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 احتفل بنك الخليج الدولي في عام 2016 بمرور
40 عامًا على تأسيسه وتظل هذه املناسبة عالمة بارزة 

عبر تاريخ البنك العريق الحافل باالنجازات. 

وخالل العقود األربعة األخيرة، عايش بنك الخليج 
الدولي سلسلة من االضطرابات االقتصادية واألزمات 

املالية وخسائر األسواق والتوترات الجيوسياسية 
ليخرج منها أكثر قوة، وبفضل خبراته وموارده، تمكن 
البنك من مواجهة تحديات النظام االقتصادي العاملي 

الجديد بكل ثقة وعزيمة.

ومنذ انطالق أعماله في عام 1976، تطور بنك الخليج 
الدولي بخطى راسخة من بنك تجاري أساس عملياته 
مبنية على القروض إلى مؤسسة متكاملة للخدمات 
املالية تحظى باهتمام كبير ملا يتمتع به من روح 

الريادة واملهنية والنزاهة والقدرة على االستفادة من 
السوق ورؤيته الثاقبة ملنفعة العمالء.

 ولقد أكسب ذلك البنك سمعة طيبة بصفته
 “بنك الخليج الدولي” الذي يوفر قنوات

 استثمارية وقنوات لألعمال بين منطقة الخليج
وبقية أنحاء العالم. 

بنك الخليج الدولي يحتفل 
بمرور 40 عامًا على تأسيسه



نبذة عن البنك
بنك الخليج الدولي هو مؤسسة متكاملة للخدمات املالية ويعمل في 
شراكة مع عمالئه لتقديم الحلول املصرفية املبتكرة التي تركز على 
العمالء، وتشمل هذه الحلول الخدمات املصرفية التقليدية والخدمات 

املصرفية املتوافقة مع الشريعة للشركات والخدمات املتعلقة بأسواق 
الدين وأسواق أسهم رأس املال واالستشارات املالية وإدارة األصول 

والخزينة، إلى جانب الخدمات املصرفية لألفراد التي يقدمها مصرف “م” 
أول مصرف رقمي متقيد بأحكام الشريعة في منطقة أفريقيا والشرق 

األوسط. مستفيدا من التقنيات املتقدمة ورأس املال البشري ذو الكفاءة 
العالية. ويعمل بنك الخليج الدولي بالتقيد الصارم مع أفضل املعايير 

الدولية التي تحكم السلوك األخالقي واملهني.

يوظف بنك الخليج الدولي أكثر من 1,100 موظف بمكاتبه في مختلف 
أنحاء العالم. ولدى البنك شركتين رئيسيتين تابعتين له بنك الخليج الدولي 
)اململكة املتحدة( املحدود ومقره باململكة املتحدة وشركة جي آي بي 

كابيتال التي يقع مقرها باململكة العربية السعودية. كما يوجد لدى البنك 
فروع في كل من لندن ونيويورك وفروعا إقليمية في كل من الرياض وجدة 

والظهران باململكة العربية السعودية وأبوظبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، إلى جانب مكتب تمثيلي في دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وبنك الخليج الدولي الذي بدأ عملياته في مملكة البحرين في عام 1976 هو 
مصرف مرخص كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين املركزي، وهو 
مملوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتعود ملكية غالبية 

أسهمه إلى صندوق االستثمارات العامة في اململكة العربية السعودية 
الذي تبلغ نسبة حصته في رأسمال البنك 97,2 باملائة.
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الرؤيـة

لنصبح الشريك املفضل 
في مجال تقديم الخدمات 

املالية وذلك من خالل 
توفير الحلول املبتكرة
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معالي جماز بن عبداهلل السحيمي
 رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2008

اململكة العربية السعودية

معالي األستاذ سليمان بن عبداهلل الحمدان
استقال من املجلس في 2 نوفمبر 2016

نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2015
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2009

اململكة العربية السعودية

البروفيسور عبداهلل بن حسن العبدالقادر
انتخب نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة في 23 ديسمبر 2016

عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2009
اململكة العربية السعودية

األستاذ عبداهلل بن محمد الزامل
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2009 

اململكة العربية السعودية

األستاذ املهندس خالد بن صالح املديفر
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2009

اململكة العربية السعودية

األستاذ عمر هدير الفارسي
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2012

الواليات املتحدة األمريكية

الدكتور يحيى عبداهلل اليحيى
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2015

 رئيس مجلس اإلدارة، بنك الخليج الدولي 
)اململكة املتحدة( املحدود
اململكة العربية السعودية

األستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
انتخب في مجلس اإلدارة في 30 نوفمبر 2016

الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك الخليج الدولي
اململكة العربية السعودية

 أعضاء
مجلس اإلدارة
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املؤشرات 
املالية

تصنيف اإلئتمان

كابيتال إنتليجنستصنيف موديزفيتش
+BBB+ Baa1 Aتصنيف ودائع طويلة األجل

-BBB+Baa1تصنيف ديون عليا غير مضمونة طويلة األجل
 F2P-2  A1تصنيف ودائع قصيرة األجل

 -  -  -bbb االستمرارية
 +BBB  -  - القوة املالية

 مستقر  سالب  مستقر النظرة املستقبلية

201620152014201320122011

إيرادات )مليون دوالر أمريكي(
37,390,485,6121,5117,9104,5صافي الدخل بعد الضرائب

143,8 190,0188,2158,0163,1149,4صافي إيرادات الفوائد
48,5 66,270,262,962,056,7إيرادات الرسوم والعموالت

119,8 219,0192,1164,9151,6136,1املصاريف التشغيلية
املركز املالي )مليون دوالر أمريكي(

22905,824192,421300,221156,917704,816788,9مجموع األصول
9745,19161,47931,58317,27110,36751,8القروض

4066,43884,53944,53725,83560,13151,7أوراق استثمارية
2761,62420,03372,92332,92432,73690,3التمويل األولي ألجل

2357,42431,02350,72264,02130,21962,8حقوق امللكية
نسبة )%(

الربحية
1,63,83,75,55,85,4العائد على متوسط حقوق املساهمين

0,20,40,40,60,70,6العائد على متوسط األصول
رأس املال

نسبة مخاطر األصول )بازل 2(
– املجموع  16,817,819,618,920,123,3

– الفئة األولى  15,716,818,116,917,419,2
10,310,011,010,712,011,7نسبة حقوق امللكية من مجموع األصول

جودة األصول
18,216,418,917,920,719,3نسبة االستثمارات من مجموع األصول

42,537,937,239,340,240,2نسبة القروض من مجموع األصول

السيولة
58,2 55,060,060,958,857,9نسبة سيولة األصول

2,0 1,92,12,22,12,0تغطية الودائع للقروض )عدد املرات(1
1 الودائع تشمل التمويل األولي ألجل
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تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة

يسرني وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، أن 
أقدم التقرير السنوي لبنك الخليج الدولي 
عن السنة املالية 2016 واملنتهية بتاريخ 

31 ديسمبر 2016؛ حيث يعّد هذا العام أحد 
أصعب الفترات التي مرت بها اقتصاديات 

منطقة مجلس التعاون الخليجي منذ 
األزمة املالية في العام 2008؛ فقد شهدت 

انخفاضًا في أسعار البترول، ونقصًا كبيرًا 
في السيولة على مستوى للمنطقة، 

صاحب ذلك ارتفاع في تكاليف التمويل 
املرتبط أساسًا بتقلبات االقتصاد الدولي 

واألسواق املالية، باإلضافة إلى نشوء 
إصالحات اقتصادية وتوترات جيوسياسية في 
منطقة الشرق األوسط، فضاًل عن األحداث 

غير املتوقعة دوليًا مثل ما بات يعرف بـ 
“البريكست )Brexit(” أو التصويت لصالح 

انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي؛ 
كما اختتم العام تحدياته بما أفرزته نتائج 
االنتخابات األمريكية مما عمق املخاوف 

وزاد من عدم وضوح التوجهات االقتصادية 
على املستويين اإلقليمي والدولي؛ إال أنه 
ومع كل ذلك يسرني أن أعلن لكم أن بنك 
الخليج الدولي استطاع أن يحقق أداًء عامًا 

اتسم باملرونة والقدرة على التكيف مع 
مختلف التحديات.

األداء املالي
حقق بنك الخليج الدولي دخاًل إجماليًا بلغ قدره 300 مليون دوالر 

أمريكي خالل العام 2016 مقابل 308 مليون دوالر أمريكي في العام 
املالي السابق 2015م، ولكن مع ذلك استطاع البنك تسجيل زيادة 

نوعية في إجمالي دخل البنك تمّثلت في صيرفة الجملة األساسية 
وأنشطة أعمال الخزينة حيث سجل كل منها زيادة سنوية بنسبة 8,5 

باملائة و5,0 باملائة على التوالي. بلغ إجمالي مصروفات التشغيل 
219 مليون دوالر أمريكي مقابل 192,1 مليون دوالر أمريكي في 2015، 
حيث تعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى التكاليف املرتبطة بتنمية 
وبناء قدرات البنك التقنية وبخاصة تكاليف اهالك وصيانة أصول تقنية 
املعلومات التي تم تدشينها مؤخرًا، وارتفاع تكاليف املوظفين. بلغ 
صافي دخل البنك بعد استقطاع الضرائب 37,3 مليون دوالر أمريكي 
مقارنة مع 90,4 مليون دوالر أمريكي في العام املالي السابق، وقد 
جاء هذا االنخفاض متماشيًا مع التوقعات املالية؛ ومع أن العائد على 
حقوق امللكية جاء متواضعًا نسبيًا بسبب نموذج عمل البنك، وتوقع 
استمرار ذلك على املدى القصير، إال أن نتائج التركيز الحالي على بناء 

قدرات البنك سيسهم في تحسين العوائد املستقبلية، وإمكانية 
تحسن االيرادات بدرجة كبيرة والوصول إلى الدرجة املخطط لها في 

البنك لخدمة األفراد خالل عامين إلى ثالثة أعوام مقبلة. وانطالقًا 
من ريادة بنك الخليج الدولي بدأ البنك اعتبارًا من 1 يناير 2016 

بالتطبيق املبكر ملعيار املحاسبة الدولي رقم )9( املتعلق بمحاسبة 
املخصصات املالية، والذي سيصبح إلزاميًا اعتبارًا من األول من يناير 

2018؛ ونتج عن التطبيق املبكر للمعيار في العام 2016 زيادة في 
املخصصات بمقدار 68,7 مليون دوالر أمريكي تمت تسويتها في 

مقابل حقوق املساهمين؛ حيث تعزى هذه الزيادة في املخصصات 
إلى اعتماد منهجية استباقية للخسائر االئتمانية املتوقعة في حساب 

املخصصات غير املحددة.
إن العائد على حقوق املساهمين نسبي نظرًا للتغيير الحاصل على 
نمط عمل البنك واملتوقع أن يستمر على املدى القصير، غير أننا 
نتصور تحسن معدل العائد بدرجة كبيرة بعد أن يصل البنك الجديد 

للخدمات املصرفية لألفراد إلى نقطة التعادل املخطط لها خالل 
السنتين أو الثالث املقبلة.

استمر بنك الخليج الدولي في املحافظة على قوة مركزه املالي، فقد 
بلغ إجمالي قيمة األصول املوحدة 22,9 مليار دوالر أمريكي مقارنة مع 
24,2 مليار دوالر أمريكي في نهاية العام املالي السابق؛ حيث عكس 

حجم األصول مستويات عالية من السيولة؛ كما بلغ إجمالي قيمة 
النقد واألصول األخرى السائلة والودائع قصيرة األجل 8,4 مليار دوالر 

تمثل نسبة 36,9 باملائة من إجمالي األصول؛ متصدرًا في ذلك ما لدى 
البنوك األخرى من ودائع؛ كما بلغ إجمالي قيمة القروض والسلفيات 

9,7 مليار دوالر أمريكي في نهاية 2016 مقارنة مع 9,2 مليار دوالر 
أمريكي في نهاية العام املالي السابق.
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معالي جماز بن عبداهلل السحيمي
 رئيس مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية

التمويل
يستمد بنك الخليج الدولي تمويالته بصورة أساسية من ودائع عمالء 

الخدمات املصرفية والتي بلغ إجمالي قيمتها 13,45 مليار دوالر 
أمريكي في نهاية 2016، مما يعادل نسبة 84 باملائة من إجمالي 

ودائع البنك، وتتجاوز تلك الودائع بمقدار 1,4 ضعف من حجم القروض 
والسلفيات اإلجمالية. استطاع البنك أن يجمع تمويالت جديدة في 

عام 2016 من خالل إصدار سندات ممتازة بقيمة ملياري ريال سعودي، 
حيث تمت تغطية اإلصدار بما يزيد على القيمة املستهدفة، وهو 

اإلصدار األول والوحيد ملؤسسة مالية بالريال السعودي منذ سبتمبر 
2015؛ كما قام البنك خالل العام بترتيب قرض ُمجّمع من مصارف 

دولية بقيمة 300 مليون دوالر أمريكي؛ وباإلضافة إلى ذلك أصبح بنك 
الخليج الدولي أول مؤسسة غير سيادية من وسط وشرق أوروبا 

ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا يصدر سندات في العام 2017، وقد 
تمت تغطية هذا اإلصدار أيضًا من السندات املمتازة بقيمة 500 مليون 

دوالر ألجل خمس سنوات بأكثر من ضعفي القيمة املستهدفة.
رسخت ثقة العمالء واألطراف املتعاملة مع البنك قوته التمويلية 

مستندين في ذلك على متانة حقوق امللكية والوضع املالي للبنك 
وقدرته على تنويع مصادر التمويل من أجل تحقيق التمويل األنسب 
من حيث التكلفة؛ ووفقًا ملتطلبات اتفاقية بازل الثالثة بلغت نسبة 
مالءة الفئة األولى من رأسمال البنك ونسبة املالءة املالية الكلية 

16,8 باملائة و15,7 باملائة على التوالي في نهاية العام املالي 2016.
التصنيف االئتماني

أكدت وكاالت التصنيف االئتماني مجددًا ثقتها في متانة الوضع 
املالي لبنك الخليج الدولي خالل العام املالي 2016؛ فقد ثبتت وكالة 

“فيتش” خالل شهر ديسمبر تصنيفها لودائع البنك الطويلة األجل 
في درجة )-A(، كما ثبتت تصنيف الودائع القابلة لالستدامة في درجة 
)-bbb(، عزت “فيتش” هذا التصنيف إلى سياسة اإلقراض املتحفظة 

ومعايير االكتتاب في االستثمار التي يتبعها البنك. والى جودة 
ضوابط الحد من املخاطر، وجودة األصول مع التغطية الكافية ملخاطر 

السيولة املدعومة بأصول على درجة عالية من السيولة.
تم تثبيت خدمة “موديز” للمستثمرين خالل شهر نوفمبر 2016 

 )Prime2( لتصنيف االئتمان قصير األجل لبنك الخليج الدولي في درجة
والودائع طويلة األجل في درجة )Baa1(؛ وأشارت موديز إلى متانة 

رأسمال بنك الخليج الدولي وكفاية غطاء مخاطر السيولة والروابط 
القوية مع الدائنين وسالمة التوجه االستراتيجي العام للبنك.

وفي ضوء املناخ االقتصادي السائد وتحديات التصنيف االئتماني 
التي تتعرض لها املؤسسات املالية بصفة عاملة فإن تثبيت هاتين 

الوكالتين لتصنيفها للبنك يعتبر بمثابة شهادة مستقلة مهمة على 
استمرار قوة املركز املالي لبنك الخليج الدولي ونجاح اإلجراءات 

املتخذة خالل السنوات املاضية وجودة استراتيجيته الجديدة لألعمال.
التحول االستراتيجي

واصل البنك تحقيق تقدم ممتاز في تطبيق استراتيجية تحوله 
ليصبح مصرفًا دوليًا رائدًا للخدمات املصرفية في منطقة دول 

مجلس التعاون الخليجي وذلك باالستناد على خمس دعائم رئيسية 
هي:

الخدمات املصرفية بالجملة. 	•
عمليات الخزينة. 	•

الخدمات املصرفية لألفراد. 	•
إدارة األصول. 	•

الخدمات املصرفية االستثمارية. 	•
استطاع البنك خالل العام 2016 إحراز تقدٍم ملموٍس في تحقيق 
مجموعة من األهداف االستراتيجية من خالل التركيز على تطوير 
األعمال والعمليات التي شملت تكلفة التمويل، وتنويع مصادر 

املدخوالت، واستغالل نقاط القوة الرئيسة ومنها رأس املال 
البشري، والتميز في تقديم الخدمة، وتقنية املعلومات وكفاءة 

تكلفة التشغيل، كما شملت االستراتيجية استحداث خدمة 
املعامالت املصرفية الدولية عبر اإلنترنت للعمالء من الشركات، 

وإستكمال الخدمات املصرفية لألفراد لعامها األول من الخدمة بنجاح، 
وإعادة هيكلة أعمال إدارة األصول، وإعادة توجيه إدارة املؤسسات 

املالية كإدارة أعمال مساهمة في نمو إيرادات البنك.
مسيرة البنك

احتفل بنك الخليج الدولي في العام 2016 بذكرى مرور 40 عامًا على 
تأسيسه، حيث ُتشّكل هذه املناسبة حدثًا مهمًا في تاريخ البنك؛ 

فخالل العقود األربعة املاضية استطاع البنك تجاوز عدة أزمات 
اقتصادية ومالية عاملية، كما نجح البنك في عدم التأثر سلبًا بانهيار 

بعض األسواق املالية والتوترات الجيوسياسية على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي، وبالتالي نجح البنك في أن يتطور بثبات من 

بنك يدار بالقروض إلى منشأة متكاملة للخدمات املالية؛ وقد أتاحت 
احتفالية البنك بهذه املناسبة فرصة مثالية إلطالق هويته التجارية 
الجديدة والتي تتميز بقدرتها على تعزيز رؤية بنك الخليج الدولي 

وقيمه وثقافته وسمعته. وتعلن الهوية الجديدة بداية فصل جديد 
في مسيرة تحوله االستراتيجي.
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القدرة املؤسسية
تمثل الرغبة في بناء مؤسسة مالية مستدامة الهدف االستراتيجي 
الرئيسي لبنك الخليج الدولي؛ وبناء عليه واصل البنك خالل العام 
2016 تعزيز قدراته املؤسسية لدعم تحقيق استراتيجيته ومواصلة 

تنمية األعمال، وتحقيق فاعلية التكلفة التشغيلية، ولقد تمثلت جهود 
البنك في هذا اإلطار عبر تفعيل ما يلي:

التكامل بين كل من املوارد البشرية، واملنتجات، وإجراءات األعمال،   -
والنظم والتقنية في مختلف وحدات البنك.

تعزيز نظم الحوكمة املؤسسية لضمان مواصلة االلتزام بالقواعد   -
الرقابية املتغيرة.

التركيز على فاعلية إدارة املخاطر لضمان استمرار بنك الخليج   -
الدولي بالقوة واملنهجية واملرونة في مواجهة التقلبات املتزايدة 

في ظل األوضاع االقتصادية وظروف السوق.
القيادة

في ظل املتغيرات املتعددة التي واكبت العام املالي 2016 في عدة 
مجاالت، حدثت بعض التغييرات على املستوى القيادي للبنك في كل 

من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
استقال معالي األستاذ سليمان بن عبداهلل الحمدان، نائب رئيس   -
مجلس اإلدارة في شهر نوفمبر 2016م لظروف شخصية. وبهذه 
املناسبة يطيب للمجلس تجديد شكره الجزيل ملعالي األستاذ 

سليمان الحمدان إلسهاماته القيمة خالل فترة عمله باملجلس منذ 
العام 2009م. متمنين له كل النجاح في مسيرته املهنية.

تم انتخاب البروفيسور عبداهلل بن حسن العبدالقادر، والذي يعمل   -
عضوًا في املجلس منذ 2009، نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة خلفًا 

لألستاذ الحمدان.
انضم األستاذ عبد العزيز بن عبدالرحمن الحليسي لعضوية املجلس   -
في شهر نوفمبر 2016، والذي تولى قيادة البنك في منصب الرئيس 

التنفيذي في الربع األول 2016 وذلك خلفًا للدكتور يحيى عبداهلل 
اليحيى الذي غادر املنصب فيما ال يزال البنك يواصل االستفادة من 

خبرته الواسعة عضوًا في مجلس اإلدارة؛ ويعد األستاذ الحليسي 
من خيرة الكفاءات املصرفية في املنطقة بما يمتلكه من خبرات 

تراكمية على مدى أكثر من عقدين من العمل في القطاع املصرفي 
تنوعت بين عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(، 
باإلضافة إلى العديد من املؤسسات املالية املرموقة باململكة 

العربية السعودية.  

النظرة املستقبلية
مع أن املالمح األولية للعام املالي 2017 توحي بأنه سيكون عامًا آخرًا 

مفعمًا بالتحديات في ظل استمرار معظم الصعوبات التي واجهت 
املنطقة خالل 2016؛ غير أن التحسن الذي طرأ مؤخرًا على أسعار النفط 

وتكلفة التمويل؛ واإلصالحات االقتصادية وخطط التحول االقتصادي 
التي يتم تطبيقها في مختلف دول املنطقة، والتوجهات في إقامة 
مجموعة اقتصادية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تنبئ كلها 

بآفاق إيجابية ملستقبل املنطقة بصفة عامة وللخدمة املصرفية بصفة 
خاصة بمشيئة اهلل؛ ومن هنا تأتي أهمية استمرار بنك الخليج الدولي 

في تنفيذ وتطوير استراتيجيته التي أرساها خالل السنوات املاضية 
والتي من شأنها املساهمة في التكّيف مع املعايير االقتصادية 

العاملية واالقليمية الجديدة مما يعزز قدرة البنك ومجلس إدارته على 
التعامل مع كافة التحديات املستقبلية ومواصلة تحقيق الغايات 
االستراتيجية واألهداف الطموحة ألعمال البنك بما يتمتع به من 

طاقات وما يتحلى به من ثقة وتصميم.
شكر وتقدير

في الختام، يسرني نيابة عن مجلس اإلدارة، أن أعبر عن خالص الشكر 
والتقدير على ثقة ودعم املساهمين، والوالء غير املحدود من العمالء، 
والتشجيع املستمر والتعاون من كافة األطراف الداعمة في القطاعين 

العام والخاص؛ كما يود مجلس إدارة بنك الخليج الدولي أن يعرب 
عن خالص امتنانه وتقديره ملا يحظى به البنك من مشورة وتوجيه 
مستمرين من قبل الهيئات الرقابية واإلشرافية في مختلف الدول 

التي يزاول فيها البنك أعماله؛ كما يطيب لنا أن ننتهز هذه الفرصة 
لكي نشيد بشركاء النجاح الداخليين في مختلف إدارات البنك وبجميع 

منسوبيه ملا أظهروه طوال العام املالي املنصرم من التزام كبير 
واحترافية عالية كان لهما بالغ األثر في تبني عملية التغيير وتنفيذ 
التحول االستراتيجي متطلعين الستمرار ذلك العطاء في السنوات 

املقبلة. 
       

  
جماز بن عبداهلل السحيمي

رئيس مجلس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة )تتمة(
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واصل البنك تحقيق تقدم ممتاز في 
تطبيق استراتيجية تحوله ليصبح 

مصرفًا دوليًا رائدًا للخدمات املصرفية 
في منطقة دول مجلس التعاون 

الخليجي وذلك باالستناد على خمس 
دعائم رئيسية هي: الخدمات املصرفية 

بالجملة، عمليات الخزينة، الخدمات 
املصرفية لألفراد، إدارة األصول، 
الخدمات املصرفية االستثمارية.
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تعزز النمو االقتصادي بفضل انتعاش اقتصاد 
الدول املتقدمة وتحسن التوقعات بشأن 
اقتصادات الدول الناشئة والنامية. وأدى 

تحسن أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط 
االقتصادية واملالية في دول مجلس التعاون 

الخليجي، في حين شرعت هذه الدول في 
إجراء إصالحات هيكلية غير مسبوقة للحد 

من االعتماد على النفط. ومع ذلك، تستمر 
عوامل املخاطر السياسية واالقتصادية 

واملالية في التأثير على االتجاهات العامة 
للمستثمرين الدوليين من بينها السياسات 

النقدية املشددة وتوجهات السياسة 
االقتصادية في الواليات املتحدة، في حين 

خيمت على التوقعات املستقبلية بشأن 
سوق النفط املنافسة الناشئة من املصادر 

غير التقليدية للطاقة.
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نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي (٪)

 االقتصادات
املتقدمة

 األسواق الناشئة
واالقتصادات النامية

العالم

مصدر البيانات: صندوق النقد الدولي

استعراض الوضع 
االقتصادي 2016

االتجاهات الرئيسية 2016 
يستمر التثاقل في اتجاهات النمو االقتصادي في 2016، بفعل  	•

الركود التجاري، وضعف االستثمار، واالنخفاض في أسعار السلع، 
وعدم التقين من السياسات املقرونة بتصاعد املخاطر السياسية.

كان للتطورات السياسية تأثيرها الكبير على النمو االقتصادي  	•
العاملي. فقد ترتب على ذلك تنامي التوجهات الشعبوية املناهضة 

لحكم املؤسسات والعوملة، نتيجة التصويت ملصلحة خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي )بريكست( وانتخاب املرشح 
الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للواليات املتحدة األمريكية.

في دول االقتصادات املتقدمة، ارتدت األنشطة االقتصادية في  	•
الواليات املتحدة األمريكية إلى حالتها الطبيعية، ولكنه ظل دون 

التوقعات في دول أخرى وبخاصة منطقة اليورو.
وعلى الرغم من أحوال عدم التيقن املرتبط بالتصويت لصالح  	•

البريكست في يونيو 2016، لم يشهد اقتصاد اململكة املتحدة 
سوى تباطؤ معتدل، مدعومًا باعتماد سياسات مالية ونقدية مقرونة 

بانخفاض حاد في قيمة الجنيه اإلسترليني.
في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، بقيت مستويات النمو  	•

اإلجمالية بوتيرة ثابتة بصورة عام على الرغم من التفاوت الكبير 

بين اقتصاد الدول. سمحت السياسات املالية والنقدية لإلقتصاد 
الصيني بالتوسع بوتيرة سريعة في حين شهد عدد آخر من 

االقتصادات الكبيرة تباطؤا وبخاصة الهند والبرازيل واملكسيك. 
كما شهدت الدول املصدرة للبترول أيضًا ظروفًا غير مواتية وسط 

تدني أسعار النفط وتحديات حركة الطلب على الواردات.
سجلت معدالت التضخم في االقتصادات املتقدمة ارتفاعا طفيفا  	•

في 2016 إلى نحو 0,7 باملائة مقارنة بنسبة 0,3 باملائة والتي 
سجلت في العام السابق بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. 
كما سجل التضخم في األسواق الناشئة والنامية تراجعا هامشيا 

من 4,7 باملائة إلى 4,5 باملائة، على الرغم من تصاعد ضغوط 
األسعار في الصين في أعقاب خفض الطاقة اإلنتاجية من الصلب 

وارتفاع أسعار السلع.
شهدت أسواق الطاقة عامًا حافاًل باالضطراب، حيث أدت املنافسة،  	•

ووفرة اإلمدادات، وضعف الطلب إلى انخفاض األسعار في بداية 
العام. غير أن تحواًل طرأ على املعطيات األساسية وسمح، مقرونًا 

باتفاق الدول املنتجة من منظمة أوبيك وخارجها بخفض االنتاج 
األمر الذي أدى إلى انتعاش أسعار النفط لترتفع إلى أكثر من حاجز 

50 دوالرا للبرميل منذ النصف الثاني من 2016.
ارتفعت أسعار الفائدة العاملية في النصف الثاني من العام ال سيما  	•

بعد تصويت بريطانيا الخروج من اإلتحاد األوروبي، والتصريحات 
املتشددة التي صدرت عن االحتياطي الفيدرالي األمريكي، 

وسياسة التحفيز واالنفاق التي يعتمدها البنك املركزي األوروبي. 
في ديسمبر2016، عمد االتحاد الفيدرالي األمريكي إلى رفع سعر 

الفائدة إلى 0,75 باملائة في حين ظل موقف السياسة النقدية بوجه 
عام دون تغيير في االقتصادات املتقدمة األخرى. وفي األسواق 

الناشئة واالقتصادات النامية تباينت الظروف املالية. فقد ارتفعت 
أسعار الفائدة طويلة األجل على السندات بالعملة املحلية في 

األسواق الناشئة في أوروبا وأمريكا الالتينية، إلى جانب تشديد 
السياسة النقدية في املكسيك وتركيا. بينما قامت كل من 

البرازيل والهند وروسيا بخفض أسعار الفائدة.
سادت التقلبات أسواق العمالت والصرف األجنبي خالل العام، حيث  	•

سجل الجنية اإلسترليني االنخفاض األكبر بين العمالت الرئيسية 
في رد فعل على التصويت على الخروج من اإلتحاد األوروبي. وفي 

هذه األثناء ارتفع مؤشر الدوالر األمريكي بنسبة 3,6 باملائة في 
2016 لينهي السنة عند 102,2، يعزى ذلك في انعكاس عدد من 

العوامل من بينها عدول اإلحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية 
التوسعية وضعف اليورو. وعلى الرغم من ذلك حافظت عمالت 

األسواق الناشئة على مستويات مناسبة نسبيًا خالل 2016.

التطورات في العالم
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صادرات البضائع والحساب الجاري

 ميزان الحساب الجاري/إجمالي الصادرات
الناتج املحلي اإلجمالي
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أداء سوق األوراق املالية

إجمالي الرسملة في 
أسواق األوراق املالية 

الخليجية

مؤشر مورجان ستانلي 
ألسواق دول مجلس 

التعاون الخليجي
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التطورات في العالم )تتمة(

التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي
واصلت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التكييف مع فترة 
االنخفاض الطويلة في أسعار النفط، وهي تعكف اآلن على إحداث 

تعديالت هامة في السياسات تشمل مجموعة من إجراءات خفض 
االنفاق وزيادة اإليرادات.

مصدر البيانات: صندوق النقد الدولي وبلومبيرج
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التوقعات املستقبلية العاملية ولدول مجلس التعاون
على الصعيد العاملي

تحسنت التوقعات بشأن النمو العاملي، فقد توقع صندوق النقد  	•
الدولي أن يصل متوسط النمو العاملي إلى 3,4 باملائة في 2017، 

مدعومًا بانتعاش معتدل في االقتصادات املتقدمة واستقرار 
في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، وذلك بعد الخضوع 

لتعديالت كبيرة بسبب تباطؤ نمو التجارة وضعف أسعار السلع 
األساسية.

يبدو أن االنكماش املتسلسل قد انقلب، وهناك توقعات متزايدة  	•
بتضخم واسع النطاق سينشأ عن أسواق العمل املحكمة، 

وتحسن أسعار الطاقة، واالرتفاع املحتمل في اإلنفاق املالي.
وعلى الرغم من تحسن الظروف الدولية فإن التوقعات االقتصادية  	•

مازالت تكتنفها أحوال عدم اليقين بسبب العوامل التالية:
صعود التيارات الشعبوية وسط تنامي املشاعر املناهضة   -

ملؤسسات الحكم التقليدية والعوملة وعلى وجه الخصوص 
في االقتصادات املتقدمة. أدى هذا التحول حتى اآلن إلى قرار 

اململكة املتحدة بالخروج عن اإلتحاد األوروبي؛ وانتخاب دونالد 
ترامب رئيسًا للواليات املتحدة األمريكية؛ وصعود الحركة 

الشعبوية في أوروبا.
العواقب املجهولة للتحوالت املحتملة في االقتصاد األمريكي،   -
والسياسات املتعلقة بالتجارة والشئون الخارجية في ظل إدارة 

الرئيس دونالد ترامب، حيث من املحتمل أن يؤدي ذلك إلى إثارة 
اضطرابات مالية واقتصادية في العالم وبوجه خاص في األسواق 

الناشئة.
سوف تستمر التوقعات بشأن تفكك منطقة اليورو، بافتراض   -
التحسن في مواقف املرشحين الشعبويين قبل استحقاقات 

انتخابية هامة في 2017، من بينها اإلنتخابات الرئاسية في 
فرنسا؛ واإلنتخابات النيابية والرئاسية في أملانيا؛ واإلنتخابات 

العامة في هولندا.
بقاء تأثير “بريكست” االقتصادي واالجتماعي والسياسي على   -
كل من اململكة املتحدة واإلتحاد األوروبي غير واضح املعالم 

واستمراره مفتوحًا للنقاش.
تحسنت التوقعات االقتصادية في الصين، مدعومة بسياسة   -

التحفيز، غير أن مسار النمو يبقى عرضة للمخاطر في ظل تزايد 
نسبة الديون واستمرار التدفقات الصادرة لرأس املال.

دول مجلس التعاون الخليجي
تقلصت التقلبات في أسعار النفط منذ اتفاق الدول املنتجة من  	•

منظمة أوبيك وخارجها في خفض االنتاج في نوفمبر 2016. ونتيجة 
لذلك، تحسنت احتماالت النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، 
حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط الناتج املحلي 

اإلجمالي الحقيقي إلى 2,5 باملائة في 2017.
ظهور املنافسة من مصادر الطاقة غير التقليدية مدفوعة بانخفاض  	•

األسعار لفترة طويلة، واستمرار أحوال عدم اليقين على الصعيد 
الدولي، وإقبال دول مجلس التعاون على مسار غير مسبوق من 
اإلصالحات الهيكلية، مع تبني اململكة العربية السعودية لرؤية 
العام 2030 وخطة التحول الوطني الرائدة في عملية التغيير في 

املنطقة.
على الرغم من التدهور الحاد في املعطيات االقتصادية، فإنه من  	•

املرجح أن تتعزز ثقة املستثمرين في اقتصادات دول مجلس 
التعاون مع استمرار حكومات هذه الدول في مسعاها لتطبيق 

اإلصالحات الهيكلية واملالية، وخصخصة أصول القطاع العام، 
وتحسين الكفاءة االقتصادية وخفض الدعم، مع تعزيز دور القطاع 

الخاص بهدف تجديد نموذج النمو التقليدي.
تستفيد عملية االصالح هذه من الدعم الناتج عن انخفاض مستويات  	•

الدين العام والوفرة الكبيرة في السيولة املالية. غير أن من 
املتوقع أن يسجل االقتراض السيادي ارتفاعًا حادًا حيث يتزايد 

اعتماد دول الخليج على املصادر الخارجية لتمويل العجوزات املالية 
ودعم عملية االصالح االقتصادي.

على الرغم من أن عالقة األوضاع االقتصادية واملالية بتقلبات أسعار  	•
النفط ما زالت تشكل عامل ضغط على النظم املالية اإلقليمية، 

فإن بنوك دول مجلس التعاون تظل مهيأة تمامًا ملواجهة التقلبات 
على املدى القصير.

على الرغم من الصعوبات االقتصادية، ظلت حكومات دول مجلس  	•
التعاون متمسكة بتثبيت عمالتها إلى الدوالر األمريكي. وكان 

تثبيت عمالت هذه الدول إلى الدوالر قد تجاوز في السابق ظروفا 
أشد صعوبة.

تزايد نشاط سوق رأس املال لتلبية االحتياجات إلى التمويل وسط  	•
التدني في أسعار النفط. وارتفعت إصدارات الدين في دول مجلس 
التعاون حيث اتخذت شكل السندات التقليدية في أغلب األحوال. 
ومن املرجح أن يتواصل هذا التوجه في حين يتوقع أيضا أن تزيد 

إصدارات الصكوك.
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تقرير اإلدارة

يسلط تقرير اإلدارة الضوء على 
التطورات الرئيسية التي تمت في 

املجموعة خالل العام املاضي.
شهد عام 2016 إطالق منتجات وخدمات 

جديدة، ومزيدًا من التركيز والنجاح في 
بيع هذه الخدمات واملنتجات )الى جانب 

املنتجات والخدمات الحالية( لقاعدة 
متنامية من العمالء، وضخ استثمارات 

جديدة في التكنولوجيا للمساعدة على 
تنشيط األعمال، إلى جانب زيادة التركيز 
على فعالية التكلفة والرقابة التشغيلية؛ 

وتجديد الثقافة بما يكفل تحسين التعاون 
ومستويات اإلدراك واملرونة والنزاهة، 
مع تركيز مماثل على االلتزام الصارم 

بأعلى معايير السلوك األخالقي.

وكان التطور األبرز خالل العام هو إطالق الهوية الجديدة لبنك الخليج 
الدولي. وقد جاء هذا التطور متوجًا لـ40 عامًا من النمو املتواصل 

واإلنجازات، دأب بنك الخليج الدولي خاللها على إحراز التقدم والتحلي 
بروح االبتكار. تتجسد كل هذه النجاحات اآلن في الهوية الجديدة 
للبنك، وهي مصممة للتعبير عن طموحنا اإلستراتيجي في دول 

مجلس التعاون الخليجي وما خلفها. كذلك احتفلنا بذكرى مرور 40 
عامًا على تأسيس البنك، عبر تنظيم برامج من الفعاليات الداخلية 
والخارجية، عالوة على التركيز على مبادرات املسئولية االجتماعية. 

الخدمات املصرفية بالجملة
واصلت مجموعة الخدمات املصرفية بالجملة في بنك الخليج الدولي 

خالل العام 2016 إحراز التقدم باتجاه تطبيق استراتيجيتها القائمة على 
العالقات. ومن التطورات الرئيسية بهذا الخصوص استحداث الخدمات 
املصرفية العاملية عبر اإلنترنت )GTB(، مع توفير حلول أولية تشمل 

إدارة النقد وخدمات تمويل التجارة. وهذه الخدمة الجديدة مدعومة 
ببوابة رقمية وفريق مبيعات متخصص باإلضافة إلى فرق متخصصة 

في دعم املنتجات.
ومن التطورات الهامة األخرى أيضًا تّحول املجموعة من دورها التاريخي 
كوحدة دعم لتصبح خط أعمال مدرًا للدخل. وسوف تقوم املجموعة 
بتعزيز وتعميق عالقاتها القائمة مع املؤسسات املالية بما في ذلك 

الكيانات الحكومية والبنوك وغيرها من الوسطاء، واملستثمرين 
بمختلف مناطق أعمال بنك الخليج الدولي؛ وتأسيس عالقات جديدة 

مع املؤسسات املالية املحلية واإلقليمية والدولية.
قام بنك الخليج الدولي أيضًا بتعزيز وجوده املتنامي من خالل فروع 

الخدمات املصرفية للشركات لخدمة عمالئه بكل من املنطقة الشرقية 
والوسطى والغربية في اململكة العربية السعودية؛ وشهد نجاح 

أول عام كامل من عمليات فرع أبوظبي للخدمات املصرفية بالجملة 
ومكتب دبي التمثيلي. وقد أسهمت هذه املكاتب في نمو قاعدة 

عمالء البنك بنسبة 15 باملائة خالل 2016.
وإلى جانب املعامالت املشتركة، نجحت الخدمات املصرفية بالجملة 

خالل العام في إبرام عدد من املعامالت في اململكة العربية 
السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى. ومن أبرز صفقات 
التمويل التقليدية واملتوافقة مع الشريعة التي أنجزها البنك خالل 

العام ما يلي:
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األستاذ عبدالعزيز الحليسي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، 

بنك الخليج الدولي

اململكة العربية السعودية
قام البنك بدول املرتب الرئيسي املفوض واملمول والطرف  	•
املقابل للتحوط في تسهيالت إجارة بقيمة 664 مليون دوالر 

أمريكي مدتها 12 عامًا لتوفير تمويل جزئي لعقد إجارة تشغيلية 
للخطوط الجوية السعودية لتملك 8 طائرات ايرباص 330A عن 

طريق شركة “إنترناشيونال إير فاينانس كوربوريشن”.
قام البنك بدور املرتب لتسهيالت بقيمة 4,7 مليار دوالر أمريكي  	•

ملدة 7 سنوات إلعادة تمويل املديونية املستحقة على شركة 
ينبع أرامكو سينوبك )ياسرف(، باململكة العربية السعودية.
قام البنك بدور املمول الحصري لقرض بقيمة 80 مليون دوالر  	•

أمريكي لشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( لتسهيل دخولها 
سوق محطات التزود بالوقود بالتجزئة في اململكة العربية 

السعودية.
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

قام البنك بدور املنسق الدولي، واملرتب الرئيسي املفوض  	•
واملمول لتسهيالت بقيمة 1,5 مليار دوالر أمريكي لتوفير تمويل 

جزئي ملشروع الخط السادس لتوسعة شركة أملنيوم البحرين 
)ألبا(، ويعتبر هذا التمويل أكبر صفقة قرض للشركات في تاريخ 

البحرين.
قام البنك بدور املرتب الرئيسي املفوض، واملقرض، ووكيل  	•

التسهيالت، ووكيل الضمان لتسهيالت مضمونة بقيمة 121,5 
مليون دوالر أمريكي مدتها خمس سنوات إلعادة تمويل اثنين من 

ناقالت النفط العمالقة للشركة العمانية للنقل البحري.
قام البنك بدور املرتب الرئيسي املفوض، ووكيل الضمان  	•

والتسهيالت لقرض بقيمة 570 مليون دوالر أمريكي هو األول من 
نوعه للشركة القابضة للنفط والغاز في مملكة البحرين.

قام البنك بدور املستشار املالي ووكيل التسهيالت لقرض  	•
لشركة توسعة غاز البحرين الوطنية بقيمة 515 مليون دوالر 

أمريكي أسهمت به مجموعة من البنوك اإلقليمية.
كما حصل فرع نيويورك على استثمار أمريكي مؤسسي كبير في 
صندوق فرص االستثمار في األسواق الناشئة الرئيسي الذي يديره 

البنك؛ وسجل معدالت قياسية في حجم التمويل على الرغم من حدة 
املنافسة وتحديات الصعوبات اإلقتصادية. وإلى ذلك واصلت خدمات 

بنك الخليج الدولي املتوافقة مع الشريعة، توفير الدعم ملختلف 
وحدات األعمال بالبنك عبر هيكلة وتنفيذ عدد من املعامالت الجماعية 
والثنائية املتوافقة مع الشريعة من بينها إصدارات إقليمية للصكوك. 
وإلى جانب ذلك أنشأت الخدمات املتوافقة مع الشريعة منصة لتداول 

السلع على اإلنترنت خالل العام وعززت مجموعة منتجات البنك 
املتوافقة مع الشريعة لتلبية الطلب املتزايد من العمالء.

إدارة األصول
من التطورات االستراتيجية خالل العام، قرار زيادة قدرات بنك الخليج 
الدولي في إدارة األصول من خالل شركة جي آي بي كابيتال، الذراع 

االستثمارية للبنك والتي يقع مقرها في اململكة العربية السعودية. 
و قامت جي آي بي كابيتال باستقطاب عدد من املهنيين من ذوي 

الكفاءات العالية في إطار سعيها لتنمية قدرات أعمالها في إدارة 
األصول في اململكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون 

الخليجي بتطوير محفظة من املنتجات التي من شأنها أن تلبي 
احتياجات العمالء في املنطقة. ويتعزز هذا املسعى باالستفادة من 

قدرات إدارة األصول لبنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( املحدود، 
الذي يشكل أحد األعمدة الرئيسية ألعمال إدارة األصول في املجموعة، 

ويوفر ميزة إستراتيجية من منظور رؤيته الدولية. سوف يتم إطالق 
املنتجات بصورة تدريجية، مع التركيز أواًل على خدمات إدارة املحافظ 

االستثمارية وفق تقدير البنك في مجال األسهم، يتبع ذلك إطالق 
أدوات الدخل الثابت. وبالتزامن مع نجاح صندوق فرص االستثمار 

في األسواق الناشئة، سوف يواصل بنك الخليج الدولي )اململكة 
املتحدة( املحدود تطوير منتجات جديدة، من بينها صندوق مبتكر 

لتمويل التجارة.
جي آي بي كابيتال

شهدت شركة جي آي بي كابيتال عامًا آخر من األداء القوي على خلفية 
التباطؤ في أنشطة أسواق املال. واصلت إدارة أسواق رأس املال 

النجاح في إتمام املعامالت والحصول على حصص جديدة خالل 2016، 
وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها صناعة االستثمارات املصرفية، 
فقد شهدت إدارة أسواق رأس املال عامًا قياسًا حيث أنجزت خمسة 

معامالت وتم تصنيفها في املرتبة األولي في السوق املحلية 
السعودية والسابعة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فيما 

يتعلق بإصدار الصكوك. بينما نجحت إدارة املشورة في إكمال عدد من 
تفويضات ترتيب الديون إضافة تفويضات إعادة الهيكلة.

وسعت إدارة أسواق رأس املال قاعدة عمالئها في 2016، التي تشمل 
عمليات الدمج واالستحواذ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، 

واستشارات التثمين. وتضم قائمة العمالء الجدد الهيئة العامة للطيران 
املدني للمساعدة املتعلقة بتخصيص عدد من املطارات في اململكة، 

وشركة لتأجير املعدات الكبيرة لبيع حصة أغلبية املساهمين. وفي 
وقت سابق من مطلع عام 2016، أكملت إدارة أسواق رأس املال 

عملية طرح خاصة لحصة أسهم أقلية في مستشفيات املانع العامة، 
اشترتها شركة سنابل لالستثمار، إلى جانب بيع حصة أسهم أقلية في 

أسواق بن داود لبنك انفستكورب.
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وخالل أحد أكثر األعوام نجاحًا، أقفلت إدارة رأس املال املدين العديد 
من املعامالت من بينها إصدار صكوك بقيمة 1 مليار ريال سعودي 
مدتها 5 سنوات لشركة روابي فاليانس للخدمات البحرية، وإصدار 
من الصكوك بقيمة 1,5 مليار دوالر أمريكي مدته 5 سنوات للبنك 

اإلسالمي للتنمية )يستحق في مارس 2021(، وسندات بقيمة 
ملياري ريال سعودي مدتها 5 سنوات لبنك الخليج الدولي، وإصدار من 

الصكوك غير القابلة لالستدعاء بقيمة ملياري ريال سعودي مدتها 10 
سنوات لبنك الجزيرة، حيث قامت جي آي بي كابيتال بدور املتعهد 

الحصري إلدارة اإلصدار، وإصدار آخر من الصكوك بقيمة 1,5 مليار دوالر 
أمريكي مدته 5 سنوات للبنك اإلسالمي للتنمية )يستحق في 

ديسمبر 2021(.
أكملت إدارة تقديم االستشارات تسهيالت مشتركة بلغت قيمتها 

1,5 مليار دوالر أمريكي تم ترتيبها لتوفير جزء من تمويل تشييد الخط 
السادس في مشروع توسعة شركة أملنيوم البحرين )ألبا(، كما تمت  

إعادة جدولة قروض مصرفية لشركة كيمائيات امليثانول )كيمانول(، 
وتمويل عملية استحواذ تم ترتيبها لبنك رئيسي لالستثمار في مملكة 

البحرين.
قامت جي آي بي كابيتال في عام 2016 بتأسيس قسم إلدارة األصول 

لتعزيز قدراتها وتوطيد وضعها في السوق؛ وهي خطوة رئيسية في 
االستراتيجية املتوسطة املدى الرامية إلى تحول الشركة إلى شركة 

استثمارية متكاملة الخدمات في اململكة. وسوف تساعد إدارة 
األصول في خفض التقلبات في اإليرادات باستحداث مصادر للدخل 

السنوي.
بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( املحدود

سجل بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( املحدود في عام 2016 
أداًء جيدًا بشكل عام ، فيما يتعلق بكل من عمليات الخزينة وأعمال 

إدارة األصول. حيث حظيت املنتجات املقدمة في هذين املجالين 
بتقدير عالي من العمالء. تأثرت أعمال األسهم الدولية السلبية، التي 

تشكل غالبية األصول تحت اإلدارة بتزايد التقلبات في أسواق األسهم 
الدولية. ونتيجة لذلك ظل الدخل في مستويات طبيعية، إال أن أخطاء 
املتابعة بقيت منخفضة على نحو استثنائي. وارتفعت قيمة إجمالي 

األصول تحت اإلدارة من 12,2 مليار دوالر أمريكي في نهاية 2015 إلى 
12,9 مليار دوالر أمريكي في نهاية العام.

حقق صندوق فرص األسواق الناشئة الرئيسي في بنك الخليج الدولي 
)اململكة املتحدة( املحدود عائدات بنسبة 438 باملائة )صافية من 

الرسوم( خالل 2016. تحققت هذه النتيجة بمستوى منخفض من 
التقلبات، مع محافظة الصندوق على أفضل نسبة “شارب” في 
فئته والتي بلغت 1,9 منذ إطالقه في 2010، بحسب تأكيد مجلة 

“يوروهيدج”. كما بلغ متوسط صافي الدخل السنوي للصندوق منذ 
إطالقه 6,85 باملائة. وأدى هذا السجل التاريخي القوي )في تحقيق 

العائدات املرجحة للمخاطر( إلى تدفقات واردة خالل العام من العديد 
من املستثمرين من املؤسسات في آسيا، والشرق األوسط، وشمال 

أفريقيا، وإلى زيادة األصول تحت اإلدارة بأكثر من نسبة 40 باملائة.
وفي تطور مبتكر، قام بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( 

املحدود بإنشاء صندوق داخلي لتمويل التجارة بمحفظة تجريبية قدرها 
25 مليون دوالر أمريكي. وبناءًا على نجاحها األول في توفير عائدات 
أكبر بكثير من صناديق سوق املال وبمستوى معتدل من املخاطر، 

تم الحصول على املوافقة على املحفظة كصندوق خارجي خالل 2017. 
وسوف يقوم هذا الصندوق لتمويل التجارة، وهو من أوائل الصناديق 

من نوعها، بكل من العمليات التقليدية واملتوافقة مع الشريعة.

الخدمات املصرفية لألفراد
حققت خدمات بنك الخليج الدولي املصرفية لألفراد التي تم إطالقها 
تحت العالمة التجارية “م” – أول بنك رقمي في العالم متوافق مع 
الشريعة – نموًا قويًا في األداء في كامل عامها األول من العمليات، 
ونجحت في تحقيق أهدافها السنوية بحلول الربع الثالث على الرغم 

من الظروف الصعبة في السوق. كان الهدف األساسي للخدمات 
املصرفية لألفراد خالل 2016 هو تحقيق نمو سريع واكتساب مكانة 

مرموقة عبر تقديم الخدمات التي تتميز بالبساطة والسرعة واملوثوقية 
مع التركيز على االدخار وأفضل األسعار في السوق.

وخالل العام ضمنت خدمة “م” لنفسها وضع أفضل بنك في 
معدالت اإلدخار في اململكة العربية السعودية، بتوفير الخدمات 

للجميع عبر كل شرائح السوق. وقد تحقق هدف بناء محفظة قوية 
من املطلوبات، مع التركيز بوجه خاص على عروض “م” من ودائع 

املرابحة في سوق اإلقراض. هذه العروض فريدة من نوعها في السوق 
من حيث أنها توفر إمكانيات إلجراء عمليات متكاملة ومباشرة عبر 

اإلنترنت لشراء وبيع السلع لتكوين ودائع إسالمية هي األولى من 
نوعها في السوق في مجال الخدمات املصرفية اإلسالمية.

تواصل خدمة “م” عرض تشكيلة واسعة من املنتجات املصرفية بما 
في ذلك بطاقتها الشهيرة املتعددة العمالت )تضم أربع عمالت في 

بطاقة واحدة(، والبطاقة االئتمانية البالتينية، والقروض الشخصية، 
وحساب الحزمة الواحدة الذي يجمع بين مزايا الحساب الجاري وحساب 

التوفير، إضافة إلى ودائع املرابحة. تم تنظيم حملة واسعة على 
اإلنترنت طوال العام لزيادة الوعي بالعالمة التجارية والتروجي للخدمات. 

ن  كما أن الوجود النشط في فضاء وسائل التواصل االجتماعي مكَّ
“م” من مضاعفة العدد من الجمهور الذي تصله من خالل قنوات مثل 

فيسبوك وتويتر ولينكدان وانستجرام. 
الخزينة واالستثمارات

واصلت أعمال الخزينة األساسية في بنك الخليج الدولي التي تدار من 
مملكة البحرين واململكة العربية السعودية وأبوظبي ولندن تحقيق 

أداء قوي خالل 2016. وبناء على األسس الراسخة التي تم إرسائها خالل 
العامين املنصرمين، قام هذا القسم باالستثمار في الكوادر البشرية 

واألنظمة لتعزيز نطاق وجودة الخدمات التي يقدمها للعمالء. تم 
توسيع فرق العمل في مملكة البحرين واململكة العربية السعودية 

وأبوظبي، في حين أن إدخال األنظم الجديدة ساهم بشكل كبير في 
تقليل الوقت الالزم لطرح منتجات جديدة في السوق. .

وفي مواجهة الصعوبات االقتصادية املتزايدة، تبنى بنك الخليج 
الدولي نهجًا استباقيًا مرنًا، باملشاركة مع العمالء لتلبية احتياجاتهم 
مع اعتماد الحلول املالئمة للتحوط وزيادة العائدات. وبهذا الخصوص 

واصل مكتب خدمات العمالء تطوير وتنويع خدماته، في حين تم 
استحداث قدرات تحليلية جديدة لتعزيز الفهم ألعمال العمالء بغية 

تلبية احتياجاتهم.

تقرير اإلدارة )تتمة(
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وخالل العام قامت وحدة الخزينة بزيادة عدد حلول الخزينة التقليدية 
واملتوافقة مع الشريعة املعدة حسب الطلب حتى يمكن من خاللها 

زيادة عمليات البيع املتبادل مع أعمال خدمات التجارة املصرفية، 
وتماشيًا مع إلتزامه بأعلى معايير حوكمة الشركات وأفضل املمارسات 

الدولية، اعتمد بنك الخليج الدولي اإللتزام املبكر لضوابط تنظيم 
البنية األساسية للسوق األوروبية “EMIR” التي تضع القواعد 

ملشتقات السوق املوازية، والطرف املقابل املركزي ومستودعات 
التجارة.

ظل وضع التمويل في بنك الخليج الدولي قويًا خالل 2016، في مؤشر 
على استمرار الثقة التي يحظى بها البنك من جانب العمالء واألطراف 

املقابلة. ونجحت الخزينة في استقطاب عمالء جدد وودائع جديدة 
نت اإلدارة والتخصيصات  لدعم النمو في محفظة قروض البنك. ومكَّ

التكتيكية مقرونة بنهج انتهاز الفرص والعزوف عن املخاطر وأيضًا 
نت بنك الخليج الدولي من التعامل بنجاح مع التقلبات في السوق  مكَّ

خالل العام، وزيادة النمو في محفظة االستثمارات، وهي تتألف من 
سندات وصكوك عالية التصنيف صادرة عن حكومات ومؤسسات مالية 

وشركات. وتم تعديل تركيبة محفظة السيولة على ضوء التغير في 
ظروف السوق والتوجيهات الرقابية دون تخفيض في مستوى الجودة.

تقدير الصناعة املصرفية
حصل األداء القوي ألعمال البنك على املزيد من التقدير خالل العام 
بحصول البنك على املزيد من جوائز الصناعة املصرفية ومن بينها 

حصول بنك الخليج الدولي على جائزة “البنك األكثر أمانًا في البحرين” 
من مجلة “جلوبال فاينانس” العاملية. كما حصدت جي آي بي كابيتال 

أربع جوائز: هي جائزة “أفضل إصدار للصكوك” و“أفضل تسهيالت إجارة 
مشتركة” ضمن جوائز مؤسسة “إيميا فاينانس”. وجائزة “أفضل بنك 
في الشرق األوسط” و“أفضل بنك استثماري في البحرين” من مجلة 

“جلوبال فاينانس”. وحصل بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( 
املحدود على جائزة “أفضل مدير إقليمي لألسهم خالل العام” 

وجائزة “أفضل مدير لألصول في البحرين خالل العام” في حفل جوائز 
“جلوبال انفستور/ اي اس اف”. وباإلضافة إلى ذلك حصل صندوق 

فرص األسواق الناشئة التابع لبنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( 
املحدود على جائزة أفضل “صندوق تحوط” في جوائز األداء املتميز 

إلدارة صناديق االستثمار على مستوى الشرق األوسط. كما تم 
ترشيحه أيضا لجائزة يوروهيدج.

إدارة املخاطر 
استمر التركيز خالل 2016 على إدارة التأثير على املستوى املقدر 

للمخاطر في البنك الناجم عن التغيرات االقتصادية وظروف السوق 
الناتجة عن االنخفاض الحاد في أسعار النفط مما أدى إلى ضغوط 

في السيولة وتراجع في اإلنفاق الحكومي في مختلف دول مجلس 
التعاون الخليجي. بهذا الخصوص قام بنك الخليج الدولي بتشكيل 
لجنتين على مستوى اإلدارة هما: )لجنة اإلئتمان( وتجتمع مرة في 
كل أسبوع للمراجعة والتصديق على التعرضات االئتمانية الجديدة 
والتجديدات للعمالء وأنشطة الخدمات املصرفية بالجملة، و)لجنة 

االستثمار( وتجتمع شهريًا ملراجعة وضع املحافظ االستثمارية في 
البنك ومراقبة وضع السيولة. وباإلضافة إلى ذلك قام بنك الخليج 
الدولي بتعيين مستشارين خارجيين ملراجعة إطار وسياسات إدارة 

املخاطر في البنك في مقابل أفضل املمارسات العاملية.

