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  تقرير رئيس مجلس ا&دارة
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 
محمد صلى 6 عليه وعلى آله بسم 6 الرحمن الرحيم، الحمد J رب العالمين والص�ة والس�م على خاتم اFنبياء وسيد المرسلين 

  وصحبه وسلم.
  

  حضرات السادة المساھمين الكرام،

نيابة عن مجلس ا+دارة، يسرني أن أقدم لحضراتكم تقرير مجلس ا+دارة المتضمن البيانات المالية الختامية للمصرف الخليجي 
لكثير من المتغيرات والتطورات اNقتصادية . وھي سنة حفلت با٢٠١٥ديسمبر  ٣١التجاري وذلك للسنة المالية المنتھية في 

الغموض على الوضع ا+قتصادي العالمي بسبب سادت حالة من والجيوسياسية المؤثرة. حيث إستمر انخفاض أسعار النفط، و
العوامل توقعات إرتفاع أسعار الفائدة اFمريكية، والقلق المرتبط بوضع اNقتصاد الصيني، ونتائج رفع العقوبات عن إيران، ھذه 

وغيرھا مما N شك فيه أثرت على معدNت النمو ا+قتصادي وألقت بظ�لھا كما كان متوقعاً على نشاط المؤسسات المالية 
والبورصات العالمية والخليجية والمحلية. كما كان لھا تأثير ملموس على انماط ا+نفاق العام في شتى أرجاء المنطقة، وما تبعھا 

ه الدعم الحكومي، يفيذ العديد من ا+ص�حات المتعلقة بآليات ا+نفاق العام، كمراجعة سياسات إعادة توجمن قيام الحكومات بتن
  وذلك بھدف إستمرار النمو ا+قتصادي، وتحقيق تنمية إقتصادية تفوق نسب التضخم.

ھد ا+قتصادي العالمي، تتمتع إN أنه وبحسب المحللين ا+قتصاديين، فإنه على الرغم من حالة الغموض التي تسيطر على المش
دول مجلس التعاون الخليجي بوضع أفضل لمواجھة ھذه التحديات مقارنة بالعديد من المناطق اFخرى حول العالم، وذلك بسبب 
التنوع ا+قتصادي، ومساھمة القطاعات الغير نفطية في إجمالي الناتج المحلي لھذه الدول، وا+ستثمارات الضخمة في البنية 

، ٢٠١٦تية، حيث إنه من المتوقع أن تساھم ھذه العوامل وغيرھا في دعم ھذه الدول على مواصلة خطط تنميتھا خ�ل عام التح
   وإن كان بدرجة أبطأ قلي� من السابق.

شاھداً على نجاح المصرف في تنفيذ إستراتيجيته الجديدة التي تبناھا مجلس ا+دارة. حيث سخرت كافة  ٢٠١٥لقد كان عام 
ا+مكانيات والقدرات المتاحة في البنك لتحقيق النمو والتطور. لقد تمكّنا بفضل 6 تعالى من تحقيق تطورات عملية مھمة شملت 

مما والشركات، ستراتيجية، وإط�ق منتجات وخدمات مصرفية جديدة خاصة بتمويل اFفراد افتتاح فروع تجارية في مناطق ا
ساھم في زيادة حصة البنك في السوق المحلي. كما تم التركيز بصورة أساسية على تنمية نشاط الخدمات المصرفية ل]فراد 

لشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وذلك من والعم�ء ذوي الم�ءة المالية العالية، وزيادة نشاط الخدمات المصرفية ل
خ�ل التركيز على قيم التنافسية وتحسين تجربة العم�ء وجودة الخدمات المقدمة لھم. والعمل على تطوير العمليات وا\ليات 

   .الداخلية والخدمات المساندة، وما تطلبه ذلك من ضرورة إعادة ھيكلة المصرف
  

  اداء العام للبنك
المصرف وبفضل من 6، ثم بجھود القائمين عليه، وبدعم وثقة من مساھميه الكرام، ومن خ�ل تركيز الجھود وإتباع  إستطاع

. حيث ركز البنك على تنويع وتوسيع نطاق أعماله، مع ٢٠١٥سياسات وخطط عملية فاعلة من تحقيق نجاح ملموس خ�ل عام 
  اNحتفاظ بنسبتي سيولة وم�ءة مالية عاليتين.

 ٦٥٣.٩إلى  ٢٠١٤مليون دينار بحريني في  ٥٩٦.٦جمالي الموجودات من نمو إومن المؤشرات ا+يجابية Fداء البنك لھذا العام 
.  كما تجاوز النمو في إجمالي صافي ا+يرادات ضعف المبلغ الذي %٩.٦بلغت  نمو ، أي بنسبة٢٠١٥مليون دينار بحريني في 

مليون دينار بحريني  ٣.٨مقارنة بـ   ٢٠١٥مليون دينار بحريني في العام  ٨.٠تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي، أي 
وسط نسبة اFرباح الموزعة على . وتجدر ا+شارة إلى أنه على الرغم من قيام البنك بتخفيض مت٢٠١٤تم تحقيقھا في العام 

 ٢٠١٤مليون دينار بحريني خ�ل العام  ٤٣٠.٤%، من  ١٢.٨أصحاب الودائع، إN أن النتائج تشير إلى نمو تلك الودائع بنسبة 
 ، اFمر الذي يؤكد وNء عم�ء البنك وثقتھم في منتجاته وخدماته. كما زادت٢٠١٥مليون دينار بحريني خ�ل العام  ٤٨٥.٤إلى 

مليون دينار بحريني، مع زيادة في محفظة تمويل  ٣٨٧.٨، لتبلغ ٢٠١٤% مقارنة بالعام  ١٤.٢موجودات التموي�ت بنسبة 
. وتمّثل إيرادات الخدمات المصرفية ٢٠١٤% مقارنة بالعام  ٥٦.٠مليون دينار بحريني، وبمعدل  ١٢٣.٤المستھلك بلغت 
  ات، وذلك بفضل الزيادة المؤثرة في إيرادات أنشطة تمويل المستھلك.% من إجمالي ا+يراد  ٧٦.١التجارية ما نسبته

ومع مواصلة البنك لتنفيذ خطته اNستراتيجية، فقد قام مجلس ا+دارة وا+دارة التنفيذية بمراجعة وتقييم موجودات البنك وخاصة 
قيمة العادلة التي يمكن تحقيقھا. وبناءاً على نتائج تلك التي تم ا+ستحواذ عليھا قبل تنفيذ الخطة الجديدة، للتأكد من أنھا تعكس ال

المراجعة، قرر مجلس ا+دارة اّتباع سياسة متحفظة في التعامل مع فكرة توفير مخصصات لجميع الموجودات المتعثرة أو من 
بلغت  ٢٠١٥فية للعام المتوقع تعثرھا على المدى القريب والمتوسط. ونتيجة لذلك، إستطاع البنك بفضل 6، من تحقيق أرباح صا

. إضافة % عن ذات الفترة من العام السابق ١٠٩.٨وبزيادة وقدرھا  ٢٠١٤تم تحقيقھا في  ٣.٨مليون دينار بحريني مقارنة  ٨.٠
إلى ذلك، ستساھم ھذه النتائج في تحقيق الكثير من اNستقرار لمنظومة العمل في المستقبل وستھيأ الطريق لتحقيق نتائج مالية 

% إضافة وبلغ معدل  ٢٢.٥ذن 6 تعالى خ�ل السنوات القادمة. والجدير بالذكر، أن معدل اFصول السائلة بالبنك بلغ أفضل بإ
  %، وھما نسبتان تفوقان المتطلبات القانونية.١٢.٥% مقارنة بالنسبة القانونية المطلوبة التي تصل إلى  ١٨.٨م�ءة رأس المال 



  ٢                   الخليجي التجاري ش.م.بالمصرف 
  

  (يتبع) تقرير رئيس مجلس ا&دارة
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
مدينة  –عاماً زاخراً با+نجازات، فقد قام البنك خ�ل شھر مارس بإفتتاح فرعه التجاري في سوق واقف  ٢٠١٥لقد كان عام 

بإفتتاح فرعه التجاري في مدينة عيسى، ليصل بذلك إجمالي عدد فروعه في مملكة   ٢٠١٥حمد، كما قام خ�ل شھر سبتمبر
وذلك بھدف توسعة شبكة فروع المصرف وتعزيز تواجده في كافة مناطق مملكة البحرين، حيث يأتي  .البحرين إلى عشرة فروع

كثر قرباً من العم�ء، مما يسھم في زيادة حصتنا ذلك تماشياً مع خطتنا اNستراتيجية، التي تھدف لتوفير خدماتنا المصرفية بشكل أ
  السوقية وتعزيز تواجدنا كمؤسسة مالية وطنية رائدة. 

دشين خدماته المصرفية ا+لكترونية الجديدة وتحديث موقعه ا+لكتروني كلياً مع واجھة سھلة اNستخدام تكما قام البنك خ�ل العام ب
لوب الذي ينجز به العم�ء أعمالھم مع البنك، من خ�ل تمكينھم من إجراء معام�تھم ابتكرت خصيصاً لتحدث نقلة نوعية في اFس

المصرفية إلكترونياً عبر ا+نترنت، بمطلق الراحة، دون الحاجة لزيارة البنك. حيث يأتي ذلك، التزامناً منا بخدمة عم�ئنا بأسلوب 
ك الدائم على تطوير اFنظمة التي يتبعھا والخدمات التي يقدمھا. أكثر راحة ويسراً. كما تأتي ھذه المبادرة كجزء من حرص البن

ومع تقديم الخدمات المصرفية عبر الھواتف النقالة التي تعد امتداداً لخدماتنا المصرفية المركزية، باستطاعة عم�ئنا ا\ن إجراء 
صرف جائزة التميز في إنجاز "التحوي�ت معام�تھم المصرفية والمالية بكل راحة وأينما كانوا. وفي ذات السياق، نال الم

  %. ٩٦.٤٠ا+لكترونية المباشرة" من بنك ستاندرد تشارترد لتحقيقه معدل كفاءة 

إن تركيزنا على التوسع في نطاق الخدمات المصرفية ل]فراد والشركات قد ساھم في تحقيق ھذه النتائج ا+يجابية. لقد تمكن البنك 
يل اFفراد والشركات، بما فيھا التمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل المركبات وبطاقات من طرح المزيد من منتجات تمو

للتقسيط الشخصي، والترويج لھا، با+ضافة إلى حزمة من المنتجات الجديدة التي يتم العمل عليھا  ٣٦فيزا ا+ئتمانية وبطاقة إيزي 
لمنتجات التي تم طرحھا خ�ل العام قد Nقت استحساناً كبيراً من قبل عم�ء ليتم تم طرحھا في العام المقبل. ويسعدني القول بأن ا

  البنك. 

كما واصل حساب الوافر في النمو بإستقطاب شريحة جديدة من العم�ء، وسيقوم البنك بتطوير برنامج حساب الوافر في دورته 
ء 6 تعالى. با+ضافة إلى ذلك، فقد أطلق المصرف إن شا ٢٠١٦الجديدة متضمنا جوائز أكبر واحتماNت فوز أكثر خ�ل العام 

منتجاً جديداً من منتجات تمويل المؤسسات والشركات، وھو تمويل "إئتمان". كما قام قسم تمويل الشركات في البنك خ�ل العام 
ادة محفظة (تمكين) بالتوقيع مع بعض الشركات الكبرى والمطورين فيما يتعلق بعدد من المشروعات المھمة، ھذا إلى جانب زي

لتمويل الشركات. ومن جانبه، استمر فريق إدارة ا+ستثمار بالبنك في إدارة محفظة المنتجات ا+ستثمارية وحسابات ا+ستثمار 
  المقيدة بمھنية عالية من أجل تعزيز قيمة الموجودات وكذلك لcستفادة من أفضل الفرص المتاحة للتخارج منھا.

  
  التطوير التنظيمي

إيماناً منا بضرورة تطوير قدرات المصرف التنظيمية، بما في ذلك الكوادر البشرية، وذلك من أجل تعزيز تنافسية البنك على 
المدى الطويل، ومن منطلق إيماننا بإن الكوادر البشرية الملتزمة والمؤھلة ھي المفتاح الرئيسي لتحقيق أھداف البنك، واصل البنك 

ير موارده البشرية من خ�ل برامج التدريب الخارجية والداخلية المختلفة با+ضافة إلى برامج تدريب اNستثمار في تدريب وتطو
الخريجين الجدد، وعدد من ورش العمل المتخصصة كبرنامج "القيادة المتقدمة للمرأة" وآخر لمدراء ا+دارات بالبنك حول "آليات 

عاون مع شركة إرنست أند يونغ. كما سيستمر تركيزنا على تطوير الموارد تقييم اFداء وتوجيه الموظفين" واللذان عقدا بالت
   .البشرية

من أصحاب المؤھ�ت الجامعية والخبرات العملية العالية. حيث يفخر  ٤٤بتوظيف  ٢٠١٥وعلى صعيد متصل قام البنك في عام 
  خ�ل العام. ٩٧% مجلس ا+دارة بالنسبة العالية للبحرينيين العاملين في البنك والتي بلغت 

وتماشيا مع الجھود الجارية في المصرف لتعزيز الرقابة والحوكمة والتفاعل مع أصحاب المصلحة، عقد المصرف ورشة تدريبية 
في حوكمة الشركات، بالتعاون مع "يورومني لحلول التعلم"، والتي تم تقديمھا Fعضاء مجلس ا+دارة وا+دارة التنفيذية العليا 

إط�عھم على أھم المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات، والملكية، واستراتيجيات حوكمة حملة اFسھم، مع التركيز بالبنك، بھدف 
  على أھمية تطوير شراكات طويلة المدى مع أصحاب المصلحة، كوسيلة أساسية للنجاح والنمو المؤسسي المستدام. 

  
  المسؤولية ا�جتماعية

البنك بإعتباره مؤسسة مالية رائدة بدوره ومسؤوليته تجاه المجتمع ومكوناته حيث واصل يحرص مجلس ا+دارة على أن يقوم 
 ٢٠١٥دعمه للعديد من المبادرات الوطنية وا+جتماعية وا+نسانية التي تعود بالنفع على المجتمع. فقد قام البنك خ�ل عام 

ب العملي ولمدة شھرين بھدف تعزيز الشراكة المجتمعية بمواصلة برنامجه التدريبي السنوي بإستضافة مجموعة من ط�ب التدري
مع مؤسسات التعليم العالي. ليتعرف من خ�ل البرنامج الط�ب على اسلوب العمل المصرفي ا+س�مي المتوافق مع أحكام 

المعتمدة  الشريعة ا+س�مية الغراء، والعمليات وا+جراءات التي تقوم بھا مختلف إدارات المصرف، وذلك ضمن الساعات
لمتطلبات التخرج.  وقد تم اختيار متدربين لھذا العام من بين عدد كبير من الطلبة من الجامعات المحلية  والعالمية ممن تقدموا 

 لھذا البرنامج التدريبي.
  



  ٣                   المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  (يتبع) تقرير رئيس مجلس ا&دارة
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
كما قام المصرف برعاية عدد من الفعاليات واFنشطة الوطنية والمحلية. فعلى سبيل المثال N الحصر، شارك المصرف 

لمالي با+حتفاNت والفعاليات التي أقيمت بمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي أقيم ھذا العام تحت شعار "دور المرأة في القطاع ا
والمصرفي"، وذلك تقديراً منه للدور النسائي البارز في ھذا القطاع الحيوي. وواصل البنك دعمه لصندوق الوقف ومؤسسة إنجاز 

 البحرين، كما شارك كراٍع فضي في المؤتمر العالمي للصيرفة ا+س�مية. 

المجال الخيري والتعليمي والصحي وغيرھا،  ھذا وقد قام المصرف بتقديم مساعدات نقدية لعدد من المؤسسات التي تعمل في
با+ضافة إلى رعايته لمسابقة البحرين الكبرى للقارئ العالمي والتي ُنظمت تحت رعاية صاحب الج�لة الملك حمد بن عيسى آل 

يمانه بالمسؤولية خليفة حفظه 6 ورعاه. وسيواصل مجلس ا+دارة بإذن 6 التزامه بدعم مثل ھذه اFنشطة مستقب�ً من منطلق إ
 ا+جتماعية والواجب الوطني الذي يقع على عاتقه.

  
  نظرة مستقبلية

ھو توقع تباطؤ نمو ا+قتصاد البحريني في من أھم التحديات التي تواجه البنك على المدى القصير، يرى مجلس ا+دارة بأن 
وليست دول المنطقة بمنأى عن ھذه الضغوطات. سنة قاسية على ا+قتصاد العالمي،  ٢٠١٦، حيث يتوقع أن تكون سنة ٢٠١٦

ومع ذلك، يتوقع مجلس ا+دارة أن تتوفر العديد من فرص النمو Fعمال البنك في نطاق الخدمات المصرفية ل]فراد والخدمات 
المصرفية للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة. وخ�ل السنوات الخمس اFخيرة، اتخذ البنك عدة خطوات لتنويع 
موجوداته، ومصادر دخله وتوسيع قاعدة عم�ئه. ومن المأمل أن يكون +ط�ق منتجات مصرفية جديدة تلبي حاجة مختلف 

  الشرائح والقطاعات، وتوسعة شبكة الفروع التجارية، وتطوير الخدمات المصرفية ا+لكترونية، دور مؤثر في دعم ھذا المسعى.

يسي الذي يواجه البنك يتمثل في مدى إمكانية تعزيز قدراته التنافسية على المستويين أما على المدى المتوسط، فإن التحدي الرئ
المحلي وا+قليمي. وعليه، فإن البنك سيواصل بإذن 6 العمل بصورة حثيثة لتحقيق مزيد من النمو والتنوع في مجال الخدمات 

، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من العم�ء، مع التأكيد المصرفية التي يقدمھا من خ�ل شبكة فروعه التجارية وقنوات اتصاله
على جودة الخدمات التي يقدمھا. كما سيعمل البنك على دراسة الفرص اNستثمارية المتاحة التي تشمل اNستحواذ على كيانات 

  أخرى أو محافظ أصول وكذلك تشكيل تحالفات استراتيجية أو اندماجات مع مؤسسات مالية أخرى.

جانب، مع ضرورة ا+ستمرار في ا+ستثمار في الموارد البشرية للبنك بإعتبارھا الركيزة اFساسية وعموده الفقري،  ھذا إلى
  وتأھيلھا لتكون قادرة على تحقيق متطلبات المرحلة القادمة بما تحمله من تحديات. 

6 من تنفيذ الخطط اNستراتيجية المرسومة  وإننا في مجلس ا+دارة نؤمن بأن البنك يقف اليوم على قاعدة قوية ستمكنه بإذن
  مستقب�ً بإذن 6 تعالى. ا+نجازواNستفادة من الفرص المتوفرة في السوق بما يحقق المزيد من 

  
  شكر وتقدير

نيابة عن مجلس ا+دارة، أود أن أعرب عن بالغ شكري وعظيم امتناني إلى حضرة صاحب الج�لة الملك حمد بن عيسى آل 
، عاھل الب�د المفدى حفظه 6 ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي اFمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة

الموقر، حفظه 6 ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي اFمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العھد نائب القائد اFعلى لقوة دفاع 
جلس الوزراء حفظه 6 ورعاه، وذلك لتشجيعھم على تنمية القطاع الخاص وتطوير المؤسسات البحرين والنائب اFول لرئيس م

المالية والمصرفية في مملكة البحرين. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الوزارات الحكومية ولمصرف البحرين المركزي على 
  م الدائم.توجيھاتھم المستمرة ودعمھم الكبير، ولبورصة البحرين على تعاونھ

وفي الختام، يسرني أن أعرب عن عظيم امتناني وتقديري للمساھمين الكرام والعم�ء اFفاضل والشركاء ا+ستراتيجيين وذلك 
  لثقتھم المستمرة ووNئھم ودعمھم للبنك، وكذلك إلى أعضاء ا+دارة التنفيذية والموظفين على عملھم الجاد وتفانيھم.

  
  و6 ولي التوفيق.

  
  
 

  الدكتور أحمد خليل المطّوع
  رئيس مجلس ا�دارة

  





 

 ٥          المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحــد المركــز المـالـي بیــان
 بآالف الدنانیر البحرینیة           ٢٠١٥دیسمبر  ٣١في  كما

 
 دیسمبر ٣١  دیسمبر ٣١ إیضاح 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
 (معدلة)    

     الموجودات
 ٣٧,٣٦٠  ٤١,٢٨٦ ٣ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٧٦,٠٠٦  ٤٣,٩٥٣ ٤ ودائع لدى مؤسسات مالیة
 ٢٩٥,٧٥٥  ٣١٨,٧١٤ ٥ موجودات التمویالت

 ٣٥,٩٧٨  ٦٣,٥٣٣ ٦ صكوكال في استثمار
 ٤٢,٩٨١  ٦٧,٨١١ ٧ موجودات مشتراة لغرض التأجیر

 ٧٩٨  ١,٢٨٩ ٧ أقساط إیجارات مستحقة
 ٦٠,٩٤٥  ٦٧,٨٠١ ٨ الملكیة حقوق أسھم ستثمار فيإ

 ٢,٦٠٤  ٢,٦٠٥ ٩ إستثمارات في شركات زمیلة
 ١٨,٩٨٧  ١٩,٠٧١ ١٠ إستثمارات عقاریة

 ٧,٨٩٣  ٦,٩٥٢ ١١  التطویرقید  اتعقار
 ٨,٨٢٤  ١٢,٦٧٥ ١٢ موجودات أخرى
 ٨,٥١٧  ٨,٢٨٥ ١٣ عقارات ومعدات

 ٥٩٦,٦٤٨  ٦٥٣,٩٧٥  إجمالي الموجودات

 
     المطلوبات

 ٥٠,٢٠٨  ٤٧,٠٠٧  ودائع من مؤسسات مالیة
 ٤٣,٧٨٢  ٤٨,٣١١ ١٤ ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد

 ٤٧,٧١٨  ٦٥,٨٤٨  حسابات جاریة للعمالء
 ١٠,١١١  ٩,٨٣٧ ١٥ مطلوبات أخرى

 ١٥١,٨١٩  ١٧١,٠٠٣  إجمالي المطلوبات

 ٣٣٨,٩٣٤  ٣٧١,٢٧١ ١٦ حسابات اإلستثمار حاملي ملكیةحقوق 

     حقوق الملكیة
 ١١٥,٤١٦  ١٠٠,٠٠٠ ١٧ رأس المال

 ١,٥٣٥  -  وة إصدار أسھمعال
 ٦,٧٣٠  ٧,٤١١  إحتیاطي قانوني

 (٦,٣٥١)  )٨,١٣٦(  أسھم خزینة
 -  )٢٨٤(  باألسھم حوافز الموظفین نظام

 -  )٨٦(  لالستثمارات العادلة القیمة حتیاطيإ
 )١٤,٢٢٦(  ٨,٩٩٨  )خسائر متراكمة(/  مستبقاة أرباح

 ١٠٣,١٠٤  ١٠٧,٩٠٣  )٧(صفحة  األم الشركة ساھميمإلى  العائدة إجمالي حقوق الملكیة
 ٢,٧٩١  ٣,٧٩٨  مسیطرة غیر حصة

 ٥٩٦,٦٤٨  ٦٥٣,٩٧٥  حسابات اإلستثمار وحقوق الملكیة حاملي ملكیةإجمالي المطلوبات وحقوق 

 
 

، ووقعھا ٢٠١٥فبرایر  ٤من قبل مجلس اإلدارة في  ٦٨إلى  ٥البیانات المالیة الموحدة المبینة على الصفحات من  إعتمدت
 بالنیابة عن المجلس:

   
 خلیل إسماعیل المیر عبد الرحمن محمد جمشیر المطوع خلیل أحمدد. 

 الرئیس التنفیذي نائب رئیس مجلس اإلدارة رئیس مجلس اإلدارة
 

 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٣٣٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 



  ٦                   المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الـدخــل المـوحــد بيـان
  الدنانير البحرينيةبآ�ف                 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
 

    

  

  

  
  
  

 المالية الموحدة.جزءاً أساسياً من ھذه البيانات  ٣٨إلى  ١تشكل ا�يضاحات المرفقة من
  

  ٢٠١٤   ٢٠١٥ إيضاح  
 (معدلة)        
         

  ٧٣٨    -     رسوم إدارة 
  ٥٦٨   ٥٦٦    إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية

  ٢١,٣٥٧    ٢١,٤٤٧    إيراد من موجودات التموي#ت وموجودات مشتراة لغرض التأجير
 ١,٣١٧   ٣,٦٨٢ ١٨  صكوكال إيراد
  ١٠٠    ٨٧٨  ١٩  الملكية حقوق أسھمإيراد 

 ٢٧   ١ ٩  الشركات الزميلة حصة المصرف من أرباح
 ٣,١٦٤   ٤,٤٠٤   إيرادات أخرىو رسوم

 ٢٧,٢٧١   ٣٠,٩٧٨   ومصروفات التمويل حسابات ا�ستثمار حامليإجمالي ا�يرادات قبل العائد إلى 
          

  )١٢,٨٤٣(    )١٦,٩٣٣(  ١٦  يطرح: العائد إلى أصحاب حساب ا>ستثمارقبل حصة المصرف كمضارب
  ٤,٠٠٢    ٩,٥٥١  ١٦  حصة المصرف كمضارب

          
 )٨,٨٤١(   )٧,٣٨٢(   ا>ستثمار حسابات حاملي إلى العائد

          
 )٣,٠٥٩(   )٢,٢٩٢(   على ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد التمويل مصروفات

 ١٥,٣٧١   ٢١,٣٠٤   إجمالي صافي ا�يرادات

         
  ٦,١٨٣   ٥,٧٢٦  ٢٠  الموظفينتكلفة 

 ٦٢٧   ٤٨٢ ١٣  مصروفات إستھ#ك
 ٤,٢٥٧   ٤,٦٠٣ ٢١  مصروفات أخرى

 ١١,٠٦٧   ١٠,٨١١   إجمالي المصروفات

        
  ٤,٣٠٤   ١٠,٤٩٣   السنة قبل مخصصات ا�نخفاض في القيمة  ربح

         
 )٤٨١(   )٢,٤٧٢( ٢٢  قيمةالمخصصات ا>نخفاض في 

          
  ٣,٨٢٣    ٨,٠٢١    ربح السنة

          
          إلى: العائد

  ٣,٠٩٣    ٧,٠١٤    اIم الشركة مساھمي
  ٧٣٠    ١,٠٠٧    مسيطرة غير حصة

   ٣,٨٢٣   ٨,٠٢١ 

       العائد لكل سھم
 ٣.١٩   ٧.٣٠ ٢٧  لكل سھم (فلس)المخفض و العائد اIساسي



  ٧                                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  بآ�ف الدنانير البحرينية                             ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  
  
  
  

  جزءاً أساسياً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٨إلى  ١تشكل ا�يضاحات المرفقة من

      ا�م الشركة مساھمي إلى العائدة الملكية حقوق  إيضاح  
٢٠١٥   

             
  

  رأس
  المال

ع#وة إصدار 
  أسھم

إحتياطي 
  قانوني

  أسھم
  خزينة

 حوافز نظام
 الموظفين
  با�سھم

 إحتياطي
 القيمة
 العادلة

  مجموعال  مستبقاة أرباح  ل#ستثمارات
غير  حصة

  مسيطرة

 مجموع
 حقوق
  الملكية

                
               ھو معلن كما ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

 ً  ١٠٣,٠٥٧ - ١٠٣,٠٥٧  (١٤,٢٧٣) - -  (٦,٣٥١)  ٦,٧٣٠ ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦   سابقا
 ٢,٨٣٨ ٢,٧٩١ ٤٧  ٤٧ - -  -  -  - -    )٢ إيضاح(راجع  التوحيد أثر

  ١٠٥,٨٩٥  ٢,٧٩١  ١٠٣,١٠٤  (١٤,٢٢٦)  - -  (٦,٣٥١)  ٦,٧٣٠  ١,٥٣٥  ١١٥,٤١٦    (المعدل) ٢٠١٥ يناير ١ في الرصيد
                        

  )٨٦(  -  )٨٦(  -  )٨٦( -  -  -  -  -    ل+ستثمارات العادلة القيمة في الحركة
  ٨,٠٢١  ١,٠٠٧  ٧,٠١٤  ٧,٠١٤  - -  -  -  -  -    سنةال ربح

              ا?يرادات والمصروفات  مجموع
  ٧,٩٣٥  ١,٠٠٧  ٦,٩٢٨  ٧,٠١٤  )٨٦( -  -  -  -  -    ةسنللالمحتسبة 

                  
 - - -  ١٦,٩٥١ - -  -  -  (١,٥٣٥)  (١٥,٤١٦)  ١٧                                   المال رأس تخفيض
 - - -  )٦٨١( -  -  - ٦٨١ - -    القانوني حتياطيا5 إلى المحول
 )٢,٢٣٧( - )٢,٢٣٧(  - - -  )٢,٢٣٧(  -  -  -    مشتراة خزينة أسھم صافي

برنامج خطة حوافز  إلىالمحول 
  الموظفين

  
- - - (٤١٩) ٤١٩  - - - - - 

 ٣٣ - ٣٣  - - -  ٣٣  -  -  -    مصادرتھا تمت أسھم تسوية
 (١٩) - (١٩)  (١٩) - -  -  -  - -    الزكاة لصندوق المحول
                  الموظفين حوافز نظام تحت أسھم تسوية

 ٩٤ - ٩٤ (٤١) - ١٣٥ - - - -    با?سھم

 ١١١,٧٠١  ٣,٧٩٨ ١٠٧,٩٠٣  ٨,٩٩٨ )٨٦( )٢٨٤(  )٨,١٣٦(  ٧,٤١١ - ١٠٠,٠٠٠     ٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في  الرصيد



  ٨                                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  (يتبع) بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  بآ�ف الدنانير البحرينية                             ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
      ا?م الشركة مساھمي إلى العائدة الملكية حقوق  

    (معدلة) ٢٠١٤
  رأس            

  المال
ع+وة إصدار 

  أسھم
إحتياطي 

  قانوني
  أسھم
  خزينة

 احتياطي
 العادلة القيمة

  ل+ستثمارات
خسائر 
  المجموع  متراكمة

 غير حصة
  مسيطرة

 حقوق مجموع
  الملكية

           
ً  معلنھو  كما ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في   ١٠٠,٠١١ - ١٠٠,٠١١  (١٧,٠١٤)  -  (٦,٣٥١)  ٦,٤٢٥ ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦ سابقا

