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  ب. م. ش المالیة إتش إف جي مجموعة
  ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة اإلدارة مجلس رئیس تقریر

 
 اإلدارة مجلس رئيس السيد كلمة

 عليه هللا صلى محمد سيدنا والمرسلين، األنبياء أشرف على والسالم والصالة الرحيم، الرحمن هللا بسم
 وبعد أجمعين،،، وأصحابه آله وعلى

  

 المساهمين، السادة حضرات

 لمجموعةل المالية ناتاالبي أيديكم بين أضع أن يسرني المالية، إتش إف جي مجموعة إدارة مجلس عن نيابة
 وعةالمجم حققتها التي العالية والربحية الرائع باألداء توجت والتي ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في المنتهية المالية للسنة
 .يةالمال والقدرة التنوع من عال مستوى على واستثمارية مصرفية مجموعة إلى التحول في نجاحها جراء

 الجغرافيةو االقتصادية التحديات من الرغم على حققناها، التي القوية بالنتائج خاص بشكل سعداء أننا كما
 التي رىاألخ العالمية األسواق من وغيرها أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة سادت التي والسياسية

 لفرصا إليجاد السعي ومواصلة ائية،االستثن الظروف هذه مواجهة على تناقدر إن .المجموعة فيها تستثمر
 اعو أسلوب من تنتهجه وما عميقة، معرفة من المجموعة به تتمتع ما إلى باألساس تعزى إنما الواعدة،
 إثراء إلى خاللها نم نتطلع والتي القيمة، بتحقيق الكفيلة الصحيحة، االستراتيجيات وتنفيذ وضع في ودقيق
 تاالستثمارا قيمة وتعزيز عة،المجمو أعمال أنشطة نمو لمواصلة اإلنجازات، من الحافل وسجلنا خبرتنا

 مجلس ةمنطق ذلك في بما أنشطتنا، فيها نزاول التي الجغرافية والمناطق القطاعات مختلف عبر واألصول
 ألسسا خالل من نأمل، أننا كما .األمريكية المتحدة والواليات أوروبا الهند، أفريقيا، شمال الخليج، التعاون
 النفط، أسعار اعارتف من االستفادة على قادرين نكون أن نتبناها، التي جياتواالستراتي أرسيناها، التي المتينة

 .٢٠١٨ عام لخال التفاؤل على تبعث والتي المنطقة، في السائدة األجواء بها تنبئ التي المبشرة والتوقعات

 مقارنة كي،أمري دوالر مليون ١٠٤٫٢ قيمته بلغت صافيا موحدا ربحا المجموعة حققت فقد ،٢٠١٧ لعام بالنسبة
 ربحا المجموعة حققت كما أمريكي، دوالر مليون ٢١٧٫١٢ قيمته بلغت والذي ٢٠١٦ عام في المحقق بالربح
 العام خالل أمريكي دوالر مليون ٢٣٣٫٠٥ مقداره بما مقارنة أمريكي دوالر مليون ١٠٣٫٢ بقيمة موحدا صافيا
 استبعاد عم وذلك أنشطتها محاور كافة على وعةالمجم تحققه الذي السنوي النمو النتائج هذه تعكس .السابق
 متت التي القضائية للتسوية نتيجة واحدة لمرة تحقق الذي أمريكي دوالر مليون ٤٦٤ قيمته البالغ الدخل
 األنشطة قطاعات جميع أن إلى اإلشارة تجدر كما .٢٠١٦ عام من األخير الربع خالل المجموعة لصالح

 االستفاضة من بمزيد تحققت التي الرئيسية التطورات نتناول وسوف العام، لخال قويا أداء حققت بالمجموعة
  .التقرير هذا من التالي الجزء في

 :االستثمارية الصيرفة

 العقارية االستثمارات

 بذلك محققة ،٢٠١٧ عام خالل القوي أداءها العقاري القطاع في إتش إف جي مجموعة استثمارات واصلت
 العام هذا ةاألمريكي المتحدة بالواليات استثماراتنا حققت كما .المستثمرين وللسادة للمجموعة مطردة عوائد
  .االستثمارات من التخارج وعمليات الجديدة والفرص الحالية األصول من قوية نتائج

 بالواليات بيانات لمركز محفظة على المالية إتش إف جي مجموعة استحوذت ،٢٠١٧ عام من إبريل شهر في
 لهذا اخصيص مصممتين منشأتين من المركز يتكون .أمريكي دوالر مليون ١٠٥ بلغت بقيمة األمريكية، المتحدة
 شسترت في العالية بالتقنية الخاصة األعمال مناطق في وتقعان والتطور، الحداثة من درجة بأعلى الغرض
 .فرجينيا بوالية ولبنانون
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 على )االستثمارية الفئة ضمن مصنف( واحد مستأجر إلى بالكامل مؤجرة المحفظة هذه أن بالذكر والجدير
 إتش إف جي مجموعة وتفخر .اإليجار على المترتبة والرسوم المصاريف لكافة المستأجر تحمل أساس
 مكانة بياناتال مراكز أسواق أعلى من تعتبر التي فرجينيا، بوالية للغاية الجاذبة البيانات مراكز سوق بخوض

 لطاقةا مصادر عن فضال للمنطقة، الدفاعية األلياف شبكة تضم حيث مريكية،األ المتحدة الواليات في
 وتوافر عية،الطبي الكوارث مخاطر معدالت بانخفاض تتميز كما عليها، باالعتماد والجديرة التكلفة المنخفضة
 للمستثمرين صةفرال البيانات مراكز في االستثمار من النوع هذا أتاح لقد .البيانات مراكز على الضريبية الحوافز

 لىع هائال نموا أظهر كما مستمرًا، تطورا ويشهد عاليا، طلبا يلقى الذي القطاع، هذا من جزءا يكونوا ألن
       .والعالمي الوطني المستويين

 ةالمتحد بالواليات المواتية السوق أوضاع من أيضا إتش إف جي مجموعة استفادت ،٢٠١٧ سبتمبر شهر في
 ضمن هناك، للمجموعة المملوكة العقارات أحد من للتخارج هناك، العالية الطلب تومعدال األمريكية،
 في عليها اذاالستحو تم التي المحفظة، هذه تضم .األمريكية المتحدة بالواليات المتنوعة السكنية المحفظة

 قحق وقد .وهيوستن أتالنتا المتحدة، بالواليات سوقين في للعائالت سكنيين مجمعين ،٢٠١٤ عام
 ثالث البالغة االستثمار فترة مدى على %١١ بنسبة االستثمار على عائدا المحفظة هذه في المستثمرون

  .سنوات

 اثنين في أمريكي دوالر مليون ١٠٠ يقارب بما أيضا المجموعة استثمرت ،٢٠١٧ عام من األخير الربع خالل
 دوالر مليون ٦٠ بقيمة محفظة بطرح المجموعة قامت .المتحدة بالواليات الكبيرة التجارية العقارات من

 عاملةم إطار في العاصمة، وواشنطون شيكاغو، فيالدلفيا، واليات في مكتبية عقارات ١٠ من تتكون أمريكي
 ةحص إتش إف جي مجموعة تمتلك حيث المحفظة، على لالستحواذ "جروب بروبرتي إكسيتر" مع شراكة
 ةالمحفظ في اإلشغال نسبة تبلغ .االستثمار في %٥ بنسبة "جروب تيبروبر إكسيتر" تساهم بينما %٩٥ بنسبة
 نأ المتوقع من حيث األجل، طويلة إيجار بعقود االئتمانية، الجدارة ذوي من مستأجرين تضم كما ،% ٩٥

 .%١٠ بنسبة االستثمار على عائد معدل المجموعة لمستثمري ستحقق كما ،%٩ بنسبة داخليا عائدا تحقق
 "بروبرتي لنكولن" شركة مع شراكة إقامة شملت أخرى معاملة ٢٠١٧ عام من ديسمبر شهر في تمت كما

 من محفظةال في باالكتتاب التعهد حاليا ويتم .شيكاغو بوالية الواقعة الفارهة األصول أحد على لالستحواذ
 .٢٠١٨ عام خالل مستثمرينا على طرحها يتم أن على إتش إف جي مجموعة قبل

 عام اللخ قوية عوائد المتحدة بالواليات العقاري القطاع في الحالية استثماراتنا حققت دفق آخر جانب من
 إننا .لمستثمرينا %٩ نسبته بلغت نقدي عائد متوسط هناك الصناعية األصول ألحد محفظتنا حققت إذ ،٢٠١٧
 مختلف يف عالية يمةوق واعدة فرص من نراه بما المتحدة، بالواليات العقاري السوق تجاه متفائلين مازلنا

 .هناك لالستثمار الفرعية القطاعات

 الخاصة األسهم

 .ليةالما إتش إف جي لمجموعة الخاصة األسهم نشاط في متميزا وأداء قويا نشاطا أيضا ٢٠١٧ عام شهد لقد

 تطاعتاس وقد .والزخم القوة بكامل العام استمر فقد التعليم، قطاع في المجموعة الستثمارات بالنسبة
 المجموعة تمكين ،٢٠١٤ عام في بتدشينها المجموعة قامت التي التعليم قطاع في االستثمارية المحفظة

 ذو التعليم على المتنامي الطلب ومواكبة اإليجابية الديموغرافية التوجهات من االستفادة من والمستثمرين
 شاءإلن الخطوات من مزيد باتخاذ العام اللخ قمنا وقد .الخليجي التعاون مجلس دول في الدولي المستوى
 تشمل عليميةت مؤسسات تضم والتي والبحرين، المتحدة العربية اإلمارات دولة في لمحفظتنا القيمة وإضافة
 في والنتائج ءاألدا لتعزيز الجاد العمل واصلنا كما .الجامعي المستوى إلى باإلضافة الثالث، التعليمية المراحل
  .للمستثمرين مجزية وعوائد دورية نقدية تدفقات تحقيق على حافظةالم مع مدارسنا،
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 صلت التعليم مجال في أخرى رئيسية معاملة بإبرام المجموعة قامت ذاته، العام من ديسمبر شهر أواخر في

 تهامظل تحت يندرج رائدة عالمية مجموعة وهي ،"إنسبايرد" مؤسسة مع أمريكي دوالر مليون ١٥٠ إلى قيمتها
 المعاملة، هذه إطار في .وأستراليا الالتينية أمريكا أفريقيا، أوروبا، في المستوى الرفيعة المدارس من عددا

 أمريكي دوالر مليون ٣٠٠ قيمتها البالغ التعليمية إتش إف جي محفظة من جزء على "إنسبايرد" استحوذت
 كبرأ قيمة إلضافة لشراكةا هذه في بالدخول المجموعة قامت لقد .الخليجي التعاون مجلس منطقة في

 الواسعة شبكتهاو "إنسبايرد" بها تتمتع التي الدولية الخبرة من االستفادة خالل من التعليم قطاع في ألصولها
 لهامةا المدارس من عدد في األداء تعزيز صعيد على مستمرا تقدما العام شهد كما .العالم أنحاء مختلف في

 وتعتبر طالب، ٢٦٠٠ من أكثر تستوعب التي بالبحرين، البريطانية درسةالم ذلك في بما للمجموعة، المملوكة
 ".متميز" التصنيف على تحصل التي البحرين في مدارس خمس بين من الوحيدة

 التيو دبي، في للمجموعة المملوكة المدارس إحدى وهي الخاصة، فيالدلفيا مدرسة أيضا هناك وبالمثل،
 .والثانوية تدائية،االب التأسيسية، المرحلة تشمل التي الدراسية، مراحلها كافة في البريطاني المقرر على تعتمد
 وواصلت العالم، أنحاء مختلف من طالب ١٦٠٠ من أكثر الدراسي العام بداية في المدرسة طالب عدد بلغ

 قبل من تصنيفها رفع في ٢٠١٧ عام خالل المدرسة نجحت كما .العام طوال مستمر تقدم إحراز المدرسة
 للمعرفة دبي لطةس لتصنيف وفقا .المستوى دولي تعليم توفير على للتركيز نتيجة والخاصة الحكومية الهيئات
 ".مقبول" من بدال "جيد" بدرجة تصنيف على المدرسة حصلت فقد البشرية، والتنمية

 ،٢٠١٨ معا خالل بتدشينها سنقوم التي الهامة المعامالت من مجموعة بإعداد قمنا أننا على التنويه أود كما
 تكون سوف المعامالت، هذه بشأن تمت التي والشراكات الفريدة الخصائص خالل من بأننا ثقة على ونحن
                                 .ومستثمرينا للمجموعة بالنسبة للغاية ناجحة استثمارات المعامالت هذه

  التجارية الصيرفة

 ويزاول المالية، إتش إف جي لمجموعة التابعة الشركات حدىإ وهو التجاري، الخليجي المصرف حقق
 بنجاح المالي دبي سوق في إدراجه تم حيث ٢٠١٧ عام في كبيرا إنجازا التجارية، الصيرفة مجال في نشاطه
 فقد ،٢٠١٧ لعام بالنسبة .والبحرين دبي سوقي في المصرف أسهم تداول اآلن ويتم ديسمبر، شهر خالل
 القيمة، انخفاض مخصصات اعتماد قبل أمريكي دوالر مليون ٢٢ بقيمة ربحا التجاري يالخليج المصرف حقق
 .٢٠١٨ عام خالل النمو من مزيدا تحقيق إلى المصرف ويتطلع

 العقاري التطوير

 العقاري التطوير في متخصصة كشركة ٢٠١٦ عام في تدشينها تم التي العقارية إتش إف جي شركة واصلت
 تنفيذهاب تقوم التي الهامة المشاريع من عدد صعيد على تقدم تحقيق المالية، إتش إف جي لمجموعة تابعة
 .أصولها يمةق وتعزيز والهند، أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة وفي الخليجي التعاون مجلس منطقة عبر

 مليار ٫٢١ بقيمة التحتية للبنية محفظة على االستحواذ المجموعة استكملت ،٢٠١٧ عام من أغسطس شهر في
 التي ديدةالج االستراتيجية إطار في االستحواذ هذا يأتي .األوسط والشرق أفريقيا منطقة في أمريكي دوالر

 تم .٢٠١٧ مارس شهر في انعقد الذي العمومية للجمعية العادي غير االجتماع خالل المجموعة اعتمدتها
 المال رأس قيمة بذلك لتصل أمريكي، والرد مليون ٣١٥ بقيمة المال رأس زيادة خالل من االستحواذ تمويل
 إلى االستحواذ هذا أدى وقد .أمريكي دوالر مليون ٩٧٥ مقداره ما إتش إف جي لمجموعة والمدفوع الصادر
 متقو والتي المنطقة في والمميزة المختارة الشركات بين من واحدة المالية إتش إف جي مجموعة جعل
 مربع قدم مليون ٢٠٠ مساحتها تفوق ألراض تطويرية قدرة خالل من األراضي، من شاسعة مساحات بإدارة
 .والهند الخليجي التعاون مجلس منطقة أفريقيا، عبر
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 الواقع "رو رهارب" مشروع حقق فقد البحرين، مملكة في بتنفيذها المجموعة تقوم التي المشاريع إلى بالنظر
 تقريبا، %٣٠ بنسبة بالموقع األعمال استكملت حيث ،٢٠١٧ عام خالل كبيرا تقدما المالي البحرين مرفأ في
 استغرقت فترة خالل المطروحة الحصص من %٤٠ من أكثر بيع المبيعات من األولى المرحلة شهدت كما

 ٧٠٠ قدرها بتكلفة أنشئ عمالق، تجاري سكني مجمع عن عبارة وهو ،"فيالمار" مشروع أما .أشهر ثمانية
 هو حقق فقد المالي، البحرين بمرفأ مربع متر ٣٥٬٩٠٠ على تزيد حةمسا على ويمتد أمريكي، دوالر مليون
 كةالشر وهي القابضة، الخليج شركة نجحت العام، وخالل .المستهدفة للخطة وفقا ملحوظا تقدما اآلخر

 كما .سنوات خمس حوالي دامت توقف فترة بعد التشغيلية المرحلة في الدخول في للمشروع، المالكة
 ىإل باإلضافة .المساهمين على تخارج خيار عرض خالل من القانوني وضعها عديلت في الشركة نجحت
 وامهاق يزيد التي العاملة بالقوى بالكامل الموقع بتجهيز المشروع مقاول قام ،٢٠١٧ عام يناير شهر في ذلك،
 في "لتايس اليف" طراز من للشقق اإلنشائية األعمال استكمال تم العام، وبنهاية .وموظف عامل ٦٠٠ على

 عام بنهاية "ب" البرج لوحدات الداخلية األعمال من %٧٠ من أكثر تسليم المستهدف ومن ،"ب"و "أ" البرجين
 جومن الخمس فئة من الفنادق مشغلي كبار أحد عن لإلعالن النهائية المراحل في المشروع أن كما .٢٠١٨

 تأتي إذ بالعالم، الفنادق كبار من فندق ٤٠٠ من أكثر بتشغيل يقوم والذي العالم، مستوى على المعروفين
 لهامةا السياحية األسواق أحد البحرين لجعل الهادفة البحرين مملكة حكومة توجهات مع تمشيا الخطوة هذه

         .بالمنطقة

 حيث ،٢٠١٦ عام أواخر في عليه االستحواذ تم والذي البحرين مملكة في الكائن العرين مشروع أيضا هناك
 فاديوت التطوير بعملية للدفع الجبهات كافة على تمت التي الجهود جراء ٢٠١٧ عام خالل ملحوظا دماتق شهد

 ركةش تخرج أن المتوقع ومن الدائنين، معظم مع تسويات إلى التوصل تم وقد هذا .األم الشركة تصفية
 قامت .مهامها ستئنافا على قادرة وستكون ،٢٠١٨ عام من األول الربع خالل جديد من النور إلى المشروع

 الألعم جديدا تصميما استكملت فقد الغرض، ولهذا التطوير، عملية لتحديث خطة بوضع إتش إف جي
 .جديد دخول طريق واستكمال الشوارع إضاءة أنظمة التشجير، إلى باإلضافة تشمل حيث بالمشروع، التشجير

 للفنادق سلسلة مع تفاهم مذكرة توقيع تم كما .٢٠١٨ عام من األول الربع خالل األعمال تبدأ أن المتوقع من
 نفس عم اتفاق إلى التوصل أيضا تم كما .حاليا الموجود العرين وسبا قصر لتشغيل وذلك وفاخرة، عالمية

 .المجاور قالفند إلى باإلضافة "المفقودة دلمون جنة" المائية للحديقة جديدة تصميم فكرة إلعداد المجموعة

 يضم اتاالستخدام متعدد مشروع وهو ،"فيليج كاليفورنيا" مشروع حقق المتحدة، عربيةال اإلمارات دولة وفي
 التي المشروع تنشيط إعادة أعقاب ففي .٢٠١٧ عام خالل تقدما الحراسة، ببوابات مجهزًا سكنيا مجتمعا
 قويتس استراتيجية إعداد تم كما .ويسير سلس بشكل بالمشروع العمل سير تقدم ،٢٠١٦ عام في بدأت
 تطرحس التي المشيدة الوحدات عروض لدعم عليها النهائية اللمسات وضع حاليا ويتم ٢٠١٧ عام خالل شاملة
 .٢٠١٨ عام خالل للبيع

 التطوير من مزيدا شمل ،٢٠١٧ عام خالل جديدا إنجازا تونس خليج مشروع حقق أفريقيا، شمال منطقة وفي
 لجولفا بملعب األعمال بدأت .به المحيطة والفيالت بالمشروع الجولف بملعب الخاصة الشراكة التفاقية
 أعمال بدء إلى باإلضافة هذا .النموذجية الفيالت من عدد إنشاء تم كما التحتية، البنية أعمال إلى باإلضافة

 ١ للمرحلتين حتيةالت البنية أعمال لتنفيذ معروف مقاول مع اتفاقية توقيع عقب األول للمرحلة التحتية البنية
 المول تطويرل التونسيين المستثمرين من ائتالف مع إطار اتفاقية توقيع أيضا تم ذلك، إلى اإلضافةب .٢و

 األعمال لتبدأ ٢٠١٨ عام من األول الربع خالل النهائية االتفاقية إبرام المقرر من بينما ،١ بالمرحلة التجاري
  .واحد بعام بعدها
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  ب. م. ش المالیة إتش إف جي مجموعة
  ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة اإلدارة مجلس رئیس تقریر

 
 االستثمار اتفاقية أن من وبالرغم .٢٠١٧ عام خالل تقدما أيضا حقق فقد "المغرب بوابة" لمشروع بالنسبة
 أسعار تلقي تم كما ،١ بالمرحلة اإلنشاء ألعمال المناقصات إعداد تم أنه إال الوزارية، اللجنة حوزة في مازالت

 .لمختصةا المحلية الجهات إلى البناء تصاريح طلبات تقديم تم ذلك، إلى باإلضافة .معروفين مقاولين من

 مجموعة بدأت حيث ،٢٠١٧ عام خالل أيضا ملحوظا تقدما االقتصادية للتنمية مومباي منطقة مشروع حقق
Wadhwa أيضا مت .المدينة في شقها سيتم التي الطرق تشمل وهي اآلن، تجري التي الموقع تجهيز أعمال 
 عم الربط ضمانل الجسر، أسفل حديدي خط إلنشاء الحديدية السكك إدارة من التصاريح على الحصول
 .٢٠١٨ امع خالل للمبيعات المشروع طرح المتوقع من .ذلك على العمل سير بدأ وقد السريع الوطني الطريق

 آلنا وهي التخطيط، على مبدئية موافقات المشترك، التطوير شريك وهي Adani مجموعة تسلمت وقد هذا
          .للموقع تخطيط إذن على للحصول المحلية الحكومية األنظمة متطلبات استيفاء بصدد

 المستثمرين على التوزيعات

 نللمستثمري أرباح ومدفوعات قياسية توزيعات بإجراء المالية إتش إف جي مجموعة قامت ،٢٠١٧ عام خالل
 أرباح صحص دفع تم .المجموعة تنتهجها التي األرباح توزيع سياسة مع تمشيا الماضية الثمان للسنوات

  .المجموعة قبل من المدارة المشاريع جميع عن وذلك أمريكي دوالر مليون ٢١٫٥٢ بقيمة لمستثمرينا

 املحوظ سجال حققت فقد ثم ومن الفترة، خالل التخارج بعمليات اهتماما إتش إف جي مجموعة أولت كما
 .المشاريع مختلف من أمريكي دوالر مليار ١٫٢ بلغت بقيمة العام، خالل التخارج عمليات من

 لمطلوباتوا الديون

 من الحد شأنها من خطوات باتخاذ قامت إذا المالي، وضعها تقوية المجموعة واصلت ،٢٠١٧ عام خالل
 االئتمانية نيفاتالتص ورفع العمومية الميزانية وتعزيز السيولة، تحسين بهدف عام بشكل التمويلية االلتزامات
 مجموعةل االئتماني التصنيف تحسن العام، خالل للمجموعة القوي لألداء ونتيجة .المخاطر وملف للمجموعة

 مستقبلية نظرة مع ”B“ الدرجة إلى "فيتش" العالمية التصنيف وكالة قبل من الممنوح المالية، إتش إف جي
 .قديمةال لألصول القيمة معدالت انخفاض من والحد للمجموعة المالي الوضع تقوية إلى استنادا إيجابية

 

 العالقة ذو األطراف

 فصاحاإل في المذكورة المشاريع من العديد في المجموعة في شركائنا مع بالتعاون عملنا العام، اهذ خالل
 .للمجموعة الموحدة المالية للبيانات ٢٥ رقم

 

 الخاتمة

 اإلدارة مجلس توصية عن نعلن أن يسرنا المجموعة، تتبناها التي األرباح توزيع وسياسة النتائج هذه مع تمشيا
 الجمعية موافقة بموجب ،)أمريكي دوالر مليون ٨٥( %٨٫٧ بنسبة المساهمين للسادة نقدية أرباح بتوزيع

 حققتها لتيا المرتفعة العوائد هذه كستع .المجموعة لها تخضع التي الرقابية والجهات للمساهمين العمومية
 خالل هجالن هذا على نستمر وسوف االستثمارات، على العوائد قيمة بتعزيز التزامنا لمساهميها المجموعة

 مضى، وقت أي من أكثر ومستعدون متأهبون ونحن ،٢٠١٨ الجديد العام نبدأ نحن ها .هللا بمشيئة ٢٠١٨ عام
 لكي بةالمناس هذه أنتهز أن أود قدما، نمضي وفيما .المجموعة أنشطة كافة عبر واالزدهار والنمو لالستثمار
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  ب. م. ش المالیة إتش إف جي مجموعة
  ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة اإلدارة مجلس رئیس تقریر

 
 جميعو المالية، إتش إف جي مجموعة إدارة فريق قبل من والتفاني واإلخالص المضنية، الجهود بجميع أشيد

 واصلةم على قدرتنا وتعزيز للمجموعة، النجاح تحقيق وهو أال المنشود، هدفنا لتحقيق المجموعة موظفي
        .اآلخر تلو عاما واالزدهار، التقدم من عالية آفاق وبلوغ بوعودنا، الوفاء