وتماشيًا مع املتطلبات الرقابية، قام البنك خالل العام باختبار خطة 
استمرارية األعمال وسياسات التعافي من الكوارث. وتم بنجاح إجراء 

اختبار يشمل إمكانية اإلتصال )بين األشخاص واألنظمة( وعملية 
محاكاة كاملة. وتمت مراجعة شاملة لوحدة أمن املعلومات بالبنك 

وتعزيزها من خالل إجراء تقييم أوجه الضعف واختبارات االختراق، 
وإدخال ضوابط رقابية جديدة وجدران نارية وضوابط أمنية للوقاية من 

الجرائم اإللكترونية. تتوفر معلومات تفصيلية حول إطار إدارة املخاطر 
في بنك الخليج الدولي في القسم الخاص بإدارة املخاطر واملالءة 

املالية من هذا التقرير.
اإللتزام باألنظمة والقوانين 

عمل بنك الخليج الدولي خالل العام على تعزيز إطار الحوكمة 
املؤسسية، لضمان بقائه متوافقًا تمامًا مع املتطلبات الرقابية 

في مختلف الدول التي يمارس فيها البنك أعماله. وتم استحداث 
مبادرات جديدة لغرس ثقافة اإللتزام في جميع وحدات املجموعة 

لضمان املحافظة على أعلى معايير السلوك األخالقي واملهني. وفي 
هذا الصدد، تم تجديد مدونة قواعد السلوك وتم فرض املزيد من 
املتطلبات األكثر صرامة. تبين املدونة املبادئ والقيم األساسية 

لبنك الخليج الدولي وهي تسري على جميع املوظفين )سواء كانوا 
دائمين أو مؤقتين أو متعاقدين( وعلى مدراء البنك على الصعيد 

العاملي. توفر املدونة إرشادات بشأن قواعد السلوك والقيم وتفادي 
الوقوع في تضارب املصالح. ويعتبر اإللتزام بهذه القواعد أمرًا بالغ 

األهمية في املحافظة على النزاهة في بنك الخليج الدولي حيث أنه 
يضمن استمرار الثقة التي يحظى بها من جانب كافة املساهمين.

تعمل مجموعة اإللتزام بالبنك، وهي قسم مستقل، بصورة وثيقة مع 
وحدات اإلدارة واألعمال لتوفير املراجعة املستقلة، والرقابة واإلشراف 
على العمليات، مع التركيز على التقييد بااللتزامات القانونية والرقابية 

التي تخضع لها عروض منتجات وخدمات البنك لعمالئه في الدول 
التي يعمل بها البنك. عززت املجموعة إجراءات الرقابة لرصد ومنع أية 
مخاطر محتملة لغسل األموال من جانب أي موظف أو عميل أو طرف 
مقابل، وذلك من خالل تطبيق نهج يستند على مراقبة املخاطر في 
كل فئات األصول في أعمالنا. وتستخدم املنصة التي تم تدشينها 

حديثًا ملراقبة عمليات غسل األموال خوارزميات متطورة ملعرفة 
العميل ومكافحة غسل األموال وتصنيف مخاطر العمالء بكفاءة 

وفعالية باستخدام مختلف املعايير، ومراقبة معامالتهم في مقابل 
مجموعة من السيناريوهات املختلفة.

وفي سعيها إلرساء ثقافة امتثال صارمة، تم نشر تطبيق للتقييم 
الذاتي في جميع وحدات البنك. يساعد هذا التطبيق على خفض أو 
إستبعاد مخاطر اإللتزام من خالل تحديد املوضوعات الرقابية العالية 

املخاطر، وضمان تخفيف املخاطر باستحداث الضوابط الضرورية. 
ومن أهم التطورات خالل العام استحداث وحدة جديدة للتدريب عبر 

اإلنترنت تختص بمكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 
ومخاطر العقوبات وسلوك املخاطر. ويشتمل برنامج التدريب هذا 

على 14 مقرر دراسي إلزامي يتعين على كافة موظفي البنك إكمالها 
خالل السنة.
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املوارد البشرية
واصل بنك الخليج الدولي خالل 2016 تعزيز إطار رأس املال البشري 
لدعم التطبيق املستمر الستراتيجية األعمال. وركز البنك بصورة 
رئيسية على تحسين التآزر واإلرتباط بين وحدات املجموعة، بحيث 

يعمل كل فرد نحو تحقيق رؤية مشتركة وتوجه استراتيجي وأهداف 
محددة. ويساعد بذلك في دفع األعمال إلى األمام بوصفنا شركاء 

للعمالء وليس مجرد موفر للخدمات. وتشمل املبادرات الجديدة لدعم 
هذا التحول تعزيز اإلتصاالت الداخلية، وتشجيع املوظفين على تبادل 

ما لديهم من مهارات وخبرات معينة .
تم التركيز بوجه خاص على إدارة األداء، مع تحديد واضح ملؤشرات 

األداء الرئيسية، واألهداف واألولويات بالنسبة لألفراد واإلدارات، 
وقياسها بتقييمات فصلية. وتم تكوين لجان جديدة على مستوى 

اإلدارة ملراقبة تطور األعمال بوتيرة منتظمة وتسريع تنفيذ املشاريع. 
وإلى ذلك جرت مراجعة الهيكل التنظيمي للبنك وتعديله لكي 

تتوافق األعمال واملناطق الجغرافية بصورة وثيقة أكثر مع األهداف 
اإلستراتيجية للبنك، كما تمت تقوية فريق اإلدارة بملء الشواغر 

إما عن طريق خطط اإلحالل أو تعيين املهنيين من ذوي الكفاءات 
العالية والخبرات الدولية مع التركيز على مواطني دول مجلس التعاون 

الخليجي. في 2016 عززت املوارد البشرية من حوكمة التوظيف 
وضمنت في سياسات التوظيف املعتمدة من مجلس اإلدارة قسما 

حول توظيف األقارب يشمل األشخاص املعتمدين. ومن ضمن إجراءات 
الحوكمة أن على الرئيس التنفيذي أن يفصح سنويًا ملجلس اإلدارة 

عن املوظفين من أقرباء أي شخص معتمد من الذين يشغلون وظائف 
خاضعة للرقابة.

واصل البنك استثماره الكبير في التدريب والتطوير خالل العام 
مع التركيز على ضمان حصول املوظفين على املهارات املناسبة 

لوظائفهم؛ والحصول على املؤهالت املهنية املالئمة وإعداد املدراء 
وقادة املستقبل الذين يتمتعون بالكفاءة. أجرى برنامج تنمية الشباب 

املهنيين )الذي تنخرط فيه دفعتين سنويًا من الكوادر البارزة من 
خريجي الجامعات الخليجية( أول حفل تخرج له في 2016. كما حافظ 

البنك على حركة التوظيف خالل العام مع التركيز على املجاالت 
الرئيسية التي يتم فيها التعامل املباشر مع العمالء ووحدات الدعم 

األساسي. وفي نهاية العام 2016 بلغ عدد موظفي البنك 1,111 موظف 
دون تغيير عن العام املنصرم.

تقنية املعلومات
تجلت خالل العام فعالية استخدام تقنية املعلومات كمحرك 

إستراتيجي وداعم لألعمال من خالل تطبيق عدد من األنظمة الجديدة 
والتحديثات في مختلف وحدات البنك. وشمل ذلك توفير إدارة النقد 

وقدرات تمويل التجارة من خالل بوابة الخدمات املصرفية العاملية، 
وأكثر من 20 من منتجات الخزينة الجديدة املعدة حسب الطلب، 

وتغيير العالمة التجارية بما يتماشى مع الهوية الجديدة لبنك الخليج 
الدولي. كذلك كان تحسين الخدمة أيضًا محل تركيز رئيسي، مع إنشاء 

منصة خدمات جديدة إلدارة الحوادث واملشاكل واالختالالت. وتم 
تنفيذ 57 مشروعًا لتقنية املعلومات خالل العام، في نفس الوقت 

الذي تحققت به نسبة 99 باملائة من وقت التشغيل في اإلنتاج.

أدى تعيين رئيس جديد لوحدة تقنية املعلومات خالل الربع األخير من 
2016 إلى إعادة التركيز اإلستراتيجي وتبسيط وتحسين التكامل بين 

وحدات التقنية القائمة في البنك نتيجة االستثمار في حلول تقنية 
املعلومات خالل السنوات القليلة املاضية. وكان الهدف الرئيسي 
هو مواءمة التقنية بشكل أوثق مع طرق األعمال في بنك الخليج 

الدولي ومع عمالئه من خالل بنية تحتية متكاملة لتقنية املعلومات، 
مع تعزيز وتسريع عملية تقديم الخدمات. واستلزم ذلك حدوث تحول 
عن املمارسات التقليدية في تقنية املعلومات إلى نهج تقديم خدمة 

تقنية املعلومات وإدارتها.
وتستند استراتيجية تقنية املعلومات في البنك إلى الركائز 

اإلستراتيجية الخمسة الرئيسية للبنك، مدعومة بمواضيع تقنية 
تتماشى مع استراتيجية األعمال: )1( العمالء ومركزية األعمال؛ )2( 

تمكين زيادة املسؤولية والتنوع؛ )3( التركيز على النتائج؛ )4( تقديم 
الخدمات/والهندسة االدارية؛ و)5( تغيير هيكل تقنية املعلومات.

اإلتصال املؤسسي
قادت وحدة االتصال املؤسسي بنجاح عملية إعادة إطالق العالمة 

التجارية الجديدة لبنك الخليج الدولي واحتفاله بذكرى مرور 40 عامًا على 
تأسيسه. وقد تم تنظيم برنامج من الفعاليات املرتبطة باملجتمع 

لالحتفال بهذه املناسبة. تم إطالق الهوية املؤسسية الجديدة 
داخليًا وخارجيًا من خالل فعاليات تدشين خاصة في اململكة العربية 
السعودية ومملكة البحرين. وشملت هذه الفعاليات أيضًا التعريف 

بتاريخ بنك الخليج الدولي على مدى أربعة عقود منذ تأسيسه، والتطور 
االستراتيجي للبنك من بنك تجاري لتوفير القروض إلى شركة مالية 

متكاملة الخدمات. كما تم تعزيز برنامج االتصاالت الداخلية في البنك 
بدرجة كبيرة خالل العام مع انخراط املوظفين الجدد في مختلف 

الفعاليات مثل اللقاءات العامة للموظفين والقنوات املتنوعة لتقديم 
الخدمات. أنشطة بنك الخليج الدولي في خدمة املجتمع ورعاية 

مختلف الفعاليات والتي وردت بالتفصيل تحت العنوانين “نظرة عامة 
على املسئولية اإلجتماعية للبنك” و“أهم األحداث خالل العام” في 

هذا التقرير السنوي.
آفاق املستقبل

نحن متفائلون بمستقبل مشرق لدول مجلس التعاون الخليجي. 
ففي حين تسود السوق العاملية التقلبات وأحوال عدم اليقين، فقد 

ظلت التوقعات املستقبلية للمدى الطويل إيجابية بالنسبة لدول 
املنطقة بسبب خطط التحوالت االقتصادية وتنويع املوارد التي 

تعكف حكومات دول مجلس التعاون على تطبيقها. تتعزز هذه النظرة 
املستقبلية اإليجابية أيضًا بالتقدم املحرز باتجاه تنسيق وتجميع 

موارد دول مجلس التعاون لتصبح سادس أكبر كتلة اقتصادية في 
العالم.

تقرير اإلدارة )تتمة(
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كما أن مستقبل البنك مشرق أيضًا، فقد ظل تاريخ البنك دائمًا 
مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور دول مجلس التعاون الخليجي منذ منتصف 

السبعينات. واليوم، تتوافق رؤيتنا واستراتيجياتنا مع املستقبل 
الجديد لدول مجلس التعاون بوصفها كتلة اقتصادية موحدة. وبفضل 

معرفتنا اإلقليمية الفريدة وإدراكنا ألوضاع السوق، وحضورنا املكثف 
على املستويين اإلقليمي والدولي الواسع، واالستثمارات الكبيرة 

التي قمنا بها في السنوات األخيرة، فإن بنك الخليج الدولي بات 
مؤهاًل ملواصلة دعم دول مجلس التعاون الخليجي في كل جهودها 

املشتركة من أجل التقدم. كما أننا مهيأون بصورة مثالية لنكون 
الشريك الطبيعي للشركات املحلية والدولية التي تركز أعمالها في 

املنطقة، والتي توفر فرصًا جديدة واعدة لبنك الخليج الدولي في 
كل خطوط األعمال. وعلى ذلك فإننا نستشرف العقد الخامس من 

عملياتنا بنفس القدر من الحماس والعزم والثقة التي تميزت بها 
أعمالنا خالل األربعين سنة املاضية.

شهدت مجموعة البنك )خالل العام األول من تولي منصب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة(، مدى متانة روح الفريق بين موظفي البنك، 
وحماسهم اإليجابي ملواصلة تحقيق نمو قوي في كل من صافي 

الدخل وإجمالي اإليرادات للمساهمين بالتركيز على تقديم خدمات 
تقدم حلول وبمستوى متميز من الخدمة للقاعدة الواسعة من عمالئنا. 

ومن شأن هذه النهج أن يكون فعااًل في مساعدة البنك على النجاح 
في املضي قدمًا في هذه األوقات الحافلة باالضطرابات، وتحقيق 

أهدافه الطموحة في النمو.

عبدالعزيز عبدالرحمن الحليسي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
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نظرة عامة على املسئولية 
اإلجتماعية للبنك

يحمل بنك الخليج الدولي على عاتقه 
إلتزامًا دائمًا باالرتقاء بالرفاه االجتماعي 

ونوعية الحياة في املجتمعات التي 
يمارس أعماله فيها. ويفي البنك 

بمسئوليته االجتماعية إنطالقًا من 
كونه مؤسسة تهتم باملواطن من خالل 

تطبيق برنامج املسئولية االجتماعية 
الجديد )“واجب”(. ويركز برنامج 

“واجب” على املفاهيم ذات النتائج 
االيجابية بعيدة املدى في مجاالت 

الشباب والتطوير الوظيفي وتمكين 
املرأة ورفع الوعي الصحي والتنمية 

االجتماعية. ونستعرض فيما يلي بعض 
املبادرات املتنوعة لبرنامج املسئولية 

االجتماعية التي قام بها بنك الخليج 
الدولي في عام 2016.

دعم املبادرات الخيرية

الجمعية البحرينية ملتالزمة داون
افتتح بنك الخليج الدولي في سبتمبر 2016 معرض ومزاد “أيادي 

األمل” بالتنسيق مع جمعية البحرين ملتالزمة داون في املقر 
الرئيسي للبنك في البحرين. وجرى في هذا املعرض الحصري، عرض 
اللوحات التي رسمها األطفال أثناء اليوم التطوعي ملوظفي البنك 

في مركز الرعاية التابع للجمعية. ولقد تم عرض جميع اللوحات للبيع 
باملزاد الصامت من أجل جمع األموال لصالح الجمعية. وتبرع بنك 

الخليج الدولي خالل العام أيضًا بحافلة للجمعية الستخدامها في نقل 
األطفال بين منازلهم ومركز الرعاية. 

الجمعية الخيرية ملتالزمة داون، اململكة العربية السعودية
في أكتوبر 2016، أمضى موظفو بنك الخليج الدولي في اململكة 

العربية السعودية يومًا في مركز الجمعية بالرياض حيث شاركوا 
األطفال في األلعاب والرسم واألنشطة األخرى. وتبع هذه البادرة 

التطوعية تقديم تبرع من البنك بمبلغ 300,000 ريال سعودي للجمعية 
في أوائل العام وذلك كجزء من برنامج البنك املستمر طوال العام 

لالحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيسه.
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 سباق ماراثون البحرين للتتابع
السادس والثالثون

ظل البنك منذ سنوات عديدة يدعم سباق 
ماراثون البحرين وهو واحد من أكثر الفعاليات 

الخيرية السنوية لجمع األموال شعبية في 
البحرين، تقوم بتنظيمه جمعية املائدة 

املستديرة بالتعاون مع االتحاد البحريني 
أللعاب القوى. وفي أكتوبر 2016 فاز فريق 

موظفي البنك مجددًا باملركز األول في فئة 
املؤسسات املالية وباملركز الرابع في الترتيب 

العام من بين 200 فريق شارك في السباق.

سباق مارثون بنك الخليج الدولي بالرياض
توج بنك الخليج الدولي راعيًا لهذا الحدث 

السنوي في فبراير 2016 وهو السباق 
الرئيسي للمسافات الطويلة في اململكة 

العربية السعودية. ويتألف هذا الحدث الهام 
من سباق فردي ملسافة 42,2 كيلومترًا 

يشارك فيه مجموعة من الفرق يتألف كل 
منها من أربعة مشاركين. واشتملت رعاية 

البنك لهذا الحدث توفير اللباس الرياضي الذي 
يحمل شعار الحدث وإنشاء ممر ومنصة مكان 

اإلنطالق والنهاية للسباق.

مبادرة مبتكرة لفريق إدارة الخزينة ببنك 
الخليج الدولي لجمع األموال

بدأ بنك الخليج الدولي في مارس 2016 
احتفاالته والتي استمرت ملدة عام كامل 

بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيسه بتبرع 
خيري مبتكر يتكون من 40 باملائة من صافي 
مجموع دخل الخزينة في اليوم األربعين من 

العام األربعين على تأسيس البنك وذلك من 
أنشطة الخزينة في مملكة البحرين واململكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
ولندن ونيويورك. وبلغ مجموع التبرع 

100,000 دوالر أمريكي تم تقسيمه على أربع 
مؤسسات للرعاية الصحية واملؤسسات 

الخيرية املرتبطة بالتعليم في كل من مملكة 
البحرين واململكة العربية السعودية.
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رفع الوعي الصحي

نظرة عامة على املسئولية اإلجتماعية للبنك )تتمة(

موظفو بنك الخليج الدولي )اململكة 
املتحدة( املحدود يدعمون أبحاث السرطان
في مايو 2016، بدأ موظفو شركة بنك الخليج 
الدولي )اململكة املتحدة( املحدود، الشركة 
التابعة للبنك والتي تتخذ من لندن مقرًا لها، 

برنامجًا لتخفيف الوزن استمر ملدة 12 أسبوعًا 
بهدف جمع األموال ألبحاث السرطان. وتم 

جمع األموال من قبل فريق “مكافحة البدانة” 
من خالل التبرعات والرعاية من الزمالء. وتمت 
مضاعفة هذا املبلغ 40 مرة بمناسبة احتفال 

البنك بمرور 40 عامًا على تأسيسه وتم التبرع 
باملبلغ ألبحاث السرطان في لندن.

بنك الخليج الدولي يدعم جمعية ِثنك ِبنك 
)Think Pink Bahrain( البحرين

في إطار دعمه للشهر العاملي للتوعية 
بسرطان الثدي، نظم موظفو بنك الخليج 

الدولي بالبحرين في أكتوبر 2016، مجموعة من 
أنشطة التوعية وجمع األموال لصالح جمعية 

 )Think Pink Bahrain( ِثنك ِبنك البحرين
ولرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف املبكر 
عن سرطان الثدي. ولقد جمع املوظفون أكثر 

من 2,100 دوالر أمريكي أضيفت إلى تبرع 
بنك الخليج الدولي البالغ مقداره 20,000 

دوالر أمريكي الذي تبرع به لجمعية ِثنك ِبنك 
البحرين )Think Pink Bahrain( في مطلع 

العام كجزء من احتفاالت البنك بمرور 40 عامًا 
على تأسيسه. وقام بنك الخليج الدولي 

بإضاءة مبناه في املنامة باللون الوردي خالل 
الشهر. في حين استقبل زوار املقر الرئيسي 
للبنك بالزينات التي ترمز إلى رسالة الجمعية 

في البهو الرئيسي للبنك كما تم تزيين 
مكاتب املوظفين في البحرين واململكة 

العربية السعودية باللون الوردي.

بنك الخليج الدولي يحتفل بيوم املرأة 
البحرينية 

بمناسبة اإلحتفال بيوم املرأة البحرينية، قام 
فريق إدارة اإلتصال املؤسسي بتوزيع ورود 
صفراء، تيمنًا بهوية البنك الجديدة، إلى كل 

موظفة بمقر البنك في البحرين.

حمالت التبرع بالدم في مملكة البحرين 
واململكة العربية السعودية

نظم بنك الخليج الدولي خالل شهر سبتمبر 
2016 حمالت للتبرع بالدم ملوظفيه في 

مملكة البحرين واململكة العربية السعودية 
للمساهمة في إمدادات بنك الدم في 

مختلف مستشفيات البحرين واململكة 
العربية السعودية. وشارك في هذه الحملة 

60 موظفًا في املنامة والظهران.

بنك الخليج الدولي يحتفل بيوم الصحة
حرصًا منه على أهمية الصحة، نظم بنك 
الخليج الدولي يومًا صحيًا ملوظفيه في 

بهو البنك في البحرين. وقد تخلل اليوم 
فحصًا عامًا ألكثر من 175 موظفًا وموظفة، 
يشمل فحص ضغط الدم والسكر والطول 

والوزن ومؤشر كتلة الجسم، فضاًل عن 
فحوصات آخرى لألسنان والعيون. وقد استفاد 

املوظفين بأخذ املشورة من اختصاصيي 
التغذية واللياقة البدنية وتم تقديم جلسات 
ملساعدة موظفي البنك بوضع خطط برامج 

للياقة البدنية.
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اإلهتمام بالبيئة

بنك الخليج الدولي ينظم مبادرة لزراعة 
األشجار احتفاال باليوم العاملي لألرض

نظم بنك الخليج الدولي في إبريل 2016 
مبادرة خاصة لزراعة األشجار احتفاال بيوم 
األرض. وتجمع موظفو البنك وأفراد من 

عموم الجمهور في كورنيش سترة الجديد 
دعمًا لهذه املبادرة. وقامت محافظة 
العاصمة بتوفير األشجار كما قدمت 

املساعدة للمتطوعين في عمليات الغرس، 
في حين قام بنك الخليج الدولي بتسجيل 
مملكة البحرين في الحملة العاملية ليوم 

 األرض عن طريق املوقع اإللكتروني
www.earthday.org لتوثيق مشاركة 

اململكة في الحملة العاملية.

مبادرة بنك الخليج الدولي لتنظيف 
الشواطئ “الجمال والشاطئ”

في شهر نوفمبر 2016، انضمت مجموعة 
من نشطاء البيئة املتحمسون والعديد 

من األسر واألطفال من املدارس املختلفة 
من جميع أرجاء البحرين، إلى موظفي 

بنك الخليج للمشاركة في يوم “الجمال 
والشاطئ” لتنظيف شاطئ جزيرة نورانا 

الواقعة بالقرب من قرية كرانة باملحافظة 
الشمالية. وتم تنظيم هذا النشاط البيئي 

في شراكة مع بلدية العاصمة، وشركة 
مدينة الخليج للتنظيفات ومجموعة “بحرين 

بيتش كومبرز”. وقام فنانو الجرافيتي 
املحليين بتلوين 24 سلة مهمالت بهذه 

املناسبة والتي سوف تبقى في الشاطئ 
بصفة مستديمة للمساعدة في إحداث تأثير 

إيجابي طويل املدى على نظافة الشاطئ.
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أهم األحداث 
خالل العام

قام بنك الخليج الدولي خالل 2016 
بإستضافة ورعاية واملشاركة في 

العديد من األحداث الهامة في املجال 
املصرفي في الواليات املتحدة 

األمريكية واململكة العربية السعودية 
ومملكة البحرين التي سعى من خاللها 

نحو دعم وتطوير العمل املصرفي 
واالقتصاد اإلقليمي بصفة عامة 

باإلضافة إلى تحسين صورة بنك الخليج 
الدولي ورفع الوعي به بصفته “بنك 

الخليج الدولي”.

معرض البحرين الدولي الرابع للطيران
رعى بنك الخليج الدولي الجناح السعودي في معرض البحرين 

الدولي الرابع للطيران الذي جرى تنظيمه في الفترة من 21-23 يناير 
بالقاعدة الجوية في منطقة الصخير. وتم تنظيم هذه املعرض من 

قبل وزارة املواصالت واالتصاالت والقوات الجوية امللكية البحرينية 
بالتعاون مع شركة فارنبورو انترناشيونال. واشتمل املعرض على 

معروضات مبتكرة من خدمات وتقنيات ومنتجات الطيران من مختلف 
أنحاء العالم والتي تعكس التطور الذي شهدته هذه الصناعة في 

القطاعين املدني والدفاعي على حد سواء.

ينايــــــــر

مؤتمر الشرق األوسط لإلستثمار، البحرين
كان بنك الخليج الدولي هو الراعي البالتيني ملؤتمر الشرق األوسط 

لالستثمار الذي تم تنظيمه في 13 إبريل في البحرين تحت رعاية 
مصرف البحرين املركزي. وقد حضر هذا املؤتمر أكثر من 300 شخصية 

من كبار املهنيين متيحًا فرصة نادرة للزوار للحصول على معلومات 
مباشرة من قادة الرأي وصناع السياسة وخبراء الصناعة املصرفية من 

املشاركين من األسواق الرئيسية فيما يخص التحديات التي تواجه 
املنطقة والفرص االستثمارية املتاحة لها.

أبريــل
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مؤتمر يوروموني السعودية
كان بنك الخليج الدولي هو الراعي الرئيسي ملؤتمر يوروموني 

السعودية الذي تم تنظيمه في الفترة 3-4 مايو في الرياض. 
واملؤتمر الذي انعقد تحت شعار “تحقيق اإلصالح وصيانة النمو” 

اشترك فيه متحدثون من صناع السياسة والتنفيذيون املاليون 
من اململكة إلى جانب متحدثين من مجتمع االستثمار الدولي 

الذين تبادلوا األفكار والرؤى حول اململكة ورؤية اململكة 2030. 
وقد حضر املؤتمر أكثر من 1500 من كبار املسئولين التنفيذيين 
في مجال املال واألعمال من املنطقة ومن مختلف أنحاء العالم. 

وهدف املؤتمر إلى فهم الفرص االستثمارية التي يتيحها 
السوق السعودي في عصر اإلصالحات االقتصادية في اململكة. 

وشارك األستاذ عبدالعزير بن عبدالرحمن الحليسي، الرئيس 
التنفيذي لبنك الخليج الدولي في ندوة املائدة االقتصادية 
املستديرة السعودية، فيما شارك السيد علي أشقر رئيس 

قسم االستراتيجية والتغيير لدى بنك الخليج الدولي في ندوة 
أطلق عليها اسم “بناء بيئة رقمية مالية في مجال األعمال 

باململكة العربية السعودية”.

مايـو

الندوة الثامنة لالمتثال ومكافحة غسل األموال، اململكة العربية 
السعودية

شارك األستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الخليج الدولي كمتحدث في الندوة الثامنة لالمتثال 

ومكافحة غسل األموال التي نظمتها تومسون رويترز في الفترة من 
9-10 مايو 2016 بالرياض وانعقدت الندوة تحت رعاية سعادة األستاذ 

عبدالعزيز الفريح، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 
)ساما( بالتعاون مع معهد الدراسات املالية باململكة. وتحدث األستاذ 

 الحليسي حول تأثير إجراءات البنوك العاملية في تقييم املخاطر
)De-risking( في وقت أحجمت فيه البنوك الدولية الكبيرة عن 

التعامل مع العديد من املؤسسات املالية. حيث أن ذلك األمر شجع 
العديد من البنوك في اإلستثمار في تقنيات االمتثال وتطوير املهارات 

املناسبة.
منبر غرفة الرياض التجارية، اململكة العربية السعودية

رعى جي آي بي كابيتال ندوة نظمتها غرفة الرياض التجارية تحت 
عنوان “تحول الشركات العائلية إلى شركات مدرجة”، وانعقدت الندوة 

في 25 مايو 2016 في مدينة الرياض تحت رعاية سعادة األستاذ 
محمد الجدعان، رئيس هيئة سوق املال. وحضر الندوة نحو مائتي 

مندوب للمشاركة في دراسة حالة تسلط الضوء على الخطوات التي 
تم اتخاذها من قبل الشركات العائلية من أجل تعزيز هياكل حوكمة 

الشركات لديهم وأنظمة الرقابة اإلدارية استعدادا للتحول إلى شركات 
مدرجة. كما القى املتحدثون الضوء على املمارسات القائمة املتعلقة 

بإدراج الشركات والتي صممت لتسهيل وتشجيع الشركات اململوكة 
لعائالت للتحول إلى شركات عامة.
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أهم األحداث خالل العام )تتمة(

أغسطس

املؤتمر الوزاري العاملي للطيران املدني، اململكة العربية 
السعودية

قام بنك الخليج الدولي برعاية واملشاركة في ندورة بعنوان “األطر 
املالية واملؤسسية املتعلقة باملشاريع اإلقليمية” وذلك في إطار 

أنشطة املؤتمر الوزاري العاملي للطيران املدني الذي انعقد تحت 
شعار “السالمة واألمن” في الفترة من 29 – 31 أغسطس. وانعقد 
املؤتمر تحت رعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين جاللة امللك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونظمته الهيئة العامة للطيران 
املدني. وشارك في هذا املؤتمر أكثر من 500 مندوب من مختلف 

أنحاء العالم.

اجتماع صندوق النقد الدولي/ البنك الدولي، واشنطن دي سي، 
الواليات املتحدة األمريكية

نظم بنك الخليج الدولي حفل استقبال لرجال األعمال في يوم 7 أكتوبر 
خالل اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في 

واشنطن دي سي برعاية األستاذ عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي 
لبنك الخليج الدولي. وحضر االحتفال نخبة من الضيوف املرموقين 
بما في ذلك محافظو البنوك املركزية ووزراء املالية ومجموعة من 

املسئولين التنفيذيين في القطاع الخاص.

أكتوبــــر

إفتتاح منافسات كأس بنك الخليج الدولي للجولف

من اليسار إلى اليمين: السيد عبداهلل الزامل، عضو مجلس اإلدارة، بنك الخليج 
الدولي; الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي; 

الدكتور يحيى اليحيى، عضو مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة سابقًا، بنك الخليج 
الدولي; السيد عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي; معالي 

الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير املالية باململكة العربية السعودية.
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نوفمبــــر

إطالق الهوية الجديدة لبنك الخليج الدولي واالحتفال بمناسبة 
مرور 40 عامًا على تأسيسه، اململكة العربية السعودية

نظم بنك الخليج الدولي احتفااًل خاصًا بتاريخ 24 نوفمبر بمناسبة 
إطالق هويته الجديدة رسميًا واالحتفال بمرور 40 عام على تأسيسه. 
وحضر االحتفال 300 مدعو من بينهم مسئولون حكوميون ومساهمو 

البنك وأعضاء مجلس إدارته وشركاؤه وعمالءه. وألقى األستاذ 
عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الخليج الدولي، 
خطابًا على الحضور قائاًل: “تعكس الهوية الجديدة جوهر االستراتيجية 

الجديدة لبنك الخليج الدولي ورؤية مجلس إدارة البنك، ليصبح الشريك 
املفضل في مجال تقديم الخدمات املالية وذلك من خالل توفير الحلول 

املبتكرة لعمالئه. وتماشيًا مع التوسع والتنويع الذي يشهده بنك 
الخليج الدولي، تعتبر الهوية الجديدة للبنك بمثابة سمة تجارية لجميع 
شركاته التابعة وفروعه ومكاتب التمثيل التابعة له في منطقة الخليج 

العربي وسائر أنحاء العالم”.
إفتتاح منافسات كأس بنك الخليج الدولي للجولف

نظم البنك منافسات البطولة األولى لكأس بنك الخليج الدولي 
للجولف في 25 نوفمبر في مدينة الرياض. وتأتي هذه املنافسات 

كجزء من املبادرات العديدة الرامية للكشف عن الهوية الجديدة لبنك 
الخليج الدولي واحتفااًل بمرور 40 عامًا على تأسيسه. ومن املقرر أن 

تصبح هذه البطولة حدثًا رياضيًا سنويًا. وحضر املنافسات التي أجريت 
في نادي ديراب للجولف العديد من العمالء الرئيسيين لبنك الخليج 

الدولي وشركائه الذين تنافسوا إلى جانب فريق اإلدارة بالبنك وأعضاء 
فريق ديراب للجولف وأعضاء الفرق الوطنية للجولف في كل من 

اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

إطالق الهوية الجديدة لبنك الخليج الدولي واالحتفال بمرور 40 عامًا 
على تأسيس البنك، مملكة البحرين

نظم بنك الخليج الدولي احتفااًل خاصًا في يوم 7 ديسمبر بفندق 
فور سيزونز البحرين بمناسبة إطالق الهوية الجديدة للبنك واحتفااًل 

بمرور 40 عامًا على تأسيسه. وحضر الحفل جمع من ممثلي الحكومة 
واملسئولين بالقطاع املصرفي والشركاء التجاريين للبنك وعمالئه. 

ديسمبــــر
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استعراض 
الوضع املالي

حقق بنك الخليج الدولي دخاًل موحدًا صافيًا 
خالل العام املنتهي في 31 ديسمبر 

2016 بلغ بعد استقطاع الضرائب 37,3 
مليون دوالر أمريكي مقابل 90,4 مليون 
دوالر أمريكي خالل العام املاضي. وبلغ 

إجمالي الدخل 300,0 مليون دوالر أمريكي، 
بانخفاض مقداره 8 مليون دوالر أمريكي أو 
ما يعادل 3 باملائة مقارنة بالعام 2015، في 

حين عادلت الزيادة في صافي الدخل من 
الفوائد والدخل من املتاجرة باالنخفاض في 

الدخل من الرسوم والعموالت والعمالت 
األجنبية ومصادر الدخل األخرى. وارتفعت 
إجمالي املصروفات بمقدار 26,9 مليون 

دوالر أمريكي وهذه الزيادة مرتبطة إلى حد 
كبير بتطوير خدمات بنك الخليج الدولي 
الجديدة املبتكرة لألفراد وفي املنظومة 

املصرفية األساسية الجديدة وأنظمة 
الخزينة التي تم تطبيقها خالل الجزء األخير 
من عام 2015. ولقد نتج عن ذلك انخفاض 

صافي الدخل، قبل احتساب املخصصات 
واستقطاع الضرائب، إلى 34,9 مليون 
دوالر أمريكي أو ما يعادل 30 باملائة. 

شكل صافي دخل الفوائد أكبر مصدر دخل للبنك حيث بلغ 190,0 
مليون دوالر أمريكي، بارتفاع قدره 1,8 مليون دوالر أمريكي مقارنة 

بالعام املاضي. ويعكس هذا النمو زيادة في كل مصادر دخل الفوائد، 
وبخاصة الزيادة في حجم وهوامش القروض، مع استمرار البنك بنجاح 
في إعادة توجيه أنشطته اإلقراضية وذلك بالتركيز على تعزيز عالقاته 

مع الشركات الكبيرة واملتوسطة عوضًا عن صفقات تمويل املشاريع 
طويلة األجل والتمويل املهيكل. وكما أوضحنا بتفصيل أكثر في 
قسم صافي الدخل من الفوائد من استعراض الوضع املالي، فقد 

عادلت هذه الزيادات إلى حد بعيد بالزيادة في تكلفة املجموعة في 
تمويل الخدمات املصرفية بالجملة الناشئة عن القيود على السيولة 

في املنطقة، وسادت هذه القيود خالل التسعة أشهر األولى من العام 
2016، إال أن وضع السيولة اتجه نحو االستقرار في الربع األخير من 

العام.
وبلغ الدخل من الرسوم والعموالت 66,2 مليون دوالر أمريكي 

بانخفاض 4,0 مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل 6 باملائة قياسًا على 
مستواه في العام 2015، وشكل حوالي ربع إجمالي الدخل. وهذا 

يؤكد استمرار نجاح التوجه االستراتيجي لبنك الخليج الدولي بالتركيز 
على املنتجات والخدمات املالية املقدمة للعمالء وتعزيز الدخل من 
الرسوم. وبلغ الدخل من صرف العمالت األجنبية 14,4 مليون دوالر 

أمريكي بانخفاض مقداره 5,4 مليون دوالر أمريكي مقارنة بالعام 
2015. وشكل الدخل من صرف العمالت األجنبية أغلبية اإليرادات من 

األنشطة املوجهة للعمالء، وبشكل خاص اإليرادات من املنتجات 
املهيكلة التي صممت لتساعد العمالء في التحوط من املخاطر 

الناتجة من تقلبات األسواق. ويعكس االنخفاض السنوي مستوى 
استثنائي عالي من الدخل في 2015 وعاد الدخل من صرف العمالت 
األجنبية إلى املستويات املعتادة في 2016. وبلغت قيمة إيرادات 
املتاجرة 11,9 مليون دوالر أمريكي بزيادة بمقدار 5,7 مليون دوالر 

أمريكي أو بما يقارب الضعفين قياسًا إلى مستواها في العام السابق. 
ويتكون العائد من عمليات املتاجرة بصورة رئيسية من مشتقات أسعار 

الفائدة املتعلقة بالعمالء وأرباح االستثمار في الصناديق التي يديرها 
بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( املحدود، وهو شركة تابعة 
لبنك الخليج الدولي مقرها في لندن. كذلك بلغت اإليرادات األخرى 

17,5 مليون دوالر أمريكي بانخفاض مقداره 6,1 مليون دوالر أمريكي 
عن العام 2015. وشملت اإليرادات األخرى لعام 2016 إلى حد كبير 
استردادات أصول وتوزيعات أرباح من استثمارات في أسهم حقوق 

امللكية. ويعزى االنخفاض خالل الفترة لتفاوت التوقيت في اإلعالنات 
النهائية ألرباح األسهم للعامين 2015 و2016.

بلغ إجمالي املصروفات خالل العام 219,0 مليون دوالر أمريكي بزيادة 
مقدارها 26,9 مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل 14 باملائة مقارنة 

بالعام 2015. وتعزى هذه الزيادة إلى استمرار بنك الخليج الدولي في 
االستثمار في تطوير خدماته املصرفية الجديدة لألفراد وفي املنظومة 

املصرفية األساسية الجديدة وأنظمة الخزينة التي تم تطبيقها في 
الجزء األخير من عام 2015. وتم رصد مخصصات للقروض بلغت قيمتها 
38,6 مليون دوالر أمريكي في عام 2016 مقارنة مع 21,3 مليون دوالر 

أمريكي خالل العام السابق. باإلضافة إلى زيادة بمقدار 1,3 مليون 
دوالر أمريكي في املخصصات غير املحددة مقابل األوراق املالية 

االستثمارية. 
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تطور مجموع الدخل (مليون دوالر أمريكي)

صافي دخل الفوائد
بلغ صافي دخل الفوائد 190,0 مليون دوالر أمريكي، بارتفاع قدره 1,8 

مليون دوالر أمريكي مقارنة بالعام املاضي. 
وقد نتج صافي إيرادات الفوائد من أربعة مصادر رئيسية هي:

هامش الدخل من محفظة القروض التجارية،   -
هامش الدخل من محفظة األوراق املالية االستثمارية،  -

أنشطة التعامل بالودائع )Money Book(، و  -
اإليرادات الناتجة عن استثمار رأس املال.  -

ويشمل صافي دخل الفوائد كلفة التمويل ألجل وعالوات معدالت 
الفائدة التأشيرية للودائع بالجملة. 

وحقق البنك عائدات أعلى من الفوائد من كافة مصادر الدخل من 
الفوائد، مثل محفظة القروض بالجملة ومحفظة االستثمار في األوراق 

املالية وأنشطة التعامل بالودائع واستثمارات رأس املال الحر. 
وباإلضافة إلى ذلك، انخفضت تكلفة التمويل ألجل في عام 2016. غير 

أن هذه اإلتجاهات اإليجابية في عائدات الفوائد عادلت الزيادة التي 
حدثت في مصروفات عالوات الودائع التجارية الناتجة عن قيود السيولة 

في املنطقة خالل األشهر التسعة األولى من العام والتي انحسرت 
في الربع األخير مما أدى إلى عودة معدالت الفائدة إلى مستوياتها 

العادية في عام 2017.
شكلت إيرادات الفوائد من محفظة القروض 67 باملائة من صافي 

إيرادات الفوائد قبل تكلفة التمويل ألجل ومصروفات عالوات الودائع 
التجارية. وارتفع معدل الهوامش على القروض التجارية عن العام 

السابق بنسبة 17 باملائة إلى 29,7 مليون دوالر أمريكي نتيجة الرتفاع 
متوسط حجم القروض منتظمة األداء وفوائدها وارتفع متوسط حجم 
القروض منتظمة األداء خالل عام 2016 بنسبة 11 باملائة مقارنة بعام 
2015، في حين ارتفع متوسط هوامش القروض منتظمة األداء بواقع 

11 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق. وتعكس الزيادة في حجم 
وفوائد القروض املنتظمة األداء، استمرار نجاح استراتيجية البنك 

في إعادة توجيه أنشطته اإلقراضية بالتركيز على تعزيز عالقاته مع 
الشركات الكبيرة واملتوسطة.

شكل هامش الدخل من محفظة األوراق املالية االستثمارية 7 باملائة 
من صافي إيرادات الفوائد قبل تكلفة التمويل ألجل ومصروفات أقساط 

الودائع التجارية. وكانت عائدات الفوائد من محفظة األوراق املالية 
االستثمارية أعلى بنسبة 11 باملائة عن العام السابق. وُتعزى هذه 

الزيادة السنوية إلى ارتفاع خالل الفترة بمقدار 6 باملائة في متوسط 
حجم محفظة األوراق االستثمارية وعوض ذلك كثيرًا عن االنخفاض 

بنسبة 2 باملائة في السنة في هامش فوائد املحفظة الناتج عن إعادة 
استثمار األوراق املالية التي حان موعد استحقاقها بهوامش فائدة 
أقل وهي السائدة في السوق، وتم االحتفاظ بمحفظة االستثمار 

في األوراق املالية بصفة أساسية كاحتياطي للسيولة. وبالتالي فإن 
العوامل الرئيسية التي تقوم عليها املحفظة هي تحقيق السيولة 

العالية وجودتها وليس األرباح التي تحققها. 
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تكوين مجموع الدخل (٪)

وتمثل عائدات التعامل بالودائع حصيلة الفروقات بين كلفة تمويل 
األصول املنتجة للفوائد اعتمادًا على طرق التسعير الداخلية وبين 

كلفة التمويل الفعلية التي يتكبدها البنك. وتشمل اإليرادات 
املكتسبات الناجمة عن الفروقات في إعادة تسعير األصول والخصوم 

املنتجة للفوائد. شكلت إيرادات التعامل بالودائع في عام 2016 
ما نسبته 14 باملائة من صافي إيرادات الفوائد قبل احتساب كلفة 

التمويل ألجل ومصروفات أقساط الودائع التجارية، وارتفعت بنسبة 20 
باملائة عن العام السابق.

سجلت عائدات استثمار رأس املال الحر للبنك، والتي شكلت 9 باملائة 
من صافي دخل الفوائد قبل حساب كلفة التمويل ألجل ومصروفات 

أقساط الودائع التجارية، زيادة بنسبة 9 باملائة عن مستواها في 
العام السابق. وتم استثمار رأس املال الحر بشكل كبير في سندات 

حكومية قصيرة األجل مما يعكس وجهة نظر البنك بأن األوضاع 
اإلقتصادية السائدة في الواليات املتحدة األمريكية أصبحت مواتية 
أكثر لرفع سعر الفائدة األمريكي على املدى القصير، في حين تتيح 

أدوات الدخل الثابت قصيرة األجل الفرصة عند استحقاقها إلعادة 
استثمارها بعائدات أكبر آلجال قصيرة إلى متوسطة. وفي نهاية عام 

2016، تم استثمار أكثر من نصف صافي رأس املال الحر للبنك في 
أدوات دخل ثابت ذات فترات استحقاق أقصر، مما ساهم في تحقيق 

إيرادات أعلى مما توفره أسعار الفائدة قصيرة األجل. كما تأثرت 
اإليرادات من استثمار رأس املال الحر سلبًا في عامي 2015 و2016 

بسبب التراجع القياسي في أسعار الفائدة قصيرة األجل في الواليات 
املتحدة األمريكية خاللهما. لذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات 
املتحدة األمريكية سوف يؤثر بصورة إيجابية ومباشرة على دخل البنك 

من الفوائد.
 انخفضت تكلفة التمويل ألجل في عام 2016 نتيجة حلول موعد 
استحقاق تسهيالت تمويل ألجل بقيمة 3,5 مليار ريال سعودي 

)933,3 مليون دوالر أمريكي( في أبريل 2015. وتم إصدار سندات 
جديدة بمبلغ 2,0 مليار ريال سعودي )533,3 مليون دوالر أمريكي( 

في مطلع عام 2016 ولكن بتكلفة أقل قياسًا إلى السندات التي 
استحقت في 2015. ويواصل البنك تخفيض اعتماده السابق على 

تمويل األصول ذات االستحقاق طويل األجل مع إيداعات قصيرة األجل، 
وما يرتبط بها من مخاطر مرتبطة بالسيولة وإعادة التمويل، مع اتخاذ 
إجراءات استباقية على مدى السنوات الخمس السابقة لطرح تمويل 
جديد ألجل للحد من هذه املخاطر غير الضرورية. ونتيجة لذلك، شكل 

حجم األصول غير السائلة أو األصول املستحقة بعد سنة واحدة، والتي 
كان يتم تمويلها بودائع غير ثابتة أو قصيرة األجل، أقل من نسبة 14 
باملائة من ودائع العمالء سهلة البيع في 31 ديسمبر 2016. وبالتالي 

وفرت ودائع العمالء املتبقية وكافة الودائع املصرفية التمويل 
لالستحقاقات القصيرة واألصول السائلة. وهذا يعالج على نحو فعال 
أحد أوجه التركيز الرئيسية للمعايير التنظيمية الجديدة التفاقية بازل 
3 والتى تحد من قدرة البنوك على تمويل األصول طويلة األجل من 

الودائع التجارية قصيرة األجل. ونتج عن مبادرة البنك لخفض التعرض 
ملخاطر السيولة، تراجع في صافي دخل الفوائد بمقدار 32,3 مليون 

دوالر أمريكي أو ما يعادل 15 باملائة في عام 2016.
ارتفعت تكلفة أقساط الودائع التجارية في عام 2016 نتيجة لقيود 

السيولة في املنطقة. وارتفعت مصروفات أقساط الودائع التجارية 
خالل 2016 بمبلغ 33,8 مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع مصروفات 

2015. واستمرت قيود السيولة خالل األشهر التسعة األولى من العام 
مع أنها هدأت في الربع األخير من العام، نتيجة إلجراءات البنوك 

املركزية في املنطقة الرامية إلى رفع الضغوط على توافر السيولة. 
وأدى ذلك إلى تخفيض الهوامش على أسعار الفائدة التأشيرية إلى 

مستوياتها العادية في مطلع 2017. ونتيجة لقصر فترات االستحقاق 
في محفظة قروض البنك فقد تم تدارك عنصر التكلفة الزائدة للودائع 

التجارية من خالل إعادة تسعير القروض بهوامش أعلى.
الدخل من غير الفوائد

يتألف الدخل من غير الفوائد، من دخل الرسوم والعموالت وصرف 
العمالت األجنبية ودخل املتاجرة والدخل من مصادر أخرى.

بلغ دخل الرسوم والعموالت 66,2 مليون دوالر أمريكي بانخفاض بلغ 
4.0 مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل 6 باملائة عما كان عليه في العام 
السابق. ويشتمل اإليضاح رقم 22 من البيانات املالية املوحدة على 
تحليل لهذا الدخل من الرسوم والعموالت مقارنة بدخل العام السابق. 

وبلغت قيمة رسوم اإلدارة والخدمات املصرفية االستثمارية 33,0 
مليون دوالر أمريكي، وشكلت أكبر مصدر للدخل من الفوائد، أو ما 
يعادل 50 باملائة من دخل الرسوم والعموالت خالل العام، في حين 
بلغت قيمة العموالت على خطابات الضمان واالعتماد 29,0 مليون 

دوالر أمريكي أو ما يعادل 44 باملائة من الدخل. 

استعراض الوضع املالي )تتمة(
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مفتاح العوامل املؤثرة على الربحية 

سنة 2017 وما بعدهاسنة 2016العوامل

زيادة في متوسط حجم القروضحجم القروض
تم التخطيط لزيادة حجم القروض خالل سنة 

2016 وما بعدها لتصل لحد أقصاه 11 مليار 
دوالر أمريكي

هوامش القروض

زيادة هوامش املحفظة األساسية للقروض 
من خالل إعادة توجيه أنشطة اإلقراض 

بالتركيز على تعزيز العالقات مع الشركات 
الكبيرة واملتوسطة عوضًا عن صفقات تمويل 

املشاريع والتمويل املهيكل طويل األجل

الزيادة املستمرة في هوامش القروض 
عن طريق استراتيجية إعادة توجيه أنشطة 

اإلقراض

 الدخل من استثمار رأس
املال الحر

زيادة حصيلة الفوائد فوق مستواها العام 
االستفادة من ارتفاع أسعار الفائدةاملاضي

حسن إدارة إعادة تسعير الفوائد حسب أنشطة التعامل بالودائع
استمرارية نمو حجم األصول وااللتزاماتالتصنيف

كلفة التمويل ألجل: كلفة 
الدفع في / قبل تاريخ استحقاق الدينمخاطر السيولة

تمويل جديد سيطرح على املدى القصير 
وستحل ودائع الخدمات املصرفية لألفراد محل 
التمويل ألجل في املدى املتوسط إلى الطويل

انخفاض الدخل املرتبط بتمويل التجارة دخل الرسوم والعموالت
وانخفاض رسوم االستشارات املؤسسية

التركيز على تشكيلة أكبر من الخدمات 
املالية غير املرتبطة باإلقراض

الدخل املرتبط بعمالء الخزينة: 
صرف العمالت األجنبية 
ومشتقات أسعار الفائدة

تأثير مؤسسة النقد العربي السعودي على 
 القيود املفروضة على املنتجات املهيكلة

في السوق

التركيز على تسويق وتطوير منتجات خدمات 
الخزينة الجديدة لكي تساعد عمالئنا من 

التحوط من تعرضهم ملخاطر السوق

مصاريف العمليات
بدأ قيد االستهالك على أنظمة تكنولوجيا 
املعلومات الجديدة التي بدأت عام 2015، 
وارتفاع مصاريف الخدمات املصرفية لألفراد

استقرار املصاريف

يتم تغطية املخصصات املحددة بالتحويل من الزيادة في تكلفة مخصصات تغطية القروضمخصصات الخسائر
احتياطي املخصصات الغير محددة

تتكون رسوم اإلدارة والخدمات املصرفية االستثمارية من الرسوم 
املتولدة من أنشطة إدارة األصول، وإدارة الصناديق االستثمارية، 
واستشارات الشركات، والتعامالت في أسواق الدين ورأس املال 

وأنشطة تعهد االكتتاب. بلغت قيمة رسوم اإلدارة والخدمات 
املصرفية االستثمارية 5,3 مليون دوالر أمريكي منخفضة عن مستواها 

في العام السابق، بعد أن حققت زيادة مقدارها 10,4 مليون دوالر 
أمريكي في عام 2015. وكان الدخل قد بلغ في عام 2015 مستويات 
قياسية، حيث زاد عن ضعفي ما حققه البنك في عام 2014. وسجلت 

الرسوم املحققة خالل 2016 مستويات عادية، وإن كانت أقل عما 
تم تحقيقه في العام السابق. ونورد تعليقًا أكثر تفصياًل حول نشاط 

الخدمات املصرفية االستثمارية خالل العام 2016 في تقرير اإلدارة من 

التقرير السنوي. وإلى ذلك سجلت رسوم إدارة األصول والصناديق 
في 2016 نفس املستويات التي حققتها في العام السابق. وكما 

وردت اإلشارة في اإليضاح رقم 35 من البيانات املالية املوحدة، فقد 
بلغ حجم األصول املدارة لحساب العمالء 13,0 مليار دوالر أمريكي 

في 31 ديسمبر 2016 مقارنة مع 12,4 مليار دوالر أمريكي في نهاية 
2015. وسجلت زيادة سنوية طفيفة بمقدار 0,4 مليون دوالر أمريكي 
في عموالت خطابات االئتمان والضمان ما يعكس محاوالت الصناعة 

املصرفية للتأقلم مع التراجع خالل عام 2016 في أنشطة قطاعي 
التشييد واملقاوالت. وبلغت رسوم التزامات القروض 3,1 مليون دوالر 

أمريكي بارتفاع 1,0 مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل 48 باملائة عن 
مستواها في العام السابق مع التركيز على استفادة العمالء من 

تسهيالتهم االلتزامية.

الربحية الغير متغيرة انخفاض الربحية ارتفاع الربحية
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تطور املصاريف  (مليون دوالر أمريكي)

مصاريف التشغيل

وبلغ الدخل من صرف العمالت األجنبية 14,4 مليون دوالر أمريكي 
للعام بانخفاض 5,4 مليون دوالر أمريكي عن مستوى العام السابق. 

ويتألف الدخل من صرف العمالت األجنبية في األساس من الدخل 
املتحقق من معامالت صرافة العمالت لحساب العمالء والتي تمت 
مطابقتها في األسواق مع املعامالت املماثلة، وبالتالي فال توجد 

مخاطر سوقية مرتبطة بهذه املعامالت التي تساهم في هذا املصدر 
امللموس للدخل. وعكست اإليرادات القوية لصرافة العمالت النجاح 
الذي تحقق من بيع املنتجات املبتكرة لتلبية احتياجات ومتطلبات 
العمالء، وتطوير منتجات جديدة لتلبية تلك االحتياجات. وقد شهد 
الطلب على املنتجات زيادة ملحوظة، حيث ملس العمالء الفوائد 

املتحصلة من املنتجات الجديدة في مساعدتهم على تحقيق إدارة 
فعالة للتحوط من تعرضهم ملخاطر العملة. وخالل عام 2016، واصل 

البنك توسيع قاعدة عمالئه من خالل التنويع األكثر مالءمة لإليرادات 
من هذه املنتجات وخلق املزيد من فرص العمل مع العمالء القائمين. 

ويعود االنخفاض خالل الفترة في الدخل من صرف العمالت األجنبية 
إلى املستوى العالي االستثنائي للدخل الذي حققه بنك الخليج 

الدولي )اململكة املتحدة( املحدود في عام 2015 واملرتبط بالحجم 
االستثنائي ملعامالت العمالء فيما يتعلق بعمليات التحوط اآلجل 

ملخاطر بعض العمالت األجنبية.
سجلت األنشطة التجارية املتنوعة للمجموعة أرباحًا بلغت 11,9 مليون 

دوالر أمريكي عن العام مقارنة مع 6,2 مليون دوالر أمريكي في 
العام السابق. وتم تسجيل إيرادات املتاجرة شاملة لجميع اإليرادات 

ذات الصلة، بما في ذلك إيرادات الفائدة، واألرباح والخسائر الناتجة 
عن عمليات الشراء والبيع، وعن التغيرات في القيمة العادلة لتداول 

األوراق املالية، وفي أرباح االستثمار في األسهم ومصروفات الفوائد، 
بما في ذلك جميع تكاليف التمويل ذات الصلة. ويشتمل اإليضاح 

رقم 24 في البيانات املالية املوحدة على تحليل إليرادات املتاجرة. 
وتتكون إيرادات املتاجرة في عام 2016 أساسًا من األرباح املحققة في 

الصناديق تحت اإلدارة ومن الدخل من أسعار الفائدة على املشتقات 
املتعلقة بالعمالء. وتم تحقيق ربحًا مقداره 8,8 مليون دوالر أمريكي 

من الفائدة على املشتقات املتعلقة بالعمالء، وهو ما يعادل ثالثة 
أضعاف الدخل املحقق من هذا املصدر في 2015. وخالل 2016 تم 

التوسع في تشكيلة منتجات املشتقات من أسعار الفائدة مع التركيز 
بصورة أكثر فعالية على العمل مع العمالء من أجل تحديد فرص 

التحوط األمثل لتغطية انكشافاتهم على أسعار الفائدة ال سيما في 
سياق التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في السوق. وشمل االستثمار 
في الصناديق املدارة استثمارًا في أحد صناديق السندات الحكومية 

لألسواق الناشئة والتي يديرها بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( 
املحدود. وقد حقق صندوق فرص األسواق الناشئة عائدًا بنسبة 4,3 

باملائة في عام 2016. 
كما سجلت مصادر الدخل األخرى 17,5 مليون دوالر أمريكي خالل 
العام. يورد اإليضاح رقم 25 في البيانات املالية املوحدة تحلياًل 

ملصادر الدخل األخرى، والتي تتكون بشكل أساسي من 8,8 مليون 
دوالر أمريكي من املبالغ املستردة من األصول التي سبق شطبها 

و7,3 مليون دوالر أمريكي من األرباح على االستثمار في األسهم 
املصنفة كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و1,3 مليون دوالر 

أمريكي من األرباح املتحصلة من بيع االستثمار في سندات الدين ذات 
السعر الثابت توقعًا الحتمال رفع أسعار الفائدة األمريكية على املدى 
املتوسط. ويعزى االنخفاض املسجل خالل الفترة بمبلغ 5,3 مليون 

دوالر أمريكي في الدخل من األرباح إلى الفرق في توقيت إعالن األرباح 
لعامي 2015 و2016.

مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف التشغيل 219,0 مليون دوالر أمريكي بزيادة 26,9 

مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل 14 باملائة عن العام السابق. وتعزى 
هذه الزيادة إلى التكاليف املتعلقة بتنفيذ استراتيجية البنك الجديدة 

وتطبيق املنظومة املصرفية األساسية الجديدة وأنظمة تقنية 
املعلومات للخزينة التي بدأ تشغيلها في الربع األخير من عام 2015.
بلغت مصاريف املوظفين 136,9 مليون دوالر أمريكي، أي نحو ثلثي 

مصاريف التشغيل، بزيادة قدرها 8,5 مليون دوالر أمريكي أو ما 
يعادل 7 باملائة عن العام السابق. وُتعزى هذه الزيادة إلى ازدياد عدد 

املوظفين خالل عام 2015، إضافة إلى الخبراء الذين تم توظيفهم 
مؤقتًا لدعم تنفيذ االستراتيجية الجديدة للبنك، وقد تم االستغناء عن 

بعض هؤالء املوظفين املؤقتين في النصف الثاني من عام 2016. وقد 
بلغ عدد موظفي البنك في 31 ديسمبر 2016 نحو 1,111 موظفًا وهو 

ما يقل عن ثالثة موظفين في عام 2016 عن نهاية عام 2015. وتضمن 
عدد املوظفين 202 موظفًا في 31 ديسمبر 2016 من موظفي املكاتب 

األمامية في مجال الخدمات املصرفية لألفراد.
وبلغت مصاريف املباني 18,1 مليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها 0,6 
مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل 3 باملائة فقط عن العام السابق. 

ويرجع ذلك إلى تكاليف اإليجار واالستهالك املتعلقة باملباني الجديدة 
لفرع أبوظبي ومكتب دبي التمثيلي الذي افتتح خالل عام 2015.

وبلغت املصاريف التشغيلية األخرى 64,0 مليون دوالر أمريكي أي 
بارتفاع بلغ 17,8 مليون دوالر أمريكي عما كانت عليه في العام 

السابق. وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى مصروفات االستهالك 
في عام 2016 املتعلقة بالبنية التحتية الجديدة لتقنية املعلومات التي 
تم تطبيقها خالل العام 2015 ومصروفات التسويق الخاصة بالخدمات 

املصرفية الجديدة لألفراد.

استعراض الوضع املالي )تتمة(
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النسبة املئوية ملخاطر األصول (٪)

النسبة املئوية ملخاطر 
األصول

املخصصات
في 2016، بلغ صافي مخصصات القروض 38,6 مليون دوالر أمريكي. 

وشملت املخصصات مبلغ 39,3 مليون دوالر أمريكي عبارة عن 
مخصصات محتسبة محددة ومبلغ 0,7 مليون دوالر أمريكي تم 

إطالقها من املخصصات غير املحددة. 
خالل عام 2016، بادرت املجموعة في وقت مبكر بتبني املنهجية 

الجديدة املتمثلة في توقع انخفاض محافظ االئتمان ومقابلتها 
بمخصصات غير محددة تماشيًا مع املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم 9 )2014( لألدوات املالية. ويحل هذا املعيار، من خالل نموذج 
النظرة املستقبلية لخسائر االئتمان املتوقعة، محل نموذج النظرة 

التاريخية لخسائر االئتمان املتكبدة حسب معيار املحاسبة الدولي رقم 
39. وبناًء عليه يتم وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 
)2014( قيد خسائر االئتمان في وقت مبكر مقارنة باملعيار املحاسبي 

الدولي رقم 39. ووفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 
)2014(، نموذج النظرة املستقبلية لخسائر االئتمان املتوقعة، يتم 
احتساب مخصصات االئتمان غير املحددة بناًء على احتماالت العجز 

عن سداد االئتمان لسنة واحدة )تعرف باملرحلة 1( ما لم تكن هناك 
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان حيث يتم احتساب املخصصات غير 

املحددة بناًء على احتماالت العجز عن السداد لكامل فترة االئتمان 
)تعرف باملرحلة 2(. ومع أن املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

رقم 9 )2014( سوف يصبح ملزمًا من تاريخ 1 يناير 2018، إال أن البنك 
قام بتبني هذا املعيار باكرًا بدءًا من 1 يناير 2016. وترتبت على تغيير 

السياسة املحاسبية زيادة في املخصصات غير املحددة بلغت 68,7 
مليون دوالر أمريكي في 1 يناير 2016. وقد تمت تسوية هذه الزيادة 
في املخصصات مقابل األرباح املستبقاة في ذلك التاريخ. كان هناك 

تغير محدود في املخصصات غير املحددة للقروض خالل عام 2016، 
بعد خصم التحويالت من وإلى املخصصات املحددة. وبلغ إجمالي 

مخصصات القروض املحددة وغير املحددة 38,0 نقطة أساس استنادًا 
إلى إجمالي القروض في 31 ديسمبر 2016 والبالغ 10166,1 مليون 

دوالر أمريكي. ويتوافق هذا مع خسائر االئتمان املتوقعة ملحفظة 
القروض بناًء على ملف التصنيف واإلحتماالت السائدة بشأن التخلف 

عن السداد. 
قوة رأس املال

بلغت حقوق امللكية 2357,4 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 
2016. وفي نهاية عام 2016، بلغت نسبة كل من حقوق امللكية 

والفئة األولى لرأس املال إلى إجمالي األصول 10,3 باملائة وتعد هذه 
النسبة مرتفعة مقارنة بالنسب الدولية السائدة.

تكون النقص البالغ مقداره 73,6 مليون دوالر أمريكي في حقوق 
امللكية خالل عام 2016 من صافي أرباح بلغت 37,3 مليون دوالر 

أمريكي للعام، وانخفاض قدره 14,9 مليون دوالر أمريكي في القيمة 
العادلة الستثمارات األسهم من خالل الدخل الشامل اآلخر وانخفاض 

في قيمة حقوق امللكية بلغ 27,3 مليون دوالر أمريكي نتيجة إعادة 
قياس صندوق خطة منافع التقاعد املحددة لبنك الخليج الدولي 

)اململكة املتحدة( املحدود ومقره لندن. ويعزى االنخفاض في تقييم 
خطة منافع التقاعد بصفة أساسية إلى االنخفاض الحاد في معدالت 

الخصم املستخدمة في النموذج الحسابي لخصم التزامات الخطة 
املستقبلية. ويعكس االنخفاض في معدل الخصم استجابة السوق 

للتصويت في اململكة املتحدة في يوليو 2016 لصالح الخروج من 
اإلتحاد األوروبي. ومن املتوقع أن يرتفع التقييم في املدى القريب 

مع ارتفاع معدل الخصم استنادا إلى توقعات السوق لبيئة تسود فيها 
أسعار الفائدة املرتفعة.

مع قاعدة رأس املال التنظيمي التي بلغت 2522,9 مليون دوالر 
أمريكي، ومجموع التعرضات املرجحة باملخاطر التي بلغت 15019,8 

مليون دوالر أمريكي، فإن معدل مخاطر األصول املحتسب وفقًا 
لتوجيهات مصرف البحرين املركزي بموجب قواعد إتفاقية بازل 3 بلغ 

16,8 باملائة في حين كان معدل رأس املال من الفئة األولى قويًا 
بشكل خاص حيث بلغ 15,7 باملائة. ووفقًا لإلرشادات الرقابية الدولية، 

فإن تعديالت القيمة العادلة لألسهم الناشئة وفق املعيار الدولي 
إلعداد التقارير املالية رقم 9 بشأن تحوطات التدفق النقدي للمشتقات 

يتم استثناؤها من قاعدة رأس املال التنظيمي. وتصنف األرباح 
والخسائر غير املحققة على استثمارات األسهم كقيمة عادلة من خالل 

دخل شامل آخر وتدرج في قاعدة رأس املال التنظيمي.
في 31 ديسمبر 2016، سوف تدعم قاعدة رأس املال التنظيمي أصواًل 

إضافية تبلغ قيمتها 3,0 مليار دوالر أمريكي مرجحة املخاطر بنسبة 
100 باملائة، مع املحافظة في الوقت ذاته على الحد األدنى من معدل 
مخاطر األصول وقدره 14 باملائة. وعلى ذلك يمتلك البنك رأس املال 

التنظيمي الكافي لدعم خطط توسعة أعماله في املستقبل.
تتضمن مخاطر األصول كل من تعرضات السوق والتشغيل املرجحة 
املخاطر. وقد عمد البنك بعد موافقة مصرف البحرين املركزي إلى 

تطبيق نماذج داخلية للتعامل مع مخاطر السوق، كما طبق األسلوب 
املعياري لتحديد متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية. ويدل 

هذا على اقتناع السلطات الرقابية بأن إطار إدارة املخاطر في البنك 
يتوافق تمامًا مع املوجهات واالشتراطات املحددة من قبل مصرف 

البحرين املركزي ولجنة بازل للرقابة املصرفية.
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١٨,٢  ١٦,٤  ١٨,٩  ١٧,٩  ٢٠,٧  ١٩,٣ أوراق مالية 
٤٢,٥  ٣٧,٩  ٣٧,٢  ٣٩,٣  ٤٠,٢  ٤٠,٢ قروض وسلف 
١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  

التوزيع حسب فئات األصول (٪) اعتمد مصرف البحرين املركزي معايير بازل 3 بشأن رأس املال 
التنظيمي إعتبارًا من 1 يناير 2015. ويعيد إطار معايير بازل 3 تعريف 

رأس املال التنظيمي، غير أن تطبيق هذه املعايير لن يكون له سوى 
تأثير محدود على معدالت رأس املال التنظيمي في البنك.

يبين تقرير إدارة املخاطر واملالءة املالية الوارد في قسم الحق من 
هذا التقرير السنوي املزيد من التفاصيل حول املالءة الرأسمالية للبنك 

وإطار إدارة رأس املال. ويتضمن اإليضاح رقم 27-5 في البيانات 
املالية املوحدة شرحًا لسياسات البنك فيما يتعلق بإدارة رأس املال. 
كما يبين اإليضاح بمزيد من التفصيل أن من سياسة البنك املحافظة 

على قاعدة قوية لرأس املال لكسب ثقة املستثمرين واألطراف 
األخرى والسوق وتعزيز النمو املستقبلي ألنشطة البنك.

جودة األصول
يوضح اإليضاح رقم 28 في البيانات املالية املوحدة، التوزيع الجغرافي 

ملخاطر األصول. أما املستوى املقدر للمخاطر االئتمانية في األصول 
املالية املستند على التصنيف الداخلي لالئتمان فهو مبين في 

اإليضاح رقم 27-1 )ب( من البيانات املالية املوحدة. ويشير هذا 
اإليضاح إلى أن نسبة 75 باملائة من مجموع األصول املالية تتكون من 

أصول سائلة وودائع لدى البنوك وأوراق مالية وبنود احتمالية متعلقة 
بالقروض مصنفة في درجة -4 أو أعلى، أي ما يعادل التصنيف في درجة 

االستثمار. 
ويمكن اإلطالع على تقييم إضافي لجودة األصول بالرجوع إلى اإليضاح 

رقم 37 في البيانات املالية املوحدة بشأن القيمة العادلة لألدوات 
املالية. وباالستعانة بأسلوب التقييم املتبع في ذلك اإليضاح، 

فإن صافي القيمة العادلة لألدوات املالية في داخل وخارج امليزانية 
العمومية كما في 31 ديسمبر 2016 ال يختلف كثيرًا عن القيمة 

الدفترية.
وفي نهاية عام 2016 شكل النقد واألصول السائلة األخرى وإتفاقيات 

إعادة الشراء املعاكس والودائع لدى البنوك نسبة 37 باملائة من 
مجموع األصول، وشكلت األوراق املالية االستثمارية ما نسبته 18 

باملائة، بينما شكلت القروض والسلفيات نسبة 43 باملائة.  
األوراق املالية االستثمارية

بلغ مجموع قيمة األوراق املالية االستثمارية 4066,4 مليون دوالر 
أمريكي في 31 ديسمبر 2016. وتشكل محفظة األوراق املالية 

االستثمارية في األساس احتياطيًا للسيولة، وتتألف إجمااًل من سندات 
دين مصنفة بالدرجة االستثمارية من قبل مؤسسات مالية دولية 

وإقليمية ومؤسسات حكومية. 
وتتكون األوراق املالية االستثمارية من نوعين من محافظ سندات 

الدين واستثمارات محدودة في حقوق امللكية والصناديق 
االستثمارية. وتتضمن كبرى محافظ سندات الدين من أوراق مالية 

بسعر فائدة متغير أو ثابت تم تبادلها لجني الفروق الثابتة من 
سعر الفائدة على سعر الليبور. وقد بلغت قيمة هذه األوراق املالية 
االستثمارية 2397,2 مليون دوالر أمريكي وهو ما يعادل 63 باملائة 

من إجمالي االستثمار في سندات الدين في نهاية 2016. أما بالنسبة 
للمحفظة الصغرى من سندات الدين فهي تمثل إستثمار صافي رأس 

املال الحر للمجموعة في السندات بسعر فائدة ثابت. وقد بلغت قيمة 
هذه املحفظة 1418,1 مليون دوالر أمريكي بنهاية عام 2016 وتتكون 

من إستثمارات في سندات خاصة بحكومات منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية ودول مجلس التعاون الخليجي. وال يوجد لدى البنك أية 

تعرضات إئتمانية في منطقة السوق األوروبية التي واجهت أزمة ديون 
حكومية مؤخرًا مثل اليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. 

بنهاية عام 2016 بلغت استثمارات األسهم 251,1 مليون دوالر 
أمريكي، تضمنت في 31 ديسمبر 2016 أسهمًا مدرجة قيمتها 167,3 

مليون دوالر أمريكي تم الحصول عليها كتسوية لقرض مضمون 
متأخر السداد. أما بقية استثمارات األسهم فتمثل حصصًا في أسهم 

شركات خاصة.
يتضمن اإليضاح رقم 9-1 في البيانات املالية املوحدة تحلياًل ملحفظة 

األوراق املالية االستثمارية حسب فئة التصنيف. وقد حصلت 
استثمارات بلغت قيمتها 3292,1 مليون دوالر أمريكي في نهاية 2016 
– ما يعادل 86 باملائة من االستثمار في سندات الدين – على تصنيف 

-A3 / A أو أعلى. وبناًء على تقييم الجهة املصدرة، صنفت 310,9 
مليون دوالر أمريكي أخرى من سندات الدين أو ما يعادل 8 باملائة 

منها في درجة االستثمار. وبالتالي فإن كل سندات الدين في البنك 
مصنفة في درجة االستثمار.

بلغت القيمة العادلة للسندات االستثمارية 3692,5 مليون دوالر 
أمريكي في 31 ديسمبر 2016. مما يعني زيادة القيمة العادلة عن 

الكلفة املطفأة بمبلغ 16,3 مليون دوالر أمريكي. وتعكس القيمة 
العادلة العالية مقارنة بالكلفة املطفأة للسندات االستثمارية الجودة 

العالية والتصنيف العالي للسندات.
لم يتم تسجيل أوراق مالية استثمارية متأخرة السداد أو متعثرة في 

31 ديسمبر 2016.

استعراض الوضع املالي )تتمة(
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توزيع استحقاق القروض

مليون دوالر 
٪أمريكي

القروض والسلفيات
في نهاية عام 2016 بلغت القروض والسلفيات 9745,1 مليون دوالر 

أمريكي، مما يمثل زيادة قدرها 583,7 مليون دوالر أمريكي أو ما 
يعادل 6 باملائة مقارنة بنهاية عام 2015. وُيظهر اإليضاح رقم 40 في 
البيانات املالية املوحدة متوسط حجم القروض والسلفيات خالل عام 

2016 والتي بلغت 9613,6 مليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها 814,8 
مليون دوالر أمريكي عن متوسط حجم القروض والسلفيات خالل عام 

  .2015
وبناًء على آجال االستحقاق التعاقدية بتاريخ امليزانية العمومية فإن 

55 باملائة من محفظة القروض تكون مستحقة في خالل سنة، ونسبة 
78 باملائة تكون مستحقة في خالل ثالث سنوات. واقتصرت القروض 
املستحقة بعد أكثر من خمس سنوات على نسبة 9 باملائة. ويمكن 
اإلطالع على تفاصيل تصنيف الصناعة املصرفية للقروض والسلفيات 

في اإليضاح رقم 10-2 في البيانات املالية املوحدة، أما التصنيف 
حسب التوزيع الجغرافي فيمكن اإلطالع عليه في اإليضاح رقم 28 

في البيانات املالية املوحدة. وفي 31 ديسمبر 2016 اشتملت 20 
باملائة من إجمالي محفظة القروض على تعرض إئتماني لقطاع النفط 

والطاقة والبتروكيماويات مقارنة مع 38 باملائة في نهاية 2011. 
يعكس هذا التعرض االئتماني القطاعي أهمية التركيز اإلستراتيجي 
السابق للبنك على تمويل املشاريع واإلقراض املشترك في دول 

مجلس التعاون الخليجي. وإن أكبر تعرض إئتماني للصناعة املصرفية 
في قطاع الخدمات والتجارة الذي يضم 22 باملائة من القروض 

والسلفيات في انعكاس للتوجه اإلستراتيجي الجديد الذي يركز على 
العالقات مع الشركات الكبيرة واملتوسطة. وكان هناك تعرض 

ائتماني محدود لقطاعي البناء والعقارات في نهاية عام 2016.
ويحتوي اإليضاح رقم 27-1 )ب( في البيانات املالية املوحدة على 
تقييم لحجم مخاطر االئتمان للقروض والسلفيات، وهو مبني على 

التصنيف الداخلي لالئتمان. وحصلت 5504,8 مليون دوالر أمريكي أي 
نسبة 56 باملائة من مجموع القروض على تصنيف -4 أو أعلى، وهو 

ما يوازي التصنيف بدرجة االستثمار. وقد ُصنفت 161,6 مليون دوالر 
أمريكي فقط من القروض والسلفيات – صافية من مخصصات انخفاض 

القيمة – على أنها في املرحلة الثالثة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد 
التقارير املالية رقم 9 )2014( أي، تسهيالت ائتمانية منخفضة القيمة 

تعرضت لزيادة هامة في املخاطر االئتمانية منذ تقديمها.  
بلغ مجموع مخصصات خسائر القروض 421,0 مليون دوالر أمريكي 
في 31 ديسمبر 2016. ووصلت مخصصات انخفاض القيمة املحددة 

لألطراف املقابلة 255,5 مليون دوالر أمريكي بينما بلغت مخصصات 
انخفاض القيمة غير املحددة 165,5 مليون دوالر أمريكي. وكان مجموع 
املخصصات البالغ 421,0 مليون دوالر أمريكي يعادُل نسبة 124 باملائة 

من إجمالي القيمة الدفترية إلجمالي القروض متأخرة السداد، وعليه 
تتجاوز قيمة املخصصات حجم القروض املتأخرة السداد بمقدار كبير.
وُتحسب املخصصات املحددة استنادًا إلى املبلغ القابل للتحصيل 

من القروض. ويحدد املبلغ القابل للتحصيل بالقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية املستقبلية املتوقعة بناًء على معدل الفائدة عند تقديم 

القروض.
وبلغت مخصصات القروض غير املحددة 165,5 مليون دوالر أمريكي 
في 31 ديسمبر 2016، ما يمثل زيادة بنسبة 1,4 باملائة من القروض 

الغير مخصصة تحديدًا.  
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تطور القروض متأخرة السداد

القيمة اإلجمالية للقروض 
متأخرة السداد

(مليون دوالر أمريكي)

تطور القروض متأخرة 
السداد ٪ من إجمالي 

القروض

املخصصات
(مليون دوالر أمريكي)

ولغرض احتساب املخصصات غير املحددة، فإن البنك ال يأخذ بعين 
االعتبار أي ضمانات باستثناء األموال النقدية واألسهم املتداولة. 

أما الضمانات األخرى التي على هيئة أوراق مالية أو أسهم شركات 
غير مدرجة واألصول املادية، فتستخدم كمخففات للمخاطر وألغراض 
الحماية، وال تؤخذ بعين االعتبار في عملية احتساب املخصصات الغير 

محددة. 
بلغ إجمالي وصافي قيمة القروض متأخرة السداد في 31 ديسمبر 
2016 نحو 339,3 مليون دوالر أمريكي و94,0 مليون دوالر أمريكي 
على التوالي. فكانت تغطية املخصصات املحددة للقروض متأخرة 

السداد تبلغ 72 باملائة. والقروض املتأخرة السداد هي تلك القروض 
التي مر على موعد سداد رأسمالها أو فائدتها أكثر من 90 يومًا. 

وبموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9، ُتسجل الفائدة 
على القروض منخفضة القيمة في بيان الدخل بناًء على صافي القيمة 
الدفترية للقرض ونسبة الفائدة التي ُاستخدمت لخصم تدفقات النقد 

املستقبلية ألغراض حساب القيمة املستردة. وبموجب توجيهات 
مصرف البحرين املركزي، ُتسجل الفائدة على القروض متأخرة السداد 

في بيان الدخل باتباع املبدأ النقدي. وفي ضوء التغطية االحتياطية 
املرتفعة التي يوفرها البنك للقروض منخفضة القيمة، فإن الفرق بين 

القاعدتين ال يمثل فرقًا جوهريًا.
فئات األصول األخرى

يتناول اإليضاح رقم 5 من البيانات املالية املوحدة تحلياًل لألصول 
النقدية والسائلة األخرى والتي بلغت 3095,0 مليون دوالر أمريكي 

بنهاية عام 2016. وهي تتضمن في األساس النقَد واألرصدة لدى 
املصارف والبنوك املركزية في املناطق الجغرافية الرئيسية التي 

يعمل بها البنك.
وبلغت الودائع لدى البنوك 4715,3 مليون دوالر أمريكي بنهاية عام 
2016، وُصنفت تصنيفًا جيدًا حسب املناطق الجغرافية كما هو وارد 

في اإليضاح رقم 28 من البيانات املالية املوحدة. وكان الجزء األكبر 
منها لدى األطراف املصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا 

وشمال أمريكا، وهي ُتمثل املواقع التشغيلية الرئيسية للبنك. 
وبلغت الودائع لدى البنوك بنهاية عام 2016 نسبة 21 باملائة من 

مجموع األصول، وتوجد منها نسبة عالية في األسواق التي تسودها 
التقلبات. ومع نهاية عام 2016، تم دعم الودائع لدى البنوك بأوراق 

مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع بقيمة 635,0 مليون دوالر 
أمريكي. وهي ُتمثل ودائع مضمونة، مما يقلل من تعرض البنك 

ملخاطر املؤسسات.
وبشكل أساسي تضمنت األوراق املالية املتداولة التي بلغت 91,9 

مليون دوالر أمريكي االستثمارات في الصناديق املدارة مما يوفر 
التعرض للسندات الحكومية لألسواق الناشئة.

عرض األصول الخطرة واإللتزامات 
بلغ مجموع األصول الخطرة وااللتزامات 26645,3 مليون دوالر أمريكي 

في 31 ديسمبر 2016. وتضمنت هذه األصول الخطرة وااللتزامات 
جميع األصول املذكورة في امليزانية العمومية )باستثناء األصول 
األخرى( باإلضافة إلى بنود االئتمان املحتملة. وكما أشرنا سابقًا، 

يمكن اإلطالع على عرض األصول الخطرة وااللتزامات حسب الفئة 
والتوزيع الجغرافي في اإليضاح رقم 28 من البيانات املالية املوحدة، 

والذي يتضح منه أن 18278,3 مليون دوالر أمريكي من مجموع األصول 
الخطرة وااللتزامات – أو ما يعادل 69 باملائة منها – يمثل التعرض 
لألطراف املقابلة واملؤسسات املتواجدة في دول مجلس التعاون 

الخليجي. أما النسبة املتبقية من األصول الخطرة فتتمثل في ودائع 
قصيرة األجل لدى البنوك الرئيسية في أوروبا وأوراق مالية استثمارية 

صادرة عن مؤسسات ذات تصنيف ائتماني عالي في أوروبا وأمريكا 
الشمالية وآسيا. ويتضمن اإليضاح رقم 31 من البيانات املالية املوحدة 
أدوات املشتقات املالية والصرف األجنبي، بينما يتضمن اإليضاح رقم 
32 من البيانات املالية املوحدة تحلياًل آخر عن بنود االئتمان املحتملة 

مع مخاطر االلتزام املوزونة. 

استعراض الوضع املالي )تتمة(
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١١٠٢,٦٦,٩

٤٥١١,٤٢٨,٢

التوزيع الجغرافي للودائع

مليون دوالر 
٪أمريكي

دول مجلس التعاون الخليجي

دول أخرى

دول الشرق األوسط األخرى
وشمال أفريقيا

١٨٢٧٨,٣٦٨,٦دول مجلس التعاون الخليجي

٦٨,٦

٢٣,٧

٠,١

٤,٨٢,٨

١٠٠,٠ ٢٦٦٤٥,٣

دول الشرق األوسط األخرى 
وشمال أفريقيا

٢٧,٤٠,١

٦٣٠٤,٦٢٣,٧أوروبا 
١٢٨٦,٥٤,٨أمريكا الشمالية

٧٣٥,٩٢,٨آسيا
-١٢,٦أمريكا الالتينية

توزيع مخاطر األصول وااللتزامات

مليون دوالر 
٪أمريكي

التمويل
بلغ حجم ودائع البنوك والعمالء 16001,7 مليون دوالر أمريكي في 

31 ديسمبر 2016، منها 13447,5 مليون دوالر أمريكي لودائع العمالء 
بنهاية عام 2016 وهو ما نسبته 84 باملائة من مجموع الودائع. وفي 
31 ديسمبر 2016 بلغت ودائع البنوك 2554,2 مليون دوالر أمريكي، 

تمثل نسبة 16 باملائة من مجموع الودائع.
ويتناول اإليضاح رقم 13 من البيانات املالية املوحدة تحلياًل إلجمالي 

الودائع حسب التوزيع الجغرافي. فجاءت 65 باملائة من إجمالي الودائع 
بقيمة 10387,7 مليون دوالر أمريكي من األطراف املقابلة في دول 

مجلس التعاون الخليجي، أما الودائع التي جاءت من الدول خارج منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخاصة من أوروبا فقد بلغت 4511,4 

مليون دوالر أمريكي أو 28 باملائة من مجموع الودائع. تتعلق ودائع 
األطراف املقابلة من غير دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

بودائع بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( املحدود. وال ُتمثل 
هذه الودائع مصدر تمويل رئيسي للبنك. ويقابل ذلك الودائع لدى 

البنوك وإتفاقيات إعادة الشراء املعاكسة واألصول السائلة األخرى من 
دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغة 5678,4 مليون 

دوالر أمريكي، والتي ُتودع في األسواق املالية لفترات قصيرة األجل. 
وبالتالي فإن البنك هو مودع صرف لألموال في السوق املالية الدولية 

بين البنوك، وال يعتمد في تمويله على هذه السوق. 
وبلغت قيمة األوراق املالية املباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء 
1321,5 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2016. ويوِظف البنك 

استثماراته ذات الجودة والتصنيف املرتفعين لتعزيز قدرته على 
التمويل بضمان األوراق املالية، حيث يكون فعااًل من منظور التكلفة 

واالستحقاق، كما ُيبرهن بشكل دائم على قدرة البنك على تداول 
األوراق املالية بصفتها جزء من الخطط الطارئة التي وضعها للسيولة. 

ويعزى االنخفاض بمبلغ 771,9 مليون دوالر أمريكي في اتفاقيات إعادة 
الشراء مقارنة بنهاية عام 2015، إلى التركيز االستراتيجي على النشاط 
الداخلي إلتفاقيات إعادة الشراء بين مقر البنك الرئيسي وبنك الخليج 
الدولي )اململكة املتحدة( املحدود من أجل زيادة فعالية التمويل لدى 
البنك، وترتب على ذلك انخفاض قدره 1200,0 مليون دوالر أمريكي في 
األوراق املالية املشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع )اتفاقيات إعادة 

الشراء املعاكس(.   
وبلغ حجم التمويل األولي ألجل 2761,6 مليون دوالر أمريكي في 31 

ديسمبر 2016. وكانت نسبة التمويل ألجل وأسهم حقوق امللكية 
تمثل 116 باملائة من القروض املستحقة بعد عام. واستحقت قروض 

ثانوية ألجل بمبلغ 150,0 مليون دوالر أمريكي خالل عام 2016.
يمكن اإلطالع على مزيد من اإليضاحات بخصوص السيولة والتمويل 

في تقرير إدارة املخاطر واملالءة املالية.
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تقـرير حوكمة 
الشركات

 منذ انشائه كانت الحوكمة السليمة
هي األساس الذي استند عليه بنك 

الخليج الدولي في تحقيق املصداقية 
والكفاءة التنظيمية وتحقيق العدالة 

لكافة األطراف.

ممارسة الحوكمة السليمة
عند تأسيس بنك الخليج الدولي )“البنك”( في عام 1975، تم إرساء 

قواعد ممارسة الحوكمة السليمة في اتفاقية تأسيسه ونظامه 
األساسي اللذان تم توقيعهما آنذاك من قبل حكومات دول مجلس 

التعاون الخليجي لتأسيس البنك. وقد أولى البنك منذ تأسيسه أهمية 
كبرى للحوكمة السليمة باعتبارها عنصرا فعااًل في التعامل العادل 

مع جميع األطراف ذات العالقة ووسيلة لتحقيق الكفاءة واملصداقية 
املهنية.

اعتمد البنك على مر السنين تطبيق معايير حوكمة الشركات 
املتعلقة باملؤسسات املالية التي يتم تداول أسهمها على الرغم 

أنها ليست من الشركات املدرجة. ويقوم البنك منذ عام 2003 بنشر 
تقرير الحوكمة ضمن تقريره السنوي.

في عام 2010 أدخل مصرف البحرين املركزي معايير جديدة لحوكمة 
البنوك العاملة في البحرين، في حين ان بنك الخليج الدولي قد سبق 
له وضع العديد من املعايير واإلجراءات التي تعكس أعلى مستويات 
ممارسات حوكمة الشركات، مثل تحديد الصالحيات الشاملة ملجلس 

اإلدارة وألعضاء املجلس وأعضاء اللجان التابعة للمجلس، ووضع 
الئحة قواعد السلوك باللغتين العربية واإلنجليزية )قواعد السلوك 

واألخالق وتفادي تضارب املصالح( ونشرها على املوقع اإللكتروني 
للبنك، باإلضافة إلى وضع دليل مفصل لسياسات املؤسسة وسياسات 

التشغيل، وذلك بما يتوافق مع متطلبات مصرف البحرين املركزي 
الجديدة. بعد ذلك قام البنك بوضع معايير إضافية شملت من بين 

أمور أخرى تحديث الئحة نظام العمل واملهام ملجلس اإلدارة 
وتحديث لوائح عمل اللجان التابعة للمجلس وتحديث برنامج اإلبالغ 
عن التجاوزات وإنشاء لجنة خاصة للحوكمة وتحديث إلطار املكافآت 

املتغيرة بما يتالءم على نحو تام مع املمارسات السليمة للحوكمة 
الصادرة عن مصرف البحرين املركزي.

تخضع مهام مجلس اإلدارة ولجانه للمراجعة السنوية للتأكد من 
االلتزام املستمر بهذه املهام وبأفضل املمارسات وبأية متطلبات 

رقابية مستجدة. ولقد وافق مجلس اإلدارة على آخر التحديثات 
واعتمدها في ديسمبر 2015.

وتم نشر الئحة صالحيات مجلس اإلدارة بأكملها على موقع البنك 
اإلليكتروني )www.gib.com( وهي تعكس إلى حد كبير متطلبات 

الحوكمة الواردة في قسم الضوابط العليا من الدليل اإلرشادي ملصرف 
البحرين املركزي )املجلد األول(.

اعتمد بنك الخليج الدولي اإلجراءات التي من شأنها ترسيخ ثقافة 
الحوكمة السليمة لدى البنك. كما تؤكد هذه اإلجراءات على مدة 

التزام البنك بالشفافية املالية ومبادئ االنصاف واإلفصاح عن 
املعلومات املالية وتوفيرها لجميع مستخدمي هذه املعلومات بما 

في ذلك الجهات الرقابية والعمالء وشركاء األعمال ووكاالت التصنيف 
االئتماني وغيرهم من الجهات املعنية.
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في شهر مارس من كل عام يقوم مجلس اإلدارة بإعداد تقرير حول 
مدى التزام البنك بقواعد مصرف البحرين املركزي بشأن الحوكمة حيث 
يوضح أي عدم التزام لهذه القواعد، إن وجدت، ويتم تقديم هذا التقرير 

في االجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين. وتم إيراد 
اإليضاحات املضمنة في تقرير “االلتزام والتفسير” بالنسبة لقواعد 

الحوكمة في نهاية تقرير الحوكمة من هذا التقرير السنوي.
يفصح بنك الخليج الدولي في التقرير السنوي عن املعلومات اإلضافية 

املطلوب اإلفصاح عنها بموجب القسم PD-1,3,8 من الدليل 
اإلرشادي ملصرف البحرين املركزي املجلد األول، كما يفصح مجلس 

اإلدارة للسادة املساهمين عن املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها 
لهم سنويا وفقا لقسم PD-6,1,1 من الدليل اإلرشادي.

املساهمون
يوضح الجدول التالي الجهات املساهمة في البنك ونسبة املساهمة:

نسبة املساهمةاسم املساهم
صندوق االستثمارات العامة

97,226%اململكة العربية السعودية

الهيئة العامة لالستثمار
0,730%الكويت

شركة قطر القابضة
0,730%دولة قطر

شركة ممتلكات البحرين القابضة
0,438%مملكة البحرين

صندوق االحتياطي العام للدولة
0,438%سلطنة عمان

جهاز اإلمارات لالستثمار
0,438%دولة اإلمارات العربية املتحدة

الهيكل التنظيمي – القواعد واإلدارة
يحدد الهيكل التنظيمي للحوكمة لدى بنك الخليج الدولي ويفصل 
بين مسؤوليات ومهمات مجلس اإلدارة من جهة وصالحيات اإلدارة 

التنفيذية من جهة أخرى ويعمل على ضمان تحقيق فصل هذه 
املسؤوليات:

يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية توجيه البنك واإلشراف على أعماله،  	•
حيث يتلقى من اإلدارة التنفيذية املعلومات الالزمة لتمكينه من 

القيام بمسؤولياته ومسؤوليات اللجان التابعة له على أحسن وجه، 
كذلك فإن املجلس يفوض اإلدارة بالسلطات والصالحيات الالزمة 

لتنفيذ األعمال اليومية للبنك.

تمتلك إدارة البنك هيكال تنظيميا مناسبا وفعاال مسؤول عن  	•
اإلدارة اليومية ألعمال البنك وتنفيذ استراتيجية وسياسة وأعمال 

الرقابة الداخلية التي يقرها مجلس اإلدارة.
هناك تقسيم واضح بين مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة ومهام  	•
ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية من جهة، وبين مهام ومسؤوليات 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي من جهة أخرى.
هناك صالحيات ومسؤوليات محددة وموثقة )وكذلك صالحيات  	•

التفويض( لإلدارة التنفيذية العليا.
ونورد الهيكل التنظيمي وهيكل الحوكمة للبنك في الصحفة رقم 57 

من هذا التقرير السنوي.
مجلس اإلدارة

يتألف مجلس اإلدارة بموجب النظام األساسي للبنك من عشرة أعضاء 
كحد أقصى يتم تعيينهم أو انتخابهم كل ثالث سنوات. كما يمنح 

كل مساهم يملك عشرة باملئة من رأس املال الحق بموجب النظام 
األساسي بتعيين عضو في املجلس.

وللمساهم الذي يمارس هذا الحق كذلك صالحية إنهاء هذا التعيين 
واستبدال عضو مجلس اإلدارة املعني. ويخضع تعيين األعضاء 

للموافقة املسبقة من مصرف البحرين املركزي. وتم تعيين األستاذ 
عبدالعزيز الحليسي الرئيس التنفيذي للبنك في نوفمبر 2016 عضو 

في مجلس اإلدارة ملدة ثالث سنوات وكان ذلك بعد استقالة سعادة 
األستاذ سليمان الحمدان. كما قام مجلس اإلدارة في ديسمبر 2016 
بتقييم وإعادة تشكيل لجان املجلس بما في ذلك إعادة انتخاب نائب 

رئيس جديد للمجلس هو البروفيسور/ عبداهلل عبدالقادر ليحل محل 
سعادة األستاذ سليمان الحمدان.

وأبرم البنك اتفاقية خطية لتعيين كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
تحدد صالحيات وواجبات ومسؤوليات وعمليات مساءلة أعضاء مجلس 

اإلدارة باإلضافة إلى املسائل األخرى التي تتعلق بتعيينهم بما في 
ذلك تحديد فترة العضوية والوقت املخصص واملتوقع منهم كأعضاء 
في مجلس اإلدارة وتحديد مهامهم في لجان املجلس وتعويضاتهم 

ومستحقات تسديد مصروفاتهم وإمكانية حصولهم على املشورة 
املهنية املستقلة عند الحاجة.

وفي نهاية العام تألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ستة منهم 
تنفيذيون بما في ذلك الرئيس ونائبه وعضو تنفيذي واحد، يتمتعون 

معا بخبرات إدارة واسعة وقدرات مهنية متنوعة. ويمكن الحصول على 
املزيد من املعلومات عن خبرات أعضاء مجلس اإلدارة من سيرهم 

الذاتية املثبتة في الصفحة رقم 52 من هذا التقرير السنوي.
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جدول حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر 2016

أعضاء مجلس اإلدارة

اجتماعات 
مجلس 

اإلدارة

اجتماعات 
اللجنة 

التنفيذية

 اجتماعات
 لجنة

التدقيق

اجتماعات 
لجنة الترشيح 

واملكافآت

 اجتماعات
لجنة سياسات 

املخاطر

اجتماعات 
لجنة حوكمة 

الشركات
 تنفيذي/

غير تنفيذي
 مستقل/

غير مستقل

 معالي األستاذ جماز بن عبداهلل السحيمي
رئيس مجلس اإلدارة

مستقلغير تنفيذي 4)6(4)6(

 معالي األستاذ سليمان بن عبداهلل الحمدان
نائب رئيس مجلس اإلدارة*

مستقلغير تنفيذي5)5(5)5(5)5(

مستقلغير تنفيذي2)2(7)7(6)6(6)6(البروفيسور عبداهلل بن حسن العبدالقادر

مستقلغير تنفيذي1)2(4)4(5)5(5)6(األستاذ عبداهلل بن محمد الزامل

مستقلغير تنفيذي2)2(5)5(7)7(6)6(األستاذ خالد بن صالح املديفر

مستقلغير تنفيذي3)4(6)7(5)6(5)6(األستاذ عمر هدير الفارسي

غير مستقلغير تنفيذي3)4(5)6(الدكتور يحيى بن عبداهلل اليحيى

غير مستقلتنفيذي1)1(1)1(األستاذ عبدالعزيز الحليسي**

* انتهت فترة العضوية في املجلس في نوفمبر 2016 
** تم تعيينه في نوفمبر 2016 

األرقام )بين األقواس( تشير إلى العدد اإلجمالي لالجتماعات خالل السنة.

تقـرير حوكمة الشركات )تتمة(

استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
تخضع معايير استقاللية األعضاء للمراجعة السنوية من قبل مجلس 

اإلدارة وبتاريخ 31 ديسمبر 2016 ضم مجلس اإلدارة عضوين غير 
مستقلين وفقا لألنظمة الرقابية ملصرف البحرين املركزي فيما تم 

تصنيف بقية األعضاء كمستقلين )راجع الجدول أدناه(.
مسؤوليات مجلس اإلدارة

يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على األداء العام وتحديد 
التوجه االستراتيجي للبنك.

ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد أهداف البنك واعتماد االستراتيجية 
العامة ومراجعتها سنويا، ووضع الهيكل اإلداري ومسؤولياته واألنظمة 

الرقابية. وإلى ذلك يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة أداء اإلدارة التنفيذية 
ومدى تطبيقها لالستراتيجية املحددة. وكذلك يقوم بمراقبة أي 

تضارب في املصالح ومنع إساءة استغالل النفوذ من األطراف ذات 
العالقة.

ويتولى مجلس اإلدارة كذلك مسؤولية إعداد التقارير املالية املوحدة 
والعادلة مما تعبر عن الوضع املالي الحقيقي للبنك وفق املعايير 

الدولية إلعداد التقارير املالية. ويتولى مجلس اإلدارة كذلك مسؤولية 
تحديد إطار الرقابة الداخلية حسبما يراه املجلس ضروريا للتمكن 

من إعداد البيانات املالية املوحدة بدون أخطاء جوهرية سواء بسبب 
االحتيال أو خالفه.

ويقوم مجلس اإلدارة بالدعوى النعقاد اجتماعات الجمعية العامة ويعد 
جداول األعمال لهذه االجتماعات حيث يضمن املساواة في املعاملة 

بين جميع املساهمين مهما تفاوتت نسب مساهمتهم.
وأخيرا، يمارس مجلس اإلدارة مسؤولياته كهيئة إشرافية يفوض 

إلدارة البنك مسؤولية القيام باملهام اليومية املطلوبة منها حسب 
السياسات والقواعد التي يضيفها املجلس.

عند التحضير لعقد اجتماع ملجلس اإلدارة أو اللجان املنبثقة عنه، يتم 
تزويد أعضاء املجلس بالتقارير الدورية وكافة املعلومات الالزمة لهذه 

االجتماعات مسبقا، باإلضافة إلى املعلومات املحددة التي يطلبها 
األعضاء من حين آلخر. كما يزود أعضاء مجلس اإلدارة بالتقارير املالية 
الشهرية وغيرها من التقارير اإلدارية الدورية التي تمكنهم من تقييم 

أداء البنك وإدارته التنفيذية حسب األهداف املرسومة.
ويعقد مجلس اإلدارة، وفقا للنظام األساسي للبنك ما ال يقل عن 

أربعة اجتماعات سنويا. ويجوز له أن يعقد اجتماعات إضافية إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك.

لم يناقش مجلس اإلدارة خالل عام 2016 أية مسائل خارجة عن نطاق 
األعمال العادية.

يتضمن الجدول التالي قائمة بأعضاء اإلدارة وسجل حضورهم 
لالجتماعات خالل عام 2016:
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أعضاء لجان مجلس اإلدارة )يناير – ديسمبر 2016(

مراكز األعضاءأعضاء اللجنةاسم اللجنة

معالي األستاذ جماز بن عبداهلل السحيمياللجنة التنفيذية
معالي األستاذ سليمان بن عبداهلل الحمدان*

البروفيسور عبداهلل بن حسن العبدالقادر
األستاذ عمر هدير الفارسي

األستاذ عبدالعزيز الحليسي**

 رئيس
 عضو
 عضو
عضو
عضو

البروفيسور عبداهلل بن حسن العبدالقادرلجنة التدقيق
األستاذ خالد بن صالح املديفر

األستاذ عمر هدير الفارسي

 رئيس
 عضو
عضو

معالي األستاذ سليمان بن عبداهلل الحمدان*لجنة الترشيح واملكافآت
األستاذ عبداهلل بن محمد الزامل

األستاذ خالد بن صالح املديفر

 رئيس
 عضو
عضو

األستاذ عمر هدير الفارسيلجنة سياسات املخاطر
األستاذ عبداهلل بن محمد الزامل
الدكتور يحيى بن عبداهلل اليحيى

 رئيس
 عضو
عضو

البروفيسور عبداهلل بن حسن العبدالقادرلجنة حوكمة الشركات
األستاذ عبداهلل بن محمد الزامل

األستاذ خالد بن صالح املديفر

 رئيس
 عضو
عضو

* انتهت فترة العضوية في املجلس في نوفمبر 2016
** تم تعيينه في عضوية اللجنة في ديسمبر 2016

اجتماعات املجلس ولجانه خالل عام 2016

تاريخ االجتماعنوع االجتماع

1- 12 فبراير 2016 مجلس اإلدارة
2- 27 مارس 2016 
3- 22 إبريل 2016 
4- 26 إبريل 2016 

5- 14 أكتوبر 2016 
6- 23 ديسمبر 2016

1- 12 فبراير 2016 اللجنة التنفيذية
2- 27 مارس 2016 
3- 22 إبريل 2016 
4- 26 يوليو 2016 

5- 14 أكتوبر 2016 
6- 23 ديسمبر 2016

1- 11 فبراير 2016 لجنة التدقيق
2- 10 مارس 2016 
3- 21 إبريل 2016 
4- 2 يونيو 2016 

5- 25 يوليو 2016 
6- 13 أكتوبر 2016 

7- 16 ديسمبر 2016

تاريخ االجتماعنوع االجتماع

1- 11 فبراير 2016 لجنة الترشيح واملكافآت
2- 10 مارس 2016 
3- 21 إبريل 2016 
4- 26 يوليو 2016 
5- 13 أكتوبر 2016

1- 11 فبراير 2016 لجنة سياسات املخاطر
2- 21 إبريل 2016 

3- 25 يوليو 2016 
4- 13 أكتوبر 2016

1- 11 فبراير 2016 لجنة حوكمة الشركات
2- 16 ديسمبر 2016

لجان مجلس اإلدارة
تستمد لجان املجلس سلطاتها وصالحياتها من مجلس اإلدارة. 

توضح الجداول التالية عضوية وسجل حضور اجتماعات لجان مجلس:
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تقـرير حوكمة الشركات )تتمة(

اللجنة التنفيذية
تشمل صالحيات اللجنة التنفيذية، من بين أمور أخرى، ما يلي:

مساعدة مجلس اإلدارة في وضع السياسات التنفيذية للبنك  	•
ومتابعة تنفيذها.

تقديم املساعدة ملجلس اإلدارة من خالل مراجعة وتقييم وتقديم  	•
التوصيات إلى املجلس بشأن القضايا االستراتيجية للبنك، أو بشأن 

التطورات الهامة في توجهات وأهداف البنك االستراتيجية.
املوافقة على مبالغ االئتمان التي تتجاوز صالحيات الرئيس  	•

التنفيذي للبنك وذلك في نطاق الحدود املخولة لها من قبل 
مجلس اإلدارة.

تنفيذ املهام اإلضافية التي يكلفها بها مجلس اإلدارة. 	•

ممارسة صالحيات مجلس اإلدارة ملعالجة القضايا التي لم يصدر  	•
فيها املجلس قرارًا في الظروف الطارئة التي يصعب فيها عقد 
اجتماع مجلس اإلدارة، وذلك وفق القوانين ذات الصلة واتفاقية 
التأسيس والنظام األساسي للبنك. ويمكن ملجلس اإلدارة أن 
يقوم باإلجماع بتغيير أو تعديل أي من قرارات اللجنة التنفيذية 

التي يتم اتخاذها بشأن هذه القضايا.
وفي كافة األحوال على أعضاء اللجنة التنفيذية ممارسة مهامهم 

واتخاذ القرارات بشكل يضمن مصالح البنك ومساهميه على أحسن 
وجه.

لجنة التدقيق
 من مهام لجنة التدقيق مراجعة الوضع املالي للبنك وتقديم 

التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن األمور املالية والرقابة الداخلية 
وااللتزام باألنظمة واملتطلبات القانونية. أما املسؤوليات الرئيسية 

فتتضمن:
مساعدة مجلس اإلدارة في )1( اإلشراف على دقة التقارير الخاصة  	•

بالبيانات املالية ربع السنوية والسنوية للبنك، و)2( االلتزام 
باألنظمة والقوانين، و)3( نظم الرقابة الداخلية، و)4( ضمان تأهيل 

واستقاللية املدققين الداخليين والخارجيين وحسن أدائهم.
اإلشراف على أداء وكفاءة التدقيق الداخلي للبنك واستقالل  	•

املدقق الداخلي.
توفر الئحة صالحيات اللجنة التفاصيل الضرورية بشأن عمليات إعداد 

التقارير املالية وطرق تطويرها، إضافة إلى املسؤوليات بشأن 
االلتزامات القانونية واألخالقية. يخضع رئيس دائرة التدقيق الداخلي 

للمجموعة مباشرة إلشراف لجنة التدقيق ويتبع للرئيس التنفيذي في 
االمور اإلدارية.

لجنة سياسات املخاطر
تساعد لجنة سياسات املخاطر مجلس اإلدارة في القيام بمسؤولياته 

فيما يتعلق بالضوابط املتبعة لضمان االلتزام بحدود املخاطر التي 
يحددها البنك واملحددات والحدود التي يمارس البنك في اطارها 

أنشطته. وتعمل اللجنة بصورة مستمرة على: 
ضمان قيام البنك بصياغة سياسات واقعية إلدارة املخاطر ذات  	•

األهمية واملوافقة عليها.
استالم ومراجعة وبحث وتقديم التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن  	•

املقترحات بتعديل حدود املخاطر املسموح بها.
مراقبة ما إذا كانت اإلدارة تحافظ على ثقافة تشجع وتكافئ  	•

مناقشة املخاطر املحتملة واإلبالغ عنها وإدارتها بفعالية.
التأكد من أن األدوار واملسؤوليات املتعلقة بإدارة املخاطر محددة  	•
بوضوح، مع تحمل رؤساء األقسام للمسؤولية املباشرة. وكذلك 

التأكد من استقاللية مسؤولي إدارات املخاطر والرقابة عن أنشطة 
تطوير أعمال البنك.

ضمان قيام اإلدارة بإبالغ اللجنة على أي استثناء أو تجاوز ملحوظ  	•
لحدود املخاطر املسموح بها ملراجعتها.

التأكد من قيام اإلدارة بإعالم اللجنة دوريًا على كافة املخاطر  	•
ذات األهمية التي قد تواجه أعمال البنك واإلطالع على اإلجراءات 

املتخذة ملعالجتها بشكل فعال.
مراجعة حدود املخاطر املسموح بها واملخاطر التي قد يتعرض لها  	•

البنك نتيجة ألنشطته، وتشمل:
مراجعة تقارير التعرض للمخاطر االئتمانية على أساس الدولة،   -

التصنيف االئتماني، الصناعة/التركيز، القروض املتعثرة وكذلك 
تقارير اختبار التحّمل.

.)VaR( استالم التقارير بشأن السيولة ومخاطر السوق  -
استالم التقارير بشأن إدارة املخاطر التشغيلية.  -

استالم التقارير بشأن مخاطر أمن املعلومات.  -
استالم التقارير بشأن املخاطر االستراتيجية.  -

استالم التقارير بشأن مقاييس حدود املخاطر.  -
استالم التقارير بشأن التغيير في موافقات االئتمان أو تمديد   -

االئتمان، ومقاييس مخاطر االئتمان والسوق، وإجراءات مراقبة 
املخاطر.

42



لجنة الترشيح واملكافآت
إن الهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو مساعدة مجلس اإلدارة في ضمان 

الحفاظ على تقديم مستويات أجور ومكافآت تنافسية حتى يتمكن 
البنك من االستمرار في استقطاب واملحافظة وتشجيع الكوادر الكفؤ 
من أجل تنفيذ استراتيجية البنك وتحقيق أهدافه. وتشمل مسؤوليات 

اللجنة، كما هو مبين في الئحة مهام عمل اللجنة، ما يلي:
شؤون التعيين:

تقييم املهارات والقدرات املطلوبة في املجلس واللجان التابعة له  	•
واإلدارة العليا.

القيام بتقييم دوري ملدى تحقق وجود املهارات املطلوبة في  	•
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

وضع اإلجراءات الالزمة ملراجعة أداء أعضاء مجلس اإلدارة منفردين  	•
ومجلس اإلدارة ككل.

وضع اإلجراءات الالزمة ملراجعة أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية والعليا  	•
منفردين واإلدارة ككل.

اإلشراف على األنشطة التعليمية ملجلس اإلدارة الخاصة بحوكمة  	•
الشركات.

وضع إجراءات لتحديد املرشحين املناسبين لشغل املناصب  	•
اإلدارية العليا، وترشيح األشخاص املؤهلين لشغل هذه املناصب.

وضع خطة اإلحالل ألعضاء اإلدارة العليا. 	•

شؤون املكافآت:
مراجعة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ما يلي:

سياسة املكافآت والحوافز التنفيذية التي تتضمن املكافآت الثابتة  	•
واملتغيرة لألشخاص امُلعتَمدين و/أو متحملي املخاطر الجوهرية.
السياسات املتعلقة بتعيين واالحتفاظ وتقييم األداء وعزل أعضاء  	•

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة العليا.
اعتماد نظام املكافآت ومراقبته ومراجعته لضمان عمل هذا النظام  	•

وفق املخطط له.
اعتماد مبالغ املكافآت لكل شخص ُمعتَمد ومتحمل للمخاطر  	•

الجوهرية وكذلك إجمالي املكافآت املتغيرة املقرر توزيعها مع 
األخذ في االعتبار إلجمالي املكافآت بما يشمل الرواتب والرسوم 

واملصاريف واملكافأة السنوية وغيرها من مزايا املوظفين.
مراجعة نتائج اختبار التحمل واالختبار الرجعي قبل اعتماد إجمالي  	•

املكافآت املتغيرة املراد توزيعها بما في ذلك الرواتب والرسوم 
واملصاريف واملكافأة السنوية وغيرها من مزايا املوظفين.

لجنة حوكمة الشركات
دور اللجنة هو مساعدة املجلس في تشكيل ورصد سياسات حوكمة 

الشركات. وتشمل مسؤوليات اللجنة ما يلي:
اإلشراف على تطوير ومتابعة سياسات حوكمة الشركات. 	•

مراقبة التزام البنك باملتطلبات الرقابية املتعلقة بحوكمة  	•
الشركات.

مراجعة مهام وتقييم أداء عمل املجلس ولجانه والتوصية إلى  	•
املجلس بالتحديثات الضرورية لتحسين نظام ومهام عمل 

املجلس ولجانه.
مراجعة تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة ومراجعة البيانات الصادرة عن  	•
أعضاء املجلس وأعضاء اإلدارة العليا بشأن أنشطتهم ومصالحهم 

الخارجية للتحقق من مدى وجود أي تضارب في املصالح واتخاذ 
الخطوات املناسبة في هذا الصدد.

اإلشراف على إعداد التقارير العامة للبنك بشأن مسائل حوكمة  	•
الشركات.

تقييم مجلس اإلدارة
إن نظام ولوائح مهام عمل مجلس اإلدارة ولجانه تتطلب قيام 
املجلس بإجراء تقييم ألدائه وأداء اللجان التابعة له وأداء أعضاء 

املجلس مرة واحدة سنويًا على األقل. وقد قام املجلس بمراجعة 
تقارير مستقلة بشأن األداء من كافة اللجان التابعة له، إضافة إلى تقرير 

بشأن أدائه، لتقييم االنشطة الرئيسية خالل العام ومقارنتها بلوائح 
املهام. فضاًل عن ذلك، تضمن تقييم أداء أعضاء املجلس معايير 

تقييم يمكن قياسها وتقييمًا ذاتيًا ورأي رئيس مجلس اإلدارة بهذا 
الخصوص. كما يتم تزويد املساهمين بتقرير عن عمليات التقييم أثناء 

اجتماع الجمعية العامة السنوي.
 اإلعداد والتدريب املستمر ألعضاء مجلس اإلدارة

يتلقى مجلس اإلدارة واللجان التابعة له بشكل منتظم التحديثات 
التي تطرأ على أهم التطورات في املجال التنظيمي وغيرها من 

املجاالت التي تقع في نطاق مسؤولياتهم )مثل التحديثات التي تطرأ 
على معايير املحاسبة الدولية ولوائح املكافآت الصادرة عن مصرف 

البحرين املركزي(. 
ويركز املجلس أيضًا على أهمية توفير فرص التدريب والتطوير 

ألعضائه. وفي هذا السياق فقد أصدر املجلس قرارًا لتشجيع األعضاء 
على الحصول على التدريب الذي يرونه ضروريًا، وذلك على نفقة البنك، 

كما يتم إطالع األعضاء باستمرار على فرص التدريب املتوفرة.
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تقـرير حوكمة الشركات )تتمة(

اإلدارة العليا
تتولى اإلدارة العليا مسؤولية إدارة أعمال البنك اليومية واملفوضة 
إليها من قبل مجلس اإلدارة، ويتولى الرئيس التنفيذي رئاسة هذه 

اإلدارة ويساعده رئيس الشؤون املالية، ورئيس إدارة املخاطر، ورئيس 
إدارة العمليات، ورئيس األعمال املصرفية للشركات، ورئيس األعمال 

املصرفية لألفراد، ورئيس إدارة االستثمار والخزينة، ورئيس تقنية 
املعلومات، ورئيس املوارد البشرية. وقد وردت تفاصيل السيرة الذاتية 

للمدراء التنفيذيين في الصفحة رقم 54 من التقرير السنوي.
وملساعدة الرئيس التنفيذي تم تشكيل اللجان اإلدارية التالية:

لجنة اإلدارة  	•
لجنة املخاطر للمجموعة 	•

لجنة املوجودات واملطلوبات 	•
لجنة املوارد البشرية 	•
لجنة أمن املعلومات 	•

لجنة املخاطر التشغيلية 	•

وتستمد هذه اللجان صالحياتها من الرئيس التنفيذي وفقًا للسلطات 
والحدود التي يقررها له مجلس اإلدارة.

