557 الدخل - 377 - 40.180 بيان
2.076 الملكية - 103 - 1.973 حقوق

42.633 42.153 - 480

المستوى مدخألت باستخدام المقاسة األستثمارات قيم في الحركة تسوية يوضح  :3أدناه

2016 2017

62.320 42.153 يناير1في
فقدانالسيطرةإ (1.973 عند األحتساب لغاء

2.050)  ( الخسائر (5.305 أو االرباح الدخلمجموع بيان في
السنة -  (18.117 خألل استبعادات

42.153 34.875 ديسمبر31في
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ومطالبات35  .  التزامات

المجموعة :األلتزامات النشطة اإلعتيادي العمل خألل عليها التعاقد تم التي

ديسمبر31 ديسمبر31
2016 2017

174.527 129.302 تمويألت لتمديد مسحوبة غير التزامات
85.129 73.960 مالية ضمانات
20.000 20.000 بنىتحتيةالتزاماترأسمالية لتطوير
10.696 6.427 لألستثمارالتزامات

االداء التزامات

المجموعة لها تروج التي التحتية البنية تطوير مشاريع بتنفيذ متعلقة أداء بالتزامات اإلعتيادي العمل خألل المجموعة قدترتبط
اإلدارة، أل رأي في . وأنه ذلك أمكن كلما المشاريع لهذه المالكة الشركات إلى األلتزامات هذه المجموعة تحول العادة في وإنه

ا أية تنتج أن فييتوقع كما مشاريعها من مشروع أية أداء نتيجة المجموعة  .312017على

محتملة ومطالبات ومطالبات قضايا
ومطالبات قضايا

المعامألت الماضي، وبعب في لها بالترويج البنك قام بمشاريع تتعلق ضدها مرفوعة وقضايا مطالبات المجموعة على يوجد
ب رفع ، تم موظفينسابقينباإلضافةلذلك قبل من البنك ضد القضايا القانونيتأكيدبناءً على  .عب الخارجيينالمستشارين ين

والمطالبات. والذينأكدواللبنك القضايا هذه مقابل نفسه عن للدفاع البنك موقف قوة مناسبةفتمعملعلى يمخصصات
المحاسبية السجألت

تتعلق إضافية إفصاحات أي هناك يكن إدارةلم مجلس أعضاء أن مماثلة، حيث مطالبات أي من ناتجة الطارئة بالمطلوبات
البنك وضع تضر قد النوع هذا من إفصاحات أي أن يعتقدون  .القانونيالبنك
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المخاطر36  . إدارة

مقدمة

البنوك، و لدى أرصدة على للمجموعة المالية االوراقإيداعاتتشتملالموجودات وأخرى، واستثمارات مالية مؤسسات لدى
المستثمرين، و أموال من تتكون للمجموعة المالية . المطلوبات أخرى مدينة وأخرى،  إيداعاتالمالية، وذمم مالية مؤسسات من

التمويألت إيضاح )ومطلوبات في موضحة المالية لالدوات المحاسبية . السياسات أخرى  (.2دائنة

المالية : تتعرب االدوات استخدام نتيجة اآلتية للمخاطر المجموعة

األئتمان مخاطر

السيولة مخاطر

السوق مخاطر

التشغيل مخاطر

واالهداف أعأله إليها المشار المخاطر بخصوص المجموعة لها تتعرب التي المخاطر عن المعلومات اإليضاح هذا يعرب
التي لرأسمالها. بنكلتخذهاايوالسياساتواإلجراءات المجموعة إدارة وكيفية المخاطر وإدارة التابعلقياس الشركات ةتملك

إدارة مجلس يراقبها المخاطر، والي إلدارة ً مستقلة أطرا الموحدة المالية البيانات هذه في توحيدها تم شركةكللالجوهريةالتي
المخا إدارة وممارسات وإجراءات سياسات . وبالتالي، فإن الموحدة.   تابعة المالية البيانات هذه في متضمنة غير طر

المخاطر إدارة إطار

وحدات مع قريبة بصورة والعمل مستقلة ورقابة متابعة تقديم هو المخاطر إدارة لقسم المخاطر إدارة فلسفة من االساسي الجزء
رئيس . يرفع نهائية بصورة المخاطر هذه تمتلك والتي وإدارةإدارةقسماالعمال التدقيق لجنة إلى مباشرة تقاريره المخاطر

اإلدارة مجلس في المخاطر

اإلدارة مجلس . قام إلدارتها كفؤ إطار توفير من والتأكد المخاطر بيئة تأسيس عن عامة بصورة مسئول اإلدارة إنمجلس
والتوجه المخاطر إدارة سياسات تنفيذ عن المسئولة والمخاطر التدقيق توافرعملياتبتفويبلجنة من والتأكد والحدود ات

قياسها تم المخاطر أنواع جميع بأن مستقل تأكيد بتقديم األلتزام وقسم الداخلي التدقيق قسم مع المخاطر إدارة قسم . يقوم المراقبة
اإلدارة مجلس وضعها التي والتوجهات ً للسياسات وفقا وإدارتها

مراج تقارير بعرب المخاطر إدارة قسم عنيقوم المنبثقة والمخاطر التدقيق لجنة إلى المفصل السيولة ومخاطر المخاطر عة
ربعسنويمجلساإلدارة المخاطربشكل عوامل من عريضة لمجموعة المحتملة االمور المخاطر مراجعة تقارير . توضح

للبنك السيولة مخاطر عن لمحة السيولة مخاطر تقارير . تتضمن مرتفع إلى منخفب من سياساوتصنيفها مع البنكمقارنة ت
لكل القيمة في الهبوط مراجعة فيه يعرب الوحدات استثمارات عن آخر تقرير إعداد يتم . كما التنظيمية الجهات ومتطلبات

مشروع لكل التخارج وخطة األستراتيجية تحديث وكذلك المشاكل أو المشاريع على الجوهرية للتطورات ووصف استثمار

