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 الـدخــل المـوحــد بيـان
 بآالف الدنانير البحرينية          2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 

 
 
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 2017  2018 إيضاح 
     

 27.368  26.565  موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجيرإيراد من 
 761  955  إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية

 4.736  6.377 19 الصكوك من إيراد
 (1.658)  1.422  في أوراق مالية استممارات منإيراد 
 2.644  2.842  وإيرادات أخرى رسوم

 33.851  38.161  حسابات االستثمار  أصحاب إلى العائداإليرادات قبل  إجمالي

 (14.884)  (14.221) 17 كمضارب المصرف حصة االستممارقبل حسابات أصحاب: العائد إلى يطرح
 7.436  5.619 17 كمضارب المصرف حصة

 (7.448)  (8.602)  االستممار حسابات أصحاب إلى العائد

     
 (5.334)  (8.190)  من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفرادمصروفات التمويل على ودائع 

 (648)  (2.054)  األجل متوسط تمويلالتمويل على  مصروفات

 20.421  19.315  اإليرادات إجمالي

     
 6.674  7.175 20 تكلفة الموظفين

 5.459  5.252 21 أخرى تشغيليةمصروفات 

 12.133  12.427  المصروفات إجمالي

     
 8.288  6.888  السنة قبل مخصصات اإلنخفاض في القيمة ربح

     
 (7.470)  (6.288) 22 قيمةالمخصصات اإلنخفاض في  صافي

 818  600  ربح السنة

     

     إلى: العائد
 1.969  659  األم الشركة مساهمي
 (1.151)  (59)  مسيطرة غير  حصص

  600  818 

     لكل سهمالعائد 
 2.04  0.69 27 لكل سهم )فلس(ض والمخفّ  العائد األساسي
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 الملكية الموحدبيان التغيرات في حقوق 
 بآالف الدنانير البحرينية               2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 األم الشركةالملكية العائدة إلى مساهمي  حقوق  2018

 

 
 رأس
 المال

إحتياطي 
 قانوني

 أسهم
 خزينة

خطة  برنامج
 حوافز

 الموظفين

)خسائر 
( متراكمة

 أرباح/
 مجموعال مستبقاة

غير   حصص
 مسيطرة

 مجموع
 حقوق
 الملكية

          
 )كما تم اإلعالن عنه 2018يناير  1الرصيد في 

 115.684 2.645 113.039 10.162 (70) (10.212) 8.159 105.000  سابقاً(
 (11.069) - (11.069) (11.069) - - - -  (30أمر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )

 104.615 2.645 101.970 (907) (70) (10.212) 8.159 105.000  )المعدل( 2018يناير  1الرصيد في 
 600 (59) 659 659 - - - -  السنة ربح

          
          

 600 (59) 659 659 - - - -  للسنةمجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة 
 - - - (66) - - 66 -  القانوني اإلحتياطي إلى المحول
 (1.083) - (1.083) - - (1.083) - -  مشتراة خزينة أسهم صافي
 83 - 83 42 41 - - -  خطة حوافز الموظفين برنامج وفق أسهم إصدار

 (312) (296) (16) (16) - - - -  فقدان السيطرة
 (441) - (441) (441) - - - -  الزكاة صندوق إلى المحول

 103.462 2.290 101.172 (729) (29) (11.295) 8.225 105.000  2018 ديسمبر 31كما في  الرصيد

 
 
 
 
 
 
 
 

الموحدة.جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية  37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )يتبع( بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية               2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 األم الشركةالملكية العائدة إلى مساهمي  حقوق  2017

 

 
 رأس
 المال

إحتياطي 
 قانوني

 أسهم
 خزينة

خطة  برنامج
 حوافز

 الموظفين
 أرباح
 مجموعال مستبقاة

  حصص
 غير مسيطرة

 مجموع
 الملكية حقوق

          
 116.495 3.796 112.699 8.751 (182)  (8.832) 7.962 105.000  2017يناير  1الرصيد في 

          
 818 (1.151) 1.969 1.969 - - - -  السنة ربح

          
 818  (1.151) 1.969 1.969 - - - -  للسنةمجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة 

          
 - - - (197) - - 197 -  القانوني اإلحتياطي إلى المحول
 (1.380) - (1.380) - - (1.380) - -  مشتراة خزينة أسهم صافي
 112 - 112 - 112 - - -  خطة حوافز الموظفين برنامج وفق أسهم إصدار
 (361) - (361) (361) - - - -  الزكاة صندوق إلى المحول

 115.684 2.645 113.039 10.162 (70) (10.212) 8.159 105.000  2017 ديسمبر 31كما في  الرصيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

البيانات المالية الموحدة.جزءاً أساسياً من هذه  37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية          2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 
 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 2017  2018 إيضاح 
     أنشطة التشغيل

 23.286  40.392  صافي ت،موجودات التمويال من ةمبالغ مستلم
 (10.543)  (15.145)  مدفوعات لموجودات مشتراة لغرض التأجير، صافي

 760  955  إيراد مستلم من ودائع قصيرة األجل
 (7.533)  (7.184)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات االستممار

 (44.834)  (13.444)  من أصحاب حسابات االستممار، صافي سحوبات
 (4.612)  (8.190)  لودائعا ألرباح مدفوعة مبالغ

 (13.228)  (10.642)  مبالغ مدفوعة للمصروفات
 2.643  2.878  مبالغ مستلمة أخرى

 (427)  (422)  مبالغ مصروفة في أعمال الخير
 (981)  (4.341)  جارية للعمالء، صافيسحوبات من حسابات 

 65.186  34.084  ودائع من مؤسسات مالية، صافي
 (39.290)  59.111  ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد، صافي

اإلحتياطي لدى مصرف البحرين  لحسابا من سحوباتصافي )مدفوعات ل( / 
 المركزي

 (3.360)  2.395 

 4.015  5.937  إيراد صكوك مستلمة
 (1.048)  -  مالية لدى مؤسسات  ودائع

 (24.211)  80.629  أنشطة التشغيل (فيصافي النقد الناتج من / )المستخدم 

     أنشطة االستثمار
 (59.054)  (63.205)  شراء صكوك

 19.465  15.135  مبالغ مستلمة من بيع/ تسوية صكوك
 92  (97)  )شراء( / مبالغ مستلمة من تسوية استممارات في أوراق مالية

 452  (105)  من بيع استممارات عقارية )شراء( / مقبوضات
 399  1.478  أرباح مستلمة/ إيراد من استممارات في أوراق مالية

 41  (674)   صافي ،شراء عقارات ومعدات

 (38.605)  (47.468)  أنشطة االستثمار صافي النقد المستخدم في

     أنشطة التمويل
 (1.380)  (1.234)  صافي ،أسهم الخزينة شراء

 41.004  50  صافي ،مبالغ مستلمة من تمويل متوسط األجل
 (425)  2.054))  مدفوعة لتمويل متوسط األجل تمويلمصروفات 

 39.199  (3.238)  أنشطة التمويل  من الناتج)المستخدم في( /  صافي النقد

 (23.617)  29.923  في النقد وما في حكمه)النقص(  / الزيادة صافي
 114.865  91.248  يناير 1النقد وما في حكمه كما في 

 91.248  121.171  ديسمبر 31النقد وما في حكمه كما في 

     يشتمل النقد وما في حكمه على:
     نقد وأرصدة لدى البنوك )مستبعد منه الحساب اإلحتياطي لدى

 58.327  78.581 6 مصرف البحرين المركزي(
 32.921  42.590 7 يوماً أو أقل 90تستحق خالل ودائع لدى مؤسسات مالية 

  121.171  91.248 
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 المقيدة الموحد ستثماربيان التغيرات في حسابات اال
 بآالف الدنانير البحرينية                    2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

2018 
 الرصيد كما في

 التغيرات خالل السنة 2018يناير  1
 الرصيد كما في

 2018ديسمبر  31

 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة 
للسهم 

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

استممارات/ 
)سحوبات( 

)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

إعادة تقييم 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

إجمالي 
/  الدخل
 (رئ)الخسا

)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

أرباح أسهم 
مدفوعة 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

رسوم 
المصرف 
كوكيل 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

مصروفات 
إدارية 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة 
للسهم 

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

             
             سفانا لالستممار ذ.م.م.  

 NS12 6.254 1.00 6.254 - - - - - - 6.254 1.00 6.254 و(، 1)ريا  
 3.434 1.00 3.434 - - (117) 117 - (95) 3.529 1.00 3.529 شادن لالستممارات  العقارية ذ.م.م. 

             (5)ريا 
 993 0.38 2.633 - - - - - - 993 0.38 2.633 (6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 

   10.776 (95) - 117 (117) - -   10.681 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المقيدة الموحد ستثماربيان التغيرات في حسابات اال
 بآالف الدنانير البحرينية                   )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

2017 
 الرصيد كما في

 التغيرات خالل السنة 2017يناير  1
 الرصيد كما في

 2017ديسمبر  31

 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة 
للسهم 

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

استممارات/ 
)سحوبات( 

)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

إعادة تقييم 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

إجمالي 
/ الدخل 

)الخسائر( 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

أرباح أسهم 
مدفوعة 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

رسوم 
المصرف 
كوكيل 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

مصروفات 
إدارية 

آالف )ب
الدنانير 
 البحرينية(

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة 
للسهم 

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

             
             سفانا لالستممار ذ.م.م. 

 NS12 6.304 1.00 6.304 (50) - - - - - 6.254 1.00 6.254 و(، 1)ريا  
             شادن لالستممارات  العقارية ذ.م.م. 

 3.529 1.00 3.529 - - - - - (123) 3.652 1.00 3.652 (5)ريا 
 993 0.38 2.633 - - - - - - 993 0.38 2.633 (6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 

   10.949 (173) - - - - -   10.776 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحدوالزكاة بيان مصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخيرية 
 الدنانير البحرينية بآالف 2018ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 

 2018  2017 

     الزكاةو  الخيرية األعمال صندوق مصادر
 723  674 يناير 1 في كما الرصيد
 361  441 المصرف تبرعات
 17  15 اإلسالمية للشريعة مخالفة إيرادات

 1.101  1.130 المصادر مجموع

    
     والزكاة الخيرية األعمال صندوق استخدامات

 (427)  (422) خيرية لمؤسسات تبرعات

 (427)  (422) االستخدامات مجموع

    
     موزع الغير الزكاةو الخيرية األعمال صندوق  رصيد

 674  708 ديسمبر  31في  كما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالية الموحدة.جزءاً أساسياً من هذه البيانات  37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 
 المنشأة  تقرير .1

               "(، هو شركة مساهمة بحرينية، تأسست في مملكة البحرين بتاريخالمصرفالمصرف الخليجي التجاري م.م.ب )"
بموجب ترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين  المصرف. يعمل 55133وتحمل السجل التجاري رقم  2004نوفمبر  24

إدراج  تم حرين.ُمدرجة في بورصة الب المصرفأسهم  .2003أكتوبر  20المركزي كمصرف إسالمي قطاع التجزئة بتاريخ 
 .أسهم المصرف في سوق دبي المالي

لقوانين مصرف البحرين المركزي وإلشراف هيئة رقابة شرعية لضمان إلتزام العمليات واألنشطة  المصرفتخضع أنشطة 
 بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.

 ت،ية لألفراد، ولذوي الدخل العالي، وللشركااستممارالرئيسية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية و المصرفتشتمل أنشطة 
وللمؤسسات المالية. وتتنوع هذه األنشطة لتشمل التمويل التجاري وتمويل الشركات، وتمويل المستهلكين، وإدارة المروات، 

ستممارية وتقديم خدمات تمويل المشاريع حيث تلتزم جميع هذه األنشطة بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية اوهيكلة منتجات 
 .مصرفللوفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية 

 بالشركات يانب يلي فيما)معاً "المجموعة"(.  له التابعة والشركات مصرفلل المالية البيانات على الموحدة المالية البيانات تشتمل
 :الهامة التابعة

 

 األسهم نسبة التأسيس بلد اإلسم
 المسيطرة

)%( 
2018 

 األسهم نسبة
  المسيطرة

)%( 
2017 

 العمل طبيعة

.م.ب م لإلدارة خليجي حوافز شركة
 )م(

 زحواف نظام لصالح بأسهم اإلحتفاظ %100 %100 البحرين
 (20)إيضاح رقم  الموظفين

 العقارية 2 ويستور ات هاربر
 .م.و.م

 فالمصر لصالح بعقارات اإلحتفاظ %100 %100 البحرين

 العقارية 4 ويستتاور  هاربر
 .م.و.م

 فالمصر لصالح بعقارات اإلحتفاظ %100 %100 البحرين

 تالل"  في العقارات وبيع إلنشاء %19.08 %19.08  الكايمن جزر المحدودة  صروح
 "المها

 

 
 بيان اإللتزام .2

وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية تم إعداد البيانات المالية 
ايير ، تقوم المجموعة بإتباع المع اإلسالمية. وتماشياً مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

التي اليوجد لها معيار محاسبي صادر عن هيئة المحاسبة  الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة وذلك في الحاالت
 والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية.

 
 أساس اإلعداد .3

. تم مصرفالالعملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة هي الدينار البحريني، والتي تعد العملة الرئيسية لمعامالت 
 ستممارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستمناء بعض اال هإعداد هذ

 
 بيعة المصروف.ط ريقةتصنف المجموعة مصروفاتها في بيان الدخل تبعاً لط
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 المالية الموحدة إيضاحات حول البيانات

 بآالف الدنانير البحرينية 2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 
 
 

 والتقديرات األحكام استخدام .4

في  ديراً تقان إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب أيضاً من اإلدارة 
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم مراجعة التقديرات والفرضيات بصورة مستمرة. يتم احتساب التعديالت على 
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها هذا التعديل وأي فترات مستقبلية متأمرة. تعتقد اإلدارة أن الفرضيات المستخدمة 

المالي والنتائج بشكل عادل. ان األمور التي تتطلب قدر كبير  المركزتعرض  للمجموعةالموحدة  مناسبة، وأن البيانات المالية
 (.24أو التعقيد أو التي تتطلب فرضيات وتقديرات مؤمرة على البيانات المالية الموحدة مبينة في إيضاح ) التقديرمن 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .5

ذه السياسات ه تطبيقوالتي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تم  الهامة المحاسبية للسياسات عرض يلي فيما
 لمعيار المبكر طبيقالت أمر بإستمناء الماضي، العام فيتم تطبيقها  التيالمحاسبية  السياسات تلك معالمحاسبية  على نحو مابت  

 (.30المحاسبة المالي رقم )
 
 2018يناير  1من  سارية غير ولكنالجديدة الصادرة المعايير  .أ

 وجد أي معايير أو تفسيرات جديدة صادرة سارية المفعول خالل السنة.تال 

 
 سارية غير ولكنالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة . ب

 
 :العالية المخاطر ذات وااللتزامات، والخسائر االئتمانية القيمة انخفاض –( 30معيار المحاسبة المالي رقم )ل المبكر التطبيق

انخفاض القيمة، والخسائر  –( 30أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم )
 السماح مع ،2020 يناير 1 من ابتداء المفعول ساري المعيار هذا ،2017في  العالية المخاطر ذاتاالئتمانية وااللتزامات 

. حسب توجيهات مصرف البحرين المركزي 2018 يناير 1 من ابتداء مبكراً  المعيار بتطبيق المجموعة قامت .المبكر بالتطبيق
تأسيس سياسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية النخفاض القيمة والخسائر االئتمانية على مختلف التمويالت لهذا المعيار  يهدف

 ذاتاإلسالمية، واالستممارات وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات المالية اإلسالمية، والمخصصات مقابل االلتزامات 
، وعدم تقييم عادل للمبالغ، والتوقيتب القيام علىي البيانات المالية ، والتي تمّكن على وجه الخصوص مستخدمالعالية المخاطر

يحل محل معيار ( 30معيار المحاسبة المالي رقم ) .اليقينية المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بهذه الموجودات
االستممار في الصكوك  -(25معيار المحاسبة المالي رقم )المخصصات واالحتياطيات، وأجزاء من  -(11المحاسبة المالي رقم )

  واألسهم واألدوات المماملة التي تعالج انخفاض القيمة.

 الصلةفئات، وذلك بناء على طبيعة المخاطر ذات  3( يصنف الموجودات والتعرضات إلى 30معيار المحاسبة المالي رقم )
( منهجية 1)األصول. هذهمالث منهجيات لتقييم الخسائر لكل من فئات  )أي المخاطر االئتمانية والمخاطر األخرى(، ويصف

 ( منهجية انخفاض القيمة.3( منهجية صافي القيمة القابلة للتحقق، و )2الخسائر االئتمانية، )

 لغرض هذا المعيار، يجب تصنيف الموجودات والتعرضات ضمن الفئات التالية:

 االئتمانية )تخضع لمنهجية الخسائر االئتمانية(:الموجودات والتعرضات الخاضعة للمخاطر .أ

 .الذمم المدينة.1

 .التعرضات خارج الميزانية العمومية.2

 .)المخزون )يخضع لمنهجية القيمة القابلة للتحقق.ب
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2018 ديسمبر 31 فيللسنة المنتهية 

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5

 
 العالية المخاطر ذات وااللتزامات، والخسائر االئتمانية القيمة انخفاض –( 30معيار المحاسبة المالي رقم )ل المبكر التطبيق
  )يتبع(

 
ج. الموجودات والتعرضات التمويلية واالستممارية األخرى الخاضعة للمخاطر األخرى، عدا مخاطر االئتمان )تخضع لمنهجية 

 انخفاض القيمة(.
 

منهجية الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرضات خارج الميزانية العمومية منهجية القياس المزدوج، والذي يتم  تعتبر
 شهراً، أو خسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة. 12موجبها قياس مخصص الخسارة إما كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى ب

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

منهجية الخسائر االئتمانية مع نموذج ( ويقدم 11محل معيار المحاسبة المالي رقم ) ليحل( 30معيار المحاسبة المالي رقم )
تطلعي "للخسائر االئتمانية المتوقعة". نموذج انخفاض القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق على الموجودات المالية التي 

الجوهرية عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية  القراراتد من تخضع لمخاطر االئتمان. كما يتطلب عد
 المتوقعة، ممل:

 معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛تحديد  -

 الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ اختيار النماذج والفرضيات المناسبة لقياس -

توقعة الخسائر االئتمانية الماألسواق و والموازين ذات العالقة لكل نوع من المنتجات/ المستقبليةتعيين عدد السيناريوهات  -
 المصاحبة.

 موجودات مالية مماملة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.ل مجموعاتإعداد  -

 
 .لالسترداد القابلة القيمة الدفترية القيمة به تفوق الذي المبلغ هي القيمة انخفاض خسارة

 
 اليةالم الموجودات قيمة بانخفاض المتعلقة المحاسبية السياسات في تغييرات( 30)عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  نتج

. كما هو مسموح طبقاً 2017ديسمبر  31على المبالغ المحتسبة سابقاً في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  التسوياتو
 المبالغ على تعديالت أي. المقارنة أرقام تعديل عدم المجموعة اختارت ،(30)لألحكام االنتقالية لمعيار المحاسبة المالي رقم 

 .المستبقاة لألرباح االفتتاحي الرصيد في احتسابها تم االنتقالي، التاريخ في كما المالية للموجودات الدفترية
 

  :أدناه موضح 30 رقم المالي المحاسبة لمعيار االنتقاليةعن اآلمار  اإلفصاح
 
 المحاسبية السياسات في التغييرات (أ

 في ملخصة (30)الرئيسية في السياسات المحاسبية للمصرف والناتجة من تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  التغيرات
المتعلقة باألدوات المالية لفترات  المحاسبية السياسات فإن المقارنة، أرقام تعديل يتم لم أنه بما)ب(.  ()أ(5) رقم إيضاح

 المنتهية وللسنة في كماالمدققة  الموحدة المقارنة تستند على المعايير ذات العالقة كما هو مفصح عنه في البيانات المالية
 . 2017 ديسمبر 31 في
 

   30تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  أثر (ب
 المحاسبة رمعيا بموجب لتأجيرا لغرض مشتراة والموجودات المالية لألدوات الدفترية المبالغ بين يوافق التالي الجدول (1)

           في تاريخ الجديد للمعيارعند االنتقال  (30)مع المبالغ الدفترية بموجب معيار المحاسبة المالي رقم  ،(11) رقم المالي
  .2018يناير  1
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2018 ديسمبر 31 فيللسنة المنتهية 

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 العالية المخاطر ذات وااللتزامات، والخسائر االئتمانية القيمة انخفاض –( 30معيار المحاسبة المالي رقم )ل المبكر التطبيق
 )يتبع(

 

 
  :وااللتزامات ،موجودات مشتراة لغرض التأجير و ،االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضات قيمة انخفاض( 2)
 

 
 

 :المرحلة حسب، 2018 يناير 1 في كما االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضات يوضح التالي الجدول( 3
 

 المجموع 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2018 يناير 1
     
     
 75.787 - - 75.787 لدى البنوك  وأرصدة نقد

 33.969 - - 33.969 المالية المؤسسات لدى إيداعات
 354.504 39.122 83.337 232.045 التمويالت موجودات

 105.783 10.162 16.406 79.215 موجودات مشتراة لغرض التأجير )بما في ذلك أقساط 
     إيجارات مستحقة(

 113.347 147 - 113.200 الصكوك في استممار
 67.137 1.284 18.950 46.903 مالية ضمانات وعقود التزامات

 581.119 118.693 50.715 750.527 

 
 

 الدفترية المبالغ إعادة الدفترية المبالغ 

 لمعيارالمحاسبة القياس لمعيارالمحاسبة 

 (30) رقم المالي  (11) رقم المالي 

 1 في كما  31 في كما 
 2018 يناير  2017 ديسمبر 
    

 109.758 2 109.756 المالية والمؤسسات البنوك لدى وإيداعات أرصدة
 363.337 8.833 354.504 التمويالت موجودات

 113.350 3 113.347 الصكوكفي  استممار
 107.500 1.717 105.783 أقساط إيجارات مستحقة( ذلك في بماموجودات مشتراة لغرض التأجير )

 67.651 514 67.137 مالية ضمانات وعقود التزامات

 750.527 11.069 761.596 

 12.645 11 رقم المالي المحاسبة معيار بموجب 2017 ديسمبر 31 في كما القيمة انخفاض مخصص
  :على 2018 يناير 1 في كمامحتسب الالقيمة  انخفاضفي  الزيادة
 2 المالية والمؤسسات البنوك لدى وإيداعات أرصدة

 8.833 التمويالت موجودات
 1.717 موجودات مشتراة لغرض التأجير )بما في ذلك أقساط إيجارات مستحقة(

 3 أدوات دين بالتكلفة المطفأة – صكوك
 514 مالية ضمانات وعقود التزامات

  

 23.714 (30)بموجب معيار المحاسبة المالي رقم  2018يناير  1انخفاض القيمة كما في  مخصص
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2018 ديسمبر 31 فيللسنة المنتهية 

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 العالية المخاطر ذات وااللتزامات، والخسائر االئتمانية القيمة انخفاض –( 30معيار المحاسبة المالي رقم )ل المبكر التطبيق
 )يتبع(

 
 .االئتمانية المتوقعة في مختلف المراحل خالل السنة الخسائر( الحركة في 4

 
 المجموع 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2018 ديسمبر 31
     

 23.714 10.317 10.537 2.860 يناير 1 في االفتتاحي الرصيد
     

 - (102) (3.086) 3.188 1 المرحلة إلى المحول
 - (82) 398 (316) 2إلى المرحلة  المحول
 - 2.692 (2.463) (229) 3إلى المرحلة  المحول

 - 2.508 (5.151) 2.643 التحويالت صافي
 (1.566) (1.566) - - شطب

 4.083 5.955 (1.468) (404) )صافي( الفترة مخصص

 26.231 17.214 3.918 5.099 ديسمبر 31 في كما الختامي الرصيد
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2018 ديسمبر 31 فيللسنة المنتهية 

 
 المحاسبية الهامة )يتبع(. السياسات 5
 

 أساس التوحيد (أ

 الشركات التابعة (1)

. توجد السيطرة المصرفالشركات التابعة هي مؤسسات )وتشمل شركات ذات أغراض خاصة( خاضعة لسيطرة 
مؤسسة لسلطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة السياسات المالية والتشغيلية ل مصرفللعندما يكون 

منافع من أنشطتها. يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة المن أجل الحصول على 
عندما  وجود السيطرة ُيفترض إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيد البيانات المالية عند فقدان تلك السيطرة.