يتطلب من اإلدارة العليا تطبيق السياسات والوسائل الرقابية الفعالة 
التي يقرها مجلس اإلدارة في إطار استراتيجية وأهداف البنك التي 

يضعها املجلس وذلك إلدارة األعمال اليومية ألنشطة البنك.
وقد صدرت خطابات التعيين إلى فريق اإلدارة العليا لتحديد 

مسؤولياتهم وواجباتهم للمساعدة واملساهمة في األمور التالية:
تحديد األهداف االستراتيجية وتوجه البنك. 	•

وضع امليزانية السنوية وخطة العمل للبنك. 	•

ضمان وجود وتنفيذ السياسات العليا الخاصة بكافة أعمال للبنك. 	•

وضع األطر الخاصة بإدارة املخاطر والعوائد املستهدفة في نطاق  	•
السياسة املسموح بها.

تحديد املعايير العامة لتقييم األداء استنادًا على مستوى املخاطر  	•
املحدد.

املراجعة الدورية ألداء األقسام املختلفة واتخاذ اإلجراءات الالزمة  	•
عند الحاجة.

التأكد من أن البنك ينفذ جميع أنشطته وفقًا ألعلى املعايير  	•
األخالقية وااللتزام بالقوانين وبقواعد السلوك املهني.

العمل على جعل البنك مثااًل يحتذى به في االلتزام بأفضل  	•
املمارسات املهنية وخدمة العمالء.

كما أشارت خطابات التعيين إلى أن هذه الواجبات تعتبر إضافة إلى 
مسؤولياتهم الوظيفية املحددة واألهداف التي وضعت لهم حسب ما 

جاء في دليل سياسات البنك.

األجور واملكافآت
تحدد سياسة إجمالي األجور واملكافآت بالبنك، والتي تشمل سياسة 

املكافآت املتغيرة، سياسة البنك تجاه مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة العليا والعوامل الرئيسية التي روعيت في وضع هذه 

السياسة.
اتبع البنك ممارسات املكافآت السليمة الصادرة عن مصرف البحرين 

املركزي في عام 2014، وقام بتحديث إطار العمل الخاص لديه 
باملكافآت املتغيرة. وقد اعتمد مجلس اإلدارة إطار عمل سياسة 

ومكونات التحفيز املعدلة وحصل على موافقة املساهمين عليها في 
اجتماع الجمعية العامة في 2015. وفيما يلي ملخص ألهم سمات 

إطار العمل الخاص باملكافآت.
استراتيجية املكافآت

إن من سياسة البنك في األجور واملكافآت تقديم مستوى تنافسي 
من إجمالي األجور لجذب والحفاظ على املوظفين األكفاء املؤهلين 

وتحفيزهم. فالدافع الرئيسي وراء سياسة البنك للمكافآت املتغيرة 
هو الثقافة القائمة على مستوى األداء التي توائم بين مصالح 

املوظفين ومصالح مساهمي البنك. وتساهم هذه العناصر في 
تحقيق األهداف املوضوعة من خالل التوازن بين املكافآت املقدمة 

مقابل تحقيق نتائج على املدى القصير واألداء املستدام على املدى 
الطويل. وقد ُوضعت هذه االستراتيجية بهدف مشاركة نجاحات البنك 

ومواءمة حوافز املوظفين مع إطار املخاطر.
تعتبر كفاءة املوظفين والتزامهم على املدى الطويل هما العامالن 

األساسيان لنجاح البنك. ولهذا يسعى البنك إلى جذب واالحتفاظ 
بأفضل الكفاءات والكوادر امللتزمة باستمرار في العمل لدى البنك 

وتحفيزهم من أجل مصلحة املساهمين على املدى الطويل. وتتألف 
حزمة املكافآت لدى البنك من العناصر الرئيسية التالية:

األجر الثابت 	•
املزايا 	•

مكافآت األداء السنوية 	•
برنامج أسهم املنحة املؤَجلة 	•

ويضمن إطار الحوكمة القوي والفعال املطبق لدى البنك أن البنك 
يعمل وفق معايير واضحة الستراتيجية وسياسة األجور واملكافآت 

لديه حيث تخضع كافة أمور األجور واملكافآت واالمتثال الكامل 
للمتطلبات الرقابية إلشراف لجنة الترشيح واملكافآت التابعة 

ملجلس اإلدارة.
وتأخذ سياسة املكافآت لدى البنك بعين االعتبار دور كل موظف 
وتحدد التوجيهات بناء على مدى كون املوظف متحمل ملخاطر 

جوهرية و/أو شخص ُمعتَمد في دوائر األعمال أو وظائف الرقابة أو 
الدعم. الشخص امُلعتَمد هو املوظف الذي يستلزم تعيينه املوافقة 
املسبقة من الجهات الرقابية نظرًا ألهمية دوره في البنك كما ُيعتبر 

املوظف متحماًل ملخاطر جوهرية إذا كان يرأس احدى دوائر األعمال 
الهامة وأي شخص يقع ضمن إدارته ممن لهم أثر ملموس على حجم 

املخاطر لدى البنك.
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ومن أجل ضمان املواءمة بين ما ُيدفع للموظفين واستراتيجية األعمال، 
يقوم بنك الخليج الدولي بتقييم أداء البنك ككل وأداء األقسام 

واألفراد مقابل األهداف املالية وغير املالية السنوية وطويلة املدى 
التي تم تلخيصها بما يتماشى مع تخطيط األعمال وعملية إدارة 

األداء. وُيراعى في هذا التقييم االلتزام بقيم البنك ومقاييس املخاطر 
واالمتثال، وقبل كل شيء العمل بنزاهة. وبشكل عام، يكون الحكم 
على هذا األداء ليس فقط بناء على ما تم تحقيقه على املدى القصير 

أو الطويل، ولكن أيضًا وبشكل هام بناء على كيفية تحقيق ذلك 
إذ من شأن هذه النقطة األخيرة أن ُتسهم في استدامة العمل على 

املدى الطويل.
دور لجنة الترشيح واملكافآت ومدار تركيزها

تشرف لجنة الترشيح واملكافآت على كافة سياسات املكافآت 
املقدمة ملوظفي البنك. حيث تعتبر اللجنة هي الجهة اإلشرافية 

واملنظمة لسياسات وممارسات وخطط األجور واملكافآت الحاكمة 
لها. كما تضطلع بوضع سياسة املكافآت املتغيرة ومراجعتها وإحالتها 

إلى مجلس اإلدارة العتمادها. وهي مسؤولة عن وضع املبادئ وإطار 
عمل الحوكمة لكافة قرارات األجور والتعويضات. وتضمن اللجنة تلقي 

جميع األشخاص ملكافآتهم بشكل عادل ومسؤول. وتتم مراجعة 
سياسة املكافآت على أساس دوري لكي تعكس التغيرات التي تحدث 

في ممارسات السوق وخطة األعمال وحجم املخاطر لدى البنك.
بلغ مجموع املكافآت املدفوعة ألعضاء لجنة الترشيح واملكافآت خالل 
العام على شكل أتعاب خاصة بحضور جلسات االجتماعات 45,000 دوالر 

أمريكي ]2015: 45,000 دوالر أمريكي[.
املستشارون الخارجيون

تم تعيين مستشارين خالل عام 2014 لتقديم املشورة إلى البنك 
بشأن التعديالت املدخلة على سياسة املكافآت املتغيرة لديه حتى 

تتماشى مع املمارسات السليمة للمكافآت الصادرة عن مصرف 
البحرين املركزي ومع املعايير املعهودة في املجال. واشتمل على 

املساعدة في وضع خطة مناسبة للحوافز على أساس منح األسهم. 
كما عينت لجنة الترشيح واملكافآت مستشارين خالل العام ألداء 

مقارنة مرجعية لألجور من أجل مساعدتهم في مراجعة إجمالي األجور 
واملكافآت التي يقدمها البنك.

نطاق تطبيق سياسة املكافآت
تنطبق مبادئ هذه السياسة الخاصة باملكافآت على مستوى 

املجموعة. على أن تطبيق متطلبات التأجيل وإصدار األدوات غير 
النقدية للفروع األجنبية والشركات التابعة للبنك تحدده اللوائح 

املحلية السارية والقواعد املتبعة في السوق.

مكافآت مجلس اإلدارة
تتحدد مكافآت مجلس اإلدارة من قبل الشركاء وبما يتماشى 

مع النظام االساسي للبنك، وترتبط املكافآت بالحضور الفعلي 
لالجتماعات. وُيعتمد هيكل ومستوى مكافآت أعضاء املجلس في 

اجتماع الجمعية العامة ويتكون مما يلي:
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له. 	•

عالوة تغطية نفقات السفر واإلقامة عند حضور اجتماعات املجلس  	•
واللجان التابعة له.

مبلغ ثابت ومحدد مسبقًا يمثل األتعاب السنوية ألعضاء املجلس. 	•

بلغ مجموع األجور واملكافآت املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
موظفي اإلدارة في 2016، 10 مليون دوالر أمريكي ]2015: 8,6 مليون 
دوالر أمريكي[ من بينها 3 مليون دوالر أمريكي ]2015: 2,3 مليون 

دوالر أمريكي[ دفعت ألعضاء مجلس اإلدارة.
املكافآت املتغيرة للموظفين

املكافآت املتغيرة هي مكافآت تتعلق باألداء وتتألف في املقام 
األول من مكافأة األداء السنوي. وترتبط املكافآت السنوية باعتبارهًا 
جزءًا من املكافآت املتغيرة للموظفين بتحقيق األهداف التشغيلية 

واملالية املحددة كل سنة واألداء الفردي للموظفين في تحقيق هذه 
األهداف ومدى إسهامهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك.
اتبع البنك إطار عمل معتَمد من قبل مجلس اإلدارة بهدف تحقيق 

الشفافية بين املكافآت املتغيرة واألداء. وقد تم تصميم إطار العمل 
على أساس الجمع بين األداء املالي والعوامل غير املالية األخرى 

لتحقيق الحزمة املستهَدفة ملكافآت املوظفين وذلك قبل النظر في 
أي تخصيص للمكافأة لدوائر األعمال وللموظفين بشكل فردي. وفي 
إطار العمل املتبع في تحديد حزمة املكافآت املتغيرة، تهدف لجنة 
الترشيح واملكافآت إلى موازنة توزيع أرباح البنك بين املساهمين 

واملوظفين.
تتضمن مقاييس األداء الرئيسية على مستوى البنك مجموعة من 
املقاييس قصيرة وطويلة األجل والتي تشمل املؤشرات الربحية 

واملالءة املالية والسيولة والنمو. وتضمن عملية إدارة األداء تحديد 
األهداف بالشكل املناسب لوحدات األعمال ذات الصلة واملوظفين 

املعنيين.
يبدأ البنك عند تحديد مقدار املكافآت املتغيرة بوضع أهداف محددة 

ووضع مقياس تصاعدي يمكن مقارنته في السوق وتحديد أهداف 
الربح وغير ذلك من مقاييس األداء النوعية والتي ينتج عنها في نهاية 

املطاف حزمة تنازلية مستهدفة للمكافآت. ثم يتم تعديل حزمة 
املكافآت بحيث تراعي املخاطر من خالل استخدام املقاييس املعدلة 

حسب املخاطر.
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تقـرير حوكمة الشركات )تتمة(

تقّيم لجنة الترشيح واملكافآت بعناية املمارسات التي يتم بموجبها 
دفع املكافآت بناء على اإليرادات املستقبلية املحتملة التي ال يزال 

توقيتها واحتمالية تحقيقها غير مؤكدة. وتتخذ اللجنة قراراتها بناء على 
تقييم الوضع املالي للبنك وتطلعاته املستقبلية.

يتبع البنك اجراءات رسمية وشفافة لتعديل حزمة املكافآت حسب 
جودة األرباح. ويسعى البنك إلى دفع املكافآت من األرباح املحققة 

واملستدامة. فإذا كانت األرباح ليست باملستوى املطلوب، فسوف 
يتم تعديل قاعدة األرباح وفق تقدير لجنة الترشيح واملكافآت.

ولكي يحصل البنك على أي تمويل لتوزيع حزمة املكافآت فال بد أن 
تتحقق األهداف املالية. ومن شأن مقاييس األداء ضمان أن إجمالي 

املكافآت املتغيرة تتقلص عمومًا بشكل جوهري عندما يكون هناك 
أداء مالي ضعيف أو سلبي. كما تخضع حزمة املكافآت املستهَدفة 

كما هو ُموضح أعاله لتعديالت املخاطر بما يتوازى مع إطار عمل 
االرتباط والتعديل حسب املخاطر.

مكافآت إدارات الرقابة
يسمح مستوى مكافآت العاملين في إدارات الرقابة والدعم للبنك 
بتوظيف ذوي الخبرة والكفاءات العالية في هذه اإلدارات. ويضمن 

البنك أن مكافآت العاملين في إدارات الرقابة والدعم مرجحة في صالح 
املكافآت الثابتة وأما املكافآت املتغيرة لهذه اإلدارات فتستند على 

تحقيق أهداف وظيفية وال ترتبط باألداء املالي ملجال األعمال الذي 
يتم مراقبته.

ويلعب نظام إدارة األداء لدى البنك دورًا محوريًا في قياس أداء إدارات 
الرقابة والدعم على أساس األهداف املوضوعة لها. وترتكز هذه 

األهداف بشكل كبير على األهداف غير املالية والتي تشمل املخاطر 
والرقابة واالمتثال واالعتبارات األخالقية وكذلك بيئة السوق والبيئة 

الرقابية فضاًل عن مهام القيمة املضافة الخاصة بكل إدارة.
املكافآت املتغيرة إلدارات األعمال

تتحدد املكافآت املتغيرة إلدارات األعمال بشكل رئيسي بمدى تحقيق 
أهداف األداء األساسية املحَددة من خالل نظام إدارة األداء. وتشمل 

هذه األهداف أهدافًا مالية وغير مالية منها السيطرة على املخاطر 
واعتبارات االمتثال واالعتبارات األخالقية وكذلك بيئة السوق والبيئة 

التنظيمية.
إطار تقييم املخاطر

يوازي إطار تقييم املخاطر لدى البنك بين املكافآت املتغيرة وحجم 
املخاطر التي يواجها لبنك وتضمن أيضًا سياسة املكافآت لدى البنك 

تقليل قابلية إقدام املوظفين على أخذ مخاطر كبيرة وغير ضرورية. 
ويراعي البنك تطبيق املقاييس الكمية والنوعية في عملية تقييم 

املخاطر والتعديالت حسب املخاطر بهدف ضمان أن سياسات 
املكافآت لدى البنك تتماشى مع مستوى املخاطر املقبولة لديه.

تأخذ لجنة الترشيح واملكافآت بعين االعتبار كون سياسة املكافآت 
املتغيرة منسجمة مع توزيع مخاطر البنك. ويضمن تطبيق إطار 

وعمليات تقييم املخاطر حسب التوقعات املستقبلية والتقييم بأثر 
رجعي، التقييم الدقيق ملمارسات املكافآت القائمة على اإليرادات 

املستقبلية املحتملة والتي تكون ذات توقيت وتحقق غير مضمون.

تأخذ تعديالت املخاطر بعين االعتبار جميع أنواع املخاطر بما في ذلك 
املخاطر غير امللموسة واملخاطر االخرى مثل مخاطر السمعة ومخاطر 

السيولة وكلفة رأس املال. ويقوم البنك بتقييم املخاطر من أجل 
مراجعة األداء املالي والتشغيلي في مقابل استراتيجية األعمال وأداء 
املخاطر قبل توزيع املكافآت السنوية. ويتأكد البنك من أن إجمالي 

املكافآت املتغيرة ال يحد من قدرته على تعزيز قاعدة رأس املال.
وُيراعى في حزمة املكافآت أداء البنك والذي ُينظر فيه في سياق 

إطار إدارة املخاطر لدى البنك. وهذا يضمن تشكيل حزمة املكافآت 
املتغيرة حسب اعتبارات املخاطر واألحداث البارزة على مستوى البنك.

ُيراعى في تحديد حجم حزمة املكافآت املتغيرة وتخصيصها كامل 
نطاق املخاطر الحالية واملحتملة، ومنها:

رأس املال املطلوب لدعم املخاطر التي تم تحملها. 	•

مستوى مخاطر السيولة امُلفترض عند أداء األعمال. 	•

االتساق مع توقيت ومدى احتمال تحقق العوائد املستقبلية  	•
املحتملة امُلتَضمنة في األرباح الحالية.

وتطلع لجنة الترشيح واملكافآت دوًما على أداء البنك باالعتماد 
على إطار إدارة املخاطر. وتستخدم لجنة الترشيح واملكافآت هذه 
املعلومات عند النظر في املكافآت لضمان املواءمة بين العوائد 

واملخاطر واملكافآت.
التعديالت حسب املخاطر

يمتلك البنك إطارًا لتقييم املخاطر الالحقة، وهو تقييم نوعي لدعم 
اختبار األداء الفعلي مقابل افتراضات املخاطر.

وفي السنوات التي يعاني فيها البنك من خسائر جوهرية في أدائه 
املالي، يعمل إطار تعديالت املخاطر على النحو التالي:

يكون هناك انخفاض كبير في إجمالي املكافآت املتغيرة لدى  	•
البنك

على املستوى الفردي، يعني أداء البنك الضعيف عدم تحقيق  	•
مؤشرات األداء الرئيسية لألفراد، وبالتالي ستنخفض معدالت أداء 

املوظف
هبوط قيمة األسهم أو املكافآت املؤجلة 	•

تغيرات محتملة في فترات االستحقاق والتأجيل اإلضافي املطبق  	•
على املكافآت غير املستحقة

وأخيرا، إذا اعتبر التأثير النوعي والكمي ألي خسارة كبيرًا، يجوز هنا  	•
مراعاة حق تعديل أو استرداد املكافآت السابقة.

يمكن للجنة الترشيح واملكافآت بعد الحصول على موافقة مجلس 
اإلدارة ترشيد واتخاذ القرارات التقديرية التالية:
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زيادة / تقليل التعديل على تقييم املخاطر بأثر رجعي 	•

امكانية إجراء تأجيالت اضافية أو زيادة مبلغ مكافآت األسهم 	•

االستعادة من خالل تعديالت الضبط واالسترداد 	•

إطار الضبط واالسترداد
من شأن أحكام الضبط واالسترداد الخاصة بالبنك أن تتيح للجنة 
الترشيح واملكافآت تحديد، متى كان ذلك مالئمًا، ما إذا كانت 
العناصر غير املستحقة بموجب خطة املكافآت املؤجلة يمكن 

إسقاطها / تعديلها أو ما إذا كان يمكن استرداد املكافآت املتغيرة 
املقدمة في حاالٍت معينة. والقصد من ذلك هو تمكين البنك من 

االستجابة بشكل مناسب إذا كانت عوامل األداء التي تستند إليها 
قرارات منح املكافآت تثبت عدم انعكاس األداء املماثل على املدى 

الطويل. تشتمل جميع منح املكافآت املؤجلة على أحكام ُتمكن 
البنك من خفض أو إلغاء مكافآت املوظفين الذين كان لسلوكهم 

الفردي تأثيرًا جوهريًا ضارًا على البنك خالل عام األداء املعني. وتنفرد 
لجنة الترشيح واملكافآت دون غيرها باتخاذ أي قرار باستعادة مكافأة 

أحد األفراد.
من شأن أحكام الضبط واالسترداد السماح للبنك بتحديد، متى كان 
ذلك مالئمًا، ما إذا كان من املمكن تعديل/إلغاء العناصر املستحقة/
غير املستحقة في إطار خطة املكافآت املؤجلة في حاالٍت معينة. 

وفيما يلي بعض الحاالت دون حصر:
وجود أدلة معقولة بسوء تصرف املوظف أو ارتكابه لخطأ جوهري  	•
مما يتسبب في اإلضرار بسمعة البنك أو حيثما تصل تصرفات 

املوظف إلى حد سوء السلوك أو عدم الكفاءة أو اإلهمال.
تعرض إدارة عمل املوظف لتراجع جوهري في األداء املالي أو  	•

إخفاق جوهري في إدارة املخاطر أو إعادة صياغة جوهرية للبيانات 
املالية للبنك.

تضليل املوظف بتعمد للسوق و/أو املساهمين فيما يتعلق  	•
باألداء املالي للبنك.

وجود تدهور كبير في الوضع املالي للبنك أو تكبد أحدى إدارات  	•
األعمال بالبنك لخسائر مادية.

يمكن استخدام اجراء االسترداد إذا كان ضبط النسبة غير املستحقة 
غير كاٍف بالنظر إلى طبيعة املسألة وحجمها.

مكونات املكافآت املتغيرة
تتألف املكافآت املتغيرة من املكونات الرئيسية التالية:

جزء من املكافآت املتغيرة يتم منحه ودفعه نقدًا النقد املقدم
فور االنتهاء من عملية تقييم األداء لكل سنة.

جزء من املكافآت املتغيرة يتم منحه ودفعه نقدًا النقد املؤجل
على أساس تناسبي على مدى 3 سنوات.

مكافآت األسهم 
املقدمة

جزء من املكافآت املتغيرة يتم منحه وإصداره 
في شكل أسهم فور االنتهاء من عملية تقييم 

األداء لكل سنة.
جزء من املكافآت املتغيرة يتم منحه ودفعه في األسهم املؤجلة

شكل أسهم على أساس تناسبي على مدى 3 
سنوات.

تخضع كافة املكافآت املؤجلة ألحكام الضبط. ويتم صرف كافة 
مكافآت األسهم لصالح املوظف بعد ستة )6( أشهر كفترة احتجاز من 

تاريخ االستحقاق. ويرتبط عدد مكافآت األسهم بسعر سهم البنك 
وفقا لقواعد برنامج حوافز األسهم لدى البنك. ويتم صرف أي أرباح 

على هذه األسهم للموظف جنبًا إلى جنب مع األسهم )أي بعد فترة 
االحتجاز(.
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املكافآت املؤجلة
يخضع املوظفين من الدرجة االثنا عشر )12( فما فوق لتأجيل املكافأة املتغيرة وذلك على النحو التالي:

 مكونات
 املكافآت
املتغيرة

تخصيص املكافأة املتغيرة

 مدة
االستردادالضبطاالحتجازالتأجيل

الرئيس التنفيذي واملدراء 
التنفيذيون وأعلى خمس 
موظفين مرتبًا من إدارات 

األعمال
الدرجة 12 

فأعلى
نعم--ال يوجد50%40%النقد املقدم

نعمنعم6 أشهرال يوجد10%-األسهم املقدمة
نعمنعم -3 سنوات*-10%النقد املؤجل

نعمنعم6 أشهر3 سنوات*40%50%األسهم املؤجلة

* يتم استحقاق النقد و/أو األسهم املؤجلة على أساس تناسبي على مدى 3 سنوات.

يمكن أن تزيد لجنة الترشيح واملكافآت من تغطية املوظفين الذين يخضعون لترتيبات التأجيل على أن يكون ذلك حسب تقييمها لحجم األدوار 
واملخاطر التي يتحملها هؤالء املوظفون.

تفاصيل املكافآت املدفوعة
مجلس اإلدارة

20162015ألف دوالر أمريكي
443434•      أتعاب حضور جلسات املجلس

1,2091,148•      أتعاب سنوية ثابتة

1,272995•      أخرى*
2,9242,577اإلجمالي

* يمثل بدل تغطية مصاريف السفر واإلقامة أثناء حضور اجتماعات املجلس واللجان.

املوظفون

ألف دوالر أمريكي

2016

عدد 
املوظفين

مكافآت ثابتة

مكافآت 
ممنوحة 

عند 
التوظيف

مكافآت 
مضمونة

مكافآت متغيرة

مؤجلةمقدمة

أخرىنقدًا
)نقدًا / 
أسهم(

)نقدًا / 
اإلجماليأخرىأسهمنقدًاأسهمنقدًاأسهم(

االشخاص املعتمدين
4,911-80710189987--52,649269- وحدات األعمال

3,336-2913029264--102,421301- الرقابة والدعم
املتحملون ملخاطر 

جوهرية
81,989219--223388192-2,669

37,119-172-2,88043--25528,6905,334موظفون آخرون

87,650----9,431--83365,54312,676موظفون في الخارج
135,685-13,6321212261,615--1,111101,29218,799اإلجمالي

تشمل تكاليف املوظفين األخرى املذكورة في بيان الدخل املوحد والتي لم يتم ذكرها في الجدول السابق والبالغة 1,3 مليون دوالر أمريكي، 
تكاليف املوظفين غير املباشرة مثل التدريب والتوظيف واشتراكات التأمين على الحياة واالختالف بين نفقات املوظفين املستحقة واملبالغ 

املدفوعة.

تقـرير حوكمة الشركات )تتمة(
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ألف دوالر أمريكي

2015

عدد 
املوظفين

مكافآت ثابتة

مكافآت 
ممنوحة 

عند 
التوظيف

مكافآت 
مضمونة

مكافآت متغيرة

مؤجلةمقدمة

أخرىنقدًا
)نقدًا / 
أسهم(

)نقدًا / 
اإلجماليأخرىأسهمنقدًاأسهمنقدًاأسهم(

االشخاص املعتمدين
5,479-80714184976--83,162335- وحدات األعمال

4,652-4355130353--133,411371- الرقابة والدعم
املتحملون ملخاطر 

جوهرية
81,859262--2073113189-2,560

34,812-199-2,95850--25427,1654,441موظفون آخرون
74,841----7,815--82355,62711,399موظفون في الخارج

122,344-12,2221462271,717--1,10691,22416,807اإلجمالي

تشمل تكاليف املوظفين األخرى املذكورة في بيان الدخل املوحد والتي لم يتم ذكرها في الجدول السابق والبالغة 6,1 مليون دوالر أمريكي، 
تكاليف املوظفين غير املباشرة مثل التدريب والتوظيف واشتراكات التأمين على الحياة واالختالف بين نفقات املوظفين ا ملستحقة واملبالغ 

املدفوعة.

املكافآت املؤجلة
2016

 نقدًا
ألف دوالر 

أمريكي

 أخرىأسهم
ألف دوالر 

أمريكي

 املجموع
ألف دوالر 

أمريكي العدد
ألف دوالر 

أمريكي
1,956-2231,794,4581,733الرصيد االفتتاحي

2,090-2271,928,7441,863املكافآت التي تم منحها
)799()724()749,372()75(املكافآت التي تم دفعها/اصدارها
-----تعديالت الخدمة واألداء واملخاطر

)9(-)9(--تغييرات في قيمة املكافآت غير املستحقة
3,238-3752,973,8302,863الرصيد الختامي*

* تم احتساب الرصيد الختامي لقيمة األسهم بناًء على صافي قيمة األصول كما في 2016-12-31

مكافآت نهاية الخدمة
بلغت تكاليف مكافآت نهاية الخدمة خالل العام 563,419 دوالر أمريكي ]2015: 219,878 دوالر أمريكي[، منها تم دفع مبلغ وقدره 222,716 

دوالر أمريكي ]2015: 153,645 دوالر أمريكي[ كأعلى مكافأة منحت ملوظف واحد.
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تقـرير حوكمة الشركات )تتمة(

اإلتصال املؤسسي
يلتزم البنك بسياسة إعالمية تتماشى مع متطلبات مصرف البحرين 

املركزي وتضمن اإلفصاح والتواصل مع كل من لهم عالقة بالبنك 
بشفافية وشمولية وبتوقيت مناسب لتعكس بشكل صحيح طبيعة 

األعمال والتعقيدات واملخاطر التي تنطوي عليها أنشطة البنك. 
وتشمل وسائل اإلفصاح التقرير السنوي وكتيبات البنك والنشرة 

الدورية والبيانات التي توزع على وسائل اإلعالم. 
كذلك يتسم املوقع االلكتروني للبنك )www.gib.com( بالشفافية 

ويوفر معلومات شاملة عن البنك وانجازاته ورؤيته ورسالته وقيمه 
واستراتيجيته وأهدافه وقواعد السلوك املهني والبيانات املالية 

آلخر خمسة أعوام على اأٌلقل، باإلضافة إلى البيانات املالية للخمس 
سنوات السابقة على األقل والنشرات الصحفية.

قواعد السلوك املهني
يتوفر في املوقع اإللكتروني للبنك معلومات عن قواعد السلوك 

املهني التي أقرها مجلس اإلدارة وتتضمن قواعد سلوكية محددة 
تسري على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي البنك وتسعى إلى تعزيز 

األداء املهني واألخالقي ومنع تضارب املصالح.
وتهدف الئحة قواعد السلوك في البنك إلى إرشاد أعضاء مجلس 

اإلدارة واملوظفين بشأن أفضل املمارسات التي يمكن اتباعها في 
تنفيذ مهامهم ومسئولياتهم تجاه كافة الجهات املعنية بالبنك 

)املساهمين، العمالء واملوظفين والسلطات املعنية واملوردين 
والجمهور والدول التي يعمل بها البنك( وااللتزام بكافة القوانين 

واألنظمة ذات الصلة.
وتفّصل قواعد السلوك مجموعة من الشئون املتعلقة بتطبيق القانون 

وااللتزام بأفضل املمارسات املهنية مثل: تحمل املسئولية واألمانة 
والعدل واألخالق، تجنب تضارب املصالح، املحافظة على ممتلكات 

البنك وبياناته، الحفاظ على سرية املعلومات الخاصة بالعمالء، االلتزام 
بقوانين عدم تسريب املعلومات أو االستفادة منها في األعمال، 

الحيلولة دون حدوث عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مكافحة 
الرشوة والفساد، عدم تلقي الهدايا الثمينة وكشف التجاوزات إن 

حدثت.
يتم تذكير جميع املوظفين واعضاء مجلس اإلدارة سنويًا بواجبهم 

وفق قواعد السلوك ويطلب من الجميع التوقيع على إقرار 
باستالمهم نسخة من قواعد السلوك املهني وقراءتها وفهمها، 
والتعهد بااللتزام بما ورد فيها وكذلك االقرار بأنه في حال وجود 

أي مخاوف بشأن أي خرق لقواعد السلوك، فسوف يرفع األمر إلى 
الشخص املعني في البنك وفقًا لهذه القواعد.

باإلضافة إلى ذلك، يتوجب على جميع موظفي البنك التوقيع على 
إقرار بشأن االفصاح عن أي وظيفة أخرى أو أي نشاط آخر قد يمارسونه 
من أجل ضمان تجنب تضارب املصالح. وتوجه هذه اإلقرارات إلى قسم 

املوارد البشرية بالبنك. وباملثل، فإن جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
ولجنة اإلدارة يقومون بالتوقيع على إقرار مماثل يوجه إلى لجنة حوكمة 

الشركات.

اإلفصاح وتوفير املعلومات
يتم نشر التقارير السنوية أيضًا في موقع البنك اإللكتروني ويمكن 

الوصول إلى هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات من أي مكان 
في العالم. وتشمل هذه املعلومات تقارير اإلدارة حول أعمال البنك 

وتحلياًل مفصاًل إلدارة املخاطر والبيانات املالية. وتعكس التقارير 
املالية أحدث املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املعتمدة في عام 

.2016
وتعكس سياسة اإلفصاح التي وافق عليها مجلس اإلدارة االلتزام 
بمتطلبات الركيزة الثالثة من معايير اتفاقية بازل الثالثة وذلك وفقًا 

ملتطلبات مصرف البحرين املركزي. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان 
شفافية اإلفصاح عن املعلومات املالية ومخاطر البنك لجميع األطراف 

املعنية.
سياسة التعامل مع شركاء األعمال

إن سياسة البنك بشأن التعامل مع شركاء أعمال البنك التي وافق 
عليها مجلس اإلدارة تحدد كيفية التعامل مع هذه األطراف. وتبين 

هذه السياسة األطراف التي تعتبر مرتبطة بالبنك وفقًا للمعايير 
التي حددها مصرف البحرين املركزي وتفرض حدودًا للتعامل مع هذه 

األطراف متوافقة أو أكثر تشددًا من معايير املصرف املركزي. وتوضح 
هذه السياسة املسؤوليات الداخلية إلبالغ مصرف البحرين املركزي 

بمخاطر البنك لدى األطراف املرتبطة بالبنك واملخاطر التي ستسجل 
في البيانات املالية والتقارير السنوية للبنك بما يتوافق مع متطلبات 

اإلفصاح املتبعة.
سياسة التعامل مع األطراف ذات الصلة

يتبع البنك سياسة معتمدة من مجلس اإلدارة في عملية إقرار 
املعامالت مع األطراف ذات الصلة. يتم إجراء املعامالت مع 

املساهمين وفق املخاطر والودائع الواردة منهم. في حالة تقديم 
قروض ألطراف ذات عالقة، يتم املوافقة عليها بناًء على السلطات 

والصالحيات املمنوحة من مجلس اإلدارة للرئيس التنفيذي، فإذا كانت 
تتجاوز تلك الصالحيات فالبد من الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية 
أو مجلس اإلدارة. وال يقوم البنك بمنح قروض ألعضاء مجلس اإلدارة. 

ويتم التعامل مع الودائع الواردة من أعضاء مجلس إدارة البنك على 
أساس عادي وفق األسعار السائدة في السوق. وينبغي املالحظة أن 
املادة 16 من النظام األساسي للبنك تمنع أعضاء مجلس اإلدارة من 

تحقيق أي مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، من أي صفقة خاصة 
بالبنك.

جميع القروض املمنوحة ألعضاء اإلدارة التنفيذية )بما فيهم الرئيس 
التنفيذي ومرؤوسيه املباشرين( وسائر موظفي البنك تخضع 

للسياسات الخاصة باملوظفين. وتتم مراجعة تلك السياسات من قبل 
لجنة الترشيح واملكافآت مرة واحدة سنويًا على األقل. كما يجب 

مراجعة مجلس اإلدارة في جميع املعامالت للشركات ذات العالقة 
بأعضاء مجالس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

املعامالت التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة
لقد فوض البنك الصالحيات االئتمانية إلى الرئيس التنفيذي بناًء على 

جدول تقييم املخاطر. وإذا وجد الرئيس التنفيذي أن مخاطر أي معاملة 
تتجاوز حدود التفويض املمنوح له، فإن املعاملة تحتاج حينئذ إلى 

موافقة اللجنة التنفيذية أو مجلس اإلدارة.
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االلتزام باألنظمة والقوانين
أقر مجلس اإلدارة أطر االلتزام باألنظمة والقوانين التي تؤكد السعي 

الجاد لتطبيق أفضل املمارسات املهنية في كل أعمال البنك وتعكس 
التزام البنك بتنفيذ كافة األنظمة والقوانين املعمول بها. وبناء على 

ذلك فإن من مهام قسم مراقبة االلتزام باألنظمة والقوانين مساعدة 
اإلدارة العليا في ضمان التزام جميع أعمال البنك وموظفيه بالقوانين 

والقيام بها وفقًا ألفضل املعايير املهنية. ويمكن لرئيس قسم 
مراقبة االلتزام باألنظمة والقوانين للمجموعة اللجوء إلى مجلس 

اإلدارة من خالل لجنة التدقيق إذا استدعى األمر ذلك.
وتأكيدًا ألهمية االلتزام باألنظمة والقوانين يقوم الرئيس التنفيذي 

سنويًا بإصدار خطاب إلى جميع املوظفين لتذكيرهم بضرورة االلتزام 
بكل القوانين واألنظمة التي تنطبق على أعمال البنك، وقد تم 

تضمين االلتزام الجيد كمعيار دائم في التقييم السنوي ألداء 
املوظفين.

مكافحة غسل األموال
تتطابق أنظمة وإجراءات البنك الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب مع القوانين والتشريعات املعمول بها في مملكة البحرين. 
وتعكس هذه املتطلبات القانونية والرقابية إلى حد كبير توصيات 

فريق العمل املالي )FATF( الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب. ويتم تطبيق إجراءات مكافحة غسيل األموال وتمويل 

اإلرهاب في كافة مكاتب البنك وفروعه وشركاته التابعة. وتلتزم فروع 
ومكاتب البنك الخارجية بقوانين وأنظمة الدول التي تتواجد فيها، 

ويتم تطبيق اإلجراءات األشد ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
إذا تفاوتت القوانين املحلية.

تهدف النظم واإلجراءات املتبعة إلى التعامل فقط مع العمالء الذين 
يمكن التحقق إلى حٍد معقول من أن هويتهم ونشاطاتهم التجارية 
قانونية، وإلى الحصول على واالحتفاظ باملعلومات الضرورية عنهم، 

واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة. كما أن هذه النظم تحث على 
توفير التدريب املستمر للموظفين، وتتم مراجعتها مع املدقق 

الخارجي للتأكد من فعاليتها. وتمنع إجراءات مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب في البنك التعامل مع البنوك التي ليس لها مقرات 

حقيقية. ولضمان االلتزام الفعال بقوانين مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب على مستوى املجموعة ومتابعة تطور القوانين 

والتشريعات في هذا الشأن، تم إنشاء قسم خاص يتألف من رئيس 
قسم االلتزام باألنظمة والقوانين للمجموعة ومسؤول االبالغ عن 

غسل األموال للمجموعة ومساعديه وعدد من املوظفين.

إطار عمل الحوكمة - تقرير املدقق الداخلي
تقوم دائرة التدقيق الداخلي بمراجعة إطار الحوكمة سنويًا كمشروع 

منفصل منذ إدخال قواعد حوكمة الشركات في العام 2010. ووفقًا 
لذلك، جرت آخر عملية تدقيق إلطار الحوكمة في شهر مارس من 

العام 2016. والغرض من هذا التدقيق هو توفير مستوى من الضمان 
حول عمليات الحوكمة داخل البنك. وشمل نطاق التدقيق مراجعة 

السياسات واإلجراءات واملمارسات القائمة التي يتبعها البنك في ضوء 
قواعد مصرف البحرين املركزي املتضمنة في قسم الضوابط العليا 

)HC( من الدليل االرشادي )املجلد األول(.
وأكد تقرير املدقق الداخلي أن إطار حوكمة الشركات في بنك الخليج 

الدولي يعمل بفعالية كإطار للرقابة على املخاطر الناتجة عن األعمال 
الحالية للبنك.

)HC حالة االلتزام بقواعد مصرف البحرين املركزي )القسم
يلتزم بنك الخليج الدولي بتنفيذ متطلبات مصرف البحرين املركزي 

بشأن حوكمة الشركات التي ذكرت في القسم “HC” من الدليل 
االرشادي للمصرف، وفيما يلي تفسير للمتطلبات التي لم يتم 

االلتزام بها عام 2016:
ينص املتطلب رقم “HC-70202” من قسم الضوابط العليا على 
ضرورة حضور كافة أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة 
وقيامهم باإلجابة على األسئلة التي يطرحها املساهمون في أي 

اجتماع مخّصص لهم.  
وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية تأسيس البنك الصادرة بموجب 

املرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975 والتعديالت التي أدخلت عليها، 
فإن البنك يخضع التفاقية التأسيس والنظام األساسي )“الوثائق 

التأسيسية”( وفي حال وقوع أي تضارب بين الوثائق التأسيسية للبنك 
والقوانين األخرى في مملكة البحرين، فإن البنك يلتزم بما جاء في 
الوثائق التأسيسية. ونتيجة لذلك، لم يتم تبني بعض املتطلبات 

الواردة في القسم “HC-1” و”HC-4” و “HC-5”التي تتضارب مع 
النظام األساسي للبنك، بما في ذلك طريقة تعيين أعضاء مجلس 

اإلدارة ومتطلبات حضور اجتماعات املجلس ومنع استخدام التفويض 
في اجتماعات مجلس اإلدارة وإجمالي مكافآت أعضاء املجلس.
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نبذة عن أعضاء 
مجلس اإلدارة

1. معالي جماز بن عبداهلل السحيمي )1(
رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2008

اململكة العربية السعودية
شغل معالي جماز بن عبداهلل السحيمي منصب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لهيئة السوق املالية، وهي الهيئة الرقابية لسوق 

األوراق املالية باململكة العربية السعودية. وعمل معاليه وكياًل 
ملحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بعد أن التحق بمؤسسة 

النقد كمدير عام للرقابة على البنوك. كما شغل منصب نائب املدير 
العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي وتم تعيينه نائبًأ لرئيس 

مجلس إدارة الشركة العربية السعودية لالستثمار )سنابل لالستثمار(. 
في السابق انتخب عضوًا في مجالس إدارة العديد من الشركات الرائدة 

في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الهيئة العامة لالستثمار 
في اململكة العربية السعودية واملؤسسة العامة للبترول واملعادن 
والشركة الوطنية للتأمين التعاوني والبنك السعودي العاملي )الذي 

تم دمجه الحقًا مع بنك الخليج الدولي في عام 1999(. ويحمل معالي 
جماز السحيمي درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة 

واشنطن في سياتل بالواليات املتحدة األمريكية. يتمتع معاليه بخبرة 
مهنية واسعة تصل إلى 42 عامًا.

2. معالي األستاذ سليمان بن عبداهلل الحمدان
استقال من املجلس في 2 نوفمبر 2016 
نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2015

عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2009
اململكة العربية السعودية

يترأس معالي األستاذ سليمان بن عبداهلل الحمدان الهيئة العامة 
للطيران املدني في اململكة العربية السعودية بعد أن شغل مناصب 

عدة من ضمنها منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة 
الشركة الوطنية للخدمات الجوية )ناس القابضة( في اململكة العربية 

السعودية، وكان أيضًا عضوًا في الهيئة االستشارية للمجلس 
االقتصادي األعلى سابقا، وقبل ذلك شغل عدة مناصب في البنك 

السعودي البريطاني، بما في ذلك نائب العضو املنتدب ومدير عام 
الخدمات املصرفية الشخصية، كما عمل سابقًا في الصندوق السعودي 

للتنمية، وشغل معالي سليمان الحمدان عضو مجلس األمناء في 
جامعة اليمامة وكذلك عضو سابق في الهيئة االستشارية لكلية 

اإلدارة الصناعية في جامعة امللك فهد للبترول واملعادن وكذلك عضو 
الهيئة االستشارية لكلية إدارة األعمال في جامعة األمير سلطان في 

اململكة العربية السعودية. كما شغل معالي األستاذ سليمان الحمدان 
سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة السعودي الهولندي املالية 
وعضوية مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة 

والشركة األهلية للتأمين التعاوني. حصل على بكالوريوس في العلوم 
اإلدارية من جامعة امللك سعود وماجستير في إدارة األعمال من جامعة 

نيوهيفين بالواليات املتحدة األمريكية. يتمتع معاليه بخبرة مهنية 
واسعة تصل إلى 37 عامًا.

3. البروفيسور عبداهلل بن حسن العبدالقادر )1( )2( )5(
انتخب نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة في 23 ديسمبر 2016

عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2009
اململكة العربية السعودية

يرأس البروفيسور العبدالقادر مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية. 
كما يسهم في مجالس اإلدارة في عدد من الشركات، منها: الشركة 

العربية السعودية لالستثمار )سنابل( ومجموعة الفيصلية والشركة 
السعودية للخطوط الحديدية )سار(. ويرأس لجنة السياسات واالشراف 

في شركة السوق املالية ولجنة مراقبة جودة األداء املهني بالهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين. وعمل الدكتور العبدالقادر أستاذًا في 

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن. وكان عضوًا في أول مجلس لهيئة 
السوق املالية السعودية خالل الفترة من عام 2004– 2009، وأسهم 

خالل وجوده في الهيئة في إقرار الئحة حوكمة الشركات، وواصل العمل 
على تعزيز الحوكمة في دول مجلس التعاون رئيسًا تنفيذيًا مؤسسًا 
ملعهد أعضاء مجلس اإلدارة الخليجي. والبروفيسور العبدالقادر حاصل 

على بكالوريوس وماجستير إدارة األعمال من جامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن ودكتوراة في إدارة األعمال من جامعة كولورادو بالواليات 

املتحدة األمريكية. يتمتع البروفيسور العبدالقادر بخبرة مهنية واسعة 
تصل إلى 35 عامًا.

4. األستاذ عبداهلل بن محمد الزامل )3( )4( )5(
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2009

اململكة العربية السعودية
يشغل األستاذ عبداهلل محمد الزامل منصب الرئيس التنفيذي وعضو 

مجلس اإلدارة لشركة الزامل لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة 
عامة(، وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة. 

وكان قد عمل في شركة مكيفات الزامل كنائب رئيس أول، وبدأ حياته 
املهنية في هذه الشركة كمهندس صناعي. وحاليًا يشغل عضوية 

مجالس إدارة العديد من الشركات من بينها الزامل لصناعات الحديدية 
)مصر وفيتنام( شركة مجموعة العزل الخليجية وشركة الربيعة والنصار 

والزامل للصناعات الخرسانية املحدودة ورئيس مجلس إدارة جي اي 
بي كابيتال ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العاملية للموانئ 

)شركة تضامن بين صندوق االستثمارات العامة السعودي وهيئة 
موانئ سنغافورة( وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي )مملكة 

البحرين(، وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي)اململكة املتحدة( 
وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران املدني )هيئة حكومية( 

إضافة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة توليد الوظائف )هيئه حكومية( 
وعضو مجلس الشرقية )هيئه حكومية( وعضو مجلس ادارة مستشفى 

امللك فهد )هيئه حكومية( وعضو مجلس ادارة الزامل انفرا )الهند( 
وعضو مجلس إدارة شركة ڤيڤا البحرين لالتصاالت )مملوكة من قبل 

شركة االتصاالت السعودية(. باإلضافة إلى عضوية مجالس اإلدارة في 
املنظمات واملؤسسات الغير الربحية التالية: بنك الطعام السعودي 

)اطعام( وانديفور السعودية ومدارس الظهران األهلية. وهو حاصل على 
بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن بالواليات املتحدة 

وماجستير إدارة مالية وإدارة أعمال من جامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية. يتمتع األستاذ الزامل 

بخبرة مهنية واسعة تصل إلى 30 عامًا.
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)1(  عضو اللجنة التنفيذية
)2(  عضو لجنة التدقيق

)3(  عضو لجنة سياسات املخاطر 
)4(  عضو لجنة الترشيح واملكافآت
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5. األستاذ املهندس خالد بن صالح املديفر )2( )4( )5(
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2009

اململكة العربية السعودية
يشغل املهندس خالد بن صالح املديفر حاليًا منصب الرئيس التنفيذي 
وكبير املدراء التنفيذيين لشركة التعدين العربية السعودية )معادن(، 
وقد انضم لشركة معادن كنائب لرئيس الشركة للفوسفات وتطوير 

األعمال الجديدة. قبل ذلك شغل منصب املدير العام لشركة 
اسمنت القصيم ونائب الرئيس للشئون املالية في الشركة الشرقية 

للبتروكيماويات )شركة شرق، إحدى شركات سابك(. املهندس 
املديفر عضو في مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية لشركة معادن. 

وكان في السابق عضو مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم والشركة 
السعودية للخطوط الحديدية. وهو حاصل على البكالوريوس في 

الهندسة واملاجستير في إدارة األعمال من جامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن، اململكة العربية السعودية. يتمتع املهندس املديفر بخبرة 

مهنية واسعة تصل إلى 32 عامًا.
6. األستاذ عمر هدير الفارسي )1( )3( )4(

عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2012
الواليات املتحدة األمريكية

يشغل األستاذ عمر هدير الفارسي حاليًا منصب رئيس شركة ديالى 
لالستشارات )ذ.م.م.( في نيويورك. وعمل سابقًا في دائرة األعمال 

املصرفية االستثمارية في بنك كريدت سويس فيرست بوسطن في 
نيويورك، حيث تركزت مهامه على التمويل وعمليات دمج وتملك 
الشركات في قطاع الطاقة. وقبل التحاقه بالعمل املصرفي عمل 

محاميًا في شركة وايت أند كيس في نيويورك، حيث كان عضوًا في 
دائرة الخدمات املالية والتجارية فيها. األستاذ الفارسي حاصل على 

بكالوريوس في االقتصاد من جامعة نوتردام ودكتوراه في القانون من 
كلية الحقوق في جامعة كولومبيا في الواليات املتحدة األمريكية. 

يتمتع األستاذ الفارسي بخبرة مهنية واسعة تصل إلى 23 عامًا.
7. الدكتور يحيى عبداهلل اليحيى )2( )3(

عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2015
رئيس مجلس اإلدارة، بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( املحدود

اململكة العربية السعودية
تولى الدكتور يحيى بن عبداهلل اليحيى منصب الرئيس التنفيذي لبنك 
الخليج الدولي منذ شهر يناير 2009 وحتى يناير 2016. قبل ذلك شغل 

عضوية مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي كمدير تنفيذي ممثاًل 
للمملكة العربية السعودية حيث أنيطت إليه عدة مناصب خالل تلك 
الفترة. وعمل الدكتور اليحيى قبل ذلك مستشارًا ملحافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي، ومديرا عامًا لشركة الجفالي بالرياض، وهو 
مؤسس ومدير عام املعهد املصرفي في الرياض وأستاذ جامعي 

للهندسة الصناعية وهندسة النظم في جامعة امللك سعود باململكة 
العربية السعودية وجامعة ميشيغان بالواليات املتحدة األمريكية، 
وعمل محاضرًا في املطابقة الثنائية والخوارزميات باملعهد الهندي 

لإلحصاء في بنغلور، الهند. ويشغل الدكتور اليحيى حاليًا منصب 
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( املحدود، 

ومجلس إدارة الشركة السعودية لتموين الخطوط. وكما ترأس مجلس 
اإلدارة لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء وشركة مشروع توسعة 

الشعيبة. وشغل الدكتور اليحيى عضوية لجان ومجالس إدارات العديد 
من املؤسسات كان من أبرزها اللجنة العليا لالستثمار في البنية 
األساسية بمجموعة العشرين )G20(، ومنصب عضو في مجلس 

إدارة معهد التمويل الدولي )IIF( بواشنطن ورئيس مشارك للمجلس 
االستشاري لألسواق الناشئة )EMAC(. وهو عضو في لجنة التوفيق 

 .)ICSID( والتحكيم في املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
نال الدكتور اليحيى درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية وهندسة 

األنظمة من جامعة ميشيغان، بالواليات املتحدة األمريكية، وهو 
خرجي جامعة امللك فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية 
الظهران )KFUPM(. يتمتع الدكتور اليحيى بخبرة مهنية واسعة تصل 

إلى 41 عامًا.
8. األستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي )1(

ُعين عضوا في مجلس اإلدارة في 30 نوفمبر 2016
الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك الخليج الدولي ش.م.ب.

اململكة العربية السعودية
ُعين األستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي رئيسا تنفيذيا لبنك 

الخليج الدولي في 1 فبراير 2016. شغل قبل ذلك منصب وكيل 
املحافظ للرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 

2013. شملت مسؤولياته آنذاك اإلشراف على قطاعي املصارف 
والتأمين، إضافة إلى الرقابة على شركات التمويل )التمويل العقاري 

واإلجارة وغيرها من اتفاقيات التمويل غير املصرفي(، بجانب ذلك 
كان مسؤواًل عن إدارة حماية العمالء. قبل التحاقه باملؤسسة، شغل 

األستاذ الحليسي منصب املدير اإلقليمي والعضو املنتدب لـ جي 
بي مورجان تشيز بنك في اململكة العربية السعودية، كما ترأس 
أيضًا إدارة الخدمات املصرفية للشركات ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا في الفترة بين سبتمبر 2010 ومايو 2013. شغل قبل 
ذلك منصب املدير العام للمنطقة الوسطى في البنك السعودي 

البريطاني - ساب )شركة زميلة ملجموعة اتش اس بي سي(، وكان 
مسؤواًل عن كل األقسام الرئيسية لألعمال بما في ذلك الخدمات 
املصرفية للشركات واألفراد. شارك أيضًا بعضوية مجالس إدارات 

العديد من املؤسسات ومن بينها السوق املالية السعودية )تداول(. 
يحمل األستاذ الحليسي شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة 

تكساس في مدينة أوستن بالواليات املتحدة األمريكية. يتمتع 
األستاذ الحليسي بخبرة مهنية واسعة تصل إلى 27 عامًا.
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نبذة عن أعضاء 
اإلدارة العليا

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

رئيس لجنة اإلدارة
يمتلك عبدالعزيز الحليسي خبرة مهنية واسعة في القطاع املصرفي 

في اململكة العربية السعودية تصل إلى 27 عامًا. ُعين عبدالعزيز 
رئيسًا تنفيذيًا لبنك الخليج الدولي في فبراير 2016. شغل قبل ذلك 
منصب وكيل املحافظ للرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي 

في مايو 2013 حيث شملت مسؤولياته آنذاك اإلشراف على قطاعي 
املصارف والتأمين، إضافة إلى الرقابة على شركات التمويل )التمويل 
العقاري واإلجارة وغيرها من اتفاقيات التمويل غير املصرفي(، بجانب 
ذلك كان مسؤواًل عن إدارة حماية العمالء. وقبل إلتحاقه باملؤسسة، 
شغل عبدالعزيز منصب املدير اإلقليمي والعضو املنتدب لـ جي بي 
مورجان تشيز بنك في اململكة العربية السعودية، كما ترأس أيضًا 

إدارة الخدمات املصرفية للشركات ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في الفترة بين سبتمبر 2010 ومايو 2013. كما شغل قبل 

ذلك منصب املدير العام للمنطقة الوسطى في البنك السعودي 
البريطاني - ساب )شركة زميلة ملجموعة اتش اس بي سي(، وكان 

مسؤواًل عن كل األقسام الرئيسية لألعمال بما في ذلك الخدمات 
املصرفية للشركات واألفراد. شارك بعضوية مجالس إدارات العديد 

من املؤسسات ومن بينها السوق املالية السعودية )تداول(. يحمل 
عبدالعزيز شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة تكساس في 

مدينة أوستن بالواليات املتحدة األمريكية.
ستيوارت ماكفيل

الرئيس التنفيذي للعمليات
عضو لجنة اإلدارة، ولجنة املوارد البشرية، ولجنة إدارة املخاطر 

التشغيلية، ولجنة أمن املعلومات
يمتلك ستيوارت ماكفيل خبرة دولية تمتد ألكثر من 27 عامًا في 
اإلدارة املصرفية والقطاعات األخرى كالخدمات املصرفية لألفراد 

والقطاع العقاري. انضم ستيوارت إلى بنك الخليج الدولي بمنصبه 
الحالي كرئيس تنفيذي للعمليات في ديسمبر 2014، وهو املسئول 

عن عمليات املجموعة وتقنية املعلومات والخدمات اإلدارية واإلتصال 
املؤسسي ومكتب إدارة تنفيذ املشاريع. وهو حاليًا مسؤول عن 
الخدمات املصرفية لألفراد. وخالل السبع سنوات السابقة، شغل 

ستيوارت منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في 
مجموعات عائلية مرموقة وشركات عامة وشركات األسهم الخاصة 

العاملة في مختلف القطاعات في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. ومن خالل هذه املناصب، عمل ستيوارت على وضع 

استراتيجيات إعادة الهيكلة وترجمتها إلى خطط تنفيذ تشغيلية 
واضحة. وقبل انتقاله إلى الشرق األوسط، عمل ماكفيل في شركة 
جنرال إلكتريك كابيتال في أوروبا ألكثر من 15 عامًا، حيث كان آخر 

منصب شغله هو الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك كارد سيرفيسز 
في اململكة املتحدة. يحمل ستيوارت ماكفيل شهادة البكالوريوس 
مع مرتبة الشرف في إدارة األعمال والقانون من جامعة النكستر في 

اململكة املتحدة.

ستيفن وليامز
رئيس الشئون املالية

عضو لجنة اإلدارة، ولجنة املوارد البشرية، ولجنة األصول والخصوم، 
ولجنة إدارة املخاطر للمجموعة، ولجنة إدارة املخاطر التشغيلية ولجنة 

أمن املعلومات
يمتلك ستيفن وليامز خبرة دولية تصل إلى 32 عامًا في مجال األعمال 

املصرفية، املحاسبة والتدقيق. انضم إلى بنك الخليج الدولي عام 
1987. وتم تعيينه مديرًا للرقابة املالية عام 2000 ورئيسًا للشئون 
املالية عام 2008. وتشمل مسئولياته الحالية إعداد التقارير املالية 

والرقابية واإلدارية للبنك، إضافة إلى وضع الخطط االستراتيجية واملالية 
وصياغة امليزانية العامة وإدارة رأس املال. وقد أشرف أيضًا على 

مشروع تطبيق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة. وقبل التحاقه بالبنك 
عمل ستيفن في شركة التدقيق املحاسبي “كي بي ام جي” في 

لندن والشرق األوسط. ستيفن وليامز هو محاسب قانوني وعضو في 
جمعية املحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز. يحمل ستيفن شهادة 
البكالوريوس في االقتصاد من جامعة كارديف في بريطانيا. وهو عضو 

في فريق العمل الخاص باملالءة املالية في معهد التمويل الدولي 
بواشنطن.

مسعود ظفر
رئيس إدارة املخاطر

عضو لجنة اإلدارة، ولجنة املوارد البشرية، ولجنة األصول والخصوم، 
ولجنة إدارة املخاطر للمجموعة، ولجنة املخاطر التشغيلية ولجنة أمن 

املعلومات
يمتلك مسعود ظفر خبرة دولية تصل إلى 37 عامًا في مجال األعمال 
املصرفية، املحاسبة، التدقيق وإدارة املخاطر. ولقد انضم مسعود 
إلى إدارة التدقيق الداخلي في بنك الخليج الدولي عام 1982، وتم 

تعيينه كرئيس لدائرة التدقيق الداخلي عام 1987. وفي عام 2004 ُعين 
رئيسًا لالئتمان، وفي عام 2012 ُعين مسعود رئيسًا إلدارة املخاطر. قبل 
انضمامه إلى البنك، عمل في شركة إرنست آند يونج في لندن وشركة 

كي بي ام جي في مملكة البحرين. وهو عضو في جمعية املحاسبين 
القانونيين في انجلترا وويلز.