االئتمان .أ مخاطر

بالوفاء المالية االداة من المقابل الطرف أو العميل فشل إذا المجموعة إلى المالية الخسائر مخاطر هي األئتمان مخاطر
تمويل مالية، وموجودات مؤسسات لدى ودائع من أساسي بشكل تنشأ أخرىمنيةباأللتزاماتالتعاقدية، وهي مدينة إدا ، وذمم

تقارير إعداد المشاريع. ولغرب شركات عناصرمخاطر كل دمج األعتبار في تأخذ المجموعة المخاطر، فإن رة والقطاع
والدولة الفردية الخسائر حصر األئتمان )مثل



.م.ب ش المالية اتش اف جي 71مجموعة

المالية البيانات حول الموحدةإيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع(36 المخاطر  . إدارة

األئتمان )يتبع( .أ مخاطر

واالئتمان االستثمار مخاطر إدارة

مخاطراألئتمان إدارة مهمة اإلدارة مجلس التشغيليةأوكل التوجيهات اللجنة هذه . تضع اإلدارة بمجلس األستثمار لجنة إلى
اللجنة قرارات . إن والخدمات األستثمار، والمنتجات ألستراتيجات واألئتمان األستثمار لجنة توصيات واعتماد ومراجعة

اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة األستثمار ً لسياسات وفقا تتم

مس المخاطر إدارة اآلتي :قسم وتتضمن للمجموعة األئتمان مخاطر متابعة عن ئول

المخاطر وتقارير األئتمان مخاطر تقييم تشمل ، والتي وائتمان استثمار سياسات تملك المجموعة أن من التأكد
والقانونية التنظيمية بالمتطلبات األلتزام عن مسئول األلتزام قسم ويكون والقانونية التوثيقية واإلجراءات

محكومة الصألحيات . حدود واألئتمان األستثمار تسهيألت وتجديد ألعتماد للصألحيات هيكل وضع اإلشرافعلى
اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة المفوضة الصألحيات حدود بمصفوفة

التي واألئتمان األستثمارات تعرضات كل بتقييم المخاطر إدارة قسم . يقوم األئتمان مخاطر عنتمراجعةوتقييم زيد
األستثمارات / التسهيألت ومراجعة تجديد . إن التسهيألت بمنح األلتزام أو األستثمار في الدخول قبل حدودمعينة

المراجعة إجراءات لنفس خاضعة

مخصصات إلى الحاجة مدى لتحديد تستخدم المخاطر تقييم طريقة . إن األئتمان لتعرضات المستمرة المراجعة
القيمة في عامتيناألنخفاب درجتين من الحالي التقييم نظام . يتكون األئتمانية األستثمارات / التسهيألت تعرب مقابل

السدادغيرهما عدم مخاطر ذلك يعكس القيمة"، حيث في لألنخفاب القيمة" و "متعرب في لألنخفاب متعرب بش
المخاطر تقييم األئتمان. يتم مخاطر لتخفيب أخرى وسائل أو الضمان استثمار/ ذمممدوتوافر لكل منفصل كل النينة

وذلك األئتمان من لتعرضاتها القيمة في للهبوط عام تقييم بإجراء المجموعة تقوم االقل. أل على سنوية بصورة المخاطر
إدارة قسم قبل من دورية بصورة تراجع المخاطر درجة االخرى. إن عن تختلف تعرب كل خصائص للمجموعة

وحدا

التزام مراجعة المنتج. تقديم ونوع الدول ومخاطر المختارة الصناعات فيها التعرضات، بما بحدود االعمال إلدارةت
المجموعة أنحاء كل في الممارسات أفضل لترويج االعمال لوحدات المتخصصة والمهارات والتوصية النصح األئتمان

ومخاطر األستثمار جنبا

األستثمار وقسم المخاطر إدارة قسم يعمل األستثمارحتى تقصي دراسة الصفقة، بدءاً من مراحل كل خألل جنب إلى قسم
بإشراك وذلك دوري بشكل لألستثمار العادلة القيمة تقييم معاملة. يتم ً لكل ً مستقأل رأيا القسم هذا ويعطي التخارج العألقة

ذات اللجنة أو اإلدارة مجلس قبل من األستثمارات مراجعة األستثمار. تتم منتظمةلى . ويتمالتدقيقعربعسنويبشكل
بصورة الداخلي التدقيق قسم قبل من للمجموعة األئتمان وعمليات االعمال وحدات



.م.ب ش المالية اتش اف جي 72مجموعة

الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع(36 المخاطر  .  إدارة

األئتمان )يتبع( .أ مخاطر

في كما القصوى يلي : 312017المجموعة كما هي

مالية موجودات مشتراة موجودات في استثمارات موجودات لدىإيداعات أرصدة االئتمان لمخاطر التعرض
أخرى التأجير لغرض مالية التمويالت  -أوراق مالية مؤسسات البنوك لدى 312017

أقساط )شاملة
إيجارات
مستحقة

دين أدوات

246.751 217,393 300.265 797.269 95.569 216.445 لالنخفاض معرض وغير السداد متخلف الدفترية  -غير القيمة

القيمة منخفض
441.869 15.719 4.149 اإلجمالي - - 208.658 المبلو

428.980) ( 210) ( 3.759) ( القيمة - - (80.502 انخفاب مخصص

12.889 15.509 390 القيمة  - - 128.156 الدفترية  - منخفض القيمة

23.699 القيمة  - - 76,008 - 50.479 منخفض غير ولكن السداد الدفترية –متخلف القيمة

2.790) - ( الجماعي - - (8.931 القيمة ً: انخفاض مطروحا

283,339 280.591 300.655 992.502 95.569 216.445 الدفترية –مجموعال القيمة



.م.ب ش المالية اتش اف جي 73مجموعة

الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع(36 المخاطر  .  إدارة

األئتمان )يتبع( .أ مخاطر

مالية موجودات مشتراة موجودات في استثمارات موجودات لدىإيداعات أرصدة األئتمان لمخاطر التعرب
أخرى التأجير لغرب مالية التمويألت  -أوراق مالية مؤسسات البنوك لدى 312016

أقساط )شاملة
إيجارات

مستحقة

دين أدوات

77.771 214.663 194.806 836.353 213.898 138.177 لألنخفاب معرب وغير السداد متخلف الدفترية  -غير القيمة