 ٢,٠٦١ ٢,٠٦١ -  -  -  -  -  - -  )٢ إيضاح(راجع  التوحيد أثر

 ١٠٢,٠٧٢ ٢,٠٦١ ١٠٠,٠١١ (١٧,٠١٤) -  (٦,٣٥١)  ٦,٤٢٥  ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦  )ل(المعدّ  ٢٠١٤ يناير ١ في الرصيد
                    

 ٣,٨٢٣ ٧٣٠ ٣,٠٩٣ ٣,٠٩٣ -  -  -  - -  الفترةربح 
                    ا5يرادات والمصروفات مجموع

 ٣,٨٢٣ ٧٣٠ ٣,٠٩٣  ٣,٠٩٣  -  -  -  -  -  للفترةالمحتسبة 
 - - - )٣٠٥( - - ٣٠٥ - -  قانوني احتياطي

  ١٠٥,٨٩٥ ٢,٧٩١ ١٠٣,١٠٤  )١٤,٢٢٦(  -  (٦,٣٥١)  ٦,٧٣٠ ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦   ٢٠١٤ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزءاً أساسياً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٨إلى  ١تشكل ا�يضاحات المرفقة من



  ٩                   المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  بيان التدفقات النقدية الموحد
  بآ�ف الدنانير البحرينية                ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  إيضاح  
  (معدلة)        

          أنشطة التشغيل
 (٣٤,٥٥٧)   (٢,١٠١)    صافي التموي�ت، لموجودات مدفوعات
 (٨,٢٣١)   (٢٦,٠٤٤)    صافي التأجير، لغرض مشتراة لموجودات مدفوعات

 ٢,٠٧٩   -    رسوم إدارة مستلمة
 ٥٦٨   ٥٦٦   إيراد مستلم من ودائع قصيرة ا*جل

 (٩,٤٢٢)   (٧,٩٥٣)   أرباح مدفوعة *صحاب حسابات ا1ستثمار
 ٤٦,٨٨٥   ٣٢,٣٣٧   ا1ستثمار حسابات أصحاب من مستلمة مبالغ صافي

  (٣,٠٦٠)   (٢,٢٩٢)   للودائع مدفوعة مصروفات
  )٨,٦٩٧(   (١١,٢٣٤)   مبالغ مدفوعة للمصروفات

 ١,٨٥٧   ٥,٢٦٣   مبالغ مستلمة أخرى
 (٦٥)   (١٩٣)   مصروفة في أعمال الخيرمبالغ 
 ٢٨,٩٠٥   ١٨,١٣٠   للعم�ء جارية حسابات من مستلمة مبالغ
  ٧,٢٦٩   (٣,٢٠٢)   صافي مالية، مؤسسات من ودائع
  )٣٧,١٣٠(   ٤,٥٢٩   صافي وأفراد، مالية غير مؤسسات من ودائع

 )١,٧٩٠(   (١,٩٩٥)   صافي مدفوعات للحساب ا1حتياطي لدى مصرف البحرين المركزي

 )١٥,٣٨٩(  ٥,٨١١   (المستخدم في) أنشطة التشغيل/  منالناتج  صافي النقد
  

          أنشطة ا!ستثمار
  )٤١,٨٥٠(    )٦٧,٨٤٢(    صكوكشراء 
 )١٨(   )١٠,٠١١(    الملكية حقوق أسھمشراء 

  ٤٦,٦٣٥    ٤٠,٣٠٠    صكوكمبالغ مستلمة من بيع / تسوية 
 ٩٤   ٢٣٣    إستثمارات في أوراق ماليةمبالغ مستلمة من بيع / تسوية 

  ١٠٤    -    من تسوية إستثمارات في شركات زميلة مقبوضات
  ١,٠٧٠    ٢,٤٢٤    الصكوك إيراد

  ١٠٠    ٩٩٨    الملكية حقوق أسھم إيرادأرباح مستلمة / 
  )٧٦٣(    )٢٥٠(    معدات و عقاراتشراء 

  ٥,٣٧٢    )٣٤,١٤٨(   أنشطة ا!ستثمار من الناتج/  (المستخدم في) النقد صافي
  

          التمويلأنشطة 
  -    )١,٧٨٥(    الخزينة *سھم مدفوعات

        
  -    )١,٧٨٥(    التمويل أنشطة في المستخدم النقد صافي

  

  )١٠,٠١٧(    )٣٠,١٢٢(    في النقد وما في حكمه صافي النقص
  ١٠٦,٥٠٨    ٩٦,٤٩١    يناير ١النقد وما في حكمه كما في 

  ٩٦,٤٩١    ٦٦,٣٦٩   ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه كما في 
  

          يشتمل النقد وما في حكمه على:
          نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه الحساب ا1حتياطي لدى مصرف البحرين

  ٢٠,٤٨٥    ٢٢,٤١٦  ٣  المركزي)
  ٧٦,٠٠٦    ٤٣,٩٥٣  ٤  ودائع لدى مؤسسات مالية

   ٩٦,٤٩١    ٦٦,٣٦٩  
  

  جزءاً أساسياً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٨إلى  ١تشكل ا�يضاحات المرفقة من



  ١٠                                  المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

 بيان التغيرات في حسابات ا�ستثمار المقيدة الموحد
  بآ�ف الدنانير البحرينية                                 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في كما الرصيد  السنةخ�ل  التغيرات  ٢٠١٥يناير  ١ في كما الرصيد  ٢٠١٥
  

 عدد
 الوحدات
  (با�
ف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآ
ف 
 الدنانير
  )البحرينية

/ إستثمارات
(سحوبات) 

(بآ
ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 تقييم إعادة
(بآ
ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 إجمالي
 الدخل

(بآ
ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 أسھم أرباح
 مدفوعة
(بآ
ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 البنك رسوم
 كوكيل

(بآ
ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 مصروفات
(بآ
ف  إدارية

 الدنانير
  )البحرينية

 عدد
 الوحدات
  (با�
ف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآ
ف 
 الدنانير
  )البحرينية

                          
  ٨,٣١٣  ١.٠٠  ٨,٣١٣  -  -  -  -  -  -  ٨,٣١٣  ١.٠٠  ٨,٣١٣  )١.م.م. (ريا ذ ل+ستثمار سفانا
  ٨,٥٠٠  ٠.١٨  ٤٨,٠٨٢  )١٣٠(  -  -  ٤,٠٤٨  ٢٢  -  ٤,٥٦٠  ٠.٠٩  ٤٨,٠٨٢  )٤(ريا  المحدودة القابضة جناين

                        شادن ل+ستثمارات العقارية ذ.م.م. 
  ٣,٧٢٨  ١.٠٠  ٣,٧٢٨  -  -  -  -  -  (٤,٣٧٢)  ٨,١٠٠  ١.٠٠  ٨,١٠٠  )٥(ريا 
  ٩٩٣  ٠.٣٨  ٢,٦٣٣  -  -  -  -  -  -  ٩٩٣  ٠.٣٨  ٢,٦٣٣  )٦(ريا  المحدودة لوكاتا شركة

      ٢١,٥٣٤      )١٣٠(  -  -  ٤,٠٤٨  ٢٢  (٤,٣٧٢)  ٢١,٩٦٦  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البيانات المالية الموحدة.جزءاً أساسياً من ھذه  ٣٨إلى  ١تشكل ا�يضاحات المرفقة من
  



  ١١                                  المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 بيان التغيرات في حسابات ا�ستثمار المقيدة الموحد
  بآ�ف الدنانير البحرينية                               (يتبع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

٢٠١٤  
  في كما الرصيد

  السنة خ-ل التغيرات  ٢٠١٤يناير  ١
  في كما الرصيد

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  

 عدد
 الوحدات
  (با23ف)

 متوسط
 القيمة
 للسھم

(بالدينار 
  )البحريني

 ا�جمالي
(بآ2ف 
 الدنانير
  )البحرينية

إستثمارات
 /

(سحوبات
) (بآ2ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 تقييم إعادة
(بآ2ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 إجمالي
/ الدخل

(الخسارة) 
(بآ2ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 أرباح
 أسھم

 مدفوعة
(بآ2ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 رسوم
 البنك
 كوكيل

(بآ2ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 مصروفات
 إدارية

(بآ2ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 عدد
 الوحدات
  (با23ف)

 متوسط
 القيمة
 للسھم

(بالدينار 
  )البحريني

 ا�جمالي
(بآ2ف 
 الدنانير
  )البحرينية

  -  -  -  -  -  -  (٤,٣٠٤)  ) ١,٠٥٢( ١  (٣,٥١٢)  ٨,٨٦٨  ٥٢٠.١٢  ١٧.٠٥  العقاري الفرنسي الحارث صندوق
  ٨,٣١٣  ١.٠٠  ٨,٣١٣  -  -  -  -  (١٠)  -  ٨,٣٢٣  ١.٠٠  ٨,٣٢٣  )١.م.م. (ريا ذ ل ستثمار سفانا
  ٤,٥٦٠  ٠.٠٩  ٤٨,٠٨٢  (١٨٩)  -  (٧٤٦)  ٢٢٦  ٥  -  ٥,٢٦٤  ٠.١١  ٤٨,٠٨٢  )٤(ريا  المحدودة القابضة جناين
.م.م. (ريا ذ العقارية ل ستثمارات شادن

٨,١٠٠  ١.٠٠  ٨,١٠٠  -  -  -  -  -  -  ٨,١٠٠  ١.٠٠  ٨,١٠٠  )٥  
  ٩٩٣  ٠.٣٨  ٢,٦٣٣  -  -  -  -  -  (٨)  ١,٠٠١  ٠.٣٤  ٢,٩٤٨  )٦(ريا  المحدودة لوكاتا شركة

      ٢١,٩٦٦      (١٨٩)  -  (٧٤٦)  (٤,٠٧٨)  (١,٠٥٧)  (٣,٥٢٠)  ٣١,٥٥٦  
  
  
  
 يتضمن الربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم العم-ت ا<جنبية كما في نھاية السنة. ١
  
  
  
  
  
  
  

  جزءاً أساسياً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٨إلى  ١تشكل ا�يضاحات المرفقة من



  ١٢                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  وإستخدامات أموال صندوق ا�عمال الخيرية والزكاة الموحدبيان مصادر 
  بآ�ف الدنانير البحرينية                ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥ 

      والزكاة الخيرية ا�عمال صندوق أموال مصادر
  ٨٣٥    ٨٥٩  يناير ١ في كما الرصيد
  -    -  المصرف تبرعات
  ٨٩    ٦١  ا�س�مية للشريعة مخالفة إيرادات

  ٩٢٤   ٩٢٠  المصادر مجموع
        

        والزكاة الخيرية ا�عمال صندوق أموال إستخدامات
  ٦٥   ١٩٣  خيرية لمؤسسات تبرعات

  ٦٥   ١٩٣  ا ستخدامات مجموع
        

      والزكاة الخيرية ا�عمال صندوق �موال الموزع غير الرصيد
  ٨٥٩   ٧٢٧ )٢٩(إيضاح ديسمبر  ٣١في  كما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزءاً أساسياً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٨إلى  ١تشكل ا�يضاحات المرفقة من



  ١٣                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
  النشأة والنشاط الرئيسي. ١

نوفمبر  ٢٤المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب ("البنك")، ھو شركة مساھمة بحرينية، تأسست في مملكة البحرين بتاريخ 
. يعمل البنك بموجب ترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي ٥٥١٣٣وتحمل السجل التجاري رقم  ٢٠٠٤

  أسھم البنك ُمدرجة في بورصة البحرين. .٢٠٠٣أكتوبر  ٢٠كمصرف إس�مي قطاع التجزئة بتاريخ 

لضمان إلتزام العمليات واKنشطة تخضع أنشطة البنك لقوانين مصرف البحرين المركزي و�شراف ھيئة رقابة شرعية 
  بمبادئ وأحكام الشريعة ا�س�مية.

 تشتمل أنشطة البنك الرئيسية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية وإستثمارية لMفراد، ولذوي الدخل العالي، وللشركات،
لمستھلكين، وإدارة الثروات، وللمؤسسات المالية. وتتنوع ھذه اKنشطة لتشمل التمويل التجاري وتمويل الشركات، وتمويل ا

وھيكلة منتجات إستثمارية وتقديم خدمات تمويل المشاريع حيث تلتزم جميع ھذه اKنشطة بمبادئ وأحكام الشريعة ا�س�مية 
  وفقاً لرأي ھيئة الرقابة الشرعية للبنك.

 بالشركات بيان يلي فيما(معاً "المجموعة").  له التابعة والشركات للبنك المالية البيانات على الموحدة المالية البيانات تشتمل
  :الھامة التابعة

  
 ا�سھم نسبة  التأسيس بلد  ا سم

  (%) المسيطرة
  العمل طبيعة

 حوافز نظام لصالح بأسھم ا�حتفاظ  %١٠٠  البحرين  .م.ب (م)ش لQدارة خليجي حوافز شركة
  )٢٣(إيضاح  الموظفين

  البنك لصالح بعقارات ا�حتفاظ  %١٠٠  البحرين  .ش.و.ش العقارية ٢ ويست ورات ھاربر
  البنك لصالح بعقارات ا�حتفاظ  %١٠٠  البحرين  .ش.و.ش العقارية ٤ ويست تاور ھاربر

 ت�ل"  في العقارات وبيع �نشاء  %١٩.٠٨   الكايمن جزر  المحدودة  صروح
  "المھا

وبيع وتأجير عقارات مولدة  لشراء  %١٠  الكايمن جزر  الخليج عقارات
  الخليجي التعاون مجلس ربعللدخل 

  
  
 السياسات المحاسبية الھامة.  ٢

ھذه السياسات  تطبيقوالتي تم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. تم  الھامة المحاسبية للسياسات عرض يلي فيما
تلك  بإستثناء الماضي، العام فيتم تطبيقھا  التيالمحاسبية  السياسات تلك مع ومتناسقةمن قبل المجموعة  بإنتظامالمحاسبية 
  .ا�س�مية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھيئةِقبل  من جديدة معايير إصدار أو مراجعة من الناتجة التغييرات

  
  ٢٠١٥ يناير ١ من المفعول ساريةال جديدةال تفسيراتالو تعدي1تالو معاييرال ) أ

  التوحيد –) ٢٣معيار المحاسبة المالي رقم (على  تعدي�ت )١
السنة، أصدرت ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا�س�مية تعدي�ت على معيار المحاسبة المالي رقم  خ�ل

يوھات . تستعرض ھذه التعدي�ت توضيحات وتوسع من سينار٢٠١٥ يناير ١ بتاريخ المفعول سارية أصبحت والتي ،)٢٣(
تقييم السيطرة عندما تملك المنشأة أقل من غالبية حقوق التصويت في ا]ستثمار. وعلى وجه الخصوص، تم تقديم مبدأ سلطة 
اKمر الواقع. يوضح التعديل أنه عندما تملك المؤسسة المالية ا�س�مية أقل من غالبية حقوق التصويت في ا]ستثمار، قد 

) الحقوق الناتجة من ا]تفاقات ٢ تفاق مع المساھمين ا`خرين في الشركة، أو الشركة نفسھا؛) ا]١ توجد السيطرة  من خ�ل:
) ٥) حقوق تصويت محتملة؛ ٤ ) حقوق تصويت المؤسسة المالية ا�س�مية (سلطة اKمر الواقع)؛٣ التعاقدية اKخرى؛

  مزيجا مما سبق.
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
 السياسات المحاسبية الھامة (يتبع). ٢
  

  (يتبع) ٢٠١٥ يناير ١ من المفعول الساريةجديدة ال والتفسيرات التعدي�تو المعايير ) أ
   

  التوحيد (يتبع) –٢٣معيار المحاسبة المالي رقم على  تعدي�ت )١
   

] يقدم توجيھاً محدداً لتقييم السيطرة على شركات ذات اKغراض  ٢٣با�ضافة لذلك، فإن معيار المحاسبة المالي رقم 
يلجأ للتوجيھات ذات الع�قة في المعايير الدولية �عداد التقارير المالية. نتيجة لتعديل المعيار الدولي  البنكالخاصة. وكان 

(التوحيد)، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية لتحديد متى تملك السيطرة على شركات  ١٠�عداد التقارير المالية رقم 
  اKغراض الخاصة لتتماشى مع المعيار الدولي

 اKغراض شركات على المجموعة سلطة مستوى على الجديد السيطرة نموذج يركز( ،١٠�عداد التقارير المالية رقم 
والقدرة على استخدام سلطتھا  فيھا المستثمر الشركةمن المشاركة مع  لمتغيرةلعوائد اافي  الحقوقأو  والتعرض المحددة
المجموعة على ا]ستثمار والتي  سلطةلتقييم  ةموسع ھاتعلى وجه الخصوص، تم تقديم توجي .)العوائد ھذه على للتأثير

ى ستؤخذ في ا]عتبار على أنھا وكيل (بشكل (بشكل أساسي من أجل منفعتھا الذاتية)، ومت رئيسي طرفعلى أنھا  ستعتبر
  أساسي لمنفعة مستثمريھا).

  
 علىتھا سيطر استنتاج تقييم بإعادة المجموعة قامت المعدل، ٢٣معيار المحاسبة المالي رقم لا]نتقالية  Kحكام وفقاً 

 شركة في باستثماراتھا يتعلق فيما. نتيجة لذلك، قامت المجموعة بتغيير استنتاج السيطرة ٢٠١٥يناير  ١ بتاريخ ا]ستثمارات
ً  حتسابھاإ تم والتي الخليج، عقارات وشركة المحدودة صروح بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية. تم  كاستثمارات سابقا

 ا]ستثمار، مدير بصفة الع�قة ذات اKنشطة على لطتھالس با�ضافة المجموعة، أن تقديربناء على  ا]ستنتاج االتوصل لھذ
 بالتالي،ھذه ا]ستثمارات. سابقاً، لم تكن المجموعة لتوحد مثل ھذه ا]ستثمارات.  معلتقلبات جوھرية من مشاركتھا  تتعرض

بأثر رجعي،  السياسةفي  التغييرفقد قامت المجموعة بتطبيق  المعدل، ٢٣معيار المحاسبة المالي رقم لا]نتقالية  لMحكامووفقاً 
فيما يلي اKثر  .السيطرة على البنك حصول تاريخ من ا]ستثمار توحيد تم قد أنه لو كما ،وقامت بتعديل المبالغ ذات الع�قة

  الكمي للتغيرات:
  

  المحاسبية السياسة على التغييرات أثر )٢
  

      معلنة كانت كما  
ً   ٢٠١٤ يناير ١ – الموحد المالي المركز بيان   التعديل حسب  التوحيد أثر  سابقا

        
        الموجودات

  ٣٨,٨٤٩  ١  ٣٨,٨٤٨  البنوك وأرصدة النقد
  ٢٤٣,٨٩٦  )٩,٧٣٩(  ٢٥٣,٦٣٥  التمويل موجودات

  ١٠,٧٧٨  ٤,١٩٥  ٦,٥٨٣  استثمارية عقارات
  ١٢,٤٨٣  ١٢,٤٨٣  -  التطوير قيد عقارات

  ٢٣,٠٩٠  )٢٥٢(  ٢٣,٣٤٢  أخرى موجودات
  ٥٤٨,٩٣٠  ٦,٦٨٨  ٥٤٢,٢٤٢  الموجودات مجموع

        
        المطلوبات

  ١٨,٧٩٧  )١٢٦(  ١٨,٩٢٣  للعم�ء جارية حسابات
  ١٢,١٦١  ٤,٧٥٢  ٧,٤٠٩  أخرى مطلوبات
  ١٥٤,٨٠٨  ٤,٦٢٦  ١٥٠,١٨٢  المطلوبات مجموع

        
        الملكية حقوق
  ٢,٠٦١  ٢,٠٦١  -  مسيطرة غير حصة
  )١٧,٠١٤(  -  )١٧,٠١٤(  متراكمة خسائر
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  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
 . السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٢
  

 (يتبع) المحاسبية السياسة على التغييرات أثر) ٢
  
      معلنة كانت كما  

ً   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ – الموحد المالي المركز بيان   التعديل حسب  التوحيد أثر  سابقا
        

        الموجودات
  ٣٧,٣٦٠  ٢  ٣٧,٣٥٨  البنوك وأرصدة النقد

  ٢٩٥,٧٥٥  (٨,١٨٨)  ٣٠٣,٩٤٣  التمويل موجودات
  ١٨,٩٨٧  ٥,٢٧٢  ١٣,٧١٥  استثمارية عقارات
  ٧,٨٩٣  ٧,٨٩٣  -  التطوير قيد عقارات

  ٨,٨٢٤  (٢٥٥)  ٩,٠٧٩  أخرى موجودات
  ٥٩٦,٦٤٨  ٤,٧٢٤  ٥٩١,٩٢٤  الموجودات مجموع

        
        المطلوبات

  ٤٧,٧١٨  (١١٠)  ٤٧,٨٢٨  للعم�ء جارية حسابات
  ١٠,١١١  ١,٩٩٦  ٨,١١٥  أخرى مطلوبات
  ١٥١,٨١٩  ١,٨٨٦  ١٤٩,٩٣٣  المطلوبات مجموع

        
        الملكية حقوق
  ٢,٧٩١  ٢,٧٩١  -  مسيطرة غير حصة
  (١٤,٢٢٦)  ٤٧  (١٤,٢٧٣)  متراكمة خسائر

  
 

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  – بيـان الـدخــل المـوحــد

  معلنة كانت كما
 ً   سابقا

  
  التوحيد أثر

  
  التعديل حسب

        
  ٢١,٣٥٧  )١,٥٢٥(  ٢٢,٨٨٢  إيراد من موجودات التموي5ت وموجودات مشتراة لغرض التأجير

  ٣,١٦٤  ١,٢٥٥  ٢,٧٨٢  رسوم وإيرادات أخرى
   إجمالي ا9يرادات قبل العائد إلى حاملي حسابات ا9ستثمار ومصروفات

      التمويل
  

٢٦,٤٧٦  
  

٧٩٥  
  

٢٧,٢٧١  
        
  

  
      

  ٤,٢٥٧  ١٩  ٤,٢٣٨  مصروفات أخرى
  ١١,٠٦٧  ١٩  ١١,٠٤٨  إجمالي المصروفات

        
  ٣,٨٢٣  ٧٧٧  ٣,٠٤٦  ربح السنة

 
  

  والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقھا بعد تعدي1توال معاييرال

 يناير ١للفترات السنوية المبتدئة من أو بعد الجديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقھا بعد  والتفسيراتالتعدي�ت و المعايير
  لمجموعة.ل أھمية ذات تكون أن ويتوقع ٢٠١٦

  
  "الحسابات ا]ستثمارية"  - ٢٧المحاسبة المالية رقم  معيار

 المحاسبة معيار محل ليحل ٢٠١٤ ديسمبر في") ا]ستثمارية("الحسابات  ٢٧ رقم المالية المحاسبة معيار إصدار تم لقد
 ومعيار") ا]ستثمار حسابات أصحاب وحقوق الملكية حقوق بين الربح توزيع بأسس المتعلقة("ا�فصاحات  ٥ رقم المالية

رات المالية وما في حكمھا"). سيتم تفعيل ھذا المعيار للفت ا]ستثمار حسابات أصحاب("حقوق  ٦ رقم المالية المحاسبة
 � و،ا�ستثمار حقوق ملكية بحقوقالمتعلقة  فصاحاتزيادة ا� المعيار ھذا تطبيق من يتوقع .٢٠١٦يناير  ١المبتدئة في 

  لمجموعة.لالمالية  البياناتجوھري على  أثرطبيق ھذا المعيار أي لتأن يكون توقع ي
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  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
 الھامة (يتبع). السياسات المحاسبية ٢

  
  بيان ا لتزام  )ب

تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
ا�س�مية. وتماشياً مع متطلبات ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا�س�مية ودليل اKنظمة الصادر عن 

البحرين المركزي، تقوم المجموعة بإتباع المعايير الدولية �عداد التقارير المالية ذات الع�قة وذلك في الحا]ت مصرف 
 التي ]يوجد لھا معيار محاسبي صادر عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ا�س�مية.

  
  أساس ا عداد  )ج

ھي الدينار البحريني، والتي تعد العملة الرئيسية لمعام�ت البنك. تم العملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة 
  البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء بعض ا�ستثمارات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة. هإعداد ھذ

  تصنف المجموعة مصروفاتھا في بيان الدخل تبعاً لطبيعة المصروف.

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة إستخدام بعض التقديرات المحاسبية الحساسة. كما يتطلب أيضاً من ا�دارة 
ا�جتھاد في تقدير ا�جراءات المتبعة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. تتم مراجعة التقديرات والفرضيات 

رات في الفترة التي تتم فيھا ھذه التعدي�ت وفي أي فترة مستقبلية بصورة مستمرة. يتم إحتساب التعدي�ت على التقدي
متأثرة. تعتقد ا�دارة بأن الفرضيات المستخدمة مناسبة وبالتالي فإن البيانات المالية للمجموعة تعكس الوضع المالي 

تتطلب فرضيات وتقديرات مؤثرة والنتائج بصورة عادلة. إن اKمور المعقدة التي تتطلب قدراً كبيراً من ا�جتھاد أو التي 
  .٢٤على البيانات المالية الموحدة مبينة في ا�يضاح رقم 

 
  أساس التوحيد  )د

  الشركات التابعة  )١(
البيانات المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية للبنك والشركات التابعة له. الشركات التابعة ھي تشتمل 

خاصة) خاضعة لسيطرة البنك. توجد السيطرة عندما يكون للبنك مؤسسات (وتشمل شركات ذات أغراض 
سلطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على 
منافع من أنشطتھا. يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم 

  توقف عن توحيد البيانات المالية عند فقدان تلك السيطرة.ال

الشركات ذات اKغراض الخاصة ھي شركات تم إنشاؤھا لتحقيق ھدف ُمحدد وواضح كتوريق أصول معينة، 
أو تنفيذ معاملة معينة لتمويل أو إستثمار. ُتعتبر المجموعة ُمسيطرة على الشركة ذات اKغراض الخاصة ويتم 

ا المالية بناءاً على تقييم جوھر ع�قة الشركة بالمجموعة والمخاطر والمنافع المتوقع تحويلھا إلى توحيد بياناتھ
المجموعة. يتم تقييم ما إذا كانت المجموعة تمارس السيطرة على الشركة ذات اKغراض الخاصة عند 

ة ذات اKغراض الخاصة أو التأسيس و]يتم إعادة ھذا التقييم عندما ]تكون ھناك أي تغيرات في ھيكل الشرك
في حالة عدم وجود أي معام�ت إضافية بين المجموعة والشركة ذات اKغراض الخاصة.  أوشروط تأسيسھا، 

عند إتخاذ المجموعة قرارات إختيارية، كإقراض مبالغ تفوق التسھي�ت المالية المقدمة أو تمديد الشروط 
�قة بين المجموعة والشركة ذات اKغراض الخاصة، فإن لتتجاوز الشروط اKصلية، أو في حالة تغير الع

المجموعة تقوم بإعادة تقييم السيطرة على الشركة ذات اKغراض الخاصة. تقوم المجموعة بوصفھا مؤتمنة 
  بإدارة الموجودات المحتفظ بھا بصفة اKمانة وأدوات ا�ستثمار اKخرى نيابة عن المستثمرين.

لية لھذه الشركات ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة إ] في حالة سيطرة ]يتم إضافة البيانات الما
معلومات عن الموجودات الُمدارة من قبل    ٢٥المجموعة على ھذه الشركات. يتضمن ا�يضاح رقم 

  المجموعة والمحتفظ بھا بصفة اKمانة.
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 . السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٢

  
  (يتبع) أساس التوحيد  )د

  الشركات الزميلة   )٢(
% من ٢٠الشركات الزميلة ھي مؤسسات تمتلك المجموعة فيھا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من 

  حقوق التصويت وتمارس سلطة مؤثرة ولكن من دون التحكم في سياساتھا المالية والتشغيلية.

لتكلفة ويتم زيادة أو خفض ھذه القيمة بإحتساب حصة يتم إحتساب قيمة ا�ستثمار في الشركات الزميلة مبدئياً با
الُمستثِمر من ربح أو خسارة الشركة الُمستثَمر فيھا بعد تاريخ ا�ستحواذ. تنخفض القيمة الدفترية لQستثمار 
بالتوزيعات المستلمة من الشركة الُمستثَمر فيھا. قد يكون من الضروري عمل تسويات للقيمة الدفترية عند 

تغيير في حصة المستثمر في الشركة والتي قد تنتج عن تغيرات في ملكية الشركة الُمستثَمر فيھا. وجود أي 
عندما تتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتھا في الشركة الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى ] 

مجموعة إلتزامات قانونية شيء ويتم وقف إحتساب أي خسائر إضافية، بإستثناء في الحا]ت التي يكون على ال
  أو إعتبارية أو في حالة قيام المجموعة بدفع مبالغ نيابة عن الشركة الزميلة.

  
  معام1ت تم إستبعادھا عند توحيد البيانات المالية  )٣(

تم إستبعاد جميع المعام�ت واKرصدة، وأي أرباح غير محققة نتجت عن عمليات مع شركات المجموعة عند 
البيانات المالية الموحدة. كما تم أيضاً إستبعاد اKرباح الناتجة من المعام�ت التي تتم بين المجموعة إعداد 

والشركات الزميلة والتي تم إحتسابھا بطريقة حقوق الملكية إلى حد إستثمار المجموعة في ھذه الشركات. ويتم 
الحد بحيث ]تكون ھناك أدلة على حدوث أي أيضاً إستبعاد الخسائرغير المحققة بالطريقة ذاتھا، ولكن إلى 

إنخفاض في القيمة. تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة والشركات الزميلة عند الضرورة وذلك 
  لضمان توافقھا مع السياسات التي تطبقھا المجموعة.