ستيفن جيه مولدر
رئيس إدارة االستثمار والخزينة 

عضو لجنة اإلدارة، ولجنة املوارد البشرية، ولجنة األصول والخصوم، 
ولجنة إدارة املخاطر التشغيلية ولجنة أمن املعلومات

يمتلك ستيفن مولدر خبرة دولية تصل إلى 36 عامًا من العمل في مجال 
االستثمارات املصرفية وعمليات الخزينة. بدأ مسيرته املهنية مع بنك 

الخليج الدولي في عام 1987 في وظيفة كبير متعاملين في الصرف 
األجنبي في فرع لندن. ُعين في عام 1997 رئيسًا لقسم الخزينة، ثم 

ُعين في عام 2000 رئيسًا للخزينة والخدمات املصرفية في بنك الخليج 
الدولي )اململكة املتحدة( املحدود الذي أنشئ حديثًا آنذاك. انتقل 

ستيفن للعمل مع بنك الخليج الدولي في البحرين في عام 2009 
بوظيفة رئيس لوحدة الخزينة وأسواق املال. ُعين رئيسًا مكلفًا إلدارة 
االستثمار والخزينة في 2005، ومن ثم تولى مهام منصبه الحالي في 

يونيو 2016. وقبل انضمامه إلى بنك الخليج الدولي، عمل كتاجر أوراق 
مالية في فروع بنك كروكر ناشيونال وبنك ايه بي ان وبنك أوف 

نيوزيلندا في لندن. شارك ستيفن في برنامج التطوير املتقدم في 
كلية اإلدارة بجامعة كرانفيلد باململكة املتحدة.
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هيلين جانيت لويد
رئيس إدارة املوارد البشرية

عضو لجنة اإلدارة، ولجنة املوارد البشرية، ولجنة أمن املعلومات
تمتلك هيلين جانيت لويد خبرة دولية تصل إلى أكثر من 31 عامًا 

في مجال تطوير املوارد البشرية والتعلم والتحول الثقافي. التحقت 
بالعمل في بنك الخليج الدولي في منصبها الحالي في مارس 2017 
حيث عملت هيلين قبل ذلك في وظيفة مدير املوارد البشرية في 

مجموعة “آر اس ايه” للتأمين في اململكة املتحدة. وقبلها شغلت 
هيلين منصب مساعد املدير العام للفعالية التنظيمية في البنك 

التجاري القطري؛ ومنصب رئيس إدارة املوارد البشرية في مجموعة 
لويد املصرفية باململكة املتحدة. وقبل ذلك عملت مع سانتاندير في 
اململكة املتحدة، حيث شغلت مناصب عدة منها رئيس إدارة التعلم، 

رئيس إدارة تطوير األداء، ومدير املوارد البشرية. في بداية حياتها 
املهنية عملت مع ستاندرد تشارترد بنك في جنوب أفريقيا حيث تولت 

العديد من املسئوليات املتعلقة باملوارد البشرية. هيلين جانيت 
حاصلة على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة هيريوت 

وات، اململكة املتحدة؛ ودرجة البكالوريوس )تخصص سيكولوجي 
وسوسيولوجي( من جامعة جنوب أفريقيا. شاركت في برنامج تطوير 

اإلدارة بكلية إدارة األعمال بجامعة جنوب أفريقيا. 
ستيفن ويتكير

رئيس إدارة أمن املعلومات
عضو لجنة اإلدارة، ولجنة املوارد البشرية، ولجنة إدارة املخاطر 

التشغيلية ولجنة أمن املعلومات
يمتلك ستيفن ويتكير خبرة اكثر من 23 عامًا في األسواق املالية 

الدولية في مجال تقنية املعلومات، وتنفيذ برامج التغيير في كل من 
قطاعي األعمال والتكنولوجيا. إلتحق ستيفن بالعمل في بنك الخليج 

الدولي في وظيفته الحالية في أكتوبر 2016. وقبل ذلك ترأس إدارة 
خدمات التقنية لدول أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا بشركة “اف اي 
اس”، والتي تعد أكبر شركة للحلول التقنية للقطاع املصرفي - حيث 

قام بتأسيس أول مرفق مصرفي في اململكة املتحدة يدعم أول 
بنك رقمي في اململكة املتحدة. وقبل ذلك عمل عضوًا منتدبًا في 
البنك امللكي االسكتلندي، حيث تولى العديد من املناصب خالل 

فترة عشر سنوات؛ شملت رئيس إدارة التقنية في ويليامز آند جلين، 
ورئيس إدارة تكامل أوروبا الغربية )البنك امللكي االسكتلندي وايه 

بي ان امرو(، حيث كان مسئواًل أيضًا عن اإلشراف على أعمال الجملة 
غير األساسية وتنفيذ عمليات بيع األصول. وقبل ذلك عمل مديرًا 

تنفيذيًا في ايه بي ان امرو بنك، حيث شملت مسئولياته رئاسة اإلدارة 
الدولية للتقنية املصرفية التجارية، ورئاسة وحدة تقنية املعامالت 

التجارية ومعامالت الزبائن في دول االتحاد األوروبي. بدأ ستيفن حياته 
املهنية في شركة اندرسين كونسولتينج التي تركز أعمالها على 

األسواق املالية. وهو حاصل على درجة املاجستير في خدمات الكهرباء 
واملعلومات من كوينز كوليدج بجامعة كمبردج في اململكة املتحدة. 

ياسر األنصاري
رئيس مراقبة االلتزام ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال للمجموعة 

أمين سر لجنة حوكمة الشركات، وعضو لجنة اإلدارة ولجنة إدارة 
املخاطر التشغيلية ولجنة أمن املعلومات

يمتلك ياسر األنصاري خبرة تصل إلى 18 عامًا في العمل في مجال 
مراقبة االلتزام والحوكمة في اململكة العربية السعودية، على 

املستوى الحكومي وفي البنوك الدولية واملحلية. انضم إلى العمل 
ببنك الخليج الدولي في منصبه الحالي في مايو 2016. وقبلها عمل 
مستشارًا لشؤون مراقبة االلتزام والحوكمة بوزارة الخدمة املدنية. 
شغل ياسر قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي ملراقبة االلتزام في 

بنك الراجحي، ورئيس إدارة مكافحة غسل األموال في فرع بنك جي بي 
مورجان تشيز بالرياض، ومدير ملراقبة االلتزام ومكافحة غسل األموال 

بفرع بنك بي ان بي باريبا بالرياض، وأيضًا مدير ملراقبة االلتزام في 
البنك السعودي الهولندي. وفي مرحلة مبكرة من حياته املهنية عمل 

ياسر مع مجموعة سامبا املالية وبنك الرياض في العديد من املناصب 
في مجاالت رقابة االئتمان وإدارة املخاطر. يحمل ياسر شهادة 

البكالوريوس في إدارة اإللتزام من جامعة مانشستر في اململكة 
املتحدة. وهو مسئول التزام معتمد من مؤسسة النقد العربي 

السعودي، كما يحمل شهادة أختصاصي معتمد في مكافحة غسل 
األموال؛ ويحمل شهادتي الدبلوم العالي في مكافحة غسل األموال 

وااللتزام الدولي من الرابطة الدولية لاللتزام. 
رافي كريشنان

رئيس مجموعة الخدمات املصرفية بالجملة 
عضو لجنة اإلدارة، ولجنة املوارد البشرية، ولجنة املوجودات 

واملطلوبات، ولجنة إدارة املخاطر التشغيلية ولجنة أمن املعلومات
يمتلك رافي كريشنان خبرة تصل إلى 16 عامًا من العمل املصرفي 

في دول مجلس التعاون الخليجي. التحق بالعمل ببنك الخليج الدولي 
في عام 2004 في قسم تمويل املشاريع، ُعين بعدها رئيسًا لوحدة 

استشارات إدارة املشاريع، ثم تولى بعدها رئاسة وحدة املنتجات 
االئتمانية ورئاسة إدارة عالقات األسواق الخليجية والعاملية، قبل أن 

يُعين رئيسًا مكلفًا للخدمات املصرفية بالجملة في عام 2015، ثم 
تولى مهام منصبه الحالي في نوفمبر 2016. عمل قبل التحاقه ببنك 

الخليج الدولي مع الشركة العربية لالستثمارات البترولية في اململكة 
العربية السعودية ضمن فريق تمويل املشاريع. كما عمل في السابق 

مستشارا إداريًا بشركة كي بي ام جي بكل من اململكة املتحدة 
ومملكة البحرين. رافي حاصل على زمالة املعهد الهندي للمحاسبين 

القانونيين. كما أنه عضو في املعهد الهندي ملحاسبي التكاليف 
واألشغال ومعهد األوراق املالية للشركات في الهند.
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أسامة محمد شاكر
الرئيس التنفيذي - جي آي بي كابيتال

عضو لجنة اإلدارة، ولجنة املوارد البشرية
يمتلك أسامة محمد شاكر خبرة تصل إلى 18 عامًا من العمل في 

مجال الخدمات املصرفية االستثمارية، وإدارة األصول والرقابة 
املصرفية. إلتحق بالعمل مع بنك الخليج الدولي في منصبه الحالي 

في يونيو 2016. وعمل قبل ذلك مديرًا عامًا للرقابة املصرفية 
بمؤسسة النقد العربي السعودي، مسئواًل عن اإلشراف والرقابة 

على كل البنوك التجارية في اململكة؛ وكان مستشارًا أول لنائب 
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. قبل ذلك اكتسب أسامة 

خبرة 16 عامًا في مجال االستثمارات املصرفية بالعمل مع البنك 
السعودي البريطاني وبنك اتش اس بي سي باململكة العربية 

السعودية، حيث شغل مناصب على املستوى التنفيذي من بينها 
املدير التنفيذي - رئيس األسواق املالية، واملدير التنفيذي - رئيس 
االستثمارات. وكان قبل ذلك عضوًا في هيئة التدريس بمعهد اإلدارة 
العامة بالرياض في اململكة العربية السعودية، حيث كان يعمل في 
مجال تدريس اإلحصاء وتقديم اإلستشارات اإلحصائية. يحمل أسامة 

شهادة املاجستير في اإلحصاء من جامعة كولورادو الحكومية في 
مدينة فورت كولينز بوالية كولورادو األمريكية، ودرجة البكالوريوس 

في العلوم اإلدارية تخصص األساليب الكمية من جامعة امللك 
سعود بالرياض، اململكة العربية السعودية.

مشاري العتيبي
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات واملدير اإلقليمي، اململكة العربية 

السعودية
عضو لجنة اإلدارة، ولجنة املوارد البشرية، ولجنة إدارة املخاطر 

التشغيلية ولجنة أمن املعلومات
يمتلك مشاري العتيبي خبرة تصل إلى 25 عامًا في إدارة العمليات، 
واملوارد البشرية، والخدمات املصرفية لألفراد وإدارة الثروة. إنضم 
مشاري إلى بنك الخليج الدولي في منصبه الحالي في أغسطس 
2016، وهو مسئول عن العمليات، وتحسين جودة العمليات، كما 

أنه املدير اإلقليمي للمملكة العربية السعودية. شغل مشاري قبل 
ذلك منصب املدير العام للعمليات بالبنك السعودي البريطاني في 

اململكة العربية السعودية. وقد شغل مشاري خالل 25 عامًا من 
العمل مع البنك السعودي البريطاني العديد من املناصب بمسئوليات 

تنفيذية في مختلف األقسام الرئيسية في البنك. ومن بينها رئيس 
املوارد البشرية وإدارة العالقات، الرئيس اإلقليمي للخدمات املصرفية 

لألفراد وإدارة الثروات، تنفيذي أول شئون خدمات الشبكة واملعالجة، 
ونائب رئيس مركز بطاقات االئتمان. شارك مشاري العتيبي في 

برنامج القيادة واألداء العالي بكلية إنسياد إلدارة األعمال في فرنسا.

نبذة عن أعضاء اإلدارة العليا )تتمة(
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مجلس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي
للمجموعة

 رئيس مجموعة
الشئون املالية

رئيس مجموعة األعمال 
املصرفية بالجملة

 رئيس مجموعة إدارة
املخاطر

رئيس إدارة اإلستثمار 
والخزينة

 الرئيس التنفيذي
للعمليات

رئيس مجموعة الخدمات 
املصرفية لألفراد

أمين الشركة

 رئيس مراقبة االلتزام
ومسؤول اإلبالغ عن غسل 

األموال للمجموعة

رئيس التدقيق للمجموعة

 رئيس إدارة تنفيذ
املشاريع

رئيس مجموعة املوارد 
البشرية

مجلس اإلدارة
جي آي بي كابيتال ذ م م

مجلس اإلدارة
 بنك الخليج الدولي

)اململكة املتحدة( املحدود

الرئيس التنفيذي
جي آي بي كابيتال ذ م م 

الرئيس التنفيذي
 بنك الخليج الدولي

)اململكة املتحدة( املحدود

لجنة اإلدارة

األعمال املصرفية اإلستثمارية
إدارة األصول

العمليات

الخدمات اإلدارية
تقنية املعلومات

اإلتصال املؤسسي
املشتريات

أسواق خزينة رأس املال
اإلستثمار

الرقابة املالية
إدارة امليزانية العمومية

املستحقات
التدقيق الداخلي

إدارة املخاطر
إدارة اإلئتمان ومراقبة املخاطر

أمن املعلومات

اإلقتصاد
الشئون القانوينة

املؤسسات املصرفية
الخدمات املصرفية للشركات

املؤسسات املالية

الخدمات املصرفية العاملية

 الخدمات املصرفية املتوافقة
مع الشريعة

اللجنة التنفيذية
لجنة التدقيق

لجنة سياسات املخاطر
لجنة الترشيح واملكافآت
لجنة حوكمة الشركات

لجنة املخاطر للمجموعة
لجنة األصول والخصوم
لجنة املوارد البشرية

لجنة أمن تقنية املعلومات
لجنة مخاطر التشغيل

لجنة اإلستثمار
لجنة اإلئتمان

الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركات

املفتاح:
اللجنة
اإلدارة

املنصب
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بنك واحد. ثالث قارات.

إمكانيات غير محدودة.
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الرأي 
لقد	قمنا	بتدقيق	البيانات	املالية	املوحدة	املرفقة	لبنك	الخليج	الدولي	ش.م.ب.	)“البنك”(	وشركاته	التابعة	)املشار	إليهم	معًا	“باملجموعة”(،	
والتي	تتكون	من	بيان	املركز	املالي	املوحد	كما	في	31	ديسمبر	2016،	والبيانات	املوحدة	للدخل	وللدخل	الشامل	والتغيرات	في	حقوق	امللكية	
والتدفقات	النقدية	للسنة	املنتهية	في	ذلك	التاريخ،	واإليضاحات	حول	البيانات	املالية	املوحدة،	املتضمنة	على	ملخص	ألهم	السياسات	املحاسبية.

في	رأينا،	إن	البيانات	املالية	املوحدة	املرفقة	تظهر	بصـورة	عادلة،	من	كافة	النواحي	الجوهرية،	املـركز	املالي	املوحد	للمجموعة	كما	في	31	ديسمبر	
2016،	وأداؤها	املالي	املوحد	وتدفقاتها	النقدية	املوحدة	للسنة	املنتهية	في	ذلك	التاريخ	وفقًا	للمعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	املالية.

أساس	الرأي	
تمت	عملية	التدقيق	وفقًا	ملعايير	التدقيق	الدولية.	إن	مسئولياتنا	بموجب	هذه	املعايير	مفصلة	أكثر	ضمن	بند	مسئولية	مدققي	الحسابات	عن	
تدقيق	البيانات	املالية	املوحدة	الواردة	في	تقريرنا	هذا.	نحن	مستقلون	عن	املجموعة	وفقًا	لقواعد	السلوك	األخالقي	للمحاسبين	املهنيين	الصادر	
عن	مجلس	معايير	السلوك	األخالقي	الدولي	للمحاسبين،	وقد	استوفينا	مسئولياتنا	األخالقية	األخرى	وفقًا	لقواعد	السلوك	األخالقي	للمحاسبين	

املهنيين.	إننا	نعتقد	أن	أدلة	التدقيق	التي	حصلنا	عليها	كافية	ومالئمة	لتوفير	أساسًا	لرأينا.

أمور	التدقيق	الرئيسية
إن	أمور	التدقيق	الرئيسية	هي	تلك	األمور	التي	وفقًا	الجتهادنا	املهني	كانت	األكثر	جوهرية	خالل	تدقيق	البيانات	املالية	املوحدة	للسنة	املنتهية	
في	31	ديسمبر	2016.	لقد	تمت	دراسة	هذه	األمور	ضمن	نطاق	تدقيق	البيانات	املالية	املوحدة	ككل،	وذلك	إلبداء	رأينا	حول	هذه	البيانات،	وال	نبدي	
رأيًا	منفصاًل	حول	هذه	األمور.	بالنسبة	لكل	أمر	من	األمور	املوضحة	أدناه،	تم	تقديم	تفاصيل	عن	كيفية	معالجة	هذه	األمور	في	عملية	التدقيق	في	

ذلك	السياق.

لقد	استوفينا	مسئولياتنا	املذكورة	في	بند	مسئولية	مدققي	الحسابات	واملتعلقة	بتدقيق	البيانات	املالية	املوحدة،	باإلضافة	لكافة	األمور	املتعلقة	
بذلك.	بناًء	عليه،	فإن	تدقيقنا	يشمل	تنفيذ	اإلجراءات	التي	تم	تصميمها	لالستجابة	لتقييمنا	ملخاطر	األخطاء	الجوهرية	في	البيانات	املالية	املوحدة.	
إن	نتائج	إجراءات	التدقيق	التي	قمنا	بها،	بما	في	ذلك	اإلجراءات	املتعلقة	بمعالجة	األمور	املشار	إليها	أدناه،	توفر	أساسًا	لرأينا	حول	تدقيق	البيانات	

املالية	املوحدة	املرفقة.	

1. انخفاض قيمة القروض والسلفيات 
عملية أمور ومخاطر التدقيق الرئيسية في  الرئيسية  التدقيق  أمور  معالجة  بها  تم  التي  الكيفية 

التدقيق
عند	 الذاتية	 االفتراضات	 باستخدام	 جوهريًا	 اجتهادًا	 املجموعة	 تمارس	
تحديد	كاًل	من	التوقيت	واملقدار	الذي	يتوجب	تسجيله	كانخفاض	في	
والسلفيات.	 القروض	 قيمة	 انخفاض	 مخصص	 وتقدير	 القرض	 قيمة	
أصول	املجموعة،	ونظرًا	 رئيسيُا	من	 جزءًا	 والسلفيات	 القروض	 تشكل	
لالجتهادات	الجوهرية	املستخدمة	في	تصنيف	القروض	والسلفيات	في	
املراحل	املختلفة	املنصوص	عليها	في	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	
مجال	 فإن	 الصلة،	 ذات	 املخصصات	 متطلبات	 وتحديد	 	9 رقم	 املالية	

التدقيق	هذا	يعد	من	مخاطر	التدقيق	الرئيسية.	

املجموعة	 إجمالي	قروض	وسلفيات	 بلغ	 	،2016 31	ديسمبر	 كما	في	
10166,1	مليون	دوالر	أمريكي	وبلغت	مخصصات	االنخفاض	في	القيمة	
مخصص	 على	 املشتملة	 أمريكي،	 دوالر	 مليون	 	421,0 بها	 املتعلقة	
 1 املرحلة	 تعرضات	 مقابل	 أمريكي	 دوالر	 مليون	 	165,5 وقدره	 بمبلغ	
واملرحلة	2	ومبلغ	وقدره	255,5	مليون	دوالر	أمريكي	مقابل	التعرض	
في	 االنخفاض	 مخصص	 سياسة	 عرض	 تم	 	.3 املرحلة	 ضمن	 املصنفة	
القيمة	في	السياسات	املحاسبية	وفي	إيضاح	27	حول	البيانات	املالية	

املوحدة.

للمجموعة	 االئتمانية	 العمليات	 حول	 فهم	 على	 حصلنا	 لقد	 	
املشتملة	على	منح	وإثبات	ومراقبة	وتحديد	املخصصات	وفحصنا	

مدى	الفعالية	التشغيلية	للرقابة	الرئيسية	على	تلك	العمليات؛

احتساب	 تم	 التي	 والسلفيات	 القروض	 عينة	من	 بفحص	 لقد	قمنا	 	
مخصص	انخفاض	في	قيمتها	بشكل	فردي	وقمنا	بفحص	توقعات	
النقدية	املعدة	من	قبل	اإلدارة	وتحققنا	من	ناتج	عملية	 التدفقات	

احتساب	املخصصات؛	

أنها	املرحلة	1  التعرضات	املصنفة	على	 بالنسبة	للمخصص	مقابل	 	
التقارير	 واملرحلة	2	نتيجة	للتطبيق	املبكر	للمعيار	الدولي	إلعداد	
املالية	رقم	9،	لقد	حصلنا	على	فهم	حول	املنهجية	املستخدمة	من	
ومدى	 األساسية	 واالفتراضات	 املخصصات	 لتحديد	 املجموعة	 قبل	
إجراءاتنا	 اإلدارة.	تم	مناقشة	 البيانات	املستخدمة	من	قبل	 كفاية	
فيما	يتعلق	بهذا	بتفصيل	أكثر	أدناه	ضمن	أمور	التدقيق	الرئيسية	
“التطبيق	املبكر	للمعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9”.	

تقرير	مدققي	الحسابات	املستقلين	إلى	السادة	
مساهمي	بنك	الخليج	الدولي	ش.م.ب.
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(

أمور	التدقيق	الرئيسية	)تتمة(

2. التطبيق املبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 
عملية أمور ومخاطر التدقيق الرئيسية في  الرئيسية  التدقيق  أمور  معالجة  بها  تم  التي  الكيفية 

التدقيق
التقارير	 إلعداد	 الدولي	 املعيار	 الدولي	 املحاسبة	 معايير	 مجلس	 أصدر	
املالية	رقم	9	–	املتعلق	“	باألدوات	املالية”	والذي	يحل	محل	معيار	
املحاسبة	الدولي	رقم	39	–	املتعلق	“	باألدوات	املالية”	في	املراحل	

الثالث	على	النحو	التالي:

املرحلة 1	–	تصنيف	وقياس	األصول	والخصوم	املالية؛

املرحلة 2	–	منهجية	االنخفاض	في	القيمة؛	و

املرحلة 3	–	محاسبة	التغطية.

قامت	املجموعة	بالتطبيق	املبكر	للمرحلة	1	اعتبارًا	من	1	يناير	2012.	
وخالل	سنة	2016،	استنتجت	املجموعة	بأن	التعديالت	الالحقة	للمعيار	
الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9	بشأن	التصنيف	والقياس	لم	تؤثر	
بشكل	جوهري	على	التصنيف	املطبق	من	قبل	املجموعة	خالل	سنة	

.2012

اعتبارًا	من	1	يناير	2016،	قامت	املجموعة	بالتطبيق	املبكر	)املرحلتين	
به	 مسموح	 هو	 كما	 	.2018 يناير	 	1 في	 اإللزامي	 تاريخه	 قبل	 و3(	 	2
تطبيق	 تم	 	،9 رقم	 املالية	 التقارير	 إلعداد	 الدولي	 املعيار	 بموجب	
أرقام	 عرض	 إعادة	 دون	 رجعي	 بأثر	 القيمة	 في	 االنخفاض	 متطلبات	
املقارنة.	تم	إثبات	الفروق	بين	القيمة	املدرجة	السابقة	والقيمة	املدرجة	
الحالية	لألدوات	املالية	والبالغة	68,7	مليون	دوالر	أمريكي	كما	في	31 
ديسمبر	2015	و1	يناير	2016	في	الرصيد	االفتتاحي	لألرباح	املستبقاة.

إن	التغير	الرئيسي	الناتج	عن	التطبيق	املبكر	للمرحلة	2	للمعيار	الدولي	
إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9	هو	إن	الخسائر	االئتمانية	للمجموعة	تستند	
حاليًا	على	نهج	الخسارة	املتوقعة	بداًل	من	نهج	الخسارة	املتكبدة.

لم	تكن	هناك	أي	تغيرات	جوهرية	ناتجة	عن	التطبيق	املبكر	ملتطلبات	
التقارير	 إلعداد	 الدولي	 للمعيار	 	3 املرحلة	 بموجب	 التغطية	 محاسبة	

املالية	رقم	9.

القيمة	 في	 االنخفاض	 مخصصات	 تحديد	 سياسة	 بقراءة	 قمنا	 لقد	 	
وقمنا	 	9 رقم	 إلعداد	 الدولي	 للمعيار	 وفقًا	 املعدة	 للمجموعة	
بمقارنتها	مع	متطلبات	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9 

وكذلك	املبادئ	التوجيهية	والتصريحات	التنظيمية	ذات	الصلة؛

للمجموعة	 الداخلي	 التصنيف	 نموذج	 حول	 فهم	 على	 حصلنا	 لقد	 	
للحصول	على	القروض	والسلفيات	وقمنا	بقراءة	التقرير	للتحقق	من	
أنفسنا	 الخارجي	ولذلك	إلرضاء	 الخبير	 التقييم	املعد	من	قبل	 صحة	
بأن	التمييز	واملطابقة	لنموذج	التصنيف	مناسب.	وعالوة	على	ذلك،	
قمنا	بتنفيذ	إجراءات	للتأكد	من	كفاءة	وموضوعية	واستقاللية	الخبير	

الخارجي؛

لقد	قمنا	بالتحقق	من	مدى	مالئمة	تحديد	املجموعة	للزيادة	الجوهرية	 	
في	املخاطر	االئتمانية	واألساس	الناتج	عن	تصنيف	التعرضات	إلى	

املراحل	املختلفة؛

إلى	 املتطلعة	 االفتراضات	 لبحث	 اإلدارة	 مع	 مناقشات	 أجرينا	 لقد	 	
الخسائر	 احتساب	 في	 املجموعة	 قبل	 من	 املستخدمة	 األمام	
باستخدام	 االفتراضات	 من	 بالتأكد	 وقمنا	 املتوقعة	 االئتمانية	

املعلومات	املتاحة	علنا؛

املراحل	 مالئمة	 مدى	 بفحص	 قمنا	 التعرضات،	 من	 لعينة	 بالنسبة	 	
للمجموعة؛

تحديد	 مالئمة	 مدى	 بفحص	 قمنا	 التعرضات،	 من	 لعينة	 بالنسبة	 	
التعرض	للتعثر	في	السداد،	بما	في	ذلك	األخذ	في	االعتبار	املبالغ	
املدفوعة	مقدمًا	واملبالغ	املسددة	في	التدفقات	النقدية	والناتجة	

من	هذه	العمليات	الحسابية؛

في	 املستخدمة	 السداد	 في	 التعثر	 حدوث	 الحتمالية	 بالنسبة	 	
احتساب	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة،	فقد	قمنا	بمطابقة	احتمالية	
دورات	 عدة	 على	 بناًء	 املحتسبة	 	- السداد	 في	 التعثر	 حدوث	
اقتصادية	-	مع	املعلومات	املعلنة	وكذلك	تأكدنا	من	مدى	مالئمة	
تحويل	احتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	-	املحتسبة	بناًء	على	عدة	
دورات	اقتصادية	-	إلى	احتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	املحتسبة	

لدورة	اقتصادية	محددة؛

لقد	قمنا	بالتحقق	من	الخسارة	في	حالة	حدوث	التعثر	في	السداد	 	
املستخدمة	من	قبل	إدارة	املجموعة	في	احتساب	الخسائر	االئتمانية	
املتوقعة	مع	تلك	املعتمدة	من	قبل	لجنة	إدارة	مخاطر	املجموعة؛	

والبنود	 والسلفيات	 القروض	 اكتمال	 صحة	 من	 بالتحقق	 قمنا	 لقد	 	
املحتملة	املرتبطة	باالئتمان	واألوراق	املالية	االستثمارية	والودائع	
االئتمانية	 الخسائر	 احتساب	 عملية	 في	 املدرجة	 البنوك	 لدى	

املتوقعة	كما	في	31	ديسمبر	2016؛

تقرير	مدققي	الحسابات	املستقلين	إلى	السادة	مساهمي	بنك	
الخليج	الدولي	ش.م.ب.	)تتمة(
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(

أمور	التدقيق	الرئيسية	)تتمة(

2. التطبيق املبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 )تتمة(
عملية أمور ومخاطر التدقيق الرئيسية في  الرئيسية  التدقيق  أمور  معالجة  بها  تم  التي  الكيفية 

التدقيق
لقد	حصلنا	على	فهم	حول	صحة	النظريات	ونزاهة	العمليات	الحسابية	 	

لنموذج	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة؛

لقد	حصلنا	على	فهم	للبيانات	التي	تم	الحصول	عليها	من	مصادر	 	
تلك	 على	 والحوكمة	 والرقابة	 للمجموعة،	 مالئمتها	 ومدى	 خارجية	

البيانات؛	

حيثما	كان	ذلك	مناسبًا،	لقد	استخدمنا	أخصائيين	نظام	املعلومات	 	
للحصول	على	قناعة	حول	نزاهة	تلك	البيانات؛

التطبيق	 من	 الناتجة	 املالية	 البيانات	 إفصاحات	 بتقييم	 قمنا	 لقد	 	
ما	 لتحديد	 	9 رقم	 املالية	 التقارير	 إلعداد	 الدولي	 للمعيار	 املبكر	
املحاسبية	 السياسات	 راجع	 املعيار.	 ملتطلبات	 وفقًا	 كانت	 إذا	
القروض	 وإفصاحات	 الهامة	 املحاسبية	 والفرضيات	 والتقديرات	
اإليضاحات	2	و3	و10	و27  االئتمان	في	 والسلفيات	وإدارة	مخاطر	

على	التوالي	حول	البيانات	املالية	املوحدة؛	و

بالنسبة	لألدوات	املالية	املعرضة	ملخاطر	االئتمان،	كما	في	1	يناير	 	
املتوقعة	 االئتمانية	 الخسائر	 احتساب	 من	 بالتحقق	 قمنا	 	،2016

وتعديالت	الناتجة	عن	االنتقال.

3. تدقيق األرصدة االفتتاحية 
عملية أمور ومخاطر التدقيق الرئيسية في  الرئيسية  التدقيق  أمور  معالجة  بها  تم  التي  الكيفية 

التدقيق
تشمل	عمليات	التدقيق	األولية	عددًا	من	االعتبارات	التي	ال	ترتبط	مع	
عمليات	التدقيق	املتكررة.	وفقا	لذلك،	يتطلب	القيام	بإجراءات	إضافية	
للتخطيط	واالعتبارات	لوضع	استراتيجية	تدقيق	وخطة	تدقيق	مناسبة.	

ويتضمن	هذا:

ونظم	 الرقابة	 وبيئة	 وأعمالها	 أولي	ملجموعة	 فهم	 على	 الحصول	 	)1
املعلومات	إلجراء	التقييم	األولي	مخاطر	التدقيق	ووضع	استراتيجية	

التدقيق	وخطة	التدقيق؛	و

2(	الحصول	على	أدلة	تدقيق	كافية	ومالئمة	بشأن	األرصدة	االفتتاحية،	
والتواصل	مع	 املحاسبية	 السياسات	 اختيار	وتطبيق	 ذلك	 بما	في	

املدققين	السابقين.

ديسمبر	 	31 في	 املنتهية	 للسنة	 للمجموعة	 كمدققين	 تعيينا	 بعد	
2016،	قمنا	بإجراء	استفسارات	مع	مدققي	الحسابات	السابقين	وقمنا	
جميع	 في	 	2015 لسنة	 بهم	 الخاصة	 التدقيق	 مللفات	 مراجعة	 بإجراء	
فيما	 ومالئمة	 كافية	 تدقيق	 أدلة	 على	 للحصول	 الرئيسية	 املواقع	
يتعلق	باألرصدة	االفتتاحية	كما	في	1	يناير	2016،	بما	في	ذلك	األدلة	

فيما	يتعلق	باختيار	وتطبيق	السياسات	املحاسبية	املناسبة.

معلومات	 على	 حصلنا	 التالية	 اإلجراءات	 خالل	 من	 ذلك،	 إلى	 باإلضافة	
الخاصة	 التدقيق	 التي	تستند	عليها	استراتيجية	 كافية	لفهم	األسس	

بنا	وخطة	التدقيق	املفصلة:

املجموعة	 أقسام	 رؤساء	 مختلف	 مع	 اجتماعات	 عدة	 بعقد	 قمنا	 	
بيئة	 ذلك	 بما	في	 وعملياتها،	 أولي	ملجموعة	 على	فهم	 للحصول	
التدقيق	 ملخاطر	 تقييم	 إلجراء	 كافية	 املعلومات،	 ونظم	 الرقابة	

ووضع	استراتيجية	التدقيق	وخطة	التدقيق؛	و

حضور	اجتماعات	لجنة	التدقيق	للمجموعة	للحصول	على	فهم	حول	 	
وجهة	نظرها	بشأن	مختلف	املخاطر.

تقرير	مدققي	الحسابات	املستقلين	إلى	السادة	مساهمي	بنك	
الخليج	الدولي	ش.م.ب.	)تتمة(
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(

أمور	التدقيق	الرئيسية	)تتمة(

املعلومات	األخرى	الواردة	في	التقرير	السنوي	للمجموعة	لسنة	2016
مدققي	 وتقرير	 املوحدة	 املالية	 البيانات	 بخالف	 	2016 لسنة	 للمجموعة	 السنوي	 التقرير	 في	 الواردة	 املعلومات	 على	 األخرى	 املعلومات	 تتكون	
الحسابات.	إن	مجلس	اإلدارة	هو	املسئول	عن	املعلومات	األخرى.	وقد	حصلنا	قبل	تاريخ	هذا	التقرير	على	تقرير	رئيس	مجلس	اإلدارة	والذي	يمثل	

جزءًا	من	البيانات	املالية	املوحدة،	ومن	املتوقع	توفير	البنود	املتبقية	من	التقرير	السنوي	بعد	ذلك	التاريخ.

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

وفيما	يتعلق	بتدقيق	البيانات	املالية	املوحدة،	تكمن	مسئوليتنا	في	قراءة	املعلومات	األخرى،	وعند	القيام	بذلك،	نأخذ	بعين	االعتبار	ما	إذا	كانت	
هذه	املعلومات	األخرى	تتعارض	جوهريًا	مع	البيانات	املالية	املوحدة	أو	من	معرفتنا	التي	حصلنا	عليها	من	خالل	عملية	التدقيق	أو	يبدو	أنها	تحتوي	
على	معلومات	جوهرية	خاطئة.	وإذا	ما	استنتجنا،	بناًء	على	العمل	الذي	قمنا	به	على	املعلومات	األخرى	التي	حصلنا	عليها	قبل	تاريخ	تقرير	التدقيق،	

أنها	تحتوي	على	معلومات	جوهرية	خاطئة،	فإنه	يتوجب	علينا	اإلفصاح	عن	تلك	الحقيقة.	ولم	نالحظ	ما	يتوجب	اإلفصاح	عنه	في	هذا	الشأن.	

مسئوليات	مجلس	اإلدارة	عن	البيانات	املالية	املوحدة	
إن	مجلس	اإلدارة	هو	املسئول	عن	إعداد	البيانات	املالية	املوحدة	وعرضها	بصورة	عادلة	وفقًا	للمعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	املالية	وعن	نظام	الرقابة	

الداخلي	الذي	يراه	مجلس	اإلدارة	ضروريًا	إلعداد	قوائم	مالية	موحدة	خالية	من	األخطاء	الجوهرية،	سواًء	كانت	ناتجة	عن	االحتيال	أو	الخطأ.

عند	إعداد	البيانات	املالية	املوحدة،	يكون	مجلس	اإلدارة	مسئول	عن	تقييم	قدرة	املجموعة	على	العمل	كمنشأة	مستمرة،	واإلفصاح،	حيث	أمكن،	
عن	األمور	املتعلقة	بمبدأ	االستمرارية	بما	في	ذلك	استخدام	مبدأ	االستمرارية	املحاسبي	عند	إعداد	البيانات	املالية	املوحدة،	إال	إذا	كان	في	نية	

مجلس	اإلدارة	تصفية	املجموعة	أو	إيقاف	عملياتها	أو	عدم	وجود	أي	بديل	واقعي	آخر	سوى	القيام	بذلك.

مسئوليات	مدققي	الحسابات	حول	تدقيق	البيانات	املالية	املوحدة
إن	أهدافنا	تتمثل	في	الحصول	على	تأكيد	معقول	بأن	البيانات	املالية	املوحدة	ككل	خالية	من	األخطاء	الجوهرية،	سواًء	كانت	ناتجة	عن	االحتيال	أو	
الخطأ	وإصدار	تقرير	التدقيق	الذي	يتضمن	رأينا.	يعتبر	التأكيد	املعقول	تأكيد	عالي	املستوى،	ولكنه	ليس	ضمانًا	بأن	التدقيق	الذي	يتم	وفقًا	ملعايير	
التدقيق	الدولية	سيكشف	دائمًا	عن	املعلومات	الجوهرية	الخاطئة	عند	وجودها.	إن	األخطاء	قد	تحدث	نتيجة	الحتيال	أو	خطأ	ويتم	اعتبارها	جوهرية،	

إذا	كانت	منفردًة	أو	مجتمعًة،	يمكن	أن	يكون	لها	تأثير	على	القرارات	االقتصادية	املتخذة	من	قبل	مستخدمي	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

كجزء	من	عملية	التدقيق	وفقًا	ملعايير	التدقيق	الدولية،	نمارس	االجتهاد	املهني	والحفاظ	على	الشك	املهني	في	جميع	مراحل	التدقيق،	وكما	
نقوم	بما	يلي:

تحديد	وتقييم	مخاطر	األخطاء	الجوهرية	في	البيانات	املالية	املوحدة،	سواًء	كانت	ناتجة	عن	االحتيال	أو	الخطأ،	وتصميم	وتنفيذ	اجراءات	تدقيق	 	
تستجيب	لتلك	املخاطر	والحصول	على	أدلة	تدقيق	كافية	ومالئمة	توفر	أساسًا	إلبداء	رأينا.	إن	مخاطر	عدم	اكتشاف	خطأ	جوهري	ناتج	عن	
ا	قد	يتضمنه	االحتيال	من	تواطؤ	أو	تزوير	أو	حذف	متعمد	أو	تحريف	أو	تجاوز	لنظام	الرقابة	الداخلي. احتيال	يعد	أكبر	من	ذلك	الناتج	عن	خطأ،	ملمِ

الحصول	على	فهم	لنظام	الرقابة	الداخلي	املتعلق	بالتدقيق	وذلك	لتصميم	إجراءات	تدقيق	مالئمة	في	ظل	الظروف	القائمة	وليس	بهدف	 	
إبداء	رأي	حول	مدى	فعالية	نظام	الرقابة	الداخلي	للمجموعة.

تقييم	مدى	مالئمة	السياسات	املحاسبية	املتبعة،	ومعقولية	التقديرات	املحاسبية	واإلفصاحات	ذات	الصلة	التي	قام	بها	مجلس	اإلدارة.	 	

التوصل	الى	نتيجة	حول	مالئمة	استخدام	مجلس	االدارة	ملبدأ	االستمرارية	في	املحاسبة،	وبناًء	على	أدلة	التدقيق	التي	تم	الحصول	عليها،	 	
وفيما	إذا	كان	هناك	عدم	تيقن	جوهري	مرتبط	بأحداث	أو	ظروف	قد	تلقي	بشكوك	جوهرية	حول	قدرة	املجموعة	على	االستمرار	كمنشأة	
مستمرة.	وإذا	ما	توصلنا	إلى	نتيجة	بأن	هناك	شك	جوهري،	فعلينا	اإلشارة	في	تقرير	التدقيق	إلى	اإلفصاحات	ذات	الصلة	في	البيانات	املالية	
أو	تعديل	رأينا	إذا	كانت	هذه	اإلفصاحات	غير	كافية.	إن	استنتاجاتنا	مبنية	على	أدلة	التدقيق	التي	حصلنا	عليها	حتى	تاريخ	تقرير	التدقيق،	ومع	

ذلك،	فإن	األحداث	أو	الظروف	املستقبلية	قد	تؤدي	إلى	عدم	استمرار	املجموعة	في	أعمالها	كمنشأة	مستمرة.

تقييم	العرض	العام	وهيكل	البيانات	املالية	املوحدة	ومحتواها	بما	في	ذلك	اإلفصاحات	حولها	وفيما	إذا	كانت	البيانات	املالية	املوحدة	تمثل	 	
املعامالت	واألحداث	التي	تحقق	العرض	العادل.

الحصول	على	أدلة	تدقيق	كافية	ومالئمة	فيما	يتعلق	باملعلومات	املالية	عن	الشركات	أو	األنشطة	التجارية	ضمن	نطاق	املجموعة	إلبداء	الرأي	 	
حول	البيانات	املالية	املوحدة.	إننا	مسئولون	عن	التوجيه	واإلشراف	وإنجاز	عملية	التدقيق	للمجموعة.	ونحن	مسئولون	عن	رأينا	حول	التدقيق.

تقرير	مدققي	الحسابات	املستقلين	إلى	السادة	مساهمي	بنك	
الخليج	الدولي	ش.م.ب.	)تتمة(
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(

مسئوليات	مدققي	الحسابات	حول	تدقيق	البيانات	املالية	املوحدة	)تتمة(
إننا	نتواصل	مع	لجنة	التدقيق	للمجموعة	فيما	يتعلق	بنطاق	التدقيق	وتوقيته	ومالحظات	التدقيق	الهامة	التي	تتضمن	أي	أوجه	قصور	هامة	في	

نظام	الرقابة	الداخلي	الذي	يتم	تحديدها	من	قبلنا	خالل	عملية	التدقيق.

كما	نقوم	بتزويد	لجنة	التدقيق	للمجموعة	بما	يفيد	التزامنا	باملتطلبات	األخالقية	ذات	الصلة	باالستقاللية،	ونطلعها	على	جميع	العالقات	واألمور	
األخرى	التي	قد	تؤثر	على	استقالليتنا	وما	من	شأنه	أن	يحافظ	على	هذه	االستقاللية.

من	تلك	األمور	التي	تم	التواصل	بها	مع	لجنة	التدقيق	للمجموعة،	القيام	بتحديد	األمور	األكثر	أهمية	على	تدقيق	البيانات	املالية	املوحدة	للفترة	
الحالية	والتي	تمثل	أمور	التدقيق	الرئيسية.	أننا	نقدم	توضيح	بشأن	تلك	األمور	في	تقرير	التدقيق	مالم	تمنع	القوانين	أو	األنظمة	اإلفصاح	عن	ذلك	
األمر،	أو	في	حاالت	نادرة	جدًا	والتي	بناًء	عليها	ال	يتم	اإلفصاح	عن	ذلك	األمر	في	تقريرنا	حيث	أن	اآلثار	السلبية	املتوقعة	لإلفصاح	قد	تفوق	املنفعة	

العامة	الناتجة	عنه.

أمر	آخر
تم	تدقيق	البيانات	املالية	املوحدة	للمجموعة	للسنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2015	من	قبل	مدقق	آخر	والذي	أبدى	في	تقرير	تدقيقه	املؤرخ	بتاريخ	

12	فبراير	2016	عن	رأي	غير	متحفظ	على	تلك	البيانات	املالية	املوحدة.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقًا	ملتطلبات	قانون	الشركات	التجارية	البحريني	والدليل	اإلرشادي	ملصرف	البحرين	املركزي	)املجلد	رقم	1(،	نفيد:-

إن	البنك	يحتفظ	بسجالت	محاسبية	منتظمة	وأن	البيانات	املالية	املوحدة	تتفق	مـع	تلك	السجالت؛ أ	(	

وإن	املعلومات	املالية	الواردة	في	تقرير	رئيس	مجلس	اإلدارة	تتفق	مع	البيانات	املاليـة	املوحدة؛ ب	(	

وإنه	لم	يرد	إلى	علمنا	خالل	السنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	وقوع	أية	مخالفات	ألحكام	قانون	الشركات	التجارية	البحريني	أو	ألحكام	 ج(	
قانون	مصرف	البحرين	املركزي	وقانون	املؤسسات	املالية	أو	الدليل	اإلرشادي	ملصرف	البحرين	املركزي	)املجلد	رقم	1	واألحكام	النافذة	من	
املجلد	رقم	6(	وتوجيهات	مصرف	البحرين	املركزي	والقوانين	والقرارات	املتعلقة	بها	وقواعد	وإجراءات	بورصة	البحرين	أو	ألحكام	عقد	التأسيس	

والنظام	األساسي	للبنك	على	وجه	قد	يؤثر	بشكل	جوهري	سلبًا	على	نشاط	البنك	أو	مركزه	املالي.	

وقد	حصلنا	من	اإلدارة	على	جميع	املعلومات	واإليضاحات	التي	رأيناها	ضرورية	ألغراض	تدقيقنا. د(	

الشريك	املسئول	عن	مهمة	التدقيق	الناتج	عنها	هذا	التقرير	ملدققي	الحسابات	املستقلين	هو	السيد	غوردن	بني.

سجل	قيد	الشريك	رقم	145
17	فبراير	2017

املنامة،	مملكة	البحرين

تقرير	مدققي	الحسابات	املستقلين	إلى	السادة	مساهمي	بنك	
الخليج	الدولي	ش.م.ب.	)تتمة(
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2016/12/312015/12/31إيضاح
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

األصـول
4309,7 53095,0نقد	وأصول	سائلة	أخرى

1835,0 6635,0أوراق	مالية	مشتراة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	البيع
4402,9 74715,3ودائع	لدى	البنوك
72,2 891,9أوراق	مالية	متداولة
3884,5 94066,4أوراق	مالية	استثمارية
9161,4 109745,1قـروض	وسـلفيات

526,7 11557,1أصول	أخرى
24192,4 22905,8مجمـوع األصـول

الخصوم
1985,9 132554,2ودائع	من	البنوك
14683,4 1313447,5ودائع	من	العمالء

2093,4 141321,5أوراق	مالية	مباعة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء
428,7 15463,6خصوم	أخـرى

2420,0 162761,6تمويالت	أولية	ألجل
150,0 -17تمويالت	ثانوية	ألجل

21761,4 20548,4مجموع الخصوم

حقوق امللكية
2500,0 182500,0رأس	املال
379,8 19364,7إحتياطيات

)448,8()507,3(أرباح	مستبقاة
2431,0 2357,4مجموع حقوق امللكية

22905,824192,4مجموع الخصوم وحقوق امللكية

اعتمدت	البيانات	املالية	املوحدة	من	قبل	مجلس	اإلدارة	بتاريخ	17	فبراير	2017	ووقع	عليها	بالنيابة	عنه:

جماز بن عبداهلل السحيمي
رئيس	مجلـس	اإلدارة

عبداهلل بن حسن العبدالقادر 
رئيس	لجنة	التدقيق	بمجلـس	اإلدارة

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
الرئيس	التنفيذي

تشكل	اإليضاحات	على	الصفحات	من	64	إلى	110	جزءًا	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

بيان	املركز	املالي	املوحد
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إيضاح
السنة املنتهية في

2016/12/31
السنة	املنتهية	في
2015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

344,0 21469,0فوائد	مكتسبة
155,8 21279,0فوائد	مدفوعة

188,2 190,0صافي	إيراد	الفوائد	املكتسبة
70,2 2266,2إيرادات	الرسوم	والعموالت

19,8 2314,4إيرادات	صرف	العمالت	األجنبية
6,2 2411,9إيرادات	املتاجرة
23,6 2517,5إيرادات	أخرى

308,0 300,0مجموع اإليرادات

128,4 136,9مصروفات	املوظفين
17,5 18,1مصروفات	املباني

46,2 64,0مصروفات	تشغيلية	أخرى
192,1 219,0مجموع مصروفات التشغيل

81,0115,9صافي اإليرادات قبل املخصصات والضرائب

-)1,3(9مخصص	خسائر	األوراق	املالية	االستثمارية
)21,3()38,6(10مخصص	خسائر	القروض	والسلفيات

94,6 41,1صافي الدخل قبل الضرائب
)4,2()3,8(ضرائب	محتسبة	على	األنشطة	الخارجية

37,390,4صافي الدخل

جماز بن عبداهلل السحيمي
رئيس	مجلـس	اإلدارة

عبداهلل بن حسن العبدالقادر 
رئيس	لجنة	التدقيق	بمجلـس	اإلدارة

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
الرئيس	التنفيذي

تشكل	اإليضاحات	على	الصفحات	من	64	إلى	110	جزءًا	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

بيان	الدخل	املوحد
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السنة املنتهية في
2016/12/31

السنة	املنتهية	في
2015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

37,390,4صافي الدخل

الدخل الشامل اآلخر:-

البنود املمكن إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل املوحد:-
تغطيات	التدفق	النقدي:-

صافي	تغيرات	القيمة	العادلة 	--0,3
-0,3

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل املوحد:-
صافي	تغيرات	القيمة	العادلة	الستثمارات	أسهم	مصنفة	بالقيمة	العادلة

)26,0()14,9(من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر
15,6)27,3(إعادة	قياس	صندوق	خطة	منافع	التقاعد	املحددة

)42,2()10,4(

)10,1()42,2(مجموع الخسارة الشاملة األخرى
80,3)4,9(مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل

تشكل	اإليضاحات	على	الصفحات	من	64	إلى	110	جزءًا	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

بيان	الدخل	الشامل	املوحد



68

احتياطيات رأس املالإيضاح
أرباح

املجموع مستبقاة
مليون

دوالر أمريكي
مليون

دوالر أمريكي
مليون

دوالر أمريكي
مليون

دوالر أمريكي

2431,0)448,8(2500,0379,8في 1 يناير 2016
تعديل	نتيجة	لتطبيق	املعيار	الدولي	إلعداد

)68,7()68,7(--2-1التقارير	املالية	رقم	9
2362,3)517,5(2500,0379,8في 1 يناير 2016 – معاد عرضه

37,337,3--صافي	الدخل	للسنة
)42,2()27,3()14,9(-الخسارة	الشاملة	األخرى	للسنة

)4,9(10,0)14,9(-مجموع	)الخسارة(	/	الدخل	الشامل	للسنة
-)2,6(2,6-املحول	من	األرباح	املستبقاة
-2,8)2,8(-املحول	إلى	األرباح	املستبقاة

2357,4)507,3(2500,0364,7في 31 ديسمبر 2016

2350,7)541,3(2500,0392,0في 1 يناير 2015
90,490,4--صافي	الدخل	للسنة

)10,1(15,6)25,7(-)الخسارة(	/	الدخل	الشامل	اآلخر	للسنة
106,080,3)25,7(-مجموع	)الخسارة(	/	الدخل	الشامل	للسنة

-)13,2(13,2-املحول	من	األرباح	املستبقاة
-)0,3(0,3-املحول	إلى	األرباح	املستبقاة

2431,0)448,8(2500,0379,8في 31 ديسمبر 2015

تشكل	اإليضاحات	على	الصفحات	من	64	إلى	110	جزءًا	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

بيان	التغيرات	في	حقوق	
امللكية	املوحد
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إيضاح
السنة املنتهية في

2016/12/31
السنة	املنتهية	في
2015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل
41,194,6صافي	الدخل	قبل	الضرائب

 تسويات	ملطابقة	صافي	الدخل	مع	صافي	التدفق	النقدي	)الخارج	من(	/	الداخل	من	
أنشطة	التشغيل:-

-1,3مخصصات	األوراق	املالية	االستثمارية
38,621,3مخصصات	القروض	والسلفيات

)4,1()2,0(ضرائب	مدفوعة
)2,7()1,3(أرباح	محققة	من	أوراق	مالية	استثمارية	)سندات	دين(

12,18,4إطفاء	أوراق	مالية	استثمارية
0,3-إطفاء	تمويالت	أولية	ألجل

)59,2(20,8صافي	النقص	/	)الزيادة(	في	الودائع	القانونية	لدى	البنوك	املركزية
)529,8(1200,0صافي	النقص	/	)الزيادة(	في	أوراق	مالية	مشتراة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	البيع

777,6)312,4(صافي	)الزيادة(	/	النقص	في	الودائع	لدى	البنوك
0,5)19,7(صافي	)الزيادة(	/	النقص	في	األوراق	املالية	املتداولة

)1251,2()622,3(صافي	الزيادة	في	القروض	والسلفيات
)28,0()45,5(الزيادة	في	الفوائد	املستحقة	املدينة
42,327,0الزيادة	في	الفوائد	املستحقة	الدائنة

)30,9()70,4(صافي	الزيادة	في	األصول	الصافية	األخرى
568,3745,8صافي	الزيادة	في	ودائع	من	البنوك

1785,6)1235,9(صافي	)النقص(	/	الزيادة	في	ودائع	من	العمالء
1475,4)771,9(صافي	)النقص(	/	الزيادة	في	أوراق	مالية	مباعة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء

3030,6)1156,9(صافي التدفق النقدي )الخارج من( / الداخل من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
)1192,5()1422,3(شراء	أوراق	مالية	استثمارية

1193,71220,8استحقاق	أوراق	مالية	استثمارية
28,3)228,6(صافي التدفق النقدي )الخارج من( / الداخل من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)953,2(341,6صافي	الزيادة	/	)النقص(	في	تمويل	أولي	ألجل

)327,8()150,0(صافي	النقص	في	تمويالت	ثانوية	ألجل
)1281,0(191,6صافي التدفق النقدي الداخل من / )الخارج من( أنشطة التمويل

1777,9)1193,9()النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه
4117,52339,6النقد وما في حكمه في 1 يناير

52923,64117,5النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

تشكل	اإليضاحات	على	الصفحات	من	64	إلى	110	جزءًا	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

بيان	التدفقات	النقدية	املوحد
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التأسيس والتسجيل  -1
بنك	الخليج	الدولي	ش.م.ب.	)البنك(	هو	الشركة	األم	للمجموعة،	وهو	شركة	مساهمة	بحرينية	أسست	بموجب	املرسوم	األميري	بقانون	 	
رقم	)30(	الصادر	في	24	نوفمبر	1975،	ومسجلة	كبنك	اعتيادي	بالجملة	لدى	مصرف	البحرين	املركزي.	تقع	مكاتب	البنك	في	بناية	الدولي،	3 

شارع	القصر،	املنامة،	مملكة	البحرين.

يعمل	البنك	وشركاته	التابعة	)املجموعة(	بالدرجة	األولى	في	توفير	الخدمات	املصرفية	التجارية	واالستثمارية	بالجملة	للمؤسسات،	وإدارة	 	
األصول،	والخدمات	االستثمارية	املصرفية.	وتعمل	املجموعة	من	خالل	شركات	تابعة	ومكاتب	فروع	ومكاتب	تمثيلية	متواجدة	في	ست	دول	

حول	العالم.	بلغ	عدد	موظفي	املجموعة	في	نهاية	السنة	املالية	1,111	موظفًا.
 

السياسات املحاسبية  -2
فيما	يلي	السياسات	املحاسبية	الرئيسية	التي	اتبعت	عند	إعداد	البيانات	املالية	املوحدة:- 	

 
أساس اإلعداد  1-2

أعدت	البيانات	املالية	املوحدة	وفقًا	للمعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	املالية	وتمشيًا	مع	قانون	الشركات	التجارية	البحريني	وقانون	مصرف	 	
البحرين	املركزي	واملؤسسات	املالية.	أعدت	البيانات	املالية	املوحدة	على	أساس	مبدأ	التكلفة	التاريخية	املعدلة	بإعادة	تقييم	األوراق	املالية	
التالية.	كذلك	 املتداولة	واستثمارات	حقوق	امللكية	وأدوات	املشتقات	املالية	كما	هو	مشروح	بتفصيل	أكثر	في	السياسات	املحاسبية	
تظهر	األصول	والخصوم	املحتسبة	واملغطاة	بأدوات	املشتقات	املالية	بالقيمة	العادلة	الخاصة	بالخطر	موضع	التغطية.	تم	تطبيق	السياسات	
املحاسبية	من	قبل	البنك	وشركاته	التابعة	بثبات	كما	كانت	مطبقة	في	السنة	السابقة،	فيما	عدا	التطبيق	املبكر	للمعيار	الدولي	إلعداد	
التقارير	املالية	رقم	9	)2014(	-	األدوات	املالية	واملعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	7	-	األدوات	املالية:	اإلفصاحات	بدءًا	من	1	يناير	

2016	كما	هو	موضح	أدناه.

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 )2014( - األدوات املالية واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 7 -   
األدوات املالية: اإلفصاحات  

اختارت	 وقد	 املفعول.	 سريان	 تاريخ	 قبل	 املالية	 األدوات	 	- 	)2014( 	9 رقم	 املالية	 التقارير	 إلعداد	 الدولي	 املعيار	 سابقًا	 املجموعة	 طبقت	 	
املجموعة	1	يناير	2016	كتاريخ	للتطبيق	املبدئي،	أي	التاريخ	الذي	قامت	املجموعة	بتقييم	متطلبات	النموذج	الجديد	للخسارة	االئتمانية	
املتوقعة	الحتساب	انخفاض	قيمة	األصول	واملتطلبات	الجديدة	لحساب	التغطية	والتوجيهات	املعدلة	املتعلقة	بمتطلبات	تصنيف	وقياس	
األدوات	املالية.	طبقت	املجموعة	سابقًا	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9	)2010(	بدءًا	من	1	يناير	2012	وقّيمت	تصنيف	وقياس	
أصولها	وخصومها	املالية	الحالية	كما	هو	بذلك	التاريخ.	قامت	املجموعة	بشكل	اختياري	بالتطبيق	املبكر	للمعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	

رقم	9	)2014(،	حيث	أنها	تؤدي	إلى	إثبات	وقياس	األدوات	املالية	على	أساس	يعكس	بشكل	أنسب	عمليات	وأداء	املجموعة.