القيمة منخفب
470.122 7.408 4.594 اإلجمالي - - 175.570 المبلو

454.419) - ( 2.010) ( القيمة - - (121.132 انخفاب مخصص

15.703 7.408 2.584 القيمة  - - 54.438 الدفترية  - منخفب القيمة

24.687 القيمة  - - 82.289 - 33.554 منخفب غير ولكن السداد الدفترية –متخلف القيمة

2.544) - ( الجماعي - - (11.590 القيمة ً: انخفاب مطروحا

118.161 253.081 197.390 961.490 213.898 138.177 الدفترية –المجموع القيمة



.م.ب ش المالية اتش اف جي 74مجموعة

المالية البيانات حول الموحدةإيضاحات
المنتهية االمريكيةبآألفالدوألرات2017ديسمبر31فيللسنة

المالية )يتبع( . 36 المخاطر إدارة

األئتمان )يتبع(  .أ مخاطر

القيمة منخفضة مدينة ذمم

المدفوعات من جزء أو كل تحصيل على قادرة غير بأنها المجموعة تحددها التي تلك هي القيمة المنخفضة المدينة الذمم
تصنيف . يتم المدينة الذمم لعقود التعاقدية ً للشروط لمخاطروفقا الداخلي ً للتصنيف " وفقا القيمة التعرضات "منخفضة هذه

المجموعة

عنصر هو المخصص المدينة. هذا الذمم في المتكبدة للخسائر تقديرها يمثل القيمة انخفاب مخصصاً لخسائر المجموعة تعد
القيمة ألنخفاب فردي تقييم ً على بناء فردية جوهرية بتعرضات يتعلق محدد خسارة

فيالقيمةالحرك األنخفاب مخصصات التمويألتةفي ماليةمعرلألولموجودات أوراق إيضاحرستثماراتفي في قموضة
يلي:لىالتواليع56 كما االخرى المالية للموجودات القيمة انخفاب مخصص في الحركة  . كانت

المجموع مدينة ذمم خدمات ذمم تمويل تمويالت 2017
أخرى استثمارية مشاريع مدينة

مدينة مصرفية

292,076 71,374 8,964 141.588 70.150 2017يناير1
القيمة انخفاب مخصص

292,076 71,374 8,964 141.588 70.150 312017

المجموع مدينة ذمم خدمات ذمم تمويل تمويألت 2016
أخرى استثمارية مشاريع مدينة

مدينة مصرفية

389.179 75.311 153.630 90.088 70.150 2016يناير1
72.214 القيمة - 51.500 - 20.714 انخفاب مخصص

169,317) ( 24,651) ( السنة - - (144,666 خألل المشطوب

292,076 71,374 8,964 141.588 70.150 2016ديسمبر31

عليها التفاوض أعيد مدينة ذمم

الوضع في التغيرات بسبب المشاريع وتمويألت المدينة التمويألت بعب على التفاوب بإعادة المجموعة ، قامت السنة خألل
االصلية للشروط مشابهة بشروط المدينة التمويألت على التفاوب إعادة . تم المشاريعتالماليللمقترب رأستمويألت مثل

ال منالمال التمويألت هذه استرداد . يتوقع المجموعة لها وتروج تديرها التي للمشاريع المقدمة االخرى والتمويألت تشغيلي
العألقة ذات المشروعات لموجودات التشغيلية النقدية التدفقات خألل

البالغة المشاريع لتمويألت التفاوب أمريكي ) 3.44إعادة د6.44: 2016دوألر ( لتمديدمليون أمريكي وألر
الذي النقدية التدفقات ً على بناء والتوقيت األسترداد على القدرة المجموعة . تقيم للدفعات محددة شروط توجد الفترة، وأل

مشاريعها من سيتولد



.م.ب ش المالية اتش اف جي 75مجموعة

المالية البيانات حول الموحدةإيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع( . 36 المخاطر إدارة

األئتمان )يتبع( .أ مخاطر

الشطب سياسة

الذمم بشطب المجموعة الذممتقوم بأن المجموعة تقرر ( عندما القيمة في األنخفاب خسائر مخصصات المدينة )وأية
بعد القرار هذا إلى التوصل . يتم ذلك تطلب إذا المركزي البحرين مصرف موافقة أخذ وبعد للتحصيل قابلة غير المدينة

ل المالي للوضع جوهري تغير حدوث مثل المتوفرة المعلومات األعتبار كعدمقدرتهاالخذفي دفععلىلمدين / المصدر
األلتزام مبلو كل لسداد كافية غير الضمان عوائد أن التزاماته، أو

التمركز مخاطر

لهم أو الجغرافية المنطقة نفس في أنشطة أو متشابهة اقتصادية أنشطة من أطراف عدة يعمل عندما التمركز مخاطر تنتج
تؤثر قد متشابهة اقتصادية األقتصاديخصائص المناخ في لتغيرات نتيجة التزاماتهم لسداد مقدرتهم على متشابهة بدرجة

و بوضع التمركز مخاطر بإدارة المجموعة . تقوم أخرى ظروف أو الجغرافيالمستمرةمراقبةالأوالسياسي للتمركز حدود
قطاعي.وال

إي في مبين والمطلوبات للموجودات واألقطاعي الجغرافي التوزيع  )أ( و)ب(. 32ان

الضمانات

مقابل بضمانات عقاريموجوداتالتمويألتتحتفظالمجموعة رهن هيئة في للتأجير المشتراة االصول من المدينة والذمم
تقديرات . وتستند والضمانات االصول من المدرجة، وغيرها المدرجة / غير المالية ، واالوراق الممتلكات على / ضمان

دوري بشكل األقتراب، وتحديثها وقت في المقدرة الضمان قيمة على عادةبصورةالقيمةالعادلة حتفظ . أليسنويةوهي
. تقدير االخرى المالية والمؤسسات للبنوك التعرضات االخرىاتبضماناتمقابل والتعزيزات للضمانات العادلة القيمة