  
  معام1ت بالعم1ت ا�جنبية  )ھـ 

يتم إحتساب البنود المتضمنة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالعملة ا�قتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيھا 
المجموعة ("عملة التعامل"). يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني وھي العملة التي تستخدمھا المجموعة 

  البيانات المالية.في معام�تھا وكذلك في إعداد 

يتم تحويل المعام�ت التي تتم بالعم�ت اKجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء 
المعاملة. يتم إحتساب اKرباح والخسائر الناتجة عن فرق العملة الناتجة عن سداد مثل ھذه المعام�ت ومن تحويل 

التي تتم بالعم�ت اKجنبية في بيان الدخل وبسعر الصرف السائد في نھاية السنة. يتم الموجودات والمطلوبات النقدية و
إحتساب فروقات العملة الناتجة عن البنود غير المالية والتي تظھر بالقيمة السوقية، كبعض ا�ستثمارات في أوراق مالية 

  ة العادلة لQستثمارات.والتي تظھر بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية، في إحتياطي القيم

إن العم�ت المستخدمة من ِقبل شركات المجموعة ھي إما الدينار البحريني أو الدو]ر اKمريكي والذي يرتبط بالدينار 
البحريني. وعليه، لن تنتج فروقات من تحويل البيانات المالية لشركات المجموعة والتي لھا عملة تعامل تختلف عن 

  إعداد البيانات المالية الموحدة.العملة المستخدمة في 
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 . السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٢

 
  إستثمارات في أوراق مالية  )و

تشتمل ا�ستثمارات في أوراق مالية على إستثمارات في حقوق الملكية وإستثمارات في صكوك (سندات إس�مية). 
إستثمارات في شركات تابعة وإستثمارات في شركات زميلة (إيضاح ُيستثنى من ا�ستثمارات في أوراق مالية ك�ً من 

  (ج)). ٢رقم 

 التصنيف  )١(
 مصنفة وأدوات ديون في كإستثمارات مصنفة أدوات إلى المالية اKوراق في إستثماراتھا المجموعة تصنف

 مدفوعات تكون التي ا�ستثمارات ھي ديون في كإستثمارات المصنفة اKدوات. الملكية حقوق في كإستثمارات
 ا�ستثمارات ھي الملكية حقوق في كإستثمارات المصنفة اKدوات. معلومة أو ثابتة فيھا المال ورأس اKرباح

 ذات موجودات لھا أدوات تتضمن والتي ديون في كإستثمارات المصنفة اKدوات مميزات فيھا ]تتوافر التي
  .مطلوباتھا جميع خصم بعد قيمة

  :الدين أدوات
 المطفأة بالتكلفة تظھر) ١: التالية الفئات إلى ديون في كإستثمارات مصنفة أدوات في ا�ستثمارات تصنيف يتم
  .الدخل بيان خ�ل من العادلة بالقيمة تظھر) ٢ أو
 
فقط عندما تتم إدارة ھذه اKدوات  بالتكلفة المطفأة تظھر التيو ديون في كإستثمارات اKدوات تصنيف يتم

بتعاقدات على أساس العائد أو عندما ]يتم ا�حتفاظ بھا لغرض المتاجرة أو عندما ]تكون ضمن الفئة التي 
تظھر بالقيمة العادلة من خ�ل بيان الدخل. يتضمن ا�ستثمار في أدوات مصنفة كإستثمارات في ديون تظھر 

  ت في صكوك متوسطة وطويلة اKجل.بالتكلفة المطفأة على إستثمارا

 بھا محتفظ إستثمارات على الدخل بيان خ�ل من العادلة بالقيمة تظھر والتي ديون في ا�ستثمارات تشتمل
 يمكن ا�ستثمار، بداية عند. الدخل بيان خ�ل من العادلة بالقيمة محددة إستثمارات على أو المتاجرة لغرض
 خ�ل من العادلة بالقيمة كمصنفة العائد أساس على بتعاقدات إدارتھا تتم والتي ديون في ا�ستثمارات تعيين
 ا�ستثمارات ھذه موجودات قياس عند تظھر أن يمكن محاسبية فروقات أي إزالة بإمكانھا كان إذا الدخل، بيان

 في ا�ستثمار يتضمن. مختلفة أسس على عليھا المترتبة الخسائر أو منھا المتوقعة العوائد أو مطلوباتھا أو
 صكوك في إستثمارات على الدخل بيان خ�ل من العادلة بالقيمة تظھر ديون في كإستثمارات مصنفة أدوات

 .اKجل وطويلة متوسطة(ُمسّعرة) 
  

  : الملكية حقوق في ا%ستثمارات
 بالقيمة تظھر) ١: التالية الفئات إلى الملكية حقوق في كإستثمارات مصنفة أدوات في ا�ستثمارات تصنيف يتم

 إستراتيجية مع متناسقة الملكية، حقوق خ�ل من العادلة بالقيمة تظھر) ٢ أو الدخل بيان خ�ل من العادلة
  .ا�ستثمار

 محتفظ إستثمارات على الدخل بيان خ�ل من العادلة بالقيمة تظھر والتي الملكية حقوق في ا�ستثمارات تشتمل
  .الدخل بيان خ�ل من العادلة بالقيمة تظھر كإستثمارات تعيينھا تم إستثمارات أو المتاجرة لغرض بھا

 لغرض أساساً  إنشاؤھا أو عليھا ا�ستحواذ يتم عندما المتاجرة لغرض بھا كمحتفظ ا�ستثمارات تصنيف يتم
 أي تصنيف يتم. المتاجرة من ربح ھامش على الحصول أو أسعارھا في اKجل القصيرة التقلبات من ا�ستفادة

 بھا محتفظ"كإستثمارات  اKجل قصيرة فعلية أرباح نمط عليھا يغلب محفظة من جزءاً  تشكل إستثمارات
 أسھم في وإستثمارات اKجل طويلة ُمدرجة ملكية صكوك بتصنيف حالياً  المجموعة قامت". المتاجرة لغرض
  .الفئة ھذه تحت خاصة

 تتم إستثمارات على الدخل بيان خ�ل من العادلة بالقيمة تظھر والتي الملكية حقوق في ا�ستثمارات تشتمل
 وشركات خاصة أسھم في إستثمار على الفئة ھذه تشتمل. العادلة القيمة أساس على داخلياً  أدائھا وتقييم إدارتھا

  .معينة مقفلة

 معينة إستثمار Kدوات تصنيف بإختيار للتراجع قابلة غير نھائية بصورة البنك يقوم ا�ستثمار، بداية عند
. الملكية حقوق خ�ل من العادلة بالقيمة تظھر كإستثمارات الدخل بيان خ�ل من العادلة بالقيمة ]تظھر
  .ُمسّعرة وغير ُمسّعرة مالية أوراق في إستثمارات على وتشتمل
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 .  السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٢

  إستثمارات في أوراق مالية (يتبع)  )و
  

 ا�حتساب وإلغاء ا�حتساب  )٢(
يتم إحتساب ا�ستثمار في أوراق مالية في تاريخ المعاملة وھو التاريخ الذي تقوم المجموعة فيه بالتعاقد لشراء 

  فيه المجموعة طرفاً في شروط تعاقدية لھذه اKداة.أو بيع الموجودات، أو التاريخ الذي تصبح 

يتم إلغاء إحتساب ا�ستثمار عندما تنعدم حقوق إست�م التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم 
  المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد حقوق الملكية بشكل جوھري.

 القياس  )٣(
مالية بالقيمة العادلة، وھي قيمة المقابل المدفوع. يتم مبدئياً إحتساب  يتم مبدئياً قياس ا�ستثمارات في أوراق

تكاليف معام�ت ا�ستثمارات التي تظھر بالقيمة العادلة من خ�ل بيان الدخل كمصروفات في بيان الدخل. أما 
  ا�ستثمارات اKخرى في أوراق مالية، فيتم إدراج تكاليف معام�تھا ضمن ا�حتساب المبدئي.

ا�حتساب المبدئي، يتم إعادة قياس ا�ستثمارات المصنفة كإستثمارات تظھر بالقيمة العادلة من خ�ل بيان  دبع
الدخل وا�ستثمارات المصنفة كإستثمارات تظھر بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم 

بالقيمة  تظھرة لQستثمارات المصنفة كإستثمارات إحتساب اKرباح والخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادل
العادلة من خ�ل بيان الدخل في الفترة التي تنشأ فيھا ھذه التغيرات وذلك في بيان الدخل. يتم إحتساب اKرباح 

لQستثمارات المصنفة كإستثمارات تظھر بالقيمة العادلة من خ�ل تغيرات القيمة العادلة والخسائر الناتجة عن 
الملكية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ويتم عرضھا ضمن بند منفصل �حتياطي القيمة  حقوق

العادلة لQستثمارات ضمن حقوق الملكية. يراعى عند إحتساب أرباح أو خسائر تغيرات القيمة العادلة الفصل 
�ستثمار. عند بيع ا�ستثمارات بين الجزء المتعلق بحقوق الملكية والجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات ا

المصنفة كإستثمارات تظھر بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية، أو عند إنخفاض قيمتھا، أو عند تحصيلھا 
أو إستبعادھا، يتم تحويل أرباح تلك ا�ستثمارات أو خسائرھا المتراكمة والتي تم إحتسابھا سابقاً ضمن بيان 

  ى بيان الدخل.التغيرات في حقوق الملكية إل
 من ]يمكن والتي الملكية حقوق خ�ل من العادلة بالقيمة تظھر كإستثمارات المصنفة ا�ستثمارات إحتساب يتم

 مناسبة طرق وجود لعدم أو السوق في مسعرة غير Kنھا وذلك موثوقة، بصورة العادلة القيمة قياس خ�لھا
 في ا�نخفاض مخصصات طرح بعد التكلفة بسعر موثوقة، بصورة العادلة القيمة إشتقاق خ�لھا من يمكن
  .القيمة

بعد ا�حتساب المبدئي، يتم قياس ا�ستثمارات في ديون والتي ]يتم تصنيفھا ضمن ا�ستثمارات التي تظھر 
ادلة من خ�ل بيان الدخل، بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الربح الفعلي بعد طرح أي مخصصات بالقيمة الع

  إنخفاض في القيمة.
  مبادئ القياس  )٤(

  قياس التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة لموجودات أو مطلوبات مالية ھي المبلغ الذي تم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية به عند 

المبدئي، بعد طرح مدفوعات المبلغ اKساسي، وإضافة أو طرح ا�طفاء المتراكم بإستخدام معدل ا�حتساب 
الربح الفعلي Kي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئياً ومبلغ ا�ستحقاق، مخصوماً منه أي إنخفاض (بصورة 

مل معدل الربح مباشرة أو عن طريق إستخدام حساب مخصصات) في القيمة أو عدم إمكانية التحصيل. يشت
  الفعلي على جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر جزءاً أساسياً من معدل الربح الفعلي.

  قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن به مبادلة موجودات أو سداد مطلوبات بين طرفين ملّمين بالمعاملة 

القياس. تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لQستثمارات المسعرة بإستخدام وبشروط تجارية عادلة بتاريخ 
  أسعار العرض في سوق نشطة لتلك ا�ستثمارات.
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 .  السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٢

  إستثمارات في أوراق مالية (يتبع)  )و
  (يتبع) مبادئ القياس  )٤(

 من مستمدة عادة تكون العادلة القيمة لقياس ملكية نماذج ، مسعرة الغير ا�ستثمارات لبعض المجموعة تستخدم
 ولكن سوقياً، بعضھا أو النماذج ھذه في إدخالھا يتم التي البيانات جميع م�حظة ]يمكن قد. معتمدة قياس نماذج

 وقياس السوق توقعات تمثل التقييم نماذج في إدخالھا يتم التي المعلومات. فرضيات على بناًءا تقديرھا يتم
  .المالية اKدوات لھذه الم�زمة والمخاطر العوائد

 من وغيرھا السيولة، مخاطر والطلب، العرض فروقات من عائد على للحصول التقييم تعدي�ت تسجيل يتم
  .عادلة بصورة ا�ستثمارات قيمة لبيان ومناسبة ضرورية ھذه التقييم تعدي�ت بأن ا�دارة تعتقد. العوامل

  
  موجودات التموي1ت  ز)     

موجودات التموي�ت ھي عبارة عن عقود تموي�ت متوافقة مع أحكام الشريعة ا�س�مية تكون مدفوعاتھا ذات طبيعة 
ثابتة أو قابلة للتحديد. وتشتمل ھذه الموجودات على تموي�ت بعقود مرابحة، ومشاركة، وإستصناع، ووكالة. يتم قياس 

  تاريخ نشأتھا وتظھر بالتكلفة المطفأة بعد طرح مخصصات ا�نخفاض في القيمة، إن وجدت. موجودات التموي�ت من
  

  ودائع لدى ومن مؤسسات مالية، ومؤسسات غير مالية، وأفراد  )ح
تشتمل على مبالغ مودعة من وإلى البنك على ھيئة عقود متوافقة مع الشريعة ا�س�مية. تكون ھذه الودائع في العادة 

  اKجل وتظھر بتكلفتھا المطفأة.قصيرة 
  

  النقد وما في حكمه  )ط
لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه حساب 
ا�حتياطي لدى مصرف البحرين المركزي)، وكذلك ودائع لدى مؤسسات مالية تستحق خ�ل ث�ثة أشھر أو أقل من 

تمويلھا، والتي تتعرض لمخاطر غير جوھرية ناتجة من تغيرات القيمة العادلة والتي تستخدمھا المجموعة �دارة  تاريخ
  إلتزاماتھا قصيرة اKجل.

  
  موجودات مشتراة لغرض التأجير  )ي

الموجودات المشتراة لغرض التأجير (ا�جارة المنتھية بالتمليك) بالتكلفة بعد طرح ا�ستھ�ك المتراكم وأي  تظھر
وفقاً لشروط التأجير، تنتقل ملكية الموجودات الُمؤجرة للمستأجر في نھاية مدة عقد التأجير، شريطة إنخفاض في القيمة. 

يتم إحتساب ا�ستھ�ك وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة التأجير. تقوم المجموعة  تسديد جميع أقساط ا�يجار.
في تاريخ كل بيان للمركز المالي بتقييم إمكانية وجود أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات 

قيمة الدفترية للموجودات (شاملة أقساط المشتراة لغرض التأجير. يتم إحتساب خسائر ا�نخفاض في القيمة بالفرق بين ال
  إيجارات مستحقة) والقيمة القابلة لQسترداد. ُتحّمل خسائر ا�نخفاض في القيمة (إن وجدت) في بيان الدخل.

  
  إستثمارات عقارية  )ك

ا لك" يتم تصنيف العقارات المحتفظ بھا لغرض التأجير، أو لغرض ا�ستفادة من الزيادة في قيمتھا، أو المحتفظ بھ
الغرضين كإستثمارات عقارية. يتم تقييم ا�ستثمارات العقارية بسعر التكلفة بعد طرح مصروفات ا]ستھ�ك 
ومخصصات ا�نخفاض في القيمة، إن وجدت. يشتمل سعر التكلفة على مصروفات لھا ع�قة مباشرة بعملية إقتناء 

مار عقاري محتفظ بھا لغرض ا�ستفادة من الزيادة في ا�ستثمار العقاري. تمتلك المجموعة قطعة أرض مصنفة كإستث
  .ا]يجارات لتحصيل بھا محتفظ للقيمتھا وف

  
 إلى تصنيفه كإعادة عقار. عندما يتم تغيير استخدام سنة ٢٥ خ�ل إستھ�كھا يتم والمباني إستھ�كھا ]يتم اKرض
  .ال�حقة المحاسبية للعمليات التكلفة سعر ھي التصنيف إعادة يوم في العادلة قيمته تعتبر ومعدات، عقارات

  
   تطويرال قيدعقارات  )ل

 المتكبدة تكاليفوال  ا]عتيادي، العمل سياق في البيع لغرض تطويرھا يتم فلل و أرض منلتطوير ا قيدعقارات  تتكون
، تحققصافي القيمة القابلة لللتطوير بالتكلفة أو ا قيد. يتم احتساب عقارات للبيع القابلة الوضعيةلتصل بالعقارات إلى 

 ا]نتھاء تكاليفمطروحاً منه  ا]عتيادي، العمل سياق فيأيھما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق ھي سعر البيع المقدر 
  .البيع ومصروفات التطوير من
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 .  السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٢

  عقارات ومعدات  )م
طرح ا�ستھ�ك المتراكم ومخصصات ا�نخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل  تظھر العقارات والمعدات بالتكلفة بعد

سنة. يتم إستھ�ك المعدات اKخرى بإستخدام  ٢٥العقارات على أرض ]يتم إستھ�كھا ومباني يتم إستھ�كھا خ�ل 
. يتم مراجعة القيمة سنوات ٥إلى  ٣طريقة القسط الثابت على مدى العمر ا�فتراضي المقدر لھا والذي يتراوح مابين 

  المتبقية والعمر ا�فتراضي للموجودات وتعديلھا إذا تطلب اKمر في تاريخ كل بيان للمركز المالي.
  

  إنخفاض قيمة الموجودات  )ن
تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان للمركز المالي بتقييم وجود أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة أي من 

اKدلة الموضوعية على ا�نخفاض في قيمة الموجودات المالية (بما في ذلك أسھم حقوق الملكية) يمكن أن الموجودات. 
تشمل عجز أو تأخر المقترض في السداد، أو إعادة ھيكلة التمويل أو المبلغ المدفوع مقدماً من قبل المجموعة بشروط ] 

على أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إف�سه، أو  تعتبرھا المجموعة مثالية في ظروف أخرى، أو وجود مؤشرات
الركود في سوق نشطة Kوراق مالية، أو أي معلومات ُم�حظة تتعلق بمجموعة من الموجودات كتغيرات سلبية في 
وضع مدفوعات المقترضين أو الُمصِدر في المجموعة، أو اKوضاع ا�قتصادية المت�زمة مع العجز في المجموعة. 

لك، فإن وجود أي إنخفاض جوھري أو إنخفاض لفترة طويلة في القيمة العادلة بسعر أقل من سعر التكلفة إضافة إلى ذ
  لQستثمارات في أسھم حقوق الملكية يعتبر دلي�ً على إنخفاض القيمة.

  
  الموجودات المالية التي تظھر بالتكلفة المطفأة

. المدينة والذمم التموي�ت وموجودات ديون، في كإستثمارات مصنفة أدوات في إستثمارات على الموجودات ھذه تشتمل
 الموجودات لھذه الدفترية القيمة بين بالفرق المطفأة بالتكلفة تظھر التي التمويل موجودات قيمة في ا�نخفاض قياس يتم

 إحتساب يتم. الموجودات لھذه اKصلي الفعلي الربح بمعدل مخّفضة المتوقعة النقدية للتدفقات الحالية والقيمة المالية
 خسائر إنكماش إلى ]حق حدث يؤدي عندما. القيمة في ا�نخفاض مخصصات حساب في الدخل بيان في الخسائر

 قيمة �نخفاض أدلة أي ا�عتبار بعين المجموعة تأخذ. الدخل بيان في الخسائر ھذه عكس يتم القيمة، في ا�نخفاض
  .وجماعي فردي أساس على المطفأة بالتكلفة تظھر التي المالية الموجودات

يتم تقييم ا�نخفاض في القيمة لجميع الموجودات المالية التي تعتبر جوھرية وبصورة فردية. جميع الموجودات المالية 
التي وجدت غير منخفضة القيمة بصورة فردية يتم فحصھا بشكل جماعي �نخفاض القيمة الذي تم تكّبده ولكن لم يتم 

الموجودات المالية التي ] تعتبر جوھرية بصورة فردية يتم تقييم ا�نخفاض في قيمتھا عن طريق جمع تلك تحديده بعد. 
  الموجودات التي لھا خصائص مخاطر متشابھة.

  ا%ستثمارات في حقوق الملكية التي تظھر بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية
العادلة من خ�ل حقوق الملكية والتي تظھر بالقيمة العادلة، يعتبر  في حالة ا�ستثمارات في اKسھم المصنفة بالقيمة

وجود أي إنخفاض جوھري أو أي إنخفاض لفترة طويلة في القيمة العادلة لMوراق المالية وبسعر أقل من سعر التكلفة 
% ٣٠بنسبة تفوق دلي�ً على حدوث إنخفاض في قيمتھا. َتعتبر المجموعة أن ا�نخفاض يكون جوھرياً عندما تنخفض 

أشھر إنخفاضاً لفترة طويلة.  وفي حالة وجود مثل ھذه الد]ئل، يتم تحويل الخسائر  ٦من تكلفته، ولمدة تتجاوز 
والتي تظھر بحساب الفرق بين تكلفة ا�ستحواذ وبين القيمة العادلة الحالية، بعد طرح أي خسائر إنخفاض  –المتراكمة 

من بيان حقوق الملكية إلى بيان الدخل. يتم ]حقا عكس  –بھا سابقاً في بيان الدخل في قيمة ذلك ا�ستثمار تم إحتسا
خسائر مخصصات ا�نخفاض في قيمة أدوات ا�ستثمار في حقوق الملكية، والتي تم إحتسابھا في بيان الدخل، من خ�ل 

  حقوق الملكية.
نخفاض في القيمة بسبب عدم توفـّر قيمة عادلة منھا مخصص ا� بالنسبة لQستثمارات التي تظھر بالتكلفة مطروحاً 

موثوقة، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان ھناك أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة كل إستثمار عن 
طريق تقييم المؤشرات المالية أو التشغيلية أو ا�قتصادية. يتم إحتساب مخصص إنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة 

  القابلة لQسترجاع أقل من تكلفة ا�ستثمار.التقديرية 
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 الھامة (يتبع).  السياسات المحاسبية ٢

 )إنخفاض قيمة الموجودات (يتبع  )ن
  
  
  

  

  
  
  

  رىالموجودات غير المالية ا3خ
 للمركز بيان كل تاريخ في) أع�ه مبينة الغير المالية(الموجودات  لموجوداتھا الدفترية القيمة بمراجعة المجموعة تقوم

 المتوقع القيمة تقدير يتم الد]ئل، ھذه مثل وجود عند. قيمتھا في إنخفاض حدوث يثبت قد دليل أي وجود لتقييم المالي
 بعد العادلة بقيمتھا أو المستغلة بقيمتھا إما موجودات Kي لQسترجاع القابلة القيمة تقدر. الموجودات لھذه إسترجاعھا

 قيمتھا موجودات Kي الدفترية القيمة تجاوزت إذا القيمة في ا�نخفاض خسائر تحتسب. أكبر أيھما البيع، تكاليف طرح
 فقط القيمة في ا�نخفاض خسائر عكس يتم. الدخل بيان في ا�نخفاض خسائر إحتساب يتم. إسترجاعھا المتوقع التقديرية

  .إسترجاعھا المتوقع القيمة لتحديد المستخدمة التقديرات تغّير وعند الخسائر ھذه إنتفاء تبين مؤشرات وجود عند
  

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

K ي موجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدية قيمتھا التقديرية المتوقع إسترجاعھا. في القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية
يتم إحتساب خسائر ا�نخفاض في القيمة في بيان الدخل. يتم عكس خسائر ا�نخفاض في القيمة فقط عند وجود مؤشرات 

ترجاعھا. ]يتم إطفاء الشھرة المحتسبة تبين إنتفاء ھذه الخسائر وعند تغّير التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المتوقع إس
على حده وإنما يتم إختبارھا سنوياً �نخفاض القيمة ويتم إحتسابھا بالتكلفة بعد طرح الخسائر المتراكمة لQنخفاض في 

  .حده على المحتسبة الشھرة قيمة في ا�نخفاض خسائر عكس ]يتمالقيمة. 
  

  حسابات جارية للعم1ء  )س
 بالقيمة المعام�ت قياس يتم. البنك قبل من إست�مھا عند) ا�ستثمارية(غير  الجارية الحسابات في اKرصدة إحتساب يتم

 الفترة نھاية في الدفترية بقيمتھا الحسابات ھذه قياس يتم. التعاقد بتاريخ البنك ِقبل من وإست�مھا تحقيقھا المتوقع النقدية
  .المحاسبية

  
  حقوق أصحاب حسابات ا ستثمار  )ع

وله حرية التصرف في حسابات إستثمار غير مقيدة،  فيتمثل حقوق أصحاب حسابات ا�ستثمار أموا]ً يحتفظ بھا البنك 
إستثمارھا. يخول أصحاب حسابات ا�ستثمار البنك بإستثمار أموالھم بالطريقة التي يراھا مناسبة من غير وضع قيود 

  اKموال.من حيث المكان والطريقة والغرض من إستثمار ھذه 

حتسب البنك رسوم إدارة (رسوم مضارب) على أصحاب حقوق ا�ستثمار. من إجمالي ا�يراد من حسابات ا�ستثمار، ي
يتم تخصيص ا�يراد العائد إلى أصحاب حسابات ا�ستثمار بعد توفير المخصصات، وا�حتياطيات (إحتياطي معادلة 

ة البنك كمضارب. يتم تخصيص ا�يراد من قبل إدارة البنك اKرباح وإحتياطي مخاطر ا]ستثمار) وبعد طرح حص
ضمن حدود مشاركة اKرباح المسموح بھا بموجب شروط حسابات ا�ستثمار. يتحمل البنك المصروفات ا�دارية 

  المتعلقة بإدارة ھذه اKموال و]يتم تحميلھا على أصحاب حسابات ا�ستثمار.

ية وتشمل المبالغ المحتفظ بھا في إحتياطيات معادلة اKرباح ومخاطر تظھر حسابات ا�ستثمار بقيمتھا الدفتر
ا�ستثمارات. إحتياطي معادلة اKرباح ھو المبلغ الذي يخصصه البنك من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم 

مخاطر  المضارب، وذلك بھدف المحافظة على مستوى معين من العوائد Kصحاب الودائع من ا�ستثمارات. إحتياطي
ا�ستثمار ھو المبلغ الذي يخصصه البنك من إيرادات أصحاب حسابات ا�ستثمار، بعد إحتساب رسوم المضارب، وذلك 
لغرض تعويض أي خسائر مستقبلية قد يتعرض لھا أصحاب حسابات ا�ستثمار. ينتج عن إنشاء ھذه ا]حتياطيات زيادة 

  تثمار.في المطلوبات المتعلقة بحقوق أصحاب حسابات ا�س
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  حسابات ا ستثمار المقيدة  )ف
يقوم  تمثل حسابات ا�ستثمار المقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب ھذه الحسابات المقيدة وما شابھھا حيث

البنك بصفته مدير إستثمار بإدارتھا إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. يتم إستثمار أموال حسابات ا�ستثمار 
المقيدة في مشاريع محددة بناءاً على توجيھات أصحاب ھذه الحسابات. ]يتم إدراج الموجودات المحتفظ بھا تحت ھذا 

  الية الموحدة.التصنيف ضمن موجودات للبنك في البيانات الم
  

  الضمانات المالية  )ص
الضمانات المالية ھي عقود تـُلزم المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدھا 
بسبب فشل َمدين معين عن تسديد دفعات عند حلول أجلھا وفقاً لشروط أداة الدين. يتم إحتساب عقد الضمان المالي من 

ه. يتم إحتساب المطلوبات الناشئة من عقود الضمانات المالية بالقيمة الحالية للدفعات المقدرة، وذلك عندما تاريخ إصدار
.ً�  يصبح تسديد ھذه الدفعات وفقاً لعقد الضمان محتم

  
  أسھم الخزينة  )ق

اذ على أسھم الخزينة يتم إحتساب المبلغ المدفوع والذي يشمل جميع المصروفات التي لھا ع�قة مباشرة بعملية ا�ستحو
في بيان حقوق الملكية. يظھر المبلغ المستلم من بيع أسھم الخزينة في البيانات المالية كتغير في حقوق الملكية. ]تقوم 

  المجموعة بإحتساب أي ربح أو خسارة في بيان الدخل من بيع أسھم الخزينة.
  

  ا حتياطي القانوني  )ر
بالمائة من ربح السنة إلى  ١٠، يتم تحويل نسبة ٢٠٠١التجارية البحريني لسنة بموجب متطلبات قانون الشركات 

ا�حتياطي القانوني والذي ]يتم توزيعه عادة إ] في حال التصفية. يجوز إيقاف ھذا ا�ستقطاع عندما يبلغ ا�حتياطي 
  بالمائة من رأس مال البنك المدفوع. ٥٠نسبة 

  
  إحتساب ا يراد )ش

من معدل الربح الفعلي لMدوات المالية التي تظھر بالتكلفة المطفأة ويتم  جزءاً رئيسياً  الرسوم وإيرادات العموLت تعتبر
إضافتھا عند قياس معدل الربح الفعلي لھذه الموجودات المالية. يتم إحتساب الرسوم والعمو]ت اKخرى، بما في ذلك 

الحسابات، وعمولة البيع، ورسوم ا�دارة، ورسوم عرض وترتيب اKسھم، ورسوم ترتيب التكت�ت، متى  رسوم خدمة
  تم تقديم الخدمات ذات الع�قة.

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

  
التي تبدأ وتنتھي خ�ل فترة مالية واحدة في بيان  عقود المشاركةيتم إحتساب أرباح وخسائر البنك المتعلقة بمعام�ت 

الدخل وقت تصفيتھا (إنتھاء العقد). إذا كانت ھذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالية، يتم إحتساب اKرباح بالمقدار الذي 
  رة ووفقاً لنسبة المشاركة في اKرباح المنصوص عليھا في عقد المشاركة.توزع فيه ھذه اKرباح خ�ل تلك الفت

  
  وھامش الربح بإستخدام طريقة نسبة ا�نجاز. إيراد ا ستصناعيحتسب 

  
(ا�جارة المنتھية بالتمليك) بالتناسب مع الفترة الزمنية التي  إيراد الموجودات المشتراة لغرض التأجيريتم إحتساب 

  يغطيھا ا�يجار.
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بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية  الودائع وتكاليف إيراداتوكذلك  الصكوك من إيراديتم إحتساب 

  التي تغطيھا ھذه اKدوات.
  

