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اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم األثنين 
٢٨ رجب ١٤٤١ ه، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ م عبر   وسائل   اإلتصال  

 اإللكترونية، وذلك للنظر في جدول األعمال التالي بيانه.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون االجتماع الثاني 
يوم األثنين ٦ من شعبان ١٤٤١ ه، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ م، على 

أن ينعقد االجتماع الثالث إذا اقتضى األمر يوم األثنين ١٣ شعبان 
١٤٤١، الموافق ٦ إبريل ٢٠٢٠ م، في نفس الزمان والمكان.
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الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٥

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩م.  .١

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.  .٢

اإلســتماع إلــى تقريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية عــن التدقيــق فــي أعمــال المجموعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر   .3
٢٠١٩م.

اإلستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩م.  .4

مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.  .5

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٩م على النحو التالي:  .6
ترحيل مبلغ 8،٠١١،٠٠٠ دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني. أ(   

اعتمــاد مبلــغ 5٠٠،٠٠٠ دوالر أمريكــي ألعمــال الخيــر ومؤسســات المجتمــع المدنــي ومبلــغ 568،٠٠٠ دوالر امريكــي  ب(   
الــزكاة. لصنــدوق 

توزيــع أربــاح نقديــة عــن كافــة األســهم العاديــة حســب ســجل المســاهمين كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه بنســبة  ت(   
ــغ  ــة( بمبل ــدا أســهم الخزين ــا ع ــد )م 5,57% مــن القيمــة االســمية للســهم بواقــع ٠،٠١48 دوالر أمريكــي للســهم الواح

إجمالــي وقــدره حوالــي 5٠ مليــون دوالر أمريكــي.
 

التاريخ الحدث

٢٦ مارس ٢٠٢٠ آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

٢٩ مارس ٢٠٢٠  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

3٠ مارس ٢٠٢٠ يوم االستحقاق لألسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

3١ مارس ٢٠٢٠ يوم االستحقاق في بورصة الكويت
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

١3 أبريل ٢٠٢٠ يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

  
ترحيل مبلغ ٢١,٠٢٩,٢٠٠ دوالر أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم. ث(   

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باعتماد مبلغ ٢.٢ مليون دوالر أمريكي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.  .7

مناقشــة تقريــر الحوكمــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٩م والتــزام المجموعــة بمتطلبــات الحوكمــة الصــادرة   .8
ــه. عــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ومصــرف البحريــن المركــزي والمصادقــة علي

تفويــض مجلــس اإلدارة فــي اتخــاذ كافــة القــرارات والموافقــة والترخيــص ألي عمليــات جــرت خــال الســنة الماليــة المنتهيــة مــع   .٩
أي أطــراف ذات عاقــة أو مــع مســاهمين رئيســيين فــي المجموعــة كمــا هــو مبيــن فــي توضيــح رقــم ٢6 مــن البيانــات الماليــة 
والمصادقــة عليهــا كمــا هــو مبيــن فــي تقريــر مجلــس اإلدارة المعــروض علــى الجمعيــة وايضاحــات البيانــات الماليــة تماشــيًا مــع 

المــادة )١8٩( مــن قانــون الشــركات البحرينــي.

إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المســؤولية عــن كل مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر   .١٠
٢٠١٩م. 

الموافقــة علــى تعيين/إعــادة تعييــن مدققــي حســابات المجموعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠م،   .١١
المركــزي(.  البحريــن  علــى موافقــة مصــرف  الحصــول  )شــريطة  أتعابهــم  بتحديــد  اإلدارة  وتفويــض مجلــس 

ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة )٢٠7( من قانون الشركات التجارية.  .١٢

جاسم محمد الصديقي 
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة 

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

حضرات السادة المساهمين،

بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.، يسرني أن أقدم لحضراتكم النتائج المالية للمجموعة للسنة 
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. لم يكن عام ٢٠١٩ مجرد فترة أخرى من الربحية واألداء القوي عبر كافة أنشطة المجموعة 

فحسب، ولكن أيضا كان يصادف استكمال العام العشرين من تاريخ مجموعة جي إف إتش المالية.

على مدى العشرين عاما الماضية، خضعت مجموعة جي إف إتش لمرحلة تحول هائلة، شهدت خاللها تفعيل استراتيجيتها 
الديناميكي في خطوط أعمالها والسعي لتحقيق القيمة. ومن ثم، فقد قمنا بتأسيس خطوط أعمال  التنويع  الهادفة إلى 
تهدف لتحقق عوائد مجزية، وهي تشمل حاليا نشاط إدارة االستثمار، الصيرفة التجارية، التطوير العقاري، الخزينة واالستثمارات 
الخاصة. وبغرض تحقيق أقصى قدر من القيمة، قمنا بخوض استثمارات في مجموعة متنوعة من فئات األصول، والقطاعات 
واألسواق، إضافة إلى السعي للتعرف على فرص واعدة في األسواق اإلقليمية وعلى نطاق أوسع في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، الهند، أوروبا والواليات المتحدة. فعلى سيبل المثال، بدأنا في تدشين عمليات في المملكة العربية 

السعودية، كما أسسنا منصات استثمارية متخصصة تتيح لنا التوسع في أنشطتنا على مستوى المنطقة.

الجدير بالذكر أيضا أن عام ٢٠١٩ يمثل العام الخامس على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة مكاسب كبيرة وتعزز من وضعها 
المالي. باإلضافة إلى ذلك، فقد ساهمت إنجازات المجموعة وشركاتها التابعة في ترسيخ وضع المجموعة كواحدة من كبرى 
المجموعات المالية في المنطقة، فضاًل عن تعزيز الثقة في قدرتها على تحقيق تطلعات المستثمرين والمساهمين، على 
الرغم من تحديات السوق التي ألقت بظاللها على أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واألسواق العالمية على 

حد سواء.

بلغت قيمة إجمالي اإليرادات الموحدة للمجموعة ما مقداره ٣٣5.٦٩ مليون دوالر أمريكي، مقارنة بما مقداره ٢٨٦.١7 مليون 
دوالر أمريكي في عام ٢٠١٨، مما يعكس ارتفاعا جيدا في اإليرادات بنسبة ١7.٣% عاما تلو اآلخر. يأتي هذا النمو نتيجة للنجاح 
المتواصل الذي تحقق على صعيد خطوط أعمال المجموعة، باإلضافة إلى التركيز على االستثمارات واألنشطة التي تدعم 
تحقيق الدخل المطرد. يعزى ارتفاع قيمة اإليرادات جزئيا إلى األداء القوي إلدارة االستثمار بالمجموعة وأيضا األنشطة العقارية 
وأنشطة الخزينة. األهم من ذلك، أننا، وبفضل هذه النتائج الجيدة، تمكنا من تنفيذ عمليات تخارج مربحة، بلغت قيمتها ١٠٠ 

مليون دوالر أمريكي خالل العام.

لقد كان لفريقنا المتمرس دورًا كبيرًا وهامًا في إنجاح استراتيجية المجموعة، بالنظر إلى قدرتهم الفائقة على تحديد الفرص 
االستثمارية الجديدة المدرة للدخل، واستخالص القيمة من األصول القائمة، مما أدى إلى تحقيق عوائد كبيرة ونتائج قوية خالل 
عام ٢٠١٩. كما سجلت المجموعة خالل العام ربحا صافيا موحدا بقيمة ٦7.١٩ مليون دوالر أمريكي مقارنة بما مقداره ٠5.١١5 
مليون دوالر أمريكي خالل العام السابق، بانخفاض بنسبة ٤١.٦%، وربح صافي يؤول إلى المساهمين بقيمة ٨٠.١١ مليون 

دوالر أمريكي، مقارنة بما مقداره ١١٤.٠٨ مليون دوالر أمريكي في العام السابق، بانخفاض بنسبة ٢٩.٨%.

ارتفعت قيمة إجمالي أصول المجموعة خالل العام من ٤.٩٩ مليار دوالر أمريكي في عام ٢٠١٨ إلى 5.٩5 مليار دوالر أمريكي 
في عام ٢٠١٩. من جانب آخر فقد ارتفع إجمالي أصول المجموعة باإلضافة إلى الصناديق الخاضعة لإلدارة من ٨.5 مليار دوالر 
إلى ١٠ مليار دوالر في عام ٢٠١٩. كما اختتمت المجموعة العام بمعدل مالءة مالية بنسبة بلغت ١٣.٩٦% ومعدل عائد على 
حقوق الملكية بنسبة 7.٨%، بما يؤكد األداء المالي اإليجابي والمستدام للمجموعة. كما شهد العام تحسنا كبيرا في وضع 
السيولة في جي إف إتش، حيث تمكنت المجموعة من جمع أكثر من ١.5 مليار دوالر أمريكي بالرغم من أوضاع السوق المليئة 
بالتحديات، مما سيمكن المجموعة من المضي في مواصلة النمو واالستثمار. كما تمكنت المجموعة من تحقيق المزيد من 

التحسينات على ميزانيتها العمومية خالل عام ٢٠١٩، باإلضافة إلى تحسين ملف المطلوبات بالمجموعة. 
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لقد كان للجهود التي قمنا بها تجاه تنفيذ استراتيجيتنا بشكل فعال أثرا كبيرا في تعزيز ثقة السوق في المجموعة، التي تم 
إعادة تأكيد تصنيفها من قبل عدد من وكاالت التصنيف العالمية ومن بينها، وكالة فيتش العالمية، التي احتفظت بتصنيف 
المجموعة عند المستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد جاء هذا التصنيف على خلفية الهدف الذي تسعى إليه إدارة 
المجموعة، أال وهو إعادة صياغة نموذج األعمال الخاص بها والتركيز بشكل أكبر على إنجاز استثمارات مدرة للدخل ومنخفضة 
المخاطر، وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمين. ومع األخذ في االعتبار الربحية العالية للمجموعة وارتفاع معدل السيولة بها، 
فقد تمت إعادة تأكيد تصنيفات المجموعة من قبل وكالتي كابيتال إنتليجنس والوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف بمستوى 
“BB”، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبنهاية العام، حصلت المجموعة على التصنيف االئتماني بالمستوى “B” كمصدر طويل 

األجل، وذلك من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية.

في إطار مواصلة تحقيق أدائنا المالي والنمو، وتماشيا مع سياسة توزيع األرباح بالمجموعة، يوصي مجلس إدارة المجموعة 
بإجراء توزيعات أرباح نقدية لمساهمينا. 

كما تمت مناقشة عدد من التوصيات األخرى للمجلس خالل اجتماع الجمعية العامة للمجموعة والذي انعقد بنجاح في شهر 
ديسمبر ٢٠١٩ حيث تم منح عدد من الموافقات الهامة من قبل المساهمين، شملت الموافقة على توصية مجلس اإلدارة 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار صكوك تصل قيمتها إلى 5٠٠ مليون دوالر أمريكي من خالل إصدار واحد أو أكثر، الموافقة 
على تعيين صانع سوق للسنة المالية ٢٠١٩ وحتى حلول اجتماع الجمعية العامة للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. كما وافق 
المساهمون على استخدام ما قيمته ١٤٠ مليون سهم، بما يمثل ٣.٨% من إجمالي األسهم الصادرة لجي إف إتش، وذلك 

بغرض االستحواذ االستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية، بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي.

شهد عام ٢٠١٩ استكمال المجموعة ألول عقدين من تاريخ عملياتها، مع التطلع إلى استقبال عام واعد آخر في ٢٠٢٠ واستكمال 
٢٠ عاما أخرى من التميز والنجاح، بفضل موظفينا األكفاء، الذين يمنحونها القوة من خالل إخالصهم ومثابرتهم وخبرتهم في 
مواجهة تحديات السوق، وأيضا بفضل شركائنا ومستثمرينا ومساهمينا، الذين بفضل ثقتهم وتعاونهم ما كان لنا أن نحقق 

هذا التقدم والنجاح.

في الختام، أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى فريق اإلدارة وجميع موظفي جي إف إتش ألدائهم المتميز خالل هذا العام. كما 
أود أن أعرب عن بالغ التقدير واالمتنان لمساهمينا ومستثمرينا لثقتهم المتواصلة في جي إف إتش واستراتيجيتنا وقدرتنا 

على تحقيق تطلعاتهم. 

كما نتقدم بعظيم الشكر واالمتنان إلى السادة مصرف البحرين المركزي لدعمهم المستمر وتوجيهاتهم السديدة، وإلى حكومة 
مملكة البحرين تحت القيادة الرشيدة لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى حفظه الله ورعاه عاهل مملكة البحرين، 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله وإلى صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وباستكمال ٢٠ عاما من تاريخنا الحافل، وفيما يوشك عام ٢٠١٩ على االنتهاء، فإننا على ثقة في قدرتنا على تحقيق عام آخر 
من التقدم والتنويع المتواصل، ونتطلع إلى إعالمكم بأحدث التطورات حول تقدمنا وأنشطتنا ونجاحاتنا خالل العام المقبل 

بمشيئة الله.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جاسم الصديقي

رئيس مجلس اإلدارة
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مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر 
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بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

بيان المركز المالي الموحد
3١ ديسمبرإيضاحكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

٢٠١٩
٣١ ديسمبر

٢٠١٨
 الموجودات

٦٣٦٢.٣٤5٣٤١.5٦7نقد وأرصدة لدى البنوك
7١.5٨٨.٦٦١٨١٨.٠٠٠محفظة الخزينة

٨١.٢7٢.777١.٢٠٨.٩٤7موجودات التمويالت
٩١.٨٠٦.٠٠٩١.٨٤٠.٠١٠عقارات استثمارية

١٠٢٦٨.١75٢٣٤.٠١٢استثمارات الملكية الخاصة
١١٩٦.5٠777.٦٤٤استثمارات مشتركة

١٢١٠١.٢١٣١٤7.١٤١موجودات محتفظ بها لغرض البيع
١٣٤٢٤.١٤٦٢٢٩.١٤٢ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدم ا

١٤٢5.٤٤٠٩٢.٩٠٢ممتلكات ومعدات
٥.٩٤٥.٢٧3٤.٩٨٩.٣٦5مجموع الموجودات

المطلوبات
7٠.٨5٨٤٦.٦٣٩أموال العمالء

١5٢.٤٤7.٢٤٩١.٦٢٨.٣٨٩إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد
١٤7.٤٨7١77.٩٠٦حسابات جارية للعمالء

١٦٢7٩.٤١٨٢5٦.١٣7تمويالت ألجل
١٢٣٩.٩٣٦٤٢.7٤٩مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع

١7٤٤٨.٩٠٩5١7.٨57مطلوبات أخرى
3.٤33.8٥٧٢.٦٦٩.٦77مجموع المطلوبات

١8١.٢١8.٥٤٥٨٩٦.٩١٠حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

١٩٩75.٦٣٨٩75.٦٣٨رأس المال
) ٨5.٤٢٤ () 7٣.٤١٩ (١٩أسهم خزينة

١٢5.٣١٢١١7.٣٠١احتياطي قانوني
) ٤.7٢5 () ٤.٨٣١ (احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

) ٤٣.٣٨٠ () ٢٩.٤٢5 (احتياطي تحويل العمالت األجنبية
١٠.٠7٠٩٨.٣١٨أرباح مستبقاة

٢٠١.١٩٨١.٠٨٦احتياطي أسهم منحة
١.٠٠٤.٥٤3١.٠5٨.٨١٤مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

٢٦٢.٩٣٢٣٢٣.٤٠٨حصص غير مسيطرة
١٢٢5.٣٩٦٤٠.55٦حصص غير مسيطرة محتفظ بها للبيع

١.٢٩٢.8٧١١.٤٢٢.77٨مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق 
٥.٩٤٥.٢٧3٤.٩٨٩.٣٦5الملكية وحصص غير مسيطرة

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في ١٢ فبراير ٢٠٢٠ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

هشام الريسأحمد بن خليفة آل خليفةجاسم الصديقي
الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان الدخل الموحد 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

بيان الدخل الموحد
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

/ بآالف الدوالرات األمريكية
٢٠١٩٢٠١٨إيضاح

العمليات المستمرة
إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية

٢.٨٨٠٢.57٢إدارة األصول
٩٢.٩7١٤٠.١٠٠إيرادات متعلقة بالصفقات

٩٥.8٥١٤٢.٦7٢
إيراد الخدمات المصرفية التجارية

٨٣.١١٣7٠.٤٦5إيراد التمويل
٢7.٩٢٤٢٣.٢٢٠إيراد الخزينة واالستثمار
١5.١٨٩7.5٣٩الرسوم وإيرادات أخرى

)٢٢.٨١7() ٤٠.٠١٨ (١٨مطروحا : العائد لحاملي حسابات االستثمار
)٢٣.٠5٠()١٨.٤١٨(مطروحا : مصروفات التمويل

٦7.7٩٠55.٣57
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة

١٠.٥٢٠١7.7٣١إيراد االستثمار المباشر، صافي
٢٢٢٩.٤٠٦٣5.٣٠٠إيراد متعلق بإعادة الهيكلة

١.٩5٩١.٠٩٨أرباح أسهم من االستثمارات المشتركة
٤١.88٥5٤.١٢٩

إيراد العقارات
٣7.٨7٢5.٨5١التطوير والبيع

٢.5٤٣٢.7٤١اإليجار والدخل التشغيلي
٤٠.٤١٥٨.5٩٢

إيراد الخزينة وإيرادات أخرى
٢٤.٠٨١١.٤٤٦إيراد التمويل

٤٨.٦٠٦7.٣٤١أرباح أسهم وصافي ربح من استثمارات الخزينة
77.٨٤7-إيراد من تسوية مطلوبات

١7.٠5٩٣٨.7٨٦إيرادات أخرى، صافي
8٩,٧٤٦١٢5,٤٢٠

33٥.٦8٧٢٨٦.١7٠مجموع اإليرادات

٢٣5٠.5٩٠5٣.١٣5تكلفة الموظفين
٢٤5١.٨٤5٦٤.٣77مصروفات تشغيلية أخرى

١١١.٣٣٠٣٩.5٣٤مصروفات التمويل
٢55٤.٢٦٤١7.٦١٤مخصصات انخفاض قيمة الموجودات

٢٦8.٠٢٩١7٤.٦٦٠مجموع المصروفات
٦٧.٦٥8١١١.5١٠ربح من العمليات المستمرة

)خسارة( / ربح من موجودات محتفظ بها لغرض البيع ومن العمليات
٣.5٣٩)٤٦7(١٢غير المستمرة، صافي

٦٧.١٩١١١5.٠٤٩ربح السنة

العائد إلى:
٨٠.١٠٨١١٤.٠7٦مساهمي البنك

٩7٣)١٢.٩١7(حصص غير مسيطرة
٦٧.١٩١١١5.٠٤٩

العائد على السهم
٢.3٧٣.٢٢العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

العائد على السهم – العمليات المستمرة
٢.3٩٣.١٢العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

هشام الريسأحمد بن خليفة آل خليفةجاسم الصديقي
الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

مجموع
حقوق
الملكية

حصص غير
مسيطرة

محتفظ بها للبيع
حصص غير
مسيطرة

المنسوب  لمســــــــــــــــــاهمي  البنك

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / 

بآالف الدوالرات األمريكية
المجموع

احتياطي
أسهم
منحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل العمالت 

األجنبية

احتياطي
القيمة
العادلة

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

رأس
المال

١.٤٢٢.77٨ ٤٠.55٦ ٣٢٣.٤٠٨ ١.٠5٨.٨١٤ ١.٠٨٦ ٩٨.٣١٨ )٤٣.٣٨٠( )٤.7٢5( ١١7.٣٠١ )٨5.٤٢٤( ٩75.٦٣٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩*

٦7.١٩١ - )١٢.٩١7( ٨٠.١٠٨ - ٨٠.١٠٨ - - - - - ربح السنة

)١٠٦( - - )١٠٦( - - - )١٠٦( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

٦٧.٠8٥ - )١٢.٩١٧( 8٠.٠٠٢ - 8٠.١٠8 - )١٠٦( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - - )55.٠٠٠( - - - - 55.٠٠٠ أسهم منحة صادرة

- - - - ٤.٤5١ - - - 5٠.5٤٩ ) 55.٠٠٠ ( إلغاء أسهم خزينة

)٣٠.٠٠٠( - - )٣٠.٠٠٠( - )٣٠.٠٠٠( - - - - - أرباح أسهم معلنة

)٢.٤٤٢( - )٢٢٣( )٢.٢١٩( - )٢.٢١٩( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

١١٢ - - ١١٢ ١١٢ - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين

)١٨٣.١7٤( - - )١٨٣.١7٤( - - - - - )١٨٣.١7٤( - شراء أسهم خزينة

١5٠.٠7٣ - - ١5٠.٠7٣ - )٢٦.5٩٦( - - - ١7٦.٦٦٩ - بيع أسهم خزينة

)٣٢.٠٣٩( - - )٣٢.٠٣٩( - - - - - )٣٢.٠٣٩( - شراء أسهم خزينة لبرنامج حوافز الموظفين

)٩٢.٠٠٠( - )٤٠.5٨٨( )5١.٤١٢( - )5١.٤١٢( - - - - - استحواذ حصة غير مسيطرة بدون تغير نسبة السيطرة

- - - - - )٨.٠١١( - - ٨.٠١١ - - المحول إلى االحتياطي القانوني

7.٢٠7 - )٦.7٤٨( ١٣.٩55 - - ١٣.٩55 - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية

)١٤.7٢٩( )١5.١٦٠( - ٤٣١ - ٤٣١ - - - - - بيع شركة تابعة محتفظ بها لغرض البيع

١.٢٩٢.8٧١ ٢٥.3٩٦ ٢٦٢.٩3٢ ١.٠٠٤.٥٤3 ١.١٩8 ١٠.٠٧٠ )٢٩.٤٢٥( )٤.83١( ١٢٥.3١٢ )٧3.٤١٩( ٩٧٥.٦38 الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

مجموع
حقوق
الملكية

حصص غير
مسيطرة

محتفظ بها للبيع
حصص غير
مسيطرة

المنسوب  لمســــــــــــــــــاهمي  البنك

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / 

بآالف الدوالرات األمريكية
المجموع

احتياطي
أسهم
منحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل العمالت 

األجنبية

احتياطي
القيمة
العادلة

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

رأس
المال

١.٤٢٢.77٨ ٤٠.55٦ ٣٢٣.٤٠٨ ١.٠5٨.٨١٤ ١.٠٨٦ ٩٨.٣١٨ )٤٣.٣٨٠( )٤.7٢5( ١١7.٣٠١ )٨5.٤٢٤( ٩75.٦٣٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩*

٦7.١٩١ - )١٢.٩١7( ٨٠.١٠٨ - ٨٠.١٠٨ - - - - - ربح السنة

)١٠٦( - - )١٠٦( - - - )١٠٦( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

٦٧.٠8٥ - )١٢.٩١٧( 8٠.٠٠٢ - 8٠.١٠8 - )١٠٦( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - - )55.٠٠٠( - - - - 55.٠٠٠ أسهم منحة صادرة

- - - - ٤.٤5١ - - - 5٠.5٤٩ ) 55.٠٠٠ ( إلغاء أسهم خزينة

)٣٠.٠٠٠( - - )٣٠.٠٠٠( - )٣٠.٠٠٠( - - - - - أرباح أسهم معلنة

)٢.٤٤٢( - )٢٢٣( )٢.٢١٩( - )٢.٢١٩( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

١١٢ - - ١١٢ ١١٢ - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين

)١٨٣.١7٤( - - )١٨٣.١7٤( - - - - - )١٨٣.١7٤( - شراء أسهم خزينة

١5٠.٠7٣ - - ١5٠.٠7٣ - )٢٦.5٩٦( - - - ١7٦.٦٦٩ - بيع أسهم خزينة

)٣٢.٠٣٩( - - )٣٢.٠٣٩( - - - - - )٣٢.٠٣٩( - شراء أسهم خزينة لبرنامج حوافز الموظفين

)٩٢.٠٠٠( - )٤٠.5٨٨( )5١.٤١٢( - )5١.٤١٢( - - - - - استحواذ حصة غير مسيطرة بدون تغير نسبة السيطرة

- - - - - )٨.٠١١( - - ٨.٠١١ - - المحول إلى االحتياطي القانوني

7.٢٠7 - )٦.7٤٨( ١٣.٩55 - - ١٣.٩55 - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية

)١٤.7٢٩( )١5.١٦٠( - ٤٣١ - ٤٣١ - - - - - بيع شركة تابعة محتفظ بها لغرض البيع

١.٢٩٢.8٧١ ٢٥.3٩٦ ٢٦٢.٩3٢ ١.٠٠٤.٥٤3 ١.١٩8 ١٠.٠٧٠ )٢٩.٤٢٥( )٤.83١( ١٢٥.3١٢ )٧3.٤١٩( ٩٧٥.٦38 الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٩



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٢٦

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١7 / بآالف الدوالرات األمريكية

مجموع
حقوق
الملكية

حصص غير
مسيطرة 

محتفظ بها 
للبيع

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب   لمســـــــاهمي   البنك
 بيان التغيرات في حقوق 

الملكية الموحد 
المجموعللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ األمريكية

احتياطي 
 أسهم
منحة

أرباح مستبقاة

احتياطي
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطي
القيمة العادلة

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

عالوة إصدار
أسهم

رأس
المال

١.٤٩5.7٩٣ - ٣٤5.77٠ ١.١5٠.٠٢٣ ١.٠٢٦ ١٢٢.٨٢5 - - ١٠5.٨٩٣ )5٨,٤١7( ٣.٠5٨ ٩75,٦٣٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ )المعلن سابقًا(

)٢٩.٦7٨( - )١٣.٠٩٢( )١٦.5٨٦( - )١٦.5٨٦( - - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )٣٠(

)٩٦5( - - )٩٦5( - )٩٦5( - - - - - -  أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم
 )٣٠( من قبل شركات زميلة

١.٤٦5.١5٠ - ٣٣٢.٦7٨ ١.١٣٢.٤7٢ ١.٠٢٦ ١٠5.٢7٤ - - ١٠5.٨٩٣ )5٨,٤١7( ٣.٠5٨ ٩75,٦٣٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ )معدل(

١١5.٠٤٩ - ٩7٣ ١١٤.٠7٦ - ١١٤.٠7٦ - - - - - - ربح السنة

)5٨.7١١( - )١5.٣٣١( )٤٣.٣٨٠( - - )٤٣.٣٨٠( - - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية

)٤.7٢5( - - )٤.7٢5( - - - )٤.7٢5( - - - - تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

5١.٦١٣ - )١٤.٣5٨( ٦5.٩7١ - ١١٤.٠7٦ )٤٣.٣٨٠( )٤.7٢5( - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)٨٢.٤١٢( - - )٨٢.٤١٢( - )٨٢.٤١٢( - - - - - - أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١7

)٢.٩5٤( - )5٢٢( )٢.٤٣٢( - )٢.٤٣٢( - - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

)٨٢٨( - )٨٠٤( )٢٤( - )٢٤( - - - - - - إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة

٢٢٠ - ٩٨ ١٢٢ ٦٠ ٦٢ - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين

- - - - - )١١.٤٠٨( - - ١١.٤٠٨ - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

)١٦٠.٩7٣( - - )١٦٠.٩7٣( - - - - - )١٦٠.٩7٣( - - شراء أسهم خزينة

١٠٦.٠٩٠ - - ١٠٦.٠٩٠ - )٢٤.٨١٨( - - - ١٣٣.٩٦٦ )٣.٠5٨( - بيع أسهم خزينة

٤٦.٨7٢ ٤٠.55٦ ٦.٣١٦ - - - - - - - - - حصص غير مسيطرة ناتجة من االستحواذ على شركات 
تابعة

١.٤٢٢.77٨ ٤٠.55٦ ٣٢٣.٤٠٨ ١.٠5٨.٨١٤ ١.٠٨٦ ٩٨.٣١٨ )٤٣.٣٨٠( )٤.7٢5( ١١7.٣٠١ )٨5.٤٢٤( - ٩75,٦٣٨ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٢٧

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١7 / بآالف الدوالرات األمريكية

مجموع
حقوق
الملكية

حصص غير
مسيطرة 

محتفظ بها 
للبيع

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب   لمســـــــاهمي   البنك
 بيان التغيرات في حقوق 

الملكية الموحد 
المجموعللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ األمريكية

احتياطي 
 أسهم
منحة

أرباح مستبقاة

احتياطي
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطي
القيمة العادلة

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

عالوة إصدار
أسهم

رأس
المال

١.٤٩5.7٩٣ - ٣٤5.77٠ ١.١5٠.٠٢٣ ١.٠٢٦ ١٢٢.٨٢5 - - ١٠5.٨٩٣ )5٨,٤١7( ٣.٠5٨ ٩75,٦٣٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ )المعلن سابقًا(

)٢٩.٦7٨( - )١٣.٠٩٢( )١٦.5٨٦( - )١٦.5٨٦( - - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )٣٠(

)٩٦5( - - )٩٦5( - )٩٦5( - - - - - -  أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم
 )٣٠( من قبل شركات زميلة

١.٤٦5.١5٠ - ٣٣٢.٦7٨ ١.١٣٢.٤7٢ ١.٠٢٦ ١٠5.٢7٤ - - ١٠5.٨٩٣ )5٨,٤١7( ٣.٠5٨ ٩75,٦٣٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ )معدل(

١١5.٠٤٩ - ٩7٣ ١١٤.٠7٦ - ١١٤.٠7٦ - - - - - - ربح السنة

)5٨.7١١( - )١5.٣٣١( )٤٣.٣٨٠( - - )٤٣.٣٨٠( - - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية

)٤.7٢5( - - )٤.7٢5( - - - )٤.7٢5( - - - - تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

5١.٦١٣ - )١٤.٣5٨( ٦5.٩7١ - ١١٤.٠7٦ )٤٣.٣٨٠( )٤.7٢5( - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)٨٢.٤١٢( - - )٨٢.٤١٢( - )٨٢.٤١٢( - - - - - - أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١7

)٢.٩5٤( - )5٢٢( )٢.٤٣٢( - )٢.٤٣٢( - - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

)٨٢٨( - )٨٠٤( )٢٤( - )٢٤( - - - - - - إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة

٢٢٠ - ٩٨ ١٢٢ ٦٠ ٦٢ - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين

- - - - - )١١.٤٠٨( - - ١١.٤٠٨ - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

)١٦٠.٩7٣( - - )١٦٠.٩7٣( - - - - - )١٦٠.٩7٣( - - شراء أسهم خزينة

١٠٦.٠٩٠ - - ١٠٦.٠٩٠ - )٢٤.٨١٨( - - - ١٣٣.٩٦٦ )٣.٠5٨( - بيع أسهم خزينة

٤٦.٨7٢ ٤٠.55٦ ٦.٣١٦ - - - - - - - - - حصص غير مسيطرة ناتجة من االستحواذ على شركات 
تابعة

١.٤٢٢.77٨ ٤٠.55٦ ٣٢٣.٤٠٨ ١.٠5٨.٨١٤ ١.٠٨٦ ٩٨.٣١٨ )٤٣.٣٨٠( )٤.7٢5( ١١7.٣٠١ )٨5.٤٢٤( - ٩75,٦٣٨ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٢8

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١7 / بآالف الدوالرات األمريكية

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

٢٠١٩٢٠١٨

أنشطة العمليات
٦٧.١٩١١١5.٠٤٩ربح السنة

تعديالت على:
)٨.5٠٠()٩٢.٩7١(إيراد عائد إلى دخل بالصفقات

)٢٠.٦٨٦()٢٢.١٣٣(إيراد الخدمات المصرفية التجارية
)٨.٨5٩()١٢.٣٤٤(إيراد من استثمارات الملكية الخاصة

)7.٣٤١()٤٨.٦٠٦(إيراد من أرباح األسهم وربح / )خسارة( من استثمارات الخزينة
)٤٣٤(٢.٢٦٤خسائر/ )أرباح( صرف العمالت األجنبية

)١١٣.١٤7()٢٩.٤٠٦(إيراد متعلق بإعادة الهيكلة
)٦.٩٠٢(-إيرادات أخرى

١٢٩.7٤٨٦٢.5٨5 مصروفات التمويل
5٤.٢٦٤١7.٦١٤مخصصات انخفاض القيمة

٢.١7٣٢.٠٩٩استهالك وإطفاء
٥٠.١8٠٣١.٤7٨

التغيرات في:
)١٦٨.٢٨٦()٢٨٠.7٠٦(إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من ٣ اشهر(

)٢١.٢٠٩()١٠٨.5٢٤(موجودات التمويل
٩.٤5٨)٢١٣.٢٦٩(موجودات أخرى

)٨.٩١٣()٢7.١7٦(رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد
٢٤.٢١٨7.٢٢٦أموال العمالء

٨١٨.٨٦٠7٦٩.٨٩٣إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية
)١١.7٠١()٣٠.٤٢١(حسابات جارية للعمالء

)٩.٤٤٣(٣٢١.٦٣5حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)١٣٢.١٢٨()٦٨.٩٤٨(ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

٤8٥.8٤٩٤٦٦.٣75صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات
أنشطة االستثمار

)٢.٨١٤()٨٦٠(مدفوعات لشراء معدات
٢.١5٦٢٦.5١٢مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة، صافي

)٢٤٩.5٠٢()٣5٣.٠٠٣(شراء محفظة الخزينة، صافي
١٠٤.5٩١-مقبوضات من بيع شركة تابعة

-٣٨.٨٠5مقبوضات من بيع عقار استثماري
)٢.٩٣١(-شراء عقار استثماري

5.٤٢٦٢5.٣٠٨أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة
)١٣.٠٢١()٢5.7٩٢(مبلغ مدفوع مقدما لتطوير عقارات
)١7.٢7٦(-شراء حصة إضافية في شركة تابعة

)١٢٩.١٣٣()333.٢٦8(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)٩.٨١٠(٢٨.٦١٣مطلوبات التمويالت، صافي
)55.٦٦5()١٠٦.٠7٨(مصروفات تمويل مدفوعة

)7٦.١5١()٣١.٠٣7(أرباح أسهم مدفوعة
-)٩.٠٢٦(استحواذ على حصة غير مسيطرة

)5٤.٨٨٣()٦5.١٤٠(شراء أسهم خزينة، صافي
)١٩٦.5٠٩()١8٢.٦٦8(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

١٤٠.7٣٣)3٠.٠8٧(صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
٣٩7.٦٢٠٢5٦.٨٨7النقد وما في حكمه في ١ يناير

3٦٧.٥33٣٩7.٦٢٠النقد وما في حكمه في 3١ ديسمبر
يتمثل النقد وما في حكمه في: *

  نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين
٢7٨.٢5١٢٨٤.٦٤٩ المركزي والنقد المقيد(

٨٩.٢٨٢١١٢.٩7١إيداعات لدى مؤسسات مالية )أقل من ثالثة أشهر(
3٦٧.٥33٣٩7.٦٢٠

* صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ ٨٩٠.١ آالف دوالر أمريكي )١٣ ديسمبر ٨١٠٢: 7٨٠.١ آالف دوالر أمريكي(.

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٢٩

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١7 / بآالف الدوالرات األمريكية

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

٢٠١٩٢٠١٨

أنشطة العمليات
٦٧.١٩١١١5.٠٤٩ربح السنة

تعديالت على:
)٨.5٠٠()٩٢.٩7١(إيراد عائد إلى دخل بالصفقات

)٢٠.٦٨٦()٢٢.١٣٣(إيراد الخدمات المصرفية التجارية
)٨.٨5٩()١٢.٣٤٤(إيراد من استثمارات الملكية الخاصة

)7.٣٤١()٤٨.٦٠٦(إيراد من أرباح األسهم وربح / )خسارة( من استثمارات الخزينة
)٤٣٤(٢.٢٦٤خسائر/ )أرباح( صرف العمالت األجنبية

)١١٣.١٤7()٢٩.٤٠٦(إيراد متعلق بإعادة الهيكلة
)٦.٩٠٢(-إيرادات أخرى

١٢٩.7٤٨٦٢.5٨5 مصروفات التمويل
5٤.٢٦٤١7.٦١٤مخصصات انخفاض القيمة

٢.١7٣٢.٠٩٩استهالك وإطفاء
٥٠.١8٠٣١.٤7٨

التغيرات في:
)١٦٨.٢٨٦()٢٨٠.7٠٦(إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من ٣ اشهر(

)٢١.٢٠٩()١٠٨.5٢٤(موجودات التمويل
٩.٤5٨)٢١٣.٢٦٩(موجودات أخرى

)٨.٩١٣()٢7.١7٦(رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد
٢٤.٢١٨7.٢٢٦أموال العمالء

٨١٨.٨٦٠7٦٩.٨٩٣إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية
)١١.7٠١()٣٠.٤٢١(حسابات جارية للعمالء

)٩.٤٤٣(٣٢١.٦٣5حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)١٣٢.١٢٨()٦٨.٩٤٨(ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

٤8٥.8٤٩٤٦٦.٣75صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات
أنشطة االستثمار

)٢.٨١٤()٨٦٠(مدفوعات لشراء معدات
٢.١5٦٢٦.5١٢مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة، صافي

)٢٤٩.5٠٢()٣5٣.٠٠٣(شراء محفظة الخزينة، صافي
١٠٤.5٩١-مقبوضات من بيع شركة تابعة

-٣٨.٨٠5مقبوضات من بيع عقار استثماري
)٢.٩٣١(-شراء عقار استثماري

5.٤٢٦٢5.٣٠٨أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة
)١٣.٠٢١()٢5.7٩٢(مبلغ مدفوع مقدما لتطوير عقارات
)١7.٢7٦(-شراء حصة إضافية في شركة تابعة

)١٢٩.١٣٣()333.٢٦8(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)٩.٨١٠(٢٨.٦١٣مطلوبات التمويالت، صافي
)55.٦٦5()١٠٦.٠7٨(مصروفات تمويل مدفوعة

)7٦.١5١()٣١.٠٣7(أرباح أسهم مدفوعة
-)٩.٠٢٦(استحواذ على حصة غير مسيطرة

)5٤.٨٨٣()٦5.١٤٠(شراء أسهم خزينة، صافي
)١٩٦.5٠٩()١8٢.٦٦8(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

١٤٠.7٣٣)3٠.٠8٧(صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
٣٩7.٦٢٠٢5٦.٨٨7النقد وما في حكمه في ١ يناير

3٦٧.٥33٣٩7.٦٢٠النقد وما في حكمه في 3١ ديسمبر
يتمثل النقد وما في حكمه في: *

  نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين
٢7٨.٢5١٢٨٤.٦٤٩ المركزي والنقد المقيد(

٨٩.٢٨٢١١٢.٩7١إيداعات لدى مؤسسات مالية )أقل من ثالثة أشهر(
3٦٧.٥33٣٩7.٦٢٠

* صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ ٨٩٠.١ آالف دوالر أمريكي )١٣ ديسمبر ٨١٠٢: 7٨٠.١ آالف دوالر أمريكي(.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م3٠

بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١7 / بآالف الدوالرات األمريكية  

الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ الحركة خالل السنة الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ 3١ ديسمبر ٢٠١٧

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 :
5٢ ٠.٣5 ١5٠ - - - - - - 5٢ ٠.٣5 ١5٠ شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م( 
٩٣ 7.٠٣ ١٣ - - - - )١٢( )5٣٢( ٦٣7 ٦.٨5 ٩٣ صندوق البشاير

١٦.5٨٨ ٢.٦5 ٦.٢5٤ - - - - - )١٣٣( ١٦.7٢١ ٢.٦5 ٦.٣٠٤ سفانا لالستثمار )ريا ١(
٩.٣٨٦ ٢.٦5 ٣.5٢٩ - - - - - )٣٠٠( ٩.٦٨٦ ٢.٦5 ٣.٦5٢ شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م )ريا 5(
٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ - - - - - - ٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ شركة لوكاتا المحدودة )ريا٦(

٢8.٧٥٢ - - - - )١٢( )٩٦٥( ٢٩.٧٢٩

بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١7 / بآالف الدوالرات األمريكية )يتبع(

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ الحركة خالل السنة الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

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 :
5٢ ٠.٣5 ١5٠ - - - - - - 5٢ ٠.٣٣ ١5٠ شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م( 

٦٣7 ٦.٨5 ٩٣ - - - - )٩( - ٦٤٦ ٦.٩5 ٩٣ صندوق البشاير
١٦.7٢١ ٢.٦5 ٦.٣٠٤ - - - - - )5.٣٢٩( ٢٢.٠5٠ ٢.٦5 ٨.٣١٣ سفانا لالستثمار )ريا ١(

- - - - - - - - )٢٢.٦١٠( ٢٢.5٤٦ ٠.٤7 ٤٨.٠٨٢ جناين القابضة المحدودة )ريا٤(
٩.٦٨٦ ٢.٦5 ٣.٦5٢ - - - - - )٢٠٢( ٩.٨٨٨ ٢.٦5 ٣.7٢٨ شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م )ريا 5(
٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ - - - - - - ٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ شركة لوكاتا المحدودة )ريا٦(

٢٩.7٢٩ - - - - )٩( )٢٨.١٤١( 57.٨١5

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م3١

بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١7 / بآالف الدوالرات األمريكية  

الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ الحركة خالل السنة الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ 3١ ديسمبر ٢٠١٧

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 :
5٢ ٠.٣5 ١5٠ - - - - - - 5٢ ٠.٣5 ١5٠ شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م( 
٩٣ 7.٠٣ ١٣ - - - - )١٢( )5٣٢( ٦٣7 ٦.٨5 ٩٣ صندوق البشاير

١٦.5٨٨ ٢.٦5 ٦.٢5٤ - - - - - )١٣٣( ١٦.7٢١ ٢.٦5 ٦.٣٠٤ سفانا لالستثمار )ريا ١(
٩.٣٨٦ ٢.٦5 ٣.5٢٩ - - - - - )٣٠٠( ٩.٦٨٦ ٢.٦5 ٣.٦5٢ شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م )ريا 5(
٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ - - - - - - ٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ شركة لوكاتا المحدودة )ريا٦(

٢8.٧٥٢ - - - - )١٢( )٩٦٥( ٢٩.٧٢٩

بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١7 / بآالف الدوالرات األمريكية )يتبع(

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ الحركة خالل السنة الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

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 :
5٢ ٠.٣5 ١5٠ - - - - - - 5٢ ٠.٣٣ ١5٠ شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م( 

٦٣7 ٦.٨5 ٩٣ - - - - )٩( - ٦٤٦ ٦.٩5 ٩٣ صندوق البشاير
١٦.7٢١ ٢.٦5 ٦.٣٠٤ - - - - - )5.٣٢٩( ٢٢.٠5٠ ٢.٦5 ٨.٣١٣ سفانا لالستثمار )ريا ١(

- - - - - - - - )٢٢.٦١٠( ٢٢.5٤٦ ٠.٤7 ٤٨.٠٨٢ جناين القابضة المحدودة )ريا٤(
٩.٦٨٦ ٢.٦5 ٣.٦5٢ - - - - - )٢٠٢( ٩.٨٨٨ ٢.٦5 ٣.7٢٨ شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م )ريا 5(
٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ - - - - - - ٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ شركة لوكاتا المحدودة )ريا٦(

٢٩.7٢٩ - - - - )٩( )٢٨.١٤١( 57.٨١5

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م3٢

بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٩ الحركة خالل السنة الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩ 3١ ديسمبر ٢٠١٩

 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 عدد الوحدات
 باآلالف 

الشركة:
5٠ ٠.٣٣ ١5٠ - - - - - - 5٠ ٠.٣٣ ١5٠  شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(
١٠٤ ٨ ١٣ - - - - ١٣ - ٩١ 7.٠٣ ١٣ صندوق البشاير

١٦.57٣ ٢.٦5 ٦.٢5٤ - - - - - - ١٦.57٣ ٢.٦5 ٦.٢5٤ سفانا لالستثمار )ريا ١( # 

٩.١٠٠ ٢.٦5 ٣.٤٣٤ - - - - - - ٩.١٠٠ ٢.٦5 ٣.٤٣٤ شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م
 )ريا 5( # 

٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ - - - - - - ٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣  شركة لوكاتا المحدودة )ريا ٦( #
٢8.٤٦٠ - - - - ١3 - ٢8.٤٤٧

الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١8 الحركة خالل السنة الرصيد في ١ يناير ٢٠١8 3١ ديسمبر ٢٠١8

 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 عدد الوحدات
 باآلالف 

الشركة:
5٠ ٠.٣٣ ١5٠ - - - - )٣( - 5٣ ٠.٣5 ١5٠  شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(
٩١ 7.٠٣ ١٣ - - - - - - ٩١ 7.٠٣ ١٣ صندوق البشاير

١٦.57٣ ٢.٦5 ٦.٢5٤ - - - - - - ١٦.57٣ ٢.٦5 ٦.٢5٤ سفانا لالستثمار )ريا ١( # 

٩.١٠٠ ٢.٦5 ٣.٤٣٤ - - )٦٩٠( - - )٢5٢( ٩.٣5٢ ٢.٦5 ٣.5٢٩ شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م
 )ريا 5( # 

٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ - - - - - - ٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣  شركة لوكاتا المحدودة )ريا ٦( #
٢8.٤٤٧ - - )٦٩٠( - )3( )٢٥٢( ٢8.٧٠٢

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م33

بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٩ الحركة خالل السنة الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩ 3١ ديسمبر ٢٠١٩

 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 عدد الوحدات
 باآلالف 

الشركة:
5٠ ٠.٣٣ ١5٠ - - - - - - 5٠ ٠.٣٣ ١5٠  شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(
١٠٤ ٨ ١٣ - - - - ١٣ - ٩١ 7.٠٣ ١٣ صندوق البشاير

١٦.57٣ ٢.٦5 ٦.٢5٤ - - - - - - ١٦.57٣ ٢.٦5 ٦.٢5٤ سفانا لالستثمار )ريا ١( # 

٩.١٠٠ ٢.٦5 ٣.٤٣٤ - - - - - - ٩.١٠٠ ٢.٦5 ٣.٤٣٤ شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م
 )ريا 5( # 

٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ - - - - - - ٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣  شركة لوكاتا المحدودة )ريا ٦( #
٢8.٤٦٠ - - - - ١3 - ٢8.٤٤٧

الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١8 الحركة خالل السنة الرصيد في ١ يناير ٢٠١8 3١ ديسمبر ٢٠١8

 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 عدد الوحدات
 باآلالف 

الشركة:
5٠ ٠.٣٣ ١5٠ - - - - )٣( - 5٣ ٠.٣5 ١5٠  شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(
٩١ 7.٠٣ ١٣ - - - - - - ٩١ 7.٠٣ ١٣ صندوق البشاير

١٦.57٣ ٢.٦5 ٦.٢5٤ - - - - - - ١٦.57٣ ٢.٦5 ٦.٢5٤ سفانا لالستثمار )ريا ١( # 

٩.١٠٠ ٢.٦5 ٣.٤٣٤ - - )٦٩٠( - - )٢5٢( ٩.٣5٢ ٢.٦5 ٣.5٢٩ شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م
 )ريا 5( # 

٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣ - - - - - - ٢.٦٣٣ ١.٠٠ ٢.٦٣٣  شركة لوكاتا المحدودة )ريا ٦( #
٢8.٤٤٧ - - )٦٩٠( - )3( )٢٥٢( ٢8.٧٠٢

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م3٤

بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخيرية والزكاة الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

٢٠١٩٢٠١٨

 مصادر صندوق األعمال الخيرية والزكاة

٢.٤٣7٢.٩5٤مساهمات من قبل المجموعة

٣٣٦٤٨إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية )إيضاح ٣٠(

٢.٧٧3٣.٠٠٢مجموع المصادر

استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة

)١.٢٠٨()٢.٠٠١(استغالل صندوق األعمال الخيرية والزكاة 

)١.٢٠٨()٢.٠٠١(مجموع االستخدامات

٧٧٢١.7٩٤فائض االستخدامات على المصادر 

٤.٦٣5٢.٨٤١رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع في ١ يناير

٥.٤٠٧٤.٦٣5رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع في 3١ ديسمبر )إيضاح ١٧(

يتمثل في:

٣٨٣75٦زكاة مستحقة

5.٠٢٤٣.٨٨٠صندوق األعمال الخيرية

5.٤٠74.635

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م3٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

تقرير المنشأة  .١
مجموعــة جــي إف إتــش الماليــة ش.م.ب )“البنــك”( شــركة مســاهمة بحرينيــة، تأسســت فــي مملكــة البحريــن فــي ســنة ١٩٩٩   
بموجــب الســجل التجــاري رقــم ٤٤١٣٦ ويعمــل كبنــك اســتثماري إســالمي بالجملــة وفقــًا لترخيــص ممنــوح مــن قبــل مصــرف 
البحريــن المركــزي. إن أســهم البنــك مدرجــة فــي كل مــن ســوق البحريــن لــألوراق الماليــة وســوق الكويــت لــألوراق الماليــة وســوق 

دبــي لــألوراق الماليــة.

تخضــع أنشــطة البنــك ألنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي وإشــراف هيئــة رقابــة شــرعية وفقــًا لدورهــا المنصــوص عليــه فــي   
عقــد التأســيس والنظــام األساســي للبنــك.

تشــتمل أنشــطة البنــك الرئيســية علــى تقديــم خدمــات االستشــارات االســتثمارية ومعامــالت اســتثمارية تتماشــى مــع أحــكام   
ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لــرأي هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك.

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

تشتمل الشركات التابعة الرئيسية التي تم توحيدها في هذه البيانات المالية على:  

 نسبة الملكية بلد التأسيسإسم الشركة التابعة
الفعلية ٢٠١٩

نشاط العمل الرئيسي

إدارة االستثمارات١٠٠%االمارات العربية المتحدةجي إف إتش كابيتال المحدودة

)KHCB( المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب

مملكة البحرين

أعمال مصرفية بالتجزئة٤١.%55

تطوير العقارات١٠٠%شركات مشاريع العرين ش.م.ب )مقفلة(

صناعة اإلسمنت5١.7٢%شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب )مقفلة(

*)MGIC( شركة بوابة المغرب االستثمارية

جزر الكايمن

تطوير العقارات٨٩.٢٦%

تطوير العقارات٨٢.٩٢%شركة مرفأ تونس لالستثمار*

شركة استثمار مدينة نافي مومباي للطاقة، 
وشركة استثمار مدينة مومباي لتكنولوجيا 

المعلومات )معًا ”مشاريع الهند”(*
تطوير العقارات٨٠.٢7%

االستثمار في العقارات5١.١٨%دولة الكويتشركة الخليج القابضة ش.م.ك

 شركة المساحات الجنوبية للتطوير 
تطوير العقارات١٠٠.٠٠%مملكة البحرينالعقاري ش.ش.و*

* راجع إيضاح ٢١

يوجــد لــدى البنــك العديــد مــن الشــركات ذات أغــراض محــدودة وشــركات تابعــة والتــي تــم تأسيســها بهــدف تكاملهــا مــع أنشــطة   
البنــك وشــركاته التابعــة الرئيســية.

األحداث الالحقة  
بعــد نهايــة العــام، قامــت المجموعــة بجمــع ٣٠٠ مليــون دوالر أمريكــي مــن خــالل إصــدار شــهادات صكــوك بمعــدل ربــح يبلــغ   

7.5% ســنويًا، وتســتحق خــالل 5 ســنوات. شــهادات الصكــوك غيــر مضمونــة وهــي، ومدرجــة فــي بورصــة لنــدن.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م3٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

أساس االلتزام  .٢
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات   
الماليــة اإلســالمية وقانــون الشــركات التجاريــة. بالتوافــق مــع متطلبــات هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
اإلســالمية ودليــل األنظمــة الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي، تقــوم المجموعــة بإتبــاع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 
الماليــة ذات العالقــة وذلــك فــي الحــاالت التــي ال يوجــد لهــا معيــار محاســبي صادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات 

اإلســالمية.

أساس اإلعداد  .3
أعــدت البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، فيمــا عــدا قيــاس بعــض االســتثمارات فــي األوراق الماليــة،   
والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة. تصنــف المجموعــة مصروفاتهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد تبعــًا لطريقــة طبيعــة المصــروف. يتــم 
عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بالــدوالر األمريكــي وهــي العملــة المســتعملة مــن قبــل المجموعــة فــي معامالتهــا والعملــة 
المســتخدمة فــي عــرض البيانــات الماليــة. تــم تقريــب جميــع المعلومــات الماليــة المعروضــة بالــدوالر األمريكــي إلــى ألف دوالر، 

فيمــا عــدا المشــار إليــه خــالف ذلــك.