 لمنشأة. ا التصويت في  حقوق من %50 من أكمريمتلك المصرف 

الشركات ذات األغراض الخاصة هي شركات تم إنشاؤها لتحقيق هدف ُمحدد وواضح كتوريق أصول معينة، 
 تميوعادة تكون حقوق التصويت ذات أهمية لتشغيل هذه الشركات.  ستمماراأو تنفيذ معاملة معينة لتمويل أو 

 المقدرةو ستممارإمتالكه سلطة إتخاذ القرار في اال على ناءاً ب وكيل أو كمدير يتصرف المستممر كان إذا ما تحديد
 فيقرار تخاذ الإ سلطةالمستممر  إمتالك إنوبالتالي مدى العالقة بين السلطة والعوائد.  العوائد في التحكم على

يحدد ما إذا كان يتصرف كمدير او وكيل، لتحديد ما إذا كان هناك  العوائدعلى التحكم في  مقدرةالو ستمماراال
توجد عالقة بين السلطة والعوائد، والسلطة المفوضة  عالقة بين السلطة والعوائد. إذا كان صانع القرار وكيالً، فال

. عند إتخاذ المجموعة قرارات إختيارية، كإقراض مبالغ تفوق سيطرةالستنتاج لصانع القرار ال تؤدي إل
األصلية، أو في حالة تغير العالقة بين المجموعة  التسهيالت المالية المقدمة أو تمديد الشروط لتتجاوز الشروط

والشركة ذات األغراض الخاصة، فإن المجموعة تقوم بإعادة تقييم السيطرة على الشركة ذات األغراض 
خرى األ ستممارالخاصة. تقوم المجموعة بوصفها مؤتمنة بإدارة الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة وأدوات اال

 ين.نيابة عن المستممر
 

األغراض الخاصة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة إال في  ذاتلشركات لاليتم إضافة البيانات المالية 
معلومات عن الموجودات الُمدارة من قبل  25حالة سيطرة المجموعة على هذه الشركات. يتضمن اإليضاح رقم 

 المجموعة والمحتفظ بها بصفة األمانة.
 

 الشركات الزميلةفي   اتستثماراال (2)

في سياساتها المالية  ولكن من دون التحكم عليهاسلطة مؤمرة المجموعة  تمارس مؤسساتالشركات الزميلة هي 
 .أنشطتها منللحصول على منافع  والتشغيلية

في الشركات الزميلة مبدئياً بالتكلفة ويتم زيادة أو خفض هذه القيمة بإحتساب حصة  ستمماريتم إحتساب قيمة اال
ستممار تنخفض القيمة الدفترية لالالُمستمِمر من ربح أو خسارة الشركة الُمستمَمر فيها بعد تاريخ اإلستحواذ. 

د وجود ت للقيمة الدفترية عنبالتوزيعات المستلمة من الشركة الُمستمَمر فيها. قد يكون من الضروري عمل تسويا
أي تغيير في حصة المستممر في الشركة والتي قد تنتج عن تغيرات في ملكية الشركة الُمستمَمر فيها. عندما 

ويتم  رصفتتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتها في الشركة الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى 
في الحاالت التي يكون على المجموعة إلتزامات قانونية أو إعتبارية وقف إحتساب أي خسائر إضافية، بإستمناء 

 أو في حالة قيام المجموعة بدفع مبالغ نيابة عن الشركة الزميلة.

في  المبيّنة اسةالسي  المحتسبة بطريقة حقوق الملكية بحسب  اتستممارالل الدفترية  القيمة إنخفاض  تقييم يتم
 . 1(ك) 5إيضاح رقم 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2018 ديسمبر 31 فيللسنة المنتهية 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .2

 
 أساس التوحيد)يتبع( (أ

 
 المالية معامالت تم إستبعادها عند توحيد البيانات (3)

تم إستبعاد جميع المعامالت واألرصدة، وأي أرباح غير محققة نتجت عن عمليات مع شركات المجموعة عند 
إعداد البيانات المالية الموحدة. كما تم أيضاً إستبعاد األرباح الناتجة من المعامالت التي تتم بين المجموعة 

 المجموعة في هذه الشركات. ويتم استممارلكية إلى حد والشركات الزميلة والتي تم إحتسابها بطريقة حقوق الم
أيضاً إستبعاد الخسائرغير المحققة بالطريقة ذاتها، ولكن إلى الحد بحيث التكون هناك أدلة على حدوث أي 
إنخفاض في القيمة. تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة والشركات الزميلة عند الضرورة وذلك 

 طبقها المجموعة.لضمان توافقها مع السياسات التي ت
 

 معامالت بالعمالت األجنبية (ب

يتم إحتساب البنود المتضمنة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالعملة اإلقتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيها 
عة تستخدمها المجمو المجموعة )"عملة التعامل"(. يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني وهي العملة التي

 في معامالتها وكذلك في إعداد البيانات المالية.

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة. 
عامالت ومن تحويل الموجودات يتم إحتساب األرباح والخسائر الناتجة عن فرق العملة الناتجة عن سداد ممل هذه الم

والمطلوبات النقدية والتي تتم بالعمالت األجنبية في بيان الدخل وبسعر الصرف السائد في نهاية السنة. يتم إحتساب فروقات 
ظهر في أوراق مالية والتي ت ات ستممارالالعملة الناتجة عن البنود غير المالية والتي تظهر بالقيمة السوقية، كبعض ا

.إن العمالت المستخدمة من ِقبل شركات ات ستممارالبالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، في إحتياطي القيمة العادلة ل
المجموعة هي إما الدينار البحريني أو الدوالر األمريكي والذي يرتبط بالدينار البحريني. وعليه، لن تنتج فروقات من 

بيانات المالية لشركات المجموعة والتي لها عملة تعامل تختلف عن العملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية تحويل ال
 الموحدة.

 
 

 في أوراق مالية اتاستثمار (ج

 األوراق يفات ستمماراالفي صكوك. ُيستمنى من  اتاستمماروفي أوراق مالية  اتاستممارستممارات على اال هذهتشتمل 
 (.)أ( 5)إيضاح رقم  الملكية حقوق بطريقة محتسبة اتاستممارفي شركات تابعة و اتاستممارمالية كالً من ال

 التصنيف (1)

 مصنفة وأدوات ديون في اتاستممارك مصنفة أدوات إلى المالية األوراق في هااتاستممار المجموعة تصنف
 دفوعاتم تكون التي  اتستمماراال هي ديون في اتاستممارك المصنفة األدوات. الملكية حقوق في اتاستممارك

  تاستممارالا هي الملكية حقوق في اتاستممارك المصنفة األدوات. معلومة أو مابتة فيها المال ورأس األرباح
 اتذ موجودات لها أدوات تتضمن والتي ديون في اتاستممارك المصنفة األدوات مميزات فيها التتوافر التي
 .مطلوباتها جميع خصم بعد قيمة

 
 :الدين أدوات

فقط عندما تتم إدارة هذه األدوات  بالتكلفة المطفأة تظهر التيو ديون في اتاستممارك األدوات تصنيف يتم
بتعاقدات على أساس العائد أو عندما اليتم اإلحتفاظ بها لغرض المتاجرة أو عندما التكون ضمن الفئة التي تظهر 

تكلفة في ديون تظهر بال اتاستممارفي أدوات مصنفة ك ستمماربالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يتضمن اال
 .في صكوك اتاستممارالمطفأة على 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2

 استممارات في أوراق مالية )يتبع( (ج
 

 التصنيف )يتبع( (1)
 
 : الملكية حقوق في  اتستممارالا

 بالقيمة تظهر( 1: التالية الفئات إلى الملكية حقوق في اتاستممارك مصنفة أدوات في  اتستممارالا تصنيف يتم
 إستراتيجية مع متناسقة الملكية، حقوق خالل من العادلة بالقيمة تظهر( 2 أو الدخل بيان خالل من العادلة

 .ستمماراال
 

اً واحداً في أوراق مالية مصّنف بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، وتصّنف باقي استمماريمتلك البنك 
 ات  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.ستمماراال
 

 اإلحتساب وإلغاء اإلحتساب (2)

في أوراق مالية في تاريخ المعاملة وهو التاريخ الذي تقوم المجموعة فيه بالتعاقد لشراء  ستمماريتم إحتساب اال
 أو بيع الموجودات، أو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في شروط تعاقدية لهذه األداة.

عندما تنعدم حقوق إستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم  ستمماريتم إلغاء إحتساب اال
 المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد حقوق الملكية بشكل جوهري.

 
 القياس (3)

يتم مبدئياً قياس االستممارات  في أوراق مالية بالقيمة العادلة، وهي قيمة المقابل المدفوع. يتم مبدئياً إحتساب 
ليف معامالت االستممارات  التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كمصروفات في بيان الدخل. أما تكا

 مالية، فيتم إدراج تكاليف معامالتها ضمن اإلحتساب المبدئي.الوراق األاالستممارات األخرى في 
 

اإلحتساب المبدئي، يتم إعادة قياس االستممارات  المصنفة كاستممارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان  بعد
المصنفة كاستممارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم .الدخل واالستممارات

بالقيمة  رتظهة لالستممارات  المصنفة كاستممارات إحتساب األرباح والخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادل
العادلة من خالل بيان الدخل في الفترة التي تنشأ فيها هذه التغيرات وذلك في بيان الدخل. يتم إحتساب األرباح 

لالستممارات  المصنفة كاستممارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل تغيرات القيمة العادلة والخسائر الناتجة عن 
وق الملكية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ويتم عرضها ضمن بند منفصل إلحتياطي القيمة حق

ضمن حقوق الملكية. يراعى عند إحتساب أرباح أو خسائر تغيرات القيمة العادلة الفصل  العادلة لالستممارات
  االستممار. عند بيع االستمماراتحسابات  أصحاببين الجزء المتعلق بحقوق الملكية والجزء المتعلق بحقوق 

المصنفة كاستممارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، أو عند إنخفاض قيمتها، أو عند تحصيلها 
أو إستبعادها، يتم تحويل أرباح تلك االستممارات  أو خسائرها المتراكمة والتي تم إحتسابها سابقاً ضمن بيان 

 ة إلى بيان الدخل.التغيرات في حقوق الملكي
 

بعد اإلحتساب المبدئي، يتم قياس االستممارات  في ديون والتي اليتم تصنيفها ضمن االستممارات  التي تظهر 
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الربح الفعلي بعد طرح أي مخصصات 

 نخفاض في القيمة.اإل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5

 في أوراق مالية )يتبع( اتاستممار (ج

 
 مبادئ القياس (4) 

 المطفأةقياس التكلفة 

التكلفة المطفأة لموجودات أو مطلوبات مالية هي المبلغ الذي تم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية به عند 
اإلحتساب المبدئي، بعد طرح مدفوعات المبلغ األساسي، وإضافة أو طرح اإلطفاء المتراكم بإستخدام معدل 

بلغ اإلستحقاق، مخصوماً منه أي إنخفاض )بصورة مباشرة الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئياً وم
أو عن طريق إستخدام حساب مخصصات( في القيمة أو عدم إمكانية التحصيل. يشتمل معدل الربح الفعلي على 

 جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر جزءاً أساسياً من معدل الربح الفعلي.

 قياس القيمة العادلة

ادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة موجودات أو سداد مطلوبات بين طرفين ملّمين بالمعاملة وبشروط القيمة الع
المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في  تقوم. تجارية عادلة بتاريخ القياس

 لهذه األداة متى ما توفرت.  نشطسوق 

 قد. لعادلةا القيمة إلحتساب معروفةتقييم  تقنيات ،العادلة بالقيمة مدرجة الغير اتستممارالل المجموعة تستخدم
 على اًءابن تقديرها يتم ولكن سوقياً، بعضها أو النماذج هذه في إدخالها يتم التي البيانات جميع مالحظة اليمكن

 لمالزمةا والمخاطر العوائد وقياس السوق توقعات تممل التقييم نماذج في إدخالها يتم التي المعلومات. فرضيات
 .المالية األدوات لهذه

 نم وغيرها السيولة، مخاطر والطلب، العرض فروقات من عائد على للحصول التقييم تعديالت تسجيل يتم
 .ادلةع بصورة  اتستممارالا قيمة لقياس ومناسبة ضرورية هذه التقييم تعديالت بأن اإلدارة تعتقد. العوامل

 
 حا ً ات  بالتكلفة مطروستممارلم تتوفر أسعار مدرجة أو طرق أخرى مناسبة إلحتساب القيمة العادلة، تظهر االإذا 

 منها مخصصات انخفاض القيمة.
 

 موجودات التمويالت   (د
موجودات التمويالت هي عبارة عن عقود تمويالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تكون مدفوعاتها ذات طبيعة 
مابتة أو قابلة للتحديد. وتشتمل هذه الموجودات على تمويالت بعقود مرابحة، ومشاركة، وإستصناع، ووكالة. يتم 
قياس موجودات التمويالت من تاريخ نشأتها وتظهر بالتكلفة المطفأة بعد طرح مخصصات اإلنخفاض في القيمة، إن 

 وجدت.
 

 مالية، وأفرادودائع لدى ومن مؤسسات مالية، ومؤسسات غير    (هـ
على هيئة عقود متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. تكون هذه الودائع في  المصرفتشتمل على مبالغ مودعة من وإلى 

 العادة قصيرة األجل وتظهر بتكلفتها المطفأة.
 

 النقد وما في حكمه  (و
 دى البنوك )مستبعد منه حسابلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة ل

خالل مالمة أشهر أو أقل من  تستحقاإلحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي(، وكذلك ودائع لدى مؤسسات مالية 
تاريخ تمويلها، والتي تتعرض لمخاطر غير جوهرية ناتجة من تغيرات القيمة العادلة والتي تستخدمها المجموعة 

 إلدارة إلتزاماتها قصيرة األجل.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 لغرض التأجيرموجودات مشتراة  (ز
الموجودات المشتراة لغرض التأجير )اإلجارة المنتهية بالتمليك( بالتكلفة بعد طرح اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض  تظهر

وفقاً لشروط التأجير، تنتقل ملكية الموجودات الُمؤجرة للمستأجر في نهاية مدة عقد التأجير، شريطة تسديد في القيمة. 
يتم إحتساب اإلستهالك وفقاً لطريقة القسط المابت على مدى فترة التأجير. تقوم المجموعة في تاريخ  جميع أقساط اإليجار.

كل بيان للمركز المالي بتقييم إمكانية وجود أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المشتراة لغرض 
قة( قيمة الدفترية للموجودات )شاملة أقساط إيجارات مستحالتأجير. يتم إحتساب خسائر اإلنخفاض في القيمة بالفرق بين ال

 النقدية قاتالتدف تقديرات تأخذ والقيمة القابلة لإلسترداد. ُتحّمل خسائر اإلنخفاض في القيمة )إن وجدت( في بيان الدخل.
 .أخرى عوامل لىإاإلئتمان للعميل باإلضافة  تقييم واحد عميل على اإلعتماد حال فيبعين اإلعتبار  ةيالمستقبل

 
 عقارية اتاستثمار (ح

يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير، أو لغرض اإلستفادة من الزيادة في قيمتها، أو المحتفظ بها لكال الغرضين 
 بسعر التكلفة بعد طرح مصروفات االستهالك ومخصصات اإلنخفاض يةستمماراال العقارات. يتم تقييم يةاستممار كعقارات

 تتضمن العقاري. ستممارفي القيمة، إن وجدت. يشتمل سعر التكلفة على مصروفات لها عالقة مباشرة بعملية إقتناء اال
 و للف،عقاري محتفظ بها لغرض اإلستفادة من الزيادة في قيمتها  استممارمصنفة ك أراضي  قطع العقارية  اتستممارالا

 خالل ستهالكهاإ يتم المباني. إستهالكها اليتم األرض .االيجارات لتحصيل بها محتفظية ستممارالعقارات اال تتضمن مباني
 . سنة 25
 

 تطويرال قيدعقارات   (ط
لتصل  دةالمتكب تكاليفوال االعتيادي، العمل سياق في البيع لغرض تطويرها تم فلل منلتطوير ا قيدعقارات  تتكون

، أيهما أقل. حققتلتطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للا قيدعقارات حتساب إ. يتم للبيع القابلة الوضعيةبالعقارات إلى 
 التطوير نم االنتهاء تكاليفمطروحاً منه  االعتيادي، العمل سياق فيصافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر 

 .البيع ومصروفات
 

 عقارات ومعدات (ي

تظهر العقارات والمعدات بالتكلفة بعد طرح اإلستهالك المتراكم ومخصصات اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل 
ط المابت على مدى العمر العقارات على أرض اليتم إستهالكها.يتم إستهالك المعدات األخرى بإستخدام طريقة القس

سنوات. يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلفتراضي للموجودات  5إلى  3بين  اإلفتراضي المقدر لها والذي يتراوح ما
 وتعديلها إذا تطلب األمر في تاريخ كل بيان للمركز المالي.

 
 المالية األدواتإنخفاض قيمة  (ك
 

 2018 يناير 1 من ابتداء ةقالمطب السياسة
 االئتمان لمخاطر الخاضعة ضاتالتعر (1

 :على المتوقعة االئتمانية للخسائر الخسارة مخصصات المجموعة تحتسب
 البنوك لدى وأرصدة نقد -
 المالية المؤسسات لدى إيداعات -
 التمويالت موجودات -
 أقساط إيجارات مستحقة( ذلك في)بما التأجير لغرض مشتراة موجودات -
 أدوات دين بالتكلفة المطفأة  – الصكوك في استممار -
 .صادرةال ماليةال ضماناتال وعقود مسحوبة غير تمويلية التزامات -

 
 الخسائربياسها ق تمي والتيعدا التالي،  ماالمجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة،  تقيس

 :شهراً  عشر إمني لفترة المتوقعة االئتمانية
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 )يتبع( المالية األدواتإنخفاض قيمة  (ك
 

 ؛التقريرأدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما في تاريخ * 

* أدوات الدين األخرى وأرصدة البنوك التي لم تتعرض مخاطرها االئتمانية ) أي مخاطر العجز عن السداد التي تحدث 
 االحتساب المبدئي. خالل العمر المتوقع لألداة المالية( لالرتفاع بصورة جوهرية منذ

 
قد زادت كميراً منذ االحتساب المبدئي  االئتمان لمخاطر الخاضعة للتعرضاتعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 

المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تأخذ 
ابقة الس التجربةأي تكاليف أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على 

 لمجموعة، والتقييم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.ل
 30تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على األصل المالي قد ارتفعت كميراً، إذا تجاوزت مدة استحقاقه أكمر من 

 يوماً.
 المجموعة أن األصل المالي في حالة تعمر إذا:تعتبر 

 ة لخطواتلمجموعالمجموعة بالكامل، بدون لجوء لمن غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية  -
 األداة المالية )إن تم االحتفاظ بأي منها(  تحقيقممل 

 يوماً.  90مستحقة ألكمر من الالموجودات المالية  -
 

لمجموعة أن أداة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون التصنيف االئتماني مساوياً للتعريف المفهوم اتعتبر 
 ستاندرد وكالة تصنيف حسبأو أعلى   -BBBأن هذه الدرجة تساوي   تعتبر المجموعةعالمياً "الدرجة االستممارية". 

 .بوروز أند
 
ان. الخاضعة لمخاطر االئتم تعرضاتمنهجية المراحل المالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على ال مجموعةطبق الت

 في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي: ترّحل األصول من خالل المراحل المالث التالية، بناء على التغيرات
 
 لمرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً:ا

عند االحتساب المبدئي، والتي لم يكن لها أي زيادة جوهرية  االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضاتالمرحلة األولى تشمل 
شر الخسائر االئتمانية المتوقعة إلمني ع ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة. في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، أو

وهي  ،شهراً بعد تاريخ بيان المركز المالي 12شهراً هي الخسائر االئتمانية المتوقعة من أحداث التعمر المحتملة خالل 
االئتمانية على األصل الموزون باحتمالية لكن مجموع الخسائر ليست أحداث العجز النقدي خالل فترة اإلمني عشر شهراً، 

 حصول حدث الخسارة خالل اإلمني عشر شهراً القادمة.
 

 ليست منخفضة القيمة  –المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ  االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضاتالمرحلة المانية تشمل 

االحتساب المبدئي، ولكن ال يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساب الخسائر 
اتجة من أحداث ة الناالئتمانية المتوقعة لمدى الحياة. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقع

التعمر المحتملة على مدى الحياة المتوقعة لألداة المالية. الخسائر االئتمانية هي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانية مع 
 احتمالية حدوث التعمر في السداد لمدى الحياة.  
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 )يتبع( المالية األدواتإنخفاض قيمة  (ك
 

 منخفضة القيمة –الحياة المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى 
التي يوجد لها أدلة موضوعية على انخفاض القيمة كما في  االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضاتالمرحلة المالمة تشمل 

. بالنسبة لهذه دليل أنظمة مصرف البحرين المركزي في المحددة المؤشرات على بناءا تاريخ بيان المركز المالي
 تقدير حال يف االعتبار بغين تؤخذ التي القصوى الفترة. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياةالموجودات، يتم احتساب 

 .اإلئتمان لمخاطر المجموعة فيها تتعرض والتي عليها المتعاقد القصوى الفترة هي المتوقعة اإلئتمانية الخسائر
  

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 اس الخسائر االئتمانية كما يلي: يق يتمالخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية. 

 في تاريخ بيان المركز المالي كماالمالية والموجودات المشتراة لغرض التأجير غير منخفضة القيمة  الموجودات :
ركة وزات النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشلجميع العجوزات النقدية لجميع العجبالقيمة الحالية 

 وفقاً للعقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(.

  والموجودات المشتراة لغرض التأجير منخفضة القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي: موجودات التمويالت
 .المقدرة المستقبليةبالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

  لمجموعة لو تم لمستحقة لالتدفقات النقدية التعاقدية ا بينااللتزامات المالية غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق
 .استالمهاسحب االلتزامات، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة 

  المجموعة تتوقع مبالغ أي منها مطروحاً  العقد،عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض حامل 
 .استردادها

 
 .ةالمالي داةلألمتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي يتم خصم الخسائر االئتمانية ال

 
 ائتمانياً  المنخفضة التعرضات

 فضةمنخ االئتمان لمخاطر الخاضعة تعرضاتفي تاريخ كل بيان للمركز المالي، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت ال
 ائتمانياً" عند وقوع حدث أو أكمر له تأمير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة منخفض" التعرضائتمانياً. يعتبر 

 . للتعرض

 ضعيف ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية: التعرضاألدلة على أن 

 صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ 

  يوماً ؛  90خرق للعقد، ممل العجز أو التأخر في السداد، أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق 

 إعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل البنك بشروط ال تعتبرها البنك في ظروف أخرى؛ 

 من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ 

 اء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية. ركود أو اختف 
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
ن م التأجير لغرض المشتراة والموجودات ،مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةطرح  يتم

  إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
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 )يتبع( المالية األدواتإنخفاض قيمة  (ك
 

 2018 يناير 1 قبل المطبقة السياسة
تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان للمركز المالي بتقييم وجود أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة أي من 
الموجودات. األدلة الموضوعية على اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية يمكن أن تشمل عجز أو تأخر المقترض في 

يكلة التمويل أو المبلغ المدفوع مقدماً من قبل المجموعة بشروط ال تعتبرها المجموعة ممالية في ظروف السداد، أو إعادة ه
أخرى، أو وجود مؤشرات على أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه، أو الركود في سوق نشطة لألوراق المالية، أو 

ية في وضع مدفوعات المقترضين أو الُمصِدر في أي معلومات ُمالحظة تتعلق بمجموعة من الموجودات كتغيرات سلب
المجموعة، أو األوضاع اإلقتصادية المتالزمة مع العجز في المجموعة. إضافة إلى ذلك، فإن وجود أي إنخفاض جوهري 

ى لأو إنخفاض لفترة طويلة في القيمة العادلة بسعر أقل من سعر التكلفة لالستممارات في األوراق المالية يعتبر دليالً ع
 إنخفاض القيمة.