  عند نشوء حق ا�ست�م. إيرادات أرباح ا�سھميتم إحتساب 
  
  بطريقة القسط الثابت على فترة عقد ا�يجار. ا يجار يرادإ احتساب يتم
  
  
  

 .  السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٢
  
  ا يرادات المخالفة للشريعة ا س1مية  )ت

يلتزم البنك بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع أحكام الشريعة ا�س�مية. لذلك، ُتَجّنب جميع ا�يرادات 
  البنك في أعمال الخير.المخالفة للشريعة ا�س�مية إلى حساب اKعمال الخيرية التي يستخدمھا 

  
  الزكاة  )ث

، وبإستخدام طريقة صافي الموجودات. ""الزكاة) ٩تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقاً لمعيار المحاسبة المالية رقم (
تقوم المجموعة بإخراج الزكاة على ا�حتياطي القانوني واKرباح المستبقاة في نھاية السنة في حين يتوجب على 

راج ما تبقى من مبلغ الزكاة. يقوم البنك بإحتساب نسبة الزكاة الواجب على المساھمين إخراجھا ويقوم المساھمين إخ
بإشعارھم عن طريق إصدار تقرير خاص بھذا الشأن بصورة سنوية. تقوم ھيئة الرقابة الشرعية بالموافقة على النسبة 

ارات غير المقيدة والحسابات اKخرى ھو من مسئولية التي تم إحتسابھا �خراج الزكاة. إن إخراج الزكاة عن ا�ستثم
  أصحاب ھذه الحسابات.

  
  منافع الموظفين  )خ

  المنافع قصيرة ا�جل  )١(
تقاس منافع الموظفين قصيرة اKجل على أساس غير مخصوم ويتم إحتسابھا كمصروفات متى تم تقديم الخدمة 

مكافآت نقدية قصيرة اKجل أو خطط مشاركة في ذات الع�قة. يتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن 
اKرباح إذا كان على المجموعة إلتزام قانوني أو حكمي نتيجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقديمھا وأن ھذا 

  ا�لتزام يمكن قياسه بطريقة موثوقة.
  

  نھاية الخدمةمنافع   )٢(
ن حسب نظام الھيئة العامة للتأمين ييتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق ا�جتماعية الخاصة بالموظفين البحريني

ا�جتماعي، وھو "نظام إشتراكات محددة"، حيث يتم بموجبه تحصيل إشتراكات شھرية من البنك ومن 
إحتساب مساھمة البنك كمصروف في بيان الدخل متى الموظفين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب. يتم 

  إسُتِحقت.

يستحق الموظفون اKجانب الذين يعملون بعقود عمل ثابتة مكافأة نھاية خدمة وفقاً لنصوص قانون العمل 
البحريني، وذلك على أساس مدة الخدمة والتعويض النھائي. يتم عمل مخصص لھذه ا�لتزامات غير الممولة 

  .المالية البياناتاض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل في تاريخ وذلك على إفتر

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

يوجد لدى البنك كذلك نظام توفير إختياري للموظفين، حيث يساھم البنك والموظفون شھرياً بنسبة مئوية ثابتة 
من الراتب. تتم إدارة ھذا البرنامج من قبل مجلس أمناء أعضاؤه موظفون في البنك. يصنف ھذا البرنامج في 

  طبيعته كنظام إشتراكات محددة، ويتم إحتساب مساھمات البنك كمصروفات في بيان الدخل متى إسُتِحقت.
  

   سھم با�حوافز الموظفين  نظام  )٣( 
للموظفين تحت نظام حوافز الموظفين باKسھم كمصروف بالقيمة العادلة لMسھم يتم احتساب اKسھم الممنوحة 

من غير قيد أو شرط.  لمنحمع زيادة مقابلة في حقوق الملكية على فترة استحقاق الموظفين لھذه ا بتاريخ المنح
فاء شروط يتم تعديل المبلغ المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد اKسھم الممنوحة والتي من المتوقع استي

تستوفي  لمالتي  المنحوفقاً لعدد اKخير  فيلھا، ليكون المبلغ المحتسب  غير سوقي الخدمات وشروط اKداء
 شروط تملك � والتي باKسھم الدفع لمنح بالنسبةبتاريخ المنح.  لھا سوقي غير شروط الخدمات وشروط اKداء
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 يوجد و] الشروط، ھذه مثل لتعكسبتاريخ المنح  باKسھم للمدفوعاتالقيمة العادلة  قياس يتم فإنه استحقاق،

 حقوق. القيمة العادلة للمبلغ المستحق للموظفين فيما يتعلق بوالفعلية المتوقعة النتائج بين الفرق يصل ما ھناك
خ�ل  المطلوبات، في قابلة، والذي يتم سداده بالنقد، فإنه يتم احتسابه كمصروف مع زيادة م اKسھم تقدير

 بتاريخ المطلوبات قياس إعادة يتم. غير شروط المنح ھذه است�م الموظفينحق  منالفترة التي يصبح فيھا 
 في تغييرات أياحتساب  يتم. اKسھم تقدير حقوقل العادلة القيمة على  بناء السداد وبتاريخ سنة، كل نھاية

   .الخسارة أو الربح في المطلوبات
  
  
  

 المحاسبية الھامة (يتبع).  السياسات ٢
  

  أرباح ا�سھم ومكافآت أعضاء مجلس ا دارة  )ذ
  تحتسب أرباح اKسھم ومكافآت أعضاء مجلس ا�دارة كمطلوبات في الفترة التي يتم ا�ع�ن عنھا.

  
  ا حتساب في تاريخ التداول  )ض

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

  
  التسويات) ظ 

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

  
  المخصصات) غ

يتم إحتساب مخصصات، بناءاً على أحداث سابقة، عندما تكون ھناك إلتزامات قانونية أو ُحكمية على البنك يمكن قياسھا 
  ا�لتزامات. بطريقة موثوقة مع إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع إقتصادية يتم من خ�لھا سداد تلك

  
  ودائعال حماية برنامج ) ف

 الودائع حماية ببرنامج الجارية والحسابات مقيدة غير إستثمار حسابات في البنك لدى بھا يحتفظ التي اKموال تغطية يتم
  .٢٠١٠) لسنة ٣٤مصرف البحرين المركزي وفقاً لقرار رقم ( أنظمة بموجب تأسيسه تم الذي("البرنامج") 

  
 وسقف ومحددة، معينة �ستبعادات وتخضع البنك لدى بھا يحتفظ التي المستحقة الحسابات كل على البرنامج يطبق

  .الودائع حماية ومجلس الودائع حماية برنامج تأسيسب المتعلقة اKنظمة من وغيرھا المبالغ لمجموع
  
  

  وأرصدة لدى البنوكنقد . ٣
  
  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
 (معدلة)     
      

  ٢,٥٥٠    ٦,٥٢٠  نقد
  ١٢,٨٠١    ١٠,٣٨٦  البنوك لدى أرصدة

        :المركزي البحرين مصرف لدى حسابات
  ٥,١٣٤    ٥,٥١٠  حساب جاري -
  ١٦,٨٧٥   ١٨,٨٧٠  حساب ا9حتياطي -

        

  ٣٧,٣٦٠    ٤١,٢٨٦  
  

  لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر Kغراض العمليات اليومية. حساب ا�حتياطي
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  مالية مؤسسات لدى ودائع.  ٤

  
  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
      

  ٧٦,٠٣٠    ٤٣,٩٦٩  والوكاDت المرابحات ودائع إجمالي
  (٢٤)    )١٦(  مؤجلة أرباح: ُيطرح

  ٧٦,٠٠٦    ٤٣,٩٥٣  
  

  %).٠.٧٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١% (١.٢٣نسبة  ٢٠١٥بلغ متوسط الربح السنوي على الودائع لدى مؤسسات مالية لسنة 
  
  التموي1ت موجودات.  ٥
  
  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
 (معدلة)     
      

  ٢٣٤,٥٣٣    ٢٧٧,١٣٠  مرابحة
  ٣٧,١٤١    ٢٢,٤١٢  مشاركة

 ٣٦,٢٥٦   ٣١,٧١٧  وكالة
 ١,٢٧٦   ١,١٨٨  مضاربة
  ٢١٨    ٣٥  إستصناع

  ٣٠٩,٤٢٤    ٣٣٢,٤٨٢  
  (١٠,١٩٢)    )١٠,٢٨٤(  محددة – القيمة في ا9نخفاض مخصصات: ُيطرح
  (٣,٤٧٧)    )٣,٤٨٤(  جماعية – القيمة في ا9نخفاض مخصصات: ُيطرح

  ٢٩٥,٧٥٥    ٣١٨,٧١٤  
  

  ألف دينار بحريني). ٣٢,٤٩٠: ٢٠١٤(ألف دينار بحريني  ٣٣,٥٨٣تشتمل عقود المرابحة على أرباح مؤجلة تبلغ 
  

 ٣٦,٧٠١: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٥٥,٠٤٩لمستھلكين تبلغ اتموي�ت  ذمميشتمل إجمالي موجودات التموي�ت على 
  ).ألف دينار بحريني

  
  الحركة في مخصصات ا�نخفاض في القيمة كانت كما يلي:

  
 مستوى على  محددة  ٢٠١٥

  المحفظة
  ا.جمالي

      
  ١٣,٦٦٩  ٣,٤٧٧  ١٠,١٩٢    يناير ١ في

  ١,٠٣٢  ٧  ١,٠٢٥  السنة مخصص
  )٩٣٣(  -  )٩٣٣(  موجودات شطب عن ناتجة تسوية

  ١٣,٧٦٨  ٣,٤٨٤  ١٠,٢٨٤    ديسمبر ٣١ في
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  (يتبع) التموي�ت موجودات.  ٥

  
 مستوى على  محددة  ٢٠١٤

  المحفظة
  ا9جمالي

     
  ١٦,٣٢٥  ٣,٧٩٦  ١٢,٥٢٩   يناير ١ في

  (١٩٠)  (٣١٩)  ١٢٩  خ5ل السنةإضافات 
  (٢,٤٦٦)  -  (٢,٤٦٦)  موجودات شطب عن ناتجة تسوية

  ١٣,٦٦٩   ٣,٤٧٧  ١٠,١٩٢    ديسمبر ٣١ في
  

 
 صكوكال في استثمارات.  ٦

 
  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  (معدلة)      
        

        :دين أدوات
  ٣٠,٦١٩    ٦٣,٥٣٣  )المطفأة بالتكلفة(ة سعرمُ غير  صكوك -
  ٣٩٨    -  )الدخل بيانمن خ5ل  ة (بالقيمة العادلةسعرصكوك مُ  -

        
       :الملكية حقوق أدوات

  ٤,٩٦١    -   )بالقيمة العادلة من خ5ل بيان الدخل(صكوك ُمدرجة  -

  ٣٥,٩٧٨   ٦٣,٥٣٣  

 
) بحريني دينار ألف ١٠٠: ٢٠١٤( بحريني دينار ألف ١٣١ بمبلغ القيمة ]نخفاض مخصصاتالسنة، تم احتساب  خ�ل
  .المطفأة بالتكلفة تظھر التي الدين أدوات على

  
 دينار ألف ٣٠٠: ٢٠١٤( بحريني دينار ألف ٤٣١ بمبلغ المحددة القيمة انخفاض مخصصات من صافي تظھر الدين أدوات

 ).بحريني
  

  التأجير لغرض مشتراة موجودات. ٧
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
        

        التكلفة
  ٣٩,٩٢٩    ٥٠,٣٦٦  يناير ١ في

  ٢٠,٢١٨    ٣٤,٤٣٠  السنة خ5ل إضافات
  )٩,٧٨١(    )٩,٤٧٠(  السنة خ5ل تسويات/  سداد

  ٥٠,٣٦٦    ٧٥,٣٢٦  ديسمبر ٣١ في
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        المتراكم ا.ستھ1ك

  ٧,٨٦٨    ٧,٣٨٥  يناير ١ في
  ٩,٢٩٨    ٩,٦٠٠  السنة إستھ5ك

  )٩,٧٨١(    )٩,٤٧٠(  السنة خ5ل سداد

  ٧,٣٨٥   ٧,٥١٥  ديسمبر ٣١ في

  ٤٢,٩٨١    ٦٧,٨١١  ديسمبر ٣١ في الدفترية القيمة صافي
  (يتبع) التأجير لغرض مشتراة موجودات. ٧

  
ألف دينار بحريني).  ٧٩٨: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ألف دينار بحريني في  ١,٢٨٩بلغت أقساط ا�يجارات المستحقة 

ألف دينار  ٤٤٢: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٦٩٨ بمبلغصافية من مخصصات جماعية  ھيأقساط ا�يجارات المستحقة 
مخصصات ا�نخفاض في القيمة  بلغت : � شيء).٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٢٥بحريني) ومخصصات محددة بمبلغ 

 دينار ألف ٨٢: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١دينار بحريني ( ألف ٢٨٠المحتسبة على أقساط ا�يجارات المستحقة خ�ل السنة 
  ).بحريني

  
ألف دينار  ٦٦,٦٩٤صافي القيمة الدفترية لموجودات مشتراة لغرض التأجير على تموي�ت للمستھلكين بلغت  يتضمن

  ألف دينار بحريني). ٤٢,٦٨٤: ٢٠١٤بحريني (
 
  الملكية حقوق أسھم في إستثمارات.  ٨

  
  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

        
        الدخل بيان خل من العادلة بالقيمة

  ١٥,١٤٨    ١٥,١٤٨  (بالقيمة العادلة)ة سعرمُ غير  حقوق ملكية أسھم -
        

       الملكية حقوق بيان خل من العادلة بالقيمة
بالتكلفة وُيطرح منھا ا9نخفاض في  تظھر( سعرةم غيرملكية  حقوقأسھم  -

  ٤٥,٧٩٧    ٤٩,٠٩٩  *القيمة)
  -   ٣,٥٥٤  بالقيمة العادلة)(ُمدرجة ملكية  حقوقأسھم  -

  ٦٠,٩٤٥   ٦٧,٨٠١  

  
 في إستثمارات من الملكية حقوق بيان خ�ل من العادلة بالقيمة تظھر والتي المسعرة غيرال الملكية حقوق أسھم تتألف *

 يتم. لھا بالترويج المجموعة تقوم مشاريع في إستثمارات تمثل أو خارجيين إستثمار مدراء بواسطة تدار مقفلة شركات
 موثوقة قياس أداة على الحصول عدم حالة في وذلك القيمة إنخفاض مخصص طرح بعد بالتكلفة ا�ستثمارات ھذه إحتساب

 بيع عمليات أو خاصة، عروض طريق عن إما أساساً  ا�ستثمارات ھذه من التخارج المجموعة تنوي. العادلة للقيمة
  .عام أولي طرح طريق عن أو اKصول اKساسية بيع أو إستراتيجية،

  
 ٤٣٢: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ألف دينار بحريني ( ٧٦٦مخصصات ا�نخفاض في القيمة التي تم إحتسابھا خ�ل السنة  بلغت

حقوق الملكية التي تظھر بالتكلفة. بينما بلغت مخصصات ا�نخفاض في القيمة المحتسبة على  أسھم على ألف دينار بحريني)
ديسمبر  ٣١ألف دينار بحريني ( ٢٦٣ الملكية حقوق خ�ل من العادلة بالقيمةالتي تظھر  المدرجة الملكية حقوق أسھم

  ).شيء �: ٢٠١٤
  

ألف  ١٧,٥٤٧ قيمتھا تبلغ المحددة القيمة انخفاض مخصصات صافي بالتكلفة تظھر والتي المدرجة غير الملكية حقوق أسھم
الملكية المدرجة والتي تظھر بالقيمة العادلة من خ�ل  حقوق أسھمألف دينار بحريني).  ١٦,٧٨١: ٢٠١٤دينار بحريني (

  : � شيء). ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٢٦٣حقوق الملكية صافي مخصصات انخفاض القيمة المحددة تبلغ قيمتھا 
  

  :�حقة أحداث
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مليون دينار بحريني بناءاً على صفقة  ٧.٥٤نھاية السنه، قام المصرف بالتخلص من إستثمارات في أوراق ماليه تبلغ بعد 

لذلك، من إجمالي تبادل بحيث قام المصرف بالحصول على إستثمارات في مشاريع يقوم بالترويج لھا و بمبلغ مماثل. إضافه 
دينار بحريني لطرف ذو ع�قة مقابل نقد.تعتبر العمليات المذكوره  مليون ٣.٧٧ا�ستثمار، قام المصرف ببيع حصة تبلغ 

أع�ه متوافقة مع خطة المصرف في موازنة محفظة المصرف حتى تاريخ الموافقة على ھذه البيانات الماليه، إنخفضت 
  قته للسوق.ألف دينار بحريني و ذلك نظراً للتقلبات المؤ ٣٧٨محفظة ا�ستثمار في اKسھم المدرجه بمبلغ 

  
  
  

  زميلة شركات في إستثمارات.  ٩
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
        

  ٢,٦٨١    ٢,٦٠٤  يناير ١ في
  )١٠٤(    -  السنة خ5ل تسوية
  ٢٧    ١  السنةالبنك من أرباح  حصة

  ٢,٦٠٤    ٢,٦٠٥  ديسمبر ٣١ في
  

  

  تشتمل ا�ستثمارات في الشركات الزميلة على:
  

  العمل طبيعة  التملك نسبة  التأسيس بلد  ا سم

  عقارات وتطوير إمت5ك  %٣٠.٠٠  البحرين  شركة المشاريع العقارية كابيتال ش.م.ب (م)

 مملكة في عقارات وبيع شراء  %٢٣.٥١  الكايمن جزر  )خاصة أغراض ذات(شركة  ٢ أم5ك
  البحرين

  
الملكية ولم يتم تعديلھا بحيث فيما يلي معلومات مالية مختصرة عن الشركات الزميلة تم إستخراجھا بناءاً على طريقة حقوق 

  تعكس نسبة ملكية المجموعة في ھذه الشركات (تم إستخراج ھذه المعلومات من أحدث حسابات إدارية غير مدققة):
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
      

  ١٠,٦٤٣    ١٠,٣٤٢  الموجودات إجمالي
  ١,٠٨٤    ٧٨٧  المطلوبات إجمالي
  ٤٤٨    ٦٤٩  ا9يرادات إجمالي
  ١٠١    )١(   رباح اQ) / الخسائر( صافي إجمالي
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  عقارية إستثمارات. ١٠

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  مباني      أراضي  
  المجموع  المجموع      

          التكلفة
  ٢٠,٢٥٣  ٢٠,٢٥٣  ٣,٦٠١  ١٦,٦٥٢  يناير ١ في

  )   ٣٤٨(  (٣٠)  (٣٠)  -  انخفاض القيمة
          
          
  ١٩,٩٠٥  ٢٠,٢٢٣  ٣,٥٧١  ١٦,٦٥٢  ديسمبر  ٣١ في
          

          متراكم استھ1ك
  ٨٦٤  ١,٠٠٨  ١,٠٠٨  -  يناير ١ في

  ١٤٤  ١٤٤  ١٤٤  -  السنة استھ5ك
          
  ١,٠٠٨  ١,١٥٢  ١,١٥٢  -  ديسمبر ٣١ في
          

  ١٨,٨٩٧  ١٩,٠٧١  ٢,٤١٩  ١٦,٦٥٢  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

  
 الزيادة من ا�ستفادة بھدف بھاوث�ثة عشر في� محتفظ  مباني وث�ثة اضيأرعلى أربع قطع  العقارية ا]ستثمارات تشتمل

  .دوري دخل وكسب المستقبلية قيمتھا في
  

. تنوي المجموعة ٢٠١٠في سنة  استثمارالبنك قطعتي أرض في مشروع مرفأ البحرين المالي وذلك مقابل بيع  يمتلك
إحدى ھاتين القطعتين Kغراض خاصة تتعلق بالمجموعة ولذلك تم تصنيفھا تحت بند "عقارات ومعدات" (ا�يضاح  إستغ�ل

  عقارية". استثماراتتصنيفھا ضمن "وبالقطعة الثانية  ا]حتفاظ). تم ٣٤رقم 
  

 تسوية ث�ث/  سداداستلمت مقابل  ،البنك ث�ث قطع أراضي وث�ثة عشر في� في البحرين حتسبا ٢٠١٤ديسمبر  في
  متعثرة. تمويل اتفاقيات

  
  
  

  التطوير قيد عقارات. ١١
  

  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  (معدلة)      
        

  ١٦,٩٠٥    ١١,٤٧٧  يناير ١ في الرصيد
  )٥,٤٢٨(    )٢,٧٥٠(  فلل بيع من لوالمح

  ١١,٤٧٧    ٨,٧٢٧  
  )٣,٥٨٤(    )١,٧٧٥(  للتحقق القابلة القيمة صافي: مخصص Dنخفاض مطروحاً 

        
  ٧,٨٩٣    ٦,٩٥٢  ديسمبر ٣١ في الرصيد

  
  

البنك من خ�ل شركة تابعة في منطقة الصخير، ويحتفظ بھا لغرض البيع في  يملكھافلة  ٢٢التطوير من  قيدالعقارات  تتكون
  سياق العمل ا]عتيادي.  
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  (يتبع) التطوير قيد عقارات. ١١

  
  للتحقق القابلة القيمة صافي انخفاض مخصصفي  الحركة

  
  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  (معدلة)      
        

  ٤,٥٠٦    ٣,٥٨٤  يناير ١ في الرصيد
  )٩١(    )٧٤٤(  للسنة المخصص نتفاءا

  )٨٣١(    )١,٠٦٥(  فلل بيع من لوالمح
        

  ٣,٥٨٤    ١,٧٥٥  ديسمبر ٣١ في الرصيد
  
  

دينار ألف  ٧٤٤واحتساب انتفاء للمخصص بمبلغ  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في كما للتحقق القابلة القيمة صافي بتقييما�دارة  قامت
  ) بناء على التقدير الحالي Kسعار ومصروفات البيع. بحريني دينارألف  ٩١: ٢٠١٤بحريني (

  
  

  أخرى موجودات. ١٢
  

  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 
 (معدلة)     
        

  ٥,٠٢٩    ٥,٠٢٩  حسن قرض
  ٦٨٦    ٦٠٠  مقدماً  مدفوعة مصروفات

  ٢٠٠    ١,٣١٣  مستحقة على صكوك  عوائد
  ٢,٩٠٩    ٥,٧٣٣  أخرى مدينة ذمم

  ٨,٨٢٤    ١٢,٦٧٥  
  

 دينار ألف ٩٥٥: ٢٠١٤( دينار بحريني  ألف ٩٥٥مخصصات ا]نخفاض في القيمة بمبلغ  صافيالقرض الحسن  يظھر
: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٧٢٢مخصصات إنخفاض في القيمة تبلغ  صافيالذمم المدينة اKخرى  مبلغ يظھر ).بحريني

  ألف دينار بحريني). ٧٢٢
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  ومعدات عقارات. ١٣

  
 أرض  

(ا.يضاح 
  مباني  )١٠رقم 

 و أثاث
  تجھيزات

 أجھزة
  حاسوب

 مركبات
 ومعدات
  أخرى

قيد  أعمال
  ا.نشاء

٢٠١٥ 
  ا.جمالي

٢٠١٤ 
  ا9جمالي

                  
           التكلفة

  ١٤,٩٧٤  ١٥,٧٣٧  ٥٦٩  ٣٨٥  ٣,٣٥٢  ٤,٢٢٤  ٤٩٣  ٦,٧١٤  يناير ١ في
  ٧٦٣  ٦٩٥  ٤٤٩  ٧٤  ١٣٥  ٣٧  -  -  إضافات
  -  -  )٥١٥(  ٣٦  ٣٢٥  ١٥٤  -  -  رسملة
 - )٥٣٦( - )٤٢( )١( -  )٤٩٣(  -  استبعاد

  ١٥,٧٣٧  ١٥,٨٩٦  ٥٠٣  ٤٥٣  ٣,٨١١  ٤,٤١٥  -  ٦,٧١٤  ديسمبر ٣١ في

                  المتراكم ا.ستھ1ك
  ٦,٥٩٣  ٧,٢٢٠  -  ٣٠٩  ٢,٩٨٨  ٣,٨٨٤  ٣٩  -  يناير ١ في

  ٦٢٧  ٤٨٢  -  ٤٠  ٢٤٠  ١٩٣  ٩  -  السنة إستھ5ك
 - )٩١( - )٤٢( )١( -  )٤٨(  -  استبعاد

  ٧,٢٢٠  ٧,٦١١  -  ٣٠٧  ٣,٢٢٧  ٤,٠٧٧  -  -  ديسمبر ٣١ في

                  الدفترية القيمة صافي

  ٨,٥١٧  ٨,٢٨٥  ٥٠٣  ١٤٦  ٥٨٤  ٣٣٨  -  ٦,٧١٤  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في

                  الدفترية القيمة صافي
    ٨,٥١٧  ٥٦٩  ٧٦  ٣٦٤  ٣٤٠  ٤٥٤  ٦,٧١٤  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في

  
  
  وأفراد مالية غير مؤسسات من ودائع. ١٤

  
  ديسمبر ٣١  

  ديسمبر ٣١    ٢٠١٥
٢٠١٤  

      
  ٢٣,٢٦٣    ١٧,٧٣٨  مالية غير مؤسسات

  ٢٠,٥١٩    ٣٠,٥٧٣  أفراد

  ٤٣,٧٨٢    ٤٨,٣١١  
  

  مرابحة. تمثل ھذه المبالغ ودائع في صيغة عقود
 

 أخرى مطلوبات. ١٥

  
  ديسمبر ٣١  

  ديسمبر ٣١    ٢٠١٥
٢٠١٤  

 (معدلة)     
      

  ٣,١٥٣    ٢,٨٣١  مستحقة مضاربات أرباح
  ٧٧٥    ٥٣٠  للموظفين دائنة ذمم

  ٨٥٩    ٧٢٧  )١٢(صفحة  الدفع واجبة وزكاة خيرية أعمال
  ١١١    ١١٣  إستصناع عقود مستحقات

  ٥,٢١٣    ٥,٦٣٦  مستحقة ومصروفات أخرى دائنة ذمم

  ١٠,١١١    ٩,٨٣٧  
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  ا ستثمار حسابات حاملي حقوق. ١٦

 في كما التالية الموجودات في مشتركة بصورة بإستثمارھا ويقوم ا�ستثمار حسابات حاملي من المستلمة اKموال البنك يخلط
  :ديسمبر ٣١
  

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١
٢٠١٤  

      
  ١٢,٧٩٩    ١٠,٣٨٦  البنوك لدى أرصدة
  ١٦,٨٧٥    ١٨,٨٧٠  المركزي البحرين مصرف لدى ا9حتياطي حساب
  ٧٦,٠٠٦    ٤٣,٩٥٣  مالية مؤسسات لدى ودائع
  ٣١,٠١٧    ٦٣,٥٣٣  صكوك – ديون في كإستثمارات مصنفة أدوات
  ٤,٩٦١    -  صكوك – الملكية حقوق في كإستثمارات مصنفة أدوات

  ١٩٧,٢٧٦    ٢٣٤,٥٢٩  التمويل موجودات

  ٣٣٨,٩٣٤    ٣٧١,٢٧١  
  

  :ا�ستثمار حسابات Kصحاب والتوزيعات مشتركة بصورة المستثمرة الموجودات من بالعائد بيان يلي فيما
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
      

  ١٢,٨٤٣    ١٦,٩٣٣  مشتركة بصورة إستثمارھا تم موجودات من عوائد
  (٤,٠٠٢)    )٩,٥٥١(  كمضارب البنك حصة

  ٨,٨٤١    ٧,٣٨٢  ا.ستثمار حسابات أصحاب إلى توزيعات/ العائد
  
  

 المتبقي بالرصيد البنك%) على المستثمرين في حين إحتفظ ٢.٦٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١% (١.٩٣تم تقريباً توزيع نسبة 
إحتياطي : ]شيء) ورصيد ٢٠١٤�شيء ( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كرسوم مضارب. بلغ رصيد إحتياطي معادلة اKرباح في 

  : �شيء).٢٠١٤مخاطر ا�ستثمار ]شيء (
  

 المال رأس. ١٧

  
  ديسمبر ٣١  

  ديسمبر ٣١    ٢٠١٥
٢٠١٤  

        
        :به المصرح

  ٣٠٠,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠  دينار بحريني للسھم الواحد ٠.١٠٠سھم عادي بواقع  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

        :والمدفوع الصادر
        دينار ٠.١٠٠) بواقع ١,١٥٤,١٦١,٠٨٤: ٢٠١٤سھم عادي ( ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  ١١٥,٤١٦    ١٠٠,٠٠٠  بحريني للسھم الواحد
  

ديسمبر  ٣١يوجد لدى البنك فئة واحدة فقط من أسھم حقوق الملكية ويتمتع حملة ھذه اKسھم بحقوق تصويت متساوية. بتاريخ 
  ).٢٨,٦٢١,٣٣٢: ٢٠١٤سھماً ( ٦٨,٠٥١,٣٢٥، يحتفظ البنك بأسھم خزينة تبلغ ٢٠١٥
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  رأس المال (يتبع) .١٧

  
 خسائر شطب على، ٢٠١٥ مارس ٣٠ بتاريخ عقد الذي ا]عتيادية غير العمومية ةالجمعي اجتماع في المساھمون وافق

ألف دينار بحريني  ١,٥٣٥من خ�ل تسوية  ،٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في كما بحريني دينار ألف ١٦,٩٥١ بمبلغ للبنك متراكمة
رأس المال المدفوع. تم تحقيق خفض رأس المال من  مقابل  ألف دينار بحريني  ١٥,٤١٦مقابل ع�وة اKسھم، ومبلغ 

 ١,١٥٤,١٦١,٠٨٤أسھم مملوكة، وبالتالي خفض رأس المال المدفوع للبنك من  ١٠ لكلسھماً  ١٥٤,١٦١,٠٨٤خ�ل إلغاء 
 إدارية لعملية خاضعة)، بحريني دينار ألف ١٠٠( سھماً  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إلىألف دينار بحريني)  ١١٥,٤١٦سھماً (
  .التنفيذ قيد ھي التي معينة،

  
  

  يمثل الجدول التالي بياناً بتوزيع أسھم حقوق الملكية، موضحاً عدد المساھمين ونسبة حقوق الملكية حسب التصنيفات التالية: 
  

  اFسھم عدد  * الفئة
 عدد

  المساھمين

 من النسبة
 عدد إجمالي

 اFسھم
  (%) المتداولة

        

  ١٤.٣٣  ٥٣٣  ١٤٣,٢٧٩,٩٥٢  %١ من أقل
  ٩.٧٢  ٦  ٩٧,٢١٦,٥٤٣  % ٥% إلى أقل من ١
  ١٤.٩٤  ٢  ١٤٩,٤١٠,٣٩٣  **%١٠% إلى أقل من ٥

  ١٤.٠١  ١  ١٤٠,١٠١,٧٦١  %٢٠% إلى أقل من ١٠
  ٤٧.٠٠  ١  ٤٦٩,٩٩١,٣٥١  %٥٠% إلى أقل من ٢٠

  ١٠٠.٠٠  ٥٤٣  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
  

  إجمالي عدد أسھم البنك المتداولة. * مبينة كنسبة من
  ** تشمل أسھم الخزينة وأسھم خطة حوافز الموظفين غير المستحقة.