إن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة يتطلــب اســتخدام بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة. كمــا يتطلــب أيضــًا مــن اإلدارة   
تقديــرًا فــي تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة. يتــم مراجعــة التقديــرات والفرضيــات بصــورة مســتمرة. يتــم احتســاب 
التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا هــذا التعديــل وأي فتــرات مســتقبلية متأثــرة. تعتقــد اإلدارة 
أن الفرضيــات المســتخدمة مناســبة، وأن البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة تعــرض المركــز المالــي والنتائــج بشــكل عــادل. 
إن األمــور التــي تتطلــب قــدر كبيــر مــن التقديــر أو التعقيــد أو التــي تتطلــب فرضيــات وتقديــرات مؤثــرة علــى البيانــات الماليــة 

الموحــدة مبينــة فــي إيضــاح )5(.

التغيير في العرض:  
اعتبــارًا مــن ينايــر ٢٠١٩، غيــرت المجموعــة طريقــة وصفهــا وعرضهــا لبيــان المركــز المالــي وبيــان الدخــل لتتوافــق مــع مختلــف   
أنشــطة المجموعــة المولــدة لإليــرادات، وذلــك لتعزيــز اإلفصاحــات، وتمكيــن مســتخدمي البيانــات الماليــة مــن فهــم األنشــطة 
ــة للمجموعــة، ومصــادر  ــاه تشــرح خطــوط العمــل الجوهري ــي للمجموعــة بشــكل أفضــل. الفقــرات والجــداول أدن واألداء المال

ــرادات المرتبطــة بهــا. اإلي

األنشطة:  
األنشــطة الرئيســية للمجموعــة تشــمل: أ( تقديــم فــرص االســتثمار، وإدارة األصــول نيابــة عــن عمالئهــا بصفــة وكيــل ب( تقديــم   
الخدمــات المصرفيــة التجاريــة ج( القيــام بتطويــر وبيــع مشــاريع البنــى التحتيــة والمشــاريع العقاريــة المســتهدفة لتحقيــق عوائــد 
محســنة د( مشــاركة العمــالء فــي االســتثمار، واالحتفــاظ بأصــول ملكيــة اســتراتيجية كمديــر رئيســي. باإلضافــة لذلــك، تقــوم 

المجموعــة بــإدارة محفظــة الخزينــة بهــدف تحقيــق عوائــد أعلــى مــن الفــرص المتوفــرة فــي رأس المــال وأســواق المــال.
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القطاعات  
للقيام باألنشطة المذكورة أعاله، نظمت المجموعة نفسها في وحدات القطاعات التشغيلية التالية:  

الخدمات المصرفية 
االستثمارية:

قطــاع الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، والــذي يركــز بشــكل أساســي علــى أنشــطة حقــوق 
ــة الخاصــة تشــمل االســتحواذ علــى  ــة الخاصــة وإدارة األصــول. أنشــطة حقــوق الملكي الملكي
حصــص فــي شــركات غيــر مدرجــة أو مدرجــة، وذلــك بأســعار أقــل مــن القيمــة المتوقعــة. تعمــل 
المجموعــة بصفــة مديــر رئيســي ووســيط مــن خــالل شــراء وإدارة وتحقيــق المكاســب مــن 
االســتثمارات فــي موجــودات االســتثمار لعمالءهــا مــن المؤسســات واألفــراد مــن أصحــاب 
الثــروات. وحــدة إدارة األصــول مســئولة عــن تحديــد وإدارة االســتثمارات فــي العقــارات المــدرة 

للعوائــد، والموجــودات المؤجــرة فــي األســواق المســتهدفة.

األنشــطة المصرفيــة االســتثمارية تركــز علــى شــراء، وإدارة، واقتنــاص الفــرص االســتثمارية، 
وذلــك لتحقيــق وتجــاوز العوائــد المســتهدفة.

األنشــطة المصرفيــة االســتثمارية تنتــج إيــرادات للمجموعة تســتند على الرســوم، واألنشــطة، 
ــة الخاصــة، واالســتثمارات  واألصــول. الموجــودات تحــت هــذا القطــاع تشــمل حقــوق الملكي

المشــتركة واالســتثمارات االســتراتيجية غيــر المصرفيــة.

تشــمل علــى جميــع األنشــطة المصرفيــة للشــركات والخدمــات المصرفيــة لألفــراد المتوافقــة الخدمات المصرفية التجارية:
مــع الشــريعة اإلســالمية التــي تقدمهــا المجموعــة مــن خــالل شــركتها التابعــة، المصــرف 
الخليجــي التجــاري ش.م.ب. كمــا تقــوم الشــركة التابعــة أيضــًا بــإدارة دفتــر الخزينــة واســتثمارات 

الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة ضمــن هــذا القطــاع التشــغيلي.

التحتيــة تطوير عقارات: البنــى  مشــاريع  وإدارة  إنشــاء  فــي  رئيســي  بشــكل  هــذه  العمــل  وحــدة  تشــارك 
العقــارات  فــي  المجموعــة  اســتثمارات  العمــل  وحــدة  تغطــي  كمــا  الكبيــرة.  االقتصاديــة 

بهــا. المتعلقــة  والموجــودات 

الخدمات المؤسسية 
والخزينة:

جميــع التكاليــف واألنشــطة التــي يتــم القيــام بهــا علــى مســتوى المجموعــة، بمــا فــي ذلــك 
الخزينــة والموجــودات المتبقيــة لالســتثمارات، تعتبــر جــزءًا مــن األنشــطة المؤسســية وأنشــطة 

الخزينــة للمجموعــة.

جميــع القطاعــات التشــغيلية أعــاله، عــدا الخدمــات المصرفيــة التجاريــة التــي تعتبــر شــركة تابعــة منفصلــة، لديهــا فريــق عمــل   
متخصــص مــن المهنييــن المحترفيــن، ويدعمــه فريــق عمــل توظيــف االســتثمار ووحــدات دعــم مشــتركة.

وحــدات العمــل االســتراتيجية تقــدم منتجــات وخدمــات مختلفــة، ويتــم إدارتهــا بصــورة منفصلــة، ألنهــا تتطلــب اســتراتيجيات   
مختلفــة لــإلدارة وتخصيــص المــوارد ضمــن المجموعــة. لــكل مــن وحــدات العمــل االســتراتيجية، ويقــوم مجلــس إدارة المجموعــة 

ــة أشــهر. ــة كل ثالث ــة داخلي ــر إداري )صانعــي القــرارات التشــغيلية الرئيســيين( بمراجعــة تقاري

يتــم قيــاس أداء كل قطــاع تشــغيلي علــى أســاس نتائــج القطــاع، ويتــم مراجعتــه مــن قبــل لجنــة اإلدارة ومجلــس اإلدارة كل   
ــة وعالقــة  ــر أهمي ــاس األداء كــون اإلدارة تعتقــد أن هــذه المعلومــات هــي األكث ــج القطاعــات لقي ــة أشــهر. تســتخدم نتائ ثالث
فــي تقييــم نتائــج بعــض القطاعــات المتعلقــة بمنشــآت أخــرى التــي تعمــل فــي هــذه القطاعــات. يتــم تحديــد التســعير بيــن 

القطاعــات، إن وجــد، علــى أســس تجاريــة اعتياديــة.

تقــوم المجموعــة بتصنيــف اإليــرادات والتكاليــف التــي يمكــن نســبتها مباشــرة، والمتعلقــة بالمعامــالت الناشــئة مــن القطاعــات   
ذات الصلــة كإيــرادات القطــاع، ومصروفــات القطــاع علــى التوالــي. يتــم تخصيــص التكاليــف غيــر المباشــرة بنــاء علــى محــركات/

عوامــل التكلفــة التــي يمكــن تحديدهــا مــع القطــاع و/أو األنشــطة ذات العالقــة. التقاريــر اإلداريــة الداخليــة مصممــة لتعكــس 
اإليــرادات والتكاليــف للقطاعــات ذات الصلــة، والتــي يتــم قياســها مقابــل أرقــام الميزانيــة التقديريــة. اإليــرادات والمصروفــات 
والموجــودات والمطلوبــات غيــر المخصصــة، تتعلــق باألنشــطة المؤسســية وأنشــطة الخزينــة علــى مســتوى المجموعــة. ال يتــم 

تخصيــص المصروفــات علــى قطاعــات األعمــال.
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مصادر الدخل  
تحصل المجموعة بشكل رئيسي على إيراداتها من المصادر التالية، وتعرض بيان الدخل وفقًا لذلك:  

مصادر اإليراداتالمنتجاتفئات األصول

الخدمات المصرفية 
االستثمارية

عروض الصفقات الفردية في أسهم حقوق 
الملكية الخاصة، وفرص األصول المدرة 

للدخل.

اإليرادات المرتكزة على الرسوم، تكون في 
طبيعة رسوم إدارية، ورسوم أداء، ورسوم 

االستحواذ أو رسوم التخارج، والتي تعتبر 
تعاقدية في طبيعتها

منتجات وخدمات التمويل المصرفي الخدمات المصرفية التجارية
للمؤسسات واألفراد، وإدارة النقد، 
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

إيرادات التمويل، وإيرادات الرسوم 
واالستثمار )صافي تكاليف التمويل 

المباشرة(

تشمل استثمارات الملكية الخاصة تعرضات استثمارات ملكية خاصة
المجموعة لالستثمارات االستراتيجية 
واالستثمارات المشتركة. كما تشمل 

الشركات التابعة غير المصرفية والشركات 
الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية، 

حيث يكون للبنك تأثير جوهري.

تشمل أرباح األسهم، الربح / )الخسارة( 
على بيع وإعادة قياس استثمارات الملكية 

الخاصة، واالستثمارات المشتركة، والحصة 
في الربح/ )الخسارة( من الشركات الزميلة 

المحتسبة بطريقة حقوق الملكية

دخل إعادة هيكلة المطلوبات واتفاقيات 
التمويل يعتبر أيضًا كدخل من استثمارات 

الملكية الخاصة.

تمثل االستثمارات المشتركة للمجموعة استثمارات مشتركة
مع عمالئها، في المنتجات التي تروج لها 

المجموعة.

أرباح األسهم، والربح / )الخسارة( على 
االستثمارات المشتركة للبنك

مصادر اإليراداتالمنتجاتفئات األصول

حيازة العقارات للبيع المباشر، التطوير العقارات
والبيع، و/أو عوائد اإليجار. كما يشمل ذلك 
أمالك المجموعة أو مشاركتها في أصول 

الترفيه والضيافة.

دخل التطوير والمبيعات، من تطوير وبيع 
المشاريع العقارية للمجموعة، بناء على 

طريقة نسبة اإلنجاز.

دخل اإليجار والتشغيل، من اإليجارات 
واإليرادات اإلضافية األخرى من االستثمار 

في العقارات.

تمثل عمليات إدارة السيولة للبنك، بما في عمليات الخزينة لسنة ٢٠١٩
ذلك أنشطة جمع واستخدام األموال لكسب 

هامش ربح تجاري.

الدخل الناتج من استخدام فائض السيولة 
لدى البنك من خالل، على سبيل المال ال 

الحصر، اإليداعات قصيرة األجل لدى البنوك 
والمؤسسات المالية، وأدوات سوق المال، 

واستثمارات الخزينة األخرى ذات الصلة.
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السياسات المحاسبية الهامة  .٤
فيمــا يلــي عــرض للسياســات المحاســبية الهامــة والتــي تــم تطبيقهــا عنــد إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. تــم تطبيــق   
هــذه السياســات المحاســبية مــن قبــل المجموعــة علــى نحــو ثابــت مــع تلــك السياســات المحاســبية التــي تــم تطبيقهــا فــي 

جميــع الفتــرات المعروضــة، بإســتثناء أثــر تطبيــق معيــار المحاســبة المالــي رقــم )٢٨(.

أثر المعايير المحاسبية الجديدة والتغييرات في السياسات المحاسبية أ( 
ال يوجــد أي معاييــر أو تفســيرات جديــدة صــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، والســارية   

المفعــول ابتــداء مــن ١ ينايــر ٢٠١٩ والتــي مــن المتوقــع أن يكــون لهــا أثــر جوهــري علــى المجموعــة.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة التطبيق بعد  )١

أ ( معيار المحاسبة المالي رقم )3١( – وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار(  
يهــدف هــذا المعيــار لبيــان مبــادئ المحاســبة وإعــداد التقاريــر الماليــة ألدوات وكالــة االســتثمار )الوكالــة باالســتثمار(، واألصــول   
وااللتزامــات ذات العالقــة، كلمــا كان ذلــك مناســبًا، للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، مــن كال المنظورين، الموكل )المســتثمر(، 

والوكيــل.

المدير )المستثمر(  
يتطلــب المعيــار مــن المســتثمر إمــا اتبــاع منهجيــة انكشــاف المــوكل المباشــر لمخاطــر االســتثمار )كخيــار مفضــل(، أو منهجيــة   

بالوكالــة. مديــر االســتثمار 

منهجية انكشاف الموكل المباشر لمخاطر االستثمار  
االســتثمار باالنكشــاف المباشــر لمخاطــر االســتثمار للمــوكل، هــو االســتثمار الــذي يكــون فيــه مشــاركة الوكيــل، وكذلــك خيــارات   

تحويــل األداة، محــدودة، ويتحمــل المســتثمر بصــورة رئيســية التعرضــات المباشــرة لألصــول المعنيــة.

هنــاك افتــراض قابــل للدحــض، هــو أن فــي جميــع ترتيبــات الوكالــة باالســتثمار، يتحمــل المســتثمر فيــه التعرضــات المباشــرة   
علــى األصــول المعنيــة )بمــا فــي ذلــك األعمــال التجاريــة( فــي نهايــة األمــر. نتيجــة لذلــك، يجــب علــى المســتثمر احتســاب هــذه 
ــة  ــة( فــي ســجالته المحاســبية مباشــرة، وفقــًا لسياســات محاســبية مناســبة وقابل ــك األعمــال التجاري األصــول )بمــا فــي ذل
للتطبيــق علــى مثــل هــذه األصــول )أو األعمــال التجاريــة( تماشــيًا مــع المعاييــر المحاســبية الماليــة ذات العالقــة، أو المبــادئ 

المحاســبية المقبولــة عمومــًا، فــي حــال عــدم توافــر معاييــر محاســبية ماليــة محــددة حــول الموضــوع.

منهجية مدير االستثمار بالوكالة  
مــن الممكــن تطبيــق منهجيــة مديــر االســتثمار بالوكالــة عندمــا تســتوفي عقــود وكالــة االســتثمار شــروط األداة القابلــة للتحويــل،   
ويخضــع االســتثمار لتغييــرات متكــررة وفقــًا لتقديــر الوكيــل. فــي حــال اســتخدام هــذه المنهجيــة، يقــوم المــوكل )المســتثمر( 

باحتســاب االســتثمار مــن خــالل تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية.

الوكيل  
يتطلــب المعيــار مــن الوكيــل إمــا اتبــاع منهجيــة االحتســاب خــارج الميزانيــة العموميــة، أو منهجيــة االحتســاب فــي الميزانيــة   

االســتثمار(. وكالــة  بعقــد  ملحقــة  إضافيــة  اعتبــارات  علــى  بنــاًء  االســتثناءات  عنــد  )فقــط  العموميــة 

منهجية االحتساب خارج الميزانية العمومية  
ــة العموميــة، بمــا  ــة وفقــًا لمنهجيــة االحتســاب خــارج الميزاني ــدء المعاملــة، يجــب علــى الوكيــل احتســاب ترتيبــات الوكال ــد ب عن  
التجاريــة ذات العالقــة، وبالتالــي ال يقــوم بتســجيل األصــول، واإليــرادات  الوكيــل ال يتحكــم فــي األصــول/ األعمــال  أن 
والمصروفــات ذات الصلــة فــي ســجالته المحاســبية. يجــب علــى الوكيــل عــدم احتســاب األصــول و/أو المطلوبــات التــي يملكهــا 

المســتثمر )المســتثمرون( )الموكل)الموكلــون(( فــي ســجالته المحاســبية.

إذا كان الوكيــل يمتلــك هــذه األصــول ســابقًا، بشــكل مباشــر أو مــن خــالل حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار فــي الميزانيــة   
العموميــة، أو أدوات مشــابهة، فيجــب علــى الوكيــل إلغــاء احتســاب األصــول )والمطلوبــات( مــن ســجالته المحاســبية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة التطبيق بعد )يتبع(  )١

منهجية االحتساب في الميزانية العمومية  
ــل  ــاًء علــى معامــالت مســتقلة مســموح بهــا مــع الوكي ــات اســتثمارية متعــددة المســتويات، بن ــل االحتفــاظ ترتيب يجــوز للوكي  
نفســه. بغــض النظــر عــن متطلبــات هــذا المعيــار فيمــا يتعلــق بترتيبــات االســتثمار بالوكالــة، فإنه يجب احتســاب هــذه المعامالت 

ــر المحاســبة الماليــة ذات العالقــة، فــي الســجالت المحاســبية للوكيــل. الثانويــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات معايي

يجــب علــى الوكيــل اعتبــار ترتيبــات االســتثمار بالوكالــة كأداة شــبيهة ألســهم حقــوق الملكيــة بغــرض المعالجــة المحاســبية، إذا   
كانــت أداة االســتثمار بالوكالــة وفقــًا لالعتبــارات اإلضافيــة المتضمنــة بــاألداة، ليــس لهــا أفضليــة الســداد عــن جميــع مطلوبــات 

الوكيــل.

أحكام انتقالية  
قد تختار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار فقط بالنسبة لمثل هذه المعامالت:  

التي تم تنفيذها فعاًل قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة؛ و أ .   
ال يتجاوز تاريخ استحقاقها األصلي أكثر من ١٢ شهرًا بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة. ب .   

لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  

سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠٢٠، مع السماح بالتطبيق المبكر.  

ب ( معيار المحاسبة المالي رقم )33( - االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة  
ــاس وعــرض واإلفصــاح عــن االســتثمار فــي الصكــوك  ــادئ تصنيــف واحتســاب وقي ــار هــو وضــع مب الهــدف مــن هــذا المعي  
واألســهم واألدوات المماثلــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة اإلســالمية. ينطبــق هــذا المعيــار علــى اســتثمارات المؤسســات 
ســواء فــي شــكل ســندات ديــن أو أســهم. يحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة المالــي رقــم )٢5( - االســتثمار فــي 
الصكــوك واألســهم واألدوات المماثلــة، ويقــدم إرشــادات معدلــة لتصنيــف وقيــاس االســتثمارات، لتتماشــى مــع الممارســات 

ــة. الدولي

يصنــف المعيــار االســتثمارات إلــى اســتثمارات حقــوق ملكيــة، واســتثمارات أدوات ديــن، وأدوات اســتثمارية أخــرى. يجــب أن   
ــًا  ــون خاضعــة لمخصصــات انخفــاض القيمــة وفق ــن تك ــة، ول ــة بالقيمــة العادل ــون االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكي تك
ــاء. فــي ظــروف  ــة باألعب ــة، وااللتزامــات المثقل ــي رقــم )٣٠( – انخفــاض القيمــة، والخســائر االئتماني ــار المحاســبة المال لمعي
محــددة، وعندمــا ال تكــون المؤسســة قــادرة علــى تحديــد قيــاس موثــوق للقيمــة العادلــة الســتثمارات حقــوق الملكيــة، قــد تعتبــر 

ــة. ــر للقيمــة العادل التكلفــة أفضــل تقدي

يمكــن تصنيــف وقيــاس االســتثمار بالتكلفــة المطفــأة، أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة، أو بالقيمــة العادلــة مــن   
خــالل بيــان الدخــل. تعتمــد فئــات التصنيــف اآلن علــى اختبــارات نمــوذج العمــل، ولــن ُيســمح بإعــادة التصنيــف إال فــي حــال تغييــر 

نمــوذج العمــل، وســيتم تطبيقــه بصــورة مســتقبلية.

هذا المعيار ساري المفعول للسنوات التي تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠٢٠، مع السماح بالتطبيق المبكر.  

أحكام انتقالية  
ســيكون هــذا المعيــار قابــاًل للتطبيــق بأثــر رجعــي. ومــع ذلــك، فــإن التأثيــر المتراكــم، إن وجــد، المنســوب ألصحــاب المصلحــة   
ــاح والخســائر، بمــا فــي ذلــك أصحــاب حســابات االســتثمار المتعلقــة بفتــرات ســابقة، يجــب تعديلــه مــع  الــذي يتحملــون األرب

احتياطــي القيمــة لالســتثمارات المتعلــق بهــذه الفئــة مــن أصحــاب المصلحــة.

ال تزال المجموعة بصدد تقييم األثر الناتج من تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة.  
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة التطبيق بعد )يتبع(  )١

ج ( معيار المحاسبة المالي رقم )34( - التقارير المالية لحاملي الصكوك  
الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو إرســاء المبــادئ المحاســبية وإعــداد التقاريــر للموجــودات واألعمــال المعنيــة بالصكــوك لضمــان   

تقديــم تقاريــر شــفافة وعادلــة لجميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن، وبخاصــة حاملــي الصكــوك.

ســيطبق هــذا المعيــار علــى الصكــوك، وفقــًا للمبــادئ والقواعــد الشــرعية الصــادرة عــن المؤسســة الماليــة الدوليــة، أو   
مؤسســة أخــرى )تســمى ”الُمنشــئ”( مباشــرة، أو مــن خــالل اســتخدام شــركة ذات أغــراض خاصــة، أو آليــة مماثلــة. فيمــا 
يتعلــق بالصكــوك التــي يحتفــظ بهــا الُمنشــئ فــي الميزانيــة العموميــة، تماشــيًا مــع متطلبــات معيــار المحاســبة المالــي رقــم 

)٢٩( – الصكــوك فــي ســجالت الُمنشــئ، وقــد يختــار الُمنشــئ عــدم تطبيــق هــذا المعيــار.

يصنف المعيار الصكوك باعتبارها صكوكًا تجارية وصكوكًا غير تجارية، ويوضح المعالجة المحاسبية لكل منهما.  

هذا المعيار ساري المفعول للسنوات التي تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠٢٠، مع السماح بالتطبيق المبكر.  

أحكام انتقالية  
قد تختار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار فقط بالنسبة لمثل هذه المعامالت:  

التي تم تنفيذها فعاًل قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة؛ و أ .   
ال يتجاوز تاريخ استحقاقها األصلي أكثر من ١٢ شهرًا بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة. ب .   

ال تزال المجموعة بصدد تقدير األثر الناتج من تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة.  

أساس التوحيد ب( 

توحيد األعمال  )١
يتــم احتســاب توحيــد األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ وبتاريــخ االســتحواذ، وهــو التاريــخ الــذي إنتقلــت فيــه الســيطرة إلــى   
المجموعــة. الســيطرة هــي ســلطة التحكــم فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية لمؤسســة مــن أجــل الحصــول علــى منافــع مــن 

أنشــطتها. عنــد تقييــم الســيطرة، تأخــذ المجموعــة باالعتبــار حقــوق التصويــت المحتملــة والتــي يمكــن ممارســتها حاليــًا.
تقوم المجموعة بقياس الشهرة بتاريخ االستحواذ كما يلي:  

القيمة العادلة للمقابل المحول، زائدًا:  •  
المبلغ المحتسب للحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة، زائدًا:  •  

إذا تحقــق توحيــد األعمــال علــى مراحــل، القيمــة العادلــة لحصــص حقــوق الملكيــة الموجودة ســابقًا في الشــركة المشــتراة،   •  
مطروحــًا:

صافــي المبلــغ المحتســب )فــي العــادة القيمــة العادلــة( للموجــودات القابلــة للتحديــد المشــتراة، والمطلوبــات القابلــة   •  
عاتقهــا. علــى  المجموعــة  أخذتهــا  التــي  للتحديــد 

عندما يكون الفائض سالبًا، يتم مباشرة احتساب ربح صفقة الشراء في بيان الدخل الموحد.  

المقابــل المحــول ال يشــمل المبالــغ المتعلقــة بســداد أي عالقــة ســابقة. يتــم عــادة احتســاب هــذه المبالــغ فــي بيــان الدخــل   
الموحــد.

تكاليــف المعامــالت، عــدا تلــك المتعلقــة بإصــدار أدوات ديــن أو حقــوق ملكيــة، والتــي تتكبدهــا المجموعــة فــي توحيــد األعمــال،   
ــد تكبدهــا. يتــم احتســابها كمصروفــات عن



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٤٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

أساس التوحيد )يتبع( ب( 

توحيد األعمال )يتبع(  )١
يتــم قيــاس أي التــزام طــارئ بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الشــراء. إذا تــم تصنيــف هــذا االلتــزام كحقــوق ملكيــة، فإنــه ال يتــم إعــادة   
قياســه، ويتــم احتســاب الســداد ضمــن حقــوق الملكيــة. ويتــم احتســاب أي تغيــرات الحقــة فــي القيمــة العادلــة لاللتــزام الطــارئ 

فــي بيــان الدخــل الموحــد.

الشركات التابعة  )٢
الشــركات التابعــة هــي مؤسســات )وتشــمل الشــركات ذات األغــراض الخاصــة( خاضعــة لســيطرة المجموعــة. توجــد الســيطرة   
عندمــا يكــون للمجموعــة ســلطة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي إدارة السياســات الماليــة والتشــغيلية لمؤسســة مــن أجــل 
الحصــول علــى منافــع مــن أنشــطتها. يتــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة مــن تاريــخ الحصــول علــى الســيطرة ويتــم 

التوقــف عــن التوحيــد عنــد فقــدان تلــك الســيطرة.

حصص غير مسيطرة  )3
يتــم قيــاس الحصــص غيــر المســيطرة بحصتهــا التناســبية فــي صافــي موجــودات الشــركة المشــتراة القابلــة للتحديــد فــي تاريــخ   

الشــراء.

إذا تــم االســتحواذ أقــل مــن ١٠٠% مــن الشــركة التابعــة، تقــوم المجموعــة باختيــار أســاس قيــاس الحصــص غيــر المســيطرة، علــى   
أســاس لــكل معاملــة علــى حــدة، كالتالــي:

بالقيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ، والــذي يعنــي الشــهرة، أو ربــح الصفقــة الشــراء، ويشــمل جــزء منســوب للحصــص غيــر   •  
أو العاديــة؛  المســيطرة 

الحصــة التناســبية لحامــل األســهم فــي المبلــغ المحتســب لصافــي الموجــودات القابلــة للتحديــد للشــركة المســتحوذ   •  
فقــط. عليهــا  المســيطرة  بالحصــة  وتتعلــق  الشــراء،  صفقــة  ربــح  أو  المحتســبة،  الشــهرة  تعنــي  والتــي  عليهــا، 

التغيــرات فــي حصــة المجموعــة فــي أي شــركة تابعــة والتــي ال ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة، يتــم احتســابها علــى أنهــا معامالت   
حقــوق ملكيــة.

الشركات ذات األغراض الخاصة  )٤
تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة علــى البيانــات الماليــة للبنــك والشــركات التابعــة لــه. الشــركات التابعــة هــي   
مؤسســات )وتشــمل شــركات ذات أغــراض خاصــة( خاضعــة لســيطرة البنــك. توجــد الســيطرة عندمــا يكــون للبنــك ســلطة، 
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي إدارة السياســات الماليــة والتشــغيلية لمؤسســة مــن أجــل الحصــول علــى منافــع مــن 
أنشــطتها. يتــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة مــن تاريــخ تحويــل الســيطرة إلــى المجموعــة ويتــم التوقــف عــن توحيــد 
البيانــات الماليــة عنــد فقــدان تلــك الســيطرة. ُيفتــرض وجــود الســيطرة عندمــا يمتلــك البنــك غالبيــة حقــوق التصويــت فــي 

االســتثمار.

الشــركات ذات األغــراض الخاصــة هــي شــركات تــم إنشــاؤها لتحقيــق هــدف ُمحــدد وواضــح كتوريــق أصــول معينــة، أو تنفيــذ   
معاملــة معينــة لتمويــل أو اســتثمار وعــادة تكــون حقــوق التصويــت ذات أهميــة لتشــغيل هــذه الشــركات. يتــم تحديــد مــا إذا 
كان المســتثمر يتصــرف كمديــر أو وكيــل بنــاءًا علــى إمتالكــه ســلطة إتخــاذ القــرار فــي االســتثمار والمقــدرة علــى التحكــم فــي 
العوائــد وبالتالــي مــدى العالقــة بيــن الســلطة والعوائــد. إن إمتــالك المســتثمر ســلطة إتخــاذ القــرار فــي االســتثمار والمقــدرة 
علــى التحكــم فــي العوائــد يحــدد مــا إذا كان يتصــرف كمديــر أو وكيــل، لتحديــد مــا إذا كان هنــاك عالقــة بيــن الســلطة والعوائــد. 
إذا كان صانــع القــرار وكيــاًل، فــال توجــد عالقــة بيــن الســلطة والعوائــد، والســلطة المفوضــة لصانــع القــرار ال تــؤدي إلســتنتاج 
الســيطرة. عنــد إتخــاذ المجموعــة قــرارات إختياريــة، كإقــراض مبالــغ تفــوق التســهيالت الماليــة المقدمــة أو تمديــد الشــروط 
لتتجــاوز الشــروط األصليــة، أو فــي حالــة تغيــر العالقــة بيــن المجموعــة والشــركة ذات األغــراض الخاصــة، فــإن المجموعــة تقــوم 

بإعــادة تقييــم الســيطرة علــى الشــركة ذات األغــراض الخاصــة.

تقــوم المجموعــة بصفتهــا كوصــي بــإدارة الموجــودات المحتفــظ بهــا بصفــة األمانــة وأدوات االســتثمارات األخــرى نيابــة عــن   
المســتثمرين. البيانــات الماليــة لهــذه الشــركات ذات األغــراض الخاصــة لــم يتــم توحديهــا فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. 

يتضمــن إيضــاح رقــم ٢7 معلومــات عــن الموجــودات تحــت اإلدارة مــن قبــل المجموعــة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٤3

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

أساس التوحيد )يتبع( ب( 

فقد السيطرة  )٥
عنــد فقــدان الســيطرة، تقــوم المجموعــة بإلغــاء احتســاب موجــودات ومطلوبــات الشــركة التابعــة، وأي حصــص غيــر مســيطرة،   
ومكونــات حقــوق الملكيــة األخــرى ذات العالقــة بالشــركة التابعــة. يتــم احتســاب أي فائــض أو عجــز ينتــج عــن فقــدان الســيطرة 
فــي بيــان الدخــل الموحــد. إذا احتفظــت المجموعــة بــأي حصــة فــي الشــركة التابعــة الســابقة، يتــم قيــاس تلــك الحصــة بالقيمــة 
العادلــة بتاريــخ فقــدان الســيطرة. الحقــًا، يتــم قيــاس هــذه الحصــة كاســتثمار محتســب بطريقــة حقــوق الملكيــة، أو وفقــًا 

ــك اعتمــادًا علــى مســتوى الســيطرة المحتفــظ بهــا. ــة، وذل للسياســة المحاســبية للمجموعــة الســتثمارات األوراق المالي

االستثمارات في الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  )٦
يشــمل هــذا االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة، والمشــاريع المشــتركة. الشــركات الزميلــة هــي الشــركات الخاضعــة لتأثيــر مهــم   
مــن قبــل المجموعــة، ولكــن ليــس لهــا ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى السياســات الماليــة التشــغيلية. يكــون للمجموعــة تأثيــر 
مهــم علــى الشــركات الزميلــة عندمــا تمتلــك المجموعــة نســبة تتــراوح بيــن ٢٠ % و 5٠ % مــن حقــوق التصويــت فــي الشــركات 
الزميلــة. المشــروع المشــترك هــو ترتيبــات يكــون للمجموعــة فيهــا ســيطرة مشــتركة، حيــث تملــك الحــق فــي صافــي موجــودات 

الترتيبــات، بــداًل عــن حقوقهــا فــي موجوداتهــا والتزاماتهــا مقابــل مطلوباتهــا.

تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة، والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية.  

ــح  ــادة أو خفــض القيمــة الدفتريــة الحتســاب نصيــب المســتثمر مــن رب ــًا بالتكلفــة، ويتــم زي يتــم احتســاب االســتثمارات مبدئي  
أو خســارة الشــركة المســتثمر فيهــا بعــد تاريــخ الشــراء. التوزيعــات المســتلمة مــن الشــركة المســتثمر فيهــا، تخفــض القيمــة 
ــب المســتثمر فــي الشــركة  ــرات فــي نصي ــة للتغي ــة ضروري ــى القيمــة الدفتري ــة لالســتثمار. قــد تكــون التعديــالت عل الدفتري
المســتثمر فيهــا والناتجــة مــن تغيــرات حقــوق الملكيــة للشــركة المســتثمر فيهــا. عندمــا تتعــدى حصــة المجموعــة مــن الخســائر 
حصتهــا فــي االســتثمارات المحتســبة بطريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة إلــى صفــر ويتــم وقــف احتســاب 
أي خســائر إضافيــة ماعــدا فــي حــال تكبــدت المجموعــة التزامــات قانونيــة أو إعتياديــة أو قامــت بدفــع مبالــغ بالنيابــة عــن الشــركة 

الزميلــة. يتــم التوقــف عــن اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة عندمــا يتــم تصنيــف االســتثمار كمحتفــظ بــه لغــرض البيــع.

معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية واالحتساب بطريقة حقوق الملكية  )٧
يتــم اســتبعاد جميــع المعامــالت واألرصــدة وأي إيــرادات أو مصروفــات غيــر محققــة )مــا عــدا أربــاح أو خســائر صــرف العمــالت   
ــم أيضــًا اســتبعاد  ــة الموحــدة. يت ــات المالي ــد إعــداد البيان ــات مــع الشــركات التابعــة للمجموعــة عن ــة( والناتجــة عــن عملي األجنبي
األربــاح الناتجــة مــن المعامــالت بيــن المجموعــة مــع الشــركات الزميلــة المحتســبة بطريقــة حقــوق الملكيــة إلــى حــد نصيــب 
المجموعــة مــن هــذه الشــركات. كمــا يتــم أيضــًا اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة بالطريقــة نفســها، فقــط لحــد أن ال يكــون هنــاك 
دالئــل انخفــاض فــي القيمــة. يتــم تغييــر السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة والشــركات الزميلــة المحتســبة بطريقــة 

الملكيــة عنــد الضــرورة، للتأكــد مــن توافقهــا مــع تلــك التــي تطبقهــا المجموعــة.

موجودات محتفظ بها لغرض البيع ج( 

التصنيف  )١
تصنــف المجموعــة الموجــودات غيــر المتداولــة، أو مجموعــات التصــرف التــي تتكــون مــن موجــودات ومطلوبــات، كموجــودات   
محتفــظ بهــا لغــرض البيــع إذا كان متوقعــًا بصــورة كبيــرة أنــه ســيتم اســترداد قيمتهــا الدفتريــة بشــكل رئيســي مــن خــالل 
معاملــة بيــع، وليــس مــن خــالل االســتخدام المســتمر خــالل ١٢ شــهرًا. الشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا حصريــًا بهــدف إعــادة 
بيعهــا تصنــف كمجموعــة تصــرف محتفــظ بهــا لغــرض البيــع، ويعــرض الدخــل والمصروفــات مــن عملياتهــا كجــزء مــن العمليــات 

المتوقفــة.
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موجودات محتفظ بها لغرض البيع )يتبع( ج( 

القياس  )٢
تقــاس هــذه الموجــودات، أو مجموعــات التصــرف، بصــورة عامــة بالقيمــة الدفتريــة أو القيمــة العادلــة مطروحــًا منهــا تكاليــف   
البيــع، أيهمــا اقــل. أي خســارة انخفــاض قيمــة علــى مجموعــة التصــرف يتــم تخصيصهــا أوال علــى الشــهرة، ثــم علــى باقــي 
الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس تناســبي، باســتثناء المخــزون فانــه ال يتــم تخصيــص خســارة عليــه، أو الموجــودات 
الموجــودات  أو  العقــارات االســتثمارية،  أو  الموظفيــن،  أو موجــودات منافــع  المؤجلــة،  الضرائــب  أو موجــودات  الماليــة، 
البيولوجيــة، والتــي يســتمر قياســها وفقــًا للسياســات المحاســبية األخــرى للمجموعــة. خســائر انخفــاض القيمــة عنــد التصنيــف 
ــاح أو الخســائر الالحقــة مــن إعــادة القيــاس،  المبدئــي كموجــودات محتفــظ بهــا لغــرض البيــع، أو محتفــظ بهــا للتوزيــع، واألرب
تحتســب فــي الربــح أو الخســارة. متــى مــا تــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة، والعقــارات واآلالت والمعــدات كموجــودات 
محتفــظ بهــا لغــرض البيــع، يتــم التوقــف عــن احتســاب اإلطفــاء أو االســتهالك، وأي اســتثمار محتســب بطريقــة حقــوق الملكيــة 

يتــم التوقــف عــن احتســابه بتلــك الطريقــة.

عندمــا ال تســتوفي المجموعــة متطلبــات المعيــار لتصنيــف الموجــودات كموجــودات محتفــظ بهــا لغــرض البيــع، تتوقــف   
المجموعــة عــن تصنيــف الموجــود )أو مجموعــة التصــرف( كموجــود محتفــظ بــه لغــرض البيــع ويتــم قيــاس الموجــود بالقيمــة 
الدفتريــة قبــل تصنيفــه كأصــل )أو مجموعــة تصــرف( محتفــظ بــه برســم البيــع معــدل باالســتهالك واإلطفــاء أو إعــادة التقييــم 
التــي كانــت ستحتســب لــو لــم يتــم تصنيــف الموجــود كأصــل محتفــظ بــه لغــرض البيــع أو القيمــة القابلــة لالســترداد أيهمــا أقــل، 

وذلــك بتاريــخ صــدور القــرار الالحــق بعــدم البيــع.

معامالت بالعملة األجنبية د( 

العملة المستعملة في إنجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية  )١
يتــم قيــاس بنــود البيانــات الماليــة الموحــدة باســتخدام العملــة االقتصاديــة الرئيســية للبيئــة التــي تعمــل فيهــا هــذه المنشــأة   
)عملــة التعامــل(. يتــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بالــدوالر األمريكــي وهــي العملــة المســتعملة مــن قبــل المجموعــة فــي 

معامالتهــا والعملــة المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة.

المعامالت واألرصدة  )٢
ــكل وحــدة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ  ــة التعامــل ل ــة إلــى عمل يتــم تحويــل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبي  
إجــراء المعاملــة. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة فــي تاريــخ المركــز المالــي إلــى عملــة التعامــل بأســعار الصــرف 
الســائدة فــي نهايــة فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة. البنــود غيــر النقديــة بالعملــة األجنبيــة والتــي يتــم قياســها بنــاء علــى التكلفــة 
التاريخيــة يتــم تحويلهــا بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء المعاملــة. تــدرج أربــاح وخســائر فروقــات العملــة الناتجــة عــن 
ســداد مثــل هــذه المعامــالت ومــن تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة بســعر الصــرف 
ــة  ــة المحتســبة بالقيمــة العادل ــر النقدي ــود غي ــل البن ــدرج فروقــات تحوي ــان الدخــل. ت ــي فــي بي ــز المال ــخ المرك الســائد فــي تاري
للموجــودات الماليــة، كبعــض أســهم حقــوق الملكيــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة، فــي احتياطــي 

ــة لالســتثمارات. القيمــة العادل

العمليات األجنبية  )3
يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات الخارجيــة، بمــا فــي ذلــك الشــهرة وتســويات القيمــة العادلــة الناتجــة مــن   
االســتحواذ، إلــى الــدوالر األمريكــي بســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي. يتــم تحويــل إيــرادات ومصروفــات 

العمليــات الخارجيــة إلــى الــدوالر األمريكــي بســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ تلــك المعامــالت.

يتــم تجميــع فروقــات تحويــل العمــالت األجنبيــة فــي احتياطــي تحويــل العمــالت األجنبيــة ضمــن حقــوق الملكيــة، باســتثناء إلــى   
ــر المســيطرة. ــى الحصــص غي ــل إل حــد تخصيــص فروقــات التحوي

ــم فــي  ــغ المتراك ــف المبل ــادة تصني ــم إع ــم فقــدان الســيطرة، يت ــث يت ــة فــي مجملهــا، بحي ــات األجنبي ــع العملي ــم بي ــا يت عندم  
البيــع. أو خســارة  ربــح  كجــزء مــن  الموحــد  الدخــل  بيــان  إلــى  العمــالت األجنبيــة  احتياطــي تحويــل 
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مقاصة األدوات المالية هـ( 
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد، فقــط عندمــا يوجــد   
حــق قانونــي قابــل للتنفيــذ إلجــراء مقاصــة للمبالــغ المعتــرف بهــا وعنــد وجــود نيــة للتســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو 

ــات فــي آن واحــد. تســييل الموجــودات وســداد المطلوب

يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس الصافــي فقــط إذا كانــت معاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة   
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية تســمح بذلــك. أو لألربــاح والخســائر الناتجــة مــن مجموعــة المعامــالت 

متشــابهة.

االستثمارات في األوراق المالية و( 
تصنــف المجموعــة االســتثمارات فــي األوراق الماليــة والتــي تتضمــن اســتثمارات الملكيــة الخاصــة، واالســتثمارات المشــتركة،   

ومحفظــة الخزينــة. )راجــع إيضــاح ٣ ألســس التصنيــف(.

تتكــون االســتثمارات فــي األوراق الماليــة مــن أدوات ديــن وحقــوق الملكيــة، ولكــن تســتثني االســتثمارات فــي الشــركات   
و)5((. )ب()١(   ٤ إيضــاح  )راجــع  الملكيــة  بطريقــة  المحتســبة  الزميلــة  والشــركات  التابعــة 

التصنيف  )١
تصنف المجموعة استثمارات األوراق المالية إما كأدوات دين أو أدوات حقوق ملكية.  

أدوات الدين  
هــي اســتثمارات ذات دفعــات أربــاح ورأس مــال ثابتــة أو قابلــة للتحديــد لحامــل األداة. تصنــف االســتثمارات فــي أدوات الديــن   

تصنــف ضمــن الفئــات التاليــة:

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  
هــي اســتثمارات إمــا ال يتــم إدارتهــا علــى أســاس العوائــد التعاقديــة أو المصنفــة عنــد االحتســاب المبدئــي بالقيمــة العادلــة   
مــن خــالل بيــان الدخــل، لتجنــب أي عــدم تطابــق ممكــن أن ينتــج عنــد قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات، أو احتســاب األربــاح أو 

الخســائر عليهــا بأســس مختلفــة. يشــمل ذلــك علــى اســتثمارات فــي صكــوك.

بالتكلفة المطفأة  
هــي اســتثمارات أدوات الديــن غيــر المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل والتــي يتــم إدارتهــا علــى أســاس العائــد   

التعاقــدي.

أدوات حقوق الملكية  
أدوات حقــوق الملكيــة هــي اســتثمارات ال تحمــل مالمــح أدوات الديــن، وتشــمل أدوات تملــك مصلحــة فــي موجــودات   

التاليــة: الفئــات  ضمــن  الملكيــة  حقــوق  أدوات  اســتثمارات  تصنــف  المطلوبــات.  طــرح  بعــد  المنشــأة، 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  
اســتثمارات أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة والمقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل تشــمل اســتثمارات محتفــظ   

بهــا للمتاجــرة أو مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل عنــد االحتســاب المبدئــي.

تصنــف االســتثمارات كاســتثمارات محتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة إذا تــم شــراؤها أو تــم إصدارهــا بشــكل رئيســي بغــرض   
الحصــول علــى أربــاح ناتجــة مــن التقلبــات قصيــرة األجــل فــي األســعار أو هامــش المتداوليــن أو جــزء مــن محفظــة اســتثمارية، 
ويوجــد لهــا دليــل علــى نمــط فعلــي حديــث لتحقيــق أربــاح علــى المــدى القصيــر. حاليــًا، ال يوجــد لــدى المجموعــة أيــة اســتثمارات 

محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة.

عنــد االحتســاب المبدئــي، يمكــن تصنيــف أدوات حقــوق الملكيــة كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل فقــط إذا   
ــة. ــى أســاس القيمــة العادل ــل اإلدارة عل ــًا مــن قب ــم أداؤهــا داخلي ــم تقيي ــدار ويت ــت االســتثمارات ت كان
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السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

االستثمارات في األوراق المالية )يتبع( و( 

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  
أدوات حقــوق الملكيــة، عــدا تلــك المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل، تصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق   

الملكيــة، وتشــمل علــى اســتثمارات فــي بعــض األوراق الماليــة المدرجــة وغيــر المدرجــة.

االحتساب وإلغاء االحتساب  )٢
يتــم مبدئيــا قيــاس االســتثمارات فــي األوراق الماليــة بتاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع   
األصــل، وهــو التاريــخ الــذي تصبــح فيــه المجموعــة طرفــًا فــي الشــروط التعاقديــة لــألداة. تقــوم المجموعــة بإلغــاء احتســاب 
الموجــودات الماليــة عندمــا ينتهــي حــق اســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات الماليــة أو عندمــا تقــوم المجموعــة بنقــل 

ــة بشــكل جوهــري. ــد الملكي ــع مخاطــر وعوائ جمي

القياس  )3
يتــم مبدئيــًا قيــاس االســتثمارات فــي األوراق الماليــة بالقيمــة العادلــة، زائــدًا، عــدا االســتثمارات فــي األوراق الماليــة بالقيمــة   

العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل، تكاليــف المعاملــة التــي يمكــن نســبها مباشــرة لعمليــة الشــراء أو اإلصــدار.

بعــد التســجيل المبدئــي، يتــم الحقــًا إعــادة قيــاس االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل واالســتثمارات بالقيمــة   
العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة. يتــم احتســاب األربــاح والخســائر الناتجــة مــن تغيــرات القيمــة العادلــة 
لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا. يتــم احتســاب 
األربــاح والخســائر الناتجــة مــن تغيــرات القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة فــي بيــان 
ــة لالســتثمارات ضمــن حقــوق  ــة الموحــد، ويتــم عرضهــا فــي احتياطــي منفصــل للقيمــة العادل ــرات فــي حقــوق الملكي التغي
الملكيــة. تحتســب أربــاح / )خســائر( القيمــة العادلــة مــع األخــذ باالعتبــار قســمة األجــزاء ذات العالقــة بحقــوق الملكية للمســاهمين 
وحقــوق ملكيــة حاملــي حســابات االســتثمار. عنــد بيــع، أو انخفــاض قيمــة، أو تحصيــل، أو التخلــص مــن االســتثمارات بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة، تحــول األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي احتســبت ســابقًا فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق 

الملكيــة الموحــد إلــى بيــان الدخــل الموحــد.

بالنســبة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة التــي يتعــذر علــى المنشــأة تحديــد مقيــاس موثــوق للقيمــة   
العادلــة بشــكل مســتمر، مثــل االســتثمارات التــي ال يوجــد لهــا أســعار ســوق مدرجــة أو طــرق أخــرى مناســبة الحتســاب قيمــة 

ــًا منهــا مخصصــات انخفــاض القيمــة. ــة موثوقــة، فإنهــا تظهــر بالتكلفــة مطروح عادل

مبادئ القياس  )٤

قياس التكلفة المطفأة  
إن التكلفــة المطفــأة لألصــل أو االلتــزام المالــي هــو المبلــغ الــذي يتــم مــن خاللــه قيــاس األصــل أو االلتــزام المالــي فــي   
االحتســاب المبدئــي، مطروحــًا منــه التســديدات الرأســمالية، مضافــًا إليــه أو مطروحــًا منــه اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة 
معــدل الربــح الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ المحتســب مبدئيــًا ومبلــغ االســتحقاق، مطروحــًا منــه مبلــغ )مباشــرة أو باســتخدام 
ــح الفعلــي كل األتعــاب  ــل. يتضمــن احتســاب معــدل الرب حســاب مخصــص( النخفــاض القيمــة أو عــدم القــدرة علــى التحصي

ــح الفعلــي. المدفوعــة أو المســتلمة والتــي تشــكل جــزءًا أساســيًا مــن معــدل الرب

قياس القيمة العادلة  
القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن بــه مبادلــة أصــل أو ســداد إلتــزام بيــن طرفيــن ملميــن بالمعاملــة وعلــى أســس تجاريــة   
بتاريــخ القيــاس. تقــوم المجموعــة بقيــاس القيمــة العادلــة لــألداة الماليــة باســتخدام األســعار المدرجــة فــي ســوق نشــط لهــذه 
األداة متــى مــا توافــرت هــذه األســعار. يعتبــر الســوق نشــطًا عندمــا تتوافــر فيــه األســعار المدرجــة بســهولة وبشــكل منتظــم 
وتمثــل معامــالت ســوق حقيقيــة ومتكــررة بانتظــام علــى أســس تجاريــة. كمــا تقــوم المجموعــة بتحديــد القيمة العادلة باســتخدام 
طــرق تقييــم عندمــا يكــون الســوق غيــر نشــط، وتشــمل طــرق التقييــم اســتخدام معامــالت تجاريــة حديثــة بيــن طرفيــن ملميــن، 
ــة  ــم أخــرى ذات مناهــج اقتصادي ــاح، وطــرق تقيي ــة المخصومــة، وُمضاعفــات الســعر/ األرب ــل التدفقــات النقدي إن وجــد، وتحلي

مقبولــة لتســعير األدوات الماليــة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٤٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

موجودات التمويالت ز( 
موجــودات التمويــالت هــي عبــارة عــن عقــود تمويــالت متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية تكــون مدفوعاتهــا ذات طبيعــة   
ثابتــة أو قابلــة للتحديــد. وتشــتمل هــذه الموجــودات علــى تمويــالت بعقــود مرابحــة، ومشــاركة، وإســتصناع، ووكالــة. يتــم 
قيــاس موجــودات التمويــالت مــن تاريــخ نشــأتها وتظهــر بالتكلفــة المطفــأة بعــد طــرح مخصصــات اإلنخفــاض فــي القيمــة، إن 

وجــدت.

موجودات مشتراة لغرض التأجير ح( 
تظهــر الموجــودات المشــتراة لغــرض التأجيــر )اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك( والتــي تتكــون مــن موجــودات اإليجــار التمويليــة،   
بالتكلفــة بعــد طــرح اإلســتهالك المتراكــم وأي إنخفــاض فــي القيمــة. وفقــًا لشــروط التأجيــر، تنتقــل ملكيــة الموجــودات الُمؤجــرة 
ــم إحتســاب اإلســتهالك وفقــًا لطريقــة  ــار. يت ــع أقســاط اإليج ــر، شــريطة تســديد جمي ــة مــدة عقــد التأجي للمســتأجر فــي نهاي
ــر. تقــوم المجموعــة  ــرة التأجي القســط الثابــت بمعــدالت تقلــل مــن تكلفــة األصــول المؤجــرة بصــورة منتظمــة علــى مــدى فت
فــي تاريــخ كل بيــان للمركــز المالــي بتقييــم إمكانيــة وجــود أي دليــل موضوعــي علــى حــدوث إنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات 
ــر. يتــم إحتســاب خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات )شــاملة  المشــتراة لغــرض التأجي
أقســاط إيجــارات مســتحقة( والقيمــة القابلــة لإلســترداد المقــدرة. ُتحّمــل خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة )إن وجــدت( علــى بيــان 

الدخــل الموحــد.

إيداعات لدى ومن مؤسسات مالية وأخرى ط( 
تشــتمل هــذه اإليداعــات علــى مبالــغ مودعــة أو مســتلمة وفــق عقــود متوافقــة للشــريعة اإلســالمية. تكــون هــذه اإليداعــات   

عــادة قصيــرة األجــل وتظهــر بالتكلفــة المطفــأة.

النقد وما في حكمه ي( 
لغــرض إعــداد بيــان التدفقــات النقديــة الموحــد، يشــتمل النقــد ومــا فــي حكمــه علــى النقــد، وأرصــدة لــدى البنــوك، وإيداعــات   
لــدى مؤسســات ماليــة، تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر أو اقــل مــن تاريــخ شــرائها وهــي غيــر معرضــة لتغيــر القيمــة العادلــة، 
وتســتخدم مــن قبــل المجموعــة إلدارة االلتزامــات قصيــرة األجــل. النقــد ومــا فــي حكمــه ال يشــمل أرصــدة البنــوك المقيــدة 

وغيــر المتوفــرة لالســتخدام فــي العمليــات اليوميــة للمجموعــة.

