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يقدم بنك البحرين للتنمية مجموعة واسعة 

ومتكاملة من الخدمات املالية والتنموية املصممة 

لتلبية االحتياجات الخاصة باملؤسسات الصغرية 

واملتوسطة يف مملكة البحرين.

بدأ بنك البحرين للتنمية عملياته يف عام 
١٩٩٢ كمؤسسة مالية وتنموية متخصصة يف 
متويل وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

يف مملكة البحرين. وذلك بهدف تنويع 
القاعدة االقتصادية وخلق فرص عمل جديدة 

للبحرينيني وتشجيع ودعم أنشطة ريادة 
األعمال.

ومن خالل العمل املتواكب مع رؤية البحرين 
االقتصادية 2030، يتبىن بنك البحرين للتنمية 
استراتيجية ديناميكية وفاعلة لتحفيز مفهوم 

ريادة األعمال.

تتماشى هذه االستراتيجية مع رسالة البنك 
املتمثلة يف كونه شريكًا فاعاًل يف االستراتيجية 

الوطنية اخلاصة بدعم هذا القطاع.

نبذة عن البنك
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يتبنى بنك البحرين للتنمية 

اسرتاتيجية ديناميكية وفعالة 

لتشجيع ثقافة ريادة األعامل.

الرؤية
دعم املشاريع ذات العوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

اجملزية.

الرسالة
نشر وحتفيز ريادة األعمال واالبتكار يف مملكة البحرين من 

خالل تشجيع الكوادر البحرينية املتخصصة واملؤسسات واملرأة 
والشباب على تأسيس وتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة عرب 

تقدمي خدمات التمويل واالستشارات.
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5.992 6.113 7.996 6.701 6.398 صايف دخل التمويل اإلسالمي والفوائد
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امللخص املايل
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صايف الربح )اخلسائر(
)بآالف الدنانري البحرينية(

التمويل اإلسالمي والقروض للعمالء
)بآالف الدنانري البحرينية(

ملخص األداء التشغييل
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ودخل الفوائد )ألف دينار حبريين(
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تركز أنشطة بنك البحرين 

للتنمية عىل متويل وتطوير 

املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة باإلضافة إىل 

تشجيع ودعم أنشطة ريادة 

األعامل يف مملكة البحرين.
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نظرة عامة

بلغت اخلسائر الصافية اليت أفصح عنها البنك لعام 
2018 مبقداره 1.33 مليون دينار حبريين، وتعترب أقل 

بكثري من السنة املالية السابقة )2017: 7.67 مليون 
دينار حبريين(. مت حتقيق هذا االخنفاض يف صايف 
اخلسارة بشكل رئيسي بسبب االخنفاض يف رسوم 

خسائر االئتمان املتوقعة / واملخصصات بنسبة %51 
ومصروفات التشغيل بنسبة %19.

بلغ حجم امليزانية العمومية يف هناية عام 2018، 
158.21 مليون دينار حبريين، مشكاًل اخنفاضًا 

بنسبة 10% مقارنة بنهاية السنة املالية للعام السابق 
)2017: 176.17 مليون دينار حبريين(. ويعزى هذا 

االخنفاض بشكل رئيسي إىل سداد الودائع عالية 
التكلفة.

صايف التمويل اإلسالمي وإيرادات الفوائد 

اخنفض صايف إيرادات التمويل والفوائد اإلسالمية 
بقيمة 6.40 مليون دينار حبريين وبنسبة %5 

)2017: 6.70 مليون دينار حبريين( ويرجع ذلك 
أساسًا إىل اخنفاض حجم حمفظة التمويل.

اإليرادات األخرى

ارتفع إمجايل اإليرادات األخرى املُحصّلة خالل العام 
ليصل 3.79 مليون دينار حبريين )2017: 3.12 مليون 
دينار حبريين( ويعزى هذا االرتفاع بشكل رئيسي إىل 

االسترداد العايل من حمفظة التمويل اليت اخنفضت 
قيمتها وكذلك الربح من بيع إحدى االستثمارات.

مصروفات التشغيل

اخنفضت مصاريف التشغيل إىل 7.55 مليون دينار 
حبريين وبنسبة 19% مقارنة بالسنة املالية السابقة 

)9.34 مليون عام 2017( ويرجع ذلك أساسًا إىل 
إغالق بعض الفروع واخنفاض عدد املوظفني 

وممارسة رقابة صارمة على التكاليف.

خسائر / خسائر ائتمانية متوقعة

كانت الرسوم اإلمجالية جتاه خمصص اخلسائر / 
خمصصات االئتمان املتوقعة واخنفاض القيمة 

4.07 مليون دينار حبريين للسنة املنتهية يف 
31 ديسمرب 2018 أقل بكثري من السنة املالية السابقة 

)2017: 8.15 مليون دينار حبريين(.

حقوق امللكية

اخنفضت حقوق امللكية العائدة ملسامهي البنك، 
حيث بلغت 67.49 مليون دينار حبريين، مقارنة  

بالسنة املالية السابقة )72.69 مليون دينار حبريين(.

ويرجع ذلك وبشكل رئيسي حلساب التسوية 
االنتقالية لألرباح املستبقاة عند تطبيق املعيار الدويل 

للتقارير املالية 9 عند بداية السنة وكذلك اخلسائر 
املتكبدة هلذا العام. ومسامهي البنك هم كل من وزارة 

املالية )89.74%( واهليئة العامة للتأمني االجتماعي 
)5.13%( وصندوق التقاعد )%5.13(.

نسبة مالءة رأس املال

مقابل احلد األدىن لنسبة مالءة رأس املال 
اليت حددها مصرف البحرين املركزي والبالغة 

12.5%، بلغت النسبة يف هناية عام 2018: %46.56 
)2017: 39.80(.  حتدد النسبة، بناًء على إرشادات 

مصرف البحرين املركزي، واملتوافقة مع النسب 
اخلاصة بلجنة بازل لإلشراف املصريف، رأس املال 

الكلي املستويف للشروط اململوك ملؤسسة مقارنة 
باألصول املرجحة على أساس املخاطر. ويعزى 

التحسن يف نسبة مالءة رأس املال إىل التغيري يف 
ملف املخاطر حملفظة األصول.

االستعراض املايل
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1 .
خالـد الرميحـي

رئيس مجلس اإلدارة

مت تعيني السيد خالد الرميحي رئيسًا جمللس إدارة بنك 
البحرين للتنمية يف مارس 2016، كما مت تعيينه رئيسًا 

تنفيذيًا جمللس التنمية االقتصادية يف مارس 2015 
وكذلك رئيسًا جمللس إدارة إدامة يف ديسمرب 2017. 

ويشغل حاليًا عضوية جملس إدارة بنك البحرين الوطين، 
وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وهيئة البحرين 

للسياحة واملعارض، وهيئة جودة التعليم والتدريب 
وجملس إدارة جملس التنمية االقتصادية أيضًا.

عمل الرميحي ألكثر من 10 سنوات يف بنك انفستكورب، 
حيث شغل منصب العضو املنتدب، وعضو اللجنة 

اإلدارية، ورئيس قسم االستثمار للمؤسسات الذي يغطي 
عمالء انفستكورب يف منطقة اخلليج. وقبل انضمامه 
إىل انفستكورب عمل الرميحي ملدة 9 سنوات يف بنك 

»جي يب مورغان« حيث تقلد منصب رئيس قسم 
اخلدمات املصرفية اخلاصة يف منطقة اخلليج، كما 

شغل منصب رئيس جملس إدارة شركة مطار البحرين 
وعضوية جملس إدارة كل من شركة طريان اخلليج 

وشركة األوراق املالية واالستثمار )سيكو(. 

حيمل السيد خالد الرميحي درجة املاجستري يف 
السياسة العامة متخصصًا يف تطوير االقتصاد من 

جامعة هارفارد، ودرجة بكالوريوس العلوم يف املهام 
الدبلوماسية اخلارجية من جامعة جورج تاون يف 

واشنطن.

2 .
صباح خليل املؤيد

عضو

الشريك اإلداري يف »إنتلكت ريسورسز منجمنت« 
ذ.م.م.، وهي شركة استشارات إدارية. وتعد املؤيد 

شخصية مصرفية خمضرمة وبارزة، تدعو دومًا لتشجيع 
االبتكار والقيادة وريادة األعمال ضمن الصناعات 

واملؤسسات، كما أهنا متحدثة يف الكثري من احملافل 
والندوات اإلقليمية والدولية.  

حاصلة على شهادة البكالوريوس يف العلوم االقتصادية 
وإدارة األعمال من اجلامعة األمريكية يف بريوت، 

لبنان. ودرجة واملاجستري يف إدارة األعمال املالية من 
كلية »Kelastat« لألعمال، التابعة جلامعة »ديبول« - 

شيكاغو. كما حضرت دورات وبرامج اإلدارة التنفيذية يف 
كلية وارتون يف جامعة بنسلفانيا وكلية داردن يف جامعة 

فرجينيا يف الواليات املتحدة األمريكية.

شغلت السيدة صباح سابًقا منصب الرئيس التنفيذي 
لبنك اإلسكان يف البحرين. وهي تشغل حاليًا منصب 

عضو جملس إدارة شركة الزوردي للمجوهرات يف اململكة 
العربية السعودية )مدرجة يف البورصة( ورئيس جلنة 

التدقيق وعضو جلنة التدقيق يف بنك البحرين الوطين 
ورئيس جملس إدارة Flat 6 Labs البحرين  وعضو 
ورئيس اللجنة املالية واإلدارية جمللس أمناء اجمللس 

األعلى للتعليم بالبحرين، وعضو اجمللس االستشاري 
لكلية سليمان العليان إلدارة األعمال، اجلامعة األمريكية 

يف بريوت - لبنان. وعضو جملس إدارة معهد جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية. كما شغلت العديد من 

املناصب منها عضو جملس إدارة شركة ممتلكات 
القابضة ورئيس مجعية املصرفيني البحرينية. رئيس 
جملس إدارة بنك باينربيدج الشرق األوسط )امللكية 

اخلاصة(، عضو اللجنة التنفيذية لبنك اإلبداع، عضو 
جملس اإلدارة ورئيس جلنة املخاطر يف نسيج، عضو 
جملس إدارة جلنة التدريب املهين للقطاع املصريف،  

برنامج الودائع يف البحرين، عضو جلنة التجارة 
اخلارجية بغرفة جتارة وصناعة البحرين،  وعضو يف 
اهليئة االستشارية العليا للمجلس األعلى لدول جملس 

التعاون اخلليجي، وعضو مجعية »دلتاميو« يف الواليات 
املتحدة األمريكية، مديرات الشركات العاملية - نيويورك. 

عضو مؤسس جمللس إدارة الشركات اخلليجية للمرأة - 
فرع اخلليج، وعضو جملس األعمال النروجيي البحريين 

ورئيس اللجنة االقتصادية باجمللس األعلى للمرأة وعضو 
جملس األمناء يف مدرسة بيان البحرين. 

3 .
صالح حسن عيل حسني

عضو

حاصل على شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من 
جامعة برونل يف اململكة املتحدة، وميلك خربة تزيد عن 
35 عامًا يف القطاع املصريف كما أنه يرأس شركة صاحل 

حسني االستشارية. ويشغل املناصب التالية:

 )ABC( عضو جملس إدارة ورئيس جلنة التدقيق يف بنك
اإلسالمي، عضو جملس إدارة شركة سوليدريت القابضة - 
البحرين، رئيس جلنة التدقيق يف اخلبري كابيتال، اململكة 

العربية السعودية، رئيس جلنة التدقيق يف جمموعة 
اجملدوعي، اململكة العربية السعودية، عضو جلنة التدقيق 

يف البنك السعودي اهلولندي، عضو جملس إدارة شركة 
سوليدريت تكافل السعودية - اململكة العربية السعودية.

4 .
طارق جليل الصفار

عضو

حاصل على درجة بكالوريوس يف إدارة األعمال والتسويق 
وريادة األعمال من جامعة إديث كوان يف بريث - 
أستراليا، حيث حقق االمتياز يف املشاريع واإلبداع.

ينتمي السيد طارق إىل عائلة جتارية تركز نشاطها على 
املنتجات والسلع االستهالكية وتوزيع املواد الغذائية، 

1

3

2

4

مجلس اإلدارة
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وعمل وبشكل وثيق جدًا مع شركات متعددة اجلنسيات 
مثل شركة بروكتر وغامبل )P & G( - كلوركس، جيليت، 

وشركة كلوقز، وغريها. 

لديه شغف بالتكنولوجيا؛ وقد قام بإعداد أول منصة 
للدفع اإللكتروين واليت تسمح بدفع فواتري الكهرباء 
وفواتري اخلدمات األساسية األخرى، وكذلك نظام 

إعادة الشحن للهواتف النقالة. ميتلك أكثر من 24 عامًا  
من اخلربة يف العمل مع الشركات احمللية والعاملية يف 

جمال االتصاالت والتوزيع  والتشغيل واالستثمار العقاري، 
واملدفوعات اإللكترونية، والرعاية الصحية والتوزيع.

كما يشغل الصفار عضوية جملس إدارة كل من:  شركة 
حممد إبراهيم الصفار، وجملس التنمية االقتصادية، 

و هيئة تنظيم االتصاالت، وحلبة البحرين الدولية وعضو 
اللجنة التنفيذية للحلبة، ورئيس جملس إدارة مينا 

القابضة ورئيس جملس إدارة عيادة KKT - البحرين، 
و رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة مرفأ 

لالستثمارات القابضة ذ.م.م، ورئيس جملس إدارة 
تاكسي العربية  ورئيس جملس إدارة شركة بيمنت 

انترناشونال انتربرايز.

5 .
مروان خالد طبارة

عضو

شريك مؤسس وشريك إداري بـ ستراتوم لالستشارات 
اإلدارية تتخذ من مملكة البحرين مقرًا هلا، وميتلك 

خربة متميزة يف جمال االستشارات االستراتيجية 
واملالية. وقد ساهم السيد طبارة  بتقدمي االستشارات 
لعدة مشاريع على مستوى إقليمي ودويل، كما ساهم 

يف دعم تطور ومنو جمموعة من األعمال واملشاريع 
العقارية. وقد عمل سابقًا يف قسم اخلدمات املصرفية 

االستثمارية والشركات العاملية جملموعة سييت جروب يف 
نيويورك ولندن والبحرين.  كما قام أيضا بتقدمي الدعم 
واملساندة للكثري من العمالء يف القطاعني العام واخلاص 

يف منطقة الشرق األوسط والعامل. ويشغل حاليًا منصب 
نائب رئيس جملس اإلدارة وعضو جلنة التدقيق لبورصة 

البحرين ش.م.ب. )م( )سوق البحرين لألوراق املالية(، 
وعضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املخاطر وعضو جلنة 
االستثمار واالئتمان يف بنك البحرين للتنمية ش.م.ب. 
وعضو جملس اإلدارة وعضو جلنة االستثمار يف شركة 

البحرين ملطاحن الدقيق ش.م.ب. )املطاحن(.

حيمل السيد طبارة شهادة املاجستري يف اإلدارة 
اهلندسية، وبكالوريوس العلوم يف اهلندسة الكهربائية 

واالقتصاد من جامعة ديوك - نورث كارولينا يف 
الواليات املتحدة األمريكية.

6 .
تاال عبدالرحمن فخرو

عضو

تشغل منصب مدير تنفيذي - االستراتيجيات ودراسات 
األسواق يف جملس التنمية االقتصادية. وتعمل تاال 

كمشرفة على مشاريع حكومية، وخمتصّة يف منتجات 
الدخل الثابت وخبرية قانونية، وذات خربة واسعة 
يف هيكلة وإدارة احملافظ يف مورجان ستانلي يف 

لندن، وبنك اخلليج الدويل والبنك األهلي التجاري 
السعودي واألهلي كابيتال يف البحرين. حاصلة على 
شهادة البكالوريوس يف االقتصاد من كلية مسيث يف 

نورثامبتون، وحتمل الشهادة املهنية األوىل يف القانون 
من )J.D( من مركز القانون جبامعة جورج تاون يف 

واشنطن العاصمة، واجتازت اختبار نقابة احملامني 
بنيويورك. وقد عينت فخرو عضوًا مبجلس إدارة بنك 

البحرين للتنمية عام 2016 كما إهنا أيضًا عضو يف 
جملس إدارة شركة بنفت.

7 .
غسان غالب عبدالعال

عضو

يشغل منصب رئيس املوظفني ضمن فريق إدارة العالقات 
يف إنفستكورب. وتعترب هذه املهمة الثانية للسيد غسان 

يف إنفستكورب بعد أن خدم مع املؤسسة سابقًا ملدة ست 
سنوات بني 2003- 2009. ويف الفترة ما بني عامي 2009 
و 2012. شغل السيد عبد العال منصب مدير االستثمار 

يف شركة ممتلكات البحرين القابضة. وقبل انضمامه إىل 
انفستكورب عام 2003، عمل السيد غسان يف شركة كي 
يب إم جي وذلك كمستشار ضمن جمموعة حتسني أداء 
 )HEC( األعمال. وقبل ذلك عمل لفترة وجيزة مع كلية

لإلدارة يف باريس.

حيمل السيد غسان شهادة البكالوريوس مع مرتبة 
الشرف يف احملاسبة واملالية من جامعة كينت يف 
كانتربري باململكة املتحدة، ودرجة املاجستري يف 

التحليل والتصميم وإدارة نظم املعلومات من كلية لندن 
لالقتصاد.

8 .
مريم عدنان األنصاري

عضو

انضمت ملكتب النائب األول لرئيس جملس الوزراء 
منذ إنشائه يف مايو 2013، كعضو يف قسم املشاريع. 

وتشغل اآلن منصب رئيس املشاريع االستراتيجية 
حيث تتوىل مسؤولية مشاريع اإلسكان والبنية التحتية، 

وقبل ذلك عملت مرمي يف جملس التنمية االقتصادية 
ضمن فريق إدارة املشاريع، حيث سامهت يف مراجعة 

االستراتيجية االقتصادية الوطنية، وعملت بشكل وثيق 
مع وزارة اإلسكان ووزارة النقل واالتصاالت يف املشاريع 

االستراتيجية الرئيسية. حتمل مرمي شهادة البكالوريوس 
يف جمال التجارة من جامعة ماكجيل.

5

78
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

نحو مستقبل 
مرشق

لقد شهد هذا العام إطالق عدد من املبادرات 

والربامج املحفزة والداعمة للمشاريع الناشئة 

يف مملكة البحرين.

التمويل الرتاكمي

املستفيدون من الخدمات التنموية

بلغ حجم التمويل التراكمي 592 مليون دينار 
حبريين منذ بدء عمليات البنك يف العام 1992.

مستفيدًا من اخلدمات التنموية اليت قدمتها 
اجملموعة خالل هذا العام.

592

2.695

خالد الرميحي
رئيس مجلس اإلدارة 

مليون دينار بحريني
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التكنولوجيا يف املنطقة، وضمن جهود البنك 
بالشراكة مع اجلهات واملؤسسات ذات العالقة لدعم 

وتطوير نظام بيئة ريادة األعمال يف اململكة، وقد 
مت توزيع االستثمارات عرب مخسة صناديق منذ 

اكتمال رأس املال املستهدف يف أبريل 2018.

ويشّكل برنامج االستثمار يف املرحلة األولية من 
املشاريع الناشئة )Seed Fuel - Rowad( أحد 

الربامج التمويلية الرائدة يف مملكة البحرين والذي 
مت تطويره من قِبل البنك، حيث يقوم الربنامج 

بتوفري خدمات التوجيه واإلرشاد والتدريب والربط 
بشبكة املستثمرين وتقدمي خدماتٍ خاصة للمشاريع 

الناشئة. إضافًة إىل إمكانية االستثمار باملشاركة 
يف املشروع مببلغ يصل إىل 25 ألف دينار حبريين، 

وتضم حمفظة الربنامج سبعة استثمارات منذ 
طرحه.

إىل جانب ذلك بدأ البنك خالل العام 2018 باختاذ 
اخلطوات اخلاصة بتبنّي احلوسبة السحابية 

 )AWS( بالشراكة مع أمازون خلدمات الشبكة
وسيقوم البنك خالل العام القادم بنقل موقعه 

اإللكتروين إىل نطاق احلوسبة السحابية مع عدم 
استخدام منوذج اخلادم، وذلك لالستفادة من 

اخلصائص اليت يوفرها هذا النطاق مثل زيادة 
السرعة ومدى االنتشار وتطوير اخلدمات املقدمة 

للعمالء. هذا عدا عن خفض التكاليف بالنسبة 
للبنك. 

وضمن التزام البنك بدعم مستقبل االبتكار الزراعي 
والبيئي يف اململكة، دشّن البنك يف شهر فرباير 
من هذا العام »سوق املزارعني« مبنطقة هورة 

عايل بالتعاون مع وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراين واملبادرة الوطنية لتنمية القطاع 

الزراعي، ويستقطب السوق جمموعة واسعة من 
املنتجات الزراعية احمللية مثل اخلضروات والفواكه 

والتمور والزهور وغريها.    

ويف ضوء اجلهود واملبادرات الوطنية اخلاصة 
بتطوير أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتقدمي 

دعمًا نوعيًا هلا ؛ ستواصل اجملموعة جهودها 
- بإذن اهلل - لطرح وتنفيذ برامج وأدوات فعالة 

لتحسني أداء هذا القطاع ومتكينه من لعب دورٍ أكرب 
يف عملية التنمية االقتصادية ودعم جهود اململكة 
يف تنويع مصادر الدخل. وكذلك العمل على طرح 

مبادراتٍ مشتركة مع خمتلف املؤسسات املعنية 
هبذا الشأن وصوالً إىل حتقيق األهداف االقتصادية 

والتنموية املرجوة. 

وختامًا يسرين أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم 
خبالص الشكر والعرفان إىل حضرة صاحب اجلاللة 
امللك محد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد املفدى، 

وصاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل 
خليفة، رئيس الوزراء املوقر، وصاحب السمو امللكي 
األمري سلمان بن محد آل خليفة، ويل العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء، 

وذلك على دعمهم الكبري واملستمر للمجموعة. 

كما اليفوتين أن أعبّر عن خالص الشكر والتقدير 
ألعضاء جملس اإلدارة ولفريق العمل باجملموعة 

وإىل مجيع الشركاء.

خالد الرميحي
رئيس جملس اإلدارة

يسرين أن أقدّم لكم التقرير السنوي جملموعة بنك 
البحرين للتنمية )البنك واملؤسسات التابعة( للعام 

2018، والذي يتضمن البيانات املالية للمجموعة 
وجممل العمليات التمويلية والتنموية اليت مت 

تنفيذها خالل هذا العام على صعيد متويل وتنمية 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة والربامج التمويلية 
األخرى اليت يقدمها بنك البحرين للتنمية ضمن 

خطة البنك هلذا العام. 

لقد قام البنك بتمويل مشاريع وأنشطة متنوعة 
يف قطاعي الصناعة واخلدمات والقطاع التجاري، 

وذلك من خالل التمويل املباشر وغري املباشر 
واملشاركة يف رأس املال. إضافة إىل عمليات التمويل 

األخرى املقدمة لربنامج الثروة السمكية والزراعية 
وبرنامج التمويل التعليمي. 

ويف هذا الصدد بلغ إمجايل حمفظة التمويل 26.49 
مليون دينار حبريين جلميع الربامج التمويلية. 

وبذلك يصل حجم التمويل التراكمي إىل 592 مليون 
دينار حبريين منذ بدء عمليات البنك يف العام 

1992 وحىت هناية العام 2018. 

إىل ذلك بلغ عدد املستفيدين من اخلدمات 
التنموية وبرامج رواد األخرى اليت قدمتها اجملموعة 

خالل هذا العام 2.695 مستفيدًا. شاملة برامج 
التدريب وتنمية القدرات والتوجيه واالستشارات 

والربامج التوعوية يف جمال ريادة األعمال وورش 
عمل متخصصة. 

لقد شهد هذا العام إطالق عدد من املبادرات 
والربامج احملفزة والداعمة للمشاريع الناشئة يف 

مملكة البحرين السيما القائمة منها على االبتكار 
والتكنولوجيا احلديثة. ويف مقدمة هذه املبادرات 
إطالق بنك البحرين للتنمية لصندوق الصناديق 

)صندوق الواحة( برأس مال قدره 100 مليون دوالر 
أمريكي، وذلك لتعزيز رأس املال االستثماري 

ورأس املال املخاطر للشركات الناشئة يف جمال 



www.bdb-bh.com

بــنـــك الـبحـــرين للتنمـيــــة  |  الـتـقــريـر الـسـنوي ٢٠١8 12

النمـــو
 اسرتاتيجية
تـركــز عىل

كجزء من جهود بنك البحرين 

للتنمية املستمرة لتقديم الدعم 

لرواد األعامل والقطاع الخاص، 

يعمل قسم الخدمات املرصفية 

عن كثب مع قسم الخدمات 

التنموية وقسم االستثامر عىل 

تحديد الفرص وتقديم منصة 

متكاملة لرواد األعامل.
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اإلدارة التنفيذية

1 .
سنجيف بول

الرئيس التنفيذي للمجموعة
توىل سنجيف بول منصب الرئيس التنفيذي جملموعة بنك 

البحرين للتنمية )ش.م.ب.( يف مايو 2018.

ميتلك أكثر من 30 عامًا من اخلربة املصرفية الدولية مع 
بنك ستاندرد تشارترد )SCB( حيث كان عضوًا يف فريق 

القيادة العاملي. استقر بول يف سنغافورة حيث شغل منصب 
العضو املنتدب والرئيس اإلقليمي للخدمات املصرفية 

التجارية يف رابطة دول جنوب شرق آسيا )ASEAN( وجنوب 
آسيا، وقد ترأس أعمال البنك التجارية املصرفية يف تسع 

دول، مبا يف ذلك أسواق مثل سنغافورة واهلند وماليزيا 
وإندونيسيا. قبل ذلك، شغل منصب املسؤول الدويل للشركات 
احمللية وجتار السلع - حيث متتد هذه األعمال ألكثر من 30 
دولة ضمن حق االمتياز العاملي لستاندرد تشارترد بنك. كما 

ترأس هيكلة التمويل التجاري للبنك وذلك كمسؤول دويل 
حللول التمويل املايل والتمويل التجاري. كما عمل قبل ذلك 

مسؤوالً عن تأسيس أعمال السوق املتوسطة يف بنك ستاندرد 
تشارترد يف اهلند، ومسؤوالً للمخاطر ملدة 5 سنوات.

يشغل بول أيضًا منصب رئيس جملس اإلدارة واملدير غري 
التنفيذي يف جملس إدارة بنك ستاندرد تشارترد فييتنام 

احملدود. كما يشغل عضوية جملس إدارة بنك اإلبداع للتمويل 
متناهي الصغر منذ أكتوبر 2018.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس يف اهلندسة من كلية 
دهلي للهندسة وماجستري يف العلوم املالية والتسويق من 

جامعة دهلي باهلند.

2 .
الشيخ هشام بن محمد آل خليفة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب - رشكة 
البحرين لتنمية الصناعات الناشئة

انضم الشيخ هشام إىل بنك البحرين للتنمية يف العام 2011 
ويعترب شخصية رائدة يف جمال تطوير ريادة األعمال والتنمية 

االقتصادية، وميتلك خربة تزيد عن 27 عامًا. 

خالل مسريته العملية ساهم يف تأسيس وتطوير العديد 
من الربامج االقتصادية واالجتماعية مثل: النموذج 

البحريين لتنمية ريادة األعمال بالتعاون بني كل من بنك 
البحرين للتنمية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

)اليونيدو(. إضافًة إىل برنامج رواد التابع للبنك، وتطوير 
مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، مركز تنمية 

قدرات املرأة البحرينية )ريادات(، حاضنة املشاريع احلرفية، 
سوق املزارعني، إىل جانب عدد من االستراتيجيات اخلاصة 

بالتنمية االقتصادية وريادة األعمال.

ويشغل الشيخ هشام عضوية جملس إدارة عدد من اللجان 
واملنظمات املتخصصة والداعمة لقطاع ريادة األعمال مثل: 
شبكة حاضنات األعمال يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

)مينا إنك(، )منظمة آيزك البحرين( ونادي »كي. يب.إم.
جي« لريادة األعمال.

حيمل الشيخ هشام درجة البكالوريوس يف االقتصاد من 
اجلامعة األمريكية يف واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية.

3 .
خالد يوسف مشخص

نائب املدير العام - رئيس الخدمات املساندة
انضم إىل بنك البحرين للتنمية يف العام 2011. اكتسب مشخص 

خالل حياته املهنية خربة واسعة متتد ألكثر من 28 عامًا من 
العمل املصريف يف البنوك اإلسالمية والتقليدية. فقد عمل يف 

بنك البحرين الوطين ومصرف السالم يف عددٍ من أقسام 
العمليات كالقروض والودائع ألجل والتحويالت املالية واخلدمات 

التجارية وخدمات الزبائن واخلزينة. كما عمل أيضًا يف جمال 
التسويق يف قطاع اخلدمات املصرفية للشركات واألفراد.

يشغل مشخص منصب عضوية جملس إدارة مستشفى 
البحرين التخصصي ش.م.ب )م(، وشركة )إيستيت( للخدمات 

الصحية.، ومركز اخلليج التخصصي للسكر.

حاصل على شهادة الدبلوم املشارك يف احملاسبة من جامعة 
البحرين، والدبلوما املصرفية املتقدمة من معهد البحرين 

.)BIBF( للدراسات املصرفية واملالية

4 .
حسن خليل البنمحمد

نائب رئيس أول - رئيس املوارد البرشية واإلعالم 
واالتصاالت

انضم إىل بنك البحرين للتنمية يف العام 2005 وميتلك خربة 
عملية تصل إىل 17 عامًا يف العمل املصريف، وتتركز خربته 

يف جمال املوارد البشرية والعالقات العامة، حيث عمل مشرفًا 
بقسم املوارد البشرية يف بيت التمويل الكوييت.

التحق بالعمل يف بيت التمويل الكوييت - البحرين يف يناير 
2003 وذلك يف مرحلة تأسيس املصرف.

حاصل على شهادة البكالوريوس يف اإلدارة العامة من جامعة 
إيسترن واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية، وشهادة 

الدبلوم من كلية »سبوكن فولز كوميونيت« بالواليات املتحدة 
األمريكية أيضًا. كما حصل البنمحمد على الدبلوما يف املوارد 

البشرية »CIPD« يف عام 2012 وحضر الربنامج التنفيذي 
لكلية هارفرد لألعمال يف عام 2013.

5 .
أريج كريم الشكر

نائب رئيس أول - رئيس الخدمات التنموية
انضمت إىل بنك البحرين للتنمية يف العام 2010 ومتتلك 

الشكر خربة عملية تزيد عن 16 عامًا يف األعمال املصرفية 
وريادة األعمال. وترأس حاليًا قسم اخلدمات التنموية وفريق 

إدارة صندوق الصناديق )صندوق الواحة(. كما يشمل عملها 
تنمية قدرات رواد األعمال ومتويل املراحل األوىل من املشاريع 

الناشئة، وإدارة التمويل. 

شاركت يف تطوير العديد من الربامج، مثل برنامج رواد التابع 
للبنك، وبرنامج االستثمار يف املرحلة األولية من املشاريع 

الناشئة »Seed Fuel-Rowad«، وتدشني منصة صندوق 
الواحة. وتشغل عضو جملس إدارة يف عدد من الشركات 

الناشئة ومتثل البنك يف عضوية جلنة املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة يف مملكة البحرين. 
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عملت الشكر يف مؤسسات معروفة مثل انفستكورب وسييت 
بنك ويب إن يب باريبا وليمان براذرز. كما تسهم الشكر يف 

تطوير برامج متنوعة تدعمها منظمات متخصصة يف دعم 
ريادة األعمال وتطوير النظام البيئي للمشاريع الناشئة 

والصغرية واملتوسطة يف البحرين.

حاصلة على درجة املاجستري يف العلوم - سياسة عامة وإدارة، 
من كلية الدراسات الشرقية واألفريقية )SOAS( جامعة 

لندن، ودرجة البكالوريوس التجارية يف التمويل من كلية جون 
مولسون لألعمال جبامعة كونكورديا. كما أهنا مدربة أعمال 

وموجه معتمد من قبل معهد اإلدارة القانوين باململكة املتحدة.

6 .
ميثم عبد الحميد عباس

نائب رئيس أول - رئيس تطوير األعامل
انضم إىل بنك البحرين للتنمية يف العام 2017 وميتلك 

14 عامًا من اخلربة العملية. قبل انضمامه إىل بنك البحرين 
للتنمية، شغل عدد من املهام يف بيت التمويل الكوييت يف 

جمال اخلدمات املصرفية للشركات وإدارة خماطر اإلئتمان. 
كما عمل يف جمال تشجيع االستثمار وريادة األعمال مع 

منظمة اليونيدو، وجمال االستشارات االستراتيجية مع 
.»BDO«

يرأس تطوير األعمال يف بنك البحرين للتنمية إىل جانب 
كونه سكرتريًا جمللس إدارة البنك، ويتركز دوره يف صياغة 

وتنفيذ استراتيجية البنك وتطوير املنتجات ومبادرات التحول 
الرقمي للبنك.

خترّج من جامعة »ماكجيل« ختصص اقتصاد وفيزياء، 
وحيمل مؤهالت مهنية يف جمال التمويل وإدارة املخاطر.

7 .
فيجي كومار تيجاالبايل

نائب رئيس أول - إدارة املخاطر
انضم لبنك البحرين للتنمية يف العام 2017 وميتلك خربة 

عملية تزيد عن 26 عامًا يف جمال اخلدمات

املصرفية واملالية، وهو ملم على نطاق واسع بإدارة املخاطر 
املالية ونظام IFRS 9 وتطبيق بازل 2 وبازل 3 تشمل خربته 
العملية العديد من اجملاالت منها: إدارة خماطر املؤسسات، 

وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر، IFRS 9، منوذج خسائر 

االئتمان املتوقعة وإدارة احملفظة االئتمانية وإدارة املخاطر 
التشغيلية وحتليل املخاطر ومناذج تقييم و تصنيف االئتمان 
واستراتيجية املخاطر وعمق املخاطر ورأس املال االقتصادي. 

عمل كومار قبل انضمامه إىل بنك البحرين للتنمية رئيسًا 
لتحليل املخاطر وإدارة احملافظ يف أحد البنوك التجارية 

يف اإلمارات. كما قام بإجراء العديد من الربامج التدريبية 
يف إدارة املخاطر املالية إىل جانب كونه متحدثًا رئيسيًا يف 

فعاليات إدارة املخاطر. وحيمل شهادة املاجستري يف التمويل 
من اجلامعة العثمانية باهلند.

8 .
سامويل فريجيز

نائب رئيس - املدير املايل
انضم إىل بنك البحرين للتنمية يف العام 2007 ويف بداية 

مشواره مع البنك مت تعيينه مدير أول للرقابة املالية مث متت 
ترقيته رئيسًا للتدقيق الداخلي منذ 2008 وحىت إبريل 2015.