 

 الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة (1
 الذممو( ديون في كاستممارات مصنفة أدواتالصكوك )  في واستممارات التمويالت موجودات على الموجودات هذه تشتمل
 لهذه دفتريةال القيمة بين بالفرق المطفأة بالتكلفة تظهر التي التمويل موجودات قيمة في اإلنخفاض قياس يتم. المدينة

 يتم. وداتالموج لهذه األصلي الفعلي الربح بمعدل مخّفضة المتوقعة النقدية للتدفقات الحالية والقيمة المالية الموجودات
 سائرخ إنكمام إلى الحق حدث يؤدي عندما. القيمة في اإلنخفاض مخصصات حساب في الدخل بيان في الخسائر إحتساب

 تاألصول المشطوبة في السنوا من المسترجعة المبالغ. الدخل بيان في الخسائر هذه عكس يتم القيمة، في اإلنخفاض
 نخفاضإل أدلة أي اإلعتبار بعين المجموعة تأخذفي بيان الدخل.  القيمة إنخفاض مخصصاتمجموع  منالسابقة يتم طرحها 

 .وجماعي فردي أساس على المطفأة بالتكلفة تظهر التي المالية الموجودات قيمة
 

يتم تقييم اإلنخفاض في القيمة لجميع الموجودات المالية التي تعتبر جوهرية بصورة فردية. جميع الموجودات المالية التي 
وجدت غير منخفضة القيمة بصورة فردية يتم فحصها بشكل جماعي إلنخفاض القيمة الذي تم تكّبده ولكن لم يتم تحديده 

تعتبر جوهرية بصورة فردية يتم تقييم اإلنخفاض في قيمتها عن طريق جمع تلك الموجودات  بعد. الموجودات المالية التي ال
 التي لها خصائص مخاطر متشابهة.

 
 االستثمارات  في حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية (2

في حالة االستممارات  في األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تظهر بالقيمة العادلة، يعتبر وجود 
أي إنخفاض جوهري أو أي إنخفاض لفترة طويلة في القيمة العادلة لألوراق المالية وبسعر أقل من سعر التكلفة دليالً على 

من تكلفته،  %30المجموعة أن اإلنخفاض يكون جوهرياً عندما تنخفض بنسبة تفوق حدوث إنخفاض في قيمتها. َتعتبر 
والتي  -أشهر إنخفاضاً لفترة طويلة. وفي حالة وجود ممل هذه الدالئل، يتم تحويل الخسائر المتراكمة  تسعةولمدة تتجاوز 

ستممار ح أي خسائر إنخفاض في قيمة ذلك االتظهر بحساب الفرق بين تكلفة اإلستحواذ وبين القيمة العادلة الحالية، بعد طر
فاض عكس خسائر مخصصات اإلنخ من بيان حقوق الملكية إلى بيان الدخل. يتم الحقاً  -تم إحتسابها سابقاً في بيان الدخل 

 في قيمة أدوات االستممار في حقوق الملكية، والتي تم إحتسابها في بيان الدخل، من خالل حقوق الملكية.
 

 ياسقنخفاض في القيمة بسبب عدم توفـّر أدوات منها مخصص اإل ستممارات  التي تظهر بالتكلفة مطروحاً بالنسبة لال
عادلة، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة كل استممار القيمة لل موموقة

صادية. يتم إحتساب مخصص إنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة عن طريق تقييم المؤشرات المالية أو التشغيلية أو اإلقت
 أقل من تكلفة االستممار. دادالتقديرية القابلة لإلستر
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  غير الماليةإنخفاض قيمة الموجودات  (ل

 بيان كل تاريخ في( أعاله مبينة الغير المالية)الموجودات  المالية غير لموجوداتها الدفترية القيمة بمراجعة المجموعة تقوم
 القيمة رتقدي يتم الدالئل، هذه ممل وجود عند. قيمتها في إنخفاض حدوث يمبت قد دليل أي وجود لتقييم المالي للمركز
 العادلة بقيمتها أو المستغلة بقيمتها إما موجودات ألي لإلسترداد القابلة القيمة تقدر. الموجودات لهذه إسترجاعها المتوقع

 قيمتها وجوداتم ألي الدفترية القيمة تجاوزت إذا القيمة في اإلنخفاض خسائر تحتسب. أكبر أيهما البيع، تكاليف طرح بعد
 فقط القيمة يف اإلنخفاض خسائر عكس يتم. الدخل بيان في اإلنخفاض خسائر إحتساب يتم. إستردادها المتوقع التقديرية

 . إستردادها المتوقع القيمة لتحديد المستخدمة التقديرات تغّير وعند الخسائر هذه إنتفاء تبين مؤشرات وجود عند

تقدير القيمة المستغلة، يتم تخفيض التدفقات النقدية المتوقعة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم يعكس تقييم  عند
السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لموجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدية. تحتسب خسائر اإلنخفاض 

ي موجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدية قيمتها التقديرية المتوقع إسترجاعها. في القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية أل
يتم إحتساب خسائر اإلنخفاض في القيمة في بيان الدخل. يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة فقط عند وجود مؤشرات 

لمحتسبة ترجاعها. اليتم إطفاء الشهرة اتبين إنتفاء هذه الخسائر وعند تغّير التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المتوقع إس
على حده وإنما يتم إختبارها سنوياً إلنخفاض القيمة ويتم إحتسابها بالتكلفة بعد طرح الخسائر المتراكمة لإلنخفاض في 

، لم يحتسب 2018ديسمبر  31كما في  .حده على المحتسبة الشهرة قيمة في اإلنخفاض خسائر عكس اليتمالقيمة. 
 هرة. المصرف أي ش

 
 حسابات جارية للعمالء (م

 مالتالمعا قياس يتم. المصرف قبل من إستالمها عند( يةستمماراال)غير  الجارية الحسابات في األرصدة إحتساب يتم
 في الدفترية هابقيمت الحسابات هذه قياس يتم. التعاقد بتاريخ المصرف ِقبل من وإستالمها تحقيقها المتوقع النقدية بالقيمة
 .المحاسبية الفترة نهاية

 
 ستثمارحسابات اال حقوق أصحابحقوق  (ن

صرف وله حرية التغير مقيدة،  استممارحسابات  في المصرفأمواالً يحتفظ بها  ستممارتممل حقوق أصحاب حسابات اال
أموالهم بالطريقة التي يراها مناسبة من غير وضع  استممارب المصرف ستممارها. يخول أصحاب حسابات االاستممارفي 

 هذه األموال. استممارقيود من حيث المكان والطريقة والغرض من 
 

. من إجمالي اإليراد من حسابات ستمماررسوم إدارة )رسوم مضارب( على أصحاب حقوق اال المصرفيحتسب 
اطي توفير المخصصات، واإلحتياطيات )إحتي بعد ممارست، يتم تخصيص اإليراد العائد إلى أصحاب حسابات االستمماراال

كمضارب. يتم تخصيص اإليراد من قبل إدارة  المصرف( وبعد طرح حصة ستممارمعادلة األرباح وإحتياطي مخاطر اال
يتم تخصيص اإليراد من قبل  .ستممارضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط حسابات اال المصرف

. يتم تخصيص الدخل ستممارالمجموعة ضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط حسابات االإدارة 
فقط بين حاملي األسهم وأصحاب حسابات  ستممارالمكتسب من مجموعة الموجودات الممولة من حقوق حاملي حسابات اال

األموال واليتم تحميلها على أصحاب حسابات  ات. يتحمل المصرف المصروفات اإلدارية المتعلقة بإدارة هذهستمماراال
 . ستمماراال

يفرض البنك مخصصاً محدداً ومخصصاً جماعياً على حقوق ملكية المساهمين. ال تخضع المبالغ المستردة من هذه 
 وحقوق ملكية المساهمين.  ستممارالموجودات منخفضة القيمة للتخصيص بين حاملي حسابات اال

بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة األرباح ومخاطر االستممارات.  ستممارتظهر حسابات اال
من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم المضارب، وذلك  المصرفإحتياطي معادلة األرباح هو المبلغ الذي يخصصه 

من االستممارات . إحتياطي مخاطر االستممار هو المبلغ بهدف المحافظة على مستوى معين من العوائد ألصحاب الودائع 
من إيرادات أصحاب حسابات االستممار، بعد إحتساب رسوم المضارب، وذلك لغرض تعويض  المصرفالذي يخصصه 

أي خسائر مستقبلية قد يتعرض لها أصحاب حسابات االستممار. ينتج عن إنشاء هذه االحتياطيات زيادة في المطلوبات 
 ة بحقوق أصحاب حسابات االستممار.المتعلق
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2
 

 المقيدة ستثمارحسابات اال (س
المقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب هذه الحسابات المقيدة وما شابهها حيث يقوم  ستممارتممل حسابات اال

 ممارستأموال حسابات اال استمماربإدارتها إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. يتم  استمماربصفته مدير  المصرف
المقيدة في مشاريع محددة بناءاً على توجيهات أصحاب هذه الحسابات. اليتم إدراج الموجودات المحتفظ بها تحت هذا 

 في البيانات المالية الموحدة.  المجموعةالتصنيف ضمن موجودات 
 

 الضمانات المالية (ع
حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب الضمانات المالية هي عقود تـُلزم المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض 

فشل َمدين معين عن تسديد دفعات عند حلول أجلها وفقاً لشروط أداة الدين. يتم إحتساب عقد الضمان المالي من تاريخ 
ح بإصداره. يتم إحتساب المطلوبات الناشئة من عقود الضمانات المالية بالقيمة الحالية للدفعات المقدرة، وذلك عندما يص

 تسديد هذه الدفعات وفقاً لعقد الضمان محتمالً.
 

 أسهم الخزينة (ف
يتم إحتساب المبلغ المدفوع والذي يشمل جميع المصروفات التي لها عالقة مباشرة بعملية اإلستحواذ على أسهم الخزينة 

 يتمة. الكتغير في حقوق الملكيفي بيان حقوق الملكية. يظهر المبلغ المستلم من بيع أسهم الخزينة في البيانات المالية 
 حتساب أي ربح أو خسارة في بيان الدخل من بيع أسهم الخزينة.إ

 
 اإلحتياطي القانوني (ص

بالمائة من ربح السنة إلى اإلحتياطي  10، يتم تحويل نسبة 2001بموجب متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 
بالمائة  50القانوني والذي اليتم توزيعه عادة إال في حال التصفية. يجوز إيقاف هذا اإلستقطاع عندما يبلغ اإلحتياطي نسبة 

 المدفوع. المصرفمن رأس مال 
 

 إحتساب اإليراد (ق
 

 على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد بإستخدام معدل الربح الفعلي.إيراد عقود المرابحات والوكاالت يتم إحتساب 
 

 التي تبدأ وتنتهي خالل فترة مالية واحدة في والمضاربة بعقود المشاركةالمتعلقة  المصرفيتم إحتساب أرباح وخسائر 
تها )إنتهاء العقد(. إذا كانت هذه العقود تتخلل أكمر من فترة مالية، يتم إحتساب األرباح بالمقدار بيان الدخل وقت تصفي

 عقد.الالذي توزع فيه هذه األرباح خالل تلك الفترة ووفقاً لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص عليها في 
 

 وهامم الربح بإستخدام طريقة نسبة اإلنجاز. إيراد اإلستصناعيحتسب 
 

)اإلجارة المنتهية بالتمليك( بالتناسب مع الفترة الزمنية التي يغطيها  إيراد الموجودات المشتراة لغرض التأجيريتم إحتساب 
 اإليجار.

 
بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية  الودائع وتكاليف إيراداتوكذلك  الصكوك من إيراديتم إحتساب 

 التي تغطيها هذه األدوات.
 

 عند نشوء حق اإلستالم. إيرادات أرباح األسهميتم إحتساب 
 
 بطريقة القسط المابت على فترة عقد اإليجار. اإليجار يرادإ إحتساب يتم
 
 
 
 



 

 28                         المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2018ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 

 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2
 

 إحتساب اإليراد )يتبع( (ق
 

أة ويتم تظهر بالتكلفة المطفمن معدل الربح الفعلي لألدوات المالية التي  جزءاً رئيسياً  الرسوم وإيرادات العموالت تعتبر
إضافتها عند قياس معدل الربح الفعلي لهذه الموجودات المالية. يتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى، بما في ذلك 
رسوم خدمة الحسابات، وعمولة البيع، ورسوم اإلدارة، ورسوم عرض وترتيب األسهم، ورسوم ترتيب التكتالت، متى تم 

 عالقة.تقديم الخدمات ذات ال
 
 اإليرادات المخالفة للشريعة اإلسالمية (ر

بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع أحكام الشريعة اإلسالمية. لذلك، ُتَجّنب جميع اإليرادات  المصرفيلتزم 
 في أعمال الخير. المصرفالمخالفة للشريعة اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية التي يستخدمها 

 
 الزكاة (ش

، وبإستخدام طريقة صافي الموجودات. ""الزكاة( 9تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقاً لمعيار المحاسبة المالية رقم )
تقوم المجموعة بإخراج الزكاة على اإلحتياطي القانوني واألرباح المستبقاة في نهاية السنة في حين يتوجب على المساهمين 

بإحتساب نسبة الزكاة الواجب على المساهمين إخراجها بصورة سنوية.  المصرفإخراج ما تبقى من مبلغ الزكاة. يقوم 
غير  ات مارستمالتقوم هيئة الرقابة الشرعية بالموافقة على النسبة التي تم إحتسابها إلخراج الزكاة. إن إخراج الزكاة عن ا

 أصحاب هذه الحسابات.ولية ؤمسالمقيدة والحسابات األخرى هو من 
 

 الموظفينمنافع  (ت

 المنافع قصيرة األجل (1)
تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم إحتسابها كمصروفات متى تم تقديم الخدمة 
ذات العالقة. يتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن مكافآت نقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة في 

قانوني أو حكمي نتيجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقديمها وأن هذا األرباح إذا كان على المجموعة إلتزام 
 اإللتزام يمكن قياسه بطريقة موموقة.

 
 منافع نهاية الخدمة (2)

أمين ن حسب نظام الهيئة العامة للتييتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق اإلجتماعية الخاصة بالموظفين البحريني
ومن  المصرفددة"، حيث يتم بموجبه تحصيل إشتراكات شهرية من اإلجتماعي، وهو "نظام إشتراكات مح

كمصروف في بيان الدخل  المصرفالموظفين على أساس نسبة مئوية مابتة من الراتب. يتم إحتساب مساهمة 
 متى إسُتِحقت.

 
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل مابتة مكافأة نهاية خدمة وفقاً لنصوص قانون العمل 
البحريني، وذلك على أساس مدة الخدمة والتعويض النهائي. يتم عمل مخصص لهذه اإللتزامات غير الممولة 

 .ماليةال البياناتوذلك على إفتراض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل في تاريخ 
 

 تصنف هذه المنافع على أساس "نظام منافع محددة" ويتم إحتساب أي زيادة أو نقص فيها في بيان الدخل.
 

وية والموظفون شهرياً بنسبة مئ المصرفكذلك نظام توفير إختياري للموظفين، حيث يساهم  المصرفيوجد لدى 
. يصنف هذا المصرفأعضاؤه موظفون في مابتة من الراتب. تتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء 

كمصروفات في بيان الدخل  المصرفالبرنامج في طبيعته كنظام إشتراكات محددة، ويتم إحتساب مساهمات 
 متى إسُتِحقت.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2
 

 منافع الموظفين )يتبع( (ت
 

  الموظفين حوافز برنامج (3)
 القيمةب كمصروف،الموظفين على أساس َمنح أسهم  فزاحو برنامج وفق للموظفين الممنوحة األسهم إحتساب يتم

. يتم تعديل حلمنمع زيادة مقابلة في حقوق الملكية على فترة استحقاق الموظفين لهذه ا المنح بتاريخ لألسهم العادلة
المبلغ المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد األسهم الممنوحة والتي من المتوقع استيفاء شروط الخدمات 

ط الخدمات تستوفي شرو لم التي المنحوفقاً لعدد األخير  فيلها، ليكون المبلغ المحتسب  غير سوقي وشروط األداء
 بتاريخ المنح. لها سوقيال غير وشروط األداء

 
 الشروط، هذه ممل لتعكسالقيمة العادلة بتاريخ المنح ب هاقياس يتم فإنه استحقاق، شروط التملك التي منحلل بالنسبة 

 .والفعلية المتوقعة النتائج بين الفرق يصل ما هناك يوجد وال
 

 ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارةأرباح األسهم  (ث
 تحتسب أرباح األسهم ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كمطلوبات في الفترة التي يتم اإلعالن عنها.

 
 اإلحتساب في تاريخ التداول (خ

 التاريخ هوو التداول، تاريخ في اإلعتيادية بالطريقة تمت والتي المالية الموجودات وبيع شراء عمليات جميع إحتساب يتم
 .الموجودات بيع أو بشراء المجموعة فيه قامت الذي

 
 التسويات (ذ

يتم تسوية الموجودات والمطلوبات المالية فقط عندما تكون هناك حقوق تسوية قانونية أو حقوق تسوية من وحي الشريعة 
 المطلوبات معاً.قابلة للتنفيذ وتعتزم المجموعة القيام إما بسداد صافي المبلغ، أو بتسجيل الموجودات وسداد 

 
 المخصصات (ض

ن يمك المصرفيتم إحتساب مخصصات، بناءاً على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أو ُحكمية على 
 قياسها بطريقة موموقة مع إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع إقتصادية يتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات.

 
 ستثماروحسابات أصحاب اال ودائعال حماية برنامج (ظ

 و دائعالو حماية ببرنامج الجارية والحسابات استممار حسابات في المصرف لدى بها يحتفظ التي األموال تغطية يتم
( لسنة 34مصرف البحرين المركزي وفقاً لقرار رقم ) أنظمة بموجب تأسيسه تم الذي)"البرنامج"(  ستممارحسابات اال

2010. 
 وسقف ة،ومحدد معينة إلستبعادات وتخضع المصرف لدى بها يحتفظ التي المستحقة الحسابات كل على البرنامج يطبق

 .الودائع حماية ومجلس الودائع حماية برنامج تأسيسب المتعلقة األنظمة من وغيرها المبالغ لمجموع
 

 الموجودات حيازة استرداد  ( غ
يتم تملك العقارات في بعض األحيان بعد غلق الرهن على موجودات التمويالت متخلفة السداد والمتعمرة. يتم قياس 

 العقارات المستردة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً مصاريف البيع، أيهما أقل. 
 

 األجل متوسط تمويل(   أأ
 يسجلو لتعاقدافي تاريخ  التمويل إحتساب يتم. مرابحةعقد  خاللمن  عليه الحصول تم تمويل األجل المتوسط التمويل يممل

 بالتكلفة المطفأة.
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 نقد وأرصدة لدى البنوك .6
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2018  2017 
    
 8.134  8.130 نقد

 24.461  55.551 البنوك لدى أرصدة
    :المركزي البحرين مصرف لدى حسابات

 25.732  14.950 حساب جاري - 
 17.460  20.820 حساب اإلحتياطي - 

 -  (50) القيمة في اإلنخفاض مخصصات: يطرح

 99.401  75.787 

 
 

 حساب اإلحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر ألغراض العمليات اليومية.
 
 

 مالية مؤسسات لدى ودائع .7
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

 33.998  43.689 والوكاالت المرابحات ودائع إجمالي
 (27)  (50) مؤجلة أرباح: ُيطرح
 (2)  (2) القيمة إنخفاض مخصص: يطرح

 43.637  33.969 

 
 

  (.%1.59: 2017ديسمبر  31) %2.92 ةنسب 2018بلغ متوسط الربح السنوي على الودائع لدى مؤسسات مالية لسنة 
 (.دينار بحريني 32.921: 2017 ديسمبر 31) بحريني دينار 42.590 أقل أو يوم 90 خالل المستحقة المالية الودائع بلغت
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 التمويالت موجودات .8
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

 335.064  338.012 مرابحة
 6.918  3.541 مشاركة

 21.482  5.007 وكالة
 1.137  1.049 مضاربة
 -  2.054 إستصناع

 349.663  364.601 
 (10.097)  (22.023)  القيمة إنخفاض مخصص: ُيطرح

    

 327.640  354.504 

 
 ألف دينار بحريني(. 23.039: 2017ألف دينار بحريني ) 25.088تشتمل عقود المرابحة على أرباح مؤجلة تبلغ 

 
 

 الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القيمة كما يلي:
 

 المجموع 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2018
     

 20.046 7.778 9.621 2.647 2018 يناير 1 في
 - 2.247 (4.792) 2.545 المراحل بين الحركة صافي 

 (1.566) (1.566) - - شطب
 3.543 5.107 (1.134) (430) لسنةل مخصصال صافي

 22.023 13.566 3.695 4.762 2018 ديسمبر 31 في

 
 

 اإلجمالي جماعية محددة 2017
    

 18.568 3.404 15.164 2017 يناير 1 في
 4.757 (37) 4.794 لسنة ل مخصصال صافي
 (13.228) - (13.228) شطب

 10.097 3.367 6.730 2017 ديسمبر 31 في
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 صكوكال في اتاستثمار .9
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

    المطفأةبالتكلفة  – دين أدوات
 112.971  161.327 ة *سعرصكوك مُ  - 
 1.565  1.317 ة سعرصكوك غير مُ  - 

 (1.189)  (1.320) القيمة في اإلنخفاض مخصصات: ُيطرح

 161.324  113.347 

 
 

مقابل تمويل متوسط األجل  مرهونة( دينار ألف 48.888: 2017) بحريني دينار ألف 48.888بقيمة  صكوك تتضمن* 
 (.15 اإليضاح( )راجع دينار ألف 41.308: 2017) بحريني دينار ألف 41.357 بقيمة

 
 

 التأجير لغرض مشتراة موجودات. 10
 

 2018  2017 
    

    التكلفة
 104.816  119.995 يناير 1 في

 21.873  31.446 السنة خالل إضافات
 (6.694)  (12.489) السنة خالل تسويات/  سداد

 119.995  138.952 ديسمبر 31 في

    
    المتراكم اإلستهالك

 11.977  22.802 يناير 1 في
 13.415  11.400 السنة إستهالك

 (2.590)  (3.928) السنة خالل سداد

 22.802  30.274 ديسمبر 31 في

 97.193  108.678 ديسمبر 31 في الدفترية القيمة صافي

 

ألف دينار بحريني(.  8.590: 2017) 2018ديسمبر  31ألف دينار بحريني في  11.525بلغت أقساط اإليجارات المستحقة 
: 2017ألف دينار بحريني ) 245 بمبلغ 2و1 للمرحلة المتوقعة االئتمانية الخسائرمن صافية  هيأقساط اإليجارات المستحقة 

 بلغت (.ألف دينار بحريني 79: 2017) 2.211بمبلغ  3االئتمانية المتوقعة للمرحلة  الخسائروألف دينار بحريني(  1.052
 31دينار بحريني ) ألف 725مخصصات اإلنخفاض في القيمة المحتسبة على أقساط اإليجارات المستحقة خالل السنة 

 (.بحريني دينار ألف 173: 2017ديسمبر 
 

ألف دينار  85.644صافي القيمة الدفترية لموجودات مشتراة لغرض التأجير على تمويالت للمستهلكين بلغت  يتضمن
 .ألف دينار بحريني( 88.984: 2017بحريني )
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 مالية أوراق في اتاستثمار .11
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

    الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة
 13.148  13.148 ة )بالقيمة العادلة(سعرأسهم حقوق ملكية غير مُ  - 

    
    الملكية حقوق بيان خالل من العادلة بالقيمة

 بالتكلفة تظهر) سعرةم غيرملكية  حقوقأسهم  - 
 51.931  51.972 وُيطرح منها اإلنخفاض في القيمة(*   

 (12.876)  (15.081) القيمة في اإلنخفاض مخصصات: ُيطرح

 50.039  52.203 

 
 في اتمماراست على الملكية حقوق بيان خالل من العادلة بالقيمة تظهر والتي المسعرة غيرال الملكية حقوق أسهم تتضمن* 

 بعد التكلفةب  اتستممارالا هذه إحتساب يتم. لها بالترويج المجموعة قامت مشاريع في اتاستممار تممل أو مقفلة شركات
 لتخارجا المجموعة تنوي. العادلة للقيمة موموقة قياس أداة أو السوق سعر توفر لعدم وذلك القيمة إنخفاض مخصص طرح

 وأ األصول األساسية بيع أو إستراتيجية، بيع عمليات أو خاصة، عروض طريق عن إما أساساً   اتستممارالا هذه من
 .عام أولي طرح طريق عن

