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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 المقدمة    1
 

من  3-1اإلفصاحات العامة الفصل ي نموذج فالواردة مصرف البحرين المركزي لمتطلبات فصاحات وفقاً اإلهذه لقد تم إعداد 
 3متطلبات إتفاقية بازل  فصاحاتاإلهذه تتبع . للمصارف االسالمية 2مصرف البحرين المركزي، المجلد الدليل اإلرشادي ل

 بنك للسنةللباالقتران مع القوائم المالية الموحدة قراءتها ويجب للبنوك اإلسالمية. وإفصاحات مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 
 . 2020يونيو  30المنتهية في 

 
معلومات عن تقديم من خالل السوق شفافية وتعزيز انضباط ل، "3المحور ليها أيضا باسم "إ، التي يشار هذه اإلفصاحاتتم إعداد 

اً على نمتكامل متضمأساس  ىعلبإعداد هذه اإلفصاحات المخاطر. ويقوم البنك إدارة عمليات تعرضات المخاطر في البنك و
ً الكمية والمعلومات ال  .السنويةنصف إعداد التقارير المالية المرحله مختصر في وعلي أساس  نوعيه سنويا
 

واستخدام نهج المؤشر اإلساسي لقياس المخاطر التشغيلية استخدام البنك النهج الموحد لتقييم مخاطر االئتمان ومخاطر السوق، 
 اله.لتحديد متطلبات رأسم

 
، األسهم العاديةوبلغت  دوالر أمريكي؛مليون  913,1اطر للبنك ة للمخالموجودات المرجح، بلغ إجمالي 2020نيو وي 30كما في 

مليون دوالر  26.4مليون دوالر أمريكي  22.1مليون دوالر أمريكي  22.1رأس المال التنظيمي إجمالي و 1فئة س المال ورأ
إجمالي نسبة كفاية رأس المال و 1فئة العادية ونسبة كفاية رأس المال هم ساألنسبة  تبلغ، عليه اءً أمريكي على التوالي. وبن

والتي تبلغ رأس المال لمصرف البحرين المركزي لاألدنى الحد متطلبات  يخالفعلى التوالي، وهو ما  %2.89و %2.42و 2.42%
 ين المركزي.البحر مصرفل من الدليل اإلرشادي 2 رقم من المجلد CA-2.2.1كما هو منصوص عليه في  .12.5%

 

 ة رأس المال يهيكل   2
 

  قاعدة رأس المال 2-1 
دوالر أمريكي  1مليون سهم بقيمة إسمية قدرها  500من  يتكون، دوالر أمريكيمليون  500المصرح به البنك مال غ رأس يبل

مساهماً من دول مجلس التعاون  174 المحتفظ به من قبلأمريكي  دوالرمليون  190المدفوع الحالي للبنك بلغ رأس المال يللسهم. 
 الخليجي.

 

  هيكل المجموعة 2-2 
 المشار إليهم معاَ )"بالمجموعة"(:التالية المملوكة بالكامل، فيما يلي الشركات التابعة التشغيلية التابعة  هشركاتيقوم البنك بتوحيد 

 

 لملكيةنسبة ا  رأس المال  البلد   الشركة التابعة
    

 1,000,000 البحرينمملكة  خليج ذ.م.م.لامشاريع شركة 
 دينار بحريني

100% 

  20,000 مملكة البحرين شركة ذي لونج للمساحات المكتبية المجهزة ذ.م.م.

 دينار بحريني
100% 

  20,000 مملكة البحرين *شركة جي ام سي بي ذ.م.م.

 دينار بحريني
50.59% 

  1,000 مملكة البحرين .و.*شركة فينشر فودز ش.ش

 دينار بحريني
50.77% 

 
لبيع غرض اكاستثمارات محتفظ بها ل تصنيفها يتم  ولكنعلى حدة،  واحدعلى أساس كل حقوق الملكية تلك استثمارات أسهم  توحيدال يتم * 
 .2020يونيو  30كما في ألف دوالر أمريكي  10,411 المدرجةوالتي تبلغ قيمتها  23المحاسبة المالي رقم  لمعيار وفقاً 
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 )تتمة(ة رأس المال يهيكل   2

 

  مراجعة األداء المالي  2-3
 

 74,4القيمة العادلة البالغة خسائر ومخصصات اإلضمحالل الجوهرية ببشكل سلبي  السابقة سنوات األربع خاللأثر أداء البنك تلقد 
مليون دوالر أمريكي في يونيو ،5,3 ،2019 يونيومليون دوالر أمريكي في  51,0 ،2020 يونيوفي مليون دوالر أمريكي 

اإلضمحالل. تقييمات التي تم تسجليها بناًء على تقييمات االستثمارات و 2017مليون دوالر أمريكي في يونيو  43,4، و2018
 ت في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك الظروف الجيوسياسيةالتقييما ه، تأخذ هذالثابتةتماشيا مع سياسة البنك 

دارة خطة ، وضع مجلس اإلدارة واإلعلى الرغم من ذلك .بالتحديات في تركياالمليئة  اتواالجتماعية في المنطقة ومناخ االستثمار
باإلضافة إلى إضافة القيمة من الصفقات الطويلة األمد لموجوداته  تخارج لتحقيقالتحديات بجهود متضافرة تلك واضحة للتعامل مع 

 .الربحيةمن تحقيق الجديدة وتخفيض التكاليف لتمكين البنك 
 

 التفاصيل  

يونيو 
2020  

يونيو 
2019  

يونيو 
2018  

يونيو 
2017  

يونيو 
2016  

يو نيو
2015 

 صافي الربح
 14.06 9.28 (53.65) (5.25) (58.18) (80.26) )مليون دوالر أمريكي( 

 %7.8 %4.9 %28.2- %2.8- %30.6- %42.2- العائد على رأس المال المدفوع
 49 50 51 45 39 32 عدد الموظفين
 %76 %65 %67 %61 %59 %75 مجموع الموجودات /ستثمارات مجموع اال
لمطلوبات/ مجموع مجموع ا(الية مالرافعة ال
 %14.4 %49,0 %65.8 %76.6 %121.3 %449.4 )الحقوق
 %19 %15 %13- %16- %49- %91- تبقاة إلى رأس المال المدفوعالماألرباح 
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 )تتمة(المال  ة رأسيهيكل   2

 

 الس المكفاية رأ
 

ً أ يستمرالتنظيمي، وإنما  س المالال يلتزم فقط بمتطلبات رأبنك الالبنك بأن مال دارة كفاية رأسيضمن برنامج إ  2-4 في  يضا
 .التجارية هتطأنشنها دعم نمو التي من شأالمحافظة على قاعدة رأسمالية قوية 

 

المحليه األنظمة ساس نسبة كفاية رأس المال( على أبعبارة أخرى أي ) س المالكفاية رأس مخاطر معدلة ليالبنك مقاييطبق   2-5
الصادرة من قبل لجنة بازل حول  3اتفاقية بازل مع توجيهات المطبقة من قبل مصرف البحرين المركزي، بما يتوافق 

 لمال.س امعايير رأول امس الاصة باالشراف المصرفي على قياس رأاالجراءات الدولية الخ
 

بتنفيذ توجيهات طلب مصرف البحرين المركزي من جميع المؤسسات المصرفيه العاملة في البحرين ، 2015من يناير  اعتباراً   2-6
لتعرضات رئيسيه ال الثالث للمحاورالمحتسب س المال ألدنى من رأعلى الحد اتتعامل مع المحافظة التي  3اتفاقية بازل 
، باإلضافة إلى الحد مخاطر السوقو يةمخاطر التشغيلوالفي ذلك المخاطر االستثماريه(  )بما مانمخاطر االئت المخاطر مثل

 األدنى لنسب الرافعة المالية وتغطية السيولة. 
 

 رمخاطاللقياس المؤشر األساسي  نهجوخاطر السوق االئتمان وم مخاطرمرجح تعرضات لتقييم الموحد النهج يستخدم البنك   2-7
 ية.غيلالتش

 

 نهجالهي حسب درجات تطورها، ومختلفة تتفاوت بثالث طرق ئتمان االمخاطر ة لالتعرضات المرجحيمكن حساب  .أ
القائم على أساس التصنيف الداخلي المتقدم، لقد طبق  نهجال، والقائم على أساس التصنيف الداخلي األساسي نهجوال، الموحد
 .ئتماناالالمخاطر الثابته لمختلف فئات مخاطر مرجح مد على الذي يعتتمان ئالاالموحد لقياس مخاطر  نهجالالبنك 

 

لفئات  س المال الثابتهالذي يعتمد على رسوم رأوالموحد  نهجالمخاطر السوق باستخدام مرجح تعرضات يمكن حساب  .ب
. لمركزي مصرف البحرين ا نموافقة مسبقه مللحصول على خاضعة النماذج الداخلية نهج و محددة من المخاطر السوق، أ

 الموحد لقياس مخاطر السوق. نهجاليستخدم البنك 
 

. المتقدمالقياس  منهجالموحد، و منهجالمؤشر األساسي، وال منهجهناك ثالثة أساليب وهي توجد  يةمخاطر التشغيللبالنسبة ل .ج
السابقة كأساس  ثالثاللسنوات ادى مجمالي الدخل على ر األساسي الذي يعتمد على متوسط إالمؤش منهجيستخدم البنك 

 .يةمخاطر التشغيللس المال للحساب رسوم رأ
 

بعد ر عنها فيما تم التعبييوالتي مخاطرها،  تعديل التي تمموجوداته البنك باحتساب قوم نسبة كفاية رأسماله، ي تحديدعند   2-8
لبنك، و قائمة المركز المالي لفي المدرج المساهم  س المالأمن ر بدالً التنظيمي المؤهل س المال باعتبارها عامالً من رأ

 :ثالث عناصرس المال التنظيمي من يتكون رأ
 

 األرباح المبقاة المدققة واإلحتياطيات و س المال المدفوعلرأ سميةاإل مةالقي الذي يعدو 1 فئةاألسهم العادية رأس المال  .أ
منها أسهم  اً محسوم تبقاةالماألرباح و و/أالسابقة سنوات لاالدخل للسنه الحاليه وتخصيصات الناتجة من المتراكمة 
و المحليه خصم بعض االستثمارات أوكما تتطلب األنظمة  السالبة. العادلة لقيماات يحتياطا واإلقلية حقوق والخزانة، 

 . 1تعرضات المخاطر من رأس المال فئة 
 

 ت الموحدة. في المنشآإلقلية ن حقوق امالمؤهل والذي يتكون من الجزء  1 فئةاإلضافي رأس المال  .ب
 

)غير متوفرة في حالة فينشر كابيتال بنك(  الثانويةالمؤهل من القروض تكون من الجزء ، والذي ي2رأس المال فئة  .ج
 2اإلجمالي لرأس المال المؤهل فئة ن المبلغ مصرف البحرين المركزي، فإ. بموجب أنظمة العامة الخسارةمخصصات و