مت تعيينه يف منصب املدير املايل يف عام 2015. وميتلك 
فريجيز خربة عملية تزيد على 29 عامًا، قضى منها 23 عامًا 

يف القطاع املصريف. وقبل انضمامه إىل بنك البحرين للتنمية 
عمل مديرًا للشؤون املالية واإلدارية يف شركة رمييا بالستيك، 

وكمدير للميزانية ونظم إدارة املعلومات يف هيئة الصلب 
احملدودة يف اهلند، ومديرًا لإلدارة املالية للشركات يف بنك 

جنوب اهلند احملدودة، ومدير عام للشؤون املالية يف مؤسسة 
كريال املالية ورئيسًا للمحاسبني يف بنك التنمية العماين. 
حاصل على شهادة البكالوريوس يف التجارة من جامعة 

كاليكوت باهلند وشهادة FCA من معهد احملاسبني القانونيني 
باهلند. 

9 .
سيدارث تشودري

نائب رئيس - رئيس التدقيق الداخيل
انضم إىل بنك البحرين للتنمية يف عام 2018 ويتمتع 

تشودري خبربة تزيد عن 15 عامًا يف عمليات التدقيق 
الداخلي واخلدمات االستشارية املالية األخرى. عمل مع 

»سيكو« وهو بنك استثماري رائد يف البحرين وذلك ملدة سبع 
سنوات يف قسم التدقيق الداخلي. 

بدأ مسريته املهنية يف شركة »إرنست ويونغ« يف اهلند، 
وبعدها شغل منصبًا يف قسم استشارات املخاطر يف شركة 

BDO البحرين، حيث قاد عمليات التدقيق الداخلي القائمة 
على املخاطر لعدد من شركات اخلدمات املالية واهليئات 

والكيانات األخرى.

يعترب تشودري حماسبًا قانونيًا ومدققًا داخليًا معتمدًا 
وعضوًا يف معهد املدققني الداخليني بالواليات املتحدة 

األمريكية( وحيمل شهادة املاجستري يف التجارة من جامعة 
كانبور يف اهلند.

10 .
عيىس أحمد الدورسي

مدير أول - رئيس قسم االستثامر
انضم إىل بنك البحرين للتنمية يف العام 2011 وميتلك خربة 

مهنية تصل إىل تسع سنوات يف جمال رأس املال املخاطر 
واملسامهة اخلاصة واالستثمارات والعمليات والرقابة املالية.

 كما يشـغـل عضـويـة جملـس اإلدارة يف كـٍل من »تنمو«
و »فود كـورب« ومركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة 

ومصنع الدار لألثاث ذ.م.م.، شركة صندوق الواحة 
االستثماري وشركة البحرين لألغذية الزراعية وغريها.

حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة والتمويل من 
اجلامعة األهلية، وهو حماسب قانوين معتمد من والية 

كولورادو بالواليات املتحدة وحاصل على شهادة املستثمر 
املصريف - فئة 79 واملعتمدة لدى مصرف البحرين املركزي.

11 .
دانة عبد الرحمن السندي

مدير أول - رئيس الشؤون القانونية
انضمت إىل بنك البحرين للتنمية يف العام 2018 ومتتلك 

خربة عملية تزيد عن مثانية أعوام. بدأت السندي حياهتا 
املهنية كمساعد يف مكتب هيا راشد آل خليفة للمحاماة 
واالستشارات القانونية. مث التحقت للعمل بقسم الشؤون 

القانونية يف شركة أملنيوم البحرين)ألبا( وذلك كمستشار 
قانوين ومساعد لسكرتري جملس اإلدارة. 

حاصلة على درجة البكالوريوس يف القانون من جامعة ليستر 
)اململكة املتحدة( وشهادة املاجستري )LLM( يف احلوكمة 
الدولية للمؤسسات والقواعد املالية من جامعة »وارِوك« 

باململكة املتحدة.
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كلمة الرئيس التنفيذي

 رؤيـة 
واضـحــة

"ميتلك البنك رؤية واضحة لدعم اقتصاد 

مملكة البحرين من خالل دعم وتطوير 

املشاريع الصغرية واملتوسطة يف مختلف 

القطاعات والصناعات."

فرص العمل

القيمة املضافة

 من املتوقع أن تساعد التمويالت املقدمة يف
 توفري فرص عمل جديدة تصل كحد أقصى

إىل 3.191 فرصة عمل.

من املتوقع أن تساهم التمويالت املقدمة للمؤسسات 
الصغرية واملتوسطة يف حتقيق قيمة مضافة مببلغ 

18.9 مليون دينار حبريين لالقتصاد الوطين.

3.191

18.9

سنجيف بول
الرئيس التنفيذي للمجموعة

مليون دينار بحريني
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وتتألف احملفظة احلالية للربنامج من سبعة مشاريع يف 
مراحلها األوىل، وقد متكنت أربعة منها من احلصول 
على متويل إضايف من مؤسسات االستثمار املالئكي 

واملسرعات وصناديق االستثمار املخاطر، بينما تستعد 
ثالثة مشاريع أخرى للتوسع يف منطقة اخلليج العريب 

خالل العام القادم. 

ويعد اإلطالق الناجح لصندوق الصناديق لرأس املال 
املخاطر )صندوق الواحة( إجنازًا مهمًا وعالمة بارزة 

لنظام بيئة ريادة األعمال خالل هذا العام. ويبلغ رأس 
مال الصندوق 100 مليون دوالر أمريكي، وهو عبارة عن 

صندوق رأس مال استثماري خماطر يهدف لبناء رأس 
املال االستثماري املخاطر وإجياد مصادر للحصول على 
التمويل ومبا يعمل يف - هناية األمر - على إعطاء دفعة 
قوية لنظام بيئة املشاريع الناشئة يف البحرين ومنطقة 

الشرق األوسط ومشال أفريقيا )مينا(. 

وخالل عام 2018 قام الصندوق بضخ 45 مليون دوالر 
أمريكي يف أربعة صناديق إقليمية، باإلضافة إىل 

صندوق متخصص يف التكنولوجيا املالية. كما واصل 
البنك جهوده يف دعم وتعزيز دور رائدات األعمال يف 

اململكة من خالل حمفظة متويل األعمال التجارية 
للمرأة )ريادات( واليت مت طرحها بالتعاون مع متكني 
واجمللس األعلى للمرأة وذلك لدعم وتطوير مشاريع 

وأعمال املرأة وزيادة مسامهتها يف تعزيز النمو 
االقتصادي للمملكة. وقد وصل حجم حمفظة التمويل 
إىل 1.2 مليون دينار حبريين استفادت منه 52 رائدة 

عمل.

 وبالتعاون مع املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
ووزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراين، 

دشَن البنك سوق املزارعني يف شهر فرباير من عام 
2018 حتت رعاية كرمية من صاحبة السمو امللكي 

األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. ويعترب السوق 
الواقع يف هورة عايل، أول سوق دائم للمزارعني يف 

البحرين.

وقد أصبح هذا املشروع وجهًة رئيسية للزوار لالستمتاع 
مبا يوفره السوق إىل جانب تناول األطعمة املتوفرة 

هناك ومل يعد يقتصر على عرض املزارعني ملنتجاهتم 
بشكٍل دائم فقط. وسرعان ما حتول السوق إىل مقصدٍ 

لسكان اململكة والسواح أيضًا، حيث متّكن السوق من 
استقطاب 146 ألف زائر خالل عام 2018. ويهدف 

السوق إىل تنمية قدرات املزارعني ومتكينهم من 
املسامهة يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة و األمن 

الغذائي ململكة البحرين.

ومبا يتماشى مع مواكبة التطورات العاملية يف جمال 
التقدم التقين، يفخر البنك بأن يكون سباقًا بتطبيقه 
ألول سياسة خاصة بتبين احلوسبة السحابية كمشروع 

وطين من خالل البدء بنقل املوقع اإللكتروين للبنك 
إىل شبكة أمازون السحابية »AWS«. كما جنح البنك 

أيضًا يف إطالق خدمة الرسائل النصية القصرية لتقدمي 
خدمة أفضل لعمالئه من خالل سهولة الوصول إىل 

املعلومات عرب أجهزهتم الذكية.

ومن املرجح أن تستمر التحديات االقتصادية اإلقليمية 
والعاملية اليت شهدناها خالل هذا العام يف العام 

2019 أيضًا. وعلى الرغم من ذلك فإننا على ثقة 
بأن البنك ومن خالل استراتيجيته الواضحة والتزامه 
الراسخ بتقدمي اخلدمات املالية واخلدمات التنموية 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، سيستمر يف عطائه 
وسيظل شريكًا قويًا لرواد األعمال يف اململكة خالل 

السنوات القادمة. 

ويف اخلتام يسعدين أن أتوجه إىل قيادة مملكة 
البحرين بعظيم الشكر واالمتنان نظري الدعم املستمر. 

كما أود أن أتقدم خبالص الشكر إىل رئيس وأعضاء 
جملس اإلدارة لتوجيهاهتم ودعهم املتواصل. والشكر 

موصول إىل السادة املسامهني على دعمهم الكبري، 
وإىل وزارة املالية، جملس التنمية االقتصادية، وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة، وشركائنا االستراتيجيني: 
»متكني«، اجمللس األعلى للمرأة، املبادرة الوطنية 

لتنمية القطاع الزراعي.

كما يسّرين أن أعرب عن تقديري العميق لفريق اإلدارة 
التنفيذية وجلميع منسويب اجملموعة على جهودهم 

احلثيثة اليت بذلوها خالل العام 2018 وحنن عازمون 
على حتقيق أهدافنا التنموية. 

سنجيف بول

الرئيس التنفيذي للمجموعة

يسرين أن أعرض لكم التقرير السنوي جملموعة بنك 
البحرين للتنمية )البنك واملؤسسات التابعة( للسنة 

املنتهية يف 31 ديسمرب 2018 حيث متكن البنك من 
حتقيق حتسن ملحوظ يف مركزه املايل وأمت وبنجاح 

أهدافه التنموية خالل العام املنصرم. 

ميتلك البنك رؤية واضحة لدعم اقتصاد مملكة 
البحرين عرب دعم وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة 

يف خمتلف القطاعات والصناعات. وخالل عام 
2018 بلغ إمجايل حمفظة التمويل لكافة القطاعات 
املستهدفة )متويل املشاريع، القطاع الزراعي وقطاع 
الثروة السمكية( 26.5 مليون دينار حبريين استفاد 
منها 821 مشروعًا ويف مقدمتها قطاع املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة يف اململكة. 

ومن املتوقع أن تساعد التمويالت املقدمة هلذه 
املؤسسات على حتقيق قيمة مضافة لالقتصاد الوطين 
مببلغ وقدره 18.9 مليون دينار حبريين، وقيمة متوقعة 

للصادرات تبلغ 19.2 مليون دينار حبريين. إضافًة 
إىل املسامهة يف توفري فرص عمل جديدة تصل كحد 

أقصى إىل 3.191 وظيفة وذلك خالل العامني القادمني.

 وعالوة على توفري خدمات التمويل، يقوم البنك 
أيضًا بتوفري خدمات احتضان األعمال ملساعدة رواد 

األعمال يف املرحلة املبكرة للمشروع أو أثناء مرحلة 
النمو من تطوير أعماهلم. ويشمل الدعم املقدم 

خدمات التوجيه واإلرشاد، اخلدمات االستشارية 
وإعادة اهليكلة املالية. واستهدف هذا الربنامج قاعدة 
متنوعة من العمالء حيث استفاد منه 180 مشروعًا، 

منها 78 مشروعًا يف مركز البحرين لتنمية الصناعات 
الناشئة، و 51 مشروعًا يف مركز تنمية قدرات املرأة 
البحرينية )ريادات( و 51 مشروعًا أيضًا يف القطاع 

الزراعي.

ويعد برنامج رواد لالستثمار يف املراحل األولية من 
املشاريع الناشئة »Rowad Seed Fuel«، الذي 

أسسه البنك، أحد برامج التمويل الرائدة يف البحرين، 
حيث يوفر للمشاريع الناشئة فرصة الوصول إىل 

مؤسسات متويل االستثمار املالئكي واملستثمرين 
وشبكة عالقات مع اآلخرين وتوفري خدمات خاصة 

هلذه املشاريع، إىل جانب خدمات دعم أخرى. ويعترب 
الربنامج عضوًا يف شبكة مسرّعات األعمال العاملية 

»GAN« ويهدف إىل إنشاء جتمع للمشاريع الناشئة. 
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أعامل وعالقات 
متطورة مبنية عىل

يلتزم بنك البحرين للتنمية باالمتثال 

التام ألعىل مستوى ملعايري 

مامرسات حوكمة الرشكات. ويستند 

إطار حوكمة الرشكات  يف البنك 

عىل املعايري الدولية لحوكمة 

الرشكات واإلرشادات الصادرة عن 

مرصف البحرين املركزي وميثاق 

حوكمة الرشكات يف البحرين.

الـثقــة
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تقرير اإلدارة

عدد التمويالت املمنوحة للمؤسسات 

الصغرية واملتوسطة

متوياًل742

الخدمات املرصفية

يضطلع بنك البحرين للتنمية بدوٍر حيوٍي يف 
تطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 
البحرين. وخالل عام 2018 واصل البنك دعم 

ومتويل املؤسسات الصغرية والناشئة ذات املخاطر، 
كما عمل على تشجيع وحتفيز املزيد من الشباب 

البحريين من اجلنسني على مزاولة ريادة األعمال. 
من ناحية أخرى، حظيت منتجات التمويل 

املتخصصة اليت يقدمها البنك يف إطار برنامج 
التمويل املشترك بني البنك ومتكني بإقبال كبري 

من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما واصل 
البنك تقدمي التمويالت الالزمة هلذا لقطاع ضمن 

هذا الربنامج والربامج التمويلية األخرى حسب 
احتياجات العمالء.

وخالل عام 2018 ساعد برنامج »متويل بلس« 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف متويل أعمال 
توسعية وناشئة متميزة مبعدالت ربح تنافسية. 

وقد القى الربنامج قبوالً  جيدًا من قبل هذه 
املؤسسات.

إىل ذلك قام البنك خالل هذا العام بصرف 
742 متوياًل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن 

املتوقع أن تستقطب املشاريع املمولة عمالت 
أجنبية بقيمة 13.1 مليون دينار حبريين وإحالل 

الواردات بقيمة 1.2 مليون دينار خالل العامني 
القادمني.

كما واصل البنك متويل قطاعات هامة أخرى، مثل 
الثروة السمكية والزراعية، واخلدمات التخصصية 

مثل اخلدمات الصحية والتدريب واالستشارات 
وغريها، وذلك مبا يعزز من قدرة العمالء على 

التوظيف الذايت وحتسني مستوى املعيشة.

إضافًة إىل مسامهة البنك يف تعزيز املستوى 
التعليمي للشباب البحريين من خالل برنامج 

التمويل التعليمي. 

كما حيرص البنك على تقدمي مجيع أنواع  الدعم 
املمكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تواجه 

بعض الصعوبات أو التحديات بسبب ظروف 
السوق الراهنة وذلك لتمكينها من جتاوز هذه 

الصعوبات والقيام بأعماهلا بشكٍل أفضل. وسوف 
يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته اهلادفة إىل دعم 

الشباب البحريين من اجلنسني لبدء مشاريعهم 
اخلاصة وتكريس اجلهود الالزمة لتنفيذ تلك 

االستراتيجية.

انطالقًا من التزام البنك 

بتقديم كل أنواع الدعم املمكن 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

واصل البنك دعم ومتويل هذه 

املؤسسات، كام عمل عىل دعم 

وتشجيع رواد األعامل الشباب 

البحرينيني – من الجنسني – عىل 

تأسيس مشاريعهم الخاصة 

من خالل توفري حلول متويلية 

تلبي متطلبات واحتياجات هذه 

املشاريع.
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خالل عام

2018
 1.791

عدد املشاركني يف برنامج رواد منذ 
تأسيسه يف عام 2015

173
عدد املشاركني اجلدد يف برامج رواد

243
عدد جلسات رواد التوجيهية

65
عدد املوجهني يف شبكة رواد

18
عدد الشركاء يف شبكة رواد

23
عدد الفعاليات اليت نظمها برنامج 

رواد

2.522
عدد احلاضرين لفعاليات رواد

300
عدد أعضاء برنامج املستثمر 

3.200
عدد األعضاء  يف شبكة رواد من 

الشركاء وجمتمع رواد األعمال 

7
عدد الشركات املستفيدة من برنامج 

االستثمار يف املراحل األولية من 
)Seed Fuel-Rowad( املشاريع الناشئة

الخدمات التنموية

يقوم قسم اخلدمات التنموية ببنك البحرين 
للتنمية بدور رئيسي وفعال من خالل نظام بيئة 
ريادة األعمال يف مملكة البحرين والتواصل مع 
اجلمهور إلهلام رواد األعمال وتشجيع االبتكار. 

كما يقوم القسم بتسليط الضوء على أمهية تنمية 
االقتصاد الوطين بقيادة القطاع اخلاص من 

خالل صياغة ذلك يف األهداف الرئيسية ملختلف 
املؤسسات ودعم قطاع ريادة األعمال يف اململكة.

وتتضمن املنتجات واخلدمات اليت يقدمها قسم 
اخلدمات التنموية: برنامج رواد، االستثمار يف 

 »Seed Fuel« املرحلة األوىل من املشاريع الناشئة
.Invested ومنصة االستثمار

نبذة عن الخدمات التنموية

تعترب رواد منصة شاملة حتت إدارة قسم 
اخلدمات التنموية يف بنك البحرين للتنمية، 

وقد مت تصميمها ملساعدة ومتكني رواد األعمال 
من بدء أعماهلم التجارية، ويهدف الربنامج إىل 
دعم نظام بيئة ريادة األعمال عن طريق توفري 
منتجات وخدمات متخصصة يف أي مرحلة من 

مراحل املشروع.

كما يهدف أيضًا إىل تأسيس وتطوير املؤسسات 
بشكٍل أسرع وتقدمي الدعم لتعزيز إنتاجية ومنو 
املؤسسات واألفراد من خالل توفري نظام بيئي 

متكامل لرواد األعمال.

ويقدم برنامج رواد جمموعة متنوعة من احللول 
اليت تدعم احتياجات رواد األعمال ملساعدهتم يف 

بدء أعماهلم أو تنميتها من خالل برنامج رواد، 
.Invested™ ومنصة االستثمار ،»Seed Fuel«و

برنامج رواد: يوفر الربنامج حلوالً لدعم 

احتياجات رواد األعمال لبدء وتطوير مشروعاهتم 
التجارية من خالل مثانية ركائز تتضمن: التدريب 

اخلاص )Coaching(، التدريب، اإلرشاد، 
التمويل، الشركاء، الفعاليات وأدوات رواد. وميكن 

للمشاريع الناشئة والصغرية واملتوسطة ورواد 
األعمال االستفادة من الربنامج. حيث يقدم هلم 
الدعم منذ بداية التأسيس حىت مرحلة النمو وما 

بعدها. ويعد الربنامج مبثابة منصة لبيئة متكاملة 
ويعمل عن قرب مع النظام البيئي اخلاص 

باملشاريع الناشئة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
يف البحرين.

االستثامر يف املرحلة األوىل من 

املشاريع الناشئة »Seed Fuel«: يعترب أحد 

برامج التمويل الرائدة يف البحرين مت تصميمه من 
قبل بنك البحرين للتنمية، حيث يوفر للمؤسسات 

الناشئة منذ مراحل تأسيسها األوىل خدمات 
خاصة مثل التدريب والتوجيه والوصول إىل 

املستثمرين وشبكات األعمال. إضافة إىل خدمات 
وامتيازات خاصة للمؤسسات الناشئة مع استثمار 

تصل قيمته إىل 25 ألف دينار حبريين. ويعترب 

هذا الربنامج عضوًا يف شبكة مسرّعات األعمال 
العاملية »GAN« وهي جمموعه رائدة متخصصة 

يف إنشاء جمتمعات خاصة بريادة األعمال.

منصة االستثامر )™Invested(: وهي عبارة 

عن منصة خمصصة جملتمع املستثمرين تأسست 
يف عام 2016 . توفر املنصة للمستثمرين أدوات 
ومعلومات لدعمهم أثناء رحلة استثماراهتم يف 

املشاريع الناشئة، وتضم املنصة عددًا متزايدًا من 
املستثمرين وتشمل مستثمري رأس املال املخاطر 

واملؤسسات ومؤسسات االستثمار املالئكي. كما 
تقوم املنصة بإقامة فعاليات تثقيفية مرتني خالل 

العام موجهة للمستثمرين احلاليني ومستثمري 
املؤسسات الناشئة احملتملني وذلك كجزء من 

أهدافها لتنمية نظام بيئة ريادة األعمال.

وميكن للمستثمرين االلتقاء والتواصل من خالل 
 www.rowad.co/invested :املنصة اإللكترونية

واليت يتم إدارهتا من خالل بنك البحرين للتنمية.

فعاليات رواد: مت تدشني فعاليات رواد عام 

2015 لتقوم بدور رئيس يف بناء وربط جمتمع 
رواد األعمال احمللي واإلقليمي. ويتم عقد العديد 
 Rowad™ :من الفعاليات على مدار العام، مثل

 Rowad™ و Rowad Talk™ و Majlis

Pitched™ و The Speed™ و Workshops 

.Invested™ و
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تقرير اإلدارة )تتمة(

خدمات االستثامر

متاشيًا مع رؤية البحرين االقتصادية 2030 لتعزيز 
التنوع االقتصادي؛ يقوم بنك البحرين للتنمية 

بدعم القطاع اخلاص من خالل العديد من 
خدمات دعم األعمال والدراسات والتمويل.   

وضمن جهود البنك املستمرة لدعم رواد 
األعمال والقطاع اخلاص يقوم قسم االستثمار 

بإدارة  منتجات االستثمار للمشاركة يف رأس 
املال  وصناديق رأس املال املخاطر. ويهدف هذا 
االستثمار إىل مساعدة رواد األعمال يف حتقيق 

أهدافهم.

كما يضطلع قسم االستثمار باملسؤولية عن إدارة 
حمفظة استثمارات البنك ، وذلك متاشيًا مع 
رسالة البنك، حيث يلعب البنك دورًا هامًا يف 

هذا اجملال باعتباره داعمًا ومديرًا هلذا النوع من 
املشاريع.

وهتدف استثمارات البنك إىل إجياد قطاع خاص 
قوي ومتنوع يف اململكة من خالل دعم املشاريع 
الصناعية ومشاريع  األمن الغذائي واملواصالت 

واخلدمات والتمويل متناهي الصغر والقطاع 
الصحي وحاضنات األعمال وغريها. ويتم اختيار 
نوعية االستثمار بناًء على معايري حمددة تعتمد 

على احتياجات نوعية للشركة املراد االستثمار 
فيها. 

وسيواصل قسم االستثمار - إضافًة إىل االستثمارات 
احلالية -  يف االستثمار يف املشاريع الناشئة 

والتوسعية واملشاريع الصغرية واملتوسطة 
واستثمارات استراتيجية أخرى. وميتلك بنك 
البحرين للتنمية  - حاليًا - استثمارات يف 28 

شركة وذلك دعمًا منه لبعض الصناعات مثل 
األمن الغذائي، والنقل، واخلدمات، والتمويل 

املتناهي الصغر، والرعاية الصحية، وحاضنات 
األعمال وغريها. ويبلغ إمجايل القيمة العادلة هلذه 

االستثمارات 6.8 مليون دينار حبريين.

الخدمات املساندة

يساهم قسم اخلدمات املساندة بشكل كبري 
يف تنفيذ اخلدمات املصرفية لدعم أنشطة 

واستراتيجيات األعمال بصورة مستمرة واملساعدة 
يف إجناز أهداف جمموعة بنك البحرين للتنمية من 
خالل دائرة الشؤون اإلدارية ودائرة العمليات، ودائرة 

تقنية املعلومات. 

تقنية املعلومات

شهد عام 2018 إجناز العديد من املشاريع الناجحة 
اليت تركز على التقنية احلديثة من أجل دعم أعمال 

البنك، وتقدمي خدمات أفضل وأسرع لعمالئنا، 
والوفاء بااللتزام القانوين والتنظيمي ومبا يتماشى 
مع استراتيجية البنك يف تبين حلول رقمية مبتكرة، 

حيث أجنزت دائرة تقنية املعلومات ما يلي:

تصميم البنية األساسية خلدمات »أمازون ( 1
ويب سريفسزز « اخلاصة خبطة البنك لتطبيق 

احلوسبة السحابية.

2 ).”IFRS9“ تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية

تطبيق نظام تقييم خماطر االئتمان.( 3

اإلعداد ملشروع خطة استمرارية األعمال ( 4
والتعايف من الكوارث.

حتسني فعالية ضبط النفقات واملصروفات ( 5
وفقًا للميزانية املتاحة وتطوير إشعارات الربيد 
اإللكتروين وحتسني جممل اإلجراءات اخلاصة 

بتطبيق ختطيط موارد املؤسسات.

تدشني خدمة الرسائل النصية القصرية ( 6
املزدوجة واليت تسمح لعمالء البنك باحلصول 

على معلومات خاصة بالتمويل وتسجيل 
الربيد اإللكتروين اخلاص هبم واحلصول على 

معلومات عن الفروع وخدمات أخرى.
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ومتاشيًا مع متطلبات مصرف البحرين املركزي 
وشركة »بنفت« مت طرح املشاريع التالية: 

1 ) »Benefit Pay« تطبيق احملفظة اإللكترونية لـ
 Fawri الوطنية للدفع من خالل خدمة

و +Fawri لعمالء البنك أصحاب احلسابات 
اجلارية وذلك للتعامل مع اجلهات الذي تتوفر 

لديها هذه اخلدمات. 

تطبيق مدفوعات الفواتري )يف الوقت الفعلي ( 2
 ودفع الفواتري املؤجلة للمؤسسات غري املتصلة

أو املتصلة(.

مشروع الشبكة اخلاصة RTGS / SSS مع ( 3
مصرف البحرين املركزي.

تنفيذ مشروع CRS لبوابة مصرف البحرين ( 4
املركزي.

كما ظل أمن املعلومات حمور تركيز دائرة تقنية 
املعلومات، وقد اختذت قياسات وتدابري أخرى 

العتماد وتطبيق أفضل املمارسات يف هذا اجملال. 
ومشل ذلك عددًا من املشاريع لتعزيز أمن أنظمة 

البنك وكذلك التدريب املستمر على تعلم األمن 
اإللكتروين والتوعية بأمن املعلومات اليت يتم 

توفريها ملوظفي البنك لتوفري أقصى درجات األمن 
ملعلومات العمالء ومحايتها من اجلرائم اإللكترونية.

العمليات

اختذ البنك خطوات مهمة يف مواءمة عملياته 
لتحقيق أفضل نتائج ممكنة جتاه توفري جتربة 

إجيابية للعمالء من خالل:

إعادة انتشار شبكة فروع البنك من أجل تسهيل ( 1
الوصول إليها من قبل العمالء.

مشاركة دائرة العمليات أيضًا يف استعدادات ( 2
 RTGS واختبار التدشني املتوقع لنظام التسوية

املطور ملصرف البحرين املركزي من خالل شبكة 
.»VPN«

مراجعة اجلوانب اخلاصة بـ »اعرف عميلك« ( 3
 CRS و FATCA لتتماشى مع متطلبات

وحتديث استمارة فتح احلسابات مبا يتماشى 
مع توجيهات مصرف البحرين املركزي.

4 )   »Downey Day and Co« استخدام منصة
مما يتيح للبنك شراء وبيع السلع اخلاصة 

باملعامالت اإلسالمية من خالل هذه املنصة.

مكافحة غسيل األموال

إن سياسة بنك البحرين للتنمية تتضمن حظر 
ومنع عمليات غسيل األموال وأي نشاط يسهل 

عمليات غسيل األموال أو متويل األنشطة اإلرهابية 
أو اإلجرامية بشكٍل حازم. وهلذا الغرض، قام البنك 

بوضع سياسات وإجراءات صارمة مبا يتوافق مع 
إجراءات وأنظمة اجلرائم املالية الصادرة عن 

مصرف البحرين املركزي. وتنطبق هذه األنظمة 
على مجيع املوظفني والفروع والشركات التابعة 

للبنك. 

وقد تبىن البنك مبادرات وتدابري حمددة لتنفيذ هذه 
السياسات واإلجراءات. كما يقوم مسؤول مكافحة 

غسيل األموال بشكل مستقل بتطبيق سياسات 
مكافحة غسيل األموال والتبليغ عن أي حالة إىل 
جملس اإلدارة واجلهات ذات العالقة. كما خيضع 

مجيع املوظفني لتدريب إلزامي يف مكافحة غسيل 
األموال باإلضافة إىل دورات حتديثية منتظمة.

اعرف عميلك

يتبع البنك إجراءات مناسبة ودقيقة لضمان امتثال 
اخلدمات التمويلية املقدمة لعمالء جمموعة بنك 
البحرين للتنمية للمبادئ التوجيهية الصادرة عن 

السلطات التنظيمية املختصة.

وقد عمل البنك على تطوير عمليات املراقبة 
واملتابعة يف مجيع جوانب املعامالت مبا يف ذلك 

حتديث قسائم اإليداع أو التحويالت، وتعديل مناذج 
فتح احلساب لضمان املزيد من الشفافية وبناء ملف 

شخصي قوي للعميل.

خطة التعايف من الكوارث واستمرارية 

األعامل

ميتلك بنك البحرين للتنمية خطة واضحة للتعايف 
من الكوارث واحملافظة على استمرارية األعمال 
واليت تتماشى مع املبادرات والسياسات القائمة 

لضمان مواصلة البنك أنشطته احليوية بعد حصول 
أي كارثة. 

وتوفر هذه املبادرات خطة الستمرارية عمليات البنك 
يف مجيع األوقات يف حالة حدوث أي اضطرابات 

حمتملة ناجتة عن خلل غري متوقع يف اخلدمات أو 
البنية التحتية. وهلذا فقد مت إنشاء مواقع التعايف 

من الكوارث يف مملكة البحرين كما مت جتهيز 
املباين بشكل جيد بالبنية التحتية املطلوبة. وعالوة 
على ذلك فقد مت تشكيل جلنة التعايف من الكوارث 

واستعادة القدرة على العمل لإلشراف على اختبار 
وتنفيذ خطة استمرارية العمل يف البنك.

الشؤون اإلدارية

يقوم قسم الشؤون اإلدارية بدوٍر رئيسي يف احلفاظ 
على تسيري مجيع اخلدمات اليومية واالنتهاء من 

تنفيذ مشاريع هامة بنجاح، من خالل توفري 
الدعم السريع واالستثنائي جملموعة بنك البحرين 

للتنمية، وقد ساهم ذلك يف زيادة الكفاءة اإلنتاجية 
والفعالية للمجموعة ومن ذلك استكمال بناء 

مشروع سوق املزارعني، وتركيب لوحة إنذار جديدة، 
وحتديث كامريات املراقبة لفروع البنك وربطها بوزارة 

الداخلية. إضافًة إىل تنفيذ حتديثات رئيسية مببىن 
البنك الرئيسي.

كما يقوم القسم وباستمرار على استحداث وسائل 
مبتكرة لتقليل كلفة املصروفات التشغيلية، مع 

احلفاظ على أقصى درجات الكفاءة يف أداء 
األعمال.

من جهة أخرى حيافظ القسم على الشفافية يف 
أعماله جتاه مجيع مقدمي اخلدمات لتقدمي أفضل 

اخلدمات جلميع إدارات البنك.

املوارد البرشية

إميانًا بأن املوظفني هم األصول الرئيسية ألي 
مؤسسة، واصل البنك االستثمار بشكل كبري يف رعاية 

املوظفني وتوفري فرص التدريب والتطوير الالزمة. 
وخالل عام 2018 استفاد مجيع موظفي البنك من 

الدورات التدريبية والتطويرية اليت وفرها البنك 
سواًء الداخلية منها أو تلك اليت عقدت خارج البنك 
واليت مشلت دورات تدريبية وحضور برامج احترافية 

ومؤمترات وورش عمل متخصصة.

كما مت تدريب املوظفني على تطبيق ضريبة القيمة 
املضافة، وقانون محاية البيانات، وحوكمة الشركات، 

ومكافحة غسيل األموال، والتمويل اإلسالمي، 
وإجراءات التعامل مع الشكاوى، والنظام احملاسيب 
IFRS9، ومدونة قواعد السلوك، وسياسة اإلبالغ 

عن املخاطر، وبطاقة األداء للتصنيف االئتماين 
SWIFT CSP، والقيادة الذكية، وخدمات أمازون 

للشبكة »AWS«وخطة استمرارية األعمال، والتوعية 
يف جمال تقنية املعلومات.
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متاشيًا مع رؤية البحرين االقتصادية 

، يتبنى بنك البحرين للتنمية  0٣0

إسرتاتيجية ديناميكية وفعالة 

لتحفيز ريادة األعامل وتنفيذ خططه 

الخاصة بتمويل وتنمية املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة.
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تقـريـر الـحـوكـمــة

إن بنك البحرين للتنمية ملتزم باالمتثال 
التام للقيم وأفضل املمارسات واملعايري الدولية 

لألخالقيات الشخصية واملهنية. ويتطلب حتقيق 
هذا االلتزام أن يكون كل ما تقوم به اجملموعة، 

سواء بشكل مجاعي أو فردي، متفقًا مع أعلى 
املعايري األخالقية واملهنية. وقد صادق أعضاء 

جملس إدارة بنك البحرين للتنمية على مبادئ 
وممارسات حوكمة الشركات يف وثائق السياسات، 

»)1( االلتزام من قبل جملس اإلدارة وإدارة جمموعة 
 بنك البحرين للتنمية مبدونة قواعد السلوك.

)2( مدونة أخالقيات وسلوكيات العمل«، واليت مت 
إقرارها من قبل موظفي البنك. 

يتكون جملس إدارة بنك البحرين للتنمية من 
مثانية  أعضاء مستقلني غري تنفيذيني مبا يف ذلك 
رئيس جملس اإلدارة يتم تعيينهم مبوجب مرسوم 

ملكي. كما يتبىن اجمللس إطار النظم وفقا لألنظمة 
املعمول هبا.

وعند االنضمام إىل جملس اإلدارة، يتم تزويد مجيع 
أعضاء جملس اإلدارة مبلف تعريفي يتضمن مذكرة 

النظام األساسي للبنك، والنظام األساسي جمللس 
اإلدارة وجلانه الفرعية، وآخر تقرير سنوي، وسياسة 

حوكمة الشركات والسياسات الرئيسية األخرى، 
واستراتيجية البنك. كما يتم عقد جلسات تعريفية 

أيضًا بني رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
وترتكز هذه اجللسات على إلقاء نظرة عامة 

وشاملة على البنك وتوجهاته والتحديات والفرص 
ودوره يف التنمية االقتصادية وعالوة على ذلك يتم 

ترتيب اجتماعات حمددة مع أعضاء اإلدارة العليا 
إذا اقتضى األمر، وكذلك القيام جبولة يف مرافق 

البنك.