المالية االصول مقابل بها المحتفظ المالية أدناهلالوراق البنوك، وبدونموضحة من المالية الضمانات قيمة يشمل . وهذا
واالفرا الشركات بسهولة. ضمانات للقياس قابلة غير تمد، كونها التي الضمانات اإلعتبارقيمة اإلفصاحلغربأخذهافي

التعرضات حد إلى  .القائمةمقيدة



.م.ب ش المالية اتش اف جي 76مجموعة

حول الماليةإيضاحات الموحدةالبيانات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع(  . 36 المخاطر إدارة

األئتمان )يتبع( .أ مخاطر

312016في312017في

موجودات
التمويالت

مشتراة موجودات
التأجير لغرض

ذلك في )بما
األيجارات
المجموعالمستحقة

موجودات
التمويألت

مشتراة موجودات
التأجير لغرب

ذلك في )بما
اإليجارات

المجموعالمستحقة

القيمة منخفضة
75,71715,50191,21838,6877.38746,074عقارات

ملكية حقوق 8.546 - 5,7698.546 - 5,769أسهم

 - - -  - - - أخرى

غير ولكن السداد متخلفة
القيمة منخفضة

.54,61056,838111,44873.26347.506120عقارات 769

ملكية حقوق 5.597 - 13,7455.597 - 13,745أسهم

 - - -  - - - أخرى

وغير السداد متخلفة غير
القيمة منخفضة

,257,223208,422465,645250,194205.316455عقارات 510

ملكية حقوق 1.056 - 1.056  - - - أسهم

85.525 - 67,8145367,86785.525أخرى

.474,878280,814755,692462.868260.209723المجموع 077

المضمونة التمويألت على الضمان تغطية نسبة : 312016) 312017في  %126.86متوسط
114.47%) 



.م.ب ش المالية اتش اف جي 77مجموعة

البيانات الموحدةالماليةإيضاحاتحول
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع( . 36 المخاطر إدارة

األئتمان )يتبع(  .أ مخاطر

التجارية المصرفية لالعمال األئتمان مخاطر لتمركز تحليل يلي السنة:فيما نهاية تاريخ في كما

القطاع حسب 312016في312017فيالتمركز

موجودات
التمويالت

مشتراة موجودات
التأجير )بما لغرض
األيجارات ذلك في

المجموعالمستحقة
موجودات
التمويألت

مشتراة موجودات
التأجير لغرب

ذلك في )بما
اإليجارات

المجموعالمستحقة

والتمويل المصرفية 32.780 - 29,20732.780 - 29,207االعمال

العقاري ,157,666280,411438,077171,158250,631421القطاع 789

77.260 - 95,27177.260 - 95,271اإلنشاء

.272 - 240,560272.239 - 240,560التجارة 239

.104 - 119,602104.480 - 119,602الصناعة 480

.350,196180350,376303.5732.451306أخرى 024

الدفترية القيمة 992,502280,5911,273,093961.490253,0821.214.572مجموع

السيولة  .ب مخاطر

االموال على الحصول في المجموعة قدرة عدم مخاطر هي السيولة مخاطر بأدواتهاان المتعلقة التزاماتها لسداد الألزمة
آخر مالي أصل باستخدام نقدًا أو تسديدها يتم والتي المالية

السيولة مخاطر إدارة

أجلها حلول عند التزاماتها لسداد االحوال كل في السيولة توافر من التأكد إلى السيولة إدارة في المجموعة طريقة تهدف
للمجموعة التجارية السمعة خسارة أو مقبولة غير خسائر تكبد دون الصعبة أو األعتيادية الظروف في سواء

ا االعمال وحدات من المعلومات الخزينة قسم الماليةيستلم والمطلوبات الموجودات سيولة نوعية بخصوص الخرى
قصيرة سائلة موجودات بمحفظة باألحتفاظ الخزانة قسم . يقوم المستقبلية االعمال من المتوقعة النقدية التدفقات وتفاصيل

توافر من للتأكد البنوك من وتسهيألت مالية مؤسسات لدى االجل قصيرة مرابحة ودائع من لكلسيولةكااالجلتتكون فية
لألستجابة االجل قصيرة تقلبات أية لتغطية الخزانة قسم خألل من االعمال لوحدات السيولة متطلبات تلبية . تتم المجموعة

االجل طويلة الهيكلية السيولة متطلبات إلى

ً لع وفقا السيولة لضغوطات دورية اختبارات عمل ويتم يومية بصورة السيولة مستوى سيناريوهاتتيتممراقبة غطيدة
التدقيق لجنة قبل من السيولة وإجراءات سياسات كل مراجعة . تتم االسواق في صعوبة االكثر والظروف اإلعتيادي الوضع

لجنة على عرضها ويتم للبنك السيولة مستوى اليومية التقارير . تغطي اإلدارة مجلس من دارةاإلوالمخاطرالمنبثقة
المخاطر.  . باإلضافةلذلك،التنفيذية إدارة قسم قبل من اإلدارة لمجلس السيولة وضع عن فصلية تقارير رفع



.م.ب ش المالية اتش اف جي 78مجموعة

المالية البيانات حول الموحدةإيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع(36 المخاطر  .  إدارة

السيولة )يتبع . مخاطر ب

الضمانات عقود ذلك في للمجموعة، بما المالية المطلوبات على المخصومة غير النقدية التدفقات يوضح أدناه الجدول إن
الضمانات لعقود . بالنسبة التعاقدية استحقاقاتها تاريخ أقرب ً على بناء المحتسبة غير المالية واأللتزامات الصادرة المالية

ل مبلو أقصى الصادرة، فإن النقديةالمالية التدفقات تختلف . قد فيها الضمان استدعاء يمكن التي فترة القرب يخصص لضمان
رقم إيضاح . راجع التحليل هذا ً عن ً جوهريا اختألفا المالية االدوات للموجودات31لهذه التعاقدية لألستحقاقات

والمطلوبات

القيمة غير النقدية المخصومةإجماليالتدفقات
الدفترية من أكثر إلى1 أشهر6 إلى3 لغاية 312017

المجموع سنوات3 سنوات3 سنة إلى أشهر6 أشهر3

المطلوبات
39.413 39.413 - 15.313 14.486 5.596 4.018 المستثمرين أموال

مؤسساتإيداعات من
858.496 891,958 3.484 227,080 187.041 176.701 297,652 وأخرى مالية