 .1رأس المال فئة من بالمائة  100ن بما اليزيد ع اية رأس المال يكون محدوداً نسبة كفي مينه فضيتم تالذي 
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 )تتمة(ة رأس المال يهيكل   2

 

 كفاية رأس المال )تتمة(
 

الخاصه بمصرف  س المالأخضع فقط لمتطلبات رنه يإلكة البحرين، فخارج مموع تعمل ربما أن ليس لدى البنك أي ف 2-9
س المال المحافظة على معدل كفاية رأالبحرين مملكة في  يع المؤسسات المالية العاملةجممن  تتطلبالتي البحرين المركزي 

 بالمائة في الحد األدنى. 12.5 بنسبة
 

مع  اوإجراء فحوصات دورية لمختلف الظروف التي قد يتعرض له رأس المالة كفاي تم مراجعة مركز البنك من حيثي  2-10
مال رأسكفاية التدابير االحترازية بشأن ستثمارات البنك في الموجودات البديلة. يتم حفظ تقارير اذ في االعتبار طبيعة األخ

 .الخارجيينمدققي الحسابات  ويتم مراجعتها من قبل البنك على أساس ربع سنوي لدى مصرف البحرين المركزي
 

، انخفض مركز كفاية رأس المال للبنك عن الحد األدنى لمتطلبات مصرف 2020 يونيو 30المنتهية في  السنةخالل  2-11
، قدم البنك لمصرف البحرين المركزي خطة عمل إلعادة متوسط معدل الفائدة إلى أعلى من الحد ولذلك .البحرين المركزي 

 .نسبة كفاية رأس الماللة مراقبة يومية لك تم وضع عملية إلى ذفباإلضا األدنى.
 

المخاطر التي من  الحدسعى إلى ي، وتباع سياسة تنويع األنشطةعلى إ يحرص البنك من المخاطر، التقليلجراءات في اطار إ 2-12
 .األنشطة التجاريةأنواع و ةالمالي األدواتاألطراف األخرى ومخاطر و األقاليم الجغرافيةلها في بعض  ضيتعرأن يمكن 
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 )تتمة(ال س المكفاية رأ  2-13
 

  ي التفاصيل الكمية لنسبة كفاية رأسمال البنك:يوضح الجدول التال
 

  2020يونيو  30كما في  ظيمي المؤهلن: رأس المال الت1ول الجد
 

 الموحدة  –مكونات رأس المال 

 
مال األسهم  رأس

  1العادية فئة 
رأس المال  
  1 اإلضافي فئة

 رأس المال 
 2 فئة

 
 ألف 

  دوالر أمريكي  
 ألف 

  دوالر أمريكي  
 ألف 

 مريكي دوالر أ 

     1فئة رأس المال 

    1رأس المال األسهم العادية 

   190,000 والمدفوعة بالكامل دية الصادرةا األسهم الع

   5,859 ات القانونية / التشريعيةاالحتياط

   (93,301) الخسائر المتراكمة

   (80,260) صافي الدخل / الخسائر المتراكمة المرحلية الحالية

   (167) يات األخرىجميع االحتياط
 ────────   

   22,130 حقوق اإلقلية  لقب 1العادية فئة رأسمال األسهم مجموع 
 ────────   
    
 ────────   

   22,130  1العادية فئة رأسمال األسهم مجموع 
 ────────   
    

    (2ورأس المال فئة  1رأس المال اآلخر )رأس المال فئة 
    

 4,265 -   اإلتمانية المتوقعةر ئخسامن ال 2و 1ة المرحل
  ──────── ──────── 
 4,265 -  المتوفر  2ورأس المال فئة  1ع رأس المال فئة موجم

  ──────── ──────── 
 ──────── ──────── ──────── 

 4,265 - 22,130 صافي رأس المال المتوفر 

 ──────── ──────── ──────── 
    
  ────────  

  22,130   1مجموع رأس المال فئة 
  ──────── ──────── 

 26,395   المتوفرالمال  سمجموع رأ

   ──────── 
 : المختصرة المراجعةلموحدة االمرحلية القوائم المالية مع التسوية 

 22,130 المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعةحقوق المساهمين وفقاً للقوائم     
  

 4,265   الجماعيةضمحالل االمخصصات     إضافة:

    
   ──────── 

 26,395   رأس المال المتوفر لألغراض التنظيميةوع ممج

   ──────── 
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 )تتمة(ال س المرأ كفاية  2-13
 

 ال  م ومتطلبات رأس التفاصيل تعرضات المخاطر   – 2 جدولال
 

 ألف دوالر أمريكي  تفاصيل تعرضات المخاطر ومتطلبات رأس المال 

  مخاطر اإلئتمان:

 إجمالي  
تعرضات  
  المخاطر 

التعرضات  
المرجحة 
  للمخاطر 

 رسوم
 رأس المال  

 15 127  507  مجموع المطالبات على البنوك  
 1,230 10,248  10,248 رأس المال(  نها متطلباتم)محسوماً   – 3خرى بما في ذلك الشركات االستثمارية فئة الشركات األ

      استثمارات أسهم حقوق الملكية
 141 1,178  1,178  استثمارات في أسهم حقوق الملكية المدرجة في الدفاتر المصرفية  

 2,891 24,092  16,061  ي الدفاتر المصرفية استثمارات في أسهم حقوق الملكية غير المدرجة ف
 242 2,020  808  %10سهم العادية في المؤسسات المالية < وهرية في األجاستثمارات 

 8,228 68,569  8,571  %60و %15استثمارات جوهرية في األسهم العادية في المؤسسات التجارية أعلى من 
 81,372 678,097  84,762  )نموذج إدارة المخاطر(تعرضات الكبيرة تعرضات أخرى التي تزيد عن حدود ال

 548 4,570  4,570  المباني التي يشغلها البنك  
 5,875 48,956  24,478  أخرى   –امتالك العقارات 

 5,144 42,870  10,717  استثمارات في الشركات العقارية غير المدرجة  
 1,255 10,462  10,462    التعرضات األخرى

  ──────  ─────── ─────── 
 106,943 891,190  172,363    وجب النهج الموحدممجموع تعرضات مخاطر االئتمان ب

  ──────  ─────── ─────── 
      مخاطر السوق:  

 283 2,356  1,178  مركز تداول أسهم حقوق الملكية  
 1,244 10,365  10,365  مركز صرف العمالت األجنبية 

  ──────  ─────── ─────── 
 1,527 12,721  11,543  موحد  لا بموجب النهج مجموع تعرضات مخاطر السوق 

  ──────  ─────── ─────── 
      

 1,101 9,178    )راجع أدناه(  المؤشر األساسينهج  المخاطر التشغيلية بموجب 
    ─────── ─────── 

 109,571 913,089    المجموع 
    ─────── ─────── 
      

  26,395    (  2+ فئة  1)فئة  –مجموع رأس المال المؤهل 
  22,130      1فئة  –مجموع رأس المال المؤهل 

  22,130    1األسهم العادية فئة 
      

  % 2.89    (  2+ فئة   1)فئة  –مجموع نسبة كفاية رأس المال  
  % 2.42      1فئة نسبة كفاية رأس المال  
  % 2.42      1نسبة األسهم العادية فئة 

      

      المؤشر األساسي(  نهجلمخاطر التشغيلية )لمتطلبات رأس المال 
 

 ألف دوالر أمريكي   
 2019  2018  2017 

 (31,583) 4,895  (26,126) السابقةللسنوات الثالث إجمالي الدخل 
    4.895 (سنوات الخسارة)بإستثناء  السابقةالثالث سنوات للمتوسط إجمالي الدخل  

    734 (%15ية )لمتطلبات رأس المال للمخاطر التسغي
 ──────    

    9.178 تعرضات المخاطر المرجحة للمخاطر التشغيلية
 ══════    

  على االستثمارات:  الخسائرمجموع 
السنة المنتهية في  

  2020يونيو  30
السنة المنتهية في  

 2018يونيو  30
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   
    

 (35.069) (31.004)  الدخل قائمة  المحققة المثبتة في ر القيمة العادلة غي خسائر 
 - (96)  الحقوق خالل السنةالقيمة العادلة غير المحققة المثبتة في  مكاسب

 1,133 781  السنة المكاسب المحققة الناتجة عن المبيعات خالل  
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  )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 

 )تتمة(ة رأس المال يهيكل   2
 

 مال )تتمة(كفاية رأس ال  2-13
 

 :الفترةخالل لكل ربع قصى والحد األدنى للقيم لكل فئة من فئات تعرضات مخاطر السوق فيما يلي تفاصيل الحد األ
 

 ألف دوالر أمريكي                                                        تفاصيل التعرضات المرجحة لمخاطر السوق – 3الجدول 
 

 

 التفاصيل 
 يونيو   30

2020  

   ديسمبر  31
2019 

  سبتمبر  30
2019 

 يونيو   30
2019  

 مارس   31
2019  

 ديسمبر  31
2018  

 سبتمبر   30
2018  

يونيو   30
2018  

 مارس  31
2018  

 الحد  
  األقصى  

 الحد  
 األدنى  

            مخاطر السوق تعرضات               
 رة  المتاج أسهم حقوق الملكية المدرجة المحتفظ بها لغرض 

 
1,178 3,218 4.177 4,090 4.165 4,362 4.145 3,951 4.649 4.649 1.178 

 10.365 19.108 16.144 16,238 19.108 18,209 18.175 18,124 18.028 12,923 10,365 * تعرضات العمالت األجنبية

            
 ر السوق  طرسوم مخا 

 
           

 المتاجرة  ظ بها لغرض أسهم حقوق الملكية المدرجة المحتف

 
188 515 668 654 666 698 663 632 744 744 188 

 829 1.529 1.292 1,299 1.529 1,457 1.454 1,450 1.442 1,034 829 تعرضات العمالت األجنبية 

 1.018 2.192 2.035 1,931 2.192 2,155 2.120 2,104 2.111 1,549 1,018 مجموع رسوم مخاطر السوق  

 عرضات المرجحة لمخاطر السوق  تال

 

           

 المتاجرة  أسهم حقوق الملكية المدرجة المحتفظ بها لغرض 

 
2,356 6,437 8.354 8,181 8.330 8,724 8.289 7,901 9.299 9.299 2.356 

 10.365 19.108 16.144 16,238 19.108 18,209 18.175 18,124 18.028 12,923 10,365 تعرضات العمالت األجنبية 

 12.721 27.397 25.443 24,139 27.397 26,933 26.505 26,305 26.382 19,360 12,721 مجموع التعرضات المرجحة لمخاطر السوق 

 