 ويشتق اجمللس صالحياته ومسؤولياته وفقًا 
لألنظمة املعمول هبا. حيدد اجمللس أهداف البنك، 

ويقدم التوجيهات ويوافق على استراتيجية البنك 
وامليزانيات اخلاصة به لتحقيق أهدافه. كما يتبىن 

اجمللس ويراجع إطار النظم والضوابط وتنفيذ 
االستراتيجية من قبل اإلدارة التنفيذية، وكذلك 

متابعة أداء اإلدارة التنفيذية للمجموعة بأكملها، 
والتأكد من دقة إعداد البيانات املالية واإلفصاح 

عنها، ورصد تضارب املصاحل ومنع املعامالت ذات 
الشبهة. ويقدم اجمللس أيضًا املساعدة يف تأمني 

التمويل من املؤسسات احلكومية وشبه احلكومية، 
ويستمر يف التركيز على القضايا االستراتيجية 
بعيدة املدى؛ واملساعي اهلادفة لتطوير وتنويع  

األنشطة لتحقيق رؤية ورسالة اجملموعة.

تقوم اللجان التالية مبساعدة جملس اإلدارة وهي: 
)1( جلنة املكافآت واحلوكمة )2( جلنة التدقيق 

)3( جلنة املخاطر )4( جلنة االستثمار واالئتمان،  
)5( هيئة الرقابة الشرعية. و حيضر أعضاء اإلدارة 

التنفيذية العليا عادًة اجتماعات جملس اإلدارة 
واللجان التابعة له.

كما أن املهام واملسؤوليات الرقابية هلذه اللجان 
حتكمها مواثيق واختصاصات و آليات معينة، 
وكذلك املهام األخرى اليت تقع حتت إشرافها 

واليت تراجع و حتدث بشكل دوري. يف حني تقوم 
جلنة املكافآت واحلوكمة مبساعدة جملس اإلدارة 

يف تعزيز معايري حوكمة الشركات وتنفيذ واتباع 
ممارساتٍ سليمة خاصة باملكافآت واملوارد البشرية. 
وتساعد جلنة التدقيق اجمللس يف القيام بواجباته 

املتعلقة بسالمة ونزاهة نظام اإلفصاح املايل للبنك، 
وكفاية عمليات الرقابة وإدارة املخاطر الداخلية 

للبنك؛ باإلضافة إىل أداء املراجعني املستقلني ومهمة 
مراجعة احلسابات الداخلية؛ واستقاللية ومؤهالت 

مدقق احلسابات املستقل والتزام البنك القانوين. 
وتقوم جلنة املخاطر التابعة جمللس اإلدارة بتطوير 
بيان اجمللس للموافقة على املخاطر وتضمن وجود 

إطار مالئم إلدارة املخاطر وإعداد التقارير للسماح 
بتنفيذ ورصد مالمح خماطر البنك ومواءمتها مع 

مستوى الرغبة يف املخاطرة. 

كما أن جلنة املكافآت التابعة جمللس اإلدارة مسؤولة 
عن تعيني  أعضاء جملس اإلدارة واملكافآت اخلاصة 
هبم، باإلضافة إىل تطوير خطط البنك الستمرارية 

األعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

وتقوم  جلنة االستثمار واالئتمان مبراجعة 
مقترحات االئتمان واالستثمار، واإلشراف على 

األنشطة املتعلقة باالئتمان واالستثمار، كما 
يستعرض ويقدم التوصيات اخلاصة باستراتيجية 

البنك وخطة التشغيل، ويستعرض ويوافق على 
استراتيجية توزيع األصول املناسبة ويقيم حمفظة 

االستثمار واالئتمان للبنك. يقوم جملس الرقابة 
الشرعية املكون من ثالثة علماء شرعيني بتقدمي 
التوجيه واملراجعة واإلشراف على أنشطة التمويل 
اإلسالمي للبنك لضمان امتثاهلم لقواعد ومبادئ 

أحكام الشريعة اإلسالمية.

باإلضافة إىل ذلك، تعمل جلنة املكافآت واحلوكمة 
وجلنة االستثمار واالئتمان وجلنة التدقيق واملخاطر 

على مساعدة جملس اإلدارة يف إجراء التقييم 
الذايت جمللس اإلدارة وجلان جملس اإلدارة لتحقيق 
مستويات عالية من املشاركة والتفاهم بني أعضاء 

جملس اإلدارة حول أدوارها ومسؤولياهتا، وتقدم 
كذلك عددًا من املقترحات كي تساعد على إجراء  

املزيد من التحسينات.
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تقـريـر الـحـوكـمــة )تتمة(

اإلفصاح عىل وحدة الضوابط عالية املستوى

حالة االمتثال إلرشادات حوكمة الشركات يف مصرف البحرين املركزي )وحدة الضوابط عالية املستوى(

يتعني على البنوك االلتزام بوحدة الضوابط عالية املستوى يف كتاب قواعد مصرف البحرين املركزي. حتتوي وحدة الضوابط عالية املستوى على كل من القواعد 
واإلرشادات؛ وجيب االلتزام بالقواعد ولكن قد يتم االلتزام باإلرشادات أم ال مع توضيح ذلك من خالل تقدمي تقرير سنوي إىل املسامهني ومصرف البحرين املركزي. 

مل يلتزم البنك بإرشادات معينة تقع حتت القسم HC-4 تتعلق بتعيني جملس اإلدارة. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن تعيني أعضاء جملس إدارة البنك قد مت مبوجب 
مرسوم ملكي رقم 2 لعام 2016 الصادر يف 8 مارس 2016.

ينص القسم HC-5.3 على أنه يتوجب أن يتمتع أعضاء جلنة املكافآت باستقاللية عن أي وظيفة مرتبطة باملخاطر أو أية جلان أخرى. ال يلتزم البنك بذلك حيث 
أن هناك عضوين يف جلنة املكافآت واحلوكمة ومها السيد طارق الصفار و السيدة تاال فخرو عضوان أيضا يف جلنة االستثمار واالئتمان التابعة جمللس اإلدارة. 

وقد مسح بذلك مصرف البحرين املركزي بالنظر إىل أن أعضاء جملس اإلدارة يقتصرون على مثانية أشخاص  مت تعيينهم مبوجب مرسوم ملكي ولتلبية متطلب 
االستقاللية فإنه ينبغي على البنك تعيني املزيد من األعضاء وهو أمر ال يعترب عمليًا بالنظر إىل اهليكل احلايل جمللس اإلدارة والذي يتناسب مع حجم البنك 

وأنشطته.

اجتامعات مجلس اإلدارة والحضور

تفاصيل االجتماعات اليت عقدت خالل عام 2018 وحضور األعضاء على النحو التايل:

4 نوفمرب23 سبتمرب11 يونيو*29 أبريل27 فربايرالوظيفةاالسمالرقم

checkcheckcheckcheckcheckالرئيسخالد الرميحي1.

checkcheckcheckcheckعضوصباح خليل املؤيد2.

checkcheckcheckcheckعضوصاحل حسن علي حسني3.

checkcheckcheckcheckعضوطارق جليل الصفار4.

checkcheckcheckcheckcheckعضومروان خالد طبارة5.

checkcheckcheckعضوتاال عبدالرمحن فخرو6.

checkcheckcheckcheckعضوغسان غالب عبدالعال7.

checkcheckcheckcheckcheckعضومرمي عدنان األنصاري8.

* اجتماعات طارئة جمللس اإلدارة
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اجتامعات لجنة التدقيق والحضور

28 أكتوبر23 يوليو22 أبريل18 مارس18 فربايراسم العضوالرقم

checkcheckcheckcheckcheckصاحل حسن علي حسني1.

checkcheckcheckغسان غالب عبدالعال2.

checkcheckcheckcheckمرمي عدنان األنصاري3.

اجتامعات لجنة املخاطر والحضور 

28 نوفمرب30 أكتوبر9 سبتمرب27 يونيو25 أبريل11 أبريل21 فرباير22 ينايراسم العضوالرقم

checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckمروان خالد طبارة )الرئيس(1.

checkcheckcheckcheckغسان غالب عبدالعال )عضو(2.

checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckمرمي عدنان األنصاري3.

اجتامعات لجنة االستثامر واالئتامن والحضور

اسم العضوالرقم
17

يناير
22

فرباير
22

مارس
17

أبريل
25

أبريل
15

مايو
25

يونيو
19

يوليو
3

سبتمرب
16

سبتمرب
21

أكتوبر
28

أكتوبر
29

نوفمرب
19

ديسمرب

checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckصباح خليل املؤيد )الرئيس(1.

checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckمروان خالد طبارة )عضو(2.

checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckطارق جليل الصفار )عضو(3.

checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckتاال عبدالرمحن فخرو )عضو(4.

اجتامعات لجنة املكافآت والحوكمة والحضور

24 ديسمرب18 يوليو27 فربايراسم العضوالرقم

checkcheckcheckخالد الرميحي )الرئيس( 1.

checkcheckcheckتاال عبدالرمحن فخرو )عضو(2.

checkcheckطارق جليل الصفار )عضو(3.
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اجتامعات هيئة الرقابة الرشعية والحضور

24 سبتمرب12 يوليو8 مايو20 فرباير16 ينايراسم العضوالرقم

checkcheckcheckcheckcheckالشيخ عبدالناصر آل حممود 1.

checkcheckcheckcheckcheckالشيخ حممد أربونا2.

checkcheckcheckcheckcheckالشيخ عمر العاين3.

تقرير  املكافآت

يتبىن البنك سياسة  تعويض شاملة للمكافآت املتعلقة بتقدير األداء، فضال عن تقدمي مكافآت ثابتة تنافسية الستقطاب املواهب واالحتفاظ هبا. وتقوم فلسفة 
التعويضات األساسية للبنك على تقدمي مستوى تنافسي من جمموع التعويضات جلذب املوظفني املؤهلني واألكفاء واالحتفاظ هبم. وتدعم هذه العناصر عملية 

حتقيق األهداف من خالل املوازنة بني املكافآت اليت يتم منحها مقابل حتقيق نتائج قصرية األجل وأداء مستدام على املدى الطويل. وقد مت تصميم هذه السياسة 
هبدف املشاركة يف النجاح والربط بني حوافز املوظفني ونطاق املخاطر ونتائجها يف نفس الوقت.

إن الكفاءة وااللتزام طويل األجل من قبل مجيع املوظفني يعترب عاماًل أساسيًا لنجاح البنك. لذا يسعى البنك الجتذاب وحتفيز أفضل الكفاءات والكوادر امللتزمة 
واحملافظة عليها لالستمرارية يف العمل لدى البنك والقيام بدورها يف خدمة املصاحل طويلة األجل ملسامهي البنك.

لقد تبىن البنك أنظمة تتعلق باملمارسات السليمة للمكافآت صادرة من قبل مصرف البحرين املركزي. وقد متت املوافقة على املكونات املعدلة لسياسية احلوافز من 
قبل املسامهني يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي.

وعلى عكس البنوك التجارية، فإن بنك البحرين للتنمية مؤسسة مصرفية تنموية »ال هتدف للربح«، وإمنا هتدف أساسًا إىل دعم التنمية االقتصادية يف البحرين 
متاشيًا مع رؤية البحرين االقتصادية 2030. ال تتضمن سياسة املكافآت يف البنك عناصر متغرية ووفًقا لاللتزام التعاقدي ومكافأة األداء، سيتم دفعها وفًقا لتقدير 

جملس اإلدارة، إذ ال توجد سياسة منفصلة لألعمال أو اإلداريني يف البنك. وبالتايل ال تنطبق سياسة تأجيل املكافآت املتغرية على البنك. وعليه فال توجد أحكام 
اخلطأ واالسترداد وقد متت املوافقة على هذه االستثناءات من قبل مصرف البحرين املركزي.

تقـريـر الـحـوكـمــة )تتمة(
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تـ تفاصيل املكافآت املدفوعة للسنة املنتهية  0١٨

الفئات

العدد

 املـكـافــآت الـثـابـتـــة
)دينار حبريين(

مكافآت متغرية
)دينار حبريين(

املجموع
)دينار حبريين(

 الرواتب
واألجور

مميزات أخرى/
املجموععالوات

مكافآت األداء 
)نقدًا( 

أعضاء جملس اإلدارة  .11169.00069.000069.000

أشخاص معتمدون  .2 
    )غري مشمولني يف الفئات 1 و 3 إىل 7(

5331.20991.530422.73984.350507.089

أشخاص معتمدين يف إدارة املخاطر،   .3
التدقيق الداخلي، العمليات، الرقابة املالية، 

مكافحة غسيل األموال وعمليات االلتزام
5191.14088.623279.76339.450319.213

موظفون مرتبطون بأعمال يتحملون فيها   .4
خماطر )قطاع األعمال(

37983.756102.3061.086.06188.6781.174.740

موظفون آخرون غري املوظفني املعتمدين   .5
مرتبطون بأعمال متعلقة برقم 3

23277.11257.243334.35448.357382.711

موظفون آخرون  .6971.198.193247.8231.446.016188.7501.634.767

موظفون ومزودو خدمات من خارج البنك   .7
 عن طريق التعاقد

)تتطلب مهامهم التعرض للمخاطر(

1782.981.410656.5253.637.934449.5854.087.520املجموع

تتوفر تفاصيل املكافآت املدفوعة للمدققني لعمليات التدقيق وغريها من املهام األخرى يف املقر الرئيسي لبنك البحرين للتنمية.

نظام حامية الودائع:

إن الودائع احملتفظ هبا لدى عمليات البنك يف البحرين مشمولة بنظام محاية الودائع وحسابات االستثمار املطلقة الصادرة عن مصرف البحرين املركزي وفقًا 
للقرار رقم )34( لسنة 2010. يسري هذا النظام على مجيع احلسابات املؤهلة لدى البنك واليت ختضع الستثناءات حمددة وحد أقصى للمبلغ اإلمجايل املعتمد، 

واألنظمة األخرى املتعلقة بإنشاء نظام محاية الودائع وجملس محاية الودائع أيضًا.
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معلومات عن الرشكة

26226 مت احلصول عليه بتاريخ 20 يناير 1992رقم السجل التجاري

السيد خالد الرميحي - رئيس جملس اإلدارةأعضاء جملس اإلدارة

السيدة صباح خليل املؤيد - عضو جملس اإلدارة

السيد صاحل حسن علي حسني - عضو جملس اإلدارة

السيد طارق جليل الصفار - عضو جملس اإلدارة

السيد مروان خالد طبارة - عضو جملس اإلدارة

السيدة تاال عبدالرمحن فخرو - عضو جملس اإلدارة

السيد غسان غالب عبدالعال - عضو جملس اإلدارة

السيدة مرمي عدنان األنصاري - عضو جملس اإلدارة

مبىن 170املكتب املسجل

طريق 1703

املنطقة الدبلوماسية

ص.ب. 20501

املنامة

مملكة البحرين

إرنست ويونغمدقـقـو احلسابـات

ص.ب: 140

املنامة

مملكة البحرين
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بنك البحرين للتنمية )ش.م.ب( )مقفلة(
املنامة – مملكة البحرين

تقرير حول تدقيق القوائم املالية املوحدة

الـــرأي

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك البحرين للتنمية ش.م.ب. )مقفلة( )»البنك«( وشركاته التابعة )املشار إليهم معًا »باجملموعة«(، واليت تتكون من 
القائمة املوحدة للمركز املايل كما يف 31 ديسمرب 2018، والقوائم املوحدة لألرباح أو اخلسائر والدخل الشامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية 

يف ذلك التاريخ، وملخص ألهم السياسات احملاسبية واملعلومات اإليضاحية األخرى.

يف رأينا، إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر بصـورة عادلة، من كافة النواحي اجلوهرية، املـركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 ديسمرب 2018، وأداؤها املايل 
املوحد وتدفقاهتا النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

أمــور أخــرى

مت تدقيق القوائم املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017 من قبل مدقق آخر والذي أبدى يف تقرير التدقيق املؤرخ يف 27 فرباير 2018 عن رأي غري 
متحفظ على تلك القوائم املالية املوحدة.

أساس الـــرأي

متت عملية التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا مبوجب هذه املعايري مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي احلسابات حول تدقيق القوائم املالية 
املوحدة الواردة يف تقريرنا هذا. حنن مستقلون عن اجملموعة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني الصادرة عن جملس معايري السلوك األخالقي الدويل 
كافية  عليها  اليت حصلنا  التدقيق  أدلة  أن  نعتقد  إننا  املهنيني.  للمحاسبني  األخالقي  السلوك  لقواعد  وفقًا  األخرى  األخالقية  استوفينا مسؤولياتنا  وقد  للمحاسبني، 

ومالئمة لتوفري أساسًا لرأينا.

املعلومات األخرى

تتكون املعلومات األخرى على املعلومات الواردة يف التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2018، خبالف القوائم املالية املوحدة وتقرير مدققي احلسابات. إن جملس اإلدارة 
هو املسؤول عن املعلومات األخرى.

إن رأينا حول القوائم املالية املوحدة ال يشمل املعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد يف هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية املوحدة، تكمن مسؤوليتنا يف قراءة املعلومات األخرى، وعند القيام بذلك، نأخذ بعني االعتبار ما إذا كانت هذه املعلومات األخرى 
وإذا ما  أو يبدو أهنا حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة.  التدقيق  اليت حصلنا عليها من خالل عملية  أو مع معرفتنا  املوحدة  املالية  القوائم  تتعارض جوهريًا مع 
استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات األخرى اليت حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق، أهنا حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة، فإنه يتوجب 

علينا اإلفصاح عن تلك احلقيقة. ومل نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه يف هذا الشأن.

مسؤوليات جملس اإلدارة حول القوائم املالية املوحدة

إن جملس اإلدارة هو املسؤول عن إعداد القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه 
جملس اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء اجلوهرية، سواًء كانت ناجتة عن االحتيال أو اخلطأ.

عند إعداد القوائم املالية املوحدة، يكون جملس اإلدارة مسؤوالً عن تقييم قدرة اجملموعة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور املتعلقة مببدأ 
االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسيب عند إعداد القوائم املالية املوحدة، إال إذا كان يف نية جملس اإلدارة تصفية اجملموعة أو إيقاف عملياهتا أو عدم وجود 

أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقرير مدققي الحسابات املستقلني إىل السادة املساهمني



www.bdb-bh.com

35بــنـــك الـبحـــرين للتنمـيــــة  |  الـتـقــريـر الـسـنوي ٢٠١8

ي
جـ

تي
را

تـ
س

إل
 ا

ـر
ري

قـ
تـ

لـ
ا

ة
مـ

كـ
و

حـ
لـ

 ا
ـر

ري
قـ

تـ
ة

يـ
لـ

ـا
مل

 ا
ت

ـا
ان

يـ
بـ

ال

مسؤوليات مدققي احلسابات حول تدقيق القوائم املالية املوحدة

وإصدار  أو اخلطأ  االحتيال  املوحدة ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواًء كانت ناجتة عن  املالية  القوائم  بأن  تأكيد معقول  تتمثل يف احلصول على  أهدافنا  إن 
تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا. يعترب التأكيد املعقول تأكيدًا عايل املستوى، ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا ملعايري التدقيق الدولية سيكشف دائمًا عن 
املعلومات اجلوهرية اخلاطئة عند وجودها. إن األخطاء قد حتدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو جمتمعًة، ميكن أن يكون هلا تأثري 

على القرارات االقتصادية املتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، فإننا نقوم مبمارسة االجتهاد املهين واحلفاظ على الشك املهين يف مجيع مراحل التدقيق، وكما نقوم مبا يلي:

القوائم املالية املوحدة، سواًء كانت ناجتة عن االحتيال أو اخلطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك 	  حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف 
املخاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأينا. إن خماطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكرب من ذلك الناتج عن 

خطأ، لِما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو حتريف أو جتاوز لنظام الرقابة الداخلي.

لقد قمنا بفهم نظام الرقابة الداخلي املتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة يف ظل الظروف القائمة، وليس هبدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام 	 
الرقابة الداخلي للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة اليت قام هبا جملس اإلدارة.	 

التأكد من مدى مالءمة استخدام جملس اإلدارة ملبدأ االستمرارية احملاسيب، وبناًء على أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري 	 
مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة اجملموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إىل نتيجة بأن هناك شكًا جوهريًا، فعلينا 
اإلشارة يف تقرير التدقيق إىل اإلفصاحات ذات الصلة يف القوائم املالية املوحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غري كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة 
التدقيق اليت حصلنا عليها حىت تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إىل عدم استمرار اجملموعة يف أعماهلا كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام وهيكل القوائم املالية املوحدة وحمتواها مبا يف ذلك اإلفصاحات حوهلا وفيما إذا كانت القوائم املالية املوحدة متثل املعامالت واألحداث اليت 	 
حتقق العرض العادل.

احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق باملعلومات املالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق اجملموعة إلبداء الرأي حول القوائم املالية 	 
املوحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجناز عملية التدقيق للمجموعة. وحنن مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.

إننا نتواصل مع جملس اإلدارة حول عدة أمور من بينها، نطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق اهلامة اليت تتضمن أي أوجه قصور هامة يف نظام الرقابة الداخلي 
الذي يتم حتديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريين والدليل اإلرشادي ملصرف البحرين املركزي )اجمللد رقم 1(، نفيد:

إن البنك حيتفظ بسجالت حماسبية منتظمة وأن القوائم املالية املوحدة تتفق مـع تلك السجالت؛أ( 

وإن املعلومات املالية الواردة يف تقرير جملس اإلدارة تتفق مع القوائـم املاليـة املوحدة؛ب( 

ومل يرد إىل علمنا خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018 وقوع أية خمالفات ألحكام قانون الشركات التجارية البحريين أو ألحكام قانون مصرف البحرين ج( 
املركزي وقانون املؤسسات املالية أو الدليل اإلرشادي ملصرف البحرين املركزي )اجمللد رقم 1 واألحكام النافذة من اجمللد رقم 6( وتوجيهات مصرف البحرين 

املركزي أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبًا على نشاط البنك أو مركزه املايل املوحد؛

وقد حصلنا من اإلدارة على مجيع املعلومات واإليضاحات اليت رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.د( 

سجل قيد الشريك رقم 45

24 فرباير 2019

املنامة، مملكة البحرين

بنك البحرين للتنمية )ش.م.ب( )مقفلة(
املنامة – مملكة البحرين

تقرير مدققي الحسابات املستقلني إىل السادة املساهمني )تتمة(
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القامئة املوحدة للمركز املايل
كما يف 31 ديسمرب 2018

إيضاح

2018
ألف

دينار حبريين

2017
ألف

دينار حبريين

املوجودات
72.2182.873نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي

721.91727.011إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

885.866114.535متويالت إسالمية وقروض للعمالء

931.14415.143أوراق مالية استثمارية

10259419استثمارات يف شركات زميلة

1112.00012.033استثمارات عقارية

121.1551.216عقارات ومعدات

133.6462.940موجودات أخرى

158.205176.170جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

1450.60751.674قروض ألجل

1535.00146.440ودائع

5.1065.371مطلوبات أخرى

90.714103.485جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
1665.00065.000رأس املال

171.1861.186احتياطي قانوين

184.0484.048مسامهات رأمسالية أخرى

181)150(احتياطيات أخرى

2.280)2.580()خسائر متراكمة( / أرباح مبقاة

67.50472.695حقوق امللكية العائدة إىل مالك البنك

)10()13(حقوق غري مسيطرة

67.49172.685جمموع حقوق امللكية

158.205176.170جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

صاحل حسن علي حسنيخالد الرميحي
عضو جملس اإلدارةرئيس جملس اإلدارة
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القامئة املوحدة لألرباح أو الخسائر
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

إيضاح

2018
ألف

دينار حبريين

2017
ألف

دينار حبريين

الدخل
198.2689.004دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد

)2.303()1.870(20مصروفات التمويالت اإلسالمية ومصروفات الفوائد

6.3986.701صايف دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد

21231407دخل الرسوم والعموالت

22379177دخل االستثمار

2.0072.005دخل اإلجيار

231.171526دخل آخر

10.1869.816جمموع الدخل التشغيلي

املصروفات
)4.626()4.324(تكاليف املوظفني

)4.709()3.227(مصروفات تشغيلية أخرى

)9.335()7.551(جمموع املصروفات التشغيلية

)8.152()3.982(24خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة / املخصص - صايف

-)92(10خمصص اضمحالل على االستثمار يف الشركات الزميلة

)8.152()4.074(جمموع اخلسائر االئتمانية املتوقعة / االضمحالل

)7.671()1.439(صايف اخلسائر التشغيلية

-10113حصة البنك من ربح شركات زميلة

)7.671()1.326(صايف اخلسارة للسنة

صايف اخلسارة للسنة العائدة إىل:
)7.660()1.323(مالك البنك- 

)11()3(حقوق غري مسيطرة- 

)1.326()7.671(

صاحل حسن علي حسنيخالد الرميحي
عضو جملس اإلدارةرئيس جملس اإلدارة

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 39 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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القامئة املوحدة للدخل الشامل اآلخر
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

إيضاح

2018
ألف

دينار حبريين

2017
ألف

دينار حبريين

)7.671()1.326(صايف اخلسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود اليت لن يتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو اخلسائر يف الفترات الالحقة:

-251القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر )أدوات أسهم حقوق امللكية(

البنود اليت سيتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو اخلسائر يف الفترات الالحقة:

-)312(25التغريات يف القيمة العادلة لالستثمارات املصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)7.671()1.637(جمموع اخلسارة الشاملة للسنة

جمموع اخلسارة الشاملة العائدة إىل:
)7.660()1.634(- مالك البنك

)11()3(- حقوق غري مسيطرة

)1.637()7.671(

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 39 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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حقوق امللكية العائدة إىل مالك البنك

رأس
املال

احتياطي
قانوين

مسامهات 
رأمسالية 

أخرى
احتياطيات

أخرى

أرباح مبقاة 
/ )خسائر 
املجموعمتراكمة(

حقوق غري 
مسيطرة

جمموع
حقوق امللكية

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

72.685)10(65.0001.1864.0481812.28072.695كما يف 31 ديسمرب 2017

أثر إثبات اخلسائر االئتمانية املتوقعة مبوجب 
املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 9 

)3.557(-)3.557()3.557(----)إيضاح 4-17-6(

أثر إعادة تصنيف األوراق املالية االستثمارية 
- الديّن مبوجب املعيار الدويل إلعداد 

---20)20(---التقارير املالية 9 )إيضاح 4-17-6(

 الرصيد االفتتاحي املعاد عرضه
69.128)10(69.138)1.257(65.0001.1864.048161كما يف 1 يناير 2018

)1.637()3()1.634()1.323()311(---جمموع اخلسارة الشاملة للسنة
67.491)13(67.504)2.580()150(65.0001.1864.048كما يف 31 ديسمرب 2018

حقوق امللكية العائدة إىل مالك البنك

رأس
املال

احتياطي
قانوين

مسامهات 
رأمسالية

أخرى
احتياطيات

اجملموعأرباح مبقاةأخرى
حقوق غري 

مسيطرة
جمموع

حقوق امللكية
ألف

دينار حبريين
ألف

دينار حبريين
ألف

دينار حبريين
ألف

دينار حبريين
ألف

دينار حبريين
ألف

دينار حبريين
ألف

دينار حبريين
ألف

دينار حبريين

65.0001.1864.0481819.94080.355680.361كما يف 1 يناير 2017
)7.671()11()7.660()7.660(----جمموع اخلسارة الشاملة للسنة

)5()5(------احلركة يف احلقوق غري املسيطرة
72.685)10(65.0001.1864.0481812.28072.695كما يف 31 ديسمرب 2017

القامئة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 39 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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القامئة املوحدة للتدفقات النقدية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

إيضاح

2018
ألف

دينار حبريين

2017
ألف

دينار حبريين

األنشطة التشغيلية
)7.671()1.326(اخلسارة للسنة

تعديالت للبنود التالية:
893919استهالك

243.9828.152خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة / املخصص - صايف
-1092خمصص اضمحالل على االستثمار يف الشركات الزميلة

)60()84(22التغريات يف القيمة العادلة لالستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
)117()90(22دخل أرباح األسهم

-)113(10حصة البنك من ربح شركات زميلة
7651خسارة من حتويل العمالت األجنبية

3.4301.274الربح التشغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

تغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
1.8412.811إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من 90 يومًا

22.11416.534متويالت إسالمية وقروض للعمالء
)174()1.630(موجودات أخرى

)22.776()11.439(ودائع
)235()265(مطلوبات أخرى

)2.566(14.051صايف النقد من الناتج / )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)412()364(12شراء عقارات ومعدات

)3.068()32.065(شراء أوراق مالية استثمارية
16.0192.200متحصالت من بيع أوراق مالية استثمارية

)250()435(11إضافة إىل استثمارات عقارية *
2290117دخل أرباح أسهم مستلمة

)1.413()16.755(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)4.476()5.780(14سداد قروض ألجل

-144.713سحب قرض

)4.476()1.067(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)8.455()3.771(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

16.52424.979النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

712.75316.524النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة
معلومات إضافية:

7.8409.072متويالت إسالمية وفوائد مستلمة
1.8722.375متويالت إسالمية وفوائد مدفوعة

* يتضمن بند اإلضافة إىل االستثمارات العقارية على بنود غري نقدية مببلغ وقدره 348 ألف دينار حبريين )2017: ال شيء(.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 39 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 ديسمرب 2018

األنشطة 1
تأسس بنك البحرين للتنميـة ش.م.ب. )مقفلـة( )» البنك« أو »يب.دي.يب«( كشركـة مسامهة حبرينية مقفلة مبوجب املرسوم التشريعي رقــم 19 الصادر بتاريخ 11 ديسمرب 
1991 وبدأ البنك مزاولـة أعمالـه بتاريخ 20 يناير 1992. إن البنك مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبوجب سجل جتاري رقم 26226. يقع املكتب الرئيسي 

للبنك يف مملكة البحرين. يعمل البنك مبوجب ترخيص مصريف بالتجزئة مع بعض اإلعفاءات اخلاصة الصادرة عن مصرف البحرين املركزي.

يشتمل النشاط التنموي األساسي للبنك على منح قروض ومتويالت إسالمية لتمويل املشاريع ورأس املال العامل واملمتلكات واملعدات هبدف تطوير الصناعات وخدمات 
السياحة والصحة والتعليم يف مملكة البحرين. وكجزء من هذه األنشطة، يقوم البنك بتقدمي خدمات استشارة إدارية واإلكتتاب يف األسهم العادية واملمتازة يف الشركات 
املؤسسة حمليًا. باإلضافة إىل ذلك، يقوم بتقدمي القروض والتمويالت اإلسالمية للمزارعني والصيادين وألغراض الدراسات العليا. تشتمل األنشطة األخرى للبنك على 

تقدمي مسامهات مباشرة حنو التنمية االقتصادية ململكة البحرين.

متت املوافقة على إصدار القوائم املالية املوحدة بناًء على قرار جملس اإلدارة الصادر بتاريخ 24 فرباير 2019.

أسس اإلعداد 2

2-1   بيان بااللتزام
التجارية  الشركات  قانون  وطبقًا ألحكام  الدويل  الصادرة عن جملس معايري احملاسبة  املالية  التقارير  الدولية إلعداد  للمعايري  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  أعدت هذه 
البحريين وقانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية والدليل اإلرشادي ملصرف البحرين املركزي )اجمللد رقم 1 واألحكام النافذة من اجمللد رقم 6( وتوجيهات 

مصرف البحرين املركزي والقوانني والقرارات املتعلقة هبا وقواعد وإجراءات بورصة البحرين أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.

2-2   العرف احملاسيب
أعدت هذه القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية، باستثناء األوراق املالية االستثمارية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر أو من خالل 

الدخل الشامل اآلخر اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة.

أعدت القوائم املالية املوحدة بالدينار البحريين لكوهنا عملة العرض والعملة الرئيسية لعمليات البنك.

2-3   أساس التوحيد
تشتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة )»اجملموعة«( ومجيعها متخذة من 31 ديسمرب هناية السنة املالية هلا. لدى البنك الشركات التابعة 

الرئيسية التالية:

حصة امللكية
النشاط الرئيسي20182017االسم

100%100%مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة
يقوم بتطوير ومساعدة رجال األعمال 

البحرينيني الناشئني.
إدارة صندوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة99%-شركة يب دي يب لصندوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة ش.م.ب. )مقفلة( **

أنشطة االستشارات اإلدارية100%100%شركة مركز البحرين لتنمية التصدير ش.ش.و.

99%99%شركة الواحة لصندوق املشاريع املشتركة
صناديق إدارة األمانات والصناديق واملنشآت 

املالية املماثلة - شركة الصندوق

28.60%28.60%شركة ركن الشرق األوسط لالستشارات ذ.م.م.
تقدمي االستشارات للمؤسسات الصغرية 

واملتوسطة

يتعرض البنك أو لديه حقوق على العوائد املتغرية من خالل مشاركته مع شركة ركن الشرق األوسط للخدمات االستشارية ذ.م.م.؛ ولديه القدرة على التأثري على تلك   **
العوائد من خالل سيطرته على شركة ركن الشرق األوسط للخدمات االستشارية ذ.م.م.، وبالتايل تعترب شركة تابعة للبنك.

متت تصفية شركة يب دي يب لصندوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة ش.م.ب. )مقفلة( خالل السنة.  *

املتغرية  العوائد  أو حقوق على  السيطرة عندما يكون لدى اجملموعة تعرضات  السيطرة إىل اجملموعة. تتحقق  تاريخ حتويل  بالكامل من  التابعة  الشركات  يتم توحيد 
من خالل مشاركتها مع الشركة املستثمر فيها ولديها القدرة على التأثري على تلك العوائد من خالل استخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها. وباألخص، تسيطر 

اجملموعة على الشركة املستثمر فيها فقط إذا كان لدى اجملموعة:

السلطة على الشركة املستثمر فيها )أي احلقوق القائمة اليت متنحها القدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر فيها(؛أ( 

تعرضات أو حقوق على عوائد متغرية من خالل مشاركتها مع الشركة املستثمر فيها؛ وب( 

القدرة على استخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها للتأثري على مقدار عوائدها.ج( 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

أسس اإلعداد )تتمة(  2

2-3    أساس التوحيد )تتمة(
عندما يكون لدى اجملموعة حقوق أقل يف أغلبية التصويت أو حقوق مشاهبة للشركة املستثمر فيها، تأخذ اجملموعة يف االعتبار مجيع احلقائق والظروف ذات الصلة يف 

تقييم ما إذا كان لديها سلطة على الشركة املستثمر فيها، مبا يف ذلك:

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة املستثمر فيها؛أ( 

احلقوق الناجتة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ وب( 

حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت احملتملة.ج( 

تقوم اجملموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غري مسيطرة على الشركة املستثمر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشري بأن هناك تغريات على عنصر أو أكثر 
من عناصر السيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما حتصل اجملموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد اجملموعة سيطرهتا 
على الشركة التابعة. يتم تضمني دخل ومصروفات الشركة التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل السنة يف قائمة الدخل الشامل من تاريخ حصول اجملموعة على السيطرة 

لغاية تاريخ إيقاف سيطرهتا على الشركة التابعة.