جارية حسابات
189.607 189.607 18.812 9.973 17.024 28.027 115.771 للعمألء
365,062 390,554 27,975 193,773 152,783 8,622 7,401 التمويألت مطلوبات
255.733 255.733 - 165.393 56.587 13.206 20.547 أخرى مطلوبات

1.708.311 1.767.265 50,271 611,532 427,921 232.152 445,389 المطلوبات مجموع

حاملي ملكية حقوق
906.352 906.353 236.062 40.297 126.928 86.658 416.408 االستثمار حسابات

ومطلوبات التزامات
229,689 229,689 3 94,583 70,915 53,941 10,247 طارئة

في وما النقد من تتكون سائلة موجودات لتملك المجموعة المالية، تسعى المطلوبات من الناتجة السيولة مخاطر إدارة بهدف
فيحكمه، و بسرعةاستثمارات الموجودات هذه بيع . يمكن وسائل نشط سوق لها يوجد التي الخزينة مدارة، وأسهم صناديق

السيولة بمتطلبات للوفاء

ل التكاليفباإلضافة لخفب بخطوات اإليرادات، وقامت من ثابت تدفق لديها شأنهاتحسينذلك، فالمجموعة دفقاتهاتمن
التشغيلية النقدية



.م.ب ش المالية اتش اف جي 79مجموعة

البيانات الموحدةالماليةإيضاحاتحول
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع(36 المخاطر  .  إدارة

السيولة )يتبع ب. مخاطر

القيمة غير النقدية المخصومةإجماليالتدفقات
الدفترية من أكثر إلى1 أشهر6 إلى3 لغاية 312016

المجموع سنوات3 سنوات3 سنة إلى أشهر6 أشهر3

المطلوبات
44.565 44.565 - 29.625 10.012 - 4.928 المستثمرين أموال

مؤسساتإيداعات من
570. 515 586.270 4.661 82.696 183.638 64.802 250.473 وأخرى مالية

جارية حسابات
192. 783 192.784 18.897 10.019 17.103 28.833 117.932 للعمألء
168. 992 178.608 33.909 99.612 33.396 7.903 3.788 التمويألت مطلوبات
180. 336 180.336 6.463 137.049 4.045 2.288 30.491 أخرى مطلوبات

1.157.191 1.182.563 63.930 359.001 248.194 103.826 407.612 المطلوبات مجموع

حاملي ملكية حقوق
1.022.190 1.042.411 307. 365 78.259 144.291 114.564 397.932 األستثمار حسابات

ومطلوبات التزامات
290. 352 290.352 4.364 87.527 68.530 45.793 84.138 طارئة

السيولةمقاييس

للسيولة محددة داخلية مقاييس البنك . يتبع للمجموعة مقياس ليست عمل، وهي وحدة كل مستوى على السيولة إدارة نإيتم
. هذه للمجموعة هدف النقدية، ولتحديد التدفقات نظر وجهة من أفضل بشكل السيولة وضع لعكس تهدف المصفوفات هذه

ونسبة السيولة تغطية نسبة التمويلالمستقرالمقاييسهي مقياسنسب، صافي فإن الغرب . ولهذا السائلة االصول ةومخزون
اإلدارةيستندعلىتغطيةالسيولة قبل من محدد داخلي السائلةوالذي، معيار الموجودات ذلكاإليدايحددمبلو في عات )بما

البنوك فترةبنكحتفظبهااليالتيبين النقدية ) خألل التدفقات صافي لمقاصة استخدامها 90، أو60، أو30يمكن
صفات  .يوما إلى بالنسبة مؤسسة تستخدمها التي المستقرة االجل طويلة التمويل مصادر يقيس المستقر التمويل صافي نسبة

التموي على الطارئة األستدعاءات الممولة، واحتمال للموجودات واأللتزاماتالسيولة اإلرتباطات من الناشئة ألتالسائلة
العمومية الميزانية في المضمنة غير

2016 2017 السيولة تغطية نسبة

4.54 3,56 يوما  30
2.94 2,32 يوما  60
2.81 1,67 يوما  90

السيولة. بنكملكاليكما بالتزامات للوفاء بيعها يمكن التي خزينة وأسهم مدرجة ملكية أسهم بعب



.م.ب الخليجي )ش التمويل 80بيت

الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع(36 المخاطر  .  إدارة

السيولة )يتبع ب. مخاطر

2016 2017

0.89 0,95 المستقر التمويل صافي نسبة

مجموع مقابل السائلة الموجودات نسبة يلي:تفاصيل كما السنة وخألل السنة نهاية بتاريخ الموجودات

الموجودات / مجموع سائلة موجودات

2016 2017

ديسمبر31 7.59% 17.19%
السنة 9.56% 12.32% متوسط
للسنة 10.76% 17.19% االقصى الحد
للسنة 7.59% 9.44% االدنى الحد

السوق .ج مخاطر

مخاطر هي السوق األئتمان )غيرمخاطر وهامش الصرف سعر ومعدل االسهم وأسعار الربح معدل مثل السوق أسعار تغير
أو المستقبلية النقدية تدفقاتها أو المجموعة دخل على تأثير لها ( والتي المصدر أو للمقترب المالية المألئمة بتغير متعلق

إدار هو السوق مخاطر إدارة من الهدف . إن المالية أدواتها اإلطاراتقيمة حدود في السوق مخاطر تعرضات ةومراقبة
المخاطر على مجزي عائد تحقيق مع المقبولة

السوق مخاطر إدارة

غير محفظة هي العمومية الميزانية كل فإن ومطلوباتها، وبالتالي الصولها متاجرة مراكز المجموعة تتخذ عامة، أل كسياسة
الصرف سعر معدل مخاطر كل . تحول مخاطرمجموعةداخلالمتداولة إدارة إلى المجموعة . تسعى الخزانة قسم إلى