 :السنةت خالل والتي تم عرضها على أساس متوسط التعرضا  ،2020يونيو  30لعقود التمويل اإلسالمية كما في مخاطر االئتمانية تفاصيل مرجح ال – 4الجدول 
 

 الر أمريكيدو ألف    

  فئات الموجودات لمخاطر االئتمان 
 التعرض

  اإلئتماني 
الموجودات المرحجة 

 للمخاطر االئتمانية المرجحة 
    

 2.084 1.042  سلع المرابحات للمشاريع 

 4.347  4.347  قرض حسن لتمويل المشاريع 

 6.431  5.389  مجموع عقود التمويل اإلسالمية  
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  )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 إدارة المخاطر    3
 

 المخاطر حوكمةهيكل 
مختلفة من المخاطر ضمن نواع ألالبنك معرض ن أساساً في الموجودات البديلة، فإ يتعاملاستثماري بنك إسالمي  باعتباره  3-1

 :تلك المخاطر علىوتتضمن  ة.االعتيادي أعماله
 

 الطرف اآلخر.إئتمان مخاطر االئتمان ومخاطر   أ.
 .السوقمخاطر  ب.
 .المخاطر التشغيلية ج.
 )مخاطر االستثمار(.المصرفية دفاتر الفي  األسهممخاطر  .د
 مخاطر السيولة. .هـ
  المصرفيةالدفاتر ي فمخاطر معدل هامش الربح  .و
 التجاري.لتعويض اسوء مخاطر  .ز

 

ناصر التي ترتكز من العرئيسيين يعتبران عنصران على الشفافية تجاه تلك المخاطر واتباع نهج قام فهم طبيعة المخاطر إن  3-2
دارة المخاطر يكله إلة مهيعملويشتمل على  طر،المخااتخاذ تجاه  اً صارماً وحذرنهجاً بنك اليتبع . البنكستراتيجية عليها إ

 ثالثة مكونات رئيسية تتكون من : لىالبنك بممارسة النشاط. تنقسم عملية إدارة المخاطر إجزا من قرار كجزء ال يت
 

 المخاطر وقياسها تحديد أ.
 وقياس المخاطر. تحديدلإجراءات  .1    
 ر.طدارة المخاقييم وإتل النهج الكميو ةالكميالنماذج م استخدا . 2    

 

  مخاطرالالسيطرة على  ب
 تعرض للمخاطر.الحدود بوضوح  تحديد .1    
 خرى.العوامل األ وغيرها منوالعوائد المخاطر استناداً على قبول المخاطر معايير  .2    
 .ذلك مكنتقنيات أخرى لتخفيف المخاطر، حيثما أواتباع االستثمارية  المحفظةتنوع  .3    
 جراءات تشغيل قوية وراسخة.وإ تااللتزام بسياسا .4    
 الحصول على التفويض والموافقة المناسبة من اللجنة التابعة للمجلس بشأن المعامالت االستثمارية. .5    

 

 ذات الصلة.المالية عداد التقارير مراقبة المخاطر وإ  ج
فحص والضغوطات اللك ذإدارة المخاطر بما في قسم مخاطر من قبل للتعرضات والالمستمرة  .المراجعة1    

 .لمجلس اإلدارة بشكل دوري المالية  عداد التقاريرإو
 .لدى البنكالرقابة  وأدواتلبيئة .التدقيق الداخلي الدوري 2    

 

لية ضمان وضع وتفعيل ودارة( بمسؤ)لجنة منبثقة من مجلس االالتابعة له دارة البنك من خالل لجنة المخاطر طلع مجلس إتي 3-3
التابعة للمجلس  لى لجنة المخاطرإ هتقاريردارة المخاطر الذي يرفع إقسم ملك ي للبنك. كماارة المخاطر امل إلدكإطار عمل مت

التوصية تقدم ذلك  على فضالً االستثمارية والتشغيلية للبنك؛ نشطة عن األ ن تنشأوتقييم المخاطر التي يمكن أالصالحية لتحديد 
قسم التدقيق الداخلي قوم سبما تراه مناسباَ. كما يح من تلك المخاطرللوقاية والتخفيف ر يأي تدابباتخاذ إلى اللجنة التنفيذية 

ذلك القسم ولى تي حيثفي البنك بتقديم المساعدة في عملية إدارة المخاطر،  يةواالستثمار يةوحدات التشغيلالن تماماً ع المستقل
بعملية المتعلقة تلك  لكبما في ذ ،للبنك الداخليةوالضوابط  تسياساالجراء مراجعة دورية لمدى فعالية على وجه الخصوص إ

 دارة المخاطر.إ
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  )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 

 )تتمة( المخاطر هيكل حوكمة
 

ً قائماً علالتدقيق الداخلي يعتمد قسم   3-4 عملية تدقيق  وتوقيت ونطاقطبيعة فيه تحدد حيث الحسابات المخاطر لتدقيق  ىنهجا
جراء تقييم للمخاطر إسنوياً بنك. ويتم للمساندة الوحدة الو من وحدات العمل، أبكل وحدة المتعلقة المخاطر فيما يتعلق بالحسابات 

إعداد تدقيق الداخلي بيقوم قسم ال، ندة وفقاً لذلكة المسادأو وح تلك الوحداتمن كل وحدة  جههااديد المخاطر الرئيسية التي تولتح
على تغطية ، ، من بين أمور أخرىتنص الخطة السنوية. ومجلسللجنة التدقيق التابعة لقبل ن يتم اعتمادها موخطة تدقيق سنوية 

 .المخاطر وإدارة اإللتزام إدارة
 

من المخاطر )تغطي كل يف للتخفالداخلية المصممة الضوابط لية امدى فعوفحص لالتشغيلية  مخاطرللمفصلة  اتجراء تقييميتم إ
لعملية تدقيق الحسابات متابعة يتم إجراء كما . لتدقيقالسنوية لخطة لل اً عاله( وفقأمذكور كما هو  عنصر من عناصر المخاطر

طار خطة التدقيق ، وذلك في إنالحسابات الخارجيي يمدققالتدقيق الداخلي أو قسم  أبداهاللتاكد من تنفيذ المالحظات التي 
 .السنوية

 

وأعضاء  للمجلسالتدقيق التابعة  لى لجنةإ التدقيق الداخليقسم الذي يقوم به الناتجة عن العمل ويتم رفع تقرير بالنتائج الرئيسية 
 .للبنكدارة العليا اإل

 

 (26-3-1+  22-3-1إدارة مخاطر االئتمان ومخاطر الطرف اآلخر )بند 
 

  طراف على الوفاء بالتزامه حسب م عن عدم قدرة المقترض للبنك أو أحد األنجنها المخاطر التي تطر االئتمان بأخام تعرف  3-5
 البنود المتفق عليها.

 

الخدمات المصرفية تقديم  عمل فيي ال نهوعالوة على ذلك، فإأعماله األعتيادية. بمنح تسهيالت ائتمانية ضمن البنك قوم ي ال 3-6
 يستخدم نموذج "تسجيل" االئتمان. ال وبالتالي فرادلأل

 

والتمويل قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية أخرى تتعلق أساساً بإيداعاته الالبنك واجهها مخاطر االئتمان التي يتعرضات ان  3-7
. االعتيادي ألنشطته المصرفية االستثمارية نطاقالضمن ستثمارات تمويل االتعرضات مخاطر  أتنشاالستثماري للمشاريع. 

ً لمعيار المحاسبة المالي رقم إلستردادها  المخاطر دورياً  جميع هذهمراجعة  تمتو ذا مخصصات محددة إيتم عمل و 30وفقا
  ها.مكانية تحصيلمدى إوتقييم  مر حسب طبيعة المخاطرلزم األ

 

البنك  نئتمان، فإ"لتسجيل" اال اً داخلي اً نظاموبما أنه ال يستخدم . الخاصه به لقياس مخاطر االئتمان الموحدنهج الالبنك ستخدم ي 3-8
ف البحرين المركزي مصرمن قبل معترف بها  ةات خارجيسمؤسئتمانية لاالتصنيفات العلى ما كان ذلك متاحاً، مد، حيثعتي

ألف  30 ، تم تصنيف األرصدة المصرفية البالغ مجموعها2020يونيو  30كما في . للبنك خراآلمخاطر الطرف لتعرضات 
صنيفات تبي(" استناداً إلى ال –إلى  )+ بي بي 4 ةات خارجيسمؤسة لاالئتمانيتصنيفات حسب "الحالة ي فودوالر أمريكي 

 بالمائة.  100مخاطر بنسبة  مما نتج عنها مرجح -أصدرتها موديزالتي 
 

 بشكل مستمر  راجعة الحدوداجعة سنوية من قبل مجلس اإلدارة. كما تتم ملى مرئتمان الطرف اآلخر إإتخضع جميع حدود  3-9
ً ل لي طبيعة عمل ق. وبالنظر إالسوتطورات ر خومع األخذ في االعتبار آ للبنكجيات االستثمارية تيارمع االست ضمان تماشيها

والمبالغ األخرى المتضمنة في الميزانية العمومية بما في ذلك الفوائد المستحقة االسمية لي استخدام المبالغ تميل إها فإن البنك،
دارة إلنهجاً معقوالً ها التي تشكل إجراءاتسياساتها والبنك دارة إرى عامة، تبصفة وسيلة لقياس المخاطر. وكقبض لالمستحقة ا

  .البنكفيها تعامل ياطر االئتمان في االنشطة التي مخ
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة( طرإدارة المخا  3
 

 تداول السندات
لتسهيالت  اً و مزودللسيولة، أ اً أو مزود بصفته راع  و شطة تداول السندات فيما يتعلق باإلئتمان، أنلبنك عادةَ في أاشارك ي ال  3-10

 بوجبمي التزامات موجوداته ومن ثم ليس عليه أي من يقوم بتداول أ ال هنالمبادلة. كما ألخدمات و مزود االئتمان، أتعزيز 
 االستقرار المالي".رقة العمل المعنية بف"من قبل تلك المعامالت كما هو محدد 

 

 سنةسيولة لمدة أدوات صدار من خالل إالتي جمعت األموال "برنامج السيولة" بعض  وترتيببتنظيم البنك  ومع ذلك، قام
يتم  مجزية.بعوائد يوماً  180ويوماً  90وماً وي 30لمدة المبكر ترداد ساالخيارات حكام الشريعة االسالمية مع متوافقة مع أ

مملكة نشر كابيتال بنك، عقار تجاري متميز في المنطقة الدبلوماسية في يإيجار مبنى فمن قبل عوائد دعم هذه الشهادات 
 .، اإلمارات العربية المتحدةفي جبل علي اللسكن العمعلي ومجمع جبل  البحرين

 

 ةنيفي الميزا المدرجةالبنود غير 
 من:البنك انية في ميز المدرجةالبنود غير  تتكون  3-11

مليون دوالر أمريكي(  29.01: 2019يونيو  30)أمريكي  مليون دوالر 30.86التعرضات المحتملة البالغة  .أ
مشاريع لمالية لالمؤسسات المقدمة من قبل الاالستثمارات ذات الصلة تمويل ل اتضمانصدار المرتبطة بإ
يمثل  جمالي مبالغ العقود الن إاستحقاقه بدون السحب منه فإتاريخ ي قد ينته ألن هذا البند . ونظراً كبنلل االستثمارية

 لمستقبل؛في ااالحتياجات النقدية بالضرورة متطلبات 
 

 

 مليون دوالر 10.49: 2019يونيو  30) أمريكيمليون دوالر  14.97مبلغ وقدره تمويل واستثمار ب التزامات .ب
 أمريكي(؛ و

 

أمريكي( مليون دوالر  1.89: 2019يونيو  30) أمريكيون دوالر ملي 1.84بقيمة  المقيدةستثمار حسابات اال .ج
 راجع قائمة التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية حول القوائم المالية(.)