ينسب الربح أو اخلسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إىل حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة واحلقوق غري املسيطرة، حىت لو أن هذه النتائج تؤدي إىل 
عجز يف رصيد احلقوق غري املسيطرة. أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت يف القوائم املالية للشركات التابعة لتتماشى مع السياسات احملاسبية للمجموعة. مت استبعاد 

مجيع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية والدخل واملصروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت البينية بني أعضاء اجملموعة بالكامل عند التوحيد.

يتم احتساب التغري يف حصة ملكية الشركة التابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة أسهم حقوق امللكية. إذا فقدت اجملموعة السيطرة على الشركة التابعة، سينتج عنها ما يلي:

استبعاد املوجودات )متضمنة الشهرة( واملطلوبات للشركة التابعة؛ أ( 

استبعاد القيمة املدرجة ألي حقوق غري مسيطرة؛ ب( 

استبعاد فروق التحويل املتراكمة املسجلة يف حقوق امللكية؛ ج( 

إثبات القيمة العادلة للمقابل املستلم؛ د( 

إثبات القيمة العادلة ألي استثمار حمتفظ به؛ هـ( 

إثبات أي فائض أو عجز يف األرباح أو اخلسائر؛ و و( 

إعادة تصنيف حصة الشركة األم للبنود املثبتة مسبقًا من خالل الدخل الشامل اآلخر إىل األرباح أو اخلسائر أو األرباح املبقاة، أيهما أنسب، حيث سيكون ذلك  ز( 
مطلوبًا إذا قامت اجملموعة باستبعاد املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة مباشرًة.

االجتهادات والتقديرات احملاسبية اهلامة 3
يف أثناء تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، اختذت اإلدارة اآلراء والتقديرات يف حتديد املبالغ املثبتة يف القوائم املالية املوحدة. إن أهم اآلراء والتقديرات املعمول 

هبا هي كاآليت:

مبدأ االستمرارية
قامت إدارة اجملموعة بعمل تقييم لقدرة اجملموعة على املواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن اجملموعة لديها املصادر لالستمرار يف إعماهلا يف املستقبل 
املنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية أمور غري مؤكدة اليت من املمكن أن تسبب شكوكًا جوهرية حول قدرة اجملموعة على املواصلة على أساس مبدأ 

االستمرارية. ولذلك، مت إعداد القوائم املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

القيمة العادلة لألدوات املالية
عندما يتم تسجيل القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية يف القائمة املوحدة للمركز املايل فإنه ال ميكن اشتقاق قيمتها العادلة من األسواق النشطة بإستخدام 
تقنيات تقييم متنوعة متضمنة إستخدام مناذج حسابية. إن املدخالت هلذه النماذج مأخوذة من معلومات ميكن مالحظتها يف السوق كلما أمكن ذلك، ولكن عندما 
ال تتوافر معلومات ميكن مالحظتها يف السوق، فإنه يتطلب عمل فرضيات لتحديد القيم العادلة. تتضمن الفرضيات اعتبارات السيولة ومدخالت لنماذج مثل تقلبات 

املشتقات الطويلة األجل ومعدالت اخلصم ومعدالت الدفع املسبق ومعدل فرضيات التعثر يف سداد األوراق املالية املدعومة باملوجودات.

منوذج األعمال
عند إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان اهلدف من منوذج األعمال هو االحتفاظ باملوجودات من أجل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، تأخذ اجملموعة يف االعتبار 
ضمن أي مستوى من أنشطة أعماهلا ينبغي إجراء هذا التقييم. بصورة عامة، فإن منوذج األعمال هو الواقع الذي ميكن أن يستدل من خالل الطريقة اليت يتم فيها إدارة 

األعمال واملعلومات املقدمة لإلدارة.
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االجتهادات والتقديرات احملاسبية اهلامة )تتمة(  3

التعاقدية، تأخذ اجملموعة يف  عند حتديد ما إذا كان منوذج أعمال اجملموعة إلدارة املوجودات املالية هو االحتفاظ باملوجودات من أجل حتصيل التدفقات النقدية 
االعتبار:

السياسات واألهداف اليت وضعتها اإلدارة فيما يتعلق باحملفظة وتشغيل تلك السياسات من الناحية العملية؛أ( 

تقييم اإلدارة ألداء احملفظة؛ وب( 

استراتيجية اإلدارة فيما يتعلق بتحقيق إيرادات فوائد احلصص التعاقدية أو حتقيق مكاسب رأمسالية.ج( 

اضمحالل األدوات املالية
تقييم ما إذا كانت املخاطر االئتمانية على املوجودات املالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات املبدئي وإضافة معلومات النظرة املستقبلية يف قياس اخلسائر االئتمانية 

املتوقعة. للحصول على املزيد من التفاصيل راجع اإليضاح رقم 4.

قياس خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة واملدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هو جمال يتطلب استخدام 
النماذج املعقدة واالفتراضات اجلوهرية حول الظروف االقتصادية املستقبلية والسلوك االئتماين )على سبيل املثال، احتمال تعثر العمالء يف السداد واخلسائر الناجتة(، 
وتقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية وقيم الضمانات. وتستند هذه التقديرات إىل عدد من العوامل حيث ميكن أن تؤدي التغيريات إىل مستويات خمتلفة 

من املخصصات.

متثل عملية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة للمجموعة نتائج النماذج املعقدة املتضمنة عددًا من االفتراضات األساسية املتعلقة باختيار املدخالت املتغرية والترابط 
املتبادل بينها. كما يتطلب عمل عدد من االجتهادات اجلوهرية عند تطبيق املتطلبات احملاسبية لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة، مثل:

حتديد معايري لزيادة اجلوهرية يف املخاطر االئتمانية؛ أ( 

اختيار النماذج واالفتراضات املناسبة لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة؛ ب( 

حتديد الترابط بني سيناريوهات االقتصاد الكلي واملدخالت االقتصادية، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات وتأثريها على احتمالية حدوث التعثر يف السداد  ج( 
وقيمة التعرض عند التعثر يف السداد واخلسارة يف حالة حدوث التعثر يف السداد؛

االختيار والترجيحات النسبية لسيناريوهات النظرة املستقبلية الشتقاق املدخالت االقتصادية يف مناذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة؛ د( 

إنشاء جمموعات من املوجودات املالية املماثلة ألغراض قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة؛ و هـ( 

حتديد فترة التعرض ذات الصلة فيما يتعلق بالتسهيالت املتجددة والتسهيالت اليت ختضع إلعادة اهليكلة يف وقت إعداد التقارير املالية. و( 

معايري وتفسريات صادرة ولكنها غري إلزامية بعد 4
إن املعايري والتفسريات الصادرة ولكنها غري إلزامية بعد حىت تاريخ إصدار اجملموعة للقوائم املالية املوحدة هي موضحة أدناه. تنوي اجملموعة تطبيق هذه املعايري عندما 

تصبح إلزامية.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 16 املتعلق بعقود اإلجيار )الزامي اعتبارًا من 1 يناير 2019(- 

تفسري جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم 23 املتعلق بعدم التيقن بشأن معاجلة ضريبة الدخل )الزامي اعتبارًا من 1 يناير 2019(- 

التعديالت اليت أدخلت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق مبيزات الدفع املسبق مع التعويض السليب )الزامي اعتبارًا من 1 يناير 2019(- 

التحسينات السنوية على دورة 2015 - 2017 )صادرة يف شهر ديسمرب 2017(

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 3 املتعلق بدمج األعمال )الزامي اعتبارًا من 1 يناير 2019(- 

معيار احملاسبة الدويل رقم 12 املتعلق بضريبة الدخل )الزامي من اعتبارًا من 1 يناير 2019(- 

معيار احملاسبة الدويل رقم 23 املتعلق بتكاليف اإلقتراض )الزامي من اعتبارًا من 1 يناير 2019(.- 

ال تتوقع اجملموعة أي تأثري جوهري على املركز املايل للمجموعة والنتائج املترتبة من تطبيق املعايري اليت مل يتم تطبيقها بعد.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

معايري وتفسريات صادرة وإلزامية 5
التعديالت  أو  املعايري  باستثناء تطبيق  السابقة،  السنة  اليت مت استخدامها يف  لتلك  املوحدة هي مطابقة  املالية  القوائم  املتبعة يف إعداد هذه  السياسات احملاسبية  إن 

اجلديدة التالية للمعايري القائمة واملطبقة من قبل اجملموعة، واليت هي إلزامية للفترات السنوية املبتدئة يف أو بعد 1 يناير 2018:

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق باألدوات املالية- 

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 15 املتعلق بإيرادات من عقود مربمة مع العمالء- 

تفسري جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم 22 املتعلق مبعامالت بالعملة األجنبية واملقابل املدفوع مقدمًا- 

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 7 )املعدل( املتعلق باألدوات املالية: اإلفصاحات )املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 7 املعدل(- 

مل يكن للمعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة املذكورة أعاله اليت أدخلت على املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية واليت هي إلزامية للفترات احملاسبية السنوية 
املبتدئة من 1 يناير 2018، أي تأثري جوهري على السياسات احملاسبية أو املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة، بإستثناء تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 

واملوضح بالتفصيل يف اإليضاح رقم 6-17 أدناه وتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 7 )املعدل( الذي أدى إىل إفصاحات إضافية.

ملخص ألهم السياسات احملاسبية 6

6-1   استثمارات يف شركات زميلة
الزميلة مبدئيًا  الشركة  االستثمار يف  إثبات  يتم  امللكية،  امللكية. مبوجب طريقة حقوق  باستخدام طريقة حقوق  الزميلة  استثمارات اجملموعة يف شركتها  يتم حساب 

بالتكلفة.

يتم تعديل القيمة املدرجة لالستثمار إلثبات التغريات يف حصة اجملموعة يف صايف موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ االقتناء. يتم تضمني الشهرة املتعلقة بالشركة 
الزميلة يف القيمة املدرجة لالستثمار وهي غري مطفأة وال يتم فحصها لالضمحالل.

إن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى اجملموعة نفوذ مؤثر عليها. إن النفوذ املؤثر هو القدرة على املشاركة يف اختاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسات املالية والتشغيلية 
للشركة املستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة املشتركة على تلك السياسات.

تعكس قائمة األرباح أو اخلسائر حصة اجملموعة يف نتائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عرض أي تغري يف الدخل الشامل اآلخر للشركة املستثمر فيها كجزء من الدخل 
الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إىل ذلك، أينما وجدت تغيريات قد أثبتت مباشرًة يف حقوق الشركة الزميلة، تقوم اجملموعة بإثبات حصتها يف أية تغيريات وتفصح 
عن هذا، إذا استلزم األمر يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية. يتم استبعاد املكاسب واخلسائر غري احملققة من املعامالت بني اجملموعة والشركة الزميلة إىل حد حصة 

اجملموعة يف الشركة الزميلة.

يتم إظهار إمجايل حصة اجملموعة يف الربح أو اخلسارة يف الشركة الزميلة يف مقدمة قائمة األرباح أو اخلسائر خارج الربح التشغيلي وميثل الربح أو اخلسارة بعد الضريبة 
واحلقوق غري املسيطرة يف الشركات التابعة للشركة الزميلة.

يتم إعداد القوائم املالية للشركة الزميلة يف نفس فترة إعداد التقارير املالية للمجموعة. أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت يف السياسات احملاسبية لتتماشي مع 
السياسات احملاسبية للمجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم اجملموعة بتحديد ما إذا كان ضروريًا إثبات خسارة اضمحالل على استثماراهتا يف شركتها الزميلة. تقوم اجملموعة بتاريخ إعداد 
كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل االستثمارات يف الشركة الزميلة أو املشروع املشترك. ففي هذه احلالة تقوم اجملموعة باحتساب قيمة 

االضمحالل واليت تعد الفرق بني القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها املدرجة وإثبات اخلسارة يف القائمة املوحدة لألرباح أو اخلسائر.

عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة تقيس وتثبت اجملموعة أي استثمار حمتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بني القيمة املدرجة للشركة الزميلة عند 
فقدان النفوذ املؤثر أو السيطرة املشتركة والقيمة العادلة لالستثمار احملتفظ به واملتحصالت من االستبعاد يف القائمة املوحدة لألرباح أو اخلسائر.

6-2   عقارات ومعدات
تدرج مجيع بنود العقارات واملعدات مبدئيًا بالتكلفة. يتم حساب اإلستهالك على أساس القسط الثابت جلميع العقارات واملعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة، 

خبالف األراضي اململوكة ملكًا حرًا حيث أن ليس هلا عمرًا حمددًا.

6-2-1   اإلثبات والقياس
يتم قياس بنود العقارات واملعدات بالتكلفة بعد حسم االستهالك املتراكم وأي خسائر اضمحالل متراكمة.

إذا كانت األجزاء اجلوهرية من بند العقارات واملعدات ذات أعمار إنتاجية خمتلفة، فإنه يتم احتساهبا كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( للعقارات واملعدات.

يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناجتة عن استبعاد بند العقارات واملعدات )احملتسبة كفرق بني صايف متحصالت البيع والقيمة املدرجة للبند( ضمن الدخل اآلخر يف األرباح 
أو اخلسائر.
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6-2-2   التكاليف الالحقة
النفقات الالحقة فقط عندما يكون من احملتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية املستقبلية للنفقات إىل اجملموعة. يتم احتساب تكاليف اإلصالح والصيانة  يتم رمسلة 

اجلارية عند تكبدها.

6-2-3   االستهالك
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود العقارات واملعدات بعد حسم قيمها املتبقية املقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة، 
ويتم إثباهتا بصفة عامة يف القائمة املوحدة لألرباح أو اخلسائر. يتم استهالك املوجودات املؤجرة على مدى فترة عقد اإلجيار أو أعمار اإلنتاجية املقدرة، أيهما أقصر، 
إال إذا كان من املرجح بشكل معقول بأن حتصل اجملموعة على ملكية املوجود يف هناية فترة اإلجيار. ال يتم احتساب استهالك على األراضي. فيما يلي األعمار اإلنتاجية 

املقدرة للبنود اجلوهرية للعقارات واملعدات:

15 - 30 سنةمباين على ممتلكات مملوكة ملكًا حرًا
3 - 5 سنواتأثاث وتركيبات ومركبات وحواسيب ومعدات مكتبية

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للموجودات يف تاريخ إعداد كل تقرير مايل، ويتم تعديلها إذا تطلب األمر.

6-2-4   إعادة التصنيف إىل االستثمارات العقارية
عندما يتغري استخدام العقارات من عقارات يشغلها املالك إىل استثمارات عقارية، فإنه يتم تصنيفها إىل استثمارات عقارية ويتم إدراجها بالتكلفة وذلك متشيًا مع 

السياسة احملاسبية املوضحة يف اإليضاح رقم 3-6.

6-3   استثمارات عقارية
االستثمارات العقارية هي تلك العقارات احملتفظ هبا من قبل اجملموعة لغرض حتقيق دخل اإلجيارات أو ارتفاع قيمتها أو كليهما. يتم إدراج االستثمارات العقارية بالتكلفة 
بعد حسم االستهالك املتراكم وأي خسائر اضمحالل. يتم احتساب االستهالك بالتكلفة على أساس القسط الثابت مبعدالت سنوية واليت هتدف إىل شطب االستثمارات 
العقارية على أعمارها اإلنتاجية املقدرة. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناجتة عن استبعاد االستثمارات العقارية )احملتسبة كفرق بني صايف متحصالت البيع والقيمة 

املدرجة للبند( يف القائمة املوحدة لألرباح أو اخلسائر.

6-4   الذمم املدينة
تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة األصلي حمسومًا منه اخلصومات وخمصصات ألي مبالغ غري قابلة للتحصيل. يتم عمل تقدير للديون املشكوك يف حتصيلها عندما من 

غري احملتمل حتصيل املبلغ بالكامل. تشطب الديون املعدومة عندما ال يكون هناك احتمال الستردادها.

6-5   قروض ألجل
يتم مبدئيًا قياس القرض ألجل بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف املعامالت املباشرة اإلضافية، ويتم الحقًا قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

6-6   الودائع
يتم مبدئيًا قياس القرض ألجل بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف املعامالت املباشرة اإلضافية، ويتم الحقًا قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

6-7   املخصصات
يتم إثبات املخصصات عند وجود التزام )قانوين أو متوقع( على اجملموعة ناتج عن حدث سابق، واليت ميكن قياسها بواقعية ومن احملتمل أن يتطلب وجود تدفق خارجي 

للمنافع االقتصادية لتسوية هذه االلتزامات.

6-8   مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني
تتم تغطية حقوق التقاعد )واملكافآت االجتماعية األخرى( للموظفني البحرينيني من قبل اهليئة العامة للتأمينات االجتماعي اليت يساهم فيها املوظفون وأصحاب العمل 
على أساس شهري نسبة ثابتة من الرواتب. يتم إثبات حصة اجملموعة من املسامهات يف هذا النظام، وهي خطة مسامهة حمددة مبوجب املعيار احملاسيب الدويل رقم 19 

املتعلق مبزايا املوظفني كمصروفات يف القائمة املوحدة لألرباح أو اخلسائر.

حيق للموظفني األجانب مكافآت هناية اخلدمة وفقًا لقانون العمل البحريين للقطاع اخلاص لسنة 2012، وحتتسب بناًء على مدة اخلدمة والراتب عند إهناء التوظيف. 
يتم عمل املخصص هلذا االلتزام غري املمول والذي ميثل خطة املنافع احملددة مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم 19 املتعلق مبزايا املوظفني عن طريق احتساب االلتزام 

االعتباري على أن مجيع املوظفني قد تركوا العمل بتاريخ إعداد التقارير املالية. يتم إثبات املخصص كمصروفات يف القائمة املوحدة لألرباح أو اخلسائر.



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 ديسمرب 2018

www.bdb-bh.com

بــنـــك الـبحـــرين للتنمـيــــة  |  الـتـقــريـر الـسـنوي ٢٠١8 46

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

ملخص ألهم السياسات احملاسبية )تتمة(  6

6-9   دخل اإلثبات
يتم إثبات دخل ومصروفات الفوائد يف األرباح أو اخلسائر باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ميثل معدل الفائدة الفعلي املعدل الذي خيصم بالضبط املدفوعات 
واملقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع للموجود املايل أو املطلوب املايل )أو، حسب مقتضى احلال، فترة أقصر( إىل القيمة املدرجة للموجود أو املطلوب 
املايل. عند احتساب معدل الفائدة الفعلي، تقوم اجملموعة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية األخذ يف االعتبار الشروط التعاقدية لألداة املالية ولكن ليست اخلسائر 

االئتمانية املستقبلية.

يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي على تكاليف املعاملة والرسوم املدفوعة أو املستلمة اليت تعترب جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. تتضمن تكاليف املعاملة 
على التكاليف اإلضافية اليت تنسب مباشرًة إىل اقتناء أو إصدار املوجود أو املطلوب املايل.

6-10   دخل أرباح األسهم
يتم إثبات دخل أرباح األسهم عندما يوجد لدى اجملموعة احلق الستالم مدفوعات أرباح األسهم.

6-11   دخل الرسوم والعموالت
يتم تضمني دخل الرسوم والعموالت اليت تعترب جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي للموجود أو املطلوب املايل يف قياس معدل الفائدة الفعلي.

يتم إثبات دخل الرسوم والعموالت األخرى مبا يف ذلك رسوم اخلدمات احملاسبية ورسوم إدارة االستثمار وعموالت البيع ورسوم طرح االستثمار ورسوم القروض املشتركة 
عند تقدمي اخلدمات ذات الصلة. إذا مل يكن من املتوقع أن يسحب القرض نتيجة الرتباطات القرض، فإنه يتم إثبات ارتباطات القرض ذات الصلة على أساس القسط 

الثابت على مدى فترة االرتباط.

تتعلق مصروفات الرسوم والعموالت األخرى بشكل رئيسي برسوم املعامالت واخلدمات، واليت يتم احتساهبا كمصروفات عند استالم اخلدمات.

6-12   دخل اإلجيار
يتم إثبات دخل اإلجيار من العقارات االستثمارية كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلجيار. يتم إثبات حوافز اإلجيار املمنوحة كجزء ال يتجزأ 

من جمموع دخل اإلجيار على مدى فترة عقد اإلجيار.

6-13   مسامهة رأمسالية أخرى
متثل هذه مسامهة غري متبادلة ال تستحق عليها فائدة وال توجد هلا شروط سداد حمددة وسيتم سدادها فقط عند تصفية البنك وبالتايل مت تصنيفها كأسهم حقوق امللكية.

6-14   العمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل العملة الرئيسية بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ إجراء املعاملة.

التاريخ. متثل  بذلك  السائدة  الصرف  بأسعار  الرئيسية  العملة  إىل  املالية  التقارير  إعداد  بتاريخ  األجنبية  بالعمالت  املسجلة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  يتم حتويل 
مكاسب أو خسائر العمالت األجنبية على البنود النقدية الفرق بني التكلفة املطفأة يف العملة الرئيسية يف بداية السنة، معدلة ملعدل الفائدة واملدفوعات خالل السنة، 

والتكلفة املطفأة للعمالت األجنبية اليت مت حتويلها بأسعار الصرف السائدة يف هناية السنة.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية املقاسة بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية إىل العملة الرئيسية بأسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة 
العادلة. يتم حتويل البنود غري النقدية املقاسة بناًء على التكلفة التارخيية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة يف تاريخ إجراء املعاملة.

يتم بصفة عامة إثبات الفروق الناجتة عن صرف العمالت األجنبية يف القائمة املوحدة لألرباح أو اخلسائر.

6-15   النقد وما يف حكمه
يتضمن النقد وما يف حكمه على أوراق نقدية وعمالت معدنية يف الصندوق وأرصدة غري خاضعة لقيود حمتفظ هبا لدى مصرف البحرين املركزي وموجودات مالية عالية 
السيولة ذات تواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء اليت ختضع ملخاطر غري جوهرية للتغريات يف قيمتها العادلة، ويتم استخدامها من قبل 

اجملموعة إلدارة ارتباطاهتا قصرية األجل. يتم إدراج النقد وما يف حكمه بالتكلفة املطفأة يف قائمة املركز املايل.

6-16   املشتقات
ضمن األعمال االعتيادية، يدخل البنك يف معامالت تتضمن على األداة املالية املشتقة. إن األداة املالية املشتقة هي عقد مايل بني طرفني حيث تعتمد املدفوعات على 

حتركات األسعار يف واحدة أو أكثر من األدوات املالية املعنية والسعر املرجعي أو املؤشر. تتضمن األدوات املالية املشتقة على عقود الصرف األجنيب اآلجلة.

العـقود اآلجلة هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة حمددة أو سلعة أو أداة مالية بسعر حمدد وتاريخ حمدد يف املستقبل. العقود اآلجلة معدة للتعامل 
هبا يف السوق غري املنتظمة.
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6-17   املوجودات واملطلوبات املالية
بناًء على تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 اعتبارًا من يناير 2018، إن السياسات احملاسبية التالية هي قابلة للتطبيق لتحل حمل / تعدل أو تضاف إىل 

السياسات احملاسبية املقابلة املوضحة يف القوائم املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017.

قام البنك بتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق باألدوات املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدويل بالتاريخ التطبيق املبدئي يف 1 يناير 
2018. متثل متطلبات املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 تغيريًا جوهريًا يف احملاسبة املتعلقة باالضمحالل واخلسائر االئتمانية. وفيما يلي أدناه ملخص للتغريات 

الرئيسية اليت طرأت على السياسات احملاسبية للبنك نتيجة لتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9:

6-17-1   اضمحالل املوجودات املالية
ارتباطات  على  اجلديد  االضمحالل  ينطبق منوذج  كما  املتوقعة«.  »اخلسارة  بنموذج  املتكبدة«  »اخلسارة  9 منوذج  رقم  املالية  التقارير  الدويل إلعداد  املعيار  يستبدل 
القروض والضمانات املالية املعنية. يستند املخصص على اخلسائر االئتمانية املتوقعة املرتبطة باحتمالية التعثر يف السداد يف االثين عشر شهر القادمة ما مل يكن هناك 
زيادة جوهرية يف املخاطر االئتمانية منذ منحها، ففي هذه احلالة، يستند املخصص على التغري يف اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر املوجود. مبوجب املعيار 

الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9، يتم إثبات اخلسائر االئتمانية قبل حتققها خبالف املعيار السابق.

6-17-2   التحول
مت تطبيق التغريات يف السياسات احملاسبية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 بأثر رجعي، باستثناء أنه مل يتم إعادة عرض املعلومات املقارنة. 
يتم إثبات الفروق يف القيم املدرجة للموجودات املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 يف األرباح املبقاة كما يف 1 يناير 2018. ونتيجة لذلك، 

فإن املعلومات الواردة لسنة 2017 ال ميكن مقارنتها باملعلومات الواردة لسنة 2018 مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9.

6-17-3   تسوية املبالغ املدرجة كما يف 31 ديسمرب 2017 و 1 يناير 2018
يوضح اجلدول التايل تسوية املبالغ املدرجة كما يف 31 ديسمرب 2017 إىل املبالغ املدرجة احملددة عن طريق تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 يف 1 يناير 2018:

القيمة املدرجة
كما يف 1 يناير 2018

خمصص اخلسائر 
االئتمانية املتوقعة

القيمة املدرجة
كما يف 31 ديسمرب 2017

ألف دينار حبريين ألف دينار حبريين ألف دينار حبريين

األدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة
26.934 )77( 27.011 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

111.309 )3.226( 114.535 متويالت إسالمية وقروض للعمالء

514 - 514 موجودات أخرى

5.625 )254( 5.371 مطلوبات أخرى )مقابل التعرضات غري املدرجة بامليزانية(

144.382 )3.557( 147.431

6-17-4   التأثري على االحتياطيات األخرى واألرباح املبقاة

املجموع األرباح املبقاة االحتياطيات األخرى
ألف دينار حبريين ألف دينار حبريين ألف  دينار حبريين

2.461 2.280 181 كما يف 31 ديسمرب 2017
)3.557( )3.557( - إثبات اخلسائر االئتمانية املتوقعة مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9

- 20 )20(
 إعادة تصنيف األوراق املالية االستثمارية - الديّن مبوجب املعيار الدويل إلعداد

التقارير املالية رقم 9

)1.096( )1.257( 161 إعادة عرض الرصيد االفتتاحي كما يف 1 يناير 2018
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6-17-5   تسوية املخصص املسجل كما يف 31 ديسمرب 2017 و 1 يناير 2018
يوضح اجلدول التايل تسوية املخصص املسجل كما يف 31 ديسمرب 2017 إىل املخصص املعدل كما يف 1 يناير 2018 الناتج من التحول إىل املعيار الدويل إلعداد التقارير 

املالية رقم 9:
كما يف 1 يناير 2018 تعديل التحول كما يف 31 ديسمرب 2017

ألف دينار حبريين ألف دينار حبريين ألف دينار حبريين
املخصص / اخلسائر االئتمانية املتعلقة مبا يلي:

77 77 - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

22.262 3.226 19.036 متويالت إسالمية وقروض للعمالء

1.392 - 1.392 موجودات أخرى

254 254 - مطلوبات أخرى )مقابل التعرضات غري املدرجة بامليزانية(

23.985 3.557 20.428

6-17-6   التصنيف والقياس
حيتوي املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 على هنج جديد للتصنيف والقياس فيما يتعلق باملوجودات املالية والذي يعكس منوذج األعمال الذي يتم من خالله 
إدارة املوجودات وخصائص التدفقات النقدية األساسية. بناًء على التقييم، كان لدى اجملموعة سندات ديّن مصنفة كمدرجة بالقيمة من خالل األرباح أو اخلسائر بقيمة 
عادلة قدرها 6.012 ألف دينار حبريين كما يف 31 ديسمرب 2017. مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9، قامت اجملموعة بتصنيف هذه االستثمارات كمقاسة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. نتيجة إلعادة التصنيف هذا، مت إثبات زيادة قدرها 20 ألف دينار حبريين يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية مع اخنفاض 
مقابل احتياطي القيمة العادلة )االحتياطيات األخرى( نتيجة إلعادة تصنيف خسارة القيمة العادلة قائمة التغريات يف حقوق امللكية للمجموعة. قامت اجملموعة بتطبيق 

تصنيف وقياس التحول مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 على الفترات السنوية املبتدئة يف أو بعد 1 يناير 2015.

6-17-7   اخلسائر االئتمانية املتوقعة
يقوم البنك بإثبات اخلسائر االئتمانية املتوقعة على األدوات املالية التالية اليت ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر:

استثمارات الديّن؛ أ( 
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى؛ ب( 

متويالت إسالمية وقروض للعمالء؛ ج( 
اعتمادات مستندية وضمانات مصرفية؛ و د( 
ارتباطات غري مسحوبة غري قابلة للنقض هـ( 

تقيس اجملموعة خمصصات اخلسارة مببلغ مساوي للخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر باستثناء للموجودات املالية األخرى اليت مل تزد خماطرها االئتمانيه بشكل 
جوهري من إثباهتا املبدئي، واليت مت قياس خسائرها االئتمانية املتوقعة على مدى 12 شهرًا. اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 12 شهرًا هي جزء من اخلسائر 

االئتمانية املتوقعة على مدى العمر اليت تنتج عن أحداث التعثر يف السداد املوجودات املالية احملتملة خالل 12 شهرًا بعد تاريخ إعداد التقرير املايل.

6-17-8   قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة
اخلسائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير احتمالية مرجحة للخسائر االئتمانية ويتم قياسها وفقًا ملا يلي:

أسس القياسنوع األداة املالية

املوجودات املالية اليت هي غري مضمحلة ائتمانيًا يف تاريخ إعداد أ (
التقرير املايل

كالقيمة احلالية لكل العجز النقدي )أي الفرق بني التدفقات النقدية املستحقة للمنشأة 
مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت يتوقع البنك استالمه(.

املوجودات املالية اليت هي مضمحلة ائتمانيًا يف تاريخ إعداد التقرير ب(
املايل

كالفرق بني إمجايل القيمة املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة.

كالقيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للبنك إذا قام حامل ارتباطات القروض غري احملسوبة غري القابلة للنقضج(
ارتباط القرض بسحب القرض وبني التدفقات النقدية الذي يتوقع البنك استالمه.

كاملدفوعات املتوقعة لتعويض حامل األداة حمسومًا منها أي مبالغ يتوقع البنك االعتمادات املستندية والضمانات املصرفيةد(
استردادها.

يقيس البنك اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مستوى األداة الفردية مع األخذ يف االعتبار التدفقات النقدية املتوقعة واحتمالية التعثر يف السداد واخلسارة يف حالة التعثر 
يف السداد وعامل حتويل االئتمان ومعدل اخلصم.
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6-17   املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة(

6-17-8   قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة )تتمة(
فيما يلي املدخالت الرئيسية املستخدمة يف قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة واليت تشكل اهليكل اخلاص بالشروط واملتغريات:

احتماليه حدوث التعثر يف السداد؛  )1

اخلسارة يف حالة التعثر يف السداد؛ و  )2

قيمة التعرض عند التعثر يف السداد.  )3

تستمد هذه املعايري بصفة عامة من النماذج اإلحصائية املطورة داخليًا والبيانات التارخيية األخرى. ويتم تعديلها حبيث تعكس معلومات النظرة املستقبلية وذلك كما 
هو موضح أعاله.

تعترب تقديرات احتمالية حدوث التعثر يف السداد هي مبثابة التقديرات يف تاريخ حمدد، ويتم احتساهبا على أساس مناذج التصنيف اإلحصائية ويتم تقييمها باستخدام 
أدوات تصنيف مصممة وفقًا ملختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية على البيانات اليت تشمل كاًل من العوامل الكمية والنوعية. إذا 

مت ترحيل الطرف اآلخر أو التعرض بني فئات التصنيف، فإن ذلك سيؤدي إىل تغيري يف تقدير احتمالية التعثر يف السداد ذات الصلة.

اخلسارة يف حالة التعثر يف السداد هي حجم اخلسائر احملتملة يف حالة وجود التعثر يف السداد. يقدر البنك اخلسارة يف حالة التعثر يف السداد استنادًا إىل واقع خرباته 
السابقة ملعدالت استرداد املطالبات مقابل األطراف األخرى املتعثرة يف السداد. يأخذ مناذج اخلسارة يف حالة التعثر يف السداد يف االعتبار قيمة الضمان املتوقع وتكاليف 

االسترداد ألي ضمان واليت تعترب جزًء ال يتجزأ من املوجودات املالية.

للطرف اآلخر  التعرض احلايل  السداد من  التعثر يف  التعرض عند  البنك قيمة  السداد. ويستمد  التعثر يف  املتوقعة يف حالة  التعرضات  السداد  التعثر يف  متثل تعرضات 
والتغريات احملتملة للمبالغ احلالية املسموح هبا مبوجب العقد مبا يف ذلك اإلطفاء. إن قيمة التعرض عند التعثر يف السداد ملوجود مايل هو إمجايل قيمته املدرجة. بالنسبة 
الرتباطات غري املسحوبة واالعتمادات املستندية والضمانات املصرفية، متثل قيمة التعرض عند التعثر يف السداد املبالغ املستقبلية احملتملة اليت مت سحبها مبوجب العقد، 

واليت يتم تقديرها على أساس املالحظات التارخيية وتوقعات النظرة املستقبلية.

فترة حدود التعرض هي الفترة اليت يتم أخذها يف االعتبار يف حاالت التعثر يف السداد احملتملة، وبالتايل تؤثر على حتديد احتمالية حدوث التعثر يف السداد وقياس 
اخلسائر االئتمانية املتوقعة )باألخص حلسابات املرحلة 2 ذات اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر(.

خاضعة الستخدام احلد األقصى الحتمالية حدوث التعثر يف السداد للموجودات املالية اليت مل تزد خماطر االئتمان بشكل جوهري على مدى 12 شهرًا، يقيس البنك 
اخلسائر االئتمانية املتوقعة باألخذ يف االعتبار خماطر التعثر يف السداد على مدى احلد األقصى للفترة التعاقدية )متضمنة على أي خيارات متديد للمقترض( اليت 
يتعرض فيها ملخاطر االئتمان، حىت لو يأخذ البنك يف االعتبار فترة أطول، بالنسبة ألغراض إدارة املخاطر. ميتد احلد األقصى للفترة التعاقدية إىل التاريخ الذي يكون 

لدى البنك احلق أن يطلب سداد دفعة مقدمة أو أن ينهي ارتباط القرض أو الضمان.