 
: 2017ديسمبر  31ألف دينار بحريني ) 2.205مخصصات اإلنخفاض في القيمة التي تم إحتسابها خالل السنة  بلغت

 حقوق الملكية التي تظهر بالتكلفة.  أسهمألف دينار بحريني( على  1.311
 

 ( بحريني ألف 2.988 :2017) شئ ال بقيمة  بالكاملالقيمة  منخفضة استممارات بشطبالمجموعة  قامتخالل السنة، 
 

 عقارية اتاستثمار .12

 

 2017 2018 مباني أراضي 
 المجموع المجموع   

     التكلفة
 22.866 20،992 1،825 19،167 يناير 1 في

 - 105 - 105 إضافة
 (1.084) (3.016) (1.825) (1.191) بيع

 (790) - - - (19 إيضاح)االنخفاض مخصصات

 20.992 18.081 - 18.081 ديسمبر 31 في

     متراكم إستهالك
 1.358 1.371 1.371 - يناير 1 في

 73 - - - السنة إستهالك
 (60) (1.371) (1.371) - بيع

 1.371 - - - ديسمبر 31 في

 19.621 18.081 - 18.081 ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 
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 ومعدات عقارات. 13
 

 

  أرض
 و أثاث

 تجهيزات
 أجهزة
 حاسوب

 مركبات
 ومعدات
 أخرى

2018 
 اإلجمالي

2017 
 اإلجمالي

       
       التكلفة

 16.216 16.169 542 4.490 4.423 6.714 يناير 1 في
 391 674 30 595 49 - إضافات
 (438) - - - - - استبعاد

 16.169 16.843 572 5.085 4.472 6.714 ديسمبر 31 في

       المتراكم اإلستهالك
 8.008 8.414 406 3.800 4.208 - يناير 1 في

 411 564 53 434 77 - السنة إستهالك
 (5) - - - - - استبعاد

 8.414 8.978 459 4.234 4.285 - ديسمبر 31 في

       في الدفترية القيمة صافي

 7.755 7.865 113 851 187 6.714 2018ديسمبر  31

       الدفترية القيمة صافي

  7.755 136 690 215 6.714 2017ديسمبر  31 في

 
 
 وأفراد مالية غير مؤسسات من ودائع .14

 

 ديسمبر 31 
2018 

 
 ديسمبر 31

2017 
    

 14.853  48.325 مالية غير مؤسسات
 46.506  72.145 أفراد

 120.470  61.359 

 

: 2017ألف دينار بحريني ) 4.188 بقيمةوتشمل أرباح مؤجلة  ووكالة تممل هذه المبالغ ودائع في صيغة عقود مرابحة
 (.بحريني دينار ألف 1.856

 
 

 األجل متوسط تمويل. 15

  (بحريني ردينا ألف 41.308: 2017)  دينار بحريني ألف 41.357 بمبلغمتوسطة األجل  ةمرابح تسهيلينعلى  المصرفحصل 
.(بحريني دينار ألف 48.888: 2017) ألف دينار بحريني 48.888 بقيمةصكوك  في باستمماراتمضمونة 
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 أخرى مطلوبات .16

 

 ديسمبر 31 
2018 

 
 ديسمبر 31

2017 
    

 2.860  4.278 مستحقة مضاربات أرباح
 189  245 للموظفين دائنة ذمم

 674  708  الدفع مستحقة وزكاة خيرية أعمال
 27  27 إستصناع عقود مستحقات

 4.203  5.254 مستحقة ومصروفات أخرى دائنة ذمم

 10.512  7.953 

 

 
 ستثماراال حسابات حاملي حقوق  .17

 وجوداتالم في ةمع المجموع مشتركة بصورة هااستممارب ويقوم ستمماراال حسابات حاملي من المستلمة األموال المصرف يدمج
 : التالية

 

 ديسمبر 31 
2018 

 
 ديسمبر 31

2017 
    

 24.461  55.550 البنوك لدى أرصدة
 17.460  20.820 المركزي البحرين مصرف لدى اإلحتياطي حساب
 33.969  43.637 مالية مؤسسات لدى ودائع
 113.199  161.327 صكوك – ديون في كاستممارات مصنفة أدوات

 170.729  65.039 التمويالت موجودات

 346.373  359.818 

 
 

 (.الشيء: 2017) 2018 ديسمبر 31كما في  ال شيء ستممارمخاطر اال إحتياطي رصيدو معادلة األرباح  إحتياطي رصيد بلغ
 
 هماألس حاملي بين ستمماراال حسابات حاملي حقوق من الممولة الموجودات مجموعة من فقط المكتسب الدخل تخصيص يتم

 .ستمماراال حسابات على إدارية مصروفات أي المصرف يحتسب لم. اتستمماراالحسابات  وأصحاب
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 )يتبع( االستممار حسابات حاملي حقوق. 17
 

 :االستممار حسابات أصحابالمصرف و  مساهمي بين ةالموزع ااألرباح متوسط يلي فيما
 

 2018  2017 

 مساهمي 
 المصرف

 أصحاب
 حسابات
 االستممار

 مساهمي 
 المصرف

 أصحاب
 حسابات
 االستممار

 %26.66 %73.34  21.34%  78.66%  * شهرية مضاربة
 %41.42 %58.58  45.59%  54.41%  شهور 3 مضاربة
 %44.70 %55.30  50.69%  49.31%  أشهر 6 مضاربة
 %62.01 %37.99  70.50%  29.50%  شهر 12 مضاربة
 %19.45 %80.55  76.72%  23.28%  شهر 18 مضاربة
 %74.37 %25.63  78.85%  21.15%  شهر 24 مضاربة
 %87.78 %12.22  85.30%  14.70%  شهر 36 مضاربة

 

 الطلب تحت مضاربة وحساباتالوافر و  التوفيرو حسابات تتضمن*

 
بمتوسط حصة المضارب  مقارنة( %41.86 :2017) %41.82 االستممار أرباح إجمالي من كنسبة المضارب حصة بلغت، السنة خالل

 (.%16.94: 2017) %20.38 متوسطها بلغ مضارب رسوم عن تنازل البنك فإن وبالتالي،. االستممار حسابات أصحاب معالتعاقدية 
 

 اعد أخرى أسس على المستلمة األخرى واألموال الجارية الحسابات استممار من المحققة األرباح فيالمصرف  يتشارك ال
 . المضاربة عقود

 
جميع األموال التي تم جمعها من أصحاب حسابات االستممار يتم تخصيصها للموجودات على أساس األولوية، بعد تجنيب مبلغ نقدي محدد 

 بغرض المحافظة على السيولة. وودائع لدى البنوك
 
 

 المال رأس. 18

  

 ديسمبر 31 
2018 

 
 ديسمبر 31

2017 
    

    :به المصرح
 300.000  300.000 دينار بحريني للسهم الواحد 0.100سهم عادي بواقع  3.000.000.000

    :والمدفوع الصادر
 (1.050.000.000: 2016سهم عادي ) 1.050.000.000

 105.000  105.000 دينار بحريني للسهم الواحد 0.100بواقع 

 

 فئة واحدة فقط من أسهم حقوق الملكية ويتمتع حملة هذه األسهم بحقوق تصويت متساوية. المصرفيوجد لدى 
 

 (.سهما90.644.113: 2017سهماً )101.081.714 بأسهم خزينة تبلغ  المصرف، يحتفظ 2018ديسمبر  31بتاريخ 
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 . رأس المال )يتبع(18
 

أو أكمر من عدد  %5وعدد األسهم التي يملكونها والتي تممل نسبة  فيما يلي بيان بأسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين
 األسهم المتداولة:

 

 األسهم عدد الجنسية 

 من النسبة
 عدد إجمالي

 المتداولة األسهم
)%( 

 47.000 493.490.918 البحرين تم المالية *إف إمجموعة جي 
 9.98 104.779.110 اإلمارات المحدودة غولديلوكس االستممار شركة

 9.37 96.125.759 البحرين .م.بمالخليجي التجاري  المصرف
 8.41 88.322.425 اإلمارات .م.عم اإلسالمي اإلمارات مصرف

 

 أصولحتفاظ بها في شركة تم اإل (%47: 2017) المصرفمن رأس مال  %47هذه األسهم  تممل ،2018ديسمبر  31في  كما*

 .ةالمالي التقارير ألغراض للمصرف األم الشركة تعتبر والتي ة،تم الماليإف إمجموعة جي  عن نيابة التجاري الخليجي المصرف
 
 

 الصكوك من إيراد. 19
 

 2018  2017 
    

 4.628  6.489 صكوك – دين أدوات من أرباح
 108  (112) صكوك بيع من/ )خسائر( أرباح

 6.377  4.736 

 

 
 الموظفين تكلفة. 20

 

 2018  2017 
    

 5.679  6.075 ومنافع قصيرة األجل رواتب
 852  929 إجتماعية تأمينات مصروفات
 143  171 األخرى الموظفين مصروفات

 7.175  6.674 
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 أخرى  تشغيلية مصروفات.21
 

 2018  2017 
    

 1.114  1.037 الَمكاتب تكلفة
 534  437 وتسويق إعالنات تكاليف
 757  825 مهنية أتعاب
 446  483 المعلومات تقنية

 356  441 اإلدارة مجلس مصروفات
 313  300 اإلتصاالت مصروفات
 537  495 التوزيع قنوات مصروفات
 991  670 أخرى إدارية مصروفات
 411  564  إستهالك مصروفات

 5.252  5.459 

 
 

 القيمة في اإلنخفاض مخصصات صافي.22
 

 2018  2017 
    

 -  50 مالية ومؤسسات بنوك لدى وودائع أرصدة
 4.757  3.543 تالتمويال موجودات
 396  (100) صكوكفي  استممارات
 173  725 أقساط إيجارات مستحقة( ذلك في)بما  التأجير لغرض مشتراة موجودات
 1.311  2.205 (11 رقم)إيضاح  الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة تظهر استممارات
 790  - (12 رقمعقارية )إيضاح  استممارات
 43  -  أخرى موجودات
 -  (135) مالية وضمانات إلتزامات

 6.288  7.470 

 
 

 . نظام حوافز الموظفين باألسهم23

أغراض خاصة، لإلحتفاظ بأسهم أسست المجموعة شركة حوافز خليجي لإلدارة م.م.ب )م( )"حوافز"(، وهي شركة ذات 
 المستفيدين وفق النظام.

 
على نظام حوافز الموظفين باألسهم  2015مارس  30وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 

)"النظام"(، والذي يتفق مع الممارسات السليمة للمكافآت لمصرف البحرين المركزي. طبقاً لنظام الحوافز باألسهم، يتم منح 
 كمكافأة نظير أدائهم. المصرفبعض الموظفين المؤهلين أسهم 

 
رة ولكن سيتم إصدارها على فترة مالث سنوات من تاريخ المنح. وفقاً للنظام، فإن أسهم المنحة لكل سنة أداء ستستحق مباش

تخضع أسهم المنحة لفترة إحتفاظ إضافية تمتد لستة أشهر من تاريخ إنتهاء الفترة المؤجلة، وبعد ذلك يسمح للموظفين ببيعها 
مصادرة ب لمصرفة لمجلس إدارة افي السوق بدون أي شروط. يسمح النظام للجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة اإلدارية التابع

 أو إلغاء األسهم غير الممنوحة، إذا كان ذلك مناسباً، في بعض الحاالت المعينة.
 

سهماً(.  4.643.765: 2017سهماً ) 2.746.957، كانت شركة حوافز تحتفظ بما مجموعه 2018ديسمبر  31كما في 
سهماً(  إلى الموظفين وفقاً لشروط النظام وتخضع لفترة المالث  1.091.962: 2017سهماً ) 917.628خالل السنة، تم منح 

 (.1.633.866: 2017سهماً للموظفين ) 1.896.808خالل السنة قام المصرف بتحويل   سنوات.
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 التقديرات هذه لتطبيق إتخاذها تم التي والقرارات الهامة المحاسبية التقديرات.24

بعمل تقديرات وإفتراضات تؤمر في مبالغ تم اإلعالن عنها لموجودات ومطلوبات وذلك خالل الفترة المالية  المجموعةقوم ت
المقبلة. يتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر وبناءاً على الخبرة وعوامل أخرى، كتوقعات ألحداث مستقبلية ُيفترض 

 بأنها معقولة في ممل تلك الظروف.
 

 األحكام

 فقط 2018 سنة على المطبقة

إذا كانت مخاطر االئتمان على التعرضات الخاضعة لها قد ازدادت بصورة جوهرية منذ االحتساب  ما تحدد التي المعايير وضع
المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، واختيار واعتماد النماذج المستخدمة  دمجالمبدئي، وتحديد منهجية 

  (.34) وإيضاح( ك)5 إيضاح في مشروحة المتوقعة االئتمانية الخسائر لقياس

 

 2017و 2018 سنة على المطبقة

  اتستممارالتصنيف ا
في ديون  ماراستمإما بتصنيفه كأدوات  استممارخالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة عند شراء أي 

كية وتظهر في حقوق المل استمماروتظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو بالتكلفة المطفأة، أو تقرر تصنيفه كأدوات 
ة تجاه هذا نية اإلدار استمماربالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يعكس تصنيف كل 

 (.1(ـج) 5 رقم لمعاملة محاسبية مختلفة بناءاً على تصنيفه )راجع إيضاح استممارخضع كل وي ستمماراال

 التقديرات

 فقط 2018 سنة على المطبقة

 بالتكلفة المطفأة المحتسبة اإلنخفاض في قيمة موجودات التمويالت

 رقم يضاحإ في مشروحة تطلعية، معلومات تضمين ذلك في بما المتوقعة، االئتمانية الخسائر قياس نموذج في المدخالت تحديد
 (.34) وإيضاح( ز()5)
   

 2017و 2018 سنة على المطبقة

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية حقوق الملكية اتاستمماراإلنخفاض في قيمة 
ى دليل موضوعي عل تقوم المجموعة بتحديد االنخفاض في قيمة االستممارات التي تظهر بالقيمة العادلة عندما يكون هناك

 اضإنخف أو جوهري إنخفاض أي وجود تحديد إن. انخفاض جوهري أو طويل الفترة في القيمة العادلة ألقل من سعر التكلفة
 .بتقديرات القيام يتطلب طويلة لفترة

من  %30، َتعتبر المجموعة أن اإلنخفاض يكون جوهرياً عندما تنخفض قيمته العادلة بنسبة تفوق سعرةفي حالة األسهم المُ 
 أشهر إنخفاضاً لفترة طويلة. 9تكلفته، كما َتعتبر المجموعة أن أي إنخفاض في قيمة األسهم بأقل من تكلفتها ولمدة تتجاوز 

 نخفاضإ على موضوعية أدلة أي هناك كانت إذا ما بتقدير المجموعة تقوم بالتكلفة، تظهر والتي الُمسعرة غير األسهم حالة في
 القيمة كونت عندما اإلنخفاض إحتساب يتم. اإلقتصادية أو التشغيلية أو المالية المؤشرات تقييم طريق عن استممار كل قيمة

 ألي لحاليا التقييم يتطلب أن متوفرة، معلومات على بناءاً  الممكن، من .ستمماراال تكلفة من أقل لإلسترجاع القابلة المقدرة
 في جوهرية تغيرات بسبب القادمة المالية السنة خالل وذلك  لالستممارات الدفترية للقيمة جوهرياً  تعديالً  القيمة في إنخفاض

 .التقييمات لهذه المستخدمة التقديرات
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 )يتبع( التقديرات هذه لتطبيق إتخاذها تم التي والقرارات الهامة المحاسبية التقديرات .24

 )يتبع( التقديرات
 

 ُمسعرة غير ملكية حقوق ألسهم العادلة القيمة تحديد
 أطراف مع معامالت إستخدام وتشمل. تقييم أساليب بإستخدام الُمسّعرة غير  اتستممارالل العادلة القيمة بتحديد المجموعة تقوم
 دواتأل السوق مضاعفات أو المخصومة النقدية التدفقات تحليل إستخدام أو(، وجدت)إن  بها للقيام ومستعدة بالمعاملة ُملّمة

 تم يالت الشركات عن المتوفرة والمعلومات السوق حالة على بناءاً  محددة، فترة في العادلة القيمة توقعات أخذ يتم. مشابهة
 أي دتأكي اليمكن. بدقة تحديدها اليمكن لذلك مؤمرة، وأحكام مؤكدة غير معلومات على مبنية التوقعات هذه. فيها ستمماراال

 توفرة،م معلومات على بناءاً  معقول، بحد الممكن(.من المالية بالقوة واإلحتفاظ األرباح تحقيق مواصلة)ممل  مستقبلية أحداث
 . اتستممارالل الدفترية للقيمة جوهرياً  تعديالً  يتطلب ما اإلفتراضات عن مختلفة القادمة المالية السنة خالل النتائج تكون أن
 

تقوم المجموعة متمملة في مجلس اإلدارة بوضع األحكام والقواعد الهامة إلختيار المنهج الذي يعكس أفضل قياس للقيمة العادلة 
المشمولة بالتقرير له تأمير جوهري على القيمة العادلة ات. إن إختيار النماذج المستخدمة للتقييم خالل الفترة ستممارلال
ات  وعلى المبالغ التي تم عرضها في البيانات المالية الموحدة. قام المصرف بتبني طريقة مضاعف اكتساب السعر ستممارلال

 لتقييم أسهم حقوق الملكية الغير ُمسّعرة.
 
في  %5والذي يؤدي إلى زيادة أو نقص بنسبة  ات ستممارالالتأمير المحتمل إلستخدام البدائل اإلفتراضية الممكنة لتقييم ا إن

ديسمبر  31ألف دينار بحريني ) 657مضاعفات السوق قد ينتج عنه زيادة أو نقص في القيمة العادلة التي تم عرضها بمبلغ 
 بحريني(. هذا التأمير سيقابله تسجيل أرباح أو خسائر من ِقبل المجموعة.ألف دينار  657: 2017

 

 اإلدارة تحت موجودات .25
 

اذ والتي تتضمن اتخ االستممارية شركاتها إلى االستشارية والخدمات االستممار وإدارة الشركات إدارة خدمات المجموعة تقدم
القرارات نيابة عن تلك المؤسسات.يتم إدراج الموجودات المحتفظ بها بهذه الصفة في هذه البيانات المالية الموحدة. في تاريخ 

(. 240.97: 2017 ديسمبر 31دينار بحريني ) مليون 230.72 بمبلغ اإلدارةالتقرير، كانت لدى المجموعة موجودات تحت 
 .الموجودات هذه إلدارة( الشيء: 2017) إدارة رسوم أية البنك يحتسب لم السنة خالل

 
 عالقة ذات أطراف مع معامالت.26

يتم إعتبار األطراف على أنها ذات عالقة عندما يكون ألحد هذه األطراف الَمقدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة 
شركات ، وآخرين مساهمين رئيسيينو الشركة األم تتكون األطراف ذات العالقة من نفوذ على سياساته المالية والتشغيلية.

 .فالمصرواإلدارة التنفيذية ب الشريعة،الرقابة  هيئة وأعضاء ،عليها نفوذاً مؤمراً، وأعضاء مجلس اإلدارة المصرفيمارس 
 

 العادية في نهاية السنة: المصرففيما يلي تفاصيل حصة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم 
 

 مجلس أعضاء  األسهم عدد * الفئة
 اإلدارة

 1.050.763  1 
    %1 من أقل

 

 المتداولة. المصرف* موضحة كنسبة من مجموع أسهم  
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 تعويضات أعضاء اإلدارة الرئيسيين
ط ولية تخطيؤوأعضاء اإلدارة التنفيذية الذين لهم صالحية ومسيتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيون من أعضاء مجلس اإلدارة 

 . فيما يلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئيسيين:المصرفوتوجيه وتنظيم أنشطة 
 

 2018  2017 
    

 314  391 اإلدارة مجلس أعضاء ومخصصات مكافأة
 1.328  1.402 األجل قصيرة ومنافع رواتب

 
 

مع أطراف ذات عالقة )بإستمناء مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين( المبينة في هذه البيانات  فيما يلي األرصدة والمعامالت
 المالية الموحدة:

 

 شركــات 2018ديسمبر  31
 زميلة

 مجلس أعضاء
/  اإلدارة

 اإلدارة موظفي
 و الرئيسيين

أعضاء هيئة 
الرقابة 
 الشرعية

/ ماأل الشركه
 مساهمين
 رئيسيين
/ آخرين
 لدى شركات
 مجلس أعضاء
 حصص اإلدارة

 فيها

 تحت موجودات
)شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 (خاصة

 اإلجمالي

      
      الموجودات
 7.978 - 5.710 2.268 - التمويالت موجودات
 23.003 20.719 2.284 - - مالية أوراق في استممارات
 970 853 - - 117 أخرى موجودات

      
      المطلوبات

 93.917 - 93.917 - - وأخرى مالية مؤسسات من ودائع
 2.765 1.205 695 798 67 للعمالء جارية حسابات

 13.097 468 10.779 1.370 480 االستممار حسابات أصحاب حقوق
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 شركــات 2017ديسمبر  31
 زميلة

 مجلس أعضاء
/  اإلدارة

 اإلدارة موظفي
 و الرئيسيين

أعضاء هيئة 
الرقابة 
 الشرعية

/ األم الشركه
 مساهمين
 رئيسيين
/ آخرين
 لدى شركات
 مجلس أعضاء

 اإلدارة
 فيها حصص

 تحت موجودات
)شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 (خاصة

 اإلجمالي

      
      الموجودات
 8.065 1.388 5.710 967 - التمويالت موجودات
 26.078 23.794 2.284 - - مالية أوراق في استممارات
 5.756 1.029 - - 4.727 أخرى موجودات

      
      المطلوبات

 15.091 - 15.091 - - وأخرى مالية مؤسسات من ودائع
 2.009 1.359 595 - 55 للعمالء جارية حسابات

 22.742 875 21.034 241 592 االستممار حسابات أصحاب حقوق

 
 

 شركــات 2018
 زميلة

 مجلس أعضاء
/  اإلدارة

 اإلدارة موظفي
و  الرئيسيين

أعضاء هيئة 
الرقابة 
 الشرعية

/ ماأل الشركه
 مساهمين
 رئيسيين

 شركات/ آخرين
 أعضاء لدى

 اإلدارة مجلس
 فيها حصص

 تحت موجودات
)شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 (خاصة

 المجموع

      
      اإليرادات

      وموجودات إيراد من موجودات التمويالت
 506 - 373 133 - مشتراة لغرض التأجير

 143 143 - - - مالية أوراق في اتاستممار منإيراد 
 - - - - - وإيرادات أخرى  رسوم

      
      المصروفات
      من ودائع على التمويلمصروفات 

      مالية غير ومؤسسات مالية مؤسسات
 2.278 - 2.278 - - وأفراد
      حسابات أصحاب إلى العائد

 404 11 350 31 12 ستمماراال
 1.402 - - 1.402 - الموظفين تكلفة

 59 59 - - - أخرى مصروفات

 - - - - - مخصص إنخفاض القيمة / سترجاعاال
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 شركــات 2017
 زميلة

 مجلس أعضاء
/  اإلدارة

 اإلدارة موظفي
و  الرئيسيين

أعضاء هيئة 
 الرقابة الشرعية

/ األم الشركه
 مساهمين
 رئيسيين

 شركات/ آخرين
 أعضاء لدى

 اإلدارة مجلس
 فيها حصص

 تحت موجودات
)شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 (خاصة

 المجموع

      
      اإليرادات

      وموجودات إيراد من موجودات التمويالت
 469 87 334 48 - مشتراة لغرض التأجير

 - - - - - مالية أوراق في استممارات منإيراد 
 7 - - - 7 وإيرادات أخرى  رسوم

      
      المصروفات
      من ودائع على التمويلمصروفات 

      مالية غير ومؤسسات مالية مؤسسات
 369 - 369 - - وأفراد
      حسابات أصحاب إلى العائد

 364 25 302 7 30 االستممار
 1.328 - - 1.328 - الموظفين تكلفة

 - - - - - أخرى مصروفات

 842 842 - - - مخصص إنخفاض القيمة/  استرداد

 
 

 سهم لكل العائد .27

بعد  لسنةالقائمة خالل االملكية  حقوقالسنة على المتوسط المرجح لعدد أسهم  العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربحيتم إحتساب 
 .األخذ في اإلعتبار تأمير األسهم التى تم إصدارها ضمن برنامج خطة حوافز الموظفين