العقارات االستثمارية ك( 
العقــارات االســتثمارية هــي عبــارة عــن قطــع أراضــي ومبانــي. العقــارات االســتثمارية هــي عقــارات محتفــظ بهــا بغــرض التأجيــر،   
ــم  ــة، أو الســتخدام المجموعــة لتقدي ــع فــي ســياق األعمــال االعتيادي أو ارتفــاع قيمتهــا، أو كالهمــا، ولكــن ليــس لغــرض البي
خدماتهــا أو ألغــراض إداريــة. ويتــم قياســها مبدئيــًا بالتكلفــة، باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة. الحقــًا لالحتســاب المبدئــي، 
تظهــر العقــارات االســتثمارية بالتكلفــة مطروحــًا منهــا االســتهالك المتراكــم، ومخصصــات انخفــاض القيمــة المتراكمــة، إن 

وجــدت. ال يحتســب االســتهالك علــى األرض.

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

نهاية إشغاله من قبل المالك، لتحويله من عقار يشغله المالك إلى عقارات استثمارية.  )١(  
بداية اإلجارة التشغيلية لطرف آخر، لتحويله من عقارات للتطوير إلى عقارات استثمارية.  )٢(  

باإلضافــة لذلــك، يتــم تحويــل العقــارات االســتثمارية إلــى عقــارات للتطويــر عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام، يــدل   
عليــه:

بداية االستخدام الذاتي، لتحويله من العقارات االستثمارية إلى عقار يشغله المالك.  )١(  
بداية التطوير بهدف البيع، لتحويله من عقارات استثمارية إلى عقارات للتطوير.  )٢(  

يتــم إلغــاء احتســاب العقــارات االســتثمارية عنــد بيعهــا، أو عنــد ســحبها مــن االســتعمال بشــكل دائــم وال يتوقــع أن يكــون هنــاك   
أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعهــا. أي ربــح أو خســارة ناتــج مــن إلغــاء احتســاب العقــارات االســتثمارية )محتســبة كالفــرق 
بيــن صافــي عائــد البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل( يتــم تضمينــه فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا إلغــاء 

االحتســاب.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٤8

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

عقارات للتطوير ل( 
ــم احتســاب  ــع فــي ســياق العمــل الطبيعــي. يت ــر والبي ــع أو التطوي ــا لغــرض البي ــل عقــارات محتفــظ به ــر تمث عقــارات للتطوي  

أقــل. أيهمــا  للتحقــق،  القابلــة  القيمــة  صافــي  أو  بالتكلفــة  للتطويــر  عقــارات 

الممتلكات واآلالت والمعدات م( 
تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة مطروحــًا منهــا االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة، إن   
وجــدت. التكلفــة تشــمل جميــع التكاليــف المتعلقــة باســتبدال أي جــزء مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات، وتكاليــف االقتــراض 
لتقديــرات اإلنشــاءات طويلــة األمــد، إذا تــم اســتيفاء معاييــر االحتســاب. يتــم احتســاب جميــع تكاليــف اإلصــالح والصيانــة 

األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد تكبدهــا.

يتــم إحتســاب اإلســتهالك لشــطب تكلفــة الممتلــكات والمعــدات علــى أســاس القســط الثابــت بموجــب معــدالت ســنوية   
والهــدف منهــا إســتهالك تكلفــة الموجــودات، ناقصــًا القيمــة المقــدرة لبيعهــا فــي نهايــة عمرهــا اإلنتاجــي، ويتــم احتســابه عــادة 

ــان الدخــل الموحــد. فــي بي

العمر اإلنتاجي لممتلكات واآلالت والمعدات لألعمال الصناعية هي كما يلي :  

١5-٣٠ سنة مباني وبنى تحتية مؤجرة   
٨ - ٤٠ سنوات مكائن   

تتكون المعدات األخرى من:  
٣ سنوات أدوات ومعدات   

٣- 5 سنوات الحاسبات اإللكترونية   
5- ٨ سنوات األثاث والتركيبات   
٤- 5 سنوات السيارات   

يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات النخفــاض القيمــة عندمــا يكــون هنــاك أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف   
تشــير إلــى عــدم القــدرة علــى اســترداد القيمــة الدفتريــة. إن وجــدت مثــل هــذه المؤشــرات، وإذا كانــت القيمــة الدفتريــة تفــوق 
القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة، فإنــه يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد، كونهــا القيمــة 

ــع أو القيمــة المســتخدمة. ــف البي ــًا منهــا تكالي ــة مطروح ــن القيمــة العادل ــى بي األعل

يتــم إلغــاء احتســاب أي جــزء مــن الممتلــكات والمعــدات عنــد بيعهــا، أو حينمــا ال يتوقــع أن يكــون هنــاك أي منافــع اقتصاديــة   
مســتقبلية مــن اســتخدامها أو بيعهــا. يتــم احتســاب أي ربــح أو خســارة مــن إلغــاء االحتســاب فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي ســنة 

إلغــاء االحتســاب.

يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة والعمــر اإلنتاجــي وطــرق احتســاب االســتهالك الموجــودات ســنويًا، وتعديلهــا كلمــا كان ذلــك   
مناســبًا.

موجودات غير ملموسة ن( 

الشهرة  
يتم قياس الشهرة التي تنشأ من استحواذ شركات تابعة بالتكلفة مطروحًا منها خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.  

موجودات غير ملموسة أخرى  
يتــم مبدئيــًا احتســاب الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا بصــورة فرديــة بالتكلفــة. تكلفــة الموجــودات غيــر الملموســة   
المســتحوذ عليهــا مــن خــالل عمليــة إندمــاج األعمــال هــي قيمتهــا العادلــة بتاريــخ االســتحواذ. يتــم الحقــًا، احتســاب الموجــودات 
غيــر الملموســة بالتكلفــة مطروحــًا منهــا اإلطفــاء المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة. بالنســبة للموجــودات غيــر 
الملموســة التــي تــم تكوينهــا داخليــًا، عــدا تكاليــف التطويــر المرســملة، فإنــه ال يتــم رســملتها، ويتــم احتســاب المصروفــات 
فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا. يتــم تحديــد مــا إذا كانــت األعمــار االفتراضيــة للموجــودات غيــر 

الملموســة محــددة أو غيــر محــددة المــدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٤٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

موجودات غير ملموسة )يتبع( ن( 

موجودات غير ملموسة أخرى )يتبع(  
يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة علــى فتــرة ١٠ســنوات، ويتــم تقييمهــا النخفــاض القيمــة متــى   
مــا كان هنــاك مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة. يتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقــة اإلطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات 
ــة المتوقعــة أو نمــط االســتهالك  ــرات فــي األعمــار االفتراضي ــة. تحتســب التغي ــة كل ســنة مالي ــخ نهاي األعمــار المحــددة بتاري
المتوقــع للمنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتمثلــة فــي األصــل عــن طريــق تغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، كلمــا كان ذلــك 
مناســبًا، ويتــم التعامــل معهــا كتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية. يتــم احتســاب مصــروف اإلطفــاء علــى األصــول غيــر 
الملموســة ذات األعمــار المحــددة فــي بيــان الدخــل الموحــد ضمــن فئــة المصروفــات المتطابقــة مــع وظيفــة األصــل غيــر 

الملمــوس.

ال يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار غيــر المحــددة، ولكــن يتــم فحصهــا ســنويًا النخفــاض القيمــة، إمــا   
بصــورة فرديــة أو علــى مســتوى الوحــدة المولــدة للنقــد. يتــم مراجعــة تقييــم األعمــار غيــر المحــددة ســنويًا لتحديــد مــا إذا كان ال 
يــزال مــن الممكــن دعــم األعمــار غيــر المحــددة. وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنــًا، فإنــه يتــم تغييــر األعمــار مــن غيــر محــددة إلــى محــددة 
علــى أســاس مســتقبلي. تتكــون الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار غيــر المحــددة مــن رخصــة إنشــاء وتشــغيل مصنــع 

لألســمنت فــي مملكــة البحريــن.

يتــم قيــاس األربــاح والخســائر الناتجــة مــن إلغــاء احتســاب أي مــن األصــول غيــر الملموســة كالفــرق بيــن صافــي عوائــد البيــع   
والقيمــة الدفتريــة لألصــل، ويتــم احتســابها فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد إلغــاء احتســاب األصــل.

إنخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان س( 

تحتسب المجموعة مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على:  

أرصدة لدى البنوك  •  
إيداعات لدى المؤسسات المالية  •  

موجودات التمويالت  •  
أقساط إيجارات مستحقة  •  

استثمار في الصكوك )أدوات دين بالتكلفة المطفأة(  •  
ذمم مدينة أخرى  •  

التزامات تمويلية غير مسحوبة وعقود الضمانات المالية الصادرة.  •  

تقيــس المجموعــة مخصصــات الخســارة بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة، مــا عــدا التالــي، والتــي يتــم   
ــرة إثنــي عشــر شــهرًا: ــة المتوقعــة لفت قياســها بالخســائر االئتماني

أدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما في تاريخ التقرير؛  •  
أدوات الديــن األخــرى وأرصــدة البنــوك التــي لــم تتعــرض مخاطرهــا االئتمانيــة )أي مخاطــر العجــز عــن الســداد التــي تحــدث   •  

المبدئــي. االحتســاب  منــذ  جوهريــة  بصــورة  لالرتفــاع  الماليــة(  لــألداة  المتوقــع  العمــر  خــالل 

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة للتعــرض الخاضــع لمخاطــر االئتمــان قــد زادت كثيــرًا منــذ االحتســاب المبدئــي عنــد   
تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، تأخــذ المجموعــة باالعتبــار معلومــات معقولــة، وداعمــة، وذات عالقــة ومتوفــرة بــدون أي 
تكاليــف أو جهــد ال داعــي لهــا. ويشــمل ذلــك كاًل مــن المعلومــات والتحليــالت الكميــة والنوعيــة، بنــاء علــى التجربــة الســابقة 

للمجموعــة، والتقييــم االئتمانــي المطلــع، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التطلعيــة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٥٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

إنخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان )يتبع( س( 
تفتــرض المجموعــة أن المخاطــر االئتمانيــة علــى تعرضــات خاضعــة لمخاطــر االئتمــان قــد ارتفعــت كثيــرًا، إذا تجــاوزت مــدة   

إذا: تعثــر  حالــة  فــي  المالــي  األصــل  أن  المجموعــة  تعتبــر  يومــًا.   ٣٠ مــن  أكثــر  اســتحقاقه 

مــن غيــر المحتمــل أن يقــوم المقتــرض بســداد التزاماتــه االئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل، بــدون لجــوء المجموعــة لخطــوات   •  
بــأي منهــا( تــم االحتفــاظ  )إن  الماليــة  مثــل تســييل األداة 

الموجودات المالية المستحقة ألكثر من ٩٠ يومًا.  •  

تعتبــر المجموعــة أن أداة الديــن ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة عندمــا يكــون التصنيــف االئتمانــي مســاويًا للتعريــف المفهــوم   
ــًا ”الدرجــة االســتثمارية”. تعتبــر المجموعــة أن هــذه الدرجــة تســاوي -BBB أو أعلــى حســب تصنيــف وكالــة ســتاندرد أنــد  عالمي

بــوروز.

تطبــق المجموعــة منهجيــة المراحــل الثــالث لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى التعرضــات الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان.   
ــي. ــذ االحتســاب المبدئ ــة من ــرات فــي الجــودة االئتماني ــى التغي ــاء عل ــة، بن ــالث التالي ــل األصــول مــن خــالل المراحــل الث ترّح

المرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهرًا  
المرحلــة األولــى تشــمل التعرضــات الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان عنــد االحتســاب المبدئــي، والتــي لــم يكــن لهــا أي زيــادة جوهريــة   
فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االحتســاب المبدئــي، أو ذات المخاطــر االئتمانيــة المنخفضــة. الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة إلثنــي 
عشــر شــهرًا هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن أحــداث التعثــر المحتملــة خــالل ١٢ شــهرًا بعــد تاريــخ بيــان المركــز المالــي، 
وهــي ليســت أحــداث العجــز النقــدي خــالل فتــرة اإلثنــي عشــر شــهرًا، لكــن مجمــوع الخســائر االئتمانيــة علــى األصــل المــوزون 

باحتماليــة حصــول حــدث الخســارة خــالل اإلثنــي عشــر شــهرًا القادمــة.

المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – ليست منخفضة القيمة  
المرحلــة الثانيــة تشــمل التعرضــات الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان التــي يوجــد لهــا ارتفــاع جوهــري فــي مخاطــر االئتمــان منــذ   
االحتســاب المبدئــي، ولكــن ال يوجــد دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمتهــا. بالنســبة لهــذه الموجــودات، يتــم احتســاب 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة. الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
الناتجــة مــن أحــداث التعثــر المحتملــة علــى مــدى الحيــاة المتوقعــة لــألداة الماليــة. الخســائر االئتمانيــة هــي المتوســط المــوزون 

ــاة. ــر فــي الســداد لمــدى الحي ــة حــدوث التعث ــة مــع احتمالي للخســائر االئتماني

المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – منخفضة القيمة  
المرحلــة الثالثــة تشــمل التعرضــات الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان التــي يوجــد لهــا أدلــة موضوعيــة علــى انخفــاض القيمــة كمــا فــي   
تاريــخ بيــان المركــز المالــي، وفقــًا للمؤشــرات المحــددة فــي كتيــب اإلرشــادات الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي. بالنســبة 

لهــذه الموجــودات، يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية كما يلي:  

التعرضــات الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان غيــر منخفضــة القيمــة كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي: بالقيمــة الحاليــة لجميــع   •  
العجــوزات النقديــة )أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للشــركة وفقــًا للعقــد، والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع 

المجموعــة اســتالمها(.
التعرضــات الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان منخفضــة القيمــة كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي: بالفــرق بيــن إجمالــي القيمــة   •  

المقــدرة. المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  والقيمــة  الدفتريــة 
االلتزامــات الماليــة غيــر المســحوبة: بالقيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة للمجموعــة لــو   •  

اســتالمها. المجموعــة  تتوقــع  التــي  النقديــة  والتدفقــات  االلتزامــات،  ســحب  تــم 
عقــود الضمانــات الماليــة: الدفعــات المتوقعــة لتعويــض حامــل العقــد، مطروحــًا منهــا أي مبالــغ تتوقــع المجموعــة   •  

اســتردادها.
يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألداة المالية.  •  



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٥١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

إنخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان )يتبع( س( 

التعرضات المنخفضة ائتمانيًا  
فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كانــت التعرضــات الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان منخفضــة ائتمانيــًا.   
يعتبــر التعــرض الخاضــع لمخاطــر االئتمــان ”منخفــض ائتمانيــًا” عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية المقــدرة للتعــرض.

األدلة على أن التعرض ضعيف ائتمانيًا تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية:  

صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛  •  
خرق للعقد، مثل العجز أو التأخر في السداد، أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق ٩٠ يومًا ؛  •  

إعادة هيكلة تسهيالت التمويل أو السلفة من قبل البنك بشروط ال تعتبرها البنك في ظروف أخرى؛  •  
من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛  •  

ركود أو اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية.  •  

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي  
يتم طرح مخصصات الخسارة للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.  

انخفاض قيمة االستثمارات في أسهم حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ع( 
فــي حالــة االســتثمارات فــي األســهم المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة،   
يعتبــر وجــود أي إنخفــاض جوهــري أو أي إنخفــاض لفتــرة طويلــة فــي القيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة وبســعر أقــل مــن ســعر 
التكلفــة دليــاًل علــى حــدوث إنخفــاض فــي قيمتهــا. َتعتبــر المجموعــة أن اإلنخفــاض يكــون جوهريــًا عندمــا تنخفــض بنســبة 
تفــوق ٣٠% مــن تكلفتــه، ولمــدة تتجــاوز تســعة أشــهر إنخفاضــًا لفتــرة طويلــة. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه الدالئــل، يتــم تحويــل 
الخســائر المتراكمــة - والتــي تظهــر بحســاب الفــرق بيــن تكلفــة اإلســتحواذ وبيــن القيمــة العادلــة الحاليــة، بعــد طــرح أي خســائر 
إنخفــاض فــي قيمــة ذلــك االســتثمار تــم إحتســابها ســابقًا فــي بيــان الدخــل - مــن بيــان حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل. يتــم 
الحقــًا عكــس خســائر اإلنخفــاض فــي قيمــة أدوات االســتثمار فــي حقــوق الملكيــة، والتــي تــم إحتســابها فــي بيــان الدخــل، مــن 

خــالل حقــوق الملكيــة.

ــر أدوات قيــاس  بالنســبة لالســتثمارات التــي تظهــر بالتكلفــة مطروحــًا منهــا مخصــص اإلنخفــاض فــي القيمــة بســبب عــدم توفـّ  
موثوقــة للقيمــة العادلــة، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى حــدوث إنخفــاض فــي قيمــة 
كل اســتثمار عــن طريــق تقييــم المؤشــرات الماليــة أو التشــغيلية أو اإلقتصاديــة. يتــم إحتســاب مخصــص إنخفــاض فــي القيمــة 

إذا كانــت القيمــة التقديريــة القابلــة لإلســترداد أقــل مــن تكلفــة االســتثمار.

إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية ف( 
تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيمــة الدفتريــة لموجوداتهــا غيــر الماليــة )عــدا تلــك الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان المبينــة أعــاله( فــي   
تاريــخ رفــع التقاريــر لتقييــم وجــود أي دليــل قــد يثبــت حــدوث إنخفــاض فــي قيمتهــا. عنــد وجــود مثــل هــذه الدالئــل، يتــم تقديــر 
ــة لإلســترداد ألي موجــودات إمــا بقيمتهــا المســتغلة أو  القيمــة المتوقــع إســتردادها لهــذه الموجــودات. تقــدر القيمــة القابل
بقيمتهــا العادلــة بعــد طــرح تكاليــف البيــع، أيهمــا أكبــر. تحتســب خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة إذا تجــاوزت القيمــة الدفتريــة 
ألي موجــودات قيمتهــا التقديريــة المتوقــع إســتردادها. يتــم إحتســاب خســائر اإلنخفــاض فــي بيــان الدخــل. يتــم عكــس خســائر 
ــد  ــرات المســتخدمة لتحدي ــر التقدي ــد تغّي ــن إنتفــاء هــذه الخســائر وعن ــد وجــود مؤشــرات تبي اإلنخفــاض فــي القيمــة فقــط عن

القيمــة المتوقــع إســتردادها.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٥٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية )يتبع( ف( 
عنــد تقديــر القيمــة المســتغلة، يتــم تخفيــض التدفقــات النقديــة المتوقعــة إلــى قيمتهــا الحاليــة بإســتخدام معــدل خصــم   
يعكــس تقييــم الســوق الحالــي للقيمــة الزمنيــة للنقــد والمخاطــر المحــددة لموجــودات أو وحــدات تنتــج تدفقــات نقديــة. تحتســب 
خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة إذا تجــاوزت القيمــة الدفتريــة ألي موجــودات أو وحــدات تنتــج تدفقــات نقديــة قيمتهــا التقديريــة 
ــم عكــس خســائر اإلنخفــاض فــي  ــان الدخــل. يت ــم إحتســاب خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة فــي بي المتوقــع إســتردادها. يت
ــد القيمــة المتوقــع  ــرات المســتخدمة لتحدي ــر التقدي ــد تغّي ــن إنتفــاء هــذه الخســائر وعن ــد وجــود مؤشــرات تبي القيمــة فقــط عن
إســتردادها. اليتــم إطفــاء الشــهرة المحتســبة علــى حــده وإنمــا يتــم إختبارهــا ســنويًا إلنخفــاض القيمــة ويتــم إحتســابها بالتكلفــة 
بعــد طــرح الخســائر المتراكمــة لإلنخفــاض فــي القيمــة. ال يتــم عكــس خســائر اإلنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة المحتســبة علــى 

حــده.

ص(  أموال المستثمرين
تمثــل أمــوال لمشــاريع التــي تــم إنشــاؤها والترويــج لهــا مــن قبــل المجموعــة، أودعــت لــدى المجموعــة بانتظــار صرفهــا علــى   

المطفــأة. بالتكلفــة  العالقــة، وتظهــر  ذات  المشــاريع 

حسابات جارية للعمالء ق( 
يتــم إحتســاب األرصــدة فــي الحســابات الجاريــة )غيــر االســتثمارية( عنــد إســتالمها مــن قبــل المجموعــة. يتــم قيــاس المعامــالت   
ــاس هــذه الحســابات بقيمتهــا  ــم قي ــخ التعاقــد. يت ــل المجموعــة بتاري ــة المتوقــع تحقيقهــا وإســتالمها مــن ِقب بالقيمــة النقدي

ــرة المحاســبية. ــة الفت ــة فــي نهاي الدفتري

مطلوبات تمويالت ألجل ر( 
تمثــل مطلوبــات التمويــالت ألجــل تســهيالت مــن مؤسســات ماليــة، وتمويــالت عــن طريــق إصــدار صكــوك. يتــم مبدئيــا قيــاس   
مطلوبــات التمويــالت بالقيمــة العادلــة مضافــًا إليهــا تكلفــة المعاملــة وتقــاس الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة 
معــدل الربــح الفعلــي. تحتســب تكاليــف التمويــل، وأربــاح األســهم، والخســائر ذات العالقــة بمطلوبــات التمويــالت فــي بيــان 
الدخــل الموحــد كمصروفــات التمويــل. تقــوم المجموعــة بإلغــاء احتســاب المطلوبــات الماليــة عنــد الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة 

أو إلغائهــا أو انتهائهــا.

ضمانات مالية ش( 
الضمانــات الماليــة هــي العقــود التــي تتطلــب مــن المجموعــة القيــام بدفعــات محــددة لتعويــض حامــل الضمــان عــن الخســارة   
ــن. يحتســب عقــد  ــول أجلهــا وفقــًا لشــروط أداة الدي ــد حل ــن عــن تســديد دفعــات عن ــن معي التــي يتكبدهــا بســبب فشــل مدي
الضمــان المالــي ابتــداًء مــن تاريــخ إصــداره. تحتســب المطلوبــات الناشــئة مــن عقــد الضمانــة الماليــة بالقيمــة الحاليــة للدفعــات 
المقــدرة، عندمــا يصبــح وفقــًا للضمــان محتمــل. أصــدرت المجموعــة ضمانــات ماليــة لدعــم مشــاريع التطويــر الخاصــة بهــا 

)إيضــاح ٣7(.

أرباح األسهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ت( 
يتــم إحتســاب أربــاح األســهم المقتــرح توزيعهــا علــى المســاهمين ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة كمطلوبــات فــي الفتــرة التــي   

يتــم اإلعــالن عنهــا.

رأس المال واالحتياطيات ث( 
تصنــف المجموعــة أدوات رأس المــال كمطلوبــات ماليــة أو أدوات حقــوق ملكيــة وفقــًا لمضمــون الشــروط التعاقديــة لــألدوات.   
تتكــون أدوات حقــوق الملكيــة للمجموعــة مــن أســهم عاديــة، وعنصــر الملكيــة للمدفوعــات علــى أســاس األســهم، وأدوات 
قابلــة للتحويــل. التكاليــف اإلضافيــة التــي يمكــن نســبها مباشــرة إلصــدار أدوات حقــوق الملكيــة تطــرح مــن القيــاس المبدئــي 

ــة. ألدوات حقــوق الملكي

أسهم الخزينة  
يحتســب المبلــغ المدفــوع لشــراء أســهم الخزينــة فــي حقــوق الملكيــة، بمــا فــي ذلــك جميــع المصروفــات المباشــرة المتكبــدة   
ــر فــي  ــة كتغي ــات المالي ــة فــي البيان ــع أســهم الخزين ــغ المســتلم مــن بي ــة الشــراء. يظهــر المبل التــي يمكــن نســبها إلــى عملي

حقــوق الملكيــة. ال يحتســب ربــح أو خســارة فــي بيــان الدخــل الموحــد للمجموعــة عــن بيــع أســهم الخزينــة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٥3

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

رأس المال واالحتياطيات )يتبع( ث( 

االحتياطي القانوني  
بموجــب متطلبــات الشــركات التجاريــة البحرينــي لســنة ٢٠٠١، يتــم تحويــل ١٠% مــن صافــي الربــح الســنوي إلــى احتياطــي   
قانونــي والــذي ال يتــم توزيعــه إال فــي حالــة تصفيــة البنــك. يجــوز إيقــاف هــذا االســتقطاع عندمــا يبلــغ االحتياطــي 5٠% مــن 

رأس المــال المدفــوع. يتــم تحويــل هــذا المخصصــات لالحتياطــي القانونــي عنــد موافقــة المســاهمون عليهــا.

حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار خ( 
تمثــل حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار أمــوااًل تحتفــظ بهــا المجموعــة فــي حســابات اســتثمار غيــر مقيــدة، ولهــا حريــة   
التصــرف فــي اســتثمارها. يخــول أصحــاب حســابات االســتثمار المجموعــة باســتثمار أموالهــم بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة مــن 

ــث المــكان والطريقــة والغــرض مــن اســتثمار هــذه األمــوال. ــود مــن حي ــر وضــع قي غي

تحتســب المجموعــة رســوم إدارة )رســوم مضــارب( علــى أصحــاب حقــوق االســتثمار. مــن إجمالــي اإليــراد مــن حســابات   
ــر المخصصــات، واإلحتياطيــات، وبعــد  ــد إلــى أصحــاب حســابات االســتثمار بعــد توفي ــراد العائ االســتثمار، يتــم تخصيــص اإلي
طــرح حصــة المجموعــة كمضــارب. يتــم تخصيــص اإليــراد مــن قبــل إدارة المجموعــة ضمــن حــدود مشــاركة األربــاح المســموح بهــا 
بموجــب شــروط حســابات االســتثمار. تتحمــل المجموعــة المصروفــات اإلداريــة المتعلقــة بــإدارة هــذه األمــوال وال يتــم تحميلهــا 

علــى أصحــاب حســابات االســتثمار.

ومخاطــر  األربــاح  معادلــة  إحتياطيــات  فــي  بهــا  المحتفــظ  المبالــغ  وتشــمل  الدفتريــة  بقيمتهــا  االســتثمار  حســابات  تظهــر   
االســتثمارات. إحتياطــي معادلــة األربــاح هــو المبلــغ الــذي تخصصــه المجموعــة مــن إيــرادات المضاربــة، قبــل إحتســاب رســوم 
المضــارب، وذلــك بهــدف المحافظــة علــى مســتوى معيــن مــن العوائــد ألصحــاب الودائــع مــن االســتثمارات. إحتياطــي مخاطــر 
االســتثمار هــو المبلــغ الــذي تخصصــه المجموعــة مــن إيــرادات أصحــاب حســابات االســتثمار، بعــد إحتســاب رســوم المضــارب، 
وذلــك لغــرض تعويــض أي خســائر مســتقبلية قــد يتعــرض لهــا أصحــاب حســابات االســتثمار. ينتــج عــن إنشــاء هــذه االحتياطيــات 

ــات المتعلقــة بحقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار. ــادة فــي المطلوب زي

حسابات االستثمار المقيدة  
تمثــل حســابات االســتثمار المقيــدة موجــودات مقتنــاة بواســطة أمــوال أصحــاب هــذه الحســابات المقيــدة ومــا شــابهها حيــث   
تقــوم المجموعــة بصفتهــا مديــر اســتثمار بإدارتهــا إمــا علــى أســاس عقــود مضاربــة أو وكالــة. يتــم اســتثمار أمــوال حســابات 
االســتثمار المقيــدة فــي مشــاريع محــددة بنــاءًا علــى توجيهــات أصحــاب هــذه الحســابات. ال يتــم إدراج الموجــودات المحتفــظ بهــا 

تحــت هــذا التصنيــف ضمــن موجــودات المجموعــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة.

إحتساب اإليراد ذ( 
يتــم احتســاب اإليــراد بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق. يحتســب اإليــراد إلــى حــد أنــه مــن المرجــح أن المنافــع   
االقتصاديــة المســتقبلية المتعلقــة ببنــد اإليــرادات ســتتدفق للمجموعــة، وأنــه باإلمــكان قيــاس اإليــراد بصــورة موثوقــة، وتــم 

اســتيفاء معاييــر محــددة لــكل مــن أنشــطة المجموعــة كمــا هــو مشــروح أدنــاه:

القطاع المصرفي  

إيراد الخدمات االستثمارية المصرفية  
يتــم احتســاب إيــراد الخدمــات االســتثمارية المصرفيــة عنــد تقديــم خدمــات المعاملــة، واكتســاب الدخــل. ويكــون هــذا عــادة عنــد   
قيــام المجموعــة بجميــع األعمــال المهمــة ذات العالقــة بالمعاملــة، وكان مــن المحتمــل جــدًا تدفــق منافــع اقتصاديــة للمجموعــة. 
يتــم تحديــد األفعــال الجوهريــة المتعلقــة بالمعاملــة بنــاء علــى الشــروط المتفــق عليهــا فــي مذكــرة /عقــود الطــرح الخــاص لــكل 
معاملــة. إن تقييــم مــا إذا كانــت المنافــع االقتصاديــة مــن المعاملــة ســتتدفق للمجموعــة يتــم تحديــده عندمــا يتــم الحصــول 

علــى التزامــات ُملِزمــة قانونيــًا مــن المكتتبيــن والمســتثمرين الخارجييــن الســتثمار كبيــر فــي المعاملــة.

يتــم احتســاب إيــراد إيداعــات لــدى/ مــن مؤسســات ماليــة علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا العقــد باســتخدام معــدل   
ــي. ــح الفعل الرب



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٥٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

إحتساب اإليراد )يتبع( ذ( 

يتــم إحتســاب إيــراد أربــاح األســهم مــن أوراق ماليــة اســتثمارية عنــد التأكــد مــن وجــود حــق االســتالم، وهــو عــادة تاريــخ الفصــل   
الســتالم األربــاح بالنســبة لألســهم.

يتــم احتســاب إيــرادات / مصروفــات التمويــل باســتخدام طريقــة التكلفــة المطفــأة باســتخدام معــدل الربــح الفعلــي لألصــل /   
االلتــزام المالــي.

تعتبــر الرســوم وإيــرادات العمــوالت جــزءًا رئيســيًا مــن معــدل الربــح الفعلــي لــألدوات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة المطفــأة   
ويتــم إضافتهــا عنــد قيــاس معــدل الربــح الفعلــي لهــذه الموجــودات الماليــة. يتــم إحتســاب الرســوم والعمــوالت األخــرى، 
بمــا فــي ذلــك رســوم خدمــة الحســابات، وعمولــة البيــع، ورســوم اإلدارة، ورســوم عــرض وترتيــب األســهم، ورســوم ترتيــب 

التكتــالت، متــى تــم تقديــم الخدمــات ذات العالقــة.

ــراد عقــود المرابحــات والــوكاالت علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا العقــد بإســتخدام معــدل الربــح  يتــم إحتســاب إي  
الفعلــي.

يتــم إحتســاب أربــاح أو خســائر البنــك المتعلقــة بمعامــالت عقــود المشــاركة التــي تبــدأ وتنتهــي خــالل فتــرة ماليــة واحــدة فــي   
بيــان الدخــل وقــت تصفيتهــا )إنتهــاء العقــد(. إذا كانــت هــذه العقــود تتخلــل أكثــر مــن فتــرة ماليــة، يتــم إحتســاب األربــاح بالمقــدار 
الــذي تــوزع فيــه هــذه األربــاح خــالل تلــك الفتــرة ووفقــًا لنســبة المشــاركة فــي األربــاح المنصــوص عليهــا فــي عقــد المشــاركة.

يتــم إحتســاب إيــراد الموجــودات المشــتراة لغــرض التأجيــر )اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك( بالتناســب مــع الفتــرة الزمنيــة التــي   
اإليجــار. يغطيهــا 

 
ــرة  ــح الفعلــي علــى مــدى الفت ــرادات وتكاليــف اإليداعــات بإســتخدام معــدل الرب ــك إي ــراد مــن الصكــوك وكذل ــم إحتســاب إي يت  

األدوات. هــذه  تغطيهــا  التــي  الزمنيــة 

القطاع غير المصرفي  
ــم هــذه  ــم تقدي ــم الخدمــات، عندمــا يت ــراد تقدي ــة. يحتســب إي ــل للبضاع ــد اســتالم العمي ــع عن ــع البضائ ــراد مــن بي يحتســب إي  

الخدمــات.

إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية ض( 
تلتــزم المجموعــة بعــدم إحتســاب أي إيــراد مــن مصــدر يتنافــى مــع الشــريعة اإلســالمية. ووفقــًا لذلــك، تحــول أربــاح المصــادر   

غيــر اإلســالمية إلــى حســاب األعمــال الخيريــة الــذي تســتخدمه المجموعــة لألعمــال الخيريــة.

الزكاة ظ( 
تحتســب الــزكاة علــى أســاس الــزكاة للمجموعــة وفقــًا لمعيــار المحاســبة المالــي رقــم ٩ الصــادر عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة   
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، باســتخدام طريقــة صافــي الموجــودات. تقــوم المجموعــة بدفــع الــزكاة اســتنادًا علــى األرقــام 
الموحــدة ألرصــدة االحتياطــي القانونــي، واالحتياطــي العــام، واألربــاح المســتبقاة فــي بدايــة الســنة. الــزكاة المتبقيــة تدفــع 
مــن قبــل المســاهمين بصــورة فرديــة. الــزكاة المســتحقة علــى حقــوق ملكيــة حاملــي حســابات االســتثمار والحســابات األخــرى 

هــي مــن مســئولية حاملــي حســابات االســتثمار.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٥٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .٤

منافع الموظفين غ( 

المنافع قصيرة األجل  )١
تقــاس منافــع الموظفيــن قصيــرة األجــل علــى أســاس غيــر مخصــوم وتســجل كمصــروف متــى ما قدمــت الخدمــة ذات العالقة.   
يتــم عمــل مخصــص للمبلــغ المتوقــع دفعــه ضمــن المكافــآت النقديــة قصيــرة األجــل أو خطــط المشــاركة فــي األربــاح، إذا كان 
علــى المجموعــة التــزام قانونــي أو اعتيــادي حالــي كنتيجــة لخدمــات ســابقة قــام الموظفــون بتقديمهــا، وإذا كان باإلمــكان تقديــر 
ــزام المجموعــة بخطــة  ــت الت ــزام بصــورة موثوقــة. تحتســب منافــع إنهــاء الخدمــة كمصــروف عندمــا يكــون مــن الثاب هــذا االلت
رســمية مفصلــة إمــا إلنهــاء الخدمــات قبــل تاريــخ التقاعــد الطبيعــي، أو لتوفيــر منافــع إنهــاء الخدمــة نتيجــة لعــرض تشــجيعي 

للتقاعــد االختيــاري، بــدون احتمــال حقيقــي لالنســحاب.

منافع ما بعد نهاية الخدمة  )٢
البحرينييــن حســب نظــام الهيئــة العامــة للتأميــن  التقاعــد والحقــوق االجتماعيــة الخاصــة بالموظفيــن  يتــم تغطيــة حقــوق   
ــى  ــن عل ــك والعاملي ــل اشــتراكات شــهرية مــن البن ــه تحصي ــم بموجب ــذي يت االجتماعــي وهــو نظــام ”اشــتراكات محــددة”، وال
ــان الدخــل الموحــد متــى اســتحقت. ــم احتســاب مســاهمات البنــك كمصــروف فــي بي ــب. يت ــة مــن الرات ــة ثابت أســاس نســبة مئوي

يســتحق الموظفــون األجانــب وبعــض الموظفيــن البحرينييــن الذيــن يعملــون بعقــود عمــل محــددة مكافــأة نهايــة الخدمــة، علــى   
أســاس مــدة الخدمــة وآخــر راتــب شــهري. تــم عمــل مخصــص لهــذا االلتــزام غيــر الممــول، وهــو نظــام منافــع محــددة عــن طريــق 
حســاب االلتــزام النظــري علــى افتــراض أن جميــع الموظفيــن قــد تركــوا العمــل بتاريــخ نهايــة الســنة. تعتبــر هــذه المنافــع كنظــام 

”منافــع محــددة”، ويتــم احتســاب أي زيــادة أو نقصــان فــي هــذا االلتــزام فــي بيــان الدخــل الموحــد.

كمــا يوجــد لــدى المجموعــة نظــام توفيــر اختيــاري للموظفيــن، حيــث تســاهم المجموعــة والموظفــون شــهريًا بنســبة مئويــة ثابتــة   
مــن الراتــب. يتــم إدارة هــذا البرنامــج مــن قبــل مجلــس أمنــاء وهــم موظفيــن مــن المجموعــة. يعتبــر هــذا البرنامــج فــي طبيعتــه 

كنظــام اشــتراكات محــددة، ويتــم احتســاب مســاهمات المجموعــة كمصــروف فــي بيــان الدخــل الموحــد متــى اســتحقت.

برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم البنك  )3
لــدى البنــك برنامــج مكافــأة للموظفيــن علــى أســاس منــح أدوات حقــوق الملكيــة )”البرنامــج”(. وفقــًا لهــذا البرنامــج، يتــم منــح   
الموظفيــن أســهم فــي البنــك كمكافــأة علــى إنجــاز بنــاًء علــى شــروط أداء غيــر ســوقية وشــروط خدمــات )شــروط المنــح(.

يتــم احتســاب القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة بتاريــخ المنــح كمصــروف للموظفيــن فــي بيــان الدخــل مــع زيــادة مقابلــة   
فــي حقــوق الملكيــة علــى فتــرة اســتحقاق الموظفيــن لهــذه األدوات مــن غيــر قيــد أو شــرط.

يتــم األخــذ فــي االعتبــار الشــروط األخــرى غيــر شــروط المنــح عنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألدوات الملكيــة ولكــن ال تؤخــذ فــي   
االعتبــار عنــد تقديــر عــدد أدوات الملكيــة التــي ســتمنح. ال يؤخــذ فــي االعتبــار شــروط الخدمــات وشــروط األداء غيــر الســوقية 
المرتبطــة بالمعامــالت عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ولكــن تؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تقديــر عــدد أدوات الملكيــة التــي ســتمنح. يتــم 
تعديــل المبلــغ المحتســب كمصــروف ليعكــس بذلــك عــدد األســهم الممنوحــة والتــي مــن المتوقــع اســتيفاء شــروط الخدمــات 
وشــروط األداء لهــا، ليكــون المبلــغ المحتســب كمصــروف وفقــًا لعــدد األســهم التــي ال تســتوفي شــروط الخدمــات وشــروط 

األداء بتاريــخ المنــح. إن المبلــغ المحتســب كمصــروف ال يتــم تعديلــه عنــد عــدم اســتيفاء شــروط الســوق.

المخصصات أأ( 
يتــم إحتســاب مخصصــات، بنــاًء علــى أحــداث ســابقة، عندمــا تكــون هنــاك إلتزامــات قانونيــة أوحكميــة علــى المجموعــة يمكــن   

قياســها بطريقــة موثوقــة، مــع إحتمــال الحاجــة لتدفــق منافــع اقتصاديــة يتــم مــن خاللهــا ســداد تلــك اإللتزامــات.
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العقود المثقلة باألعباء ب ب( 
يحتســب مخصــص العقــود المثقلــة باألعبــاء عندمــا تكــون المنافــع التــي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليهــا مــن العقــد أقــل   
مــن التكلفــة والتــي ال يمكــن تجنبهــا للوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب للعقــد. يتــم قيــاس المخصــص بالقيمــة الحاليــة لتكلفــة إلغــاء 

العقــد وصافــي التكلفــة المتوقعــة لالســتمرار مــع العقــد، أيهمــا أقــل.

المحاسبة بتاريخ المتاجرة ج ج( 
يتــم احتســاب جميــع معامــالت البيــع والشــراء ”االعتياديــة” بتاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء أو   

بيــع األصــل

برنامج حماية حاملي حسابات االستثمارات دد( 
يتــم تغطيــة األمــوال التــي يحتفــظ بهــا لــدى المجموعــة فــي حســابات اســتثمار غيــر مقيــدة والحســابات الجاريــة مــن الشــركات   
التابعــة المصرفيــة بالتجزئــة ببرنامــج حمايــة الودائــع )”البرنامــج”( الــذي تــم تأسيســه بموجــب أنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي 

وفقــًا لقــرار رقــم )٣٤( لســنة ٢٠١٠.

ضريبة الدخل هـ هـ( 
تخضــع المجموعــة للضرائــب بموجــب عمليــات شــركاتها التابعــة فــي المغــرب وتونــس والهنــد. يتكــون مصــروف ضريبــة الدخــل   
مــن الضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة. يحتســب مصــروف ضريبــة الدخــل فــي بيــان الدخــل، باســتثناء الحــد الــذي يتعلــق 
بالبنــود المحتســبة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة، وفــي هــذه الحالــة يتــم احتســابها فــي حقــوق الملكيــة. الضريبــة الحاليــة هــي 
ــة للســنة، باســتخدام  ــة المتوقعــة مســتحقة الدفــع أو مســتحقة القبــض علــى الدخــل أو الخســارة الخاضعــة للضريب الضريب
ــر كمــا فــي تاريــخ نهايــة الســنة، وأي تعديــل علــى الضريبــة  المعــدالت الضريبيــة المطبقــة، التــي يتــم تطبيقهــا بشــكل كبي

مســتحقة الدفــع فيمــا يتعلــق بالســنوات الســابقة.

للموجــودات  الدفتريــة  القيمــة  بيــن  المؤقتــة  الفروقــات  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  المؤجلــة  الدخــل  يتــم تســجيل ضريبــة   
والمطلوبــات المعــدة لغــرض التقاريــر الماليــة وتلــك المعــدة لغــرض الضرائــب. تحتســب ضريبــة الدخــل المؤجلــة علــى أســاس 
المعــدالت الضريبيــة المتوقــع تطبيقهــا للفروقــات المؤقتــة عنــد عكســها بنــاء علــى القوانيــن المطبقــة فــي تاريــخ بيــان المركــز 

المالــي.

يتــم احتســاب الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة للحــد الــذي يحتمــل توفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة مقابــل اســتخدام   
للفروقــات المؤقتــة. يتــم مراجعــة الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل ســنة ماليــة وتخفضهــا بالحــد المحتمــل مــن 
عــدم تحقــق االســتفادة مــن الفوائــد الضريبيــة ذات العالقــة. يتــم مراجعــة الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة بتاريــخ نهايــة كل 

ــة ذات العالقــة. ــر المحتمــل تحقــق المنافــع الضريبي ــه مــن غي ســنة، وتخفــاض إلــى حــد أن

ال يوجــد حاليــًا، لــدى المجموعــة أي تعرضــات جوهريــة لضريبــة حاليــة أو مؤجلــة تتطلــب االحتســاب فــي البيانــات الماليــة   
الموحــدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٥٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية  .٥
تقــوم المجموعــة بعمــل تقديــرات وفرضيــات تؤثــر علــى المبالــغ المعلنــة فــي هــذه البيانــات الماليــة للموجــودات والمطلوبــات   
خــالل الســنة الماليــة التاليــة. يتــم تقييــم التقديــرات والقــرارات بشــكل مســتمر بنــاءًا علــى الخبــرة وعوامــل أخــرى كالتوقعــات 

ــة. ــة تحــت الظــروف العادي لألحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد إنهــا معقول

القرارات  
وضــع المعاييــر التــي تحــدد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى التعرضــات الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان قــد ازدادت بصــورة   
جوهريــة منــذ االحتســاب المبدئــي، وتحديــد منهجيــة دمــج المعلومــات المســتقبلية فــي قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، 

واختيــار واعتمــاد النمــاذج المســتخدمة لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مشــروحة فــي إيضــاح ٤)ز( وإيضــاح )٣٨()أ(.

فرضية االستمرارية  )١
أجــرت إدارة المجموعــة تقييمــًا لقــدرة المجموعــة علــى المواصلــة كمنشــأة مســتمرة، وهــي مقتنعــة أن المجموعــة تملــك   
المــوارد الالزمــة لمواصلــة العمــل فــي المســتقبل المنظــور. باإلضافــة لذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بأيــة أمــور 
جوهريــة غامضــة قــد تنبــئ بشــكوك كبيــرة لقــدرة المجموعــة علــى المواصلــة كمنشــأة مســتمرة. وعليــه، يتــم إعــداد البيانــات 

الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

تصنيف االستثمارات  )٢
خــالل عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، تقــرر اإلدارة عنــد شــراء أي اســتثمار إمــا بتصنيفــه كاســتثمارات بالقيمــة   
ــة أو اســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة.  ــة مــن خــالل حقــوق الملكي ــان الدخــل أو اســتثمارات بالقيمــة العادل ــة مــن خــالل بي العادل
ــى  ــاءًا عل ــة محاســبية مختلفــة بن ــاه هــذا االســتثمار ويخضــع كل اســتثمار لمعامل ــة اإلدارة تج ــف كل اســتثمار ني يعكــس تصني

تصنيفــه )راجــع إيضــاح رقــم ٤ )هـــ((.

شركات ذات أغراض خاصة  )3
تقــوم المجموعــة بتأســيس شــركات ذات أغــراض خاصــة )SPEs( لغــرض الســماح لمســتثمري البنــك بالمشــاركة فــي اســتثمارات   
البنــك. تقــوم المجموعــة بتقديــم خدمــات اإلدارة وإدارة االســتثمار واالستشــارة إلــى هــذه الشــركات، حيــث تتضمــن اتخــاذ 
القــرارات مــن قبــل المجموعــة بالنيابــة عنهــم. كمــا تقــوم المجموعــة بــإدارة هــذه الشــركات بالنيابــة عــن مســتثمرين البنــك وهــم 
عبــارة عــن أطــراف ثالثــة كبيــرة وهــم المســتفيدون االقتصاديــون لالســتثمارات األساســية. ال تقــوم المجموعــة بتوحيــد بيانــات 
الشــركات ذات األغــراض الخاصــة التــي ال تمــارس عليهــا صالحيــة الســيطرة. فــي الحــاالت التــي يصعــب تحديــد مــا إذا كانــت 
المجموعــة تمــارس صالحيــة الســيطرة، تقــوم المجموعــة بعمــل اجتهــادات علــى أهــداف أنشــطة الشــركات ذات األغــراض 
الخاصــة وتحديــد مــدى تعرضهــا لمخاطــر ومنافــع هــذه الشــركات وكذلــك قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرارات تشــغيلية لهــا وتحديــد مــا 

إذا كانــت المجموعــة تحصــل علــى منافــع مــن هــذه القــرارات.

التقديرات  

اإلنخفاض في قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان  
تحديــد المدخــالت فــي نمــوذج قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، بمــا فــي ذلــك تضميــن معلومــات تطلعيــة، مشــروحة   

فــي إيضــاح رقــم )٤( )ز( وإيضــاح )٣7( )ب(.

القيمة العادلة لالستثمارات  )١
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات الغيــر مســعرة فــي أســواق نشــطة بالقيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب تقييــم   
معتــرف بهــا، مثــل التدفقــات النقديــة المخصومــة، وُمضاعفــات الســوق، وأحــدث المعامــالت. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة فــي 
وقــت معيــن، علــى أســاس ظــروف الســوق ومعلومــات عــن الشــركات المســتثمر فيهــا. ان هــذه التقديــرات ذات طبيعــة غيــر 

ــة. ــه ال يمكــن تحديدهــا بدقــة متناهي ــة مــن االجتهــاد، وعلي ــاج إلــى درجــة عالي ــر مؤكــدة وتحت ــة ألمــور غي ــة ومتضمن موضوعي

إن األحــداث المســتقبلية كاســتمرار األربــاح التشــغيلية والقــوة الماليــة غيــر مؤكــدة، وانــه مــن الممكــن بنــاءًا علــى المعلومــات   
المتوفــرة حاليــًا، بــأن تختلــف النتائــج خــالل الســنة الماليــة التاليــة عــن الفرضيــات، ممــا يتطلــب تعديــالت جوهريــة علــى القيمــة 
الدفتريــة لالســتثمارات. فــي الحــاالت التــي يتــم اســتخدام فيهــا نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة لتقديــر القيــم العادلــة، 
يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن قبــل اإلدارة وفقــًا للمعلومــات والمناقشــات مــع ممثلــي الشــركات المســتثمر 
فيهــا ووفقــًا ألحــدث البيانــات الماليــة المتوفــرة المدققــة وغيــر المدققــة. تــم مراجعــة أســاس التقييــم مــن قبــل اإلدارة مــن 
حيــث مالئمــة الطريقــة، ســالمة الفرضيــات، وصحــة االحتســاب، وتــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بهــدف تضمينهــا فــي 

البيانــات الماليــة الموحــدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية )يتبع(  .٥

التقديرات )يتبع(  

انخفاض قيمة االستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  )٢
تقــوم المجموعــة بتحديــد االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة عندمــا   
ــد االنخفــاض الجوهــري أو  ــة ألقــل مــن ســعر التكلفــة. إن تحدي ــرة فــي القيمــة العادل ــل الفت يوجــد انخفــاض جوهــري أو طوي
ــة المدرجــة فــي ســوق  ــة االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكي ــرة فــي القيمــة يتطلــب قــرار تقديــري. فــي حال طويــل الفت
نشــط، عــادًة تأخــذ المجموعــة باالعتبــار االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية ألقــل مــن ســعر التكلفــة بنســبة ٣٠% أو االنخفــاض 
فــي القيمــة الــذي يســتمر ألكثــر مــن ٩ أشــهر كمؤشــر علــى انخفــاض القيمــة. فــي حالــة مــا إذا كانــت أســواق هــذه االســتثمارات 
غيــر نشــطة، فــإن المجموعــة تحــدد انخفــاض القيمــة بنــاًء علــى تقديراتهــا للوضــع المالــي للشــركة المســتثمر فيهــا، وأداء 

الصناعــة والقطــاع.

أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة والتــي تظهــر بالتكلفــة مطروحــًا منهــا   
انخفــاض القيمــة لغيــاب طريقــة قيــاس موثقــة، يتــم فحصهــا النخفــاض القيمــة. إن جــزءًا كبيــرًا مــن اســتثمارات المجموعــة فــي 
أدوات حقــوق الملكيــة تتكــون مــن اســتثمارات فــي مشــاريع عقاريــة طويلــة األجــل، ومشــاريع تطويــر بنى تحتيــة. ولتحديد دالئل 
انخفــاض فــي هــذه االســتثمارات، تقــوم المجموعــة بتقييــم عــدة عوامــل منهــا ســهولة جمــع الســيولة للمشــروع ووجــود دالئــل 
تدهــور فــي الوضــع المالــي للمشــروع وأثــر التأخيــر علــى المشــروع وأداء الصناعــة والقطــاع، والتدفقــات النقديــة التشــغيلية 
ــة حيــث  ــة. تتعــرض المجموعــة للمخاطــر بالنســبة لالســتثمارات والمشــاريع التــي توجــد فــي دول ومناطــق جغرافي والتمويلي
تكــون البيئــة التجاريــة والسياســية خاضعــة لتغيــرات ســريعة. إن أداء االســتثمارات وقابليــة االســترداد للتعرضــات مبنيــة علــى 
الوضــع الســائد والمعلومــات المتوفــرة لــدى اإلدارة فــي نهايــة فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة. إنــه مــن رأي اإلدارة أن المســتوى 
الحالــي للمخصصــات مناســب ويعكــس األوضــاع الســائدة، واألهــداف طويلــة األجــل للموجــودات، والمعلومــات المتوفــرة. 
مــن المحتمــل علــى أســاس المعلومــات المتوفــرة حاليــًا بــأن التقييــم الحالــي النخفــاض قيمــة االســتثمارات قــد يتطلــب تعديــل 
جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة لهــذه االســتثمارات خــالل الســنة الماليــة القادمــة نتيجــة لتغيــرات جوهريــة فــي االفتراضــات 

المســتخدمة فــي هــذه التقييمــات.