بالنسبة للتسهيالت اليت تشمل كاًل من القرض وعنصر االرتباط غري املسحوب، يقيس البنك اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى فترة أطول من احلد األقصى للفترة 
التعاقدية إذا كانت قدرة البنك التعاقدية على طلب السداد وإلغاء االرتباط غري املسحوب ال حيد من تعرض البنك للخسائر االئتمانية لفترة اإلشعار التعاقدية. ال توجد 
هلذه التسهيالت آجال ثابتة أو هيكل سداد حمدد ويتم إدارهتا على أساس مجاعي. ميكن للبنك إلغاءها فورًا، ولكن ال يتم تطبيق هذا احلق التعاقدي ضمن عمليات 
اإلدارة اليومية االعتيادية ولكن فقط عندما يكون البنك على علم حبدوث زيادة يف املخاطر االئتمانية على مستوى التسهيل. مت تقدير الفترة األطول تلك باألخذ يف 
االعتبار إدارة املخاطر االئتمانية اليت يتوقع البنك اختاذها واليت تعمل على التقليل من اخلسائر االئتمانية املتوقعة. وتشمل هذه اخنفاضًا يف احلد األدىن، إلغاء التسهيل 

و/ أو حتويل الرصيد القائم إىل قرض بشروط سداد ثابتة.

6-17-9   إعادة تفاوض املوجودات املالية
كلما أمكن ذلك، تسعى اجملموعة إلعادة هيكلة القروض بدالً من امتالك الضمانات. وقد يترتب على ذلك متديد ترتيبات الدفع واالتفاق على قرض بشروط جديدة. 
ومبجرد إعاده التفاوض بشأن الشروط، يتم قياس أي اضمحالل باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي كما مت احتسابه قبل تعديل الشروط ومل يعد يعترب القرض بأن 
فات موعد استحقاقه. تقوم اإلدارة بصورة مستمرة مبراجعة القروض املعاد تفاوضها للتأكد بأن مجيع املعايري مت استيفاؤها وبأن املدفوعات املستقبلية من املمكن أن 

حتدث.

يف متويل املشاريع، قد يكون هناك تأخري يف تنفيذ املشروع، ويف بعض احلاالت، قد تستغرق املشاريع وقتًا أطول لتحقيق الفائض. لدى البنك يف مثل هذه احلاالت، حيث 
توجد هناك حاجة حقيقية والتزام من العميل، يوافق على إعادة اهليكلة.

يتم حتويل  املركزي،  البحرين  قبل مصرف  للتسهيل. كما مت حتديده من  دفعة  أول  دفع  15 سنة من  اهليكلة  إعادة  بعد عملية  التسهيل  ملدة  األقصى  يتجاوز احلد  ال 
احلسابات املعاد هيكلتها إىل املرحلة 2 مباشرًة لفترة ال تقل عن 12 شهرًا.
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6-17   املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة(

6-17-10   املوجودات املالية املضمحلة ائتمانيًا
يف تاريخ إعداد كل تقرير مايل، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة هي مضمحلة ائتمانيًا. يعد املوجود املايل مضمحل ائتمانيًا 

عندما يكون قد وقع حدث أو أكثر من األحداث ويكون هلا تأثري ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة بالنسبة لذلك املوجود املايل.

6-17-11   عرض ملخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة يف قائمة املركز املايل
يتم عرض خمصصات اخلسارة للخسائر االئتمانية املتوقعة يف قائمة املركز املايل على النحو التايل:

يتم قياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة: كخصم من إمجايل القيمة املدرجة للموجودات؛ و أ( 

حيثما تتضمن األدوات املالية على كٍل من العنصر املسحوب أو غري املسحوب، )كما يف حالة السحوبات على املكشوف من البنك واالعتمادات املستندية / حدود  ب( 
الضمانات املصرفية وما إىل ذلك(، يقوم البنك بعرض خمصص اخلسارة للحد املعتمد للتسهيل ضمن »املطلوبات األخرى«.

6-17-12   شطب
ستظل السياسة احملاسبية للبنك لعملية الشطب مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 كما هي. يتم شطب املوجودات املالية إما جزئيًا أو كليًا فقط عندما 
حبث البنك باستفاضة معظم سبل االسترداد ويتم اإلثبات بعد ذلك بأنه من الواضح بأن املبلغ املستحق للديّن غري قابل لالسترداد. ومع ذلك، يف مجيع حاالت الشطب، 
تستمر اجلهود اليت يبذهلا البنك من أجل استرداد املبلغ املستحق ويتم تقدمي حتديثات دورية إىل جملس اإلدارة. إذا كان املبلغ املطلوب شطبه أكرب من خمصص اخلسارة 

املتراكم، يعامل الفرق أوالً كإضافة إىل املخصص اليت يتم تطبيقه بعد ذلك مقابل إمجايل القيمة املدرجة. وتقيد أية مبالغ مستردة الحقة إىل »دخل آخر«.

6-18   إدارة املخاطر املالية
املالية املدققة املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017 باستثناء  القوائم  املالية للمجموعة هي مطابقة لتلك املفصح عنها يف  إدارة املخاطر  إن أهداف وسياسات 

للتغريات املطبقة نتيجة لتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 كما هو موضح يف اإليضاحات أدناه.

تعرض أنشطة اجملموعة للعديد من املخاطر املالية وتتضمن تلك األنشطة على حتليل وتقييم وقبول وإدارة درجة معينة من املخاطر أو مزيج من املخاطر. إن أخذ املخاطر 
يعترب أمرًا جوهريًا بالنسبة للخدمات املصرفية وأن تلك املخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة يف أسواق املال. وعليه، يتمثل هدف اجملموعة يف حتقيق توازن مناسب بني 

املخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية احملتملة على األداء املايل للبنك.

يتم وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة املتعلقة بإدارة املخاطر للمجموعة لتحديد وحتليل هذه املخاطر ووضع اإلجراءات الرقابية املناسبة للتقليل من تلك املخاطر. 
ويقوم البنك مبراجعة السياسات واألنظمة املتعلقة بإدارة املخاطر بصورة مستمرة ملقابلة التغريات يف األسواق واملنتجات وإتباع أفضل املمارسات املصرفية.

تقوم إدارة املخاطر التابعة للمجموعة بإدارة املخاطر طبقًا للسياسات املعتمدة من جملس اإلدارة. كما تقوم بتحديد وتقييم املخاطر املالية بالتعاون مع الوحدات العاملة 
بالبنك. ومن أهم املخاطر اليت مت حتديدها من قبل البنك هي خماطر االئتمان وخماطر السيولة وخماطر السوق. تتضمن خماطر السوق على خماطر العملة وخماطر معدل 

الربح وخماطر األسعار.

6-18-1   خماطر االئتمان
تعترب خماطر االئتمان من أكثر املخاطر أمهية اليت يتعرض هلا البنك. يتعرض البنك ملخاطر االئتمان اليت تتمثل يف عدم قدرة الطرف اآلخر لعملية مالية على الوفاء 
البنك خلسارة مالية. وتنشأ خماطر االئتمان بصورة أساسية من التمويالت )أو التسهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء( والودائع لدى  بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد 
البنوك األخرى واالستثمارات اليت متت يف أدوات الديّن. كما تتواجد خماطر االئتمان يف بعض األدوات املالية غري املدرجة يف امليزانية مبا يف ذلك الضمانات املتعلقة 
بشراء وبيع العمالت األجنبية واالعتمادات املستندية وخطابات القبول واالرتباطات لتمديد االئتمان. وتتم متابعة ومراقبة خماطر االئتمان من قبل إدارة املخاطر التابعة 

للمجموعة الذي يقوم بوضع معايري بشأن األنشطة التمويلية للبنك.

6-18-2   الزيادة اجلوهرية يف املخاطر االئتمانية
عند حتديد ما إذا كانت املخاطر االئتمانية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات املبدئي، تقوم اجملموعة مبقارنة خماطر التعثر يف السداد بتاريخ التقييم مع خماطر 

التعثر يف السداد عند اإلثبات املبدئي. يتم إجراء هذا التقييم يف كل تاريخ تقييم.

استخدام آراء اخلبري االئتماين اخلاص به، وحيثما أمكن، واقع التجربة التارخيية ذات الصلة، كما ميكن للبنك أن حيدد أن التعرضات قد شهدت زيادة جوهرية يف 
املخاطر االئتمانية استنادًا إىل املؤشرات النوعية احملددة واليت تعكس هذه الزيادة ولكنها قد ال تكون واضحة بشكل كامل يف التحليل الكمي يف الوقت املناسب. يراقب 

البنك مدى فعالية املعايري املستخدمة لتحديد الزيادة اجلوهرية يف املخاطر االئتمانية وذلك من خالل إجراء مراجعة منتظمة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

ملخص ألهم السياسات احملاسبية )تتمة(  6

6-18   إدارة املخاطر املالية )تتمة(

يصنف املصرف أدواته املالية إىل املرحلة 1 واملرحلة 2 واملرحلة 3 على أساس منهجية االخنفاض يف القيمة املطبقة، كما هو موضح أدناه:

املرحلة 1: بالنسبة لألدوات املالية اليت مل تكن هناك زيادة جوهرية يف خماطرها االئتمانية منذ إثباهتا املبدئي واليت هي غري مضمحلة ائتمانيًا منذ منحها، يثبت البنك 
املخصص على أساس اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 12 شهرًا. يتم تصنيف مجيع احلسابات عند منحها على أهنا مرحلة 1.

املرحلة 2: بالنسبة لألدوات املالية اليت كانت هناك زيادة جوهرية يف خماطرها االئتمانية منذ إثباهتا املبدئي ولكنها غري مضمحلة ائتمانيًا، يثبت البنك املخصص على 
أساس اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر جلميع التمويالت والقروض املصنفة يف هذه املرحلة بناًء على بيان االستحقاق الفعلي / املتوقع مبا يف ذلك إعادة 

هيكلة أو إعادة جدولة التسهيالت.

املرحلة 3: بالنسبة لألدوات املالية اليت هي مضمحلة ائتمانيًا، يثبت البنك اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر. يتم تصنيف العميل ضمن املرحلة 3 على أساس 
عملية حتديد التعثر يف السداد أي عدد أيام التأخر يف السداد ملدة 90 يومًا أو أكثر.

6-18-3   إصدار اهليكل الزمين الحتمالية حدوث التعثر يف السداد
البنك جبمع معلومات عن األداء والتعثر يف السداد بشأن تعرضات خماطره االئتمانية واليت مت حتليلها حسب نوع املنتج واملقترض باإلضافة إىل درجة املخاطر  يقوم 

االئتمانية.

التعرضات باإلضافة إىل  السداد هلذه  التعثر يف  املتبقي من احتمالية حدوث  العمر  اليت مت مجعها، ويقوم بتقدير  البيانات  لتحليل  النماذج اإلحصائية  البنك  يستخدم 
التغريات املتوقعة نتيجة لتجاوز الفترات الزمنية املقررة.

يتضمن هذا التحليل على حتديد وحتديث العالقة بني التغريات يف معدالت التعثر يف السداد والتغريات يف العوامل الرئيسية لالقتصاد الكلي، وكذلك إجراء حتليل متعمق 
لتأثري بعض العوامل األخرى )مثل خربة منح الوقت( على خماطر التعثر يف السداد. بالنسبة ملعظم التعرضات، تتضمن املؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي على منو الناتج 

احمللي اإلمجايل والنمو االقتصادي وأسعار الفائدة ومعدالت البطالة والتضخم.

املستقبلي  لالجتاه  أساسية  نظرة  البنك  يضع  واملتوقعة،  الفعلية  اخلارجية  املعلومات  من  متنوعة  جمموعة  إىل  وبالنظر  االقتصادي  اخلبري  من  مشورة  على  واستنادًا 
للمتغريات االقتصادية ذات الصلة، وكذلك جمموعة معقولة من السيناريوهات احملتملة األخرى )أي إضافة معلومات النظرة املستقبلية(، ومن مث يستخدم البنك هذه 

التوقعات لتعديل تقديراته حول احتمالية حدوث التعثر يف السداد.

بالنسبة حملفظة التمويل، من خالل مراجعة سنوية حملفظة الشركة، يراقب البنك األداء السنوي حلساب احتمالية التعثر يف السداد على مدى سنة واحدة خالل السنوات 
اخلمس السابقة.

يتم قياس احتماليه التعثر يف السداد لكل قطاع باستخدام تقدير التعثر يف السداد امللحوظ ويتم حساب احتمالية التعثر يف السداد على أساس مستوى حزمة من عدد 
أيام التأخر يف السداد لكل قطاع بشكل منفصل. مبوجب هذا التحليل، يتم تعقب حالة التأخر يف السداد للحسابات لفترة سنة واحدة مع دورة شهرية متحركة. يتم األخذ 

يف االعتبار كحد أدىن بيانات التأخر يف السداد ملدة 5 سنوات.

6-18-4   تعريف التعثر يف »السداد« و«التحسن«
يتماشى تعريف البنك للتعثر يف السداد مع التوجيهات التنظيمية وممارسات إدارة خماطر االئتمان الداخلية. سوف تقع املوجودات املتعثر يف السداد ضمن املرحلة 3. 
بصفة عامة، يتم اعتبار الطرف اآلخر يف حالة التعثر يف السداد، وبالتايل، يعترب املوجود املايل أو جمموعة من املوجودات املالية ذات الصلة مضمحلة فقط عندما يكون 
هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر من األحداث بعد اإلثبات املبدئي للموجود )»حدث اخلسارة«( وبأن حدث اخلسارة )أو األحداث( 
هلا تأثري على التدفقات النقدية املستقبلية للموجود املايل أو جمموعة من املوجودات املالية اليت ميكن تقديرها مبوثوقية. قد ال يكون من املمكن حتديد حدث واحد 
منفصل الذي تسبب يف االضمحالل؛ بدالً من ذلك قد يكون التأثري املشترك لعدة أحداث قد تسببت يف حدوث اخلسائر االئتمانية املتوقعة نتيجة لألحداث املستقبلية، 
بغض النظر عن مدى احتمالية عدم إثباهتا. يتضمن الدليل املوضوعي بأن املوجود املايل أو جمموعة من املوجودات املالية مضمحلة على بيانات ميكن مالحظتها اليت 

لفتت انتباه حامل املوجود. فيما يلي بعض املؤشرات لتحديد اضمحالل املوجودات )ال ينبغي بالضرورة مالحظة املؤشرات على أساس فردي(:

الصعوبات املالية اجلوهرية اليت تواجه جهة املصدر أو امللتزم؛- 

خرق جوهري لتعهدات التسهيل وشروط العقد )خاضعة للسلطة التقديرية لإلدارة(؛- 

منح للمقترض التنازالت اليت لن يأخذها املقرض يف االعتبار باستثناء ألسباب اقتصادية أو قانونية املتعلقة بالصعوبات املالية للمقترض؛- 

مؤشرات تشري بأن املقترض سيعلن إفالسه أو إعادة التنظيم املايل؛- 

خفض جوهري يف التصنيف االئتماين من قبل وكاله التصنيف االئتماين اخلارجي؛- 

اختفاء السوق النشطة نتيجة لوجود صعوبات مالية؛- 
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6-18   إدارة املخاطر املالية )تتمة(

6-18-4   تعريف التعثر يف »السداد« و«التحسن« )تتمة(

وجود مدفوعات تعاقدية متأخرة يف السداد سواًء على املبلغ األصلي للديَن أو الفائدة على املبلغ األصلي القائم؛ أو / و- 

تدهور يف قيمة األوراق املالية واحتمالية حتقيق ذلك بنجاح.- 

بصفة عامة، تعترب األطراف األخرى اليت لديها تسهيالت متأخرة عن السداد ألكثر من 90 يومًا بأهنا متعثر يف السداد.

يتم اعتبار األداة املالية على أنه »متحسن« ولذلك يتم إعادة تصنيفها خارج املرحلة 3 عندما ال تكون أي من معايري التعثر يف السداد موجودة على األقل ملدة 12 شهرًا 
متتالية. يعتمد القرار املتعلق بتصنيف املوجود على أنه املرحلة 2 أو املرحلة 1 مبجرد حتسنه على درجة االئتمان احملدثة، يف وقت التحسن، وما إذا كان هذا يشري إىل 

حدوث زيادة جوهرية يف املخاطر االئتمانية مقارنة عند اإلثبات املبدئي.

6-18-5   إدراج افتراضات النظرة املستقبلية
يدرج البنك افتراضات النظرة املستقبلية يف كٍل من تقييماته لتحديد ما إذا كانت املخاطر االئتمانية لألداة قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات املبدئي وقياسه للخسائر 
االئتمانية املتوقعة. إن مصادر بيانات توقعات االقتصاد الكلي السنوية للبنك ملختلف املتغريات هي من العديد من قواعد البيانات مبا يف ذلك قاعدة بيانات صندوق النقد 

الدويل يف البحرين وبلومربغ ورويترز والبنك الدويل.

يتم التحقق من املتغريات االقتصادية الكلية والترابط بينها مع احتمالية التعثر يف السداد خالل السنوات اخلمس السابقة ويتم استخدام فقط تلك املتغريات اليت ميكن 
توضيح التغريات اخلاصة هبا. متارس اإلدارة االجتهادات عند تقييم متغريات االقتصاد الكلي.

نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي 7
2018

ألف دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين
2.2182.873نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي

21.91727.011إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

24.13529.884

)1.553()1.530(حمسومًا منها: احتياطي لدى مصرف البحرين املركزي

)11.807()9.913(حمسومًا منها: إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية   ألكثر من 90 يومًا

-61إضافة: خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

12.75316.524النقد وما يف حكمة يف هناية السنة

متويالت إسالمية وقروض للعمالء 8
2018

ألف دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين
89.689114.841متويل مشاريع - إسالمية

15.36011.268متويل مشاريع - تقليدية

4.2284.596صيد األمساك والزراعة

534-إجارة مستحقة القبض

1.1592.332قروض أخرى

110.436133.571

)19.036()24.570(حمسومًا منها: خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة / املخصص*

85.866114.535

* تتضمن هذه على خسائر ائتمانية مببلغ وقدره 15.573 ألف دينار حبريين )2017: 9.775 ألف دينار حبريين( مقابل التمويالت اإلسالمية للعمالء.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

متويالت إسالمية وقروض للعمالء )تتمة(  8
فيما يلي أدناه هو التغري يف اخلسائر االئتمانية املتوقعة على التمويالت اإلسالمية وقروض العمالء:

20182017

املرحلة 1
اخلسائر االئتمانية 

 املتوقعة على مدى
12 شهرًا

ألف دينار حبريين

املرحلة 2
اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة على مدى 

العمر غري املضمحلة 
ائتمانيًا

ألف دينار حبريين

املرحلة 3
اخلسائر االئتمانية 

 املتوقعة على
 مدى العمر

املضمحلة ائتمانيًا
ألف دينار حبريين

املجموع
ألف دينار حبريين

اجملموع
ألف دينار حبريين

75418618.09619.03614.995الرصيد كما يف 1 يناير
-1129962.1183.226تعديل التحول

8661.18220.21422.26214.995الرصيد اإلفتتاحي كما يف 1 يناير )معاد عرضه(
 تغريات نتيجة للموجودات املالية املثبتة يف

الرصيد االفتتاحي اليت تتضمن على:
--)236()87(323حمول إىل خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 12 شهرًا

 حمول إىل املرحلة 2 )خسائر ائتمانية متوقعة على
--)291(329)38(مدى العمر غري املضمحلة ائتمانيًا(

 حمول إىل املرحلة 3 )خسائر ائتمانية متوقعة على
--587)528()59(مدى العمر املضمحلة ائتمانيًا(

1475213.9764.64410.628صايف إعادة قياس خمصص اخلسارة
)2.476()1.434()523()416()495(استردادات / خمصصات انتفت احلاجة إليها
3.5133.210)181()122(خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة - صايف

8.152)902()897()3()2(مبالغ مشطوبة خالل السنة
74299822.83024.57019.036الرصيد يف 31 ديسمرب

يف 31 ديسمرب 2018، بلغت الفوائد املعلقة على القروض اليت فات موعد استحقاقها واملضمحلة بالكامل 2.109 ألف دينار حبريين )31 ديسمرب 2017: 1.852 ألف دينار 
حبريين(، قام البنك مبعاجلة تلك الفوائد كحساب غري مدرج يف امليزانية.

بلغت القيمة العادلة للضمانات املشتملة على نقد وأوراق مالية وعقارات حمتفظ هبا من قبل اجملموعة واملتعلقة بالقروض املضمحلة بشكل فردي 9.011 ألف دينار حبريين 
كما يف 31 ديسمرب 2018 )31 ديسمرب 2017: 9.695 ألف دينار حبريين(.

مت شطب مبلغ الضمانات املستحقة على التمويالت اإلسالمية من قبل اجملموعة كما يف 31 ديسمرب 2018، وبلغت تلك اليت ال تزال خاضعة ألنشطة التنفيذ 4.500 ألف 
دينار حبريين )31 ديسمرب 2017: 5.000 ألف دينار حبريين(.

أوراق مالية استثمارية 9
2018

ألف دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر:

4.6125.375أسهم حقوق امللكية التقليدية
676729أسهم حقوق امللكية اإلسالمية

6.012-صكوك
5.28812.116

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
184133أسهم حقوق امللكية التقليدية

-6.504سندات الديّن التقليدية *
-6.093صكوك *

12.781133
مدرجة بالتكلفة املطفأة:
13.0752.894سندات الديّن التقليدية *

31.14415.143

* تعترب هذه التعرضات حلكومة بلد املنشأ أي مملكة البحرين منخفضة املخاطر وقابلة لالسترداد بالكامل، وبالتايل مل يتم قياس أي خسائر ائتمانية متوقعة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

استثمارات يف شركات زميلة 10
لدى اجملموعة حصة ملكية بنسبة 20% )2017: 20%( يف الشركة العربية لسيارات األجرة، شركة تأسست يف مملكة البحرين وتقوم بتشغيل وإدارة خدمات سيارات األجرة.

لدى اجملموعة حصة ملكية بنسبة 21.13% )2017: 21.13%( يف بنك اإلبداع، بنك تأسس يف مملكة البحرين ويقوم بتقدمي القروض الصغرية واخلدمات االستشارية ذات 
الصلة.

مت احتساب الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية يف هذه القوائم املالية املوحدة.

2018
ألف  دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

القيمة املدرجة الستثمار املجموعة يف الشركات الزميلة
419419يف 1 يناير

-113حصة البنك من ربح شركات زميلة

-)181(التغريات يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية

-)92(اضمحالل على استثمار يف الشركات الزميلة

259419يف 31 ديسمرب

استثمارات عقارية 11
2018

ألف دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

12.03312.264يف 1 يناير

250-إضافات خالل السنة

-435حمول من عقارات ومعدات )إيضاح 12(

)481()468(االستهالك احملتسب للسنة

12.00012.033يف 31 ديسمرب

كما يف 31 ديسمرب 2018، تتضمن االستثمارات العقارية على 4 مباين )2017: 3 مباين( بصايف قيمة عادلة قدرها 17.498 ألف دينار حبريين )2017: 14.121 ألف دينار 
حبريين(. كما مت حتديده من قبل اإلدارة )2017: مثمن عقارات خارجي مستقل، لديه مؤهالت وخربات مهنية معتمدة مناسبة يف موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه(.

مت تصنيف قياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كقيمة عادلة ضمن املستوى 3 بناًء على مدخالت تقنيات التقييم املستخدمة. يأخذ منوذج التدفقات النقدية 
املخصومة يف االعتبار القيمة احلالية لصايف التدفقات النقدية احملققة من العقار، مع األخذ يف االعتبار معدل منو اإلجيار املتوقع وفترات الفراغ ومعدل اإلشغال وتكاليف 
حوافز اإلجيار مثل فترات بدون دفع اإلجيار والتكاليف األخرى اليت ال يدفعها املستأجرين. يتم خصم صايف التدفقات النقدية املتوقعة باستخدام معدالت اخلصم املعدلة 

حسب املخاطر. من بني العوامل األخرى، يأخذ تقدير معدل اخلصم يف االعتبار جودة املبىن وموقعه واجلدارة االئتمانية للمستأجر وشروط عقد التأجري.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

عقارات ومعدات 12
أراضي

مملوكة
ملًكا حرًا

ألف دينار حبريين

ممتلكات
مملوكة

ملكًا حرًا
ألف دينار حبريين

أثــاث
وتركيبات ومركبات

ومعدات مكتبية
ألف دينار حبريين

املجموع
ألف دينار حبريين

صايف القيم الدفترية:
2933625001.155يف 31 ديسمرب 2018
2934175061.216يف 31 ديسمرب 2017

موجودات أخرى 13
2018

ألف دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

1.450831إجيار وذمم مدينة أخرى - صايف

1.1591.159مبالغ مستحقة القبض من وزارة البلديات

566138فوائد مستحقة القبض

222215مبالغ مستحقة القبض من وزارة املالية

249597مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

3.6462.940

كما يف 31 ديسمرب 2018، بلغت اخلسائر االئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية 1.942 ألف دينار حبريين )31 ديسمرب 2017: 1.229 ألف دينار حبريين(.

قروض ألجل 14
2018

ألف دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

1.3272.608الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية

8.5269.029الصندوق السعودي للتنمية

40.75440.037الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

50.60751.674

51.67456.150يف 1 يناير

-4.713سحب قرض

)4.476()5.780(سداد القروض

50.60751.674يف 31 ديسمرب
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قروض ألجل )تتمة(  14

الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية
لقد حصل البنك على قرض من الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية يف سنة 1998. هذا التسهيل مت سحبه بالكامل ويسدد على 30 قسط نصف سنوي متساوي 

ابتداًء من 15 مايو 2005. حيمل هذا التسهيل فائدة ورسوم إدارية مبعدل 1.5% و 0.5% )2017: 1.5% و 0.5%( على التوايل. وزارة املالية هي الضامن هلذا القرض.

مت استخدام متحصالت القرض من قبل البنك لتقدمي سلف للعمالء. تتطلب إحدى شروط اتفاقية القرض املربمة مع الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية أن 
يتم إعادة الدفع للصندوق أي هامش ربح حيققه البنك من هذه التسهيالت والذي يزيد عن 4% )»فروق الفائدة«( على مثل تلك القروض للعمالء. يتم االحتفاظ بفروق 
الفائدة يف حساب الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية لدى البنك بصفة األمانة. بلغ الرصيد يف هناية السنة 2 ألف دينار حبريين )2017: نفس املبلغ(. يستخدم 
هذا احلساب فقط ألغراض تنموية مثل التدريب ودراسات اجلدوى وتقدمي املساعدة التقنية للمقترضني كما مت االتفاق عليه من قبل كال الطرفني. خالل سنة 2018، 

مل يتم استخدام أي مبلغ ملثل هذه األغراض )2017: نفسه(.

الصندوق السعودي للتنمية
خالل سنة 2012، حصل البنك على قرض من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 100 مليون ريال سعودي. مت استخدام هذا التسهيل بالكامل وتسدد األقساط على أساس 

نصف سنوي ملدة 25 سنة )مع فترة مساح ملدة 5 سنوات على املبلغ األصلي( مع فائدة مبعدل 2.0%. وزارة املالية هو الضامن هلذا القرض.

الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي
خالل سنة 2013، حصل البنك على قرض من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي بقيمة 30 مليون دوالر أمريكي. مت استخدام هذا التسهيل بالكامل وتسدد 
األقساط على أساس نصف سنوي ملدة 10 سنوات )مع فترة مساح ملدة 3 سنوات على املبلغ األصلي( مع فائدة مبعدل 3.0%. خالل سنة 2014 حصل البنك على قرض ثاين 
من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي. مت استخدام هذا التسهيل بالكامل وتسدد األقساط على أساس نصف سنوي ملدة 

10 سنوات )مع فترة مساح ملدة 3 سنوات على املبلغ األصلي( مع فائدة مبعدل %3.0.

خالل سنة 2016، حصل البنك على قرض ثالث من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي. مت استخدام هذا التسهيل بالكامل 
وتسدد األقساط على أساس نصف سنوي ملدة 10 سنوات )مع فترة مساح ملدة 3 سنوات على املبلغ األصلي( مع فائدة مبعدل %3.0.

ودائع 15
2018

ألف دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

11.356-ودائع من بنوك )إيضاح أ(

35.00135.084ودائع من العمالء )إيضاح ب(

35.00146.440

إيضاح أ: تتضمن الودائع من البنوك على مبلغ وقدره ال شيء )2017: 3.701 ألف دينار حبريين( من بنوك إسالمية مودعة لدى بنك البحرين للتنمية على أساس الوكالة.

إيضاح ب: تتضمن الودائع لدى العمالء على مبلغ وقدره 1.250 ألف دينار حبريين )2017: 1.729 ألف دينار حبريين( حمتفظ هبا كوديعة هامشية مقابل التمويالت املقدمة.

رأس املال 16
2018

ألف دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

املصرح به:

100100.000100.000 مليون )2017: 100 مليون( سهم بقيمة إمسية قدرها دينار واحد للسهم

الصادر واملدفوع بالكامل:

6565.00065.000 مليون )2017: 65 مليون( سهم بقيمة إمسية قدرها دينار واحد للسهم

االحتياطي القانوين 17
وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريين والنظام األساسي للبنك يتـم حتويل ما يعادل 10% من صايف الربح للسنة إىل االحتياطي القانوين. وجيوز للبنك أن يقرر 
إيقاف مثل هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ االحتياطي القانوين 50% من رأس املال املدفوع. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع إال يف احلاالت اليت نص عليها 
قانون الشركات التجارية البحريين وبعد احلصول على موافقة مصرف البحرين املركزي. مل يتم إجراء مثل هذه التحويالت خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018 

و 2017، حيث تكبد البنك صايف خسارة لكال السنتني.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

مسامهة رأمسالية أخرى 18
العقار كاستثمار عقاري  الرأمسالية األخرى على مسامهة من قبل مساهم رئيسي مبوجودات غري نقدية على شكل عقار جتاري للبنك. مت تصنيف   تتضمن املسامهة 

راجع اإليضاح 11( الذي مت إثبات قيمته العادلة بتاريخ التحويل وكمسامهة رأمسالية يف حقوق امللكية قدرها 3.623 ألف دينار حبريين.

دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد 19
2018

ألف  دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

6.2677.392ربح على التمويالت اإلسالمية

631672فوائد على القروض التقليدية

873322ربح وفوائد على األوراق املالية

497618ربح وفوائد على اإليداعات

8.2689.004

مصروفات التمويالت اإلسالمية ومصروفات الفوائد 20
2018

ألف  دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

1.4221.502فوائد على قروض ألجل

388708فوائد على ودائع من العمالء

3481ربح على ودائع من متويالت إسالمية

2612فوائد على ودائع من بنوك تقليدية

1.8702.303

دخل الرسوم والعموالت 21
2018

ألف  دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

212267على التمويالت اإلسالمية وقروض من العمالء

19140على االلتزامات احملتملة

231407

دخل االستثمار 22
2018

ألف  دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

-205مكسب من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر*

8460تغريات يف القيمة العادلة لالستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

90117دخل أرباح األسهم

379177

خالل السنة، باع البنك أحد استثمارات أسهم حقوق امللكية التقليدية اخلاصة به بسعر بيع قدره 1.390 ألف دينار حبريين. بلغت القيمة املدرجة هلذا االستثمار يف وقت   *
البيع 1.185 ألف دينار حبريين. يتم إيداع متحصالت البيع يف حساب الضمان احملتفظ به لدى أحد البنوك احمللية.

دخل آخر 23
يتضمن هذا باألساس على استرداد القروض املتعثرة املشطوبة البالغة 955 ألف دينار حبريين )2017: 14 ألف دينار حبريين(.
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خمصص اخلسائر االئتمانية / املخصص - صايف 24
2018

ألف  دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

-)16(إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

3.2108.152متويالت إسالمية وقروض للعمالء

-925موجودات أخرى

-)137(تعرضات غري مدرجة يف امليزانية

3.9828.152

جمموع اخلسارة الشاملة 25
2018

ألف  دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

)7.671()1.326(صايف اخلسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر:
-1البنود اليت لن يتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو اخلسائر يف الفترات الالحقة:

القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر )أدوات أسهم حقوق امللكية(

البنود اليت سيتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو اخلسائر يف الفترات الالحقة:

-)131(القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر )سندات الديّن والصكوك(

-)181(استثمارات يف شركات زميلة

)7.671()1.637(جمموع اخلسارة الشاملة للسنة

التزامات حمتملة وارتباطات 26
يقوم البنك بإصدار إعتمادات مستندية وخطابات ضمان لعمالئه احلاليني. تلزم هذه األدوات البنك بالدفع نيابًة عن العمالء يف حال وجود قانون حمدد، يتعلق بشكل 

عام باسترياد البضائع.

إن االرتباطات غري القابلة للنقض لتقدمي تسهيالت ائتمانية هي التمويالت اإلسالمية والقروض اليت متت املوافقة عليها من قبل البنك ومل يتم دفعها يف كما هو بتاريخ 
إعداد التقارير املالية.

فيما يلي أدناه تفاصيل االلتزامات احملتملة واالرتباطات:

2018
ألف  دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

التزامات حمتملة:
34191اعتمادات مستندية *

1.4393.487خطابات الضمان *

1.4733.678

ارتباطات:
1.3236.223ارتباطات غري قابلة للنقض لتقدمي تسهيالت إئتمانية *

3.4853.770ارتباطات باالستثمار يف أسهم حقوق امللكية

363435ارتباطات عقود التأجري

5.17110.428

6.64414.106

يدرج البنك خمصص اخلسائر االئتمانية البالغة 117 ألف دينار حبريين )31 ديسمرب 2017: ال شيء( مقابل تلك البنود غري املدرجة يف امليزانية )راجع إيضاح 30(.  *

متثل هذه ارتباطات البنك باالستثمار بنسبة 10% يف أسهم حقوق امللكية شركة صندوق الواحة فنشر كابيتال الذي مت تأسيسه بقيمة إمجالية قدرها 100 مليون دوالر   **
أمريكي )أي ما يعادل 37.7 مليون دينار حبريين(. خالل السنة، قام البنك بدفع مبلغ وقدره 285 ألف دينار حبريين )2017: ال شيء( مقابل تلك االرتباطات.
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التزامات حمتملة وارتباطات )تتمة(  26
تتضمن ارتباطات عقود التأجري على مبالغ مستحقة الدفع لعقد إجيار أرض مستأجرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهي كما يلي:

2018
ألف  دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

احلد األدىن ملدفوعات عقود التأجري املستقبلية:
7279خالل سنة واحدة

272238بعد سنة ولكن ليست أكثر من مخس سنوات

19118أكثر من مخس سنوات

363435

القيم العادلة لألدوات املالية 27
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب يف معاملة منظمة بني مشاركي السوق يف تاريخ القياس. يستند قياس القيمة 

العادلة على افتراض بأن معاملة بيع املوجود أو حتويل املطلوب حتدث إما:

يف السوق الرئيسي للموجود أو املطلوب، أو- 

يف السوق األكثر فائدة للموجود أو املطلوب يف حال غياب السوق الرئيسي. جيب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.- 

تستند القيمة العادلة إىل افتراض استمرار املنشأة يف أعماهلا دون وجود نية أو حاجة لتصفيتها أو تقليص حجم عملياهتا بصورة جوهرية أو إجراء معاملة بشروط غري 
مالئمة.