معدل متابعة طريق عن الربح معدل مخاطر إدارة . تتم العمألت صرف السعار المستمرة المتابعة طريق عن العمألت
ا من هي السوق لمخاطر النهائية المسئولية . إن التسعير ً إلعادة مسبقا معتمدة حدود ووضع الربح لجنةهامش ختصاص

لجنة وموافقة لمراجعة المخاطر )خاضع إلدارة تفصيلية سياسات تطوير عن مسئول المخاطر إدارة . قسم والمخاطر التدقيق
اإلدارة بمجلس والمخاطر التدقيق



.م.ب ش المالية اتش اف جي 81مجموعة

المالية البيانات حول الموحدةإيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع(36 المخاطر  .  إدارة

السوق )يتبع( .ج مخاطر

الربح هامش معدل لمخاطر التعرضات

النقدية التدفقات في التقلبات من الخسارة خطر هو المتداولة غير األستثمارية المحافظ له تتعرب الذي الرئيسي الخطر إن
هي المجموعة ومطلوبات موجودات . معظم الربح هامش معدل لتغير نتيجة المالية لالدوات العادلة القيمة أو المستقبلية

طويل المطلوبات بعب ماعدا االجل فيقصيرة اإلستراتيجية المجموعة استثمارات لتمويل استخدامها يتم والتي ةاالجل
يلي كما هي المتداولة غير المحافظ على العائد معدل فجوة . ملخص الزميلة الشركات

من أكثر إلى1 أشهر6 إلى3 لغاية 312017
المجموع سنوات3 سنوات3 سنة إلى أشهر6 أشهر3

الموجودات
95.569 - - 2.780 - 92.789 ماليةإيداعات مؤسسات لدى

992. 502 480,530 199, 650 142,900 33,560 135,862 التمويألتموجودات
مالية أوراق في استثمارات

300, 655 299,512 390 753 - - )  )صكوك
التأجير لغرب مشتراة موجودات

280, 591 259,944 20,629 - 18 - ) المستحقة اإليجارات ذلك في  )بما

1.669.317 1,039,986 220,669 146.433 33,578 228,651 الموجودات مجموع

المطلوبات
39.413 - 15.313 14,486 5.596 4,018 المستثمرين أموال

ماليةإيداعات مؤسسات من
858. 496 - 303, 000 204,100 70.675 280.721 وأفرادأخرىشركاتو
365. 062 23.336 196, 039 38,072 101.390 6,225 التمويألت مطلوبات

1.262.971 23.336 514,352 256,658 177.661 290,964 المطلوبات مجموع

حسابات حاملي ملكية حقوق
906. 353 3 36.546 186.280 176.549 506.975 االستثمار

500.007) 1,016,647 ( 330.229) ( 296.505) ( 320,632) ( الربح (569,288 هامش معدل حساسية فجوة



.م.ب ش المالية اتش اف جي 82مجموعة

الموحدةالبياناتالماليةإيضاحاتحول
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع(   . 36 المخاطر إدارة

السوق )يتبع( .ج مخاطر

من أكثر إلى1 أشهر6 إلى3 لغاية 312016
المجموع سنوات3 سنوات3 سنة إلى أشهر6 أشهر3

الموجودات
213. 898 - - 2.738 5.096 206.064 ماليةإيداعات مؤسسات لدى
961. 490 518.878 216. 188 108.180 46.077 72.167 التمويألت موجودات

مالية أوراق في استثمارات
197. 390 189.517 3.897 3.976 - - )  )صكوك

التأجير لغرب مشتراة موجودات
246. 257 242.220 3.591 34 19 393 ) المستحقة اإليجارات ذلك في  )بما

1.619.035 950.615 223. 676 114.928 51.192 278.624 الموجودات مجموع

المطلوبات
44,565 - 29.625 10.012 - 4,928 المستثمرين أموال

ماليةإيداعات مؤسسات من
570. 515 2.401 182. 941 183.699 40.963 160.511 وأفرادأخرىشركاتو
168. 992 - 123. 781 44.011 - 1.200 التمويألت مطلوبات

784,072 2.401 336. 347 237.722 40.963 166,639 المطلوبات مجموع

حسابات حاملي ملكية حقوق
1.022.190 - 41.961 224.493 233.623 522.113 األستثمار

188. 754) 948.214 ( 154. 632) ( 347.287) ( 223.394) ( الربح (411.655 هامش معدل حساسية فجوة

المالية والمطلوبات الموجودات حساسية متابعة طريق عن الربح هامش فجوة حدود مقابل الربح معدل مخاطر إدارة تتم
األعتبار في تأخذ المعيارية . السيناريوهات المعيارية وغير المعيارية الربح معدل سيناريوهات من العديد إلى للمجموعة

األرتف100شهرية أو الهبوط من إلىنقطة المجموعة حساسية . تحليل الدولية العوائد مؤشرات مع المتوازي اع
المالي المركز وبيان االرباح معدألت ان افتراب االرباح )على معدألت في الهبوط ثابتة( هوكالتاليتالزيادةأو  :بقى

2016 2017 ( متوازي100 زيادة / )هبوط نقطة

ديسمبر31 ±  5.250   ±  1.888
السنةمتوسط  ±  3.511  ±   2.160
ل ±  5.250  ±  2.773 للسنةالحداالقصى
للسنةالحداالدنى  ±  73  ±  953

عام اإلبشكل يستخدم والذي الخزانة قسم قبل من الربح معدل مراكز إلدارةيداعاتتتمإدارة مالية مؤسسات / إلى من
الناش المجموعة. ئالمركزالعام أنشطة من



.م.ب ش المالية اتش اف جي 83مجموعة

المالية البيانات حول الموحدةإيضاحات
المنتهية االمريكيةبآألفالدوألرات2017ديسمبر31فيللسنة

المالية )يتبع(   . 36 المخاطر إدارة

السوق )يتبع( .ج مخاطر

يلي كما هي المقيدة غير األستثمار وحسابات المالية والمطلوبات الموجودات على الفعلي االرباح معدل

2016 2017

ماليةإيداعات 1,87%  1.68% مؤسسات لدى
التمويألت 6,12%  5.89% موجودات
الدين  5,20%  5.41% أدوات استثمارات
وأخرىإيداعات 2,60%  1.78% مالية مؤسسات وأفرادمن
التمويألت 4,58%  3.59% مطلوبات
األستثمار 2,07%  1.77% حسابات حاملي ملكية حقوق