انخفاض قيمة العقارات االستثمارية  )3
تقــوم المجموعــة بعمــل تقييــم النخفــاض قيمــة عقاراتهــا االســتثمارية بشــكل دوري باســتخدام مقيميــن خارجييــن مســتقلين   
لتقييــم العقــار. تقــدر القيمــة العادلــة بنــاًء علــى القيمــة الســوقية للعقــار إمــا باســتخدام طريقــة المقارنــة أو علــى أســاس تقديــر 
القيمــة المتبقيــة، أو القيمــة الســوقية مــع األخــذ فــي االعتبــار لحالتهــا الماديــة الحاليــة. العقــارات االســتثمارية للمجموعــة توجــد 
فــي البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمغــرب. نظــرًا الضطــراب ســوق العقــارات المحلــي، والمعامــالت العقاريــة 
الغيــر متكــررة، فإنــه مــن المحتمــل بنــاًء المعلومــات المتوفــرة حاليــًا بــأن التقييــم الحالــي النخفــاض قيمــة العقــارات االســتثمارية 
قــد يتطلــب تعديــل جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة لهــذه األصــول خــالل الســنة الماليــة القادمــة نتيجــة للتغيــرات الجوهريــة فــي 

االفتراضــات المســتخدمة فــي مثــل هــذه التقييمــات.

انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى والوحدات المولدة للنقد  )٤
االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة، والشــهرة المحتســبة تكــون خاضعــة النخفــاض القيمــة بنــاء علــى مؤشــرات األداء وأوضاع   
الســوق. تتضمــن الوحــدات المولــدة للنقــد اســتثمارات المجموعــة فــي بعــض الشــركات التابعــة والشــركات الزميلــة المحتســبة 
بطريقــة حقــوق الملكيــة والعقــارات االســتثمارية والتــي تولــد النقــد بصــورة مســتقلة عــن الموجــودات وأنشــطة المجموعــة 
األخــرى. أســس تقييــم االنخفــاض فــي القيمــة للوحــدات المولــدة للنقــد موضحــة فــي السياســات المحاســبية ٤ )ن(. بالنســبة 
لالســتثمارات المحتســبة بطريقــة حقــوق الملكيــة ذات مؤشــرات انخفــاض القيمــة، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد بنــاًء 
علــى القيمــة العادلــة مطروحــًا منهــا تكاليــف البيــع، والقيمــة المســتخدمة، أيهمــا أعلــى. تــم تحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد 
ــم الدخــل والســوق. إن الهــدف مــن طــرق  ــج مــن طــرق تقيي ــة باســتخدام مزي لالســتثمارات المحتســبة بطريقــة حقــوق الملكي

التقييــم هــو تحديــد مــا إذا كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد أكبــر مــن مبلــغ القيمــة الدفتريــة.
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التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية )يتبع(  .٥

التقديرات )يتبع(  

تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات قيد التطوير  )٥
تظهــر العقــارات قيــد التطويــر بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي   
ســعر البيــع المقــدر فــي ســياق العمــل االعتيــادي مطروحــًا منــه مصروفــات البيــع المقــدرة. قامــت اإلدارة بتقديــر تكلفــة إنجــاز 
العقــارات قيــد التطويــر، وقامــت بتكليــف مقيميــن مســتقلين لتقديــر القيمــة المتبقيــة للعقــارات قيــد التطويــر بنــاء علــى أســعار 
البيــع التقديريــة للســوق لعقــارات مماثلــة. يتــم عمــل تقديــرات صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق فــي فتــرة زمنيــة محــددة، بنــاًء 
ــر. تشــمل هــذه التقديــرات علــى عــدم  علــى أوضــاع الســوق والمعلومــات حــول االســتخدام المتوقــع للعقــارات قيــد التطوي
اليقينيــة ومســائل تعتمــد علــى التقديــرات بصــورة جوهريــة، وبالتالــي ال يمكــن تحديدهــا بدقــة متناهيــة. ال يوجــد يقيــن حــول 
األحــداث المســتقبلية. مــن الممكــن والــى حــد معقــول بنــاًء علــى المعلومــات الحاليــة، إن النتائــج خــالل الســنة الماليــة القادمــة 

والتــي تختلــف عــن الفرضيــات، قــد تحتــاج لعمــل تســويات جوهريــة فــي القيمــة الدفتريــة للعقــارات قيــد التطويــر.

المقابــل المحــول والقيمــة العادلــة للموجــودات المعرفــة المســتحوذ عليهــا والمطلوبــات المحتملــة فــي معاملــة توحيــد   )٦
األعمــال

التقديــر المتعلــق بالمقابــل المحــول، وتحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات المعرفــة المســتحوذ عليهــا والمطلوبــات المحتملــة   
فــي معاملــة توحيــد األعمــال مبنيــة فــي إيضــاح رقــم ٢١.

نقد وأرصدة البنوك  .٦

3١ ديسمبر
٢٠١٩

٣١ ديسمبر
٢٠١٨

١٤.٠٦7٢١.٦٠٩نقد
١٩٨.٤١٨٢٢5.٠٢٤أرصدة لدى البنوك

أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي:
حساب جاري  -٨٢.٤٠٦٣٩.7٠٩

حساب احتياطي  -٦7.٤5٤55.٢٢5
3٦٢.3٤٥٣٤١.5٦7

حســاب االحتياطــي لــدى مصــرف البحريــن المركــزي البالــغ ٦7.٤5٤ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: 55.٢٢5 ألــف دوالر أمريكــي(   
وأرصــدة البنــوك البالغــة ١٦.5٤٠ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ١.٦٩٣ ألــف دوالر أمريكــي( غيــر متوفــرة ألغــراض العمليــات 
اليوميــة للمجموعــة. يظهــر النقــد وأرصــدة البنــوك صافــي مــن الخســائر االئتماينــة المتوقعــة بمبلــغ ٨ آالف دوالر أمريكــي 

أمريكــي(. ألــف دوالر   ١٣٤  :٢٠١٨(
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محفظة الخزينة  .٧

3١ ديسمبر
٢٠١٩

٣١ ديسمبر
٢٠١٨

5٤٦.575٢٨٩.55٨إيداعات لدى مؤسسات مالية

استثمارات أدوات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

أوراق مالية مركبة *  -٢٣٩.٨٠7-

استثمارات أدوات الدين
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

صكوك مسعرة*  -٢٨٤.٩٠٤١٠٠.5٢7
بالتكلفة المطفأة

صكوك مسعرة*  -5١7.٣75٤٢7.٩١5
١.٥88.٦٦١٨١٨.٠٠٠

* تشــمل أوراق ماليــة مركبــة بقيمــة ٢٣٩.٨٠7 ألــف دوالر أمريكــي )٣١ ديســمبر ٢٠١٨: ال شــي( وصكــوك مســعرة بقيمــة   
5١.٠7٠ ألــف دوالر أمريكــي )٣١ ديســمبر ٢٠١٨: ١77.٠٩٢ ألــف دوالر أمريكــي( مرهونــة مقابــل مطلوبــات التمويــالت بقيمــة 

٢١5.٣٢٦ ألــف دوالر أمريكــي )٣١ ديســمبر ٢٠١٨: ١٤٢.٤٤7 ألــف دوالر أمريكــي( )إيضــاح ١٦(.

استثمارات أسهم حقوق ملكية - بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أ( 
٢٠١٩٢٠١٨

في ١ يناير
-5٩٨.7٢5إضافات

-)٣5٩.٢٤٨(استبعادات خالل السنة، بالقيمة الدفترية
-٣٣٠ تغيرات القيمة العادلة

-٢3٠.8٠٧في 3١ ديسمبر
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موجودات التمويالت  .8

3١ ديسمبر
٢٠١٩

٣١ ديسمبر
٢٠١٨

١.٠٠٨.5٨٠٩٤٨.١٨٨مرابحة
٢77٩.٣٩٣مشاركة

١٣.٢٨٠١٣.٢٨١وكالة
٢.77٦٢.7٨٢مضاربة

٤.5٩75.٤٤٨إستصناع
٣5٠.٩7٦٢٩٤.7٨٨موجودات محتفظ بها لإليجار

١.38٠.٤8٦١.٢7٣.٨٨٠

)٦٤.٩٣٣()١٠7.7٠٩(ُيطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة
١.٢٧٢.٧٧٧١.٢٠٨.٩٤7

ذمم عقود المرابحة المدينة صافي من أرباح مؤجلة تبلغ ٦٨.٢٣٣ ألف دوالر أمريكي )٢٠١٨: ٦٦.5٤٦ ألف دوالر أمريكي(.  

الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القيمة كانت كما يلي:  
المجموعالمستوى 3المستوى ٢المستوى ٢٠١٩١

١٢.٦٣٢٩.٨٠١٤٢.5٠٠٦٤.٩٣٣في ١ يناير ٢٠١٩
-٣.٢٩٢)٣.٢٣٩()5٣(صافي الحركة بين المستويات

٦7٩٤٢.5٢٦٤٢.775)٤٣٠(صافي مخصص السنة )إيضاح ٢5(
١٢.١٤٩٧.٢٤١88.3١٩١٠٧.٧٠٩في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ٢٠١٨١
7.٠٢١٢5.5٢٠٢7.١٤٩5٩.٦٩٠في ١ يناير ٢٠١٨

-5.٩٦٠)١٢.7١١(٦.75١صافي الحركة بين المستويات
١٣.5٤٦٩.٣٩٨)٣.٠٠٨()١.١٤٠(صافي مخصص السنة )إيضاح ٢5(

)٤.١55()٤.١55(--شطب
١٢.٦٣٢٩.٨٠١٤٢.5٠٠٦٤.٩٣٣في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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استثمارات عقارية  .٩

٢٠١٩٢٠١٨
استثمار عقاري

٤٩٠.٤١٢٤٨٢.٨5١- أراضي
٤٠.٨٤١٤٠.٨٤١- مباني

٥3١.٢٥35٢٣.٦٩٢

عقارات تطويرية
7٩7.5٣5٨١١.٦٨٤- أراضي
٤77.٢٢١5٠٤.٦٣٤- مباني

١.٢7٤.75٦١.٣١٦.٣١٨
١.8٠٦.٠٠٩١.٨٤٠.٠١٠

العقارات االستثمارية أ ( 
العقــارات االســتثمارية تشــمل أراضــي ومبانــي فــي البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمغــرب. تــم رهــن عقــار   
ــة،  ــغ ٤٠.٨٤ مليــون دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ١٩٢,٢ مليــون دوالر أمريكــي( مقابــل تســهيالت وكال ــة تبل اســتثماري بقيمــة دفتري

وتســهيل إجــارة )إيضــاح ١٦(.

القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية للمجموعــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ كانــت 5٤٣.٨5٠ ألــف دوالر أمريكــي )٣١ ديســمبر   
ــاًء علــى تقييــم أعــد مــن قبــل مقيميــن خارجييــن مســتقلين، والذيــن ويملكــون خبــرة  ٢٠١٨: 5٣٦.٨٠٤ ألــف دوالر أمريكــي(، بن

حديثــة فــي موقــع وفئــة األصــل الــذي يتــم تقييمــه.

٢٠١٩٢٠١٨
5٢٣.٦٩٢٦١٦.٢٦٣في ١ يناير

٨.٣٦٠٤٩.7٤٠إضافات خالل السنة
)٦.١5٤(-استبعادات

)٦57(-محول إلى عقارات قيد التطوير
)١٣5.5٠٠(-إلغاء االحتساب عند إلغاء توحيد شركة تابعة

-)7٩٩(مخصصات انخفاض القيمة )إيضاح ٢5(
٥3١.٢٥35٢٣.٦٩٢في 3١ ديسمبر

عقارات للتطوير ب ( 
تمثــل عقــارات للتطويــر عقــارات قيــد التطويــر وللبيــع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، وشــمال أفريقيــا، والهند.   

ــة. ــر بمبلــغ ال شــيء )٢٠١٨: ٤٢.٣ مليــون دوالر أمريكــي( مقابــل تســهيل وكال تــم رهــن عقــار للتطوي

٢٠١٩٢٠١٨
١.٣١٦.٣١٨٨٩٣.٠٣7في ١ يناير

٣77.٣٣٢-استحواذات ناتجة من توحيد شركات تابعة )إيضاح ٢١(
٤٤.55٣٩٣.7١٢إضافات خالل السنة

٦57-محول من عقارات استثمارية
)١7.٦٠٢()7١.٩5٦(استبعادات

)٣٠.٨١٨()١٤.١5٩(أثر تحويل العمالت األجنبية
١.٢٧٤.٧٥٦١.٣١٦.٣١٨في 3١ ديسمبر



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٦3

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

استثمارات الملكية الخاصة  .١٠

٢٠١٩٢٠١٨
استثمارات أدوات حقوق الملكية

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
٢٩.٦٤٠٣٤.٨75- أسهم غير 

٢٩.٦٤٠٣٤.٨75
بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

٢7.٣٢٤٢٩.٠٩٣- أوراق مالية مدرجة )بالقيمة العادلة( *
٩5.5٩٤١٠٣.٠٨٠- أسهم غير مسعرة )بالتكلفة مطروحًا منها انخفاض القيمة(

١٢٢.٩١8١٣٢.١7٣
١١٥.٦١٧٦٦.٩٦٤استثمارات في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية

٢٦8.١٧٥٢٣٤.٠١٢

* أســهم حقــوق ملكيــة مدرجــة بمبلــغ ٢٦.٢١٦ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ٢٦.٢١٤ ألــف دوالر أمريكــي( مرهونــة مقابــل تســهيل   
مرابحــة )إيضــاح ١٦(.

استثمارات أسهم حقوق ملكية غير مدرجة - بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أ( 
٢٠١٩٢٠١٨

٣٤.٨75٣٤.٨75في ١ يناير
-)5.٢٣5(تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

٢٩.٦٤٠٣٤.٨75في 3١ ديسمبر

استثمارات أسهم حقوق ملكية مدرجة - بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ب( 
٢٠١٩٢٠١٨

٢٩.٠٩٣١٠٣في ١ يناير
٢٦.٢٨٢5٩.٩5٨إضافات خالل السنة

)٢٦.٢٤٣()٢7.٩٤5(استبعادات خالل السنة، بالقيمة الدفترية
)٤.7٢5()١٠٦(تغيرات القيمة العادلة

٢٧.3٢٤٢٩.٠٩٣في 3١ ديسمبر

استثمارات أسهم حقوق ملكية غير مدرجة - بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ج( 
٢٠١٩٢٠١٨

١٠٣.٠٨٠١٠٣.٠٨٠في ١ يناير
-)7.٤٨٦(توزيعات خالل السنة

٩٥.٥٩٤١٠٣.٠٨٠في 3١ ديسمبر

تظهــر هــذه االســتثمارات بالتكلفــة مطروحــًا منهــا انخفــاض القيمــة، وذلــك فــي غيــاب األســعار المدرجــة أو مقيــاس موثــوق   
العادلــة. للقيمــة 



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٦٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

استثمارات الملكية الخاصة )يتبع(  .١٠

استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية د( 
تتكون االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية من الشركات الزميلة الجوهرية التالية:  

النشاطحصة الملكية الفعليةدولة التأسيساإلسم
٢٠١٩٢٠١٨

شركة المشاريع العقارية كبيتال 
ش.م.ب )مقفلة(

شركة تملك وتطوير عقارات٤٠%٤٠%مملكة البحرين

شراء وبيع العقارات في مملكة ٢٣.5١%٢٣.5١%جزر الكايمنأمالك ٢ شركة أغراض خاصة
البحرين

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

تصنيع وبيع منتجات األلمنيوم١7.٣٢%١7.٩٢%مملكة البحرين

بنك إسالمي بالجملة٢٨.٦٩%٢٨.٦٩%مملكة البحرينالمصرف العالمي ش.م.ب
 االحتفاظ بقطعة أرض في٣٣.٣٣%٣٣.٣٣%مملكة البحرينشركة إنشاء للتطوير

مملكة البحرين
الضيافة-٦٠%مملكة البحرينفندق العرين ش.ش.و

٢٠١٩٢٠١٨
٦٦.٩٦٤٨١.٤٤٠في ١ يناير

)٢7.٢٦٠(-إلغاء احتساب عند االستحواذ على حصة مسيطرة )إيضاح ٢٢(
٤١.٢٢5٩.٦٢٣إضافات خالل السنة )إيضاح ٢١(

7.٤٢٨٣.١٦١حصة المجموعة من األرباح للسنة، صافي
١١٥.٦١٧٦٦.٩٦٤في 3١ ديسمبر

االســتثمارات المحتســبة بطريقــة حقــوق الملكيــة تشــمل اســتثمار المجموعــة الــذي يقــل عــن ٢٠% فــي شــركة بلكســكو. بمــا أن   
المجموعــة تمــارس تأثيــرًا جوهريــًا عليهــا، ومــن خــالل تواجدهــا فــي مجلــس اإلدارة، تــم احتســاب االســتثمار كاســتثمار محتســب 
ــة. وافقــت المجموعــة مــن خــالل اتفــاق المســاهمين، علــى ممارســة الســيطرة المشــتركة مــن خــالل  بطريقــة حقــوق الملكي
امتالكهــا مــع شــريك آخــر مــا مجموعــه ٤٠% مــن أســهم فنــدق العريــن ش.ش.و، وبالتالــي يعتبــر هــذا االســتثمار اســتثمارًا 

محتســبًا بطريقــة حقــوق الملكيــة.

مــا يلــي معلومــات ماليــة مختصــرة عــن االســتثمارات فــي شــركات زميلــة احتســبت بطريقــة حقــوق الملكيــة غيــر معدلــة بنســبة   
ملكيــة المجموعــة )علــى أســاس أحــدث بيانــات ماليــة لهــذه الشــركات(:

٢٠١٩٢٠١٨
٣٣١.٢٦٨٢7٠.٩١١مجموع الموجودات
٢٩.٦٢١7٩.755مجموع المطلوبات

٨٨.٢٩٢7٤.٨٨٤مجموع اإليرادات
)١٦٨(٣5.55٣مجموع األرباح / )الخسارة(



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٦٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

استثمارات مشتركة  .١١

٢٠١٩٢٠١٨
بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

٩٦.5٠777,٦٤٤- أوراق مالية غير مسعرة )بالتكلفة مطروحًا منها انخفاض القيمة(
٩٦.٥٠٧77,٦٤٤

٢٠١٩٢٠١٨
77.٦٤٤٨٢.٢٨٢في ١ يناير

٢٩.5١٣٩.٩٠٠إضافات خالل السنة
)٨.٦٨٩()١.٦٨٠(استبعادات خالل السنة، بالقيمة الدفترية

)5.٨٤٩()٨.٩7٠(مخصص انخفاض القيمة للسنة )إيضاح ٢5(
٩٦.٥٠٧77.٦٤٤في 3١ ديسمبر

تظهــر هــذه االســتثمارات بالتكلفــة مطروحــًا منهــا انخفــاض القيمــة، فــي غيــاب األســعار المدرجــة أو مقيــاس موثــوق للقيمــة   
العادلــة.

موجودات محتفظ بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة بها  .١٢

٢٠١٩٢٠١٨
١٠١.٢١٣١٤7,١٤١موجودات
٣٩.٩٣٦٤٢,7٤٩مطلوبات

٢5.٣٩٦٤٠.55٦حصص غير مسيطرة

ــات شــركة الصقــر لألســمنت  ــل موجــودات ومطلوب ــع تمث ــات ذات العالقــة المحتفــظ بهــا لغــرض البي الموجــودات والمطلوب  
ش.م.ب )مقفلــة(، وهــي شــركة تابعــة للمجموعــة تــم االســتحواذ عليهــا فــي ســنة ٢٠١٨. لــدى المجموعــة خطــة نشــطة أقّرهــا 
ــات والحصــص  ــم تصنيــف الموجــودات والمطلوب ــي ت ــع حصصهــا فــي شــركة الصقــر لألســمنت، وبالتال مجلــس اإلدارة، لبي
غيــر المســيطرة المســتحوذ عليهــا كموجــودات محتفــظ بهــا لغــرض البيــع فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد. تــم عــرض صافــي 
الربــح/ )الخســارة( مــن العمليــات فــي بيــان الدخــل الموحــد المختصــر ضمــن بنــد ”الربــح/ )الخســارة( مــن الموجــودات المحتفــظ بهــا 

لغــرض البيــع والعمليــات غيــر المســتمرة، صافــي”.

خــالل الســنة، قامــت المجموعــة ببيــع كامــل حصتهــا )باإلضافــة للحصــص اإلضافيــة المشــتراة خــالل الســنة( فــي شــركة   
شــيفيلد دبــي لالســتثمار، والتــي تــم تصنيفهــا ســابقًا ضمــن بنــد ”محتفــظ بهــا لغــرض البيــع” ممــا نتــج عنــه فقــدان الســيطرة، 
ــة الموحــدة، وتــم  ــات المالي ــات شــركة شــيفيلد دبــي لالســتثمار فــي البيان ــم إلغــاء احتســاب موجــودات ومطلوب وبالتالــي، ت

تضميــن الربــح الناتــج بمبلــغ ٨ مليــون دوالر أمريكــي ضمــن بنــد ”إيــرادات متعلقــة بالصفقــات”.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا  .١3

٢٠١٩٢٠١٨
5٣.٢٦٢٢٢.5٨٨ذمم خدمات االستثمارات المصرفية

٢7.٢٠٢٢5.٠٠١تمويل مشاريع، صافي
٣٢.5٤7١٨.٨١١ذمم مدينة من بيع عقارات للتطوير

7٣.٦٢5٤٤.٣٠٠سلفيات وودائع
١٤.٦١٦١7.٢٩٢ذمم مدينة من الموظفين
٨.٦١٠7.٤٨5أرباح مستحقة من صكوك

٤5.٣٦٣٣٠.57٠إيجارات مستحقة
-٤٦.٠٠٠ذمم مدينة من بيع استثمارات

٣5.٨٤٤٢.٢٦٣موجودات مستردة
٨7.٠٦7٦٠.7٦٢مصروفات مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

٤٢٤.١٤٦٢٢٩.١٤٢

ــغ ٨٠  ــغ ١٤٦ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: عكــس بمبل قامــت المجموعــة خــالل الســنة بعكــس مخصــص انخفــاض القيمــة بمبل  
ألــف دوالر أمريكــي( واحتســاب مخصــص إضافــي بمبلــغ ٢.٠٢٩ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: مخصــص بمبلــغ ١.٩٢٣ ألــف دوالر 

ــي )إيضــاح ٢5(. ــى التوال ــة أخــرى وإيجــارات مســتحقة عل أمريكــي( لذمــم مدين

عقارات ومعدات  .١٤

٢٠١٩٢٠١٨
١7.٨١١٢٩.١7٠أرض

٢.١٩١٤5.٩٨١مباني وبنى تحتية على أراضي مستأجرة
5.٤٣٨١7.75١أخرى شاملة األثاث والمركبات والمعدات

٢٥.٤٤٠٩٢.٩٠٢

خالل السنة، بلغ االستهالك على العقارات والمعدات ٢.١7٢ ألف دوالر أمريكي )٢٠١٨: ٢.٠٩٩ ألف دوالر أمريكي(.  

إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى، وأفراد  .١٥
تتمثــل فــي إيداعــات فــي هيئــة عقــود مرابحــة ووكالــة مقبولــة مــن مؤسســات ماليــة وأخــرى )بمــا فــي ذلــك شــركات وأفــراد(   
كجــزء مــن أنشــطة خزينــة المجموعــة. تشــمل هــذه األمــوال ٨٤ مليــون دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ٨٤ مليــون دوالر أمريكــي( مــن قبــل 

مؤسســة غيــر ماليــة، والتــي تخضــع لعقوبــات تنظيميــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

تمويالت ألجل  .١٦

3١ ديسمبر
٢٠١٩

٣١ ديسمبر
٢٠١٨

٢٤٩.٤٣5١٩١.٢٠5تمويالت المرابحة
٢٤.7٩7-تمويالت الوكالة

٢٤.٦5٣٢٦.7٤٣تمويالت إجارة
5.٣٣٠١٣.٣٩٢قروض أخرى

٢٧٩.٤١8٢5٦.١٣7

3١ ديسمبر
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٢٤٠.7٢١١٩7.٠5٤الجزء المتداول
٣٨.٦٩75٩.٠٨٣الجزء غير المتداول

٢7٩.٤١٨٢5٦.١٣7

تتكون تسهيالت تمويالت المرابحة من  
تســهيالت تمويــل بمبلــغ ٦.٨ مليــون دوالر أمريكــي لفتــرة ٣ ســنوات وبمعــدل ربــح يبلــغ المعــدل المعيــاري LIBOR لفتــرة ٦   .١  
أشــهر زائــدًا هامــش ٤,5% ســنويًا )يخضــع لحــد أدنــى يبلــغ ٦% ســنويًا(. تســهيالت تمويــالت المرابحــة مضمونــة عــن طريــق 

رهــن اســتثمار المجموعــة فــي أســهم المصــرف الخليجــي التجــاري، ويســتحق فــي ســنة ٢٠٢٠.

تــم الحصــول علــى تســهيالت بمبلــغ ١٤ مليــون دوالر أمريكــي ألغــراض تجاريــة عامــة لفتــرة 5 ســنوات وبمعــدل ربــح يبلــغ   .٢  
المعــدل المعيــاري LIBOR لفتــرة ٣ أشــهر زائــدًا هامــش يبلــغ ٦% )يخضــع لحــد أدنــى يبلــغ 7% ســنويًا(. تســهيالت تمويــالت 
المرابحــة مضمونــة عــن طريــق رهــن اســتثمار المجموعــة فــي أســهم المصــرف الخليجــي التجــاري، ويســتحق فــي ســنة 

.٢٠٢٢

تســهيالت قصيــرة ومتوســطة األجــل بمبلــغ ٢٢٨.5٢٦ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ١٣٢.7٣٩ ألــف دوالر أمريكي(، مضمونة   .٣  
برهــن صكــوك بقيمــة 5١.٠7٠ ألــف دوالر أمريكــي )١5٢.٨٤5 ألــف دوالر أمريكــي(، وســندات مرّكبــة بمبلــغ ٢٣٩.٨٠7 ألــف 
ــغ ٢٦.٢١٦ ألــف دوالر أمريكــي  ــة بمبل دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ال شــيء( )إيضــاح 7( واســتثمارات فــي أدوات حقــوق ملكي

)٢٠١٨: ٢٦.٢١٤ ألــف دوالر أمريكــي( )إيضــاح ١٠(.

تسهيالت إجارة   
ــغ  ــي لشــراء عقــار اســتثماري بمبل ــل الجزئ ــة فــي ٢٠١٦ للتموي ــم الحصــول عليهــا مــن مؤسســة مالي ــل تســهيالت ت تمث   
٤٠.٨٤ مليــون دوالر أمريكــي )إيضــاح ٩)ب((، وتســتحق الســداد علــى فتــرة ٨ ســنوات بعائــد ربــح يســاوي المعــدل المعيــاري 

)LIBOR( زائــدًا هامــش ربــح يبلــغ 5,7% )يخضــع لحــد أدنــى 7% ســنويًا(.

القروض األخرى   
المــال  رأس  بتطويــر مشــروع ومتطلبــات  تتعلــق  تابعــة  عليهــا شــركات  تمويــالت حصلــت  تشــمل  األخــرى  القــروض    
التشــغيلي. التمويــالت مضمونــة برهــن اســتثمار عقــاري ويحتفــظ بــه مــن خــالل شــركة ذات أغــراض خاصــة وليــس لديهــا 
أي حــق للرجــوع للبنــك. إن البنــك ليــس طرفــًا فــي هــذه العقــود التمويليــة، ولــم يقــم بضمــان الســداد بــأي شــكل مــن 

األشــكال. تــم اإلعــالن عــن هــذه األرصــدة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة نتيجــة لتوحيــد الشــركات التابعــة.
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مطلوبات أخرى  .١٧

3١ ديسمبر
٢٠١٩

٣١ ديسمبر
٢٠١٨

١٤.١٣٢١٩.٠٠٨مستحقات الموظفين
١.7٩٩٣.5٠٠مخصصات ومستحقات أعضاء مجلس اإلدارة

١٢.٦٠٨١٣.٦7٦أرباح أسهم موزعة لم يطالب بها
٢٣.٦٣7١١.٣٤٨ربح مضاربة مستحق

٣.٢١٩٣.٤٣7مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
5.٤٠7٤.٦٣5صندوق األعمال الخيرية والزكاة

١١٤.7٠٤٢٠٣.٣١٤مبالغ مستلمة مقدمًا من العمالء
١7٠.٨٨٦١٤٦.٨٦٢ذمم دائنة

١٠٢.5١7١١٢.٠77مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
٤٤8.٩٠٩5١7.٨57

حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  .١8
قامــت المجموعــة بمــزج األمــوال المســتلمة مــن حاملــي حســابات االســتثمار، وتــم اســتثمارها فــي فئــات األصــول التاليــة كمــا   

فــي ٣١ ديســمبر:

3١ ديسمبر
٢٠١٩

٣١ ديسمبر
٢٠١٨

١١١.7٩٢١٢5.٤٩7أرصدة لدى البنوك
٦7.٤5٤55.٢٢5حساب احتياطي مصرف البحرين المركزي

١7٣.7٦١١١5.7٤٨إيداعات لدى مؤسسات مالية
5١7.٣77٤٢7.٩٢٣أدوات دين – صكوك
٣٤٨.١٦١١7٢.5١7موجودات التمويالت

١.٢١8.٥٤٥٨٩٦.٩١٠

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

ديسمبر
٢٠١٩

ديسمبر
٢٠١٨

)٣7.7٣١()٦٢.٤5١(عوائد أصول االستثمار المشترك
٢٢.٤٣٣١٤.٩٠٤حصة البنك كمضارب

)٢٢.٨٢7()٤٠.٠١8(العائد لحاملي حسابات االستثمار

كان متوســط إجمالــي نســبة العائــد فيمــا يتعلــق بحســابات االســتثمار غيــر المقيــدة لعــام ٢٠١٩ يبلــغ 5.١٢% )٢٠١٨: ٤.٢١%(. مــا   
يقــارب ٣.٢٨% )٢٠١٨: ٢.55%( تــم توزيعهــا علــى المســتثمرين، وتــم وضــع الرصيــد المتبقــي إمــا للمخصصــات و/ أو احتفظــت بــه 
المجموعــة كرســوم مضــارب. حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة تشــمل احتياطــي معادلــة األربــاح بمبلــغ ٩ آالف دوالر أمريكــي 

)٢٠١٨: ٩ آالف دوالر أمريكــي( واحتياطــي مخاطــر االســتثمار بمبلــغ 5 آالف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: 5 آالف دوالر أمريكــي(.
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رأس المال  .١٩

ديسمبر
٢٠١٩

ديسمبر
٢٠١٨

المصرح به:
٩.٤٣٣.٩٦٢.٢٦٤ سهم بواقع ٠.٢٦5 دوالر أمريكي للسهم الواحد

٢.٥٠٠.٠٠٠٢.5٠٠.٠٠٠)٢٠١٨: ٩.٤٣٣.٩٦٢.٢٦٤ سهم بواقع ٠.٢٦5 دوالر أمريكي للسهم الواحد(

الصادر والمدفوع:
٣.٦٨١.٦5٠.٤٤١ سهم بواقع ٠.٢٦5 دوالر أمريكي للسهم الواحد

٩٧٥.٦38٩75.٦٣٨)٢٠١٨: ٣.٦٨١.٦5٠.٤٤١ سهم بواقع ٠.٢٦5 دوالر أمريكي للسهم الواحد(

كانت الحركة في رأس المال خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما يلي:  
٢٠١٩٢٠١٨

٩75.٦٣٨٩75.٦٣٨في ١ يناير
-55.٠٠٠إصدار أسهم منحة
-)55.٠٠٠(إطفاء أسهم خزينة

٩٧٥.٦38٩75.٦٣٨في 3١ ديسمبر

كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، احتفــظ البنــك بمــا مجموعــه ٢٩٦.5٣7.٨٨٠ ســهم خزينــة )٣١ ديســمبر ٢٠١٨: ٢55.٤55.٩5٣ ســهم   
خزينــة(. خــالل الســنة، اشــترى البنــك ١٣٣.٢٨7.٨٨٠ ســهمًا مقابــل ٣١.٨ مليــون دوالر أمريكــي، فيمــا يتعلــق بخطــة حوافــز 

الموظفيــن طويلــة األجــل، والتــي تــم تضمينهــا فــي أســهم الخزينــة.

معلومات إضافية حول رأس المال والمساهمين  

تندرج جميع أسهم البنك تحت فئة واحدة، وجميع المساهمين متساوون في حقوق التصويت.  )١  

يوضح جدول توزيع األسهم أدناه عدد المساهمين ونسبة التملك من مجموع عدد األسهم:  )٢  

عدد األسهم
عدد 

المساهمين

% من مجموع
عدد األسهم 

القائمة
التصنيف*
٢.٢٩٢.١77.٤٨٣7.٤٦٤٦٢.٢٦أقل من ١%

7٣5.٩٠٢.٩٣٢١٤١٩.٩٩من ١% إلى أقل من %5
٦5٣.57٠.٠٢٦٢١7.75من 5% إلى أقل من ١٠% #

3.٦8١.٦٥٠.٤٤١٧.٤8٠١٠٠

* مبين كنسبة من مجموع عدد األسهم القائمة للبنك.   
# يشمل أسهم الخزينة التي يحتفظ بها البنك.   
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رأس المال )يتبع(  .١٩

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، كان المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من مجموع األسهم القائمة كالتالي:  )٣  

عدد األسهم
% من مجموع 

األسهم القائمة
إسم المساهم

3٥٧.٠3٢.١٤٦٩.٦٩مجموعة أبوظبي المالية ذ.م.م وشركاتها التابعة
٢٩٦.٥3٧.88٠8.٠٦مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب )أسهم خزينة(

 
التخصيصات والتغيرات في هيكل رأس المال  

يتم عمل تخصيصات األرباح، إن وجدت، عند اعتمادها من قبل المساهمين.  

فــي اجتمــاع المســاهمين الــذي عقــد بتاريــخ ٢٨ مــارس ٢٠١٩، وافــق المســاهمين علــى التخصيصــات التاليــة، والتــي تــم   
الســنة: خــالل  تنفيذهــا 

أرباح أسهم نقدية بنسبة ٣.٣٤% من رأس المال المدفوع بقيمة ٣٠ مليون دوالر أمريكي؛ أ (   
أســهم منحــة بمبلــغ 55 مليــون دوالر أمريكــي، تمثــل 5.٩7% مــن القيمــة اإلســمية لألســهم )ســهم واحــد لــكل ١٦.7٤ ســهم  ب (   

مملــوك(؛
١ مليون دوالر الحتياطي األعمال الخيرية؛ ج(   

٩٤١ ألف دوالر أمريكي لصندوق الزكاة؛ د(   
تحويل ١١.٤ مليون دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني؛ هـ(   

إلغــاء ٢٠7.5٤7.١7٠ ســهم خزينــة محتفــظ بــه مــن قبــل البنــك كمــا فــي تاريــخ اجتمــاع الجمعيــة العموميــة االعتياديــة، بعــد  و(   
المختصــة. الجهــات  موافقــة  علــى  الحصــول 

فــي اجتمــاع المســاهمين الــذي عقــد بتاريــخ ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، وافــق المســاهمون علــى اســتخدام ١٤٠ مليــون ســهم خزينــة   
لغــرض االســتحواذ االســتراتيجي لمؤسســة ماليــة أخــرى.

التخصيصات المقترحة  
يقتــرح مجلــس اإلدارة التخصيصــات التاليــة لســنة ٢٠١٩ خاضعــة لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة   

الســنوي:

أرباح أسهم بنسبة ٨.7١% من رأس المال المدفوع البالغة ٨5 مليون دوالر أمريكي على النحو التالي:  •  
- أرباح نقدية بنسبة ٣.٠7% والبالغة ٣٠ مليون دوالر أمريكي.   

- أسهم منحة بنسبة 5.٦% بمعدل سهم واحد لكل ١7.7 سهم قائم.   
تحويل مبلغ ٨.٠١ مليون دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.  •  

تحويل ١ مليون دوالر أمريكي إلى صندوق التبرعات الخيرية و5٦٨ ألف دوالر أمريكي إلى صندوق الزكاة.  •  

احتياطي أسهم منحة  .٢٠

٢٠١٩٢٠١٨
١.٠٨٦١.٠٢٦في ١ يناير

١١٢١5٨إصدار أسهم بموجب خطة الحوافز
)٩٨(-تحويل بين الحصص

١.١٩8١.٠٨٦في 3١ ديسمبر
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استحواذ شركات تابعة  .٢١

خالل السنة، قامت المجموعة باستمالك حصص إضافية في الشركات التابعة التالية.  )١

الجدول التالي يوضح حصة المجموعة الحالية واإلضافية:  

الحصة اإلضافية الحصة الحالية
المستملكة

مجموع الحصة

٨٢.٩٢%٣١.5١%5١.٤١%شركة مرفأ تونس لالستثمار
١٠٠%٤٨.٨٢%5١.١٨%شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و

المقابــل المحــول لعمليــة االســتمالك كان فــي هيئــة نقديــة وبنــود غيــر نقديــة محتفــظ بهــا. التغيــر فــي صافــي األصــول الناتــج   
ــر التالــي علــى البيانــات الماليــة الموحــدة: ــه األث مــن اســتمالك حصــص إضافيــة، كان ل

بآالف الدوالرات 
األمريكية

٤٩.٤٦٩القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة المشتراة )بناًء على التكلفة التاريخية(
)١٠٠.٨٨١(المقابل المدفوع )بناًء على سعر المعاملة(

)٥١.٤١٢(االنخفاض في حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك

خــالل ٢٠١٨، قامــت المجموعــة باالســتحواذ علــى حصــة إضافيــة قدرهــا ٣١.٣٩% فــي شــركة الخليــج القابضــة ش.م.ك، شــركة   )٢
ــة بنســبة 5١.١٨% والســيطرة علــى شــركة  ــة الكويــت، ممــا أدى إلــى حصــول المجموعــة علــى حصــة إجمالي مســجلة فــي دول
الخليــج القابضــة ش.م.ك، وبالتالــي فقــد تــم توحيــد موجــودات ومطلوبــات ونتائــج شــركة الخليــج القابضــة ش.م.ك ابتــداء مــن 

تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة.

شركة الخليج القابضة ش.م.ك تملك الشركات التابعة التالية:  

نسبة الملكية بلد التأسيسإسم الشركة
الفعلية

األنشطة

شركة المساحات السكنية الجنوبية 
للتطوير العقاري ش.ش.و

مملكة البحرين

تنفيذ مشروع فيال مار في البحرين١٠٠%

شركة العرين داون تاون للتطوير 
تنفيذ مشروع العرين داون تاون في ١٠٠%العقاري ش.ش.و

البحرين
شركة رويال القابضة للتطوير 

االحتفاظ باستثمار في مشروع فيال رويال، ١٠٠%العقاري ش.ش.و
ومشروع تطوير عقاري في المغرب

المقابل المحول والحصص غير المسيطرة  
المقابــل المحــول فــي عمليــة اســتمالك األصــول كان جزئيــًا فــي هيئــة أســهم خزينــة تحتفــظ بهــا المجموعــة، ونقــدًا. بصــورة   
عامــة، يتــم قيــاس المقابــل المحــول بالقيمــة العادلــة، والحصــة التــي يحتفــظ بهــا المســاهمون اآلخريــن فــي الشــركات التابعــة، 
تــم احتســابها فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ضمــن بنــد ”حصــص غيــر مســيطرة” بنــاء علــى الحصــة التناســبية للمســاهمين غيــر 
المســيطرين فــي المبالــغ المحتســبة لصافــي موجــودات الشــركة المســتثمر فيهــا، علــى أســاس كل معاملــة علــى حــدة، بنــاء 

علــى السياســة المحاســبية المختــارة مــن قبــل المجموعــة.

الموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديد  
جميــع الشــركات المســتملكة تــم اعتبارهــا أعمــال تجاريــة. تــم عــرض القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات وأســهم حقــوق   
الملكيــة علــى أســاس مؤقــت. إذا تــم الحصــول علــى معلومــات حديثــة خــالل ســنة مــن تاريــخ االســتمالك تتعلــق بحقائــق 
وظــروف كانــت ســائدة، أو تحديــد تعديــالت للمبالــغ أعــاله، أو أي مخصصــات إضافيــة كانــت ســائدة بتاريــخ االســتمالك، فإنــه 
ســيتم تعديــل المعالجــة المحاســبية لعمليــة االســتمالك. التعديــالت علــى محاســبة االســتمالك المؤقتــة ســتتم بأثــر رجعــي.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٧٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

استحواذ شركات تابعة )يتبع(  .٢١

الموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديد )يتبع(  
المبالــغ المعلنــة أدنــاه تمثــل القيمــة العادلــة المعدلــة عنــد االســتمالك للشــركات كمــا فــي ٣٠ يونيــو ٢٠١٨، كونــه التاريــخ   

المحاســبية. المعاييــر  حســب  بــه  مســموح  هــو  كمــا  مؤقتــة  بصــورة  عنهــا  اإلفصــاح  وتــم  لالســتمالك،  الفعلــي 

نظــرًا لحجــم والتوزيــع الجغرافــي والتعقيــد المتضمــن فــي عمليــة االســتمالك، فــإن المجموعــة، وفــي تاريــخ إصــدار هــذه   
البيانــات الماليــة الموحــدة، لــم تنتهــي بعــد مــن تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الملموســة وغيــر الملموســة المســتملكة، 
والمطلوبــات المتحملــة، والشــهرة المتبقيــة الناتجــة مــن عمليــة االســتمالك. تقديــرات القيمــة العادلــة للموجــودات الملموســة 
وغيــر الملموســة المســتملكة والمطلوبــات المتحملــة تخضــع لتقديــرات جوهريــة، وســيتم تحديدهــا مــن قبــل اإلدارة بنــاء علــى 
تحليــالت مختلفــة للســوق والدخــل وتقييمــات الموجــودات بالتاريــخ الفعلــي لالســتمالك. لــم يتــم احتســاب أي شــهرة أو شــهرة 

ســلبية بذلــك التاريــخ.

القيمة الدفترية للموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة بالتاريخ الفعلي هي كما يلي:  

بآالف الدوالرات 
األمريكية

٤٠.٣7٣عقارات استثمارية
٣٨7.٣٣٢عقارات للتطوير

١.5٤7نقد وأرصدة البنوك
٢٦.٢٨٠ذمم دينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا

٤٥٥.٥3٢مجموع الموجودات

٢٠٢.7٨٤تمويالت صكوك *
١٦٨.٨57مبالغ مستلمة مقدمًا من العمالء

7٠.٨١7مطلوبات أخرى
٤٤٢.٤٥8مجموع المطلوبات

١3.٠٧٤مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد

* تم سداد تمويل الصكوك الحقًا لعملية االستحواذ.  

بآالف الدوالرات 
األمريكية

-القيمة الدفترية للحصة في حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها والمحتفظ بها من قبل المجموعة
٦.٦٩١المقابل المحول

٦.٣٨٣حصص غير المسيطرة المحتسبة
١3.٠٧٤مجموع المقابل

٦.٦٩١المقابل المدفوع
)١.5٤7(مطروحًا: األرصدة النقدية لدى البنوك المستحوذة عند التوحيد
٥.١٤٤صافي النقد المدفوع لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٧3

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إيراد متعلق بإعادة الهيكلة  .٢٢
يمثــل هــذا الدخــل الناتــج عــن إعــادة هيكلــة مطلوبــات شــركة تابعــة. خــالل الســنة، وافقــت المجموعــة علــى تســوية مطلوبــات   
بمبلــغ 5٦ مليــون دوالر أمريكــي ألحــد المقاوليــن، مقابــل نقــد وحصــة جزئيــة )٤٠%( فــي شــركة تابعــة تعمــل فــي مجــال إدارة 
أعمــال الضيافــة. تــم احتســاب المبلــغ الزائــد عــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام علــى مجمــوع المقابــل مــن النقــد والقيمــة الدفتريــة 
للحصــة البالغــة ٤٠% فــي الشــركة التابعــة ”كإيــراد متعلــق بإعــادة الهيكلــة”، ويمثــل دخــل مــن تســوية مطلوبــات بمبالــغ أقــل. 
بمــا أن الشــركة المســتثمر فيهــا تــدار اآلن بصــورة مشــتركة بيــن المقــاول والمجموعــة بنــاء علــى اتفاقيــة تعاقديــة بيــن الطرفيــن 
)مشــروع مشــترك(، فقــد أدى ذلــك لفقــدان الســيطرة، واحتســاب القيمــة الدفتريــة للمشــروع المشــترك ضمــن بنــد ”اســتثمار 

محتســب بطريقــة حقــوق الملكيــة” ويــدرج ضمــن بنــد ”اســتثمارات الملكيــة الخاصــة”.

يمثــل الدخــل البالــغ ٣5.٣ مليــون دوالر أمريكــي فــي ٢٠١٨ دخــاًل مــن إعــادة هيكلــة مطلوبــات شــركة تابعــة. فــي ٢٠١٦، وكجــزء   
مــن إجمالــي المبالــغ المســتردة مــن قبــل المجموعــة بعــد تســويات دعــاوى قضائيــة، اســتحوذت المجموعــة علــى الشــركة 
القابضــة لمطــّور رئيســي لمشــروع فــي مملكــة البحريــن والتــي كانــت تخضــع إلجــراءات وصايــة وإفــالس، والتــي كان لهــا 
صافــي مطلوبــات وقــت التســوية. تمكنــت المجموعــة الحقــًا، مــن إخــراج الشــركة مــن إجــراءات الوصايــة عــن طريــق إعــادة هيكلــة 
مطلوبــات الشــركة والتفــاوض علــى التســويات مــع الدائنيــن مــن خــالل إجــراءات تديرهــا المحكمــة. تــم االنتهــاء مــن اإلجــراءات 
ــة وإعادتهــا للمجموعــة.  ــة القانوني ــه إخــراج الشــركة مــن إجــراءات الوصاي ــج عن ــات فــي ٢٠١٨، ممــا نت ــد المطالب ــة لتأكي القانوني
وبالتالــي فــإن الفــرق بيــن المطلوبــات/ المخصصــات المحتســبة ســابقًا والمبالــغ المعتمــدة مــن المحكمــة تــم عكســه فــي بيــان 

الدخــل.

تكلفة الموظفين  .٢3

٢٠١٩٢٠١٨
٤7.٠5٤٤٩.7٤٨رواتب ومنافع الموظفين

٣.5٣٦٣,٣٨7مصروفات التأمين اإلجتماعي
٥٠.٥٩٠5٣.١٣5

وفقــًا لسياســة الحوافــز المتغيــرة للمجموعــة، يتــم إصــدار جــزء مــن مكافــأة األداء الســنوية فــي هيئــة مكافــآت اســهم لموظفي   
اإلدارة العليــا. هــذه المكافــآت تشــمل حوافــز مؤجلــة فــي هيئــة أســهم، وخطــط شــراء أســهم، وخطــط حوافــز طويلــة األجــل 
بشــروط مختلفــة. شــروط المكافــآت، بمــا فــي ذلــك نــوع الخطــة، ومــدى التمويــل، والتســعير، وفتــرة التأجيــل، تحــدد لــكل ســنة 

مــن قبــل لجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة بالبنــك.

ملخص لشروط التأجيل واالستحقاقالموظفين المشمولينطبيعة المكافأةسنة األداء
خطة األسهم 

القديمة
موظفي اإلدارة العليا خيارات أسهم

المختارين
فترة غلق مبدئية ٣ سنوات، وفترة تنفيذ 

الخيارات على ١٠ سنوات تنتهي في ٢٠١٨ 
بسعر ممارسة ٠.٦5 دوالر أمريكي للسهم.

عالوة سنوية مكافآت ٢٠١٣
مؤجلة

موظفي اإلدارة العليا 
المختارين

تم منح جزء من الحوافز السنوية في صورة 
أسهم. في ٢٠١5، ومع بداية تطبيق خطة 

األسهم الجديدة، تم تحويل الخطة القديمة إلى 
حوافز نقدية مؤجلة على فترة ٣ سنوات من 

سنة المكافأة.
خطة شراء مكافآت ٢٠١٤

الموظفين 
لألسهم

األشخاص المشمولون في 
الوظائف األساسية والرقابية، 
الذين يتجاوزون الحد األقصى 

لمجموع المكافآت وفقًا 
لقواعد المكافآت الصادرة 

عن مصرف البحرين المركزي، 
وسياسة المكافآت المتغيرة 

للبنك

يتم إطالق األسهم بشكل تقديري خالل فترة 
التأجيل التي تبلغ ٣ سنوات. يحدد 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.

مكافآت ٢٠١5 
*٢٠١٩-

خطة شراء 
الموظفين 

لألسهم، وعالوة 
سنوية مؤجلة



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٧٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

٢3. تكلفة الموظفين )يتبع(

٢٠١٩٢٠١٨خطة حوافز األسهم
بآالف الدوالرات عدد األسهم

األمريكية
بآالف الدوالرات عدد األسهم

األمريكية
٢٦.5٤7.٩٨٠١٠.٤٠٨٣5,٨7٢,٤٠7٩,5٦٨الرصيد االفتتاحي

٢٤.5٣١.٨٦7٦.٢5٩١٠.٠7٣.٦٤٢٤.5٠٢الممنوح خالل السنة
---٢.٨٩٣.٨٨7أرباح أسهم

----مصادرة وتسويات أخرى
)٣.٦٦٢()١٩.٣٩٨.٠٦٩()5.٦٢٨()١٣.٨٠٣.7٢٢(محول للموظفين/ سداد

٤٠.١٧٠.٠١٢١١.٠3٩٢٦.٥٤٧.٩8٠١٠.٤٠8الرصيد الختامي

فــي حالــة خطــة شــراء الموظفيــن لألســهم، فــإن المبالــغ المعلنــة فــي الجــدول تمثــل المبالــغ المســتحقة أو المنافــع التــي تــم   
احتســابها فــي بيــان الدخــل الموحــد، وليــس القيمــة اإلجماليــة لألســهم الصــادرة.

مصروفات تشغيلية أخرى  .٢٤

٢٠١٩٢٠١٨
١٤.١٨٦١٤.٤77مصروفات االستشارات االستثمارية

٤.٩7٦٤.٩٩٠إيجار
5.٦١٦7.١١٩رسوم مهنية واستشارية

٣.5٠٢١5٦مصروفات قانونية
٢.١7٢٢.٠٩٩استهالك

٤.5٦٢١5.٤75مصروفات تتعلق بشركات تابعة غير مصرفية
١٦.٨٣١٢٠.٠٦١مصروفات تشغيلية أخرى

٥١.8٤٥٦٤.٣77

مخصصات انخفاض قيمة الموجودات  .٢٥

٢٠١٩٢٠١٨
١٣٢)١٢٦(أرصدة البنوك )إيضاح ٦(

محفظة الخزينة )إيضاح 7(
١٦١٩٤٨- إيداعات لدى مؤسسات مالية

)٢٦5(١٩- أدوات دين )صكوك مسعرة بالتكلفة المطفأة(
٤٢.775٩.٣٩٨موجودات تمويالت )إيضاح ٨(

-7٩٩عقارات استثمارية )إيضاح ٩(
٨.٩7٠5.٨٤٩استثمارات مشتركة )إيضاح ١١(

٢.٠٢٩١.٩٢٣إيجارات مستحقة )إيضاح ١٣(
)٨٠()١٤٦(ذمم مدينة أخرى )إيضاح ١٣(

)٢٩١()٢١7(التزامات وضمانات مالية
٥٤.٢٦٤١7.٦١٤



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٧٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

معامالت مع أطراف ذوي عالقة  .٢٦
يتــم اعتبــار األطــراف كأطــراف ذوي عالقــة عندمــا يكــون ألحــد األطــراف قــدرة الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو يكــون لــه نفــوذ   
ــر علــى السياســات الماليــة والتشــغيلية للطــرف اآلخــر. يشــتمل األطــراف ذوي عالقــة علــى شــركات تمــارس المجموعــة  يؤث
ــرًا ومســاهمين رئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للمجموعــة. ينتــج جــزء جوهــري  عليهــا نفــوذًا مؤث
مــن رســوم اإلدارة مــن مؤسســات تمــارس المجموعــة عليهــا نفــوذًا مؤثــرًا )موجــودات تحــت اإلدارة(. علــى الرغــم مــن أن هــذه 
المؤسســات تعتبــر أطــراف ذوي عالقــة، إال أن المجموعــة تقــوم بــإدارة هــذه المؤسســات بالنيابــة عــن عمالئهــا والذيــن هــم 
فــي الغالــب أطــراف أخــرى والمنتفعيــن اقتصاديــًا مــن هــذه االســتثمارات. المعامــالت مــع هــذه الشــركات مبنيــة علــى الشــروط 

المتفــق عليهــا.