 

 ركزمخاطر الت
في أو  ،مماثلةفي أنشطة تجارية تثمرين قترضين أو األطراف األخرى أو المسلما عندما يتعامل عدد من المخاطر تركزينشأ   3-12

بالتزاماتها  على الوفاءمما يؤثر على مقدرتها  إقتصادية مماثلة يكون لديها خصائصأنشطة بنفس المنطقة الجغرافية، أو 
شير إلي الحساسية ات تكزرن هذه التفإ، وفقاً لذلك. غيرها من الظروفاقتصادية أو سياسية أو  وتعرضهم لتغيراتالتعاقدية 

 و منطقة معينة.تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أالبنك داء بية ألالنس
 

التي وضعها البنك الكبيرة التعرض سياسة  وتحددساس المناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية. البنك بوضع قيود على أقام   3-13
 التي وضعها مصرف البحرين المركزي.كز ترالحدود وتمتثل لالبنك  تعرضاتحدود 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 

 )تتمة( مخاطر التركز
 
، ومتوسط  الفترةالوضع القائم خالل  ثلتم توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في الجداول التالية، والتي تم  3-14

 ضات بناًء على ذلك:التعر

 
 2020يونيو  30: توزيع تعرضات البنك حسب األقليم الجغرافي كما في 5الجدول     .أ

 
   توزيع تعرضات البنك حسب األقليم الجغرافي

 ألف دوالر أمريكي

 القطاع الجغرافي 

دول مجلس  
التعاون  
  الخليجي 

دول الشرق  
مال  وشاألوسط 

  أوروبا   إفريقيا األخرى

جزر  
كايمان/  

 المجموع   اإلمريكتان 
      الموجودات 

 505 - - - 505 أرصدة وإيداعات لدى بنوك

 76,378 - 7,970 17,709 50,699 ستثمارات ا
  ستثمارات في شركات زميلة ومشروعا

 14,656 - - 726 13,930 مشترك محتسبة بموجب طريقة الحقوق

 472 - 472 - -  المستثمر فيها  اتحة للشركابل المرويتم
 6,670 - - - 6,670  عقد الوكالة المستحق القبض

 2,020 136 - 1,352 532  مبالغ مستحقة القبض

 3,181 - - - 3,181 تمويل لشركات المشاريع 

 8,909 50 4 4,107 4,748  موجودات أخرى

 3,831 - - - 3,831 ات الحق في استخدام الموجود

 4,947 - - - 4,947 عقارات ومعدات  
 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── 

 121,569 186 8,446 23,894 78,542 مجموع الموجودات 

      

      بنود غير مدرجة في الميزانية 

 1,118 - - - 1,118 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

 45,836 - 859 30,714 14,263 ارتباطات وإلتزامات محتملة 
 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── 
 93,923 54,608 9,305 186 168,523 
 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ 

 

 تحديد  تعرض البنك للمخاطر على بلد مخاطر الموجودات.يستند إيضاح: 
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 ك"( )"البن ال بنك ش.م.ب. )مقفلة(فينشر كابيت

 2020يونيو  30 –ور الثالث ت المححاإفصا
 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 
 )تتمة( بناًء على ذلك:تم توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في الجداول التالية، والتي تمثل الوضع القائم خالل الفترة، ومتوسط التعرضات   3-14

 
 2020يونيو  30كما في  ياع الصناعقطك حسب ال: توزيع تعرضات البن6الجدول     .ب
 

 يكيألف دوالر أمر                                                                                                                                     توزيع تعرضات البنك حسب القطاع الصناعي 
 

 القطاع الصناعي 
  ةتجار

  ع صنيوت
ك  ونب
  مؤسسات و

متعلقة  
  بالعقارات 

رعاية  
 المجموع   أخرى  تكنولوجيا   صحية 

         
         الموجودات  

 505 - - - - 505 -  أرصدة وإيداعات لدى بنوك

 76,378 30,503 576 2,572 40,228 2,460 39  ستثمارات ا

محتسبة   ةمشترك عريومشا ت زميلة في شركا  ستثماراتا
 14,656 934 - - 13,722 - -   بموجب طريقة الحقوق

 472 - - - 472 - -  تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 6,670 - - - - 6,670 -  عقد الوكالة المستحق القبض

 2,020 1,884 - - 136 - -  ة القبض مبالغ مستحق

 3,181 168 - - 2,915 98 -   تمويل لشركات المشاريع

 8,909 4,561 4 - 217 4,127 -  موجودات أخرى

 3,831 3,831 - - - - -  ات الحق في استخدام الموجود

 4,947 376 - - 4,571 - -  عقارات ومعدات  
 ────── ──────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── 

 121,569 42,257 580 2,572 62,261 13,860 39 ت لموجوداا مجموع

        

        بنود غير مدرجة في الميزانية 

 1,118 187 - - - 931 - حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
 45,836 7,587 - 975 1,138 10,000 26,136 ارتباطات وإلتزامات محتملة 

 ────── ──────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── 
 26,175 24,791 63,399 3,547 580 50,031 168,523 

 ══════ ════════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –ور الثالث إفصاحات المح
 
 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 
 )تتمة( بناًء على ذلك:تم توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في الجداول التالية، والتي تمثل الوضع القائم خالل الفترة، ومتوسط التعرضات   3-14

 
 2020يونيو  30ي كما ف : تعرضات المخاطر حسب اإلستحقاق7الجدول     .ج
 

 ألف دوالر أمريكي                                                           حسب اإلستحقاق اطر البنكخم توزيع تعرض
 

 التعرضات حسب االستحقاق
 لغاية 

  أشهر   3
إلى   3من 

  أشهر   6
إلى  اشهر  6من 

  سنة واحدة 
المجموع لغاية  

  سنة واحدة 
 إلى  1من 

  ات سنو 3 
   إستحقاق

 المجموع   غير محدد 
         

         الموجودات 

 505 - - 505 - - 505  أرصدة وإيداعات لدى بنوك

 76,378 43,518 10,447 22,413 21,235 - 1,178  ستثمارات ا
محتسبة   ةمشترك ومشاريعستثمارات في شركات زميلة ا

 14,656 14,656 - - - - -   قوقبموجب طريقة الح 

 472 - - 472 - 472 -  ابحة للشركات المستثمر فيهاالمر لتموي

 6,670 - 6,670 - - - -  عقد الوكالة المستحق القبض

 2,020 - 1,348 672 81 591 -  مبالغ مستحقة القبض 

 3,181 - 2,795 386 - 168 218  تمويل لشركات المشاريع 

 8,909 - 8,457 452 - 277 175  ىموجودات أخر

 3,831 - 3,831 - - - -  م الموجوداتلحق في استخداا

 4,947 4,947 - - - - -  عقارات ومعدات  
  ─────── ─────── ───────── ───────── ──────── ──────── ─────── 

 121,569 63,121 33,548 24,900 21,316 1,508 2,076  مجموع الموجودات 

         
         الميزانية مدرجة في ر يبنود غ 

 1,118 2 1,052 64 - - 64  حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

 45,836 10,000 35,442 394 255 139 -  ارتباطات وإلتزامات محتملة 

 ─────── ─────── ───────── ───────── ──────── ──────── ─────── 
 2,140 1,647 21,571 25,358 70,042 73,123 168,523 

 ═══════ ═══════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ═══════ 
 

 سنوات.  5من  مدتها أطولمن المتوقع أن تكون إيضاح : ال توجد مبالغ مستحقة 



15 

 

 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –ر الثالث إفصاحات المحو
 
 

 )تتمة(ة المخاطر اردإ     3
 

، ومتوسط الفترةتم توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في الجداول التالية، والتي تمثل الوضع القائم خالل  3-14
 )تتمة( التعرضات بناًء على ذلك:

 
 عامالت مع أطراف ذات عالقةم     د.  
 

تفضيلية وتمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة. شروط  من غيرذات العالقة أطراف  ت معن أعماله اإلعتيادية في معاماليدخل البنك ضم
 يوضح الجدول التالي تحليل لمعامالت وأرصدة أطراف ذات العالقة: 

 
 2020يونيو  30: المعامالت مع األطراف ذات العالقة كما في 8الجدول 

 
 ألف دوالر أمريكي                                                                  ذات العالقة المعامالت مع األطراف 

 

 المجموع 

مساهمين 
رئيسين/ شركات 

لدى أعضاء  
مجلس اإلدارة  

 حصص فيها 

أعضاء مجلس  
موظفي  اإلدارة / 

/    اإلدارة الرئيسيين
أعضاء هيئة  

الرقابة الشرعية /  
مدققي الحسابات 

 المستقلين 

شركات زميلة  
ومشروع  

  مشترك 
     
 الموجودات     

 ستثمارات ا 10,411 - 1,121 11,532
 ستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك  ا 14,656 - - 14,656

 موجودات أخرى - - 490 490
     
 المطلوبات     

 مستحقات الموظفين - 547 - 547

 مطلوبات أخرى - - 159 159
     
 الدخل     

57 - - 57 
شركات زميلة ومشروع   (خسارة) حربحصة المجموعة من 

 مشترك 
     
 رة الرئيسيين( المصروفات )باستثناء تعويضات موظفي اإلدا    

 ستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك اال اضمحالل (8,046) - - (8,046)
     

 محتملة  ارتباطات والتزامات 27,274 - - 27,274
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 )"البنك"(  (فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 

 إدارة مخاطر السوق    
الناتجة عن  في الميزانيةالمدرجة وغير المدرجة البنك في مراكز  الخسائر خاطر السوق هي عبارة عن مخاطرم  3-15

 بات: لالمتط لتلك خاضعةسعار السوق وتكون المخاطر الحركات في أ
 

 .التداولمحفظة في  المدرجة الملكيةحقوق سهم المتعلقة بمعدل الربح الخاص باألدوات وأتلك المخاطر  -أ
 .البنكفي جميع دوائر السلع المرتبطة بمخاطر الوصرف العمالت األجنبية مخاطر  -ب