  
% أو أكثر من عدد ٥فيما يلي بيان بأسماء وجنسيات المساھمين الرئيسيين وعدد ا3سھم التي يملكونھا والتي تمثل نسبة 

  ا3سھم المتداولة:
  

  اFسھم عدد  الجنسية  

 من النسبة
 عدد إجمالي

 المتداولة اFسھم
(%)  

  ٤٧.٠٠  ٤٦٩,٩٩١,٣٥١  البحرين  ب.م.مجموعة جي اف اتش المالية ش
  ١٤.٠١  ١٤١,١٠١,٧٦١  الكويت  مقفلة.م.ك ش لWستثمار ا9متياز شركة

  ٨.٦١  ٨٦,١٨٦,٥٩٦  ا9مارات  .م.عش ا9س5مي ا9مارات مصرف
  ٦.٣٠  ٦٣,٢٢٣,٧٩٧  البحرين  .م.بشالخليجي التجاري  المصرف

  
 مصرفال أصول% من رأس مال البنك تم ا]حتفاظ بھا في شركة ٤٧ھذه اKسھم  تمثل ،٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما*

  .مجموعة جي اف اتش الماليه ش.م.ب عن نيابة التجاري يالخليج
  

  الصكوك إيراد. ١٨

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
        

  ٨٠١    ٣,٣٤١  الصكوك إيراد
  ٥١٦    ٣٤١  الصكوك من أخرى أرباح

  ١,٣١٧    ٣,٦٨٢  
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  الملكية حقوق أسھم إيراد. ١٩
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
        

  ٢٧١    ٥٣٩   الغير ُمسّعرة ا9ستثمارات من أرباح توزيعات 
  -    )٨٦(  لWستثمارات العادلة القيمةخسائر  

  )١٧١(    ٤٢٥   ا9ستثماراتبيع  من )خسائر ( /أرباح
        

  ١٠٠    ٨٧٨  
 

  الموظفين تكلفة. ٢٠
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
        

  ٥,٤٤٠    ٤,٨٧٧  ومنافع قصيرة اQجل  رواتب
  ٦٦٢    ٧١١  إجتماعية تأمينات مصروفات
  ٨١    ١٣٨  اQخرى الموظفين مصروفات

  ٦,١٨٣    ٥,٧٢٦  
  

  أخرى مصروفات. ٢١
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
 (معدلة)     
      

  ١,٠٠٨    ١,١٠١  الَمكاتب تكلفة
  ٧٧٩    ٨٦٢  وتسويق إع5نات تكاليف
  ٦٨٥    ٥٦٦  مھنية أتعاب
  ٤٧٤    ٤١١  المعلومات تقنية

  ٢١٦    ١٩٦  ا9دارة مجلس مصروفات
  ٢٣٩    ٣٠١  ا9تصاDت مصروفات
  ١٩٢    ٣١٤  التوزيع قنوات مصروفات
  ٦٦٤    ٨٥٢  أخرى إدارية مصروفات

  ٤,٢٥٧    ٤,٦٠٣  
  
  

  القيمة في ا نخفاض مخصصات. ٢٢
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
       

  (١٩٠)    ١,٠٣٢  )٥ رقم(إيضاح  التموي5ت موجودات
  ٨٢    ٢٨٠  )٨ رقم(إيضاح  مستحقة إيجارات أقساط

  ٤٣٢    ٧٦٦  )٧ رقم(إيضاح  بالتكلفة - الملكية حقوق خ5ل من العادلة بالقيمة تظھر إستثمارات
       بالقيمة العادلة – الملكية حقوق خ5ل من العادلة بالقيمة تظھر إستثمارات

 -    ٢٦٣  )٧ رقم(إيضاح  
  ١٠٠    ١٣١  )٦ رقم(إيضاح  المطفأة بالتكلفة تظھر إستثمارات
  ٥٧    -  )١٢ رقم(إيضاح  أخرى موجودات

  ٤٨١    ٢,٤٧٢  
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  با�سھم الموظفين حوافز نظام. ٢٣

.م.ب (م) ("حوافز")، وھي شركة ذات أغراض خاصة، ل�حتفاظ بأسھم ش لQدارة خليجي حوافز شركة المجموعة أسست
  .نظاموفق المن اKسھم  ينالمستفيدلصالح 

 باKسھمحوافز الموظفين  نظامعلى  ٢٠١٥مارس  ٣٠الذي عقد بتاريخ  الجمعية العمومية وافق المساھمون في اجتماع
، يتم منح الحوافز باKسھم لنظاممصرف البحرين المركزي. طبقاً ل للمكافآتالممارسات السليمة  مع ")، والذي يتفقالنظام("

   .أدائھم نظير كمكافأة البنك أسھم المؤھلين الموظفين
 أسھم تخضع. المنح تاريخ منسنوات  ٣أسھم المنحة لكل سنة أداء ستسحتق مباشرة أو بالتناسب على فترة  فإن، للنظام وفقاً 

. شروط أي بدونفي السوق  ببيعھا للموظفين سمحي ذلكوبعد  ا]ستحقاق، تاريخ من أشھر لستة تمتد احتفاظ لفترة المنحة
  في بعض الحا]ت المعينة.  المستحقة غير اKسھم إلغاء أو مصادرة للبنك بتحديد، إذا كان مناسباً  النظاميسمح 

سھماً. خ�ل السنة،  تم تحويل  ٦,٩١٧,٣٦٧بما مجموعه  تحتفظشركة حوافز  كانت، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما
  .أسھمالموظفين، ولم يتم مصادرة أو إلغاء أي  إلىسھماً  ٢,٠٨٩,٨٣٩

  
  التقديرات ھذه لتطبيق إتخاذھا تم التي والقرارات الھامة المحاسبية التقديرات. ٢٤

وذلك خ�ل الفترة المالية يقوم البنك بعمل تقديرات وإفتراضات تؤثر في مبالغ تم ا�ع�ن عنھا لموجودات ومطلوبات 
المقبلة. يتم تقييم التقديرات وا�فتراضات بشكل مستمر وبناءاً على الخبرة وعوامل أخرى، كتوقعات Kحداث مستقبلية 

  ُيفترض بأنھا معقولة في مثل تلك الظروف.

  ا�حكام
  تصنيف ا%ستثمارات

عند شراء أي إستثمار إما بتصنيفه كأدوات إستثمار في  خ�ل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر ا�دارة
ديون وتظھر بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية أو بالتكلفة المطفأة، أو تقرر تصنيفه كأدوات إستثمار في حقوق الملكية 

يف كل إستثمار نية ا�دارة وتظھر بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من خ�ل بيان الدخل. يعكس تصن
  (ھـ)). ٢تجاه ھذا ا�ستثمار ويخضع كل إستثمار لمعاملة محاسبية مختلفة بناءاً على تصنيفه (راجع إيضاح 

  شركات ذات أغراض خاصة
أساساً لُيّمكن المستثمرين من المشاركة في إستثماراته. يقوم البنك بتوفير يقوم البنك بتأسيس شركات ذات أغراض خاصة 

خدمات إدارية، إدارة إستثمارات وخدمات إستشارية لھذه الشركات، يؤدي تقديم مثل ھذه الخدمات إلى قيام المجموعة بإتخاذ 
قرارات نيابة عن ھذه الشركات. يقوم البنك بإدارة ھذه الشركات نيابة عن عم�ئه الذين يمثلون أطرافاً خارجية مستفيدة من 

  ھذه ا�ستثمارات.
  

]يقوم البنك بتوحيد بيانات الشركات ذات اKغراض الخاصة التي ]يسيطر عليھا. لتحديد ما إذا كان البنك يمارس السيطرة 
الشركات، ومدى تعرض البنك لمخاطر ومنافع ھذه الشركات، وكذلك على ھذه الشركات، يتم قياس اKھداف من أنشطة ھذه 

نية المجموعة ومقدرتھا على إتخاذ قرارات تشغيلية نيابة عن ھذه الشركات ومدى إستفادة المجموعة من تنفيذ مثل ھذه 
 القرارات.

  التقديرات

  ا%نخفاض في قيمة إستثمارات في حقوق الملكية
 دليل ھناك يكون عندما القيمة في �نخفاض العادلة بالقيمة تظھر والتي الملكية حقوق في ا�ستثمارات بتعرض المجموعة تقر

 قيمتھا في طويلة لفترة إنخفاض ھناك يكون عندما أو جوھرياً  يعتبر ا�نخفاض ھذا وأن ا�نخفاض وجود على موضوعي
  .بتقديرات القيام يتطلب طويلة لفترة إنخفاض أو جوھري إنخفاض أي وجود تحديد إن. التكلفة سعر من أقل بسعر العادلة

% من ٣٠، َتعتبر المجموعة أن ا�نخفاض يكون جوھرياً عندما تنخفض قيمته العادلة بنسبة تفوق سعرةفي حالة اKسھم المُ 
إنخفاضاً لفترة طويلة. أشھر  ٦تكلفته، كما َتعتبر المجموعة أن أي إنخفاض في قيمة اKسھم بأقل من تكلفتھا ولمدة تتجاوز 

عندما ]تتوفر قيمة عادلة لQستثمارات ويتم إحتسابھا بسعر التكلفة، يتم تقدير القيمة القابلة لQسترجاع من ھذه ا�ستثمارات 
�ختبار أي إنخفاض في قيمتھا.  
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  (يتبع) التقديرات ھذه لتطبيق إتخاذھا تم التي والقرارات الھامة المحاسبية التقديرات. ٢٤

  (يتبع) التقديرات

 على موضوعية أدلة أي ھناك كانت إذا ما بتقدير المجموعة تقوم بالتكلفة، تظھر والتي الُمسعرة غير اKسھم حالة في
 تكون عندما ا�نخفاض إحتساب يتم. ا�قتصادية أو التشغيلية أو المالية المؤشرات تقييم طريق عن إستثمار كل قيمة إنخفاض

  .ا�ستثمار تكلفة من أقل لQسترجاع القابلة المقدرة القيمة
  

 المالي الوضع في تدھور على د]ئل وجود ضمنھا من التي العوامل بعض بتقييم البنك يقوم التقديرات، بھذه القيام عند
 التشغيلية النقدية والتدفقات التكنولوجية، والتغيرات فيه، تعمل الذي والقطاع الصناعة وأداء فيھا، الُمستثَمر للشركة

 للقيمة جوھرياً  تعدي�ً  القيمة في إنخفاض Kي الحالي التقييم يتطلب أن متوفرة، معلومات على بناءاً  الممكن، من. والتمويلية
  .التقييمات لھذه المستخدمة التقديرات في جوھرية تغيرات بسبب القادمة المالية السنة خ�ل وذلك لQستثمارات الدفترية

  
  ُمسعرة غير ملكية حقوق 3سھم العادلة القيمة
 أطراف مع معام�ت إستخدام وتشمل. تقييم أساليب بإستخدام الُمسّعرة غير لQستثمارات العادلة القيمة بتحديد المجموعة تقوم
 Kدوات السوق مضاعفات أو المخصومة النقدية التدفقات تحليل إستخدام أو)، وجدت(إن  بھا للقيام ومستعدة بالمعاملة ُملّمة

 الَمحاِفظ أو الشركات عن المتوفرة والمعلومات السوق حالة على بناءاً  محددة، فترة في العادلة القيمة توقعات أخذ يتم. مشابھة
 ]يمكن. بدقة تحديدھا ]يمكن لذلك مؤثرة، وأحكام مؤكدة غير معلومات على مبنية التوقعات ھذه. فيھا ا�ستثمار تم التي
 معلومات على بناءاً  معقول، بحد الممكن).من المالية بالقوة وا�حتفاظ اKرباح تحقيق مواصلة(مثل  مستقبلية أحداث أي تأكيد

 الدفترية للقيمة جوھرياً  تعدي�ً  يتطلب ما ا�فتراضات عن مختلفة القادمة المالية السنة خ�ل النتائج تكون أن متوفرة،
  .لQستثمارات

 للقيمة قياس أفضل يعكس الذي المنھج �ختيار الھامة والقواعد اKحكام بوضع ا�دارة مجلس في متمثلة المجموعة تقوم
 العادلة القيمة على جوھري تأثير له بالتقرير المشمولة الفترة خ�ل للتقييم المستخدمة النماذج إختيار إن. لQستثمارات العادلة

 حقوق أسھم لتقييم السوق منھج بتبني البنك قام. الموحدة يةالمال البيانات في عرضھا تم التي المبالغ وعلى لQستثمارات
  .ُمسّعرة الغير الملكية

% في ٥التأثير المحتمل �ستخدام البدائل ا�فتراضية الممكنة لتقييم ا�ستثمارات والذي يؤدي إلى زيادة أو نقص بنسبة  إن
ديسمبر  ٣١ألف دينار بحريني ( ٧٣٤مضاعفات السوق قد ينتج عنه زيادة أو نقص في القيمة العادلة التي تم عرضھا بمبلغ 

  تأثير سيقابله تسجيل أرباح أو خسائر من ِقبل المجموعة.ألف دينار بحريني). ھذا ال ٧٦١: ٢٠١٤
  

  التموي�ت موجودات قيمة إنخفاض
تقييم مدى ا�نخفاض في قيمة (ل). يتم ٢يتم تقييم موجودات التموي�ت وفقاً للسياسة المحاسبية المبينة في ا�يضاح رقم 

التعرضات لكل عميل على حده وبناءاً على التقديرات التي تقوم بھا ا�دارة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع إست�مھا. 
أو ضمانات. عند تقييم ھذه التدفقات النقدية، تقوم ا�دارة بتقييم للوضع المالي للعميل والقيمة الصافية المتحققة Kي موجودات 

يقوم قسم إدارة المخاطر وبصفة محايدة بمعاينة جدارة الموجودات التي إنخفضت قيمتھا كٌل على حده، كما يقوم بتقييم 
  ا�ستراتيجية المتاحة للخروج من ھذه اKزمة وتقييم التدفقات النقدية المتوقع إست�مھا.
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  (يتبع) التقديرات ھذه لتطبيق إتخاذھا تم التي والقرارات الھامة المحاسبية التقديرات. ٢٤
  

  (يتبع) التموي�ت موجودات قيمة إنخفاض

لغرض تقييم أي إنخفاض في قيمة المحفظة بصفة جماعية، تقوم ا�دارة، متى توافرت، بإستخدام تقييمات مبنية على خبرتھا 
في القطاع المعني بموجودات لھا خصائص مخاطر عند حدوث أي خسائر تاريخية لموجودات وعند حدوث أي خسائر 

إئتمانية وأدلة موضوعية على حدوث إنخفاض في القيمة مشابھة لتلك الموجودات التي تحتوي عليھا ھــذه المحفظة. لغرض 
على  تقييم حدوث أي إنخفاض في القيمة، يتم تجميع موجودات التموي�ت التي لھا صفات مخاطر إئتمانية متشابھة (أي بناءاً 

عملية التصنيف التي تقوم بھا المجموعة والتي تأخذ في ا�عتبار نوع الموجودات، والقطاع الصناعي، والموقع الجغرافي، 
ونوع الضمانات، ووضع المتأخرات، والعوامل اKخرى ذات الع�قة). تتم مراجعة الطريقة والفرضيات التي ُتبنى عليھا 

وتقدير مبالغ ومواعيد التدفقات النقدية المستقبلية بصورة دورية وذلك بھدف خفض عملية التصنيف وكذلك عملية مراجعة 
أي فروقات قد تنتج بين تقديرات الخسائر والخسائر الحقيقية. ترى ا�دارة بأن المستوى الحالي للمخصصات مناسب و] 

  حاجة Kي مخصصات إضافية لخسائر ا�نخفاض في القيمة على أساس جماعي.
  

  رتطويال قيد لعقارات للتحقق القابلة القيمة صافي تقدير

التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيھما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق ھي سعر البيع  قيدالعقارات  تظھر
 قيدإنجاز العقارات منه مصروفات البيع المقدرة. قامت ا�دارة بتقدير تكلفة  مطروحاً المقدر في سياق العمل ا]عتيادي 

التقديرية للسوق  البيعالتطوير بناء على أسعار  قيدبتكليف مقيمين مستقلين لتقدير القيمة المتبقية للعقارات  وقامتالتطوير، 
بناء على أوضاع السوق  ،في نقطة محددة من الوقت للتحقق القابلة القيمة صافي تقديراتلعقارات مماثلة. يتم عمل 

 على تعتمد ومسائل اليقينية عدمھذه التقديرات على تشمل التطوير.  قيد والمعلومات حول ا]ستخدام المتوقع للعقارات
. ] يوجد يقين حول اKحداث المستقبلية. من الممكن والى متناھية بدقة تحديدھا يمكن � وبالتالي ،جوھريةبصورة  التقديرات
 لعمل تحتاج قدالنتائج خ�ل السنة المالية القادمة والتي تختلف عن الفرضيات،  ان، اًء على المعلومات الحاليةبن حد معقول

  .التطوير قيد للعقارات الدفترية القيمة في جوھرية تسويات
  
  

  ا دارة تحت موجودات. ٢٥
يقوم البنك بتوفير خدمات إدارية، وإدارة إستثمارات وخدمات إستشارية لشركاته ا�ستثمارية، حيث تقوم المجموعة بإتخاذ 

في تاريخ  كماقرارات نيابة عن ھذه الشركات. لم يتم تضمين أي موجودات تحت ا�دارة في ھذه البيانات المالية الموحدة. 
مليون دينار بحريني). قام  ٢٦١.٧٧: ٢٠١٤مليون دينار بحريني ( ٢٥٥.٢١دارة ، بلغت الموجودات تحت ا�السنة نھاية

ألف دينار بحريني) في مقابل إدارة ھذه  ٧٣٨: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( شيء �البنك خ�ل السنة بإحتساب رسوم إدارة بلغت 
  الموجودات.
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  ع�قة ذات أطراف مع معام1ت. ٢٦
أنھا ذات ع�قة عندما يكون Kحد ھذه اKطراف الَمقدرة على التحكم في الطرف ا`خر أو ممارسة  يتم إعتبار اKطراف على

نفوذ على سياساته المالية والتشغيلية. تتكون اKطراف ذات الع�قة من مساھمين رئيسيين، وشركات يمارس البنك عليھا 
  ك.نفوذاً مؤثراً، وأعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية بالبن

ينتج جزء كبير من رسوم ا�دارة من شركات (موجودات تحت ا�دارة) يمارس البنك أو مساھموه الرئيسيون نفوذاً مؤثراً 
عليھا. على الرغم من إعتبار ھذه المؤسسات كأطراف ذات ع�قة، إ] أن البنك يقوم بإدارة ھذه الشركات نيابة عن عم�ئه 

  ھذه ا�ستثمارات. والذين يمثلون اKطراف المستفيدة من
  

  
  

  فيما يلي تفاصيل حصة أعضاء مجلس ا�دارة في أسھم البنك العادية في نھاية السنة:
  

  * الفئة
 مجلس أعضاء    اQسھم عدد

  ا9دارة
        

  ٤    ٧,٣٧١,٨٠٦  %١ من أقل
  -    -  %١٠% إلى ١
  

  البنك المتداولة.* موضحة كنسبة من مجموع أسھم 

  تعويضات أعضاء ا%دارة الرئيسيين
يتكون أعضاء ا�دارة الرئيسيون من أعضاء مجلس ا�دارة وأعضاء ا�دارة التنفيذية الذين لھم ص�حية ومسئولية تخطيط 

  وتوجيه وتنظيم أنشطة البنك. فيما يلي حوافز أعضاء ا�دارة الرئيسيين:
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
      

  ٨١    ٦٠  ا9دارة مجلس أعضاء مكافأة
  ١٢٠    ١٢٠  ا9دارة مجلس أعضاء مخصصات

  ٨٦٨    ٦٠٣  اQجل قصيرة ومنافع رواتب

  
  تعام�ت مع حسابات ا%ستثمار المقيدة

يتم تنفيذ المعام�ت التي تتضمن تحويل أو بيع موجودات إلى حسابات ا�ستثمار المقيدة وفقاً لقيم تم ا�تفاق عليھا مسبقاً 
البنك بشراء   قام، ومن خ�ل اKنشطة ا�عتيادية، ٢٠١٥ووفقاً للشروط التي تم التعاقد عليھا لكل إستثمار مقيد. خ�ل سنة 

  .الف دينار بحريني ٤,٣٧٢وتبلغ  ة متفق عليھاإستثمارات بقيم تعاقدي بعض

  

  

  

  

  



  ٤٠                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  بآ�ف الدنانير البحرينية                                                     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
  
  
  

  
  

  (يتبع) ع�قة ذات أطراف مع معام�ت. ٢٦
  

فيما يلي اKرصدة والمعام�ت مع أطراف ذات ع�قة (بإستثناء مكافآت موظفي ا�دارة الرئيسيين) المبينة في ھذه البيانات 
  المالية الموحدة:

  
  شركــات  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  زميلة
 ا.دارة موظفي

  الرئيسيين
 / الشركه اIم
 مساھمين
/  رئيسيين

 لدى شركات
 مجلس أعضاء
 حصص ا.دارة

  فيھا

 تحت موجودات
(شاملة  ا.دارة

 ذات شركات
 أغراض
  )خاصة

  ا.جمالي

            
            الموجودات
  ٣٣٤  -  -  -  ٣٣٤  التموي5ت موجودات
  ٢٦,١٢٩  ٢٣,٨٤٥  ٢,٢٨٤  -  -  الملكية حقوق أسھم في إستثمارات
  ٢,٦٠٥  -  -  -  ٢,٦٠٥  زميلة شركات في إستثمارات
  ٢,٦١١  ٢,٤٩٤  -  -  ١١٧  أخرى موجودات

            
            المطلوبات

  ١٧,٩٩٣  ٧,٨٠٠  ٩,٩٧١  -  ٢٢٢  للعم�ء جارية حسابات
  ٢٨,٤٦٢  ٨,٤٠٩  ١٩,٩٤٣  -  ١١٠  ا9ستثمار حسابات أصحاب حقوق

  
  
  
  

  شركــات  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  زميلة

 ا9دارة موظفي
  الرئيسيين

 /الشركه اDم 
مساھمين 
 /رئيسيين 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 

ا9دارة 
  حصص فيھا

 تحت موجودات
(شاملة  ا9دارة

 ذات شركات
 أغراض
  )خاصة

  ا9جمالي

            
            الموجودات
  ٦٤٦  -  -  -   ٦٤٦  التموي5ت موجودات
  ٢٧,٢١٣  ٢٤,٩٢٩  ٢,٢٨٤  -  -  الملكية حقوق سھمأ في إستثمارات
  ٢,٦٠٤  -  -  -  ٢,٦٠٤  زميلة شركات في إستثمارات
  ٢,١٨٤  ٢,٠٨٤  -  -  ١٠٠  أخرى موجودات

            
            المطلوبات

  ١,٦٤٧  ١,٤٥٦  ٤٣  -  ١٤٨  للعم�ء جارية حسابات
  ١٦,٨٧١  ١٠,٣٩٤  ٥,٦٧١  ٣٤٩  ٤٥٧  ا9ستثمار حسابات أصحاب حقوق
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  (يتبع) ع�قة ذات أطراف مع معام�ت. ٢٦
  
  

  شركــات  ٢٠١٥
  زميلة

 ا.دارة موظفي
  الرئيسيين

 / الشركه اIم
 مساھمين
/  رئيسيين

 لدى شركات
 مجلس أعضاء
 حصص ا.دارة

  فيھا

 تحت موجودات
(شاملة  ا.دارة

 ذات شركات
 أغراض
  )خاصة

  المجموع

            
            ا.يرادات

              إيراد من موجودات التموي5ت
 ٣٩ - -  - ٣٩  وموجودات مشتراة لغرض التأجير

  ٣٦٧  ٣٦٧  -  -  -   الملكية حقوق أسھمإيراد 
             الشركات أرباح من البنك حصة

  ١  -  -  -  ١  الزميلة
            

            المصروفات
         حسابات أصحاب إلى العائد

  ٦٥٣  ١٣١  ٥٢٠  -  ٢  ا9ستثمار
  ٦٠٣  -  -  ٦٠٣  -  الموظفين تكلفة

  ١١٠  ١١٠  -  -  -  أخرى مصروفات

  
  

  
  شركــات  ٢٠١٤

  زميلة
 ا9دارة موظفي

  الرئيسيين
 /الشركه اDم 
مساھمين 
 /رئيسيين 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
ا9دارة حصص 

  فيھا

 تحت موجودات
(شاملة  ا9دارة

 ذات شركات
 أغراض
  )خاصة

  المجموع

            ا9يرادات
  ٧٠٥  ٧٠٥  -  -  -    إدارة رسوم

        إيراد من موجودات التموي5ت
  ١٠٢  -  -  -  ١٠٢  مشتراة لغرض التأجيروموجودات 

  (٣٦)  (١٩٨)  ١٦٢  -  -   الملكية حقوق أسھمإيراد 
        الشركات أرباح من البنك حصة

  ٢٧  -  -  -  ٢٧  الزميلة
            

            المصروفات
         حسابات أصحاب إلى العائد

  ٣٢٣  ٢٥٧  ٤٠  ٨  ١٨  ا9ستثمار
  ٨٦٨  -  -  ٨٦٨  -  الموظفين تكلفة

  ١٢٣  ١٢٣  -  -  -  أخرى مصروفات
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  سھم لكل العائد. ٢٧
بعد  السنة على المتوسط المرجح لعدد اKسھم القائمة خ�ل السنة )ةخسار(/ يتم إحتساب العائد اKساسي لكل سھم بقسمة ربح

  . اKخذ في ا�عتبار تأثير اKسھم التى تم إصدارھا ضمن برنامج خطة حوافز الموظفين
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  سھم لكل اFساسي العائد
  (معدلة)      
        

   ٣,٠٩٣      ٧,٠١٤  (بآDف الدنانير البحرينية)لسنة لللشركة اQم  العائد ربح
        

  ٩٦٨,٥٠٧    ٩٦١,٤٦١  (با^Dف) حقوق الملكية أسھم لعدد المرجح المتوسط
        

   ٣.١٩    ٧.٣٠  (بالفلس) سھم لكل اQساسي العائد
  

ة  l٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في ] يمتلك المصرف أي أدوات مخفض.  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  

  
  الشرعية الرقابة ھيئة .٢٨

تتكون ھيئة الرقابة الشرعية للبنك من ث�ثة علماء في الشريعة يقومون بمراجعة مدى إلتزام أعمال البنك مع اKحكام 
للمستندات وا�جراءات الشرعية العامة والفتاوى واKحكام الخاصة الصادرة عن الھيئة. تشتمل مراجعة الھيئة على فحص 

  المتبعة من قبل البنك لضمان إلتزام أنشطته بأحكام الشريعة ا�س�مية.
  

  الزكــاة. ٢٩
يتحمل المساھمون وأصحاب حسابات ا�ستثمار مسئولية أداء فريضة الزكاة بصورة مباشرة. ]يقوم البنك بتحصيل أو دفع 
الزكاة نيابة عن المساھمين أو أصحاب حسابات ا�ستثمار المقيدة. يقوم البنك بإحتساب نسبة الزكاة الواجب على المساھمين 

الرقابة الشرعية ويقوم البنك بإشعار المساھمين بھذا الشأن سنوياً. خ�ل السنة، قامت ھيئة إخراُجھا بالطريقة التي ُتِقرھا ھيئة 
ألف دينار بحريني) من  ٧٦٦: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ١٠٠الرقابة الشرعية بإحتساب قيمة الزكاة المستحقة حيث بلغت 

الواجب إخراجھا من قبل البنك على الرصيد المتراكم لQحتياطي القانوني  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ضمنھا الزكاة المستحقة بتاريخ 
فلس لكل  ٠.١٠٠ألف دينار بحريني أو  ١٠٠: ]شيء). إن الرصيد المتبقي من الزكاة والبالغ ٢٠١٤والتي تبلغ ] شيء (

ن قبل المساھمين. سيدفع فلس لكل سھم) فھو مستحق ويجب إخراجه م ٠.٦٦٤ألف دينار بحريني أو  ٧٦٦: ٢٠١٤سھم (
ديسمبر  ٣١) على أسھم الخزينة المحتفظ بھا بتاريخ ألف دينار بحريني  ١٩: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٧البنك مبلغ 

  ).٣٥فلس للسھم الواحد (ا�يضاح  ٠.١استناداً إلى  ٢٠١٥
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   القطاع بيان. ٣٠
من المجموعة تقوم بأنشطة وأعمال قد تنتج عنھا تحصيل إيرادات ودفع القطاعات التشغيلية ھي عبارة عن عناصر 

مصروفات، ويقوم مجلس ا�دارة بمراجعة نتائجھا التشغيلية بصورة منتظمة بھدف إتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص 
طاعات التشغيلية إلى قطاع الموارد لھذه القطاعات وتقييم أداءھا بناءاً على معلومات مالية متوافرة منفصلة لھا. تنقسم الق

  تجاري وقطاع جغرافي. تم تقسيم المجموعة بناءاً على أھداف إدارية إلى قطاعين تجاريين ھامين:

  للشركات وا3فراد  أعمال مصرفية تجارية
تشتمل أعمال ھذا القطاع بصفة أساسية على تقديم خدمات الزبائن كقبول ودائع مضاربة، وخدمات حسابات التوفير 

سابات الجارية، وخدمات تحويل اKموال، وخدمات دفع الفواتير. كما يقدم ھذا القطاع خدمات تمويلية (في صيغة والح
مرابحة السلع، والمشاركة، وا�ستصناع، وا�جارة) لعم�ئه من الشركات واKفراد ذوي الم�ءة العالية وكذلك منتجات 

زينة في صيغة مرابحات سلع قصيرة اKجل للبنوك والمؤسسات المالية تمويل المستھلكين. كما يقدم خدمات سوق المال والخ
  والشركات، وكذلك إستثمارات في صكوك، كما تستخدم ھذه الخدمات �دارة أموال المجموعة.