فيمــا يلــي المعامــالت خــالل الســنة وأرصــدة مــع أطــراف ذوي عالقــة كمــا فــي تاريــخ نهايــة الســنة، المدرجــة فــي البيانــات   
الموحــدة: الماليــة 

أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة 
المالي رقم ١

شركات 
زميلة/

مشاريع 
مشتركة

موظفي 
اإلدارة

الرئيسين

مساهمين 
رئيسيين/شركات

ألعضاء مجلس
اإلدارة حصص 

فيها

موجودات تحت
اإلدارة شاملة 

شركات ذات 
أغراض خاصة 

المجموعوأخرى
معامالت

٦٠.٠٠٠-٦٠.٠٠٠--بيع عقارات قيد التطوير
١٠.٠8٠-١٠.٠٨٠--اشتراك في مشاريع تروج لها المجموعة

٢٥.8٠٠-٢5.٨٠٠--سداد تمويل ألجل

أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة 
المالي رقم ١

شركات 
زميلة/

مشاريع 
مشتركة

موظفي 
اإلدارة

الرئيسين

مساهمين 
رئيسيين/شركات 

ألعضاء مجلس
اإلدارة حصص 

فيها

موجودات تحت
اإلدارة شاملة 

شركات ذات 
أغراض خاصة 

المجموعوأخرى
٢٠١٩

الموجودات
5.٣5٠١5.١٤٦٦٠.75٢8١.٢٤8-موجودات التمويالت

٦.٠5٨٤7.٨٨١١٦٩.٥٥٦-١١5.٦١7استثمارات الملكية الخاصة
5١.٩5٠٥١.٩٥٠---استثمارات مشتركة

5.٠٠٠٦٠.٦٤٢٦8.٠3٥-٢.٣٩٣ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا

المطلوبات
١5.٤٠٩١٥.٤8١--7٢أموال المستثمرين

٤.٧3٢--٤.7٣٢-الحسابات الجارية للعمالء
إيداعات من مؤسسات مالية وغير مالية 

5١5١٦٢١٤.١٩٣٣.٢٠٢١8.٠٧٢وأفراد

١.١٣٣١.٨٠٠١١.٦7٩١١.٦7٩٢٦.٢٩١ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
١.٠7٢١.5٨٦٢٩٩.٤١٦١.٠٠٨3٠3.٠8٢حقوق حاملي حسابات االستثمار



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٧٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

معامالت مع أطراف ذوي عالقة )يتبع(  .٢٦

أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة 
المالي رقم ١

شركات
زميلة/

مشاريع
مشتركة

موظفي
اإلدارة

الرئيسين

مساهمين
رئيسيين/شركات 

ألعضاء مجلس
اإلدارة حصص 

فيها

موجودات تحت
اإلدارة شاملة 

شركات ذات 
أغراض خاصة 

المجموعوأخرى
٢٠١٩

اإليرادات
٩5.77١٩٥.٧١١---إيراد األنشطة االستثمارية المصرفية

)٩.٩١٥()٢٩()١٠.٠٢7(٢٩٢)١5١(إيراد من األعمال المصرفية التجارية
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة 

٢.٣5٨٩.٧٦8--7.٤١٠واستثمارات مشتركة

١3.٤٤٢-5٠١٣.٣٩٢-إيراد العقارات
١.٣٠١١.٦١٤--٣١٣إيراد الخزينة وإيراد آخر

المصروفات
١٢.٧١٧--١٢.7١7*-مصروفات تشغيلية
٦٢3-٦٢٣--مصروفات التمويل

* المبلــغ المعــروض ال يشــمل مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة الرئيســيين لســنة ٢٠١٩، كــون المجموعة لــم تنتهي من التخصيص   
كمــا فــي تاريــخ اعتمــاد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٧٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

معامالت مع أطراف ذوي عالقة )يتبع(  .٢٦

أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة 
المالي رقم ١

شركات 
زميلة/

مشاريع 
مشتركة

موظفي
اإلدارة

الرئيسين

مساهمين
رئيسيين/شركات 

ألعضاء مجلس
اإلدارة حصص 

فيها

موجودات تحت 
اإلدارة شاملة 

شركات ذات 
أغراض خاصة 

المجموعوأخرى
٢٠١٨

الموجودات
٦.٠١٦١5.١٤٦٤٤.٨١٠٦5.٩7٢-موجودات التمويالت

٦.٠5٨5٤.٩5٨١١5.٨٤5-5٤.٨٢٩استثمارات الملكية الخاصة
١٦.7٩٨١٦.7٩٨---استثمارات مشتركة

١٣.٢57٤7.٦٠5٦١.77٦-٩١٤ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا

المطلوبات
١٤.٤١٢١٤.5٤١--١٢٩أموال المستثمرين

إيداعات من مؤسسات مالية وغير مالية 
٨.٤٠٤-٨.٤٠٤--وأفراد

١7٨٢.١١7١.٨٤٤٣.١٩٦7.٣٣5الحسابات الجارية للعمالء
٢٤.7٩7-٢٤.7٩7--تمويالت ألجل

٣.٤٩٩٣.١٣٢٨.٣٦٤١٤.٩٩5-ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
١.٢7٣٣.٦٣٤٢٨.5٩٢١.٢٤١٣٤.7٤٠حقوق حاملي حسابات االستثمار

أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة 
المالي رقم ١

شركات 
زميلة/

مشاريع 
مشتركة

موظفي
اإلدارة

الرئيسين

مساهمين
رئيسيين/شركات 

ألعضاء مجلس
اإلدارة حصص 

فيها

موجودات تحت
اإلدارة شاملة 

شركات ذات 
أغراض خاصة 

المجموعوأخرى
٢٠١٨

اإليرادات
٢٣.5٠٠١٨.7١٠٤٢.٢١٠--إيراد األنشطة االستثمارية المصرفية

)7.٤١٩()٣5٠()7.٣٠٨(٢7١)٣٢(إيراد من األعمال المصرفية التجارية
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة 

5٨5٣.٨٤١--٣.٢5٦واستثمارات مشتركة

المصروفات
١5٦١٣.٩٠٣-١٣.7٤7-مصروفات تشغيلية
٣.٢٨٦-٣.٢٨٦--مصروفات التمويل



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٧8

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

معامالت مع أطراف ذوي عالقة )يتبع(  .٢٦

أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة 
المالي رقم ١

 
شركات
زميلة/

مشاريع
مشتركة

موظفي
اإلدارة

الرئيسين

مساهمين
رئيسيين/شركات
ألعضاء مجلس
اإلدارة حصص 

فيها

موجودات تحت
اإلدارة شاملة 

شركات ذات 
أغراض خاصة 

المجموعوأخرى
المعامالت

٢5.٠٠٠-٢5.٠٠٠--شراء موجودات
٢٩.7٠٠-٢٩.7٠٠--شراء استثمارات

٤.٦٦٦-٤.٦٦٦--تمويل مستلم
)٤.7٠٩(-)٤.7٠٩(--تمويل مسدد

مساهمة في مشروعات تروج لها 
٨7.١٠٠-٨7.١٠٠--المجموعة

٨.١٠٠-٨.١٠٠--خصم من المساهمة

أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين  
يتكــون أعضــاء اإلدارة الرئيســيون فــي المجموعــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذييــن الرئيســيين الذيــن   
يمارســون الســلطة والمســئولية فــي التخطيــط والتوجيــه والســيطرة علــى أنشــطة المجموعــة وشــركتها التابعــة المصرفيــة 

الجوهريــة.

خالل السنة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة مباشرًة في استثمارات تروج لها المجموعة.  

فيما يلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئيسيين:  

٢٠١٩٢٠١٨
٣.٠٩5٤.5٣٦مكافآت وأتعاب ومخصصات أعضاء مجلس اإلدارة

١٢.5٠7٨.٨٢١رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ومصروفات
٢١٠٣٩٠منافع ما بعد نهاية الخدمة

موجودات تحت اإلدارة  .٢٧
تقوم المجموعة بتوفير خدمات اإلدارة وإدارة االســتثمارات والخدمات االستشــارية لشــركات المشــاريع التي تقوم بتأسيســها   
لمشــاريعها، ويتضمــن هــذا اتخــاذ قــرارات بالنيابــة عــن هــذه الشــركات. إن الموجــودات المحتفــظ بهــا بهــذه الصفــة غيــر مضمنــة 
فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. بلغــت الموجــودات المحتفــظ تحــت اإلدارة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي ١.٩75 مليــون 
دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ١.٦77 مليــون دوالر أمريكــي(. خــالل الســنة، قامــت المجموعــة بتســجيل رســوم إدارة بمبلــغ ٢.٨٨٠ ألــف 

دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ٢.57١ ألــف دوالر أمريكــي( مقابــل أنشــطة متعلقــة بــإدارة الموجــودات.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

العائد لكل سهم  .٢8

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

تــم تعديــل المتوســط المــوزون ألســهم الملكيــة لفتــرات المقارنــة المعروضــة بالنســبة إلصــدار األســهم خــالل الســنة بــدون   
تغييــر مقابــل فــي المــوارد.

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف األسهم

3.3٤3.١٤8٣.5٤٣.١55المتوسط المرجح لعدد أسهم الملكية العادية للعائد األساسي والمخفض

العائد المخفض لكل سهم  
يحتســب العائــد المخفــض لــكل ســهم بتعديــل المتوســط المــوزون لعــدد األســهم العاديــة القائمــة علــى افتــراض تحويــل جميــع   
األســهم المخفضــة المحتملــة. تعتبــر األســهم المحتملــة مخفضــة فقــط إذا كان تحويلهــم ألســهم عاديــة ســيؤدي النخفــاض 

العائــد علــى الســهم أو زيــادة الخســارة لــكل ســهم.

فــي حالــة مكافــآت األســهم القديمــة الممنوحــة للموظفيــن قبــل ٢٠١٤، بمــا أن معــدل القيمــة الســوقية لألســهم خــالل الســنة   
الحاليــة كان أقــل مــن ســعر اإلصــدار المفتــرض وفقــًا للخطــة، لذلــك ال تعتبــر مكافــآت األســهم مخفضــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر 
ــورة أعــاله. ال  ــكل ســهم، عــدا المذك ــد المخفــض ل ــم عمــل تســويات للتخفيــض لغــرض احتســاب العائ ــم يت ــي، ل ٢٠١٩. بالتال

يملــك البنــك أي أدوات مخفضــة أخــرى.

الزكاة والمسئولية االجتماعية  .٢٩
يقــوم المســاهمون بــأداء الــزكاة بصــورة مباشــرة عــن توزيعــات األربــاح وكذلــك المســتثمرون عــن حســابات االســتثمار المقيــدة،   
ــدة. ويقــوم  ــة عــن المســاهمين أو أصحــاب حســابات االســتثمار المقي ــزكاة نياب ــل أو دفــع ال ــك بتحصي ــي ال يقــوم البن وبالتال
البنــك بحســاب الــزكاة المســتحقة الدفــع مــن قبــل المســاهمين بالطريقــة التــي تحددهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك )طريقــة 
صافــي الموجــودات( ويتــم إبــالغ المســاهمين بهــا ســنويًا. الــزكاة المســتحقة مــن قبــل المســاهمين للســنة المنتهيــة فــي ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٩ بلغــت ٠.٠٠٠١5٤٢ دوالر أمريكــي للســهم الواحــد، ولــم يتــم اعتمــاد حســبة الــزكاة للســنة الحاليــة مــن قبــل هيئــة 

الرقابــة الشــرعية للمجموعــة حتــى تاريخــه، وســوف يتــم اإلعــالن عنهــا فــي الموقــع اإللكترونــي للبنــك.

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

إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية  .3٠
تلتــزم المجموعــة بعــدم إحتســاب أي إيــراد مــن مصــدر يتنافــى مــع الشــريعة اإلســالمية. ووفقــًا لذلــك تحــول أربــاح المصــادر   
غيــر اإلســالمية إلــى حســاب األعمــال الخيريــة الــذي تســتخدمه المجموعــة لألعمــال الخيريــة. يتــم إظهــار الحركــة فــي األمــوال 
مــن مصــادر غيــر متوافقــة مــع الشــريعة إســالمية ضمــن بيــان مصــادر واســتخدامات أمــوال صنــدوق األعمــال الخيريــة والــزكاة. 
تتلقــى المجموعــة فوائــد مــن ودائــع لــدى مصــرف البحريــن المركــزي وودائــع عرضيــة أو التزاميــة. تــم اســتخدام هــذه المبالــغ 
ــد المســتلمة ٣٣٦ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ٤٨ ألــف دوالر أمريكــي(. ــغ إجمالــي الفوائ ــة، وقــد بل بشــكل حصــري لألعمــال الخيري

هيئة الرقابة الشرعية  .3١
تتكــون هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة مــن أربعــة علمــاء يقومــون بمراجعــة مــدى توافــق أعمــال المجموعــة مــع أحــكام   
ــة. تشــتمل المراجعــة علــى فحــص للمســتندات  ــاوى الخاصــة الصــادرة عــن الهيئ وشــروط الشــريعة اإلســالمية العامــة والفت

واألنظمــة المطبقــة مــن قبــل المجموعــة للتأكــد مــن توافــق أنشــطة المجموعــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية.
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مواعيد االستحقاق  .3٢
تــم عــرض مواعيــد اســتحقاق الموجــودات وااللتزامــات غيــر المحتســبة للمجموعــة بنــاًء علــى مواعيــد اســتحقاق التعاقديــة   
للمجموعــة. حينمــا ال يكــون موعــد االســتحقاق التعاقــدي متوفــرًا، أخــذت المجموعــة باالعتبــار بيــان االســتحقاق / الســداد 
للموجــودات والمطلوبــات علــى التوالــي. بالنســبة لمواعيــد االســتحقاق التعاقديــة غيــر المخصومــة للمطلوبــات الماليــة، راجــع 

إيضــاح )٣7(.

المجموع
غير محدد

االستحقاق
أكثر من

3 سنوات
١ إلى

3 سنوات
٦ أشهر

إلى سنة
3 إلى

٦ أشهر
لغاية

3 أشهر 3١ ديسمبر ٢٠١٩
الموجودات 

٣٦٢.٣٤5 ٦٣ - ٩.٤٤٠ ١٤.55٣ ١٢.5٣٨ ٣٢5.75١ نقد وأرصدة لدى البنوك
١.5٨٨.٦٦١ - ٢٤٨.٤٣١ ٢٢٤.٠٩١ ٢٤٠.٦٠٢ ٣٣.٨٢٦ ٨٤١.7١١ محفظة الخزينة
١.٢7٢.777 - ٣٤٣.٠5٦ ٤٦٢.5٨٠ ١٢5.٣٤٣ ١٢٤.٩٨٠ ٢١٦.٨١٨ موجودات التمويالت

١.٨٠٦.٠٠٩ - ٩٠٢.١٨٨ ٨٩٩.٤7٢ ٤.٣٤٩ - - عقارات استثمارية
٢٦٨.١75 - ١٣١.5٠١ ١١5.5٠5 ١٨.7١٨ - ٢.٤5١ استثمارات الملكية الخاصة

٩٦.5٠7 - ٦.75١ ٨7.٠٨٠ - ٢.٦7٦ - استثمارات مشتركة
١٠١.٢١٣ - - - ١٠١.٢١٣ - - موجودات محتفظ لغرض للبيع

٤٢٤.١٤٦ - ٤.٣٢٤ ١٣٣.5٨٤ 5٦.7٩٩ ١١٣.5٩٨ ١١5.٨٤١ ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة 
مقدمًا

٢5.٤٤٠ - ٢5.٤٤٠ - - - - ممتلكات وآالت ومعدات
٥.٩٤٥.٢٧3 ٦3 ١.٦٦١.٦٩١ ١.٩3١.٧٥٢ ٥٦١.٥٧٧ ٢8٧.٦١8 ١.٥٠٢.٥٧٢ مجموع الموجودات

المطلوبات
7٠.٨5٨ - - ١٤.٩٢7 - - 55.٩٣١ أموال المستثمرين

٢.٤٤7.٢٤٩ - ١٢.٤٦٦ 55١.5١7 ٤٠٨.٦١٦ ٤7٢.٦5١ ١.٠٠١.٩٩٩  ودائع من مؤسسات مالية 
وأخرى وأفراد

١٤7.٤٨7 - 5٦.٨٣٨ ١٨.٦١5 ١٦.٢٨٨ ١5.٠٠٠ ٤٠.7٤٦ حسابات جارية للعمالء
٢7٩.٤١٨ - ١٣.٣٩١ ٢٣.٤٣١ ١٦٤.٠5٩ ٣٠.٨٨٨ ٤7.٦٤٩ تمويالت ألجل

٣٩.٩٣٦ - - - ٣٩.٩٣٦ - - مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ 
بها لغرض البيع

٤٤٨.٩٠٩ - ١١.٣١5 ٣٢5.١5٣ ٣٠.٨٩٣ ٤٤.5١٩ ٣7.٠٢٩ ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
3.٤33.8٥٧ - ٩٤.٠١٠ ٩33.٦٤3 ٦٥٩.٧٩٢ ٥٦3.٠٥8 ١.١83.3٥٤ مجموع المطلوبات

١.٢١٨.5٤5 - ٢٤5.٩٨7 ٢٢٨.٨٤٤ ٣٣٤.5٢٢ ٢٢٨.٩٤٢ ١٨٠.٢5٠ حقوق ملكية حاملي حسابات 
االستثمار

٢55.١٣١ - ٢7٠ ١٠5.٤١5 ١5.٨٠١ ٤٦.٦٤5 ٨7.٠٠٠ بنود غير مضمنة في الميزانية 
العمومية

٢٨.٤٦٠ - ٢٨.٣٠٦ - - - ١5٤ التزامات حسابات االستثمار المقيدة
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مواعيد االستحقاق )يتبع(  .3٢

المجموع
غير محدد

االستحقاق
أكثر من

٣ سنوات
١ إلى

٣ سنوات
٦ أشهر

إلى سنة
٣ إلى

٦ أشهر
لغاية

٣ أشهر ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
الموجودات 

٣٤١.5٦7 ٦٤ - ٦.٦١٠ ١٦.٠٨7 ٩.5٢5 ٣٠٩.٢٨١ نقد وأرصدة لدى البنوك
٨١٨.٠٠٠ - ١٠٠.5٢7 - ٣٠٢.٢٠٣ - ٤١5.٢7٠ محفظة الخزينة

١.٢٠٨.٩٤7 - ٢75.٢٣٣ ٤٤١.5٩٢ ٢٠5.٢7٤ ٨٠.٣١٩ ٢٠٦.5٢٩ موجودات التمويالت
١.٨٤٠.٠١٠ - ٩7١.٤٨٠ ٨٦٨.5٣٠ - - - عقارات استثمارية
٢٣٤.٠١٢ - ٦٩.٠٠١ ١٦5.٠١١ - - - استثمارات الملكية الخاصة
77.٦٤٤ - 77.٦٤٤ - - - - استثمارات مشتركة

١٤7.١٤١ - - - ٤5.٩٢٨ ١٠١.٢١٣ - موجودات محتفظ لغرض للبيع

٢٢٩.١٤٢ - ١٤.٩5٢ ١٠٩.٣7٢ ٦٠.٩٨٨ ٣٣.٦٨7 ١٠.١٤٣ ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة 
مقدمًا

٩٢.٩٠٢ - ٩٢.٩٠٢ - - - - ممتلكات وآالت ومعدات
٤.٩٨٩.٣٦5 ٦٤ ١.٦٠١.7٣٩ ١.5٩١.١١5 ٦٣٠.٤٨٠ ٢٢٤.7٤٤ ٩٤١.٢٢٣ مجموع الموجودات

المطلوبات
٤٦.٦٣٩ - - ١٣.٩٢٨ ٣.١7٩ - ٢٩.5٣٢ أموال المستثمرين

١.٦٢٨.٣٨٩ - ١١.٢٦٢ ٢٢١.5٦٢ ٦٨٨.٩٤٩ ٤٢٢.7٠٢ ٢٨٣.٩١٤  ودائع من مؤسسات مالية 
وأخرى وأفراد

١77.٩٠٦ - ٦٨.٨77 ٢٢.5٦٠ ١٩.7٤٠ ١٨.١7٨ ٤٨.55١ حسابات جارية للعمالء
٢5٦.١٣7 - ١٣٦.٦٩٩ ٣٢.٠٨٤ ٣٢.٣٣٤ ١٨.٠٢٢ ٣٦.٩٩٨ تمويالت ألجل

٤٢.7٤٩ - - - ٢.٨١٣ ٣٩.٩٣٦ - مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ 
بها لغرض البيع

5١7.٨57 - - ٤٠٢.٣١7 ٣٤.٦5٤ ٢٦.٣٢٤ 5٤.5٦٢ ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
٢.٦٦٩.٦77 - ٢١٦.٨٣٨ ٦٩٢.٤5١ 7٨١.٦٦٩ 5٢5.١٦٢ ٤5٣.557 مجموع المطلوبات

٨٩٦.٩١٠ - ٢١٠.٢٢٣ ١٤7.٢٤7 ٢٦١.٨١٢ ١١٦.٢٢٠ ١٦١.٤٠٩ حقوق ملكية حاملي حسابات 
االستثمار

٢5٤.٤٨١ - ٨.٠١٦ 7٤.٢٠٠ ٤٦.٩٨١ ٦٩.٤٨٠ 55.٨٠٤ بنود غير مضمنة في الميزانية 
العمومية

٢٨.٤٤7 - - ٢٨.٣٠٦ - - ١٤١ التزامات حسابات االستثمار المقيدة
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تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار  .33

التمركز القطاعي )أ( 

المجموع أخرى العقارات

البنوك 
والمؤسسات 

المالية 3١ ديسمبر ٢٠١٩
الموجودات

٣٦٢.٣٤5 ١٠ ٤.١٩٠ ٣5٨.١٤5 نقد وأرصدة لدى البنوك
١.5٨٨.٦٦١ ٦٢.٦٩٨ - ١.5٢5.٩٦٣ محفظة الخزينة
١.٢7٢.777 7٠٣.١٣٦ 5٤٨.7٩٩ ٢٠.٨٤٢ موجودات التمويالت

١.٨٠٦.٠٠٩ - ١.٨٠٦.٠٠٩ - عقارات استثمارية
٢٦٨.١75 ٦7.٨١٨ ٩٣.٤١٩ ١٠٦.٩٣٨ استثمارات الملكية الخاصة

٩٦.5٠7 - ٩٦.5٠7 - استثمارات مشتركة
١٠١.٢١٣ ١٠١.٢١٣ - - موجودات محتفظ بها لغرض البيع
٤٢٤.١٤٦ ١٠5.5٩٦ ١٦٩.٦٤5 ١٤٨.٩٠5 ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا
٢5.٤٤٠ 5.٢٨5 ٢٠.١55 - ممتلكات وآالت ومعدات

٥.٩٤٥.٢٧3 ١.٠٤٥.٧٥٦ ٢.٧38.٧٢٤ ٢.١٦٠.٧٩3 مجموع الموجودات

المطلوبات
7٠.٨5٨ 5٢.٢٨5 ١5.٣7٦ ٣.١٩7 أموال المستثمرين

٢.٤٤7.٢٤٩ ٦5٩.١٨٦ - ١.7٨٨.٠٦٣ إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد
١٤7.٤٨7 ١٢٢.٠75 ١٩.٦٨7 5.7٢5 حسابات جارية للعمالء
٢7٩.٤١٨ - ٣٢.٩٨٩ ٢٤٦.٤٢٩ تمويالت ألجل

٣٩.٩٣٦ ٣٩.٩٣٦ - - مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها 
لغرض البيع

٤٤٨.٩٠٩ ١١٨.١٦٤ ٣١٢.٦٨5 ١٨.٠٦٠ ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
3.٤33.8٥٧ ٩٩١.٦٤٦ 38٠.٧3٧ ٢.٠٦١.٤٧٤ مجموع المطلوبات

١.٢١٨.5٤5 ٨7٩.٢٨٨ ٣١٦.٨7٨ ٢٢.٣7٩ حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 
بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية

٢55.١٣١ ٩٢.٢٤5 ١٦٢.٨٨٦ - التزامات
٢٨.٤٦٠ ٢.٦١٠ ٢5.7٤٦ ١٠٤ حسابات االستثمار المقيدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 
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التمركز القطاعي )يتبع( )أ( 

المجموع أخرى العقارات

البنوك 
والمؤسسات 

المالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
الموجودات

٣٤١.5٦7 ٢٤٢ ٩5١ ٣٤٠.٣7٤ نقد وأرصدة لدى البنوك
٨١٨.٠٠٠ ٣7٦.٦٢٨ ٢٢٠.٦١5 ٢٢٠.757 محفظة الخزينة

١.٢٠٨.٩٤7 7٤٣.٣7٦ ٤٣٦.٠٩7 ٢٩.٤7٤ موجودات التمويالت
١.٨٤٠.٠١٠ - ١.٨٤٠.٠١٠ - عقارات استثمارية
٢٣٤.٠١٢ 7٢.٦١٤ ٩٣.٢٩5 ٦٨.١٠٣ استثمارات الملكية الخاصة
77.٦٤٤ 5٤.٣٨١ ٢٣.٢١٤ ٤٩ استثمارات مشتركة

١٤7.١٤١ ١٤7.١٤١ - - موجودات محتفظ بها لغرض البيع
٢٢٩.١٤٢ 7٤.٤٨٤ ١٢5.7٩١ ٢٨.٨٦7 ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا

٩٢.٩٠٢ 7٤.٤٩١ ١٨.٤١١ - ممتلكات وآالت ومعدات
٤.٩٨٩.٣٦5 ١.5٤٣.٣57 ٢.75٨.٣٨٤ ٦٨7.٦٢٤ مجموع الموجودات

المطلوبات
٤٦.٦٣٩ ٢٦.5٤٨ ١٤.٣٩7 5.٦٩٤ أموال المستثمرين

١.٦٢٨.٣٨٩ 7٢٠.٨77 ٦.٢55 ٩٠١.٢57 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد
١77.٩٠٦ ١5٢.٩5٤ ٢٠.775 ٤.١77 حسابات جارية للعمالء
٢5٦.١٣7 ٣٨.5٢٠ ٢٦.٦٢٨ ١٩٠.٩٨٩ تمويالت ألجل

٤٢.7٤٩ ٤٢.7٤٩ - - مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها 
لغرض البيع

5١7.٨57 ١٠٢.٨١١ ٣7٠.٠٤٦ ٤5.٠٠٠ ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
٢.٦٦٩.٦77 ١.٠٨٤.٤5٩ ٤٣٨.١٠١ ١.١٤7.١١7 مجموع المطلوبات

٨٩٦.٩١٠ ٨٤٦.57٤ ٣٤.٢٠٢ ١٦.١٣٤ حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 
بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية

٢5٤.٤٨١ ١٠٤.55٤ ١٤٨.5٦٦ ١.٣٦١ التزامات
٢٨.٤٤7 ٢.٦٠٦ ٢5.75٠ ٩١ حسابات االستثمار المقيدة
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التمركز الجغرافي )ب( 

المجموع أخرى
أمريكا

الشمالية آسيا

الشرق 
األوسط
وشمال 

أفريقيا
دول مجلس

التعاون 3١ ديسمبر ٢٠١٩
الموجودات

٣٦٢.٣٤5 5.١٨١ 5١.٦٤٩ ١.٣٩٣ ٦٠٦ ٣٠٣.5١٦ نقد وأرصدة لدى البنوك
١.5٨٨.٦٦١ ٢٠٩.٩٠7 ٢٩.٩٠٠ - ١٠.٠٢٨ ١.٣٣٨.٨٢٦ محفظة الخزينة
١.٢7٢.777 ١٦.١7٦ ١٤.٣٠7 ٣7 - ١.٢٤٢.٢57 موجودات التمويالت

١.٨٠٦.٠٠٩ - - ٣5٢.٠٣7 ٤7٠.55١ ٩٨٣.٤٢١ عقارات استثمارية
٢٦٨.١75 ١.٠٩7 - - - ٢٦7.٠7٨ استثمارات الملكية الخاصة

٩٦.5٠7 ٩.٩١5 ١٨.٤5٢ ٤٩.١٩٨ - ١٨.٩٤٢ استثمارات مشتركة
١٠١.٢١٣ - - - - ١٠١.٢١٣ موجودات محتفظ بها لغرض البيع
٤٢٤.١٤٦ ٦٨.٦٨٠ ٤١.٣٦٣ ٢5.7٣٠ ٣٠.٨٢5 ٢57.5٤٨ ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا
٢5.٤٤٠ - - - ٢.٢55 ٢٣.١٨5 ممتلكات وآالت ومعدات

٥.٩٤٥.٢٧3 3١٠.٩٥٦ ١٥٥.٦٧١ ٤٢8.3٩٥ ٥١٤.٢٦٥ ٤.٥3٥.٩8٦ مجموع الموجودات

المطلوبات
7٠.٨5٨ - ١٤.٩٢٨ - 5٢١ 55.٤٠٩ أموال المستثمرين

٢.٤٤7.٢٤٩ ٢.٠١٨ - - ١٠٢.٤٩٦ ٢.٣٤٢.7٣5 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى 
وأفراد

١٤7.٤٨7 ٦٨٣ - ١.٦٣٩ - ١٤5.١٦5 حسابات جارية للعمالء
٢7٩.٤١٨ ١٨٢.٢٠٦ - - - ٩7.٢١٢ مطلوبات التمويالت 

٣٩.٩٣٦ - - - - ٣٩.٩٣٦ مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها 
لغرض البيع

٤٤٨.٩٠٩ ٦٣٤ ١٣.٤٠٨ ٦5.7٠١ ١٢٣.١57 ٢٤٦.٠٠٩ ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
3.٤33.8٥٧ ١8٥.٥٤١ ٢8.33٦ ٦٧.3٤٠ ٢٢٦.١٧٤ ٢.٩٢٦.٤٦٦ مجموع المطلوبات

١.٢١٨.5٤5 ١.٨٤١ - ٤.٨٨٣ - ١.٢١١.٨٢١ حقوق ملكية حاملي حسابات 
االستثمار

بنود غير مضمنة في الميزانية 
العمومية

٢55.١٣١ - - - - ٢55.١٣١ التزامات
٢٨.٤٦٠ ٢.٦١٠ - - - ٢5.٨5٠ حسابات االستثمار المقيدة

ــى موقــع االســتثمار  ــاًء عل ــى موقــع الموجــودات التشــغيلية، وليــس بن ــاًء عل ــز الجغرافــي للموجــودات بن ــاس التمرك ــم قي يت  
علــى مناطــق ذات ضرائــب مناســبة(. مبنيــة  عامــة  تكــون  )والتــي 
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التمركز الجغرافي )يتبع( )ب( 

المجموع أخرى
أمريكا

الشمالية آسيا

الشرق 
األوسط
وشمال 
أفريقيا

دول مجلس
التعاون ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الموجودات
٣٤١.5٦7 ٢٠.7٠٩ ٨٠.٦٠٩ ١٠١ 5١٦ ٢٣٩.٦٣٢ نقد وأرصدة لدى البنوك
٨١٨.٠٠٠ - - - - ٨١٨.٠٠٠ محفظة الخزينة

١.٢٠٨.٩٤7 ٤٢.١٣١ ٢٩.٤١5 ١٠١ - ١.١٣7.٣٠٠ موجودات التمويالت
١.٨٤٠.٠١٠ - - ٣٩٦.5١٢ ٤7٠.٠57 ٩7٣.٤٤١ عقارات استثمارية
٢٣٤.٠١٢ ٢.77٤ - - - ٢٣١.٢٣٨ استثمارات الملكية الخاصة
77.٦٤٤ ١٢.٠٠٩ 5.٨5٠ 5٨.١١٤ - ١.٦7١ استثمارات مشتركة

١٤7.١٤١ - - - - ١٤7.١٤١ موجودات محتفظ بها لغرض البيع
٢٢٩.١٤٢ ٢٦.٨٩٩ ٢١.٣٢٠ ٢٢.١7٣ ٤.٢٩٩ ١5٤.٤5١ ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا

٩٢.٩٠٢ - - - ٢.١٩٨ ٩٠.7٠٤ ممتلكات وآالت ومعدات
٤.٩٨٩.٣٦5 ١٠٤.5٢٢ ١٣7.١٩٤ ٤77.٠٠١ ٤77.٠7٠ ٣.7٩٣.57٨ مجموع الموجودات

المطلوبات
٤٦.٦٣٩ - ١٣.٩٢٩ ١ 5٢١ ٣٢.١٨٨ أموال المستثمرين

١.٦٢٨.٣٨٩ - ٢.٤7٠ - ٩٤.٠٢١ ١.5٣١.٨٩٨ إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى 
وأفراد

١77.٩٠٦ 7٢7 - 5٩٩ - ١7٦.5٨٠ حسابات جارية للعمالء
٢5٦.١٣7 - - - - ٢5٦.١٣7 تمويالت ألجل 

٤٢.7٤٩ - - - - ٤٢.7٤٩ مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها 
لغرض البيع

5١7.٨57 ٢.٨٢٤ ٢.٢٩٦ ٨7.٤٢7 ٣٠.٦7١ ٣٩٤.٦٣٩ مطلوبات أخرى
٢.٦٦٩.٦77 ٣.55١ ١٨.٦٩5 ٨٨.٠٢7 ١٢5.٢١٣ ٢.٤٣٤.١٩١ مجموع المطلوبات

٨٩٦.٩١٠ - ١.٤٦7 5.٩١٨ - ٨٨٩.5٢5 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
بنود غير مضمنة في الميزانية 

العمومية
٢5٤.٤٨١ ٦7٩ - - - ٢5٣.٨٠٢ التزامات
٢٨.٤٤7 - - ٢.٦٠٦ - ٢5.٨٤١ حسابات االستثمار المقيدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

القطاعات التشغيلية  .3٤
تملــك المجموعــة ثالثــة قطاعــات تشــغيلية مميــزة، وهــي تطويــر العقــارات، والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، والخدمــات   
ــة التجاريــة، وهــي وحــدات العمــل االســتراتيجية للمجموعــة. تقــدم وحــدات العمــل االســتراتيجية منتجــات وخدمــات  المصرفي
مختلفــة، ويتــم إدارتهــا بصــورة منفصلــة ألن كل قطــاع يحتــاج اســتراتيجيات إداريــة مختلفــة وتخصيــص للمــوارد فــي المجموعــة. 
ــر اإلدارة  لــكل وحــدة عمــل اســتراتيجية، يقــوم مجلــس إدارة المجموعــة )صانــع القــرارات التشــغيلية الرئيســي( بمراجعــة تقاري

بشــكل ربــع ســنوي.

الملخص التالي يشرح عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة:  
 

تطويــر العقــارات: تــزاول وحــدة العمــل هــذه أنشــطتها فــي قطــاع إنشــاء وإدارة مشــاريع اقتصاديــة علــى نطــاق كبيــر فــي   •  
العالقــة. ذات  والموجــودات  العقــارات  فــي  المجموعــة  اســتثمارات  فــي  تعمــل  كمــا  التحتيــة.  البنــى 

الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية: يركــز القطــاع المصرفــي بالمجموعــة علــى مجالــي األســهم الخاصــة وإدارة األصــول.   •  
أنشــطة األســهم الخــاص تشــمل شــراء حصــص فــي شــركات مدرجــة أو غيــر مدرجــة، وبأســعار أقــل مــن القيــم المتوقعــة. 
وحــدة إدارة األصــول مســئولة عــن تحديــد وإدارة االســتثمارات فــي العقــارات ذات العائــد فــي األســواق المســتهدفة فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. أنشــطة األعمــال المصرفيــة االســتثمارية تركــز علــى تقديــم قــدرات هيكلــة فــي أســواق 
األصــول المدعومــة وأســواق األســهم اإلســالمية، واالستشــارات الماليــة اإلســالمية، ومعامــالت الدمــج واالســتحواذ 

متوســطة الحجــم.

الخدمــات المصرفيــة التجاريــة: وتشــمل هــذه الخدمــات المصرفيــة التجاريــة، والخدمــات المصرفيــة للشــركات واألفــراد،   •  
ــع  ــاري التاب ــل المصــرف التج ــل المشــاريع مــن قب ــة، وتســهيالت تموي ــروات، والمنتجــات االســتثمارية المهيكل وإدارة الث

للمجموعــة.

الخدمــات المؤسســية والخزينــة: جميــع التكاليــف المشــتركة، وأنشــطة الخزينــة وموجــودات االســتثمار المتبقيــة، مــا عــدا   •  
تلــك التــي يتــم القيــام بهــا بصــورة مســتقلة مــن قبــل القطاعــات التــي ترفــع التقاريــر بشــأنها، والمتضمنــة فــي القطــاع 

المعنــي، تعتبــر جــزءًا مــن أنشــطة الخدمــات المؤسســية والخزينــة للمجموعــة.

تقــاس نتائــج كل مــن القطاعــات التشــغيلية بنــاًء علــى نتائــج القطــاع، ويتــم مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة إداريــة ومجلــس اإلدارة   
بشــكل ربــع ســنوي. تســتخدم نتائــج القطــاع لقيــاس األداء، وتعتقــد اإلدارة أن هــذه المعلومــات ذات عالقــة وثيقــة بتقييــم نتائــج 
بعــض القطاعــات ذات العالقــة بشــركات أخــرى تــزاول أنشــطتها فــي هــذه الصناعــات. إن التســعير مــا بيــن القطاعــات، إن وجــد، 

يتــم تحديــده علــى أســس تجاريــة اعتياديــة.

كإيــرادات  قطــاع  كل  مــن  الناتجــة  للمعامــالت  مباشــرة  المنســوبة  والمصروفــات  اإليــرادات  بتصنيــف  المجموعــة  تقــوم   
ومصروفــات القطــاع علــى التوالــي. يتــم تخصيــص المصروفــات غيــر المباشــرة بنــاًء علــى عوامــل التكلفــة التــي يمكــن تحديدهــا 
فــي القطــاع و/ أو األنشــطة ذات العالقــة. إن تقاريــر اإلدارة الداخليــة مصممــة لتعكــس إيــرادات ومصروفــات كل قطــاع علــى 
التوالــي، والتــي تقــاس مقابــل الميزانيــة المقــدرة. إن اإليــرادات، والمصروفــات، والموجــودات، والمطلوبــات غيــر المخصصــة 
ذات العالقــة باألنشــطة التجاريــة بيــن القطاعــات وأنشــطة الخزينــة علــى مســتوى المجموعــة. إيــرادات ومصروفــات القطــاع 

ــرادات والمصروفــات بيــن القطاعــات. تظهــر صافــي مــن اإلي

تــزاول المجموعــة أنشــطتها بشــكل رئيســي فــي مملكــة البحريــن، وال تملــك المجموعــة أي فــروع / أقســام خارجيــة مســتقلة   
للقطــاع المصرفــي. التركــز الجغرافــي للموجــودات والمطلوبــات مشــروح فــي إيضــاح رقــم ٣٣ )ب( فــي البيانــات الماليــة 

الموحــدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

القطاعات التشغيلية )يتبع(  .3٤

معلومات نتائج القطاعات التشغيلية كاآلتي:  

المجموع

الخدمات
المؤسسية

والخزينة

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات
المصرفية

االستثمارية
تطوير 

العقارات 3١ ديسمبر ٢٠١٩
٣٣5.٦٨7 57.٩٤5 ٦7.7٩٠ ١55.١٤٩ 5٤.٨٠٣ إيرادات القطاع

)٢٦٨.٠٢٩( )٤5.٣5٤( )٩١.7٣٣( )١٠٣.7٠٤( )٢7.٢٣٨( مصروفات القطاع )شاملة مخصصات 
انخفاض القيمة(

٦7.١٩١ ١٢.١٢٤ )٢٣.٩٤٣( 5١.٤٤5 ٢7.5٦5 نتائج القطاع*
5.٩٤5.٢7٣ 5٦٣.7٨5 ٢.٤٩٢.7١١ 55٢.5٩٨ ٢.٣٣٦.١7٩ موجودات القطاع
٣.٤٣٣.٨57 ٩١٣.٤٢٩ 7٤٠.٦٣٠ ١.٢٦٤.٤٤٤ 5١5.٣5٤ مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى
١٢٩.7٤٨ ٣٤.٨٢٠ ١٨.٤١٨ ٦١.٦٨١ ١٤.٨٢٩ مصروفات التمويل
5٤.٢٦٤ ٤ 5٤.٠٨١ ١٣٠ ٤٩ مخصص انخفاض القيمة

١١5.٦١7 - ١٢.٠٠٠ 57.٣١7 ٤٦.٣٠٠ الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق 
الملكية

١.٢١٨.5٤5 5٩5 ١.٢١7.٩5٠ - - حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
٢55.١٣١ ١5.5٠٠ ٢١٤.٠٩٠ - ٢5.5٤١ التزامات

* تشمل نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة، صافي  

المجموع

الخدمات
المؤسسية

والخزينة

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات
المصرفية

االستثمارية
تطوير 

العقارات ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٢٤٩.75٢ ٢٣.٢٢٠ 55.٣5٠ ٦٨.٣7٠ ١٠٢.٨١٢ إيرادات القطاع

)١٣٤.7٠٣( )٣١.٠5٠( )٤٩.٦٤١( )٣7.٨٨٨( )١٦.١٢٤( مصروفات القطاع )شاملة مخصصات 
انخفاض القيمة(

١١5.٠٤٩ )7.٨٣٠( 5.7٠٩ ٣٠.٤٨٢ ٨٦.٦٨٨ نتائج القطاع*
٤.٩٨٩.٣٦5 ٢٠.٨5٤ ٢.٢٤٦.١5٩ ٦٨٦.٦٨٨ ٢.٠٣5.٦٦٤ موجودات القطاع
٢.٦٦٩.٦77 55.٢١٤ ٨١7.5٢٩ 55٨.7٨7 ١.٢٣٨.١٤7 مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى
٦٢.5٨٤ ٣٠١ ٢٣.٠٤٩ ٩.٨٩٦ ٢٩.٣٣٨ مصروفات التمويل
)١7.٦١٤( )٩٣5( )١٦.٦7٩( - - مخصص انخفاض القيمة

٦٦.٩٦٤ - ١٢.١٣5 ٤٩.١٢7 5.7٠٢ الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق 
الملكية

٨٩٦.٩١٠ 5٩٠ ٨٩٦.٣٢٠ - - حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
٢5٤.٤٨١ ١٨.٠٠٠ ١٢٢.١٦7 - ١١٤.٣١٤ التزامات

* تشمل نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة، صافي  

األدوات مالية  .3٥

القيمة العادلة لألدوات المالية أ( 
ــن  ــزام بيــن طرفي ــه، أو فــي ســداد أي الت ــه ب ــذي يمكــن مبادلت ــغ ال ــة ألي أصــل مــن األصــول فــي المبل تتمثــل القيمــة العادل  
ملميــن بتفاصيــل المعاملــة وعلــى أســس تجاريــة. وتمثــل الســعر الــذي ســيتم اســتالمه مــن بيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه 

لتحويــل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق بتاريــخ القيــاس.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

األدوات مالية )يتبع(  .3٥

القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( أ( 
مــن أســس تعريــف القيمــة العادلــة هــو افتــراض اســتمرارية الشــركة، بــدون وجــود نيــة أو حاجــة لتصفيتهــا، أو تقليــص حجــم   

عملياتهــا بصــورة جوهريــة، أو إجــراء المعامــالت بشــروط مجحفــة.

كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ و٣١ ديســمبر ٢٠١٨، القيمــة العادلــة ألرصــدة البنــوك، واإليداعــات لــدى المؤسســات الماليــة،   
والموجــودات الماليــة األخــرى، وأمــوال المســتثمرين، واإليداعــات مــن المؤسســات الماليــة واألخــرى والمطلوبــات الماليــة 
األخــرى ال يتوقــع أن تختلــف اختالفــا جوهريــًا عــن قيمتهــا الدفتريــة، كونهــا ذات طبيعــة قصيــرة األجــل، ويتــم إعــادة تســعيرها 
باســتمرار تبعــًا ألســعار الســوق، كلمــا كان ذلــك مناســبا. اســتثمارات األوراق الماليــة التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيان 
الدخــل، تظهــر بالقيمــة العادلــة التــي يتــم تقديرهــا باســتخدام أســعار الســوق المدرجــة ونمــاذج التقييــم الداخليــة لالســتثمارات 

غيــر المدرجــة. تظهــر االســتثمارات األخــرى بالتكلفــة، فــي ظــل غيــاب أي مقيــاس موثــوق للقيمــة العادلــة.

ــغ ١٩٢.١٠١ ألــف دوالر أمريكــي )٣١ ديســمبر ٢٠١٨: ١٨٠.7٢٤ ألــف  فيمــا عــدا بعــض االســتثمارات التــي تظهــر بالتكلفــة بمبل  
دوالر أمريكــي( )إيضــاح ١٠ و ١١(، فــإن القيمــة العادلــة المقــدرة للموجــودات الماليــة األخــرى للمجموعــة ال تختلــف اختالفــًا 

جوهريــًا عــن قيمتهــا الدفتريــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩.

اســتثمارات بقيمــة ١٩٢.١٠١ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ١٨٠.7٢٤ ألــف دوالر أمريكــي( فــي أوراق ماليــة غيــر مدرجــة تظهــر   
بالتكلفــة مطروحــًا منهــا انخفــاض القيمــة، فــي ظــل غيــاب قيــاس موثــوق للقيمــة العادلــة. إن هذه االســتثمارات إما اســتثمارات 
فــي أســهم شــركات خاصــة تــدار مــن قبــل مــدراء اســتثمار خارجييــن، أو تمثــل اســتثمارات فــي مشــاريع لتطويــر البنــى التحتيــة 
تــروج لهــا المجموعــة، والتــي ال يمكــن تحديــد قيمــة عادلــة لهــا. تنــوي المجموعــة التخــارج مــن هــذه االســتثمارات بشــكل أساســي 
عــن طريــق عمليــات بيــع اســتراتيجية أو عرضهــا علــى مســتثمرين بواســطة مذكــرة عــرض خاصــة أو عرضهــا فــي طــرح مبدئــي 

عــام.

كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، قــدرت القيمــة العادلــة للتمويــالت ألجــل بمبلــغ ٢7٩.٤١٨ ألــف دوالر أمريكــي )القيمــة الدفتريــة   
٢7٩.٤١٨ ألــف دوالر أمريكــي( )٣١ ديســمبر ٢٠١٨: القيمــة العادلــة ٢5٦.١٣7 ألــف دوالر أمريكــي، القيمــة الدفتريــة ٢5٦.١٣7 ألــف 
دوالر أمريكــي(. قــد ال تمثــل هــذه بالضــرورة أســعار ســوق نشــطة. فــي ســيناريو اعتيــادي )غيــر ضاغــط(، باســتثناء تســويات 
مخاطــر االئتمــان الخاصــة، فــإن القيمــة الدفتريــة ســتكون مقاربــة للقيمــة العادلــة للتمويــالت ألجــل، حيــث أن هــذه األدوات ذات 

معــدالت فائــدة عائمــة.

تراتبية القيمة العادلة ب( 
ــد المســتويات المختلــف  ــم تحدي ــم. ت ــة حســب طريقــة التقيي ــة المقاســة بالقيمــة العادل الجــدول التالــي يحلــل األدوات المالي  

كالتالــي:

المستوى١: أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط للموجودات والمطلوبات مماثلة.  •  
للموجــودات  رصدهــا  يمكــن  والتــي   ،١ المســتوى  فــي  المتضمنــة  المدرجــة  األســعار  عــدا  مدخــالت  المســتوى٢:   •  

األســعار(. مــن  )مشــتقة  مباشــرة  غيــر  بطريقــة  أو  األســعار(  )مثــل  مباشــرًة  إمــا  والمطلوبــات، 
المستوى٣: مدخالت للموجودات والمطلوبات غير مبنية على معلومات سوقية مرصودة )مدخالت غير مرصودة(.  •  

المجموع المستوى 3 المستوى ٢ المستوى ١ 3١ ديسمبر ٢٠١٩
استثمارات أسهم خاصة  )١

أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل:  
٢٩.٦٤٠ ٢٩.٦٤٠ - - - بيان الدخل  
٢7.٣٢٤ - - ٢7.٣٢٤ - حقوق الملكية  
٥٦.٩٦٤ ٢٩.٦٤٠ - ٢٧.3٢٤

محفظة الخزينة  )٢

5٢٤.7١١ - ٢٣٩.٨٠7 ٢٨٤.٩٠٤ أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل بيان   
الدخل

٥٢٤.٧١١ - ٢3٩.8٠٧ ٢8٤.٩٠٤
٥8١.٦٧٥ ٢٩.٦٤٠ ٢3٩.8٠٧ 3١٢.٢٢8
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

األدوات مالية )يتبع(  .3٥

تراتبية القيمة العادلة )يتبع( ب( 

المجموع المستوى ٣ المستوى ٢ المستوى ١ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
استثمارات أسهم خاصة  )١

أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل:  
٣٤.٨75 ٣٤.٨75 - - - بيان الدخل  
٢٩.٠٩٣ - - ٢٩.٠٩٣ - حقوق الملكية  
٦٣.٩٦٨ ٣٤.٨75 - ٢٩.٠٩٣

محفظة الخزينة  )٢

١٠٠.5٢7 - - ١٠٠.5٢7 أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل بيان   
الدخل

١٠٠.5٢7 - - ١٠٠.5٢7
١٦٤.٤٩5 ٣٤.٨75 - ١٢٩.٦٢٠

الجدول أدناه يوضح تسوية الحركة في قيم االستثمارات المقاسة باستخدام مدخالت المستوى ٣:  

٢٠١٩٢٠١٨
٣٤.٨75٣٤.٨75الرصيد في ١ يناير

--إلغاء االحتساب عند فقدان السيطرة
-)5.٢٣5(مجموع األرباح/ )الخسائر( في بيان الدخل

٢٩.٦٤٠٣٤.٨75الرصيد في 3١ ديسمبر
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االلتزامات التي تم التعاقد عليها خالل العمل اإلعتيادي ألنشطة المجموعة:  

3١ ديسمبر
٢٠١٩

٣١ ديسمبر
٢٠١٨

١٨٢.٦٩5٨٨.٠٤5التزامات غير مسحوبة لتمديد تمويالت
٣١.٣٩5٣٤.١٢٢ضمانات مالية

١7.5٤١55.٤٠7التزامات رأسمالية لمشاريع تطوير بنى تحتية
5٨.٩٠7-التزامات شراء استثمارات عقارية

٢٣.5٠٠١٨.٠٠٠التزامات إقراض
٢٥٥.١3١٢5٤.٤٨١

التزامات األداء  
ــروج لهــا  ــة التــي ت ــة التحتي ــر البني ــادي بالتزامــات أداء متعلقــة بتنفيــذ مشــاريع تطوي قــد ترتبــط المجموعــة خــالل العمــل اإلعتي  
المجموعــة. وإنــه فــي العــادة تحــول المجموعــة هــذه االلتزامــات إلــى الشــركات المالكــة لهــذه المشــاريع كلمــا أمكــن ذلــك. وأنــه 
فــي رأي اإلدارة، ال يتوقــع أن تنتــج أيــة التزامــات علــى المجموعــة نتيجــة أداء أيــة مشــروع مــن مشــاريعها كمــا فــي ٣١ ديســمبر 

.٢٠١٩
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قضايا ومطالبات ومطالبات محتملة  

قضايا ومطالبات  
يوجــد علــى المجموعــة مطالبــات وقضايــا مرفوعــة ضدهــا تتعلــق بمشــاريع قــام البنــك بالترويــج لهــا فــي الماضــي، وبعــض   
المعامــالت. باإلضافــة لذلــك، تــم رفــع بعــض القضايــا ضــد البنــك مــن قبــل موظفيــن ســابقين. بنــاًء علــى تأكيــد المستشــارين 
القانونييــن الخارجييــن للبنــك، فــإن اإلدارة علــى ثقــة مــن قــوة موقــف البنــك للدفــاع عــن نفســه مقابــل هــذه القضايــا 

والمطالبــات. تــم عمــل مخصصــات مناســبة فــي الســجالت المحاســبية.

لــم يكــن هنــاك أي إفصاحــات إضافيــة تتعلــق بالمطلوبــات الطارئــة ناتجــة مــن أي مطالبــات مماثلــة، حيــث أن أعضــاء مجلــس إدارة   
البنــك يعتقــدون أن أي إفصاحــات مــن هــذا النــوع قــد تضــر وضــع البنــك القانونــي.
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مقدمة  
تشــتمل الموجــودات الماليــة للمجموعــة علــى أرصــدة لــدى البنــوك، وإيداعــات لــدى مؤسســات ماليــة وأخــرى، واســتثمارات   
األوراق الماليــة، وذمــم مدينــة أخــرى. المطلوبــات الماليــة للمجموعــة تتكــون مــن أموال المســتثمرين، وإيداعات من مؤسســات 

ماليــة وأخــرى، وتمويــالت ألجــل، وأرصــدة دائنــة أخــرى. السياســات المحاســبية لــألدوات الماليــة موضحــة فــي إيضــاح )٤(.