الصرف سعر مخاطر إلى التعرضات

المجموعة تعرضات . معظم العملة صرف سعر تغير نتيجة المالية االداة قيمة تغير مخاطر هي العملة صرف سعر مخاطر
للمجموعة . كان االمريكي بالدوألر مرتبطة باالساس هي والتي الخليجي التعاون مجلس دول بعمألت التعامل عن ناشئة

أدوا من االجنبية بالعمألت الجوهرية التعرضات فيصافي كما ديسمبر :  31المالية

2016 2017
اتالدوألربآألف اتالدوالربآالف

ةاالمريكي ةاإلمريكي

20.680 9,874 األسترلينيهالجني
9.710  ( اليورو (712

12.223 12,220 االسترالي الدوألر
19.822 22,690 الكويتي الدينار

3 6 االردني الدينار
19 24 الهندية الروبية

27.918  ( الخليجي )*( (77,926 التعاون مجلس دول من أخرى عمألت

االمريكي بالدوألر مرتبطة العمألت  * هذه



.م.ب ش المالية اتش اف جي 84مجموعة

البياناتالماليةإيضاحات الموحدةحول
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

المالية )يتبع(   . 36 المخاطر إدارة

السوق )يتبع( .ج مخاطر

صافي مقابل االجنبية العمألت صرف سعر مخاطر إدارة الموجوداتتتم حساسية متابعة طريق عن التعرب حدود
األعتبار في أخذه يتم الذي المعياري . السيناريو الصرف معدألت سيناريوهات من العديد إلى للمجموعة المالية والمطلوبات

أساس هو التعاون  %5شهرية مجلس دول عمألت غير االخرى للعمألت الصرف معدألت في هبوط أو زيادة
العواملالمرت أن افتراب الصرف )على معدألت في الهبوط أو الزيادة إلى المجموعة حساسية . تحليل بالدوألر بطة

كالتالي ثابتة( هو تبقى الربح معدألت أساسي وبشكل االخرى المتغيرة

2016 2017
اتالدوألربآألف اتالدوالربآالف

ةاالمريكي ةاإلمريكي

األسترلينيهالجني ± 494   ± 1.034
اليورو ± 36    485±
االسترالي  ± 611   611± الدوألر
الكويتي ± 1,134   991± الدينار

االردني ±  0,32   0.15± الدينار
الهندية ± 1,19   0.95± الروبية

اإلخرى السوق سعر مخاطر إلى التعرضات

من المدرجة االسهم أسعار مخاطر مراجعة الصناديقتتم على السعر مخاطر مراقبة . يتم مستمرة بصورة المجموعة قبل
ضمن ( المحدد العام الخسارة وقف حد الخسارة، وغطاء وقف الخسارة، ومسبب وقف معينة، )حد حدود باستخدام المدارة

با تظهر والتي الملكية حقوق أدوات في المجموعة . استثمارات الصناديق لمديري المحفظة لتكلفةتتعربعقدإدارة
العادلة بالقيمة األستثمارات قيمة انخفاب بتقييم العألقة ذات الجوهرية والفرضيات . التقديرات االسهم أسعار تغير لمخاطر

رقم إيضاح في مشروحة بالتكلفة تظهر التي الملكية حقوق االسعار2) 3خألل لمخاطر التعرضات المجموعة (. تدير
المراقبة طريق عن االسهم.االخرى الداء المستمرة

التشغيل .د مخاطر

قد والتي البشرية واالخطاء واألختألسات الرقابة وأنظمة االنظمة فشل عن الناتجة الخسائر مخاطر هي التشغيل مخاطر
عن التشغيل مخاطر المجموعة . تدير وتنظيمية قانونية مساءألت من يتبعها وما التجارية والسمعة مالية خسائر إلى تؤدي

وال مناسبة داخلية رقابة أنظمة اتباع الداخليطريق التدقيق فيها بما والمطابقة الداخلية والمراجعة المهام فصل من تأكد
تحديد، ومراقبة، وإدارة في المساعدة طريق عن التشغيلية المخاطر بإدارة المخاطر إدارة قسم . يقوم األلتزام ورقابة

للمجموعة التشغيلية المخاطر



.م.ب ش المالية اتش اف جي 85مجموعة

المالية البيانات حول الموحدةإيضاحات
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الرقابية الهيئة وهو المركزي البحرين مصرف . لتنفيذيقوم المجموعة لكل المال رأس متطلبات ومراقبة بوضع للمجموعة
إلى المال رأس لمجموع معين معدل على المحافظة المجموعة من يتطلب المركزي البحرين لمصرف الحالية المتطلبات

ق بالمخاطر. إن الموزون الموجودات كبيرةمجموع لتعرضات معقولة اقتطاعات من صافية التنظيمي المال رأس مجموع اعدة
دفاتر أو متاجرة دفاتر إما أنها على للبنوك التشغيلية العمليات تصنيف . يتم الرقابية الهيئة مع عليها متفق معينة حدود ً على بناء

اشتراطات ً على بناء بالمخاطر الموزونة الموجودات تحديد للخطربنوك، ويتم المتغيرة المستويات تعكس أن تحاول محددة
متاجرة دفاتر المجموعة تملك . أل العمومية الميزانية في المضمنة غير للمخاطر التعرب وحاألت للموجودات المصاحب

ال واستدامة والسوق والدائنين المستثمرين ثقة على المحافظة بغرب قوية رأسمال بقاعدة لألحتفاظ طورتتهدفالمجموعة
التجاري للنشاط المستقبلي

مال رأس متطلبات ومراقبة بوضع المركزي البحرين لرأسالمصرفيقوممصرف الحالية المتطلبات . لتنفيذ شاملة بصورة
من المركزي البحرين مصرف نسبةً  بنكالالمال، يطلب المال رأس إلجمالي محدد معدل على الموجوداتالمحافظة إجمالي إلى