تم	تطبيق	املعيار	بأثر	رجعي،	وذلك	تمشيًا	مع	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9،	لم	يتم	إعادة	عرض	أرقام	املقارنة.	تم	إثبات	 	
تأثير	التطبيق	املبكر	للمعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9	كما	في	1	يناير	2016	في	األرباح	املستبقاة.	يلغي	املعيار	استخدام	معيار	
املحاسبة	الدولي	رقم	39	نهج	نموذج	خسارة	االنخفاض	في	القيمة	املتكبدة،	يستخدم	إطار	محاسبة	التغطية	املعدل	والتوجيهات	املعدلة	

بشأن	متطلبات	التصنيف	والقياس.

يقدم	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	رقم	9	)2014(	توجيهات	معدلة	بشأن	الكيفية	التي	يتوجب	فيها	على	املنشأة	تصنيف	وقياس	أصولها	 	
وخصومها	املالية.	يتطلب	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9	بأن	يتم	تصنيف	جميع	األصول	املالية	في	مجملها	على	أساس	نموج	
أعمال	املنشأة	إلدارة	األصول	املالية	وخصائض	التدفقات	النقدية	التعاقدية	لألصول	املالية.	قامت	املجموعة	بمراجعة	وتقييم	تصنيف	وقياس	
األصول	والخصوم	املالية	عند	تطبيق	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9	)2010(	وباإلضافة	إلى	ذلك	قامت	بمراجعة	وتقييم	أصولها	
وخصومها	املالية	الحالية	بالتاريخ	املبدئي	للتطبيق	في	1	يناير	2016.	لم	يكن	هناك	تغيرات	في	تصنيف	وقياس	األصول	املالية	أو	الخصوم	

املالية	عند	تطبيق	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9	)2014(.	أسس	التصنيف	مبينة	في	إيضاح	4-2.

يحل	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9	محل	نموذج	الخسارة	املتكبدة	في	معيار	املحاسبة	الدولي	رقم	39	-	األدوات	املالية:	اإلثبات	 	
والقياس	بنموذج	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة.	كما	ينطبق	نموذج	االنخفاض	في	القيمة	الجديد	على	بعض	التزامات	القروض	وعقود	الضمانات	
املالية	والودائع	لدى	البنوك،	ولكن	ليس	على	استثمارات	أسهم	حقوق	امللكية.	إذا	كان	األصل	املالي	ذو	مخاطر	ائتمان	منخفضة	في	تاريخ	
التطبيق	املبدئي	للمعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9،	ومن	ثم	فإن	مخاطر	ائتمان	لألصل	قد	ال	يزيد	بشكل	جوهري	منذ	اإلثبات	
املبدئي.	بموجب	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9،	يتم	احتساب	الخسائر	االئتمانية	في	وقت	أبكر	عن	معيار	املحاسبة	الدولي	

رقم	39.	أسس	االنخفاض	في	القيمة	مبينة	في	إيضاح	5-2.

إيضاحات	حول	البيانات	املالية	املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016
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السياسات املحاسبية )تتمة(  -2

أساس اإلعداد )تتمة(  1-2
تأثير	هذا	التغيير	في	السياسة	املحاسبية	كما	في	1	يناير	2016	قد	تم	تخفيض	األرباح	املستبقاة	بنحو	68,7	مليون	دوالر	أمريكي	كما	يلي:- 	

األرباح املستبقاة
مليون دوالر أمريكي

نتيجة لتغيرات في نموج االنخفاض في األصول املالية:-
-ودائع	لدى	البنوك

أوراق	مالية	استثمارية	)معيار	املحاسبة	الدولي	رقم	39: 3,2	مليون	دوالر	أمريكي،	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	
- املالية	رقم	9: 3,2	مليون	دوالر	أمريكي(

قروض	وسلفيات	)معيار	املحاسبة	الدولي	رقم	39: 361,0	مليون	دوالر	أمريكي،	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	
)68,7(رقم	9: 429,7	مليون	دوالر	أمريكي(

)68,7(

لو	لم	يتم	تطبيق	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9،	لتأثر	بيان	الدخل	املوحد	للسنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	بانخفاض	في	 	
صافي	الدخل	بنحو	15,8	مليون	دوالر	أمريكي	نتيجة	الستخدام	منهجية	الخسارة	املتكبدة	الحتساب	خسائر	االنخفاض	في	القيمة	لألصول	

املالية،	والتي	لم	يتم	مقاصتها	مقابل	تسوية	األرباح	املستبقاة	البالغة	68,7	مليون	دوالر	أمريكي.

لم	تكن	هناك	أية	تعديالت	إضافية	ضرورية	لتعكس	االنتقال	من	نموذج	الخسارة	املتكبدة	إلى	نموذج	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة	بالنسبة	 	
للودائع	لدى	البنوك،	ويعزى	ذلك	إلى	أجل	االستحقاق	القصير	والجودة	االئتمانية	العالية	لودائع	األطراف	األخرى.

تم	اإلفصاح	عن	اإلفصاحات	اإلضافية	املطلوبة	بموجب	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	7.	التي	تعكس	نموذج	االنخفاض	في	القيمة	 	
املعدل	لألصول	املالية	للمجموعة	نتيجة	لتطبيق	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9،	في	اإليضاحات	ذات	الصلة	ضمن	البيانات	املالية	

املوحدة.

أساس التوحيد  2-2
تشمل	البيانات	املالية	املوحدة	حسابات	بنك	الخليج	الدولي	ش.م.ب.	والشركات	التابعة	له.	الشركات	التابعة	هي	شركات	ومؤسسات	أخرى	 	
بما	فيها	شركات	ذات	أغراض	محددة	يمتلك	البنك	فيها	سيطرة.	يمارس	البنك	السيطرة	على	مؤسسة	ما	عندما	يكون	معرضًا	أو	يملك	حقوقًا	
في	عوائد	متغيرة	من	معامالته	مع	املؤسسة،	ويملك	قدرة	التأثير	على	هذه	العوائد	من	خالل	سيطرته	على	املؤسسة.	يتم	إلغاء	توحيد	
حسابات	الشركة	التابعة	من	البيانات	املالية	املوحدة	ابتداء	من	تاريخ	انتهاء	السيطرة.	تم	استبعاد	جميع	األرصدة	واملعامالت	بين	شركات	

املجموعة،	بما	فيها	األرباح	والخسائر	غير	املحققة	على	معامالت	بين	شركات	املجموعة.

العمالت األجنبية  3-2
البيانات	املالية	املوحدة	معروضة	بالدوالرات	األمريكية	والتي	تمثل	العملة	الوظيفية	للمجموعة	وعملة	العرض.	تحول	املعامالت	التي	تتم	 	
بالعمالت	األجنبية	إلى	الدوالر	األمريكي	وفقًا	ألسعار	الصرف	السائدة	وقت	إجراء	املعاملة.	تحول	األصول	والخصوم	النقدية	بالعملة	األجنبية	

إلى	الدوالر	األمريكي	بأسعار	الصرف	السائدة	في	السوق	في	تاريخ	امليزانية	العمومية.

األصول والخصوم املالية  4-2
تتكون	األصول	والخصوم	املالية	من	كل	األصول	والخصوم	املنعكسة	في	بيان	املركز	املالي	على	الرغم	من	استبعاد	خطط	منافع	املوظفين	 	

والعقارات	واألجهزة.

االحتساب املبدئي والقياس  أ( 
تحتسب	املجموعة	األصول	والخصوم	املالية	في	بيان	املركز	املالي	املوحد،	فقط	عندما	تصبح	املجموعة	طرفًا	في	الشروط	التعاقدية	لألداة	 	

املالية.

يتم	تصنيف	األدوات	املالية	مبدئيًا	حسب	التصنيفات	اآلتية،	والتي	تحدد	طريقة	االحتساب	الالحق:- 	

يتم	تصنيف	األصول	املالية	حسب	التصنيفات	الثالثة	اآلتية:- 	

أصول	مالية	بالتكلفة	املطفأة؛ 	- 	
أصول	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر؛	و 	- 	

أصول	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة. 	- 	

إيضاحات	حول	البيانات	املالية	املوحدة	)تتمة(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016
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السياسات املحاسبية )تتمة(  -2

األصول والخصوم املالية )تتمة(  4-2

االحتساب املبدئي والقياس )تتمة(  أ( 
يتم	تصنيف	الخصوم	املالية	حسب	التصنيفان	اآلتيان:- 	

خصوم	مالية	بالتكلفة	املطفأة؛	و 	- 	
خصوم	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة. 	- 	

تحتسب	األصول	املالية	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة.	تحتسب	الخصوم	املالية	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة	التي	تمثل	املبالغ	املستلمة	بعد	العالوات	 	
والتخفيضات	وتكاليف	الصفقة	املتعلقة	مباشرة	بالخصوم	املالية.

يتم	احتساب	شراء	وبيع	األصول	والخصوم	املالية	املنتظمة	واملصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	في	تاريخ	املتاجرة،	أي	 	
في	التاريخ	الذي	تقوم	بها	املجموعة	بالتعهد	بشراء	أو	بيع	األصول	والخصوم	املالية.	ويتم	احتساب	شراء	وبيع	األصول	والخصوم	املالية	
املنتظمة	األخرى	في	تاريخ	التسوية،	أي	في	تاريخ	استالم	أو	تسليم	األصل	أو	الخصم	من	أو	إلى	الطرف	اآلخر.	طريقة	الشراء	والبيع	املتبعة	

لشراء	وبيع	األصول	املالية	التي	تتطلب	تسليمها	خالل	وقت	محدد	مشرعة	باألنظمة	أو	عرف	السوق.

القياس	يخضعان	 التصنيف	وأساس	 العادلة.	 بالقيمة	 أو	 بالتكلفة	املطفأة	 إما	 املالية	 والخصوم	 األصول	 قياس	 يتم	 املبدئي،	 القياس	 بعد	 	
لنموذج	عمل	املجموعة	الخاص	بإدارة	األصول	املالية	وخصائص	التدفقات	النقدية	التعاقدية	لألصول	املالية،	كما	هي	مشروحة	أدناه:

أصول	مالية	بالتكلفة	املطفأة 	
يتم	قياس	األصول	املالية	بالتكلفة	املطفأة	باستخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي	إذا:- 	

يتم	االحتفاظ	باألصول	ضمن	نموذج	عمل	هدفه	االحتفاظ	باألصول	بغرض	تحصيل	التدفقات	النقدية	التعاقدية. 	- 	
تحدد	الشروط	التعاقدية	لألصول	املالية	التدفقات	التعاقدية	بتواريخ	محددة،	والتي	هي	دفعات	ملبلغ	األصل	والفوائد	على	مبلغ	األصل	 	- 	

القائم	فقط.

إذا	لم	يستوفى	أي	من	الشرطين	أعاله،	يتم	تصنيف	وقياس	األصول	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة. 	

باإلضافة	إلى	ذلك،	حتى	لو	استوفى	األصل	املالي	معيار	التكلفة	املطفأة،	فإنه	يجوز	للمجموعة	اختيار	تصنيف	األصل	املالي	بالقيمة	العادلة	 	
من	خالل	الربح	أو	الخسارة.	إن	هذا	الخيار	نهائي	وغير	قابل	للنقض،	وقابل	للتطبيق	فقط	إذا	كان	التصنيف	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	

الخسارة	يقلل	بشكل	جوهري	من	عدم	تناسق	القياس	أو	االحتساب.

أصول	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر 	
عند	االحتساب	املبدئي،	يجوز	للمجموعة	االختيار	بشكل	نهائي	وغير	قابل	للنقض	لتصنيف	استثمار	في	أدوات	حقوق	ملكية	غير	محتفظ	به	 	

بغرض	املتاجرة،	كاستثمار	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر.

لهذا	الغرض،	تعتبر	األصول	املالية	محتفظًا	بها	لغرض	املتاجرة	متى	استوفت	استثمارات	حقوق	امللكية	أي	من	الشروط	التالية:- 	

تم	شراؤها	بشكل	رئيسي	بغرض	البيع	في	املستقبل	القريب. 	- 	
عند	االحتساب	املبدئي،	تكون	جزءًا	من	محفظة	أدوات	مالية	محددة	تدار	معًا،	وتملك	دلياًل	على	نمط	حقيقي	وحديث	على	الربحية	قصيرة	 	- 	

األجل.
إذا	كانت	أداة	مشتقة	وغير	مصنفة	وفعالة	كأداة	تحوط	أو	ضمانة	مالية. 	- 	

إن	الخيار	الغير	قابل	للنقض	على	أساس	كل	أداة	على	حدة.	إذا	كان	االستثمار	في	أدوات	حقوق	امللكية	مصنفًا	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	 	
الشامل	اآلخر،	فإن	جميع	األرباح	والخسائر،	ما	عدا	إيراد	أرباح	األسهم،	يتم	احتسابها	في	الدخل	الشامل	اآلخر،	وال	يتم	إدراجها	الحقًا	في	بيان	

الدخل	املوحد.

األصول	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة 	
بالنسبة	لألصول	املالية	التي	لم	تصنف	حسب	ما	هو	مشار	إليه	أعاله،	فإنه	يتم	تصنيفها	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة. 	

خصوم	مالية	بالتكلفة	املطفأة 	
كل	الخصوم	املالية	غير	التي	تم	تصنيفها	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة،	تصنف	كخصوم	مالية	بالتكلفة	املطفأة	ويتم	قياسها	 	

بالتكلفة	املطفأة	باستخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي	كما	هو	مشروح	في	إيضاح	2-7	)أ(.
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السياسات املحاسبية )تتمة(  -2

األصول والخصوم املالية )تتمة(  4-2

االحتساب املبدئي والقياس )تتمة(  أ( 
خصوم	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة 	

الخصوم	املالية	التي	لم	يتم	تصنيفها	بالتكلفة	املطفأة	أعاله	يتم	تصنيفها	كخصوم	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.	هذا	 	
التصنيف	يشمل	أدوات	مشتقة	التي	تشكل	خصوم	مقاسة	بالقيمة	العادلة.

تعديل األصول والخصوم املالية ب( 
األصول	املالية 	

إذا	تم	تعديل	شروط	األصول	املالية،	تقوم	املجموعة	بتقييم	ما	إذا	كانت	التدفقات	النقدية	لألصول	املعدلة	تختلف	إلى	حٍد	كبير.	إذا	كانت	 	
التدفقات	النقدية	تختلف	إلى	حٍد	كبير،	يتم	حذف	األصل	املالي	األصلي	ويتم	احتساب	أصل	مالي	جديد	إما	بالتكلفة	املطفأة	أو	بالقيمة	
العادلة.	إذا	كانت	التدفقات	النقدية	ال	تختلف	إلى	حٍد	كبير،	فإن	التعديل	لن	يؤدي	إلى	حذف	األصل	املالي.	ففي	هذه	الحالة،	تقوم	املجموعة	
بإعادة	احتساب	إجمالي	القيمة	الدفترية	لألصل	املالي	واحتساب	املبلغ	الناتج	عن	تعديل	إجمالي	القيمة	الدفترية	كتعديل	على	اإليرادات	أو	

الخسارئر	في	بيان	الدخل.

الخصوم	املالية 	
تقوم	املجموعة	بحذف	الخصم	املالي	عندما	يتم	تعديل	شروطها	والتدفقات	النقدية	للخصوم	تختلف	إلى	حٍد	كبير.	ففي	هذه	الحالة،	يتم	 	
احتساب	خصم	مالي	جديد	على	أساس	شروط	التعديل	إما	بالتكلفة	املطفأة	أو	القيمة	العادلة.	يتم	إثبات	الفرق	بين	القيمة	الدفترية	للخصم	

املالي	املحذوف	والخصم	املالي	الجديد	بالشروط	املعدلة	في	بيان	الدخل.

انخفاض قيمة األصول املالية  5-2
يتم	احتساب	مخصصات	انخفاض	في	القيمة	للخسائر	االئتمانية	املتوقعة	لألدوات	املالية	التي	لم	يتم	قياسها	من	خالل	بالقيمة	العادلة	من	 	

خالل	الربح	أو	الخسارة.	ال	يتم	احتساب	خسارة	انخفاض	في	القيمة	على	استثمارات	أسهم	حقوق	امللكية.

الخسائر	االئتمانية	املتوقعة،	باستثناء	ما	يلي،	والتي	يتم	 يتم	عمل	مخصص	للخسائر	االئتمانية	املتوقعة	بمبلغ	مساو	على	مدى	عمر	 	
قياسها	كخسائر	ائتمانية	متوقعة	على	مدى	12	شهرًا:-

الدرجة	 تصنيف	 يعادل	 ما	 )أي	 القيمة	 في	 منخفضة	 ائتمانية	 مخاطر	 لديها	 بأن	 تحديد	 تم	 التي	 دين(	 )سندات	 استثمارية	 مالية	 أوراق	 	- 	
االستثمارية(	بتاريخ	إعداد	التقارير	املالية؛	و

األدوات	املالية	األخرى	التي	لم	تزد	مخاطرها	االئتمانية	بشكل	جوهري	منذ	اإلثبات	املبدئي	لها. 	- 	

تصنف	املجموعة	أدواتها	املالية	إلى	املرحلة	1	واملرحلة	2	واملرحلة	3	على	أساس	منهجية	االنخفاض	في	القيمة	املطبقة،	كما	هو	موضح	 	
أدناه:-

املرحلة	1:	بالنسبة	لألدوات	املالية	التي	لم	تكن	هناك	زيادة	جوهرية	في	مخاطرها	االئتمانية	منذ	إثباتها	املبدئي	والتي	ليست	لديها	 	- 	
انخفاض	في	قيمتها	االئتمانية	منذ	منحها،	تحتسب	املجموعة	املخصص	على	أساس	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة	على	مدى	12	شهرًا.
إثباتها	املبدئي	والتي	ليست	لديها	 التي	كانت	هناك	زيادة	جوهرية	في	مخاطرها	االئتمانية	منذ	 املرحلة	2:	بالنسبة	لألدوات	املالية	 	- 	

انخفاض	في	قيمتها	االئتمانية،	تحتسب	املجموعة	املخصص	على	مدى	عمر	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة.
املرحلة	3:	بالنسبة	األدوات	املالية	التي	لديها	انخفاض	في	قيمتها	االئتمانية،	تحتسب	املجموعة	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة	على	مدى	 	- 	

العمر	املتوقع	لتلك	األدوات.

الخسائر	االئتمانية	املتوقعة	على	مدى	12	شهرًا	)املرحلة	1(	هي	الجزء	من	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة	التي	تنتج	عن	أحداث	احتمالية	حدوث	 	
التعثر	في	السداد	على	األداة	املالية	خالل	12	شهرًا	بعد	تاريخ	إعداد	التقارير	املالية.

الخسائر	االئتمانية	املتوقعة	)املرحلة	2(	هي	تقدير	االحتمالية	املرجحة	للخسائر	االئتمانية	ويتم	تحديدها	بناءًا	على	الفرق	بين	القيمة	الحالية	 	
لكل	العجوزات	النقدية.	إن	العجز	النقدي	هو	الفرق	بين	جميع	التدفقات	النقدية	التعاقدية	واجبة	السداد	والتي	تتوقع	املجموعة	استالمها	
والقيمة	الحالية	للقيمة	التي	يمكن	استردادها	تلك	لألصول	املالية	التي	هي	ليست	لديها	انخفاض	في	قيمة	االئتمان	في	تاريخ	إعداد	التقارير	

املالية.

بالنسبة	األدوات	املالية	للمرحلة	3،	يتم	تحديد	مخصصات	االنخفاض	في	قيمة	االئتمان	على	أساس	الفرق	بين	صافي	القيمة	الدفترية	واملبلغ	 	
النقدية	املستقبلية	وتشمل	مبالغ	يمكن	 للتدفقات	 الحالية	 بالقيمة	 التي	يمكن	استردادها	 القيمة	 القابل	لالسترداد	لألصل	املالي.	تقاس	
استردادها	من	ضمانات	ورهون	مخصومة	بسعر	الفائدة	السائد	وقت	توفير	التسهيالت	االئتمانية	أو	ألدوات	دين	أعيد	قياسها	على	أساس	

القيمة	العادلة	باستخدام	سعر	السوق	الحالي	للفائدة	ألصل	مالي	مشابه.
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السياسات املحاسبية )تتمة(  -2

انخفاض قيمة األصول املالية )تتمة(  5-2
تحتسب	مخصصات	االنخفاض	في	قيمة	االئتمان	في	بيان	الدخل	املوحد	وتعكس	في	حساب	املخصص	ضد	القروض	والسلفيات	واستثمارات	 	

األوراق	املالية	والودائع	لدى	البنوك.

يتم	شطب	األصول	املالية	بعد	اتخاذ	كل	أنشطة	إعادة	الهيكلة	وأنشطة	التحصيل	وبعد	اعتبار	احتمال	االسترداد	ضعيفًا.	االستردادات	الالحقة	 	
تسجل	ضمن	اإليرادات	األخرى.

األصول	املالية	املقاسة	بالتكلفة	املطفأة	هي	فقط	التي	يتم	فحصها	النخفاض	القيمة.	يحدد	مخصص	ملواجهة	انخفاض	قيمة	األصول	عندما	 	
يكون	هناك	دليل	موضوعي	بأن	املجموعة	لن	تحصل	جميع	املبالغ	املستحقة	وتشمل	أصل	الدين	والفوائد	وفقًا	للبنود	التعاقدية	للتسهيالت	
االئتمانية.	قد	يشمل	الدليل	املوضوعي	وجود	انخفاض	في	قيمة	األصل	املالي	نتيجة	نقض	االتفاقية	كالتخلف	أو	التأخر	في	دفع	الفوائد	أو	
املبلغ	الرئيسي،	منح	التنازالت	ألسباب	اقتصادية	أو	قانونية	متعلقة	بالصعوبات	املالية	للمقترض،	والتي	لن	تأخذ	باالعتبار	في	حاالت	أخرى،	
والتي	تعتبر	عالمة	واضحة	أن	املقترض	سوف	يدخل	في	إفالس	أو	إعادة	ترتيب	مالية،	واختفاء	السوق	النشط	أو	املعلومات	األخرى	املمكن	
مراقبتها	املتعلقة	بمجموعة	األصول	مثل	التغيرات	العكسية	في	وضع	سداد	املقترضين	أو	املصدرين	في	املجموعة	أو	الوضع	االقتصادي	

والتي	لها	عالقة	مباشرة	بالعجز	عن	السداد	باملجموعة.

األصول	املالية	والتي	يجري	عليها	إعادة	مفاوضات	أو	تعديالت	ال	تعتبر	متأخرة	ويتم	إعادة	تصنيفها	ضمن	األصول	املنتجة	عند	سداد	املبلغ	 	
األساسي	والفوائد	بانتظام	وعندما	تعتبر	املدفوعات	املستقبلية	مضمونة	السداد	بمعقولية.	األصول	املالية	خاضعة	لتقييم	فردي	لالنخفاض	
في	القيمة	وتلك	األصول	التي	تم	إعادة	مفاوضة	شروطها	خاضعة	إلى	مراجعة	مستمرة	لتحديد	إذا	مازالت	منخفضة	القيمة	أو	متأخرة	الدفع.	
يتم	تصنيف	جميع	التسهيالت	التي	يجري	عليها	إعادة	مفاوضات	أو	تعديالت	كمرحلة	2	أو	املرحلة	3	ملدة	ال	تقل	عن	12	شهرًا	من	تاريخ	
إعادة	االحتساب.	يتم	قياس	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة	لألدوات	املالية	التي	يجري	عليها	إعادة	مفاوضات	على	أساس	ما	إذا	كانت	شروط	

املفاوضات	أدت	إلى	حذف	األصل	الحالي.

مقاصة األصول والخصوم  6-2
يتم	إجراء	مقاصة	بين	األصول	والخصوم	ويدرج	صافي	املبلغ	في	بيان	املركز	املالي	املوحد	فقط	عندما	يوجد	حق	قانوني	قابل	للتنفيذ	الجراء	 	

مقاصة	للمبالغ	املعترف	بها	وعند	وجود	نية	للتسوية	على	أساس	صافي	املبلغ	أو	تسييل	األصول	وسداد	االلتزامات	في	آن	واحد.

تسجيل اإليرادات  7-2

الفوائد املكتسبة والفوائد املدفوعة أ( 
تحتسب	الفوائد	املكتسبة	والفوائد	املدفوعة	لجميع	األدوات	املالية	املحسوب	عليها	فوائد	ما	عدا	التي	تصنف	بالقيمة	العادلة	من	خالل	 	
الربح	أو	الخسارة	باستخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي.	طريقة	معدل	الفائدة	الفعال	هي	الطريقة	التي	يتم	بموجبها	احتساب	تكلفة	اطفاء	
قيمة	األصول	أو	الخصوم	املالية	وتوزيع	إيراد	أو	مصروف	الفوائد	على	العمر	املتوقع	لالصل	او	الخصم.	معدل	الفائدة	الفعال	هو	املعدل	الذي	
لو	استخدمناه	لخصم	التدفقات	املالية	الخاصة	بأصل	أو	خصم	مالي	على	العمر	املتوقع	لألصل	او	الخصم،	أو	فترة	أقصر	متى	ما	كان	ذلك	
مناسبًا،	فاننا	نحصل	على	صافي	القيمة	الدفترية	لألصل	أو	الخصم.	إن	نتيجة	استخدام	معدل	الفائدة	الفعال	هي	احتساب	إيراد	ومصروف	الفوائد	
بالتساوي	على	العمر	املتوقع	لألصل	أو	الخصم	املالي	بطريقة	تناسبية	مع	املبلغ	املتبقي	على	الفترة	حتى	االستحقاق	او	تاريخ	السداد.

عند	احتساب	معدل	الفائدة	الفعلي	تقدر	التدفقات	النقدية	مع	األخذ	في	االعتبار	كل	شروط	عقود	األدوات	املالية	ولكن	ليس	خسائر	االئتمان	 	
املستقبلية.	يتم	األخذ	في	اإلعتبار	الرسوم	بما	فيها	رسوم	إصدار	القروض	ورسوم	االسترجاع	املبكر	والتي	تعتبر	جزءًا	مكماًل	عند	احتساب	

معدل	الفائدة	الفعلي.

يتم	تعليق	إيرادات	الفائدة	عندما	تكون	استحقاقات	الفائدة	أو	املبلغ	األصلي	للتسهيالت	قد	تجاوز	تاريخ	سدادها	90	يومًا	حيث	يتم	خصم	 	
جميع	الفوائد	غير	املدفوعة	واملستحقة	من	اإليرادات.	إن	الفائدة	على	التسهيالت	التي	ال	تستحق	فوائد	يتم	تضمينها	في	اإليرادات	عند	
استالمها	فقط.	يتم	إعادة	التسهيالت	االئتمانية	إلى	وضع	االستحقاق	فقط	بعد	إن	تصبح	جميع	الفوائد	واملدفوعات	األصلية	املتأخرة	السداد	

جارية	وتم	التأكد	من	املدفوعات	املستقبلية.

الرسوم والعموالت ب( 
الفائدة	 الفعلي	لألصول	والخصوم	املالية	يتم	اعتبارها	ضمن	عملية	احتساب	معدل	 الفائدة	 التي	تعتبر	مكملة	ملعدل	 الرسوم	والعموالت	 	

الفعلي.

الرسوم	والعموالت	األخرى	يتم	تسجيلها	عند	أداء	أو	تسلم	الخدمة	وتدرج	ضمن	إيرادات	الرسوم	والعموالت. 	

إيرادات املتاجرة وتحويل العمالت األجنبية ج( 
إيرادات	املتاجرة	وتحويل	العمالت	األجنبية	تنشأ	من	إيرادات	التعامل	مع	العمالء	وصانعي	السوق	والتغير	في	القيمة	العادلة	الناشئة	من	 	
التغير	في	سعر	الصرف	ومعدل	الفائدة،	وأسعار	األوراق	املالية	ومتغيرات	السوق	األخرى.	الحركة	الناتجة	من	التغير	في	القيمة	العادلة	والربح	
أو	الخسارة	الناتجة	من	شراء	وبيع	األدوات	املالية	املتداولة	يتم	تضمينها	في	صافي	إيرادات	املتاجرة	مع	إيرادات	ومصروفات	الفوائد	ذات	

العالقة	وإيرادات	األرباح	املوزعة.
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السياسات املحاسبية )تتمة(  -2

تسجيل اإليرادات )تتمة(  7-2

إيرادات األرباح املوزعة د( 
تسجل	إيرادات	األرباح	املوزعة	كالتالي:- 	

تحتسب	إيرادات	األرباح	املوزعة	من	أدوات	حقوق	امللكية	املصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة،	تسجل	عند	التأكد	من	وجود	 	- 	
حق	االستالم	وتدرج	ضمن	إيرادات	املتاجرة.

التأكد	من	وجود	حق	 عند	 اآلخر	 الشامل	 الدخل	 العادلة	من	خالل	 بالقيمة	 امللكية	املصنفة	 أدوات	حقوق	 املوزعة	من	 األرباح	 تحتسب	 	- 	
االستالم	وتدرج	ضمن	إيرادات	أخرى.

ترتيبات تمويـل األوراق املالية  8-2
تعتبر	األوراق	املالية	املشتراة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	البيع	)عكس	اتفاقيات	إعادة	الشراء(	واألوراق	املالية	املباعة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	 	
بيان	املركز	املالي	املوحد	على	أساس	املبالغ	 القيمة	في	 إدراج	 إقراض	وإقتراض	مرهونة،	ويتم	 الشراء(	صفقات	 إعادة	 )اتفاقيات	 الشراء	
األصلية	التي	اشتريت	أو	بيعت	بها	هذه	األوراق	املالية.	وتدرج	الفوائد	املكتسبة	من	األوراق	املالية	املشتراة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	البيع	

والفوائد	املدفوعة	على	األوراق	املالية	املباعة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء	ضمن	الفوائد	املكتسبة	والفوائد	املدفوعة	على	التوالي.

املباني واملعدات  9-2
تظهر	األرض	بسعر	التكلفة.	واحتسبت	املباني	واملعدات	األخرى	بسعر	التكلفة	مطروحًا	منها	اإلستهالك	املتراكم.	يتم	مراجعة	القيمة	 	
املتبقية	والعمر	االنتاجي	للمباني	واملعدات	في	تاريخ	بيان	املركز	املالي	املوحد	وتعدل	كلما	كان	مناسبًا.	يتم	احتساب	االستهالك	بطريقة	
القسط	الثابت	على	فترات	مختلفة.	عندما	تكون	القيمة	الدفترية	للمباني	أو	املعدات	أكبر	من	املبلغ	املتوقع	استرداده،	يتم	تخفيض	قيمة	

األصل	في	السجالت	إلى	القيمة	املتوقع	استردادها	لهذا	األصل.

يتم	عادة	احتساب	تكاليف	صيانة	أنظمة	الحاسوب	الحالية	كمصروفات	جارية	عند	تكبدها.	أما	املصروفات	التي	من	شأنها	أن	تعزز	وتمدد	منافع	 	
برامج	الحاسوب	إلى	ما	بعد	مواصفاتها	وأعمارها	األصلية	فتعتبر	تحسينًا	رأسماليًا	وترسمل	كجزء	من	التكلفة	األصلية	للبرنامج.

مخصصات أخرى  10-2
يتم	احتساب	املخصصات	األخرى	عندما	ينشأ	على	املجموعة	التزام	قانوني	أو	ضمني	نتيجة	ألحداث	سابقة،	ومن	املحتمل	أن	يتطلب	سداده	 	

تدفقات	خارجة	من	موارد	ذات	منافع	اقتصادية	ويمكن	عمل	تقدير	موثوق	ملبلغ	االلتزام.

مشتقات األدوات املالية وحساب التغطية  11-2
مشتقات	األدوات	املالية	هي	عقود	تستمد	قيمتها	من	واحدة	أو	أكثر	من	األدوات	أو	املؤشرات	املالية،	وتشتمل	على	عقود	مستقبلية	 	

وعقود	آجلة	وعقود	املقايضات	وحقوق	الخيار	في	أسواق	أسعار	الفائدة	والصرف	األجنبي	واألسهم	واالئتمان.

يتم	احتساب	جميع	أدوات	املشتقات	املالية	في	بيان	املركز	املالي	املوحد	على	أساس	القيمة	العادلة.	يتم	الحصول	على	القيم	العادلة	من	 	
األسعار	املعروضة	في	السوق	أو	نماذج	التدفق	النقدي	املخصوم	أو	نماذج	تسعير	الخيارات	متى	ما	كان	ذلك	مناسبًا.

تظهر	مشتقات	األدوات	املالية	في	بيان	املركز	املالي	املوحد	ضمن	األصول	األخرى	إذا	كانت	قيمتها	العادلة	موجبة	)أرباح	غير	محققة(	وضمن	 	
الخصوم	األخرى	إذا	كانت	قيمتها	العادلة	سالبة	)خسائر	غير	محققة(.

تدرج	التغيرات	في	القيم	العادلة	ملشتقات	األدوات	املالية	املبرمة	ألغراض	املتاجرة	أو	لتغطية	مخاطر	مراكز	املتاجرة	األخرى	ضمن	صافي	دخل	 	
املتاجرة.

يتم	تحديد	احتساب	التغيرات	في	القيم	العادلة	ملشتقات	األدوات	املالية	املبرمة	ألغراض	تغطية	املخاطر	بحسب	طبيعة	عالقة	التغطية.	 	
ألغراض	احتساب	تغطية	املخاطر،	يتم	اعتبار	مشتقات	األدوات	املالية	)1(	كغطاء	ملخاطر	القيمة	العادلة	ألصل	أو	التزام	محتسب	)تغطية	
مخاطر	القيمة	العادلة(	أو	)2(	كغطاء	ملخاطر	التدفقات	النقدية	املستقبلية	املنسوبة	إلى	أصل	أو	التزام	محتسب	أو	التزام	ثابت	)تغطية	

مخاطر	التدفق	النقدي(.

تشتمل	املعايير	التي	تحتسب	املجموعة	على	أساسها	مشتقات	األدوات	املالية	كغطاء	مخاطر	على	ما	يلي:- 	

يجب	وبشكل	رسمي	عند	إبتداء	التغطية	توثيق	أداة	تغطية	املخاطر،	البند	املغطى	املتعلق	باألداة،	طبيعة	الخطر	املغطى،	واستراتيجية	 	- 	
وغرض	إدارة	املخاطر.

النقدية	 التدفقات	 أو	 العادلة	 القيم	 في	 التغيرات	 موازنة	 في	 الفعالية	 بالغة	 التغطية	 تكون	 أن	 املتوقع	 من	 بأنه	 اثبات	 وبوضوح	 يجب	 	- 	
املنسوبة	إلى	الخطر	موضع	التغطية	في	البند	املغطى،	بما	في	ذلك	كيفية	معالجة	املجموعة	لنسبة	التغطية.

يجب	أن	تكون	فعالية	التغطية	قابلة	للتقييم	املوثوق. 	- 	
توجد	هناك	عالقة	بين	أداءة	تغطية	املخاطر	والبند	يجب	املغطى	وأن	تأثير	مخاطر	االئتمان	التسيطر	على	تغيرات	القيمة	العادلة	لتلك	 	- 	

العالقة.
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السياسات املحاسبية )تتمة(  -2

مشتقات األدوات املالية وحساب التغطية	)تتمة(  11-2
تدرج	التغيرات	في	القيم	العادلة	ملشتقات	األدوات	املالية	املصنفة	واملؤهلة	كتغطية	ملخاطر	القيمة	العادلة	والتي	تثبت	بأنها	بالغة	الفعالية	 	
بالنسبة	إلى	الخطر	موضع	التغطية	ضمن	إيرادات	املتاجرة	حيث	يتم	أخذ	التغير	املماثل	في	القيمة	العادلة	لألصل	أو	االلتزام	املغطى	أو	
املنسوب	إلى	الخطر	موضع	التغطية.	تعدل	القيم	الدفترية	لألصول	أو	االلتزامات	املغطاة	باألرباح	والخسائر	غير	املحققة	على	األصول	أو	
بمعايير	 اإليفاء	 قادرًا	على	 الغطاء	 يعد	 لم	 إذا	 املالي	املوحد.	 بيان	املركز	 التغطية	في	 الخطر	موضع	 إلى	 االلتزامات	املغطاة	واملنسوبة	
محاسبة	تغطية	املخاطر،	يتم	إطفاء	أي	تسويات	إلى	القيمة	الدفترية	ألداة	مالية	محسوبة	عليها	فوائد	مغطاة	في	اإليرادات	على	الفترة	

املتبقية	إلى	تاريخ	استحقاق	األداة.

تحتسب	التغيرات	في	القيم	العادلة	ملشتقات	األدوات	املالية	املصنفة	واملؤهلة	كتغطية	ملخاطر	التدفق	النقدي	والتي	تثبت	بأنها	بالغة	 	
الفعالية	بالنسبة	للخطر	موضع	التغطية	كبند	منفصل	في	الدخل	الشامل	اآلخر.	تحول	األرباح	والخسائر	غير	املحققة	املحسوبة	ضمن	الدخل	
الشامل	اآلخر	إلى	بيان	الدخل	املوحد	في	الوقت	الذي	يتم	فيه	احتساب	اإليرادات	واملصروفات	التابعة	للتغطية	ضمن	بيان	الدخل	املوحد	
وتصنف	في	نفس	بند	اإليرادات	أو	املصروفات	التابعة	للتغطية.	تحتسب	األرباح	والخسائر	غير	املحققة	على	الجزء	غير	الفعال	من	صفقات	

تغطية	مخاطر	التدفق	النقدي	ضمن	إيرادات	املتاجرة.

تحتسب	الفوائد	للمشتقات	املصنفة	واملؤهلة	كغطاء	ملخاطر	القيمة	العادلة	أو	التدفق	النقدي	ضمن	الفوائد	املكتسبة	أو	الفوائد	املدفوعة	 	
موزعة	على	عمر	األداة	املشتقة.

يتوقف	استخدام	محاسبة	تغطية	املخاطر	متى	ما	انتهت	مدة	أداة	تغطية	املخاطر	للمشتقات	أو	متى	ما	بيعت	أو	انتهت	أو	تم	ممارسة	حق	 	
االختيار	أو	لم	تعد	األداة	مؤهلة	ملحاسبة	تغطية	املخاطر.	األرباح	والخسائر	الناتجة	من	إلغاء	املشتقات	املصنفة	كتغطية	للتدفقات	النقدية	

يتم	احتسابها	ضمن	الفوائد	املكتسبة	والفوائد	املدفوعة	على	مدى	الفترة	األصلية	ملعاملة	التغطية	امللغية.

بعض	األدوات	الهجينة	تحتوي	على	عناصر	مشتقة	وغير	مشتقة.	وفي	هذه	الحاالت،	يتم	تصنيف	املشتقات،	كمشتقات	ضمنية.	يتم	فصل	 	
املشتقات	الضمنية	عن	العقد	األصلي،	ويتم	احتسابها	بشكل	منفصل	إذا	تم	استيفاء	معايير	معينة.	في	حالة	عدم	التمكن	بصورة	عملية	من	
توزيع	املشتقات	الضمنية	فإن	األدوات	الهجينة	تصنف	كأصل	مالي	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	وتقاس	بالقيمة	العادلة	بشكل	كامل.	التغيرات	

في	القيمة	العادلة	تسجل	في	إيرادات	املتاجرة.

الضمانات املالية  12-2
الضمانات	املالية	هي	عقود	تدفع	املجموعة	بموجبها	مبالغ	محددة	لتعويض	حامل	الضمان	إزاء	الخسائر	املتكبدة	بسبب	اخفاق	مدين	معين	 	
في	الدفع	عند	موعد	االستحقاق	طبقا	لبنود	أداة	الدين	املالية.	الضمانات	املالية	تصدر	للمؤسسات	املالية	وأطراف	أخرى	نيابة	عن	العمالء	
لضمان	قروض،	أو	للسحب	على	املكشوف،	أو	التسهيالت	البنكية	األخرى.	كذلك	تصدر	ألطراف	أخرى	فيما	يتعلق	بأداء	عميل	معين	اللتزامات	

عقد	أو	مقابل	دفعات	مقدمة	من	أطراف	أخرى	أو	تقديم	عروض	مناقصات	أو	إزاء	املبالغ	املحتجزة.

تحتسب	الضمانات	املالية	مبدئيا	بالقيمة	العادلة	للضمان	يوم	اإلصدار.	تقاس	قيمة	التزامات	الضمانات	املالية	الحقًا	بقيمة	الضمان	مبدئيا	 	
ناقصا	قيمة	اإلطفاء	الحتساب	إيرادات	الرسوم	املستحقة	للفترة	أو	القيمة	الحالية	ألي	دفعات	متوقعة	لتسوية	التزام	عندما	تكون	دفعات	
متوقعة	بموجب	الضمان،	أيهما	أكبر.	يتم	إحتساب	الخسارة	املتوقعة	على	الضمانات	املالية	على	أساس	الدفعات	املتوقعة	لتعويض	حامل	
العقد	بعد	خصم	أية	مبالغ	تتوقع	املجموعة	استردادها.	أية	زيادة	في	الخصوم	متعلقة	بالضمانات	يتم	تضمينها	باملخصص	املحمل	على	بيان	

الدخل	املوحد.	الضمانات	املالية	يتم	إدراجها	ضمن	الخصوم	األخرى	في	بيان	املركز	املالي	املوحد.

منافع ما بعد التقاعد  13-2
أن	غالبية	العاملين	باملجموعة	مؤهلون	للحصول	على	منافع	ما	بعد	التقاعد	إما	تحت	مظلة	خطط	الرواتب	التقاعدية	ذات	املنافع	املحددة	أو	 	
ذات	املساهمات	املحددة	واملتوفرة	من	خالل	صناديق	منفصلة	مدارة	من	قبل	أمناء	أو	برامج	تأمين.	كما	تدفع	املجموعة	مساهمات	في	

خطط	الرواتب	التقاعدية	الحكومية	ذات	املساهمات	املحددة	طبقًا	للمتطلبات	القانونية	لكل	بلد.

تحمل	مساهمات	املجموعة	في	خطط	الرواتب	التقاعدية	ذات	املساهمات	املحددة	على	إيرادات	السنة	املتعلقة	بها. 	

يقوم	خبير	اكتواري	مؤهل	بتحديد	التكلفة	املتعلقة	بخطط	الرواتب	التقاعدية	ذات	املنافع	املحددة	باستخدام	الوحدة	االضافية	املقدرة	.	يتم	 	
احتساب	صافي	التزام	املجموعة	عن	طريق	تقدير	مبلغ	املنافع	املستقبلية	التي	اكتسبها	املوظفون	في	الفترات	الحالية	والسابقة،	وخصم	
ذلك	املبلغ	وطرح	القيمة	العادلة	ألصول	الخطة.	عندما	ينشأ	عن	عملية	االحتساب	أصل	محتمل	للمجموعة،	يتم	تحديد	األصل	املحتسب	بحد	

أعلى،	حتى	ال	يتجاوز	املنافع	االقتصادية	املتوفرة	في	هيئة	استرجاعات	من	الخطة،	أو	تخفيضات	في	املساهمات	املستقبلية.
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منافع ما بعد التقاعد	)تتمة(  13-2
يتم	احتساب	نتيجة	إعادة	قياس	صافي	خصوم	أو	أصول	الخطة	املحددة	فورًا	في	بيان	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحد،	والتي	تتكون	من	األرباح	 	
والخسائر	اإلكتوارية،	وعوائد	أصول	الخطة	)باستثناء	الفوائد(	وأثر	الحد	األعلى	لألصل.	تحدد	املجموعة	صافي	مصروفات	أو	إيرادات	الفوائد	على	
صافي	خصوم	أو	أصول	املنافع	املحددة	عن	طريق	استخدام	معدل	الخصم	املعتبر	لقياس	التزام	املنافع	املحددة	في	بداية	السنة	لصافي	
املنافع	 بخطة	 العالقة	 ذات	 األخرى	 واملصروفات	 الفوائد	 تحتسب	صافي	مصروفات	 املحددة.	 املنافع	 أصول	 أو	 لخصوم	 االفتتاحي	 الرصيد	

املحددة	في	بيان	الدخل	املوحد.

عند	تغيير	منافع	الخطة	أو	عند	تقليص	الخطة،	فإن	التغير	الناتج	في	املنافع	املتعلقة	بخدمات	سابقة،	أو	األرباح	أو	الخسائر	من	التقليص	يتم	 	
احتسابها	مباشرة	في	بيان	الدخل	املوحد.	تحتسب	املجموعة	أرباح	وخسائر	تسوية	خطة	املنافع	املحددة	عند	سدادها.

الضرائب  14-2

الضرائب الحالية أ( 
الضرائب	الحالية	هي	الضرائب	املستحقة	الدفع	على	اإليراد	الخاضع	للضرائب	باستخدام	معدل	الضرائب	املعمول	بها	في	تاريخ	بيان	املركز	 	

املالي	املوحد	بما	يحتويه	من	تعديالت	على	الضرائب	املستحقة	الدفع	للسنوات	السابقة.

الضرائب املؤجلة ب ( 
لقد	تم	عمل	مخصص	لضريبة	الدخل	املؤجلة	وذلك	باستخدام	طريقة	الخصوم	للفرق	املؤقت	الناتج	بين	أسس	الضريبة	لألصول	والخصوم	 	
والقيمة	الدفترية	لها	املعدة	لغرض	التقارير	املالية.	يتم	احتساب	األصول	الضريبية	املؤجلة	فقط	إلى	الحد	بأن	الدخل	املستقبلي	الخاضع	
لتحديد	 حاليًا	 بها	 املعمول	 الضريبة	 نسب	 تستخدم	 الدائنة.	 واألرصدة	 املستغلة	 غير	 الضريبية	 الخسائر	 ملقابلة	 متوفرًا	 للضريبة	سيكون	

الضرائب	املؤجلة.

النقد وما في حكمه  15-2
القانونية	لدى	املصارف	 في	بيان	التدفقات	النقدية	املوحد،	يتكون	النقد	وما	في	حكمه	من	النقد	واألصول	السائلة	األخرى	ما	عدا	الودائع	 	

املركزية.

تقارير القطاع  16-2
يمثل	القطاع	التشغيلي	عنصرًا	مميزًا	للمجموعة	حيث	يقوم	بأنشطة	كسب	اإليرادات	وتكبد	مصروفات	بما	فيها	اإليرادات	واملصروفات	 	
املتعلقة	باملعامالت	مع	قطاعات	املجموعة	األخرى.	توجد	معلومات	مالية	منفردة	لكل	القطاعات	والتي	تتم	مراجعتها	بانتظام	من	قبل	لجنة	
إدارة	املجموعة	التي	تمثل	صانع	القرار	الرئيسي	للمجموعة	والتي	تتخذ	القرارات	الخاصة	بتوزيع	املوارد	على	القطاعات	وتقيم	أداءها.	تقوم	لجنة	

إدارة	املجموعة	بتقييم	القطاعات	بناًء	على	صافي	إيرادات	الفوائد،	والتي	تمثل	غالبية	إيرادات	املجموعة.

أموال تحت اإلدارة  17-2
تدير	املجموعة	أصواًل	مملوكة	لعمالء	ولم	تدرج	هذه	األصول	ضمن	البيانات	املالية	املوحدة.	تكتسب	رسوم	على	إدارة	األصول	نظير	تقديم	 	
خدمات	إدارة	االستثمار	والصناديق	االستثمارية.	تكتسب	رسوم	إدارية	نظير	تقديم	خدمات	الوصاية.	تتحقق	الرسوم	عند	تقديم	الخدمات	

ويتم	إدراجها	ضمن	إيرادات	الرسوم	والعموالت.

األرباح املوزعة  18-2
تحتسب	األرباح	املوزعة	على	األسهم	الصادرة	كالتزام	وتطرح	من	حقوق	امللكية	عندما	تعتمد	من	مساهمي	البنك. 	

األعمال املصرفية املتوافقة مع الشريعة  19-2
تعرض	املجموعة	على	عمالئها	عددًا	من	املنتجات	املتوافقة	مع	الشريعة.	يتم	القيام	باألنشطة	املتوافقة	مع	الشريعة	وفقًا	ملبادئ	وقواعد	 	
البيانات	 إعداد	اإلفصاحات	املشروحة	في	هذه	 الرقابة	الشرعية	للمجموعة.	تم	 الشريعة،	وتكون	خاضعة	لإلشراف	واالعتماد	من	قبل	هيئة	
املالية	املوحدة	التي	تتعلق	بهذه	األنشطة	وفقًا	ملعيار	املحاسبة	املالي	رقم	18	الصادر	عن	هيئة	املحاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	

اإلسالمية.

أرقام املقارنة  20-2
تم	تعديل	أرقام	املقارنة	كلما	تطلب	ذلك	لتتناسب	مع	التغيير	في	عرض	البيانات	املالية	للسنة	الحالية،	فيما	عدا	التطبيق	املعيار	الدولي	 	

إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9.	كانت	السياسات	املحاسبية	التالية	قابلة	للتطبيق	للسنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2015:

يتم	تحديد	مخصصات	ملواجهة	انخفاض	قيمة	األصول	املالية	على	أساس	الفرق	بين	صافي	القيمة	الدفترية	والقيمة	التي	يمكن	استردادها	 	
من	 استردادها	 يمكن	 مبالغ	 وتشمل	 املستقبلية	 النقدية	 للتدفقات	 الحالية	 بالقيمة	 استردادها	 يمكن	 التي	 القيمة	 وتقاس	 األصول.	 لهذه	
خطابات	ائتمانية	وضمانات	مخصومة	بسعر	الفائدة	السائد	وقت	توفير	التسهيالت	االئتمانية	أو	ألدوات	دين	أعيد	قياسها	على	أساس	القيمة	

العادلة	باستخدام	سعر	السوق	الحالي	للفائدة	ألصل	مالي	مشابه.
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أرقام املقارنة	)تتمة(  20-2
العمومية	ولكن	سوف	يتم	تحديدها	 تاريخ	امليزانية	 إجمالي	في	 انخفاض	قيمة	األصول	بشكل	 يتم	قياس	واحتساب	مخصصات	ملواجهة	 	
بشكل	فردي	في	املستقبل.	التدفقات	النقدية	املستقبلية	لألصول	املالية	التي	تم	تقييم	انخفاض	قيمتها	بشكل	جماعي	يتم	تقييمها	على	
أساس	التدفق	النقدي	التعاقدي	وخبرة	الخسارة	التاريخية	لألصول	املشابهة	بالخصائص	االئتمانية.	تعدل	خبرة	احتساب	الخسارة	التاريخية	بناء	

على	املعلومات	املتوفرة	لتعكس	تأمين	األوضاع	الحالية	التي	لم	تؤثر	على	الفترة	التي	استندت	عليها	خبرة	الخسارة	التاريخية.

تحتسب	مخصصات	االنخفاض	في	القيمة	في	بيان	الدخل	املوحد	وتعكس	في	حساب	املخصص	ضد	القروض	والسلفيات	واستثمارات	األوراق	 	
املالية.

يتم	شطب	األصول	املالية	بعد	اتخاذ	كل	أنشطة	إعادة	الهيكلة	وأنشطة	التحصيل	وبعد	اعتبار	احتمال	االسترداد	ضعيفًا.	االستردادات	الالحقة	 	
تسجل	ضمن	اإليرادات	األخرى.

يتم	االستغناء	عن	مخصصات	انخفاض	قيمة	األصول	وتحول	إلى	بيان	الدخل	املوحد	عندما	تكون	الزيادة	الحقًا	في	املبالغ	القابلة	لالسترداد	 	
متعلقة	بحدث	موضوعي	ظهر	بعد	تحديد	املخصص	ملواجهة	انخفاض	قيمة	األصول.

التطورات املحاسبية املستقبلية  21-2
أصدر	مجلس	املعايير	املحاسبية	الدولية	عددًا	من	املعايير	الجديدة	وتعديالت	على	املعايير	والتفسيرات	ال	تزال	غير	سارية	املفعول	ولم	 	
تطبق	بعد	عند	إعداد	الحسابات	املالية	املوحدة	للسنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016.	املعايير	الدولية	والتعديالت	على	املعايير	والتفسيرات	

الجديدة	ذات	الصلة	مدرجة	أدناه:-

املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	)15(	–	اإليرادات	من	عقود	العمالء: 	- 	
املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	)15(	والذي	يؤسس	إطارًا	جديدًا	من	خمس	خطوات	لتحديد	ما	إذا	كان،	وكم،	وكيفية	احتساب	 	 	
اإليراد.	تقوم	املجموعة	حاليًا	بتقييم	األثر	الناتج	املحتمل	من	تطبيق	هذا	املعيار	على	البيانات	املالية	املوحدة.	إن	املعيار	الدولي	إلعداد	

التقارير	املالية	رقم	15	ساري	املفعول	للفترات	السنوية	املبتدئة	في	أو	بعد	1	يناير	2018.

املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	16	–	عقود	اإليجار: 	- 	
يتطلب	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	16	من	املستأجرين	إثبات	معظم	عقود	اإليجار	في	ميزانياتهم	باعتبارها	التزامات	اإليجار،	 	 	
مع	الحق	املقابل	لالستخدام	األصول.	إن	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	16	ساري	املفعول	للفترات	السنوية	املبتدئة	في	أو	
بعد	1	يناير	2019.	مع	السماح	بالتطبيق	املبكر	شريطة	تطبيق	معيار	اإليرادات	الجديد،	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	15	في	
نفس	التاريخ.	يجب	على	املستأجرين	تطبيق	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	16	باستخدام	إما	نهج	بأثر	رجعي	كلي	أو	نهج	

بأثر	رجعي	معدل.	تقّيم	املجموعة	حاليًا	األثر	الناتج	املحتمل	من	تطبيق	هذا	املعيار	على	البيانات	املالية	املوحدة.

إدارة رأس املال  22-2
رأسمالها	 تدير	املجموعة	هيكل	 الرأسمالية.	 قاعدتها	 االقتصادي	ملراقبة	 رأسمالها	 وإطار	 التنظيمي	 املال	 رأس	 تستخدم	املجموعة	نسب	 	

وتقوم	بإجراء	تعديالت	على	الهيكل	باألخذ	في	االعتبار	التغيرات	في	الظروف	االقتصادية	وخطط	األعمال	االستراتيجية.
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التقديرات والفرضيات املحاسبية  -3
إن	إعداد	البيانات	املالية	املوحدة	يتطلب	من	اإلدارة	عمل	تقديرات	وفرضيات	لها	أثر	على	بعض	مبالغ	األصول	والخصوم	املالية	واإليرادات	 	
املالية	 األدوات	 وتقييم	 االنخفاض	 تحديد	مخصصات	 على	 األساس	 في	 مقتصر	 والفرضيات	 التقديرات	 استخدام	 إن	 املعلنة.	 واملصروفات	

وتقييم	خطة	التقاعد	املحددة	املنافع	للمجموعة	وتحديد	السيطرة	على	االستثمارات	كما	هو	مفصل	أدناه:

مخصص االنخفاض في القيمة  1-3
يتم	تقييم	األصول	املالية	لتحديد	انخفاض	القيمة	على	األساس	املبين	في	إيضاح	5-2. 	

عند	تحديد	مخصص	انخفاض	في	قيمة	األصول	املالية،	يتطلب	العمل	اجتهادًا	في	تقدير	مبالغ	وتوقيت	التدفقات	النقدية	املستقبلية	وكذلك	 	
تقييم	ما	إذا	كانت	املخاطر	االئتمانية	على	األصول	املالية	قد	زادت	بشكل	جوهري	منذ	اإلثبات	املبدئي	بما	في	ذلك	املعلومات	التطلُّعية	

للمستقبلبة	في	قياس	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة.	تم	توصيح	املعلومات	بشأن	االجتهادات	في	إيضاح	1-27.

القيمة العادلة لألصول والخصوم املالية  2-3
التي	 التقييم	 تقنيات	 النشط،	يتم	استخدام	مختلف	 السوق	 العادلة	لألصول	والخصوم	املالية	من	 القيمة	 التمكن	من	اشتقاق	 عند	عدم	 	
تشمل	استخدام	النماذج	الرياضية.	تشتق	معطيات	هذه	النماذج	من	األسواق	املرصودة	عند	توفرها	ولكن	عندما	تكون	هذه	غير	متوفرة،	يتم	
استخدام	درجة	من	االجتهاد	لتحديد	الفرضيات	املستخدمة	في	هذه	النماذج.	التغيرات	في	الفرضيات	املستخدمة	قد	تؤثر	على	القيمة	العادلة	

املعلنة	لألصول	والخصوم	املالية.

التزامات منافع التقاعد  3-3
يتطلب	من	اإلدارة	وبالتنسيق	مع	إكتواري	مؤهل	مستقل	القيام	بفرضيات	تخص	خطة	التقاعد	محددة	املنافع.	الفرضيات	اإلكتوارية	الرئيسية	 	
لخطة	التقاعد	محددة	املنافع	مبينة	في	إيضاح	12	وتشمل	معدل	الخصم،	العائد	املتوقع	على	أصول	خطة	التقاعد،	معدل	الوفيات،	الزيادات	
املستقبلية	في	الرواتب،	والتضخم.	التغيرات	في	الفرضيات	قد	تؤثرعلى	قيمة	األصول	املعلنة	وتكلفة	الخدمة	والعائد	املتوقع	على	أصول	

خطة	التقاعد.