 

 2017  2018 سهم لكل األساسي العائد
    

 1.969  659 )بآالف الدنانير البحرينية(لسنة لللشركة األم  العائد ربح
    

 963.071  956.400 حقوق الملكية )باآلالف( أسهم لعدد المرجح المتوسط
    

 2.04  0.69 )بالفلس( سهم لكل األساسي العائد

 
ة أدوات أي المصرف يمتلك ال  . 2017ديسمبر  31و  ،2018 ديسمبر 31 في كما مخفضَّ
 

 
 الشرعية الرقابة هيئة .28

ألحكام مع ا المصرفمن مالمة علماء في الشريعة يقومون بمراجعة مدى إلتزام أعمال  مصرفللتتكون هيئة الرقابة الشرعية 
الشرعية العامة والفتاوى واألحكام الخاصة الصادرة عن الهيئة. تشتمل مراجعة الهيئة على فحص للمستندات واإلجراءات 

 لضمان إلتزام أنشطته بأحكام الشريعة اإلسالمية. المصرفالمتبعة من قبل 
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 الزكــاة .29
ل أو بتحصي المصرفولية أداء فريضة الزكاة بصورة مباشرة. اليقوم ؤيتحمل المساهمون وأصحاب حسابات االستممار مس

بإحتساب نسبة الزكاة الواجب على  المصرفدفع الزكاة نيابة عن المساهمين أو أصحاب حسابات االستممار المقيدة. يقوم 
وياً. بإشعار المساهمين بهذا الشأن سن المصرفة الرقابة الشرعية بالمصرف ويقوم المساهمين إخراُجها بالطريقة التي ُتِقرها هيئ

 556: 2017ألف دينار بحريني ) 191خالل السنة، قامت هيئة الرقابة الشرعية بإحتساب قيمة الزكاة المستحقة حيث بلغت 
على الرصيد  المصرفالواجب إخراجها من قبل  2018ديسمبر  31ألف دينار بحريني( من ضمنها الزكاة المستحقة بتاريخ 

 أما(. ألف دينار بحريني 431: 2017ألف دينار بحريني ) 187المستبقاة والتي تبلغ  واألرباحالمتراكم لإلحتياطي القانوني 
فلس 12ألف دينار بحريني أو  125: 2017فلس لكل سهم ) 0.4ألف دينار بحريني أو  4الرصيد المتبقي من الزكاة والبالغ 

 ألف 11: 2017دينار بحريني ) آلف 0.4مبلغ  المصرفلكل سهم( فهو مستحق ويجب إخراجه من قبل المساهمين. سيدفع 
 .فلس للسهم الواحد 0.4ستناداً إلى  إ 2018ديسمبر  31دينار بحريني( على أسهم الخزينة المحتفظ بها بتاريخ 

 
 

 القطاع بيان .30
القطاعات التشغيلية هي عبارة عن عناصر من المجموعة تقوم بأنشطة وأعمال قد تنتج عنها تحصيل إيرادات ودفع مصروفات، 
ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة بهدف إتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد لهذه 

معلومات مالية متوافرة منفصلة لها. تنقسم القطاعات التشغيلية إلى قطاع تجاري وقطاع  القطاعات وتقييم أداءها بناءاً على
 جغرافي. تم تقسيم المجموعة بناءاً على أهداف إدارية إلى قطاعين تجاريين هامين:

 
 للشركات واألفراد  أعمال مصرفية تجارية

تشتمل أعمال هذا القطاع بصفة أساسية على تقديم خدمات الزبائن كقبول ودائع مضاربة، وخدمات حسابات التوفير والحسابات 
الجارية، وخدمات تحويل األموال، وخدمات دفع الفواتير. كما يقدم هذا القطاع خدمات تمويلية )في صيغة مرابحة السلع، 

الئه من الشركات واألفراد ذوي المالءة العالية وكذلك منتجات تمويل المستهلكين. والمشاركة، واإلستصناع، واإلجارة( لعم
خدمات سوق المال والخزينة في صيغة مرابحات سلع قصيرة األجل للبنوك والمؤسسات المالية هذا القطاع  تضمنيكما 

 عة.في صكوك، كما تستخدم هذه الخدمات إلدارة أموال المجمو اتاستمماروالشركات، وكذلك 
 

 يةاستممارأعمال مصرفية 
دير ، والمدير الرئيسي، ومستمماروالقيام بدور الُمرِتب لال اتاستممارتشتمل أعمال هذا القطاع بصفة أساسية على إبتكار 

منتجات  المصرفللصندوق )يشمل هيكلة الصفقات، وجمع األموال من خالل عمليات طرح خاصة وإدارة أموال(. كما يقدم 
المقيدة. كما تشتمل أعمال هذا القطاع على القيام  ستممارمقيدة وإدارة أموال يتم جمعها من خالل حسابات اال استمماركحسابات 

اديق بإنشائها وإدارتها أو في صن المصرفإستراتيجية على هيئة مساهمات في حقوق الملكية )إما في صناديق قام  اتاستممارب
 أُنشأت من قبل مؤسسات أخرى(.

 
اس أداء كل قطاع بناءاً على نتائج كل قسم كما هو مذكور في التقارير اإلدارية الداخلية والتي يتم مراجعتها من قبل يتم قي

مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي. يتم إستخدام نتائج القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة بأن هذه المعلومات لها أهمية كبيرة 
 قطاعات التي لها صلة بالشركات األخرى التي تزاول أنشطتها في هذه القطاعات.وتساعد على تقييم نتائج بعض ال

 
ببيان اإليرادات والمصروفات المنسوبة بصفة مباشرة إلى المعامالت الناتجة من كل قطاع كإيرادات  المصرفيقوم 

ة كمصروفات غير موزعة. تم ومصروفات القطاع على التوالي. يتم التعامل مع المصروفات غير المباشرة والنفقات العام
 تصميم التقارير اإلدارية الداخلية لتعكس اإليرادات والمصروفات الفعلية لكل قطاع مقارنة بميزانيتها التقديرية.

 
تزاول المجموعة أنشطتها بشكل رئيسي في مملكة البحرين والتمتلك أي فروع أو أقسام خارج المملكة. لقد تم بيان التمركز 

 )ب( من البيانات المالية الموحدة. 32الجغرافي للموجودات والمطلوبات في اإليضاح رقم 
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ُتعتبر هذه القطاعات األساس الذي تستخدمه المجموعة في إعداد بيان القطاعات. تتم أي معامالت إن وجدت بين القطاعات 
 .عادلةبشروط تجارية 

 

 مصرفية خدمات 2018ديسمبر  31
 يةاستثمار

 مصرفية خدمات
 المجموع موزعــــة غـير تجارية

 99.401 - 99.400 1 نقد وأرصدة لدى البنوك
 43.637 - 42.462 1.175 ودائع لدى مؤسسات مالية

 327.640 - 327.640 - موجودات التمويالت
 161.324 - 161.324 - صكوكالفي  اتاستممار

     موجودات مشتراة لغرض التأجير )شاملة أقساط
 120.203 - 120.203 - إيجارات مستحقة(

 50.039 - - 50.039 مالية أوراق في استممارات
 18.081 - - 18.081  عقارية استممارات

 6.251 - - 6.251 التطوير قيد عقارات
 16.498 1.220 3.958 11.320 موجودات أخرى

 7.865 7.865 - - معداتعقارات و

 850.939 9.085 754.987 86.867 القطاع موجودات إجمالي
     
     

 158.349 - 158.349 - ودائع من مؤسسات مالية
 120.470 - 120.470 - من مؤسسات غير مالية وأفراد ودائع
 41.357 - 41.357 - األجل متوسط تمويل

 70.416 - 69.241 1.175 حسابات جارية للعمالء
 10.512 2.121 6.220 2.171 مطلوبات أخرى

 401.104 2.121 395.637 3.346 القطاع مطلوبات إجمالي
     
     

 346.373 - 346.373 - االستثمار حسابات أصحاب حقوق
     
     

 10.681 - - 10.681 المقيدة االستثمار حسابات إجمالي
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 مصرفية خدمات 2018
 يةاستثمار

 مصرفية خدمات
 المجموع موزعــــة غـير تجارية

     
     إيراد من موجودات التمويالت وموجودات

 26.565 - 26.565 - مشتراة لغرض التأجير
 955 - 930 25 إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية

 6.377 - 6.377 - الصكوك من إيراد
 1.422 - - 1.422 في أوراق مالية اتاستممار منإيراد 
 2.842 - 2.877 (35) أخرى وإيرادات رسوم

     أصحاب إلى العائد قبل اإليرادات إجمالي
 38.161 - 36.749 1.412 ستثماراال حسابات

     االستممار حسابات أصحاب إلى العائد: يطرح
 (14.221) - (14.221) -  كُمضارب المصرف حصة قبل

 5.619 - 5.619 - كمضارب المصرف حصة

 (8.602) - (8.602) - ستثماراال حسابات أصحاب إلى العائد

     
     مؤسسات من ودائع على مصروفات: ُيطرح
 (8.190) - (8.190) - وأفراد مالية غير ومؤسسات مالية،

 (2.054) - (2.054) - األجل متوسط تمويل على التمويل مصروفات

 19.315 - 17.903 1.412 القطاع إيرادات إجمالي

     
 7.175 3.587 2.870 718 الموظفين تكلفة

 5.252 4.209 951 92 أخرى تشغيلية مصروفات

 12.427 7.796 3.821 810 القطاع مصروفات إجمالي

     
     في اإلنخفاض مخصصات قبل القطاع نتائج
 6.888 (7.796) 14.042 602 القيمة

 (6.288) - (4.083) (2.205) القيمة في لإلنخفاض محتسبة مخصصات

 600 (7.796) 9.999 (1.603) القطاع نتائج
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 

 )يتبع( القطاع بيان. 30
 

خدمات مصرفية  2017ديسمبر  31
 استممارية

خدمات مصرفية 
 المجموع غـير موزعــــة تجارية

 75.787 - 75.780 7 نقد وأرصدة لدى البنوك
 33.969 - 32.875 1.094 ودائع لدى مؤسسات مالية

 354.504 - 354.504 - موجودات التمويالت
 113.347 - 113.347 - استممارات في الصكوك

     موجودات مشتراة لغرض التأجير )شاملة أقساط
 105.783 - 105.783 - إيجارات مستحقة(

 52.203 - - 52.203 استممارات في أوراق مالية
 19.621 - - 19.621 استممارات عقارية 

 6.251 - - 6.251 عقارات قيد التطوير
 16.000 1.824 3.541 10.635 موجودات أخرى

 7.755 7.755 - - معداتعقارات و

 785.220 9.579 685.830 89.811 إجمالي موجودات القطاع
     
     

 124.265 - 124.265 - ودائع من مؤسسات مالية
 61.359 - 61.359 - ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد

 41.308 - 41.308 - تمويل متوسط األجل
 74.833 - 73.739 1.094 حسابات جارية للعمالء

 7.953 1.516 4.435 2.002 مطلوبات أخرى

 309.718 1.516 305.106 3.096 إجمالي مطلوبات القطاع
     
     

 359.818 - 359.818 - حقوق أصحاب حسابات االستممار
     
     

 10.776 - - 10.776 إجمالي حسابات االستممار المقيدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 48                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 

 )يتبع( القطاع بيان. 30
 

خدمات مصرفية  2017
 استممارية

خدمات مصرفية 
 المجموع غـير موزعــــة تجارية

     
     إيراد من موجودات التمويالت وموجودات

 27.368 - 27.368 - مشتراة لغرض التأجير
 761 - 736 25 إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية

 4.736 - 4.736 - إيراد من الصكوك
 (1.658) - - (1.658) استممارات في أوراق ماليةإيراد من 

 2.644 - 2.736 (92) رسوم وإيرادات أخرى

 33.851 - 35.576 (1.725) إجمالي اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب
     حسابات االستممار

     يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات االستممار
 (14.884) - (14.884) - كُمضارب  المصرفقبل حصة 

 7.436 - 7.436 - كمضارب المصرفحصة 

 ( 7.448) - (7.448) - العائد إلى أصحاب حسابات االستممار

     
     ُيطرح: مصروفات على ودائع من مؤسسات

 (5.334) - (5.334) - مالية، ومؤسسات غير مالية وأفراد
 (648) - (648) - مصروفات التمويل على تمويل متوسط األجل

 20.421 - 22.146 (1.725) إجمالي إيرادات القطاع

     
 6.674 3.337 2.670 667 تكلفة الموظفين

 5.459 4.007 1.103 349 مصروفات تشغيلية أخرى

 12.133 7.344 3.773 1.016 إجمالي مصروفات القطاع

     
     نتائج القطاع قبل مخصصات اإلنخفاض في

 8.288 (7.344) 18.373 (2.741) القيمة

 (7.470) - (5.369) (2.101) مخصصات محتسبة لإلنخفاض في القيمة

 818 (7.344) 13.004 (4.842) نتائج القطاع
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 .مواعيد االستحقاق31
تم عرض مواعيد إستحقاق كل من الودائع لدى ومن مؤسسات مالية، وموجودات التمويالت، والموجودات المشتراة لغرض 

ذلك أقساط إيجارات مستحقة(، وحقوق أصحاب حسابات االستممار بإستخدام التدفقات النقدية التعاقدية. أما التأجير )بما في 
بالنسبة لألرصدة األخرى، فقد تم عرض مواعيد إستحقاقها بناءاً على التدفقات النقدية المتوقعة أو مواعيد سداد الموجودات 

 والمطلوبات ذات العالقة.
 

 3 لغاية 2018ديسمبر  31
 شهور

 إلى 3
 شهور 6

 شهور 6
 إلى سنة

 إلى 1
 سنوات 3

 أكثر من
 سنوات 3

 اإلجمالي

       الموجودات
 99.401 - 2.492 6.065 3.591 87.253 نقد وأرصدة لدى البنوك

 43.637 - - 1.047 - 42.590 ودائع لدى مؤسسات مالية
 327.640 38.599 119.405 69.848 26.731 73.057 موجودات التمويالت

 161.324 - - 48.888 - 112.436 استممارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض التأجير

 120.203 70.208 34.572 7.069 3.549 4.805 )شاملة أقساط إيجارات مستحقة( 
 50.039 24.766 25.273 - - - استممارات في أوراق مالية

 18.081 18.081 - - - - استممارات عقارية
 6.251 6.251 - - - - عقارات قيد التطوير

 16.498 2.522 12.028 9 - 1.939 موجودات أخرى
 7.865 7.865 - - - - عقارات ومعدات

 850.939 168.292 193.770 132.926 33.871 322.080 إجمالي الموجودات

 
 

       المطلوبات
 158.349 - - 109.373 17.664 31.312 ودائع من مؤسسات مالية

 120.470 2.819 10.108 34.314 38.057 35.172 ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد
 41.357 - - 41.357 - - تمويل متوسط األجل

 70.416 25.967 8.505 7.442 6.853 21.649 حسابات جارية للعمالء
 10.512 - 4.844 1.131 1.304 3.233 مطلوبات أخرى

 401.104 28.786 23.457 193.617 63.878 91.366 إجمالي المطلوبات

 346.373 79.254 55.512 98.703 43.815 69.089 حقوق أصحاب حسابات االستثمار
       

 10.681 - 10.681 - - - حسابات االستثمار المقيدة
       

 46.057 6 5.577 16.204 3.986 20.284 إلتزامات و ضمانات مالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 50                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 

 )يتبع( .مواعيد االستحقاق31
 

 3لغاية  2017ديسمبر  31
 شهور

 إلى 3
 شهور 6

 شهور 6
 إلى سنة

 إلى 1
 سنوات 3

 أكمر من
 سنوات 3

 اإلجمالي

       الموجودات
 75.787 - 1.587 4.821 3.212 66.167 نقد وأرصدة لدى البنوك

 33.969 - - 1.048 - 32.921 ودائع لدى مؤسسات مالية
 354.504 82.010 115.068 54.039 31.456 71.931 موجودات التمويالت

 113.347 - 48.888 - - 64.459 استممارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض التأجير

 105.783 78.773 20.089 3.313 1.710 1.898 )شاملة أقساط إيجارات مستحقة( 
 52.203 - 52.203 - - - استممارات في أوراق مالية

 19.621 19.621 - - - - استممارات عقارية
 6.251 6.251 - - - - عقارات قيد التطوير

 16.000 3.974 397 93 931 10.605 موجودات أخرى
 7.755 7.755 - - - - عقارات ومعدات

 785.220 198.384 238.232 63.314 37.309 247.981 إجمالي الموجودات

 
 

       المطلوبات
 124.265 - 6.789 11.505 14.319 91.652 مؤسسات ماليةودائع من 

 61.359 1.287 - 27.641 11.090 21.341 ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد
 41.308 - 41.308 - - - تمويل متوسط األجل

 74.833 7.092 3.760 6.418 10.566 46.997 حسابات جارية للعمالء
  7.953 - 4.183 739 638 2.393 مطلوبات أخرى

 309.718 8.379 56.040 46.303 36.613 162.383 إجمالي المطلوبات

 359.818 88.995 15.192 47.852 32.670 175.109 حقوق أصحاب حسابات االستممار
       

 10.776 - 6.254 - 4.522 - حسابات االستممار المقيدة
       

 67.137 1 26.695 17.242 19.336 3.863 إلتزامات و ضمانات مالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 51                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحسابات االستثمار المقيدة .تمركز32
 

 القطاع الصناعي )أ(
 

بنوك  2018ديسمبر  31
ومؤسسات 

 مالية

 المجموع أخرى عقارات

     الموجودات
 99.401 - - 99.401 نقد وأرصدة لدى البنوك

 43.637 - - 43.637 ودائع لدى مؤسسات مالية
 327.640 265.652 51.630 10.358 موجودات التمويالت

 161.324 141.989 7.540 11.795 استممارات في الصكوك
     موجودات مشتراة لغرض التأجير )شاملة أقساط إيجارات

 120.203 1.588 118.615 - مستحقة(
 50.039 3.668 33.223 13.148 استممارات في أوراق مالية

 18.081 - 18.081 - استممارات عقارية
 6.251 - 6.251 - عقارات قيد التطوير 

 16.498 8.636 6.822 1.040 موجودات أخرى
 7.865 1.126 6.739 - معداتعقارات و

 850.939 422.659 248.901 179.379 إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات

 158.349 - - 158.349 ودائع من مؤسسات مالية
 120.470 120.369 - 101 مؤسسات غير مالية وأفرادودائع من 

 41.357 - - 41.357 تمويل متوسط األجل
 70.416 57.664 7.832 4.920 حسابات جارية للعمالء

 10.512 10.485 27 - مطلوبات أخرى

 401.104 188.518 7.859 204.727 إجمالي المطلوبات

     
 346.373 318.936 12.894 14.543 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

     
 10.681 993 9.668 - حسابات االستممار المقيدة

     
 46.057 32.631 12.913 513 إلتزامات وضمانات مالية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستممار وحسابات االستممار المقيدة )يتبع(32

 
 )أ(. القطاع الصناعي )يتبع(

 

بنوك  2017ديسمبر  31
ومؤسسات 

 مالية

 المجموع أخرى عقارات

     الموجودات
 75.787 - - 75.787 نقد وأرصدة لدى البنوك

 33.969 - - 33.969 ودائع لدى مؤسسات مالية
 354.504 267.805 75.688 11.011 موجودات التمويالت

 113.347 101.344 146 11.857 استممارات في الصكوك
     التأجير )شاملة أقساط إيجاراتموجودات مشتراة لغرض 

 105.783 68 105.715 - مستحقة(
 52.203 3.669 35.387 13.147 استممارات في أوراق مالية

 19.621 - 19.621 - استممارات عقارية
 6.251 - 6.251 - عقارات قيد التطوير 

 16.000 8.875 5.535 1.050 موجودات أخرى
 7.755 1.040 6.715 - معداتعقارات و

 785.220 382.801 255.598 146.821 إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات

 124.265 - - 124.265 ودائع من مؤسسات مالية
 61.359 61.359 - - ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد

 41.308 - - 41.308 تمويل متوسط األجل
 74.833 60.697 11.448 2.688 حسابات جارية للعمالء

 7.953 5.950 2.003 - مطلوبات أخرى

 309.718 128.006 13.451 168.261 إجمالي المطلوبات

     
 359.818 313.276 16.552 29.990 حقوق أصحاب حسابات االستممار

     
 10.776 993 9.783 - حسابات االستممار المقيدة

     
 67.137 41.873 24.645 619 إلتزامات وضمانات مالية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 

 الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستممار وحسابات االستممار المقيدة )يتبع(. تمركز 32
 

 التمركز الجغرافي )ب(
 

دول مجلس  2018ديسمبر  31
 التعاون

 المجموع أستراليا آسيا أمريكا أوروبا

       الموجودات
 99.401 - 38 18.306 7.230 73.827 نقد وأرصدة لدى البنوك

 43.637 - - - - 43.637 مؤسسات مالية ودائع لدى
 327.640 - 38 - 13.960 313.642 موجودات التمويالت

 161.324 - - - - 161.324 استممارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض

       التأجير )شاملة أقساط إيجارات
 120.203 - 41 - - 120.162 مستحقة(

 50.039 3.668 17.051 - - 29.320 استممارات في أوراق مالية
 18.081 - - - - 18.081 استممارات عقارية

 6.251 - - - - 6.251 عقارات قيد التطوير 
 16.498 - 689 - 15 15.794 موجودات أخرى

 7.865 - - - - 7.865 معداتعقارات و

 850.939 3.668 17.857 18.306 21.205 789.903 إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات

 158.349 - - - - 158.349 ودائع من مؤسسات مالية
       ودائع من مؤسسات غير مالية

 120.470 - - - - 120.470 وأفراد
 41.357 - - - - 41.357 تمويل متوسط األجل

 70.416 - 226 - 274 69.916 حسابات جارية للعمالء
 10.512 - - - - 10.512 مطلوبات أخرى

 401.104 - 226 - 274 400.604 إجمالي المطلوبات

       
 346.373 8 2.231 - 545 343.589 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

       
 10.681 - 993 - - 9.688 حسابات االستثمار المقيدة

       
 46.057 - - - 256 45.801 إلتزامات وضمانات مالية

 
 

لموجودات التمويالت بناءاً على موقع الطرف اآلخر، حيث توجد عالقة وميقة لهذا الموقع يتم قياس التمركز حسب الموقع 
 بالضمان المتوفر لهذا التعرض.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 

 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستممار وحسابات االستممار المقيدة )يتبع(32
 

 )ب(. التمركز الجغرافي )يتبع(
 

دول مجلس  2017ديسمبر  31
 التعاون

 المجموع أستراليا آسيا أمريكا أوروبا

       الموجودات
 75.787 - 10 11.761 2.933 61.083 نقد وأرصدة لدى البنوك

 33.969 - - - - 33.969 ودائع لدى مؤسسات مالية
 354.504 - 36 - 16.531 337.937 موجودات التمويالت

 113.347 - - - - 113.347 استممارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض

       التأجير )شاملة أقساط إيجارات
 105.783 - - - - 105.783 مستحقة(

 52.203 3.668 19.256 - - 29.279 استممارات في أوراق مالية
 19.621 - - - - 19.621 استممارات عقارية

 6.251 - - - - 6.251 عقارات قيد التطوير 
 16.000 - 810 - 15 15.175 موجودات أخرى

 7.755 - - - - 7.755 معداتعقارات و

 785.220 3.668 20.112 11.761 19.479 730.200 إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات

 124.265 - - - - 124.265 ودائع من مؤسسات مالية
       ودائع من مؤسسات غير مالية

 61.359 - - - - 61.359 وأفراد
 41.308 - - - - 41.308 تمويل متوسط األجل

 74.833 - 580 - 6.921  67.332 حسابات جارية للعمالء
 7.953 - - - - 7.953 مطلوبات أخرى

 309.718 - 580 - 6.921 302.217 إجمالي المطلوبات

       
 359.818 - 2.485 - 3.043  354.290 حقوق أصحاب حسابات االستممار

       
 10.776 993 - - - 9.783 حسابات االستممار المقيدة

       
 67.137 - - - 1.244 65.893 إلتزامات وضمانات مالية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 .القيمة العادلة33

 القيمة العادلة لألدوات المالية أ(

 

 .عادلة تجارية وبشروط بالمعاملة ملّمين طرفين بين التزام، تسوية أو أصل تبادل بموجبها يتم التي القيمة هي العادلة القيمة