بازلالموزونة مبادئ على مبنية المركزي البحرين لمصرف المال رأس كفاية متطلبات مجلس3. إن وإرشادات
اإلسألمية المالية  .الخدمات

مال فئتين: بنكالينقسمرأس إلى التنظيمي

العادية الملكية حقوق فئة المال، وتتضمن لرأس اإلضافية1االولى  .(1)والفئة

العاديةتشمل الملكية التنظيمية  1حقوق لالغراب عادية كأسهم التصنيف تستوفي والتي العادية المال رأس أسهم على
العادية القانوني، واالسهم واإلحتياطي العامة واإلحتياطيات االسهم إصدار عألوة تشمل والتي المعلنة واإلحتياطيات

التابعة الموحدة البنوك التسوياتوابنكللالصادرةعن بعد المستبقاة االرباح إلى . باإلضافة ثالثة أطراف بها تمسك لتي
المال رأس كفاية الغراب مختلفة بصورة تـعالج والتي الملكية حقوق تتضمنها التي والبنود بالشهرة المتعلقة التنظيمية

اإلضافيةتشمل الفئ (1)الفئة أدوات ضمن إدراجها معايير تستوفي التي عن (1)ةاإلضافيةاالدوات الصادرة التابعة، واالدوات
الموحدة الفئةاإلضافيةبنكللالبنوك ضمن التصنيف معايير تستوفي والتي ثالثة أطراف بها تمسك )والتي الفئةاإلضافية (1

إلحتساب المطبقة التنظيمية الصادرةعن (.(1))والتسويات

االدوات المال، وتتضمن لرأس الثانية بنكالالفئة الفئةالثانيةلرأس ضمن تصنيفها معايير تستوفي والتي التابعة الموحدة
البنوك عن الصادرة المال، واالدوات لرأس الثانية الفئة إصدار من الناتج االسهم ، وفائب صرفللمالمال المال، وا

لرأس الثانية الفئة ضمن تصنيفها معايير تستوفي والتي ثالثة أطراف بها تمسك الوالتي وأغرابعامةالمحتفظلمخصصات الثابتة
الموجودات تقييم إعادة من االصول تقييم إعادة وإحتياطي التمويل على محددة غير الخسائر مقابل بها المال لرأس

الثانية الفئة إلحتساب المطبقة التنظيمية والتسويات االدوات سارية التسويات

هذه المركزي. ستكون البحرين مصرف متطلبات في عليها المنصوص للحدود تخضع التنظيمية التسويات من األنتقالية
الترتيبات خألل من مراحل على 2015 مخاطرأعلىلبعب2018 أوزان على اللوائح . تنص التسويا هذه
الجوهرية. إن الحدود تفوق التي الرهونات، التعرضات حقوقخدمة على كالشهرة البنود لبعب مطلوبة الصلة، وأصولتالتنظيمية

ذات التورق معامألت بيع من ، والربح النقدية التدفقات تحوط ، واحتياطي المؤجلة الضرائب وموجودات أسهم في
، واألستثمار المحددة التقاعد منافع صندوق المصرفومطلوبات الخاصة، وإجماليالحيازات اسهم المتبادلةفي التنظيمي التوحيد

نطاق خارج هي التي والمالية المصرفية المؤسسات أسهم في ، واألستثمار والمالية المصرفية المؤسسات يملك أل
المصرفوحيث المؤسسة، واستثماراتجوهرية  %10من مال لرأس الصادرة العادية الملكية حقوق أسهم من الم المؤسسات

مال رأس .في التنظيمي نطاقالتوحيد خارج هي التي والمالية صرفية
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دفاتر ضمن أو متاجره دفاتر أساس على المصرف عمليات الموزونةبالمخاطرالصيرفةيتمتصنيف الموجودات تحديد يتم تعكس ، و
بحيث محددة متطلبات مضمنّةبناءاً على ّةوالغير المضمن الموجودات بتعرضات المرتبطة للمخاطر المختلفه

المستويات المالية البيانات

في في كما التنظيمي المجموعة يلي : 31رأسمال كما هو

ديسمبر 2016

2017 4.454. 973 7,911, بالمخاطرتعرضمجموعال983 الموزونة

ات 1.036. 135 1.340. العاديةالملكيةحقوقفئة550
االولى 4. 979 7, ) اإلضافيةفئة304

1) 1.036. 135 1.347. لرأسولىاالالفئة854
المال 17. 909 27, لرأسالثانيةالفئة096

المال 1.059. 023 1.374. المالرأسإجمالي950

التنظيمي 23. 77%  17. الموزونةالموجوداتإجماليمنمئويةكنسبةالتنظيميالمالرأسإجمالي 36%

بالمخاطر محددة وأنشطة عمليات بين المال رأس تخصيص ً أساسياً في محركا الرقابية خأللمالمجموعةسعىتتـعتبرالمتطلبات
اسياستهن سياسة الرقابية. إن المتطلبات جميع وإستيفاء المخاطر المعدّ لعلى العائد زيادة إلى المال رأس فيإدارة

لمجموعةا اإلدارة مجلس قبل من دورية لمراجعة خاضعة المال رأس فيتخصيص المفروضة المال رأس بمتطلبات المجموعة
التزمت يت فيما المركزي البحرين مصرف قبل .خارجياً من السنة خألل الموحدة المال رأس كفاية بنسبة



.م.ب ش المالية اتش اف جي 87مجموعة

الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
المنتهية االمريكية2017ديسمبر31فيللسنة الدوألرات بآألف

التخصيصات. 38

الحصول التالية، بشرط التخصيصات اإلدارة مجلس السيقترح العمومية الجمعية اجتماع في المساهمين وي :نعلىموافقة

بنسبة المدفوع  %8.71أسهم المال رأس أمريكي85من  ؛فيشكلنقدمليوندوألر

للزكاةللسنةألف787مبلو امريكي   .دوألر

المقارنة. 39 أرقام

لم هذه التصنيف . إعادة الحالية السنة عرب مع عادلة مقارنة إلعطاء الماضية للسنة المقارنة أرقام بعب تصنيف إعادة تم
أرباح على حقوقالملكيةالسنةتؤثر  .المعلنةسابقاً  ، أو