  أعمال مصرفية إستثمارية
المدير الرئيسي، ومدير تشتمل أعمال ھذا القطاع بصفة أساسية على إبتكار إستثمارات والقيام بدور الُمرِتب لQستثمار، و

للصندوق (يشمل ھيكلة الصفقات، وجمع اKموال من خ�ل عمليات طرح خاصة وإدارة أموال). كما يقدم البنك منتجات 
كحسابات إستثمار مقيدة وإدارة أموال يتم جمعھا من خ�ل حسابات ا�ستثمار المقيدة. كما تشتمل أعمال ھذا القطاع على 

راتيجية على ھيئة مساھمات في حقوق الملكية (إما في صناديق قام البنك بإنشائھا وإدارتھا أو في القيام بإستثمارات إست
  صناديق أُنشأت من قبل مؤسسات أخرى).

يتم قياس أداء كل قطاع بناءاً على نتائج كل قسم كما ھو مذكور في التقارير ا�دارية الداخلية والتي يتم مراجعتھا من قبل 
ل ربع سنوي. يتم إستخدام نتائج القطاع لقياس اKداء حيث تعتقد ا�دارة بأن ھذه المعلومات لھا أھمية مجلس ا�دارة بشك

  كبيرة وتساعد على تقييم نتائج بعض القطاعات التي لھا صلة بالشركات اKخرى التي تزاول أنشطتھا في ھذه القطاعات.

باشرة إلى المعام�ت الناتجة من كل قطاع كإيرادات ومصروفات يقوم البنك ببيان ا�يرادات والمصروفات المنسوبة بصفة م
القطاع على التوالي. يتم التعامل مع المصروفات غير المباشرة والنفقات العامة كمصروفات غير موزعة. تم تصميم التقارير 

  ية.ا�دارية الداخلية لتعكس ا�يرادات والمصروفات الفعلية لكل قطاع مقارنة بميزانيتھا التقدير

تزاول المجموعة أنشطتھا بشكل رئيسي في مملكة البحرين و]تمتلك أي فروع أو أقسام خارج المملكة. لقد تم بيان التمركز 
  (ب) من البيانات المالية الموحدة. ٣٢الجغرافي للموجودات والمطلوبات في ا�يضاح رقم 
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  (يتبع) القطاع بيان.  ٣٠

ُتعتبر ھذه القطاعات اKساس الذي تستخدمه المجموعة في إعداد بيان القطاعات. تتم أي معام�ت إن وجدت بين القطاعات 
 .عادلةبشروط تجارية 

  
 مصرفية خدمات  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  إستثمارية
 مصرفية خدمات

  تجارية
  المجموع  موزعــــة غـير

  ٤١,٢٨٦  -  ٤١,٢٨٤  ٢ نقد وأرصدة لدى البنوك
  ٤٣,٩٥٣  -  ٣٦,٥١٣  ٧,٤٤٠ ودائع لدى مؤسسات مالية

  ٣١٨,٧١٤  -  ٣٢٥,١١١  )٦,٣٩٧(  موجودات التموي5ت
 ٦٣,٥٣٣ - ٦٣,٥٣٣  -  في صكوك اتاستثمار

      موجودات مشتراة لغرض التأجير (شاملة أقساط
  ٦٩,١٠٠  -  ٦٩,١٠٠  -  إيجارات مستحقة)

  ٦٧,٨٠١  -  -  ٦٧,٨٠١  الملكية حقوق أسھم في إستثمارات
  ٢,٦٠٥  -  -  ٢,٦٠٥  زميلة شركات في إستثمارات

  ١٩,٠٧١  -  -  ١٩,٠٧١  التطوير قيد عقارات
  ٦,٩٥٢ - - ٦,٩٥٢ 

  ١٢,٦٧٥  ٩٥٣  ٢,٤٩٥  ٩,٢٢٧  موجودات أخرى
  ٨,٢٨٥  ٨,٢٨٥  -  -  معداتعقارات و

  ٦٥٣,٩٧٥  ٩,٢٣٨  ٥٣٨,٠٣٦  ١٠٦,٧٠١  القطاع موجودات إجمالي
          
          

  ٤٧,٠٠٧  -  ٤٧,٠٠٧  -  ماليةودائع من مؤسسات 
  ٤٨,٣١١  -  ٤٨,٣١١  -  ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد

  ٦٥,٨٤٨  -  ٥٨,٤٠٨  ٧,٤٤٠  حسابات جارية للعم5ء
  ٩,٨٣٧  ٢,٤٣٠  ٥,٦١٤  ١,٧٩٣  مطلوبات أخرى

  ١٧١,٠٠٣  ٢,٤٣٠  ١٥٩,٣٤٠  ٩,٢٣٣  القطاع مطلوبات إجمالي
          
          

  ٣٧١,٢٧١  -  ٣٦٢,٧٥٢  ٨,٥١٩  ا.ستثمار حسابات أصحاب حقوق
          
          

  ٢١,٥٣٤  -  -  ٢١,٥٣٤  المقيدة ا.ستثمار حسابات
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  (يتبع) القطاع بيانات.  ٣٠

  
 مصرفية خدمات  ٢٠١٥

  إستثمارية
 مصرفية خدمات

  تجارية
  المجموع  موزعــــة غـير

          
  ٥٦٦  -  ٤٧٠    ٩٦  إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية

          إيراد من موجودات التموي5ت وموجودات
  ٢١,٤٤٧  -  ٢١,٧٨٢  )٣٣٥(  مشتراة لغرض التأجير

  ٣,٦٨٢  -  ٣,٦٨٢  -  صكوكال إيراد
  ٨٧٨  -  -  ٨٧٨  ملكية حقوق أسھمإيراد 

  ١  -  -  ١  حصة المصرف من أرباح الشركات الزميلة
  ٤,٤٠٤  -  ٢,٢٠١  ٢,٢٠٣  إيرادات أخرىو رسوم

          حاملي إلى العائد قبل ا.يرادات إجمالي
  ٣٠,٩٧٨  -  ٢٨,١٣٥  ٢,٨٤٣  ا.ستثمار حسابات

          
           ا9ستثمار حسابات حاملي إلى العائد: يطرح

  )١٦,٩٣٣(  -  )١٦,٤٠٦(  )٥٢٧(   كُمضارب البنك حصة قبل
  ٩,٥٥١  -  ٩,٢٥٣  ٢٩٨  كمضارب البنك حصة

          
  )٧,٣٨٢(  -  )٧,١٥٣(  )٢٢٩(  ا.ستثمار حسابات حاملي إلى العائد

          
          مؤسسات من ودائع على مصروفات: ُيطرح
  )٢,٢٩٢(  -  )٢,٢٢٨(  )٦٤(  وأفراد مالية غير ومؤسسات مالية،

  ٢١,٣٠٤  -  ١٨,٧٥٤  ٢,٥٥٠  القطاع إيرادات إجمالي
          

  ٥,٧٢٦  ٢,٨٦٣  ٢,٢٩٠  ٥٧٣  الموظفين تكلفة
  ٤٨٢  ٤٨٢  -  -  إستھ5ك مصروفات
  ٤,٦٠٣  ٣,٢٠٤  ١,٢١٦  ١٨٣  أخرى مصروفات

  ١٠,٨١١  ٦,٥٤٩  ٣,٥٠٦  ٧٥٦  القطاع مصروفات إجمالي
          

          في ا9نخفاض مخصصات قبل القطاع نتائج
  ١٠,٤٩٣  )٦,٥٤٩(  ١٥,٢٤٨  ١,٧٩٤  القيمة

  )٢,٤٧٢(  -  )١,٤٤٣(  )١,٠٢٩(  القيمة في لWنخفاض محتسبة مخصصات

  ٨,٠٢١  )٦,٥٤٩(  ١٣,٨٠٥  ٧٦٥  القطاع نتائج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٦                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  بآ�ف الدنانير البحرينية                                                     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
  (يتبع) القطاع بيانات.  ٣٠

  
 مصرفية خدمات  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  إستثمارية
 مصرفية خدمات

  تجارية
  المجموع  موزعــــة غـير

      
  ٣٧,٣٦٠  -  ٣٧,٣٥٨  ٢ نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٧٦,٠٠٦  -  ٧٤,٦٨٨  ١,٣١٨ ودائع لدى مؤسسات مالية
  ٢٩٥,٧٥٥  -  ٣٠٣,٩٤٣  )٨,١٨٨(  موجودات التموي5ت

 ٣٥,٩٧٨ - ٣٥,٩٧٨ -  صكوك في استثمارات
       موجودات مشتراة لغرض التأجير (شاملة 

  ٤٣,٧٧٩  -  ٤٣,٧٧٩  -  إيجارات مستحقة)قساط أ
 ٦٠,٩٤٥ - - ٦٠,٩٤٥  ملكية حقوق أسھم في إستثمارات
  ٢,٦٠٤  -  -  ٢,٦٠٤  زميلة شركات في إستثمارات
  ١٨,٩٨٧  -  -  ١٨,٩٨٧  عقارية إستثمارات

 ٧,٨٩٣ - - ٧,٨٩٣  التطوير قيد عقارات
  ٨,٨٢٤  ٩٤٨  ٧٣٦  ٧,١٤٠  موجودات أخرى

  ٨,٥١٧  ٨,٥١٧  -  -  معداتعقارات و

  ٥٩٦,٦٤٨  ٩,٤٦٥  ٤٩٦,٤٨٢  ٩٠,٧٠١  القطاع موجودات إجمالي
          
          

  ٥٠,٢٠٨  -  ٥٠,٢٠٨  -  ودائع من مؤسسات مالية
  ٤٣,٧٨٢  -  ٤٣,٧٨٢  -  ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد

  ٤٧,٧١٨  -  ٤٦,٤٠٠  ١,٣١٨  حسابات جارية للعم5ء
  ١٠,١١١  ٢,٩٠٠  ٥,١٢٠  ٢,٠٩١  مطلوبات أخرى

  ١٥١,٨١٩  ٢,٩٠٠  ١٤٥,٥١٠  ٣,٤٠٩  القطاع مطلوبات إجمالي
          
          

  ٣٣٨,٩٣٤  -  ٣٢٨,٠٧٩  ١٠,٨٥٥  ا9ستثمار حسابات أصحاب حقوق
          
          

  ٢١,٩٦٦  -  -  ٢١,٩٦٦  المقيدة ا9ستثمار حسابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٧                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  بآ�ف الدنانير البحرينية                                                     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
  (يتبع) القطاع بيانات.  ٣٠

  
 مصرفية خدمات  ٢٠١٤

  إستثمارية
 مصرفية خدمات

  تجارية
  المجموع  موزعــــة غـير

       
  ٧٣٨  -  -  ٧٣٨  رسوم إدارة

  ٥٦٨  -  ٥٥٨  ١٠  إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية
      وموجوداتإيراد من موجودات التموي5ت 

  ٢١,٣٥٧  -  ٢١,٨١٥  )٤٥٨(  مشتراة لغرض التأجير
 ١,٣١٧ - ١,٣١٧ -  صكوكال إيراد
  ١٠٠  -  -  ١٠٠  ملكية حقوق أسھمإيراد 

  ٢٧  -  -  ٢٧  حصة المصرف من أرباح الشركات الزميلة
  ٣,١٦٤  -  ١,٤٧٥  ١,٦٨٩  إيرادات أخرىو رسوم

         
         أصحاب إلى العائد قبل ا9يرادات إجمالي

  ٢٧,٢٧١  -  ٢٥,١٦٥  ٢,١٠٦  ا9ستثمار حسابات
          

      ا9ستثمار حسابات أصحاب إلى العائد: ُيطرح
  (١٢,٨٤٣)  -  (١٢,٤٥٥)  (٣٨٨)  كُمضارب البنك حصة قبل

  ٤,٠٠٢  -  ٣,٨٨١  ١٢١  كُمضارب البنك حصة

  )٨,٨٤١(  -  )٨,٥٧٤(  )٢٦٧(  ا9ستثمار حسابات أصحاب إلى العائد
          

        مؤسسات من ودائع على مصروفات: ُيطرح
  (٣,٠٥٩)  -  )٢,٩٧١(  )٨٨(  وأفراد مالية غير ومؤسسات مالية،

  ١٥,٣٧١  -  ١٣,٦٢٠  ١,٧٥١  القطاع إيرادات إجمالي
          
          

  ٦,١٨٣  ٣,٠٩٢  ٢,٤٧٣  ٦١٨  الموظفين تكلفة
  ٦٢٧  ٦٢٧  -  -  إستھ5ك مصروفات
  ٤,٢٥٧  ٣,١٢١  ٩٩٤  ١٤٢  أخرى مصروفات

  ١١,٠٦٧  ٦,٨٤٠  ٣,٤٦٧  ٧٦٠  القطاع مصروفات إجمالي
          

          في ا9نخفاض مخصصات قبل القطاع نتائج
  ٤,٣٠٤  )٦,٨٤٠(  ١٠,١٥٣  ٩٩١  القيمة

  )٤٨١(  )٥٧(  ٨  )٤٣٢(  القيمة في لWنخفاض محتسبة مخصصات

  ٣,٨٢٣  )٦,٨٩٧(  ١٠,١٦١  ٥٥٩  القطاع نتائج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٨                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  بآ�ف الدنانير البحرينية                                                     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
  مواعيد اLستحقاق .٣١

مواعيد إستحقاق كل من الودائع لدى ومن مؤسسات مالية، وموجودات التموي�ت، والموجودات المشتراة لغرض تم عرض 
التأجير (بما في ذلك أقساط إيجارات مستحقة)، وا�ستثمارات في صكوك (لغرض غير المتاجرة)، وحقوق أصحاب حسابات 

بة لMرصدة اKخرى، فقد تم عرض مواعيد إستحقاقھا بناءاً على ا�ستثمار بإستخدام التدفقات النقدية التعاقدية. أما بالنس
  التدفقات النقدية المتوقعة أو مواعيد سداد الموجودات والمطلوبات ذات الع�قة.

  
 ٣ لغاية  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  شھور
  إلى ٣
  شھور ٦

  شھور ٦
  سنة إلى

  إلى ١
  سنوات ٣

  من أكثر
  سنوات ٣

  ا.جمالي

              الموجودات
  ٤١,٢٨٦  -  -  -  -  ٤١,٢٨٦ وأرصدة لدى البنوكنقد 

  ٤٣,٩٥٣  -  -  ١٦٠  -  ٤٣,٧٩٣ ودائع لدى مؤسسات مالية
  ٣١٨,٧١٤  ١٤٢,٨٧٨  ٧٧,٨٦٩  ٣٤,٣١٦  ١٦,٩٣٨  ٤٦,٧١٣  موجودات التموي5ت

  ٦٣,٥٣٣  -  -  -  -  ٦٣,٥٣٣  صكوكال في استثمارات
              موجودات مشتراة لغرض التأجير

  ٦٩,١٠٠  ٦٨,٠٩٥  ٤٧٢  -  -  ٥٣٣  (شاملة أقساط إيجارات مستحقة) 
  ٦٧,٨٠١  -  ٦٧,٨٠١  -  -  -  ملكية حقوق أسھم في إستثمارات
  ٢,٦٠٥  ١,٦٧٢  -  -  -  ٩٣٣  زميلة شركات في إستثمارات
  ١٩,٠٧١  ١٩,٠٧١  -  -  -  -  عقارية إستثمارات

  ٦,٩٥٢  ٦,٩٥٢  -  -  -  -  قيد التطوير عقارات
  ١٢,٦٧٥  -  ١٠,٩١٦  ٢٣١  -  ١,٥٢٨  موجودات أخرى
  ٨,٢٨٥  ٨,٢٨٥  -  -  -  -  عقارات ومعدات

              
  ٦٥٣,٩٧٥  ٢٤٦,٩٥٣  ١٥٧,٠٥٨  ٣٤,٧٠٧  ١٦,٩٣٨  ١٩٨,٣١٩  الموجودات إجمالي

    
  

              المطلوبات
  ٤٧,٠٠٧  -  ١٤,٩٧٢  -  ١,٥٢٥  ٣٠,٥١٠  ودائع من مؤسسات مالية

  ٤٨,٣١١  ١,٥٩٣  ١,٥٠٤  ٢٢,٦٣٦  ٨,٣٦٨  ١٤,٢١٠  ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد
  ٦٥,٨٤٨  ٥,٦٠٧  ٢,٩٧٣  ٥,٠٧٥  ١١,٠٢٦  ٤١,١٦٧  حسابات جارية للعم5ء

    ٩,٨٣٧  -  ٥,٤١٤      ١,٢٣٢  ٨٥٦  ٢,٣٣٥  مطلوبات أخرى

  ١٧١,٠٠٣  ٧,٢٠٠  ٢٤,٨٦٣  ٢٨,٩٤٣  ٢١,٧٧٥  ٨٨,٢٢٢  المطلوبات إجمالي
              

  ٣٧١,٢٧١  ١١٠,٥٤٢  ٢٦,٥١٧  ٤٧,٧٧٤  ٣٥,٢٧٣  ١٥١,١٦٥  ا.ستثمار حسابات أصحاب حقوق
              

  ٢١,٥٣٤  -  ١٢,٠٤١  ٩٩٣  -  ٨,٥٠٠  المقيدة ا.ستثمار حسابات
              

  ٨٠,٩٧٨  ١,١١٥  ٦,٠٩٩  ٢٦,٧٣٥  ٢٢,٢٣٩  ٢٤,٧٩٠  إلتزامات

  
  
  
  
  



  ٤٩                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  بآ�ف الدنانير البحرينية                                                     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
  . مواعيد اTستحقاق (يتبع)٣١

  
 ٣ لغاية  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  شھور
  إلى ٣
  شھور ٦

  شھور ٦
  سنة إلى

  إلى ١
  سنوات ٣

  من أكثر
  سنوات ٣

  ا9جمالي

              الموجودات
  ٣٧,٣٦٠  -  -  -  -  ٣٧,٣٦٠ نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٧٦,٠٠٦  -  -  -  -  ٧٦,٠٠٦ ودائع لدى مؤسسات مالية
  ٢٩٥,٧٥٥  ١٣٣,٩٠٠  ٦٥,٦٥٦  ٢٠,٣٣٦  ٢٣,١٩٩  ٥٢,٦٦٤  موجودات التموي5ت

 ٣٥,٩٧٨ - - - - ٣٥,٩٧٨  صكوكال في استثمارات
        موجودات مشتراة لغرض التأجير

  ٤٣,٧٧٩  ٤٢,٤١٩  ٨٢٩  ٥٣١  -  -  (شاملة أقساط إيجارات مستحقة) 
 ٦٠,٩٤٥ - ٥٧,١٧٥ ٣,٧٧٠ - -  ملكية حقوق أسھم في إستثمارات
  ٢,٦٠٤  ١,٦٦٦  ٩٣٨  -  -  -  زميلة شركات في إستثمارات
  ١٨,٩٨٧  ١٨,٩٨٧  -  -  -  -  عقارية إستثمارات

 ٧,٨٩٣ ٧,٨٩٣ - - - -  تطويرال قيد عقارات
  ٨,٨٢٤  -  ٧,١٤٩  ٤٢  -  ١,٦٣٣  موجودات أخرى
  ٨,٥١٧  ٨,٥١٧  -  -  -  -  عقارات ومعدات

              
  ٥٩٦,٦٤٨  ٢١٣,٣٨٢  ١٣١,٧٤٧  ٢٤,٦٧٩  ٢٣,١٩٩  ٢٠٣,٦٤١  الموجودات إجمالي

  
  

              المطلوبات
  ٥٠,٢٠٨  -  ١٦,٨٢٨  ٣,٠٥٤  -  ٣٠,٣٢٦  ودائع من مؤسسات مالية

  ٤٣,٧٨٢  ١,١٧٣  ٥,٨٣٠  ٩,١٥٦  ٥,٠٥٦  ٢٢,٥٦٧  غير مالية وأفرادودائع من مؤسسات 
  ٤٧,٧١٨  -  ٣,٢٤٠  ٣,٢٤٠  ٣,٨١٢  ٣٧,٤٢٦  حسابات جارية للعم5ء

  ١٠,١١١  -  ٤,٧٤٥  ١,٤٢٠  ٨٠٩  ٣,١٣٧  مطلوبات أخرى

  ١٥١,٨١٩  ١,١٧٣  ٣٠,٦٤٣  ١٦,٨٧٠  ٩,٦٧٧  ٩٣,٤٥٦  المطلوبات إجمالي
              

  ٣٣٨,٩٣٤  -  ١٠٤,١٣١  ٥٥,٦١٠  ٤٩,٧٠٥  ١٢٩,٤٨٨  ا9ستثمار حسابات أصحاب حقوق
              

  ٢١,٩٦٦  ١٦,٤١٣  ٥,٥٥٣  -  -  -  المقيدة ا9ستثمار حسابات
              

  ٥٦,٠٠٠  ١,٢٣١  ٦,٣٠٠  ١٧,٧٧٢  ٤,٧٣٦  ٢٥,٩٦١  إلتزامات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٠                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  بآ�ف الدنانير البحرينية                                                     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
  المقيدة ا ستثمار وحسابات ا ستثمار حسابات أصحاب وحقوق والمطلوبات الموجودات تمركز. ٣٢

  
  القطاع الصناعي  (أ)
  

 بنوك  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 ومؤسسات

  مالية

  المجموع  أخرى  عقارات

          الموجودات
  ٤١,٢٨٦  -  -  ٤١,٢٨٦ نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٤٣,٩٥٣  -  -  ٤٣,٩٥٣ ودائع لدى مؤسسات مالية
  ٣١٨,٧١٤  ٢٠٣,٠٤٢  ٨٧,٩٦٤  ٢٧,٧٠٨  موجودات التموي5ت

  ٦٣,٥٣٣  ٦٠,٠٠٤  ١,٦٤٠  ١,٨٨٩  صكوكال في استثمارات
          موجودات مشتراة لغرض التأجير (شاملة أقساط إيجارات 

  ٦٩,١٠٠  ١,٠٠٧  ٦٨,٠٩٣  -  مستحقة)
  ٦٧,٨٠١  ٧,٤٣٨  ٣٧,٨٩٢  ٢٢,٤٧١  ملكية حقوق أسھم في إستثمارات
  ٢,٦٠٥  -  ٢,٦٠٥  -  زميلة شركات في إستثمارات
  ١٩,٠٧١  -  ١٩,٠٧١  -  عقارية إستثمارات

  ٦,٩٥٢  -  ٦,٩٥٢  -   تطويرال قيد عقارات
  ١٢,٦٧٥  ٨,٩٠٤  ٢,٥١٠  ١,٢٦١  موجودات أخرى

  ٨,٢٨٥  ١,٥٦٣  ٦,٧٢٢  -  معداتعقارات و

  ٦٥٣,٩٧٥  ٢٨١,٩٥٨  ٢٣٣,٤٤٩  ١٣٨,٥٦٨  الموجودات إجمالي
          

          المطلوبات
  ٤٧,٠٠٧  -  -  ٤٧,٠٠٧  ودائع من مؤسسات مالية
  ٤٨,٣١١  ٤٧,٦٢٩  ٦٨٢  -  مالية وأفراد ودائع من مؤسسات غير
  ٦٥,٨٤٨  ٤٦,٤٥١  ١٤,٠٧٥  ٥,٣٢٢  حسابات جارية للعم5ء

   ٩,٨٣٧  ٧,٧٩٨  ٢,٠٣٩  -  مطلوبات أخرى

  ١٧١,٠٠٣  ١٠١,٨٧٨  ١٦,٧٩٦  ٥٢,٣٢٩  المطلوبات إجمالي
          

  ٣٧١,٢٧١  ٣٤٤,٢٤٠  ٢٦,٠٩١  ٩٤٠  ا.ستثمار حسابات أصحاب حقوق
          

  ٢١,٥٣٤  ٩٩٣  ٢٠,٥٤١  -  المقيدة ا9ستثمار حسابات
          

  ٨٠,٩٧٨  ٥٩,٤٢٧  ٢٠,٩٤٣  ٦٠٨  إلتزامات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥١                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  بآ�ف الدنانير البحرينية                                                     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
  تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات ا%ستثمار وحسابات ا%ستثمار المقيدة (يتبع)  .٣٢

  
  (أ). القطاع الصناعي (يتبع)

  
 بنوك  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

 ومؤسسات
  مالية

  المجموع  أخرى  عقارات

          الموجودات
  ٣٧,٣٦٠  -  -  ٣٧,٣٦٠ نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٧٦,٠٠٦  -  -  ٧٦,٠٠٦ ودائع لدى مؤسسات مالية
  ٢٩٥,٧٥٥  ١٤٩,٢٢٣  ١٠٥,٢٤٧  ٤١,٢٨٥  موجودات التموي5ت

 ٣٥,٩٧٨ ٢٣,٨٥٢ ٤,٦١٨ ٧,٥٠٨  صكوكال في استثمارات
      إيجاراتموجودات مشتراة لغرض التأجير (شاملة أقساط 

  ٤٣,٧٧٩  ٦٧  ٤٣,٢١١  ٥٠١  مستحقة)
 ٦٠,٩٤٥ ٧,٦٨٨ ٣٤,٢٢٦ ١٩,٠٣١  ملكية حقوق أسھم في إستثمارات
  ٢,٦٠٤  -  ٢,٦٠٤  -  زميلة شركات في إستثمارات
  ١٨,٩٨٧  -  ١٨,٩٨٧  -  عقارية إستثمارات

 ٧,٨٩٣ - ٧,٨٩٣ -   تطويرال قيد عقارات
  ٨,٨٢٤  ٦,٦٠٦  ٢,٢١٨  -  موجودات أخرى

  ٨,٥١٧  ١,٣٤٨  ٧,١٦٩  -  معداتعقارات و

  ٥٩٦,٦٤٨  ١٨٨,٧٨٤  ٢٢٦,١٧٣  ١٨١,٦٩١  الموجودات إجمالي
          

          المطلوبات
  ٥٠,٢٠٨  -  -  ٥٠,٢٠٨  ودائع من مؤسسات مالية

  ٤٣,٧٨٢  ٤٣,٤٠٣  ٣٧٩  -  ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد
  ٤٧,٧١٨  ٣٧,٥١٧  ٧,٤٠١  ٢,٨٠٠  حسابات جارية للعم5ء

  ١٠,١١١  ٧,٨٧٤  ٢,٢٣٧  -  أخرى مطلوبات

  ١٥١,٨١٩  ٨٨,٧٩٤  ١٠,٠١٧  ٥٣,٠٠٨  المطلوبات إجمالي
          

  ٣٣٨,٩٣٤  ٣١٥,٠٥٦  ١٤,٨٦٤  ٩,٠١٤  ا9ستثمار حسابات أصحاب حقوق
          

  ٢١,٩٦٦  ٩٩٣  ٢٠,٩٧٣  -  المقيدة ا9ستثمار حسابات
          

  ٥٦,٠٠٠  ٣٩,٩٥٩  ١٦,٠٤١  -  إلتزامات
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٢                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
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  التمركز الجغرافي  (ب)
  

 مجلس دول  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  التعاون

  المجموع  أفريقيا  أستراليا  آسيا  أمريكا  أوروبا

                
                الموجودات
  ٤١,٢٨٦  -  -  ٣٨  ٥,٩٢٨  ١,٤٩٥  ٣٣,٨٢٥ لدى البنوك نقد وأرصدة

  ٤٣,٩٥٣  -  -  -  -  -  ٤٣,٩٥٣ ودائع لدى مؤسسات مالية
  ٣١٨,٧١٤  -  -  -  -  ١٩,٧٠٨  ٢٩٩,٠٠٦  موجودات التموي5ت

  ٦٣,٥٣٣  -  -  -  -  -  ٦٣,٥٣٣  صكوكال في استثمارات
                موجودات مشتراة لغرض

                التأجير (شاملة أقساط
  ٦٩,١٠٠  -  -  -  -  -  ٦٩,١٠٠  مستحقة)إيجارات 

                حقوق أسھم في إستثمارات
  ٦٧,٨٠١  -  ٣,٦٦٨  ٢٠,٣٧٩  -  -  ٤٣,٧٥٤  ملكية

                 شركات في إستثمارات
  ٢,٦٠٥  -  -  -  -  -  ٢,٦٠٥  زميلة

  ١٩,٠٧١  -  -  -  -  -  ١٩,٠٧١  عقارية إستثمارات
  ٦,٩٥٢  -  -  -  -  -  ٦,٩٥٢   تطويرال قيد عقارات

  ١٢,٦٧٥  -  -  ٥٩٥  -  ٩٠٠  ١١,١٨٠  أخرىموجودات 
  ٨,٢٨٥  -  -  -  -  -  ٨,٢٨٥  معداتعقارات و

  ٦٥٣,٩٧٥  -  ٣,٦٦٨  ٢١,٠١٢  ٥,٩٢٨  ٢٢,١٠٣  ٦٠١,٢٦٤  الموجودات إجمالي
                

                المطلوبات
  ٤٧,٠٠٧  -  -  -  -  -  ٤٧,٠٠٧  ودائع من مؤسسات مالية
                ودائع من مؤسسات غير

  ٤٨,٣١١  -  -  -  -  -  ٤٨,٣١١  مالية وأفراد
  ٦٥,٨٤٨  -  -  ٨١  -  ٣٤٨  ٦٥,٤١٩  حسابات جارية للعم5ء

  ٩,٨٣٧  -  -  -  -  -  ٩,٨٣٧  مطلوبات أخرى

  ١٧١,٠٠٣  -  -  ٨١  -  ٣٤٨  ١٧٠,٥٧٤  المطلوبات إجمالي
                

                 حسابات أصحاب حقوق
  ٣٧١,٢٧١  ٨  -  ١١,٧٤٧  -  ٤٨٨  ٣٥٩,٠٢٨  ا.ستثمار

                
  ٢١,٥٣٤  -  ٩٩٣  -  -  -  ٢٠,٥٤١  المقيدة ا.ستثمار حسابات

                
  ٨٠,٩٧٨  -  -  -  -  ٢٤٧  ٨٠,٧٣١  إلتزامات

  
 

يتم قياس التمركز حسب الموقع لموجودات التموي�ت بناءاً على موقع الطرف ا`خر، حيث توجد ع�قة وثيقة لھذا الموقع 
  بالضمان المتوفر لھذا التعرض.
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  تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات ا%ستثمار وحسابات ا%ستثمار المقيدة (يتبع).  ٣٢

  
  (ب). التمركز الجغرافي (يتبع)

  
 مجلس دول  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  التعاون
  المجموع  أفريقيا  أستراليا  آسيا  أمريكا  أوروبا

                الموجودات
  ٣٧,٣٦٠  -  -  ٢٠  ٢,٢٥١  ١,٢٥٦  ٣٣,٨٣٣ نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٧٦,٠٠٦  -  -  -  -  -  ٧٦,٠٠٦ ودائع لدى مؤسسات مالية
  ٢٩٥,٧٥٥  -  -  ٦٨٦  -  ٢٣,١٥٨  ٢٧١,٩١١  موجودات التموي5ت

 ٣٥,٩٧٨ -  - ١,٢٤٤ - - ٣٤,٧٣٤  صكوكال في استثمارات
         موجودات مشتراة لغرض

         التأجير (شاملة أقساط
  ٤٣,٧٧٩  -  -  -  -  -  ٤٣,٧٧٩  إيجارات مستحقة)

         حقوق أسھم في إستثمارات
 ٦٠,٩٤٥ - ٣,٩١٨ ٢٠,٥٨٠ - - ٣٦,٤٤٧  ملكية

         شركات في إستثمارات
  ٢,٦٠٤  -  -  -  -  -  ٢,٦٠٤  زميلة

  ١٨,٩٨٧  -  -  -  -  -  ١٨,٩٨٧  عقارية إستثمارات
 ٧,٨٩٣ -  -  - - ٧,٨٩٣   تطويرال قيد عقارات

  ٨,٨٢٤  -  -  ٥٠٥  -  ٩١٠  ٧,٤٠٩  موجودات أخرى
  ٨,٥١٧  -  -  -  -  -  ٨,٥١٧  معداتعقارات و

  ٥٩٦,٦٤٨  -  ٣,٩١٨  ٢٣,٠٣٥  ٢,٢٥١  ٢٥,٣٢٤  ٥٤٢,١٢٠  الموجودات إجمالي
                

                المطلوبات
  ٥٠,٢٠٨  -  -  -  -  -  ٥٠,٢٠٨  ودائع من مؤسسات مالية
         ودائع من مؤسسات غير

  ٤٣,٧٨٢  -  -  -  -  -  ٤٣,٧٨٢  مالية وأفراد
  ٤٧,٧١٨  -  -  ١٠٧  -  ٩٠٤  ٤٦,٧٠٧  للعم�ءحسابات جارية 
  ١٠,١١١  -  -  -  -  -  ١٠,١١١  مطلوبات أخرى

  ١٥١,٨١٩  -  -  ١٠٧  -  ٩٠٤  ١٥٠,٨٠٨  المطلوبات إجمالي
                

           حسابات أصحاب حقوق
  ٣٣٨,٩٣٤  -  -  ٨,٣٥٧  ٤  ٤٦٠  ٣٣٠,١١٣  ا9ستثمار

                
  ٢١,٩٦٦  -  ٩٩٣  -  -  -  ٢٠,٩٧٣  المقيدة ا9ستثمار حسابات

                
  ٥٦,٠٠٠  -  -  -  -  ١٢  ٥٥,٩٨٨  إلتزامات

  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٤                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  بآ�ف الدنانير البحرينية                                                     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
  العادلة القيمة. ٣٣

  القيمة العادلة لUدوات المالية  )أ(

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

ألف دينار  ٢١,٢٧٣: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٩,٦٩٨والتي تظھر بالتكلفة المطفأة  سعرةالقَيم العادلة للصكوك المُ 
 ألف دينار بحريني). ٢٠,٨٨٩: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ألف دينار بحريني في  ٩,٤٢٨بحريني) بلغت 

بح للمحفظة متوافق مع قيم السوق الحالية حالة موجودات التموي�ت ومستحقات ا�يجار، يكون متوسط معدل الر في
المبالغ المدفوعة مقدماُ وتكاليف  مخاطرب المتعلقة التعدي�ت ا�عتبار بعين اKخذ وبعدللتسھي�ت المشابھة وبناءاُ على ذلك 

بإستثناء ا�ستثمارات في حقوق ية جوھرياً مقارنة بالقيمة العادلة لھذه الموجودات. لالمخصصات يتوقع أ] تتغير القيمة الحا
ألف دينار بحريني)، فإن القيمة العادلة  ٤٥,٧٩٧: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٤٩,٠٩٩الملكية التي تظھر بالتكلفة والبالغة 

  المقّدرة لMدوات المالية اKخرى للبنك ]تختلف إخت�فاً جوھرياً عن قيمھا الدفترية نظراً لطبيعتھا قصيرة اKجل.
  