ألف دينار  113.199: 2017دينار بحريني ) ألف 161.327والتي تظهر بالتكلفة المطفأة  سعرةالمُ  للصكوك العادلة القَيم
 (.بحريني دينار ألف 112.077: 2017) 2018 ديسمبر 31 في بحريني دينار ألف 161.644بحريني( بلغت 

 
 يةالحال السوق قيم مع متوافق للمحفظة الربح معدل متوسط يكون اإليجار، ومستحقات التمويالت موجودات حالة في

ماُ وتكاليف المبالغ المدفوعة مقد مخاطرب المتعلقة التعديالت اإلعتبار بعين األخذ وبعد ذلك على وبناءاُ  المشابهة للتسهيالت
رات  في االستمما بإستمناءالعادلة لهذه الموجودات.  المخصصات يتوقع أال تتغير القيمة الحالية جوهرياً مقارنة بالقيمة

ألف دينار بحريني(،  39.056: 2017دينار بحريني ) ألف 36.891أسهم حقوق الملكية التي تظهر بالتكلفة والبالغة 
التختلف إختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية نظراً لطبيعتها  للمصرففإن القيمة العادلة المقّدرة لألدوات المالية األخرى 

 قصيرة األجل.
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ب(
يحلل الجدول التالي أدوات االستممار التي تظهر بالقيمة العادلة، وذلك بإستخدام طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلفة 

 على النحو التالي:

  األول: األسعار الُمسّعرة )غير المعّدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متطابقة.المستوى 

  المستوى الماني: ُمدخالت أخرى غير األسعار الُمسّعرة المشمولة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها على
 رة )مستمدة من األسعار(.الموجودات أو المطلوبات، سواءاً بطريقة مباشرة )كاألسعار( أو بطريقة غير مباش

  المستوى المالث: ُمدخالت لموجودات أو مطلوبات تكون غير مبنية على مالحظة بيانات السوق )ُمدخالت غير
 ُمالَحظة(

 

المستوى  2018ديسمبر  31
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

     
     أدوات حقوق ملكية غير مسعرة تظهر بالقيمة العادلة من

 13.148 13.148 - - خالل بيان الدخل

 - - 13.148 13.148 
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 . القيمة العادلة )يتبع(33
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )يتبع( (ب
 

المستوى  2017ديسمبر  31
 األول

المستوى 
 الماني

المستوى 
 المالث

 اإلجمالي

     
     أدوات حقوق ملكية غير مسعرة تظهر بالقيمة العادلة من

 13.148 13.148 - - خالل بيان الدخل

 - - 13.148 13.148 

 
 

 يعرض الجدول التالي تسوية التغيرات في قيمة االستممارات  التي تم قياسها بإستخدام المستوى المالث:
 

 2018  2017 
    

 15.148  13.148 يناير 1في 
 (2.000)  - الخسائر في بيان الدخل إجمالي 

    
 13.148  13.148 ديسمبر 31في 
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 إدارة المخاطر .34

 عامة ونظرة مقدمة
 :مالية ألدوات إستخدامها نتيجة التالية للمخاطر المجموعة تتعرض

 اإلئتمان مخاطر 

 السيولة مخاطر 

 السوق مخاطر 

 التشغيل مخاطر 

هذا اإليضاح معلومات عن تعرضات المجموعة لكل المخاطر المشار إليها أعاله، وأهدافها، والسياسات واإلجراءات  يعرض
 لقياس وإدارة المخاطر وكيفية إدارة رأس المال. المصرفالتي يتخذها 

 
 المخاطر إدارة إطار

مجلس اإلدارة مسؤول بشكل رئيسي عن وضع إطار إلدارة المخاطر واإلشراف على تنفيذه. قام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة  إن
المشار إليها أعاله ومتابعتها. تقوم هذه اللجنة أيضاً  المصرفتنفيذية إلدارة المخاطر، مسؤوليتها وضع سياسات إلدارة مخاطر 

وبصفة مستمرة بمتابعة التنفيذ المنتظم للسياسات التي أقرها مجلس اإلدارة وتقوم برفع تقارير عن أي حاالت إنحراف للمجلس، 
جنة التدقيق وإدارة وترفع تقاريرها بشكل دوري لل المصرفإن وجدت. تتكون هذه اللجنة من رؤساء األقسام المعنية في 

 ستمماراإلتتكون اللجنة من اللجنة اإلدارية )مخاطر التشغيل(، اللجنة التنفيذية لإلئتمان و .المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
 سسأإلى اللجنات،  باإلضافة)مخطر اإلئتمان واإلستممار(، لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات )مخاطر السوق ورأس المال(. 

مستقلة إلدارة المخاطر لتتحمل مسئولية للتعرف على، وقياس، والسيطرة على المخاطر واقتراح سياسات  دائرة اإلدارة مجلس
  .المخاطر وإدارة للتدقيق اإلدارية اللجنة مباشرة تتبع المخاطر إدارة و إجراءات تصحيحية.

ولوضع  ،المصرفبهدف معرفة وتحليل المخاطر التي تواجه  المصرفلقد تم وضع سياسات إلدارة المخاطر التي يتعرض لها 
حدود وضوابط مالئمة لهذه المخاطر، وكذلك لمراقبة المخاطر ومدى اإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات إدارة 

قدمة. يهدف المخاطر واألنظمة المتعلقة بها بصورة دورية لتعكس التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات الم
من خالل برامجه التدريبية ومن خالل المعايير واإلجراءات اإلدارية التي يّتبعها إلى إيجاد بيئة ملتزمة وبناءة حيث  المصرف

 ُيلِم جميع الموظفين فيها باألدوار المنوطة بهم واإللتزامات الواجبة عليهم.

تزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر، كما تقوم بمراجعة مدى تقوم لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة بمراقبة مدى اإلل
تدقيق بمساعدة لجنة ال المصرف. يقوم قسم التدقيق الداخلي بالمصرفكفاية إطار إدارة المخاطر ومالءمته للمخاطر التي تواجه 

متى تطلب األمر إلجراءات وأساليب وإدارة المخاطر على القيام بهذه المسؤوليات. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمراجعة دورية و
 إدارة المخاطر ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

 

 اإلئتمان مخاطر
إذا فشل العميل أو الطرف اآلخر ألدوات مالية  المصرفاإلئتمان هي مخاطر الخسائر المالية التي قد يتعرض لها  مخاطر

لودائع لدى مؤسسات مالية، ومن موجودات التمويالت، ومن  المصرفساً من تعرضات بالوفاء بإلتزاماته التعاقدية، وتنشأ أسا
موجودات مشتراة لغرض التأجير)شاملة أقساط إيجارات مستحقة(، ومن استممارات في صكوك، ومن ذمم مدينة أخرى. 

ر اإلئتمان )كمخاطر باألخذ في اإلعتبار ودمج كل عناصر مخاط المصرفولغرض إعداد تقارير إدارة المخاطر، يقوم 
 التعرضات الفردية والجماعية، ومخاطر التمركز الجغرافي والقطاع الصناعي، وتعرضات األطراف ذات العالقة، إلخ(. 

 
 وإدارة التدقيق ولجنة ، المخاطر إلدارة منفصل وقسم المختلفة، العمل وحدات خالل من االئتمان مخاطر المجموعة تدير

  .واالستممار االئتمان إلدارة التنفيذية واللجنة المخاطر،
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 )يتبع( اإلئتمان مخاطر
 

 :يلي ما االئتمان مخاطر إدارة إطار يتضمن

 سوق،لل دقيق تقييم بعد تطويرها يتم والتي المخاطرة، في والرغبة اإلئتمان مخاطر وسياسات استراتيجيات صياغة 
 اطرالمخ استراتيجيات ترميز يتم. المخاطر تحمل في اإلدارة مجلس ورغبة التنظيمية، والقواعد المال، رأس ومتطلبات
 أمور جملة من المجموعة، ائتمان سياسة إطار يتضمن. اإلدارة مجلس قبل من معتمدة سياسات إلى المخاطرة في والرغبة
 االئتمان، مخاطر من والحد االئتمان، مخاطر إدارة وإطار العالقة، ذات العمل وحدات مع بالتشاور:  يلي ما أخرى،

 الحدود، برع التجارية األعمال وسياسة المتوقعة، االئتمانية والخسائر االئتمان، مخاطر وتسعير االئتمان، مخاطر وتصنيف
 .غيرها والكمير االعتماد، سلطات ومصفوفات الشخصي، التمويل منتجات وبرامج

 منح االئتمان: يتم افتراض جميع تعرضات االئتمان بعد التقييم الدقيق للمخاطر. يتم بدء مقترحات األعمال من قبل  عملية
وحدات العمل من خالل طلبات االئتمان الرسمية. توفر هذه الطلبات االئتمانية معلومات كافية حول التعرض المقترح، بما 

خففة. يتم مراجعة جميع طلبات االئتمان بشكل مستقل من قبل وحدة مراجعة في ذلك وصف للمخاطر المحتملة والعوامل الم
االئتمان، لتقييم مدى كفاية إجراءات العناية الواجبة التي تتم، وتقييم مستقل للمخاطر والمخففات، وضمان االلتزام بالحدود 

ترحات، والذي قد يشمل توصيات لتعزيز والسياسات. تقوم وحدة مراجعة االئتمان بإصدار رأياً رسمياً فيما يتعلق بالمق
موقف المجموعة. مم يتم عرض المقترحات على السلطات المسئولة عن الموافقة واالعتماد ألتخاذ الالزم )أنظر النقطة 

 ،القادمة أدناه(. عند الحاجة والضرورة، يتم مراجعة طلبات االئتمان أيضاً من قبل مسئول االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية
 لضمان االلتزام بها. 

 االئتمان لطاتس سياسة في الموافقة سلطات توميق يتم. وتجديدها االئتمانية التسهيالت على للموافقة الترخيص هيكل إنشاء 
 أنشطة من الناتجة التجارية المعامالت اعتماد وحدود والظروف، المختلفة، الموافقة سلطات تصف والتي للمجموعة،
 مجلس: هي المجموعة في واالستممار االئتمان لسلطات رئيسية مستويات 5 توجد. المجموعة ضمن واالئتمان االستممار
. األعمال اتوحد ورؤساء التنفيذي، والرئيس واالئتمان، لالستممار التنفيذية واللجنة واالئتمان، االستممار ولجنة اإلدارة،

 جاريةت بعمليات بالقيام السماح الوقت نفس وفي المعامالت، وحجم المخاطر حجم على بناء الموافقة سلطات تحديد يتم
    .سلسة

 من تقوم التي المحفظة استراتيجية تطبيق خالل من  محفظتها تنويع على كبير بشكل المجموعة تركز. التمركزات إدارة 
 وتساهم ة،والسيطر للتحكم خاضعة األعمال هذه في التقلبات نتائج تصبح بحيث ومطلوباتها، موجوداتها أعمال بنشر خاللها

 تتمّكن حدود وضع هي هذه المحفظة استراتيجية في المهمة العناصر من. األجل طويل المساهمين مصالح في نمو في
 تحددها التي القصوى الحدود بكل االلتزام المجموعة على يجب المبدأ، حيث من. أعمالها تدير أن من خاللها من اإلدارة
 رمخاط تمركز: يلي ما على للسيطرة الداخلية ضوابطها بتحديد المجموعة قامت الوقت، نفس في. التنظيمية الجهات

 وحدود المنتجات، ومزيج الضمانات، تمركز وحدود البلد، وحدود القطاع، وحدود المقابلة، األطراف وحدود االئتمان،
 ةالمجموع شهية: التالية العوامل مراعاة مع دوري، بشكل الداخلية والحدود الضوابط هذه مراجعة يتم. وغيرها االستحقاق،

 المراكزو المقابل، الطرف بلد مخاطر وتصنيف المقابل، الطرف مخاطر تصنيف والميزانية، العمل وخطط المخاطر، لتحمل
 مجلس يحددها التي األخرى والعوامل العامة، السوق وظروف المال، راس وكفاية السيولة ذلك في بما للمجموعة، المالية

 .المخاطر وإدارة التدقيق لجنة أو اإلدارة،
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 )يتبع( اإلئتمان مخاطر
 

 .األعلى للمخاطر أدنى حدود تحديد يتم بحيث والحدود، المخاطر بين عكسية عالقة المجموعة تطبق عام، بشكل

 مالال وراس المتوقعة، الخسارة: رئيسيين مقياسين باستخدام االئتمان مخاطر المجموعة تحدد. االئتمان قياس منهجيات   
 بشأن المجموعة بسياسة وترتبط( األعمال تكلفة)أي  المقدرة الخسائر قيمة متوسط تعكس المتوقعة الخسارة. االقتصادي

 كانت إذا)أي  المتوقعة غير الخسائر لتغطية الضروري المال رأس مبلغ هو االقتصادي المال رأس بينما المخصصات،
 على اسبمن ضغط اختبار بإجراء المجموعة تقوم التقييم، تقميات من كجزء(. المتوقعة الخسائر من أعلى الفعلية الخسائر
  .محفظتها

 مخاطر االئتمان. من األدوات المهمة لمراقبة جودة االئتمان بصورة فردية، باإلضافة إلى إجمالي المحفظة، هو  تصنيف
االئتمان. تطبق المجموعة نظاماً داخلياً منظم جيداً لمراجعة المخاطر الذاتية، كوسيلة للتمييز  استخدام أنظمة تصنيف مخاطر

بين درجات مخاطر االئتمان في تعرضات االئتمان المختلفة للمجموعة، لإلتاحة المجال لتحديد أدق للخصائص العامة 
، والتسعير، وكفاية احتياطيات الخسارة لمحفظة األصول، والتمركزات، وحدود اإلدارة، واألصول ذات المشاكل

)المخصصات(. باإلضافة لتحديد المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل والتسهيالت االئتمانية، فإن مراجعة المخاطر الذاتية 
 ةتوفر ُمدخالً رئيسياً لتكاليف رأس المال وأوزان المخاطر. تم توميق منهجية المجموعة لتصنيف مخاطر االئتمان في سياس

تصنيف مخاطر االئتمان، والذي يهدف لتحقيق مايلي: )أ( إنشاء معيار لتقييم الجدارة االئتمانية ذات العالقة بالمنشأة المصنفة، 
وقياس مخاطر االئتمان  ذات العالقة بالسوق، )ب( الوصول لنظام يستند على المخاطر لتسعير التسهيالت االئتمانية الممنوحة 

مراقبة مخاطر االئتمان العامة المتضمنة في محفظة ائتمان المجموعة، )د( إنشاء معيار الحتساب من قبل المجموعة، )ج( 
الدخل المستحق على موجودات االئتمان، )هـ( ربط وتيرة مراجعة األصول ومستويات سلطات الموافقة من جهة، مع مخاطر 

 ( توفير وسيلة للربط بين كفاية راس المال الداخلية معاالئتمان وتأكيد التركيز على اإلدارة الفعالة لألصول الضعيفة، )و
 مخاطر االئتمان للمحفظة.          

 (/المعيار الدولي إلعداد 30وتحديد التعرضات المتعمرة. قامت المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ) تصنيف
الحاسابات إلى مراحل أعلى، اعتماداً على حدوث ( لتصنيف التعرضات ضمن مالث فئات. يتم نقل 9التقارير المالية رقم )

 يوماً يتم تصميفها كتعرضات متعمرة.  90زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية. التعرضات المستحقة ألكمر من 

 المكافآت،و للمخاطر دقيق تحليل بعد باالعتبار اخذها يتم المجموعة قبل من المفترضة التعرضات جميع. التصحيحة اإلدارة 
 من المخاطر، من للحد الواجبة العناية إجراءات جميع من وبالرغم ذلك، مع. فيه النظر يتم الذي العمل وطبيعة لحجم مناسب
 القوانين في تغييرات السوق، ظروف في أساسية تغييرات ممل مختلفة، ألسباب انتكاسات التعرضات بعض تواجه أن المحتم

 أو ل،العم مصادرة أو العقوبات، فرض أو الوظيفة، فقدان أو الوفاة،)ممل  المقابلة األطراف أحوال في وتغييرات واألحكام،
 اتاالفتراض في المقصودة غير األخطاء أو( المشاريع إنجاز في التأخير)ممل  المخرجات تسليم في والتأخر(، اإلفالس
 كل تكاليف أو األرباح، لتعليق نتيجة عالية تكاليف التعرضات لهذه سيكون األعمال، على التأمير نظر وجهة من. الرئيسية

 مجموعةال طورت الضار، التجاري األمر هذا ممل لتجنب. البديلة الفرض تكاليف أو أوالسمعة، أوالسيولة، التخصيص، من
 اإلدارة ياسةس في االستراتيجية هذه توميق يتم. التأخير وفترة والطبيعة للحجم مناسبة  حكيمة تصحيحية استراتيجية

 لمطالبة،ا: ذلك في بما متنوعة، استرداد أساليب بمتابعة المجموعة تقوم والتحصيل، اإلصالح قسم خالل من. لتصحيحيةا
    .وغيرها النقدية، والتسوية القانونية، واإلجراءات الرهن، الهيكلة،وإغالق وإعادة الجدولة، وإعادة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 60                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(34
 

 )يتبع( اإلئتمان مخاطر
 

 اإلئتـمان لمخـاطـر الخاضعة التعرضات
 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2018ديسمبر  31
     

     موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
     

     تسهيالت التمويل
 72.769 *71.628 70 1.071 منخفضة القيمة 10- 8درجة 

     
     مستحقة لكن غير منخفضة القيمة

 42.239 *3.349 10.732 28.158 معتدلة المخاطرمخاطر منخفضة إلى  6 – 1درجة 
 15.417 - 15.403 14 قائمة المراقبة 7درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

 43.153 - 15.866 27.287 يوماً  30حتى 
 2.628 - 1.743 885 يوماً  60 – 30
 11.875 *3.349 8.526 - يوماً  90 – 60
     

     غير مستحقة وال منخفضة القيمة:
 215.754 - 18.829 196.925 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 3.484 - 3.345 139 قائمة المراقبة 7درجة 

 349.663 74.977 48.379 226.307 إجمالي القيمة الدفترية
 (22.023) (13.566) (3.695) (4.762) مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

     
 327.640 61.411 44.684 221.545 صافي القيمة الدفترية

     
     موجودات مشتراة لغرض التأجير )بما في ذلك 

     أقساط إيجارات مستحقة(
 18.929 18.613 316 - منخفضة القيمة 10- 8درجة 

     
     مستحقة لكن غير منخفضة القيمة

 15.378 - 2.388 12.990 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 3.846 - 3.846 - قائمة المراقبة 7درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

 14.138 - 1.926 12.212 يوماً  30حتى 
 4.005 - 3.227 778 يوماً  60 – 30
 1.080 - 1.080 - يوماً  90 – 60
     

     منخفضة القيمة:غير مستحقة وال 
 84.458 - 2.041 82.417 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 48 - 48 - قائمة المراقبة 7درجة 

 122.659 18.613 8.639 95.407 إجمالي القيمة الدفترية
 (2.456) (2.211) (139) (106) مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

 120.203 16.402 8.500 95.301 صافي القيمة الدفترية

 
كجزء من الحسابات منخفضة القيمة بسبب فترة  في المرحلة المالمة ألف دينار بحريني مصنفة 31.133 علىتسهيالت تمويالت  تشمل*

  .السماح



 

 

 61                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 
 )يتبع( اإلئتمان مخاطر

 
 لمخـاطـر اإلئتـمان )يتبع( الخاصعة التعرضات

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2018ديسمبر  31
     

     استثمار في الصكوك
 1.317 1.317 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 
 161.327 - - 161.327 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 

 162.644 1.317 - 161.327 إجمالي القيمة الدفترية
 (1.320) (1.317) - (3) مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

     
 161.324 - - 161.324 صافي القيمة الدفترية

     
     أرصدة لدى البنوك وإيداعات

 134.960 - - 134.960 معتدلة المخاطرمخاطر منخفضة إلى  6 – 1درجة 

 134.960 - - 134.960 إجمالي القيمة الدفترية
 (52) - - (52) مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

     
 134.908 - - 134.908 صافي القيمة الدفترية

     
      مالية وضمانات لتزاماتا

 1.670 1.670 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 
 44.372 - 2.639 41.733 معتدلة المخاطرمخاطر منخفضة إلى  6 – 1درجة 
 15 - 15 - المراقبة تحت 7 درجة

 46.057 1.670 2.654 41.733 إجمالي القيمة الدفترية
 (380) (120) (84) (176) مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

     
 45.677 1.550 2.570 41.557 صافي القيمة الدفترية

     

 789.752 79.363 55.754 654.635 مجموع صافي القيمة الدفترية

     

 
 
 
 
 



 

 62                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 
 )يتبع( اإلئتمان مخاطر

 
 لمخـاطـر اإلئتـمان )يتبع( الخاصعة التعرضات

 

ودائع لدى  2017ديسمبر  31
مؤسسات 

 مالية

موجودات 
 التمويالت

موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجير 
)شاملة 
أقساط 

إيجارات 
 مستحقة(

استممارات في 
 صكوك

 موجودات
 مالية أخرى

 اإلجمالي

       منخفضة القيمة
 62.535 - 1.564  5.926 55.045 - منخفضة القيمة: 10-8درجة 

 5.869 5.869 - - - - غير مصنفة
 (9.223) (997) (1.417) (79) (6.730) - مخصص إنخفاض في القيمة

 59.181 4.872 147 5.847 48.315 - القيمة الدفترية

       
       غير منخفضة القيمةمتأخرات 

 28.397 - - 8.432 19.965 - منخفضة إلى معتدلة :6 – 1درجة 
 19.289 - - 10.599 8.690 - تحت المتابعة:  7درجة 

       المستحق يتكون من:
 28.747 - - 10.512 18.235 - يوماً  30إلى 
 10.125 - - 2.793 7.332 - يوماً  60 – 30
 8.814 - - 5.726 3.088 - يوما 90 – 60

 47.686 - - 19.031 28.655 - القيمة الدفترية

       
       غير متأخرة وغير منخفضة القيمة

 499.041 - 113.200 79.612 272.260 33.969 منخفضة إلى معتدلة : 6 – 1درجة 
 10.986 - - 2.345 8.641 - تحت المتابعة : 7درجة 

 11.128 11.128 - - - - غير مصنفة

 521.155 11.128 113.200 81.957 280.901 33.969 القيمة الدفترية

       ُيطرح منها:
       المخصص الجماعي لإلنخفاض في 

 (4.419) - - (1.052) (3.367) - القيمة

 623.603 16.000 113.347 105.783 354.504 33.969 اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 63                ش.م.بالمصرف الخليجي التجاري 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 
 )يتبع( اإلئتمان مخاطر

 

 االئتمانيةالزيادة الجوهرية في المخاطر 

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعمر في السداد لألداة المالية واألصل المشترى لغرض التأجير قد زادت كميراً منذ االحتساب 
المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون المبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تأخذ 

أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات السابقة أي تكاليف 
 للمجموعة، والتقييم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.

 لمعايير التالية باالعتبار:قد زادت كميراً منذ االحتساب المبدئي، يتم أخذ اعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 

 . تخفيض تصنيف المخاطر وفقاً للسياسة المعتمدة للخسائر االئتمانية المتوقعة.1

 . التسهيالت التي تم إعادة هيكلتها خالل اإلمني عشر شهراً الماضية.2

 . مؤشرات نوعية3

 والتي تخضع للطعن في الظروف المناسبة.يوماً كما في تاريخ بيان المركز المالي،  30. تسهيالت مستحقة ألكمر من 4

 
 درجات تصنيف المخاطر االئتمانية 

تقوم المجموعة بتخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية، بناء على معلومات مختلفة، والتي تم تحديدها على أنها 
انية تحديد درجات تصنيف المخاطر االئتمتتنبأ بمخاطر التعمر في السداد، وتطبيق احكام واجتهادات ائتمانية ذات خبرة. يتم 

باستخدام عوامل نوعية وكمية، تشير وتدل على مخاطر التعمر في السداد. تختلف هذه العوامل تبعاً لطبيعة التعرض ونوع 
 الُمقترض.  