 وثقتهم مانهمإي بفضل الذين والمستثمرين، المساهمين السادة إلى والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن أود كما
 مصرف ةالساد إلى واالمتنان الشكر بعظيم أتقدم كما .قوة إلى قوة من نمضي إتش إف جي بمجموعة
 حمد كالمل لجاللة الرشيدة القيادة تحت البحرين مملكة حكومة وإلى المستمر، لدعمهم المركزي البحرين

 ميراأل الملكي السمو صاحب وإلى البحرين، مملكة عاهل ورعاه هللا حفظه المفدى خليفة آل عيسى بن
 ألميرا الملكي السمو صاحب وإلى هللا، حفظه الموقر الوزراء مجلس رئيس خليفة، آل سلمان بن خليفة
 .هللا حفظه الوزراء مجلس لرئيس األول النائب األعلى القائد نائب العهد ولي خليفة، آل حمد بن سلمان

 

 وتحقيق احوالنج التوفيق من إتش إف جي لمجموعة المستقبل سيحمله فيما ثقة على ومازلنا دائما كنا لقد
 على المواظبة إلى نتطلع كما .والمستثمرين والشركاء ن،المساهمي للسادة مجزية وعوائد كبيرة قيمة

 بمشيئة ةالقادم والسنة المقبلة األشهر خالل المتوقعة والنجاحات وتقدمنا أنشطتنا على بأول أوال إطالعكم
     .هللا

 

 وبركاته،، هللا ورحمة عليكم والسالم أشكركم

 
 خليفة آل خليفة بن أحمد الشيخ
           اإلدارة مجلس رئيس
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     الموحد الملكية بيان التغيرات في حقوق
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                                                                                                  2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

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

           
  2017يناير 1الرصيد في  597.995 - (340) 24.320 93.768 191.379 902 908.024 213.683 1.121.707

           
 (11 )صفحة السنةربح  - - - - - 104.182 - 104.182 (994) 103.188

           
 مجموع اإليرادات والمصروفات          

 المحتسبة - - - - - 104.182 - 104.182 (994) 103.188
           

 ( 16إصدار أسهم رأس المال )إيضاح  314.530 2.896 - (24.320) - - - 293.106 176.754 469.860
 (16صادرة )إيضاح أسهم منحة  59.799 - - - - (59.799) - - - -
 (16أرباح أسهم معلنة )إيضاح  - - - - - (59.799) - (59.799) - (59.799)
 المحول لصندوق الزكاة واألعمال          
 (16الخيرية )إيضاح  - - - - - (3.509) - (3.509) - (3.509)
 االستحواذ على حصص إضافية في           
 شركة تابعة  والتغيرات الناتجة في           
 الحصص غير المسيطرة، صافي          
 (18)إيضاح  - - - - 1.707 (39.211) (40) (37.544) (34.816) (72.360)
 المحول إلى االحتياطي القانوني - - - - 10.418 (10.418) - - - -
 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز          
 الموظفين، صافي االسترجاعات          

 (22)إيضاح  3.314 3.564 - - - - 164 7.042 - 7.042
 إلغاء احتساب شركة تابعة عند          
 فقدان السيطرة - - - - - - - - (8.857) (8.857)
 شراء أسهم خزينة - - (82.839) - - - - (82.839) - (82.839)

 بيع أسهم خزينة - (3.402) 24.762 - - - - 21.360 - 21.360
           

 2017 ديسمبر 31الرصيد في  975.638 3.058 (58.417) - 105.893 122.825 1.026 1.150.023 345.770 1.495.793

 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 39إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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     الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                                                                                         )يتبع( 2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

  المنسوب لمساهمي البنك  
 2016      احتياطي   حصص مجموع
  رأس أسهم حساب تسوية  احتياطي أرباح القيمة العادلة احتياطي   غير حقوق
  المال خزينة رأس المال قانوني مستبقاة لالستثمارات أسهم المنحة المجموع مسيطرة الملكية
           
 2016 يناير 1الرصيد كما في  597.995 (4.053) 22.420 72.055 (4,033) (230) 893 685.047 197.760 882.807

           
 (11)صفحة  ةسنال ربح - - - - 217.125 - - 217.125 15.923 233.048

  المحول لبيان الدخل من البيع - - - - - 230 - 230 - 230

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

           
 شراء أسهم خزينة - (6.878) - - - - - (6.878) - (6.878)

 بيع أسهم خزينة - 10.591 - - - - - 10.591 - 10.591
 ربح من بيع أسهم خزينة  - - 1.900 - - - - 1.900 - 1.900

 المحول إلى االحتياطي القانوني - - - 21.713 (21.713) - - - - -
 تكلفة تملك أسهم مكافأة           
 االستردادات الموظفين، صافي - - - - - - 9 9 - 9

 2016ديسمبر 31الرصيد في  597.995 (340) 24.320 93.768 191,379 - 902 908.024 213.683 1.121.707

 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 39إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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     الموحد ةبيان التدفقات النقدي
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                  2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 

  2017  2016 
     أنشطة التشغيل

 233.048  103.188  ربح السنة
     تعديالت على:

 -  (80,511)  إيرادات االستثمارات المصرفية
 (3.888)  (11,313)   استثمارات في أوراق ماليةإيرادات من 

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

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

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

 (3,655)  (7,289)  ربح من عمليات شركات تابعة غير مصرفية
 23.437  43,692  مصروفات التمويل
 3.784  6,279  استهالك وإطفاء

 221,112  9,381  مخصصات انخفاب القيمة
  41.625  (49.306) 

     التغير في:
 (5.108)  3,193  إيداعات لدى مؤسسات مالية

 (102.069)  (21,912)  موجودات التمويالت
 (66.387)  (11,549)  موجودات مشتراة لغرب التأجير

 90.405  (97,437)  موجودات أخرى 
 16.837  (5,152)  أموال المستثمرين

 230.425  287,981  إيداعات من مؤسسات مالية وشركات أخرى وأفراد
 38.731  (3,176)  حسابات جارية للعمالء

 (64.457)  9.049  مطلوبات أخرى
 77.275  (115,837)  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

 (2.613)  6,354  مصرف البحرين المركزي الحركة في احتياطي

 163.733  93,139  نشطة التشغيلأمن صافي النقد 
 

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

 (93.546)  (22,030)  استثمارات في أوراق مالية شراء
 91.531  51,875  مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 

 9.422  14,857   استثمارات في أوراق ماليةمن إيرادات و أرباح أسهم 
 7.353  1,857  وعقارات للتطوير عقارات استثمارية مقبوضات من بيع
 -  53,694  خاصةتابعة  اتشركأسهم  مقبوضات من بيع

 13.642  (98,668)  أنشطة االستثمار ( / منالمستخدم في)صافي النقد 
 

     التمويلأنشطة 
 (42.310)  126,255  ، صافيالتمويالتمطلوبات 

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

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

 (59.263)  (50,156)  أنشطة التمويل المستخدم في النقدصافي 

     
 118.112  (55,685)  في النقد وما في حكمه خالل السنة  الزيادة/  )النقص(صافي 

 194.460  312,572  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 312.572  256,887  ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 
 

     :النقد وما في حكمه من يتمثل
 103.782  169,619  نقد وأرصدة لدى البنوك 

 208.790  87,268  أشهر أو أقل( 3إيداعات لدى مؤسسات مالية )تستحق خالل 

  256,887  312.572 

 
جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 39إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 13                                                                                                                      المالية ش.م.بمجموعة جي اف اتش 
 

 بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
                                                                                                                                   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 

 2017ديسمبر  31 2017يناير  1الرصيد في  الحركة خالل السنة 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 
المجموع 
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 
معدل سعر 

 الوحدة
)بالدوالر 
 األمريكي(

 
 

عدد الوحدات 
 )باآلالف(

مصروفات 
 إدارية
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

رسوم البنك 
 كوكيل
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 أرباح أسهم
 مدفوعة
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 مجمل
 الدخل
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 
 إعادة تقييم
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

استثمارات/ 
 (سحوبات)

)بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

 
المجموع 
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 
 معدل سعر
 الوحدة

)بالدوالر 
 األمريكي(

 
 
 

عدد الوحدات 
 )باآلالف(

 
 
 

 

             

 الشركة :            

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

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

 (1سفانا لالستثمار )ريا  6.304 2.65 16.721 (133) - - - - - 6.254 2.65 16.588

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  39إلى  1ات المرفقة من يضاحتشكل اإل

 



 14                                                                                                    مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
 

 بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
                                                                                                          )يتبع(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 

 2016ديسمبر  31 2016يناير  1الرصيد في  الحركة خالل السنة 2016ديسمبر  31الرصيد في 

 
المجموع 
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 
معدل سعر 

 الوحدة
)بالدوالر 
 األمريكي(

 
 

عدد الوحدات 
 )باآلالف(

مصروفات 
 إدارية
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

رسوم البنك 
 كوكيل
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 أرباح أسهم
 مدفوعة
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 مجمل
 الدخل
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 
 إعادة تقييم
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

ت/ استثمارا
 (سحوبات)

)بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

 
المجموع 
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 
 معدل سعر
 الوحدة

)بالدوالر 
 األمريكي(

 
 
 

عدد الوحدات 
 )باآلالف(

 
 
 

 

             

 الشركة :            

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

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

 (1سفانا لالستثمار )ريا  8.313 2.65 22.050 (5.329) - - - - - 6.304 2.65 16.721

 (4جناين القابضة المحدودة )ريا 48.082 0.47 22.546 (22.610) - - - - - - - -

 (5لالستثمارات العقارية ذ.م.م )ريا شادن  3.728 2.65 9.888 (202) - - - - - 3.652 2.65 9.686

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  39إلى  1ات المرفقة من يضاحتشكل اإل



 15                                                                           مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

     الموحد والزكاة ةصندوق األعمال الخيري أموالبيان مصادر واستخدامات 
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                 2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

2016  2017  

    
 والزكاة مصادر صندوق األعمال الخيرية   
 مساهمات من قبل المجموعة 4.468  -

 (29إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية )إيضاح  45  95

    
 مجموع المصادر 4.513  95

    

 استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة   

  تبرعات لمؤسسات خيرية  (3.833)  (610)

    
 مجموع االستخدامات (3.833)  (610)

    
 االستخدامات على المصادر  / )عجز( فائض  680  (515)

    
 يناير 1رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع في  2.160  2.675

    
 (14)إيضاح  ديسمبر  31رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع في  2.840  2.160

 
    يتمثل في:

 267  13 خيريةالصندوق األعمال 
 1.893  2.827 زكاة مستحقة

    
 2.840  2.160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيانات المالية الموحدة.اً من هذه أساسيجزءاً  39إلى  1ات المرفقة من يضاحتشكل اإل

 



 16                                                                           مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

     ات حول البيانات المالية الموحدةإيضاح
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                 2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 نشأة مالتقرير .  1

بموجب  1999ش.م.ب )"البنك"( شركة مساهمة بحرينية، تأسست في مملكة البحرين في سنة  مجموعة جي إف إتش المالية
ويعمل كبنك استثماري اسالمي بالجملة وفقاً لترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي.  44136السجل التجاري رقم 

 وراق المالية وسوق دبي لألوراق المالية. ان أسهم البنك مدرجة في كل من سوق البحرين لألوارق المالية وسوق الكويت لأل

تخضع أنشطة البنك ألنظمة مصرف البحرين المركزي واشراف هيئة رقابة شرعية وفقاً لدورها المنصوص عليه في عقد 
 التأسيس والنظام األساسي للبنك.

ادئ ية تتماشى مع أحكام ومبتشتمل أنشطة البنك الرئيسية على تقديم خدمات االستشارات االستثمارية ومعامالت استثمار
 الشريعة اإلسالمية وفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

 
 البيانات المالية الموحدة

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

 :علىلمالية التي تم توحيدها في هذه البيانات اتشتمل الشركات التابعة الرئيسية 
 

الشركة األم/  بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
 المالكة

نسبة الملكية 
 2017الفعلية 

 نشاط العمل الرئيسي

االمارات  جي اف اتش كابيتال المحدودة
العربية 
 المتحدة

 جي اف اتش

 إدارة االستثمارات  100%

المصرف الخليجي التجاري 
  (KHCBش.م.ب* )

مملكة 
 البحرين

 أعمال مصرفية بالتجزئة *55.41%

شركة بوابة المغرب 
  (*MGICاالستثمارية )

 جزر الكايمن

 تطوير العقارات 89.26%

 تطوير العقارات %51.41  شركة مرفأ تونس لالستثمار*

شركة استثمار مدينة نافي 
مومباي للطاقة، وشركة استثمار 

مدينة مومباي لتكنولوجيا 
مشاريع المعلومات )معاً " 

 الهند"(*

 تطوير العقارات 77.20%

 شركة فنادق العرين ش.ش.و 

مملكة 
 البحرين

 إدارة الضيافة 100%

شركات مشاريع العرين 
 ش.م.ب )مقفلة(

 تطوير العقارات 100%

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

 التسلية وحديقة مائية 100%

سي بي أو  شركة جي سي إل
 جزر الكايمن إل لإلدارة

  االستحواذ على أصول مكاتب 100%
الواليات المتحدة في  تجارية

 األمريكية

شركة صروح، جزر الكايمان 
 )"صروح"(

 جزر الكايمن

المصرف 
الخليجي 
 التجاري
 

بناء وبيع العقارات في "أوريكس  10.00%
 هيلز"

عقارات الخليج، جزر الكايمان 
 )"عقارات"( 

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

 الخليجي

  18* راجع إيضاح 

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

 



 17                                                                            ش.م.بمجموعة جي اف اتش المالية 
 

     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                  2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 )يتبع(نشأة مالتقرير .  1
 
 .  السياسات المحاسبية الهامة2

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

   
 ساس االلتزامأ  أ(  

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

كزي، تقوم المجموعة بإتباع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات ودليل األنظمة الصادر عن مصرف البحرين المر
 العالقة وذلك في الحاالت التي اليوجد لها معيار محاسبي صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية.

 
 2017يناير  1سارية المفعول للسنوات من والتفسيرات الجديدة  والتعديالت المعايير

والمتوقع أن تكون  2017يناير  1فيما يلي المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي أصبحت سارية المفعول من 
 لها عالقة بالمجموعة.

 
يوجد أي معايير أو تفسيرات جديدة صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، والسارية المفعول  ال

 .2017يناير  1بعد  السنويةللفترات المالية 
 

 ولكن غير نافذة بعدوالتفسيرات الجديدة الصادرة  والتعديالت المعايير
 

  وااللتزامات ذات المخاطر العالية، والخسائر االئتمانية إضمحالل الموجودات –( 30معيار المحاسبة المالي رقم )

انخفاب القيمة، والخسائر  –( 30أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم )
. الهدف من هذا المعيار هو تأسيس سياسات المحاسبة وإعداد التقارير 2017في  العاليةذات المخاطر االئتمانية وااللتزامات 

المالية النخفاب القيمة والخسائر االئتمانية على مختلف التمويالت اإلسالمية، واالستثمارات وبعب الموجودات األخرى 
، والتي تمّكن على وجه ت المخاطر العاليةذاللمؤسسات المالية اإلسالمية )المؤسسات(، والمخصصات مقابل االلتزامات 

الخصوص مستخدمي البيانات المالية الموحدة من التقييم العادل للمبالو، والتوقيت، وعدم اليقينية المتعلقة بالتدفقات النقدية 
المالي رقم  ( سيحل محل معيار المحاسبة30المستقبلية الخاصة بهذه الموجودات والمعامالت. معيار المحاسبة المالي رقم )

االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات  -(25المخصصات واالحتياطيات، وأجزاء من معيار المحاسبة المالي رقم ) -(11)
 المماثلة التي تعالج انخفاب القيمة.   

 
 ات العالقةفئات، وذلك بناء على طبيعة المخاطر ذ 3( يصنف الموجودات والتعرضات إلى 30معيار المحاسبة المالي رقم )

( منهجية 1)أي المخاطر االئتمانية والمخاطر األخرى(، ويصف ثالث منهجيات لتقييم الخسائر لكل من فئات األصول هذه )
 ( منهجية انخفاب القيمة.3( منهجية صافي القيمة القابلة للتحقق، و )2الخسائر االئتمانية، )

    
 ت ضمن الفئات التالية:لغرب هذا المعيار، يجب تصنيف الموجودات والتعرضا

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

 الذمم المدينة؛ .1

 التعرضات خارج الميزانية العمومية .2

 

 

 

 
 



 18مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب                                                                            
 

     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يكيةبآالف الدوالرات األمر                                                  2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 )يتبع( .  السياسات المحاسبية الهامة2
 

 )يتبع( أساس االلتزام (أ
 
 القيمة القابلة للتحقق(.صافي المخزون )يخضع لمنهجية  .ب

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

 المخزون.انخفاب القيمة(، باستثناء 
 

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

 
 المتوقعةالخسائر االئتمانية 

 نموذج( منهجية الخسائر االئتمانية مع نموذج تطلعي "للخسائر االئتمانية المتوقعة". 30يقدم معيار المحاسبة المالي رقم )
ن كما يتطلب عدد م الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر االئتمان.انخفاب القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق على 

 المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل: الجوهرية عند تطبيق القرارات

  معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛تحديد 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ اختيار النماذج والفرضيات المناسبة لقياس 

  لمتوقعة الخسائر االئتمانية ااألسواق و والموازين ذات العالقة لكل نوع من المنتجات/المستقبلية تعيين عدد السيناريوهات
 المصاحبة.

  مماثلة ألغراب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. موجودات مالية مجموعات منإعداد 
 
  
 

الجهة ، مع السماح بالتطبيق المبكر. وفقاً ألوامر 2020يناير  1سيكون المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من 
يناير  1ابتداء من مبكراً ( 30يجب على جميع البنوك اإلسالمية تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ) ،في البحرينالتنظيمية 
2018. 

 
. ولن يتم تعديل معلومات أرقام المقارنة 2018يناير  1( ابتداء من 30ستقوم المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )

( 30التطبيق المبدئي لمعيار المحاسبة المالي رقم ) بتاريخمنهجية الخسائر االئتمانية األثر المقدر لأن ت المجموعة درق
 14من حقوق ملكية المساهمين بما يقارب سيخفب مليون دوالر أمريكي، و 25سيخفب مجموع الموجودات بما يقارب 

بالزيادة في مخصص الخسائر االئتمانية . األثر المقدر يتعلق بشكل رئيسي 2018يناير  1مليون دوالر أمريكي كما في 
بموجب متطلبات انخفاب القيمة الجديدة. تستمر المجموعة بتعديل وتحسين والتحقق من صحة نماذج انخفاب القيمة، 

 وضوابط العمليات ذات الصلة، والتي قد تغير األثر الحقيقي عند التطبيق.
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     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                  2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 )يتبع( .  السياسات المحاسبية الهامة2
 

 ب(  أساس اإلعداد 

أعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا بعب االستثمارات في األوراق المالية حيث تم احتسابها 
ساس القيمة العادلة.  صنتقوم المجموعة بعلى أ ستخدام طريقة طبيعة المصروف. يت ف مصروفاتها في بيان الدخل الموحد با

البيانات المالية الموحدة معروضرررررررة بالدوالر األمريكي والتي تمثل العملة الوظيفية لمعامالت للمجموعة. تم تقريب جميع 
المعلومات المالية المعروضرررررررة بالدوالر األمريكي إلى أقرب ألف، فيما عدا المشرررررررار إليه خالف ذلك في البيانات المالية 

 الموحدة. 

في  ديراً تقلموحدة يتطلب استخدام بعب التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب أيضاً من اإلدارة ان إعداد البيانات المالية ا
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم مراجعة التقديرات والفرضيات بصورة مستمرة. يتم احتساب التعديالت على 

تخدمة فترات مستقبلية متأثرة. تعتقد اإلدارة أن الفرضيات المسالتقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها هذا التعديل وأي 
 لتقديرامناسبة، وأن البيانات المالية الموحدة تعرب الوضع المالي والنتائج بشكل عادل. ان األمور التي تتطلب قدر كبير من 

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

 
 ج(   أساس التوحيد

 توحيد األعمال (1

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

 عند تقييم السيطرة، تأخذ المجموعة باالعتبار حقوق التصويت المحتملة والتي يمكن ممارستها حالياً.

 االستحواذ كما يلي: ختقوم المجموعة بقياس الشهرة بتاري

 :ًالقيمة العادلة للمقابل المحول، زائدا 

 :ًالمبلو المحتسب للحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة، زائدا 

  ،في الشركة المشتراة ً إذا تحقق توحيد األعمال على مراحل، القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية الموجودة سابقا
 مطروحاً:

 ( للموجودات القابلة للتحديد المشتراة، والمطلوبات القابلة للتحديد التي في صافي المبلو المحتسب )العادة القيمة العادلة
 اخذتها المجموعة على عاتقها.

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

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

 
ملكية، والتي تتكبدها المجموعة في توحيد األعمال، يتم تكاليف المعامالت، عدا تلك المتعلقة بإصدار أدوات دين أو حقوق 

 احتسابها كمصروفات عند تكبدها. 
 

يتم قياس أي التزام طارئ بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. إذا تم تصنيف هذا االلتزام كحقوق ملكية، فإنه ال يتم إعادة 
 تغيرات الحقة في القيمة العادلة لاللتزام الطارئ في بيان قياسه، ويتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكية. ويتم احتساب أي

 الدخل الموحد.
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     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                  2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 .  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2

 
 ج(   أساس التوحيد )يتبع(

 
 (  الشركات التابعة2

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

ف للشركات التابعة من تاريخ الحصول على السيطرة ويتم التوقالحصول على منافع من أنشطتها. يتم توحيد البيانات المالية 
 عن التوحيد عند فقدان تلك السيطرة. 

 
 ةحصص غير مسيطر(  3

يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي موجودات الشركة المشتراة القابلة للتحديد في تاريخ 
 الشراء.

 
 ( الشركات ذات األغراض الخاصة4

ت والشركات التابعة له. الشركات التابعة هي مؤسسا بنكللالبيانات المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية تشتمل 
سلطة، بصورة مباشرة  بنكلل. توجد السيطرة عندما يكون بنكال)وتشمل شركات ذات أغراب خاصة( خاضعة لسيطرة 

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

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

حدد وواضح كتوريق أصول معينة، أو تنفيذ  الشركات ذات األغراب الخاصة هي شركات تم إنشاؤها لتحقيق هدف م 
تم تحديد ما إذا كان يتكون حقوق التصويت ذات أهمية لتشغيل هذه الشركات. وعادة  معاملة معينة لتمويل أو إستثمار

المستثمر يتصرف كمدير أو وكيل بناءاً على إمتالكه سلطة إتخاذ القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في العوائد 
لتحكم في المقدرة على استثمار واإلفي تخاذ القرار سلطة إالمستثمر  وبالتالي مدى العالقة بين السلطة والعوائد. إن إمتالك

د ما إذا كان يتصرف كمدير او وكيل، لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين السلطة والعوائد. إذا كان صانع القرار يحد العوائد
إتخاذ  سيطرة. عندالستنتاج توجد عالقة بين السلطة والعوائد، والسلطة المفوضة لصانع القرار ال تؤدي إل وكيالً، فال

التسهيالت المالية المقدمة أو تمديد الشروط لتتجاوز الشروط األصلية،  المجموعة قرارات إختيارية، كإقراب مبالو تفوق
أو في حالة تغير العالقة بين المجموعة والشركة ذات األغراب الخاصة، فإن المجموعة تقوم بإعادة تقييم السيطرة على 

 الشركة ذات األغراب الخاصة.
بصفة األمانة وأدوات االستثمارات األخرى نيابة عن  تقوم المجموعة بصفتها كوصي بإدارة الموجودات المحتفظ بها

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

 
 ( فقد السيطرة5

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

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

    للمجموعة الستثمارات األوراق المالية ، وذلك اعتماداً على مستوى السيطرة المحتفظ بها.
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   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الدوالرات األمريكيةبآالف                                                   2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(2

 
 ج(   أساس التوحيد )يتبع(

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

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

 من حقوق التصويت في الشركات الزميلة. % 50و   %

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

االستثمار في الشركات الزميلة، على اعتبار أنها مؤسسة ذات رأسمال مخاطر وتقوم بتصنيف بعب  – 24المالي رقم 
ة الزميلة "كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل". يتم إدارة، وتقييم، وإعداد تقارير داخلية استثماراتها في الشرك

 )و((.  2عن هذه االستثمارات على أساس القيمة العادلة )راجع إيضاح 

كلفة، ويتم زيادة ياً بالتإذا تم اختيار طريقة حقوق الملكية الحتساب االستثمار في شركة زميلة، يتم احتساب االستثمارات مبدئ
أو خفب القيمة الدفترية الحتساب نصيب المستثمر من ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الشراء. التوزيعات 
المستلمة من الشركة المستثمر فيها تخفب القيمة الدفترية لالستثمار. قد تكون التعديالت على القيمة الدفترية ضرورية 

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

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

 عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به لغرب البيع.  
 