 

من  محفظة صغيرة، ورجةداألسهم المب الخاصة التداول فظةمحللبنك في الغالب من سوق تنتج تعرضات مخاطر ال 3-16
تشكل  مخاطر السوق ال ناإلدارة بأترى بالدوالر األمريكي و غير المرتبطةالموجودات المعروضة بالعمالت األجنبية 

عن األسهم المدرجة أو مخاطر  تحملعلى تتضمن  الالبنك  العمل في جيةياستراتن ألرئيسيا للمخاطر  اً رمصد
 .نهج الموحدالتعرض لها باستخدام يقيس البنك مخاطر السوق التي ي، بيةنالموجودات المعروضة بالعمالت األج

 

 يةمخاطر التشغيلالدارة إ    
أو فشل العمليات أو  عدم كفايةالناتجة عن  المباشرة وغير المباشرة رةسانها مخاطر الخأطر التشغيلية بتعرف المخا 3-17

لكنه يستبعد و المخاطر القانونيةعلى هذا التعريف ويتضمن  .خارجيةالحداث األعن  ك الناتجةأو تل نظمةاألشخاص أو األ
 صرفيةممخاطر الخدمات ال . تختلف المخاطر التشغيلية عنمعةبالس المخاطر االستراتيجية. وتلك المخاطر المرتبطة

على مما يؤثر  البنكلكنها تظهر في اإلطار االعتيادي لنشاط ، وعائد متوقعمقابل  نها ال يتم تحملها مباشرهً األخرى في أ
 إدارة المخاطر. عملية

 

، ة والقانونيةيتندالمسطات ااالشترو، ية البديلةية نتيجة للطبيعة المعقدة لمنتجاته االستثمارمخاطر التشغيلللبنك تعرض الي 3-18
 .نكبال كافة وحداتمن  يةمخاطر التشغيلال، تنتج تي تتعلق بالمعامالت االستثماريةال غيرها من المتطلبات التنظيميةو

 

واحد.  قعفي الوقت الحالي من مو البنك نشاطهمارس ية، ويمخاطر التشغيلاللقياس  األساسيالمؤشر  نهجلبنك ستخدم اي 3-19
 المصرفية او عملياتهأ ال من المؤسسات التي تتعدد مواقعهقأ البنكحجم المعامالت في العمالء و ن عدد عالقاتومن ثم فإ
 لالفراد.

 

هذه االجراءات وتشمل . بوضوح عمليات محددةإلجراءات و اً وفق التشغيلية البنكات ليعمتتم وعلى الرغم من ذلك،  3-20
لمنع أخطاء ها األخرى، التي تم تضمين الداخليةابط جبات والضواالوبما في ذلك فصل  ة الداخليةللرقابواسعاً  نظاماً 

 على متابعةبنك حرص ال. كما يملةء المعانهاإمن قبل الموظف قبل المخالفات الني ارتكبت و أالموظفين غير المقصودة 
يكات األخرى والش المصرفية واألوراق الماليةحسابات الللنقد، و يوميةتسوية  عةجراء مراجوإ ةيسجالت المحاسبال

 .حةغير صحي ي عمليةخطاء أو أتنطوي على أ عملية ةأيف في الوقت المناسب عن من الكش لتمكينه
 

 :انهالتي من شأ يةمخاطر التشغيلالدارة لى تعزيز اطار عمل إي علوقت الحالفي ابنك عمل الي 3-21
 

 ساس منتظمغ عن هذه االخطاء على أعن االبال فضالً  ي مخاطر محتملةأأو  ة على اكتشاف الخسائر التشغيليةالمساعد -أ

 . يةمخاطر التشغيلالدارة ن ثم تعزيز اإلطار العام الكلي إلمتحسين عملية تخفيف خسارة البنك و -ب
 

راب اضطعن الناتجة  من مخاطر الخسارة للتقليلالعمل  استمرارية خطة، يقوم البنك بمراجعة وتحديث لى ذلكإ ضافةاإلب
 .قعةحداث غير متونتيجة الالعمل 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر    3
 

 القانونيه اطرالمخ    
في خر الطرف اآل لتزاماتاتنفيذ و عدم أ الساريةواألنظمة على مخاطر عدم االلتزام بالقوانين  تشمل المخاطر القانونية 3-22

و العقود بشكل الناتجة عن الفشل في هيكلة المعامالت أ ضافية غير المقصودةو المخاطر اإلأ عقود المبرمةإطار ال
 صحيح.

 

ك إذا كان ذل - البنك يستخدم. كما للمعامالت والوثائق ل المراجعة القانونيةمن خالللبنك  نونيةلقاتم الحد من المخاطر اي 3-23
لتجنب من السياسات واإلجراءات  بنك بتصميم وتنفيذ مجموعة شاملةال . قامهالخاصة بمعامالت دةالصيغ الموح–مناسباً 

من خالل توفير التدريب الكافي البنك  ت وإجراءاتاسالتزام بسيويعزز اال. رط محتمل في عمليات غسيل األموالتو ي أ
 .ة والخارجيةيالداخل جراء المراجعةإكذلك وللموظفين 

 

 سالميةاإل ةأحكام الشريعااللتزام ب
قواعد بالتزامها ضمان البنك من أجل  ةنشطاالشراف على أو مراجعةالتوجيه وال بمهمة الرقابة الشرعية ةيئتضطلع ه 3-24

إجراء مور الشريعة حيث يقوم ببنك بتخصيص مراقب داخلي خاص لمراقبة أال كما قام سالميه.الشريعه اإلدئ مباو
عن مراجعة  ما يتعلق بالمنتجات والعمليات فضالً فية رعيحكام هيئة الرقابة الشمراجعة دورية لمدى االلتزام مع فتاوى وأ

بة للمؤسسات لمراجعة والمحاسن هيئة اة الصادرة عيعر الشراييمعالكافة المنتجات والخدمات مع متطلبات امتثال مدى 
 كمامالء وللع تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراجعة واعتماد كافة المنتجات والخدمات قبل طرحهاالمالية االسالمية. كما 

كام حبأبنك فيه التزام التؤكد  سنوياً  صدر هيئة الرقابة الشرعية تقريراً وت .البنكمراجعة دورية لمعامالت تقوم بإجراء 
 سالمية.الشريعة اإل ومبادئ 

 

 المصرفيه )المخاطر االستثمارية( المحفظةسهم في مخاطر األ
الخاصة  واألسهمموجودات البديلة وهي رأس المال المضارب ال فيسية رئي قطاعات ةفي ثالثأساسي البنك بشكل ستثمر ي 3-25

دارة فعالة سس قوية وهيكل جيد وإأات عالية الجودة المرتكزة على الستثمارمن امجزية  عوائدوالعقارات بهدف تحقيق 
ً بيع هذه االستثمارات وسليمة بقدر معقول من  ين سواء يجيراتتحقيق ربح للمستثمرين االستبنية المخاطر. وينوى الحقا

 و البيع التجاري.من خالل االكتتاب الخاص أ
 

بنك دير ال. يالخاصة به ة المصرفيةًء من المحفظالتي تعتبر جز، اتهمخاطر استثمار لقياسنهج الموحد اليستخدم البنك  3-26
االستثمار، في  حذرة تطبق قبل دخوله مدروسة عمليةمن االستثمارات من خالل  المحددعند المستوى  مخاطر استثماراته

بنك ى الستثمارات. كما يسععاله لفريق االالف المتابعة المستمرةالمبادئ التوجيهية والمعايير وكذلك  مجموعة رتكز علىيو
 االستثمارات.اإليرادات من لكن عبر مختلف مراحل ، ويع استثماراته ليس فقط من الناحية الجغرافية والقطاعيةنوإلى ت

 

ت المخاطر في مختلف مجاال الرأي بداء ، وإبعمل مراجعة مستقلةدارة المخاطر دائرة إوم تقوعلى الرغم من ذلك،  3-27
ثيق مع فرق االستثمار التعاون الووتعمل ب .لية العناية الواجبةمن عم في مرحلة مبكرة المحتملة اراتستثمباال المتعلقة

من خالل  اتثماراالستالمتعلقة ب اترارقالالمخاطر على دعم عملية اتخاذ  مليات مراجعةتساعد عذات الصلة حيث 
 .على حد سواء التحليل الكميالتقييم النوعي و
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  .م.ب. )مقفلة(فينشر كابيتال بنك ش

 2020يونيو  30 –الثالث  إفصاحات المحور
 
 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 

  غير المحققة القيمه العادلة )خسائر(مكاسب 
قارير المالية عايير التلمخسائر( في قائمة الدخل وفقاَ )الويتم إثبات المكاسب/، بشكل نصف سنوي  من خالل األرباح أو الخسائر المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة بنكدة تقييم استثمارات اليتم إعا  3-28

. ومن ثم يتم مراجعه تلك السوق ذات الصلةافتراضات مناسبة مع مدخالت وال باستخدام نماذج التقييم الداخلية قسام اإلستثمارية للبنكاأل. ويتم إجراء التقييم من خالل الداخلية ذات الصلة
 . عتمادهاالمجلس لل لجنة الشؤون المالية واالستثمارية التابعةتقدم إلى خارجيين، والمدققين القسم إدارة المخاطر وستقلة من قبل التقييمات بصورة م

 
 ألف دوالر أمريكي                                                                                                                                                          ة حقق: )خسارة( / مكسب القيمة العادلة غير الم9الجدول 

 

 يل التفاص 

شهراً   12
المنتهية في  

 2020يونيو 

شهراً   12
المنتهية في  

 2019يونيو 

اً  شهر 12
المنتهية في  

 2018يونيو 

شهراً   12
المنتهية في  

 2017يونيو 

شهراً   12
المنتهية في  

 2016يونيو 

شهراً   18
في   المنتهية
 2015يونيو 

شهراً   12
ية في  المنته

 2014ديسمبر 
        

 (2.250) 2.000 (17.049) (37.810) (3.202) (35,615) (31,031) مكاسب القيمة العادلة /)خسائر(  –استثمارات أسهم حقوق الملكية الخاصة 

 - - - - - - - )خسائر( / مكاسب القيمة العادلة  –استثمارات عقارية 

 17 (327) (459) (456) (631) 546 27 مكاسب القيمة العادلة /)خسائر(  –ت أسهم حقوق الملكية المدرجة استثمارا
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (2.233) 1.673 (17.508) (38.266) (3.833) (35,069) (31,004) مجموع )خسارة( / مكسب القيمة العادلة غير المحققة  