تحديد السيطرة على االستثمارات  4-3
تمارس	املجموعة	دور	مدير	الصندوق	لعدد	من	الصناديق	االستثمارية.	إن	عملية	تحديد	ما	إذا	كانت	املجموعة	تمارس	السيطرة	من	عدمه	 	
على	صندوق	استثماري	مبنية	على	تقييم	إجمالي	الحصص	االستثمارية	للمجموعة	في	الصندوق،	ويشمل	تقييمًا	ألي	حصص،	أو	رسوم	إدارية	

متوقعة،	وحقوق	املستثمر	الستبعاد	املجموعة	كمدير	صندوق.

يتطلب	من	اإلدارة	تحديد	ما	إذا	كانت	املجموعة	تعمل	كوكيل	للمستثمرين	في	الصندوق،	أو	ما	إذا	كانت	املجموعة	تسيطر	على	الصندوق	 	
ذي	العالقة.

الصناديق	االستثمارية	الرئيسية	مشروحة	في	إيضاح	رقم	35. 	
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تصنيف األصول والخصوم  -4
تصنيف	األصول	والخصوم	حسب	الفئة	املحاسبية	كان	كاآلتي:- 	

أصول مالية 
بالتكلفة 
املطفأة

أصول مالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الربح 

أو الخسارة

أصول مالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

خصوم مالية 
بالتكلفة 
املطفأة

أصول وخصوم 
املجموعغير مالية

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

في 31 ديسمبر 2016
3095,0----3095,0نقد وأصول سائلة أخرى

أوراق مالية مشتراة بموجب 
635,0----635,0اتفاقيات إعادة البيع

4715,3----4715,3ودائع لدى البنوك
91,9---91,9-أوراق مالية متداولة

4066,4--251,1-3815,3أوراق مالية استثمارية
9745,1----9745,1قروض وسلفيات

159,7557,1--228,5168,9أصول أخرى
159,722905,8-22234,2260,8251,1مجموع األصول

2554,2-2554,2---ودائع من البنوك
13447,5-13447,5---ودائع من العمالء

أوراق مالية مباعة بموجب 
1321,5-1321,5---اتفاقيات إعادة الشراء

246,185,3463,6-132,2-خصوم أخرى
2761,6-2761,6---تمويالت أولية ألجل

2357,42357,4----حقوق امللكية
20330,92442,722905,8-132,2-مجموع الخصوم وحقوق امللكية

في 31 ديسمبر 2015
4309,7----4309,7نقد	وأصول	سائلة	أخرى

أوراق	مالية	مشتراة	بموجب	
1835,0----1835,0اتفاقيات	إعادة	البيع
4402,9----4402,9ودائع	لدى	البنوك
72,2---72,2-أوراق	مالية	متداولة
3884,5--271,9-3612,6أوراق	مالية	استثمارية

9161,4----9161,4قروض	وسلفيات
156,2526,7--197,9172,6أصول	أخرى

156,224192,4-23519,5244,8271,9مجموع	األصول

1985,9-1985,9---ودائع	من	البنوك
14683,4-14683,4---ودائع	من	العمالء

 أوراق	مالية	مباعة	بموجب	
2093,4-2093,4---اتفاقيات	إعادة	الشراء

183,068,9428,7-176,8-خصوم	أخرى
2420,0-2420,0---تمويالت	أولية	ألجل
150,0-150,0---تمويالت	ثانوية	ألجل

2431,02431,0----حقوق	امللكية
21515,72499,924192,4-176,8-مجموع	الخصوم	وحقوق	امللكية

 
الربح	أو	الخسارة	على	القيمة	العادلة	لألدوات	املشتقة	املصنفة	كقيمة	عادلة	 تشتمل	األصول	والخصوم	األخرى	بالقيمة	العادلة	من	خالل	 	

وتغطيات	التدفق	النقدي.

تحليل	القيمة	العادلة	لألدوات	املالية	املشتقة	مشروح	في	إيضاح	4-31. 	
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التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

نقد وأصول سائلة أخرى  -5
2016/12/312015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

2311,73605,9 نقد	وأرصدة	لدى	بنوك	مركزية
405,0471,7 نقد	وأرصدة	لدى	البنوك

206,939,9 سندات	حكومية
2923,64117,5 النقد وما في حكمه

171,4192,2 ودائع	قانونية	لدى	املصارف	املركزية
3095,04309,7 نقد وأصول سائلة أخرى

الودائع	القانونية	لدى	املصارف	املركزية	خاضعة	للقوانين	املحلية،	والتي	تفرض	قيودًا	على	استخدام	هذه	األموال. 	

أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع  -6
تدخل	املجموعة	في	معامالت	إقراض	مضمونة	)عكس	اتفاقيات	إعادة	الشراء(	في	سياق	أنشطتها	التشغيلية	االعتيادية.	إن	الضمان	في	هيئة	 	
سندات	دين	ذات	درجات	تصنيف	عالية.	تمت	عمليات	االقتراض	املضمونة	تحت	بنود	معيارية	وهي	غالبًا	متعارف	عليها	ملثل	هذه	املعامالت.

ودائع لدى البنوك  -7
اشتملت	الودائع	لدى	البنوك	في	31	ديسمبر	2016	على	ودائع	لدى	مصارف	مركزية	بلغت	1212,7	مليون	دوالر	أمريكي	)2015: 1085,8	مليون	 	

دوالر	أمريكي(.	الودائع	لدى	املصارف	املركزية	تمثل	ودائع	األموال	النقدية	الفائضة.

أوراق مالية متداولة  -8
2016/12/312015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

66,647,6صناديق	مدارة
13,113,1سندات	دين

12,211,5أوراق	مالية	في	أسهم
91,972,2

التي	تمارسها	املجموعة.	تم	االحتفاظ	بهذه	 الدين	من	أسهم	املشتراة	تتعلق	بأنشطة	االستثمارات	املصرفية	 األوراق	املالية	وسندات	 	
األوراق	املالية	مع	نية	بيعها	في	املستقبل	القريب.

تمثل	الصناديق	املدارة	صناديق	استثمار	يديرها	مدراء	أصول	متخصصين. 	

أوراق مالية استثمارية  -9

التكوين  1-9
التصنيف	االئتماني	لألوراق	املالية	االستثمارية	مبني	على	أقل	تصنيف	ممنوح	من	قبل	وكاالت	التنصيف	الدولية	كما	يلي:- 	

2016/12/312015/12/31
%مليون	دوالر	أمريكي%مليون دوالر أمريكي

A3	إلى	Aaa / A-	إلى	AAA3292,186,33088,185,5
 Baa3 إلى Baa1 / BBB- إلى BBB+310,98,1514,014,2

 Ba3 إلى Ba1 / BB- إلى BB+212,35,610,50,3
3815,3100,03612,6100,0مجموع	سندات	الدين

251,1271,9استثمارات	حقوق	امللكية
4066,43884,5
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أوراق مالية استثمارية )تتمة(  -9

التكوين )تتمة(  1-9
تتكون	األوراق	املالية	باألساس	من	سندات	دين	ذات	تصنيف	استثماري	صادرة	من	مؤسسات	مالية	عاملية	ومؤسسات	مرتبطة	بحكومات. 	

تصنف	أدوات	سندات	الدين	كأوراق	مالية	استثمارية	بالتكلفة	املطفأة،	وتصنف	أدوات	حقوق	ملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	 	
اآلخر.

إلى	  BB+ االستثمارية	املالية	األوراق	في	والزيادة	Baa3 إلى	  Baa1  BBB- إلى	  BBB+ املصنفة	االستثمارية	املالية	األوراق	في	النقص 	 
-Ba1  BB إلى	Ba3	خالل	السنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	يعزي	بشكل	رئيسي	إلى	خفض	بعض	التصنيفات	الحكومية	في	دول	مجلس	

التعاون	الخليجي.

مخصصات انخفاض القيمة   2-9
كانت	الحركة	في	مخصصات	انخفاض	قيمة	ائتمان	األوراق	املالية	االستثمارية	على	النحو	التالي:- 	

مخصص
جماعي

مخصص
محدد

20162015

	املجموع املجموعاملرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون	دوالر	
أمريكي

3,23,2 - - 3,2 في 1 يناير
 تعديل	نتيجة	لتطبيق	املعيار	الدولي	إلعداد	

-- - - - التقارير	املالية	رقم	9
3,23,2 - - 3,2 في 1 يناير – معاد عرضه

-1,3 - - 1,3 صافي	إعادة	قياس	مخصص	الخسارة
4,53,2- - 4,5في 31 ديسمبر

تمثل	أرقام	املقارنة	للسنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2015	مخصصات	االنخفاض	في	القيمة	وتعكس	أساس	القياس	بموجب	معيار	املحاسبة	  
الدولي	رقم	39.	تم	تحديد	الرصيد	اإلفتتاحي	ملخصص	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة	كما	في	1	يناير	2016	من	خالل	إعادة	قياس	مخصص	

الخسارة	االئتمانية	املتوقعة	وفقًا	للمعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	9.

قــروض وســلفيات  -10

التكوين  1-10
2016/12/312015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

10166,19522,4 إجمالي	القروض	والسلفيات
)361,0()421,0(مخصص	انخفاض	قيمة	القروض

9745,19161,4 صافي القروض والسلفيات
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التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

قـروض وسلفيات )تتمة(  -10

التصنيف الصناعي  2-10

2016/12/312015/12/31
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

2203,62100,6 التجارة	والخدمات
2044,81986,5 الطاقـة	والنفط	والبتروكيماويات

1958,61861,7 الخدمات	املالية
1278,11087,4 النقـل
1100,6917,7 الصناعة
688,3765,2 البنـاء

223,8130,3 الزراعة	والتعدين
188,7280,9 العقارات
183,0273,5 االتصاالت
113,40,1 الحكومات

183,2118,5 أخرى
 10166,19522,4

)361,0()421,0(مخصص	انخفاض	القيمة
9745,19161,4

إجمالي	القروض	في	31	ديسمبر	2016	كان	يشمل	على	معامالت	متوافقة	مع	الشريعة	بمبلغ	3591,9	مليون	دوالر	أمريكي	)2015: 3268,0  	
مليون	دوالر	أمريكي(.

مخصصات االنخفاض في القيمة  3-10
مخصص
جماعي

مخصص
محدد

2016
مخصص
جماعي

مخصص
محدد

2015

املجموع املجموع املرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون	دوالر	
أمريكي

مليون	دوالر	
أمريكي

مليون	دوالر	
أمريكي

453,1601,1 148,0 361,0 في 1 يناير
تعديل	نتيجة	لتطبيق	املعيار	الدولي	

--	-	68,7 رقم	9	إلعداد	التقارير	املالية
453,1601,1 148,0 429,7 226,5 127,0 76,2 في 1 يناير – معاد عرضه

--	-	- )10,7()0,4(11,1محول	إلى	املرحلة	1
--	-	- - 4,2 )4,2(محول	إلى	املرحلة	2
--	-	- 47,7 )47,5()0,2(محول	إلى	املرحلة	3
-13,5 )13,5(- - - - مبالغ	أعيد	تصنيفها
)261,0()261,0(-	)46,0()46,0(- - مبالغ	مستخدمة

)0,4()0,4(-	)1,3()1,3(- - تغيرات	سعر	الصرف
21,321,3 -	38,6 39,3 )0,3()0,4(صافي	إعادة	قياس	مخصص	الخسارة

226,5361,0 134,5 421,0 255,5 83,0 82,5 في 31 ديسمبر

تعكس	مخصصات	املرحلة	1	واملرحلة	2	تقدير	االحتماالت	املرجحة	للخسائر	االئتمانية	املتوقعة.	تشتمل	املخصصات	على	كاًل	من	معلومات	 	
التحليل	الكمي	والتحليل	النوعي،	استنادًا	إلى	خبرة	املجموعة	التاريخية	ومع	األخذ	في	الحسبان	كاًل	من	املؤشرات	الداخلية	والخارجية،	بما	في	

ذلك	املعلومات	املتطلعة	إلى	اإلمام.

املبلغ	اإلجمالي	لقروض	املرحلة	3	في	31	ديسمبر	2016	بلغ	367,2	مليون	دوالر	أمريكي	)2015: 238,8	مليون	دوالر	أمريكي(.	مجموع	 	
املخصصات	للمرحلة	3	في	31	ديسمبر	2016	تمثل	69,6	باملائة	من	القروض	التي	تم	عمل	مخصص	محدد	مقابلها	)2015:	مجموع	املخصصات	

املحددة	يمثل	94,8	باملائة	من	القروض	التي	تم	عمل	مخصصات	مقابلها(.

إن	الزيادة	في	إجمالي	القيمة	الدفترية	للقروض	والسلفيات	خالل	السنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	لم	يكن	لها	تأثير	جوهري	على	التغيرات	 	
في	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة.
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قــروض وســلفيات )تتمة(  -10

مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات	)تتمة(  3-10
تمثل	املبالغ	املستخدمة	خالل	السنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	و31	ديسمبر	2015	املخصصات	املستخدمة	في	عملية	تحويل	القروض	 	

ذات	الصلة	إلى	سجالت	املذكرة.	ال	تزال	الجهود	السترداد	هذه	القروض	مستمرة،	السترداد	أعلى	قدر	من	املبالغ.

مجموع	املخصصات	كما	في	31	ديسمبر	2016	شملت	مخصصات	مقابل	تعرضات	محتملة	تتعلق	باالئتمان	بمبلغ	18,7	مليون	دوالر	أمريكي	 	
)2015: 8,0	مليون	دوالر	أمريكي(.

تمثل	أرقام	املقارنة	لسنة	2015	مخصصات	انخفاض	في	القيمة	وتعكس	أساس	القياس	بموجب	معيار	املحاسبة	الدولي	رقم	39. 	

القروض متأخرة السداد  4-10
كانت	القيم	اإلجمالية	والدفترية	للقروض	التي	تأخر	سداد	أصلها	أو	فوائدها	ألكثر	من	90	يومًا	على	النحو	التالي:- 	

 

إجمالي
2016/12/31

إجماليالقيمة الدفترية
2015/12/31

القيمة	الدفترية
مليون	دوالر	أمريكيمليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

212,233,1 84,2 328,6 شركات
12,95,6 9,8 10,7 مؤسسات	مالية

 339,3 94,0 225,138,7

تشمل	قروض	الشركات	قروض	ممنوحة	ألغراض	استثمارية. 	

في	31	ديسمبر	2016،	يمثل	مجموع	املخصصات	املحددة	مقابل	القروض	متأخرة	السداد	72,3	باملائة	)2015: 82,8	باملائة(	إلجمالي	القروض	 	
متاخرة	السداد.

القروض املعاد هيكلتها  5-10
قامت	املجموعة	خالل	السنة	املالية	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	بتعديل	الشروط	التعاقدية	لعدد	من	التسهيالت	ألغراض	تجارية.	لم	ينتج	 	

عن	تلك	التعديالت	حذف	أي	من	األصول،	وكانت	األرباح	الناتجة	من	التعديل	غير	جوهرية	على	بيان	الدخل	املوحد	للمجموعة.

لم	تقم	املجموعة	خالل	السنة	املالية	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	بإعادة	هيكلة	أي	قرض	أو	وافقت	على	التنازل	عن	بعض	شروطها	وال	 	
يكون	ذلك	مقبواًل	في	الظروف	االعتيادية	وذلك	بسبب	الوضع	املالي	للعميل	)2015:	قرضين	بمجموع	20,3	مليون	دوالر	أمريكي(.	طبيعة	

التعديالت	مبينة	في	إيضاح	رقم	)1-27(.

الضمانات  6-10
لم	تستحوذ	املجموعة	على	أي	ضمانات	خالل	السنتين	املنتهيتين	في	31	ديسمبر	2016	و31	ديسمبر	2015. 	

أصول أخرى  -11
2016/12/312015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

168,9172,6 مشتقات	األدوات	املالية
167,1121,6 فوائد	ورسوم	وعموالت	مستحقة

122,3118,6 املباني	واملعدات
29,035,2 مصاريف	مدفوعة	مقدمًا

8,42,4 بنود	مؤجلة
13,0- تكلفة	خطة	التقاعد	املدفوعة	مقدمًا

61,463,3 أخرى،	تتضمن	حسابات	مدينة
 557,1526,7

تمثل	مشتقات	األدوات	املالية	القيم	اإليجابية	العادلة	ملشتقات	األدوات	املالية	املتعامل	بها	ألغراض	املتاجرة،	أو	التي	صنفت	كغطاء	لحماية	 	
مخاطر	القيمة	العادلة	أو	التدفق	النقدي.	إيضاح	رقم	31-4	يقدم	تحلياًل	للقيمة	العادلة	ملشتقات	األدوات	املالية.

أصول	خطة	التقاعد	مبينة	في	إيضاح	رقم	)12(. 	
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منافع ما بعد التقاعد  - 12
تساهم	املجموعة	في	خطط	الرواتب	التقاعدية	ذات	املنافع	املحددة	وذات	املساهمات	املحددة	والتي	تغطي	معظم	املوظفين. 	

مئوية	من	 أساس	نسبة	 على	 وتحسب	املساهمات	 لغالبية	موظفيه.	 املحددة	 ذات	املساهمات	 التقاعدية	 الرواتب	 بخطط	 البنك	 يحتفظ	 	
الراتب.	تحدد	املبالغ	التي	سوف	تدفع	كمنافع	تقاعدية	استنادًا	إلى	مبالغ	املساهمات	وأرباح	استثمار	تلك	املساهمات.	بلغ	مجموع	تكلفة	
املساهمات	إلى	خطط	الرواتب	التقاعدية	ذات	املساهمات	املحددة	13.5	مليون	دوالر	أمريكي	للسنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	)2015: 

10،8	مليون	دوالر	أمريكي(.

تحتفظ	الشركة	الرئيسية	التابعة	للبنك،	بنك	الخليج	الدولي	)اململكة	املتحدة(	املحدود،	بخطة	رواتب	تقاعدية	ذات	منافع	محددة	ملعظم	 	
موظفيها.	يتم	االحتفاظ	بأصول	الخطة	بشكل	مستقل	عن	أصول	الشركة	التابعة	في	صندوق	ائتمان	منفصل	مدار	من	قبل	مؤتمنين	مستقلين.	

يخضع	الصندوق	لإلطار	التنظيمي	للرواتب	التقاعدية	املعمول	به	في	اململكة	املتحدة.

يعرض	هذا	الصندوق	املجموعة	لخطر	دفع	مساهمات	غير	متوقعة	في	أوقات	األحداث	السلبية.	هذه	األحداث	قد	تكون	بقاء	أحد	األعضاء	على	  
قيد	الحياة	ملدة	أطول	من	املتوقع،	أو	نمو	التضخم	أو	الرواتب	بشكل	أعلى	من	املتوقع،	وخطر	عدم	إمكانية	الوفاء	بالزيادات	في	التزامات	

الخطة	في	مقابل	تحسن	قيمة	أصول	الخطة.

فيما يلي تفصيل للمبلغ الظاهر في بيان املركز املالي املوحد:-  1-12

2016/12/312015/12/31
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

190,1203,8 القيمة	العادلة	ألصول	الخطة
203,9190,8 القيمة	الحالية	اللتزامات	الصندوق

13,0)13,8(صافي )الخصوم( / األصول في بيان املركز املالي املوحد

إن	صافي	الخصوم	أو	األصول	هو	مقياس	مشتق	باستخدام	نموذج	حسابي	اكتواري.	يتم	تنفيذ	النموذج	الحسابي	من	قبل	خبير	اكتواري	 	
مستقل	بموجب	معايير	القياس	املنصوص	عليها	في	معيار	املحاسبة	الدولي	رقم	19	املتعلق	بمنافع	املوظفين.	ال	تشير	أصول	خطة	التقاعد	

على	تحقيق	املبالغ	املستحقة	القبض	من	خطة	التقاعد	وال	تشير	الخصوم	الحاجة	إلى	تمويل	خطة	التقاعد	على	املدى	القريب.

يشير	مقياس	التقييم	إلى	الوقت	املحدد	للقيمة	العادلة	ألصول	الخطة	مخصوم	منها	التزامات	الخطة	املستقبلية	ملدة	21	سنة. 	

إن	التغيرات	في	مقياس	التقييم	من	أصل	إلى	خصم	خالل	السنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	كان	يعزي	بشكل	رئيسي	إلى	االنخفاض	الحاد	 	
في	معدل	الخصم	املستخدم	في	النموذج	الحسابي	لخصم	التزامات	الخطة	املستقبلية	ملدة	21	سنة.	تم	عرض	تأثير	االفتراض	املالي	هذا	

في	إيضاح	3-12.

فيما يلي الحركة في القيمة العادلة ألصول الخطة:-  2-12

20162015
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

203,8214,5 في1	يناير
متضمنة	في	بيان	الدخل	املوحد:-

إيرادات	الفوائد	على	أصول	الخطة 	- 6,67,1
متضمنة	في	بيان	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحد:-

إعادة	قياس:- 	-
عوائد	على	أصول	الخطة،	باستثناء	إيراد	الفوائد 	- 	 15,2)2,0(

الحركات	األخرى:-
الحركة	في	أسعار	صرف	العمالت	األجنبية 	-)30,2()12,0(
مساهمات	مدفوعة	من	قبل	املجموعة 	- 0,60,7

منافع	مدفوعة	من	قبل	الخطة 	-)5,9()4,5(
190,1203,8 في 31 ديسمبر

تشمل	أصول	خطة	الرواتب	التقاعدية	في	31	ديسمبر	2016	على	تعرضات	بنسبة	42%	)2015: 50%(	لصناديق	متعددة	األصول،	والتعرض	 	
املتبقى	ألسهم	وسندات	دين	وصناديق	تحوط	بنسب	متساوية.	أصول	خطة	الرواتب	التقاعدية	لها	أسعار	مدرجة	في	سوق	نشط،	وصممت	

صناديق	التحوط	للحماية	من	غالبية	مخاطر	التضخم	ومخاطر	أسعار	الفائدة.
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منافع ما بعد التقاعد )تتمة(  -12

فيما يلي الحركة في القيمة الحالية اللتزامات الخطة:-  3-12

20162015
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

190,8216,8 في	1	يناير
متضمنة	في	بيان	الدخل	املوحد:-
تكاليف	الخدمة	الحالية 	- 0,70,9

مصروف	الفوائد	على	التزامات	الصندوق 	- 6,17,2
متضمنة	في	بيان	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحد:-

إعادة	قياس	بسبب	تغيير	الفرضيات	االكتوارية:- 	-
الفرضيات	املالية 	- 	 40,9)11,6(

الخبرة 	- 	)0,3()6,0(
الحركات	األخرى:-

أثر	التغير	في	سعر	الصرف 	-)28,4()12,0(
منافع	مدفوعة	من	قبل	الخطة 	-)5,9()4,5(

203,9190,8 في 31 ديسمبر

كانت الحركة في صافي )الخصوم( / األصول املحتسبة في بيان املركز املالي املوحد كالتالي:-  4-12
 

20162015
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

)2,3(13,0في	1	يناير
)1,0()0,2(صافي	املصروف	املدرج	في	بيان	الدخل	املوحد

15,6)27,3(إعادة	القياس	املتضمنة	في	بيان	الدخل	الشامل	املوحد
0,70,7اشتراكات	مدفوعة	من	قبل	املجموعة

13,0)13,8(في 31 ديسمبر

دفعت	املجموعة	مبلغ	0,7	مليون	دوالر	امريكي	مساهمة	في	الخطة	في	سنة	2016	وتتوقع	ان	تدفع	مبلغ	0,7	مليون	دوالر	أمريكي	في	 	
سنة	2017.

االفتراضات االكتوارية األساسية املستخدمة لألغراض املحاسبية كانت كالتالي:-  5-12

20162015

2,83,9 معدل	الخصم	)%(
3,33,1 تضخم	أسعار	التجزئة	)%(

2,32,1 التضخم	في	أسعار	املستهلك	)%(
3,23,1 الزيادات	املستقبلية	ملدفوعات	الرواتب	التقاعدية	)%(

3,03,0 الزيادات	املستقبلية	للرواتب	)%(
8989 متوسط	العمر	املتوقع	)بالسنوات(
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منافع ما بعد التقاعد )تتمة(  -12

معلومات الحساسية  6-12
تم	احتساب	القيمة	الحالية	اللتزامات	الصندوق،	والتي	تملك	متوسط	مرجح	ملدة	21	سنة،	على	أساس	فرضيات	اكتوارية	معينة.	عند	تغير	 	

أي	من	الفرضيات	الرئيسية	بمبلغ	مرجح،	مع	بقاء	الفرضيات	األخرى	ثابتة،	ستزيد	أو	تنقص	القيمة	الحالية	اللتزامات	الصندوق	كما	يلي:

20162015
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

0,20,2زيادة	سنة	واحدة	في	العمر	املتوقع
0,20,2زيادة	في	معدل	الخصم	بنسبة	%0,5

0,20,2زيادة	التضخم	بنسبة	%0,5
0,20,2زيادة	معدل	نمو	الرواتب	بنسبة	%0,5

 
الودائع  -13

كان	التوزيع	الجغرافي	ملجموع	الودائع	على	النحو	التالي:- 	

2016/12/312015/12/31
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

10387,711749,6دول	مجلس	التعاون	الخليجي
1102,6777,3دول	الشرق	األوسط	األخرى	ودول	شمال	أفريقيا

4511,44142,4دول	أخرى
16001,716669,3

املركزية	 واملصارف	 الخليجي	 التعاون	 مجلس	 دول	 حكومات	 من	 ودائع	 على	 الخليجي	 التعاون	 مجلس	 دول	 من	 الواردة	 الودائع	 تشتمل	 	
واملؤسسات	األخرى	التي	تتخذ	من	دول	مجلس	التعاون	الخليجي	مقرًا	لها.

ودائع	دول	مجلس	التعاون	الخليجي	كما	في	31	ديسمبر	2016	تمثل	64,9	باملائة	)2015: 70,5	باملائة(	من	مجموع	الودائع. 	

مجموع	الودائع	كما	في	31	ديسمبر	2016	بما	فيها	الصفقات	املتوافقة	مع	الشريعة	بلغت	3265,4	مليون	دوالر	أمريكي	)2015: 4112,0  	
مليون	دوالر	أمريكي(.	تمثل	الصفقات	املتوافقة	مع	الشريعة	عقود	مرابحة.

أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقية إعادة الشراء  -14
تدخل	املجموعة	في	عدد	من	عمليات	االقتراض	بضمانات	)اتفاقيات	إعادة	الشراء(	في	النطاق	االعتيادي	ألنشطتها	التمويلية.	يتم	تقديم	 	
هذه	الضمانات	في	شكل	أوراق	مالية	ضمن	محفظة	األوراق	املالية.	في	31	ديمسبر	2016	بلغت	القيمة	العادلة	لألوراق	املالية	املرهونة	
كضمان	التفاقيات	إعادة	الشراء	مبلغ	1360,0	مليون	دوالر	أمريكي	)2015: 2192,0	مليون	دوالر	أمريكي(.	تمت	عمليات	االقتراض	املضمونة	

تحت	بنود	معيارية	وهي	اعتيادية	ومتعارف	عليها	ملثل	هذه	الصفقات.

خصوم أخرى  -15
2016/12/312015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

138,195,8فوائد	مستحقة
132,2176,8مشتقات	األدوات	املالية

85,368,9بنود	مؤجلة
-13,8التزامات	التقاعد

94,287,2أخرى،	تتضمن	حسابات	دائنة	ومصاريف	مستحقة
463,6428,7
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خصوم أخرى )تتمة(  -15
تمثل	مشتقات	األدوات	املالية	القيمة	العادلة	السلبية	ملشتقات	األدوات	املالية	املتعامل	بها	ألغراض	املتاجرة	أو	التي	صنفت	كغطاء	لحماية	 	

مخاطر	القيمة	العادلة	أو	مخاطر	التدفق	النقدي.	اإليضاح	رقم	31-4	يقدم	تحلياًل	للقيمة	العادلة	ألدوات	املشتقات	املالية.

تمثل	البنود	املؤجلة	املبالغ	املستلمة،	على	سبيل	املثال،	رسوم	منح	القرض،	والتي	يتم	إطفاؤها	للدخل	على	مدى	فترة	األصل	املالي	ذو	 	
الصلة.

تمويــالت أولية ألجــل  -16
2016/12/312015/12/31االستحقاق

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

2017499,9499,9سند	بسعر	فائدة	عائم
2018673,9615,0قروض	بسعر	فائدة	عائم
2019533,1533,3سند	بسعر	فائدة	عائم
2019521,6271,8	-	2022قروض	بسعر	فائدة	عائم
-2021533,1سند	بسعر	فائدة	عائم
500,0- 2016قرض	بسعر	فائدة	عائم

2761,62420,0

القرض	بمبلغ	500	مليون	دوالر	أمريكي	بمعدل	فائدة	عائم،	الذي	تم	استحقاقه	في	2016.	تم	تقديمه	من	املساهم	األكبر	في	املجموعة،	 	
صندوق	االستثمارات	العامة.	تم	تقديم	القرض	بأسعار	السوق	وبشروط	معتادة	ومتعارف	عليها	ملثل	هذه	الصفقات.

تمويالت ثانوية ألجل  -17
2016/12/312015/12/31االستحقاق

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

150,0-2016قروض	بسعر	عائم

تمثل	القروض	الثانوية	ألجل	كما	في	31	ديسمبر	2015	قروض	التزامات	غير	مضمونة	للمجموعة	وهي	ثانوية	في	حق	االسترداد	مقارنة	مع	 	
الخاصة	–	 الرقابية	 املودعين	والدائنين	اآلخرين	للمجموعة	والتي	ال	تصنف	كخصوم	ثانوية.	وقد	حصلت	املجموعة	على	موافقة	السلطات	

مصرف	البحرين	املركزي	–	باحتساب	هذه	القروض	ضمن	الفئة	الثانية	ألغراض	احتساب	مالءة	رأس	املال.

رأس املال  -18
يتكون	رأس	املال	املصرح	به	في	31	ديسـمبر	2016	من	3,0	مليار	سـهم	بقيمة	دوالر	أمريكي	للسهم	الواحد	)2015: 3,0	مليار	سهم	بقيمة	 	
دوالر	أمريكي	للسهم	الواحد(.	ويتكون	رأس	املال	الصادر	كما	في	31	ديسمبر	2016	من	2,5	مليار	سهم	بقيمة	دوالر	أمريكي	للسهم	الواحد	

)2015: 2,5	مليار	سهم	بقيمة	دوالر	أمريكي	للسهم	الواحد(.	جميع	األسهم	الصادرة	مدفوعة	بالكامل.



89

إيضاحات	حول	البيانات	املالية	املوحدة	)تتمة(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016

التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

19- االحتياطيات

عالوة
إصدار

احتياطي 
إجباري

احتياطي 
اختياري

احتياطي 
تغطية مخاطر 
التدفق النقدي

احتياطي 
إعادة تقييم 
استثمارات 

املجمــوعاألوراق املالية
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي

379,8)6,7(-7,6220,7158,2في 1 يناير 2016
صافي	خسائر	القيمة	العادلة	على	

االستثمارات	املصنفة	بالقيمة	العادلة	
)14,9()14,9(----من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر
)2,8()2,8(----تحويالت	إلى	األرباح	املستبقاة

)17,7()17,7(----صافي	النقص
2,6--1,31,3-تحويالت	من	األرباح	املستبقاة

364,7)24,4(-7,6222,0159,5في 31 ديسمبر 2016

19,0392,0)0,3(7,6214,1151,6في	1	يناير	2015
صافي	مكاسب	القيمة	العادلة	على	تغطية	

0,3-0,3---مخاطر	التدفقات	النقدية
صافي	خسائر	القيمة	العادلة	على	

االستثمارات	املصنفة	بالقيمة	العادلة	
)26,0()26,0(----من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر
0,30,3----تحويالت	إلى	األرباح	املستبقاة

)25,4()25,7(0,3---صافي	)النقص(	/	الزيادة
13,2--6,66,6-تحويالت	من	األرباح	املستبقاة

379,8)6,7(-7,6220,7158,2في	31	ديسمبر	2015

وفق	النظام	األساسي	للبنك،	فإنه	يتطلب	تحويل	10	باملائة	من	صافي	األرباح	إلى	كل	من	االحتياطي	اإلجباري	واالختياري.	يتطلب	النظام	 	
القيام	بالتحويل	إلى	االحتياطي	اإلجباري	إلى	أن	يبلغ	هذا	االحتياطي	50	باملائة	من	رأسمال	البنك	الصادر.	يمكن	استخدام	االحتياطي	االختياري	

حسب	ما	يقرره	مجلس	اإلدارة.	يمكن	استخدام	االحتياطي	اإلجباري	وفق	النظام	األساسي	للبنك.

األرباح املوزعة  -20
ليس	هناك	اقتراح	بتوزيع	أرباح	أسهم	عن	السنتين	املنتهيتين	في	31	ديسمبر	2016	و31	ديسمبر	2015. 	

صافي إيرادات الفوائد  -21
السنة املنتهية

2016/12/31
السنة	املنتهية
2015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

إيرادات الفوائد
57,048,1ودائع	واصول	سائلة	اخرى
70,660,7أوراق	مالية	استثمارية

341,4235,2قروض	وسلفيات
469,0344,0مجموع	إيرادات	الفوائد

مصروفات الفوائد
196,094,9ودائع	من	البنوك	والعمالء

14,58,2أوراق	مالية	مباعة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء
68,552,7تمويل	ألجل

279,0155,8مجموع	مصروف	الفوائد
190,0188,2صافي إيرادات الفوائد
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صافي إيرادات الفوائد )تتمة(  -21
الزيادة	في	في	الفوائد	املكتسبة	والفوائد	املدفوعة	تعزى	بشكل	رئيسي	إلى	ارتفاع	معدالت	الفائدة	ضمن	السوق	األساسية	للمجموعة	في	 	

دول	مجلس	التعاون	الخليجي.

تحتوي	إيرادات	فوائد	القروض	والسلفيات	على	رسوم	إدارية	على	القروض	والتي	تشكل	جزءًا	ال	يتجزأ	من	معدل	الفائدة	الفعال	على	القرض. 	

لم	تحتسب	أي	فوائد	على	القروض	املنخفضة	القيمة	في	السنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	)2015:	ال	شيء(.	لم	يكن	هناك	أي	فوائد	 	
مستحقة	وغير	محصلة	في	إيرادات	الفوائد	الخاصة	بالقروض	متخلفة	السداد	أو	األوراق	املالية	االستثمارية	متخلفة	السداد	ألي	من	السنتين	

املنتهيتين	في	31	ديسمبر	2016	أو	31	ديسمبر	2015.

إيرادات الرسوم والعموالت  -22
السنة املنتهية

2016/12/31
السنة	املنتهية
2015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

إيرادات الرسوم والعموالت
33,038,3رسوم	الخدمات	املصرفية	االستثمارية	ورسوم	اإلدارة

29,028,6عموالت	على	خطابات	ائتمان	وضمانات
3,12,1رسوم	التزامات	قروض

2,42,6إيرادات	رسوم	وعموالت	اخرى
67,571,6مجموع	إيرادات	الرسوم	والعموالت

)1,4()1,3(مصروفات الرسوم والعموالت
66,270,2صافي إيرادات الرسوم والعموالت

تتكون	رسوم	الخدمات	املصرفية	االستثمارية	ورسوم	اإلدارة	من	رسوم	متعلقة	بتوفير	خدمات	اإلدارة	االستثمارية	واملالية	بما	فيها	إدارة	 	
األصول	والصناديق	ونشاطات	التعهد	وخدمات	متعلقة	بالتمويالت	الهيكلية	والخصخصة	واإلصدارات	األولية	والدمج	واإلستحواذ.

تشمل	رسوم	الخدمات	املصرفية	االستثمارية	ورسوم	اإلدارة	للسنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	إيرادات	رسوم	متعلقة	بأنشطة	األموال	 	
تحت	اإلدارة	للمجموعة	وتبلغ	23،2	مليون	دوالر	أمريكي	)2015: 23،5	مليون	دوالر	أمريكي(.

تحتوي	مصروفات	الرسوم	والعموالت	باألساس	على	رسوم	خدمات	االحتفاظ	باألوراق	املالية. 	

إيرادات صرف العمالت األجنبية  -23
يتكون	دخل	إيرادات	الصرف	األجنبي	بشكل	رئيسي	من	عقود	الصرف	األجنبي	التي	أبرمها	العمالء،	والتي	تم	مقاصتها	في	السوق	مع	عقود	 	

مطابقة.	ال	يوجد	مخاطر	سوق	متبقية	ومتعلقة	بعقود	الصرف	األجنبي	ذات	الصلة	بالعمالء	والتي	تم	مقاصتها.

يشتمل	الصرف	االجنبي	على	عقود	الصرف	الحاضر	واملؤجل	وعقود	الصرف	املستقبلية	والخيارات. 	

إيرادات املتاجرة  -24
السنة املنتهية

2016/12/31
السنة	املنتهية
2015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

8,82,8معدل	فائدة	املشتقات
2,13,6الصناديق	االستثمارية	املدارة

)0,3(0,7أسهم	حقوق	ملكية
0,20,1خيارات	السلع
-0,1سندات	دين

11,96,2

إيرادات	املتاجرة	تشمل	أرباح	وخسائر	كل	من	البيع	والشراء،	ومن	التغير	في	القيم	العادلة	ألدوات	التداول،	إضافة	إلى	إيراد	ومصروف	الفوائد	 	
واألرباح	املوزعة.	وعليه،	فإن	إيرادات	املتاجرة	يشتمل	على	كل	اإليرادات	واملصروفات	املتعلقة	بأنشطة	املتاجرة	للمجموعة.

يتكون	دخل	إيرادات	معدل	فائدة	املشتقات	بشكل	رئيسي	من	عقود	الصرف	األجنبي	التي	أبرمها	العمالء،	والتي	تم	مقاصتها	في	السوق	 	
مع	عقود	مطابقة.	ال	يوجد	هناك	مخاطر	سوق	متبقية	ومتعلقة	بتلك	العقود.
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اإليرادات األخـــرى  -25
السنة املنتهية

2016/12/31
السنة	املنتهية
2015/12/31

مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

8,87,9استردادات	أصول	تم	شطبها	سابقًا
7,312,6أرباح	أسهم	من	استثمارات	حقوق	امللكية	مصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر

1,32,7صافي	األرباح	املحققة	على	استثمارات	سندات	الدين
0,10,4اإليرادات	املتنوعة

17,523,6

يعكس	االنخفاض	في	أرباح	األسهم	على	استثمارات	أسهم	حقوق	امللكية	فارق	توقيت	في	اإلعالن	عن	توزيع	أرباح	األسهم. 	

تتكون	استردادات	أصول	قد	تم	شطبها	سابقًا	من	استردادات	لألصول	التي	تم	شطبها	مسبقًا	أو	تحويلها	إلى	سجالت	املذكرة. 	

معلومات حسب القطاعات  -26
معلومات	القطاعات	معروضة	حسب	أعمال	املجموعة	والقطاعات	الجغرافية.	إن	شكل	العرض	األساسي،	ويمثل	قطاعات	األعمال،	يعكس	 	

األسلوب	الذي	يتم	به	تقييم	املعلومات	املالية	من	قبل	مجلس	اإلدارة	ولجنة	إدارة	املجموعة.

قطاعات األعمال  1-26
تم	تنظيم	املجموعة	في	أربع	قطاعات	رئيسية	ألغراض	التقارير	املالية:- 	

وتقديم	 ومؤسسات	 شركات	 من	 للعمالء	 األخرى	 االئتمانية	 والتسهيالت	 بالجملة	 التجاري	 التمويل	 توفير	 بالجملة:	 املصرفية	 األعمال	 	- 	
خدمات	االستشارات	املالية	املتعلقة	بهيكلة	التمويالت	والخصخصة	والطرح	األولي	والدمج	واالستحواذات.

الخزينة:	توفير	مجموعة	واسعة	من	منتجات	وخدمات	الخزينة	وأسواق	املال	للعمالء	من	الشركات	واملؤسسات	املالية،	وأنشطة	سوق	 	- 	
املال،	وأنشطة	االستثمار	الخاصة	باملجموعة،	وإدارة	امليزانية	العمومية	للمجموعة	بما	في	ذلك	التمويل.

أسواق	املال:	توفير	خدمات	إدارة	األصول	والصناديق. 	- 	

املقر	الرئيسي	ووحدات	الدعم:	اإليرادات	الناتجة	عن	استثمارات	املجموعة	لصافي	األموال	الحرة	من	رأس	املال	واملصروفات	املتكبدة	 	- 	
من	وحدات	الدعم.	بما	فيها	االستثمار	في	استراتيجية	خدمات	مصرفية	لألفراد	قبل	تدشين	منتجات	وخدمات	مصرفية	لألفراد.

النتائج	املعلنة	لقطاعات	األعمال	تعتمد	على	نظام	التقارير	املالية	الداخلي	للمجموعة،	والتي	تدرج	إيرادات	الفوائد	ومصروفات	الفوائد	على	 	
أساس	الصافي.	السياسات	املحاسبية	للقطاعات	هي	نفسها	املطبقة	في	إعداد	البيانات	املالية	املوحدة	للمجموعة	املبينة	في	إيضاح	رقم	
2.	تتم	املعامالت	بين	قطاعات	األعمال	وفقًا	للشروط	التجارية	االعتيادية.	تسعيرة	التحويل	بين	وحدات	األعمال	تعتمد	على	التكلفة	السوقية	

للتمويل.

نتائج	القطاعات	واألصول	والخصوم	تتضمن	بنودًا	منسوبة	بصورة	مباشرة	إلى	قطاعات	األعمال.	تتضمن	الخصوم	في	فئة	“وحدات	املؤسسة	 	
والدعم”	تمويالت	أولية	وثانوية	وفوائد	مستحقة،	ويتم	تسجيل	كلفة	هذه	الخصوم	على	وحدات	األعمال	ذات	الصلة.
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معلومات حسب القطاعات	)تتمة(  -26

قطاعات األعمال	)تتمة(  1-26
تم	تحليل	قطاعات	األعمال	كما	يلي:- 	

األعمال
املصرفية

الخزينةالتجارية
أسواق 

املال

وحدات 
املؤسسة 

املجموعوالدعم
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي

2016
18,6190,0-101,869,6صافي	دخل	الفوائد
157,394,924,523,3300,0مجموع	االيرادات
41,1)108,5(48,784,416,5نتيجة	القطاع

)3,8(ضرائب	على	األنشطة	الخارجية
37,3صافي	الدخل	بعد	الضرائب

9868,512624,367,5345,522905,8أصول	القطاع
17662,426,12859,920548,4-خصوم	القطاع

2357,4مجموع	حقوق	امللكية
22905,8مجموع	الخصوم	وحقوق	امللكية

2015
30,9188,2-94,662,7صافي	دخل	الفوائد
145,090,425,247,4308,0مجموع	االيرادات
94,6)83,1(80,379,517,9نتيجة	القطاع

)4,2(ضرائب	على	األنشطة	الخارجية
90,4صافي	الدخل	بعد	الضرائب

9334,314462,251,2344,724192,4أصول	القطاع
19100,811,12649,521761,4-خصوم	القطاع

2431,0مجموع	حقوق	امللكية
24192,4مجموع	الخصوم	وحقوق	امللكية

القطاعات الجغرافية  2-26
رغم	أن	قطاعات	أعمال	املجموعة	الثالثة	تدار	على	أساس	عاملي،	إال	انها	تعتبر	كأنها	تعمل	في	موقعين	جغرافيين:	دول	مجلس	التعاون	 	

الخليجي	وبقية	دول	العالم.

التوزيع	الجغرافي	ملجموع	اإليرادات	ومجموع	األصول	حسب	املوقع	الذي	سجلت	فيه	املعامالت	وااليرادات	كان	كما	يلي:- 	

مجموع اإليرادات
2016

مجموع	اإليراداتمجموع األصول
2015

مجموع	األصول
مليون	دوالر	أمريكيمليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

231,217066,6247,716881,0دول	مجلس	التعاون
68,85839,260,37311,4الدول	األخرى

300,022905,8308,024192,4

التحليل	الجغرافي	للودائع	ومخاطر	األصول	تم	تفصيله	في	اإليضاحين	رقم	13	و28	على	التوالي. 	
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إدارة املخاطر  -27
املخاطر	الرئيسية	املرتبطة	بأنشطة	املجموعة	هي	مخاطر	االئتمان	والسوق	والسيولة	والتشغيل.	تمتلك	املجموعة	نظامًا	شاماًل	إلدارة	 	
املخاطر	بغرض	إدارة	هذه	املخاطر	التي	تتطور	بشكل	دائم	كلما	تغيرت	أنشطة	األعمال	استجابة	لتطور	االئتمان	والسوق	واملنتج	والتطورات	
األخرى.	يستند	إطار	إدارة	املخاطر	إلى	عدة	مبادئ	منها	التعريف	الرسمي	املحكم	إلدارة	املخاطر،	وتقدير	ميل	الخطر	املعبر	عنه	في	شكل	
حدود	رسمية	للخطر،	واملراقبة	للخطر	بصورة	مستقلة	عن	وحدات	العمل،	ونظام	محكم	لتقييم	وقياس	الخطر	املفروض	الذي	يشمل	طرق	
قابلية	 بوضع	حدود	ومدى	 عام	 بوجه	 اإلدارة	 يقوم	مجلس	 الخطر.	 وتوزيع	 للمحفظة	 القصوى	 الضغط	 واختبارات	 للمخاطر	 القيمة	املعرضة	
التقارير	 التابعة	ملجلس	اإلدارة	بمراجعة	ورفع	 الهامة.	تقوم	لجنة	سياسات	املخاطر	 إدارة	املخاطر	 املجموعة	للتعرض	للمخاطر	وسياسات	
إلى	املجلس	بخصوص	توزيع	مخاطر	املجموعة	وأنشطة	املجموعة	ذات	الطابع	الخطر.	يرأس	الرئيس	التنفيذي	للمجموعة	اللجنة	اإلدارية	
التي	يناط	بها	املسؤولية	الرئيسية	في	املوافقة	على	األنشطة	ذات	الطابع	الخطر	وسياسات	إدارة	املخاطر	الهامة	في	ضوء	الحدود	املقررة	
من	قبل	مجلس	اإلدارة.	يرأس	رئيس	إدارة	املخاطر	لجنة	املخاطر	للمجموعة	التي	تتكون	من	موظفين	مؤهلين	في	إدارة	املخاطر،	وتوفر	
هذه	اللجنة	منتدى	للمراجعة	واملوافقة	على	طرق	احتساب	الخطر	وإجراءات	مراقبة	املخاطر	واملوافقة	على	املنتجات	الجديدة	التي	تتضمن	
املوافقة	على	الخسارة	املتمثلة	بالتخلف	عن	الدفع	والضمانات	املؤهلة	لحسابات	خسارة	االئتمان	املتوقعة.	تقوم	لجنة	املخاطر	للمجموعة	
أيضًا	بمراجعة	جميع	سياسات	وحدود	املخاطر	التي	تتطلب	اعتماد	اللجنة	اإلدارية.	وتستند	إدارة	املخاطر	إلى	السياسات	الدقيقة	واملفصلة،	
واإلجراءات	والحدود،	وعملية	القياس	الشاملة،	وأنظمة	املعلومات	اإلدارية	ألغراض	الرقابة	واملتابعة	ورفع	التقارير.	تقوم	لجنة	املخصصات	
باعتماد	تصنيفات	التعرض	ملرحلة	1	ومرحلة	2	ومرحلة	3.	إن	املراجعة	الدورية	من	قبل	املدققين	الداخليين	واملدققين	الخارجيين	والسلطات	

الرقابية	تؤدي	إلى	فحوص	إضافية	تساعد	املجموعة	على	تعزيز	بيئة	إدارة	املخاطر.

املخاطر	الرئيسية	املرتبطة	بأعمال	املجموعة	وعمليات	إدارة	املخاطر	املتعلقة	موضحة	بالتفصيل	في	جزء	مراجعة	إدارة	املخاطر	في	التقرير	 	
السنوي،	وتقرير	إفصاحات	بازل	3	املرتكز	3	ملخصة	أدناه	مع	إضافة	التحليل	الكمي:
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مخاطر	االئتمان	هي	املخاطر	الناتجة	من	عدم	قدرة	األطراف	اآلخرين	على	الوفاء	بالتزاماتهم	تجاه	املجموعة.	مخاطر	االئتمان	تنتج	أساسًا	من	 	
قيام	املجموعة	بأنشطة	اإلقراض	واالستثمار	والعمليات	األخرى	املتعلقة	باألدوات	املالية	املضمنة	وغير	املضمنة	في	امليزانية	العمومية.	
مراجعتها	 وتم	 بشكل	صحيح	 قيمت	 املخاطر	 أن	 من	 للتأكد	 العام	 املستوى	 وعلى	 العمل	 وحدة	 من	 في	كل	 املتبعة	 اإلجراءات	 تسعى	
واملصادقة	عليها	بصورة	صحيحة.	وتطبق	حدود	االئتمان	الرسمية	على	العمليات	منفردة	وعلى	العمالء	وعلى	الدول	واملحافظ.	بوجه	عام	
يتم	تقييم	التعرضات	لضمان	الحصول	على	تنويع	واسع	للمخاطر	االئتمانية.	تتضمن	إجراءات	إدارة	االئتمان	مراقبة	التركيزات	حسب	املنتج	
والقطاع	واملقترض	ودرجة	الخطر	واملنطقة	الجغرافية،	إضافة	إلى	التقييم	الدائم	ملستوى	االئتمان	للعميل	عن	طريق	تحليل	املعلومات	

النوعية	والكمية.

تدار	مخاطر	االئتمان	وتراقب	بصورة	حازمة	حسب	سياسات	وإجراءات	االئتمان	املعرفة	جيدًا.	قبل	اعتماد	اقتراح	االئتمان،	تجري	عملية	تقييم	 	
مخاطر	االئتمان	بالتفصيل	وتشمل	تحليل	وضع	املقترض	الحالي	ووضع	السوق	وبيئة	العمل	وجودة	اإلدارة.	املوافقة	على	تقييم	املخاطر	
يتم	بوضع	تصنيف	مخاطر	ائتمان	داخلي	لكل	تعرض	يؤثر	على	قرارات	اعتماد	االئتمان	والبنود	والشروط	للصفقة.	تجري	دراسة	مخاطر	البلد	
للصفقات	التي	تعقد	خارج	الحدود.	تدرس	املجموعة	قرار	االئتمان	للطرف	مقارنة	بمجموع	تعرض	املجموعة	لهذا	الطرف	وكل	منشآته	ذات	
العالقة.	وضع	متطلبات	وصالحيات	االعتماد	لحدود	االئتمان	على	مستوى	املجموعة	تجري	في	حدود	الخطوط	املعتمدة	في	مجلس	اإلدارة.	

أما	القياس	واملراقبة	والتحكم	في	تعرض	االئتمان	فإنها	تجري	على	مستوى	املجموعة	على	نحو	مشابه.

املقاصة	 اتفاقيات	 استخدام	 طريق	 عن	 املالية	 املشتقات	 وأدوات	 األجنبي	 الصرف	 عقود	 من	 ائتمانها	 مخاطر	 من	 أيضًا	 املجموعة	 تخفف	 	
الرئيسية	واتفاقيات	الضمان.

زيادة	جوهرية	في	مخاطر	االئتمان 	
عند	تحديد	ما	إذا	كانت	مخاطر	التعثر	عند	السداد	ألداة	مالية	قد	زادت	بشكل	جوهري	منذ	اإلثبات	املبدئي،	تأخذ	املجموعة	في	الحسبان	 	
معلومات	معقولة	ومؤيدة	ذات	صلة	واملتاحة	بدون	تكلفة	أو	جهد	غير	ضروري.	ويتضمن	ذلك	كاًل	من	املعلومات	والتحليالت	الكمية	والنوعية،	
استنادًا	إلى	الخبرة	التاريخية	للمجموعة	وباألخذ	في	الحسبان	املؤشرات	الداخلية	والخارجية	وتقييم	خبراء	االئتمان	بما	في	ذلك	املعلومات	

املتطلعة	إلى	األمام.

تعتبر	املجموعة	جميع	األطراف	األخرى	مصنفة	داخليًا	6+	وأدنى	من	ذلك	متدهورة	بشكل	جوهري.	حيث	أن	تصنيفاتهم	أدنى	من	الحد	األدني	 	
للحدود	القصوى	لجودة	االئتمان	املحددة	في	السياسة	االئتمانية	للمجموعة.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	تعتبر	املجموعة	أيضا	جميع	األطراف	األخرى	
املصنفة	داخليًا	2	فما	فوق،	بين	2-	و3+	بين	3	و	4+	و4	وأدناه،	بأن	تكون	متدهورة	بشكل	جوهري	إن	تم	تخفيض	التصنيف	إلى	6	درجات	و	5 
درجات	و	4	درجات	و3	درجات	على	التوالي	منذ	اإلثبات	املبدئي	أو	منذ	تاريخ	آخر	مراجعة	سنوية،	حيث	لم	يتم	تعديل	األسعار	الحالية	لتعكس	

املخاطر	الجديدة	للطرف	اآلخر.

تعتبر	األوراق	املالية	االستثمارية	)سندات	الدين(	ذات	مخاطر	ائتمانية	منخفضه	عندما	يعادل	تصنيف	املخاطر	االئتمانية	الخاصة	بها	تقييما	 	
بدرجة	االستثمار	أو	أوراق	مالية	استثمارية	)سندات	الدين(	ذات	خصائض	مخاطر	ائتمانية	مماثلة.

تختلف	معايير	تحديد	ما	إذا	كانت	مخاطر	االئتمان	قد	زادت	بشكل	جوهري	بحسب	املحفظة	االستثمارية	وتتضمن	التغييرات	الكمية	في	 	
احتمال	حدوث	تعثر	في	السداد	والعوامل	النوعية،	بما	في	ذلك	ما	إذا	كان	التعرض	تحت	املراقبة،	وما	إذا	كانت	التعرضات	متأخرة	عن	السداد	

ألكثر	من	30	يومًا	أستنادًا	على	التأخير.
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تعريف	التعثر	في	السداد 	
التزاماته	االئتمانية	 تعتبر	املجموعة	بأن	األصول	املالية	تكون	في	حاله	تعثر	في	السداد	عندما	يكون	من	غير	املرجح	أن	يسدد	املقترض	 	
للمجموعة	بالكامل،	دون	لجوء	إلى	املجموعة	التخاذ	إجراءات	مثل	تصفيه	الضمان؛	أو	تجاوز	املقترض	في	سداد	أي	من	التزاماته	االئتمانية	
للمجموعة	ألكثر	من	90	يومًا.	وفي	تقييم	ما	إذا	كان	املقترض	متعثر	في	السداد،	تأخذ	املجموعة	في	الحسبان	كال	من	العوامل	النوعية	مثل	

خرق	التعهدات	والعوامل	الكمية	مثل	وضع	التأخر	في	السداد	وعدم	سداد	التزام	آخر	من	نفس	املصدر	إلى	املجموعة.

إدراج	املعلومات	املتطلعة	إلى	األمام 	
تدرج	املجموعة	املعلومات	التطلُّعية	للمستقبل	في	كل	من	تقييماتها	لتحديد	ما	إذا	زادت	املخاطر	االئتمانية	لألداة	بشكل	جوهري	منذ	 	
اإلثبات	املبدئي	وقياسه	للخسائر	االئتمانية	املتوقعة.	واستنادًا	على	مشورة	من	الخبير	االقتصادي	للمجموعة	وبالنظر	إلى	مجموعة	متنوعة	
من	املعلومات	الخارجية	الفعلية	واملتوقعة،	تضع	املجموعة	نظرة	أساسية	لالتجاه	املستقبلي	للمتغيرات	االقتصادية	ذات	الصلة،	وكذلك	

مجموعة	معقولة	من	السيناريوهات	املحتملة.

حددت	املجموعة	العوامل	االقتصادية	مثل	اتجاهات	“صندوق	النقد	الدولي”	في	املوازين	املالية	ونمو	الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	األسواق	 	
الرئيسية	في	اململكة	العربية	السعودية	واإلمارات	العربية	املتحدة	والواليات	املتحدة	األمريكية،	فضال	عن	آراء	الخبير	االقتصادي	للبنك.	
اقتصادية	محددة	 لدورة	 التوقيت	 إحصائيًا،	تستمد	املجموعة	 بها	 التاريخية	املوثوق	 ونظرًا	لطبيعة	تعرضات	املجموعة	وتوافر	املعلومات	
الحتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	باستخدام	املعلومات	لعدة	دورات	اقتصاديه	الحتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	التي	نشرتها	وكالة	
ستاندرد	آند	بورز	لكل	فئة	من	فئات	التصنيف.	تستخدم	املجموعة	نموذج	فاسيسيك	ملطابقة	املعلومات	لعدة	دورات	اقتصاديه	الحتمالية	
حدوث	التعثر	في	السداد	والعوامل	االقتصادية	التطلعية	الشتقاق	التقديرات	التوقيت	لدورة	اقتصادية	محددة	الحتمالي	حدوث	التعثر	في	
السداد	لكل	فئة	من	فئات	التصنيف.	يأخذ	نموذج	فاسيسيك	في	الحسبان	التوقعات	االقتصادية	املستقبلية	في	إطار	ثالثة	سيناريوهات	
)الحالة	األساسية	والحالة	السلبية	والحالة	اإليجابية(،	والبيانات	االقتصادية	التاريخية،	وعالقة	األصول	بكل	فئة	من	فئات	التصنيف	)حسب	
صيغة	رأس	املال	االقتصادي	وفقًا	التفاقية	بازل(	واملعلومات	لعده	دورات	اقتصاديه	الحتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	الشتقاق	التوقيت	
لدورة	اقتصادية	محددة	الحتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد.	تم	وضع	العالقة	بين	العوامل	االقتصادية	والتعثر	في	السداد	ومعدالت	حدوث	

الخسارة	باستخدام	البيانات	التاريخية	الداخلية	وبيات	السوق	الخارجية	ذات	الصلة.