  واالحتساب بطريقة حقوق الملكية انات الماليةمعامالت تم استبعادها عند توحيد البي (7

يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي إيرادات أو مصروفات غير محققة )ما عدا أرباح أو خسائر صرف العمالت 
د األرباح ااألجنبية( والناتجة عن عمليات مع الشركات التابعة للمجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. يتم أيضاً استبع

الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى حد نصيب المجموعة من 
هذه الشركات. كما يتم أيضاً استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها فقط لحد أن ال يكون هناك دالئل انخفاب في 

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

 
 د(   معامالت بالعملة األجنبية

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

يتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي يعمل فيها هذا البنك )عملة التعامل(. 
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالدوالر األمريكي وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستخدمة 

 يانات المالية. في إعداد الب
 
 ( المعامالت واألرصدة2

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. 
هاية فترة نة في يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية في تاريخ المركز المالي إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائد

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

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

 ية، في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات.بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملك
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   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                  2017 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(2

 
 )يتبع( د(   معامالت بالعملة األجنبية

 
 ( العمليات األجنبية3

إلى  ،الناتجة من االستحواذيتم تحويل موجودات ومطلوبات  العمليات الخارجية، بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة 
بسعر الصرف السائد في تاريخ بيان المركز المالي. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية  الدوالر األمريكي

 إلى الدوالراألمريكي بسعر الصرف السائد في تاريخ  تلك المعامالت. 

حد  ضمن حقوق الملكية، باستثناء إلى العمالت األجنبيةتحويل بية في احتياطي يتم تجميع فروقات تحويل العمالت األجن
 تخصيص فروقات التحويل إلى الحصص غير المسيطرة.

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

 
 مقاصة األدوات المالية هـ( 

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

 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 

سبة  سبة المالية الصادرة عن هيئة المحا ساس الصافي فقط إذا كانت معايير المحا يتم عرب اإليرادات والمصروفات على أ
 متشابهة.ألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة المعامالت لوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  تسمح بذلك. أو 

 
 االستثمارات في األوراق المالية  و( 

تصرررررنف المجموعة االسرررررتثمارات في األوراق المالية والتي تتضرررررمن أدوات دين وحقوق الملكية، ما عدا االسرررررتثمارات في 
 .((6و  2) ج-2الشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة الملكية )راجع إيضاح 

 
 ( التصنيف1

 تصنف المجموعة استثمارات األوراق المالية إما كأدوات دين أو أدوات حقوق ملكية. 
 

 أدوات الدين:

هي استثمارات ذات دفعات أرباح ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد لحامل األداة. تصنف االستثمارات في أدوات الدين تصنف 
 ضمن الفئات التالية:

 
 خلبالقيمة العادلة من خالل بيان الد

هي استثمارات إما ال يتم إدارتها على أساس العوائد التعاقدية أو المصنفة عند االحتساب المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان 
الدخل، لتجنب أي عدم تطابق ممكن أن ينتج عند قياس الموجودات أو المطلوبات، أو احتساب األرباح أو الخسائر عليها 

 تملك المجموعة أي استثمارات ضمن هذه الفئة.بأسس مختلفة. حالياً، ال 
 

 بالتكلفة المطفأة

 غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم إدارتها على أساس العائد التعاقدي.أدوات الدين هي استثمارات 
 
 
 
 
 
 



 23                                                                            مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
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 االستثمارات في األوراق المالية )يتبع( و( 

 
 )يتبع( ( التصنيف1
 

 أدوات حقوق الملكية:

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

 
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تشمل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  استثمارات أدوات حقوق الملكية المصنفة والمقاسة
 أو مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند االحتساب المبدئي.

رب المتاجرة إذا تم شراؤها أو تم إصدارها بشكل رئيسي بغرب الحصول تصنف االستثمارات كاستثمارات محتفظ بها بغ
على أرباح ناتجة من التقلبات قصيرة األجل في األسعار أو هامش المتداولين أو جزء من محفظة استثمارية، ويوجد لها دليل 

حالياً، اجرة. فظ بها بغرب المتعلى نمط فعلي حديث لتحقيق أرباح على المدى القصير، يتم تصنيفها أيضاً كاستثمارات محت
 ال يوجد لدى المجموعة أية استثمارات محتفظ بها لغرب المتاجرة.

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

 
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

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

 
 االحتساب  وإلغاء االحتساب( 2

ل، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األص ،يتم مبدئيا قياس االستثمارات في األوراق المالية بتاريخ المتاجرة
وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية 

قل جميع مخاطر وعوائد الملكية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بن
 بشكل جوهري. 

 
 (  القياس 3

من  ةاالستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادل، عدا يتم مبدئياً قياس االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة، زائداً 
 إلصدار.اتكاليف المعاملة التي يمكن نسبها مباشرة لعملية الشراء أو  خالل بيان الدخل،

يتم الحقاً إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واالستثمارات بالقيمة العادلة  ،بعد التسجيل المبدئي 
من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 

ن خالل بيان الدخل في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها. يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات العادلة م
القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، ويتم عرضها 

ضمن حقوق الملكية. تحتسب أرباح / )خسائر( القيمة العادلة مع األخذ لالستثمارات لة في احتياطي منفصل للقيمة العاد
باالعتبار قسمة األجزاء ذات العالقة بحقوق الملكية للمساهمين وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار.  عند بيع، أو انخفاب 

، تحول األرباح أو الخسائر المتراكمة قيمة، أو تحصيل، أو التخلص من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 التي احتسبت سابقاً في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد إلى بيان الدخل الموحد. 

 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية التي ال يوجد لها أسعار سوق مدرجة أو طرق أخرى مناسبة الحتساب 

 ر، فإنها تظهر بالتكلفة مطروحاً منها مخصصات انخفاب القيمة.قيمة عادلة موثوقة بشكل مستم
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 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(2
 
 االستثمارات في األوراق المالية )يتبع( و( 
 

 (  مبادئ القياس 4

 قياس التكلفة المطفأة

إن التكلفة المطفأة لالصل أو االلتزام المالي هو المبلو الذي يتم من خالله قياس األصل أو االلتزام المالي في االحتساب 
المبدئي، مطروحاً منه التسديدات الرأسمالية، مضافاً إليه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي 

حتسب مبدئياً ومبلو االستحقاق، مطروحاً منه مبلو )مباشرة أو باستخدام حساب مخصص(  النخفاب ألي فرق بين المبلو الم
القيمة أو عدم القدرة على التحصيل. يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً 

 أساسياً من معدل الربح الفعلي. 
 

 قياس القيمة العادلة

يمة العادلة هي المبلو الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ الق
القياس.  تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت 

نشطاً عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق حقيقية هذه األسعار. يعتبر السوق 
ومتكررة بانتظام على أسس تجارية. كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم عندما يكون السوق غير 

ملمين، إن وجد، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة  نشط، وتشمل طرق التقييم استخدام معامالت تجارية حديثة بين طرفين
 وطرق تقييم أخرى ذات مناهج اقتصادية مقبولة لتسعير األدوات المالية.

 
 التمويالتموجودات ز(    

هي عبارة عن عقود تمويالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تكون مدفوعاتها ذات طبيعة ثابتة أو  التمويالتموجودات 
قابلة للتحديد. وتشتمل هذه الموجودات على تمويالت بعقود مرابحة، ومشاركة، وإستصناع، ووكالة. يتم قياس موجودات 

 ح مخصصات اإلنخفاب في القيمة، إن وجدت.من تاريخ نشأتها وتظهر بالتكلفة المطفأة بعد طر التمويالت
 

 موجودات مشتراة لغرض التأجيرح(   

التكلفة ب ر التمويلية،تتكون من موجودات اإليجاوالتي  الموجودات المشتراة لغرب التأجير )اإلجارة المنتهية بالتمليك( تظهر
ؤجرة للمستأجر في وفقاً لشروط بعد طرح اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاب في القيمة.  التأجير، تنتقل ملكية الموجودات الم 

معدالت تقلل ب يتم إحتساب اإلستهالك وفقاً لطريقة القسط الثابت نهاية مدة عقد التأجير، شريطة تسديد جميع أقساط اإليجار.
بتقييم  كز الماليعلى مدى فترة التأجير. تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان للمربصورة منتظمة من تكلفة األصول المؤجرة 

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

 .الموحد بيان الدخل علىخفاب في القيمة )إن وجدت( ت حّمل خسائر اإلن
 

       وأخرى لدى ومن مؤسسات مالية إيداعات (  ط

رة عادة قصي اإليداعاتعلى مبالو مودعة أو مستلمة وفق عقود مطابقة للشريعة اإلسالمية. تكون هذه  اإليداعاتتشتمل هذه 
 األجل وتظهر بالتكلفة المطفأة.

 
 حكمه(  النقد وما في ي

ة وموجودات مالي ،وأرصدة لدى البنوك ،لغرب إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد
لدى مؤسسات مالية( تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ شرائها وهي غير  إيداعاتقصيرة األجل عالية السيولة )
و تستخدم من قبل المجموعة إلدارة االلتزامات قصيرة األجل. النقد وما في حكمه ال يشمل  ،معرضة لتغير القيمة العادلة

 أرصدة البنوك المقيدة وغير المتوفرة لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.
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 ات االستثماريةالعقار  ( ك

هي عقارات محتفظ بها بغرب التأجير، أو  العقارات االستثمارية .ومباني هي عبارة عن قطع أراضي العقارات االستثمارية
ارتفاع قيمتها، أو كالهما، ولكن ليس لغرب البيع في سياق االعمال االعتيادية، أو الستخدام المجموعة لتقديم خدماتها أو 

ً لالحتساب المبدئي، تظهر  ً بالتكلفة، باإلضافة إلى تكاليف المعاملة. الحقا لعقارات األغراب إدارية. ويتم قياسها مبدئيا
لى ال يحتسب االستهالك ع ، ومخصصات انخفاب القيمة المتراكمة.مطروحاً منها االستهالك المتراكمبالتكلفة  االستثمارية
  األرب.

 عندما يكون هناك تغير في االستخدام، يدل عليه:  العقارات االستثماريةيتم نقل العقارات إلى 

  .من عقار يشغله المالك إلى عقارات استثمارية، لتحويله ( نهاية إشغاله من قبل المالك1)

   ، لتحويله من عقارات للتطوير إلى عقارات استثمارية.( بداية اإلجارة التشغيلية لطرف آخر2)

 إلى عقارات للتطوير عندما يكون هناك تغير في االستخدام، يدل عليه:  العقارات االستثماريةباإلضافة لذلك، يتم تحويل 

  .إلى عقار يشغله المالك العقارات االستثماريةستخدام الذاتي، لتحويله من ( بداية اال1)

 إلى عقارات للتطوير.  عقارات استثمارية( بداية التطوير بهدف البيع، لتحويله من 2)

عند بيعها، أو عند سحبها من االستعمال بشكل دائم وال يتوقع أن يكون هناك أي منافع  العقارات االستثماريةيتم إلغاء احتساب 
افي )محتسبة كالفرق بين ص العقارات االستثماريةاقتصادية مستقبلية من بيعها. أي ربح أو خسارة ناتج من إلغاء احتساب 
 في الفترة التي يتم فيها إلغاء االحتساب.عائد البيع والقيمة الدفترية لألصل( يتم تضمينه في بيان الدخل الموحد 

 
 عقارات للتطوير  ( ل

 في سياق العمل الطبيعي. يتم احتساب عقارات والبيع عقارات للتطوير تمثل عقارات محتفظ بها لغرب البيع أو التطوير
 ، أيهما أقل. تحققللتطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة لل

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  ( م

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاب القيمة المتراكمة، إن وجدت. 
التكلفة تشمل جميع التكاليف المتعلقة باستبدال أي جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات، وتكاليف االقتراب لتقديرات 

اءات طويلة األمد، إذا تم استيفاء معايير االحتساب. يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل اإلنش
 عند تكبدها. الموحد

 
يتم إحتساب اإلستهالك لتكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس القسط الثابت بموجب معدالت سنوية والهدف منها 

 الموجودات، ناقصاً القيمة المقدرة لبيعها في نهاية عمرها اإلنتاجي، ويتم احتسابه عادة في بيان الدخل الموحد.إستهالك تكلفة 

 
 العمر اإلنتاجي لممتلكات واآلالت والمعدات لألعمال الصناعية هي كما يلي :

 
 سنة 30-15 مباني وبنى تحتية مؤجرة

 سنوات 40 - 8 مصانع ومكائن
 سنوات 3 أدوات ومعدات 

 سنوات 5 -3 الحاسبات اإللكترونية 
 سنوات  8 -5 األثاث والتركيبات 

 سنوات 5 -4 السيارات
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  )يتبع( الممتلكات واآلالت والمعدات ( م

 
القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات النخفاب القيمة عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف  مراجعةيتم 

تشير إلى عدم القدرة على استرداد القيمة الدفترية. إن وجدت مثل هذه المؤشرات، وإذا كانت القيمة الدفترية تفوق القيمة القابلة 
القيمة الدفترية إلى القيمة القابلة لالسترداد، كونها القيمة األعلى بين القيمة العادلة مطروحاً لالسترداد المقدرة، فإنه يتم تخفيب 

 منها تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. 
 

يتم إلغاء احتساب أي جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات عند بيعها، أو حينما ال يتوقع أن يكون هناك أي منافع اقتصادية 
غاء د في سنة إلحمن استخدامها أو بيعها. يتم احتساب أي ربح أو خسارة من الغاء االحتساب في بيان الدخل المو مستقبلية

 االحتساب.    
 

  .وتعديلها كلما كان ذلك مناسباً سنوياً، ة والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستهالك الموجودات ييتم مراجعة القيمة المتبق
 

 موجودات غير ملموسة        ( ن

 الشهرة

 انخفاب القيمة المتراكمة.خسائر مطروحاً منها بالتكلفة شركات تابعة  استحواذيتم قياس الشهرة التي تنشأ من 
 

 موجودات غير ملموسة أخرى

وذ بصورة فردية بالتكلفة. تكلفة الموجودات غير الملموسة المستح المستحوذ عليهايتم مبدئياً احتساب الموجودات غير الملموسة 
عليها من خالل عملية إندماج األعمال هي قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم الحقاً، احتساب الموجودات غير الملموسة 

وينها وجودات غير الملموسة التي تم تكبالتكلفة مطروحاً منها اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاب القيمة المتراكمة. بالنسبة للم
داخلياً، عدا تكاليف التطوير المرسملة، فإنه ال يتم رسملتها، ويتم احتساب المصروفات في بيان الدخل الموحد في الفترة التي 

 دة. يتم تكبدها فيها. يتم تحديد ما إذا كانت األعمار االفتراضية للموجودات غير الملموسة محددة أو غير محددة الم
 

سنوات، ويتم تقييمها النخفاب القيمة متى ما كان 10يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على فترة 
هناك مؤشر على انخفاب القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة 

تحتسب التغيرات في األعمار االفتراضية المتوقعة أو نمط االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية . مالية بتاريخ نهاية كل سنة
المستقبلية المتمثلة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، كلما كان ذلك مناسباً، ويتم التعامل معها كتغييرات في 

ى األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الموحد التقديرات المحاسبية. يتم احتساب مصروف اإلطفاء عل
 ضمن فئة المصروفات المتطابقة مع وظيفة األصل غير الملموس.

 
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة، ولكن يتم فحصها سنوياً النخفاب القيمة، إما بصورة 

لمولدة للنقد. يتم مراجعة تقييم األعمار غير المحددة سنوياً لتحديد ما إذا كان ال يزال من الممكن فردية أو على مستوى الوحدة ا
دعم األعمار غير المحددة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنه يتم تغيير األعمار من غير محددة إلى محددة على أساس مستقبلي. 

 ددة من رخصة إنشاء وتشغيل مصنع لألسمنت في مملكة البحرين. تتكون الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المح
 

يتم قياس األرباح والخسائر الناتجة من إلغاء احتساب أي من األصول غير الملموسة كالفرق بين صافي عوائد البيع والقيمة 
 الدفترية لألصل، ويتم احتسابها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء احتساب األصل. 
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 (  إنخفاض قيمة الموجوداتس

لتحديد وجود دليل موضوعي يثبت انخفاب في قيمة أصل  المالية نهاية فترة إعداد التقاريرتقوم المجموعة بعمل تقييم في 
مالي محدد. األدلة على االنخفاب في قيمة الموجودات المالية يمكن أن تشمل عجز أو تأخير المقترضين في السداد، أو إعادة 

مؤشرات على هيكلة القرب أو المبلو المدفوع مقدماً من قبل المجموعة، بشروط ال تعتبرها المجموعة في ظروف أخرى، 
أن المقترب أو المصدر سيعلن إفالسه، إنتهاء سوق نشط ألحد أنواع األوراق المالية، أو أي معلومات تتعلق بمجموعة من 
الموجودات ، كتغيرات سلبية في وضع دفعات المقترضين أو المصدر، أو األوضاع االقتصادية المتالزمة مع العجز في 

 المجموعة.
 

 ي تظهر بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية الت

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

الدخل الموحد وتسجل في المقابل في مخصص االنخفاب. عندما يتسبب حدث وقع الحقاً بخفب قيمة الخسائر، يتم عكس 
 خسائر االنخفاب في بيان الدخل الموحد.

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

الملكية، يتم األخذ في االعتبار وجود انخفاب في حالة أدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
جوهري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة بأقل من سعر التكلفة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاب في قيمة الموجودات وبالتالي 

القياس غير  احتساب خسائر انخفاب القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل الستثمارات أدوات حقوق الملكية، فإن خسارة إعادة
 لموحدا المحققة يتم تحويلها من حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد. خسائر انخفاب القيمة المحتسبة في بيان الدخل

 الستثمارات أسهم حقوق الملكية يتم عكسها مباشرة في حقوق الملكية. 

ليل ة، تقوم المجموعة بعمل تقييم لتحديد وجود دفي حالة أدوات حقوق الملكية التي تظهر بالتكلفة وفي غياب قيمة عادلة موثوق
موضوعي يثبت انخفاب في قيمة كل استثمار عن طريق تقييم المؤشرات المالية والمؤشرات التشغيلية واالقتصادية األخرى. 

مل جميع خسائر حيحتسب االنخفاب في قيمة االستثمارات إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة أقل من تكلفة االستثمار. ت
 انخفاب القيمة من خالل بيان الدخل الموحد وال يمكن عكسها الحقاً.  

 
     الموجودات األخرى غير المالية

نهاية فترة إعداد يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات المجموعة أو الوحدات المولدة للنقد، عدا الموجودات المالية، في 
ل إنخفاب في القيمة. الوحدة المولدة للنقد هي أصغر مجموعة موجودات معرفة تولد تدفقات نقدية لتحديد دالئ التقارير المالية

مستقلة بشكل كبير عن بقية موجودات المجموعة. إذا وجد مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة المتوقع إسترجاعها من هذه 
للنقد هي القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة  القيمة المتوقع استرجاعها لألصل أو الوحدة المولدة الموجودات.

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

وجود إنخفاب في قيمة الموجود وهناك تغيير في التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة المتوقع استرجاعها لألصل. ال يتم 
روحاً طإطفاء الشهرة المحتسبة بشكل منفصل ويتم مراجعتها سنوياً، لتحديد ما إذا كان هناك انخفاب القيمة، وتسجل بالتكلفة م

 . لمحتسبة بشكل منفصلا . ال يتم عكس خسائر انخفاب القيمة للشهرةالمتراكمة انخفاب القيمة خسائرمنها 

 
 أموال المستثمرين  ( ع

يع على المشارصرفها تم إنشاؤها والترويج لها من قبل المجموعة، أودعت لدى المجموعة بانتظار  التي أموال لمشاريع تمثل
 ذات العالقة، وتظهر بالتكلفة المطفأة.  
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 حسابات جارية للعمالء(  ف

 القيمةب المعامالت قياس يتم. مجموعةال قبل من إستالمها عند( اإلستثمارية)غير  الجارية الحسابات في األرصدة إحتساب يتم
 الفترة نهاية يف الدفترية بقيمتها الحسابات هذه قياس يتم. التعاقد بتاريخ مجموعةال قِبل من وإستالمها تحقيقها المتوقع النقدية

 .المحاسبية
 

   التمويالت مطلوبات ( ص

ات مطلوبالتمويالت تسهيالت من مؤسسات مالية، وتمويالت عن طريق إصدار صكوك. يتم مبدئيا قياس مطلوبات  تمثل
التمويالت بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكلفة المعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. تحتسب 

التمويالت في بيان الدخل الموحد كمصروفات التمويل. بمطلوبات تكاليف التمويل، وأرباح األسهم، والخسائر ذات العالقة 
من  عند إطفاء أي حتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.تقوم المجموعة بإلغاء ا

مالي الفرق بين مبلو القيمة الدفترية لاللتزام ال البنكحتسب يمن خالل إصدار األسهم االعتيادية للبنك،  التمويالتمطلوبات 
 ان الدخل الموحد.المطفأ والقيمة العادلة لألسهم الصادرة في بي

التمويالت على أدوات مالية مركبة في هيئة "مرابحات قابلة للتحويل" تصدرها المجموعة، ويمكن تحويلها مطلوبات تشمل 
ألسهم رأس المال كخيار لمالكها. يحتسب عنصر االلتزام لألداة المالية المركبة مبدئياً بالقيمة العادلة اللتزام مشابه ال يملك 

 خيار التحويل ألسهم. 

بدئياً كالفرق بين القيمة العادلة لألداة المالية المركبة ككل والقيمة العادلة لعنصر االلتزام. يتم احتساب يحتسب عنصر الملكية م
 مصروفات المعامالت التي يمكن نسبها مباشرة لعنصري االلتزام والملكية بالتناسب لقيمتهما الدفترية المبدئية.

عدل الفائدة الفعلي. م ةلقيمة المطفأة بعد االحتساب المبدئي باستخدام طريقيتم قياس عنصر االلتزام للمرابحة القابلة للتحويل با
 ال يتم الحقاً إعادة قياس عنصر الملكية لألداة المالية المركبة.

 
 ضمانات مالية (  ق

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

 (. 35يضاح إضمانات مالية لدعم مشاريع التطوير الخاصة بها ) محتمل. أصدرت المجموعة
 

 (  أرباح األسهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةر

يتم إحتساب أرباح األسهم المقترح توزيعها على المساهمين ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كمطلوبات في الفترة التي يتم 
 اإلعالن عنها.

 
 ( رأس المال واالحتياطياتش

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

 من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية. تطرحإلصدار أدوات حقوق الملكية  التكاليف اإلضافية التي يمكن نسبها مباشرة
  

 أسهم الخزينة

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

 عن بيع أسهم الخزينة.    للمجموعة الموحد ربح أو خسارة في بيان الدخل 
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 االحتياطي القانوني 

من صافي الربح السنوي إلى احتياطي قانوني  %10، يتم تحويل 2001بموجب متطلبات الشركات التجارية البحريني لسنة 
من رأس المال  %50والذي ال يتم توزيعه إال في حالة تصفية البنك. يجوز إيقاف هذا االستقطاع عندما يبلو االحتياطي 

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

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  ( ت
رف في حرية التص اولهحسابات إستثمار غير مقيدة،  في المجموعةحتفظ بها تتمثل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار أمواالً 
 راها مناسبة من غير وضع قيود منتبإستثمار أموالهم بالطريقة التي  المجموعةإستثمارها. يخول أصحاب حسابات اإلستثمار 

 حيث المكان والطريقة والغرب من إستثمار هذه األموال.

رسوم إدارة )رسوم مضارب( على أصحاب حقوق اإلستثمار. من إجمالي اإليراد من حسابات اإلستثمار،  المجموعةحتسب ت
ة وبعد طرح حص ،ابات اإلستثمار بعد توفير المخصصات، واإلحتياطياتيتم تخصيص اإليراد العائد إلى أصحاب حس

ضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط  المجموعةكمضارب. يتم تخصيص اإليراد من قبل إدارة  المجموعة
 يلها على أصحاب حساباتالمصروفات اإلدارية المتعلقة بإدارة هذه األموال واليتم تحم المجموعةتحمل تستثمار. حسابات اإل
 اإلستثمار.

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

لمحافظة على مستوى معين من العوائد ألصحاب الودائع من اإلستثمارات. إحتياطي مخاطر اإلستثمار هو المبلو الذي بهدف ا
من إيرادات أصحاب حسابات اإلستثمار، بعد إحتساب رسوم المضارب، وذلك لغرب تعويب أي خسائر  المجموعةخصصه ت

ن إنشاء هذه االحتياطيات زيادة في المطلوبات المتعلقة بحقوق مستقبلية قد يتعرب لها أصحاب حسابات اإلستثمار. ينتج ع
 أصحاب حسابات اإلستثمار.