  العادلةلقيمة ا  راتبيةت (ب)

 المستويات تحديد تم. التقييم طريقة بإستخدام وذلك العادلة، بالقيمة تظھر التي ا�ستثمار أدوات التالي الجدول يحلل
  :التالي النحو على المختلفة

 .متطابقة ومطلوبات لموجودات نشطة أسواق في) المعّدلة(غير  الُمسّعرة اKسعار: اKول المستوى •
 على م�حظتھا يمكن والتي اKول المستوى في المشمولة الُمسّعرة اKسعار غير أخرى ُمدخ�ت: الثاني المستوى •

 ).اKسعار من(مستمدة  مباشرة غير بطريقة أو(كاKسعار)  مباشرة بطريقة سواءاً  المطلوبات، أو الموجودات
  )ُم�َحظة غير(ُمدخ�ت  السوق بيانات م�حظة على مبنية غير تكون مطلوبات أو لموجودات ُمدخ�ت: الثالث المستوى •

  
 المستوى  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  اFول
 المستوى
  الثاني

 المستوى
  الثالث

  ا.جمالي

          
          مالية أوراق في إستثمارات

  ١٥,١٤٨  ١٥,١٤٨  -  -  بيان الدخل خ5ل من العادلة بالقيمة تظھر الملكية حقوق أدوات
          حقوق خ5ل من العادلة بالقيمة تظھر الملكية حقوق أدوات
  ٣,٥٥٤  -  -  ٣,٥٥٤  الملكية

  ١٨,٧٠٢  ١٥,١٤٨  -  ٣,٥٥٤  
  

 المستوى  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  اQول

 المستوى
  الثاني

 المستوى
  الثالث

  ا9جمالي

          
          مالية أوراق في إستثمارات

  ٢٠,١٠٩  ١٥,١٤٨  -  ٤,٩٦١  بيان الدخل خ5ل من العادلة بالقيمة تظھر حقوق الملكية أدوات
  ٣٩٨  -  -  ٣٩٨   حقوق الملكية تظھر بالقيمة العادلة من خ5ل دين أدوات

  ٢٠,٥٠٧  ١٥,١٤٨  -  ٥,٣٥٩  
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  القيمة العادلة (يتبع) .٣٣

  لقيمة العادلة (يتبع)ا تراتبية(ب). 
  

  :الثالث المستوى بإستخدام قياسھا تم التي ا�ستثمارات قيمة في التغيرات تسوية التالي الجدول يعرض
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
       

  ١٤,٩٥٩    ١٥,١٤٨  يناير ١ في
          الخسائر أو اQرباح إجمالي

  -    -    في بيان اQرباح أو الخسائر -
  ١٨٩    -  شراء

       
  ١٥,١٤٨    ١٥,١٤٨    ديسمبر ٣١ في

 
 

  المخاطر إدارة. ٣٤

  مقدمة ونظرة عامة
  التالية نتيجة إستخدامه Kدوات مالية:يتعرض البنك للمخاطر 

 مخاطر ا�ئتمان  •
 مخاطر السيولة  •
 مخاطر السوق  •
  مخاطر التشغيل •

يعرض ھذا ا�يضاح معلومات عن تعرضات المجموعة لكل المخاطر المشار إليھا أع�ه، وأھدافھا، والسياسات وا�جراءات 
  رأس المال.التي يتخذھا البنك لقياس وإدارة المخاطر وكيفية إدارة 

  
  إطار إدارة المخاطر

إن مجلس ا�دارة مسئول بشكل رئيسي عن وضع إطار �دارة المخاطر وا�شراف على تنفيذه. قام مجلس ا�دارة بإنشاء 
لجنة تنفيذية �دارة المخاطر، مسئوليتھا وضع سياسات �دارة مخاطر البنك المشار إليھا أع�ه ومتابعتھا. تقوم ھذه اللجنة 

وبصفة مستمرة بمتابعة التنفيذ المنتظم للسياسات التي أقرھا مجلس ا�دارة وتقوم برفع تقارير عن أي حا]ت إنحراف  أيضاً 
إدارة التدقيق و للمجلس، إن وجدت. تتكون ھذه اللجنة من رؤساء اKقسام المعنية في البنك وترفع تقاريرھا بشكل دوري للجنة

  المخاطر التابعة لمجلس ا�دارة.

تم وضع سياسات �دارة المخاطر التي يتعرض لھا البنك بھدف معرفة وتحليل المخاطر التي تواجه البنك، ولوضع حدود  لقد
وضوابط م�ئمة لھذه المخاطر، وكذلك لمراقبة المخاطر ومدى ا�لتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات إدارة 

عكس التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة. يھدف المخاطر واKنظمة المتعلقة بھا بصورة دورية لت
البنك من خ�ل برامجه التدريبية ومن خ�ل المعايير وا�جراءات ا�دارية التي يّتبعھا إلى إيجاد بيئة ملتزمة وبناءة حيث ُيلِم 

 جميع الموظفين فيھا باKدوار المنوطة بھم وا�لتزامات الواجبة عليھم.

لجنة التدقيق التابعة لمجلس ا�دارة بمراقبة مدى ا�لتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر، كما تقوم بمراجعة مدى تقوم 
 كفاية إطار إدارة المخاطر وم�ءمته للمخاطر التي تواجه البنك. يقوم قسم التدقيق الداخلي بالبنك بمساعدة لجنة التدقيق

سئوليات. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمراجعة دورية ومتى تطلب اKمر �جراءات على القيام بھذه الم وإدارة المخاطر
  .وإدارة المخاطر وأساليب إدارة المخاطر ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق

  

  

  

  



  ٥٦                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
  بآ�ف الدنانير البحرينية                                                     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤

 مخاطر ا ئتمان
فشل العميل أو الطرف ا`خر Kدوات مالية بالوفاء مخاطر ا�ئتمان ھي مخاطر الخسائر المالية التي قد يتعرض لھا البنك إذا 

بإلتزاماته التعاقدية، وتنشأ أساساً من تعرضات البنك لودائع لدى مؤسسات مالية، ومن موجودات التموي�ت، ومن موجودات 
 مشتراة لغرض التأجير، ومن إستثمارات في صكوك، وكذلك من ذمم مدينة تم عرضھا كموجودات أخرى. ولغرض إعداد

تقارير إدارة المخاطر، يقوم البنك باKخذ في ا�عتبار ودمج كل عناصر مخاطر ا�ئتمان (كمخاطر التعرضات الفردية 
والجماعية، ومخاطر التمركز الجغرافي والقطاع الصناعي، وتعرضات اKطراف ذات الع�قة، إلخ). يراقب البنك إجمالي 

أقساط إيجارات مستحقة) بصفة تراكمية لغرض مراقبة مخاطر السوق  تعرضاته لموجودات مشتراة لغرض التأجير (شاملة
  ومخاطر ا�ئتمان.

  
قام مجلس ا�دارة بتفويض مسئولية إدارة مخاطر ا�ئتمان إلى اللجنة التنفيذية �دارة المخاطر. يوجد ھناك قسم منفصل 

مسئوليته ا�شراف على مخاطر ا�ئتمان التي يتعرض لھا �دارة المخاطر وا�ئتمان يتبع اللجنة التنفيذية �دارة المخاطر، 
  البنك والتي تتضمن:

صياغة سياسات ا�ئتمان بالتشاور مع وحدات العمل ذات الع�قة، وتغطية متطلبات الضمان، وتقييم المخاطر، ودرجات  •
والتشريعية وتقديمھا للموافقة عليھا وتقارير المخاطر، وا�جراءات المستندية والقانونية، وا�لتزام با�شتراطات الرقابية 

 من قبل مجلس ا�دارة.

وضع ھيكل التفويضات لغرض إعتماد وتجديد التسھي�ت ا�ئتمانية. وحدات العمل ذات الع�قة غير مخولة با�عتماد  •
من رؤساء وحدات  حالياً. يتم إعتماد التعرضات الصغيرة للمخاطر من قبل اللجنة التنفيذية لQئتمان وا�ستثمار والمكونة

العمل ذات الع�قة ومن نائب المدير العام ورئيس العمليات. تتطلب التسھي�ت الكبيرة إعتماداً من قبل الرئيس التنفيذي، 
 ورئيس مجلس ا�دارة، ولجنة ا�ستثمار وا�ئتمان، أو مجلس ا�دارة بكامل أعضائه، حسب الحاجة.

قسم إدارة المخاطر بمراجعة جميع التعرضات ا�ئتمانية والتوقيع على  مراجعة وتقييم مخاطر ا�ئتمان. حيث يقوم •
الطلبات ذات الع�قة قبل موافقة الجھة المخولة على منح ھذه التسھي�ت. تخضع عمليات التجديد ومراجعة التسھي�ت 

 لنفس ا�جراءات.

• Kت، وموجودات الحد من تركيز المخاطر على أطراف معينة، أو دول وصناعات عندما يتعلق ا�مر بموجودات التموي
 مشتراة لغرض التأجير وكذلك ا�ستثمارات.

القيام بوضع ومتابعة درجات المخاطر لغرض تصنيف التعرضات وفقاً لدرجة إحتمال خطر الخسارة المالية وذلك للفت  •
المحددة التي قد تحتاج إلى نظر ا�دارة للمخاطر القائمة. يتم أيضاً إستخدام نظام درجات المخاطر لمعرفة التعرضات 

إحتساب مخصصات إنخفاض في القيمة. يتكون إطار درجات المخاطر لمحفظة التمويل بالبنك من عشر درجات حيث 
تعكس درجات مختلفة لمخاطر عدم السداد وتوافر الضمانات أو أساليب أخرى قد تحد من مخاطر ا�ئتمان. ]يتم حالياً 

م تقييمھا بصورة فردية كل حالة على حده. تقع مسئولية وضع درجات للمخاطر على وضع درجات لQستثمارات حيث يت
الشخص أو اللجنة المخولة با�عتماد، بناءاً على توصيات قسم إدارة المخاطر. يقوم قسم إدارة المخاطر بمراجعة درجات 

 المخاطر بصفة منتظمة.

مخاطر المتفق عليھا، بما في ذلك حدود القطاعات مراجعة إلتزام وحدات العمل ذات الع�قة بحدود تعرضات ال •
الصناعية، والمخاطر المتعلقة بالدول وأنواع المنتجات. يتم تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس ا�دارة حول مستويات 

ھدف ا�لتزام بھذه الحدود. يقوم قسم إدارة المخاطر أيضاً بتقديم النصح والتوجيه لوحدات العمل ذات الع�قة بالبنك ب
 الترويج Kفضل الممارسات في مجال إدارة مخاطر ا�ئتمان.

تقوم كل وحدة عمل ذات ع�قة بتنفيذ سياسات وإجراءات ا�ئتمان بالبنك فيما يتعلق بالتعرضات التي تقع عليھا وتكون  •
خاطر ا�ئتمان في ھذه الوحدة مسئولة عن جودة وأداء محفظتھا ا�ئتمانية وكذلك تكون مسئولة عن رصد ومراقبة جميع م

َمحاِفظھا بغض النظر عن من لديه سلطة إعتماد ھذه المخاطر. يتم القيام بعمليات تدقيق لھذه الوحدات وكيفية تقديم البنك 
 للتسھي�ت من قبل قسم التدقيق الداخلي بصفة منتظمة.
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  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤

  
 مخاطر ا%ئتمان (يتبع)

 ا ئتـمان لمخـاطـر التعرضات
  

 لدى ودائع  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 مؤسسات

  مالية

 موجودات
  التموي1ت

 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجير

(شاملة 
 أقساط

 إيجارات
  )مستحقة

  في إستثمارات
  صكوك

 موجودات
  أخرى مالية

  ا.جمالي

              القيمة منخفضة
              :٩ درجة

  ١٧,٢٠٥  -  ٢,٠٠١  ٢٠٩  ١٤,٩٩٥  -  القيمة منخفضة
  ٧,٦٠٦  ٧,٦٠٦  -  -  -  -  مصنفة غير

  )١٢,٤١٧(  )١,٦٧٧(  )٤٣١(  )٢٥(  )١٠,٢٨٤(  -  القيمة في إنخفاض مخصص

  ١٢,٣٩٤  ٥,٩٢٩  ١,٥٧٠  ١٨٤  ٤,٧١١  -  الدفترية القيمة
              

              القيمة منخفضة غير متأخرات
              ٦ – ١ درجة

  ٣١,٨٠٩  -  -  ٧,٥٢٧  ٢٤,٢٨٢  -  معتدلة إلى منخفضة
              ٨ – ٧ درجة
  ٢٨,٩٤٩  -  -  ٦٥  ٢٨,٨٨٤  -  المتابعة تحت

              :من يتكون المستحق
  ١٣,١١٥  -  -  ٣,٤١٤  ٩,٧٠١  -  يوما ٣٠ حتى/ إلى
  ١٢,٤٢٧  -  -  ١,٤٠٠  ١١,٠٢٧  -  يوماً  ٦٠ – ٣٠
  ١٠,٠٦٦  -  -  ١,٤٠٠  ٨,٦٦٦  -  يوما ٩٠ – ٦٠
  ٧,٩٢٦  -  -  ٨٥٩  ٧,٠٦٧  -  يوماً  ١٨٠ – ٩٠
  ١٧,٢٢٤  -  -  ٥١٩  ١٦,٧٠٥  -  يوماً  ١٨٠ من أكثر

  ٦٠,٧٥٨  -  -  ٧,٥٩٢  ٥٣,١٦٦  -  الدفترية القيمة
              

              القيمة منخفضة وغير متأخرة غير
              ٦ – ١ درجة

  ٤٢٨,١٨٣  -  ٦١,٩٦٣  ٦١,٧٨٨  ٢٦٠,٤٧٩  ٤٣,٩٥٣  معتدلة إلى منخفضة
              ٨ – ٧ درجة
  ٤,٠٧٦  -  -  ٢٣٤  ٣,٨٤٢  -  المتابعة تحت
  ٦,٧٤٦  ٦,٧٤٦  -  -  -  -  مصنفة غير

  ٤٣٩,٠٠٥  ٦,٧٤٦  ٦١,٩٦٣  ٦٢,٠٢٢  ٢٦٤,٣٢١  ٤٣,٩٥٣  الدفترية القيمة
              :منھا ُيطرح

               في لRنخفاض الجماعي المخصص
  )٤,١٨٢(  -  -  )٦٩٨(  )٣,٤٨٤(  -  القيمة

  ٥٠٧,٩٧٥  ١٢,٦٧٥  ٦٣,٥٣٣  ٦٩,١٠٠  ٣١٨,٧١٤  ٤٣,٩٥٣  ا.جمالي
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  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤

  
 ا%ئتمان (يتبع)مخاطر 

 (يتبع) ا%ئتـمان لمخـاطـر التعرضات
  

 لدى ودائع  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
 مؤسسات

  مالية

 موجودات
  التموي5ت

 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجير
(شاملة 
 أقساط

 إيجارات
  )مستحقة

 في إستثمارات
 – مالية أوراق

  صكوك

 موجودات
  أخرى مالية

  ا9جمالي

              القيمة منخفضة
              :٩ درجة

  ١٨,٥٢٧  -  ٢,٠٠١  -  ١٦,٥٢٦  -  القيمة منخفضة
  ٧,٦١٧  ٧,٦١٧  -  -  -  -  مصنفة غير

  )١٢,١٦٩(  )١,٦٧٧(  (٣٠٠)  -  )١٠,١٩٢(  -  القيمة في إنخفاض مخصص

  ١٣,٩٧٥  ٥,٩٤٠  ١,٧٠١  -  ٦,٣٣٤  -  الدفترية القيمة
              

              القيمة منخفضة غير متأخرات
              ٦ – ١ درجة

  ٢٧,٧٩٨  -  -  ٧,٩٢٠  ١٩,٨٧٨  -  معتدلة إلى منخفضة
              ٨ – ٧ درجة
  ٧,٩٨٧  -  -  ٥٥٣  ٧,٤٣٤  -  المتابعة تحت

              :من يتكون المستحق
  ١٥,٩٢١  -  -  ٤,١٧٢  ١١,٧٤٩  -  يوما ٣٠ حتى/ إلى
  ٥,٠٣٣  -  -  ٢,٥٢٩  ٢,٥٠٤  -  يوماً  ٦٠ – ٣٠
  ١٢,٧٢٩  -  -  ٩٦٨  ١١,٧٦١  -  يوما ٩٠ – ٦٠
  ١,٠١١  -  -  ٤٩٩  ٥١٢  -  يوماً  ١٨٠ – ٩٠
  ١,٠٩١  -  -  ٣٠٥  ٧٨٦  -  يوماً  ١٨٠ من أكثر

  ٣٥,٧٨٥  -  -  ٨,٤٧٣  ٢٧,٣١٢  -  الدفترية القيمة
              

              القيمة منخفضة وغير متأخرة غير
              ٦ – ١ درجة

  ٣٩٩,٢٤٣  -  ٣٤,٢٧٧  ٣٥,٧٤٨  ٢٥٣,٢١٢  ٧٦,٠٠٦  معتدلة إلى منخفضة
              ٨ – ٧ درجة
  ١٢,٣٧٤  -  -  -  ١٢,٣٧٤  -  المتابعة تحت
  ٢,٨٨٤  ٢,٨٨٤  -  -  -  -  مصنفة غير

  ٤١٤,٥٠١  ٢,٨٨٤  ٣٤,٢٧٧  ٣٥,٧٤٨  ٢٦٥,٥٨٦  ٧٦,٠٠٦  الدفترية القيمة
              :منھا ُيطرح

         في لWنخفاض الجماعي المخصص
  (٣,٩١٩)  -  -  (٤٤٢)  (٣,٤٧٧)  -  القيمة

  ٤٦٠,٣٤٢  ٨,٨٢٤  ٣٥,٩٧٨  ٤٣,٧٧٩  ٢٩٥,٧٥٥  ٧٦,٠٠٦  ا9جمالي
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  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤

  
 مخاطر ا%ئتمان (يتبع)

  
  موجودات مالية منخفضة القيمة

إن الموجودات المالية منخفضة القيمة ھي تلك التي يحددھا البنك على إفتراض عدم مقدرته على التحصيل الكلي أو الجزئي 
التعاقدية لتلك التعرضات. بصفة عامة، يتم تصنيف مخاطر ھذه الموجودات بين للمبالغ واKرباح المستحقة وفقاً للشروط 

، وبالنسبة للموجودات المالية اKخرى يتم تقييم ا�نخفاض في القيمة على أساس فردي لكل تعرض بناءاً على ١٠أو  ٩درجة 
  النظام الداخلي لتصنيف درجات مخاطر ا�ئتمان بالبنك.

  
  كن غير منخفضة القيمةول السداد تعرضات متأخرة

تتعلق ھذه التعرضات بموجودات التمويل التي إنقضى موعد إستحقاق أرباحھا أو أصولھا التعاقدية ولكن يعتقد البنك بأنه من 
غير المناسب إحتساب إنخفاض في قيمتھا وذلك بناءاً على توقعاته بتحصيل ھذه المبالغ مستقب�ً، أو مستوى الضمان المتوفر 

  تحصيل ھذه المبالغ المستحقة. أو مراحلة
  

  تسھي1ت تم إعادة التفاوض عليھا
والغير معّرضة لQنخفاض في قيمتھا تسھي�ت تم إعادة التفاوض عليھا خ�ل السنة  السداد تشمل التعرضات الغير متأخرة

ألف دينار بحريني) والتي ستـُستـَحق وفقاً لشروط الدفع اKصلية.  ٣٢,٩١٠: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٤٩,٢٧٦بلغت 
تتطلب شروط إعادة التفاوض عادة إما سداد اKرباح المستحقة على التسھي�ت حتى تاريخه أوسداد جزء من مبلغ التمويل أو 

تم إعادة التفاوض عليھا الحصول على ضمانات إضافية للتغطية، أو جميع ھذه الشروط معاً. تكون ھذه التسھي�ت التي 
، من إجمالي ٢٠١٥ديسمبر  ٣١عرضة �عادة تقييم ا�ئتمان وللمراجعة المستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر. بتاريخ 

تشكل اKقساط المتأخرة  ألف دينار بحريني) ٣٥,٧٨٥: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٦٠,٧٥٨ التسھي�ت المتأخرة والبالغة 
  ألف دينار بحريني). ١٤,١٠٨: ٢٠١٤ألف دينار بحريني فقط ( ٣٠,٢٠٤مبلغ 

  
  مخصصات ا نخفاض في القيمة

بصفة فردية. يتم ذلك  ١٠و  ٩يقوم البنك بإحتساب مخصصات لQنخفاض في القيمة على الموجودات المصنفة ضمن درجة 
ھذه الموجودات وقيمة الضمانات المتوفرة. قام البنك بعمل  بناءاً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من

مخصص على أساس جماعي لخسائر ا�نخفاض في القيمة بناءاً على تقديرات ا�دارة لخسائر حدثت ولكن لم يتم التعرف 
  عليھا نظراً للظروف ا�قتصادية وا�ئتمانية الحالية.

  
  سياسة الشطب

يقوم البنك بشطب أي موجودات أو إستثمارات (بعد خصم أي مخصصات إنخفاض في القيمة) بعد التأكد من أن ھذه 
الموجودات أو ا�ستثمارات غير قابلة للتحصيل. يتم التوصل إلى ھذا القرار بعد اKخذ في ا�عتبار لمعلومات متوفرة 

إلى عدم مقدرته على دفع إلتزاماته، أو أن المبالغ المحصلة من كحدوث تغيرات جوھرية للوضع المالي للطرف ا`خر تؤدي 
 ٩٣٣الضمان غير كافية لسداد كامل مبلغ ا�لتزام. خ�ل السنة، قام البنك بشطب تسھي�ت مالية مقابل مخصصات بمبلغ 

  .بالكامل القيمة في ا�نخفاض بمخصصات تغطيتھا تمت والتيألف دينار بحريني) ٢,٤٦٦ : ٢٠١٤( بحريني دينار ألف
  

  الضمانات
يحتفظ البنك بضمانات تتعلق بموجودات التموي�ت وذمم مدينة تتعلق بموجودات مشتراة لغرض التأجير على ھيئة رھن 
عقاري، أو أوراق مالية ُمدرجة أو غير ُمدرجة، أو أصول وضمانات أخرى. تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الرھن 

التمويل، وتتم مراجعتھا وتحديثھا بصفة دورية غالباً ماتكون سنوية. غالباً ]يتم ا�حتفاظ برھن مقابل  المقـّيمة بتاريخ
التعرض لمخاطر من بنوك ومؤسسات مالية أخرى. تم بيان تقديرات القيمة العادلة للرھن والضمانات اKخرى المحتفظ بھا 

ن ذلك قيمة الضمانات المالية من البنوك، و]يتضمن الضمانات من في مقابل الموجودات المالية في الجدول التالي. ويتضم
الشركات واKفراد إذ أنه من الصعب تحديد قيمھا. قيمة الضمانات التي تم إعتبارھا لغرض ا�فصاح مقيدة إلى حد 

  التعرضات.
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  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤

  
 مخاطر ا%ئتمان (يتبع)

 (يتبع) الضمانات
  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في  

 موجودات  
  التموي1ت

 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجير

(شاملة 
 أقساط

 إيجارات
  )مستحقة

 موجودات    ا.جمالي
  التموي5ت

 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجير
(شاملة 
 أقساط

 إيجارات
  )مستحقة

  ا9جمالي

 منخفضة موجودات مقابل
  القيمة

              

  ٤,٩٥١  -  ٤,٩٥١    ٣,٧٣٠  ١٩٠  ٣,٥٤٠  عقارات
  -  -  -    -  -  -  ملكية حقوق أسھم

  -  -  -    ٤٦٣  -  ٤٦٣  أخرى
                

 متأخرة موجودات مقابل
 غير ولكن السداد

        القيمة منخفضة

  

      
  ١٩,١٦٦  ٧,٤٢٦  ١١,٧٤٠    ٣٨,٧٤٣  ٨,٨٤٤  ٢٩,٨٩٩  عقارات

  ١,٨٩٩  -  ١,٨٩٩    -  -  -  ملكية حقوق أسھم
  ٥,٥٨٦  -  ٥,٥٨٦    ٤,٧٠٦  -  ٤,٧٠٦  أخرى

                
 غير موجودات مقابل

 وغير السداد متأخرة
        القيمة منخفضة

  

      
  ١١٧,٠٨٠  ٣٧,٢٠٧  ٧٩,٨٧٣    ١٣٥,٣٩٨  ٦١,٠٥٦  ٧٤,٣٤٢  عقارات

  ٦,٦٩٥  -  ٦,٦٩٥    ٢٩٨  -  ٢٩٨  ملكية حقوق أسھم
  ٤٩,٣٥٢  -  ٤٩,٣٥٢    ٤٠,٢٥٨  -  ٤٠,٢٥٨  أخرى

  ٢٠٤,٧٢٩  ٤٤,٦٣٣  ١٦٠,٠٩٦    ٢٢٣,٥٩٦  ٧٠,٠٩٠  ١٥٣,٥٠٦  ا.جمالي
  
: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما% ١٠٧.٨٠معدل متوسط تغطية الضمان على التسھي�ت ا`منة نسبة  بلغ

١٠٩.٤٩.(%  
  

  .٣٢لتحليل تمركز الموجودات والمطلوبات، راجع إيضاح رقم 
  

المشتراة لغرض التأجير حسب القطاع يقوم البنك بمراقبة تمركز مخاطر ا�ئتمان لموجودات التموي�ت والموجودات 
  .والموقع الجغرافي
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  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤

  
 مخاطر ا%ئتمان (يتبع)

  
 :البياناتالجدول التالي يبين تحليل تمركزات مخاطر ا�ئتمان في تاريخ إعداد ھذه 

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في  القطاعي التمركز

 موجودات  
  التموي1ت

 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجير

(شاملة 
 أقساط

 إيجارات
  )مستحقة

 موجودات    ا.جمالي
  التموي5ت

 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجير
(شاملة 
 أقساط

 إيجارات
  )مستحقة

  ا9جمالي

                
             المصرفي القطاع
  ٤١,٧٨٤  ٥٠١  ٤١,٢٨٣    ٢٧,٧٠٨  -  ٢٧,٧٠٨  والمالي

                
                :العقاري القطاع

  ٨١,٦١٩  ٤٣,٢٧٨  ٣٨,٣٤١    ٧٤,٥٩٢  ٦٨,١١٨  ٦,٤٧٤  عقارات -
  ٤,١٦٢  -  ٤,١٦٢    ١٩,٦٩٠  -  ١٩,٦٩٠  تطوير بنية تحتية -
  ١٠,٦٣٩  -  ١٠,٦٣٩    ٢٣,٥٥٨  -  ٢٣,٥٥٨  أراضي -
                

  ٣٧,٠١٢  -  ٣٧,٠١٢    ٣٧,٣٣٤  -  ٣٧,٣٣٤  إنشاءات
  ٨٧,٩٢٨  -  ٨٧,٩٢٨    ١١٢,٤٥٥  -  ١١٢,٤٥٥  متاجرة
  ١٦,٣٩٩  -  ١٦,٣٩٩    ١٣,٤٤٦  -  ١٣,٤٤٦  تصنيع
  ٥٩,٩٩١  -  ٥٩,٩٩١    ٧٩,٠٣١  ٩٨٢  ٧٨,٠٤٩  أخرى

  ٣٣٩,٥٣٤  ٤٣,٧٧٩  ٢٩٥,٧٥٥    ٣٨٧,٨١٤  ٦٩,١٠٠  ٣١٨,٧١٤  الدفترية القيمة إجمالي

  

  مخاطر السداد
ينشأ عن أنشطة البنك مخاطر عند سداد المعام�ت وعمليات المتاجرة. مخاطر السداد ھي مخاطر الخسائر التي قد تنتج  قد

  عن فشل شركة ما في دفع إلتزاماتھا كتسديدات نقدية، أوأدوات مالية وموجودات أخرى متفق عليھا حسب العقد.