 
ئتمانية، وعلى طر االيتم تحديد ومعايرة تصنيفات المخاطر االئتمانية بحيث تتصاعد احتماالت التعمر في السداد مع تدهور المخا

أصغر من الفرق بين تصنيف  2و  1سبيل الممال، فإن الفرق بين مخاطر التعمر في السداد بين تصنيف المخاطر االئتماني 
 .  3و  2المخاطر االئتماني 

 
ُمقترض. ليتم تخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية عند االحتساب المبدئي، بناء على المعلومات المتوفرة عن ا

تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنيف ائتماني مختلف. يتم تصنيف التعرضات 
هي درجات  10و 9و 8على قائمة المراقبة، والدرجات  7جيدة، والدرجة  1، بحيث تكون الدرجة 10إلى  1على الدرجات من 

 يانات التالية:التعمر. تتضمن المراقبة عادة الب
 

 تعرضات الشركات 

المعلومات التي يتم الحصول عليها خالل المراجعة الدورية لملفات العميل، أي البيانات المالية المدققة، والحسابات اإلدارية،  -
ية المالية، وتغطنسب الوالميزانيات والتوقعات. ومن األمملة على مجاالت التركيز بوجه خاص: هوامم الربح اإلجمالي، و

 ، وجودة اإلدارة، وتغييرات اإلدارة العليا.االئتمان بشروطخدمة الديون، وااللتزام 

 معلومات من وكاالت التصنيف االئتمانية، والمقاالت الصحفية، والتغييرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية. -

 لُمقترض، عند توفرها.أسعار السندات المدرجة ومقايضات التعمر االئتمانية ل -

 التغييرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية، والتنظيمية، والتقنية للُمقترض، أو في أنشطته التجارية.  -
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 
 )يتبع( اإلئتمان مخاطر

 
 تعرضات التجزئة

 تمانية.االئالمعلومات التي يتم تجميعها داخلياً عن سلوك العمالء، على سبيل الممال االستفادة من تسهيالت البطاقات  -

 القدرة على تحمل التكاليف -

 للقطاع. معلومات خارجية من وكاالت التصنيف االئتمانية، بما في ذلك درجات االئتمان  -
 

 جميع التعرضات  

 سجل الدفع، ويشمل وضع المتأخرات، باإلضافة لمجموعة من المتغيرات حول ِنسب الدفع -

 االستفادة من الحد األقصى الممنوح -

 طلبات وَمنح التسامح. -

 التغييرات الحالية والمتوقعة في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية. -

 

 إنشاء مصطلح احتمالية حدوث التعمر في السداد

درجات تصنيف المخاطر االئتمانية هي بشكل رئيسي مدخالت لتحديد احتمالية حدوث التعمر في السداد. تقوم المجموعة بجمع 
معلومات األداء والتعمر في السررداد حول تعرضررات المخاطر االئتمانية، والتي يتم تحليلها حسررب المنطقة، وحسررب نوع المنتج 

 الئتماني. والُمقترض، باإلضافة لدرجة التصنيف ا
 

تسررررتخدم المجموعة النماذج اإلحصررررائية لتحليل المعلومات التي يتم جمعها، وإعداد تقديرات احتمالية حدوث التعمر في السررررداد 
 المتبقية للتعرضات، وكيف ُيتوقع أن تتغير مع مرور الزمن.    

 
هذا التحليل يتضرررررمن تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعمر في السرررررداد، والتغيرات في عوامل االقتصررررراد 
الكلي، باإلضرررررافة للتحليل المتعمق في أمر بعض العوامل األخرى )على سررررربيل الممال الخبرة في منح التسرررررامح( على مخاطر 

ل االقتصرراد الكلي الرئيسررية تشررمل: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت الفائدة التعمر في السررداد. لمعظم التعرضررات، عوام
 وأسعار النفط القياسية. بالنسبة للتعرضات للصناعات و/أو المناطق المعينة، قد يمتد التحليل إلى أسعار السلع و/أو العقارات. 

ين، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية بناء على نصيحة لجنة مخاطر السوق بالمجموعة، والخبراء االقتصادي
والتوقعات الخارجية، تقوم المجموعة بصرررياغة وجهة نظر "الحالة األسررراسرررية" لالتجاه المسرررتقبلي للمتغيرات االقتصرررادية ذات 

دناه حول دمج العالقة، باإلضررررررافة لمجموعة تمميلية من سرررررريناريوهات التوقع المحتملة األخرى )رجاء الرجوع للمناقشررررررات أ
 المعلومات التطلعية(. مم تستخدم المجموعة هذه التوقعات لتعديل تقديراتها الحتماالت حدوث التعمر في السداد. 

 
 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية

مل تغييرات كمية في معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصررررررورة جوهرية تختلف حسررررررب المحفظة، وتشرررررر
 احتماالت حدوث التعمر في السداد، وعوامل نوعية، بما في ذلك الدعم على أساس التعمر.

 
تحدد المجموعة باستخدام احكامها وتقديراتها االئتمانية، وكلما أمكن، الخبرات السابقة ذات الصلة، أن تعرضاً ما قد شهد زيادة 

على مؤشرررات نوعية معينة، والتي تعتبرها المجموعة مؤشررراً على ذلك، والتي قد ال جوهرية في مخاطر االئتمان، وذلك بناًء 
                    ينعكس تأميرها بشكل كامل على التحليل الكمي في الوقت المناسب.

 
 المؤشرات النوعية تشمل معايير مختلفة تستخدم لبطاقات االئتمان لمحافظ مختلفة، والعقارات التجارية، إلخ.

 
 



 

 65                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 
 )يتبع( اإلئتمان مخاطر

 
 )يتبع( إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية تحديد ما

 
على سبيل الدعم، تعتبر المجموعة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث موعد أقصاه ال يتجاوز عندما يكون األصل 

مسررتحق لم يتم اسررتالم الدفع  يوماً. يتم تحديد أيام االسررتحقاق من خالل حسرراب عدد األيام منذ أقدم تاريخ 30مسررتحقاً ألكمر من 
 الكامل له. يتم تحديد مواعيد االستحقاق بدون األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد تكون متاحة للُمقترض. 

تراقب المجموعة فعالية المعايير المسرررتخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل المراجعة الدورية للتأكد 
 من:

 درة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح التعرض متعمراً.المعايير قا -

 يوماً. 30ال تتوافق المعايير مع النقطة الزمنية عندما يكون األصل مستحقاً ألكمر من  -

هراً شال يوجد تقلب غير مبرر في مخصص الخسائر من التحويالت بين احتماالت حدوث التعمر في السداد ألمني عشر  -
 (.2( و احتماالت حدوث التعمر في السداد لمدى الحياة )المرحلة 1)المرحلة 

 
 تعريف التعثر

 تعتبر المجموعة األصل المالي متعمراً في الحاالت التالية:

من غير المحتمل أن يقوم الُمقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل، بدون الرجوع للمجموعة إلجراءات ممل استحقاق  -
 األداة، )إذا كان يتم االحتفاظ بها(.

 يوماً، على أي التزامات جوهرية تجاه المجموعة.   90كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكمر من  -

المقترض بإعادة هيكلة األصل نتيجة لإلفالس، بسبب عدم قدرة المقترض على سددا التزاماته  ميقوأصبح من المحتمل أن  -
  االئتمانية.

 
د تقييم ما إذا كان الُمقترض متعمراً، تأخذ المجموعة باالعتبار عوامالً نوعية وكمية. إن تعريف التعمر يتماشررى مع التعريف عن

 المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال التنظيمي.
 

 دمج معلومات تطلعية

المخاطر االئتمانية ألداة ما قد زادت بصورة جوهرية تقوم المجموعة بدمج معلومات تطلعية في كل من تقييمها لما إذا كانت 
منذ االحتساب المبدئي، وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. بناء على نصيحة لجنة مخاطر السوق بالمجموعة والخبراء 

ظر وجهة ن بصياغة المجموعةالخارجية، تقوم  االقتصاديين، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والتوقعات
"الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، باإلضافة لمجموعة تمميلية من السيناريوهات األخرى 

 المتوقعة. هذه العملية تشمل وضع سيناريوهات اقتصادية إضافية، واالخذ باالعتبار لالحتماالت النسبية لكل نتيجة.   
 

تضمن المعلومات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الجهات الحكومية والسلطات النقدية التي تعمل فيها المعلومات الخارجية ت
المجموعة، والمنظمات فوق الوطنية، ممل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، وبعض خبراء التنبؤات 

 في القطاع الخاص واألكاديمي.
 

ل النتيجة األكمر ترجيحاً وتتماشى مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى، ممل الحالة األساسية تمم
التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانيات. السيناريوهات األخرى تممل نتائج أكمر تفاؤالً، ونتائج أكمر تشاؤمية. تقوم المجموعة 

 فاً، لمعايرة تحديدها لهذه السيناريوهات التمميلية األخرى.بإجراء اختبار الضغط بشكل دوري للصدمات األكمر تطر
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 دمج معلومات تطلعية )يتبع(
 

قامت المجموعة بتحديد وتوميق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية لكل محفظة من األدوات المالية، 
وقدرت العالقة  بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية، باستخدام تحليل المعلومات التاريخية. 

النطاقات التالية من المؤشرات الرئيسية للدول المختارة )حيث  2018ديسمبر  31خدمة كما في تضمنت السيناريوهات المست
ينطبق ذلك(: معدل تغير إجمالي الناتج المحلي، ومعدل التضخم، ومؤشر أسعار المستهلك، واإليرادات الحكومية كنسبة من 

تج المحلي، ونمو االئتمان المحلي، والقوى العاملة )نسبة إجمالي الناتج المحلي، والمصروفات الحكومية كنسبة من إجمالي النا
 .ةالقتصاديا المعلوماتالتغير(، وأسعار النفط. يتم الحصول على هذه العوامل االقتصادية الكلية من صندوق النقد الدولي، ووحدة 

 
 الموجودات المالية والموجودات المشتراة لغرض التأجير المعدلة

الشرررررروط التعاقدية للقرض لعدد من األسرررررباب، منها تغير ظروف السررررروق، واالحتفاظ بالعمالء، وعوامل أخرى يجوز تعديل 
ليسررررت ذات صررررلة بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. عند تعديل شررررروط األصررررل المالي، والذي ال ينتج عنه إلغاء 

 نية لألصل قد زادت بصورة جوهرية يعكس المقارنة بين:احتساب األصل، فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتما

 احتماالت حدو ث التعمر عن السداد المتبقية لمدى الحياة كما في تاريخ بيان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة. -

 

عاقدية والشررروط التاحتماالت حدو ث التعمر عن السررداد المتبقية لمدى الحياة بناء على المعلومات عند االحتسرراب المبدئي  -

 األصلية.

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول القروض مع العمالء الذين يمرون بمصرراعب مالية )يشررار إليها "بأنشررطة منح التسررامح"( 
لزيادة فرص التحصرريل والحد من مخاطر التعمر في السررداد. بموجب سررياسررة  المجموعة لمنح التسررامح، يتم منح التسررامح على 

ي إذا كان المدين متخلفاً عن السررررداد حالياً ، أو إذا كان هناك مخاطر كبيرة للتخلف عن السررررداد، أو إذا كان هناك أسرررراس انتقائ
دليل على أن المدين قد بذل جميع الجهود المعقولة للدفع بموجب الشرررررررروط التعاقدية األصرررررررلية، ويتوقع أن يتمكن المدين من 

    الوفاء بالشروط المعدلة.
 

ط المعدلة عادة تمديد فترة االسرررتحقاق، وتغيير توقيت دفعات الفوائد، وتغيير شرررروط القرض. تخضرررع كل من تتضرررمن الشررررو
 قروض األفراد والشركات لسياسة منح التسامح. 

 
عيف التعرض ضدليالً أن على  التسامحمؤشراً نوعياً على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يممل توقع  التسامحيعد 

 12(. يحتاج العميل إلى إظهار وإمبات سرررلوك دفع جيد بمبات، على مد فترة من الوقت )5ائتمانياً / متعمر )راجع إيضررراح رقم 
شرررهراً( قبل أن يتم التوقف عن اعتبار التعرض ضرررعيف ائتمانياً / متعمراً، أو إذا انخفضرررت احتمالية حدوث التعمر في السرررداد 

 الخسارة مرة أخرى بمبلغ قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أمني عشر شهراً. بحيث يتم قياس مخصص
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 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

عجوزات االئتمانية بالقيمة الحالية لجميع الالخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية. تقاس الخسائر 
 النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(.

 يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.
 تخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية:أن المدخالت الرئيسية المس

 
 (probability of default؛ )احتماليه حدوث التعمر في السداد -
 
 (loss given defaultالخسارة في حالة التعمر في السداد؛ ) -
 
 (exposures at defaultقيمة التعرض للتعمر في السداد؛ ) -
 

عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث تعكس  تستمد هذه المعايير بصفة
 معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.

 
ية، ئتقديرات احتمالية حدوث التعمر في السداد هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم حسابها على أساس نماذج التقييم اإلحصا

ويتم تقييمها باستخدام أدوات تقييم مصممة وفقاً لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تستند هذه النماذج اإلحصائية 
على المعلومات المجمعة داخلياً، والتي تشمل عوامل كمية ونوعية. عند توفر معلومات السوق، من الممكن استخدامها الشتقاق 

سداد لألطراف األخرى من الشركات الكبيرة.   إذا كان الطرف اآلخر او التعرض يتنقل بين فئات احتمالية حدوث التعمر في ال
 التصنيف، فإن ذلك سيؤدي لتغيير التقدير ذي العالقة باحتمالية حدوث التعمر في السداد. 

 
د. وتقدر المجموعة ُمعاِمالت الخسارة في حالة التعمر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود التعمر في السدا

الخسارة في حالة التعمر في السداد استناداً إلى واقع خبراتها التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى 
ع االمتعمرة في السداد. نماذج الخسارة في حالة التعمر في السداد تأخذ باالعتبار هيكل، وضمانات، وأقدمية المطالبة، والقط

التشغيلي للطرف اآلخر، وتكاليف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من األصل المالي. بالنسبة للموجودات 
التمويلية المضمونة بعقارات للتجزئة، فإن معدالت قيمة القرض إلى قيمة العقار هي معامل أساسي في تحديد الخسارة في حالة 

 لى أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي كمعامل الخصم.   التعمر في السداد. وتحتسب ع
                

تممل التعرض المتوقع في حالة التعمر عن السداد. تشتق المجموعة قيمة التعرض  قيمة التعرض عند حدوث التعمر في السداد
على المبلغ الحالي، والمسموح   راف المقابلة، والتغييرات المحتملةعند حدوث التعمر في السداد من التعرضات الحالية لألط

بها بموجب العقد، بما في ذلك اإلطفاء.  قيمة التعرض عند حدوث التعمر في السداد لألصل المالي هي إجمالي القيمة الدفترية. 
للمبالغ  تشمل المبلغ المسحوب، باإلضافة بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية، فإن قيمة التعرض للتعمر في السداد

 .المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناء على المالحظات التاريخية
 

الجدول التالي يوضح التسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص الخسائر: الخسائر االئتمانية المتوقعة 
  أمني عشر شهراً، والخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، والضعيفة ائتمانياً. لفترة
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 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 2018 االئتمانية االئتمانية االئتمانية 
  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحياة -لمدى الحياة إلثني عشر 
  ضعيفة ائتمانياً  ليست ضعيفة شهراً  
   ائتمانياً   
  (3)المرحلة (2)المرحلة (1)المرحلة 

 23.714 10.317 10.537 2.860 يناير 1الرصيد في 

 - (102) (3.086) 3.188 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة ألثني عشر شهراً 

     يستل -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة المحول 
 - (82) 398 (316) ضعيفة ائتمانية

     - المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة
 - 2.692 (2.463) (229) ضعيفة ائتمانية

 - 2.508 (5.151) 2.643 صافي إعادة قياس مخصص الخسائر 

 5.796 7.668 (1.468) (404) استردادات / الغاء مخصصات انتفت الحاجة إليها

 (1.713) (1.713) - - عادةإ/  استرداد

 (1.566) (1.566) - - شطب

 26.231 17.214 3.918 5.099 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

 ما يلي تفصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب فئة األصول في بيان المركز المالي:
 

 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 2018 االئتمانية االئتمانية االئتمانية 
  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحياة -لمدى الحياة إلثني عشر 
  ضعيفة ائتمانياً  ليست ضعيفة شهراً  
   ائتمانياً   
  (3)المرحلة (2)المرحلة (1)المرحلة 

     

 50 - - 50 نقد وأرصدة لدى البنوك

 2 - - 2 الماليةإيداعات لدى المؤسسات 

 22.023 13.566 3.695 4.762 موجودات التمويالت

     موجودات مشتراة لغرض التأجير )بما في ذلك أقساط إيجارات
 2.456 2.211 139 106 مستحقة(

 1.320 1.317 - 3 استممار في الصكوك 

 380 120 84 176 التزامات وعقود ضمانات مالية

 26.231 17.214 3.918 5.099 ديسمبر 31الرصيد في 
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 موجودات مالية منخفضة القيمة

على إفتراض عدم مقدرته على التحصيل الكلي أو  المصرفإن الموجودات المالية منخفضة القيمة هي تلك التي يحددها 
الجزئي للمبالغ واألرباح المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية لتلك التعرضات. بصفة عامة، يتم تصنيف مخاطر هذه الموجودات 

عرض بناءاً ت ، وبالنسبة للموجودات المالية األخرى يتم تقييم اإلنخفاض في القيمة على أساس فردي لكل10و 9و 8بين درجة  
 .المصرفعلى النظام الداخلي لتصنيف درجات مخاطر اإلئتمان ب

 
 تعرضات متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة

بأنه  صرفالمتتعلق هذه التعرضات بموجودات التمويل التي إنقضى موعد إستحقاق أرباحها أو أصولها التعاقدية ولكن يعتقد 
قيمتها وذلك بناءاً على توقعاته بتحصيل هذه المبالغ مستقبالً، أو مستوى الضمان  من غير المناسب إحتساب إنخفاض في

 المتوفر أو مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة للبنك.
 

 تسهيالت تم إعادة التفاوض عليها
منها  ألف دينار بحريني( 25.160: 2017دينار بحريني )16.896 بلغ مجموع التسهيالت التي تم أعادة التفاوض بشأنها 

ألف دينار بحريني( تسهيالت مصنفة كتسهيالت غير مخفضة وغير متأخرة كما  2.000: 2017ألف دينار بحريني ) 8.806
.  تتطلب شروط إعادة التفاوض عادة إما سداد األرباح المستحقة على التسهيالت حتى تاريخه أوسداد جزء 2018في ديسمبر 

ضافية للتغطية، أو جميع هذه الشروط معاً. تكون هذه التسهيالت التي تم إعادة من مبلغ التمويل أو الحصول على ضمانات إ
 التفاوض عليها عرضة إلعادة تقييم اإلئتمان وللمراجعة المستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر. 

 
ألف  117.168: 2017ألف دينار بحريني ) 142.895، من إجمالي التسهيالت المتأخرة والبالغة 2018ديسمبر  31بتاريخ 

 ألف دينار بحريني(. 13.352: 2017ألف دينار بحريني فقط ) 39.269تشكل األقساط المتأخرة مبلغ  دينار بحريني(
 

 مخصصات اإلنخفاض في القيمة
بصفة فردية.  10و 9و 8بإحتساب مخصصات لإلنخفاض في القيمة على الموجودات المصنفة ضمن درجة  المصرفيقوم 

 لمصرفايتم ذلك بناءاً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه الموجودات وقيمة الضمانات المتوفرة. قام 
لقيمة بناءاً على تقديرات اإلدارة لخسائر حدمت ولكن لم يتم التعرف بعمل مخصص على أساس جماعي لخسائر اإلنخفاض في ا

 عليها نظراً للظروف اإلقتصادية واإلئتمانية الحالية.
 

 وضع عدم اإلستحقاق
يوما،  90يقوم البنك بتصنيف موجودات التمويالت و الصكوك في وضع غير مستحق اذا ما انقضى موعد استحقاقها اكمر من 

ل معقول للشك في القدرة على تحصيل المبالغ المستحقة. ال يتم احتساب الربح على هذه التمويالت في قائمة أو كان هناك مجا
 الدخل اال عند سداد المستحقات من قبل المقترض او عند رفع درجة التعرض للوضع العادي.

 
 سياسة الشطب

اض في القيمة( بعد التأكد من أن هذه بشطب أي موجودات أو استممارات )بعد خصم أي مخصصات إنخف المصرفيقوم 
الموجودات أو االستممارات  غير قابلة للتحصيل. يتم التوصل إلى هذا القرار بعد األخذ في اإلعتبار لمعلومات متوفرة كحدوث 

ان متغيرات جوهرية للوضع المالي للطرف اآلخر تؤدي إلى عدم مقدرته على دفع إلتزاماته، أو أن المبالغ المحصلة من الض
ألف دينار بحريني  1.566 بشطب تسهيالت مالية بمبلغ  المصرفغير كافية لسداد كامل مبلغ اإللتزام. خالل السنة، قام 

 99ألف دينار بحريني( والتي تمت تغطيتها بمخصصات اإلنخفاض في القيمة بالكامل. قام البنك باسترداد  13.228: 2017)
 ألف دينار بحريني( مقابل تسهيالت مالية مشطوبة في سنوات سابقة. 38: 2017ألف دينار بحريني )

 
 
 
 
 
 



 

 70                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 
 )يتبع( اإلئتمان مخاطر

 
 الضمانات

بضمانات تتعلق بموجودات التمويالت وذمم مدينة تتعلق بموجودات مشتراة لغرض التأجير على هيئة رهن  المصرفيحتفظ 
عقاري، أو أوراق مالية مدرجة ، أو أصول وضمانات أخرى. تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الرهن المقـّيمة بتاريخ 

غالباً اليتم اإلحتفاظ برهن مقابل التعرض لمخاطر من  .المتابعة قائمة في إدراجها تم غذاوتحديمها التمويل، وتتم مراجعتها 
بنوك ومؤسسات مالية أخرى. القيمة العادلة للرهن والضمانات األخرى المحتفظ بها في مقابل الموجودات المالية موضحة في 

ن البنوك، واليتضمن الضمانات من الشركات واألفراد إذ أنه من الصعب الجدول التالي. ويتضمن ذلك قيمة الضمانات المالية م
 تحديد قيمها. قيمة الضمانات التي تم إعتبارها لغرض اإلفصاح مقيدة إلى حد التعرضات.

 

 2017ديسمبر  31في   2018ديسمبر  31في  

موجودات  
 التمويالت

موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجير 
)شاملة 
أقساط 

إيجارات 
 مستحقة(

موجودات   اإلجمالي
 التمويالت

موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجير 
)شاملة 
أقساط 

إيجارات 
 مستحقة(

 اإلجمالي

مقابل موجودات منخفضة 
        القيمة

 34.389 5.844 28.545  57.058 16.587 40.471 عقارات
 2.175 - 2.175  2.193 - 2.193 أخرى

        
        مقابل موجودات متأخرة

        السداد ولكن غير منخفضة
        القيمة

 44.621 21.428 23.193  40.629 19.232 21.397 عقارات
 5.182 - 5.182  2.929 - 2.929 أخرى

        
        مقابل موجودات غير
        متأخرة السداد وغير

        منخفضة القيمة
 172.943 78.575 94.368  170.317 82.680 87.637 عقارات

 25.586 20 25.566  12.416 - 12.416 أخرى

 284.896 105.867 179.029  285.542 118.499 167.043 اإلجمالي 

 

: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31في كما  % 136.05بلغ معدل متوسط تغطية الضمان على التسهيالت اآلمنة نسبة
126.86%.) 

 
 .32لتحليل تمركز الموجودات والمطلوبات، راجع إيضاح رقم 

 
بمراقبة تمركز مخاطر اإلئتمان لموجودات التمويالت والموجودات المشتراة لغرض التأجير حسب القطاع  المصرفيقوم 

 والموقع الجغرافي.
 