     
 حسابات االستثمار المقيدة  

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

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

 
 إحتساب اإليراد  ( ث

بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. يحتسب اإليراد إلى حد أنه من المرجح أن المنافع االقتصادية تم احتساب اإليراد ي
معايير محددة  ، وتم استيفاءوأنه باإلمكان قياس اإليراد بصورة موثوقةالمستقبلية المتعلقة ببند اإليرادات ستتدفق للمجموعة، 

 لكل من أنشطة المجموعة كما هو مشروح أدناه:  
 

 القطاع المصرفي
 

 إيراد العموالت
 على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد باستخدام معدل الربح الفعلي. لدى/ من مؤسسات مالية إيداعاتإيراد يتم احتساب 

 

أوراق مالية استثمارية عند التأكد من وجود حق االستالم، وهو عادة تاريخ الفصل الستالم من إيراد أرباح األسهم يتم إحتساب 
 األرباح بالنسبة لألسهم.

 

باستخدام طريقة التكلفة المطفأة باستخدام معدل الربح الفعلي لألصل / االلتزام  إيرادات / مصروفات التمويليتم احتساب 
 المالي.
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 )يتبع( إحتساب اإليراد(  ث
 

ً  الرسوم وإيرادات العموالت تعتبر من معدل الربح الفعلي لألدوات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة ويتم إضافتها  جزءاً رئيسيا
ا في ذلك رسوم خدمة عند قياس معدل الربح الفعلي لهذه الموجودات المالية. يتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى، بم

الحسابات، وعمولة البيع، ورسوم اإلدارة، ورسوم عرب وترتيب األسهم، ورسوم ترتيب التكتالت، متى تم تقديم الخدمات 
 ذات العالقة.

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

 
ل التي تبدأ وتنتهي خالل فترة مالية واحدة في بيان الدخ عقود المشاركةخسائر البنك المتعلقة بمعامالت  وأيتم إحتساب أرباح 

وقت تصفيتها )إنتهاء العقد(. إذا كانت هذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالية، يتم إحتساب األرباح بالمقدار الذي توزع فيه هذه 
 فترة ووفقاً لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص عليها في عقد المشاركة.األرباح خالل تلك ال

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

 اإليجار.
 

بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية التي  يداعاتاإل وتكاليف إيراداتوكذلك  الصكوك من إيراديتم إحتساب 
 تغطيها هذه األدوات.

 
 القطاع غير المصرفي

 
 .ل للبضاعةياستالم العم عنديحتسب إيراد من بيع البضائع 

 
 يحتسب إيراد تقديم الخدمات، عندما يتم تقديم هذه الخدمات. 

 
 إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية  ( خ

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

 
 الزكاة    ( ذ

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

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

 ع الموظفينمناف(   ض
 

 (  المنافع قصيرة األجل1

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

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

احتمال  عي للتقاعد االختياري، بدونالخدمات قبل تاريخ التقاعد الطبيعي، او لتوفير منافع إنهاء الخدمة نتيجة لعرب تشجي
 حقيقي لالنسحاب.   
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 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(2
 

 )يتبع( (   منافع الموظفينب
 
 (  منافع ما بعد نهاية الخدمة2

ماعي وهو العامة للتأمين االجتيتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينين حسب نظام الهيئة 
نظام "اشتراكات محددة"، والذي يتم بموجبه تحصيل اشتراكات شهرية من البنك والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من 

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

يين الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة، على أساس مدة يستحق الموظفون األجانب وبعب الموظفين البحرين
الخدمة وآخر راتب شهري. تم عمل مخصص لهذا االلتزام غير الممول، وهو نظام منافع محددة عن طريق حساب االلتزام 

، ويتم فع كنظام " منافع محددة "النظري على افتراب أن جميع الموظفين قد تركوا العمل بتاريخ نهاية السنة. تعتبر هذه المنا
 احتساب أي زيادة أو نقصان في هذا االلتزام في بيان الدخل الموحد. 

 
ً بنسبة مئوية ثابتة من  مجموعةالساهم تنظام توفير اختياري للموظفين، حيث  مجموعةكما يوجد لدى ال والموظفون شهريا

. يعتبر هذا البرنامج في طبيعته كنظام مجموعةالموظفين من  الراتب. يتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء وهم
 كمصروف في بيان الدخل الموحد متى استحقت.   مجموعةالاشتراكات محددة، ويتم احتساب مساهمات 

 
 (  برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم البنك3

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

 
بتاريخ المنح كمصروف للموظفين في بيان الدخل مع زيادة مقابلة في حقوق يتم احتساب القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية 

 الملكية على فترة استحقاق الموظفين لهذه األدوات من غير قيد أو شرط. 
 

يتم األخذ في االعتبار الشروط األخرى غير شروط المنح عند تقدير القيمة العادلة ألدوات الملكية ولكن ال تؤخذ في االعتبار 
ة المرتبط غير السوقية قدير عدد أدوات الملكية التي ستمنح. ال يوخذ في االعتبار شروط الخدمات وشروط األداءعند ت

بالمعامالت عند تحديد القيمة العادلة ولكن تؤخذ في االعتبار عند تقدير عدد أدوات الملكية التي ستمنح. يتم تعديل المبلو 
المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد األسهم الممنوحة والتي من المتوقع استيفاء شروط الخدمات وشروط األداء لها، ليكون 

فقاً لعدد األسهم التي ال تستوفي شروط الخدمات وشروط األداء بتاريخ المنح. إن المبلو المحتسب المبلو المحتسب كمصروف و
 السوق.        شروطكمصروف ال يتم تعديله عند عدم استيفاء 

 
 المخصصات  ( أأ

 
ها عة يمكن قياسيتم إحتساب مخصصات، بناًء على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أوحكمية على المجمو

 منافع اقتصادية يتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات. قمع إحتمال الحاجة لتدف ،بطريقة موثوقة
 

 ( العقود المثقلة باألعباءب ب

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

 د، أيهما أقل.     المتوقعة لالستمرار مع العق
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 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(2
 
 

 ( المحاسبة بتاريخ المتاجرةج ج

يتم احتساب جميع معامالت البيع والشراء "االعتيادية" بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع 
 األصل 

 
 حاملي حسابات االستثماراتحماية برنامج (   د د

 التابعة شركاتمن الفي حسابات إستثمار غير مقيدة والحسابات الجارية  المجموعةيتم تغطية األموال التي يحتفظ بها لدى 
ببرنامج حماية الودائع )"البرنامج"( الذي تم تأسيسه بموجب أنظمة مصرف البحرين المركزي وفقاً لقرار  المصرفية بالتجزئة

 .2010( لسنة 34رقم )
 

 ضريبة الدخلهـ(  هـ

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

لمتوقعة بة الحالية هي الضريبة االمحتسبة مباشرة في حقوق الملكية، وفي هذه الحالة يتم احتسابها في حقوق الملكية. الضري
لتي امستحقة الدفع أو مستحقة القبب على الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة للسنة، باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة، 

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

طلوبات المعدة والمللموجودات يتم تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة مع األخذ في االعتبار الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية 
ة المتوقع يالضرائب. تحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على أساس المعدالت الضريبتلك المعدة لغرب لغرب التقارير المالية و
 . بيان المركز الماليالقوانين المطبقة في تاريخ  ىبناء علعند عكسها تطبيقها للفروقات المؤقتة 

 
ة المؤجلة للحد الذي يحتمل توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل استخدام للفروقات يالضريب موجوداتلاحتساب ايتم 

الستفادة اتحقق بالحد المحتمل من عدم  هاوتخفض سنة ماليةة المؤجلة في تاريخ كل يالضريب الموجودات يتم مراجعةالمؤقتة. 
بتاريخ نهاية كل سنة، وتخفاب الى حد أنه من  ة المؤجلةيالضريب موجوداتليتم مراجعة ا .ذات العالقة الضريبية الفوائدمن 

 غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية ذات العالقة.   
 

 .في البيانات المالية الموحدةلدى المجموعة أي تعرضات جوهرية لضريبة حالية أو مؤجلة تتطلب االحتساب  حالياً،ال يوجد 
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 السياسات المحاسبيةفي تطبيق  القرارات.   التقديرات المحاسبية الهامة و3

المعلنة في هذه البيانات المالية للموجودات والمطلوبات خالل تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على المبالو 
بلية بشكل مستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات لألحداث المستق القراراتة المالية التالية. يتم تقييم التقديرات وسنال

 التي يعتقد انها معقولة تحت الظروف العادية.
 

 القرارات
 
 االستثمارات(  تصنيف 1

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

س هذا التصنيف نية اإلدارة بخصوص كل استثمار ويخضع كل تصنيف إلى معالجة محاسبية تظهر بالتكلفة المطفأة. ويعك
 )و((، بناًء على هذا التصنيف. 2مختلفة )راجع إيضاح 

 
 ( شركات ذات أغراض خاصة2

( لغرب السماح لمستثمري البنك بالمشاركة في استثمارات SPEsتقوم المجموعة بتأسيس شركات ذات أغراب خاصة )
. تقوم المجموعة بتقديم خدمات اإلدارة و إدارة االستثمار واالستشارة إلى هذه الشركات، حيث تتضمن اتخاذ القرارات البنك

من قبل المجموعة بالنيابة عنهم. كما تقوم المجموعة بإدارة هذه الشركات بالنيابة عن مستثمرين البنك وهم عبارة عن 
ديون لالستثمارات األساسية. ال تقوم المجموعة بتوحيد بيانات الشركات ذات أطراف ثالثة كبيرة وهم المستفيدون االقتصا

األغراب الخاصة التي ال تمارس عليها صالحية السيطرة. في الحاالت التي يصعب تحديد ما إذا كانت المجموعة تمارس 
لخاصة وتحديد مدى صالحية السيطرة، تقوم المجموعة بعمل اجتهادات على أهداف أنشطة الشركات ذات األغراب ا

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

 
 التقديرات

 ( القيمة العادلة لالستثمارات1

ات المدرجة في أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييم، مثل التدفقيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة وغير 
على أساس ظروف السوق ومعلومات  ،النقدية المخصومة وأسعار أحدث المعامالت. يتم تحديد القيمة العادلة في وقت معين

رجة حتاج إلى دعن الشركات المستثمر فيها. ان هذه التقديرات ذات طبيعة غير موضوعية ومتضمنة ألمور غير مؤكدة وت
 عالية من االجتهاد، وعليه ال يمكن تحديدها بدقة متناهية. 

ان األحداث المستقبلية كاستمرار األرباح التشغيلية والقوة المالية غير مؤكدة وانه من الممكن بناءاً على المعلومات المتوفرة 
ة ما يتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفتريم ،حالياً، بأن تختلف النتائج خالل السنة المالية التالية عن الفرضيات

لالستثمارات. في الحاالت التي يتم استخدام فيها نماذج التدفقات النقدية المخصومة لتقدير القيم العادلة، يتم تقدير التدفقات 
ً للمعلومات والمناقشات مع ممثلي الشركات المستثمر فيها و البيانات  وفقاً ألحدثالنقدية المستقبلية من قبل اإلدارة وفقا

المالية المتوفرة المدققة وغير المدققة. تم مراجعة أساس التقييم من قبل اإلدارة من حيث مالئمة الطريقة، سالمة الفرضيات، 
 وصحة االحتساب، وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بهدف تضمينها في البيانات المالية الموحدة. 

 
 التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية( انخفاض قيمة االستثمارات 2

ا يوجد عندم االستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةة بتحديد االنخفاب في قيمة مجموعتقوم ال
لفترة اة ألقل من سعر التكلفة. ان تحديد االنخفاب الجوهري أو طويل عادلانخفاب جوهري أو طويل الفترة في القيمة ال

خذ تأعادةً  في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة في سوق نشط، في القيمة يتطلب قرار تقديري.
أو االنخفاب في القيمة الذي يستمر  %30 بنسبة  القيمة السوقية ألقل من سعر التكلفةالمجموعة باالعتبار االنخفاب في 

في حالة ما إذا كانت أسواق هذه االستثمارات غير نشطة، فإن المجموعة . مةاشهر كمؤشر على انخفاب القي 9ألكثر من 
 ، وأداء الصناعة والقطاع.  للشركة المستثمر فيهاتحدد انخفاب القيمة بناًء على تقديراتها للوضع المالي 
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 )يتبع( السياسات المحاسبية.   التقديرات المحاسبية الهامة واالجتهادات في تطبيق 3
 

 )يتبع( التقديرات
 

 )يتبع( ( انخفاب قيمة االستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية2
 

ً منها أدوات حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  والتي تظهر بالتكلفة مطروحا
انخفاب القيمة لغياب طريقة قياس موثقة، يتم فحصها النخفاب القيمة. إن جزءاً كبيراً من استثمارات المجموعة في 

ديد دالئل ولتح .أدوات حقوق الملكية تتكون من استثمارات في مشاريع عقارية طويلة األجل، ومشاريع تطوير بنى تحتية
لمشروع ووجود دالئل تدهور لسيولة سهولة جمع الذه االستثمارات، تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل منها انخفاب في ه

 والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. تتعرب ،في الوضع المالي للمشروع وأثر التأخير على المشروع وأداء القطاع
توجد في دول ومناطق جغرافية حيث تكون البيئة التجارية  المجموعة للمخاطر بالنسبة لالستثمارات والمشاريع التي

والسياسية خاضعة لتغيرات سريعة. إن أداء االستثمارات وقابلية االسترداد للتعرضات مبنية على الوضع السائد 
صات حالي للمخص. إنه من رأي اإلدارة أن المستوى الفي نهاية فترة إعداد التقارير الماليةوالمعلومات المتوفرة لدى اإلدارة 
والمعلومات المتوفرة. من المحتمل على أساس  ، واألهداف طويلة األجل للموجودات،مناسب ويعكس األوضاع السائدة

ً بأن التقييم الحالي النخفاب قيمة االستثمارات قد يتطلب تعديل جوهري على القيمة الدفترية  المعلومات المتوفرة حاليا
 . اتمالتقيي هفي االفتراضات المستخدمة في هذ ةجوهري اتلهذه االستثمارات خالل السنة المالية القادمة نتيجة لتغير

 
 ( انخفاض قيمة العقارات االستثمارية3

 ييمتقلعقاراتها االستثمارية بشكل دوري باستخدام مقيمين خارجيين مستقلين النخفاب قيمة تقوم المجموعة بعمل تقييم 
قيمة المتبقية، تقدير ال أو على أساس إما باستخدام طريقة المقارنة . تقدر القيمة العادلة بناًء على القيمة السوقية للعقارالعقار

دولة و . العقارات االستثمارية للمجموعة توجد في البحرينةالحالي بالنظر لحالتها الماديةلتقدير القيمة السوقية للمواقع، 
ه ، فإنالغير متكررة المعامالت العقاريةو. نظراً الضطراب سوق العقارات المحلي، والمغرب اإلمارات العربية المتحدة

المعلومات المتوفرة حالياً بأن التقييم الحالي النخفاب قيمة العقارات االستثمارية قد يتطلب تعديل جوهري  بناءً ل من المحتم
ي في االفتراضات المستخدمة ف ةجوهريال اتلتغيرلعلى القيمة الدفترية لهذه األصول خالل السنة المالية القادمة نتيجة 

 . اتالتقييم ههذمثل 
 

  األخرى الذمم المدينة( انخفاض قيمة 4

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

قيمته على حده، وتقييم استراتيجية التخارج وتقديرات التدفقات النقدية المتوقع استالمها  تمعاينة كل أصل انخفضويتم 
 باستقاللية من قبل دائرة إدارة المخاطر. 

 
 موجودات التمويالت انخفاض قيمة

يمة الحالية لتي تقوم بها اإلدارة للقيتم تقييم مدى اإلنخفاب في قيمة التعرضات لكل عميل على حده وبناءاً على التقديرات ا
القيمة افي صللتدفقات النقدية المتوقع إستالمها. عند تقييم هذه التدفقات النقدية، تقوم اإلدارة بتقييم للوضع المالي للعميل و

ألي موجودات أو ضمانات. يقوم قسم إدارة المخاطر وبصفة محايدة بمعاينة جدارة الموجودات التي إنخفضت  للتحقق القابلة
 وتقييم التدفقات النقدية المتوقع إستالمها. للتخارجقيمتها كٌل على حده، كما يقوم بتقييم إستراتيجية 

إئتمانية  التي لها صفات مخاطر يةجودات التمويلموال، يتم تجميع بصفة جماعية لغرب تقييم حدوث أي إنخفاب في القيمة
متشابهة )أي بناءاً على عملية التصنيف التي تقوم بها المجموعة والتي تأخذ في اإلعتبار نوع الموجودات، والقطاع 
 ةالصناعي، والموقع الجغرافي، ونوع الضمانات، ووضع المتأخرات، والعوامل األخرى ذات العالقة(. تتم مراجعة الطريق

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

 .جمعيصات إضافية لخسائر اإلنخفاب في القيمة على أساس الحالي للمخصصات مناسب وال حاجة ألي مخص
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 )يتبع( السياسات المحاسبية.   التقديرات المحاسبية الهامة واالجتهادات في تطبيق 3
 

 )يتبع( التقديرات
 

 الوحدات المولدة للنقدو الموجودات المالية األخرى ( انخفاض قيمة5

تكون خاضعة النخفاب القيمة بناء على مؤشرات األداء وأوضاع ركات الزميلة، والشهرة المحتسبة االستثمارات في الش
تتضمن الوحدات المولدة للنقد استثمارات المجموعة في بعب الشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة السوق.  

والتي تولد النقد بصورة مستقلة عن الموجودات وأنشطة المجموعة األخرى.  والعقارات االستثمارية بطريقة حقوق الملكية
. بالنسبة لالستثمارات )ن( 2أسس تقييم االنخفاب في القيمة للوحدات المولدة للنقد موضحة في السياسات المحاسبية 

لقيمة العادلة ا سترداد بناًء علىتم تقدير القيمة القابلة لاليالمحتسبة بطريقة حقوق الملكية ذات مؤشرات انخفاب القيمة، 
ً منها تكاليف البيع ً منها تكاليف البيع . مطروحا  لالستثمارات المحتسبة بطريقة حقوقتم تحديد القيمة العادلة مطروحا

 باستخدام مزيج من طرق تقييم الدخل والسوق. الملكية

األداة المالية بتاريخ نهاية السنة، والتي كان سيحددها إن الهدف من طرق التقييم هو تحديد القيمة العادلة التي تعكس سعر 
 المشاركون في السوق في سياق العمل االعتيادي.

 
 التطويرقيد  لعقارات للتحقق القابلة القيمة صافي تقدير( 6

التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع  قيدالعقارات  تظهر
ً المقدر في سياق العمل االعتيادي   يدقمنه مصروفات البيع المقدرة. قامت اإلدارة بتقدير تكلفة إنجاز العقارات  مطروحا

التقديرية للسوق  لبيعاالتطوير بناء على أسعار  قيدلقيمة المتبقية للعقارات بتكليف مقيمين مستقلين لتقدير ا وقامتالتطوير، 
المعلومات على أوضاع السوق و بناءً  ،فترة زمنية محددةفي  للتحقق القابلة القيمة صافي تقديراتلعقارات مماثلة. يتم عمل 

بصورة  تقديراتال على تعتمد ومسائل اليقينية عدمحول االستخدام المتوقع للعقارات قيد التطوير. تشمل هذه التقديرات على 
. ال يوجد يقين حول األحداث المستقبلية. من الممكن والى حد معقول بناًء متناهية بدقة تحديدها يمكن ال وبالتالي جوهرية،

 سوياتت لعمل تحتاج قدالنتائج خالل السنة المالية القادمة والتي تختلف عن الفرضيات،  انعلى المعلومات الحالية، 
 .التطويرقيد  للعقارات الدفترية القيمة في جوهرية

 
 
 البنوكلدى  أرصدة.  نقد و4
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2017  2016 
     

 18.271  21.513 نقد
 53.281  80.365 أرصدة لدى البنوك

    حسابات لدى مصرف البحرين المركزي:
 32.230  68.255 حساب جاري -
 52.666  46.312 اإلحتياطيحساب  -

 216.445  156.448 
 
 

 .للمجموعة حساب اإلحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر ألغراب العمليات اليومية
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 التمويالتموجودات  . 5

 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2017  2016 

    
 924.587  948,528 مرابحة
 23.249  18.350 مشاركة
 77.947  56.981 وكالة

 3.064  3.016 مضاربة
 19  - إستصناع

 1.026.875  1.028.866 
    

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

 992.502  961.490 

 
والر دألف  82.238: 2016) والر أمريكيألف د 61.111أرباح مؤجلة تبلو المدينة صافي من عقود المرابحة ذمم 

 (.أمريكي
 

 الحركة في مخصصات اإلنخفاب في القيمة كانت كما يلي:
 

 اإلجمالي عيجم محددة 2017
    

 67.376 11.590 55.786  يناير  1في 
 2,085 (98) 2,183 (24)إيضاح  مخصص السنةصافي 

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

    
 34,373 11.492 22,881  ديسمبر  31في 

 
 

 اإلجمالي جمعي محددة 2016
    

 36.519 9.241 27.278  يناير  1في 
 38.300 2.349 35.951 (24)إيضاح  مخصص السنةصافي 

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

    
 67.376 11.590 55.786  ديسمبر  31في 
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 ستثمارات في اوراق ماليةا .6
 

  ديسمبر  31  ديسمبر 31

2016  2017  

 أدوات حقوق الملكية   
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   

 أوراق مالية مسعرة - -  377
 مسعرةغير أوراق مالية  - 34.875  40.180

40.557  34.875  
    

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية   
 )بالقيمة العادلة( مسعرةغير صناديق مدارة  - -  1.973
 بالقيمة العادلة(مدرجة )أوراق مالية  - 103  103

 )بالتكلفة( أوراق مالية غير مسعرة - 185.775  287.180

289.256  185.878  

    
 أدوات الدين   
 بالتكلفة المطفأة:   

 *(مسعرةصكوك سيادية ) - 300.265  194.809
 (مسعرةصكوك الشركات )غير  - 390  2.581

197.390  300.655  

    
527.203  521.408  

 
أمريكي ألف دوار  109,570ألف دوالر أمريكي مرهونة مقابل قرب متوسط األجل بمبلو  129,676* تشمل صكوك بمبلو 

 (.13)إيضاح 
 

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -أسهم حقوق ملكية أ( استثمارات 
 

2016  2017  

    

 يناير 1في  40.557  60.724
 بيع خالل السنة، بالقيمة الدفترية (5.305)  (18.117)
 شركة تابعة توحيدإلغاء احتساب استثمار، عند إلغاء  (377)  -
  تغيرات القيمة العادلة -  (2.050)

    
 ديسمبر 31في  34.875  40.557

 
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -أسهم حقوق ملكية استثمارات  ب( 
 

2016  2017  

    

 يناير  1في  289,256  344.206
 إضافات خالل السنة 293,729  52,685

 الدفتريةبيع خالل السنة، بالقيمة  (6,895)  (33,037)
 لها بالكامل خالل السنة عمل مخصصاتشطب استثمارات تم  (7,926)  (13,557)
 (18)إيضاح  إلغاء عند توحيد شركات تابعة (378,709)  -
 (24)إيضاح  ةللسنمخصص اإلنخفاب في قيمة االستثمارات  (3,577)  (61.041)

    
 ديسمبر 31في  185,878  289.256
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 )يتبع( . استثمارات في اوراق مالية6
 

 )يتبع( بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -أسهم حقوق ملكية ب(  استثمارات 
 

ألف دوالر أمريكي( المصنفة  287.180: 2016ألف دوالر أمريكي ) 185.775بقيمة األوراق المالية الغير مسعرة 
 ، المقاسة بالتكلفة مطروحاً منها انخفاب القيمة في غياب قياس موثوق للقيمة العادلة،الملكيةبالقيمة العادلة من خالل حقوق 

  .مشاريع عقارية ومشاريع بنى تحتية في دول مختلفةتقوم بشركات هي بشكل رئيسي استثمارات في أسهم ل

 بيع الموجودات ذاتاتيجية أو تنوي المجموعة التخارج من هذه االستثمارات بشكل أساسي عن طريق عمليات بيع استر
 .العالقة

ألف  61.041: 2016ألف دوالر أمريكي ) 3,577خالل السنة، قامت المجموعة باحتساب انخفاب في القيمة بمبلو 
تم إعداد مخصصات انخفاب القيمة بناًء على تقدير اإلدارة ألوضاع السوق الحالية، وقابلية االستثمارات دوالر أمريكي(. 