مان ومراقبة الحدود ا�ئتمانية التي تم ذكرھا سابقاً. يتطلب قبول تشكل حدود السداد جزءاً من عملية الموافقة على ا�ئت
  مخاطر السداد على متاجرات خالية من السداد موافقة خاصة من قسم إدارة المخاطر على المعاملة أو الطرف ا`خر.

  مخاطر السيولة
أن يتم تسديدھا نقداً أو بموجودات مالية تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة البنك على سداد إلتزاماته المالية والتي إما 

  أخرى.
  

  إدارة مخاطر السيولة
يھدف البنك من خ�ل إدارته للسيولة إلى التأكد قدر ا�مكان من توافر السيولة في جميع اKحوال لسداد إلتزاماته عند حلول 

  لمخاطرة بالسمعة التجارية للبنك.أجلھا، سواء في الظروف ا�عتيادية أو الصعبة، دون تكّبد خسائر غير مقبولة أو ا

تقوم إدارة الرقابة المالية في البنك بجمع البيانات من كٍل من إدارة الخزينة ووحدات العمل اKخرى ذات الع�قة حول وضع 
مستقبلية السيولة لموجوداتھا وإلتزاماتھا المالية وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة اKخرى الناشئة من اKنشطة التجارية ال

المتوقعة. تقوم إدارة الرقابة المالية بإب�غ إدارة الخزينة بھذه المعلومات والتي تقوم بدورھا بإدارة محفظة الموجودات السائلة 
قصيرة اKجل بالبنك، والمكونة على نحو كبير من ودائع قصيرة اKجل لدى بنوك وتسھي�ت أخرى بين البنوك، لضمان 

  افية في جميع اKحوال.إحتفاظ البنك بسيولة ك
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  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤

  
 مخاطر السيولة (يتبع)

  
 (يتبع) السيولة مخاطر إدارة

  
تقوم إدارة الرقابة المالية بمراقبة السيولة على نحو يومي. يمتلك البنك خطة طوارئ بالنسبة للسيولة، حيث يتم إختبار 

جھد منتظمة على مختلف السيناريوھات. تخضع جميع سياسات عناصر ھذه الخطة بشكل دوري. يتم تنفيذ إختبارات 
وإجراءات السيولة للُمراجعة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بالبنك ويتم الموافقة على ھذه السياسات 

إتخاذھا  وا�جراءات من قبل اKشخاص المخولين بذلك. يتم تقديم تقرير ملخص يتضمن أية إستثناءات وإجراءات ع�جية تم
  إلى أعضاء لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات.

  
  التعرضات المتعلقة بمخاطر السيولة

 ھذه �حتساب. السيولة مخاطر �دارة البنك يستخدمه رئيسياً  مقياساً  العم�ء ودائع إلى السائلة الموجودات صافي نسبة تعتبر
في  واستثمارات مالية مؤسسات لدى الودائع وعلى البنوك أرصدةو النقد على السائلة الموجودات صافي يحتوي النسبة،

 من ودائع وعلى جارية، حسابات من العم�ء ودائع تتكون حين في ، مالية، مؤسسات من الودائع خصم بعدالصكوك 
  .ا�ستثمار حسابات أصحاب حقوق وعلى وأفراد مالية غير مؤسسات

إلى ودائع العم�ء كما في تاريخ إعداد ھذه البيانات المالية وخ�ل  فما يلي بيان تفاصيل نسبة صافي الموجودات السائلة
  السنة:

  
  ٢٠١٥  

%  
  ٢٠١٤  

%  
       

  ٢٣.٠٣    ٢٠.٩٥  ديسمبر ٣١
  ٢٨.٤٩    ٢٦.٨٦  للفترة المتوسط

  ٣٤.٧٩    ٣٢.٣٠  للفترة اQقصى الحد
  ٢٣.٠٣    ٢٠.٩٥  للفترة اQدنى الحد

  
  .٣١لمواعيد إستحقاق الموجودات والمطلوبات راجع ا�يضاح رقم 

  
 مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في تغير اKسعار، كمعدل الربح، وأسعار أسھم حقوق الملكية، وأسعار صرف العم�ت اKجنبية، 
قيمة أدواته المالية. تتكون مخاطر السوق  وھامش ا�ئتمان والتي لھا تأثير على إيرادات البنك، أو تدفقاته النقدية المستقبلية أو

من ث�ثة أنواع: مخاطر عم�ت، ومخاطر معدل الربح ومخاطر اKسعار اKخرى. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو 
  إدارة والتحكم في تعرضات البنك لمثل ھذه المخاطر في الحدود المقبولة مع تحقيق عوائد مجزية على ھذه المخاطر.

  
  اطر السوقإدارة مخ

يقوم البنك بفصل تعرضاته لمخاطر السوق بين محفظتين إحداھما للمتاجرة واKخرى لغير المتاجرة. ]يوجد لدى البنك 
مراكز متاجرة في أسھم حقوق الملكية أو السلع والمصدر الرئيسي للمخاطر التي يتعرض لھا البنك ھي تعرضات للعم�ت 

  اKجنبية وفجوة معدل الربح.

البنك بإجراء أية متاجرة في العم�ت اKجنبية. كما ]يقوم بالمتاجرة في مشتقات العم�ت اKجنبية. مع ذلك، يدخل ]يقوم 
البنك في معام�ت �دارة مخاطر العم�ت اKجنبية متوافقة مع أحكام الشريعة ا�س�مية بھدف التحوط من المخاطر 

قاً لمبادئ إدارة المخاطر. تقوم إدارة الخزينة بإحتساب جميع إيرادات وخسائر ا�قتصادية وتغطية المراكز المفتوحة الھامة وف
العم�ت اKجنبية الناشئة عن تعام�ت العم�ء وإعادة تقييم الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي. وتقع مسئولية 

  متابعة وإدارة ھذه المخاطر أيضاً على إدارة الخزينة.

جودات والمطلوبات بالبنك مسئولة كلياً عن إدارة مخاطر السوق. إن قسم إدارة المخاطر مسئول عن إن لجنة إدارة المو
وضع سياسات مفصلة �دارة المخاطر (خاضعة للمراجعة وا�عتماد من قبل الجھة المختصة) في حين أن إدارة الرقابة 

  المالية مسئولة عن المتابعة اليومية لتنفيذ ھذه السياسات.
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  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤

  
 مخاطر السوق (يتبع)

  
  محافظ غير تجارية –التعرض لمخاطر معدل الربح 

الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ غير التجارية ھو خطر الخسائر الناتجة عن تقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية 
الربح السوقية. تتم إدارة مخاطر معدل الربح بصفة رئيسية عبر أو القيم العادلة لMدوات المالية بسبب تغّير في معد]ت 

متابعة فجوات معدل الربح وعن طريق الحصول على حدود معتمدة مسبقاً �عادة التسعير. تقوم لجنة إدارة الموجودات 
  تابعة اليومية.والمطلوبات بالبنك بمتابعة ا�لتزام بھذه الحدود ويقوم قسم إدارة المخاطر بمساعدتھا في أعمال الم

  
  :٢٠١٥ديسمبر  ٣١فيما يلي ملخص بمركز فجوة ھامش الربح للبنك كما في 

  
 ٣ لغاية  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  شھور
 ٦إلى  ٣

  شھور
شھور  ٦

  إلى سنة
 ٣إلى  ١

  سنوات
 ٣ من أكثر

  سنوات
  ا.جمالي

              
              الموجودات

  ٤٣,٩٥٣  -  -  ١٦٠  -  ٤٣,٧٩٣  ودائع لدى مؤسسات مالية  
  ٣١٨,٧١٤  ١٤٢,٨٧٨  ٧٧,٨٦٩  ٣٤,٣١٦  ١٦,٩٣٨  ٤٦,٧١٣  موجودات التموي5ت

              موجودات مشتراة لغرض التأجير (شاملة
  ٦٩,١٠٠  ٦٨,٠٩٥  ٤٧٢  -  -  ٥٣٣  أقساط إيجار مستحقة)

  ٦٣,٥٣٣  -  -  -  -  ٦٣,٥٣٣  (صكوك) مالية أوراق في إستثمارات

  ٤٩٥,٣٠٠  ٢١٠,٩٧٣  ٧٨,٣٤١  ٣٤,٤٧٦  ١٦,٩٣٨  ١٥٤,٥٧٢  مجموع الموجودات الحساسة لمعدل الربح
              

              المطلوبات وحسابات ا.ستثمار
  ٤٧,٠٠٧  -  ١٤,٩٧٢  -  ١,٥٢٥  ٣٠,٥١٠  ودائع من مؤسسات مالية

  ٤٨,٣١١  ١,٥٩٣  ١,٥٠٤  ٢٢,٦٣٦  ٨,٣٦٨  ١٤,٢١٠  ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد
  ٧,٦٩٤  -  -  -  -  ٧,٦٩٤  حسابات جارية للعم5ء

  ٣٧١,٢٧١  ١١٠,٥٤٢  ٢٦,٥١٧  ٤٧,٧٧٤  ٣٥,٢٧٣  ١٥١,١٦٥  ا9ستثمار حسابات أصحاب حقوق

              مجموع المطلوبات وحسابات ا.ستثمار
  ٤٧٤,٢٨٣  ١١٢,١٣٥  ٤٢,٩٩٣  ٧٠,٤١٠  ٤٥,١٦٦  ٢٠٣,٥٧٩  الحساسة لمعدل الربح

  ٢١,٠١٧  ٩٨,٨٣٨  ٣٥,٣٤٨  )٣٥,٩٣٤(  )٢٨,٢٢٨(  )٤٩,٠٠٧(  فجوة معدل ھامش الربح
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  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤

  
 مخاطر السوق (يتبع)

  
  محافظ غير تجارية (يتبع) –التعرض لمخاطر معدل الربح 

  
 ٣ لغاية  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  شھور
 ٦إلى  ٣

  شھور
شھور  ٦

  إلى سنة
 ٣إلى  ١

  سنوات
 ٣ من أكثر

  سنوات
  ا9جمالي

              
              الموجودات

  ٧٦,٠٠٦  -  -  -  -  ٧٦,٠٠٦  ودائع لدى مؤسسات مالية  
  ٢٩٥,٧٥٥  ١٣٣,٩٠٠  ٦٥,٦٥٦  ٢٠,٣٣٦  ٢٣,١٩٩  ٥٢,٦٦٤  موجودات التموي5ت

        موجودات مشتراة لغرض التأجير (شاملة
  ٤٣,٧٧٩  ٤٢,٤١٩  ٨٢٩  ٥٣١  -  -  أقساط إيجار مستحقة)

  ٣٥,٩٧٨  -  -  -  -  ٣٥,٩٧٨  (صكوك) مالية أوراق في إستثمارات

  ٤٥١,٥١٨  ١٧٦,٣١٩  ٦٦,٤٨٥  ٢٠,٨٦٧  ٢٣,١٩٩  ١٦٤,٦٤٨  لمعدل الربحمجموع الموجودات الحساسة 
              

              المطلوبات وحسابات ا9ستثمار
  ٥٠,٢٠٨  -  ١٦,٨٢٨  ٣,٠٥٤  -  ٣٠,٣٢٦  ودائع من مؤسسات مالية

  ٤٣,٧٨٢  ١,١٧٣  ٥,٨٣٠  ٩,١٥٦  ٥,٠٥٦  ٢٢,٥٦٧  ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد
  ١,٤٢٩  -  -  -  -  ١,٤٢٩  حسابات جارية للعم5ء

  ٣٣٨,٩٣٤  -  ١٠٤,١٣١  ٥٥,٦١٠  ٤٩,٧٠٥  ١٢٩,٤٨٨  ا9ستثمار حسابات أصحاب حقوق

        مجموع المطلوبات وحسابات ا9ستثمار
  ٤٣٤,٣٥٣  ١,١٧٣  ١٢٦,٧٨٩  ٦٧,٨٢٠  ٥٤,٧٦١  ١٨٣,٨١٠  الحساسة لمعدل الربح

  ١٧,١٦٥  ١٧٥,١٤٦  )٦٠,٣٠٤(  (٤٦,٩٥٣)  (٣١,٥٦٢)  (١٩,١٦٢)  فجوة معدل ھامش الربح
  
  

تتم إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة معدل ھامش الربح عن طريق متابعة حساسية موجودات ومطلوبات البنك 
المالية تجاه السيناريوھات المتعددة لمعدل الربح المعياري وغير المعياري. تشتمل السيناريوھات المعيارية والتي يتم إعتبارھا 

نقطة من ا�رتفاع أو  ٥٠ن ا�نخفاض أو ا�رتفاع المتوازي مع جميع منحنيات العوائد و نقطة م ١٠٠بصورة شھرية على 
  ا�نخفاض مع منحنيات العوائد.

  
فيما يلي تحليل لحساسية البنك تجاه إرتفاع أو إنخفاض معد]ت الربح (على إفتراض ثبات العوامل المتغيرة اKخرى المؤثرة 

  بيان المركز المالي):على منحنيات العوائد والثبات في 
  

نقطة  ١٠٠  
إرتفاع أو 

  إنخفاض متوازي

نقطة إرتفاع  ٥٠  
  أو إنخفاض

        
  ١٠٥±      ٢١٠±   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في
  ٨٦±     ١٧٢±   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في
  
  
  

إستثمارية قصيرة تقوم إدارة الخزينة بإدارة مراكز مخاطر معدل الربح للَمحافظ غير التجارية، حيث تستخدم أدوات مالية 
  اKجل، وودائع لدى البنوك وودائع من البنوك �دارة المركز الناشىء من أنشطة البنك غير التجارية.
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  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤

  
 مخاطر السوق (يتبع)

  
  

  التعرض إلى مخاطر أسعار صرف العم1ت ا�جنبية
اKدوات المالية جراء تغير أسعار صرف العم�ت اKجنبية. لدى مخاطر العملة ھي المخاطر الناشئة من تغّير قيمة 

  ديسمبر: ٣١المجموعة صافي تعرضات جوھرية مقيـّمة بالعم�ت اKجنبية كما في 
  

  ٢٠١٥  
  يعادلھا بما

  البحريني بالدينار

  ٢٠١٤  
  يعادلھا بما

  البحريني بالدينار
        

  ١١٥,٢٧٨    ٣٤,٥٦٣  *أمريكي دوDر
  ١٦,٦٧٦    ١٤,٥٧٨  *اQخرى الخليجي التعاون مجلس دول عم5ت

   ٥,٠٣٠    ٤,٧٦١  يورو
   ٤,٦٠٨    ٤,٦٠٨  أسترالي دوDر
   ٣,٢٦١    ٤,٢٩٧  كويتي دينار
   ١,٤٩٣    ٢,٠٦٤  إسترليني جنيه

  ١٨    ٣٨  ھندية روبية
  

التعاون الخليجي (*) ]توجد أي مخاطر من أسعار الصرف للتعرضات المرتبطة بالدو]ر اKمريكي وعم�ت دول مجلس 
 اKخرى وذلك Kن الدينار البحريني وعم�ت دول مجلس التعاون الخليجي اKخرى مرتبطة بالدو]ر اKمريكي.

  
تتم إدارة مخاطر سعر صرف العم�ت اKجنبية مقابل صافي حدود التعرضات عن طريق متابعة حساسية الموجودات 

المتعددة Kسعار صرف العم�ت اKجنبية. تشتمل السيناريوھات المعيارية والتي والمطلوبات المالية للبنك تجاه السيناريوھات 
% إرتفاع أو ھبوط في معد]ت سعر صرف العم�ت اKخرى غير الدو]ر ٥يتم إعتبارھا بصورة شھرية على نسبة 

  اKمريكي وعم�ت دول مجلس التعاون الخليجي.
  

ا�نخفاض في معد]ت أسعار صرف العم�ت اKجنبية (على إفتراض ثبات  فيما يلي تحليل حساسية البنك إلى ا�رتفاع أو
  جميع العوامل المتغيرة اKخرى، وبشكل أساسي، معد]ت الربح):

  
  ٢٠١٥  

  يعادلھا بما
  البحريني بالدينار

  ٢٠١٤  
  يعادلھا بما

  البحريني بالدينار
        

  ٢٥١±      ٢٣٨±   يورو
  ٢٣٠±      ٢٣٠±   أسترالي دوDر
  ١٦٣±      ٢١٥±   كويتي دينار
  ٧٥±      ١٠٣±   إسترليني جنيه

  ١±      ٢±   ھندية روبية
  
  

  محافظ غير تجارية –التعرضات إلى مخاطر أسعار السوق ا�خرى 
يقوم قسم إدارة المخاطر بمتابعة مخاطر ا�ئتمان لQستثمارات في ديون بصورة دورية، غير أن ھذه المخاطر ليست 

  العامة والوضع المالي للبنك. جوھرية مقارنة بالنتائج
  

تتعرض إستثمارات المجموعة في اKسھم غير الُمسّعرة والتي تظھر بالتكلفة لمخاطر التغير في قيمتھا. راجع ا�يضاح رقم 
 ةمسعروالمتعلق بالتقديرات المحاسبية الھامة والقرارات التي تم إتخاذھا لتقييم إنخفاض قيمة ا�ستثمار في اKسھم غير ال ٢٤

والتي تظھر بالتكلفة. تقوم المجموعة بإدارة التعرضات لمخاطر اKسعار اKخرى عن طريق المراقبة المستمرة Kداء ھذه 
  اKوراق المالية. يتم إعداد تقييم لMداء بشكل ربع سنوي وُيعرض على لجنة ا�ستثمار وا�ئتمان بمجلس ا�دارة.
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  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤
  

 السوق (يتبع)مخاطر 
  
  
  
  
  

 مخاطر التشغيل
ائر الناجمة عن فشل في اKنظمة والتحكم، وعمليات إحتيال وأخطاء بشرية، التي قد تؤدي مخاطر التشغيل ھي مخاطر الخس

إلى خسائر مالية وخسائر للسمعة، وما يتبعھا من ُمساء]ت قانونية ورقابية. يقوم البنك بإدارة مخاطر التشغيل من خ�ل إتباع 
الداخلية، بما في ذلك التدقيق الداخلي ورقابة ا�لتزام. تقع  أنظمة رقابة داخلية مناسبة، وتأصيل مبدأ فصل المھام والرقابة

مسئولية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر التشغيلية في البنك على قسم إدارة المخاطر. لدى البنك سياسة معتمدة للقيام بھذه 
  المھام حيث تتوافر جميع البنى التحتية والتنظيمية والمادية للقيام بھا.

  
عملية تقييم ذاتية لمراقبة مخاطر العمليات في معظم أقسام البنك لتحديد مجا]ت المخاطر الرئيسية والمؤشرات إستكمل البنك 

والمحفزات الرئيسية لتلك المخاطر. سيقوم البنك بمواصلة عملية التقييم الذاتية ھذه على فترات منتظمة ولجميع اKقسام 
لي لمراقبة ھذه المحفزات وتسجيل الخسائر المحققة والخسائر التي كان با�مكان التابعة له. يستخدم البنك برنامجاً للحاسب ا`

تفاديھا. يھدف البنك على المدى المتوسط في إعداد بيانات موثوقة إحصائياً لرفع مستوى اKساليب المتطورة لمراقبة مخاطر 
  لية.العمليات Kجل ممارسة أفضل �دارة المخاطر والحد من ا�لتزامات الرأسما

  
  إدارة رأس المال

يقوم مصرف البحرين المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال البنك بصورة شاملة. لتنفيذ المتطلبات الحالية لرأس 
إلى إجمالي  المال، يطلب مصرف البحرين المركزي من البنك المحافظة على معدل محدد �جمالي رأس المال نسبةً 

 ٣ن متطلبات كفاية رأس المال لمصرف البحرين المركزي مبنية على مبادئ بازل الموجودات الموزونة بالمخاطر. إ
  وإرشادات مجلس الخدمات المالية ا�س�مية.

  
  ينقسم رأس مال البنك التنظيمي إلى فئتين:

 ١ العاديةحقوق الملكية  فئة تشمل. (١)والفئة ا�ضافية  ١ حقوق الملكية العادية فئةالفئة اKولى لرأس المال، وتتضمن  •
 والتيلMغراض التنظيمية،  وا�حتياطيات المعلنة  عادية كأسھم التصنيفأسھم رأس المال العادية والتي تستوفي  على

الموحدة   البنوكواKسھم العادية الصادرة عن  ،ع�وة إصدار اKسھم وا�حتياطيات العامة وا�حتياطي القانوني تشمل
 شھرةلبا راف ثالثة. با�ضافة إلى اKرباح المستبقاة بعد التسويات التنظيمية المتعلقةتمسك بھا أط والتيللبنك  التابعة

 (١)الفئة ا�ضافية تشمل البنود التي تتضمنھا حقوق الملكية والتي تـُعالج بصورة مختلفة Kغراض كفاية رأس المال. و
 التابعةعن البنوك الموحدة   الصادرةواKدوات  ،(١)ا�ضافية  الفئةضمن أدوات  إدراجھا معايير تستوفي التياKدوات 

والتسويات التنظيمية ( ،(١)ا�ضافية  الفئةالتصنيف ضمن  معايير تستوفي التيو ثالثة أطراف بھا تمسك والتي للبنك
   ).(١)ا�ضافية  الفئةالمطبقة ]حتساب 

  
 لرأس الثانية الفئة ضمن تصنيفھا معايير تستوفي والتيالصادرة عن البنك  اKدواتالفئة الثانية لرأس المال، وتتضمن  •

 للبنك التابعة الموحدة البنوك عن الصادرةواKدوات  ،وفائض اKسھم الناتج من إصدار الفئة الثانية لرأس المال المال،
العامة  والمخصصات المال، لرأس الثانية الفئة ضمن تصنيفھا معايير تستوفي والتي ثالثة أطراف بھا تمسك والتي

حتياطي إعادة تقييم اKصول من إعادة تقييم الموجودات الثابتة وإ غير محددة على التمويل الخسائرالمحتفظ بھا مقابل  
 .الثانية لرأس المال الفئة ]حتساب المطبقة التنظيمية والتسويات اKدوات وأغراض

  
 المفعول سارية ستكون الخصومات انرأس المال.  كفايةالمنصوص عليھا في نماذج  للحدودالتنظيمية تخضع  التسويات

 لبعض. تنص اللوائح على أوزان مخاطر أعلى ٢٠١٨إلى  ٢٠١٥ا]نتقالية من  الترتيباتعلى مراحل من خ�ل 
خدمة الرھونات،  حقوقبة لبعض البنود كالشھرة على تسويات تنظيمية مطلولا .الجوھرية الحدودالتعرضات التي تفوق 

 وأصول الصلة، ذات التورق معام�ت بيع من والربح النقدية، التدفقات تحوط واحتياطيالضرائب المؤجلة،  وموجودات
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الحيازات المتبادلة في اسھم  وإجمالي الخاصة، البنك أسھم في وا]ستثمار المحددة، التقاعد منافعومطلوبات صندوق 

 التوحيد نطاق خارج ھي التيالمؤسسات المصرفية والمالية، وا]ستثمار في أسھم المؤسسات المصرفية والمالية 
الصادرة لرأس مال المؤسسة،  حقوق الملكية العادية % من أسھم١٠] يملك البنك أكثر من  وحيث التنظيمي،

  .  التنظيمي التوحيد نطاق خارج ھي التي والمالية المصرفية ؤسساتالمجوھرية في رأس مال  واستثمارات
  
  

  (يتبع) المخاطر إدارة. ٣٤
 

  (يتبع) إدارة رأس المال
  

أنظمة دليل  لمتطلباتوفقا  بحرينيدينار  الف ١٠,٢٢٩البنك بعمل تسويات تنظيمية بمبلغ  قامديسمبر،  ٣١ في كما
  مصرف البحرين المركزي.

  
الموزونه الموجودات يتم تصنيف عمليات المصرف على أساس دفاتر متاجره أو ضمن دفاتر المصرف، و يتم تحديد 

ة و بناءاً على متطلبات محددة بحيث تعكس المستويات المختلفه للمخاطر المرتبطة بتعرضات الموجودات المضمنّ بالمخاطر 
  البيانات الماليه.الغير مضمّنة في 

  
  ديسمبر: ٣١لرأس مال البنك التنظيمي كما في فيما يلي بيان 

  
  ديسمبر ٣١  

 ٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١  

 ٢٠١٤  
       

  ٤٥٠,٨٩٤    ٥٨٥,٦٩٧  بالمخاطر الموزونة الموجودات إجمالي
        

       المال لرأس اQولى الفئة
  ١٠٢,١٣٣    ١١٦,٢٨١  اQولى قبل التعدي5ت التنظيمية العادية الملكية حقوق فئة -
 N/A    )١٠,٢٢٩(  التنظيمية التعدي5ت: يطرح -

 ١٠٢,١٣٣    ١٠٦,٠٥٢  التنظيمية التعدي5ت بعد العادية الملكية حقوق فئة

 -    -  )١( ا9ضافية فئة
 ٢,٩٩٧    ٤,١٨٨  المال لرأس الثانية الفئة
  ١٠٥,١٣٠    ١١٠,٢٤٠  التنظيمي المال رأس إجمالي

       الموزونة الموجودات إجمالي من مئوية كنسبة التنظيمي المال رأس إجمالي
 %٢٣.٣٢    %١٨.١١  بالمخاطر

  السيوله تغطية معدل
  المستقر التمويل صافي معدل
  المالي الرفع معدل

  
٩٦.٤٥% 
٧٦.١٤% 
٢٢.٨٦%    

N/A 
N/A 
N/A  

       
  

  البنك با�لتزام بجميع متطلبات رأس المال التي فـُرضت عليه من جھات خارجية خ�ل السنة.قام 
  

، وبناءاً على ذلك، ] يمكن مقارنة ھذه ٢قاً لمتطلبات بازل وف ٢٠١٤لسنة م�ءة رأس المال  قام المصرف بإحتساب معدل
  اKرقام مع السنة الحاليه.

  
  رأس المالتخصيص 

تـُعتبر المتطلبات الرقابية محركاً أساسياً في تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة. يسعى البنك من خ�ل سياسته 
في إدارة رأس المال إلى زيادة العائد المعّدل على المخاطر وإستيفاء جميع المتطلبات الرقابية. إن سياسة البنك في تخصيص 

  لمراجعة دورية من قبل مجلس ا�دارة.رأس المال خاضعة 
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  المقترحة التخصيصات. ٣٥

توزيع و )،ألف دينار بحريني ١٩: ٢٠١٤( ٢٠١٥سنة عن  زكاة دينار بحريني آ]ف ٧ تخصيص مبلغ يقترح مجلس ا�دارة
وھذه التخصيصات خاضعة لموافقة  مليون سھماً  ٥٠تمثل  أسھم منحهفي شكل مليون دينار بحريني)  ٥(% ٥ نسبةب رباحأ

  المساھمين في إجتماع الجمعية العمومية العادي القادم.الجھات الرقابية و
  
  

  ا لتزامات. ٣٦

  فيما يلي بيان بإلتزامات البنك التي تم التعاقد عليھا ضمن اKعمال ا�عتيادية:
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
       

   ٤١,٠٩٨    ٦٠,٩٩٤  موي5تت مديدلت مسحوبة غير إلتزامات
   ١٤,٩٠٢     ١٩,٩٨٤  مالية ضمانات

  ٥٦,٠٠٠    ٨٠,٩٧٨   
  

  با3داء إلتزامات
قد تدخل المجموعة في إلتزامات باKداء تتعلق ببعض مشاريع البنية التحتية التي تقوم بھا المجموعة وذلك ضمن اKنشطة 
ا�عتيادية للبنك. من عادة المجموعة نقل ھذه ا�لتزامات إلى الشركات التي تمتلك ھذه المشاريع متى أمكن ذلك. في رأي 

نتيجة أداء أي من  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ا�دارة، من غير المتوقع أن تكون ھناك مطلوبات مستحقة على المجموعة بتاريخ 
  مشروعاتھا.

  
  ا جتماعية المسئولية. ٣٧

  البنك بالوفاء بمسئولياته ا�جتماعية عن طريق تقديم التبرعات إلى مؤسسات إجتماعية وخيرية يقوم
  

  المقارنة أرقام. ٣٨

نتج عن ذلك ). وقد ٢رقم  يضاحإ(راجع  ٢٣تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنه لتتوافق مع تعدي�ت معيار المحاسبه رقم 
  البيانات الماليه الموحدة.تعدي�ت على بنود و إيضاحات أخرى ضمن 