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 إدارة مخاطر السيولة: 
لتزامات بدون االة ي مخاطر عدم القدرة على تغطياته عندما يحين موعد استحقاقها، أعدم كفاية األموال لتلبية التزامنتيجة لجهها البنك يوانها المخاطر التي قد تعرف مخاطر السيوله بأ 3-29

  توقيت التدفقات النقدية. فيتطابق اللعدم رأس المال نتيجة  إضمحالل قيمة
 

يونيو  30مليون دوالر أمريكي كما في  75,66مليون دوالر أمريكي وقرض متوسط األجل بقيمة  13,24جل بقيمة األ تراضات قصيرةقنك على تمويل إسالمي يشتمل على احصل الب 3-30
 القوائم المالية الموحدة. حول  اإليضاحاتلتزامات التي تعهد بها لدعم مشاريعه االستثمارية كما هو مفصح عنه في البنك بتمديد بعض الضمانات واال قامكما . 2020

 
ومع ذلك، فإن اإلدارة  .. هذا التسهيل يستحق الدفع حالياً عند الطلب2020مستحق السداد دفعة واحدة في شهر يناير  %6مثل القرض متوسط األجل تمويل الوكالة بمعدل ربح سنوي بنسبة ي 3-31

وفات األرباح المستحقة( من أصل مبلغ تمويل الوكالة مع دائنة، ويتوقع أن يتم توقيع رألف دوالر أمريكي )بما في ذلك مص 75,660في مراحل متقدمة من إعادة الهيكلة وتسوية مبلغ وقدره 
يو نيو 30في . يتوقع البنك تسوية هذا االلتزام مقابل ملكية موجودات استثمارية مختلفة ذات قيمة معادلة يحتفظ بها البنك حالياً في ميزانيته كما 2020اتفاقية التسوية في الربع الثاني من سنة 

 .بالموافقة على شروط التسوية من حيث المبدأ بين الدائن والبنك 2020يونيو  21. تم توقيع خطاب نوايا بتاريخ 2020
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 

 )تتمة( إدارة مخاطر السيولة:
 

 : 2020يونيو  30كما في  %15سواق إلى مجموع المطلوبات( اق المالية القابلة للطرح في األة إلى األوربنك )النقد وما في حكمه باإلضافسيولة الة بلغت نسب  3-31
 

 ألف دوالر أمريكي                                                          2020يونيو  30: نسبة السيولة كما في 10الجدول 
 

  

 507 نكنقد لدى الب
 0 إيداعات لدى البنك

 1,178 للتسويق قابلة تجارية أوراق مالية 
 13,397 شهادات سيولة قصيرة األجل 

 ────────── 
 15,082 مجموع الموجودات السائلة

 ────────── 
 99,439 مجموع المطلوبات 

 ────────── 
 90,606 ومن ضمنها، المستحقة خالل سنة واحدة 

 8,833 و أكثرأدة لمتداولة، المستحقة بعد سنة واحغير ا
  

 %15 الموجودات السائلة / مجموع المطلوبات 
 ══════════ 

 %17 الموجودات السائلة / المطلوبات المتداولة )المستحقة خالل سنة واحدة(
 ══════════ 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –ث الثالر إفصاحات المحو
 
 

 )تتمة(خاطر إدارة الم  3
 

 دارة مخاطر معدل هامش الربح في الدفاتر المصرفيه:إ
تسعير  ةعادبين تواريخ االستحقاق وإفروق التوقيت ن ع لتي تنشأ تعرض لمخاطر هامش الربح اقد ين البنك فإ  باعتباره وسيطاً مالياً  3-33

نها قد تعرض ة المصرفية، فإ لألنشطساسيه ور األمن األمناتجة من إعادة التسعير وق الفرتعتبر ال موجودات ومطلوبات البنك.
العوامل التي تؤثر على معدالت هامش الربح هي أساساً متوقعه مع اختالف هوامش الربح. غير لتقلبات القيمه االقتصاديه الدخل و

ساسيا للمخاطر أ مر مصدراً يمكن اعتبار هذا األ الذلك،  عوموالنمو.  التضخمعوامل سوقية واقتصادية، بما في ذلك معدالت 
غم من رعلى ال جوهرية، على النحو الموضح أدناه. نظراً لعدم وجود موجودات ومطلوبات حساسة ذات معدالت   .بنكبالنسبه لل

د بتطبيق سياسة إدارة الصد ذاذلك، يراقب البنك تعرضه لتقييم الموجودات والمطلوبات سريعة التأثر بالمعدل، وقد قام البنك في ه
 لتي تغطي ما يلي:السيولة ا

 الخطوات واإلجراءات العملية لإلدارة اليومية للسيولة.   (أ

 إعداد توقعات وتنبؤات دورية عن السيولة ومراجعتها. ( ب
 فحص ضغوطات السيولة. ج(    
 ات.لضغوطا إعداد التقارير المالية عن وضع وتوقعات السيولة بما في ذلك توقعات د(       

الحاالت الطارئة لتحديد كيفية التعامل بشكل مهني وفعال مع األحداث غير المتوقعة التي تتضمن علي إعداد خطة السيولة في  هـ(  
 أي اضطرابات في وضع السيولة.

 
 المصرفية للبنك:المحفظة الربح في  : تحليل حساسية هامش11الجدول  3-34
 

 أمريكي ألف دوالر 

 2019 يسمبر د 31المركز في 
 فترة إعادة التسعير  

معدل  
حساسية 

  الموجودات 

معدل  
حساسية 

  الفجوة  المطلوبات 
الفجوة 

  المتراكمة 

تاثير التغيير  
  200بمعدل 

 قطة أساسية ن
      

 (1,778) (88,901) (88,901) 88,901 - أشهر  3إلى  1يوم  >
 42 (86,817) 2,084 - 2,084 أشهر  6إلى أشهر  3 >
 268 (73,420) 13,397 - 13,397 شهر 12إلى  شهرأ 6 >

 133 (66,750) 6,670 - 6,670 سنوات 5إلى  سنة واحدة >
 ─────── ───────    

    88,901 22,151 المجموع
 ─────── ───────    

    %73 %18 كنسبة % من إجمالي الميزانية
 ────── ──────    

 

 :هو كما يلي، األرباحفي معدالت  يةأساسنقطة  200التغيير بمعدل  ندخل عالدتأثير على صافي ال 3-35
 

 1,778بمقدار أشهر  3إلى  1تسعير من يوم الفترة إعادة لهامش ربح البنك دخل إحتمال إنخفاض صافي  .أ

 .يةنقطة أساس 200بواقع الربح هامش زاد معدل إذا ألف دوالر أمريكي 

ألف  42بمقدار أشهر  6إلى  هرأش 3تسعير من الفترة إعادة ل نكهامش ربح البدخل إحتمال زيادة صافي  .ب

 .يةنقطة أساس 200بواقع الربح هامش زاد معدل إذا  دوالر أمريكي

سنوات بمقدار  شهراً  12إلى  أشهر 6صافي دخل هامش ربح البنك لفترة إعادة التسعير من زيادة إحتمال  ج.

 نقطة أساسية. 200واقع ب ربحألف دوالر أمريكي إذا زاد معدل هامش ال 268

 133سنوات بمقدار  5إلى  سنة واحدةتسعير من اللفترة إعادة هامش ربح البنك دخل صافي زيادة إحتمال  .د
 .يةنقطة أساس 200بواقع الربح هامش زاد معدل إذا  ألف دوالر أمريكي
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020ونيو ي 30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر  3
 

 التجاريالتعويض مخاطر واالستثمار حقوق حاملي حسابات 
تشمل التي الخاص به حسابات االستثمار حقوق حاملي على التجاري التعويض البنك لمخاطر تعرض يقتصر   3-36

 :ما يلي

سهم ستثمار في األلال 2006سنة  في  تسستأ التيليجيه للشركات الخاألولي  اإلكتتابصندوق  ➢
يبلغ الحجم اإلجمالي للصندوق حالياً  .قبل االكتتاب لخليجيه في مرحلة مارجه للشركات اغير المد

لعوائد فوق  %20بنسبة أتعاب الصندوق كمضارب مقابل  يدير البنك .أمريكي مليون دوالر 1,1
لشركات الخليجية ل ليإن االستثمارات في صندوق اإلكتتاب األو بسيطه.ال عوائدالمن  10%

ي دول مجلس التعاون الخليجي وفي القطاعات طر سوق األسهم العامة السائدة فخامعرضة لم
 العقارية. 

 أدناه:  لحقوق حاملي حسابات االستثمار العوائد التاريخيةتم توضيح  ➢
 

 أمريكيألف دوالر                    رلحقوق حاملي حسابات االستثما سنوات  5لمدة : معلومات عن العوائد التاريخية 12الجدول 
 

 

شهراً   12
المنتهية  

في يونيو  
2020  

شهراً   12
المنتهية  

في يونيو  
2019  

شهراً   12
المنتهية  

في يونيو  
2018  

شهراً   12
المنتهية  

في يونيو  
2017  

شهراً   12
المنتهية  

في يونيو  
2016  

شهراً   12
المنتهية في  

 2015يونيو 
       

تتاب  كاال صندوق ماقبل
       للشركات الخليجيه 

 (152) 4 (808) (438) - - صافي الربح / )الخسارة(

 3.833 3.756 2.744 2.106 1,887 1,118 مجموع الموجودات  

 3.833 3.756 2.744 2.106 1,887 1,118 مجموع الحقوق 

 %4- %0 %29- %21- %0 %0 العائد على الموجودات 

 %4- %0 %29- %21- %0 %0 العائد على الحقوق 

 

دخول في معامالت مع لا. ويتم حقوق حاملي حسابات االستثماردارة في إاالئتمانية البنك مسؤلياته  دركي 3-37
تم وضع يالمعنية، وسحاملي حسابات االستثمار فقط على أساس االكتتابات الموقعة واتفاقيات االستثمار 

)راجع . مل مع تلك المسئولياتالتعالية وستثمار بكفاءة عااال إجراءات داخلية إلدارة حقوق حاملي الحسابات
 قائمة التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار حول القوائم المالية(. 
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   فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

  مخصصات اإلضمحالل 4
 

إلزامي للتطبيق المبدئي في والذي لديه تاريخ  2018 يوليو 1اراً من اعتب 30قم المحاسبة المالي ر ارقامت المجموعة بالتطبيق المبكر لمعي
المتعلق  11تغيراً جوهرياً عن متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم  30تمثل المتطلبات في معيار المحاسبة المالي رقم  .2020يناير  1

 حيتاطيات".إل"بالمخصصات وا
 

لم يتم إعادة عرض أرقام المقارنة. تم إثبات تأثير و ، تم تطبيق المعيار بأثر رجعي30لي رقم حاسبة المابه بموجب معيار المح كما هو مسمو
حقوق. يلغي المعيار استخدام نهج الفي القائمة الموحدة للتغيرات في الخسائر المتراكمة في  30التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 

 .11ي معيار المحاسبة المالي رقم ة القائم فاالضمحالل المتكبد رةنموذج خسا 
 

 أدناه:  30التغيرات الرئيسية للسياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  ملخصتم تقديم 
 

 أ( العقود المالية 
غ لقبض ومبالقد الوكالة المستحق اوتمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها وع أرصدة وإيداعات لدى بنوكتتكون العقود المالية من 

تدرج األرصدة المتعلقة بهذه العقود بعد مستحقة القبض وتمويل لشركات المشاريع وبعض الموجودات المالية وااللتزامات واالرتباطات. 
 .حسم مخصص الخسائر االئتمانية

 

 (2018يوليو  1اعتباراً من  ب( تقييم االضمحالل )سياسة مطبقة
 

 ودات المالية اضمحالل الموج 
بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.   11نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة المالي رقم  30اسبة المالي رقم معيار المح يستبدل 

سهم حقوق ات المالية ولكنه ال ينطبق على استثمارات أكما يطبق نموذج االضمحالل الجديد على بعض االرتباطات التمويلية وعقود الضمان
 الملكية.