تقيس اجملموعة القيمة العادلة باستخدام التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة التالية، واليت تعكس املدخالت ذات التأثري اجلوهري املستخدمة يف إجراء هذه القياسات.

األسعار املسعرة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة؛ املستوى 1: 

تقنيات التقييم اليت تستند على مدخالت ميكن مالحظتها إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة غري مباشرة )أي مشتقه من األسعار(. تتضمن هذه  املستوى 2: 
الفئة على األدوات اليت مت تقييمها باستخدام أسعار السوق املسعرة يف األسواق النشطة لألدوات املالية املماثلة؛ األسعار املسعرة لألدوات املالية املماثلة أو 
املشاهبة يف األسواق اليت تعترب أقل من نشطة؛ أو تقنيات التقييم األخرى اليت ميكن مالحظة مجيع مدخالهتا ذات التأثري اجلوهري بصورة مباشرة أو غري 

مباشرة من بيانات السوق.

تقنيات التقييم اليت تستخدم املدخالت اليت ال ميكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة على األدوات املالية اليت تشمل تقنية تقييمها مدخالت ال تستند إىل  املستوى 3: 
بيانات ميكن مالحظتها يف السوق.

القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة تقارب قيمها املدرجة كما هو بتاريخ إعداد التقارير املالية.

مت احلصول على القروض ألجل من قبل البنك من صناديق التنمية يف الكويت واململكة العربية السعودية. ال يوجد سوق ثانوية هلذه القروض اليت هي بأسعار أقل من أسعار 
السوق نتيجة لطبيعة تلك القروض. وقد قدر البنك أن معدالت وشروط التمويل قابلة للمقارنة مع أهداف بنوك التنمية األخرى املماثلة يف املنطقة، وبالتايل يعتقد البنك 

أن القيمة املدرجة للقروض ألجل اليت مت احلصول عليها تقارب قيمتها العادلة.

القيمة العادلة للودائع تقارب قيمتها املدرجة كما هو بتاريخ إعداد التقارير املالية نظرًا لطبيعتها قصرية األجل.

مل تطرأ أي تغريات يف تقنيات التقييم املستخدمة يف تقييم االستثمارات خالل الفترة مقارنًة بالسنة املنتهية قي 31 ديسمرب 2017.

يتم التوصل إىل تقنيات التقييم اخلاصة باملوجودات املالية ضمن املستوى 2 على أساس هنج مضاعفات السوق والتدفقات النقدية املخصومة. تتضمن املدخالت الرئيسية 
املستخدمة على جمموعة من متوسط التكلفة املرجحة لرأس املال املستخدم خلصم التدفقات النقدية واخلصم لعدم قابلية التسويق ومراقبة األقساط وما إىل ذلك.
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القيم العادلة لألدوات املالية )تتمة(  27
حيلل اجلدول أدناه األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة كما يف كال تارخيي إعداد التقارير املالية، يف التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس 

القيمة العادلة:
 جمموع

القيمة املدرجة
ألف دينار حبريين

 جمموع
القيمة العادلة

ألف دينار حبريين
املستوى 3

ألف دينار حبريين
املستوى 2

ألف دينار حبريين
املستوى 1

ألف دينار حبريين املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة:

31 ديسمرب 2018
5.472 5.472 4.796 580 96 أوراق مالية استثمارية - أسهم حقوق امللكية

12.597 12.597 - - 12.597 أوراق مالية استثمارية - ديّن
35.114 35.114 - 35.114 - عقود آجلة

31 ديسمرب 2017
6.237 6.237 5.508 576 153 أوراق مالية استثمارية - أسهم حقوق امللكية
6.012 6.012 - - 6.012 أوراق مالية استثمارية - ديّن

34.284 34.284 - 34.284 - عقود آجلة

 جمموع
القيمة املدرجة

ألف دينار حبريين

 جمموع
القيمة العادلة

ألف دينار حبريين
املستوى 3

ألف دينار حبريين
املستوى 2

ألف دينار حبريين األدوات املالية غري املقاسة بالقيمة العادلة:
31 ديسمرب 2018

2.218 2.218 - 2.218 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي
21.917 21.917 - 21.917 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

85.866 85.866 85.866 - متويالت إسالمية وقروض للعمالء
13.075 13.075 - 13.075 سندات ديّن
50.607 50.607 50.607 - قروض ألجل
35.001 35.001 - 35.001 ودائع

31 ديسمرب 2017
2.873 2.873 - 2.873 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي

27.011 27.011 - 27.011 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
114.535 114.535 114.535 - متويالت إسالمية وقروض للعمالء

2.894 2.894 - 2.894 سندات ديّن
51.674 51.674 51.674 - قروض ألجل
46.440 46.440 - 46.440 ودائع

يستخدم البنك تقنيات تقييم خمتلفة مثل التدفقات النقدية املخصومة ومضاعفات السوق وصايف قيمة املوجودات املعدلة للتوصل إىل القيمة العادلة للموجودات املالية 
املدرجة ضمن املستوى 3. إن املدخالت الرئيسية املستخدمة هي معدل اخلصم ومعدل النمو مضاعفات السعر إىل األرباح وصايف قيمة املوجودات. سوف لن يكون للتحول 

احملتمل املعقول يف أي من املدخالت املذكورة أعاله أي تأثري جوهري على القائمة املوحدة لألرباح أو اخلسائر.

فيما يلي تسوية للموجودات املالية للمستوى 3 املدرجة بالقيمة العادلة:
2018

ألف دينار حبريين
2017

ألف دينار حبريين

5.5085.222يف بداية السنة
137152تغريات يف القيمة العادلة املثبتة يف قائمة األرباح أو اخلسائر

336134إضافات خالل السنة
-)1.185(مبيعات متت خالل السنة

4.7965.508يف هناية السنة



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 ديسمرب 2018

www.bdb-bh.com

61بــنـــك الـبحـــرين للتنمـيــــة  |  الـتـقــريـر الـسـنوي ٢٠١8

ي
جـ

تي
را

تـ
س

إل
 ا

ـر
ري

قـ
تـ

لـ
ا

ة
مـ

كـ
و

حـ
لـ

 ا
ـر

ري
قـ

تـ
ة

يـ
لـ

ـا
مل

 ا
ت

ـا
ان

يـ
بـ

ال

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

معامالت مع األطراف ذات العالقة 28
أو  العليا وشركات خاضعة للسيطرة  الزميلة وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة  الرئيسيني والشركات  تدخل اجملموعة ضمن أعماهلا االعتيادية يف معامالت مع املسامهني 

املتأثرة من قبل هذه األطراف ذات العالقة بأسعار متفق عليها. إن املبالغ املستحقة من األطراف ذات العالقة هي غري مضمونة.

فيما يلي أرصدة هناية السنة املتعلقة باألطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

 أعضاء جملس اإلدارة
وموظفو اإلدارة الرئيسيون

ألف دينار حبريين

املسامهون وشركات
ذات عالقة

ألف دينار حبريين
املجموع

ألف دينار حبريين
31 ديسمرب 2018

29512307متويالت إسالمية وقروض للعمالء
283283-استثمارات يف شركات زميلة

222222-موجودات أخرى
1527.6387.790ودائع

 أعضاء جملس اإلدارة
وموظفو اإلدارة الرئيسيون

ألف دينار حبريين

املسامهون وشركات
ذات عالقة

ألف دينار حبريين
اجملموع

ألف دينار حبريين

31 ديسمرب 2017
23979318متويالت إسالمية وقروض للعمالء

419419-استثمارات يف شركات زميلة
215215-موجودات أخرى

247.5777.601ودائع

فيما يلي اإليرادات واملصروفات من معامالت مع األطراف ذات العالقة واملتضمنة يف القوائم املالية املوحدة:

 أعضاء جملس اإلدارة
وموظفو اإلدارة الرئيسيون

ألف دينار حبريين

املسامهون وشركات
ذات عالقة

ألف دينار حبريين
املجموع

ألف دينار حبريين
2018

101121دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد
5555-مصروفات التمويالت اإلسالمية ومصروفات الفوائد

113113-حصة البنك من ربح شركات زميلة
2727-مصروفات أخرى

 أعضاء جملس اإلدارة
وموظفو اإلدارة الرئيسيون

ألف دينار حبريين

املسامهون وشركات
ذات عالقة

ألف دينار حبريين
اجملموع

ألف دينار حبريين

2017
16521دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد

5858-مصروفات التمويالت اإلسالمية ومصروفات الفوائد
5108113مصروفات أخرى
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معامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  28
فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيني:

2018
ألف دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

8080مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

779887رواتب ومكافآت املوظفني القصرية األجل

148113مكافآت هناية اخلدمة

1.0071.080

إدارة املخاطر 29
تكمن املخاطر يف أنشطة البنك إال أنه يتم إداراهتا من خالل عملية التحديد والقياس واملراقبة املستمرة مع مراعاة حدود املخاطر والضوابط األخرى. يتعرض البنك ضمن 
أعماله االعتيادية لعدة خماطر متمثلة يف خماطر االئتمان وخماطر السيولة وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية وخماطر أخرى مثل خماطر االلتزام واملخاطر االستراتيجية 
البنك بوضع جمموعة من  البنك. قامت حوكمة خماطر  للمخاطر يف  الفعالة  اإلدارة  امللكية اإلشراف على  للمخاطر وهيكلة  الراسخة  السمعة. تضمن احلوكمة  وخماطر 
السياسات واإلجراءات والضوابط اليت تستخدم يف اهليكل التنظيمي احلايل للوفاء باألهداف االستراتيجية. تدور فلسفة البنك حول اإلملام والقبول باملخاطر املتنوعة 

واستعداد البنك لقبوهلا مبا يتناسب مع اخلطة االستراتيجية اليت أقرها جملس اإلدارة.

أ( اهليكل التنظيمي
مت تأسيس هيكل تنظيمي متماسك داخل البنك من أجل حتديد وتقييم ومتابعة ومراقبة وختفيف املخاطر.

ب( جملس اإلدارة
جملس  جلان  قبل  من  للبنك  اليومية  األعمال  إدارة  على  اإلشراف  يتم  البنك.  خماطر  إدارة  ومراقبة  وإشراف  تأسيس  عن  عام  بشكل  املسؤول  هو  اإلدارة  جملس  إن 
اإلدارة ورئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي. يتحمل جملس اإلدارة املسؤولية بشكل عام عن البنك مبا يف ذلك االعتماد واإلشراف على تنفيذ أهدافه االستراتيجية 
واستراتيجية املخاطر وحوكمة الشركات والقيم املؤسسية ضمن اإلطار املتفق عليه ووفقًا للهياكل القانونية والتنظيمية ذات الصلة. يتكون جملس اإلدارة حاليًا من مثانية 

أعضاء.

ج( جلنة التدقيق التابعة للمجلس
تضم هذه اللجنة ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة ورئيس قسم التدقيق الداخلي هو أمني سر اللجنة. هذه اللجنة هي املسؤولة أساسًا عن مراجعة برنامج التدقيق الداخلي 
ومساعدة جملس اإلدارة على القيام بواجباته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة التقارير املالية وكفاية الرقابة الداخلية للبنك وعمليات إدارة املخاطر واإلشراف على 

وظائف التدقيق الداخلي واخلارجي التزام البنك باملتطلبات القانونية والتنظيمية.  

د( جلنة املكافآت واحلوكمة التابعة للمجلس
تضم اللجنة ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة )مبا فيهم الرئيس التنفيذي( وأمني سر اللجنة هو رئيس قسم املوارد البشرية والعالقات. تتحمل جلنة املكآفات واحلوكمة 
املسؤولية بشكل عام عن وضع املعايري والعمليات املتعلقة بتحديد املرشحني للجان على مستوى جملس اإلدارة واإلدارة العليا. كما تساعد اللجنة جملس اإلدارة يف وضع 
عملية عادلة وشفافة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلان اجمللس األخرى والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية. تعتمد اللجنة وتشرف على تصميم املكافآت وتضمن أن 
املكافآت مناسبة ومتوافقة مع ثقافة البنك وأعماله واستراتيجية املخاطر وكذلك مع أي متطلبات قانونية أو تنظيمية. كما تشرف جلنة املكافآت واحلوكمة على سياسات 

املوارد البشرية وإطار سياسة املكافآت وممارسات حوكمة الشركات.

هـ( جلنة االستثمار واالئتمان التابعة للمجلس
تضم جلنة االستثمار واالئتمان أربعة من أعضاء جملس اإلدارة. تقع على عاتق اللجنة املسؤولية العامة عن وضع معايري إلدارة خماطر االئتمان واالستثمار واإلشراف على 
استراتيجيات وأهداف االستثمار واالئتمان اخلاصة بالبنك. تساعد اللجنة جملس اإلدارة يف إدارة خماطر االئتمان ومراجعة السياسات االئتمانية الداخلية ومنح املوافقات 
على تقدمي التسهيالت االئتمانية واالستثمارية باإلضافة إىل مراجعة جودة وأداء حمفظة اإلقراض واالستثمار اخلاصة بالبنك وذلك وفقًا لقبوهلا للمخاطر املتفق عليها 

وأفضل ممارسات إدارة خماطر االئتمان.

و( جلنة املخاطر التابعة للمجلس
والنهج  بالبنك  املؤسسية اخلاصة  املخاطر  إدارة  إطار  اإلشراف على  العامة عن  املسؤولية  اللجنة  اإلدارة. تقع على عاتق  املخاطر ثالثة من أعضاء جملس  تضم جلنة 
والسياسات ذات الصلة. تقدم اللجنة توصيات للمجلس بشأن املبادئ التوجيهية فيما يتعلق بتعرضات املخاطر احلالية واحملتملة املستقبلية للبنك واستراتيجيات املخاطر 

وحتديد مدى قبوهلا للمخاطر مبا يف ذلك حدود املخاطر ومستويات التحمل باإلضافة إىل رأس املال اخلاص بالبنك واالستراتيجية والسيولة.



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 ديسمرب 2018

www.bdb-bh.com

63بــنـــك الـبحـــرين للتنمـيــــة  |  الـتـقــريـر الـسـنوي ٢٠١8

ي
جـ

تي
را

تـ
س

إل
 ا

ـر
ري

قـ
تـ

لـ
ا

ة
مـ

كـ
و

حـ
لـ

 ا
ـر

ري
قـ

تـ
ة

يـ
لـ

ـا
مل

 ا
ت

ـا
ان

يـ
بـ

ال

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

إدارة املخاطر )تتمة(  29

ز( اإلدارة التنفيذية
إن اإلدارة التنفيذية هي املسؤولة عن العمليات اليومية من أجل حتقيق األهداف االستراتيجية ضمن حدود املخاطر احملددة مسبقًا واالستراتيجية املعتمدة ككل.

ح( جلنة اإلدارة التنفيذية
جلنة اإلدارة التنفيذية هي إحدى جلان اإلدارة العليا اليت مت تكليفها بدور دعم الرئيس التنفيذي لتحديد وتطبيق خطة البنك االستراتيجية املعتمدة من قبل جملس 

اإلدارة. تتضمن مسؤوليات جلنة اإلدارة التنفيذية على اعتماد ومراقبة األنشطة التجارية املختلفة للبنك وفقًا للخطة االستراتيجية املعتمدة من قبل جملس اإلدارة.

من أجل الوفاء مبسؤولياهتا، قامت اللجنة بتعيني جلان فرعية أخرى وتفويض بعض املهام والصالحيات والسلطات الكافية لتنفيذ املهام املوكلة إليهم بفعالية وكفاءة. 
يغطي ميثاق جلنة اإلدارة التنفيذية التكوين واملبادئ التوجيهية واألدوار واملسؤوليات التفصيلية للجنة اإلدارة التنفيذية.

ط( جلنة املخاطر التنفيذية
التشغيلية  واملخاطر  السيولة  السوق وخماطر  االئتمان وخماطر  إدارة خماطر  البنك يف  أنشطة  اإلشراف على  الرئيسية عن  املسؤولية  للمخاطر  التنفيذية  اللجنة  تتحمل 
واملخاطر القانونية واملخاطر األخرى. يتعني على اللجنة التنفيذية للمخاطر التأكد من أن لدى البنك إطار وسياسات وإجراءات وعمليات كافية إلدارة املخاطر من أجل 

حتديد وقياس ومراقبة وختفيف املخاطر وإدارهتا عرب مجيع عملياته.

ي( جلنة املوجودات واملطلوبات
جلنة املوجودات واملطلوبات هي املسؤولة أساسًا عن حتديد اخلطط االستراتيجية الطويلة األجل واملبادرات التكتيكية القصرية األجل لتخصيص املوجودات واملطلوبات 
حبكمة من أجل حتقيق األهداف االستراتيجية اخلاصة بالبنك. تقوم جلنة املوجودات واملطلوبات مبراقبة خماطر سيولة البنك وخماطر السوق وبيان خماطر البنك يف 

سياق التطورات االقتصادية وتقلبات السوق وذلك لضمان توافق األنشطة اجلارية للبنك مع توجيهات املخاطر/املكافآت املعتمدة من قبل السلطة / اجمللس املفوض.

ك( جلنة االئتمان
تقع على عاتق جلنه االئتمان مسؤولية منح/اعتماد التسهيالت االئتمانية ضمن الصالحيات املفوضة هلا وكذلك اختاذ القرارات املتعلقة بتنفيذ االستثمارات مبا يتماشى 
مع استراتيجية استثمارات البنك وإدارة خماطر االئتمان وخماطر التركز. ويتم رفع املقترحات اليت تتجاوز الصالحيات املفوضة هلا إىل جلنه االستثمار واالئتمان للبت فيها.

ل( إدارة املخاطر
إن قسم إدارة املخاطر هي وظيفة مستقلة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ وحتديث السياسات واإلجراءات ضمن إطار استراتيجية البنك ومبا يتماشى مع املبادئ التوجيهية 
ملصرف البحرين املركزي. كما أهنا مسؤولة عن حتديد مجيع املخاطراجلوهرية وتقييمها بشكل مستمر وتصميم وتنفيذ ضوابط داخلية مناسبة للتخفيف من املخاطر 

والعمليات اليت تنطوى عليها الوظيفة اإلصالحية. يشرف الرئيس التنفيذي للمخاطر على قسم إدارة املخاطر.

م( قسم الشؤون القانونية
والنتائج  التقدم  املتعثرة. يتم مراقبة  القروض  الصعبة السترداد مبالغ  القانونية  القضايا  ليتولوا مجيع  القانونيني اخلارجيني  البنك بتكليف فريق من املستشارين  قام 

احملققة املتعلقة هبذه القضايا من قبل قسم جلنة املخاطر التنفيذية.

ن( قسم التدقيق الداخلي
يتم تدقيق مجيع عمليات إدارة خماطر البنك سنويًا من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بفحص كفاية اإلجراءات املعمول هبا باإلضافة إىل االمتثال للسياسات 
من قبل األقسام املعنية. يتم مناقشة نتائج التدقيق الداخلي مع جلنة اإلدارة التنفيذية، ويتم عرض النتائج باإلضافة إىل التوصيات للتخفيف من تأثري هذه النتائج إىل 

جلنة التدقيق التابعة للمجلس.

س( قسم اخلزانة
إن قسم اخلزانة هو املسؤول عن العمليات اليومية الالزمة لتمويل األنشطة املصرفية وتنفيذ استراتيجيات جلنة املوجودات واملطلوبات يف إدارة / حتسني سعر الفائدة 

وخماطر السيولة.
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ع( قياس املخاطر وأنظمة إعداد التقارير املالية
تتم عملية املراقبة والسيطرة على املخاطر بصورة رئيسية بناًء على احلدود املعتمدة وهياكل الرقابة الداخلية القوية املوضوعة من قبل جملس اإلدارة. تعكس هذه احلدود 

استراتيجية األعمال وبيئة السوق اليت تعمل فيها اجملموعة وكذلك مستوى املخاطر اليت يكون البنك على استعداد لقبوهلا.

إن فرض الضوابط الصارمة هي من العوامل األساسية يف مجيع عمليات املراجعة والتصديق. باإلضافة إىل ذلك، يراقب ويقيس البنك كافة املخاطر، حيث يضع يف اعتباره 
القدرات بالنسبة إىل إمجايل التعرض جلميع أنواع املخاطر واألنشطة. يتم إعداد وتوزيع تقارير مصممة خصيصًا للمخاطر لكافة مستويات اجملموعة لضمان بأن مجيع 

قطاعات األعمال لديها معلومات شاملة وضرورية وحديثة.

يتم تقدمي حتديثات ربع سنوية إىل جملس اإلدارة وعلى أساس شهري جلميع األعضاء اآلخرين من اإلدارة بشأن استخدام حدود السوق واالستثمارات اخلاصة بالبنك 
والسيولة، باإلضافة إىل أية تطورات أخرى.

ف( تقليل املخاطر
تتركز أنشطة تقليل املخاطر اجلوهرية يف جمال االئتمان. تشتمل عملية تقليل املخاطر على هيكل تنظيمي مناسب وكايف للتسهيالت االئتمانية يف املرحلة األولية وتليها 

عملية مراقبة مستمرة ومنتظمة وتوثيق قابلة للتنفيذ والضمانات.

تتم مناقشة املخاطر املختلفة اليت تتعرض هلا اجملموعة وكيفية إدارة اجملموعة هلا يف اإليضاحات املذكورة أدناه.

خماطر االئتمان 30
خماطر االئتمان هي خماطر اخلسارة املالية اليت قد تتعرض هلا اجملموعة يف حال إذا فشل العميل أو الطرف اآلخر لألداة املالية يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ 

أساسًا من قروض اجملموعة والتمويالت اإلسالمية للعمالء واإليداعات وسندات الديّن.

1( احلدود والتركزات
االئتمان ويقيّم باستمرار  التعرض ملخاطر  البنك  الصناعية. كما يراقب  القطاعات  للتعامل مع األفراد وجمموعات األطراف األخرى ولكل قطاع من  يتم تعيني حدود 
يف  والدخول  مناسبًا  ذلك  كان  حيثما  الكافية  الضمانات  على  باحلصول  البنك  يقوم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  للمعامالت.  بالنسبة  األخرى  لألطراف  االئتمانية  اجلدارة 

إتفاقيات املقاصة الرئيسية وترتيبات الضمانات مع األطراف األخرى، وحتديد فترة التعرض للمخاطر.

السمات  أو عندما تكون هلا نفس  اإلقليم اجلغرايف  أنشطة يف نفس  أو يف  أنشطة جتارية متشاهبة  املتعاملة يف  األطراف  التركزات عندما تدخل جمموعة من  تظهر 
االقتصادية مما يؤثر بشكل متشابه على مقدرهتا للوفاء بالتزاماهتا التعاقدية يف حالة بروز تغريات اقتصادية أو سياسية أو أي تغريات أخرى. تعطى التركزات مؤشرًا 

للتأثر النسيب يف أداء البنك جتاه التطورات اليت قد تطرأ على قطاع أعمال أو إقليم جغرايف معني.

من أجل جتنب الزيادة يف تركز املخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات البنك توجيهات معينة للتركيز على االحتفاظ مبحافظ استثمارية متنوعة. يتم السيطرة على 
تركزات خماطر االئتمان احملددة ويتم إدارهتا وفقًا لذلك.

2( احلدود القصوى للتعرض ملخاطر االئتمان دون األخذ يف االعتبار أي ضمانات
يوضح اجلدول أدناه احلدود القصوى للتعرض ملخاطر االئتمان كما هو بتاريخ إعداد التقارير املالية:

2018
ألف دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

1.9912.690أرصدة لدى مصرف البحرين املركزي

21.91727.011إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

85.866114.535متويالت أخرى وقروض للعمالء

25.6728.906أوراق مالية استثمارية

3.3972.343موجودات أخرى

138.843155.485

1.4733.678التزامات حمتملة

4.8089.993ارتباطات

6.28113.671

145.124169.156احلدود القصوى للتعرض ملخاطر االئتمان
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

خماطر االئتمان )تتمة(  30

3( تقييم االئتمان اخلارجي
ال يستخدم البنك أي من مؤسسات تقييم االئتمان اخلارجية وتستند تعرضات تصنيف املخاطر على إطار عمل االئتمان الداخلي والسياسات التوجيهية للبنك.

4( تركز خماطر االئتمان
مبا أن عمليات اجملموعة حمصورة فقط يف مملكة البحرين، وبالتايل فهي تتأثر أساسًا بالتغريات يف الظروف االقتصادية والتغريات األخرى السائدة يف مملكة البحرين.

2018
ألف دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

القطاع الصناعي
49.58038.607بنوك ومؤسسات مالية

49.85653.418جتاري وصناعي

6.4889.308تعليم وصحة

7.8944.156ضيافة ووسائل إعالم ومواصالت

5.4575.209صيد األمساك والزراعة

2.8364.937جتهيز األغذية

23.01353.521أخرى

145.124169.156

5( ضمانات وحتسينات ائتمانية أخرى
يعتمد مقدار ونوعية الضمانات املطلوبة على تقييم هيكل التسهيالت واملخاطر االئتمانية للطرف اآلخر. يتم تطبيق التوجيهات املناسبة املتعلقة بقبول أنواع الضمانات 

ومعايري التقييم. إن األنواع الرئيسية للضمانات اليت مت احلصول عليها هي اهلامش النقدي والضمانات املصرفية وسندات ملكية العقارات.

يقوم البنك مبراقبة القيمة السوقية للضمانات عن كثب، ويطلب ضمانات إضافية وفقًا لالتفاقية األساسية ويقوم بتقييم مدى كفاية خمصص االضمحالل / اخلسائر 
االئتمانية املتوقعة.

تتمثل سياسة البنك يف بيع الضمانات املستحوذة بشكل منظم بعد تقدمي إشعار للعمالء املتعثرين. ويتم استخدام متحصالت البيع يف خفض أو سداد املطالبات املعلقة. 
وبصفة عامة، ال يشغل البنك العقارات املستحوذة الستخدامه التجاري كما يف تاريخ إعداد التقارير املالية.

حتتفظ اجملموعة بالضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى مقابل بعض تعرضاهتا االئتمانية. يوضح اجلدول التايل األنواع الرئيسية للضمانات مقابل أنواع خمتلفة من 
املوجودات املالية.

2018
ألف دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

1.5021.729النقدية

62.23468.508إقراض الرهن العقاري

6( القيمة املدرجة حسب فئة املوجودات املالية اليت مت إعادة تفاوض شروطها
تقوم اجملموعة أحيانًا بتقدمي تنازالت أو إجراء تعديالت على شروط القروض األصلية كاستجابة للصعوبات املالية اليت يواجهها املقترض، بدالً من امتالك الضمانات 
أو احلصول على ضمانات إضافية. تعترب اجملموعة بأن القرض ممنوح للوقت عندما يتم تقدمي تلك التنازالت أو التعديالت نتيجة للصعوبات املالية احلالية أو املتوقعة 
للمقترض ومل تكن اجملموعة قد وافقت عليها إذا كان املقترض يتمتع بقوة مالية جيدة. يوضح اجلدول القيمة املدرجة للموجودات املالية اليت متت إعادة تفاوضها بشأهنا 

خالل السنة:

2018
ألف دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

891.409قروض ومتويالت إسالمية للعمالء
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خماطر االئتمان )تتمة(  30

7( نوعية االئتمان حسب فئة املوجودات املالية
يوضح اجلدول التايل معلومات حول نوعية االئتمان للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة. ما مل يتم حتديده على وجه اخلصوص، بالنسبة للموجودات املالية، متثل 

املبالغ يف اجلدول إمجايل القيم املدرجة.

20182017

املرحلة 1 اخلسائر 
االئتمانية 

املتوقعة على 
مدى 12 شهرًا

ألف دينار حبريين

املرحلة 2
اخلسائر 

االئتمانية 
املتوقعة على 

مدى العمر غري 
املضمحلة ائتمانيًا
ألف دينار حبريين

املرحلة 3
اخلسائر 

االئتمانية 
املتوقعة على مدى 

العمر املضمحلة 
ائتمانيًا

ألف دينار حبريين
املجموع

ألف دينار حبريين
اجملموع

ألف دينار حبريين

21.97827.011--21.978إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
-)61(--)61(حمسوم منها: خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

21.917--21.91727.011
متويالت إسالمية وقروض للعمالء

34.7972.50822.77860.08364.080الشركات
15.1711.7216.90223.79428.785املؤسسات الصغرية واملتوسطة

13.0331.2465.44419.72327.987املشاريع الصغرية
32130135170قروض سيارات األجرة

552561.1121.7205.625قروض التعليم
6267551.908-129السحوبات على املكشوف من البنك

2.3864041.4364.2265.016أخرى
66.0715.93738.428110.436133.571

)19.036()24.570()22.830()998()742(حمسوم منها: خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
65.3294.93915.59885.866114.535

التعرضات غري املدرجة يف امليزانية
1.39824511.4733.678االعتمادات املستندية والضمانات املصرفية

1.3236.223--1.323االرتباطات غري املسحوبة
-)117()51()3()63(حمسوم منها: خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

2.65821-2.6799.901
2.3222.3221.906--املوجودات األخرى

)1.392()2.232()2.232(--حمسوم منها: خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
--9090514

89.9044.96015.688110.552151.961القيمة املدرجة مبا يف ذلك غري املمولة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

خماطر السوق 31
خماطر السوق هي خماطر اخلسارة اليت تنسب إىل التغريات السلبية يف القيم العادلة لألدوات املالية، سواء للبنود املدرجة وغري املدرجة يف امليزانية، وذلك نتيجة لتغريات 

يف معدالت السوق )مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية( أو األسعار.

1( خماطر سعر الفائدة
تنتج خماطر سعر الفائدة من احتمال وجود تغريات يف أسعار الفائدة واليت قد تؤثر على الرحبية املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية. يتعرض البنك ملخاطر سعر 

الفائدة نتيجة لعدم تطابق معدل فائدة إعادة تسعري املوجودات واملطلوبات. يتم مراقبة املراكز بصورة دورية للتأكد من بقائها ضمن احلدود املوضوعة.

يتعامل البنك بصورة أساسية بأربع عمالت فقط، وهي الدينار البحريين والدينار الكوييت والريال السعودي والدوالر األمريكي، اليت يتم فيها عرض األدوات املالية للبنك 
ذات حساسيه أسعار فائدة يف الغالب. يوضح اجلدول أدناه حساسية البنك للتغريات احملتملة املمكنة يف أسعار الفائدة مع االحتفاظ جبميع املتغريات األخرى ثابتة.

تغري يف النقاط 
األساسية

 تأثري التغريات
على صايف دخل الفائدة

تغري يف النقاط 
األساسية

 تأثري التغريات
على صايف دخل الفائدة

2018
ألف دينار حبريين

 2017
ألف دينار حبريين

2018
ألف دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

)1.007()1.031(-1.0311.007100+100دينار حبريين

)1(--1100-+100دينار كوييت

)1(4-1100)4(+100ريال سعودي

40552-100)52()405(+100دوالر أمريكي

2( خماطر العملة
إن خماطر العملة هي خماطر تقلب قيمة األداة املالية نتيجة للتغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم مراقبة املراكز املفتوحة بشكل يومي للتأكد من بقائها ضمن 

احلدود املوضوعة.

البنك، إن خماطر العملة ألي مراكز حمتفظ هبا بالدوالر األمريكي تعد غري جوهرية مبا أن  البنك الدينار البحريين العملة األساسية املستخدمة. يف رأي إدارة  يعترب 
الدينار البحريين مثبت بالدوالر األمريكي. لدى البنك صايف التعرضات اجلوهرية التالية بالعمالت األجنبية كما يف 31 ديسمرب 2018 و 2017:

فائض معادل / )عجز(
2017

ألف دينار حبريين
2018

ألف دينار حبريين

153 71 دينار كوييت

91 340 دوالر أمريكي

6 1 يـــورو

6 5 جنيه أسترليين

26 )17( ريال سعودي

21 5 درهم إمارايت
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

خماطر أسعار األسهم 32
خماطر أسعار األسهم هي خماطر اخنفاض القيم العادلة ألسهم حقوق امللكية أو الصناديق املدارة نتيجة لتغيريات يف القيمة املماثلة ملؤشرات األسهم أو مؤشرات قيمة 

األسهم الفردية. تدير اجملموعة هذه املخاطر من خالل تنويع االستثمارات حسب التوزيع اجلغرايف والتركز الصناعي.

إن التأثري على أسهم حقوق امللكية )كنتيجة لتغري يف القيمة العادلة ألدوات أسهم حقوق امللكية احملتفظ هبا كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( 
نتيجة للتغريات احملتملة املمكنة يف مؤشرات األسهم، مع االحتفاظ جبميع املتغريات األخرى الثابتة، هو كالتايل:

التأثري على الربح أو اخلسارةأسهم حقوق امللكية املتداولة

2018
ألف دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

 % التغري
يف املؤشر

املجموع
2018

ألف دينار حبريين

اجملموع 
2017

ألف دينار حبريين

1423±15%96153بورصة البحرين

حتليل استحقاق املوجودات واملطلوبات 33
يلخص اجلدول أدناه بيان استحقاق موجودات ومطلوبات اجملموعة كما يف 31 ديسمرب 2018 و 2017 على أساس تواريخ استحقاقاهتا املتوقعة:

القيمة 
املدرجة

ألف
دينار حبريين

املجموع
ألف

دينار حبريين

أكثر من
3 سنوات

ألف
دينار حبريين

1 إىل
3 سنوات

ألف
دينار حبريين

6 أشهر إىل 
سنة واحدة

ألف
دينار حبريين

 3 إىل
6 أشهر

ألف
دينار حبريين

1 إىل
3 أشهر

ألف
دينار حبريين

 لغاية
شهر واحد

ألف
دينار حبريين

31 ديسمرب 2018
املوجودات

2.218 2.218 - - - - - 2.218 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي

21.917 21.917 - - 8.270 618 - 13.029 إيداعات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

85.866 113.294 18.320 53.890 18.687 10.808 7.949 3.640 متويالت إسالمية وقروض للعمالء

31.144 31.144 11.880 - - - - 19.264 أوراق مالية استثمارية

259 259 259 - - - - - استثمارات يف شركات زميلة

12.000 12.000 12.000 - - - - - استثمارات عقارية

1.155 1.155 1.155 - - - - - عقارات ومعدات

3.646 3.646 - - - 3.646 - - موجودات أخرى

158.205 185.633 43.614 53.890 26.957 15.072 7.949 38.151 جمموع املوجودات
املطلوبات

50.607 50.607 28.322 13.972 4.157 4.157 - - قروض ألجل

35.001 35.001 10.000 - 1.279 7.445 2.397 13.880 ودائع

5.106 5.106 - - - 5.106 - - مطلوبات أخرى

90.714 90.714 38.322 13.972 5.436 16.708 2.397 13.880 جمموع املطلوبات
5.292 39.918 21.522 )1.636( 5.552 24.271 صايف فجوة السيولة

94.919 89.627 49.709 28.188 29.823 24.271 فجوة السيولة املتراكمة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

حتليل استحقاق املوجودات واملطلوبات )تتمة(  33
القيمة 

املدرجة اجملموع
أكثر من
3 سنوات

1 إىل
3 سنوات

6 أشهر إىل 
سنة واحدة

3 إىل
6 أشهر

1 إىل
3 أشهر

لغاية
شهر واحد

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

ألف
دينار حبريين

31 ديسمرب 2017
املوجودات

2.873 2.873 - - - - - 2.873 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي
27.011 27.011 - - - 7.071 3.630 16.310 إيداعات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

114.535 134.793 12.260 75.684 21.955 11.946 8.099 4.849 متويالت إسالمية وقروض للعمالء
15.143 15.143 11.533 - 2.894 - - 716 أوراق مالية استثمارية

419 419 419 - - - - - استثمارات يف شركات زميلة
12.033 12.033 12.033 - - - - - استثمارات عقارية

1.216 1.216 1.216 - - - - - عقارات ومعدات
2.940 2.940 - - - 2.940 - - موجودات أخرى

176.170 196.428 37.461 75.684 24.849 21.957 11.729 24.748 جمموع املوجودات
املطلوبات

51.674 51.674 30.595 15.307 2.886 2.635 251 - قروض ألجل
46.440 46.440 - 52 2.907 7.810 4.962 30.709 ودائع
5.371 5.371 - - - 5.371 - - مطلوبات أخرى

103.485 103.485 30.595 15.359 5.973 15.816 5.213 30.709 جمموع املطلوبات
6.866 60.325 19.056 6.141 6.516 )5.961( صايف فجوة السيولة

92.943 86.077 25.752 6.696 555 )5.961( فجوة السيولة املتراكمة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
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خماطر السيولة 34
خماطر السيولة هي خماطر عدم قدرة اجملموعة على احلصول على األموال الالزمة للوفاء بالتزاماهتا املالية واليت يتم سدادها نقدًا أو باستخدام موجود مايل آخر.