  وتقديرات القيمة القابلة لالسترداد.للتسويق، 
 
 

 . عقارات استثمارية7
 

2016  2017  

    

 يناير  1في  488.436  257.932
 (19ناتجة من تسوية قضائية )إيضاح  استحواذات -  207.707
 إضافات خالل السنة 137.310  53.827

 استبعادات (2.715)  (38.133)
  للتطويرمحول إلى عقارات  -  19.395

 مخصص استهالك السنة (194)  (692)
 إلغاء االحتساب عند إلغاء توحيد شركة تابعة (4.479)  -
 (24انخفاب القيمة )إيضاح  (2.095)  (11.600)

    
 ديسمبر 31في  616.263  488.436

  

. ريكيةاليات المتحدة األموالو والمغرب ودولة اإلمارات العربية المتحدة العقارات االستثمارية تشمل أراضي ومباني في البحرين
مليون دوالر أمريكي ( مقابل  192,2: 2016مليون دوالر أمريكي ) 192,2تم رهن عقار استثماري بقيمة دفترية تبلو 

  .(13)إيضاح  ، وتسهيل إجارة، ومطلوبات صكوكوكالة تتسهيال
 

ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 624,710كانت  2017ديسمبر  31القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في 
ألف دوالر أمريكي(، بناًء على تقييم أعد من قبل مقيمين خارجيين مستقلين، والذين ويملكون خبرة حديثة  521.187: 2016

 في موقع وفئة األصل الذي يتم تقييمه .
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 . عقارات للتطوير8

تم االحتفاظ ي وشمال أفريقيا. ،والبحرين في دولة اإلمارات العربية المتحدة )أراضي( موجودات للتطويرعقارات للتطوير تمثل 
أمريكي مقابل تسهيل مليون دوالر  42.3تم رهن عقار للتطوير بمبلو  للتطوير والبيع في سياق العمل االعتيادي. باألراضي

 (.13وكالة )راجع إيضاح 
 

2016  2017  

    
 يناير  1في  280.972  179.577
 استحواذات ناتجة من تسوية قضائية  -  125.512

 (18استحواذات ناتجة من توحيد شركات تابعة )إيضاح  571,970  -
 إضافات خالل السنة 40,095  -
 استبعادات -  (4.722)
  استثماريةمحول إلى عقارات  -  (19.395)

    
 ديسمبر 31في  893.037  280.972

 
 

 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية. 9

 من التالي:المحتسبة بطريقة حقوق الملكية تتكون االستثمارات في شركات زميلة 
 

 النشاط الفعلية حصة الملكية دولة التأسيس اإلسم

  2017 2016  

 لألسمنتشركة الصقر 
  ش.م.ب )مقفلة(

 االسمنت  تصنيع وتسويق %31,72 %31,72 مملكة البحرين

الشركة العربية المتحدة 
 * لألسمنت

الجمهورية 
 العربية السورية

 صناعة االسمنت 38.9% 38.9%

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

شركة أغراب  2أمالك 
 خاصة

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

شركة البحرين لسحب 
األلمنيوم ش.م.ب )مقفلة( 

 )بلكسكو( 

 تصنيع وبيع منتجات األمنيوم %17.32 %17.32 مملكة البحرين

 بنك إسالمي بالجملة %20 %20 مملكة البحرين المصرف العالمي ش.م.ب

االحتفاظ بقطعة أرب في مملكة  %33.33 %33.33 مملكة البحرين شركة إنشاء للتطوير
 البحرين

 
 * منخفضة القيمة بالكامل
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 )يتبع( . استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية9
 

 الحركة في استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية كما يلي:
 

2016  2017  

    
 يناير  1في  79.010  81.274
  من تسوية قضائية ةناتج اتاستحواذ -  27.900

 استثمار محتسب من إلغاء توحيد شركة تابعة 5,286  -
 إضافات خالل السنة  111  5.454
 صافي، للسنةحصة المجموعة من األرباح  (248)  846

 أرباح أسهم خالل السنة (2,719)  -
 (23مخصص انخفاب القيمة للسنة )إيضاح  -  (36.464)

    
 ديسمبر 31في  81.440  79.010

 

 
في شركة بلكسكو. بما أن المجموعة  %20االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية تشمل استثمار المجموعة الذي يقل عن 

تمارس تأثيراً جوهرياً على المؤسسة المالية من خالل الشروط التعاقدية، ومن خالل تواجدها في مجلس اإلدارة، تم احتساب 
 قوق الملكية. االستثمار كاستثمار محتسب بطريقة ح

 
ما يلي معلومات مالية مختصرة عن االستثمارات في شركات زميلة احتسبت بطريقة حقوق الملكية غير معدلة بنسبة ملكية 

 المجموعة )على أساس أحدث بيانات مالية لهذه الشركات(:
 

2016  2017  

    
 مجموع الموجودات 233.676  344.908
 المطلوباتمجموع  107.212  111.448
 مجموع اإليرادات 132.578  66.563
   مجموع صافي األرباح 13.095  5.981
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 . عقار، وآالت ومعدات10

 
   مباني وبنى       
  أراضي ية علىتتح  أثاث وآالت     

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

 التكلفة:         
  يناير  1في  40.051 105.726 19.804 31,885 5,773 8.487 211.726  64.391

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

 إضافات - 20 769 668 111 523 2.091  3.614
 استبعادات - - - - (13) (1.149) (1.162)  (2.154)
 تحويالت   - - (49)  (49)  
 رسملة أعمال قيد التنفيذ - 66 1,101 13 27 (1.207) -  -
 إلغاء االحتساب عند فقدان السيطرة   - (52,115) - (4,462) - (941) (57,518)  -

          
 2017ديسمبر  31في  40.051 56,285 21.674 28,104 5,849 5,713 157,676  211.726

          
 االستهالك المتراكم:         

  يناير  1في  - 1,454 18.520 21,641 958 - 42.573  38.789
  استهالك السنة - 3,384 1.039 1,648 208 - 6,279  3,784

 استبعادات - - - - (13) - (13)  -
 تحويالت - - - - (36) - (36)  
 إلغاء االحتساب عند فقدان السيطرة   - (4,645) - (3,617) - - (8,262)  -

          
  ديسمبر  31في  - 193 19,559 19,672 1,117 - 40,541  42.573

          
 صافي القيمة الدفترية:         

  ديسمبر  31في  40,051 56,092 2,115 8,432 4,732 5,713 117,135  169.153
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 موجودات أخرى. 11

 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2016  2017  

    
 * ذمم استشارات استثمارية مصرفية 123.506  -

 *، صافيتمويل مشاريع 20,020  18.003
 :ذمم مدينة من بيع   

 عقارات استثمارية - -  37.952
 عقارات للتطوير - 10.000  10.000
 وودائعسلفيات  38.156  19.835
 ذمم مدينة من الموظفين            18.302  19.786
 إيرادات مستحقة من صكوك 5.815  3.902
        إيجارات مدينة 22.785  6.825
 مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 80.268  9.340

    

125.643  318.852  

 
 .2018الحقاً في يناير  من هذا المبلو أمريكيألف دوالر  104,591تم استالم * 
 
ألف دوالر  114ألف دوالر أمريكي( ومبلو  51.500: 2016ديسمبر  31) ال شيءخالل السنة، احتسبت المجموعة مبلو  *

كمخصصات  ألف دوالر امريكي( 626: 2016ألف دوالر أمريكي ) 460و( ألف دوالر أمريكي 20,714: 2016أمريكي )
  .(24)إيضاح  على التوالي وإيجارات مدينة، المشاريع، والذمم المدينة األخرىالنخفاب قيمة تمويل 

 
 

 وأفراد، من مؤسسات مالية وأخرى إيداعات. 12

ن ( كجزء موأفراد في هيئة عقود مرابحة ووكالة مقبولة من مؤسسات مالية وأخرى )بما في ذلك شركات إيداعاتتتمثل في 
تخضع التي كانت ، ور أمريكي من قبل مؤسسة غير ماليةمليون دوال 84األموال تشمل هذه أنشطة خزينة المجموعة. 

 تم رفع العقوبات التنظيمية رسمياً.خالل السنة،  .لعقوبات تنظيمية
 
 

   تمويالتمطلوبات ال. 13
 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2016  2017  

    
 تسهيالت تمويالت المرابحة 153,899  -

  تمويالت الوكالة 54,167  66.959
 مطلوبات الصكوك 25.364  50.059
 إجارة تمويالت 15.607  16.571
 قروب أخرى 116,025  35.403

    

168.992  365.062  

 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2016  2017  

    
 الجزء المتداول 145.687  45.210

 الجزء غير المتداول 219,375  123.782
    

168.992  365,062  
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 تمويالت )يتبع(مطلوبات ال. 13
 

 (1( )2017)تسهيالت تمويالت المرابحة 

وبمعدل ربح يبلو سنوات  3مليون دوالر أمريكي لفترة  20تمويل بمبلو  تسهيالتتتكون تسهيالت تمويالت المرابحة من 
تسهيالت تمويالت  (.سنوياً  %6لحد أدنى يبلو )يخضع  سنوياً  %4,5زائداً هامش اشهر  6لفترة  LIBORالمعدل المعياري 

 الخليجي التجاري. مصرفأسهم العن طريق رهن استثمار المجموعة في مضمونة المرابحة 
 

 (2( )2017)تسهيالت تمويالت المرابحة 

المعدل يبلو  سنوات وبمعدل ربح 5مليون دوالر أمريكي ألغراب تجارية عامة لفترة  15تم الحصول على تسهيالت بمبلو 
تسهيالت تمويالت المرابحة  (.سنوياً  %7لحد أدنى يبلو )يخضع  %6بلو يزائداً هامش اشهر  3لفترة  LIBORالمعياري 
 الخليجي التجاري. مصرفأسهم العن طريق رهن استثمار المجموعة في مضمونة 

 
 ،ألف دوالر أمريكي 109,570بمبلو األجل على تسهيالت متوسطة باإلضافة لذلك، فقد حصلت المجموعة خالل السنة 

  (.6الف دوالر امريكي )إيضاح  129,676برهن صكوك بقيمة  نةمضمو

 
 تسهيالت  تمويالت الوكالة

 
 (2016) (1) تمويالت الوكالة

ليتم السداد على مليون دوالر أمريكي  35هذه التسهيالت بمبلو مالية.  ةمؤسس منتتكون تسهيالت تمويالت الوكالة من تمويل 
المعدل المعياري بمعدل ربح متفق عليه يبلو  2019وحتى نوفمبر  2017ابتداء من نوفمبر  سنوي، سنوات بشكل 3فترة 

(LIBOR)  ت الوكالة مضمونة عن طريق رهن إن تسهيالت تمويال(. %8)يخضع لحد أدنى يبلو  %7.65زائداً هامش يبلو
(، وعقارات 7)إيضاح  مليون دوالر امريكي( 24,7: 2016) مليون دوالر أمريكي 24.7عقارات استثمارية بقيمة دفترية 

  .مليون دوالر أمريكي( 42,3: 2016ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي) 44,5للتطوير بقيمة دفترية 
 

 (2009) (2)  تمويالت الوكالة

 6ة تحق السداد على فترتمويالت الوكالة تستتكون تسهيالت تمويالت الوكالة من تمويل مجمع من تحالف مؤسسات مالية. 
. إن تسهيالت تمويالت الوكالة مضمونة عن طريق رهن العقارات %6بمعدل ربح متفق عليه يبلو  2019سنوات حتى أبريل 

 .(7)إيضاح  مليون دوالر امريكي( 136: 2016) مليون دوالر أمريكي 136دفترية  بقيمةاالستثمارية للمجموعة 
 

 الصكوكمطلوبات 

شهادات الصكوك المصدرة مضمونة بمجموعة من موجودات المجموعة باإلضافة إلى تمويل يوفره البنك لضمان سداد 
ً حالشهادات الصكوك معلقة  .شهادات الصكوك المصدرة في سوق لندن لألوراق المالية تم تداولالتوزيعات في حينها.  عن   يا

 . التداول
 

( زائداً هامش LIBORمعدل ربح يساوي المعدل المعياري ) تتحمل الصكوك. 2018في يوليو  للصكوكيستحق آخر قسط 
. شهادات الصكوك مضمونة باستثمار المجموعة في أوراق مالية بقيمة دفترية تبلو %5يبلو أدنى معدل  بحد، %3ربح يبلو 

 31.5 الدفترية تهقيمتبلو مليون دوالر أمريكي( واستثمار عقاري  55,1: 2015ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 55,1
 مليون دوالر أمريكي(. 31.5: 2015ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي )

 
 تسهيالت إجارة

المعدل المعياري  ربح يساوي عائدبسنوات  8تستحق السداد على فترة بغرب شراء عقار، و مؤسسة ماليةمن تمثل تسهيالت 
(LIBOR زائداً هامش ربح يبلو )ستثمار عقاري للمجموعة اإلجارة هي التسهيالت  .سنوياً( %7)يخضع لحد أدنى  %5,7

  مليون دوالر أمريكي(. 40,84: 2016ديسمبر  31) مليون دوالر أمريكي 40.84دفترية ال تهقيمتبلو 
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 )يتبع(تمويالت مطلوبات ال. 13
 

 القروب األخرى

 القروب األخرى تشمل تمويالت حصلت عليها شركات تابعة تتعلق بتطوير مشروع ومتطلبات رأس المال التشغيلي.
التمويالت مضمونة برهن استثمار عقاري ويحتفظ به من خالل شركة ذات أغراب خاصة وليس لديها أي حق للرجوع 

ً في هذه العق ود التمويلية، ولم يقم بضمان السداد بأي شكل من األشكال. تم اإلعالن عن هذه للبنك.  إن البنك ليس طرفا
 األرصدة في البيانات المالية الموحدة نتيجة لتوحيد الموجودات المتعلقة بهذه التمويالت.

 
 مطلوبات أخرى .14

 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2016  2017  

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

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

    
182.649  255.733  

 
 

 .   حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 15

 31فئات األصول التالية كما في بمزج األموال المستلمة من حاملي حسابات االستثمار، وتم استثمارها في  مجموعةال تقام
  ديسمبر:

 

  ديسمبر  ديسمبر
2016  2017  

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

 لدى مؤسسات مالية إيداعات 90.103  157.635
 صكوك –أدوات دين  300.263  197.390
 موجودات التمويالت 452.862  569.110

    
1.022.190  906.353  

 
 لحاملي حسابات االستثمار كانت كما يلي: أصول االستثمار المشترك، والتوزيعاتنصيب المستثمرين من العائد على 

 

  ديسمبر  ديسمبر
2016  2017  

    
 عوائد أصول االستثمار المشترك 39.480  43.200

 حصة البنك كمضارب (19.726)  (24.219)

    
 حسابات االستثمارلعائد لحاملي ا 19.754  18.981
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 )يتبع( .   حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار15
 

(. ما %4.39 :2016) %5.22يبلو  2017كان متوسط إجمالي نسبة العائد فيما يتعلق بحسابات االستثمار غير المقيدة لعام 
 تإما للمخصصات و / أو احتفظ( تم توزيعها على المستثمرين، وتم وضع الرصيد المتبقي %1.93: 2016) %2.09يقارب 
 آالف دوالر أمريكي 9بمبلو  حاربكرسوم مضارب. حسابات االستثمار غير المقيدة تشمل احتياطي معادلة األ مجموعةبه ال

 .آالف دوالر أمريكي( 3: 2016آالف دوالر أمريكي ) 5آالف دوالر أمريكي( واحتياطي مخاطر االستثمار بمبلو  7: 2016)
  
 

 رأس المال   .16
 

  ديسمبر  ديسمبر
2016  2017  

 : المصرح به   
 دوالر أمريكي للسهم الواحد  0.265سهم بواقع  9.433.962.264   

 الواحد(دوالر أمريكي للسهم  0.265سهم بواقع  5.660.377.358: 2016) 2.500.000  1.500.000

    
 الصادر والمدفوع :   
 دوالر أمريكي للسهم الواحد 0.265سهم بواقع  3.681.650.441   

 دوالر أمريكي للسهم الواحد( 0.265سهم بواقع  2.256.583.403: 2016) 975.638  597.995

 
 

 كما يلي: 2017ديسمبر  31كانت الحركة في رأس المال خالل السنة المنتهية في 
 

2016  2017  
    

 يناير 1في  597.995  597.995
    
 عرب االستثمار 314.530  -
 إصدار أسهم منحة 59.799  -
 إصدار أسهم بموجب خطة الحوافز 3.314  -

    
 ديسمبر 31في  975.638  597.995

 
 

  عرب االستثمار
ناديق لبنية التحتية والصامشاريع  بعب قامت المجموعة بالعرب على المستثمرين في بعد الحصول على الموافقات الالزمة،

ً من أسهم البنك   1.186.904.148تم االكتتاب في  .(18)إيضاح االستثمارية الستمالك حصصهم مقابل عدد محدد مسبقا
. تم إصدار األسهم للمكتتبين مما نتج عنه زيادة في رأس 2017أغسطس  15سهماً في البنك حتى فترة إقفال االكتتاب في 

دوالر أمريكي تم اعتبارها  0.265ألف دوالر أمريكي. الزيادة على القيمة اإلسمية لكل سهم والبالغة  314.530المال بمبلو 
 .)يشمل التحويل من حساب تسوية رأس المال( إصدار أسهم، وتم عكسها ضمن حساب عالوة إصدار أسهم عالوة

 
 سهماً(. 2.211.891: 2016) 106.467.804 خزينة تبلوبأسهم ، احتفظ البنك 2017ديسمبر  31كما في 
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 )يتبع( رأس المال   .16
 

 إضافية حول رأس المال والمساهمين معلومات
 
 تندرج جميع أسهم البنك تحت فئة واحدة، وجميع المساهمين متساوون في حقوق التصويت. (1

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

    من مجموع %
    عدد األسهم 

  عدد األسهم عدد المساهمين القائمة
 التصنيف*   

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

 %20إلى أقل من  %10من  - - -

    
100 8.323 3.681.650.441  

 
 .للبنك * مبين كنسبة من مجموع عدد األسهم القائمة

  

 كالتالي: من مجموع األسهم القائمة %5يملكون أكثر من  الذين مساهمينال كان، 2017ديسمبر  31كما في  (3
 

  عدد األسهم من مجموع  %
   األسهم القائمة

 إسم المساهم  

 المتكاملة كابيتال ش.م.خ 294.877.750 8.01
   

 
 

 التخصيصات والتغيرات في هيكل رأس المال 

 .  عند اعتمادها من قبل المساهمينيتم عمل تخصيصات األرباح، إن وجدت، 
 

، وافق المساهمين 2017مارس  1في اجتماعات الجمعية العمومية السنوي االعتيادي وغير االعتيادي واللذان عقدا بتاريخ 
 على ما يلي:

كأسهم  %10نقداً، و %10مليون دوالر امريكي، منها  119.6من رأس المال المدفوع بقيمة  %20أ( أرباح أسهم بنسبة 
 منحة. 

 مليون دوالر الحتياطي األعمال الخيرية. 2ب( تخصيص 

 مليون دوالر أمريكي لصندوق الزكاة. 1.5ج( تخصيص 
 
سهماً لمصلحة صندوق عهدة منافع موظفي جي  300.000.000أقصى تفويب مجلس اإلدارة بإصدار أسهم جديدة بحد  د( 

 إف إتش، لصالح برنامج حوافز أداء الموظفين.

بليون دوالر أمريكي، مقسمة على  2.5بليون دوالر أمريكي إلى  1.5هـ( زيادة رأس المال المصرح له للبنك من 
 دوالر للسهم. 0.265سهماً بقيمة إسمية تبلو  9.433.962.264
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 )يتبع( رأس المال   .16
 

 التخصيصات والتغيرات في هيكل رأس المال )يتبع(
 

 سهماً جديداً، وذلك لشراء عدد من مشاريع البنى التحتية والصناديق االستثمارية. 1.700.000.000و( إصدار بحد أقصى 

دوالر للسهم، باإلضافة لعالوة إصدار أسهم  0.265سهماً جديداً بقيمة إسمية تبلو  1.700.000.000ز( إصدار بحد أقصى 
 يحددها مجلس اإلدارة حسب أوضاع السوق، ليتم تخصيصها لشراء عدد من المؤسسات المالية واألصول االستراتيجية. 

  
  ألساسي ليعكس التغييرات المذكورة أعاله.إن البنك في طور تعديل عقد التأسيس والنظام ا

 
 

     أسهم منحةاحتياطي . 17
 

2016  2017  
    

 يناير 1في  902  893
 إصدار أسهم بموجب خطة الحوافز 164  9
 تحويل بين الحصص (40)  -

    
 ديسمبر 31في  1.026  902

 
 

 . استمالك شركات تابعة18

 2017االستحواذات في ( 1

 ً بنك على ، عرضت ال2017مارس  1لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ تبعا
أسهماً في البنك مقابل استمالك حصصهم في عدة مشاريع بنية تحتية وصناديق استثمارية. قامت المجموعة باستمالك  مستثمريه

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

 الحصة الحالية للمجموعة والحصة اإلضافية المستملكة هي كما يلي: 
 

  الحصة الحصة اإلضافية مجموع 
  الحالية المستملكة* الحصة
    
 شركة مرفأ تونس لالستثمار 13% 38.41% 51.41%
 مشاريع الهند 7.52% 70.21% 77.73%

 
 

 المقابل المحول والحصص غير المسيطرة

نظراً لطبيعة معاملة إعادة الشراء، وأساس  في عملية استمالك األصول كان في هيئة أسهم مجموعة جي إف إتش.المقابل 
تحديد نسب المبادلة لكل أصل من قبل المساهمين، فقد تم معالجة المعاملة بشكل مماثل لمعاملة زيادة رأس المال من خالل 
 تحويل أصول غير نقدية، حيث تم اعتبار قيمة األصل المستلم كأساس لقياس الزيادة في حقوق الملكية. قامت المجموعة
باستخدام قيمة األصول القابلة للتحقق ومبالو سداد المطلوبات المتوقعة بتاريخ االستمالك لمحاسبة االستمالك، وكمقابل مستلم 

عدا  ونتثمرسالمالتي يحتفظ بها  المتبقيةلألسهم الصادرة، وبالتالي لم ينتج ربح أو خسارة عند االحتساب المبدئي. الحصة 
عة، تم احتسابها في المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ضمن "حصص غير مسيطرة" المجموعة في الشركات التاب

 بناء على الحصة التناسبية للمساهمين غير المسيطرين في المبالو المحتسبة لصافي موجودات الشركة المستثمر فيها.
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 والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديدالموجودات المستملكة 

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

تحديد تعديالت للمبالو أعاله، أو أي مخصصات إضافية كانت سائدة بتاريخ االستمالك، فإنه سيتم تعديل المعالجة المحاسبية أو 
 لعملية االستمالك. التعديالت على محاسبة االستمالك المؤقتة ستتم بأثر رجعي.

 
، كونه التاريخ الفعلي 2017 برسبتم 30ركات كما في المبالو المذكورة أدناه تمثل القيمة الدفترية المعدلة عند االستمالك للش

 لالستمالك، وتم اإلفصاح عنها بصورة مؤقتة كما هو مسموح به حسب المعايير المحاسبية.  
     