 



 

 71                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 حول البيانات المالية الموحدةإيضاحات 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 
 )يتبع( اإلئتمان مخاطر

 
 :البيانات هذه إعداد تاريخ في اإلئتمان مخاطر تمركزات تحليل يبين التالي الجدول

 
 

 2017ديسمبر  31في   2018ديسمبر  31في      التمركز القطاعي

موجودات  
 التمويالت

موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجير 
)شاملة 
أقساط 

إيجارات 
 مستحقة(

موجودات   اإلجمالي
 التمويالت

موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجير 
)شاملة 
أقساط 

إيجارات 
 مستحقة(

 اإلجمالي

        
 11.011 - 11.011  10.358 - 10.358 القطاع المصرفي والمالي

 145.486 105.715 39.771  170.245 118.615 51.630 عقارات
 35.917 - 35.917  54.803 - 54.803 إنشاءات
 90.691 - 90.691  78.009 - 78.009 متاجرة
 45.090 - 45.090  13.880 - 13.880 تصنيع
 132.092 68 132.024  120.548 1.588 118.960 أخرى

 460.287 105.783 354.504  447.843 120.203 327.640 إجمالي القيمة الدفترية

 
 

 
 مخاطر السداد

مخاطر عند سداد المعامالت وعمليات المتاجرة. مخاطر السداد هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج  المصرفقد ينشأ عن أنشطة 
 عن فشل شركة ما في دفع إلتزاماتها كتسديدات نقدية، أوأدوات مالية وموجودات أخرى متفق عليها حسب العقد.

لموافقة على اإلئتمان ومراقبة الحدود اإلئتمانية التي تم ذكرها سابقاً. يتطلب قبول مخاطر تشكل حدود السداد جزءاً من عملية ا
 السداد على متاجرات خالية من السداد موافقة خاصة من قسم إدارة المخاطر على المعاملة أو الطرف اآلخر.

 
 السيولة مخاطر
على سداد إلتزاماته المالية والتي إما أن يتم تسديدها نقداً أو بموجودات مالية  المصرفمخاطر السيولة في عدم مقدرة  تتممل

 أخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 72                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 
 )يتبع( السيولة مخاطر

 
 السيولة مخاطر إدارة
من خالل إدارته للسيولة إلى التأكد قدر اإلمكان من توافر السيولة في جميع األحوال لسداد إلتزاماته عند حلول  المصرف يهدف

 .للمصرفأجلها، سواء في الظروف اإلعتيادية أو الصعبة، دون تكّبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بالسمعة التجارية 
 

البيانات من كٍل من إدارة الخزينة ووحدات العمل األخرى ذات العالقة حول بجمع  المصرفإدارة الرقابة المالية في  تقوم
وضع السيولة لموجوداتها وإلتزاماتها المالية وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة األخرى الناشئة من األنشطة التجارية المستقبلية 

لمعلومات والتي تقوم بدورها بإدارة محفظة الموجودات السائلة المتوقعة. تقوم إدارة الرقابة المالية بإبالغ إدارة الخزينة بهذه ا
والمكونة على نحو كبير من ودائع قصيرة األجل لدى بنوك وتسهيالت أخرى بين البنوك، لضمان  ،المصرفقصيرة األجل ب

 بسيولة كافية في جميع األحوال. المصرفإحتفاظ 
 

 خطة طوارئ بالنسبة للسيولة، حيث يتم إختبار المصرفحو يومي. يمتلك إدارة الرقابة المالية بمراقبة السيولة على ن تقوم
عناصر هذه الخطة بشكل دوري. يتم تنفيذ إختبارات جهد منتظمة على مختلف السيناريوهات. تخضع جميع سياسات وإجراءات 

ه السياسات واإلجراءات من ويتم الموافقة على هذ المصرفالسيولة للُمراجعة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ب
قبل األشخاص المخولين بذلك. يتم تقديم تقرير ملخص يتضمن أية إستمناءات وإجراءات عالجية تم إتخاذها إلى أعضاء لجنة 

 إدارة الموجودات والمطلوبات.
 

 السيولة بمخاطر المتعلقة التعرضات
 إلحتساب .السيولة مخاطر إلدارة المصرفرئيسياً يستخدمه  نسبة صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء مقياساً  تعتبر
 في واستممارات مالية مؤسسات لدى الودائع وعلى البنوك وأرصدة النقد على السائلة الموجودات صافي يحتوي النسبة، هذه

 ينح في المالية، المؤسسات من الودائع خصم وبعد األجل متوسطة التمويالت مقابل المضمونة الصكوك منها مطروحاً  صكوك
 .مماراالست حسابات أصحاب حقوق وعلى وأفراد مالية غير مؤسسات من ودائع وعلى جارية، حسابات من العمالء ودائع تتكون

 
 البيانات هذه دإعدا تاريخ في كما الجارية والحسابات ، العمالء ودائع إلى السائلة الموجودات صافي نسبة تفاصيل بيان يلي فما

 :السنة وخالل المالية

 

 2018 

% 

 2017 

% 
    

 9.30  16.79 ديسمبر 31
 18.26  13.09 المتوسط للفترة

 29.97  19.55 الحد األقصى للفترة
 5.15  6.60 الحد األدنى للفترة

 
 

 .31لمواعيد إستحقاق الموجودات والمطلوبات راجع اإليضاح رقم 
 



 

 73                ش.م.ب المصرف الخليجي التجاري
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 

 . إدارة المخاطر )يتبع(34
 

 السوق مخاطر
مخاطر السوق في تغير األسعار، كمعدل الربح، وأسعار أسهم حقوق الملكية، وأسعار صرف العمالت األجنبية، وهامم  تتممل

أو تدفقاته النقدية المستقبلية أو قيمة أدواته المالية. تتكون مخاطر السوق من  ،المصرفاإلئتمان والتي لها تأمير على إيرادات 
مالمة أنواع: مخاطر عمالت، ومخاطر معدل الربح ومخاطر األسعار األخرى. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة 

 د مجزية على هذه المخاطر.لممل هذه المخاطر في الحدود المقبولة مع تحقيق عوائ المصرفوالتحكم في تعرضات 
 

 السوق مخاطر إدارة
 لمصرفابفصل تعرضاته لمخاطر السوق بين محفظتين إحداهما للمتاجرة واألخرى لغير المتاجرة. اليوجد لدى  المصرف يقوم

ت مالهي تعرضات للع المصرفمراكز متاجرة في أسهم حقوق الملكية أو السلع والمصدر الرئيسي للمخاطر التي يتعرض لها 
 األجنبية وفجوة معدل الربح.

 
بإجراء أية متاجرة في العمالت األجنبية. كما اليقوم بالمتاجرة في مشتقات العمالت األجنبية. تقوم إدارة  المصرف اليقوم

 تالخزينة بإحتساب جميع إيرادات وخسائر العمالت األجنبية الناشئة عن تعامالت العمالء وإعادة تقييم الموجودات والمطلوبا
 في بيان المركز المالي. وتقع مسؤولية متابعة وإدارة هذه المخاطر أيضاً على إدارة الخزينة.

 
مسؤولة كلياً عن إدارة مخاطر السوق. إن قسم إدارة المخاطر مسؤول عن  المصرفب والمطلوبات الموجودات إدارة لجنة إن

من قبل الجهة المختصة( في حين أن إدارة الرقابة المالية وضع سياسات مفصلة إلدارة المخاطر )خاضعة للمراجعة واإلعتماد 
 مسؤولة عن المتابعة اليومية لتنفيذ هذه السياسات.

 
 تجارية غير محافظ - الربح معدل لمخاطر التعرض
 أو المستقبلية ةالنقدي التدفقات في تقلبات عن الناتجة الخسائر خطر هو التجارية غير المحافظ له تتعرض الذي الرئيسي الخطر

 متابعة عبر رئيسية بصفة الربح معدل مخاطر إدارة تتم. السوقية الربح معدالت في تغّير بسبب المالية لألدوات العادلة القيم
 والمطلوبات الموجودات إدارة لجنة تقوم. التسعير إلعادة مسبقاً  معتمدة حدود على الحصول طريق وعن الربح معدل فجوات

 بمتابعة اإللتزام بهذه الحدود ويقوم قسم إدارة المخاطر بمساعدتها في أعمال المتابعة اليومية. المصرفب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 74                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 

 )يتبع( السوق مخاطر
 

 :2018ديسمبر  31كما في  للمصرففيما يلي ملخص بمركز فجوة هامم الربح 
 

 3لغاية  2018ديسمبر  31
 شهور

 6إلى  3
 شهور

شهور إلى  6
 سنة

 3إلى  1
 سنوات

 3أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

       
       الموجودات

 43.637 - - 1.047 - 42.590 ودائع لدى مؤسسات مالية
 327.640 174.823 66.003 36.588 9.345 40.881 موجودات التمويالت

       موجودات مشتراة لغرض التأجير
 120.203 112.423 7.528 230 7 15 أقساط إيجار مستحقة()شاملة 

 161.324 145.097 16.227 - - - استممارات في أوراق مالية )صكوك(

       مجموع الموجودات الحساسة لمعدل
 652.804 432.343 89.758 37.865 9.352 83.486 الربح

       
       المطلوبات و حسابات االستثمار

 158.349 - - 109.373 17.664 31.312 مؤسسات ماليةودائع من 
 41.357 - - 41.357 - - تمويل متوسط األجل

 120.470 - 34.405 27.722 21.163 37.180 ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد
 1.199 - - - - 1.199 حسابات جارية للعمالء

 346.373 - 20.308 98.830 73.102 154.133 حقوق أصحاب حسابات االستممار

       
       مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار

 667.748 - 54.713 277.282 111.929 223.824 الحساسة لمعدل الربح

 (14.944) 432.343 35.045 (239.417) (102.577) (140.338) فجوة معدل هامش الربح

 



 

 75                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 

 . إدارة المخاطر )يتبع(34
 

 )يتبع( السوق مخاطر
 

 3لغاية  2017ديسمبر  31
 شهور

 6إلى  3
 شهور

شهور  6
 إلى سنة

 3إلى  1
 سنوات

 3أكمر من 
 سنوات

 اإلجمالي

       
       الموجودات

 33.969 - - 1.048 - 32.921 ودائع لدى مؤسسات مالية
 354.504 174.776 62.832 53.402 12.275 51.219 موجودات التمويالت

       موجودات مشتراة لغرض التأجير
 105.783 97.999 7.777 - 7 - )شاملة أقساط إيجار مستحقة(

 113.347 112.916 147 284 - - استممارات في أوراق مالية )صكوك(

       مجموع الموجودات الحساسة لمعدل
 607.603 385.691 70.756 54.734 12.282 84.140 الربح

       
       المطلوبات و حسابات االستممار

 124.265 - 6.789 11.505 14.319 91.652 مؤسسات مالية ودائع من
 41.308 - 41.308 - - - تمويل متوسط األجل

 61.359 - 19.463 24.606 9.660 7.630 ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد
 1.286 - - - - 1.286 حسابات جارية للعمالء

 359.818 1 13.778 88.789 66.559 190.691 حقوق أصحاب حسابات االستممار

       
       مجموع المطلوبات وحسابات االستممار

 588.036 1 81.338 124.900 90.538 291.259 الحساسة لمعدل الربح

 19.567 385.690 (10.582) (70.166) (78.256) (207.119) فجوة معدل هامم الربح

 
 

 المصرفإدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة معدل هامم الربح عن طريق متابعة حساسية موجودات ومطلوبات  تتم
المالية تجاه السيناريوهات المتعددة لمعدل الربح المعياري وغير المعياري. تشتمل السيناريوهات المعيارية والتي يتم إعتبارها 

نقطة من اإلرتفاع أو  50ض أو اإلرتفاع المتوازي مع جميع منحنيات العوائد و نقطة من اإلنخفا 100بصورة شهرية على 
 اإلنخفاض مع منحنيات العوائد.

 
تجاه إرتفاع أو إنخفاض معدالت الربح )على إفتراض مبات العوامل المتغيرة األخرى  المصرفيلي تحليل لحساسية  فيما

 كز المالي(:المؤمرة على منحنيات العوائد والمبات في بيان المر
 

نقطة  100 
إرتفاع أو 

 إنخفاض متوازي

نقطة إرتفاع  50 
 أو إنخفاض

    
 67±    149±   2018ديسمبر  31في 
   98±   196±   2017ديسمبر  31في 

 
 

تقوم إدارة الخزينة بإدارة مراكز مخاطر معدل الربح للَمحافظ غير التجارية، حيث تستخدم أدوات مالية استممارية قصيرة 
 غير التجارية. المصرفاألجل، وودائع لدى البنوك وودائع من البنوك إلدارة المركز الناشىء من أنشطة 

 
 



 

 

 76                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2018ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 
 )يتبع( السوق مخاطر

 
 األجنبية العمالت صرف أسعار مخاطر إلى التعرض

مخاطر العملة هي المخاطر الناشئة من تغّير قيمة األدوات المالية جراء تغير أسعار صرف العمالت األجنبية. لدى المجموعة 
 ديسمبر: 31صافي تعرضات جوهرية مقيـّمة بالعمالت األجنبية كما في 

 

 2018 
 بما يعادلها

 بالدينار البحريني

 2017 
 يعادلهابما 

 بالدينار البحريني
    

 12.236  28.905 دوالر أمريكي*
 (7.707)  20.226 عمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى*

 (297)  (402) يورو
 4.607  4.627 دوالر أسترالي

 3.544  3.379 دينار كويتي
 480  (579) جنيه إسترليني

 9  38 روبية هندية

 

 الخليجي التعاون مجلس دول وعمالت األمريكي بالدوالر المرتبطة للتعرضات الصرف أسعار من مخاطر أي التوجد)*( 
 الدوالرب مرتبطة الكويتي الدينار باستمناء األخرى الخليجي التعاون مجلس دول وعمالت البحريني الدينار ألن وذلك األخرى

 .األمريكي
 

إدارة مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية مقابل صافي حدود التعرضات عن طريق متابعة حساسية الموجودات  تتم
تجاه السيناريوهات المتعددة ألسعار صرف العمالت األجنبية. تشتمل السيناريوهات المعيارية  للمصرفوالمطلوبات المالية 

أو هبوط في معدالت سعر صرف العمالت األخرى غير الدوالر إرتفاع  %5والتي يتم إعتبارها بصورة شهرية على نسبة 
 األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي.

 

إلى اإلرتفاع أو اإلنخفاض في معدالت أسعار صرف العمالت األجنبية )على إفتراض مبات  المصرفيلي تحليل حساسية  فيما
 جميع العوامل المتغيرة األخرى، وبشكل أساسي، معدالت الربح(:

 

 2018 
 بما يعادلها

 بالدينار البحريني

 2017 
 بما يعادلها

 بالدينار البحريني
    

 15±     20±    يورو
 230±     231±    دوالر أسترالي

 177±     169±    دينار كويتي
 24±     29±    جنيه إسترليني

 -  2±    روبية هندية

 

 تجارية غير محافظ - األخرى السوق أسعار مخاطر إلى التعرضات
قسم إدارة المخاطر بمتابعة مخاطر اإلئتمان لالستممارات  في ديون بصورة دورية، غير أن هذه المخاطر ليست جوهرية  يقوم

 .للمصرفمقارنة بالنتائج العامة والوضع المالي 
 

 رقم ضاحاإلي راجع. قيمتها في التغير لمخاطر بالتكلفة تظهر والتي الُمسّعرة غير األسهم في المجموعة استممارات تتعرض
 المسعرة يرغ األسهم في االستممار قيمة إنخفاض لتقييم إتخاذها تم التي والقرارات الهامة المحاسبية بالتقديرات والمتعلق 24

 ذهه ألداء المستمرة المراقبة طريق عن األخرى األسعار لمخاطر التعرضات بإدارة المجموعة تقوم. بالتكلفة تظهر والتي
 .اإلدارة بمجلس واإلئتمان االستممار لجنة على وُيعرض سنوي ربع بشكل لألداء تقييم إعداد يتم. المالية األوراق
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 . إدارة المخاطر )يتبع(34
 

 التشغيل مخاطر
التشغيل هي مخاطر الخسائر الناجمة عن فشل في األنظمة والتحكم، وعمليات إحتيال وأخطاء بشرية، التي قد تؤدي  مخاطر

بإدارة مخاطر التشغيل من خالل  المصرفإلى خسائر مالية وخسائر للسمعة، وما يتبعها من ُمساءالت قانونية ورقابية. يقوم 
بدأ فصل المهام والرقابة الداخلية، بما في ذلك التدقيق الداخلي ورقابة اإللتزام. تقع إتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة، وتأصيل م

قيام سياسة معتمدة لل المصرفعلى قسم إدارة المخاطر. لدى  المصرفمسؤولية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر التشغيلية في 
 لقيام بها.بهذه المهام حيث تتوافر جميع البنى التحتية والتنظيمية والمادية ل

 
لتحديد مجاالت المخاطر الرئيسية  المصرفعملية تقييم ذاتية لمراقبة مخاطر العمليات في معظم أقسام  المصرف إستكمل

 بمواصلة عملية التقييم الذاتية هذه على فترات منتظمة ولجميع المصرفوالمؤشرات والمحفزات الرئيسية لتلك المخاطر. سيقوم 
اآللي  برنامجاً للحاسب المصرف. يستخدم المؤشرات الرئيسية للمخاطر سنوياً  م إجراء عملية مراجعةاألقسام التابعة له وسيت

سط على المدى المتو المصرفلمراقبة هذه المحفزات وتسجيل الخسائر المحققة والخسائر التي كان باإلمكان تفاديها. يهدف 
تطورة لمراقبة مخاطر العمليات ألجل ممارسة أفضل إلدارة في إعداد بيانات موموقة إحصائياً لرفع مستوى األساليب الم

 المخاطر والحد من اإللتزامات الرأسمالية.
 

 المال رأس إدارة
بصورة شاملة. لتنفيذ المتطلبات الحالية لرأس  المصرفيقوم مصرف البحرين المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال 

المحافظة على معدل محدد إلجمالي رأس المال نسبًة إلى إجمالي  المصرفالمال، يطلب مصرف البحرين المركزي من 
وإرشادات  3الموجودات الموزونة بالمخاطر. إن متطلبات كفاية رأس المال لمصرف البحرين المركزي مبنية على مبادئ بازل 

 مجلس الخدمات المالية اإلسالمية.
 

 التنظيمي إلى فئتين: المصرفرأس مال  ينقسم

 (1)والفئة اإلضافية  1األولى لرأس المال، وتتضمن فئة حقوق الملكية العادية  الفئة. 

على أسهم رأس المال العادية والتي تستوفي التصنيف كأسهم عادية لألغراض التنظيمية،  1حقوق الملكية العادية  فئة تشمل
واإلحتياطي القانوني، واألسهم العادية  واإلحتياطيات المعلنة والتي تشمل عالوة إصدار األسهم واإلحتياطيات العامة

 التسويات عدب المستبقاة األرباح إلى باإلضافة. مالمة أطراف بها تمسك والتي للمصرفالصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
 .المال رأس ايةكف ألغراض مختلفة بصورة تـُعالج والتي الملكية حقوق تتضمنها التي والبنود بالشهرة المتعلقة التنظيمية

 

تمسك بها أطراف مالمة والتي  والتي للمصرفاألدوات الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة  (1)اإلضافية  الفئة تشمل
 (.(1))والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة اإلضافية  ،(1)تستوفي معايير التصنيف ضمن الفئة اإلضافية 

 
 رأس تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة المانية ل والتي المصرفوات الصادرة عن المانية لرأس المال، وتتضمن األد الفئة

 صرفللمالمال، وفائض األسهم الناتج من إصدار الفئة المانية لرأس المال، واألدوات الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
 المحتفظ لعامةا والمخصصات المال، لرأس المانية الفئة ضمن تصنيفها معايير تستوفي والتي مالمة أطراف بها تمسك والتي

 راضوأغ المابتة الموجودات تقييم إعادة من األصول تقييم إعادة وإحتياطي التمويل على محددة غير الخسائر مقابل بها
 .المال لرأس المانية الفئة إلحتساب المطبقة التنظيمية والتسويات األدوات

 
لمنصوص عليها في متطلبات مصرف البحرين المركزي. ستكون هذه التسويات سارية التنظيمية تخضع للحدود ا التسويات

. تنص اللوائح على أوزان مخاطر أعلى لبعض 2018إلى  2016المفعول على مراحل من خالل الترتيبات االنتقالية من 
الشهرة على حقوق خدمة التعرضات التي تفوق الحدود الجوهرية. إن هذه التسويات التنظيمية مطلوبة لبعض البنود ك

الرهونات، وموجودات الضرائب المؤجلة، واحتياطي تحوط التدفقات النقدية، والربح من بيع معامالت التورق ذات الصلة، 
وإجمالي الحيازات المتبادلة  الخاصة، المصرفوأصول ومطلوبات صندوق منافع التقاعد المحددة، واالستممار في أسهم 

في اسهم المؤسسات المصرفية والمالية، واالستممار في أسهم المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد 
من أسهم حقوق الملكية العادية الصادرة لرأس مال المؤسسة،  %10أكمر من  المصرفالتنظيمي، وحيث ال يملك 
 س مال المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي.واستممارات جوهرية في رأ
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 . إدارة المخاطر )يتبع(34

 
 ألف 11.325: 2017) بحريني دينار ألف 13.720بعمل تسويات تنظيمية بمبلغ  المصرف، قام 2018ديسمبر 31في  كما

 .المركزي البحرين مصرف لمتطلبات وفقا( بحريني دينار
 
 المخاطرب الموزونة الموجودات تحديد يتم و المصرف، دفاتر ضمن أو متاجره دفاتر أساس على المصرف عمليات تصنيف يتم

 مضمّنة لغيرا و المضمّنة الموجودات بتعرضات المرتبطة للمخاطر المختلفه المستويات تعكس بحيث محددة متطلبات على بناءاً 
 .المالية البيانات في
 

 ديسمبر: 31التنظيمي كما في  المصرفمال  لرأسيلي بيان  فيما
 

 ديسمبر 31 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

    
 683.784  668.077 إجمالي الموجودات الموزونة بالمخاطر

    
    الفئة األولى لرأس المال

 123.141  112.467 فئة حقوق الملكية العادية األولى قبل التعديالت التنظيمية -
 (11.325)  (13.720) يطرح: التعديالت التنظيمية -

 111.816  98.747 فئة حقوق الملكية العادية األولى بعد التعديالت التنظيمية
 -  - (1فئة اإلضافية )

 4.419  7.382 الفئة المانية لرأس المال

 106.129 إجمالي رأس المال التنظيمي
 

116.235 

    إجمالي رأس المال التنظيمي كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات الموزونة
 %17.00  %15.91 بالمخاطر

 %111.99  %395.03 معدل تغطية السيوله
 %196.01  %88.31 معدل صافي التمويل المستقر

 19.02  4.75 معدل الرفع المالي
    

 

 باإللتزام بجميع متطلبات رأس المال التي فـُرضت عليه من جهات خارجية خالل السنة. المصرف قام
 

 
 المال رأس تخصيص

خالل  من المصرفالمتطلبات الرقابية محركاً أساسياً في تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة. يسعى  تـُعتبر
في  مصرفالسياسته في إدارة رأس المال إلى زيادة العائد المعّدل على المخاطر وإستيفاء جميع المتطلبات الرقابية. إن سياسة 

 ل مجلس اإلدارة.تخصيص رأس المال خاضعة لمراجعة دورية من قب
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 اإللتزامات .35

 التي تم التعاقد عليها ضمن األعمال اإلعتيادية: المصرفيلي بيان بإلتزامات  فيما
 

 2018  2017 
    

 48.747  33.193 إلتزامات غير مسحوبة لتمديد تمويالت *
 18.390  12.864 ضمانات مالية

 46.057  67.137 

  .مدته انتهاء قبل التمويل لتمديد المسحوب غير االلتزام إلغاء في الحق المجموعة تملك* 
 

 باألداء إلتزامات
تدخل المجموعة في إلتزامات باألداء تتعلق ببعض مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها المجموعة وذلك ضمن األنشطة  قد

 أير في. ذلك أمكن متى المشاريع هذه تمتلك التي الشركات إلى اإللتزامات هذه نقل المجموعة عادة من. للمصرفاإلعتيادية 
 من أي أداء نتيجة 2018 ديسمبر 31 بتاريخ المجموعة على مستحقة مطلوبات هناك تكون أن المتوقع غير من اإلدارة،

 .مشروعاتها
 
 

 . المسؤولية اإلجتماعية36
 بالوفاء بمسؤولياته اإلجتماعية عن طريق تقديم التبرعات إلى مؤسسات إجتماعية وخيرية. المصرف يقوم

 
 

 . أرقام المقارنة37
 على ؤمرت لم هذه التصنيف إعادة. الحالية السنة مع عادلة مقارنة إلعطاء الماضية للسنة المقارنة أرقام بعض تصنيف إعادة تم

 .سابقاً  المعلنة الملكية حقوق أو السنة، أرباح
 

 