 
لموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يتم على اعة نهج يتكون من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة طبق المجموت

 .موجوداتال لتلكوعية االئتمان منذ اإلثبات المبدئي مراحل التالية وذلك على أساس التغير في نالتحويل الموجودات من خالل الثالث 
 

 شهراً  12: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 1المرحلة 
الئتمانية المتوقعة الخسائر ا ئي، يتم إثبات جزء منزيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدتشهد بالنسبة للتعرضات التي لم 

 12خالل العقود المالية الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد على تمثل  التيعلى مدى العمر 
الخسائر االئتمانية ن شهراً( م 12داة المالية أقل من )أو أقصر فترة إذا كان العمر المتوقع لأل شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية

تاريخ إعداد التقارير التي تحدث خالل االثني عشر شهراً بعد أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد المرتبطة بالعمر  المتوقعة على مدى
 .المالية

 
  تمانياً غير مضمحلة ائ –: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 2المرحلة 
مضمحلة ائتمانياً، يتم  غيراطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي، ولكنها زيادة جوهرية في المخ شهدت تمانية التي عرضات االئبالنسبة للت

أحداث  كافة عن تنتج التي الخسارة على مدى العمر هي المتوقعة االئتمانية الخسائر .إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
 مالي.ال للعقد المتوقع السداد على مدى العمرالتعثر في احتمالية حدوث 

 
مرجح للخسائر االئتمانية ويتم تحديدها على أساس الفرق التقدير احتمالية ال( هي 2)المرحلة  العمرالمتوقعة مدى  يةخسائر االئتمانالإن 

 لقيمةوا ةعوللمجم لمستحقةا يةدلتعاقا يةدلنقا تا فقدلتا افةك نبي رقلفهو ا ديلنقا زلعج اإن . النقديبين القيمة الحالية لجميع حاالت العجز 
 إعداد التقارير المالية. يخرتا في هي غير مضمحلة ائتمانيا  لتيا لماليةا وداتج وبالنسبة للم، ردادلالست للقابا للمبلغ لحاليةا
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 )"البنك"(  .م.ب. )مقفلة(يتال بنك شفينشر كاب

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة(مخصصات اإلضمحالل  4
 

  لة ائتمانياً مضمح  –ر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر : الخسائ3المرحلة 
المالية كمضمحلة ائتمانياً عند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي يكون لها تـأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية  العقودييم يتم تق

  .تلك الموجودات المالية علىالمقدرة 
 

صافي القيمة المدرجة  الفرق بين مة االئتمان على أساسباضمحالل قي ة، يتم تحديد المخصصات المتعلق3بالنسبة للعقود المالية للمرحلة 
، تظل منهجية المجموعة بالنسبة 11. نظراً الستخدام نفس المعايير في معيار المحاسبة المالي رقم ةالمالي للعقودالقابل لالسترداد  والمبلغ

 .كما هي دون تغييرية للخسائر االئتمانللمخصصات المحددة 
 

السابق وفقا لسياسة المطبقة في القواعد يتم تطبيق ، تعرضاتها  ستردادللمجموعة اضمانات يمكن ونات أو رهوفي حاله عدم وجود 
 الخسائر االئتمانية.الحتساب مخصص المجموعة أو المتطلبات المحلية، أيهما أكثر صرامة، 

 
 الموجودات المالية المضمحلة ائتمانياً 

األدلة . ات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي مضمحلة ائتمانياً نت الموجودوعة بتقييم ما إذا كا في تاريخ إعداد التقرير المالي، تقوم المجم
 :التي تثبت بأن الموجودات المالية مضمحلة ائتمانياً، تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها 

 
 كبيرة التي تواجه المقترض أو جهة المصدرة؛الصعوبات المالية ال -
 د أو تجاوز موعد االستحقاق؛ر في السداخرق العقد مثل التعث -
 يكون قد أصبح من المحتمل بأن المقترض سيعلن إفالسه أو في إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو -
 إعادة هيكلة التسهيل من قبل المجموعة بشرط أن المجموعة لن تنظر في خالف ذلك؛ -

 
  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

األخذ في مع تعرضاتها االئتمانية النحو المناسب الخسائر االئتمانية المتوقعة الذي يعكس على  ياسة وقياسنهجاً لست المجموعة عقد وضل
 .تعرضاتها والتي ترجع اساساً إلى شركاتها المستثمر فيها طبيعة االعتبار 

 
المتوقعة للمجموعة  يةانائر االئتمخستوفير مخصصات الهج تعمل في مجال تقديم القروض والتمويل، فإن ن بالنظر إلى أن المجموعة ال

عكس الخسائر االئتمانية باإلضافة إلى توفير جدول المخصصات الذي يالفردية  اتتقييم مفصل لجميع حاالت التعرضإجراء يستند إلى 
 .30قم بموجب معيار المحاسبة المالي رعملية السيلة والباستخدام المضمحلة المتوقعة للتعرضات غير 

 
وتتراوح بين األخرى البيانات التاريخية و من النماذج المطورة داخلياً بصفة عامة في مصفوفة نسب الخسارة  الواردةير المعايتستمد 
ج ركات المستثمر فيها والتي يتم تقييمها لتندربالنسبة للتمويالت للش %15ولدى البنوك التي تتمتع بالسمعة الجيدة بالنسبة لألرصدة  0.25%

 .2ضمن المرحلة 
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 )"البنك"(  ال بنك ش.م.ب. )مقفلة(ينشر كابيتف

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة(مخصصات اإلضمحالل  4
 

  تعريف التعثر في السداد
مانية  قترض التزاماته االئتلسداد عندما يكون من غير المرجح أن يسدد المتعتبر المجموعة بأن الموجودات المالية تكون في حاله التعثر في ا

موعة بالكامل، وذلك دون الرجوع إلى المجموعة التخاذ إجراءات مثل تصفيه الضمان؛ أو تجاوز المقترض في سداد أي من التزاماته للمج
مثل من العوامل النوعية  في السداد، تأخذ المجموعة في االعتبار كالً  اً االئتمانية المستحقة للمجموعة. وعند تقييم ما إذا كان المقترض متعثر 

 أو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجموعة.نفس الجهة المصدرة لتعهدات والعوامل الكمية مثل وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر خرق ال
 

 احتمالية حدوث التعثر في السداد
 

  تمانية المتوقعةفي السداد المستخدمة في احتساب الخسائر االئأنواع احتمالية حدوث التعثر 
شهراً القادمة )أو  12هذا هو تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد خالل  –شهراً  12التعثر في السداد على مدى  مالية حدوثاحت •

على مدى  م ذلك الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة شهراً(. يتم استخدا 12على مدى العمر المتبقي لألداة المالية إذا كان ذلك أقل من 
 شهراً. 12

 

هذا هو تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر المتبقي لألداة   –في السداد على مدى العمر  ر وث التعثحتمالية حدا •
 ".2لة المالية. يتم استخدام ذلك الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة "للمرح

 

 إضافة معلومات النظرة المستقبلية
بلية إلى زيادة مستويات مرجعية اتخاذ القرارات حول مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية الكلية ظرة المستقدي إضافة معلومات النتؤ

هي التعرضات ضمن فئة  3ا منتجة )المرحلة التي تعتبر بأنه 2والمرحلة  1على الخسائر االئتمانية المتوقعة المطبقة على تعرضات المرحلة 
مراجعة دورية للمنهجيات واالفتراضات بما في ذلك  وفقاً لسياسة، يتطلب إجراء(. لضمحالل المحددعة لمخصص اوالخاض عثر في السدادالت

 .لناتجة بشكل دوريالمتوقعة ا يةخسائر االئتمانالمخصصات  مصفوفةيجب مراجعة و  أي توقعات لألوضاع االقتصادية المستقبلية
 

  في السدادالخسارة في حالة التعثر 
التي قد تنتج إذا كان المقترض متعثراً في السداد. يتم احتساب ذلك عثر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة في حالة ي حالة التالخسارة ف

 السداد.خدامها السترداد الموجود في حالة التعثر في باألخذ في االعتبار الضمانات والموارد األخرى المتاحة للمجموعة والتي يمكن است
 

  ر في السدادتعثعند ال قيمة التعرض
ة في تمثل قيمة التعرض عند التعثر في السداد تقدير التعرض في تاريخ التعثر في السداد في المستقبل، باألخذ في االعتبار التغيرات المتوقع

السحوبات المتوقعة  ي القائم وربح على المبلغ األصلما في ذلك المدفوعات على المبالغ األصلي والالتعرض بعد تاريخ إعداد التقارير المالية ب
 على التسهيالت المتعهد بها.

 

  في السداد المدرجة في الميزانية عند التعثرقيمة التعرض 
وقت حدوث التعثر في السداد. يجب أن ترحل  قيمة التعرض عند التعثر في السداد للبنود المدرجة في الميزانية هي المبالغ القائمة عند

 إلدراج هيكل السداد الخاص بها. رهنافي الميزانية مباشرةً د المدرجة تعرضات القائمة للبنوال
 

ً يجب تقدير  انية  الخسائر اإلئتمباستخدام االتجاهات السابقة وخصمها من قيمة التعرض عند التعثر في السداد عند حساب  المبالغ المدفوعة مقدما
 . المتوقعة

 

  ةي الميزانيالسداد غير المدرجة فقيمة التعرض عند التعثر في 
في ال يوجد تاريخ سداد ثابت للتعرضات غير المدرجة في الميزانية؛ وبالتالي، يتم احتساب قيمة التعرض عند التعثر في السداد غير المدرجة 

يجاد التالية إلتخدم المجموعة الطرق سمي للتعرضات غير المدرجة في الميزانية. تس الميزانية بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان على المبلغ اإل
في حالة عدم وجود البيانات الداخلية، تستخدم المجموعة  عامل تحويل االئتمان لقيمة التعرض عند التعثر في السداد غير المدرجة في الميزانية.