يلخص اجلدول أدناه بيان استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة يف 31 ديسمرب 2018 و 2017 على أساس االلتزامات التعاقدية للسداد غري املخصومة. راجع إيضاح 33 
»حتليل استحقاق املوجودات واملطلوبات« لالستحقاقات املتوقعة هلذه املطلوبات.

املجموع
ألف

دينار حبريين

أكثر من
3 سنوات

ألف
دينار حبريين

1 إىل
3 سنوات

ألف
دينار حبريين

 6 أشهر إىل
سنة واحدة

ألف
دينار حبريين

3 إىل 6 أشهر
ألف

دينار حبريين

1 إىل
3 أشهر

ألف
دينار حبريين

لغاية شهر
واحد

ألف
دينار حبريين

عند
الطلب

ألف
دينار حبريين

31 ديسمرب 2018
107.758 73.656 14.279 9.879 9.944 - - - قروض ألجل

35.001 10.000 - 1.279 7.445 2.397 13.880 - ودائع
5.106 - - - - 5.106 - - مطلوبات أخرى

147.865 83.656 14.279 11.158 17.389 7.503 13.880 - جمموع املطلوبات
31 ديسمرب 2017

57.891 33.197 17.525 3.565 3.262 342 - - قروض ألجل
46.440 - 52 2.907 7.810 4.962 11.133 19.576 ودائع
5.371 - - - - 5.731 - - مطلوبات أخرى

109.702 33.197 17.577 6.472 11.072 10.675 11.133 19.576 جمموع املطلوبات

يوضح اجلدول أدناه تاريخ االنتهاء التعاقدي حسب االستحقاق لاللتزامات احملتملة واالرتباطات اخلاصة بالبنك.

املجموع
ألف

دينار حبريين

سنة إىل
5 سنوات

ألف
دينار حبريين

3 أشهر إىل
12 شهرًا

ألف
دينار حبريين

أقل من
3 أشهر

ألف
دينار حبريين

عند
الطلب

ألف
دينار حبريين

31 ديسمرب 2018
1.473 268 701 122 382 التزامات حمتملة
5.171 291 3.557 - 1.323 ارتباطات
6.644 559 4.258 122 1.705 املجموع

31 ديسمرب 2017
3.678 792 2.364 120 402 التزامات حمتملة
10.428 356 3.849 - 6.223 ارتباطات
14.106 1.148 6.213 120 6.625 اجملموع

ال يتوقع البنك أن يتم سحب مجيع بنود االرتباطات قبل تاريخ انتهاء االرتباطات.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

املخاطر القانونية والتشغيلية 35
التشغيلية  العمليات  تؤثر سلبًا على  أو  اليت قد تعطل  السلبية  األحكام  أو  القضائية  الدعاوى  أو  للتنفيذ  القابلة  العقود غري  الناجتة عن  املخاطر  القانونية هي  املخاطر 

للمجموعة. قامت اجملموعة بوضع الضوابط واإلجراءات لتحديد املخاطر القانونية ويعتقد أن اخلسائر، إن وجدت، لن تكون جوهرية.

املخاطر التشغيلية هي خماطر اخلسائر الناجتة عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية أو األخطاء البشرية أو خلل يف األنظمة أو من األحداث اخلارجية. وقد حددت 
اجملموعة بشكل واضح اإلجراءات التشغيلية جلميع منتجاهتا وخدماهتا. كما يوجد لدى اجملموعة أنظمة احلاسب اآليل املتقدمة اليت متكنه من تشغيل عملياته بسرعة 
ودقة. ويتم إجراء مراجعات دورية ومنتظمة على مجيع جماالت األنشطة التجارية للبنك، ويقوم بتقدمي تقارير عن أوجه القصور أو االستثناءات يف سياسات وإجراءات 
البنك. كما توصي باختاذ اإلجراءات الالزمة لتقليل املخاطر التشغيلية، ويتم تنفيذ هذه التوصيات من قبل اإلدارة على الفور. كما يوجد لدى البنك خطة طوارئ ملواجهة 
أي عطل يف أنظمة احلاسب اآليل الرئيسية. وهلذا الغرض يتم عمل نسخ احتياطية جلميع فئات البيانات اهلامة، ويتم حفظها خارج مبىن البنك. وهذا يضمن أنه يف حالة 
عطل أنظمة احلاسوب، سيكون البنك قادرًا على مواصلة عملياته دون فقدان البيانات اهلامة أو املعامالت التجارية للبنك. كجزء من خطة مواجهة الكوارث، أنشأ البنك 

مركز مساندة احتياطي الذي من املمكن أن يعمل يف حالة حدوث أي طارئ.

يوجد لدى البنك خطة حمددة الستمرارية األعمال. إن اهلدف الرئيسي خلطة استمرارية األعمال هو ضمان أنه يف حالة وقوع كارثة شاملة أو جزئية، فإنه ينبغي أن يكون 
البنك قادرًا على مواصلة تقدمي اخلدمات األساسية للعمالء، وللحد من اآلثار السلبية على أنشطة البنك من خالل دراسة وحتليل التأثري على األعمال وخطط وإجراءات 
استعادة األعمال، للوظائف اهلامة اليت مت حتديدها. يقوم البنك بإجراء عمليات تقييم املخاطر والسيطرة على التقييم الذايت واملراقبة واستعادة البيانات التشغيلية اليت 

تتعرض للفقدان وفقًا لتوجيهات بازل 3 / التوجيهات الصادرة عن مصرف البحرين املركزي.

املشتقات املالية 36
إن األداة املالية املشتقة هي عقد مايل بني طرفني حيث تعتمد املدفوعات على حتركات األسعار يف واحدة أو أكثر من األدوات املالية والسعر املرجعي أو املؤشر. تدخل 
اجملموعة ضمن أعماهلا االعتيادية يف عقود الصرف األجنيب اآلجلة. إن استخدام املشتقات املالية حتكمه سياسات اجملموعة اليت أقرها جملس اإلدارة. تدخل اجملموعة يف 
عقود مشتقات مالية لغرض التقليل من املخاطر النامجة عن التغريات احملتملة يف أسعار صرف العمالت األجنبية. كما دخلت اجملموعة يف عقود الصرف األجنيب اآلجلة 

مع مصرف البحرين املركزي بقيمة امسية قدرها 35.114 ألف دينار حبريين )31 ديسمرب 2017: 34.284 ألف دينار حبريين(.

كفاية رأس املال 37
إن نسبة خماطـر موجودات البنك، واحملتسبة وفقًا لتوجيهات كفاية رأس املال املعتمدة من قبل مصرف البحرين املركزي، هي كما يلي:

2018
ألف دينار حبريين

2017
ألف دينار حبريين

قاعدة رأس املال
67.65472.695رأس املال فئة 1

2.024940رأس املال فئة 2

69.67873.635جمموع قاعدة رأس املال )أ(

148.451185.028املوجودات املرجحة للمخاطر )ب(

39.80%46.56%نسبة كفاية رأس املال )أ / ب * 100(

12.5%14.0%احلد األدىن املطلوب

يقوم مصرف البحرين املركزي بتحديد ومراقبه متطلبات رأمسال البنك ككل. لتنفيذ املتطلبات احلالية لرأس املال، يتطلب مصرف البحرين املركزي من البنك احلفاظ 
على نسبة حمددة من إمجايل رأس املال إىل إمجايل املوجودات املرجحة باملخاطر. تستند أنظمة كفاية رأس املال اخلاصة مبصرف البحرين املركزي إىل مبادئ اتفاقية 

بازل 3 والتوجيهات الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية.

يتم حتليل رأس املال التنظيمي للبنك إىل فئتني:

يتألف رأس املال اإلضايف فئة 1 على األدوات اليت تستويف معايري إدراجها ضمن رأس املال اإلضايف فئة 1، األدوات اليت مت إصدارها من قبل الشركات التابعة املوحدة 
املصرفية اخلاصة بالبنك اليت حتتفظ هبا أطراف ثالثة وتستويف معايري تصنيف رأس املال اإلضايف فئة 1 والتعديالت التنظيمية املطبقة يف احتساب رأس املال اإلضايف 

فئة 1.

يتضمن رأس املال فئة 2 على األدوات الصادرة عن البنك تستويف معايري إدراجها ضمن رأس املال فئة 2 وفائض األسهم الناجتة عن إصدار رأس املال الفئة 2، األدوات 
الصادرة عن الشركات التابعة املوحدة املصرفية اخلاصة بالبنك اليت حتتفظ هبا أطراف ثالثة وتستويف معايري إدراجها ضمن رأس املال فئة 2، املخصصات العامة احملتفظ 
هبا مقابل اخلسائر غري احملددة على التمويل واملؤهلة ليتم إدراجها ضمن رأس املال فئة 2 واحتياطي إعادة تقييم املوجودات من إعادة تقييم املوجودات الثابتة وأغراض 

األدوات والتعديالت التنظيمية املطبقة يف احتساب رأس املال فئة 2.
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كفاية رأس املال )تتمة(  37
الترتيبات  خالل  من  مراحل  على  املفعول  سارية  االستقطاعات  هذه  ستكون  املال،  رأس  كفاية  وحدة  قبل  من  عليها  املنصوص  للحدود  التنظيمية  التعديالت  ختضع 
االنتقالية من سنة 2015 إىل سنة 2018. تفرض األنظمة أوزان خماطر أعلى بالنسبة لبعض التعرضات اليت تتجاوز احلدود النسبية. إن هذه التعديالت التنظيمية مطلوبة 
البنود كالشهرة على حقوق خدمة الرهن العقاري واملوجودات الضريبية املؤجلة واحتياطي حتوط التدفقات النقدية وربح من بيع معامالت التورق ذات الصلة  لبعض 
وموجودات ومطلوبات صندوق مزايا التقاعد احملدد واالستثمار يف أسهم البنك اخلاصة وإمجايل احليازات املتبادلة يف املنشآت املصرفية واملالية واالستثمار يف أسهم 
رأمسال املنشآت املصرفية واملالية اليت تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي وحيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من األسهم العادية الصادرة للمنشآة واالستثمارات اجلوهرية 

يف رأمسال املنشآت املصرفية واملالية اليت تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي.

يتم تصنيف العمليات املصرفية إما على أساس حمفظة املتاجرة أو احملفظة املصرفية ويتم حتديد املوجودات املرجحة باملخاطر وفقًا للمتطلبات احملددة اليت تعكس 
املستويات املختلفة للمخاطر املرتبطة بتعرضات املوجودات والتعرضات غري املدرجة يف امليزانية.

إدارة رأس املال
إن اهلدف الرئيسي إلدارة رأمسال البنك هو 1( التأكد بأن البنك يلتزم باملتطلبات اخلارجية املفروضة لرأس املال، 2( االحتفاظ بنسب رأمسال عالية من أجل دعم أعماله 
و 3( زيادة احلد األقصى للقيمة عند املسامهني. يقوم البنك بإدارة هيكل رأمساله وعمل تعديالت له يف ضوء التغريات يف ظروف أعماله وخصائص خماطر أنشطته. من 

أجل احلفاظ على أو تعديل هيكل رأس املال، ميكن للبنك تعديل مبالغ أرباح األسهم املدفوعة للمسامهني أو إصدار سندات رأمسال.

تصنيف املوجودات واملطلوبات 38
يقدم اجلدول التايل تسوية بني البنود يف قائمة املركز املايل وفئات األدوات املالية:

مصنفة كمدرجة 
 بالقيمة العادلة

 من خالل األرباح
أو اخلسائر

ألف دينار حبريين

أدوات دّين / صكوك 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

ألف دينار حبريين

أدوات أسهم حقوق 
امللكية مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

ألف دينار حبريين

مدرجة بالتكلفة 
املطفأة / أخرى

ألف دينار حبريين
املجموع

ألف دينار حبريين

31 ديسمرب 2018

2.2182.218---نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي

21.91721.917---إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

85.86685.866---متويالت إسالمية وقروض للعمالء

5.28812.59718413.07531.144أوراق مالية استثمارية

259259---استثمارات يف شركات زميلة

12.00012.000---استثمارات عقارية

1.1551.155---عقارات ومعدات

3.6463.646---موجودات أخرى

5.28812.597184140.136158.205جمموع املوجودات

املطلوبات

50.60750.607---قروض ألجل

35.00135.001---ودائع

5.1065.106---مطلوبات أخرى

90.71490.714---جمموع املطلوبات



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 ديسمرب 2018

www.bdb-bh.com

73بــنـــك الـبحـــرين للتنمـيــــة  |  الـتـقــريـر الـسـنوي ٢٠١8

ي
جـ

تي
را

تـ
س

إل
 ا

ـر
ري

قـ
تـ

لـ
ا

ة
مـ

كـ
و

حـ
لـ

 ا
ـر

ري
قـ

تـ
ة

يـ
لـ

ـا
مل

 ا
ت

ـا
ان

يـ
بـ

ال

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
31 ديسمرب 2018

تصنيف املوجودات واملطلوبات )تتمة(  39
يقدم اجلدول التايل تسوية بني البنود يف قائمة املركز املايل وفئات األدوات املالية:

مصنفة كمدرجة 
 بالقيمة العادلة

 من خالل األرباح
أو اخلسائر

ألف دينار حبريين

أدوات ديّن / صكوك 
مدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

ألف دينار حبريين

أدوات أسهم حقوق 
امللكية مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

ألف دينار حبريين

مدرجة بالتكلفة 
املطفأة / أخرى

ألف دينار حبريين
اجملموع

ألف دينار حبريين

31 ديسمرب 2017

2.8732.873---نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي

27.01127.011---إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

114.535114.535---متويالت إسالمية وقروض للعمالء

1332.89415.143-12.116أوراق مالية استثمارية

419419---استثمارات يف شركات زميلة

12.03312.033---استثمارات عقارية

1.2161.216---عقارات ومعدات

2.9402.940---موجودات أخرى

133163.921176.170-12.116جمموع املوجودات

املطلوبات

51.67451.674---قروض ألجل

46.44046.440---ودائع

5.3715.371---مطلوبات أخرى

103.485103.485---جمموع املطلوبات

أرقام املقارنة 39
متت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة السابقة لكي تتناسب مع العرض املطبق يف السنة احلالية. إن إعادة التصنيفات هذه مل تؤثر على صايف اخلسارة، جمموع 

املوجودات، جمموع املطلوبات وجمموع حقوق امللكية للمجموعة املسجلة مسبقًا.
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إفصـاحـات إدارة املخاطـر ورأس املـال
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

مت إعداد هذه اإلفصاحات مبوجب وحدة اإلفصاحات العامة وفقًا للدليل اإلرشادي ملصرف البحرين املركزي، اجمللد رقم 1 للمصارف التقليدية.

متت مراجعة هذه اإلفصاحات من قبل املدققني اخلارجيني للبنك السادة إرنست ويونغ بناًء على اإلجراءات املتفق عليها على النحو املطلوب مبوجب فقرة اإلفصاحات 
العامة - أ، 2،4 من وحدة اإلفصاحات العامة.

امللخص التنفيذي. 1
مت إعداد هذا التقرير وفقًا ملتطلبات اإلفصاح اخلاصة بالعنصر الثالث املعتمدة من قبل مصرف البحرين املركزي. وقد مت تصميم هذا التقرير لتزويد أصحاب املصلحة يف 

جمموعة بنك البحرين للتنمية مبعلومات مفصلة عن منهجية البنك يف إدارة رأس املال واملخاطر، مع مراعاة البيئة التشغيلية.

يطبق البنك إطار عمل اتفاقية بازل يف قياس كفاية رأمساله، ويف استراتيجيته إلدارة رأس املال وإطار عمل إدارة املخاطر. أصبحت قواعد وتوجيهات رأس املال مبوجب 
اتفاقية بازل 3 الصادرة عن مصرف البحرين املركزي نافذة إعتبارًا من 1 يناير 2015 كجزء من إطار العمل املشترك لتنفيذ إطار عمل إتفاقية بازل 3 لكفاية رأس املال 

الصادر عن جلنة بازل للرقابة املصرفية )جلنة بازل( للبنوك املؤسسة يف مملكة البحرين.

اعتمد بنك البحرين للتنميـة األسلوب املوحد لكل من خماطر االئتمان وخماطر السوق يف حني اعتمد أسلوب املؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية وذلك لتحديد متطلبات 
رأس املال.

إن اإلفصاحات يف هذا التقرير هي باإلضافة إىل اإلفصاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018 اليت مت عرضها وفقًا للمعايري الدولية 
إلعداد التقارير املالية.

مقدمة حول إطار عمل اتفاقية بازل 3. 2
إن إطار عمل اتفاقية بازل 3 الصادر عن مصرف البحرين املركزي مبين على ثالثة عناصر، تتفق مع إطار عمل اتفاقية بازل 3 املوضوع من قبل جلنة بازل، على النحو 

التايل:

العنصر األول: احتساب املوجودات املوزونة للمخاطر ومتطلبات رأس املال.	 

العنصر الثاين: عملية املراجعة اإلشرافية، متضمنة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال.	 

العنصر الثالث: قواعد اإلفصاح عن معلومات حول إدارة املخاطر وكفاية رأس املال.	 

من بني العناصر الثالثة، فإن العنصر األول هو األكثر تأثرًا ومت تعديله إىل حدٍ كبري مع طرح إتفاقية بازل 3. كما مت اعتماد متطلبات إفصاحات إضافية ضمن العنصر الثالث.

قواعد كفاية رأس املال اخلاصة مبصرف البحرين املركزي
لقد متت زيادة احلد األدىن املطلوب من قبل مصرف البحرين املركزي لنسبة كفاية إمجايل رأس املال )مبا يف ذلك املخزون االحتياطي للمحافظة على رأس املال( من 
12% إىل 12.5%، مقارنة مع 10.5% اليت أوصت هبا جلنة بازل. وعالوة على ذلك، مت إدخال حدود وحدود دنيا جديدة من قبل مصرف البحرين املركزي مبوجب إطار عمل 
إتفاقية بازل 3 مثل نسبة احلد األدىن لرأمسال األسهم العادية فئة 1 بنسبة 9% )مبا يف ذلك املخزون االحتياطي للمحافظة على رأس املال( ونسبة احلد األدىن لرأس 

املال فئة 1 بنسبة 10.5% )مبا يف ذلك املخزون االحتياطي للمحافظة على رأس املال(.

خماطر االئتمان أ( 
متثل خماطر االئتمان اخلسائر املالية احملتملة نتيجة لعدم قدرة العميل على الوفاء بشروط وأحكام التسهيل االئتماين. يتم قياس هذه املخاطر املتعلقة باألطراف األخرى 
لكل من البنود املدرجة وغري املدرجة بامليزانية. لدى البنك بنية قوية إلدارة املخاطر االئتمانية، واليت مت توضيحها بتفصيل أكثر يف اإليضاح رقم 2 حول القوائم املالية املوحدة.

ال يستخدم البنك أي من مؤسسات تقييم ائتمان خارجية وتستند تعرضات تصنيف املخاطر على إطار عمل االئتمان الداخلي والسياسات التوجيهية اخلاصة بالبنك.

بالنسبة ملتطلبات رأس املال التنظيمية ملخاطر السوق، يستخدم بنك البحرين للتنمية األسلوب املوحد الحتساب رأس املال التنظيمي ملخاطر السوق.
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خماطر السوق ب( 
الفائدة وأسعار صرف  التغريات يف أسعار السوق لألدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار السوق )مثل أسعار  الناجتة عن  خماطر السوق هي خماطر اخلسائر احملتملة 

العمالت األجنبية(.

املخاطر التشغيلية ج( 
املخاطر  إدارة هذه  أجل  املعامالت. من  التأخر يف تسجيل  أو  األنظمة  أو خلل يف  االحتيال  أو  البشرية  نتيجة لألخطاء  املالية  التشغيلية هي خماطر اخلسارة  املخاطر 
وختفيفها، يتأكد من وجود األنظمة واملوارد املناسبة )املالية واملوظفني( لدعم عمليات البنك. يتم تنفيذ الفصل بني الواجبات والضوابط األخرى املناسبة )مبا يف ذلك 

التسويات واملراقبة وإعداد التقارير( لدعم العمليات واألنشطة املختلفة.

اإلصالحات التنظيمية
ميارس البنك أنشطته كبنك جتزئة مع إعفاءات خاصة مبوجب ترخيص صادر من مصرف البحرين املركزي، ويقع املقر الرئيسي والفروع يف مملكة البحرين. يتم احتساب 

متطلبات كفاية رأس املال للبنك على أساس موحد.

هيكل املجموعة. 3
يتم إعداد ونشر القوائم املالية للمجموعة على أساس التوحيد الكامل، مع توحيد مجيع الشركات التابعة وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. تتكون اجملموعة 

من البنك وشركاته التابعة التالية:

السنة املنتهية يفنسبة امللكية %بلد التأسيساالسم

31 ديسمرب100%مملكة البحرينمركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة ش.ش.و

31 ديسمرب99%مملكة البحرينشركة يب دي يب لصندوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة ش.م.ب. )مقفلة(*

31 ديسمرب100%مملكة البحرينشركة مركز البحرين لتنمية التصدير ش.ش.و

31 ديسمرب99%مملكة البحرينشركة صندوق الواحة فنشر كابيتال

31 ديسمرب28.6%مملكة البحرينشركة ركن الشرق األوسط لألستشارات ذ.م.م**

متت تصفية شركة يب دي يب لصندوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة ش.م.ب. )مقفلة( خالل السنة.  *

يتعرض البنك أو لديه حقوق على العوائد املتغرية من خالل مشاركته مع شركة ركن الشرق األوسط للخدمات االستشارية ذ.م.م.؛ ولديه القدرة على التأثري على تلك   **
العوائد من خالل سيطرته على شركة ركن الشرق األوسط للخدمات االستشارية ذ.م.م.، وبالتايل تعترب شركة تابعة للبنك.

القيود املفروضة على رأس املال وحتويل األموال داخل املجموعة
مبا إن الشركات التابعة للبنك ليست خاضعة لقانون املؤسسات املالية، لذلك ال توجد عوائق تنظيمية على حتويل األرباح املبقاة إىل البنك. بالرغم من ذلك، باعتبار 
البنك منشأة مستقلة قانونيًا، فإن حتويل رأس املال املدفوع واالحتياطيات القانونية يتطلب احلصول على موافقة املسامهني. بصفته املساهم الرئيسي )بصورة مباشرة 
أو غري مباشرة( يف املنشأة، ميلك البنك احلق يف إختاذ اإلجراءات القانونية لتحويل رأس املال. إن الشركات التابعة للبنك مسجلة ومقرها يف البحرين، وال توجد ضوابط 

لعملية التبادل أو قيود أخرى على حتويل األموال.
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هيكل رأس املال وكفاية رأس املال. 4
تتكون قاعدة رأس املال التنظيمي للبنك من )أ( رأمسال األسهم العادية فئة 1 والذي يتكون من أسهم رأس املال واالحيتاطيات واألرباح املبقاة. )ب( رأس املال فئة 2 والذي 

يتكون من املخصصات العامة خلسائر القروض.

هيكلة رأس املال، واحلد األدىن لرأس املال وكفاية رأس املال
يتكون رأس املال املدفوع للبنك من األسهم العادية فقط وال ميلك أي نوع آخر من أدوات رأس املال.

فيما يلي أدناه تفاصيل قاعدة رأس املال التنظيمي للبنك:
كما يف 31 ديسمرب 2018

رأس املال األسهم العادية فئة 1
65.000أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل

1.186احتياطي قانوين / إجباري
)1.257(أرباح مبقاة

4.048احيتاطيات أخرى
)1.323(ربح السنة احلالية

)150(التغريات املتراكمة يف القيمة العادلة الستثمارات )الدين( املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
67.504جمموع رأس املال األسهم العادية فئة 1 )أ(

-رأس املال اإلضايف فئة 1
67.504جمموع رأس املال اإلضايف فئة 1

رأس املال فئة 2
1.612اخلسائر االئتمانية املتوقعة

1.612جمموع رأس املال فئة 2 )ب(
69.116جمموع قاعدة رأس املال )فئة 1+ فئة 2( )ج= أ+ ب(

متطلبات رأس املال للتعرضات املوزونة باملخاطر

التعرضات االئتمانية 
قبل تقليل املخاطر 

االئتمانية
الضمانات

املالية املؤهلة
 خماطر اإلئتمان

بعد تقليل املخاطر
املوجودات

املوزونة للمخاطر
رأس املال التنظيمي 

املطلوب بنسبة %12.5
كما يف 31 ديسمرب 2018

--227-227بنود نقدية
--76.036-76.036حمفظة احلكومات

10.1044.977622-10.104بنوك
71.97785971.11869.8438.730شركات

-----التجزئة الرقابية
-----رهونات سكنية

15.59826515.33317.4832.185تعرضات فات موعد استحقاقها
4.7157.025878-4.715أوراق مالية استثمارية

13.67126.6873.336-13.671عقارات مملوكة
2.9252.925366-2.925موجودات أخرى

195.2531.124194.129128.94016.118جمموع تعرضات خماطر االئتمان
8811خماطر السوق

19.0492.381املخاطر التشغيلية
148.07718.510جمموع املوجودات املوزونة للمخاطر )د(

46.68%نسبة كفاية رأس املال )ب(/)د(
45.59%نسبة كفاية رأس املال األسهم العادية فئة 1 )أ( / )د(
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خماطر االئتمان - إفصاحات العنصر الثالث. 5
يصف هذا القسم تعرضات بنك البحرين للتنمية ملخاطر اإلئتمان، ويقدم إفصاحات مفصلة عن خماطر اإلئتمان وفقًا إلطار عمل اتفاقية بازل 3 الصادر عن مصرف 

البحرين املركزي فيما يتعلق مبتطلبات إفصاحات العنصر الثالث.

حتديد فئات التعرضات
التعرضات كمحفظة موحدة وفقًا ملتطلبات اتفاقية بازل 3 الصادرة عن مصرف  البنك تعرضات خماطر ائتمانية ممولة وغري ممولة متنوعة. يتم تصنيف هذه  لدى 

البحرين املركزي

وفيما يلي وصف موجز للمحفظة املوحدة املطبقة:

أ. مطالبات على حمفظة احلكومات:
تتعلق هذه املخاطر بتعرضات حمفظة احلكومات ومصارفها املركزية املعنية. يتم وزن املخاطر للمطالبات على حكومات البحرين ودول جملس التعاون اخلليجي بنسبة %0. 
يتم تعيني أوزان املخاطر للمطالبات على مجيع اجلهات احلكومية األخرى بنسبة 0% للمطالبات املعروضة واملمولة بالعملة احمللية ذات الصلة لتلك احلكومات. إن مطالبات 

احلكومات، خبالف تلك املذكورة أعاله هي موزونة باملخاطر على أساس تصنيفاهتا االئتمانية اخلارجية.

ب. أوراق مالية استثمارية وصكوك:
يتم وزن خماطر االستثمارات يف أسهم حقوق امللكية املدرجة بنسبة 100% يف حني سيتم وزن خماطر استثمارات أسهم حقوق امللكية غري املدرجة بنسبة %150.

ج. مطالبات على البنوك:
يتم وزن خماطر مطالبات البنوك على أساس تصنيفاهتا االئتمانية اخلارجية )ستاندرد وبورز، موديز، فيتش، وكابيتال انتيليجينس(. يتم تعيني وزن خماطر للمطالبات 
قصرية األجل للبنوك اليت مت تأسيسها حمليًا بنسبة 20% عندما تكون تلك املطالبات على البنوك ذات تواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل ويتم حتديدها 

ومتويلها إما بالدينار البحريين أو الدوالر األمريكي.

البحرين ذات تواريخ  البنوك األجنبية املرخصة يف  الفئة األكثر تفضياًل عن فئة وزن املخاطر املوحدة للمطالبات على  التفضيلية الذي يعترب  يتم تعيني وزن املخاطر 
استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل احملددة واملمولة بالعملة احمللية ذات الصلة. يتم السماح بوزن املخاطر التفضيلية تلك للمطالبات قصرية األجل على البنوك 

املرخصة يف واليات قضائية أخرى فقط إذا كانت اجلهة اإلشرافية املعنية تسمح بوزن املخاطر التفضيلية تلك بالنسبة للمطالبات قصرية األجل على مصارفها.

د. مطالبات على الشركات:
يتم وزن خماطر مطالبات الشركات على أساس تصنيفاهتا االئتمانية. يتم تعيني وزن خماطر بنسبة 100% ملطالبات الشركات غري املصنفة.

هـ. اضمحالل املوجودات:
يقوم البنك بعمل تقييم يف تاريخ إعداد كل تقرير مايل لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل موجود مايل حمدد. يعترب املوجود املايل مضمحل فقط 
عندما يكون هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر من األحداث بعد اإلثبات املبدئي للموجود )تكبد على أثره »حدث االضمحالل«( 
وبأن وقوع حدث االضمحالل )أو األحداث( هلا تأثري على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة للموجود املايل الذي ميكن تقديره مبوثوقية. من املمكن أن يتضمن دليل 
االضمحالل على مؤشرات بأن املقترض يواجه صعوبة مالية جوهرية، أو تعثر يف السداد أو تأخر املقترض يف سداد الفائدة على املبلغ األصلي القائم أو املبلغ األصلي 
للقرض أو احتمال كبري على أن املقترض سيعلن إفالسه أو إعادة تنظيم مايل آخر وحيث توجد معلومات تشري حبدوث اخنفاض يف التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 

القابلة للقياس، أو حدوث تغريات يف املبالغ املتأخرة الدفع أو يف األوضاع االقتصادية املرتبطة بالتعثر يف السداد.

و. تسهيالت متويلية معاد هيكلتها:
كلما أمكن ذلك، يسعى البنك إلعادة هيكلة التسهالت التمويلية بدالً من امتالك الضمانات. وقد يترتب على ذلك متديد ترتيبات الدفع واالتفاق على تسهيل متويلي 
بشروط جديدة. تقوم اإلدارة بصورة مستمرة مبراجعة التسهيالت التمويلية املعاد تفاوضها للتأكد بأن مجيع املعايري مت استيفاؤها وبأن املدفوعات املستقبلية من املمكن 

أن حتدث. ختضع التسهيالت التمويلية باستمرار لتقييم االضمحالل، ويتم احتساهبا بإستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للتسهيل التمويلي.

ز. تعرضات فات موعد استحقاقها:
تتضمن هذه على املطالبات املتأخرة عن السداد ألكثر من 90 يومًا. يتم تطبيق وزن خماطر هلذه القروض إما بنسبة 100% أو 150% اعتمادًا على مستوى املخصصات 

احملتفظ هبا مقابل هذه املوجودات.

ح. حمفظة األسهم:
يتم تعيني وزن خماطر كحد أدىن بنسبة 100% لألورق املالية االستثمارية واملنشآت املالية املدرجة أو يتم تعيني وزن خماطر بنسبة 150% للمنشآت غري املدرجة، ما مل تتجاوز 

هذه االستثمارات 10% من رأس املال املؤهل للمنشأة املستثمر فيها، يف هذه احلالة يتم خصمها من رأمسال البنك.

ط. موجودات أخرى:
يتم تعيني وزن خماطر بنسبة 100% للموجودات األخرى.
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خماطر االئتمان - إفصاحات العنصر الثالث )تتمــة(  .5

ي. العقارات اململوكة:
مجيع العقارات اململوكة من قبل البنوك )أي اململوكة بصورة مباشرة أو عن طرق االستثمار يف الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو بالترتيبات األخرى مثل األمانة 
أو صناديق أو صناديق االستثمار العقاري( جيب أن تكون موزونة باملخاطر بنسبة 200%. يتم تعيني وزن خماطر لالستثمار يف الشركات العقارية املدرجة أو االستثمار يف 

الشركات العقارية غري املدرجة بنسبة 300% أو 400% على التوايل. املمتلكات اليت تشغلها اجملموعة موزونة باملخاطر بنسبة %100.

ك. معامالت وأرصدة مع أطراف ذات العالقة:
تعترب األطراف على أهنا أطراف ذات عالقة إذا كان لدى إحدى األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ميارس نفوذًا مؤثرًا على الطرف اآلخر يف اختاذ 
القرارات املالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة على املؤسسات اليت ميارس عليها البنك نفوذًا مؤثرًا واملسامهني الرئيسيني وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية للبنك. يتم إجراء املعامالت مع تلك األطراف ذات العالقة ضمن األعمال االعتيادية ومبعدالت عموالت وفائدة جتارية )راجع اإليضاح رقم 28 حول القوائم 

املالية املوحدة(.

إن املبالغ املستحقة من األطراف ذات العالقة هي غري مضمونة.

ل. تعرضات مع أطراف عالية االستدانة:
ال يقرض البنك األطراف عالية االستدانة واألطراف األخرى ذات املخاطر العالية على النحو احملدد يف اإلفصاحات العامة -1-3-24)هـ(.