لومات عنظراً لحجم والتوزيع الجغرافي والتعقيد المتضمن في عملية االستمالك، فإن المجموعة، وفي تاريخ إصدار هذه الم
، لم تنتهي بعد من تحديد القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير الملموسة المستملكة، والمطلوبات الموحدة المرحليةالمالية 

الناتجة من عملية االستمالك. تقديرات القيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير  ، إن وجدت،المتحملة، والشهرة المتبقية
تقييم  ياتمنهجباستخدام تحملة تخضع لتقديرات جوهرية، وسيتم تحديدها من قبل اإلدارة الملموسة المستملكة والمطلوبات الم

 وتقييمات الموجودات بالتاريخ الفعلي لالستمالك. لم يتم احتساب أي شهرة أو شهرة سلبية بذلك التاريخ.    مناسبة
 

 الفعلي كما يلي:القيمة الدفترية لألصول المستملكة والمطلوبات المتحملة كما في التاريخ 
 

  شركة مرفأ مشاريع
  تونس لالستثمار الهند
   

 ممتلكات وآالت ومعدات 56 -
 النقد وأرصدة البنوك 184 -

 عقارات قيد التطوير 206.794 365.176
 موجودات أخرى 608 40.566

   
 مجموع الموجودات 207.642 405.742

   
 مطلوبات أخرى 1.897 54.617

   
 مجموع المطلوبات 1.897 54.617

   
 مجموع صافي الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد 205.745 351.125

 
  شركة مرفأ مشاريع
  تونس لالستثمار الهند
   

 القيمة الدفترية ألسهم حقوق الملكية في شركات االستثمار التي تحتفظ بها  

51.207 30.000  ً  المجموعة سابقا
 قيمة المقابل المحول باألسهم 75.779 221,723
 الحصص غير المسيطرة المحتسبة 99.966 78,195

   
 مجموع المقابل المدفوع 205.745 351,125
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 كما قامت المجموعة خالل الفترة بشراء حصص إضافية في الشركات التابعة التالية:
 

  الحصة الحصة اإلضافية إجمالي
  الحالية المستملكة الحصة
    
 المصرف الخليجي التجاري 46.97% 8.44% 55.41%
 شركة بوابة المغرب االستثمارية 33.53% 55.89% 89.42%

 
 كان الستمالك الحصص اإلضافية األثر التالي على المعلومات المالية الموحدة المرحلية :

 
 

 

  

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

 
المقابل المدفوع لشراء حصة إضافية في المصرف الخليجي التجاري كان في صورة نقدية، وفي شركة بوابة المغرب 

 من أسهم البنك. 203.291.786االستثمارية كان في صورة 
 

 2016( االستحواذات في 2
، كانت المجموعة مدعية ومدعى عليها في عدد من القضايا التي تتعلق بمعامالت واتفاقيات استثمارية سابقة. خالل 2016في 

السنة، وافق مجلس إدارة المجموعة على تسوية كاملة ونهائية خارج المحاكم مع مختلف األطراف المقابلة المعنية. نظراً للقيود 
طيع مجلس اإلدارة اإلفصاح عن أي معلومات أخرى. أدت التسوية لحصول المجموعة على التعاقدية على االفصاحات، ال يست

موجودات في صورة عقارات، وأسهم حقوق ملكية غير مسعرة، واستثمار في شركات زميلة وشركات عاملة )شركات تابعة(.  
 التفاصيل موضحة أدناه:

 
 

  النسبة المئوية قيمة الموجودات
  للحصص المستحوذة

   
 عقارات للتطوير  118.000
 عقارات استثمارية  207.707

 مطلوبات تتعلق باالستحواذ على عقارات استثمارية  (15.000)
 اسهم حقوق ملكية غير مسعرة  8.800

27.900 
 استثمار في شركات زميلة )في البحرين( 

 المصرف العالمي ش.م.ب 20%
 شركة إنشاء للتطوير 33.33%

117.160 

 استثمار في شركات تابعة )في البحرين( 
 جنة دلمون المفقودة ش.ش.و -شركة العرين للترفيه والسياحة  100%

 شركة فنادق العرين ش.ش.و 100%

 شركات مشاريع العرين ش.م.ب )مقفلة( 100%

 المدرسة البريطانية في البحرين 100%

   
 المجموع  464.567
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. األسماء المفصح عنها تشير إلى الشركات وسائط شركات قابضةعلى استثمار في شركات تابعة من خالل االستحواذ تم 

 .التشغيلية الرئيسية
 

المدرجة، واالستثمارات في الشركات الزميلة المحتسبة للعقارات، واستثمارات األوراق المالية غير  العادلةمجموع القيمة 
بطريقة حقوق الملكية، والشركات المستحوذة تم احتسابها في بيان الدخل الموحد ضمن بند "إيراد من تسوية  قضايا قانونية". 

اسباً ، كلما كان ذلك منتم تحديد القيم العادلة من قبل شركات مهنية خارجية مستقلة باستخدام مزيج من منهجية السوق والدخل
  لكل أصل.

 
 شراء شركات / شركات تابعة

الشركات التابعة المذكورة أعاله دمج لالعمال، وبالتالي تم توحيد الشركات  نتج عن الحصول على السيطرة على الشركات/
 السيطرة.، كونه التاريخ المحاسبي الفعلي للحصول على 2016أكتوبر  1مع المجموعة ابتداء من تاريخ 

 
 المقابل

حيث أنه لم يكن هناك أي مقابل محول من قبل المجموعة في عملية دمج األعمال، اعتبرت المجموعة ان القيمة العادلة 
 للموجودات المستلمة هي المقابل لغرب القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ للحصص المشتراة في الشركات المشار إليها أعاله.

 
 مستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة لموجودات الا تقييم

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 النقد وما في حكمه   2.284
 ممتلكات، وآالت ومعدات   145.875

 عقارات للتطوير   5,289
 موجودات غير ملموسة متعلقة بعمليات الشراء    54.891
 موجودات أخرى   3.876

 مجموع الموجودات   212.215

    

 المطلوبات   

 إيرادات مؤجلة   32.151
 قروب بنكية   14.642
 ذمم تجارية دائنة وأخرى   47.328

 منافع نهاية خدمة الموظفين   934

 مجموع المطلوبات   95.055

 )ما يساوي القيمة العادلة للموجوداتمجموع صافي الموجودات المستحوذ عليها    
 المستلمة(   117.160
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 مارية المصرفيةإيراد من أنشطة الخدمات االستث. 19

ألف دوالر  40,783ألف  دوالر أمريكي من إيداع من شركات تابعة خاصة، ومبلو  80,551تتضمن بشكل رئيسي مبلو 
  أمريكي من منتجات استثمارية أخرى.

 
البحرين مقراً لها من خالل شركتين تابعتين، شركة ، قامت المجموعة باالستحواذ على مؤسسة تعليمية تتخذ من 2016في 

تابعة تحتفظ بالعمليات، وشركة تابعة أخرى تحتفظ بالعقار. خالل السنة، قامت المجموعة ببيع كامل حصتها في الشركات 
قامت المجموعة  ،التابعة التي تحتفظ بالعمليات والعقار، مما نتج عن خسارة المجموعة للسيطرة على الشركات التابعة. وبالتالي

 بإلغاء احتساب عمليات وعقار المؤسسة التعليمية عند فقدان السيطرة.
 

     :2017ديسمبر  31كان لالستبعاد األثر التالي على البيانات المالية الموحدة كما في 
 

 
 

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

  
 18.792 

 
 أثر االستبعاد لغرب بيان التدفقات النقدية هو كما يلي:

 
 

 

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

  
 53,694 صافي النقد المولد من استبعاد شركات تابعة

 
ألف دوالر امريكي من عمليات الشركات التابعة حتى تاريخ فقدان السيطرة تم عرضه ضمن بند  7,289مجموع الربح البالو 

" العمليات المتوقفة" في بيان الدخل الموحد. أرقام المقارنة للسنة السابقة تشمل صافي الربح من األعمال الصناعية، والتي تم 
 . 2016إيقافها في 

 
 

 . إيراد استثمارات في أوراق مالية    20
 

2016  2017  
    

 إيراد أرباح أسهم 2.470  1.728
 بيع استثمارات في أوراق مالية أرباح 1.588  1.417

 تغيرات القيمة العادلة في االستثمارات المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من    
 خالل بيان الدخل (5.305)  (7.220)

 إيرادات من الصكوك 12.560  7.963

    
3.888  11.313  

 
 

 .  إيرادات أخرى21

مليون  5,84و  ،يتعلق بمعاملة بيع عقار مع طرف ذي عالقة مليون دوالر أمريكي 18مبلو من تتكون اإليرادات األخرى 
. للسنة مليون دوالر إيراد من عمليات شركات تابعة غير مصرفية  18,96، ومبلو دوالر أمريكي ناتجة من سداد مطلوبات

مليون دوالر  5,98السابقة، فإن اإليرادات األخرى تتكون بشكل رئيسي من استردادات لذمم مدينة منخفضة القيمة سابقاً بمبلو 
  .مليون دوالر أمريكي 1,81 وإيراد من عمليات الشركات التابعة غير المصرفية بمبلو أمريكي،
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 تكلفة الموظفين .22
 

2016  2017  
    

 رواتب ومنافع الموظفين 37.969  51.299
 مصروفات التأمين اإلجتماعي 2.945  2.665

    
53.964  40.914  

 
دارة يتم إصدار جزء من مكافأة األداء السنوية في هيئة مكافآت اسهم لموظفي اإلوفقا  لسياسة الحوافز المتغيرة للمجموعة، 

المكافآت تشمل حوافز مؤجلة في هيئة أسهم، وخطط شراء أسهم، وخطط حوافز طويلة األجل بشروط مختلفة.  العليا. هذه
حوكمة ن قبل لجنة الترشيح والمكافآت والوفترة التأجيل، م ،شروط المكافآت، بما في ذلك نوع الخطة، ومدى التمويل، والتسعير

 بالبنك.
 

ملخص لشروط التأجيل  الموظفين المشمولين طبيعة المكافأة سنة األداء
 واالستحقاق

موظفي اإلدارة العليا  خيارات أسهم خطة األسهم القديمة
 المختارين

سنوات،  3فترة غلق مبدئية 
وفترة تنفيذ الخيارات على 

 2018تنتهي في  سنوات 10
دوالر  0.65 بسعر ممارسة
 أمريكي للسهم.

موظفي اإلدارة العليا  عالوة سنوية مؤجلة 2013مكافآت 
 المختارين

تم منح جزء من الحوافز 
السنوية في صورة أسهم. في 

، ومع بداية تطبيق 2015
خطة األسهم الجديدة، تم 
تحويل الخطة القديمة إلى 
حوافز نقدية مؤجلة على 

سنوات من سنة  3 فترة
 المكافأة.

خطة شراء الموظفين  2014مكافآت 
 لألسهم

األشخاص المشمولون في 
الوظائف األساسية والرقابة، 
الذين يتجاوزون الحد 
األقصى لمجموع المكافآت  
ً لقواعد المكافآت  وفقا
الصادرة عن مصرف 
البحرين المركزي، وسياسة 

 المكافآت المتغيرة للبنك

يتم إطالق األسهم بشكل 
تقديري خالل فترة التأجيل 

سنوات. يحدد  3التي تبلو 
سعر اإلصدار المحدد بناء 
على تسوية محددة لسعر 
السوق بتاريخ المكافآت. ال 
توجد شروط مستقبلية 
لألداء، أو شروط خدمة. 
تملك األسهم الحق في أرباح 
األسهم، إن وجدت، ولكن 
 تطلق خالل فترة التأجيل. 

خطة شراء الموظفين  2016و 2015مكافآت 
وعالوة سنوية ، لألسهم
 مؤجلة

  2017مكافآت 
لم يتم اعتماد التخصيص 
 .حتى تاريخ البيانات المالية
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 2016 2017 سنوات األداء
بآالف الدوالرات  عدد األسهم 

 األمريكية
بآالف الدوالرات  عدد األسهم

 األمريكية
     

 4,489 54,559,290 3,712 29,430,640 الرصيد االفتتاحي
 - - 6,878 12,504,545 الممنوح خالل السنة

 - - - 2,714,064 أرباح أسهم
 880 - - - مصادرة وتسويات أخرى
 (1,657) (25,128,650) (1,022) (8,776,842) محول للموظفين/ سداد

     
 3,712 29,340,640 9,568 35,872,407 الختاميالرصيد 

 

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

   
 

 تشغيلية أخرى. مصروفات 23
 

2016  2017  
    

 إيجار 5.255  5.415
 رسوم مهنية واستشارية 4.072  4.529

 مصروفات قانونية 259  15.388
 (10)إيضاح  استهالك 6.279  3.784

 مصروفات تشغيلية أخرى 33.522  22.712

    
51.828  49.387  

 

 

   الموجودات مخصصات انخفاض قيمة. 24
 

2016  2017  
    

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

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

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

 إيجارات مستحقة  460  626

    
221.112  9,381  
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 .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة 25

السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ يتم اعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة 
يؤثر على السياسات المالية والتشغيلية للطرف اآلخر. يشتمل األطراف ذوي عالقة على شركات تمارس المجموعة عليها 

 نفوذاً مؤثراً ومساهمين رئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة.
 

إلدارة من مؤسسات تمارس المجموعة عليها نفوذاً مؤثراً )موجودات تحت اإلدارة(. على ينتج جزء جوهري من رسوم ا
الرغم من ان هذه المؤسسات تعتبر أطراف ذوي عالقة، إال أن المجموعة تقوم بإدارة هذه المؤسسات بالنيابة عن عمالئها 

ات. المعامالت مع هذه الشركات مبنية على والذين هم في الغالب أطراف أخرى والمنتفعين اقتصادياً من هذه االستثمار
 الشروط المتفق عليها. 

 
 المعامالت مع أطراف ذوي عالقة المدرجة في البيانات المالية الموحدة : نتائجوفيما يلي أرصدة 

  

 المجموع
موجودات تحت 

 اإلدارة
 مساهمين
 شركات موظفي رئيسيين/

 

  زميلة/ اإلدارة   شركات شاملة شركات 
  مشاريع  الرئيسين مجلس عضاءأل أغراضذات  
  مشتركة  اإلدارة  وأخرىخاصة  

 2017   حصص فيها  
      

 الموجودات       
 موجودات التمويالت - 2.565 15.146 17.865 35.576

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

      
 المطلوبات       

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

 مطلوبات التمويالت - - 30.238 - 30.238
 مطلوبات أخرى - - - 27,148 27,148

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

      
 اإليرادات     

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

 أرباح استثمارات  المجموعة من حصة     
 محتسبة بطريقة حقوق الملكية  7.022 - - - 7.022

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

 ت أخرىداإيرا - - 18.000 - 18.000
      
 المصروفات     

 العائد لحاملي حسابات االستثمار 80 19 219 66 384
 التمويالتمصروفات  - - 3.130 - 3,130
 تكلفة الموظفين - 6,809 - - 6,809
 مصروفات تشغيلية أخرى - 5.475 - - 5.475

 

، والتي لم يتم االنتهاء من تخصيصها بتاريخ اعتماد 2017لسنة  موظفي اإلدارة الرئيسيينمكافآت * هذا المبلو المدرج يستثني 
 هذه البيانات المالية الموحدة.  
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 .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة )يتبع(25
 

 المجموع
موجودات تحت 

 اإلدارة
 مساهمين
 شركات موظفي رئيسيين/

 

  زميلة/ اإلدارة  شركات  شاملة شركات 
  مشاريع  الرئيسين مجلس عضاءأل ذات أغراب 
  مشتركة  اإلدارة  خاصة وأخرى 

 2016   حصص فيها  

      

 الموجودات       

 موجودات التمويالت - - - 13.523 13.523
 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق      

 الملكية 79.010 - - - 79.010
 استثمارات في أوراق مالية - - 6.058 205.623 211.681
 موجودات أخرى 6889 6.568 588 25.082 39.127

      
 المطلوبات       

 أموال المستثمرين 162 - - 10.689 10.851
  الجارية للعمالءالحسابات  26 - 233 5.047 5.306

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

      
 حقوق حاملي حسابات االستثمار 1.183 397 - 2.432 4.012

      
 اإليرادات     

 إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية - - - 3.321 3.321
 رسوم إدارة - - 6.000 1.807 7.807

 أرباح استثمارات  المجموعة من حصة     
 محتسبة بطريقة حقوق الملكية  846 - - - 846

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

 العائد لحاملي حسابات االستثمار 31 5 411 21 468
 تكلفة الموظفين* - 12,320 - - 12,320
 مصروفات تشغيلية أخرى - 3,548 11 233 3,792

 الموجودات مخصصات انخفاب قيمة 36.464 - - 60.604 97.068

 
 أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين

مارسون الرئيسيين الذين يمن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذيين في المجموعة يتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيون 
 .وشركتها التابعة المصرفية الجوهرية السلطة والمسئولية في التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المجموعة

 
 خالل السنة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في استثمارات تروج لها المجموعة.
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 عالقة )يتبع( .  معامالت مع أطراف ذوي25
 

 فيما يلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئيسيين :
 

2016  2017  

    
 أعضاء مجلس اإلدارة ومخصصات أتعابو مكافآت 5.475  3,548

 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ومصروفات 6,712  12,154
 منافع ما بعد نهاية الخدمة 117  166

 
 

 .  موجودات تحت اإلدارة 26

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

ألف دوالر أمريكي  1.623ت المحتفظ تحت اإلدارة في تاريخ بيان المركز المالي هذه البيانات المالية الموحدة. بلغت الموجودا
ألف دوالر أمريكي  1.840بتسجيل رسوم إدارة بمبلو  المجموعة تألف دوالر أمريكي(. خالل السنة، قام 2.781: 2016)
  ألف دوالر أمريكي( مقابل أنشطة متعلقة بإدارة الموجودات. 1.807: 2016)

 
 

 العائد لكل سهم.  27

 العائد األساسي لكل سهم

 يحسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
 

تم تعديل المتوسط الموزون ألسهم الملكية لفترات المقارنة المعروضة بالنسبة إلصدار األسهم خالل السنة بدون تغيير مقابل 
 في الموارد. 

 

2016  2017  

    
 بآالف األسهم   

 والمخفب للعائد األساسي المتوسط المرجح لعدد أسهم الملكية العادية 2,888,874  2,467,700
    

 
 

 العائد المخفب لكل سهم

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

 لكل سهم. زيادة الخسارة 

 
ة الحالية كان سن، بما أن معدل القيمة السوقية لألسهم خالل ال2014قبل  الممنوحة للموظفينالقديمة في حالة مكافآت األسهم 

. بالتالي، لم 2017ديسمبر  31أقل من سعر اإلصدار المفترب وفقاً للخطة، لذلك ال تعتبر مكافآت األسهم مخفضة كما في 
ة ال يملك البنك أي أدوات مخفض .أعاله المذكورة، عدا لغرب احتساب العائد المخفب لكل سهم بيتم عمل تسويات للتخفي

      أخرى.
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 والمسئولية االجتماعية .  الزكاة28

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

زكاة لاهمين بالطريقة التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية للبنك ويتم إبالغ المساهمين بها سنوياً. المستحقة الدفع من قبل المسا
ولم يتم للسهم الواحد،  دوالر أمريكي   0.00169بلغت  2017ديسمبر  31مستحقة من قبل المساهمين للسنة المنتهية في ال

ع ، وسوف يتم اإلعالن عنها في الموقحتى تاريخه الشرعية للمجموعةلزكاة للسنة الحالية من قبل هيئة الرقابة ا حسبة اعتماد
  لكتروني للبنك.إلا
 

 تقوم المجموعة بالوفاء بواجباتها االجتماعية عن طريق تقديم التبرعات الى المؤسسات االجتماعية والخيرية.
 
 

 .  إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية 29

ً لذلك تحول أرباح المصادر غير  تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. ووفقا
اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية. يتم إظهار الحركة في األموال من مصادر 

أموال صندوق األعمال الخيرية والزكاة. تتلقى المجموعة فوائد من ودائع لدى  غير إسالمية ضمن بيان مصادر واستخدامات
مصرف البحرين المركزي وودائع عرضية أو مطلوبة. تم استخدام هذه المبالو بشكل حصري لألعمال الخيرية، وقد بلو 

 دوالر أمريكي(. ألف  95: 2016)دوالر أمريكي  ألف 45إجمالي الفوائد المستلمة 
 
 

 هيئة الرقابة الشرعية.  30

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

 أكد من توافق أنشطة المجموعة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.من قبل المجموعة للت
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 . مواعيد االستحقاق31

 .االلتزامات غير المحتسبة للمجموعة بناًء على مواعيد استحقاق التعاقدية للمجموعةوتم عرب مواعيد استحقاق الموجودات 
االستحقاق / السداد للموجودات والمطلوبات  بيانال يكون موعد االستحقاق التعاقدي متوفراً، اخذت المجموعة باالعتبار  ماحين

 (.36للمطلوبات المالية، راجع إيضاح ) غير المخصومةبالنسبة لمواعيد االستحقاق التعاقدية  على التوالي.
 

 2017ديسمبر  31 لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من غير محدد 
  أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 االستحقاق المجموع

        
 الموجودات        
 نقد وأرصدة لدى       

 البنوك 190.863 8.520 12.788 4.210 - 64 216.445
 لدى  إيداعات       

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

 استثمارات في        
 أوراق مالية 170.979 5.288 - 305.021 40.120 - 521.408

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

 استثمارات محتسبة       
 حقوق  بطريقة       

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

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

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

        
 المطلوبات        

 أموال المستثمرين 608 5.596 17,896 15.313 - - 39.413
 ودائع من مؤسسات        

 مالية وأخرى 277,506 74.468 212.150 290,958 3.414 - 858.496
 ةجاري اتحساب       

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

        
 مجموع المطلوبات 420.657 222.687 341,729 677.676 45.562 - 1.708.311

        
 حقوق ملكية حاملي        

 حسابات االستثمار 416.408 86.658 126.928 40.297 236.062 - 906.353
        
 بنود غير مضمنة       
 في الميزانية        
 العمومية       

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

 المقيدة - 11,995 - 16,757 -  28,752
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 . مواعيد االستحقاق )يتبع(31
 

 2016ديسمبر  31 لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من غير محدد 
  أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 االستحقاق المجموع

        
 الموجودات        
 نقد وأرصدة لدى       

 البنوك 156.380 - - - - 68 156.448
 لدى  عاتاإيد       

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

 استثمارات في        
 أوراق مالية - - - 291.340 235.863 - 527.203

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

 استثمارات محتسبة       
 بطريقة حقوق        

 الملكية - - - 69.387 9.623 - 79.010
 ممتلكات وآالت       

 ومعدات - - - - - 169.153 169.153
 موجودات غير        

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

        
 مجموع الموجودات 446.892 62.942 159.977 1.346.559 1.117.810 169.221 3.303.401

        
 المطلوبات        

 أموال المستثمرين 4.928 - 10.012 29.625 - - 44.565
 ودائع من مؤسسات        

 مالية وأخرى 168.087 37.125 209.354 151.394 4.555 - 570.515
 حسابات جارية       

 للعمالء 117.932 28.833 17.103 10.019 18.896 - 192.783
 مطلوبات التمويالت 1.200 - 44.010 123.782 - - 168.992
 مطلوبات أخرى 32.704 2.866 23.878 91.743 31.458 - 182.649

        
 مجموع المطلوبات 324.851 68.824 304.357 406.563 54.909 - 1.159.504

        
 حقوق ملكية حاملي        

 حسابات االستثمار 389.628 112.446 141.623 76.812 301.681 - 1.022.190
        
 بنود غير مضمنة       
 في الميزانية        
 العمومية       

 التزامات 84.138 45.793 68.530 87.528 4.363 - 290.352
 حسابات االستثمار       

 المقيدة - 17.408 - 12.321 - - 29.729
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 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار 32
 

 )أ( التمركز القطاعي
 

 2017ديسمبر  31 البنوك العقارات أخرى 
  والمؤسسات المالية   المجموع

 الموجودات    
 نقد وأرصدة لدى البنوك 215.644 595 206 216.445
 لدى مؤسسات مالية   إيداعات 95.569 - - 95.569

 موجودات التمويالت 29.207 214.947 748.348 992.502
 في أوراق ماليةاستثمارات  66.250 143,295 311.863 521.408
 موجودات مشتراة لغرب التأجير - 257.626 180 257.806
 عقارات استثمارية - 616.263 - 616.263
 عقارات للتطوير - 893.037 - 893.037
 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية 22.461 17.930 41,049 81.440

 ممتلكات وآالت ومعدات - 18.194 98.941 117.135
 موجودات أخرى 9.003 140,386 169,463 318.852

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

     
 المطلوبات    

 أموال المستثمرين 3.425 30.268 5,720 39.413
 من مؤسسات مالية وأخرى إيداعات 338.621 - 519,875 858.496
 حسابات جارية للعمالء - 28.607 161,000 189.607
  تمويالت مطلوبات ال 202.192 124.295 38,575 365.062
 مطلوبات أخرى - 175,161 80.572 255.733

 مجموع المطلوبات 544.238 358,331 805.742 1.708.311

     
 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  30,314 43,905 832,134 906,353

 بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية    
 التزامات 18,999 99,622 111,068 229,689
 حسابات االستثمار المقيدة - 26,118 2,634 28.752

 
 



 61                                                                                                                                               مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 وحسابات االستثمار )يتبع(. تمركز الموجودات والمطلوبات 32
 

 )أ( التمركز القطاعي )يتبع(
 

 2016ديسمبر  31 البنوك العقارات أخرى 
  والمؤسسات المالية   المجموع

 الموجودات    
 نقد وأرصدة لدى البنوك 151.965 1.138 3,345 156.448
 لدى مؤسسات مالية   إيداعات 208.790 12 5,096 213.898
 موجودات التمويالت 11.460 248.483 701,547 961.490
 في أوراق ماليةاستثمارات  96.464 419.378 11,361 527.203
 موجودات مشتراة لغرب التأجير 40.178 196.347 9,732 246.257
 عقارات استثمارية - 488.436 - 488.436
 عقارات للتطوير - 280.972 - 280.972
 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية 30.611 4.903 43,496 79.010

 ممتلكات وآالت ومعدات - 17.878 151,275 169.153
 غير ملموسة موجودات - - 54,891 54.891

 موجودات أخرى 3.210 74.403 48,030 125.643

 مجموع الموجودات 542.678 1.731.950 1,028,773 3.303.401

     
 المطلوبات    

 أموال المستثمرين 3.606 11.171 29,788 44.565
 من مؤسسات مالية وأخرى إيداعات 156.728 - 413,787 570.515
 حسابات جارية للعمالء 552 31.430 160,801 192.783
  تمويالت مطلوبات ال 81.722 38.425 48,845 168.992
 مطلوبات أخرى 577 69.491 112,581 182.649

 مجموع المطلوبات 243.185 150.517 765,802 1.159.504

     
 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  54.105 56.886 911,199 1.022.190

     
 بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية    

 التزامات 12.613 118.133 159,606 290.352
 حسابات االستثمار المقيدة - 29.729 - 29.729



 62                                                                                                                                               مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار )يتبع(32