تتعرض المجموعة للمخاطر اآلتية نتيجة استخدام األدوات المالية:  

مخاطر االئتمان  •  
مخاطر السيولة  •  
مخاطر السوق  •  

مخاطر التشغيل  •  

يعــرض هــذا اإليضــاح المعلومــات عــن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة بخصــوص المخاطــر المشــار إليها أعــاله واألهداف   
ــك الشــركات  ــة إدارة المجموعــة لرأســمالها. تمل ــاس وإدارة المخاطــر وكيفي ــك لقي والسياســات واإلجــراءات التــي يتخذهــا البن
التابعــة الجوهريــة التــي تــم توحيدهــا فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة أطــرًا مســتقلة إلدارة المخاطــر، والــي يراقبهــا مجلــس 
إدارة لــكل شــركة تابعــة. وبالتالــي، فــإن سياســات وإجــراءات وممارســات إدارة المخاطــر غيــر متضمنــة فــي هــذه البيانــات الماليــة 

الموحــدة.

إطار إدارة المخاطر  
الجــزء األساســي مــن فلســفة إدارة المخاطــر لقســم إدارة المخاطــر هــو تقديــم متابعــة ورقابــة مســتقلة والعمــل بصــورة قريبــة   
مــع وحــدات األعمــال والتــي تمتلــك هــذه المخاطــر بصــورة نهائيــة. يرفــع رئيــس قســم إدارة المخاطــر تقاريــره مباشــرة إلــى لجنــة 

التدقيــق وإدارة المخاطــر فــي مجلــس اإلدارة.

إن مجلــس اإلدارة مســئول بصــورة عامــة عــن تأســيس بيئــة المخاطــر والتأكــد مــن توفيــر إطــار كفــؤ إلدارتهــا. قــام مجلــس اإلدارة   
بتفويــض لجنــة التدقيــق والمخاطــر المســئولة عــن تنفيــذ سياســات إدارة المخاطــر والتوجهــات والحــدود والتأكــد مــن توافــر 
عمليــات المراقبــة. يقــوم قســم إدارة المخاطــر مــع قســم التدقيــق الداخلــي وقســم االلتــزام بتقديــم تأكيــد مســتقل بــأن جميــع 

أنــواع المخاطــر تــم قياســها وإدارتهــا وفقــًا للسياســات والتوجهــات التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة.

يقــوم قســم إدارة المخاطــر بعــرض تقاريــر مراجعــة المخاطــر ومخاطــر الســيولة المفصــل إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر المنبثقــة   
عــن مجلــس اإلدارة بشــكل ربــع ســنوي. توضــح تقاريــر مراجعــة المخاطــر األمــور المحتملــة لمجموعــة عريضــة مــن عوامــل المخاطر 
وتصنيفهــا مــن منخفــض إلــى مرتفــع. تتضمــن تقاريــر مخاطــر الســيولة لمحــة عــن مخاطــر الســيولة للبنــك مقارنــة مــع سياســات 
البنــك ومتطلبــات الجهــات التنظيميــة. كمــا يتــم إعــداد تقريــر آخــر عــن اســتثمارات الوحــدات يعــرض فيــه مراجعــة الهبــوط فــي 
القيمــة لــكل اســتثمار ووصــف للتطــورات الجوهريــة علــى المشــاريع أو المشــاكل وكذلــك تحديــث االســتراتيجية وخطــة التخــارج 

لــكل مشــروع.
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مخاطر االئتمان أ . 
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســائر الماليــة إلــى المجموعــة إذا فشــل العميــل أو الطــرف المقابــل مــن األداة الماليــة بالوفــاء   
بااللتزامــات التعاقديــة، وهــي تنشــأ بشــكل أساســي مــن إيداعــات لــدى مؤسســات ماليــة، وموجــودات تمويليــة، وذمــم مدينــة 
أخــرى مــن شــركات المشــاريع. ولغــرض إعــداد تقاريــر إدارة المخاطــر، فــإن المجموعــة تأخــذ فــي االعتبــار دمــج كل عناصــر مخاطــر 

االئتمــان )مثــل حصــر الخســائر الفرديــة والدولــة والقطــاع(.

إدارة مخاطر االستثمار واالئتمان  
أوكل مجلــس اإلدارة مهمــة إدارة مخاطــر االئتمــان إلــى لجنــة االســتثمار بمجلــس اإلدارة. تضع هذه اللجنة التوجيهات التشــغيلية   
ومراجعــة واعتمــاد توصيــات لجنــة االســتثمار واالئتمــان الســتراتيجات االســتثمار، والمنتجــات والخدمــات. إن قــرارات اللجنــة تتــم 

وفقــًا لسياســات االســتثمار المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

قسم إدارة المخاطر مسئول عن متابعة مخاطر االئتمان للمجموعة وتتضمن اآلتي:  

ــر المخاطــر  ــم مخاطــر االئتمــان وتقاري التأكــد مــن أن المجموعــة تملــك سياســات اســتثمار وائتمــان، والتــي تشــمل تقيي  •  
والقانونيــة. التنظيميــة  بالمتطلبــات  االلتــزام  عــن  مســئول  االلتــزام  قســم  ويكــون  والقانونيــة  التوثيقيــة  واإلجــراءات 

اإلشــراف علــى وضــع هيــكل للصالحيــات العتمــاد وتجديــد تســهيالت االســتثمار واالئتمــان. حــدود الصالحيــات محكومــة   •  
اإلدارة. مجلــس  قبــل  مــن  المعتمــدة  المفوضــة  الصالحيــات  حــدود  بمصفوفــة 

مراجعــة وتقييــم مخاطــر االئتمــان. يقــوم قســم إدارة المخاطــر بتقييــم كل تعرضــات االســتثمارات واالئتمــان التــي تزيــد عن   •  
حــدود معينــة قبــل الدخــول فــي االســتثمار أو االلتــزام بمنــح التســهيالت. إن تجديــد ومراجعــة االســتثمارات / التســهيالت 

خاضعــة لنفــس إجــراءات المراجعــة.

المراجعــة المســتمرة لتعرضــات االئتمــان. إن طريقــة تقييــم المخاطــر تســتخدم لتحديــد مــدى الحاجــة إلــى مخصصــات   •  
االنخفــاض فــي القيمــة مقابــل اســتثمارات / تعرضــات ائتمانيــة معينــة. يتكــون نظــام التقييــم الحالــي مــن درجتيــن عامتيــن 
همــا ”غيــر متعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة” و”متعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة”، حيــث يعكــس ذلــك مخاطــر عــدم 
الســداد وتوافــر الضمــان أو وســائل أخــرى لتخفيــض مخاطــر االئتمــان. يتــم تقييــم المخاطــر بشــكل منفصــل لــكل اســتثمار/ 
ذمــم مدينــة بصــورة ســنوية علــى األقــل. ال تقــوم المجموعــة بإجــراء تقييــم عــام للهبــوط فــي القيمــة لتعرضاتهــا مــن 
االئتمــان وذلــك ألن خصائــص كل تعــرض تختلــف عــن األخــرى. إن درجــة المخاطــر تراجــع بصــورة دوريــة مــن قبــل قســم إدارة 

المخاطــر للمجموعــة.

مراجعــة التــزام وحــدات األعمــال بحــدود التعرضــات، بمــا فيهــا الصناعــات المختــارة ومخاطــر الــدول ونــوع المنتــج. تقديــم   •  
النصــح والتوصيــة والمهــارات المتخصصــة لوحــدات األعمــال لترويــج أفضــل الممارســات فــي كل أنحــاء المجموعــة إلدارة 

االســتثمار ومخاطــر االئتمــان.

يعمــل قســم إدارة المخاطــر وقســم االســتثمار جنبــًا إلــى جنــب خــالل كل مراحــل الصفقــة، بــدءًا مــن دراســة تقصــي االســتثمار   
حتــى التخــارج ويعطــي هــذا القســم رأيــًا مســتقاًل لــكل معاملــة. يتــم تقييــم القيمــة العادلــة لالســتثمار بشــكل دوري وذلــك 
بإشــراك قســم االســتثمار. تتــم مراجعــة االســتثمارات مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو اللجنــة ذات العالقــة بشــكل ربــع ســنوي. 

ــات االئتمــان للمجموعــة مــن قبــل قســم التدقيــق الداخلــي بصــورة منتظمــة. ــم التدقيــق علــى وحــدات األعمــال وعملي ويت



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٩٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان  

المجموع المستوى 3 المستوى ٢ المستوى ١ 3١ ديسمبر ٢٠١٩
إيداعات لدى مؤسسات مالية

5٤7.٦٨٤ - - 5٤7.٦٨٤ درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 
5٤7.٦٨٤ - - 5٤7.٦٨٤ إجمالي القيمة الدفترية

)١.١٠٩( - - )١.١٠٩( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
٥٤٦.٥٧٥ - - ٥٤٦.٥٧٥ صافي القيمة الدفترية

تسهيالت التمويل
١٩٨.5٨٠ ١٩٣.٤5٤ 5.١٢٦ - درجة ٨ -١٠ منخفضة القيمة

متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة
١٠7.٣٤٨ ١٤٩ ١٨.٠١١ ٨٩.١٨٨ درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر
١٨.٢55 ١٦ ١٨.٢١5 ٢٤ درجة 7 قائمة المراقبة

تتكون متخلفة السداد من:
٩٠.٤٨٩ ٤٨ ١٠.7٣5 7٩.7٠٦ حتى ٣٠ يومًا
5.٠٨5 ١٠٩ ٤.٩٢٨ ٤٨ ٣٠ – ٦٠ يومًا
٣٠.٠٢٩ ٨ ٢٠.5٦٣ ٩.٤5٨ ٦٠ – ٩٠ يومًا

غير متخلفة السداد وال منخفضة القيمة:
7٠٠.٣7٢ ١.٦٨٣ ٣٢.١٤١ ٦٦٦.5٤٨ درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر

٤.٩55 ٣ ٤.7٢١ ٢٣١ درجة 7 قائمة المراقبة
١.٠٢٩.٥١٠ ١٩٥.3٠٥ ٧8.٢١٤ ٧٥٥.٩٩١ إجمالي القيمة الدفترية

)٩٩.١٦5( )٨١.5٢5( )7.٤٨7( )١٠.١5٣( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
٩3٠.3٤٥ ١١3.٧8٠ ٧٠.٧٢٧ ٧٤٥.838 صافي القيمة الدفترية

موجودات مشتراة لغرض التأجير
٩٣.٢٠٢ ٩٣.٢٠٢ - - درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة 

متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة
55.٤٨5 ٢.٠٤٠ ١٩.٨٩٦ ٣٣.5٤٩ درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر

٨.٦7٩ - ٨.٦7٩ - درجة 7 قائمة المراقبة

تتكون متخلفة السداد من:
٤٩.٨٣٣ ٢7٩ ١٩.7٩٣ ٢٩.7٦١ حتى ٣٠ يومًا
١٢.٤٦٩ ١.7٦١ ٦.٩٢٠ ٣.7٨٨ ٣٠ – ٦٠ يومًا
١.٨٦٢ - ١.٨٦٢ - ٦٠ – ٩٠ يومًا



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٩3

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

المجموع المستوى 3 المستوى ٢ المستوى ١ 3١ ديسمبر ٢٠١٩
غير متخلفة السداد وال غير منخفضة القيمة

١٨٩.٨٤١ ٢٨٦ 5.٩٦٦ ١٨٣.5٨٩ درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر
٣.7٦٩ - ٣.7٦٩ - درجة 7 قائمة المراقبة

٣5٠.٩7٦ ٩5.5٢٨ ٣٨.٣١٠ ٢١7.١٣٨ إجمالي القيمة الدفترية
)٨.5٤٤( )7.١75( )٩٩7( )٣7٢( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

3٤٢.٤3٢ 88.3٥3 3٧.3١3 ٢١٦.٧٦٦ صافي القيمة الدفترية

موجودات أخرى
١٨.٩٢٣ - - ١٨.٩٢٣ درجة ١ -٦ منخفضة القيمة إلى معتدلة المخاطر

متخلفة السداد غير منخفضة القيمة
١٤.5٩٩ - - ١٤.5٩٩ درجة ١ – ٦: منخفضة إلى معتدلة

تتكون متخلفة السداد من:
١٤.5٩٩ - - ١٤.5٩٩ ٦٠-٩٠ يوم

غير متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة
٢٤٨.١7٢ - - ٢٤٨.١7٢ درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة

٢٩٦.٢٩3 - - ٢٩٦.٢٩3 إجمالي القيمة الدفترية
)١5٦( - - )١5٦( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

٢٩٦.١3٧ - - ٢٩٦.١3٧ صافي القيمة الدفترية

استثمارات في الصكوك
٤٠٨.٦١5 - - ٤٠٨.٦١5 سيادية

٣.٤٩٣ ٣.٤٩٣ - - درجة غير استثمارية
١٠٨.7٨٩ - - ١٠٨.7٨٩ درجة استثمارية

٥٢٠.8٩٧ 3.٤٩3 - ٥١٧.٤٠٤ إجمالي القيمة الدفترية
)٣.5٢٢( )٣.٤٩٣( - )٢٩( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

٥١٧.3٧٥ - - ٥١٧.3٧٥ صافي القيمة الدفترية

أرصدة لدى البنوك 
٣٦٢.٣5٣ - - ٣٦٢.٣5٣ درجة ١ – ٦: منخفضة إلى معتدلة

3٦٢.3٥3 - - 3٦٢.3٥3 إجمالي القيمة الدفترية
)٨( - - )٨( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

3٦٢.3٤٥ - - 3٦٢.3٤٥ صافي القيمة الدفترية



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٩٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

المجموع المستوى 3 المستوى ٢ المستوى ١ 3١ ديسمبر ٢٠١٩
التزامات وضمانات مالية

١٩.٩٠٦ ٤.٤٠٦ ١5.5٠٠ - درجة ٨ -١٠ منخفضة القيمة
٢٣5.٩٩٢ - 5.٠77 ٢٣٠.٩١5 درجة ١ – ٦: منخفضة إلى معتدلة

٣٢ - ٣٢ - درجة 7 قائمة المراقبة
٢55.٩٣٠ ٤.٤٠٦ ٢٠.٦٠٩ ٢٣٠.٩١5 إجمالي القيمة الدفترية )إيضاح ٣7(

)7٩٩( )٢٠٢( )١٣٣( )٤٦٤( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
٢٥٥.١3١ ٤.٢٠٤ ٢٠.٤٧٦ ٢3٠.٤٥١ صافي القيمة الدفترية

3.٢٥٠.3٤٠ ٢٠٦.33٧ ١٢8.٥١٦ ٢.٩١٥.٤8٧ مجموع صافي القيمة الدفترية



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٩٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان  

المجموع المستوى ٣ المستوى ٢ المستوى ١ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
إيداعات لدى مؤسسات مالية

٢٤.٣5٨ - - ٢٤.٣5٨ درجة ٨ -١٠ منخفضة القيمة

غير متخلفة السداد وال منخفضة القيمة:
٢٦٦.١5٣ - - ٢٦٦.١5٣ درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر
٢٩٠.5١١ - - ٢٩٠.5١١ إجمالي القيمة الدفترية

)٩5٣( - - )٩5٣( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
٢٨٩.55٨ - - ٢٨٩.55٨ صافي القيمة الدفترية

تسهيالت التمويل
٢٠٢.٣٠٨ ١٩٩.٢٨١ ١٨٦ ٢.٨٤١ درجة ٨ -١٠ منخفضة القيمة

متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة
١١٢.٠٤٠ ٨.٨٨٣ ٢٨.٤٦7 7٤.٦٩٠ درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر
٤٠.٤٩٤ - ٤٠.٤57 ٣7 درجة 7 قائمة المراقبة

تتكون متخلفة السداد من:
١١٤.٠٦٦ - ٤١.٦٨٦ 7٢.٣٨٠ حتى ٣٠ يومًا

٦.٩7٠ - ٤.٦٢٣ ٢.٣٤7 ٣٠ – ٦٠ يومًا
٣١.٤٩٨ ٨.٨٨٣ ٢٢.٦١5 - ٦٠ – ٩٠ يومًا

غير متخلفة السداد وال منخفضة القيمة:
٦١5.٠٠٨ - ٤٩.٩٤٤ 5٦5.٠٦٤ درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر

٩.٢٤٢ - ٨.٨7٣ ٣٦٩ درجة 7 قائمة المراقبة
٩7٩.٠٩٢ ٢٠٨.١٦٤ ١٢7.٩٢7 ٦٤٣.٠٠١ إجمالي القيمة الدفترية
)5٨.٤١٨( )٤٠.١٦٨( )٩.٨٠١( )٨.٤٤٩( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
٩٢٠.٦7٤ ١٦7.٩٩٦ ١١٨.١٢٦ ٦٣٤.55٢ صافي القيمة الدفترية

موجودات مشتراة لغرض التأجير 
5٠.٢٠٩ ٤٩.٣7١ ٨٣٨ - درجة ٨ -١٠ منخفضة القيمة

متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة
٤٠.7٩٠ - ٦.٣٣٤ ٣٤.٤5٦ درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر
١٠.٢٠٢ - ١٠.٢٠٢ - درجة 7 قائمة المراقبة

تتكون متخلفة السداد من:
٣7.5٠٣ - 5.١١١ ٣٢.٣٩٢ حتى ٣٠ يومًا
١٠.٦٢٤ - ٨.5٦٠ ٢.٠٦٤ ٣٠ – ٦٠ يومًا
٢.٨٦5 - ٢.٨٦5 - ٦٠ – ٩٠ يومًا



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٩٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

المجموع المستوى ٣ المستوى ٢ المستوى ١ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
غير متخلفة السداد وال غير منخفضة القيمة

درجة ١ – ٦ مخاطر منخفضة إلى معتدلة
١٩٣.٤٦٠ - 5.٤١٤ ١٨٨.٠٤٦ المخاطر 

١٢7 - ١٢7 - درجة 7 قائمة المراقبة
٢٩٤.7٨٨ ٤٩.٣7١ ٢٢.٩١5 ٢٢٢.5٠٢ إجمالي القيمة الدفترية
)٦.5١5( )5.٨٦5( )٣٦٩( )٢٨١( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

٢٨٨.٢7٣ ٤٣.5٠٦ ٢٢.5٤٦ ٢٢٢.٢٢١ صافي القيمة الدفترية

موجودات أخرى
- - - - درجة ٨ -١٠ منخفضة القيمة

متخلفة السداد غير منخفضة القيمة
١7.٩٣٠ - - ١7.٩٣٠ درجة ١ – ٦: منخفضة إلى معتدلة

تتكون متخلفة السداد من:
١7.٩٣٠ - - ١7.٩٣٠ ٦٠-٩٠ يوم

غير متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة
١٣٦.٢٠7 - - ١٣٦.٢٠7 القيمة الدفترية للدرجة
١7٢.٠٦7 - - ١7٢.٠٦7 إجمالي القيمة الدفترية

)٢٣٦( - - )٢٣٦( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
١7١.٨٣١ - - ١7١.٨٣١ صافي القيمة الدفترية

استثمارات في الصكوك
٣٣٣.5٤٨ - - ٣٣٣.5٤٨ سيادية

٣.٤٩٣ ٣.٤٩٣ - - درجة غير استثمارية
٩٤.٣75 - - ٩٤.٣75 درجة استثمارية

٤٣١.٤١٦ ٣.٤٩٣ - ٤٢7.٩٢٣ إجمالي القيمة الدفترية
)٣.5٠١( )٣.٤٩٣( - )٨( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

٤٢7.٩١5 - - ٤٢7.٩١5 صافي القيمة الدفترية

أرصدة لدى البنوك 
٣٤١.7٠١ - - ٣٤١.7٠١ درجة ١ – ٦: منخفضة إلى معتدلة
٣٤١.7٠١ - - ٣٤١.7٠١ إجمالي القيمة الدفترية

)١٣٤( - - )١٣٤( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
٣٤١.5٦7 - - ٣٤١.5٦7 صافي القيمة الدفترية



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٩٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

المجموع المستوى ٣ المستوى ٢ المستوى ١ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
التزامات وضمانات مالية:

٤.٤٣٠ ٤.٤٣٠ - - درجة ٨ -١٠ منخفضة القيمة
٢5٠.٠١١ - 7.٠٠٠ ٢٤٣.٠١١ درجة ١ – ٦: منخفضة إلى معتدلة

٤٠ - ٤٠ - درجة 7 قائمة المراقبة
٢5٤.٤٨١ ٤.٤٣٠ 7.٠٤٠ ٢٤٣.٠١١ إجمالي القيمة الدفترية )إيضاح ٣7(

- - - - مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
٢5٤.٤٨١ ٤.٤٣٠ 7.٠٤٠ ٢٤٣.٠١١ صافي القيمة الدفترية

٢.٦٩٤.٢٩٩ ٢١5.٩٣٢ ١٤7.7١٢ ٢.٣٣٠.٦55 مجموع صافي القيمة الدفترية

الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية  
ــذ االحتســاب  ــرًا من ــر فــي الســداد للتعرضــات الخاضعــة لمخاطــر االئتمــان قــد زادت كثي ــد مــا إذا كانــت مخاطــر التعث ــد تحدي عن  
المبدئــي عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، يأخــذ البنــك باالعتبــار معلومــات معقولــة، وداعمــة، وذات عالقــة ومتوفــرة 
بــدون أي تكاليــف أو جهــد ال داعــي لهــا. ويشــمل ذلــك كاًل مــن المعلومــات والتحليــالت الكميــة والنوعيــة، بنــاء علــى الخبــرات 

ــة. ــع، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التطلعي الســابقة للمجموعــة، والتقييــم االئتمانــي المطل

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت كثيرًا منذ االحتساب المبدئي، يتم أخذ المعايير التالية باالعتبار:  

تخفيض تصنيف المخاطر وفقًا للسياسة المعتمدة للخسائر االئتمانية المتوقعة.  .١  
التسهيالت التي تم إعادة هيكلتها خالل اإلثني عشر شهرًا الماضية.  .٢  

مؤشرات نوعية  .٣  
تســهيالت مســتحقة ألكثــر مــن ٣٠ يومــًا كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي، والتــي تخضــع للطعــن فــي الظــروف   .٤  

. ســبة لمنا ا

درجات تصنيف المخاطر االئتمانية  
تقــوم المجموعــة بتخصيــص كل تعــرض لتصنيفــات المخاطــر االئتمانيــة، بنــاء علــى معلومــات مختلفــة، والتــي تــم تحديدهــا   
علــى أنهــا تتنبــأ بمخاطــر التعثــر فــي الســداد، وتطبيــق أحــكام واجتهــادات ائتمانيــة ذات خبــرة. يتــم تحديــد درجــات تصنيــف 
المخاطــر االئتمانيــة باســتخدام عوامــل نوعيــة وكميــة، تشــير وتــدل علــى مخاطــر التعثــر فــي الســداد. تختلــف هــذه العوامــل تبعــًا 

ــرض. ــوع الُمقت لطبيعــة التعــرض ون

يتــم تحديــد ومعايــرة تصنيفــات المخاطــر االئتمانيــة بحيــث تتصاعــد احتمــاالت التعثــر فــي الســداد مع تدهــور المخاطــر االئتمانية،   
وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الفــرق بيــن مخاطــر التعثــر فــي الســداد بيــن تصنيــف المخاطــر االئتمانــي ١ و ٢ أصغــر مــن الفــرق 

بيــن تصنيــف المخاطــر االئتمانــي ٢ و ٣.

يتــم تخصيــص كل تعــرض لتصنيفــات المخاطــر االئتمانيــة عنــد االحتســاب المبدئــي، بنــاء علــى المعلومــات المتوفــرة عــن   
الُمقتــرض. تخضــع التعرضــات للمراقبــة المســتمرة، ممــا قــد يــؤدي لنقــل أحــد التعرضــات لدرجــة تصنيــف ائتمانــي مختلــف. يتــم 
تصنيــف التعرضــات علــى الدرجــات مــن ١ إلــى ١٠، بحيــث تكــون الدرجــة ١ جيــدة، والدرجــة 7 علــى قائمــة المراقبــة، والدرجــات ٨ 

و٩ و١٠ هــي درجــات التعثــر. تتضمــن المراقبــة عــادة البيانــات التاليــة:



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م٩8
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مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

تعرضات الشركات  
المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا خــالل المراجعــة الدورية لملفــات العميل، أي البيانات المالية المدققة، والحســابات   •  
اإلداريــة، والميزانيــات والتوقعــات. ومــن األمثلــة علــى مجــاالت التركيــز بوجــه خــاص: هوامــش الربــح اإلجمالــي، والنســب 

ــا. ــزام بشــروط االئتمــان، وجــودة اإلدارة، وتغييــرات اإلدارة العلي الماليــة، وتغطيــة خدمــة الديــون، وااللت
معلومات من وكاالت التصنيف االئتمانية، والمقاالت الصحفية، والتغييرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية.  •  

أسعار السندات المدرجة ومقايضات التعثر االئتمانية للُمقترض، عند توفرها.  •  
ــرض، أو فــي أنشــطته  ــة للُمقت ــة، والتقني ــة السياســية، والتنظيمي ــة والمتوقعــة فــي البيئ ــة الفعلي ــرات الجوهري التغيي  •  

التجاريــة.

تعرضات التجزئة  
المعلومــات التــي يتــم تجميعهــا داخليــًا عــن ســلوك العمــالء، علــى ســبيل المثــال االســتفادة مــن تســهيالت البطاقــات   •  

االئتمانيــة.
القدرة على تحمل التكاليف  •  

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

جميع التعرضات  
سجل الدفع، ويشمل وضع المتأخرات، باإلضافة لمجموعة من المتغيرات حول ِنسب الدفع  •  

االستفادة من الحد األقصى الممنوح  •  
طلبات وَمنح التسامح  •  

التغييرات الحالية والمتوقعة في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية.  •  

إنشاء مصطلح احتمالية حدوث التعثر في السداد  
درجــات تصنيــف المخاطــر االئتمانيــة هــي بشــكل رئيســي مدخــالت لتحديد احتمالية حــدوث التعثر في الســداد. تقوم المجموعة   
بجمــع معلومــات األداء والتعثــر فــي الســداد حــول تعرضــات المخاطــر االئتمانيــة، والتــي يتــم تحليلهــا حســب المنطقــة، وحســب 

نــوع المنتــج والُمقتــرض، باإلضافــة لدرجــة التصنيــف االئتمانــي.

تســتخدم المجموعــة النمــاذج اإلحصائيــة لتحليــل المعلومــات التــي يتــم جمعهــا، وإعــداد تقديــرات احتماليــة حــدوث التعثــر فــي   
الســداد المتبقيــة للتعرضــات، وكيــف ُيتوقــع أن تتغيــر مــع مــرور الزمــن.

هــذا التحليــل يتضمــن تحديــد ومعايــرة العالقــات بيــن التغيــرات فــي معــدالت التعثــر فــي الســداد، والتغيــرات فــي عوامــل   
االقتصــاد الكلــي، باإلضافــة للتحليــل المتعمــق فــي أثــر بعــض العوامــل األخــرى )علــى ســبيل المثــال الخبــرة فــي منح التســامح( 
علــى مخاطــر التعثــر فــي الســداد. لمعظــم التعرضــات، عوامــل االقتصــاد الكلــي الرئيســية تشــمل: نمــو الناتــج المحلــي 
ــد  ــة، قــد يمت ــدة وأســعار النفــط القياســية. بالنســبة للتعرضــات للصناعــات و/أو المناطــق المعين ــي، ومعــدالت الفائ اإلجمال

ــى أســعار الســلع و/أو العقــارات. ــل إل التحلي

بنــاء علــى توجيــه لجنــة مخاطــر الســوق بالمجموعــة، والخبــراء االقتصادييــن، وبالنظــر فــي مجموعــة متنوعــة مــن المعلومــات   
الفعليــة والتوقعــات الخارجيــة، تقــوم المجموعــة بصياغــة وجهــة نظــر ”الحالــة األساســية” لالتجــاه المســتقبلي للمتغيــرات 
االقتصاديــة ذات العالقــة، باإلضافــة لمجموعــة تمثيليــة مــن ســيناريوهات التوقــع المحتملــة األخــرى )رجــاء الرجــوع للمناقشــات 
أدنــاه حــول دمــج المعلومــات التطلعيــة(. ثــم تســتخدم المجموعــة هــذه التوقعــات لتعديــل تقديراتهــا الحتمــاالت حــدوث التعثــر 

فــي الســداد.
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تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية  
معاييــر تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت بصــورة جوهريــة تختلــف حســب المحفظــة، وتشــمل تغييــرات كميــة فــي   

احتمــاالت حــدوث التعثــر فــي الســداد، وعوامــل نوعيــة، بمــا فــي ذلــك الدعــم علــى أســاس التعثــر.

تســتخدم المجموعــة خبرتهــا فــي التقديــرات االئتمانيــة، وكلمــا أمكــن، الخبــرات الســابقة ذات الصلــة، أن تعرضــًا مــا قــد شــهد   
زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان، وذلــك بنــاًء علــى مؤشــرات نوعيــة معينــة، والتــي تعتبرهــا المجموعــة مؤشــرًا علــى ذلــك، 

والتــي قــد ال ينعكــس تأثيرهــا بشــكل كامــل علــى التحليــل الكمــي فــي الوقــت المناســب.

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

تعتبــر المجموعــة الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان وقعــت عندمــا يكــون األصــل مســتحقًا ألكثــر مــن ٣٠ يومــًا. يتــم تحديــد   
أيــام االســتحقاق مــن خــالل حســاب عــدد األيــام منــذ أقــدم تاريــخ مســتحق لــم يتــم اســتالم الدفعــة بالكامــل. يتــم تحديــد مواعيــد 

االســتحقاق بــدون األخــذ باالعتبــار ألي فتــرة ســماح قــد تكــون متاحــة للُمقتــرض.

تراقــب المجموعــة فعاليــة المعاييــر المســتخدمة لتحديــد الزيــادات الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان مــن خــالل المراجعــة الدوريــة   
للتأكــد مــن:

المعايير قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح التعرض متعثرًا.  •  
ال تتوافق المعايير مع النقطة الزمنية عندما يكون األصل مستحقًا ألكثر من ٣٠ يومًا.  •  

ال يوجــد تقلــب غيــر مبــرر فــي مخصــص الخســائر مــن التحويــالت بيــن احتمــاالت حــدوث التعثــر فــي الســداد ألثنــي عشــر   •  
)المرحلــة ٢(. الحيــاة  لمــدى  الســداد  فــي  التعثــر  حــدوث  واحتمــاالت   )١ )المرحلــة  شــهرًا 

تعريف التعثر  
تعتبر المجموعة التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان متعثرًا في الحاالت التالية:  

ــل  ــة إلجــراءات مث ــدون الرجــوع للمجموع ــة بالكامــل، ب ــه االئتماني ــرض بســداد التزامات ــر المحتمــل أن يقــوم الُمقت مــن غي  •  
بهــا(. االحتفــاظ  يتــم  كان  )إذا  األداة،  اســتحقاق 

كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكثر من ٩٠ يومًا، على أي التزامات جوهرية تجاه المجموعة.  •  
ــرض علــى  ــة األصــل نتيجــة اإلفــالس، بســبب عــدم قــدرة المقت ــرض بإعــادة هيكل ــح مــن المحتمــل أن يقــوم المقت أصب  •  

االئتمانيــة. التزاماتــه  ســددا 

ــر يتماشــى مــع  ــف التعث ــة. إن تعري ــة وكمي ــار عوامــل نوعي ــة باالعتب ــذ المجموع ــرًا، تأخ ــرض متعث ــا إذا كان الُمقت ــم م ــد تقيي عن  
التنظيمــي. المــال  رأس  ألغــراض  المجموعــة  قبــل  مــن  المطبــق  التعريــف 

دمج معلومات تطلعية  
تقــوم المجموعــة بدمــج معلومــات تطلعيــة فــي كل مــن تقييمهــا إذا مــا كانــت المخاطــر االئتمانيــة ألداة مــا قــد زادت بصــورة   
جوهريــة منــذ االحتســاب المبدئــي، وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. بنــاء علــى توصيــة لجنــة مخاطــر الســوق بالمجموعــة 
والخبــراء االقتصادييــن، وبالنظــر فــي مجموعــة متنوعــة مــن المعلومــات الفعليــة والتوقعــات الخارجيــة، تقــوم المجموعــة 
بصياغــة وجهــة نظــر ”الحالــة األساســية” لالتجــاه المســتقبلي للمتغيــرات االقتصاديــة ذات الصلــة، باإلضافــة لمجموعــة 
تمثيليــة مــن الســيناريوهات األخــرى المتوقعــة. هــذه العمليــة تشــمل وضــع ســيناريوهات اقتصاديــة إضافيــة، واألخــذ باالعتبــار 

لالحتمــاالت النســبية لــكل نتيجــة.

المعلومــات الخارجيــة تتضمــن المعلومــات االقتصاديــة والتوقعــات التــي تنشــرها الجهــات الحكوميــة والســلطات النقديــة التــي   
تعمــل فيهــا المجموعــة، والمنظمــات الدوليــة، مثــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، وصنــدوق النقــد الدولــي، وبعــض 

خبــراء التنبــؤات فــي القطــاع الخــاص واألكاديمــي.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١٠٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

دمج معلومات تطلعية )يتبع(  
الحالــة األساســية تمثــل النتيجــة األكثــر ترجيحــًا وتتماشــى مــع المعلومــات المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة ألغــراض أخــرى،   
مثــل التخطيــط االســتراتيجي وإعــداد الميزانيــات. الســيناريوهات األخــرى تمثــل نتائــج أكثــر تفــاؤاًل، ونتائــج أكثــر تشــاؤمية. تقــوم 
المجموعــة بإجــراء اختبــار الضغــط بشــكل دوري للصدمــات األكثــر تطرفــًا، لمعايــرة تحديدهــا لهــذه الســيناريوهات التمثيليــة 

األخــرى.

قامــت المجموعــة بتحديــد وتوثيــق المحــركات الرئيســية لمخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة لــكل محفظة مــن األدوات المالية،   
ــة، باســتخدام تحليــل المعلومــات  ــة ومخاطــر االئتمــان والخســائر االئتماني ــة الكلي ــرات االقتصادي ــن المتغي وقــدرت العالقــة بي
التاريخيــة. تضمنــت الســيناريوهات المســتخدمة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ النطاقــات التاليــة مــن المؤشــرات الرئيســية للــدول 
المختــارة )حيــث ينطبــق ذلــك(: معــدل تغيــر إجمالــي الناتــج المحلــي، ومعــدل التضخــم، ومؤشــر أســعار المســتهلك، واإليــرادات 
الحكوميــة كنســبة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، والمصروفــات الحكوميــة كنســبة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، ونمــو االئتمــان 
المحلــي، والقــوى العاملــة )نســبة التغيــر(، وأســعار النفــط. يتــم الحصــول علــى هــذه العوامــل االقتصاديــة الكليــة مــن صنــدوق 

النقــد الدولــي، ووحــدة المعلومــات االقتصاديــة.

التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان المعدلة  
يجــوز تعديــل الشــروط التعاقديــة للتعــرض الخاضــع لمخاطــر االئتمــان لعــدد مــن األســباب، منهــا تغيــر ظــروف الســوق،   
واالحتفــاظ بالعمــالء، وعوامــل أخــرى ليســت ذات صلــة بالتدهــور االئتمانــي الحالــي أو المحتمــل للعميــل. عنــد تعديــل شــروط 
األصــل المالــي، والــذي ال ينتــج عنــه إلغــاء احتســاب األصــل، فــإن تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لألصــل قــد زادت 

بصــورة جوهريــة يعكــس المقارنــة بيــن:

ــى الشــروط  ــاء عل ــي بن ــز المال ــان المرك ــخ بي ــاة كمــا فــي تاري ــة لمــدى الحي ــر عــن الســداد المتبقي احتمــاالت حــدو ث التعث  •  
المعدلــة.

احتمــاالت حــدو ث التعثــر عــن الســداد المتبقيــة لمــدى الحيــاة بنــاء علــى المعلومــات عنــد االحتســاب المبدئــي والشــروط   •  
األصليــة. التعاقديــة 

ــح  ــة )يشــار إليهــا ”بأنشــطة من تقــوم المجموعــة بإعــادة التفــاوض حــول القــروض مــع العمــالء الذيــن يمــرون بمصاعــب مالي  
التســامح”( لزيــادة فــرص التحصيــل والحــد مــن مخاطــر التعثــر فــي الســداد. بموجــب سياســة المجموعــة لمنــح التســامح، يتــم 
ــرة للتخلــف عــن  ــًا، أو إذا كان هنــاك مخاطــر كبي منــح التســامح علــى أســاس انتقائــي إذا كان المديــن متخلفــًا عــن الســداد حالي
الســداد، أو إذا كان هنــاك دليــل علــى أن المديــن قــد بــذل جميــع الجهــود المعقولــة للدفــع بموجــب الشــروط التعاقديــة 

األصليــة، ويتوقــع أن يتمكــن المديــن مــن الوفــاء بالشــروط المعدلــة.

تتضمــن الشــروط المعدلــة عــادة تمديــد فتــرة االســتحقاق، وتغييــر توقيــت دفعــات الفوائــد، وتغييــر شــروط القــرض. تخضــع كل   
ــح التســامح. مــن قــروض األفــراد والشــركات لسياســة من

يعــد التســامح مؤشــرًا نوعيــًا علــى الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان، وقــد يمثــل توقــع التســامح دليــاًل أن علــى التعــرض   
ضعيــف ائتمانيــًا / متعثــر )راجــع إيضــاح رقــم ٤(. يحتــاج العميــل إلــى إظهــار وإثبــات ســلوك دفــع جيــد بثبــات، علــى مــد فتــرة مــن 
الوقــت )١٢ شــهرًا( قبــل أن يتــم التوقــف عــن اعتبــار التعــرض ضعيــف ائتمانيــًا / متعثــرًا، أو إذا انخفضــت احتماليــة حــدوث التعثــر 
فــي الســداد بحيــث يتــم قيــاس مخصــص الخســارة مــرة أخــرى بمبلــغ قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة أثنــي عشــر 

شــهرًا.
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي تقديــرات مرجحــة للخســائر االئتمانيــة. تقــاس الخســائر االئتمانيــة بالقيمــة الحاليــة لجميــع   
العجــوزات النقديــة )أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفقــًا للعقــد، والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع 
المجموعــة اســتالمها(. يتــم خصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بمعــدل الفائــدة الفعلــي للتعرضــات الخاضعــة لمخاطــر 

االئتمــان.

أن المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية:  

)probability of default( احتماليه حدوث التعثر في السداد؛  •  
)loss given default( الخسارة في حالة التعثر في السداد؛  •  
)exposures at default( قيمة التعرض للتعثر في السداد؛  •  

تســتمد هــذه المعاييــر بصفــة عامــة مــن النمــاذج اإلحصائيــة المطــورة داخليــًا والبيانــات التاريخيــة األخــرى. ويتــم تعديلهــا بحيــث   
تعكــس معلومــات النظــرة المســتقبلية وذلــك كمــا هــو موضــح أعــاله.

ــى أســاس نمــاذج  ــم حســابها عل ــي يت ــن، والت ــخ معي ــرات فــي تاري ــر فــي الســداد هــي تقدي ــة حــدوث التعث ــرات احتمالي تقدي  
التقييــم اإلحصائيــة، ويتــم تقييمهــا باســتخدام أدوات تقييــم مصممــة وفقــًا لمختلــف فئــات األطــراف األخــرى والتعرضــات. 
تســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة علــى المعلومــات المجمعــة داخليــًا، والتــي تشــمل عوامــل كميــة ونوعيــة. عنــد توفــر معلومــات 
الســوق، مــن الممكــن اســتخدامها الشــتقاق احتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد لألطــراف األخــرى مــن الشــركات الكبيــرة. إذا 
كان الطــرف اآلخــر أو التعــرض يتنقــل بيــن فئــات التصنيــف، فــإن ذلــك ســيؤدي لتغييــر التقديــر ذي العالقــة باحتماليــة حــدوث 
التعثــر فــي الســداد. يتــم تقديــر احتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد مــع األخــذ باالعتبــار لالســتحقاقات التعاقديــة للتعرضــات 

ومعــدالت الدفــع المســبق المقــدرة.

الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد هــي حجــم الخســائر المحتملــة فــي حالــة وجــود التعثــر فــي الســداد. وتقــدر المجموعــة   
ُمعاِمــالت الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد اســتنادًا إلــى واقــع خبراتهــا التاريخيــة لمعــدالت اســترداد المطالبــات مقابــل 
ــات،  ــكل، وضمان ــار هي ــر فــي الســداد تأخــذ باالعتب ــة التعث ــرة فــي الســداد. نمــاذج الخســارة فــي حال األطــراف األخــرى المتعث
ــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن  ــات والتــي تعتب ــة، والقطــاع التشــغيلي للطــرف اآلخــر، وتكاليــف االســترداد ألي ضمان ــة المطالب وأقدمي
األصــل المالــي. بالنســبة للموجــودات التمويليــة المضمونــة بعقــارات للتجزئــة، فــإن معــدالت قيمــة القــرض إلــى قيمــة 
العقــار هــي معامــل أساســي فــي تحديــد الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد. وتحتســب علــى أســاس التدفقــات النقديــة 

ــح الفعلــي كمعامــل الخصــم. المخصومــة باســتخدام معــدل الرب

ــر عــن الســداد. تشــتق المجموعــة  ــة التعث ــل التعــرض المتوقــع فــي حال ــر فــي الســداد تمث ــد حــدوث التعث قيمــة التعــرض عن  
قيمــة التعــرض عنــد حــدوث التعثــر فــي الســداد مــن التعرضــات الحاليــة لألطــراف المقابلــة، والتغييــرات المحتملــة علــى المبلــغ 
الحالــي، والمســموح بهــا بموجــب العقــد، بمــا فــي ذلــك اإلطفــاء. قيمــة التعــرض عنــد حــدوث التعثــر فــي الســداد لألصــل 
المالــي هــي إجمالــي القيمــة الدفتريــة. بالنســبة اللتزامــات اإلقــراض والضمانــات الماليــة، فــإن قيمــة التعــرض للتعثــر فــي 
الســداد تشــمل المبلــغ المســحوب، باإلضافــة للمبالــغ المســتقبلية المحتملــة التــي يمكــن ســحبها بموجــب العقــد، والتــي يتــم 

تقديرهــا بنــاء علــى المالحظــات التاريخيــة.

الجــدول التالــي يوضــح التســويات مــن األرصــدة االفتتاحيــة إلــى األرصــدة الختاميــة لمخصــص الخســائر: الخســائر االئتمانيــة   
ائتمانيــًا. الحيــاة، والضعيفــة  المتوقعــة لمــدى  أثنــي عشــر شــهرًا، والخســائر االئتمانيــة  المتوقعــة لفتــرة 



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١٠٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )يتبع(  

المجموع
٢٠١٩

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدى 
الحياة - ضعيفة 

ائتمانيًا
)المرحلة 3(

الخسائر 
االئتمانية

المتوقعة لمدى 
الحياة - ليست 
ضعيفة ائتمانيًا

)المرحلة ٢(

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 

لإلثني عشر 
شهرًا

)المرحلة ١(

75.٠١١ ٤٩.٨٤٣ ١٠.٣٩٢ ١٤.77٦ الرصيد في ١ يناير

- )5٨٣( )٢.٩٦٦( ٣.5٤٩  المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة ألثني 
عشر شهرًا

- )٢7٦( ١.٦٠٢ )١.٣٢٦(  المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى 
الحياة - ليست ضعيفة ائتمانيًا

- ٤.55٩ )٢.٢7٣( )٢.٢٨٦(  المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى 
الحياة - ضعيفة ائتمانيًا

- ٣.7٠٠ )٣.٦٣7( )٦٣( صافي إعادة قياس مخصص الخسائر
٤٠.٢٤١ ٤٠.٨٣٩ )٣٤٣( )٢55( مخصص السنة

١١٥.٢٥٢ ٩8.٠8٢ ٢.٧٧٥ ١٤.3٩٥ الرصيد في 3١ ديسمبر

مــا يلــي تفصيــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بحســب فئــة األصــول فــي بيــان المركــز المالــي وااللتزامــات خــارج الميزانيــة   
العموميــة:

المجموع
٢٠١٩

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدى 
الحياة - ضعيفة 

ائتمانيًا
)المرحلة 3(

الخسائر 
االئتمانية

المتوقعة لمدى 
الحياة - ليست 
ضعيفة ائتمانيًا

)المرحلة ٢(

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 

لإلثني عشر 
شهرًا

)المرحلة ١(

٨ - - ٨ نقد وأرصدة لدى البنوك
٤.٦٣١ ٣.٤٩٣ - ١.١٣٨ محفظة الخزينة

١٠7.7٠٩ ٨٨.7٠٠ ٨.٤٨٤ ١٠.5٢5 موجودات التمويالت
٢.١٠5 5.٦٨7 )5.٨٤٢( ٢.٢٦٠ ذمم مالية مدينة أخرى
7٩٩ ٢٠٢ ١٣٣ ٤٦٤ التزامات وعقود ضمانات مالية

١١٥.٢٥٢ ٩8.٠8٢ ٢.٧٧٥ ١٤.3٩٥



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١٠3

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )يتبع(  

المجموع
٢٠١٨

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدى 
الحياة - ضعيفة 

ائتمانيًا
)المرحلة ٣(

الخسائر 
االئتمانية

المتوقعة لمدى 
الحياة - ليست 
ضعيفة ائتمانيًا

)المرحلة ٢(

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 

لإلثني عشر 
شهرًا

)المرحلة ١(

٦7.٤٠٠ ٣١.5٤٨ ٢7.٩5٠ 7.٩٠٢ الرصيد في ١ يناير

- )٢7٠( )٨.١٨٦( ٨.٤5٦ المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة ألثني 
عشر شهرًا

- )٢١٨( ١.٠5٦ )٨٣٨( المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى 
الحياة - ليست ضعيفة ائتمانيًا

- 7.١٤١ )٦.5٣٤( )٦٠7( المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى 
الحياة - ضعيفة ائتمانيًا

١١.7٦5 ١5.7٩٦ )٣.٨٩٤( )١٣7( صافي إعادة قياس مخصص الخسائر
)٤.١5٤( )٤.١5٤( - - شطب
75.٠١١ ٤٩.٨٤٣ ١٠.٣٩٢ ١٤.77٦ الرصيد في ٣١ ديسمبر

المجموع
٢٠١٨

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدى 
الحياة - ضعيفة 

ائتمانيًا
)المرحلة ٣(

الخسائر 
االئتمانية

المتوقعة لمدى 
الحياة - ليست 
ضعيفة ائتمانيًا

)المرحلة ٢(

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 

لإلثني عشر 
شهرًا

)المرحلة ١(

١٣٤ - - ١٣٤ نقد وأرصدة لدى البنوك
٤.٤5٤ ٣.٤٩٣ - ٩٦١ محفظة الخزينة
٦٢.٦٠٠ ٤٠.١٦٨ ٩.٨٠١ ١٢.٦٣١ موجودات التمويالت

٦.5١٣ 5.٨٦٤ ٣٦٨ ٢٨١ موجودات مشتراة لغرض التأجير )بما في ذلك 
أقساط إيجارات مستحقة(

٢٣٨ - - ٢٣٨ موجودات مالية أخرى
١.٠7٢ ٣١٨ ٢٢٣ 5٣١ التزامات وعقود ضمانات مالية

75.٠١١ ٤٩.٨٤٣ ١٠.٣٩٢ ١٤.77٦



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١٠٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

تسهيالت أعيد التفاوض عليها  
خــالل الســنة، قامــت المجموعــة بإعــادة التفــاوض علــى بعــض التســهيالت بمبلــغ ١٠٠.57٦ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ٤٤.٨١7   
ــم تصنيفهــا كتمويــالت ليســت  ــف دوالر أمريكــي( ت ــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ٢٣.٣5٨ أل ــف دوالر أمريكــي(، منهــا ٢.٩٠7 أل أل
متخلفــة الســداد وال منخفضــة القيمــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩. الشــروط المعــاد التفــاوض بشــأنها عــادة مــا تتطلــب 
ســداد األربــاح المتخلفــة الســداد حتــى تاريخــه علــى التســهيل و/أو دفــع جزئــي للمبلــغ الرئيســي و/أو الحصــول علــى ضمانــات 
إضافيــة. التســهيالت المعــاد التفــاوض بشــأنها تخضــع لتقييمــات االئتمــان المعدلــة، ومراجعــة مســتقلة مــن قبــل قســم 
إدارة المخاطــر. مــن مجمــوع التســهيالت المتخلفــة الســداد والبالغــة ٤٤٠.٤٠٦ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ٣7٩.٠٣١ ألــف دوالر 
أمريكــي( فــإن األقســاط المتخلفــة الســداد فقــط تبلــغ ٩7.١٤٩ ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: ١٠٤.١٦١ ألــف دوالر أمريكــي( كمــا 

فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩.

مخصصات اإلنخفاض في القيمة  
تقــوم المجموعــة بإحتســاب مخصصــات لإلنخفــاض فــي القيمــة علــى الموجــودات المصنفــة ضمــن درجــة ٨ و٩ و١٠ بصفــة   
فرديــة. يتــم ذلــك بنــاءًا علــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن هــذه الموجودات وقيمــة الضمانات 
ــرات اإلدارة  ــاءًا علــى تقدي ــك بعمــل مخصــص علــى أســاس جماعــي لخســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة بن المتوفــرة. قــام البن

لخســائر حدثــت ولكــن لــم يتــم التعــرف عليهــا نظــرًا للظــروف اإلقتصاديــة واإلئتمانيــة الحاليــة.

وضع عدم اإلستحقاق  
تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجــودات التمويــالت والصكــوك فــي وضــع غيــر مســتحق إذا مــا انقضــى موعــد اســتحقاقها اكثــر   
مــن ٩٠ يومــًا، أو كان هنــاك مجــال معقــول للشــك فــي القــدرة علــى تحصيــل المبالــغ المســتحقة. ال يتــم احتســاب الربــح علــى 
هــذه التمويــالت فــي بيــان الدخــل إال عنــد ســداد المســتحقات مــن قبــل المقتــرض أو عنــد رفــع درجــة التعــرض للوضــع العــادي.

سياسة الشطب  
تقــوم المجموعــة بشــطب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي عندمــا يكــون للمجموعــة توقعــات معقولــة بــأن األصــل   
المالــي غيــر قابــل للتحصيــل كليــًا أو جزئيــًا. ال تتوقــع المجموعــة أي اســتردادات جوهريــة مــن المبالــغ المشــطوبة. مــع ذلــك، 
ــغ  ــزام بإجــراءات المجموعــة الســترداد المبال ــذ بغــرض االلت ــة المشــطوبة إلجــراءات التنفي يمكــن أن تخضــع الموجــودات المالي
ــف دوالر أمريكــي(  ــغ ال شــيء )٢٠١٨: ٤.١5٤ أل ــة بمبل ــك بشــطب تســهيالت مالي المتخلفــة الســداد. خــالل الســنة، قــام البن
والتــي تمــت تغطيتهــا بمخصصــات اإلنخفــاض فــي القيمــة بالكامــل. قــام البنــك باســترداد ٢.557 ألــف دوالر أمريكــي )٢٠١٨: 

ــة مشــطوبة فــي ســنوات ســابقة. ــل تســهيالت مالي ــف دوالر أمريكــي( مقاب ٢٦٣ أل

الضمانات  
ــر علــى  تحتفــظ المجموعــة بضمانــات تتعلــق بموجــودات التمويــالت وذمــم مدينــة تتعلــق بموجــودات مشــتراة لغــرض التأجي  
هيئــة رهــن عقــاري، أو أوراق ماليــة مدرجــة، أو أصــول وضمانــات أخــرى. تســتند تقديــرات القيمــة العادلــة علــى قيمــة الرهــن 
ــّيمة بتاريــخ التمويــل، وتتــم مراجعتهــا وتحديثهــا عنــد وضــع القــرض فــي قائمــة المراقبــة، ويتــم مراقبتــه بصــورة أكبــر.  المقـ
غالبــًا ال يتــم اإلحتفــاظ برهــن مقابــل التعــرض لمخاطــر مــن بنــوك ومؤسســات ماليــة أخــرى. القيمــة العادلــة للرهــن والضمانــات 
األخــرى المحتفــظ بهــا فــي مقابــل الموجــودات الماليــة موضحــة فــي الجــدول التالــي. ويتضمــن ذلــك قيمــة الضمانــات الماليــة 
مــن البنــوك، وال يتضمــن الضمانــات مــن الشــركات واألفــراد إذ أنــه مــن الصعــب تحديــد قيمهــا. قيمــة الضمانــات التــي تــم 

إعتبارهــا لغــرض اإلفصــاح مقيــدة إلــى حــد التعرضــات القائمــة.