جمموع تعرضات خماطر االئتمان املمولة وغري املمولة. 6
جمموع

التعرضات
االئتمانية املمولة

جمموع
التعرضات االئتمانية 

غري املمولة
متوسط التعرضات 

االئتمانية الربع السنوي
38.587-40.946حكومات

---مؤسسات القطاع العام
11.244-10.082بنوك

70.2686.64481.360شركات
---التجزئة الرقابية
---رهونات سكنية

15.618-15.598تعرضات فات موعد استحقاقها
5.150-4.715أوراق مالية استثمارية

13.486-13.671عقارات مملوكة
2.590-2.925موجودات أخرى وبنود نقدية

158.2056.644168.033جمموع خماطر االئتمان

تركز خماطر اإلئتمان حسب القطاع الصناعي واإلقليم اجلغرايف )التعرضات اخلاضعة لوزن املخاطر(. 7
2018

املجموعغري ممولةممولةاإلقليم
40.946-40.946دول جملس التعاون اخلليجيحكومية وقطاع عام

10.950-10.950دول جملس التعاون اخلليجيبنوك ومؤسسات مالية
49.91352650.439دول جملس التعاون اخلليجيجتاري وصناعي

10.379-10.379دول جملس التعاون اخلليجيمؤسسات تعليمية وصحية
7.8941098.003دول جملس التعاون اخلليجيضيافة ووسائل اإلعالم واملواصالت

5.588-5.588دول جملس التعاون اخلليجيصيد األمساك والزراعة
2.836-2.836دول جملس التعاون اخلليجيجتهيز األغذية

29.6996.00935.708دول جملس التعاون اخلليجيأخرى
158.2056.644164.849املجموع
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تركز خماطر اإلئتمان أعلى بنسبة 15% عن احلد اإللزامي للفرد. 8
جمموع تعرضات خماطر االئتمان يتجاوز بنسبة 15% عن احلد اإللزامي للفرد

2018
76.057احلكومات

األطراف األخرى حسب تقسيم القروض املتعثرة وخمصص االضمحالل. 9

 قروض مضمحلة
)حمسوم منها خمصص(

املرحلة 3: اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة على مدى العمر 

مبالغ مشطوبةاملخصص للفترةاملضمحلة ائتمانيًا
13.94322.8303.513897متويل املشاريع

---1.655صيد األمساك والزراعة
15.59822.8303.513897

االستحقاق التعاقدي املتبقي. 10

حتليل االستحقاق للموجودات
يلخص اجلدول أدناه بيان االستحقاق التعاقدي املتبقي ملوجودات اجملموعة كما يف 31 ديسمرب 2018

2018

لغاية

شهر واحد

 من 1 إىل

3 أشهر

 من 3

 أشهر إىل

6 أشهر

من 6 أشهر 

إىل سنة 

واحدة

 من 1 إىل

3 سنوات

 من 3 إىل

5 سنوات

من 5 إىل 

10 سنوات

من 10 إىل 

20 سنة

أكثر من 

املجموع20 سنة
املوجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين 
2.218--------2.218املركزي

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية 
21.917-----6188.270-13.029أخرى

1.2726231.7224.64739.76829.1257.422121.27585.866متويالت إسالمية وقروض للعمالء
5.37631.144--6.504----19.264أوراق مالية استثمارية

259--259------استثمارات يف شركات زميلة
12.00012.000--------استثمارات عقارية

1.1551.155--------عقارات وآالت ومعدات
3.646------3.646--موجودات أخرى

35.7836235.98612.91739.76835.6297.6811219.806158.205جمموع املوجودات
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قروض فات موعد استحقاقها ومضمحلة - التحليل الزمين. 11

12018( حسب املنطقة اجلغرافية
 ثالثة شهور

إىل سنة واحدة
 سنة واحدة

املجموعأكثر من 3 سنواتإىل ثالثة سنوات
20.1292.65368823.470دول جملس التعاون اخلليجي

20.1292.65368823.470املجموع

22018( حسب الطرف اآلخر
 ثالثة شهور إىل

سنة واحدة
 سنة واحدة إىل

املجموعأكثر من 3 سنواتثالثة سنوات
18.8902.17341321.476متويل املشاريع

1.2394802751.994صيد األمساك والزراعة
20.1292.65368823.470املجموع

التوزيع اجلغرايف ملخصصات االضمحالل لقروض وسلف العمالء. 12
يعمل ومينح البنك وشركاته التابعة القروض / التسهيالت التمويلية احمللية للمنشآت واألفراد البحرينيني فقط

2018
دول جملس التعاون اخلليجي

22.830خمصص اضمحالل حمدد - املرحلة 3
22.830املجموع

تسوية التغريات يف اخلسائر االئتمانية املتوقعة. 13
2018

املرحلة 3:
اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 

مدى العمر املضمحلة ائتمانيًا

املرحلة 1: اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
على مدى 12 شهرًا املرحلة 2:

اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 
املجموعالعمر غري املضمحلة ائتمانيًا

18.09694019.036الرصيد يف 31 ديسمرب 2017
إثبات اخلسائر االئتمانية املتوقعة مبوجب املعيار 

2.1181.1083.226الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9
20.2142.04822.262الرصيد يف 1 يناير 2018

)902()5()897(مبالغ مشطوبة خالل الفترة
4.0366084.644املخصص للفترة

)1.434()911()523(استردادات خالل الفترة
22.8301.74024.570يف 31 ديسمرب 2018

تسهيالت ائتمانية معاد هيكلتها
قام البنك بإعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية البالغة 89 ألف دينار حبريين خالل الفترة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018. وقد ارتبطت إعادة هيكلة االمتيازات بصورة رئيسية 

بتأجيل أقساط القروض ملساعدة العمالء يف التغلب على ظروف األزمة النقدية املؤقئة أو إعادة تنظيم عملية السداد مع توقعات التدفقات النقدية املعدلة للمقترض.

مل يكن لعملية إعادة اهليكلة املذكورة أعاله أي تأثري جوهري على األرباح احلالية أو املستقبلية وكانت بصورة أساسية لتمديد فترة القرض / التمويل.
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التخفيف من خماطر االئتمان. 14
يتم احتساب ختفيض متطلبات رأس املال العائد إىل ختفيف خماطر االئتمان بطرق خمتلفة وذلك حسب نوع ختفيف خماطر االئتمان. الضمانات الرئيسية املتخذة لتخفيف 
املخاطر على التعرضات االئتمانية هي الودائع اليت حيتفظ هبا العمالء ورهن األسهم املدرجة ورهن العقارات السكنية / التجارية واألوراق املالية االستثمارية والضمانات 

املقابلة من البنوك األخرى وما إىل ذلك، ومع ذلك، ألغراض احتساب كفاية رأس املال، يتم االخذ يف االعتبار فقط الضمانات املؤهلة املثبتة مبوجب اتفاقية بازل 3.

الرهون والضمانات املالية املؤهلة. 15
وفيما يلي الرهون والضمانات املالية املؤهلة املعروضة حسب احملفظة املوحدة:

إمجايل التعرضات
الضمانات املاليةاالئتمانية

التعرضات االئتمانية بعد 
ختفيف خماطر االئتمان

كما يف 31 ديسمرب 2018
76.036-76.036حكومات

---مؤسسات القطاع العام
10.104-10.104بنوك

71.97785971.118شركات
---التجزئة الرقابية
---رهونات سكنية

15.59826515.333تعرضات فات موعد استحقاقها
4.715-4.715أوراق مالية استثمارية / صناديق

13.671-13.671عقارات مملوكة
3.152-3.152موجودات أخرى وبنود نقدية

195.2531.124194.129

حتليل احلساسية - خماطر سعر الفائدة. 16
التأثري على صايف دخل الفائدة للفترة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018:

2018
دينار حبريين

178.365املوجودات
143.634املطلوبات

695)+( 200 نقطة أساسية
)695()-( 200 نقطة أساسية

الدوالر األمريكي
33.799املوجودات
46.909املطلوبات

)262()+( 200 نقطة أساسية
262)-( 200 نقطة أساسية

الدينار الكوييت
1.419املوجودات
1.331املطلوبات

2)+( 200 نقطة أساسية
)2()-( 200 نقطة أساسية

الريال السعودي
8.596املوجودات
8.599املطلوبات

)0()+( 200 نقطة أساسية
0)-( 200 نقطة أساسية
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خماطر السوق، فجوة سعر الفائدة. 17

خماطر السوق
تعرف خماطر السوق على أهنا التغريات السلبية احملتملة يف القيمة العادلة أو قيمة التدفقات النقدية املستقبلية يف مركز املتاجرة أو حمفظة األدوات املالية الناجتة عن 
التقلبات والعالقات املترابطة بني األسواق. وكأداة  الفائدة وأسعار العملة وأسعار األسهم وأسعار السلع ومؤشرات السوق وكذلك  احلركة يف متغريات السوق، مثل أسعار 

أساسية، يقيس البنك تعرضاته ملخاطر السوق باستخدام األسلوب املوحد مبوجب اتفاقية بازل 3.

يستخدم البنك األسلوب املوحد الحتساب رسوم رأس املال ملخاطر السوق ملكونات خماطر السوق التالية:

خماطر التعرض لألسهم	 

خماطر التعرض ألسعار الفائدة	 

خماطر التعرض للعمالت األجنبية	 

خماطر السلع	 

العمالت األجنبية على االستثمارات  البنك ملخاطر  الناجتة عن تعرض  العمالت األجنبية  بالبنك بشكل كبري من خماطر  السوق اخلاصة  تتكون رسوم رأمسال خماطر 
املعروضة بالدينار الكوييت والريال السعودي والدوالر األمريكي وخماطر أسعار الفائدة الناجتة عن حمفظة السندات. فيما يلي متطلبات رأس املال ملخاطر السوق باستخدام 

األسلوب املوحد كما يف 31 ديسمرب 2018:

متطلبات رأس املال
املتوسطاحلد األدىناحلد األقصى2018

نوع املخاطر
----رأمسال خماطر األسهم

718713.25رأمسال خماطر صرف العمالت األجنبية
----رأمسال خماطر سعر الفائدة

----رأمسال خماطر السلع

خماطر سعر الفائدة
تنتج خماطر سعر الفائدة من إحتمال وجود تغريات يف أسعار الفائدة واليت قد تؤثر على الرحبية املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية. يتعرض البنك ملخاطر سعر 
الفائدة نتيجة لعدم تطابق معدل فائدة إعادة تسعري املوجودات واملطلوبات. تتم مراقبة املراكز بصورة دورية للتأكد من بقائها ضمن احلدود املوضوعة. تتم إعادة تسعري 

املوجودات واملطلوبات فقط عند االستحقاق.

خماطر سعر الفائدة
فيما يلي مركز احلساسية لسعر الفائدة اخلاص بالبنك بناًء على تواريخ االستحقاق:

2018
لغاية

شهر واحد
 من 1 إىل

3 أشهر
 من 3 أشهر
إىل 6 أشهر

 من 6 أشهر
إىل سنة واحدة

 من 1 إىل
5 سنوات

 أكثر من
5 سنوات

ال تستحق 
املجموععليها فائدة

املوجودات
2.2182.218------نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي

21.917---6188.270-13.029إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
85.866-1.2726231.7224.64768.8938.709متويالت إسالمية وقروض للعمالء

6.5045.37617.06048.204---19.264موجودات أخرى
14.3016232.34012.91768.8938.7092.218158.205جمموع املوجودات

املطلوبات
50.607-2513.8764.18727.19415.099-قروض ألجل

35.001-10.000-13.8802.3977.4451.279ودائع
5.1065.106------مطلوبات أخرى

10.0005.10690.714-13.8802.3977.4451.279جمموع املطلوبات
)2.888()1.291(11.63868.893)5.105()1.774(421صايف فجوة السيولة



إفصـاحـات إدارة املخاطـر ورأس املـال )تـتـمــة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018
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مركز األسهم يف الدفتر املصريف. 18
2018

متطلبات رأس املالصايف التعرض
9612التداول العام لألسهم

4.907613األسهم احملتفظ هبا يف شركات خاصة
5.003625املجموع

مكاسب من استثمارات أسهم حقوق امللكية. 19
2018

-املكاسب / اخلسائر احملققة يف قائمة األرباح أو اخلسائر
)20(املكاسب / اخلسائر احملققة يف األرباح املبقاة

)311(املكاسب / اخلسائر غري احملققة يف رأس املال األسهم العادية فئة 1

ال ميلك البنك أي استثمارات يف أسهم حقوق امللكية اخلاضعة لإلشراف املرحلي أو مبدأ احلقوق السابقة.

املشتقات املالية. 20
 عقود صرف

العمالت األجنبية

35.114القيمة االعتبارية - الدفتر املصريف

املخاطر القانونية والتشغيلية. 21
املخاطر التشغيلية هي خماطر اخلسارة الناجتة عن األخطاء من إصدار تعليمات الدفع أو تسوية املعامالت أو خالل الدفع أو تسوية املعامالت أو خلل يف التكنولوجيا ويف 
نظم الرقابة الداخلية. يستخدم البنك أسلوب املؤشر األساسي ضمن إطار عمل اتفاقية بازل 3 لقياس وإدارة املخاطر التشغيلية. ويقوم البنك حاليًا بإدارة أعماله من موقع 
فردي واحد. مبا أن بنك البحرين للتنمية هو بنك جتزئة مع بعض القيود، فإن عدد العالقات مع العمالء وحجم املعامالت يف بنك البحرين للتنمية معتدلة يف املتوسط.

يتم إجراء عمليات بنك البحرين للتنمية وفقًا إلجراءات حمدده، حيث تتضمن هذه اإلجراءات نظامًا شاماًل للرقابة الداخلية، مبا يف ذلك الفصل بني الواجبات والضوابط 
للسجالت  متتابعة  مراقبة  بإجراء  البنك  يقوم  كما  املعاملة.  إصدار  تسبق  اليت  املخالفات  أو  املقصودة  املوظفني غري  أخطاء  ملنع  واليت مت تصميمها  األخرى،  الداخلية 
احملاسبية والتسوية اليومية للحسابات النقدية واألوراق املالية والفحوصات األخرى للتمكن من الكشف عن أي معامالت خاطئه أو غري صحيحة قد تكون حدثت. يتم وضع 

حدود معينة لتخفيف ومراقبة تعرضات البنك.

تدار املخاطر التشغيلية من قبل قسم إدارة املخاطر. يشمل نطاق قسم التدقيق الداخلي عمليات التدقيق ومراجعة جلميع وحدات األعمال وخدمات املساندة والفروع. 
تركز عملية التدقيق الداخلي بشكل رئيسي على تقييم املخاطر والضوابط وضمان االمتثال للسياسات واإلجراءات املعمول هبا والصالحيات املفوضة. تتم مراجعة املنتجات 
القصور  أوجه  بشأن  تقاريره  ويرفع  العملية  الناحية  من  مستقل  الداخلي  التدقيق  قسم  التشغيلية.  للمخاطر  تقييمها  ويتم  الداخلي  التدقيق  قسم  قبل  من  واخلدمات 

اجلوهرية يف نظام الرقابة الداخلية إىل جلنة التدقيق.

يوجد لدى البنك خطة حمددة الستمرارية األعمال لضمان دعم األنشطة اهلامة يف حاالت الطوارئ. مت اعتماد خطة استمرارية األعمال من قبل جملس اإلدارة.

وقد مت حتديد احلد األقصى للبنك بنسبه 16% الستيعاب أي أحداث غري متوقعة باملقارنة مع عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال اليت تبلغ %12.5.

التشغيلية  العمليات  تؤثر سلبًا على  أو  اليت قد تعطل  السلبية  األحكام  أو  القضائية  الدعاوى  أو  للتنفيذ  القابلة  العقود غري  الناجتة عن  املخاطر  القانونية هي  املخاطر 
للمجموعة. قامت اجملموعة بوضع الضوابط واإلجراءات لتحديد املخاطر القانونية ويعتقد أن اخلسائر، إن وجدت، لن تكون جوهرية.

غرامات وخمالفات مالية. 22
 املبلغ الفعلي

 بالدينار البحريين
2018

-غرامات مدفوعة ملصرف البحرين املركزي
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مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس املال
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

اإلفصاح العام 2: مطابقة رأس املال التنظيمي 

اخلطوة 1: اإلفصاح عن امليزانية ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد
هذه اخلطوة غري قابلة للتطبيق على البنك ألن نطاق التوحيد التنظيمي والتوحيد احملاسيب متطابقان.
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مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس املال
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

اإلفصاح العام 2: مطابقة رأس املال التنظيمي )تتمة(

اخلطوة 2: توسيع امليزانية ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد
امليزانية حسب القوائم 

املالية املعلنة
البيانات النظامية 

املوحدة
املوجودات

2.2182.218نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
21.91721.917إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

31.14431.144أوراق مالية استثمارية
259259استثمارات يف شركات زميلة

31.40331.403جمموع االستثمارات
من ضمنها:

استثمارات جوهرية يف رأمسال مؤسسات مالية تتجاوز 10% من رأمسال األسهم العادية فئة 1
املبلغ يتجاوز 10% من رأمسال األسهم العادية فئة 1 الذي سيتم خصمه

املبلغ يتجاوز 10% من رأمسال األسهم العادية فئة 1 الذي سيتم خصمه يف السنة األوىل
12.00012.000استثمارات عقارية

85.86687.606قروض وسلف
1.8011.801من ضمنها: خمصص عام خلسائر القروض املؤهلة كرأس املال

3.6463.646مبالغ مدفوعة مقدمًا ودخل مستحق وموجودات أخرى
1.1551.155عقارات وآالت ومعدات

158.205160.006جمموع املوجودات
املطلوبات

--ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
35.00135.001حسابات العمالء

50.60750.607قروض ألجل
اتفاقيات إعادة شراء واقتراض مشابه مضمون

أدوات مالية مشتقة
5.1065.106مستحقات ودخل مؤجل ومطلوبات أخرى

90.71490.714جمموع املطلوبات
حقوق امللكية

65.00065.000رأس املال املدفوع
أسهم مبوجب برنامج حوافز أسهم املوظفني

65.00065.000جمموع رأس املال

65.000-من ضمنها املبلغ املؤهل لرأس املال األسهم العادية فئة 1
--من ضمنها املبلغ املؤهل لرأس املال اإلضايف فئة 1

)2.580()2.580(أرباح مبقاة
1.1861.186احتياطي قانوين

4.0484.048احتياطي آخر
احتياطي عام

عالوة إصدار أسهم
تربعات واحتياطي التربعات لألعمال اخلريية

1.801خمصص عام خلسائر القروض املؤهلة كرأس املال
)150()150(احتياطي إعادة تقييم االستثمارات متاحة للبيع

 حصة البنك من احتياطي إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع املتعلقة بالشركات الزملية اليت مل تؤخذ
يف االعتبار يف رأس املال التنظيمي

)13()13(حقوق األقلية يف رأمسال الشركات التابعة
67.49169.292جمموع حقوق امللكية

158.205160.006جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس املال
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

اإلفصاح العام 3: اخلاصيات الرئيسية ملتطلبات رأس املال التنظيمي
بنك البحرين للتنمية ش.م.ب. )مقفلة(املصدر1

بنك البحرين للتنميةاملعرف الفريد )جهاز تبليغ األسعار يف بورصة البحرين(2

القانون املنظم لألداة املالية3
مجيع القوانني واألنظمة املعمول هبا يف 

مملكة البحرين

املعاجلة التنظيمية

رأس املال األسهم العادية فئة 1قواعد مصرف البحرين املركزي االنتقالية4

رأس املال األسهم العادية فئة 1قواعد مصرف البحرين املركزي ما بعد مرحلة االنتقال5

جمموعةاملؤهل منفردًا/ جمموعة/ جمموعة منفردًا6

أسهم رأس املال العاديةنوع األداة7

65.000 دينار حبرييناملبلغ املثبت يف رأس املال التنظيمي )العملة باملاليني كما هو يف آخر تاريخ التقارير املالية(8

1.00 دينار حبريينالقيمة اإلمسية لألداة9

حقوق امللكيةالتصنيف احملاسيب10

غري قابل للتطبيقالتاريخ األصلي لإلصدار11

غري قابل للتطبيقدائم أو مؤرخ12

غري قابل للتطبيقتاريخ االستحقاق األصلي13

غري قابل للتطبيقاستدعاء املصدر ختضع للموافقة الرقابية املسبقة14

غري قابل للتطبيقتاريخ االستدعاء االختياري وتواريخ االستدعاء الطارئة ومبلغ االسترداد15

غري قابل للتطبيقتواريخ االستدعاء الالحقة، إذا كان قاباًل للتطبيق16

الكوبونات / أرباح األسهم

غري قابل للتطبيقأرباح أسهم / كوبونات ثابتة ومتغرية17

غري قابل للتطبيقمعدل الكوبون وأي مؤشر ذي صلة18

غري قابل للتطبيقوجود اشتراط لدفع أرباح األسهم19

غري قابل للتطبيقتقديري بالكامل أو تقديري جزئيًا أو إلزامي20

غري قابل للتطبيقوجود دافع أو حافز آخر لالسترداد21

غري قابل للتطبيقغري تراكمي أو تراكمي22

غري قابل للتطبيققابل للتحويل أو غري قابل للتحويل23

غري قابل للتطبيقإذا كان قاباًل للتحويل، مسبب )مسببات( التحويل24

غري قابل للتطبيقإذا كان قاباًل للتحويل، بالكامل أو جزئيًا25

غري قابل للتطبيقإذا كان قاباًل للتحويل، معدل التحويل26

غري قابل للتطبيقإذا كان قاباًل للتحويل، حتويل إلزامي أو اختياري27

غري قابل للتطبيقإذا كان قاباًل للتحويل، حتديد نوع األداة القابلة للتحويل إىل28

غري قابل للتطبيقإذا كان قاباًل للتحويل، حتديد مصدر األداة اليت تتحول إىل29

غري قابل للتطبيقخاصية التخفيض30

غري قابل للتطبيقإذا كان ختفيضًا، مسبب )مسببات( التخفيض31

غري قابل للتطبيقإذا كان ختفيضًا، بالكامل أو جزئيًا32

غري قابل للتطبيقإذا كان ختفيضًا، دائمًا أو مؤقتًا33

غري قابل للتطبيقإذا كان ختفيضًا مؤقتًا، وصف آلية إعادة التقييم34

غري قابل للتطبيقالوضغ يف التسلسل اهلرمي للتبعية يف التصفية )حدد نوع األداة اليت تسبق األداة فورًا(35

غري قابل للتطبيقخاصيات انتقال غري متوافقة36

غري قابل للتطبيقإذا كان اجلواب نعم، حدد اخلاصيات غري املتوافقة37
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مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس املال
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

اإلفصاح العام 4: منوذج اإلفصاح عن مكونات رأس املال

منوذج إفصاح األسهم العادية الذي سيتم استخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت التنظيمية
)أي من 30 يونيو 2015 إىل 31 ديسمرب 2018(

املبالغ اخلاضعة 
 للمعاجلة قبل

املرجعحلول سنة 2015

رأس املال األسهم العادية فئة 1: األدوات واالحتياطيات
رأمسال األسهم العادية املؤهلة الصادرة مباشرًة )وما يعادهلا للشركات غري املسامهة( باإلضافة إىل فائض األسهم 1

ذات الصلة
65.000

)2.580(األرباح املبقاة2

5.234الدخل الشامل اآلخر املتراكم )واالحتياطيات األخرى(3

-غري قابل للتطبيق4

رأس املال األسهم العادية الصادرة من قبل الشركات التابعة احملتفظ هبا من قبل أطراف ثالثة )املبلغ املسموح به يف 5
رأمسال األسهم العادية فئة 1 للمجموعة(

-

67.654رأمسال األسهم العادية فئة 1 قبل التعديالت التنظيمية6

رأمسال األسهم العادية فئة 1: التعديالت التنظيمية
-تعديالت تقييم رقابية7

-الشهرة )حمسوم منها املطلوبات الضريبية ذات الصلة(8

-بنود غري ملموسة أخرى خبالف حقوق خدمات الرهن العقاري )حمسوم منها املطلوبات الضريبية ذات الصلة(9

املوجودات الضريبية املؤجلة اليت تعتمد على الرحبية املستقبلية باستثناء تلك الناجتة عن الفروق املؤقتة )حمسوم 10
منها املطلوبات الضريبية ذات الصلة(

-

-احتياطي حتوط التدفقات النقدية11

-عجز يف املخصصات املتعلقة باخلسائر املتوقعة12

-مكسب التورق الناتج من البيع )كما هو موضح يف الفقرة 562 من إطار عمل اتفاقية بازل 2(13

-غري قابل للتطبيق14

-صايف املوجودات لصندوق التقاعد ذي املزايا احملددة15

-االستثمارات يف األسهم اخلاصة )إذا مل يتم بالفعل مقاصتها من رأس املال املدفوع يف امليزانية املعلنة(16

-حصص متبادلة يف األسهم العادية17

االستثمارات يف رأمسال املؤسسات املصرفية واملالية والتأمينية اليت تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي، حمسوم 18
منها املراكز االستثمارية القصرية املؤهلة، حيث مل ميلك البنك أكثر من 10% من رأس املال الصادر )مبلغ فوق احلد 

املسموح به %10(

-

استثمارات جوهرية يف رأمسال املؤسسات املصرفية واملالية والتأمينية اليت تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي، 19
حمسوم منها املراكز االستثمارية القصرية املؤهلة، حيث مل ميلك البنك أكثر من 10% من رأس املال الصادر )مبلغ 

فوق احلد املسموح به %10(

-

-حقوق خدمة الرهن العقاري )املبلغ فوق احلد املسموح به %10(20

املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن الفروق املؤقتة )املبلغ فوق احلد املسموح به 10%، حمسوم منه املطلوبات 21
الضريبية ذات الصلة(

-

-املبلغ يتجاوز احلد املسموح به 22%15

-من ضمنه: استثمارات جوهرية يف األسهم العادية للمؤسسات املالية23

-من ضمنه: حقوق خدمة الرهن العقاري24

-من ضمنه: املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن الفروق املؤقتة25

-التعديالت التنظيمية االعتبارية احملددة26
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مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس املال
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

منوذج إفصاح األسهم العادية الذي سيتم استخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت التنظيمية
)أي من 30 يونيو 2015 إىل 31 ديسمرب 2018(

املبالغ اخلاضعة 
 للمعاجلة قبل

املرجعحلول سنة 2015

التعديالت التنظيمية املطبقة على رأس املال األسهم العادية فئة 1 فيما يتعلق باملبالغ اخلاضعة ملعاجلة قبل 
حلول سنة 2015

-

التعديالت التنظيمية املطبقة على رأمسال األسهم العادية فئة 1 نتيجة لعدم كفاية رأس املال اإلضايف فئة 1 وفئة 2 27
لتغطية اخلصومات

-

67.654جمموع التعديالت التنظيمية على رأمسال األسهم العادية فئة 281
رأمسال األسهم العادية فئة 291

رأس املال اإلضايف فئة 1: األدوات
-أدوات رأس املال اإلضايف فئة 1 املؤهلة الصادرة مباشرًة باإلضافة إىل فائض األسهم ذات الصلة30

-من ضمنها: املصنفة كأسهم حقوق امللكية مبوجب املعايري احملاسبية املطبقة31

-من ضمنها: املصنفة كمطلوبات مبوجب املعايري احملاسبية املطبقة32

-أدوات رأس املال الصادرة مباشرًة اخلاضعة لالستبعاد التدرجيي من رأس املال اإلضايف فئة 331

أدوات رأس املال اإلضايف فئة 1 )وأدوات رأمسال األسهم العادية فئة 1 غري املدرجة يف الصف رقم 5( الصادرة من قبل 34
الشركات التابعة واحملتفظ هبا من قبل األطراف الثالثة )املبلغ املسموح به يف رأس املال اإلضايف فئة 1 للمجموعة(

-

-من ضمنها: األدوات الصادرة من قبل الشركات التابعة اخلاضعة لالستبعاد التدرجيي35

-رأس املال اإلضايف فئة 1 قبل التعديالت التنظيمية36

رأس املال اإلضايف فئة 1: التعديالت التنظيمية
--استثمارات يف أدوات رأس املال اإلضايف فئة 1 اخلاصة37
-حصص متبادلة يف أدوات رأس املال اإلضايف فئة 381

استثمارات يف رأمسال املؤسسات املصرفية واملالية والتأمينية اليت تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي، حمسوم منها 39
 املراكز االستثمارية القصرية املؤهلة، حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من رأس املال األسهم العادية للشركة

)مبلغ فوق احلدود املسموح به %10(

-

االستثمارات اجلوهرية يف رأمسال املؤسسات املصرفية واملالية والتأمينية اليت تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي، 40
)حمسوم منها املراكز االستثمارية القصرية املؤهلة(

-

-التعديالت التنظيمية احمللية احملددة41

-التعديالت التنظيمية املطبقة على رأس املال اإلضايف فئة 1 فيما يتعلق باملبالغ اخلاضعة للمعاجلة قبل حلول سنة 2015

-التعديالت التنظيمية املطبقة على رأس املال اإلضايف فئة 1 نتيجة لعدم كفاية رأس املال فئة 2 لتغطية اخلصومات42

-جمموع التعديالت التنظيمية على رأس املال اإلضايف فئة 431

-رأس املال اإلضايف فئة 441

67.654رأس املال فئة 1 )رأس املال فئة 1 = رأمسال األسهم العادية فئة 1 + رأس املال اإلضايف فئة 1(45

رأس املال فئة 2: األدوات واملخصصات
-رأس املال فئة 2 املؤهل الصادر مباشرًة باإلضافة إىل فائض األسهم ذات الصلة46

-أدوات رأس املال الصادرة مباشرًة اخلاضعة لالستبعاد التدرجيي من رأس املال فئة 472

أدوات رأس املال فئة 2 )وأدوات رأمسال األسهم العادية فئة 1 وأدوات رأس املال اإلضايف فئة 1 غري املدرجة يف الصف 48
رقم 5 أو الصف رقم 34( الصادرة من قبل الشركات التابعة واحملتفظ هبا من قبل األطراف الثالثة )املبلغ املسموح به 

يف رأس املال فئة 2 للمجموعة(

-

-من ضمنها: األدوات الصادرة من قبل الشركات التابعة اخلاضعة لالستبعاد التدرجيي49

1.801املخصصات50

1.801رأس املال فئة 2 قبل التعديالت التنظيمية51
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مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس املال
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

منوذج إفصاح األسهم العادية الذي سيتم استخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت التنظيمية
)أي من 30 يونيو 2015 إىل 31 ديسمرب 2018(

املبالغ اخلاضعة 
 للمعاجلة قبل

املرجعحلول سنة 2015

رأس املال فئة 2: التعديالت التنظيمية

-استثمارات يف أدوات رأس املال فئة 2 اخلاصة52

-حصص متبادلة يف أدوات رأس املال فئة 532

استثمارات يف رأمسال املؤسسات املصرفية واملالية والتأمينية اليت تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي، حمسوم منها 54
املراكز االستثمارية القصرية املؤهلة، حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من رأس املال األسهم العادية للشركة )مبلغ 

فوق احلدود املسموح هبا %10(

-

االستثمارات اجلوهرية يف رأمسال املؤسسات املصرفية واملالية والتأمينية اليت تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي، 55
)حمسوم منها املراكز االستثمارية القصرية املؤهلة(

-

-التعديالت التنظيمية احمللية احملددة56

-جمموع التعديالت التنظيمية على رأس املال فئة 572

1.801رأس املال فئة 582

69.455جمموع رأس املال )جمموع رأس املال = رأس املال فئة 1 + رأس املال فئة 2(59

148.077جمموع املوجودات املوزونة للمخاطر60

نسب رأس املال

45.59%رأمسال األسهم العادية فئة 1 )كنسبة من املوجودات املوزونة للمخاطر(61

45.59%رأس املال فئة 1 )كنسبة من املوجودات املوزونة للمخاطر(62

46.68%%جمموع رأس املال )كنسبة من املوجودات املوزونة للمخاطر(63

متطلبات املخزون االحتياطي احملدد للمؤسسة )احلد األدىن ملتطلبات رأمسال األسهم العادية فئة 1 باإلضافة إىل 64
املخزون االحتياطي ملواجهة التقلبات الدورية باإلضافة إىل متطلبات املخزون االحتياطي للبنوك العاملية اهلامة، 

كنسبة من املوجودات املوزونة للمخاطر(

%9.00

2.50%من ضمنها: متطلبات املخزون االحتياطي للمحافظة على رأس املال65

0.00%من ضمنها: متطلبات املخزون االحتياطي احملدد للبنك ملواجهة التقلبات الدورية66

0.00%من ضمنها: متطلبات املخزون االحتياطي للبنوك العاملية اهلامة67

45.59%رأمسال األسهم العادية فئة 1 املتاحة لتلبية املخزون االحتياطي )كنسبة من املوجودات املوزونة للمخاطر(68

احلدود الدنيا االعتبارية مبا يف ذلك االحتياطي للمحافظة على رأس املال )إذا كانت خمتلفة عن إتفاقية بازل 3(

9.00%نسبة احلد األدىن لرأمسال األسهم العادية فئة 1 ملصرف البحرين املركزي69

10.50%نسبة احلد األدىن لرأس املال فئة 1 ملصرف البحرين املركزي70

12.50%جمموع نسبة احلد األدىن لرأس املال ملصرف البحرين املركزي71

املبالغ أدىن من احلدود املسموح به خلصم )قبل أوزان املخاطر(

961االستثمارات غري اجلوهرية يف رأمسال املؤسسات املالية األخرى72

259االستثمارات اجلوهرية يف األسهم العادية للمؤسسات املالية73

-حقوق خدمة الرهن العقاري )حمسوم منها: املطلوبات الضريبية ذات الصلة(74

-املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة من الفروق املؤقتة )حمسوم منها املطلوبات الضريبية ذات الصلة(75
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مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس املال
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

منوذج إفصاح األسهم العادية الذي سيتم استخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت التنظيمية
)أي من 30 يونيو 2015 إىل 31 ديسمرب 2018(

املبالغ اخلاضعة 
 للمعاجلة قبل

املرجعحلول سنة 2015

احلد األقصى بشأن تضمني املخصصات يف رأس املال فئة 2

 املخصصات املؤهلة ليتم تضمينها يف رأس املال فئة 2 فيما يتعلق بالتعرضات اخلاضعة لألسلوب املوحد76
)قبل تطبيق احلد األقصى(

1.801

 احلد األقصى بشأن تضمني املخصصات يف رأس املال فئة 2 مبوجب األسلوب املوحد77
  )1.25% للموجودات املوزونة للمخاطر االئتمانية(

1.612

-غري قابل للتطبيق78

-غري قابل للتطبيق79

أدوات رأس املال اخلاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجيي )فقط قابلة للتطبيق ما بني 1 يناير 2020 و 1 يناير 2024(

-احلد األقصى احلايل ألدوات األسهم العادية لرأس املال فئة 1 اخلاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجيي80

 املبلغ املستبعد من األسهم العادية لرأس املال فئة 1 نتيجة للحد األقصى81
)الفائض فوق احلد األقصى بعد االستردادات واالستحقاقات(

-

-احلد األقصى احلايل ألدوات رأس املال اإلضايف فئة 1 اخلاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجيي82

 املبلغ املستبعدة من رأس املال اإلضايف فئة 1 نتيجة للحد األقصى83
  )الفائض فوق احلد األقصى بعد االستردادات واالستحقاقات(

-

-احلد األقصى احلايل ألدوات رأس املال فئة 2 اخلاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجيي84

 املبلغ املستبعد من رأس املال فئة 2 نتيجة للحد األقصى85
 )الفائض فوق احلد األقصى بعد االستردادات واالستحقاقات(

-