 )ب( التمركز الجغرافي
 

 2017ديسمبر  31  دول أخرى   
   الشرقفي    
  دول مجلس األوسط دول أخرى أخرى 

  التعاون وشمال أفريقيا في آسيا  المجموع
 الموجودات     

 نقد وأرصدة لدى البنوك 166.645 601 27 49.172 216.445
 لدى مؤسسات مالية   إيداعات 95.569 - - - 95.569

 موجودات التمويالت 910,568 - 95 81,839 992.502
 استثمارات في أوراق مالية 437.814 103 65.191 18.300 521.408
 موجودات مشتراة لغرب التأجير 257.806 - - - 257.806
 عقارات استثمارية 403.763 77.000 - 135.500 616.263
 عقارات للتطوير 102.474 395.565 394.998 - 893.037
 الملكيةاستثمارات محتسبة بطريقة حقوق  81.440 - - - 81.440

 ممتلكات وآالت ومعدات 114.853 2.282 - - 117.135
 موجودات أخرى 166.157 817 8.462 143,416 318.852

 مجموع الموجودات 2.737.089 476.368 468.773 428,227 4.110.457

      
 المطلوبات     

 أموال المستثمرين 23.580 520 - 15.313 39.413
 من مؤسسات مالية وأخرى إيداعات 771.894 86.602 - - 858.496
 حسابات جارية للعمالء 169.710 - 1,539 18,358 189.607
  تمويالت مطلوبات ال 256.375 14.787 - 93.900 365.062
 أخرىمطلوبات  165.454 22.086 60.500 7.693 255.733

 مجموع المطلوبات 1.387.013 123.995 62.039 135.264 1.708.311
      

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

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

 االستثمار )والتي تكون عامة مبنية على مناطق ذات ضرائب مناسبة(.  موقعيتم قياس التمركز الجغرافي للموجودات بناًء على موقع الموجودات التشغيلية، وليس بناًء على 

 



 63                                                                                                                                               مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار )يتبع(32
 

 )ب( التمركز الجغرافي )يتبع(
 

 2016ديسمبر  31  دول أخرى   
   في الشرق  أخرى 
  دول مجلس األوسط دول أخرى  

  التعاون وشمال أفريقيا في آسيا  المجموع
 الموجودات     

 نقد وأرصدة لدى البنوك 132.117 55 19 24,257 156.448
 لدى مؤسسات مالية   إيداعات 213.886 12 - - 213.898
 موجودات التمويالت 893.198 - - 68,292 961.490
 استثمارات في أوراق مالية 393.820 30.130 101.403 1.850 527.203
 موجودات مشتراة لغرب التأجير 178.916 - 57.612 9.729 246.257
 عقارات استثمارية 411.436 77.000 - - 488.436
 عقارات للتطوير 100.297 180.675 - - 280.972
 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية 79.010 - - - 79.010

 ممتلكات وآالت ومعدات 167.216 1.937 - - 169.153
 موجودات غير ملموسة 54.891 - - - 54.891

 موجودات أخرى 106.635 - 4.277 14.731 125.643

 مجموع الموجودات 2.731.422 289.809 163.311 118,859 3.303.401

      
 المطلوبات     

 أموال المستثمرين 34.076 476 - 10.013 44.565
 من مؤسسات مالية وأخرى إيداعات 484.314 86.201 - - 570.515
 حسابات جارية للعمالء 188.037 - - 4,746 192.783
  تمويالت مطلوبات ال 147.163 21.829 - - 168.992
 أخرىمطلوبات  159.140 16.602 - 6,907 182.649

 مجموع المطلوبات 1.012.730 125.108 - 21,666 1.159.504
      

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

 بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية     
 التزامات 290.215 - - 137 290.352
 حسابات االستثمار المقيدة 29.729 - - - 29.729



 64                                                                         مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 .   القطاعات التشغيلية33

الخدمات إدارة األصول واالسهم الخاصة، وو العقارات،ة قطاعات تشغيلية مميزة، وهي تطوير أربعتملك المجموعة 
، وهي وحدات العمل االستراتيجية للمجموعة. تقدم وحدات العمل االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، التجاريةالمصرفية 

ويتم إدارتها بصورة منفصلة ألن كل قطاع يحتاج استراتيجيات إدارية مختلفة وتخصيص للموارد في المجموعة. لكل وحدة 
ل ربع بشكالتشغيلية الرئيسي( بمراجعة تقارير اإلدارة عمل استراتيجية، يقوم مجلس إدارة المجموعة )صانع القرارات 

 سنوي.

 
 الملخص التالي يشرح عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة:

 
   تزاول وحدة العمل هذه أنشطتها في قطاع إنشاء وإدارة مشاريع اقتصادية على مقياس كبير في البنى : العقاراتتطوير

 المجموعة في العقارات والموجودات ذات العالقة.التحتية. كما تعمل في استثمارات 
 
 يركز القطاع المصرفي بالمجموعة على مجالي األسهم الخاصة وإدارة األصول. أنشطة : أعمال مصرفية إستثمارية

األسهم الخاص تشمل شراء حصص في شركات مدرجة أو غير مدرجة، وبأسعار أقل من القيم المتوقعة. وحدة إدارة 
ئد في األسوق المستهدفة في دول مجلس التعاون اعن تحديد وإدارة االستثمارات في العقارات ذات الع األصول مسئولة

في أسواق األصول المدعومة وأسواق الخليجي. أنشطة األعمال المصرفية االستثمارية تركز على تقديم قدرات هيكلة 
 مج واالستحواذ متوسطة الحجم.األسهم اإلسالمية، واالستشارات المالية اإلسالمية، ومعامالت الد

  
 :للشركات واألفراد، وإدارة الثروات،  الخدمات المصرفية ، والخدمات المصرفية التجاريةوتشمل هذه  الخدمات المصرفية

 التجاري التابع للمجموعة.    من قبل المصرفوالمنتجات االستثمارية المهيكلة، وتسهيالت تمويل المشاريع 
 

تقاس نتائج كل من القطاعات التشغيلية بناًء على نتائج القطاع، ويتم مراجعتها من قبل لجنة إدارية ومجلس اإلدارة بشكل 
ربع سنوي. تستخدم نتائج القطاع لقياس األداء، وتعتقد اإلدارة أن هذه المعلومات ذات عالقة وثيقة بتقييم نتائج بعب 

اول أنشطتها في هذه الصناعات. إن التسعير ما بين القطاعات، إن وجد، يتم تحديده القطاعات ذات العالقة بشركات أخرى تز
 على أسس تجارية اعتيادية. 

 
تقوم المجموعة بتصنيف اإليرادات والمصروفات المنسوبة مباشرة للمعامالت الناتجة من كل قطاع كإيرادات ومصروفات 

اشرة بناًء على عوامل التكلفة التي يمكن تحديدها في القطاع و/ أو القطاع على التوالي. يتم تخصيص المصروفات غير المب
األنشطة ذات العالقة. إن تقارير اإلدارة الداخلية مصممة لتعكس إيرادات ومصروفات كل قطاع على التوالي، والتي تقاس 

ة ذات العالقة باألنشطة مقابل الميزانية المقدرة. إن اإليرادات، والمصروفات، والموجودات، والمطلوبات غير المخصص
 التجارية بين القطاعات وأنشطة الخزينة على مستوى المجموعة.

 
لقطاع ل خارجية مستقلة تزاول المجموعة أنشطتها بشكل رئيسي في مملكة البحرين، وال تملك المجموعة أي فروع / أقسام

                )ب( في البيانات المالية الموحدة. 32. التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات مشروح في إيضاح رقم المصرفي

 
 



 65                                                                                                                                              مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 

 
 )يتبع( ةالتشغيلي ات.   القطاع33
 

 :كاآلتي معلومات نتائج القطاعات التشغيلية
 

 
 

 * تشمل نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة، صافي 
 
 
 
 

 2017ديسمبر  31  الخدمات  غير 
  تطوير   المصرفية   خدمات /محددة  

  العقارات االستثمارية تجارية مصرفية استبعادات المجموع

      
 القطاع اتإيراد 14.893 135.490 56,085 5,180 211.648

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

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

 موجودات القطاع 1.556.265 468.122 2.071.510 14.560 4.110.457

 مطلوبات القطاع 680.103 217.881 776.471 33.856 1.708.311

 معلومات القطاع األخرى     

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

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

 لشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكيةا - 69.211 12.229 - 81.440

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار - - 905.190 1.163 906.353

 التزامات 51,607 - 178,082 - 229,689



 66                                                                                                                                               مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

    الموحدة البيانات الماليةإيضاحات حول 
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 )يتبع( ةالتشغيلي ات.   القطاع33
 

 :كاآلتي القطاعات التشغيليةمعلومات نتائج 
 

 
 

 نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة، صافي  * تشمل
 

 2016ديسمبر  31  الخدمات  غير 
  تطوير   المصرفية   خدمات /محددة  

  العقارات االستثمارية تجارية مصرفية استبعادات المجموع

      
 القطاع اتإيراد 48.795 1.472 63.609 465.080 578.956

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

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

 موجودات القطاع 914.893 376.768 2.012.401 (661) 3.303.401

 مطلوبات القطاع 243.569 194.997 644.145 76.793 1.159.504

 معلومات القطاع األخرى     

 مصروفات التمويل 11.087 4.492 7.894 (36) 23.437

 مخصص انخفاب القيمة 103.905 81.441 35.766 - 221.112

 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية - 79.010 - - 79.010

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار - - 1.021.038 1.152 1.022.190

 التزامات 105.129 10.696 174.527 - 290.352



 67                                                                           مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 . األدوات مالية  34
 

 أ(  القيمة العادلة لألدوات المالية  

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

 خ القياس. معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاري
 

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

لدى المؤسسات المالية،  يداعات، القيمة العادلة ألرصدة البنوك، واإل2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31كما في 
المؤسسات المالية واألخرى والمطلوبات المالية األخرى  من يداعاتاإلوالموجودات المالية األخرى، وأموال المستثمرين، و

تمرار ويتم  إعادة تسعيرها باس ،قصيرة األجلال يتوقع أن تختلف اختالفا جوهرياً عن قيمتها الدفترية، كونها ذات طبيعة 
ار السوق، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تبعاً ألسع

تظهر بالقيمة العادلة التي يتم تقديرها باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقييم الداخلية لالستثمارات غير المدرجة. 
 للقيمة العادلة. موثوق ظل غياب أي مقياستظهر االستثمارات األخرى بالتكلفة، في 

 287.180: 2016ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 185.775فيما عدا بعب االستثمارات التي تظهر بالتكلفة بمبلو 
، فإن القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى للمجموعة ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن (6)إيضاح  ألف دوالر أمريكي(

 . 2017ديسمبر  31قيمتها الدفترية كما في 
 

ألف دوالر أمريكي( في أوراق مالية غير مدرجة  287.180: 2016ألف دوالر أمريكي ) 185.775استثمارات بقيمة 
انخفاب القيمة، في ظل غياب قياس موثوق للقيمة العادلة. إن هذه االستثمارات إما استثمارات تظهر بالتكلفة مطروحاً منها 

في أسهم شركات خاصة تدار من قبل مدراء استثمار خارجيين، أو تمثل استثمارات في مشاريع لتطوير البنى التحتية 
ة التخارج من هذه االستثمارات بشكل أساسي تروج لها المجموعة، والتي ال يمكن تحديد قيمة عادلة لها. تنوي المجموع

عن طريق عمليات بيع استراتيجية أو عرضها على مستثمرين بواسطة مذكرة عرب خاصة أو عرضها في طرح مبدئي 
 عام.

 
ألف دوالر أمريكي )القيمة الدفترية  365.062بمبلو مطلوبات التمويالتل، قدرت القيمة العادلة 2017ديسمبر  31كما في 

 ألف دوالر أمريكي، القيمة الدفترية 159.545: القيمة العادلة 2016ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي( ) 365.062
(، ضاغطفي سيناريو اعتيادي )غير  .أسعار سوق نشطةبالضرورة قد ال تمثل هذه  .ألف دوالر أمريكي( 168.992

ث أن ستكون مقاربة للقيمة العادلة للمطلوبات التمويلية، حي باستثناء تسويات مخاطر االئتمان الخاصة، فإن القيمة الدفترية
       هذه األدوات ذات معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعيرها حديثا كجزء من عملية إعادة هيكلة الدين.

 
 ب( تراتبية القيمة العادلة

 الي:يم. تم تحديد المستويات المختلف كالتالجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقي

 أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط للموجودات والمطلوبات مماثلة.1المستوى  : 

 والتي يمكن رصدها للموجودات والمطلوبات، 1: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى 2المستوى ،
 يقة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.إما مباشرةً )مثل األسعار( أو بطر

 مدخالت للموجودات والمطلوبات غير مبنية على معلومات سوقية مرصودة )مدخالت غير مرصودة(.3المستوى : 
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  )يتبع(. األدوات مالية 34
 

 )يتبع( ب( تراتبية القيمة العادلة
 

 2017ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     
 بالقيمة العادلة من  استثمارات األوراق المالية    
 خالل:    

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

     
34.978 34.875 - 103  

 

 2016ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     
 بالقيمة العادلة من  استثمارات األوراق المالية    
 خالل:    

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

     
42.633 42.153 - 480  

 
 

 :3الجدول أدناه يوضح تسوية الحركة في قيم االستثمارات المقاسة باستخدام مدخالت المستوى 
 

2016  2017  

    
 يناير 1الرصيد في  42.153  62.320

 لغاء االحتساب عند فقدان السيطرةإ (1.973)  -
 في بيان الدخل مجموع األرباح أو الخسائر (5.305)  (2.050)
 استبعادات خالل السنة -  (18.117)

    
 ديسمبر 31الرصيد في  34.875  42.153
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 .  التزامات ومطالبات محتملة35

 التي تم التعاقد عليها خالل العمل اإلعتيادي ألنشطة المجموعة :االلتزامات 
 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31

2016  2017  
    
    

 التزامات غير مسحوبة لتمديد تمويالت 129.302  174.527
 ضمانات مالية 73.960  85.129
 لتطوير بنى تحتيةالتزامات رأسمالية  20.000  20.000
 لالستثمارالتزامات  6.427  10.696

   
 

 التزامات األداء

قد ترتبط المجموعة خالل العمل اإلعتيادي بالتزامات أداء متعلقة بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تروج لها المجموعة. 
وإنه في العادة تحول المجموعة هذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لهذه المشاريع كلما أمكن ذلك. وأنه في رأي اإلدارة، ال 

 .2017ديسمبر  31لتزامات على المجموعة نتيجة أداء أية مشروع من مشاريعها كما في يتوقع أن تنتج أية ا
 

 قضايا ومطالبات ومطالبات محتملة
 قضايا ومطالبات

يوجد على المجموعة مطالبات وقضايا مرفوعة ضدها تتعلق بمشاريع قام البنك بالترويج لها في الماضي، وبعب المعامالت. 
ين الخارجيين المستشارين القانوني تأكيدبناًء على  .عب القضايا ضد البنك من قبل موظفين سابقينباإلضافة لذلك، تم رفع ب

ي مخصصات مناسبة فتم عمل  على قوة موقف البنك للدفاع عن نفسه مقابل هذه القضايا والمطالبات. والذين أكدواللبنك، 
  السجالت المحاسبية.

بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، حيث أن أعضاء مجلس إدارة لم يكن هناك أي إفصاحات إضافية تتعلق 
 .القانوني البنك يعتقدون أن أي إفصاحات من هذا النوع قد تضر وضع البنك
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 . إدارة المخاطر المالية36

 مقدمة

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

 (.2وأرصدة دائنة أخرى. السياسات المحاسبية لألدوات المالية موضحة في إيضاح )ومطلوبات التمويالت، 
 

 المجموعة للمخاطر اآلتية نتيجة استخدام األدوات المالية : تتعرب
 
  مخاطر االئتمان 

  مخاطر السيولة 

  مخاطر السوق 

  مخاطر التشغيل 
 

يعرب هذا اإليضاح المعلومات عن المخاطر التي تتعرب لها المجموعة بخصوص المخاطر المشار إليها أعاله واألهداف 
ة تملك الشركات التابع لقياس وإدارة المخاطر وكيفية إدارة المجموعة لرأسمالها. بنكلتخذها ايوالسياسات واإلجراءات التي 

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

 
 إطار إدارة المخاطر

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

 المخاطر في مجلس اإلدارة.
 

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

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

 
عة المخاطر ومخاطر السيولة المفصل إلى لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن يقوم قسم إدارة المخاطر بعرب تقارير مراج

. توضح تقارير مراجعة المخاطر األمور المحتملة لمجموعة عريضة من عوامل المخاطر بشكل ربع سنويمجلس اإلدارة 
ت البنك مقارنة مع سياسا وتصنيفها من منخفب إلى مرتفع. تتضمن تقارير مخاطر السيولة لمحة عن مخاطر السيولة للبنك

ومتطلبات الجهات التنظيمية. كما يتم إعداد تقرير آخر عن استثمارات الوحدات يعرب فيه مراجعة الهبوط في القيمة لكل 
 استثمار ووصف للتطورات الجوهرية على المشاريع أو المشاكل وكذلك تحديث االستراتيجية وخطة التخارج لكل مشروع. 

 
 مخاطر االئتمان .أ

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية إلى المجموعة إذا فشل العميل أو الطرف المقابل من األداة المالية بالوفاء 
 ، وذمم مدينة أخرى منيةبااللتزامات التعاقدية، وهي تنشأ بشكل أساسي من ودائع لدى مؤسسات مالية، وموجودات تمويل

رة المخاطر، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار دمج كل عناصر مخاطر شركات المشاريع. ولغرب إعداد تقارير إدا
 االئتمان )مثل حصر الخسائر الفردية والدولة والقطاع(.
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(36
 

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

 إدارة مخاطر االستثمار واالئتمان

إلى لجنة االستثمار بمجلس اإلدارة. تضع هذه اللجنة التوجيهات التشغيلية أوكل مجلس اإلدارة مهمة إدارة مخاطراالئتمان 
ومراجعة واعتماد توصيات لجنة االستثمار واالئتمان الستراتيجات االستثمار، والمنتجات والخدمات. إن قرارات اللجنة 

 تتم وفقاً لسياسات االستثمار المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
 

 ئول عن متابعة مخاطر االئتمان للمجموعة وتتضمن اآلتي :قسم إدارة المخاطر مس
 
  التأكد من أن المجموعة تملك سياسات استثمار وائتمان، والتي تشمل تقييم مخاطر االئتمان وتقارير المخاطر

 واإلجراءات التوثيقية والقانونية ويكون قسم االلتزام مسئول عن االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.
 

  اإلشراف على وضع هيكل للصالحيات العتماد وتجديد تسهيالت االستثمار واالئتمان. حدود الصالحيات محكومة
 بمصفوفة حدود الصالحيات المفوضة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 
  زيد عن تمراجعة وتقييم مخاطر االئتمان. يقوم قسم إدارة المخاطر بتقييم كل تعرضات االستثمارات واالئتمان التي

حدود معينة قبل الدخول في االستثمار أو االلتزام بمنح التسهيالت. إن تجديد ومراجعة االستثمارات / التسهيالت 
 خاضعة لنفس إجراءات المراجعة.

 
  المراجعة المستمرة لتعرضات االئتمان. إن طريقة تقييم المخاطر تستخدم لتحديد مدى الحاجة إلى مخصصات

مقابل تعرب االستثمارات / التسهيالت االئتمانية. يتكون نظام التقييم الحالي من درجتين عامتين االنخفاب في القيمة 
متعرب لالنخفاب في القيمة" و "متعرب لالنخفاب في القيمة"، حيث يعكس ذلك مخاطر عدم السداد غير هما "

ينة كل منفصل لكل استثمار/ ذمم مدوتوافر الضمان أو وسائل أخرى لتخفيب مخاطر االئتمان. يتم تقييم المخاطر بش
بصورة سنوية على األقل. ال تقوم المجموعة بإجراء تقييم عام للهبوط في القيمة لتعرضاتها من االئتمان وذلك ألن 
خصائص كل تعرب تختلف عن األخرى. إن درجة المخاطر تراجع بصورة دورية من قبل قسم إدارة المخاطر 

 للمجموعة.
 
 ت األعمال بحدود التعرضات، بما فيها الصناعات المختارة ومخاطر الدول ونوع المنتج. تقديم مراجعة التزام وحدا

النصح والتوصية والمهارات المتخصصة لوحدات األعمال لترويج أفضل الممارسات في كل أنحاء المجموعة إلدارة 
 االستثمار ومخاطر االئتمان.

 
إلى جنب خالل كل مراحل الصفقة، بدءاً من دراسة تقصي االستثمار حتى يعمل قسم إدارة المخاطر وقسم االستثمار جنباً 

ً مستقالً لكل معاملة. يتم تقييم القيمة العادلة لالستثمار بشكل دوري وذلك بإشراك قسم  التخارج ويعطي هذا القسم رأيا
لى . ويتم التدقيق عربع سنويبشكل االستثمار. تتم مراجعة االستثمارات من قبل مجلس اإلدارة أو اللجنة ذات العالقة 

 وحدات األعمال وعمليات االئتمان للمجموعة من قبل قسم التدقيق الداخلي بصورة منتظمة.
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 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(36
  

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

 هي كما يلي : 2017ديسمبر  31تعرضات المجموعة القصوى كما في 
 

 التعرض لمخاطر االئتمان أرصدة لدى إيداعات موجودات استثمارات في  موجودات مشتراة موجودات مالية
 2017ديسمبر  31 لدى البنوك مؤسسات مالية التمويالت  -أوراق مالية  لغرض التأجير أخرى
)شاملة أقساط  

إيجارات 
 مستحقة(

     أدوات دين

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

       
  منخفض القيمة      

 المبلو اإلجمالي - - 208.658 4.149 15.719 441.869
 مخصص انخفاب القيمة - - (80.502) (3.759) (210) (428.980)

       
 القيمة الدفترية  - منخفض القيمة  - - 128.156 390 15.509 12.889

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

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

       
 القيمة الدفترية –مجموع ال 216.445 95.569 992.502 300.655 280.591 283,339
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 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(36
  

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

 التعرب لمخاطر االئتمان أرصدة لدى إيداعات موجودات استثمارات في  موجودات مشتراة موجودات مالية
 2016ديسمبر  31 لدى البنوك مؤسسات مالية التمويالت  -أوراق مالية  لغرب التأجير أخرى
)شاملة أقساط  

إيجارات 
 مستحقة(

     أدوات دين

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

       
  منخفب القيمة      

 المبلو اإلجمالي - - 175.570 4.594 7.408 470.122
 مخصص انخفاب القيمة - - (121.132) (2.010) - (454.419)

       
 القيمة الدفترية  - منخفب القيمة  - - 54.438 2.584 7.408 15.703

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

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

       
 القيمة الدفترية –المجموع  138.177 213.898 961.490 197.390 253.081 118.161
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( . 36
 
 مخاطر االئتمان )يتبع(  .أ

 
 ذمم مدينة منخفضة القيمة

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

 المجموعة.

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

قم وضة في إيضاح رستثمارات في أوراق مالية معرلالو لموجودات التمويالت ة في مخصصات االنخفاب في القيمةالحرك
 . كانت الحركة في مخصص انخفاب القيمة للموجودات المالية األخرى كما يلي:لى التواليع 6ورقم  5
 

 2017 تمويالت  تمويل ذمم خدمات ذمم مدينة المجموع
  مدينة مشاريع استثمارية أخرى 
    مصرفية مدينة  
      
 2017 يناير 1في  70.150 141.588 8,964 71,374 292,076

 مخصص انخفاب القيمة - - - - -

      
 2017ديسمبر 31في  70.150 141.588 8,964 71,374 292,076

 
 

 2016 تمويالت تمويل  ذمم خدمات ذمم مدينة المجموع
  مدينة مشاريع استثمارية أخرى 
    مصرفية مدينة  
      

 2016 يناير 1في  70.150 90.088 153.630 75.311 389.179
 مخصص انخفاب القيمة - 51.500 - 20.714 72.214

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

      
 2016 ديسمبر 31في  70.150 141.588 8,964 71,374 292,076

 
 

 ذمم مدينة أعيد التفاوض عليها

خالل السنة، قامت المجموعة بإعادة التفاوب على بعب التمويالت المدينة وتمويالت المشاريع بسبب التغيرات في الوضع 
مثل رأس تمويالت المشاريع تالمالي للمقترب. تم إعادة التفاوب على التمويالت المدينة بشروط مشابهة للشروط األصلية. 

تشغيلي والتمويالت األخرى المقدمة  للمشاريع التي تديرها وتروج لها المجموعة. يتوقع استرداد هذه التمويالت من المال ال
 خالل التدفقات النقدية التشغيلية لموجودات المشروعات ذات العالقة.