مخاطر التمركز  
تنتــج مخاطــر التمركــز عندمــا يعمــل عــدة أطــراف متقابلــة فــي أنشــطة اقتصاديــة متشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة   
الجغرافيــة أو لهــم خصائــص اقتصاديــة متشــابهة قــد تؤثــر بدرجــة متشــابهة علــى مقدرتهــم لســداد التزاماتهــم نتيجــة لتغيــرات 
فــي المنــاخ االقتصــادي أو السياســي أو ظــروف أخــرى. تســعى المجموعــة إلدارة مخاطــر التمركــز بوضــع والمراقبــة المســتمرة 

لحــدود للتمركــز الجغرافــي والقطاعــي.

التوزيع الجغرافي واالقطاعي للموجودات والمطلوبات مبين في إيضاح ٣٤ )أ( و)ب(.  



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١٠٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر االئتمان )يتبع( أ . 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

موجودات 
التمويالت

موجودات 
مشتراة 

لغرض التأجير 
)بما في ذلك 

اإليجارات 
المجموعالمستحقة

موجودات 
التمويالت

موجودات 
مشتراة 

لغرض التأجير 
)بما في ذلك 

اإليجارات 
المجموعالمستحقة

مقابل منخفضة القيمة:
5٣.5٣١٨٦.١١١١3٩.٦٤٢١٠7.٣5٠٤٣.٩٩7١5١.٣٤7عقارات

5.٨١7-٥.٠٠85.٨١7-5.٠٠٨أخرى

مقابل متخلفة السداد ولكن 
غير منخفضة القيمة

٩٣.٩5٢٦٣.5٢5١٥٧.٤٧٧5٦.75٦5١.٠١٣١٠7.7٦٩عقارات
7.7٦٩-3.٠٦٩7.7٦٩-٣.٠٦٩أخرى

مقابل غير متخلفة السداد 
وغير منخفضة القيمة

٢5٦.57٨٢٣7.٨٨١٤٩٤.٤٥٩٢٣٢.٤5٩٢١٩.٣١٠٤5١.7٦٩عقارات
٣٢.٩٣٤-٢٤.٦١٥٣٢.٩٣٤-٢٤.٦١5أخرى

٤3٦.٧٥338٧.٥١٧8٢٤.٢٧٠٤٤٣.٠٨5٣١٤.٣٢٠757.٤٠5المجموع

بلــغ متوســط نســبة تغطيــة الضمــان علــى التمويــالت المضمونــة ١٣٠.5% كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ )٣١ ديســمبر ٢٠١٨:   
)%١٣٦.٠5

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

موجودات 
التمويالت

موجودات 
مشتراة 

المجموعلغرض التأجير
موجودات 
التمويالت

موجودات 
مشتراة 

المجموعلغرض التأجير

٢7.٤75-٢٠.8٤١٢7.٤75-٢٠.٨٤١األعمال المصرفية والتمويل
٢٢٠.٦75٣٠٩.١٦٤٥٢٩.83٩١٨١.٤5٣٢٨٤.٠5٩٤٦5.5١٢القطاع العقاري

١٤5.٣٦٦-١3٥.3٧٩١٤5.٣٦٦-١٣5.٣7٩اإلنشاء
٢٠٦.٩٢٠-١٥١.٧88٢٠٦.٩٢٠-١5١.7٨٨التجارة

٣٦.٨١7-3٧.٠١٦٣٦.٨١7-٣7.٠١٦الصناعة
٣٦٤.٦٤٦٣٣.٢٦٨3٩٧.٩١٤٣٢٢.٦٤5٤.٢١٢٣٢٦.٨57أخرى

٩3٠.3٤٥3٤٢.٤3٢١.٢٧٢.٧٧٧٩٢٠.٦7٦٢٨٨.٢7١١.٢٠٨.٩٤7مجموع القيمة الدفترية

فيمــا يلــي تحليــل لتمركــز مخاطــر االئتمــان والموجــودات بغــرض التأجيــر )بمــا فيهــا اإليجــارات المســتحقة( المصرفيــة التجاريــة   
كمــا فــي تاريــخ نهايــة الســنة.



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١٠٦

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر السيولة ب . 
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة المجموعــة فــي الحصــول علــى األمــوال الالزمــة لســداد التزاماتهــا المتعلقــة   

آخــر. مالــي  أصــل  باســتخدام  أو  نقــدًا  تســديدها  يتــم  والتــي  الماليــة  بأدواتهــا 

إدارة مخاطر السيولة  
تهــدف طريقــة المجموعــة فــي إدارة الســيولة إلــى التأكــد مــن توافــر الســيولة فــي كل األحــوال لســداد التزاماتهــا عنــد حلــول   
أجلهــا ســواء فــي الظــروف االعتياديــة أو الصعبــة دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو خســارة الســمعة التجاريــة للمجموعــة.

يســتلم قســم الخزينــة المعلومــات مــن وحــدات األعمــال األخــرى بخصــوص نوعيــة ســيولة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة   
وتفاصيــل التدفقــات النقديــة المتوقعــة مــن األعمــال المســتقبلية. يقــوم قســم الخزانــة باالحتفــاظ بمحفظــة موجــودات ســائلة 
ــد مــن توافــر  ــوك للتأك ــة وتســهيالت مــن البن ــدى مؤسســات مالي ــرة األجــل ل ــع مرابحــة قصي ــرة األجــل تتكــون مــن ودائ قصي
ســيولة كافيــة لــكل المجموعــة. تتــم تلبيــة متطلبــات الســيولة لوحــدات األعمــال مــن خــالل قســم الخزانــة لتغطيــة أيــة تقلبــات 

قصيــرة األجــل لالســتجابة إلــى متطلبــات الســيولة الهيكليــة طويلــة األجــل.

ــة لضغوطــات الســيولة وفقــًا لعــدة ســيناريوهات  ــارات دوري ــم عمــل اختب ــة ويت ــة مســتوى الســيولة بصــورة يومي ــم مراقب يت  
تغطــي الوضــع اإلعتيــادي والظــروف األكثــر صعوبــة فــي األســواق. تتــم مراجعــة كل سياســات وإجــراءات الســيولة مــن قبــل 
لجنــة التدقيــق والمخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة. تغطــي التقاريــر اليوميــة مســتوى الســيولة للبنــك ويتــم عرضهــا علــى 
لجنــة اإلدارة التنفيذيــة. باإلضافــة لذلــك، يتــم رفــع تقاريــر فصليــة عــن وضــع الســيولة لمجلــس اإلدارة مــن قبــل قســم إدارة 

المخاطــر.

إن الجــدول أدنــاه يوضــح التدفقــات النقديــة غيــر المخصومــة علــى المطلوبــات الماليــة للمجموعــة، بمــا فــي ذلــك عقــود   
الضمانــات الماليــة الصــادرة وااللتزامــات الماليــة غيــر المحتســبة بنــاًء علــى أقــرب تاريــخ اســتحقاقاتها التعاقديــة. بالنســبة لعقــود 
الضمانــات الماليــة الصــادرة، فــإن أقصــى مبلــغ للضمــان يخصــص ألقــرب فتــرة التــي يمكــن اســتدعاء الضمان فيهــا. قد تختلف 
التدفقــات النقديــة المقــدرة لهــذه األدوات الماليــة اختالفــًا جوهريــًا عــن هــذا التحليــل. راجــع إيضــاح رقــم ٣٣ لالســتحقاقات 

التعاقديــة للموجــودات والمطلوبــات.

3١ ديسمبر ٢٠١٩

القيمةإجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة
الدفترية لغاية

3 أشهر
3 إلى

٦ أشهر
٦ أشهر

إلى سنة
١ إلى

3 سنوات
أكثر من

المجموع3 سنوات

المطلوبات المالية
٧٠.8٥٧٧٠.8٥8-١٤.٩٢٦--55.٩٣١أموال المستثمرين

إيداعات من مؤسسات مالية 
١.٠٦١.١٤٩57٩.77٠٤٦٩.٦7٩٣٨٦.٨٨١٤.٨5٩٢.٥٠٢.338٢.٤٤٧.٢٤٩وأخرى وأفراد

٤٠.7٤٦١5.٠٠٠١٦.٢٨٨١٨.٦١55٦.٨٣٨١٤٧.٤8٧١٤٧.٤8٧حسابات جارية للعمالء
٤7.7٤٤٣١.٣77١٦٦.٩٦٦١٩.٨٩٩٢١.٢١٢٢8٧.١٩8٢٧٩.٤١8تمويالت ألجل

مطلوبات تتعلق بموجودات 
3٩.٩3٦3٩.٩3٦--٣٩.٩٣٦--محتفظ بها برسم البيع

ذمم دائنة ومصروفات 
٣٦.7٢٩٤٤.5١٩٣٠.٨٩٤٣٢5.٤5٣١١.٣١5٤٤8.٩١٠٤٤8.٩٠٩مستحقة

١.٢٤٢.٢٩٩٦٧٠.٦٦٦٧٢3.٧٦3٧٦٥.٧٧٤٩٤.٢٢٤3.٤٩٦.٧٢٦3.٤33.8٥٧مجموع المطلوبات

حقوق ملكية حاملي حسابات 
١8٦.3٥8٢3٦.٧٢٦3٤٥.8٩٦٢3٦.٦٢٤٢٥٤.3٥٠١.٢٥٩.٩٥٤١.٢١8.٥٤٥االستثمار

٨7.٠٠٠٤٦.٦٤5١5.٨٠١١٠5.٤١5٢7٠٢٥٥.١3١٢٥٥.١3١التزامات ومطلوبات طارئة



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١٠٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر السيولة )يتبع( ب . 
بهــدف إدارة مخاطــر الســيولة الناتجــة مــن المطلوبــات الماليــة، تســعى المجموعــة لتملــك موجــودات ســائلة تتكــون مــن النقــد   
ومــا فــي حكمــه، واســتثمارات فــي صناديــق مــدارة، وأســهم الخزينــة التــي يوجــد لهــا ســوق نشــط وســائل. يمكــن بيــع هــذه 
الموجــودات بســرعة للوفــاء بمتطلبــات الســيولة. باإلضافــة لذلــك، تركــز المجموعــة علــى تطويــر تدفــق ثابــت مــن اإليــرادات، 

وقامــت بخطــوات لخفــض التكاليــف مــن شــأنها تحســين تدفقاتهــا النقديــة التشــغيلية.

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة
القيمة

الدفترية
لغاية

٣ أشهر
٣ إلى

٦ أشهر
٦ أشهر

إلى سنة
١ إلى

٣ سنوات
أكثر من

المجموع٣ سنوات

المطلوبات المالية
٤٦.٦٣٩٤٦.٦٣٩-١٣.٩٢٩--٣٢.7١٠أموال المستثمرين

إيداعات من مؤسسات مالية 
٢٨٩.٩٤٨٤٣١.5٢٠7١٣.7٦٠٢٣٣.٨٠١7.٦77١.٦7٦.7٠٦١.٦٢٨.٣٨٩وأخرى وأفراد

٤٨.55٠١٨.١7٨١٩.7٤٠٢٢.5٦٠٦٨.٨7٨١77.٩٠٦١77.٩٠٦حسابات جارية للعمالء
٣7.٦٨٩٢٠.٨٠5١5٦.١٣7٣7.٣٦٨٢٤.٩5٠٢7٩.٩٤٩٢5٦.١٣7تمويالت ألجل

مطلوبات تتعلق بموجودات 
٤٢.7٤٩٤٢.7٤٩--٣٩.٩٣٦٢.٨١٣-محتفظ بها برسم البيع

ذمم دائنة ومصروفات 
5١7.٨575١7.٨57-5٤.5٦٣٢٦.٣٢٣٣٤.٦5٤٤٠٢.٣١7مستحقة

٤٦٣.٤٦٠5٣٦.7٦٢٩٢7.١٠٤7٠٩.٩75١٠١.5٠5٢.7٣٨.٨٠٦٢.٦٦٩.٦77مجموع المطلوبات

حقوق ملكية حاملي حسابات 
١٦٦.٣٦٢١١٩.٣٦١٢٦٨.٨٨٨١5١.٢٢7٢١5.٩٠5٩٢١.7٤٣٨٩٦.٩١٠االستثمار

55.٨٠٤٦٩.٤٨٠٤٦.٩٨١7٤.٢٠٠٨.٠١٦٢5٤.٤٨١٢5٤.٤٨١التزامات ومطلوبات طارئة

مقاييس السيولة  
يتــم إدارة الســيولة علــى مســتوى كل وحــدة عمــل، وهــي ليســت مقيــاس للمجموعــة. يتبــع البنــك مقاييــس داخليــة محــددة   
للســيولة. إن هــذه المصفوفــات تهــدف لعكــس وضــع الســيولة بشــكل أفضــل مــن وجهــة نظــر التدفقــات النقديــة، ولتحديــد 
هــدف للمجموعــة. هــذه المقاييــس هــي نســبة تغطيــة الســيولة ونســبة صافــي التمويــل المســتقر، ومخــزون األصــول 
ــذي  ــل اإلدارة، وال ــي محــدد مــن قب ــار داخل ــى معي ــة الســيولة يســتند عل ــاس نســبة تغطي الســائلة. ولهــذا الغــرض فــإن مقي
يحــدد مبلــغ الموجــودات الســائلة )بمــا فــي ذلــك اإليداعــات بيــن البنــوك( التــي يحتفــظ بهــا البنــك والتــي يمكــن اســتخدامها 
لمقاصــة صافــي التدفقــات النقديــة )خــالل فتــرة ٣٠، أو ٦٠، أو ٩٠ يومــًا(. نســبة صافــي التمويــل المســتقر يقيــس مصــادر 
التمويــل طويلــة األجــل المســتقرة التــي تســتخدمها مؤسســة بالنســبة إلــى صفــات الســيولة للموجــودات الممولــة، واحتمــال 
ــة. ــة العمومي ــة فــي الميزاني ــر المضمن ــة علــى التمويــالت الســائلة الناشــئة مــن اإلرتباطــات وااللتزامــات غي االســتدعاءات الطارئ

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

موجودات سائلة / مجموع 
الموجودات

٢٠١٩٢٠١٨
١7.٦١%٢٦.٤7%٣١ ديسمبر 

 ٩.7١%٢٤.٣٣%متوسط السنة
 ١7.٦١% ٢٦.٤7%الحد األقصى للسنة

 5.5٣% ٢٢.٢١%الحد األدنى للسنة



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١٠8

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر السوق ج. 
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تغيــر أســعار الســوق مثــل معــدل الربــح وأســعار األســهم ومعــدل ســعر الصــرف وهامــش االئتمــان   
)غيــر متعلــق بتغيــر المالئمــة الماليــة للمقتــرض أو المصــدر( والتــي لهــا تأثيــر علــى دخــل المجموعــة أو تدفقاتهــا النقديــة 
المســتقبلية أو قيمــة أدواتهــا الماليــة. إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ومراقبــة تعرضــات مخاطــر الســوق فــي 

ــة مــع تحقيــق عائــد مجــزي علــى المخاطــر. حــدود اإلطــارات المقبول

إدارة مخاطر السوق  
كسياســة عامــة، ال تتخــذ المجموعــة مراكــز متاجــرة ألصولهــا ومطلوباتهــا، وبالتالــي فــإن كل الميزانيــة العموميــة هــي محفظــة   
غيــر متداولــة. تحــول كل مخاطــر معــدل ســعر الصــرف داخــل المجموعــة إلــى قســم الخزانــة. تســعى المجموعــة إلــى إدارة مخاطــر 
العمــالت عــن طريــق المتابعــة المســتمرة ألســعار صــرف العمــالت. تتــم إدارة مخاطــر معــدل الربــح عــن طريــق متابعــة معــدل 
هامــش الربــح ووضــع حــدود معتمــدة مســبقًا إلعــادة التســعير. إن المســئولية النهائيــة لمخاطــر الســوق هــي مــن اختصــاص 
لجنــة التدقيــق والمخاطــر. قســم إدارة المخاطــر مســئول عــن تطويــر سياســات تفصيليــة إلدارة المخاطــر )خاضــع لمراجعــة 

ــة التدقيــق والمخاطــر بمجلــس اإلدارة(. وموافقــة لجن

التعرضات لمخاطر معدل هامش الربح  
إن الخطــر الرئيســي الــذي تتعــرض لــه المحافــظ االســتثمارية غيــر المتداولــة هــو خطــر الخســارة مــن التقلبــات فــي التدفقــات   
النقديــة المســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة نتيجــة لتغيــر معــدالت الربــح الســوقية. معظــم موجــودات ومطلوبــات 
المجموعــة هــي قصيــرة األجــل، ماعــدا بعــض المطلوبــات طويلــة األجــل والتــي يتــم اســتخدامها لتمويــل اســتثمارات المجموعة 

اإلســتراتيجية فــي الشــركات الزميلــة. ملخــص فجــوة معــدل العائــد علــى المحافــظ غيــر المتداولــة هــي كمــا يلــي:

3١ ديسمبر ٢٠١٩

إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة
لغاية

3 أشهر
3 إلى

٦ أشهر
٦ أشهر

إلى سنة
١ إلى

3 سنوات
أكثر من

المجموع3 سنوات

الموجودات
١.٠٦٣.٩5٠--٨١7,١٠٩٢7,٠٤١٢١٩,٨٠٠محفظة الخزينة

٢١٦,٨١٨١٢٤,٩٨٠١٢5,٣٤٣٤٦٢.5٨٠٣٤٣.٠5٦٢.٢7٢.777موجودات التمويالت
١.٠33.٩٢٧١٥٢.٠٢١3٤٥.١٤3٤٦٢.٥8٠3٤3.٠٥٦٢.33٦.٧٢٧مجموع الموجودات

المطلوبات
7٠.٨5٨-١٤.٩٢7--55.٩٣١أموال المستثمرين

إيداعات من مؤسسات مالية 
١.٠٠١.٩٩٩٤7٢.٦5١٤٠٨.٦١٦55١.5١7١٢.٤٦٦٢.٤٤7.٢٤٩ومؤسسات غير مالية وأفراد

٤7.٦٤٩٣٠.٨٨٨١٦٤.٠5٩٢٣.٤٣١١٣.٣٩١٢7٩.٤١٨تمويالت ألجل
١.١٠٥.٥٧٩٥٠3.٥3٩٥٧٢.٦٧٥٥8٩.8٧٥٢٥.8٥٧٢.٧٩٧.٥٢٥مجموع المطلوبات

١8٠.٢٥٠٢٢8.٩٤٢33٤.٥٢٢٢٢8.8٤٤٢٤٥.٩8٧١.٢١8.٥٤٥حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)١.٦٧٩.3٤3(٧١.٢١٢)3٥٦.١3٩()٥٦٢.٠٥٤()٥8٠.٤٦٠()٢٥١.٩٠٢(فجوة حساسية معدل هامش الربح



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١٠٩

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر السوق )يتبع( ج. 
 

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة
لغاية

٣ أشهر
٣ إلى

٦ أشهر
٦ أشهر

إلى سنة
١ إلى

٣ سنوات
أكثر من

المجموع٣ سنوات
الموجودات

١7٢.5٢7٤٣.٠٤٢٣٨٤.٨7٣7١7.٤7٣-١١7.٠٣١محفظة الخزينة
١٠٨.٤77٢٤.٨٠7٩٨.٩١٠٢٢٨.٢٠77٤٨.5٤٦١.٢٠٨.٩٤7موجودات التمويالت

٢٢5.5٠٨٢٤.٨٠7٢7١.٤٣7٢7١.٢٤٩١.١٣٣.٤١٩١.٩٢٦.٤٢٠مجموع الموجودات

المطلوبات
٤٦.٦٣٩-١٣.٩٢٨--٣٢.7١١أموال المستثمرين

إيداعات من مؤسسات مالية وشركات 
5٢٩.٩5٣٣77.٨٩١٦7١.٤٦٣٤5.٢٩٨٣.7٨٤١.٦٢٨.٣٨٩أخرى وأفراد

٣٦.٩٩٨١٨.٠٢٢١٤٢.٠٣٤٣٢.٠٨٤٢٦.٩٩٩٢5٦.١٣7تمويالت ألجل
5٩٩.٦٦٢٣٩5.٩١٣٨١٣.٤٩7٩١.٣١٠٣٠.7٨٣١.٩٣١.١٦5مجموع المطلوبات

٨٩٦.٩١٠-٤٠٩.٤٣١١٩٣.٩٠5٢٣٩.7٠75٣.٨٦7حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)٩٠١.٦55(١٢7.٠7٢١.١٠٢.٦٣٦)7٨١.7٦7()5٦5.٠١١()7٨٣.5٨5(فجوة حساسية معدل هامش الربح

تتــم إدارة مخاطــر معــدل الربــح مقابــل حــدود فجــوة هامــش الربــح عــن طريــق متابعــة حساســية الموجــودات والمطلوبــات الماليــة   
للمجموعــة إلــى العديــد مــن ســيناريوهات معــدل الربــح المعياريــة وغيــر المعياريــة. الســيناريوهات المعياريــة تأخــذ فــي االعتبــار 
بصــورة شــهرية ١٠٠ نقطــة مــن الهبــوط أو االرتفــاع المتــوازي مــع مؤشــرات العوائــد الدوليــة. تحليــل حساســية المجموعــة إلــى 
الزيــادة أو الهبــوط فــي معــدالت األربــاح )علــى افتــراض إن معــدالت األربــاح وبيــان المركــز المالــي تبقــى ثابتــة( هــو كالتالــي:

١٠٠٢٠١٩٢٠١٨ نقطة زيادة / )هبوط( متوازي
٩.٠١7±١٠.٨٣٨±٣١ ديسمبر

٤.٣٤٠±١٣.١٠٣±متوسط السنة
١١.٤5٩±١5.٨٩٨±الحد األقصى لللسنة

7.٩75±١٠.٣٣7±الحد األدنى للسنة

بشــكل عــام، تتــم إدارة مراكــز معــدل الربــح مــن قبــل قســم الخزانــة، والــذي يســتخدم اإليداعــات مــن/ إلــى مؤسســات ماليــة   
المجموعــة. الناشــئ مــن أنشــطة  العــام  المركــز  إلدارة 

معدل األرباح الفعلي على الموجودات والمطلوبات المالية وحسابات االستثمار غير المقيدة هي كما يلي:  

٢٠١٩٢٠١٨
٣.٢٢%٣.٢7%إيداعات لدى مؤسسات مالية

5.٩٦%٦.7١%موجودات التمويالت
5.٢٤%٦.٨5%استثمارات أدوات الدين

٦.٢٢%٤.٠٢%إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد
٣.٦١%٦.7١%تمويالت ألجل

٦.١5%١.٨٣%حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١١٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر السوق )يتبع( ج. 

التعرضات إلى مخاطر سعر الصرف  
مخاطــر ســعر صــرف العملــة هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األداة الماليــة نتيجــة تغيــر ســعر صــرف العملــة. معظم تعرضــات المجموعة   
الجوهريــة ناشــئة عــن التعامــل بعمــالت دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتــي هــي باألســاس مرتبطــة بالــدوالر األمريكــي. كان 

للمجموعــة صافــي التعرضــات الجوهريــة بالعمــالت األجنبيــة مــن أدواتهــا الماليــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر :

٢٠١٩
بآالف الدوالرات 

األمريكية

٢٠١٨
بآالف الدوالرات 

األمريكية
)١.7١5(٩.5١١الجنيه االسترليني

)١.٠٢٠()٦7٤(اليورو
١٢.٢٢٣١٢.٢7٣الدوالر األسترالي

٤١.٨٦7٢٢7.7٩7الدينار الكويتي
٦٦الدينار األردني
-٢٢.٤5٨الجنيه المصري

١5٠.٢٦٣١٩١.١7٠الدرهم المغربي
٣٠٩.٨٠٠٢5٣.7٤٩الدينار التونسي

)5٩7.٦٠٨(٣٠٦.٠٠٤الروبية الهندية
)٦5٢.٠٤5()١.٦7٩.١٠١(عمالت أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي )*(

)*( هذه العمالت مرتبطة بالدوالر األمريكي.  

ــل صافــي حــدود التعــرض عــن طريــق متابعــة حساســية الموجــودات  ــة مقاب ــم إدارة مخاطــر ســعر صــرف العمــالت األجنبي تت  
والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة إلــى العديــد مــن ســيناريوهات معــدالت الصــرف. الســيناريو المعيــاري الــذي يتــم أخــذه فــي 
ــر عمــالت دول مجلــس  ــادة أو هبــوط فــي معــدالت الصــرف للعمــالت األخــرى غي ــار بصــورة شــهرية هــو أســاس 5% زي االعتب
ــراض أن  ــوط فــي معــدالت الصــرف )علــى افت ــادة أو الهب ــى الزي ــل حساســية المجموعــة إل ــدوالر. تحلي التعــاون المرتبطــة بال

ــي: ــة( هــو كالتال ــح تبقــى ثابت ــرة األخــرى وبشــكل أساســي معــدالت الرب العوامــل المتغي

٢٠١٩
بآالف الدوالرات 

األمريكية

٢٠١٨
بآالف الدوالرات 

األمريكية
٨٦±٤7٦±الجنيه االسترليني

5١±٣٤±اليورو
٦١٤±٦١١±الدوالر األسترالي

١١.٣٩٠±٢.٠٩٣±الدينار الكويتي
-١.١٢٣±الجنيه المصري
٠.٣٢±٠.٣٢±الدينار األردني

57٤±7.5١٣±الدرهم المغربي
٩.55٩±١5.٤٩٠±الدينار التونسي

١٢.٦٨7±١5.٣٠٠±الروبية الهندية



الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م١١١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .3٧

مخاطر السوق )يتبع( ج. 

التعرضات إلى مخاطر سعر السوق األخرى  
تتــم مراجعــة مخاطــر أســعار األســهم المدرجــة مــن قبــل المجموعــة بصــورة مســتمرة. يتــم مراقبــة مخاطر الســعر علــى الصناديق   
المــدارة باســتخدام حــدود معينــة، )حــد وقــف الخســارة، ومســبب وقــف الخســارة، وغطــاء حــد وقــف الخســارة العــام( المحــدد 
ضمــن عقــد إدارة المحفظــة لمديــري الصناديــق. اســتثمارات المجموعــة فــي أدوات حقــوق الملكيــة والتــي تظهــر بالتكلفــة 
تتعــرض لمخاطــر تغيــر أســعار األســهم. التقديــرات والفرضيــات الجوهريــة ذات العالقــة بتقييــم انخفــاض قيمــة االســتثمارات 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة التــي تظهــر بالتكلفــة مشــروحة فــي إيضــاح رقــم 5 )٢(. تديــر المجموعــة التعرضــات 

لمخاطــر األســعار األخــرى عــن طريــق المراقبــة المســتمرة ألداء األســهم.

مخاطر التشغيل د . 
مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن فشــل األنظمــة وأنظمــة الرقابــة واالختالســات واألخطــاء البشــرية والتــي   
قــد تــؤدي إلــى خســائر ماليــة والســمعة التجاريــة ومــا يتبعهــا مــن مســاءالت قانونيــة وتنظيميــة. تديــر المجموعــة مخاطــر 
التشــغيل عــن طريــق اتبــاع أنظمــة رقابــة داخليــة مناســبة والتأكــد مــن فصــل المهــام والمراجعــة الداخليــة والمطابقــة بمــا فيهــا 
التدقيــق الداخلــي ورقابــة االلتــزام. يقــوم قســم إدارة المخاطــر بــإدارة المخاطــر التشــغيلية عــن طريــق المســاعدة فــي تحديــد، 

ومراقبــة، وإدارة المخاطــر التشــغيلية للمجموعــة.
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ــة.  ــكل المجموع ــات رأس المــال ل ــة متطلب ــة، بوضــع ومراقب ــة للمجموع ــة الرقابي ــزي وهــو الهيئ ــن المرك يقــوم مصــرف البحري  
ــن لمجمــوع رأس  ــزي يتطلــب مــن المجموعــة المحافظــة علــى معــدل معي ــن المرك ــة لمصــرف البحري ــات الحالي ــذ المتطلب لتنفي
المــال إلــى مجمــوع الموجــودات المــوزون بالمخاطــر. إن قاعــدة مجمــوع رأس المــال التنظيمــي صافيــة مــن اقتطاعــات معقولــة 
لتعرضــات كبيــرة بنــاًء علــى حــدود معينــة متفــق عليهــا مــع الهيئــة الرقابيــة. يتــم تصنيــف العمليــات التشــغيلية للبنــوك علــى أنهــا 
إمــا دفاتــر متاجــرة أو دفاتــر بنــوك، ويتــم تحديــد الموجــودات الموزونــة بالمخاطــر بنــاًء علــى اشــتراطات محــددة تحــاول أن تعكــس 
المســتويات المتغيــرة للخطــر المصاحــب للموجــودات وحــاالت التعــرض للمخاطــر غيــر المضمنــة فــي الميزانيــة العموميــة. ال 

تملــك المجموعــة دفاتــر متاجــرة.

تهــدف المجموعــة لالحتفــاظ بقاعــدة رأســمال قويــة بغــرض المحافظــة علــى ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق واســتدامة   
التطــور المســتقبلي للنشــاط التجــاري.

يقــوم مصــرف البحريــن المركــزي بوضــع ومراقبــة متطلبــات رأس مــال المصــرف بصــورة شــاملة. لتنفيــذ المتطلبــات الحاليــة   
ــرأس المــال، يطلــب مصــرف البحريــن المركــزي مــن البنــك المحافظــة علــى معــدل محــدد إلجمالــي رأس المــال نســبًة إلــى  ل
إجمالــي الموجــودات الموزونــة بالمخاطــر. إن متطلبــات كفايــة رأس المــال لمصــرف البحريــن المركــزي مبنيــة علــى مبــادئ بــازل 

٣ وإرشــادات مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســالمية.

ينقسم رأس مال البنك التنظيمي إلى فئتين:  

الفئة األولى لرأس المال، وتتضمن فئة حقوق الملكية العادية ١ والفئة اإلضافية )١(.  •  
تشــمل فئــة حقــوق الملكيــة العاديــة ١ علــى أســهم رأس المــال العاديــة والتــي تســتوفي التصنيــف كأســهم عاديــة    
لألغــراض التنظيميــة، واإلحتياطيــات المعلنــة والتــي تشــمل عــالوة إصــدار األســهم واإلحتياطيــات العامــة واإلحتياطــي 
القانونــي، واألســهم العاديــة الصــادرة عــن البنــوك الموحــدة التابعــة للبنــك والتــي تمســك بهــا أطــراف ثالثــة. باإلضافــة 
إلــى األربــاح المســتبقاة بعــد التســويات التنظيميــة المتعلقــة بالشــهرة والبنــود التــي تتضمنهــا حقــوق الملكيــة والتــي 

ــعالج بصــورة مختلفــة ألغــراض كفايــة رأس المــال. تـُ

تشــمل الفئــة اإلضافيــة )١( األدوات التــي تســتوفي معاييــر إدراجهــا ضمــن أدوات الفئــة اإلضافيــة )١(، واألدوات    
الصــادرة عــن البنــوك الموحــدة التابعــة للبنــك والتــي تمســك بهــا أطــراف ثالثــة والتــي تســتوفي معاييــر التصنيــف ضمــن 

.))١( اإلضافيــة  الفئــة  إلحتســاب  المطبقــة  التنظيميــة  )والتســويات   ،)١( اإلضافيــة  الفئــة 
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الفئــة الثانيــة لــرأس المــال، وتتضمــن األدوات الصــادرة عــن البنــك والتــي تســتوفي معاييــر تصنيفهــا ضمــن الفئــة الثانيــة   •  
ــرأس المــال، واألدوات الصــادرة عــن البنــوك التابعــة  ــة ل ــة الثاني ــج مــن إصــدار الفئ ــرأس المــال، وفائــض األســهم النات ل
والتــي تــم توحيــد بياناتهــا مــع المصــرف والتــي تمســك بهــا أطــراف ثالثــة والتــي تســتوفي معاييــر تصنيفهــا ضمــن الفئــة 
الثانيــة لــرأس المــال، والمخصصــات العامــة المحتفــظ بهــا مقابــل الخســائر غيــر محــددة علــى التمويــل وإحتياطــي إعــادة 
تقييــم األصــول مــن إعــادة تقييــم الموجــودات الثابتــة وأغــراض األدوات والتســويات التنظيميــة المطبقــة إلحتســاب الفئــة 

الثانيــة لــرأس المــال.

المركــزي. ســتكون هــذه  البحريــن  فــي متطلبــات مصــرف  عليهــا  المنصــوص  للحــدود  تخضــع  التنظيميــة  التســويات    
التســويات ســارية المفعــول علــى مراحــل مــن خــالل الترتيبــات االنتقاليــة مــن ٢٠١5 إلــى ٢٠١٩. تنــص اللوائــح علــى أوزان 
مخاطــر أعلــى لبعــض التعرضــات التــي تفــوق الحــدود الجوهريــة. إن هــذه التســويات التنظيميــة مطلوبــة لبعــض البنــود 
كالشــهرة علــى حقــوق خدمــة الرهونــات، وموجــودات الضرائــب المؤجلــة، واحتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة، والربــح 
مــن بيــع معامــالت التــورق ذات الصلــة، وأصــول ومطلوبــات صنــدوق منافــع التقاعــد المحــددة، واالســتثمار فــي أســهم 
المصــرف الخاصــة، وإجمالــي الحيــازات المتبادلــة فــي اســهم المؤسســات المصرفيــة والماليــة، واالســتثمار فــي أســهم 
المؤسســات المصرفيــة والماليــة التــي هــي خــارج نطــاق التوحيــد التنظيمــي، وحيــث ال يملــك المصــرف أكثــر مــن ١٠% 
مــن أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة الصــادرة لــرأس مــال المؤسســة، واســتثمارات جوهريــة فــي رأس مــال المؤسســات 

المصرفيــة والماليــة التــي هــي خــارج نطــاق التوحيــد التنظيمــي.

يتــم تصنيــف عمليــات المصــرف علــى أســاس دفاتــر متاجــره أو ضمــن دفاتــر الصيرفــة، ويتــم تحديــد الموجــودات الموزونــة    
بالمخاطــر بنــاءًا علــى متطلبــات محــددة بحيــث تعكــس المســتويات المختلفــة للمخاطــر المرتبطــة بتعرضــات الموجــودات 

المضمّنــة والغيــر مضمّنــة فــي البيانــات الماليــة.

وضع رأس مال المجموعة التنظيمي كما في ٣١ ديسمبر هو كما يلي:   
 

٢٠١٩٢٠١٨
8.٠٢٦.٧٥٠7.٣7٠.١١٠مجموع التعرضات الموزونة بالمخاطر

١.٠7٨.٠7٦١.١٦٩.١٠٣فئة حقوق الملكية العادية األولى
٩.٤5٢٩.٤٦٨فئة اإلضافية )١(

١.٠٨7.5٢٨١.١7٨.57١الفئة األولى لرأس المال
٣٦.٠٠٨٣5.٢٠٢الفئة الثانية لرأس المال

١.١٢٣.5٣٦١.٢١٣.77٣إجمالي رأس المال التنظيمي

إجمالي رأس المال التنظيمي كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 
الموزونة بالمخاطر

%١٦.٤%١٤.٠٠7

ــعتبر المتطلبــات الرقابيــة محــركًا أساســيًا فــي تخصيــص رأس المــال بيــن عمليــات وأنشــطة محــددة. تســعى المجموعــة  تـُ   
مــن خــالل سياســتها فــي إدارة رأس المــال إلــى زيــادة العائــد المعــّدل علــى المخاطــر وإســتيفاء جميــع المتطلبــات الرقابيــة. 
إن سياســة المجموعــة فــي تخصيــص رأس المــال خاضعــة لمراجعــة دوريــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. التزمــت المجموعــة 
بمتطلبــات رأس المــال المفروضــة خارجيــًا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي فيمــا يتعلــق بنســبة كفايــة رأس المــال 

الموحــدة خــالل الســنة.

أرقام المقارنة  .3٩
تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة للســنة الماضيــة إلعطــاء مقارنــة عادلــة مــع عــرض الســنة الحاليــة. إعــادة التصنيــف هــذه   

لــم تؤثــر علــى أربــاح الســنة، أو مجمــوع حقــوق الملكيــة المعلنــة ســابقًا.



الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٩م 
على النحو التالي:

ترحيل مبلغ 8،٠١١،٠٠٠ دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني. أ(  	

اعتماد مبلغ 5٠٠،٠٠٠ دوالر أمريكي ألعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٠٠٠،568     ب(   
دوالر امريكي لصندوق الزكاة.  

توزيع أرباح نقدية عن كافة األسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول     ت(   
أدناه بنسبة 5,57% من القيمة االسمية للسهم بواقع ٠،٠١48 دوالر أمريكي للسهم الواحد )ما عدا أسهم الخزينة(    

بمبلغ إجمالي وقدره حوالي 5٠ مليون دوالر أمريكي.  

التاريخ الحدث

٢٦ مارس ٢٠٢٠ آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

٢٩ مارس ٢٠٢٠ تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

3٠ مارس ٢٠٢٠ يوم االستحقاق لألسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

3١ مارس ٢٠٢٠ يوم االستحقاق في بورصة الكويت
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

١3 أبريل ٢٠٢٠ يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

ترحيل مبلغ ٢١,٠٢٩,٢٠٠ دوالر أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم. ث(    

٦ 
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الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باعتماد مبلغ ٢.٢ مليون دوالر أمريكي 
كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة

٧ 
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والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه
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تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية – ٢٠١٩
مجموعة جي إف إتش المالية ش م ب )”جي إف إتش“ أو ”المصرف“( هي مصرف استثماري إسالمي تأسس في عام 
١٩٩٩ في مملكة البحرين. تتم مزاولة األنشطة التجارية لمجموعة جي إف إتش وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية وتشمل 
التحتية العقارية، باإلضافة إلى  القابلة للتداول والبنية  المالية  الخدمات المالية والتعامالت االستثمارية والتجارية واألدوات 

التمويل المنظم وإدارة األوراق المالية والسيولة المصممة لتحقيق عوائد ربحية للمستثمرين.

في عام ٢٠٠٤، تم تحويل مجموعة جي إف إتش المالية من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة بأسهم مدرجة 
في بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. 

بصفتها شركة مساهمة عامة، فإن إطار عمل حوكمة الشركات لمجموعة جي إف إتش مبني على اإلرشادات الصادرة عن وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة )وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم )٢١( لسنة 
الصادر  لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لسنة ٢٠١٨  الشركات  الشركات“( وتعديالته، والئحة قانون حوكمة  ٢٠٠١ )”قانون 
بالمرسوم رقم )١٩( لسنة ٢٠١٨، ووحدة الضوابط عالية المستوى )”وحدة الضوابط عالية المستوى“( الصادرة عن مصرف 

البحرين المركزي )مصرف البحرين المركزي( بموجب كتاب القواعد – المجلد ٢ لمصرف البحرين المركزي وتعديالته.  

فلسفة حوكمة الشركات لمجموعة جي إف إتش
يركز إطار عمل حوكمة الشركات على مساعدة جي إف إتش على تحقيق أهدافها االستراتيجية بنجاح والمحافظة على نمو ثابت 

مع االستمرار في إدراكنا التام لمصالح عمالئنا ومساهمينا.

ولجان  للمجلس  مناسب  عمل  إطار  توفير  قيمتها من خالل  يعزز  الشركات  حوكمة  بمبادئ  االلتزام  بأن  إتش  إف  تعتقد جي 
المجلس واإلدارة ألداء مهامهم بشكل يخدم مصالح المصرف والمساهمين فيه. ولهذا السبب، تسعى مجموعة جي إف 
إتش المالية إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسائلة باعتماد استراتيجيات وأهداف وسياسات تهدف إلى االلتزام 

بالمتطلبات التنظيمية وتنفيذ تلك االستراتيجيات واألهداف والسياسات.

يكون مجلس اإلدارة مسؤواًل تجاه المساهمين عن خلق وتحقيق أداء مالي مستدام وقوي وقيمة طويلة األجل للمساهمين. 
ولتحقيق ذلك، ينفذ المجلس ويراقب استراتيجية المصرف وأداءه ضمن إطار عمل حوكمة الشركات السليمة. يتولى رئيس 
المجلس مسؤولية قيادة المجلس وضمان فعاليته ومراقبة أداء الرئيس التنفيذي والتحفيز على الحوار مع المساهمين في 
المصرف. تعمل فرق الرقابة كالتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، وااللتزام ومسؤولي اإلبالغ عن غسل األموال تحت اإلشراف 

المباشر للجنة التدقيق والمخاطر للمجلس. 

االلتزام باللوائح )وحدة الضوابط عالية المستوى – كتاب القواعد لمصرف البحرين المركزي – المجلد ٢(
في عام ٢٠١٩، واصلت جي إف إتش تنفيذ قواعد حوكمة الشركات ومتطلبات ”وحدة الضوابط عالية المستوى لكتاب القواعد 

لمصرف البحرين المركزي، المجلد ٢ )وحدة الضوابط عالية المستوى(“. 

حسب القاعدتين ١.٨, أ من وحدة الضوابط عالية المستوى و٨.٢.١ )ج( من وحدة الضوابط عالية المستوى وبالرجوع إلى اإلفصاح 
عن أحداث عدم االلتزام )مبدأ االلتزام أو التوضيح(، والذي ينص على الحاجة إلى بيان حاالت عدم االلتزام وتقديم توضيح بذلك 

الخصوص في حال عدم االلتزام بقواعد وإرشادات وحدة الضوابط عالية المستوى، ترغب جي إف إتش بتوضيح ما يلي: 

رئيس المجلس هو عضو مجلس إدارة تنفيذي، بخالف القاعدة ١.٤.٨ من وحدة الضوابط عالية المستوى.  •

تم دمج لجنة المخاطر مع لجنة التدقيق لتشكيل لجنة واحدة تدعى ”لجنة التدقيق والمخاطر )لجنة التدقيق والمخاطر(“ نظرا   •
إلى أن هذا الدمج ال يشكل أي تضارب في المصالح؛ الترتيب يتفق مع القاعدة ١.٨.5 من وحدة الضوابط عالية المستوى.

تم دمج لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت ولجنة الحوكمة لتشكل لجنة واحدة تدعى ”لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة   •
)لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة(“ نظرا إلى هذا الدمج ال يشكل أي تضارب في المصالح؛ الترتيب يتفق مع القاعدة 

١.٨.5 من وحدة الضوابط عالية المستوى.

الشرعية(  الرقابة  رقابة شرعية )عضو في مجلس  الشركات عضو هيئة  الترشيحات والمكافآت وحوكمة  لجنة  ال تتضمن   •
حسبما هو مطلوب بموجب اإليضاح اإلرشادي ٩.٢.٤ )ب( من وحدة الضوابط عالية المستوى.

قام بالنظر في الترتيبات أعاله واعتمادها للمدة المتبقية للمجلس.   •

لم يتمكن أحد أعضاء مجلس اإلدارة، ”السيد مازن السعيد“، من حضور الحد األدنى البالغ 75% من اجتماعات المجلس   •
حسب القاعدة ١.٣.٤. من وحدة الضوابط عالية المستوى. ونظرا لبعض االلتزامات السابقة وألسباب شخصية، لم يتمكن 

السيد السعيد من حضور اجتماعين من أصل 5 اجتماعات للمجلس انعقدت خالل عام 2019. 
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بخالف اإليضاح اإلرشادي 7.٢.٢ من وحدة الضوابط عالية المستوى الذي يتطلب من كافة أعضاء المجلس حضور االجتماع،   •
حضر رئيس المجلس ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر للمجلس والرئيس التنفيذي )وهو عضو في المجلس أيضا( اجتماع 
المساهمين السنوي للسنة المالية ٢٠١٩ المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩. كما حضر الرئيس التنفيذي فقط )وهو عضو في 

المجلس أيضا( اجتماع المساهمين العادي المنعقد بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩.

الهيكل التنظيمي
كما في ديسمبر ٢٠١٩

*تتألف لجنة اإلدارة )”لجنة اإلدارة“( حاليا من األعضاء المبينين فيما يلي: الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة االستثمار والرئيس 
اإلداري ورئيس إدارة االكتتاب ورئيس إدارة المخاطر ورئيس االستثمار الخاص ورئيس الرقابة المالية.

 حسابات
الشركات ذات 
الغرض الخاص

سوق البحرين

 االستثمار
الخاص

السندات القابلة 
سوق قطرللتحويل بالكامل

الخزينة وأسواق 
رأس المال

إدارة االستثمار

عالقات إدارة 
 وحوكمة

الشركات ذات 
الغرض الخاص

اتصاالت 
الشركات

إدارة العمليات 
والصناديق

 تقنية
المعلومات

اإلدارة

سوق المملكة 
العربية السعودية

االستثمار في 
البنية التحتية

سوق الكويت

سوق اإلمارات 
العربية المتحدة

اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت 
وحوكمة الشركات

لجنة التدقيق 
والمخاطر

االكتتاب وإدارة 
المخاطر الرقابة المالية الشؤون

اإلدارية

هيئة الرقابة الشرعية

مجلس اإلدارة

 المراجعة الشرعية وأمانة 
سر مجلس اإلدارة

حوكمة الشركات

التدقيق الداخلي 
الشرعي

الرئيس التنفيذي

الشؤون 
القانونية

 الموارد
البشرية

الشؤون 
القضائية إدارة المخاطر

االلتزام ومكافحة 
غسل األموال 

ومسؤولو 
التبليغ عن غسل 

األموال

 التدقيق
الداخلي
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إطار عمل حوكمة الشركات لمجموعة جي إف إتش:
ال يزال إطار عمل حوكمة الشركات لمجموعة جي إف إتش يتفق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها ويتكون من ميثاق 
المخالفات  عن  اإلبالغ  وسياسة  المصالح  تضارب  وسياسة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  السلوك  قواعد  ومدونة  اإلدارة  مجلس 

وسياسة اإلفصاحات العامة واالتصاالت ومدونة أخالقيات العمل والسلوك لإلدارة وطاقم العمل. 
باإلضافة إلى ذلك، تتفق آلية تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجان المجلس وأعضاء المجلس من األفراد، باإلضافة إلى السياسات 

الداخلية األخرى للمصرف مع اللوائح واإلرشادات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وأفضل الممارسات الدولية.

وكجزء من متطلبات اإلفصاح المبينة في وحدة الضوابط عالية المستوى، تعرض جي إف إتش الوقائع التالية:

ملكية الحصص أ - 

توزيع الحصص حسب الجنسية أ -١ 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، يبين سجل المساهمين أن هناك 7,٨٤٠ مساهما يملكون ٣,٦٨١,٦5٠,٤٤١ حصة بقيمة اسمية   

تبلغ ٠.٢٦5 دوالر أمريكي للحصة الواحدة كما يلي:

نسبة الحصص القائمةعدد الحصصعدد المساهمينالجنسية
5٨٨٣5٩,٢٣٠,5٠٨٩.757بحريني
٣,٣١٦٤٤٣,٩٦٣,٨٤٢١٢.٠5٩كويتي
٣١٣١,٩5١,٢١٢٠.٨٦٨ُعماني
77٤٤,5٨5,٨٢٩١.٢١١قطري

٢7٢٢٠٠,١٠٨,٠٨٠5.٤٣5سعودي
١,5٤١٢,٠٣١,٤٩٤,٩٩٩5٤.٦٩٠إماراتي

١,٦555٨٨,٣١5,٩7١١5.٩٨٠أخرى
٧,8٤٠3,٦8١,٦٥٠,٤٤١١٠٠المجموع

توزيع الملكية حسب نسبة الحصص: أ -٢ 
يبين الجدول أدناه توزيع الملكية حسب نسبة الحصص كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:  

نسبة الحصص القائمةعدد الحصصعدد المساهمينالتفاصيل
7,٤٦٤٢,٢٩٢,١77,٤٨٣٦٢.٢٦أقل من ١%

١5١,١٩٤,٤٨٠,7٩٨٣٢.٤٤من ١% إلى أقل من %5
١١٩٤,٩٩٢,١٦٠5.٣٠من 5% إلى أقل من ١٠%

٠٠٠من ٠١% إلى أقل من ٢٠%
٠٠٠من ٠٢% إلى أقل من %5٠

٧,8٤٠3,٦8١,٦٥٠,٤٤١١٠٠.٠٠المجموع

أسماء المساهمين الذين يملكون ما نسبته ٥% أو أكثر: أ -3 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، بلغ إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة ”لمجموعة أبوظبي المالية )مجموعة أبوظبي   
المالية( والشركات التابعة لها“ ٩.٦٩% )٣57,٠٣٢,١٤٦ حصة( من إجمالي الحصص القائمة لمجموعة جي إف إتش، في 
 ١٨٤,٠٠٠,٠٠٠ منها  حصة(   ١٩٤,٩٩٢,١٦٠(  %5.٣٠ الهالل“  ”لمصرف  المباشرة  وغير  المباشرة  الملكية  إجمالي  بلغ  حين 

)٤.٩٩%( حصة مملوكة من قبل مصرف الهالل نيابة عن مجموعة أبوظبي المالية والمتكاملة كابيتال. 
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مجلس إدارة جي إف إتش واإلدارة التنفيذية ب. 

تشكيل مجلس اإلدارة ب-١ 
يتكون مجلس جي إف إتش من عشر )١٠( أعضاء. سينهي مجلس جي إف إتش الحالي مدته في مارس ٢٠٢٠ )أي   

اجتماع المساهمين في نهاية السنة المالية ٢٠١٩(.

أجريت بعض التغييرات في المجلس خالل السنة المالية ٢٠١٩ وفيما يلي بيانها:  

)عضو مجلس إدارة تنفيذي( السيد جاسم محمد الصديقي   -١  

)عضو مجلس إدارة تنفيذي( الشيخ أحمد خليفة سلمان آل خليفة   -٢  

)عضو مجلس إدارة مستقل( السيد مصبح سيف المطيري   -٣  

)عضو مجلس إدارة مستقل( السيد بشار محمد المطوع   -٤  

)عضو مجلس إدارة تنفيذي( السيد هشام أحمد الريس   -5  

)عضو مجلس إدارة مستقل( السيد مازن السعيد   -٦  

)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( السيد راشد الكعبي   -7  

)عضو مجلس إدارة مستقل( السيد غازي الهاجري   -٨  

)عضو مجلس إدارة تنفيذي( السيد مصطفى خريبة   -٩  

)عضو مجلس إدارة مستقل( السيد عمرو المنهالي   -١٠  

وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي التي تنص على أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مجلس   
إدارة مستقلين؛ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ يتكون المجلس من ”خمسة“ أعضاء مستقلين بمن فيهم رئيس لجنة التدقيق 

والمخاطر ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات.

الفصل بين منصب الرئيس ومنصب الرئيس التنفيذي ب -٢ 
التنفيذي وليس هناك أي دمج  الرئيس  الرئيس ومنصب  البحرين المركزي، تم فصل منصب  وفقا لمتطلبات مصرف   

للمسؤوليات في هذين المنصبين. 

مهام مجلس اإلدارة ومسؤوليات أعضاء المجلس ب -3 
ينص النظام األساسي لمجموعة جي إف إتش المالية على مسؤوليات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى   
إرشادات حوكمة الشركات فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. يشرف مجلس اإلدارة 
على كافة األنشطة التجارية بالتشاور مع فريق اإلدارة التنفيذية. كما يناقش مجلس اإلدارة ويوافق على استراتيجة األعمال 
البيانات  وإعداد  المخاطر  إدارة  اإلدارة مسؤوال عن  يكون مجلس  ذلك،  إلى  باإلضافة  المالية.  إتش  إف  لمجموعة جي 
المالية اإلسالمية.  للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  لهيئة  الشركات  لمعايير وإصدارات حوكمة  الموحدة وفقا  المالية 
تشمل المسائل التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة خطة العمل االستراتيجية والسنوية طويلة األجل والمسائل المتعلقة 
بحوكمة الشركات وحيازة االستثمارات والتصرف بها والخروج من المشاريع. هذا باإلضافة إلى المهمة الرئيسية للمجلس 

وهي الحرص على التمسك بقيم مجموعة جي إف إتش المالية، بما في ذلك القيم المبينة في لوائحها الداخلية. 