ً نفس عامل تحويل االئتمان التفاقية بازل المستخدم  المعدالت وتبلغ هذه رف البحرين المركزي. ألنظمة مص لحساب نسبه كفاية رأس المال وفقا
 ةبالنسبة للتعرضات التي لديها استحقاقات ألكثر من سن %50بالنسبة للتعرضات التي لديها استحقاقات تعادل أو تقل عن سنة واحدة و 20%
 .ةواحد
 

  والمراحل احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الجماعية
م المجموعة بتجميع تعرضاتها إلى قطاعات على أساس خصائص  جماعي، تقوصص الخسارة علي أساس لتقييم مراحل التعرضات ولقياس مخ

 ضمان.المخاطر االئتمانية المشتركة، مثل الموقع الجغرافي ونوع العميل والقطاع والتصنيف وتاريخ االثبات المبدئي وفترة االستحقاق وقيمة ال
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 "( )"البنك فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –ثالث إفصاحات المحور ال
 
 

 )تتمة(مخصصات اإلضمحالل  4
 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية  
تأخذ المجموعة في االعتبار عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على العقود المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي، 

أو جهد ال مبرر لهما. يتضمن ذلك على كالً من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي، وذلك دون تكلفة ة والداعمة المتاحة بالمعلومات المعقول
 مستقبلية.قع الخبرات التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني للخبراء المتخصصين، بما في ذلك معلومات النظرة الامن و

 

ن كل أداة من األدوات قد يكون لديها مخاطر ائتمانية مختلفة عند اإلثبات اآلخر. أل محددة بدالً من الطرفيتم إجراء التقييم بالنسبة ألداة 
 المبدئي.

 

خلي للمجموعة وتصنيف يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الدا
 ئتمانية.الخسائر االضة هي إجمالي مخصصات المبالغ المعروالمرحلة. 

 

 2020يونيو  30 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
     عة التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية المتوق

 664 158 - 506 بنوكأرصدة وإيداعات لدى 
 المستثمر فيها حة للشركاتتمويل المراب

 للشركات المستثمر فيها
- 1,042 654 1,696 

 13,341 13,341 - - عقد الوكالة المستحق القبض
 10,470 9,739 140 591 مبالغ مستحقة القبض 

 5,278 1,099 3,961 218 تمويل لشركات المشاريع 
 19,487 9,117 5,956 4,414 موجودات أخرى*

 ─────── ────── ────── ────── 
 5,729 11,099 34,108 50,936 
     

 45,836 - 26,136 19,700 ضمانات وارتباطات 
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 25,429 37,235 34,108 96,772 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
 2018يوليو  1 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 
 أمريكي دوالر

 ف أل
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

     التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية المتوقعة 

 10,200 - - 10,200 بنوكأرصدة وإيداعات لدى 
 يهاتمويل المرابحة للشركات المستثمر ف

 للشركات المستثمر فيها
- 1,420 36,410 37,830 

 13,341 13,341 - - عقد الوكالة المستحق القبض

 10,494 9,740 163 591 مبالغ مستحقة القبض 

 7,781 70 7,711 - تمويل لشركات المشاريع 

 6,045 2,711 3,334 - موجودات أخرى*
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 10,791 12,628 62,272 85,691 
     

 39,440 - - 39,440 ضمانات وارتباطات 
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 50,231 12,628 62,272 125,131 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .المتوقعة السلف المقدمة لالستثمار يةاالئتمانللخسائر األخرى الخاضعة * ال تشتمل الموجودات 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 تمة()تمخصصات اإلضمحالل  4
 
 يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة:  فيما 

 

 1المرحلة 
الخسائر  

االئتمانية  
على   المتوقعة

 شهراً  12مدى 

 2المرحلة 
الخسائر  
  االئتمانية
على   المتوقعة

  مدى العمر غير
مضمحلة  ال

 ائتمانيا 

  3المرحلة 
الخسائر  

االئتمانية  
  على المتوقعة

مدى العمر  
حلة  مضمال

 المجموع  يا ائتمان

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
يوليو نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة   1الرصيد في 

       30المالي رقم 

 (25) - - (25) بنوكأرصدة وإيداعات لدى 
 اتمويل المرابحة للشركات المستثمر فيه

 يهاللشركات المستثمر ف
- (284) (5,650) (5,934) 

 (2,669) (2,669) - - عقد الوكالة المستحق القبض

 (8,518) (8,388) (72) (58) مبالغ مستحقة القبض 

 (2,088) (70) (2,018) - تمويل لشركات المشاريع 

 (2,861) (2,693) (168) - موجودات أخرى

 (99) - - (99) ضمانات وارتباطات
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 (182) (2,542) (19,470) (22,194) 

     استرجاع / )المخصص( خالل الفترة  

 (134) (158) - 24 بنوكأرصدة وإيداعات لدى 
 ت المستثمر فيهاتمويل المرابحة للشركا 

 للشركات المستثمر فيها
- (286) (654) (940) 

 (4,002) (4,002) - - عقد الوكالة المستحق القبض

 69 1 68 - القبض  الغ مستحقةمب

 (9) (861) 852 - تمويل لشركات المشاريع 

 (7,717) (6,372) (1,142) (203) موجودات أخرى

 (851) - (940) 89 ضمانات وارتباطات
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 (90 ) (1,448) (12,046) (13,584) 

     مبالغ مشطوبة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,650 5,650 - - تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
     

     2019يونيو  30الرصيد في 

 (159) (158) - (1) بنوكدى وإيداعات ل أرصدة
 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 للشركات المستثمر فيها
- (570) (654) (1,224) 

 (6,671) (6,671) - - عقد الوكالة المستحق القبض

 (8,450) (8,387) (4) (59) مبالغ مستحقة القبض 

 (2,097) (931) (1,166) - تمويل لشركات المشاريع 

 (10,578) (9,065) (1,310) (203) أخرىموجودات 

 (950) - (940) (10) ضمانات وارتباطات
 ──────── ─────── ─────── ─────── 

 (30,129) (25,866) (3,990) (273) 2019يونيو  30كما في 
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 حوكمة الشركات والشفافية   5
 

موضحة في عضاء مجلس اإلدارة الأمؤهالت وخبرات على حوكمة الشركات والشفافية تتضمن اإلفصاحات حول 
الجنسية  حسبسهم األالجداول التالية تفاصيل توزيع . وتوضح 2020يونيو  30للسنة المنتهية في لتقرير السنوي ا

 ونسبة ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:
 

 توزيع المساهمين حسب الجنسية:  :15الجدول رقم  5-1

 نسبة الملكية % البلد 
   
 %3.29  دة العربية المتحمارات اإل

 %23.66  الكويت 
 %57.71  السعودية المملكة العربية 

 %4.78  قطر 
 %2.57  عمان 
 %7.99  ن البحريمملكة 

  ──────── 
 %100.00  المجموع

  ══════════ 

 : توزيع المساهمين حسب حجم نسبة الملكية: 16الجدول :5-2

 ساهمينعدد الم نسبة الملكية %
   

 149  %1أقل من 
1% - 2%  15 
2% - 3%  6 
3% - 4%  2 
4% - 5%  0 

 2  %5أكثر من 
  ──────── 

 174  المجموع
  ══════════ 
 

 األسهم المشار اليها أدناه:ي حاملي هذه الشركات هحصة ملكية في البنك. و %5البنك أكثر من  مساهمييمتلك اثنان من 
 

 حصة ملكية؛ و %7.23 –)مقفلة(  ارية العقارية ش.م.ك.الشركة التج  -

 %6.02حصة ملكية  –مجموعة األوراق المالية ش.م.ك. )مقفلة(   -
 

 سهم من قبل الحكومة:نسبة ملكية األ   5-3
حصة  -مملوكة من قبل حكومة البحرين وهي مؤسسة قطاع عام )مقفلة(، ش.م.ب. للتنمية يمتلك بنك البحرين 

 للبنك.ل المساهم في حصة رأس الما %1.19ملكية بنسبة 
 

 نسبة ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:    5-4
من إجمالي رأس  %1.19إلى  %0.39حصة ملكية تترواح ما بين  اإلدارة أعضاء في مجلسيمتلك أربعة من 

وح اهمة بحصة ملكية تتراباإلضافة إلى ذلك، يقوم عدد من أعضاء مجلس اإلدارة بتمثيل الشركات المس .المال
 .%7.23إلى  %0.48ما بين 

 

ن، والسعي إلى تعزيز إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن اإلشراف على أنشطة البنك وشؤونه نيابةً عن المساهمي
قيمة المساهمين على المدى البعيد مع األخذ في االعتبار مصالح األطراف األخرى ذات الصلة، والحفاظ على 

أعضاء، ومعظمهم من األعضاء غير التنفيذين  8المجلس من  قية. يتألفمن الشفافية والمصدا معايير عالية
 المستقلين.



 

 
 
 

 ة ألدوات رأس المال التنظيمينموذج اإلفصاح للمميزات الرئيسي

 فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(  الجهة المصدرة  1

 ال ينطبق   لخاص( الستثمار ا لطرح ا Bloombergعرف أو م CUSIP ،ISINالمعرف الفريد )على سبيل المثال  2

جميع القوانين واألنظمة المعمول بها   القوانين الحاكمة لألداة المالية  3
 بحرين  في مملكة ال

  معالجة األنظمة   

 1رأسمال األسهم العادية فئة  قواعد مصرف البحرين المركزي االنتقالية   4

 1العادية فئة ال األسهم  رأسم بعد االنتقالية  قواعد مصرف البحرين المركزي ما  5

 ئيسي  المجموعة والمركز الر  مؤهلة للمركز الرئيسي / المجموعة / المجموعة والمركز الرئيسي  6

 األسهم العادية   نوع األداة المالية )األنواع يتم تحديدها حسب كل والية قضائية( 7

ث تاريخ إلعداد التقارير ية حسب أحداألمريك تف الدوالراالمبلغ المسجل في رأس المال التنظيمي )بآال 8
 مليون دوالر أمريكي 190 المالية(  

 والر أمريكيد 1.00 القيمة اإلسمية لألداة المالية   9

 الحقوق  التصنيف المحاسبي   10

 2005سبتمبر  26 تاريخ اإلصدار األصلي   11

 دائم  دائم أو مؤرخ   12

 استحقاقال يوجد تاريخ  صلي  تاريخ االستحقاق األ  13

ً  المصدر  من اإلصدار  استدعاء  14  ال ينطبق   التنظيمية   الجهات لموافقة خاضعا
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