والر أمريكي( لتمديد مليون د 6.44: 2016مليون دوالر أمريكي ) 3.44تم إعادة التفاوب لتمويالت المشاريع البالغة 
الفترة، وال توجد شروط محددة للدفعات. تقيم المجموعة القدرة على االسترداد والتوقيت بناًء على التدفقات النقدية الذي 

 سيتولد من مشاريعها.
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    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( . 36
  
 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ

 
 سياسة الشطب

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

دفع  على لمدين / المصدر كعدم قدرتهاألخذ في االعتبار المعلومات المتوفرة مثل حدوث تغير جوهري للوضع المالي ل
 التزاماته، أو أن عوائد الضمان غير كافية لسداد كل مبلو االلتزام. 

 
 مخاطر التمركز

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

حدود للتمركز الجغرافي  المستمرةمراقبة الأو السياسي أو ظروف أخرى. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر التمركز بوضع و
 قطاعي.وال
 

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

 الضمانات

والذمم المدينة من األصول المشتراة للتأجير في هيئة رهن عقاري  موجودات التمويالتتحتفظ المجموعة بضمانات مقابل 
/ ضمان على الممتلكات، واألوراق المالية المدرجة / غير المدرجة، وغيرها من األصول والضمانات. وتستند تقديرات 

حتفظ . ال يسنوية وهي عادة بصورةالقيمة العادلة على قيمة الضمان المقدرة في وقت االقتراب، وتحديثها بشكل دوري، 
القيمة العادلة للضمانات والتعزيزات األخرى  اتبضمانات مقابل التعرضات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى. تقدير

. وهذا يشمل قيمة الضمانات المالية من البنوك، وبدون موضحة أدناه لألوراق المالية المحتفظ بها مقابل األصول المالية
اإلفصاح  لغربأخذها في اإلعتبار قيمة الضمانات التي تم د، كونها غير قابلة للقياس بسهولة. ضمانات الشركات واألفرا
 .القائمة مقيدة إلى حد التعرضات
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    الموحدة البيانات المالية إيضاحات حول
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  . 36
  
 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ

 
 2016ديسمبر  31كما في   2017ديسمبر  31كما في  
 

موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرض التأجير 
)بما في ذلك 
اإليجارات 
  المجموع المستحقة(

موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرب التأجير 
)بما في ذلك 
اإليجارات 
 المجموع المستحقة(

        

        منخفضة القيمة:

 46,074 7.387 38,687  91,218 15,501 75,717 عقارات

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

 - - -  - - - أخرى

        

        متخلفة السداد ولكن غير

        منخفضة القيمة

 120.769 47.506 73.263  111,448 56,838 54,610 عقارات

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

 - - -  - - - أخرى

        

        غير متخلفة السداد وغير

        منخفضة القيمة

 455,510 205.316 250,194  465,645 208,422 257,223 عقارات

 1.056 - 1.056  - - - أسهم حقوق ملكية

 85.525 - 85.525  67,867 53 67,814 أخرى

        

 723.077 260.209 462.868  755,692 280,814 474,878 المجموع

 

: 2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31كما في  %126.86بلو متوسط نسبة تغطية الضمان على التمويالت المضمونة 
114.47%) 
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    الموحدة الماليةإيضاحات حول البيانات 
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( . 36
  
 مخاطر االئتمان )يتبع(  .أ

 
 كما في تاريخ نهاية السنة:فيما يلي تحليل لتمركز مخاطر االئتمان لألعمال المصرفية التجارية 

 
 2016ديسمبر  31كما في   2017ديسمبر  31كما في  التمركز حسب القطاع

 

موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرض التأجير )بما 
في ذلك اإليجارات 

  المجموع المستحقة(
موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرب التأجير 
)بما في ذلك 
اإليجارات 
 المجموع المستحقة(

        

 32.780 - 32.780  29,207 - 29,207 األعمال المصرفية والتمويل

 421,789 250,631 171,158  438,077 280,411 157,666 القطاع العقاري

 77.260 - 77.260  95,271 - 95,271 اإلنشاء

 272.239 - 272.239  240,560 - 240,560 التجارة

 104.480 - 104.480  119,602 - 119,602 الصناعة

 306.024 2.451 303.573  350,376 180 350,196 أخرى

        

 1.214.572 253,082 961.490  1,273,093 280,591 992,502 مجموع القيمة الدفترية

   
  

 مخاطر السيولة  .ب

الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقة بأدواتها ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على األموال 
 المالية والتي يتم تسديدها نقداً أو باستخدام أصل مالي آخر.

 
 إدارة مخاطر السيولة

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

 
ألخرى بخصوص نوعية سيولة الموجودات والمطلوبات المالية يستلم قسم الخزينة المعلومات من وحدات األعمال ا

وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة من األعمال المستقبلية. يقوم قسم الخزانة باالحتفاظ بمحفظة موجودات سائلة قصيرة 
فية لكل سيولة كااألجل تتكون من ودائع مرابحة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية وتسهيالت من البنوك للتأكد من توافر 

المجموعة. تتم تلبية متطلبات السيولة لوحدات األعمال من خالل قسم الخزانة لتغطية أية تقلبات قصيرة األجل  لالستجابة 
 إلى متطلبات السيولة الهيكلية طويلة األجل.

 
غطي دة سيناريوهات تيتم مراقبة مستوى السيولة بصورة يومية ويتم عمل اختبارات دورية لضغوطات السيولة وفقاً لع

الوضع اإلعتيادي والظروف األكثر صعوبة في األسواق. تتم مراجعة كل سياسات وإجراءات السيولة من قبل لجنة التدقيق 
دارة اإلوالمخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة. تغطي التقارير اليومية مستوى السيولة للبنك ويتم عرضها على لجنة 

 يتم رفع تقارير فصلية عن وضع السيولة لمجلس اإلدارة من قبل قسم إدارة المخاطر.  . باإلضافة لذلك،التنفيذية
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    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(36
 

 ب. مخاطر السيولة )يتبع(
 

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

لضمان يخصص ألقرب فترة التي يمكن استدعاء الضمان فيها. قد تختلف التدفقات النقدية المالية الصادرة، فإن أقصى مبلو ل
لالستحقاقات التعاقدية للموجودات  31المقدرة لهذه األدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن هذا التحليل. راجع إيضاح رقم 

 والمطلوبات.
  

  المخصومةإجمالي التدفقات النقدية غير  القيمة
 الدفترية

 2017ديسمبر  31 لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من 
  أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع  

        
 المطلوبات        

 أموال المستثمرين 4.018 5.596 14.486 15.313 - 39.413 39.413
 من مؤسسات إيداعات       

 مالية وأخرى 297,652 176.701 187.041 227,080 3.484 891,958 858.496
 حسابات جارية       

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

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

       
 حقوق ملكية حاملي

 حسابات االستثمار 416.408 86.658 126.928 40.297 236.062 906.353 906.352
       

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

 
  

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

 للوفاء بمتطلبات السيولة. 
 

دفقاتها ت من شأنها تحسينذلك، فالمجموعة لديها تدفق ثابت من اإليرادات، وقامت بخطوات لخفب التكاليف باإلضافة ل
 النقدية التشغيلية. 
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    الموحدة الماليةإيضاحات حول البيانات 
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 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(36
 

 ب. مخاطر السيولة )يتبع(
 

  المخصومةإجمالي التدفقات النقدية غير  القيمة
 الدفترية

 2016ديسمبر  31 لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من 
  أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع  

        
 المطلوبات        

 أموال المستثمرين 4.928 - 10.012 29.625 - 44.565 44.565
 من مؤسسات إيداعات       

 مالية وأخرى 250.473 64.802 183.638 82.696 4.661 586.270 570.515
 حسابات جارية       

 للعمالء 117.932 28.833 17.103 10.019 18.897 192.784 192.783
 مطلوبات التمويالت 3.788 7.903 33.396 99.612 33.909 178.608 168.992
 مطلوبات أخرى 30.491 2.288 4.045 137.049 6.463 180.336 180.336

        
 مجموع المطلوبات 407.612 103.826 248.194 359.001 63.930 1.182.563 1.157.191

       
 حقوق ملكية حاملي

 حسابات االستثمار 397.932 114.564 144.291 78.259 307.365 1.042.411 1.022.190
       

 التزامات ومطلوبات 
 طارئة 84.138 45.793 68.530 87.527 4.364 290.352 290.352

 
 

 السيولةمقاييس 

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

ة ومخزون األصول السائلة. ولهذا الغرب فإن مقياس نسب، صافي التمويل المستقرالمقاييس هي نسبة تغطية السيولة ونسبة 
عات )بما في ذلك اإليدايحدد مبلو الموجودات السائلة  والذي، معيار داخلي محدد من قبل اإلدارة يستند علىتغطية السيولة 

 90، أو 60، أو 30والتي يمكن استخدامها لمقاصة صافي التدفقات النقدية ) خالل فترة  بنكحتفظ بها اليالتي  بين البنوك(
نسبة صافي التمويل المستقر يقيس مصادر التمويل طويلة األجل المستقرة التي تستخدمها مؤسسة بالنسبة إلى صفات  .يوماً(

الت السائلة الناشئة من اإلرتباطات وااللتزامات السيولة للموجودات الممولة، واحتمال االستدعاءات الطارئة على التموي
 غير المضمنة في الميزانية العمومية.

 

 نسبة تغطية السيولة 2017  2016

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

 
 

 بعب أسهم ملكية مدرجة وأسهم خزينة التي يمكن بيعها للوفاء بالتزامات السيولة. بنكملك اليكما 
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     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2017  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(36
 

 ب. مخاطر السيولة )يتبع(
 

2016  2017  

    
 نسبة صافي التمويل المستقر 0,95  0.89

 
 

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

  موجودات سائلة/ مجموع الموجودات

   
2016 2017  

   
 ديسمبر  31 7.59% 17.19%
 متوسط السنة 9.56% 12.32%
 الحد األقصى للسنة 10.76% 17.19%
 الحد األدنى للسنة 7.59% 9.44%

 
 

 مخاطر السوق .ج

تغير أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسهم ومعدل سعر الصرف وهامش االئتمان )غير مخاطر السوق هي مخاطر 
متعلق بتغير المالئمة المالية للمقترب أو المصدر( والتي لها تأثير على دخل المجموعة أو تدفقاتها النقدية المستقبلية أو 

ة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق في حدود اإلطارات قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدار
 المقبولة مع تحقيق عائد مجزي على المخاطر.

 
 إدارة مخاطر السوق  

كسياسة عامة، ال تتخذ المجموعة مراكز متاجرة ألصولها ومطلوباتها، وبالتالي فإن كل الميزانية العمومية هي محفظة غير 
إلى قسم الخزانة. تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر  مجموعةداخل ال متداولة. تحول كل مخاطر معدل سعر الصرف

العمالت عن طريق المتابعة المستمرة ألسعار صرف العمالت. تتم إدارة مخاطر معدل الربح عن طريق متابعة معدل 
ختصاص لجنة هامش الربح ووضع حدود معتمدة مسبقاً إلعادة التسعير. إن المسئولية النهائية لمخاطر السوق هي من ا

التدقيق والمخاطر. قسم إدارة المخاطر مسئول عن تطوير سياسات تفصيلية إلدارة المخاطر )خاضع لمراجعة وموافقة لجنة 
 التدقيق والمخاطر بمجلس اإلدارة(.
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    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
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 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(36
 

 مخاطر السوق )يتبع( .ج
 

 التعرضات لمخاطر معدل هامش الربح

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

ة األجل والتي يتم استخدامها لتمويل استثمارات المجموعة اإلستراتيجية في قصيرة األجل ماعدا بعب المطلوبات طويل
 الشركات الزميلة. ملخص فجوة معدل العائد على المحافظ غير المتداولة هي كما يلي : 

 

 2017ديسمبر  31 لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من 
  أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع

       
 الموجودات      

 لدى مؤسسات مالية إيداعات 92.789 - 2.780 - - 95.569
 التمويالتموجودات  135,862 33,560 142,900 199,650 480,530 992.502

 استثمارات في أوراق مالية      
 )صكوك( - - 753 390 299,512 300,655

 موجودات مشتراة لغرب التأجير      
 )بما في ذلك اإليجارات المستحقة( - 18 - 20,629 259,944 280,591

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

       
 المطلوبات      

 أموال المستثمرين 4,018 5.596 14,486 15.313 - 39.413
 من مؤسسات مالية إيداعات      

 وأفراد أخرىشركات و 280.721 70.675 204,100 303,000 - 858.496
 مطلوبات التمويالت 6,225 101.390 38,072 196,039 23.336 365.062

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

       
 حقوق ملكية حاملي حسابات      

 االستثمار 506.975 176.549 186.280 36.546 3 906.353
       
 فجوة حساسية معدل هامش الربح (569,288) (320,632) (296.505) (330.229) 1,016,647 (500.007)
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 2016ديسمبر  31 لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من 
  أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع

       
 الموجودات      

 لدى مؤسسات مالية إيداعات 206.064 5.096 2.738 - - 213.898
 موجودات التمويالت 72.167 46.077 108.180 216.188 518.878 961.490

 استثمارات في أوراق مالية      
 )صكوك( - - 3.976 3.897 189.517 197.390

 موجودات مشتراة لغرب التأجير      
 )بما في ذلك اإليجارات المستحقة( 393 19 34 3.591 242.220 246.257

       
 مجموع الموجودات 278.624 51.192 114.928 223.676 950.615 1.619.035

       
 المطلوبات      

 أموال المستثمرين 4,928 - 10.012 29.625 - 44,565
 من مؤسسات مالية إيداعات      

 وأفراد أخرىشركات و 160.511 40.963 183.699 182.941 2.401 570.515
 مطلوبات التمويالت 1.200 - 44.011 123.781 - 168.992

       
 مجموع المطلوبات 166,639 40.963 237.722 336.347 2.401 784,072

       
 حقوق ملكية حاملي حسابات      

 االستثمار 522.113 233.623 224.493 41.961 - 1.022.190
       
 فجوة حساسية معدل هامش الربح (411.655) (223.394) (347.287) (154.632) 948.214 (188.754)

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

اع المتوازي مع مؤشرات العوائد الدولية. تحليل حساسية المجموعة إلى نقطة من الهبوط أو االرتف 100بصورة شهرية 
 :بقى ثابتة( هو كالتاليتالزيادة أو الهبوط في معدالت األرباح )على افتراب ان معدالت األرباح وبيان المركز المالي 

 

 نقطة زيادة / )هبوط( متوازي 100 2017  2016

    
 ديسمبر  31 ±  5.250   ±  1.888
 السنةمتوسط  ±  3.511  ±   2.160
 للسنةالحد األقصى ل ±  5.250  ±  2.773

 للسنةالحد األدنى  ±  73  ±  953  

 
من/ إلى مؤسسات مالية إلدارة  يداعاتتتم إدارة مراكز معدل الربح من قبل قسم الخزانة والذي يستخدم اإل بشكل عام،

 من أنشطة المجموعة. ئالمركز العام الناش
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 معدل األرباح الفعلي على الموجودات والمطلوبات المالية وحسابات االستثمار غير المقيدة هي كما يلي :
 

2016  2017  

    
 لدى مؤسسات مالية  إيداعات 1,87%  1.68%
 موجودات التمويالت 6,12%  5.89%
 استثمارات أدوات الدين  5,20%  5.41%
 وأفراد من مؤسسات مالية وأخرى  إيداعات 2,60%  1.78%

 مطلوبات التمويالت 4,58%  3.59%
 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 2,07%  1.77%

 
 

 التعرضات إلى مخاطر سعر الصرف

مخاطر سعر صرف العملة هي مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة تغير سعر صرف العملة. معظم تعرضات المجموعة 
ناشئة عن التعامل بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والتي هي باألساس مرتبطة بالدوالر األمريكي. كان للمجموعة 

 ديسمبر :  31تها المالية كما في صافي التعرضات الجوهرية بالعمالت األجنبية من أدوا
 

2016  2017  

  اتالدوالر بآالف  اتالدوالر بآالف
  ةاألمريكي  ةاألمريكي

    
 االسترليني هالجني 9,874  20.680
 اليورو (712)  9.710

 الدوالر األسترالي  12,220  12.223
 الدينار الكويتي 22,690  19.822

 الدينار األردني 6  3
 الروبية الهندية 24  19

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

 * هذه العمالت مرتبطة بالدوالر األمريكي.
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حدود التعرب عن طريق متابعة حساسية الموجودات تتم إدارة مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية مقابل صافي 
والمطلوبات المالية للمجموعة إلى العديد من سيناريوهات معدالت الصرف. السيناريو المعياري الذي يتم أخذه في االعتبار 

زيادة أو هبوط في معدالت الصرف للعمالت األخرى غير عمالت دول مجلس التعاون  %5بصورة شهرية هو أساس 
بطة بالدوالر. تحليل حساسية المجموعة إلى الزيادة أو الهبوط في معدالت الصرف )على افتراب أن العوامل المرت

 المتغيرة األخرى وبشكل أساسي معدالت الربح تبقى ثابتة( هو كالتالي:
 

2016  2017  

  اتالدوالر بآالف  اتالدوالر بآالف
  ةاألمريكي  ةاألمريكي

    
 االسترليني هالجني ± 494   ± 1.034

 اليورو ± 36    485±  
 الدوالر األسترالي  ± 611   611± 
 الدينار الكويتي ± 1,134   991± 
 الدينار األردني ±  0,32   0.15± 
 الروبية الهندية ± 1,19   0.95± 

 
 

 التعرضات إلى مخاطر سعر السوق األخرى

قبل المجموعة بصورة مستمرة. يتم مراقبة مخاطر السعر على الصناديق تتم مراجعة مخاطر أسعار األسهم المدرجة من 
المدارة باستخدام حدود معينة، )حد وقف الخسارة، ومسبب وقف الخسارة، وغطاء حد وقف الخسارة العام( المحدد ضمن 

 لتكلفة تتعربعقد إدارة المحفظة لمديري الصناديق. استثمارات المجموعة في أدوات حقوق الملكية والتي تظهر با
لمخاطر تغير أسعار األسهم. التقديرات والفرضيات الجوهرية ذات العالقة بتقييم انخفاب قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة 

(. تدير المجموعة التعرضات لمخاطر األسعار 2) 3من خالل حقوق الملكية التي تظهر بالتكلفة مشروحة في إيضاح رقم 
 المستمرة ألداء األسهم.األخرى عن طريق المراقبة 

 
 مخاطر التشغيل .د

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة وأنظمة الرقابة واالختالسات واألخطاء البشرية والتي قد 
تؤدي إلى خسائر مالية والسمعة التجارية وما يتبعها من مساءالت قانونية وتنظيمية. تدير المجموعة مخاطر التشغيل عن 

تأكد من فصل المهام والمراجعة الداخلية والمطابقة بما فيها التدقيق الداخلي طريق اتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة وال
ورقابة االلتزام. يقوم قسم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر التشغيلية عن طريق المساعدة في تحديد، ومراقبة، وإدارة 

 المخاطر التشغيلية للمجموعة. 
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 . إدارة رأس المال  37

للمجموعة بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال لكل المجموعة. لتنفيذ يقوم مصرف البحرين المركزي وهو الهيئة الرقابية 
المتطلبات الحالية لمصرف البحرين المركزي يتطلب من المجموعة المحافظة على معدل معين لمجموع رأس المال إلى 

اعدة مجموع رأس المال التنظيمي صافية من اقتطاعات معقولة لتعرضات كبيرة مجموع الموجودات الموزون بالمخاطر. إن ق
بناًء على حدود معينة متفق عليها مع الهيئة الرقابية. يتم تصنيف العمليات التشغيلية للبنوك على أنها إما دفاتر متاجرة أو دفاتر 

محددة تحاول أن تعكس المستويات المتغيرة للخطر بنوك، ويتم تحديد الموجودات الموزونة بالمخاطر بناًء على اشتراطات 
 المصاحب للموجودات وحاالت التعرب للمخاطر غير المضمنة في الميزانية العمومية. ال تملك المجموعة دفاتر متاجرة. 

 
طور تتهدف المجموعة لالحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية بغرب المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق واستدامة ال

 المستقبلي للنشاط التجاري. 
 

بصورة شاملة. لتنفيذ المتطلبات الحالية لرأس  المصرفيقوم مصرف البحرين المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال 
إلى إجمالي الموجودات  المحافظة على معدل محدد إلجمالي رأس المال نسبةً  بنكالالمال، يطلب مصرف البحرين المركزي من 

وإرشادات مجلس  3بالمخاطر. إن متطلبات كفاية رأس المال لمصرف البحرين المركزي مبنية على مبادئ بازل  الموزونة
 .الخدمات المالية اإلسالمية

 
 التنظيمي إلى فئتين: بنكالينقسم رأس مال 

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

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

لتي تمسك بها أطراف ثالثة. باإلضافة إلى األرباح المستبقاة بعد التسويات وا بنكللالصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
 التنظيمية المتعلقة بالشهرة والبنود التي تتضمنها حقوق الملكية والتي تـ عالج بصورة مختلفة ألغراب كفاية رأس المال.

 
، واألدوات الصادرة عن (1)ة اإلضافية األدوات التي تستوفي معايير إدراجها ضمن أدوات الفئ (1)الفئة اإلضافية تشمل 

، (1)والتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي معايير التصنيف ضمن الفئة اإلضافية  بنكللالبنوك الموحدة التابعة 
 (.(1))والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة اإلضافية 

 
   والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس  بنكالالفئة الثانية لرأس المال، وتتضمن األدوات الصادرة عن

 صرفللمالمال، وفائب األسهم الناتج من إصدار الفئة الثانية لرأس المال، واألدوات الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
عامة المحتفظ لمخصصات الوالتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس المال، وا

بها مقابل الخسائر غير محددة على التمويل وإحتياطي إعادة تقييم األصول من إعادة تقييم الموجودات الثابتة وأغراب 
 األدوات والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة الثانية لرأس المال.

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

. تنص اللوائح على أوزان مخاطر أعلى لبعب 2018إلى  2015المفعول على مراحل من خالل الترتيبات االنتقالية من 
ت التنظيمية مطلوبة لبعب البنود كالشهرة على حقوق خدمة الرهونات، التعرضات التي تفوق الحدود الجوهرية. إن هذه التسويا

وموجودات الضرائب المؤجلة، واحتياطي تحوط التدفقات النقدية، والربح من بيع معامالت التورق ذات الصلة، وأصول 
المتبادلة في اسهم الخاصة، وإجمالي الحيازات  المصرفومطلوبات صندوق منافع التقاعد المحددة، واالستثمار في أسهم 

المؤسسات المصرفية والمالية، واالستثمار في أسهم المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي، 
من أسهم حقوق الملكية العادية الصادرة لرأس مال المؤسسة، واستثمارات جوهرية  %10أكثر من  المصرفوحيث ال يملك 

 صرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي.في رأس مال المؤسسات الم
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   )يتبع( . إدارة رأس المال37
 
 

 ، و يتم تحديد الموجودات الموزونة بالمخاطرالصيرفةيتم تصنيف عمليات المصرف على أساس دفاتر متاجره أو ضمن دفاتر 
المستويات المختلفه للمخاطر المرتبطة بتعرضات الموجودات المضمنّة والغير مضمنّة بناءاً على متطلبات محددة بحيث تعكس 

  في البيانات المالية.
 

 ديسمبر هو كما يلي : 31وضع رأس مال المجموعة التنظيمي كما في 
 

2016  2017  

    
 ات الموزونة بالمخاطرتعرضمجموع ال 7,911,983  4.454.973

    
    

 األولى  العادية الملكية حقوق فئة  1.340.550  1.036.135
 (1) اإلضافية فئة 7,304  4.979

 المال لرأس ولىاأل الفئة 1.347.854  1.036.135
 المال لرأس الثانية الفئة 27,096  17.909

    
 التنظيمي المال رأس إجمالي 1.374.950  1.059.023

    
 بالمخاطر الموزونة الموجودات إجمالي من مئوية كنسبة التنظيمي المال رأس إجمالي 17.36%  23.77%

    
 

 
ن خالل م المجموعةسعى تتـ عتبر المتطلبات الرقابية محركاً أساسياً في تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة. 

 لمجموعةا في إدارة رأس المال إلى زيادة العائد المعّدل على المخاطر وإستيفاء جميع المتطلبات الرقابية. إن سياسة اسياسته
التزمت المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة  في تخصيص رأس المال خاضعة لمراجعة دورية من قبل مجلس اإلدارة.

 علق بنسبة كفاية رأس المال الموحدة خالل السنة.خارجياً من قبل مصرف البحرين المركزي فيما يت
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 التخصيصات. 38

 وي :نعلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الس يقترح مجلس اإلدارة التخصيصات التالية، بشرط الحصول

  ؛في شكل نقدمليون دوالر أمريكي  85لتبلو من رأس المال المدفوع  %8.71أرباح أسهم بنسبة 

  دوالر امريكي للزكاة للسنةألف  787تخصيص مبلو.  
 

 
 أرقام المقارنة. 39

تم إعادة تصنيف بعب أرقام المقارنة للسنة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرب السنة الحالية. إعادة التصنيف هذه لم 
ً  ، أو حقوق الملكيةالسنة تؤثر على أرباح  .المعلنة سابقا