عند تعيين أعضاء مجلس اإلدارة، يتم تزويدهم بالمعلومات التفصيلية الالزمة لتمكينهم من أداء مهمتهم الرئيسية المتمثلة   
في اإلشراف على الشؤون االستراتيجية والتشغيلية والمالية والشؤون المتعلقة بااللتزام وضوابط حوكمة الشركات في 
مجموعة جي إف إتش المالية بفعالية. يمكن إطار عمل حوكمة الشركات أي عضو في مجلس اإلدارة من الحصول على 

المشورة المستقلة عند الضرورة.

فيما يتعلق بقنوات االتصال بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، يمكن لمجلس اإلدارة االتصال وطلب المعلومات من   
اإلدارة التنفيذية في كافة األوقات. 
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استقاللية أعضاء المجلس ب -٤ 
المجلس  أعضاء  كافة  على  يتوجب  األعضاء،  استقاللية  ولضمان  المجلس.  أعضاء  أغلبية  المستقلون  األعضاء  يمثل   
تقييم  على  تؤثر  قد  والتي  التنفيذية  ومهامهم  مناصبهم  تحدث في  إضافات  أو  تغييرات  بأية  اإلدارة  مجلس  تبليغ 
استقالليتهم من قبل مجلس اإلدارة. كما يجب عليهم الحرص على عدم تضارب عضويتهم في مجلس اإلدارة مع أي 
من مصالحهم األخرى وتمكنهم من تكريس وقتهم واهتمامهم لمجلس اإلدارة. قبل بدء أي اجتماع للمجلس، يطلب 
رئيس مجلس اإلدارة من أعضاء المجلس عدم المشاركة في التصويت على القرارات التي قد تنطوي على تضارب 

مصالح؛ هذا باإلضافة إلى اإلفصاح السنوي الذي يقدمه أعضاء المجلس بما يتفق مع سياسة تضارب المصالح. 

تكون لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات مسؤولة، جنبًا إلى جنب مع مهمتها في تحديد المرشحين لعضوية   
مجلس اإلدارة وتقييمهم واختيارهم، عن التحقق من استقاللية األعضاء من خالل الضوابط التي تضعها اللوائح بهذا 
الخصوص. في عملية االختيار، تحرص اللجنة على أن يكون لدى المرشحين التنفيذيين وغير التنفيذيين خبرة واسعة في 
القطاعات حرصا على تنوع اآلراء  اختيار األعضاء المستقلين من مختلف  الدعم. يتم  العمل وخدمات  مختلف مجاالت 

والخبرات في مجلس اإلدارة حيث يأتي األعضاء المستقلون الحاليون من قطاعات مالية وتجارية وحكومية.

يبين الجدول أدناه تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٩:  

نسبة التمثيلالعددتصنيف األعضاء
5٠%5أعضاء مستقلون

١٠%١أعضاء غير تنفيذيين
٤٠%٤أعضاء تنفيذيون

١٠٠%١٠المجموع

خطاب تعيين أعضاء المجلس ب -٥ 
االتفاقية  تتضمن  إتش.  إف  التعيين( مع جي  )خطاب  اتفاقية خطية  توقيع  المجلس  أعضاء  يطلب من  التعيين،  عند   
تفاصيل مسؤوليات وصالحيات العضو باإلضافة إلى المعلومات التي تتطلبها اللوائح. عند التعيين، يتم عرض مقدمة 
رسمية شاملة ألعضاء المجلس مصممة خصيصا لهذا الغرض. وتشمل تلك المقدمة مراجعة لمهمة مجلس اإلدارة 
بشكل عام وواجبات ومهام أعضاء المجلس بشكل خاص، وغيرها من المسائل، باإلضافة إلى عقد اجتماع مع اإلدارة 
ذات  المسائل  من  وغيرها  القانونية  والشؤون  والمخاطر  المالي  وأدائها  أتش  ف  جي  استراتيجية  وعرض  التنفيذية 

العالقة.  

خالل فترة العضوية، يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة على علم تام بكافة جوانب العمل، بما في ذلك سياسات   
المصرف المتعلقة بحوكمة الشركات. 

حق المساهمين بتعيين أعضاء المجلس ب -٦ 
بموجب المادة ١75 من قانون الشركات والمادة ٢7 من النظام األساسي المعدل والمعادة صياغته لمجموعة جي إف   
إتش )”النظام األساسي“( للمصرف، يحق لكل مساهم يملك ١٠% أو أكثر من رأس المال تعيين ممثله في مجلس 
اإلدارة بالتناسب مع عدد أعضاء مجلس اإلدارة. في جميع األحوال، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، لم يكن هناك أي مساهم 

يملك ١٠% أو أكثر من إجمالي الحصص القائمة لمجموعة جي إف إتش.

نظام انتخاب األعضاء وإنهاء خدماتهم ب -٧ 
البحرين لسنة ٢٠٠١ )قانون  التجارية في  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإنهاء خدماتهم لقانون الشركات  يخضع نظام   

الشركات التجارية-٢٠٠١( والمواد ٢٤ – ٢٨ من النظام األساسي.

حسب العقد الموقع بين أعضاء مجلس اإلدارة، يجوز لمجموعة جي إف إتش إنهاء تعيين عضو مجلس اإلدارة بأثر فوري   
في الحاالت التالية:

إذا ارتكب عضو مجلس اإلدارة أي إخالل كبير أو متكرر أو مخالفة اللتزاماته تجاه جي إف إتش )والتي تشمل االلتزام   )١  
بعدم اإلخالل بأية مهام ائتمانية( بما في ذلك التزاماته الناشئة بموجب هذه االتفاقية؛ أو 

إذا ارتكب عضو مجلس اإلدارة أي احتيال أو عدم أمانة أو تصرف بأي شكل يشوه أو من المحتمل أن يشوه، برأي   )٢  
جي إف إتش، سمعة عضو مجلس اإلدارة أو جي إف إتش أو يؤثر جوهريا على مصالح جي إف إتش؛ أو

إذا تم إعالن إفالس عضو مجلس اإلدارة أو قام بترتيب مع دائنيه أو لمنفعتهم أو أي تصرف أو حدث مماثل أو   )٣  
مشابه لذلك؛ أو

إذا لم يعد عضو مجلس اإلدارة مؤهال للتصرف كعضو مجلس إدارة ألي سبب كان؛ أو  )٤  
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إذا تغيب عضو مجلس اإلدارة دون سبب وجيه ألكثر من أربعة )٤( اجتماعات متتالية للمجلس؛ أو  )5  

باإلضافة إلى ذلك، ووفقا للماد ١7٩ من قانون الشركات التجارية - ٢٠٠١ والمادتين ٢٩ و٣١ من النظام األساسي،    
في حال وجود شاغر في منصب عضو مجلس واحد أو أكثر، ينتخب المجلس باقتراع سري أو بخالف ذلك، عضو 
مجلس بديل من بين عدد معين من المرشحين الذين يقترحهم اثنين من أعضاء المجلس على األقل لحين انعقاد 

الجمعية العمومية األولى.

أعضاء مجلس جي إف إتش وعضوياتهم األخرى ب -8 
يبين الجدول أدناه تكوين مجلس اإلدارة وعضويات أعضاء المجلس األخرى والعضوية في اللجان كما في ٣١ ديسمبر   

:٢٠١٩

اسم عضو
المجلس 
ومنصبه

تاريخ أول 
تعيين في 

مجلس 
اإلدارة/ إعادة 

التعيين

عضو 
مجلس 

مستقل/ 
غير تنفيذي/ 

التمثيلتنفيذي

تاريخ 
االستقالة / 
المدة التي 
تم إكمالها 

عدد 
العضويات 

في 
المجالس 

األخرى

عدد 
العضويات 

في مجالس 
إدارة أخرى 

في البحرين

عدد 
العضويات 

في مجالس 
إدارة أخرى 
لمصارف 

في البحرين

عدد 
العضويات 

في لجان 
المجلس

مصبح سيف 
المطيري

مارس ٢٠٠٩/ 
مارس ٢٠١7

عضو 
مجلس غير 

تنفيذي

ال 
٢--7ال ينطبقينطبق

بشار محمد 
المطوع

أبريل ٢٠١٣/ 
مارس ٢٠١7

عضو 
مجلس 
مستقل

ال 
١-١٢١١ال ينطبقينطبق

هشام أحمد 
الريس

أبريل ٢٠١٦/ 
مارس ٢٠١7

عضو 
مجلس 
تنفيذي

ال 
٢٢١٢١١ال ينطبقينطبق

جاسم محمد 
الصديقي

أبريل ٢٠١٦/ 
مارس ٢٠١7

عضو 
مجلس 
تنفيذي

ال 
٢١١١١ال ينطبقينطبق

الشيخ أحمد 
خليفة آل 

خليفة
مارس ٢٠١7

عضو 
مجلس 
تنفيذي

ال 
١--٢ال ينطبقينطبق

مارس ٢٠١7مازن السعيد
عضو 

مجلس 
مستقل

ال 
١-7١١ال ينطبقينطبق

مارس ٢٠١7راشد الكعبي
عضو 

مجلس غير 
تنفيذي

ال 
١--٦ال ينطبقينطبق

مارس ٢٠١7غازي الهاجري
عضو 

مجلس 
مستقل

ال 
٢--١ال ينطبقينطبق

مصطفى 
مارس ٢٠١٨خريبة

عضو 
مجلس 
تنفيذي

ال 
-٣١١١ال ينطبقينطبق

عمرو 
مايو ٢٠١٨المنهالي

عضو 
مجلس 
مستقل

ال 
١--٣ال ينطبقينطبق

مالحظة: لم يكن ألي عضو مجلس إدارة مستقل أية عالقة أو تعامالت مالية مع مجموعة جي إف إتش المالية، باستثناء   
العالقة الناشئة عن تولي منصب عضو مجلس اإلدارة.
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ملكية أعضاء المجلس في حصص جي إف إتش ب -٩ 
يبين الجدول أدناه التغيير في ملكية أعضاء مجلس اإلدارة لحصص مجموعة جي إف إتش المالية كما في ٣١ ديسمبر   

٢٠١٩ مقارنة بملكيتهم للحصص في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

تداول أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين لحصص المصرف وتوزيع الملكية على أساس كل فرد على حدة خالل  ب -١٠ 
سنة ٢٠١٩:

اسم العضو
الحصص المملوكة كما 
في 3١ ديسمبر ٢٠١8

الحصص المملوكة كما 
في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

 نسب الملكية كما
في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

ال يوجدال يوجدال يوجدالشيخ أحمد خليفة آل خليفة
ال يوجدال يوجدال يوجدمازن السعيد

١٢,5٠7,5١٩٢5,٢7٩,١٣٤٠.٦٨٦٦هشام أحمد الريس
ال يوجدال يوجدال يوجدمصبح سيف المطيري

5٠,٠٠٠٠5٢,٩٨7٠.٠٠١٤جاسم محمد الصديقي
ال يوجدال يوجدال يوجدغازي الهاجري

ال يوجدال يوجدال يوجدبشار محمد المطوع
ال يوجدال يوجدال يوجدراشد الكعبي

ال يوجدال يوجدال يوجدمصطفى خريبة
ال يوجدال يوجدال يوجدعمرو المنهالي

٠.٦٨٨٠%١٢,557,5١٩٢5,٣٣٢,١٢١المجموع

اسم عضو المجلس

إجمالي عدد 
الحصص المملوكة 

كما في 3١ 
ديسمبر ٢٠١8

المعامالت – خالل الفترة 
من ١ يناير – 3١ ديسمبر ٢٠١٩

إجمالي عدد 
األسهم المملوكة 

كما في 3١ 
ديسمبر ٢٠١٩

نسبة 
الملكية % تنازل/ بيعشراء

حصص منحة
------مصبح سيف المطيري

------بشار محمد المطوع
٢,٩٨75٢,٩٨7٠.٠٠١٤٤--5٠,٠٠٠جاسم محمد الصديقي

 الشيخ أحمد خليفة 
------آل خليفة

------مازن السعيد
------غازي الهاجري

------مصطفى خريبة
------عمرو المنهالي

------راشد الكعبي
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اسم أعضاء
لجنة اإلدارة

إجمالي عدد 
الحصص المملوكة 

كما في 3١ 
ديسمبر ٢٠١8

المعامالت – خالل الفترة 
من ١ يناير – 3١ ديسمبر ٢٠١٩

إجمالي عدد 
الحصص المملوكة 

كما في 3١ 
ديسمبر ٢٠١٩

)ج( = أ + ب
نسبة 

الملكية
عمليات 
بيع**شراء**

الوضع 
الصافي

)ب(
١٢,5٠7,5١٩١٢,77١,٦١5٠١٢,77١,٦١5٢5,٢7٩,١٣٤٠.٦٨٦٦

٠٣٦7,٩٦5٠٣٦7,٩٦5٣٦7,٩٦5٠.٠١٠٠
7٣٢,575١,٨٨٣,5٩٠٢5٨,7٨٠١,٦٢٤,٨١٠٢,٣57,٣٨5٠.٠٦٤٠

٠٢٤5,٣١٠٠٢٤5,٣١٠٢٤5,٣١٠٠.٠٠٦7
٩7٨,57٩١,٢٨٢,٩٣757٠,٩١٢7١٢,٠٢5١,٦٩٠,٦٠٤٠.٠٤5٩
١٤٦,5١5٦٩5,٦٢١٠٦٩5,٦٢١٨٤٢,١٣٦٠.٠٢٢٩

١,٦٨٨,٤١٦١,٣٢7,٤١٦٠١,٣٢7,٤١٦٣,٠١5,٨٣٢٠.٠٨١٩
٢,5٤٠,٠٩٤١,٣7٨,٢٩5١,٤٣5,٦7٤57,٣7٢,٤٨٢-٩,7١5٠.٠٦7٤

إجمالي الحصص الصادرة لمجموعة جي إف إتش: ٣,٦٨١,٦5٠,٤٤١  
* أصبع عضوا في لجنة اإلدارة )”لجنة اإلدارة“( خالل سنة ٢٠١٩ فقط.  

** تشمل عمليات الشراء الحصص التي تم شراؤها مباشرة من السوق و/أو الحصص الممنوحة بموجب خطة حصص   
الموظفين و/أو أرباح األسهم التي يتم استالمها سنويا. 

** يشمل البيع الحصص التي تم بيعها في السوق مباشرة و/أو الحصص التي تم بيعها أو التنازل عنها بواسطة خطة   
حصص الموظفين. 

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل سنة ٢٠١٩ ب -١١ 
تنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس كلما دعت الحاجة لذلك، ولكن بموجب اللوائح، يجب أن يجتمع مجلس   
اإلدارة أربع مرات خالل كل سنة مالية على األقل. عقد المجلس خمسة )5( اجتماعات خالل عام ٢٠١٩. انعقدت الجمعية 

العمومية السنوية )”الجمعية العمومية السنوية“( بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩.

باإلضافة إلى االجتماعات الرسمية، تم إصدار عدد من القرارات الملحة أيضا بالتمرير في عام ٢٠١٩ بواسطة رسائل بريد   
إلكتروني إلى أعضاء المجلس. 

أما بالنسبة لجدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة، ُيرسل جدول األعمال إلى األعضاء في وقت مناسب قبل تاريخ   
االجتماع لتزويد األعضاء بكافة المعلومات والتقارير والمستندات الالزمة لمعلوماتهم ولالطالع عليها. كما يتم تبليغ 
مجلس اإلدارة بكافة المواضيع واألحداث الرئيسية التي تنشأ وتتطلب تقديم الموافقات عليها. تكون اإلدارة التنفيذية 

مسؤولة عن تبليغ مجلس اإلدارة حول أداء جي إف إتش في كل اجتماع.

فيما يلي تواريخ اجتماعات المجلس المنعقدة خالل السنة المالية ٢٠١٩:  

١١ فبراير ٢٠١٩  .١  
١7 مارس ٢٠١٩  .٢  

١٣ مايو ٢٠١٩  .٣  
٨ أغسطس ٢٠١٩  .٤  
١٣ نوفمبر ٢٠١٩  .5  
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تاريخ ومكان االجتماع
 أسماء أعضاء مجلس

اإلدارة الحاضرين

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
المشاركون عبر الهاتف/ اتصال 

بالفيديو
أسماء أعضاء مجلس 

اإلدارة غير الحاضرين

١١ فبراير ٢٠١٩
االجتماع األول

المكان: مجموعة جي إف 
إتش المالية، البحرين

الشيخ أحمد خليفة  .١ 
سلمان آل خليفة

السيد مصبح سيف المطيري  .٢
السيد هشام الريس  .٣

السيد مصطفى خريبة  .٤

الشيخ أحمد خليفة  .١ 
سلمان آل خليفة

السيد مصبح سيف   .٢
المطيري

السيد هشام الريس  .٣
السيد مصطفى خريبة  .٤

السيد راشد الكعبي  .5

السيد جاسم محمد   .١
الصديقي

١7 مارس ٢٠١٩
االجتماع الثاني

المكان: مجموعة جي إف 
إتش المالية، البحرين

السيد جاسم محمد الصديقي  .١
السيد غازي الهاجري  .٢

السيد هشام الريس  .٣
السيد بشار المطوع  .٤

السيد مصبح سيف المطيري  .5

السيد مازن السعيد  .١
السيد عمرو المنهالي  .٢

السيد راشد الكعبي  .٣

الشيخ أحمد خليفة   .١
سلمان آل خليفة

السيد مصطفى   .٢
خريبة

١٣ مايو ٢٠١٩
االجتماع الثالث

المكان: مجموعة جي إف 
إتش المالية، البحرين

الشيخ أحمد خليفة سلمان  .١ 
آل خليفة

السيد هشام الريس  .٢
السيد بشار المطوع  .٣

السيد جاسم محمد   .١
الصديقي

السيد غازي الهاجري  .٢
السيد مصبح سيف   .٣

المطيري
السيد مصطفى خريبة  .٤
السيد عمرو المنهالي  .5

السيد راشد الكعبي  .١
السيد مازن السعيد  .٢

٨ أغسطس ٢٠١٩
االجتماع الرابع

المكان: مجموعة جي إف 
إتش المالية، البحرين

السيد هشام الريس  .١
السيد بشار المطوع  .٢

الشيخ أحمد خليفة سلمان  .١ 
آل خليفة

السيد جاسم محمد    .٢
الصديقي

السيد مصطفى خريبة  .٣
السيد مازن السعيد  .٤
السيد غازي الهاجري  .5

السيد مصبح سيف   .٦
المطيري

االسيد عمرو المنهالي  .7
السيد راشد الكعبي  .٨

١٣ نوفمبر ٢٠١٩
االجتماع الخامس

المكان: مجموعة جي إف 
إتش المالية، البحرين

السيد جاسم محمد الصديقي  .١
الشيخ أحمد خليفة سلمان آل   .٢

خليفة
السيد غازي الهاجري  .٣

السيد هشام الريس  .٤
السيد بشار المطوع  .5

السيد مصبح سيف المطيري  .٦
السيد عمرو المنهالي   .7
السيد مصطفى خريبة  .٨

السيد راشد الكعبي السيد مازن السعيد١.   .١

مالحظة:  
لم يتمكن أحد أعضاء المجلس، ”السيد مازن السعيد“، من حضور الحد األدنى البالغ 57% من اجتماعات المجلس   •  
حسب القاعدة ٤.٣.١ من وحدة الضوابط عالية المستوى ونظرا لبعض االلتزامات السابقة وألسباب شخصية، لم 

يتمكن السيد السعيد من حضور اجتماعين من أصل 5 اجتماعات للمجلس انعقدت خالل عام ٩١٠٢. 
رئيس المجلس، السيد جاسم الصديقي هو عضو مجلس إدارة تنفيذي، ولبالتالي هو ليس عضو مجلس إدارة   •  

مستقل حسب القاعدة ٦.٤.١ من وحدة الضوابط عالية المستوى.
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النصاب المطلوب العتماد قرارات المجلس ب -٢١ 
األساسي  النظام  ألحكام  وفقا  السنوية  العمومية  والجمعية  اإلدارة  مجلس  الجتماعات  المطلوب  النصاب  يكون   
لمجموعة جي إف إتش. يجوز لمجلس اإلدارة إصدار قراراته بالبريد أو البريد االلكتروني أو الفاكس أو المكالمات الجماعية 
األساسي  النظام  من  ٣٣-هـ  المادة  أخرى طبقا ألحكام  مرئية  أو  اتصال سمعية  أية وسيلة  أو  المرئية  المكالمات  أو 

للمصرف.  

لجان المجلس ج. 
أنشأ مجلس اإلدارة ثالث لجان فرعية وفوض صالحيات محددة لكل لجنة كما يلي:  

لجنة التدقيق والمخاطر ج -١ 
تكون لجنة التدقيق والمخاطر مسؤولة عن متابعة التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر وكذلك مسائل االلتزام   

ومكافحة غسل األموال.

خالل السنة المالية ٢٠١٩، عقدت اللجنة سبعة اجتماعات جرت بتاريخ ٩ فبراير و١٠ فبراير و١٨ أبريل و١٢ مايو و7 أغسطس   
و٦ سبتمبر و١٣ نوفمبر ٢٠١٩ على التوالي.

 تاريخ ومكان اجتماع لجنة
التدقيق والمخاطر

 أعضاء لجنة التدقيق
والمخاطر الحاضرون

أعضاء لجنة التدقيق 
والمخاطر المشاركون 

عبر الهاتف/ اتصال 
بالفيديو

 أعضاء لجنة التدقيق
والمخاطر غير 

الحاضرين

٩ فبراير ٢٠١٩
االجتماع األول

المكان: مجموعة جي إف إتش 
المالية، البحرين

السيد/ بشار المطوع  .١
السيد/ غازي الهاجري  .٢

السيد/ مصبح سيف المطيري  .٣

١٠ فبراير ٢٠١٩
االجتماع الثاني

المكان: مجموعة جي إف إتش 
المالية، البحرين

السيد/ بشار المطوع  .١
السيد/ غازي الهاجري  .٢

السيد/ مصبح سيف المطيري  .٣

١٨ أبريل ٢٠١٩
االجتماع الثالث

المكان: مجموعة جي إف إتش 
المالية، البحرين

السيد/ بشار المطوع  .١
السيد/ غازي الهاجري  .٢

السيد/ مصبح سيف المطيري  .٣

١٢ مايو ٢٠١٩
االجتماع الرابع

المكان: مجموعة جي إف إتش 
المالية، البحرين

السيد/ بشار المطوع  .١
السيد/ مصبح سيف المطيري  .٢

السيد/ غازي   .١
الهاجري

7 أغسطس ٢٠١٩
االجتماع الخامس

المكان: مجموعة جي إف إتش 
المالية، البحرين

السيد/ بشار المطوع السيد/ غازي ١.   .١
الهاجري

السيد/ مصبح   .٢
سيف المطيري

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩
االجتماع السادس

المكان: مجموعة جي إف إتش 
المالية، البحرين

السيد/ بشار المطوع  .١
السيد/ غازي الهاجري  .٢

السيد/ مصبح سيف المطيري  .٣

١٣ نوفمبر ٢٠١٩
االجتماع السابع

المكان: مجموعة جي إف إتش 
المالية، البحرين

السيد/ بشار المطوع  .١
السيد/ غازي الهاجري  .٢

السيد/ مصبح سيف المطيري  .٣
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لجنة المجلس التنفيذية ج -٢ 
االستثمار  وضوابط  سياسات  واعداد  والتمويل  االستثمار  طلبات  اعتماد  عن  مسؤولة  التنفيذية  المجلس  لجنة  تكون   
وتحديد حدود االئتمان للمصرف وإدارة األصول والمطلوبات وتنظيم العالقات المصرفية، باإلضافة إلى مراقبة البنود 

غير المشمولة في الميزانية.

اجتمعت اللجنة مرة واحدة خالل السنة المالية ٢٠١٩، أي بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩  

 تاريخ ومكان اجتماع لجنة
المجلس التنفيذية

أعضاء لجنة المجلس 
التنفيذية الحاضرون

أعضاء لجنة المجلس التنفيذية 
المشاركون عبر الهاتف/ اتصال 

بالفيديو
أعضاء لجنة المجلس 

التنفيذية غير الحاضرين

٢١ مايو ٢٠١٩
المكان: مجموعة جي إف إتش 

المالية، البحرين

هشام الريس جاسم محمد الصديقي١.   .١
الشيخ أحمد خليفة آل خليفة  .٢

مازن السعيد  .١

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ج -3 
السياسات  الموظفين ومكافآتهم وحوافزهم وإعداد  تعيين  الترشيحات والمكافآت والحوكمة مسؤولة عن  لجنة  تكون   
الداخلية إلدارة الموارد البشرية والمسائل اإلدارية األخرى. كما تكون مسؤولة عن مراقبة إطار الحوكمة في مجموعة جي 

إف إتش المالية.

عقدت اللجنة اجتماعين خالل السنة المالية ٢٠١٩، أي بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٩ و٩ نوفمبر ٢٠١٩ على التوالي.  

تاريخ ومكان اجتماع لجنة 
الترشيحات والمكافآت وحوكمة 

الشركات

أعضاء لجنة الترشيحات 
والمكافآت وحوكمة الشركات 

الحاضرون

أعضاء لجنة الترشيحات 
والمكافآت وحوكمة 

الشركات المشاركون عبر 
الهاتف/ اتصال بالفيديو

أعضاء لجنة الترشيحات 
 والمكافآت وحوكمة

الشركات غير الحاضرين

٩ فبراير ٢٠١٩
االجتماع األول

المكان: مجموعة جي إف إتش 
المالية، البحرين

السيد/ غازي الهاجري  .١
مصبح سيف المطيري  .٢

عمرو المنهالي  .٣

٩ نوفمبر ٢٠١٩
االجتماع الثاني 

المكان: مجموعة جي إف إتش 
المالية، البحرين

السيد/ غازي الهاجري  .١
مصبح سيف المطيري  .٢

عمرو المنهالي  .٣

أتعاب التدقيق والخدمات األخرى المقدمة من المدقق الخارجي د. 

كي بي أم جياسم شركة التدقيق

منذ ٢٠٠٢سنوات الخدمة كمدقق خارجي لمجموعة جي إف إتش

جليل العالياسم الشريك المسؤول عن تدقيق جي إف إتش

منذ ٢٠١7سنوات خدمة الشريك كشريك مسؤول عن تدقيق جي إف إتش

٨٢,٠٠٠ دينار بحرينيإجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية عن السنة ٢٠١٩ )دينار بحريني(

األتعاب والرسوم األخرى عن الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق بخالف تدقيق البيانات 
المالية عن عام ٢٠١٩ )دينار بحريني(*

٤١٠,٢5٨ دينار بحريني

المسائل على  تلك  تأثير  المصرف شريطة عدم  إلى  بناء على طلب خطي رسمي  للشركاء  التفاصيل  توفير  * سيتم   
مصالح المصرف أو قدرته التنافسية في السوق.
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مواضيع أخرى هـ . 

مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية هـ -١ 
يتم رفع توصية إلى مجلس اإلدارة بمكافآت مجلس اإلدارة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات ثم   

يرفع مجلس اإلدارة التوصية إلى الشركاء في الجمعية العمومية السنوية.

أدائهم  باتفاقية  االفراد  األعضاء  التزام  تقييم  إلى  باإلضافة  المصرف  أداء  باالعتبار  اإلدارة  مجلس  مكافآت  تأخذ   
ومسؤولياتهم المنفردة. خالل سنة ٢٠١٩، تم دفع أتعاب إلى المجلس حسبما هو مذكور في االيضاح ٢٦ من البيانات 

المالية الموحدة.

مرتبطة  مكافآت  حوافز/  أية  على  الموافقة  ويجب  التعاقدية،  اتفاقاتها  ثابتة حسب  مكافآت  التنفيذية  اإلدارة  تستحق   
باألداء من قبل المجلس.

يرجى الرجوع إلى االيضاح ٢٦ )موظفو اإلدارة الرئيسيون( من البيانات المالية الموحدة لالطالع على تفاصيل مكافآت   
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

خالل سنة ٢٠١٩، كان اجمالي المكافآت واجبة الدفع لمجلس الرقابة الشرعية هو ٣7٠,٠٠٠ دوالر أمريكي.  

التطوير المستمر للمجلس ولجان المجلس هـ -٢ 
تم اعداد ميثاق مجلس اإلدارة الذي اعتمده المجلس ليكون بمثابة نقطة مرجعية ألنشطة المجلس. يحدد الميثاق ترسيم   
والمسائل  إتش  إف  جي  مجموعة  في  المختلفة  المجلس  ولجان  وصالحياته  ومسؤولياته  ووظائفه  المجلس  أدوار 
المجلس بخصوص  المجلس وسياسات وممارسات  المسبقة من قبل  الموافقة  أو  النهائي  القرار  المحفوظة التخاذ 

مسائل مثل تضارب المصالح وعقد اجتماعات المجلس.

يضع ميثاق المجلس دليل تدريب تفصيلي للمجلس الذي يوفر اطارا إلرشاد/ توجيه أعضاء المجلس الجدد. يتم تزويد   
أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بمجموعة عروض تحتوي على نظرة عامة على جي إف إتش/ النقاط الرئيسية حول جي إف 

إتش.

على جميع أعضاء المجلس التوقيع في وقت تعيينهم على عقد أعضاء مجلس اإلدارة، الذي يحتوي على شروط التعيين،   
وواجبات ومسؤوليات األعضاء والعضوية والتزامات الوقت، وتضارب المصالح واالستقالة واإلنهاء، وسرية المعلومات، 
ومتطلب انجاز تدريبات التطوير المهني وغيرها من التفاصيل التي ينبغي على األعضاء التقيد بها خالل فترة عضويتهم 

في المجلس.

تقييم أداء المجلس  هـ -3 
يوجد لدى في جي إف إتش، مجموعة لتقييم أداء المجلس )إطار عمل لعملية التقييم الذاتي السنوي من قبل المجلس   
ولجان المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة المنفردين( وهي تتماشى مع القواعد االرشادية لمصرف البحرين المركزي )وحدة 

الضوابط عالية المستوى(.

يستخدم التقييم لتقييم فعالية المجلس ودعمه في تحديد الحاجة الى:  

خليط معدل من المهارات/ الخبرات في المجلس  •  
تدريب المجلس و/أو الدعم المهني  •  

استبدال أعضاء مجلس اإلدارة األفراد الذين تعتبر مساهمتهم غير كافية  •  

يقوم اطار عمل تقييم أداء المجلس على المبادئ التالية:  
على المجلس، من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات، إجراء تقييم سنوي رسمي ودقيق ألدائه   •  

الخاص وأداء لجانه وأعضاء مجلس اإلدارة األفراد.
يتصرف رئيس المجلس بناء على نتائج تقييم األداء من خالل االعتراف بنقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في   •  
المجلس. يكون رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات مسؤوال عن تقييم أداء الرئيس، مع أخذ آراء 

أعضاء المجلس اآلخرين بعين االعتبار.
تستخدم عملية التقييم بشكل بناء كآلية لتحسين فعالية المجلس وزيادة نقاط القوة فيه إلى أقصى حد ممكن   •  

ومعالجة نقاط الضعف.
تتم مشاركة نتائح تقييم المجلس مع المجلس ككل في حين تبقى نتائج التقييمات الفردية سرية بين الرئيس وعضو   •  

مجلس اإلدارة المعني .
ينبغي استخدام مؤشرات النتائج الرئيسية، المستمدة من الخطط واألغراض االستراتيجية ، لقياس أداء المجلس.  •   
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يقوم إطار عمل تقييم أداء المجلس على ما يلي- المنهجية  
على كل عضو مجلس ملء ”نموذج تقييم أداء المجلس“ و ”نموذج التقييم الذاتي لعضو مجلس اإلدارة الفرد“.  -١  

يقّيم رئيس المجلس كذلك كال من أعضاء المجلس بشكل فردي.  -٢  
تجمع لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات تصنيفات المجلس )نموذج تقييم أداء المجلس( التي يقوم بها   -٣  

كل من أعضاء المجلس بناء عليه، من أجل الوصول إلى متوسط النتائج.
يجري أعضاء كل لجنة أيضا تصنيفا للجنة )لجان( كل منهم.  -٤  

والمكافآت  الترشيحات  )لجنة  لجنة  كل  تصنيفات  الشركات  وحوكمة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تجمع  وبالمثل،   -5  
وحوكمة الشركات/ لجنة المجلس التنفيذية/ لجنة التدقيق والمخاطر(؛ من أجل الوصول إلى متوسط النتائج لتلك 

اللجنة المحددة.

التعامالت التي تتطلب موافقة المجلس هـ -٤ 
كجزء من قيادته المركزية وسلطته المحددة، يناقش مجلس اإلدارة ويوافق على مسائل تتعلق بالتخطيط االستراتيجي   

وخطة العمل والسياسات واإلجراءات والتقرير السنوي والبيانات المالية وتعيين المدققين الخارجيين والشراكات 
االستراتيجية. باإلضافة إلى ذلك، قد تتطلب مسائل أخرى، مثل القرارات االستراتيجية واقتراحات صناديق االستثمار 
والمخصصات وحدود الشطب أو حدود االئتمان والتعرض، موافقة المجلس حسب حدود السلطة المحددة الداخلية.

المعامالت مع أطراف ذات عالقة هـ -٥ 
تمت اإلشارة إلى تفاصيل التعامالت مع األطراف ذات العالقة بالتفصيل في االيضاح ٢٦ من البيانات المالية   

الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. تمت الموافقة على جميع التعامالت مع اطراف ذات عالقة 
من قبل مجلس اإلدارة واالفصاح عنها إلى الشركاء في الجمعية العمومية السنوية.

إجراءات الموافقة على التعامالت مع األطراف المقابلة المتصلة هـ -٦ 
تتم الموافقة على جميع حاالت التعرض لألطراف المقابلة المتصلة )ضمن حدود مصرف البحرين المركزي المحددة( من   
قبل سلطة الموافقة المختصة حسب حد سلطة المفوضين. حين تكون سلطة الموافقة حسب حد سلطة المفوضين 

متصلة/ لها مصلحة، تنتقل سلطة الموافقة إلى المستوى التالي.

والموافقة في  الطلب  تنظر سلطة  المتصلة،  المقابلة  األطراف  تعامل  على  الموافقة  كان سيتم  اذا  ما  تحديد  في   
العوامل التالية، على سبيل المثال ال الحصر، للحد ذي الصلة بتعامل األطراف المقابلة المتصلة:

يجوز تبرير حاالت التعرض لألطراف المقابلة المتصلة فقط حين يتم اجراؤها للفائدة التجارية الواضحة للمصرف،   -  
وحين يتم التفاوض واالتفاق عليها بناء على مبدأ التعامل المنصف، وحين يتم ادراجها في بيان السياسة المتفق 

عليه مع المصرف المركزي.

الخارجيون  المدققون  )يشمل  بها  مصرحا  الخارجيين  مدققيه  إلى  المصرف  من  مقدمة  تسهيالت  أية  تكون  ال   -  
الشركة/ شركة التضامن والشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين في شركة التدقيق(. باإلضافة إلى ذلك، ما 
لم ينص العقد على ذلك، ال يسمح لحسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية العمومية بالمشاركة في تمويل 
دون  المقيدة  االستثمار  حسابات  داخل  بالحركة  يسمح  وال  صحيح  والعكس  العمومية  الميزانية  على  الشركات 

الموافقة الخطية المسبقة من المصرف المركزي.

ما إذا كانت شروط تعامل األطراف المقابلة المتصلة عادلة للمصرف وعلى نفس األساس كما كانت ستنطبق   -  
إذا لم تشمل المعاملة طرفا مقابال متصال؛

ما إذا كانت هناك أسباب تجارية إلبرام المصرف معاملة مع األطراف المقابلة المتصلة؛  -  

ما إذا كانت المعاملة مع األطراف المقابلة المتصلة من شأنها أن تضر باستقاللية عضو مجلس إدارة خارجي؛ و  -  

غير مالئم ألي عضو  تضارب مصالح  تقدم  أن  المتصلة من شأنها  المقابلة  األطراف  مع  المعاملة  كانت  إذا  ما   -  
العام لعضو  المالي  والوضع  التعامل  باالعتبار حجم  األخذ  المصرف، مع  تنفيذي في  أو مسؤول  إدارة  مجلس 
مجلس اإلدارة أو المسؤول التنفيذي أو الطرف المقابل المتصل، والطبيعة المباشرة أو غير المباشرة لمصلحة 
عضو مجلس اإلدارة أو المسؤول التنفيذي أو الطرف المقابل المتصل في المعاملة والطبيعة المستمرة ألية 

عالقة مقترحة، وأية عوامل أخرى تعتبرها لجنة المجلس للتدقيق والمخاطر مناسبة.

ال يسمح للشركاء الذين لهم ملكية كبيرة في رأسمال المصرف )أي، ١٠% وأكثر( الحصول على تسهيالت تمويل   -  
من المصرف )أي، حد بنسبة ٠%(، إال أن الشركاء األصغر يخضعون لحدود التعرض العادية المحددة في القسم 
CM-٤.٤.5. كما يخضع أعضاء مجلس اإلدارة من الشركاء )أو ممثليهم المعينين في المجلس( الذين لهم ملكية 

كبيرة )أي، أكثر من ١٠% وأكثر( للحد بنسبة ٠% المذكور أعاله.
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ينبغي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للمصرف المركزي على أية تسهيالت ائتمانية يتم تقديمها إلى   -  
او عند اضافته إلى تسهيل قائم/ تسهيالت قائمة غير  باالنفراد  التسهيل، سواء  موظف حيث يكون مبلغ ذلك 
دينار  ألف  )مائة  بحريني  دينار   ١٠٠,٠٠٠ عن  يزيد  أو  يساوي  أن  شأنه  من  التاريخ،  بذلك  الموظف  لذلك  مسددة 
بحريني(، أو ما يعادله بعملة أجنبية. يجب على المصارف ابالغ المصرف المركزي خطيا بأي موظف كبير ال يقوم 

باستيفاء التزاماته بالسداد.

ال يصرح بالمساهمات المتقاطعة المتبادلة لرأس المال بين مصرف و“مراقبيه“، والتي تضخم بشكل مصطنع رأسمال   
المرخص له المعني. يجب خصم أية مساهمات متقاطعة تحدث بسبب عمليات حيازة أو استحواذ من رأسمال المصرف 
المعني. يمتنع أي عضو في المجلس تكون له مصلحة في المعاملة قيد النقاش عن التصويت على الموافقة على 

المعاملة مع األطراف المقابلة المتصلة.

ملكية الحصص من قبل الشركات الحكومية هـ-٧ 

الحصص المملوكةالحكومةاسم السلطة
النسبة المئوية للحصص 

المملوكة

الهيئة العامة للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية

٠.٨١٨٩%٣٠,١5٠,٤٨٣االمارات العربية المتحدة

 صندوق تقاعد الحرس
السلطاني العماني

٠.٤5٩٢%١٦,٩٠٦,٤٢٨عمان

 صندوق تقاعد ديوان
البالط السلطاني

٠.١5٩١%5,٨55,٨٠٢عمان

٠.١٣١٤%٤,٨٣7,٦٩٦الكويتالهيئة العامة لشئون القصر

٠.٠٣٤5%١,٢٦٨,٦٩٩الكويتنعيمة العيسى - شؤون القصر

٠.٠٠٠١%٤,١٩٦البحرينبيت القرآن

مراجعة الرقابة الداخلية والعمليات هـ-8 
الرقابة الداخلية هي عملية ينفذها مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وكافة مستويات الموظفين. هي ال تقتصر فقط على   
كونها إجراء أو سياسة يتم أداؤها في وقت محدد، بل إنها تعمل باستمرار على جميع المستويات داخل المصرف. يكون 
الفعالة ولمراقبة  الداخلية  الرقابة  المناسبة لتسهيل عملية  الثقافة  العليا مسؤولين عن وضع  مجلس اإلدارة واإلدارة 

فعاليتها بشكل مستمر؛ إال أنه يجب على كل فرد ضمن المؤسسة أن يشارك في العملية.

يمكن تنصيف األغراض الرئيسية لعملية الرقابة الداخلية كما يلي:  
فعالية وكفاءة األنشطة )أغراض األداء(؛  .١  

موثوقية واكتمال وتوقيت المعلومات المالية واإلدارية )أغراض المعلومات(؛ و  .٢  
االلتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها )أغراض االلتزام(.  .٣  

كما يتألف نظام الرقابة الداخلية في المصرف من خمسة )5( عناصر مترابطة:  
إشراف اإلدارة وثقافة الرقابة؛  .١  
االعتراف بالمخاطر وتقييمها؛  .٢  

أنشطة الرقابة والفصل بين الواجبات؛  .٣  
المعلومات والتواصل؛ و  .٤  

مراقبة األنشطة وتصحيح القصور.    .5  

ميثاق عمالء جي إف إتش هـ -٩ 
تماشيا مع متطلبات مصرف البحرين المركزي، طورت جي إف إتش ميثاق عمالء يحدد االلتزامات المقدمة من جي إف   
الموقع  على  المتوفر  العمالء،  ميثاق  يعتبر  وشركائها.  عمالئها  إلى  المقدمة  والمنتجات  الخدمات  نوعية  بشأن  إتش 
اإللكتروني للمصرف، ضمانا بأن الخدمات المقدمة من قبل المصرف ملتزمة بمعايير الجودة. عموما، معايير الجودة هي 

معايير تفي بحاجات العمالء والشركاء وتوقعاتهم.

يدمج ميثاق العمالء أيضا إجراءات التعامل مع الشكاوى في جي إف إتش ويشجع العمالء وشركاءها على اإلبالغ عن أي   
سلوك غير مشروع مزعوم أو سوء تصرف أو سلوك غير مالئم/ غير أخالقي صادر عن موظف في المصرف.
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هـ -٩-١ التعامل مع الشكاوى  
جي إف إتش ملتزمة بتزويد عمالئها بأعلى معايير الخدمة. إال أنه في حالة وجود شكوى من عميل بسبب شعوره بأن   
جي إف إتش لم تقم بتقديم ما وعدت به، ستقوم جي إف إتش بكل ما يمكن لضمان التعامل مع تلك الشكوى بشكل 

عادل وسريع وفعال. تظهر لك المعلومات المقدمة هنا كيفية:

تقديم شكوى.  .١  
التصعيد إذا لم تكن راضيا عن الرد الذي تقدمه جي إف إتش ردا على شكواك.  .٢  

اتخاذ إجراء آخر إذا بقيت غير راٍض عن النتيجة.  .٣  

آلية تقديم الشكاوى:  •  
لمسؤول  عليها  التأشير  ويجب  المستثمرين  عالقات  إلى قسم  توجيهها  وينبغي  خطية  الشكوى  تكون  أن  يجب    

التعامل مع الشكاوى لدى جي إف إتش.

التزاما بتوجيهات مصرف البحرين المركزي ، عينت جي إف إتش مسؤول تعامل مع الشكاوى، الذي يكون مسؤوال    
عن ضمان االعتراف بشكوى العميل والتحقيق فيها بشكل صحيح وأن يتم تبليغ العميل برد المصرف بشكل كاٍف.

خيارات تقديم الشكاوى   •  
بالتسليم باليد إلى مكتب جي إف إتش )االستقبال( الواقع في الطابق ٨٢، البرج الشرقي، مرفأ البحرين المالي،  أ(    

المنامة

بالفاكس إلى الرقم التالي: 5٤٠٠٠٦ ١7 ٩7٣+ ب(    

بالناقل السريع التجاري أو بالبريد إلى العنوان التالي: ج(    
مسؤول التعامل مع الشكاوى    

مجموعة جي إف إتش المالية ش م ب    
الطابق ٩٢، البرج الشرقي    

مرفأ البحرين المالي    
ص.ب. ٦٠٠٠١    

المنامة، مملكة البحرين    

iservice@gfh.com :أو بمسح الشكوى ضوئيا وإرسالها بالبريد اإللكتروني إلى د(    

ماذا يحدث بعد تقديم شكواك؟  •  
بعد تقديم شكواك، سنقوم باإلقرار خالل ثالثة )٣( أيام عمل. أ(    

تتم إحالة شكوى العميل إلى الشخص/ القسم المعني الذي سيحقق في الشكوى بعناية ويتم تزويدك برد  ب(    
خطي يبين تفاصيل نتيجة التحقيق وقرارنا خالل أربعة )٤( أسابيع من استالم الشكوى. في الحاالت غير المرجحة 
التأخير  أسباب  )ب(، سنكتب  النقطة  المذكورة في  الزمنية  الفترة  الشكوى خالل  الرد على  يتم فيها  التي ال 

واإلجراء اإلضافي الذي سنأخذه بما في ذلك الوقت الذي نتوقع فيه إنهاء تحقيقنا.

تصعيد  في  الحق  للعميل  يكون  قدمناه،  الذي  الحل  عن  العميل  رضى  عدم  أو  الشكوى  حل  عدم  حالة  في  ج(    
الشكوى إلى ”رئيس االلتزام“ لدى جي إف إتش. يتم اإلقرار بالتصعيد حسب )أ( أعاله ويتم تقديم رد خطي 

خالل أربعة )٤( أسابيع من تاريخ التصعيد.

إدارة  يمكنه مخاطبة  راٍض،  غير  العميل  وإذا بقي  تم تصعيدها،  التي  الشكوى  األخير على  الرد  بعد استالم  د(    
االلتزام في مصرف البحرين المركزي مباشرة أو يمكنه تقديم الحالة من خالل ”نموذج الشكاوى“ المتوفر على 
الموقع اإللكتروني لمصرف البحرين المركزي www.cbb.gov.bh ، خالل ٣٠ يوما ميالديا من تاريخ استالم ردنا 

النهائي.

هـ - ٩-٢ كشف الفساد التبليغ عن حدث  

اإلبالغ عن واقعة  •  
إذا الحظ العميل أي سلوك غير مشروع مزعوم أو سوء تصرف أو سلوك غير مالئم/ غير أخالقي صادر عن    

موظف في المصرف، نحثه على إبالغ المصرف عن الواقعة من خالل الوسائل التالية:

إبالغ ”رئيس االلتزام“ أو ”رئيس التدقيق الداخلي“ من خالل إرسال خطاب بالبريد اإللكتروني   -   
إلى whistleblow@gfh.com؛ واحتياطيا، إرسال خطاب بالبريد على العنوان التالي:

رئيس االلتزام/ رئيس التدقق الداخلي   
مجموعة جي إف إتش المالية ش م ب، الطابق ٣٠، البرج الشرقي   

مرفأ البحرين المالي، ص.ب. ١٠٠٠٦, المنامة، مملكة البحرين   
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حقوق الحماية للُمبّلغ  •  
جي إف إتش ملتزمة بحماية المبلغين من اإلجراءات المحتملة التي قد يتم اتخاذها انتقاما للقيام باالفصاح  أ(    

المحمي.
تكون هوية المبلغ وطبيعة اإلبالغ وهوية الشخص المشكوك فيه سرية للغاية. ب(    

الذي قام بحسن نية بتقديم شكوى أو اإلفصاح عن معلومات متعلقة بالشركة أو  الفرد  ُيحظر االنتقام من  ج(    
خالف ذلك المشاركة في تحقيق متعلق بشكوى، بغض النظر عن نتيجة التحقيق.

تكون لجنة المجلس للتدقيق والمخاطر مسؤولة عن تقييم الواقعة المبلغ عنها وعن مسار عملها. د(    

تفاصيل الغرامات المدفوعة هـ -١٠ 
خالل عام ٢٠١٩، تم فرض غرامات مالية بلغت ٢١,٦٠٠ دينار بحريني )”دينار بحريني“( من قبل مصرف البحرين المركزي،   

ألسباب مختلفة.

أنظمة وضوابط االلتزام بالشريعة ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هـ -١١ 
المالية أنشطتها المصرفية دائما وفقا لمبادئ  وفقا ألحكام نظامها األساسي، مارست مجموعة جي إف إتش   .١  
يديرها قسم  التي  المهام  كاملة. تشمل  المصرف  يتجزأ من سياسات  ال  جزءا  تشكل  التي  اإلسالمية  الشريعة 

الشريعة في جي إف إتش ما يلي:
الحرص على الحصول على الموافقات الالزمة من مجلس الرقابة الشرعية على كل مشروع.   .٢  

الحرص على التزام المشاريع بأحكام الشريعة المشار اليها في النشرة والهيكل المعتمد للمشروع.  .٣  
مراجعة البيانات المالية والمسائل األخرى المرتبطة بالمشاريع والحرص على التزامها بمبادئ الشريعة.  .٤  

الشرعية  والمجالس  إتش  إف  لدى جي  الشرعية  الرقابة  وتوصيات مجلس  بفتاوى  المشاريع  التزام  على  الحرص   .5  
األخرى، ان وجدت.

والتمويل  البيع  معامالت  )مثل  مالي  مستند  لكل  الشرعية  الرقابة  مجلس  موافقة  على  الحصول  على  الحرص   .٦  
وتحويل العمالت والصكوك والودائع وغيرها(، بما في ذلك العقود واالتفاقيات المعتمدة والمبرمة.     

والمراجعة  المحاسبة  هيئة  وأحكام  ومتطلبات  الشريعة  بمبادئ  التام  االلتزام  من  للتأكد  المالي  البيان  مراجعة   .7  
للمؤسسات المالية اإلسالمية.

المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  معايير  مع  متوافقة  وهياكلها  المنتجات  كافة  أن  على  الحرص   .٨  
اإلسالمية.

بخصوص األرباح المحظورة في الشريعة، يرجى الرجوع إلى االيضاح ٤)ط( وااليضاح ٣٠ من البيانات المالية الموحدة   .٩  
للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

مدونة قواعد سلوك المجلس هـ -١٢ 
وافق المجلس على مدونة قواعد سلوك لجميع الموظفين في المصرف وأعضاء المجلس. تشمل المدونة إرشادات   
وإطار  الهدايا  واستالم  الرئيسيين  األشخاص  مع  والتعامل  الداخل  من  والتداول  المصالح  تضارب  مع  التعامل  حول 
عمل النظام والضوابط والسرية وغيرها. كما تلزم المدونة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين بأعلى 
االلتزام  المصرف  في  العليا  واإلدارة  المجلس  أعضاء  جميع  أكد  واجباتهم.  أداء  عند  واالجتهاد  االحترافية  مستويات 
فيها  يحتلون  خارجية  بشركة  مرتبطة  المعامالت في مسائل  من  المجلس  أعضاء  يستثنى  السلوك.  قواعد  بمدونة 
منصبا. يتم اإلبالغ عن أي إخالل بالمدونة للجنة المجلس للترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات من قبل سكرتير 
الشركات  وحوكمة  والمكافآت  للترشيحات  المجلس  لجنة  تكون  البشرية.  الموارد  رئيس  أو  االلتزام  رئيس  أو  الشركة 

مسؤولة عن اتخاذ اإلجراء الالزم.

تضارب المصالح في المجلس هـ -١3 
يحكم أي تضارب في المصالح قد ينشأ عن أعضاء المجلس بموجب سياسة تضارب المصالح في المجلس. على كل   
عضو في المجلس اإلفصاح سنويا عن أي تضارب مصالح محتمل قد ينشأ خالل فترة عضويته. يجب اإلفصاح عن أي 
تعامل حدث خالل مدته كعضو في المجلس إلى المجلس من خالل نموذج اإلبالغ عن تضارب المصالح. يجب المصادقة 
على أي تضارب مصالح ناشئ عن أي عضو في المجلس من قبل المجلس، ويتم منع عضو المجلس المعني من 

التصويت على تلك المسألة.

تم إعداده من قبل:

نبيل ميرزا
مسؤول حوكمة الشركات

مجموعة جي إف إتش المالية ش م ب
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تفويض مجلس اإلدارة في اتخاذ كافة القرارات والموافقة والترخيص ألي 
عمليات جرت خالل السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات عالقة أو مع 
مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٦ من 
البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس اإلدارة 

المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشيًا مع المادة )١8٩( 
من قانون الشركات البحريني

٩ 
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إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم 
عن السنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩م

١٠ 
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مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
ص.ب. ١٠٠٠٦، المنامة، مملكة البحرين

تلفون: 5٣٨5٣٨ ١7 ٩7٣+
فاكس: 5٤٠٠٠٦ ١7 ٩7٣+

info@gfh.com :بريد إلكتروني
www.gfh.com :موقع اإلنترنت    