قياس	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة 	
معايير	املدخالت	الرئيسية	املستخدمة	في	قياس	الخسائر	االئتمانية	املتعثرة	هي	احتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	والخسارة	في	حالة	 	
التاريخية	 النماذج	اإلحصائية	املطورة	داخليًا	واملعلومات	 التعثر	في	السداد.	يتم	اشتقاق	هذه	املعايير	من	 التعثر	في	السداد	وتعرضات	

األخرى.	باستخدام	كل	من	العوامل	الداخلية	والخارجية	املتضمنة	على	املعلومات	املتطلعة	إلى	األمام.

استردادات	وكالة	 دراسات	 بيانات	 باستخدام	 احتسابها	 تاريخ	معين،	ويتم	 تقديرات	في	 السداد	هي	 التعثر	في	 احتمالية	حدوث	 تقديرات	 	
الدفع	املسبق	ويتم	اشتقاقها	باستخدام	نموذج	 للتعرضات	ومعدالت	 التعاقدية	 الحسبان	االستحقاقات	 بورز	بعد	األخذ	في	 آند	 ستاندرد	

فاسيسيك.

يتم	تحويل	تقديرات	التوقيت	لدورة	اقتصادية	محددة	الحتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	تقدير	تراكمي	لدورة	اقتصادية	محددة	الحتمالية	 	
حدوث	التعثر	في	السداد	للتعرضات	التي	تزيد	عن	سنة	واحدة	والتي	تم	تقييمها	بشأن	احتمال	حدوث	التعثر	في	السداد	على	مدى	العمر.	
يتم	احتساب	احتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	على	مدى	العمر	عن	طريق	تجميع	تراكمي	لدورة	اقتصادية	محددة	الحتمالية	حدوث	التعثر	

في	السداد	ملدة	12	شهرًا.

الخسارة	في	حالة	التعثر	في	السداد	هي	حجم	الخسائر	املحتملة	في	حالة	وجود	تعثر	في	السداد.	وتقدر	املجموعة	الخسارة	في	حالة	التعثر	في	 	
السداد	استنادًا	إلى	واقع	خبراتها	التاريخية	ملعدالت	استرداد	املطالبات	مقابل	األطراف	األخرى	املتعثرة	في	السداد،	استنادًا	إلى	البيانات	

التاريخية	باستخدام	كل	من	العوامل	الداخلية	والخارجية.

تمثل	تعرضات	التعثر	في	السداد	التعرضات	املتوقعة	في	حالة	التعثر	في	السداد.	وتستمد	املجموعة	تعرضات	التعثر	في	السداد	من	التعرض	 	
الحالي	للطرف	اآلخر	والتغيرات	املحتملة	للمبالغ	الحالية	املسموح	بها	بموجب	العقد	بما	في	ذلك	اإلطفاء.	إن	التعرض	للتعثر	في	السداد	
ألصل	مالي	هو	إجمالي	قيمته	الدفترية.	بالنسبة	اللتزامات	االقتراض	والضمانات	املالية،	فإنه	يتم	تحويل	التعرض	التعثر	في	السداد	إلى	ما	

يعادله	في	امليزانية	العمومية.

وخاضعة	بحد	أقصى	الحتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	ملدة	12	شهرًا	لألصول	املالية،	إذا	لم	تزد	املخاطر	االئتمانية	بشكل	جوهري،	تقيس	 	
املجموعة	الخسائر	االئتمانية	املتوقعة	باألخذ	في	الحسبان	مخاطر	التعثر	في	السداد	على	مدى	الحد	األقصى	للفترة	التعاقدية	التي	تتعرض	

فيها	ملخاطر	االئتمان.
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حيثما	يتم	وضع	نماذج	املعايير	على	أساس	جماعي،	يتم	تجميع	األدوات	املالية	على	أساس	خصائص	املخاطر	املشتركة	بما	في	ذلك	نوع	 	

األداة	وتصنيفات	املخاطر	االئتمانية	واملوقع	الجغرافي	للمقترض.

األساسية	 الحالة	 ثالثة	سيناريوهات	 إطار	 في	 السداد	 في	 التعثر	 حدوث	 املناسب	الحتمالية	 التوقيت	 تقديرات	 باحتساب	 املجموعة	 تقوم	 	
والحالة	السلبية	والحالة	اإليجابية.	ومن	ثم	يتم	احتساب	االحتمالية	املرحجه	للخسائر	االئتمانية	املتوقعة	عن	طريق	تعيين	االحتماالت،	على	
أساس	ظروف	السوق	الحالية،	لكل	سيناريو	من	السيناريوهات.	في	1	يناير	2016	و31	ديسمبر	2016،	كانت	نسبة	االحتماالت	املعنية	إلى	

سيناريوهات	الحالة	األساسية	والحالة	السلبية	والحالة	اإليجابية	بنسبة	20:20:60	على	التوالي.

القروض	االئتمانية	املنخفضة	القيمة 	
تم	تصنيف	القروض	والسلف	االئتمانية	املنخفضة	القيمة	إلى	درجات	8	إلى	10	في	نظم	تصنيف	املخاطر	االئتمانية	الداخلية	للمجموعة. 	

األصول	املالية	املعدلة 	
يجوز	تعديل	الشروط	التعاقدية	للحصول	على	قرض	لعدد	من	األسباب	بما	في	ذلك	ظروف	السوق	املتغيرة،	وعوامل	أخرى	ال	تتعلق	بتدهور	 	
االئتمان	الحالي	أو	املحتمل	للعميل.	عندما	يتم	تعديل	شروط	األصول	املالية	وال	ينتج	عن	التعديل	حذف،	يعكس	تحديد	ما	إذا	كانت	املخاطر	
االئتمانية	لألصول	قد	زادت	بشكل	جوهري	مقارنة	ملدى	العمر	املتبقي	الحتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	بتاريخ	إعداد	التقارير	املالية	بناءا	
على	الشروط	املعدلة	مع	تقدير	مدى	العمر	املتبقي	الحتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	بناًء	على	البيانات	عند	اإلثبات	املبدئي	والشروط	

التعاقدية	األصلية.

تقوم	املجموعة	بإعادة	مفاوضات	القروض	للعمالء	الذين	يواجهون	الصعوبات	املالية	لزيادة	فرص	التحصيل	والتقليل	من	مخاطر	التعثر	في	 	
السداد.	تمنح	املجموعة	الوقت	على	أساس	انتقائي	إذا	كان	هناك	دليل	بأن	العميل	قد	بذل	جميع	الجهود	املعقولة	للوفاء	بشروط	العقد	
األصلي	ومن	املتوقع	بأن	يكون	العميل	قادرًا	على	تلبية	الشروط	املعادلة.	الوقت	هو	مؤشر	نوعي	للزيادة	الجوهرية	في	املخاطر	االئتمانية،	
وسيحتاج	العميل	إلظهار	السلوك	الجيد	في	الدفع	باستمرار	على	مدى	فترة	من	الزمن	قبل	أن	يتم	اعتبار	التعرض	منخفض	في	قيمة	االئتمان	
أو	متعثر	في	السداد	أو	قد	انخفضت	احتمالية	حدوث	التعثر	في	السداد	بحثت	أصبح	قياس	مخصص	انخفاض	في	قيمة	االئتمان	بمبلغ	مساو	

للخسائر	االئتمانية	املتوقعة	على	مدى	12	شهرًا.

التعرض األقصى ملخاطر االئتمان أ( 
التعرض	األقصى	اإلجمالي	ملخاطر	االئتمان	قبل	تطبيق	الرهونات	والضمانات	وتعزيزات	االئتمان	االخرى	كان	كاآلتي:- 	

2016/12/312015/12/31
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

بنود املركز املالي:-
3095,04309,7النقد	واألصول	السائلة	األخرى

635,01835,0أوراق	مالية	مشتراة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	البيع
4715,34402,9ودائع	لدى	البنوك
91,972,2أوراق	مالية	متداولة

4066,43884,5استثمارات	أوراق	مالية
9745,19161,4القروض	والسلفيات
167,1121,6فوائد	مستحقة	مدينة

22515,823787,3مجموع مخاطر االئتمان داخل املركز املالي

بنود خارج املركز املالي:-
4296,64462,4بنود	االئتمان	املحتملة
110,4239,7بنود	الصرف	األجنبي
110,834,2بنود	املشتقات
2,41,1عقود	السلع

4520,24737,4مجموع تعرض االئتمان اإلجمالي
27036,028524,7مجموع تعرض االئتمان خارج املركز املالي
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نبذة عن مخاطر االئتمان ب( 
تراقب	املجموعة	وتدير	وتسيطر	على	التعرض	ملخاطر	االئتمان	على	أساس	نظام	التصنيف	الداخلي	للمتعهد	الفرد	وعلى	أساس	مقياس	من	 	
1	إلى	10	وتعديل	إيجابي	)+(	أو	سلبي	)-(	للتصنيف	من	2	إلى	6.	التصنيف	االئتماني	الداخلي	هو	مقياس	الستحقاق	االئتمان	للمتعهد	الفرد،	
مبني	على	تقييم	ملخاطر	االئتمان	املتعلقة	بغير	املضمون	واملدى	األوسط	وتعرض	ائتمان	العملة	األجنبية.	األهداف	الرئيسية	من	نظام	
تصنيف	االئتمان	الداخلي	هي	الحفاظ	على	معيار	واحد	متماثل	لقياس	نوعية	االئتمان	ولجعله	كأساس	رئيسي	ملعايير	املخاطر	املعتمدة	من	

مجلس	اإلدارة	وتفويض	صالحيات	حدود	االئتمان.

التصنيف	الداخلي	يحول	مباشرة	إلى	مرتبات	التصنيف	املستخدمة	بواسطة	وكالء	تصنيف	االئتمان	العامليين	كما	يلي:- 	

درجات التصنيف الداخلي
التصنيف 

الداخلي
فيتش وستاندرد 

موديزآند بورز

درجة استثمارية
AAAAaaمعياريدرجة	تصنيف	1
AAAaمعياريدرجة	تصنيف	2
AAمعياريدرجة	تصنيف	3
BBBBaaمعياريدرجة	تصنيف	4

تصنيف استثماري أقل
BBBaمعياريدرجة	تصنيف	5
BBمعياريدرجة	تصنيف	6
CCCCaaمعياريدرجة	تصنيف	7

مصنف
CCCaشبه	معياريدرجة	تصنيف	8
CCمشكوك	فيهدرجة	تصنيف	9
-Dخسارةدرجة	تصنيف	10
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نبذة عن مخاطر االئتمان )تتمة( ب( 
ما	يلي	نبذة	عن	مخاطر	االئتمان	على	أساس	التصنيف	الداخلي:- 	

الودائع واتفاقيات 
إعادة الشراء 

معكوسة واألصول 
األوراق املاليةالسائلة األخرى

القروض
والسلفيات

2016/12/31

بنود محتملة 
مرتبطة باالئتمان

مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

 املرحلة 1 )الخسائر االئتمانية املتوقعة على 
مدى 12 شهرا(

8352,53603,05504,82259,4درجات	التصنيف	1	إلى	4-
92,8212,33279,51815,1درجات	التصنيف	5+	إلى	5-
194,820,4--درجات	التصنيف	6+	إلى	6-

6,825,5--درجة	التصنيف	7
8445,33815,38985,94120,4القيمة الدفترية )صافي(

املرحلة 2 )الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 
العمر املتوقع ولكن االئتمان غير منخفض القيمة(

-371,3--درجات	التصنيف	5+	إلى	5-
226,3122,5--درجات	التصنيف	6+	إلى	6-

597,6122,5--القيمة الدفترية )صافي(

املرحلة 3 )الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 
العمر املتوقع واالئتمان منخفض القيمة(

-10,7--درجة	التصنيف	7
114,944,2--درجة	التصنيف	8
1,63,2--درجة	التصنيف	9
34,43,2--درجة	التصنيف	10

161,650,6--القيمة الدفترية )صافي(
8445,33815,39745,14293,5

التحليل	أعاله	أعد	صافيًا	من	مخصصات	انخفاض	القيمة	اآلتية: 	

-)82,5()4,5(-املرحلة	1
-)83,0(--املرحلة	2
-)255,5(--املرحلة	3
-)421,0()4,5(-املجموع

املرحلة	1	درجة	التصنيف	7-	تعرض	يتعلق	إلى	حٍد	كبير	بقروض	متأخر	السداد	غير	منخفض	القيمة	مضمون	من	قبل	وكالة	ائتمان	صادرات	 	
حكومية.

املرحلة	3	درجة	التصنيف	7-	تعرض	يتعلق	بتسهيل	القرض	الذي	تم	إعادة	هيكلته	ويتم	تنفيذه	الحقًا	وفقًا	لشروط	اتفاقية	إعادة	الهيكلة. 	
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نبذة عن مخاطر االئتمان )تتمة( ب( 
الودائع	واتفاقيات	

إعادة	الشراء	
معكوسة	واألصول	
األوراق	املاليةالسائلة	األخرى

القروض
والسلفيات

2015/12/31

بنود	محتملة	
مرتبطة	باالئتمان

مليون	دوالر	أمريكيمليون	دوالر	أمريكيمليون	دوالر	أمريكيمليون	دوالر	أمريكي

غير متأخرة وال منخفضة القيمة
10427,63625,75243,62336,6درجات	التصنيف	1	إلى	4-
3328,22314,5-120,0درجات	التصنيف	5+	إلى	5-
540,851,0--درجات	التصنيف	6+	إلى	6-

7,3---درجة	التصنيف	7
10547,63625,79112,64709,4القيمة الدفترية )صافي(

متأخرة وغير منخفضة القيمة
6,5--درجات	التصنيف	1	إلى	7

-6,5--القيمة الدفترية )صافي(

متأخرة ومنخفضة القيمة الفردية
0,713,0--درجة	التصنيف	7
31,511,8--درجة	التصنيف	9

32,224,8--القيمة الدفترية )صافي(

منخفضة القيمة الفردية وغير متأخرة
-10,1--درجة	التصنيف	9

-10,1--القيمة الدفترية )صافي(
10547,63625,79161,44734,2

التحليل	أعاله	أعد	صافيًا	من	مخصصات	انخفاض	القيمة	اآلتية: 	

-)361,0()3,2(-مخصص انخفاض القيمة

تمثل	األصول	املالية	للمرحلة	3	األصول	التي	لها	دليل	موضوعي	بأن	املجموعة	لن	تحصل	على	املبالغ	املستحقة	بما	فيها	املبلغ	األصلي	 	
والفوائد	حسب	الشروط	التعاقدية	لاللتزام.

تقوم	املجموعة	بمسك	ضمانات	مقابل	القروض	والسلفيات	على	شكل	األصول	املادية	والودائع	النقدية	واألوراق	املالية	والضمانات.	مبلغ	 	
ونوعية	الضمان	يعتمد	على	تقييم	مخاطر	االئتمان	للطرف	اآلخر.	تتم	مراقبة	القيمة	العادلة	والسوقية	للضمان	بشكل	منتظم	ويتم	طلب	
ضمان	إضافي	حسب	بنود	االتفاقية	املعنية.	غالبًا	ال	يتم	االحتفاظ	بالضمان	على	األوراق	املالية	والودائع	ولم	يكن	هناك	أي	ضمان	كما	في	

31	ديسبمر	2016	أو	31	ديسمبر	2015.

االئتمانية	 الخسائر	 خفضت	 وبالتالي	 ائتماني	 كتعزيز	 اعتبارها	 تم	 والتي	 أمريكي	 دوالر	 مليون	 	75,7 بقيمة	 بضمانات	 املجموعة	 تحتفظ	 	
املتوقعة	لألصول	املالية	للمرحلة	3	في	31	ديسمبر	2016.

تحليل	مخاطر	االئتمان	الخاصة	بسعر	الصرف	األجنبي	واألدوات	املالية	املشتقة	مبينة	في	إيضاح	رقم	31	بينما	تحليل	التعرضات	الوهمية	 	
ملخاطر	االئتمان	لألدوات	املالية	املوزونة	خارج	امليزانية	العمومية	مبين	في	إيضاح	رقم	32.
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تمركز مخاطر االئتمان ج( 
تراقب	املجموعة	تركيزات	مخاطر	االئتمان	بالقطاع	وباملنطقة	الجغرافية.	التصنيف	القطاعي	للقروض	والسلفيات	مبين	في	إيضاح	رقم	2-10.	 	
التوزيع	الجغرافي	ملخاطر	األصول	مبين	في	إيضاح	رقم	28.	تحليل	مخاطر	االئتمان	بخصوص	صرف	العملة	األجنبية	واألدوات	املالية	املشتقة	

مبين	في	إيضاح	رقم	31.

مخاطر التسوية د( 
مخاطر	التسوية	هي	مخاطر	الخسارة	من	إخفاق	الطرف	اآلخر	من	تنفيذ	التزاماته	بتسليم	النقد	واألوراق	املالية	واألصول	املالية	األخرى	كما	 	

تعاقد	عليه.

تقوم	املجموعة	بتخفيف	مخاطر	التسوية	لبعض	أنواع	الصفقات	املحددة	بإجراء	التسوية	من	خالل	وكيل	تسوية	أو	مبادلة	للتأكد	من	أن	 	
املتاجرة	تمت	تسويتها	عندما	يحقق	كل	من	الطرفين	التزامات	التسوية	التعاقدية.	حدود	التسوية	تشكل	جزءًا	من	اعتماد	االئتمان	وعمليات	

مراقبة	الحد.

مخاطر السوق  2-27
مخاطر	السوق	هي	مخاطر	الخسارة	نتيجة	التغيرات	السلبية	في	معدالت	الفائدة،	وأسعار	الصرف،	وأسعار	األسهم،	وأوضاع	السوق	كالسيولة	 	
األسهم	 وأسعار	 الصرف،	 وأسعار	 الفائدة،	 معدالت	 مخاطر	 هي	 املجموعة	 لها	 تتعرض	 التي	 الرئيسية	 السوق	 مخاطر	 املثال.	 على	سبيل	
أنشطة	ومناطق	جغرافية	 مالية	موزعة	على	 االحتفاظ	بمحفظة	ألدوات	 والخصوم.	 وإدارة	األصول	 بأنشطة	املتاجرة	واالستثمار	 املرتبطة	

منوعة	يؤدي	إلى	انخفاض	التأثير	السلبي	املحتمل	على	اإليرادات	من	مخاطر	السوق.

مخاطر السوق املرتبطة باملتاجرة أ( 
تتكون	أنشطة	املجموعة	من	املتاجرة	أساسًا	من	سندات	دين	وأسهم،	وعقود	الصرف	األجنبي،	وأدوات	املشتقات	املالية.	وتشمل	أدوات	 	
املشتقات	املالية	عقودًا	مستقبلية	وآجلة	ومقايضات	وخيارات	األسهم	في	أسواق	أسعار	الفائدة	وأسواق	صرف	العمالت	وأسواق	األسهم	
واالئتمان	والسلع.	تدير	وتراقب	املجموعة	مخاطر	السوق	على	محافظ	املتاجرة	لديها	عن	طريق	هيكل	الحدود	لكل	من	القيمة	املعرضة	
للمخاطر	والقيمة	غير	املعرضة	للمخاطر.	قيود	القيمة	غير	املعرضة	للمخاطر	ترتبط،	ضمن	أمور	أخرى،	باملراكز	واألحجام	والتركيزات	والحد	
األقصى	للخسائر	املسموح	بها	وآجال	االستحقاق.	القيمة	املعرضة	للمخاطر	هي	مفهوم	قياس	الخطر	الذي	يستخدم	نماذج	االحصائيات	
بمستوى	معين	من	الثقة	وأقصى	احتمال	سلبي	للتغير	في	القيمة	السوقية	للمحفظة	لفترة	زمنية	محددة	املدى	والذي	ينتج	من	التغيرات	
السلبية	في	املعدالت	واألسعار.	وكما	هو	معلوم	فإن	القيمة	املعرضة	للمخاطر	ليست	قياسًا	تامًا	لحدود	مخاطر	السوق.	وتشمل	نواحي	
القصور	فيها	واقع	أن	املعطيات	التاريخية	قد	ال	تكون	أفضل	دليل	على	تحركات	األسعار	املستقبلية.	تقوم	املجموعة	بإجراء	اختبارات	دورية	
ملقارنة	األرباح	والخسائر	الفعلية	مع	تقديرات	القيمة	املعرضة	للمخاطر،	بهدف	مراقبة	الصحة	االحصائية	لنموذج	القيمة	املعرضة	للمخاطر.	
يتم	احتساب	القيمة	املعرضة	للمخاطر	بناًء	على	تعرضات	املجموعة	ملخاطر	السوق	في	ختام	كل	يوم	عمل.	قد	تختلف	مستويات	املخاطر	
اليومية	عن	تلك	املعلن	عنها	في	نهاية	اليوم.	باإلضافة	لذلك،	فإن	طريقة	القيمة	املعرضة	للمخاطر	قد	ال	تحصر	الخسائر	التي	تفوق	مستوى	
الثقة	املحدد.	وجدير	بالذكر	ان	القيمة	املعرضة	للمخاطر	ليست	قياسًا	تامًا	لحدود	مخاطر	السوق،	وان	هناك	خسائر	زائدة	على	مبالغ	القيمة	
املعرضة	للمخاطر	سوف	تحصل	من	فترة	ألخرى.	بهدف	إدارة	املخاطر	ذات	العالقة	بتحركات	السوق	الشديدة،	تقوم	املجموعة	بإجراء	اختبارات	
الضغط	القصوى	على	املحفظة	التي	تقيس	تأثير	التغيرات	غير	الطبيعة	املفترضة	ملعدالت	وأسعار	السوق	على	قيم	املحافظ	السوقية.	وتم	
تبيان	تركيبة	سندات	الدين	واألسهم	في	إيضاح	رقم	8	وتحليل	أدوات	املشتقات	املالية	للقيمة	املعرضة	للمخاطر	بعقود	الصرف	األجنبي	

وعقود	املتاجرة	للمشتقات	في	إيضاح	رقم	31.

القيمة	املعرضة	للمخاطر	ملراكز	املتاجرة	للمجموعة	كما	حسبت	تمشيًا	مع	األسس	املبينة	في	إيضاح	رقم	34	كانت	كما	يلي:-  

20162015
الحد	األدنىالحد	األعلىاملتوسط2015/12/31الحد األدنىالحد األعلىاملتوسط2016/12/31
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون	دوالر	
أمريكي

مليون	دوالر	
أمريكي

مليون	دوالر	
أمريكي

مليون	دوالر	
أمريكي

مجموع	القيمة	املعرضة	
0,70,91,30,7-0,40,20,5للمخاطر

مجموع	القيمة	املعرضة	
للمخاطر	تحت	الضغوط	

0,60,30,90,11,51,72,31,4والغير	موزعة
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مخاطر السوق غير املرتبطة باملتاجرة ب( 
الحساسية	 والخصوم	ذات	 األصول	 إعادة	تسعير	 التوافق	في	 لعدم	 نتيجة	 للمجموعة	 العمومية	 امليزانية	 الفائدة	في	 ينشأ	خطر	معدالت	 	
ملعدالت	الفائدة.	يدار	خطر	معدالت	الفائدة	املتعلقة	بهذه	األصول	والخصوم	من	خالل	حدود	القيمة	املعرضة	للمخاطر	وباستخدام	نماذج	
لتقييم	حساسية	اإليرادات	للتغيرات	في	معدالت	الفائدة.	يبين	إيضاح	30	عرض	إعادة	تسعير	أصول	وخصوم	املجموعة	وحساسية	معدل	
الفائدة	املتعلقة	بها.	تسجل	الحركات	في	القيمة	العادلة	لسندات	الدين	في	الدخل	الشامل	اآلخر.	ال	تحتفظ	املجموعة	بمراكز	مالية	مهمة	
مفتوحة	للصرف	األجنبي.	بوجه	عام،	إن	سياسة	املجموعة	هي	التوفيق	ما	بين	األصول	والخصوم	املالية	في	نفس	العملة	أو	تخفيف	مخاطر	

العملة	من	خالل	استخدام	مقايضات	العملة.	تفاصيل	املراكز	املالية	الهامة	املفتوحة	لعقود	الصرف	األجنبي	مبينة	في	إيضاح	5-31.

إن	مخاطر	السوق	الرئيسية	املتعلقة	باألنشطة	غير	املرتبطة	باملتاجرة	التي	تولت	املجموعة	تنفيذها	واملخاطر	املرتبطة	بهذه	األنشطة	 	
وأنواع	األدوات	واملشتقات	املالية	املستخدمة	إلدارة	وتخفيف	هذه	املخاطر	ملخصة	كما	يلي:-

طرق تخفيـف الخطرالخـــطرالنشـاط

إدارة	العوائد	من	األصول	ذات	املعدالت	
املتغيرة	املمولة	بواسطة	رأسمال	

املساهمين

تقلل	من	الربحية	نتيجة	انخفاض	في	
معدالت	الفائدة	القصيرة	األجل

استالم	مقايضات	معدالت	فائدة	ثابتة

األصول	ذات	املعدالت	الثابتة	املمولة	من	
قبل	الخصوم	ذات	املعدالت	العائمة

دفع	فائدة	بمعدل	ثابت	مقايضتأثير	زيادة	معدالت	الفائدة	القصيرة	األجل

تأثير	زيادة	قوة	الدوالر	األمريكي	على	االستثمار	في	أصول	مقيمة	بعمالت	أجنبية
العمالت	األخرى

مقايضات	العملة

تأثير	زيادة	قوة	الدوالر	األمريكي	على	األرباح	املحصلة	من	عقود	الصرف	األجنبي
العمالت	األخرى

عقود	العمالت	األجنبية	اآلجلة	وشراء	عقود	
خيارات	العمالت

27-3 مخاطر السيولة
مخاطر	السيولة	هي	مخاطر	عدم	القدرة	على	الحصول	على	األموال	الالزمة	للوفاء	بالتزامات	املجموعة	عند	حلول	أجلها. 	

الالزمة	لعمليات	املجموعة	 التمويل	 للوفاء	بمتطلبات	 لتتكفل	بتوفير	األموال	في	جميع	األوقات	 إدارة	مخاطر	السيولة	 صممت	سياسات	 	
حتى	في	الظروف	الصعبة.	أما	في	األوضاع	العادية	فتهدف	هذه	السياسات	إلى	ضمان	توفير	األموال	الكافية	ليس	ملقابلة	االلتزامات	الجارية	
تكفل	 التي	 الضوابط	 استخدام	مجموعة	من	 األهداف	من	خالل	 تحقيق	هذه	 ويجري	 األعمال.	 التوسع	في	 إلى	تسهيل	فرص	 بل	 فحسب	
للمجموعة	تدبير	التمويل	دون	التعرض	اللتزامات	من	شأنها	زيادة	التكاليف	الناتجة	عن	تسييل	األموال	أو	تقديم	أسعار	أعلى	من	أجل	الحصول	
على	الودائع.	تطبق	املجموعة	عددًا	من	الضوابط	تهدف	في	األمد	القصير	إلى	تحقيق	التوازن	املطلوب	في	التدفقات	النقدية	املستقبلية	
املتعلقة	باستحقاق	األصول	والخصوم.	وتوفر	ضوابط	السيولة	كذلك	فرصة	االحتفاظ	بقدر	كاٍف	من	األصول	السائلة	والجاهزة	للتسييل	عالوة	

على	قاعدة	من	الودائع	املتنوعة	من	حيث	آجال	االستحقاق	والجهات	املودعة.

تتم	إدارة	السيولة	وتوفير	األموال	باألساس	في	مؤسسات	موزعة	في	عدة	مناطق	جغرافية	للمجموعة	ضمن	الحدود	املوضوعة	واملقرة	من	 	
قبل	مجلس	اإلدارة.	إن	هذه	الحدود	تأخذ	في	االعتبار	عمق	وسيولة	السوق	الذي	تعمل	فيه	املؤسسات.	إن	السياسة	العامة	للمجموعة	هي	

أن	تكون	كل	مؤسسة	جغرافية	مكتفية	ذاتيًا	فيما	يتعلق	بتمويل	عملياتها	الخاصة.
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سياسات	املجموعة	إلدارة	السيولة	تتضمن	اآلتي:- 	

مراقبة	)1(	التدفقات	النقدية	التعاقدية	مقابل	الحدود	املقرة،	و)2(	مستوى	األصول	السائلة	واملتوفرة	في	الظروف	الصعبة. 	- 	
مراقبة	معدالت	سيولة	امليزانية	العمومية. 	- 	

مراقبة	مصادر	التمويل	وذلك	للتأكد	من	أن	هذا	التمويل	مستمد	من	مصدر	موارد	متنوع. 	- 	
مراقبة	تركيزات	املودعين	لكي	يتم	تجنب	االعتماد	املفرط	على	مودعين	أفراد. 	- 	

املحافظة	على	مستوى	مرٍض	لتمويالت	األجل. 	- 	
املحافظة	على	ترتيبات	تمويل	احتياطية	مناسبة. 		- 	

املحافظة	على	خطط	السيولة	وخطط	التمويل	الطارئة.	تتعرف	هذه	الخطط	على	مؤشرات	الظروف	الصعبة	وتصف	الحلول	التي	يجب	 	- 	
أن	تؤخذ	في	الحاالت	االعتيادية	واألزمات	األخرى	بينما	تقلل	من	األثر	العكسي	على	عمليات	املجموعة	في	املدى	الطويل.

قامت	املجموعة	بوضع	حدود	تقيد	حجم	الخصوم	املستحقة	في	املدى	القصير.	يتم	مراقبة	مواعيد	استحقاق	التدفقات	النقدية	املستقبلية	 	
مقابل	الحدود	املقرة	بشكل	يومي	عن	طريق	عملية	مستقلة	إلدارة	املخاطر.	تتم	مراقبة	التدفقات	النقدية	مقابل	الحدود	املطبقة	على	كل	
من	التدفقات	النقدية	اليومية	واملتراكمة	التي	حدثت	في	مدة	30	يومًا.	تضمن	حدود	السيولة	بأن	صافي	التدفقات	النقدية	على	فترة	30	يومًا	
ال	يزيد	عن	املستوى	املطلوب	من	املوارد	السائلة.	تحليل	التدفقات	النقدية	تتم	مراقبته	بشكل	أسبوعي	من	قبل	لجنة	األصول	والخصوم.

تشكل	ودائع	العمالء	جزءًا	هامًا	من	تمويل	املجموعة.	تعطي	املجموعة	اهتمامًا	كبيرًا	للمحافظة	على	استقرار	كل	من	ودائع	العمالء	وودائع	 	
البنوك.	إن	استقرار	الودائع	يعتمد	على	املحافظة	على	الثقة	في	القوة	املالية	والشفافية	الحالية	للمجموعة.

مواعيد	االستحقاق	لألصول	وللخصوم	مبينة	في	إيضاح	29.	يتم	تحليل	األوراق	املالية	االستثمارية	حسب	درجات	التصنيف	في	إيضاح	رقم	 	
.1-27

مخاطر التشغيل  4-27
مخاطر	التشغيل	هي	مخاطر	الخسارة	غير	املتوقعة	الناتجة	عن	عدم	كفاءة	أو	اخفاق	أنظمة	الرقابة	الداخلية	أو	اإلجراءات،	وتعطل	األجهزة،	 	

واالحتيال،	واالضطراب	في	سير	األعمال،	وعدم	االلتزام	باالرشادات،	واألخطاء	البشرية،	واألخطاء	اإلدارية	أو	عدم	كفاية	املوظفين.

تم	تطوير	هيكل	وطريقة	لتحديد	وضبط	مخاطر	التشغيل	املتعددة.	في	الوقت	الذي	ال	يمكن	فيه	الحيلولة	دون	وقوع	مخاطر	التشغيل	كلية،	 	
إال	أنه	يمكن	إدارتها	وتخفيفها	عن	طريق	وجود	بنية	تحتية	مناسبة	وضوابط	وأنظمة	وإجراءات	وأشخاص	أكفاء	متدربين	في	جميع	أقسام	
الرقابية	لجميع	مناطق	املخاطر	التي	تم	 وإدارات	املجموعة.	وهناك	إدارة	قوية	للتدقيق	الداخلي	تقوم	بتقييم	مستقل	ومنتظم	للبيئة	

تحديدها.	وتتوفر	أيضًا	ترتيبات	مختبرة	جيدًا	لسيناريوهات	الطوارئ	لدعم	العمليات	في	حاالت	الطوارىء	املختلفة.

إدارة رأس املال  5-27
اجمالي.	 بشكل	 للمجموعة	 املال	 رأس	 متطلبات	 ومراقبة	 بوضع	 للمجموعة،	 الرئيسية	 التنظيمية	 الجهة	 املركزي،	 البحرين	 يقوم	مصرف	 	

الشركة	األم	وعملياتها	املصرفية	املستقلة	تراقب	من	قبل	الجهات	التنظيمية	املحلية.

كما	يشار	إليه	بالتفصيل	في	إيضاح	رقم	34،	تبنت	املجموعة	إطار	مالءة	رأس	املال	حسب	بازل	2	بدءًا	من	1	يناير	2015،	وتبنت	إطار	مالءة	 	
رأس	املال	حسب	بازل	3	بدءًا	من	1	يناير	2015	كما	هو	مطلوب	من	قبل	مصرف	البحرين	املركزي.

عند	تطبيق	متطلبات	رأس	املال	الحالية،	يتطلب	مصرف	البحرين	املركزي	من	املجموعة	الحفاظ	على	حد	أدنى	من	نسبة	رأس	املال	الى	 	
إجمالي	األصول	املوزونة	باملخاطر.	يفرض	مصرف	البحرين	املركزي	نسبة	12,5	باملائة	فيما	يخص	نسبة	مخاطر	األصول	مقارنة	مع	8	باملائة	
كحد	أدنى	للنسبة	املفروضة	من	قبل	لجنة	بازل	ملراقبة	البنوك.	تقوم	املجموعة	بحساب	متطلبات	رأس	املال	ألغراض	مخاطر	السوق	العامة	
البحرين	املركزي	 التجارية	باستخدام	نموذج	القيمة	املعرضة	للخطر	وتستخدم	كذلك	النموذج	املوصى	به	من	قبل	مصرف	 في	محافظها	
لتحديد	املخاطر	املوزونة	لالئتمان	والسوق	املحددة.	تحتسب	مخاطر	التشغيل	وفقًا	ملنهجية	معيارية.	تقوم	املجموعة	باحتساب	متطلبات	
رأس	املال	التنظيمي	بتطبيق	نطاق	معامالت	بيتا	املحدد	من	قبل	مصرف	البحرين	املركزي،	والذي	يتراوح	بين	12	إلى	18	باملائة	على	معدل	

إجمالي	إيرادات	املجموعة	للثالث	سنوات	املالية	املاضية	لكل	وحدة	أعمال	معرفة.

يمكن	أن	يحلل	رأس	املال	التنظيمي	للمجموعة	إلى	فئتين:- 	

الفئة	األولى:	تشمل	رأس	املال	الصادر	وعالوة	رأس	املال	واألرباح	املستبقاة	واالحتياطيات	بعد	التعديل	ليستثنى	منه	أرباح	وخسائر	 	- 	
اعادة	القياس	بالقيمة	العادلة	لألوراق	املالية	االستثمارية	ومعامالت	مشتقات	تحوط	التدفق	النقدي.

الفئة	الثانية:	تشمل	قروضًا	ثانوية	ألجل	مؤهلة	ومخصصات	انخفاض	القيمة،	بعد	االستقطاعات	والحدود	القصوى	القابلة	للتطبيق. 	- 	



102

إيضاحات	حول	البيانات	املالية	املوحدة	)تتمة(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016

إدارة املخاطر	)تتمة(  -27

إدارة رأس املال )تتمة(  5-27
يطبق	مصرف	البحرين	املركزي	عدة	حدود	لعناصر	قاعدة	رأس	املال	التنظيمي.	ال	يجوز	أن	يتجاوز	مبلغ	األوراق	املالية	من	الفئة	األولى	15  	
باملائة	من	مجموع	الفئة	األولى	لرأس	املال.	وال	يجوز	ان	يتجاوز	رأس	املال	املؤهل	من	الفئة	الثانية	رأسمال	الفئة	األولى	وال	يتجاوز	مبلغ	
التمويالت	الثانوية	ألجل	50	باملائة	من	رأسمال	الفئة	األولى.	هناك	قيود	على	مخصصات	انخفاض	القيمة	الجماعي	الذي	يمكن	أن	يحتسب	

ضمن	الفئة	الثانية.

يتم	تصنيف	مخاطر	املجموعة	إما	كمخاطر	املتاجرة	أو	كمخاطر	العمليات	البنكية،	وتحدد	مخاطر	األصول	املوزونة	حسب	متطلبات	محددة	 	
لتعكس	مستويات	مخاطر	مختلفة	مرتبطة	باألصول	وبنود	غير	مضمنة	في	امليزانية	العمومية.

تقوم	سياسة	املجموعة	على	أساس	الحفاظ	على	قاعدة	رأس	مال	قوية	لحماية	املستثمرين	والدائنين،	ولنيل	ثقة	السوق	ومساندة	التطورات	 	
التجارية	املستقبلية.	لم	يغفل	البنك	أثر	مستوى	رأس	املال	على	مردود	املستثمرين	وكذلك	الحفاظ	على	توازن	بين	املردود	العالي	املمكن	
تحقيقه	مع	زيادة	نسبة	الخصوم	لرأس	املال	واملزايا	واألمان	من	جراء	الحفاظ	على	رأسمال	قوي.	تدير	املجموعة	تركيبة	رأس	املال	بإجراء	
تعديالت	عليه	مع	األخذ	في	االعتبار	الظروف	االقتصادية	وخططها	االستراتيجية.	يمكن	تعديل	تركيبة	رأس	املال	من	خالل	نسبة	توزيع	أرباح	

وإصدار	األسهم	جديدة.

قامت	املجموعة	وكل	من	وحداتها	املستقلة	بااللتزام	بكل	متطلبات	رأس	املال	الخارجية	خالل	السنتين	املنتهيتين	في	31	ديسمبر	2016  	
و31	ديسمبر	2015.

ال	يوجد	تغيير	كبير	في	إدارة	املجموعة	لرأس	املال	خالل	السنتين	املنتهيتين	في	31	ديسمبر	2016	و31	ديسمبر	2015. 	

تم	احتساب	املالءة	املالية	وفقا	إلرشادات	لجنة	بازل	كما	هو	مبين	في	إيضاح	رقم	34. 	

التوزيع الجغرافي ملخاطر األصول  -28
اإليداعات 
واتفاقيات 

إعادة الشراء 
معكوسة 
واألصول 
السائلة 

األخرى
األوراق 
املالية

القروض 
والسلفيات

بنود التزامات 
محتملة 

ذات الصلة 
باالئتمان

2016/12/31

املجموع

2015/12/31

املجموع
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون	دوالر	
أمريكي

2766,82177,89529,33804,418278,317769,1دول	مجلس	التعاون	الخليجي
الدول	األخرى	في	الشرق	األوسط	

15,212,127,4136,4-0,1وشمال	أفريقيا
5100,5889,9128,2186,06304,68141,5أوروبا

397,4608,430,8249,91286,51688,0أمريكا	الشمالية
180,5469,641,644,2735,9367,0آسيا

12,626,1--12,6-أمريكا	الالتينية
8445,34158,39745,14296,626645,328128,1

كما	في	31	ديسمبر	2016،	بلغ	تمركز	املخاطر	على	عمالء	وأطراف	في	دول	مجلس	التعاون	الخليجي	68.4	باملائة	)2015: 63.2	باملائة(	 	
من	إجمالي	املخاطر.	تعكس	محفظة	مخاطر	األصول	تركيز	استراتيجية	املجموعة	على	األنشطة	البنكية	التجارية	في	دول	مجلس	التعاون	

الخليجي.

تتألف	تعرضات	الودائع	واتفاقيات	إعادة	الشراء	املعكوسة	واألصول	السائلة	األخرى	ألوروبا	بشكل	أساسي	من	تعرضات	ملؤسسات	مالية	في	 	
اللملكة	املتحدة	وهولندا	وسويسرا	وفرنسا.

يوضح	إيضاح	31	تحلياًل	للمشتقات	املالية	وأدوات	الصرف	األجنبي. 	
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التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

توزيع إستحقاق األصول والخصوم  - 29
كان	توزيع	إستحقاق	األصول	والخصوم	املبني	على	تواريخ	االستحقاق	التعاقدية	على	النحو	التالي:- 	

خالل
3 شهور

4 شهور 
إلى سنة

السنتين 
2 و 3

السنتين
4 و 5

 أكثر من 
5 سنوات 

املجموعوأخرى
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي

في 31 ديسمبر 2016
14,73095,0---3080,3نقد	وأصول	سائلة	أخرى

 أوراق	مالية	مشتراة	بموجب	
635,0---535,0100,0اتفاقيات	إعادة	بيع
4715,3--3563,01102,350,0ودائع	لدى	البنوك
13,178,891,9---أوراق	مالية	متداولة
310,4483,81435,8693,41143,04066,4أوراق	مالية	استثمارية

3437,81895,72304,01185,5922,19745,1قروض	وسلفيات
208,495,341,210,4201,8557,1أصول	أخرى

11134,93677,13831,01902,42360,422905,8مجموع األصول

16001,7--12540,83457,13,8ودائـع	من	الغير
 أوراق	مالية	مباعة	بموجب	
1321,5---983,4338,1اتفاقيات	إعادة	الشراء

155,776,232,68,2190,9463,6خصوم	أخرى
499,91723,4533,15,22761,6-تمويل	ألجل

2357,42357,4----حقوق	امللكية
13679,94371,31759,8541,32553,522905,8إجمالي الخصوم وحقوق امللكية

في 31 ديسمبر 2015
12387,44374,63610,91979,81839,724192,4مجموع	األصول

14991,84563,01198,0842,62597,024192,4الخصوم	وحقوق	امللكية

إن	توزيع	استحقاق	األصول	والخصوم	مبني	على	ترتيبات	السداد	التعاقدية،	ولذلك	لم	يؤخذ	في	االعتبار	االستحقاق	الفعلي	للودائع	املشار	 	
إليه	في	سجالت	الودائع	املحتفظ	بها	لدى	املجموعة.	مراقبة	السيولة	الرسمية	تقوم	على	تواريخ	استحقاق	األصل	وااللتزام	املتفق	عليها	

تعاقديًا.
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توزيع إستحقاق األصول والخصوم )تتمة(  - 29
إجمالي	التدفقات	النقدية	لاللتزامات	للخصوم	املالية	للمجموعة	املبنية	على	تواريخ	االستحقاق	التعاقدية	كانت	على	النحو	التالي:- 	

 
خالل

3 شهور
4 شهور 
إلى سنة

السنتين 
2 و 3

السنتين
4 و 5

أكثر من 5 
سنوات وأخرى

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

في	31	ديسمبر	2016
--12658,63628,03,9ودائـع	من	الغير

---987,4340,7أوراق	مالية	مباعة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء
527,51818,6562,55,4-تمويل	ألجل

األدوات	املالية	املشتقة:-
خصوم	تعاقدية	مستحقة 	-77,9143,9196,9108,0110,8

مبالغ	الذمم	املدينة	التعاقدية 	-)103,5()103,2()117,6()53,9()44,4(
13620,44536,91901,8616,671,8إجمالي الخصوم املالية غير املخصومة

في	31	ديسمبر	2015
--13137,63730,34,3ودائـع	من	الغير

---1324,8775,7أوراق	مالية	مباعة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء
517,5194,81192,2804,15,4تمويل	ألجل

األدوات	املالية	املشتقة:-
خصوم	تعاقدية	مستحقة 	-58,0133,0192,080,148,6

مبالغ	الذمم	املدينة	التعاقدية 	-)56,0()83,7()159,0()45,7()18,4(
14981,94750,11229,5838,535,6إجمالي	الخصوم	املالية	غير	املخصومة

معلومات	الشروط	التعاقدية	الرتباطات	القروض	اإلجمالية	املسحوبة	مبينة	في	إيضاح	32. 	

األرقام	في	الجدول	أعاله	ال	تتفق	مباشرة	مع	املبالغ	املسجلة	في	بيان	املركز	املالي	املوحد	ألنها	تتضمن	كل	التدفقات	النقدية	على	أساس	 	
غير	مخصوم	لكل	من	أصل	املبلغ	وتلك	املرتبطة	بكوبون	املستقبل	ومدفوعات	الفوائد.	الكوبون	ومدفوعات	الفوائد	للفترات	التي	لم	يتم	

تعيين	معدل	الفائدة	لها	تم	احتسابها	على	أساس	املعدالت	اآلجلة	السائدة	في	تاريخ	امليزانية	العمومية.

تحليل	استحقاق	األدوات	املشتقة	والصرف	األجنبي	املبني	على	القيمة	النظرية	مبينة	في	إيضاح	رقم	3-31. 	
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مخاطر معدالت الفائدة  -30
كان	توزيع	إعادة	التسعير	ملختلف	فئات	األصول	والخصوم	على	النحو	التالي:- 	

 

خالل
3 شهور

الشهور
4 إلى 6

الشهور
7 إلى 12

أكثر
مـن سنة

حسابات
ليس عليها 

املجموعفوائد
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي

في 31 ديسمبر 2016
14,73095,0---3080,3نقد	وأصول	سائلة	أخرى

 أوراق	مالية	مشتراة	بموجب	
635,0--100,0-535,0اتفاقيات	إعادة	البيع

4715,3--3612,9784,3318,1ودائع	لدى	البنوك
78,891,9--13,1-أوراق	مالية	متداولة

استثمارات	األوراق	املالية:
املعدل	الثابت 	-173,150,1219,9975,0-1418,1
املعدل	العائم 	-1364,91036,8--)4,5(2397,2

أسهم	حقوق	ملكية 	-----251,1251,1
9745,1)165,5(-8132,91736,641,1قروض	وسلفيات

557,1557,1----أصول	أخرى
16899,13620,9679,1975,0731,722905,8مجموع األصول

16001,7-12540,82099,11358,03,8ودائع	من	الغير
 أوراق	مالية	مباعة	بموجب	
1321,5---983,4338,1اتفاقيات	إعادة	الشراء

463,6463,6----خصوم	أخرى
2761,6----2761,6تمويل	ألجل

2357,42357,4----حقوق	امللكية
16285,82437,21358,03,82821,022905,8مجموع الخصوم وحقوق امللكية
-)2089,3(971,2)678,9(613,31183,7فجوة االستجابة ملعدالت الفائدة

الفجوة املتراكمة لالستجابة 
--613,31797,01118,12089,3ملعدالت الفائدة

في 31 ديسمبر 2015
 الفجوة	املتراكمة	لالستجابة	

--916,21345,2801,72126,8ملعدالت	الفائدة

إن	توزيع	إعادة	التسعير	مبنّي	على	الفترة	املتبقية	حتى	التاريخ	التالي	إلعادة	تسعير	الفوائد.	ُضمنت	مشتقات	األدوات	املالية	التي	استخدمت	 	
ألغراض	إدارة	األصول	والخصوم	لتغطية	مخاطر	التزامات	معدالت	الفائدة	في	توزيع	إعادة	تسعير	األصول	والخصوم	املغطاة	املتعلقة	بها.	يتم	

تصنيف	مخصصات	استثمارات	األوراق	املالية	ومخصصات	القروض	في	املرحلة	1	واملرحلة	2	كبنود	ال	تتحمل	الفوائد.

يعاد	تسعير	معظم	أصول	وخصوم	املجموعة	خالل	سنة	واحدة،	لذلك	يظل	التعرض	ملخاطر	أسعار	الفائدة	محدودًا.	إن	خطر	معدالت	الفائدة	 	
الرئيسي	لفترة	ما	بعد	سنة	واحدة	كما	هو	مبين	في	توزيع	إعادة	تسعير	األصول	والخصوم،	يمثل	استثمار	صافي	رأس	املال	املتاح	للمجموعة	
في	أوراق	مالية	حكومية	ذات	أسعار	فائدة	ثابتة.	وقد	بلغ	األجل	املعدل	لهذه	األوراق	املالية	ذات	الفائدة	الثابتة	وعقود	مبادلة	أسعار	الفائدة	
ل	التغير	النسبي	املئوي	التقريبي	في	قيمة	املحفظة	الناتج	عن	التغير	في	العائد	بمقدار	 في	31	ديسمبر	2016	نسبة	2,14.	يمثل	األجل	املعدَّ
100	نقطة	أساس،	وبشكل	أكثر	تحديدًا	فإن	قيمة	السعر	لنقطة	األساس	الواحدة	من	عقود	مبادلة	أسعار	الفائدة	ولسندات	ذات	فائدة	ثابتة	

كان	209,000	دوالر	أمريكي.
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مخاطر معدالت الفائدة )تتمة(  -30
وفقًا	لوضع	إعادة	التسعير	في	31	ديسمبر	2016،	وعلى	افتراض	بأن	األصول	والخصوم	املالية	تم	االحتفاظ	بها	حتى	تاريخ	استحقاقها	أو	 	
سدادها	من	غير	أن	تتخذ	املجموعة	إجراءات	لتغيير	التزامات	معدالت	الفائدة،	فإنه	سينتج	عن	زيادة	فورية	ومتواصلة	بنسبة	1	باملائة	في	
أسعار	الفائدة	ارتفاع	في	صافي	اإليرادات	قبل	الضرائب	للسنة	التالية	بمبلغ	6,5	مليون	دوالر	أمريكي،	وزيادة	في	حقوق	امللكية	للمجموعة	
بقيمة	6,6	مليون	دوالر	أمريكي.	يمثل	األثر	على	حقوق	امللكية	للمجموعة	األثر	التراكمي	للزيادة	في	أسعار	الفائدة	على	املدة	الكاملة	لعدم	

التوافق	في	توزيع	إعادة	تسعير	األصول	والخصوم	املالية	املستجابة	ملعدالت	الفائدة.

بأدوات	 املتعلقة	 السوق	 مخاطر	 	.27 رقم	 إيضاح	 في	 مبينة	 للمجموعة	 التجارية	 للمراكز	 الخطر	 تصنيف	 للمخاطر	حسب	 املعرضة	 القيمة	 	
املشتقات	التجارية	والصرف	األجنبي	املصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	مبينة	في	إيضاح	31.

األدوات املالية املشتقة وأدوات الصرف األجنبي  - 31
املتاجرة	 من	 إيرادات	 ولتحقيق	 عمالئها	 باحتياجات	 للوفاء	 األجنبي	 الصرف	 وأدوات	 املشتقة	 املالية	 األدوات	 عقود	 املجموعة	 تستخدم	 	
ولتغطية	التزاماتها	من	مخاطر	تقلبات	أسعار	الفائدة	وصرف	العمالت	وذلك	كجزء	من	نشاط	إدارة	األصول	والخصوم.	إن	أدوات	املشتقات	
املالية	هي	عقود	تستمد	قيمتها	من	قيمة	أو	قيم	أدوات	أو	مؤشرات	مالية.	وتشتمل	هذه	األدوات	على	عقود	مستقبلية	وآجلة	ومقايضات	
وحقوق	خيار	في	أسواق	أسعار	الفائدة	وصرف	العمالت	واألسهم	واالئتمان	وأسواق	السلع.	تتعرض	املشتقات	املالية	والصرف	األجنبي	
لنفس	أنواع	مخاطر	االئتمان	والسوق	التي	تتعرض	لها	األدوات	املالية	األخرى.	لدى	املجموعة	إجراءات	مناسبة	معتمدة	من	قبل	مجلس	
اإلدارة	للرقابة	على	إلتزاماتها	من	التعرض	لكل	من	مخاطر	السوق	واالئتمان	التي	قد	تنشأ	عن	معامالتها	باملشتقات	املالية	وصرف	العمالت.

إن	األصل	االفتراضي	املتفق	عليه	لصفقات	املشتقات	املالية	ال	ينتقل	بين	األطـراف	املتعاقدة،	إنما	هو	معيار	يستخدم	الحتساب	املدفوعات	 	
املترتبة	على	هذه	الصفقات.	في	حين	أن	األصل	االفتراضي	عبارة	عن	املقياس	املستخدم	لحجم	الصفقات	في	أسواق	املشتقات	املالية	
والصرف	األجنبي	إال	أنه	ال	يعتبر	مقياسًا	للسوق	وال	ملخاطر	االئتمان.	إن	مقياس	االلتزامات	االئتمانية	للمجموعة	عبـارة	عن	تكلفة	استبدال	
العقود	باألسعار	الجارية	في	السوق	في	حالة	تخلف	الطرف	اآلخر	للصفقة	عن	الدفع	قبل	التاريخ	املحدد	للتسوية.	وتمثل	مبالغ	مخاطر	االئتمان	
األرباح	اإلجمالية	غير	املحققة	من	الصفقات	غير	املغطاة	نقدًا	قبل	األخذ	في	الحسبان	توفر	أية	ضمانات	إضافية	أو	أية	اتفاقيات	لتصفية	األرصدة	

املدينة	مع	األرصدة	الدائنة.

“أو	تي	سي”	 مباشرة	 بطريقة	 التعامل	 أو	 التبادل	 فيها	عن	طريق	 التعامل	 يتم	 التي	 أسواق	املشتقات	 املجموعة	في	كل	من	 تتعامل	 	 
التبادل	من	خالل	بورصة	معترف	بها	كعقود	قياسية	وتشمل	 التعامل	بها	عن	طريق	 التي	يتم	 انجاز	األدوات	 )over-the-counter(.	يتم	
بالدرجة	األولى	عقودًا	مستقبلية	وحقوق	خيار.	يتم	انجاز	عقود	)أو	تي	سي(	بين	طرفين	يتفاوضان	حول	بنود	اتفاقية	معينة	تشتمل	على	
األداة	األساسية	واملبلغ	االفتراضي	وتاريخ	االستحقاق	وحق	املمارسة	أينما	كان	مناسبًا.	وعمومًا	يتم	تكييف	بنود	وشروط	هذه	املعامالت	
لتالئم	احتياجات	عمالء	املجموعة	بالرغم	من	أنها	تتوافق	مع	ممارسات	السوق	االعتيادية.	يتم	استعمال	وثائق	متعارف	عليها	في	هذا	
املجال	وعادة	ما	تكون	في	صيغة	اتفاقية	رئيسية.	إن	الغرض	من	وجود	االتفاقية	الرئيسية	هو	توفير	الحماية	للمجموعة	في	حالة	تخلف	الطرف	

اآلخر	للصفقة	عن	الدفع.

تتمثل	معامالت	الصرف	األجنبي	الرئيسية	للبنك	في	عقود	الصرف	األجنبي	ألجل	ومقايضات	العملة	وحقوق	خيارات	العملة.	عقود	الصرف	 	
األجنبي	ألجل	هي	اتفاقيات	لشراء	أو	بيع	كمية	معينة	من	الصرف	األجنبي	في	تاريخ	مستقبلي	معين	وبسعر	متفق	عليه.	تتضمن	مقايضة	
العملة	تباداًل	أو	تباداًل	افتراضيًا	ملبالغ	متساوية	لعملتين	والتزامًا	بتبادل	أسعار	الفائدة	على	نحو	دوري	حتى	يتم	إعادة	تبادل	املبالغ	األصلية	
في	تاريخ	مستقبلي	معين.	حقوق	الخيار	في	العملة	توفر	للمشتري	حق	االختيار،	دون	االلتزام	به،	إما	في	شراء	أو	بيع	مبلغ	محدد	من	عملة	
بسعر	صرف	معين	في	أو	قبل	تاريخ	مستقبلي	معين.	كتعويض	لتحمله	خطر	حق	االختيار،	يستلم	بائع	حق	الخيار	)املحرر(	لعمولة	في	بداية	

فترة	عقد	حق	الخيار.

تتمثل	املعامالت	الرئيسية	للمشتقات	املتعلقة	بسعر	الفائدة	للمجموعة	في	مقايضات	أسعار	الفائدة	وعقود	السعر	اآلجلة	وعقود	مستقبلية	 	
وحقوق	خيار.	مقايضة	سعر	الفائدة	هي	اتفاق	بين	طرفين	لتبادل	أسعار	الفائدة	الثابتة	والعائمة	عن	طريق	مدفوعات	دورية	على	أساس	مبلغ	
أصلي	افتراضي	وأسعار	الفائدة	املحددة	في	العقد.	تتضمن	بعض	االتفاقيات	املعينة	على	معامالت	مقايضة	سعر	الفائدة	ومقايضة	العملة	
األجنبية	والتي	قد	تشمل	تبادل	املبالغ	األصلية.	ضمن	اتفاقية	سعر	الفائدة	ألجل	يتفق	الطرفان	على	تسديد	مستقبلي	للفرق	بين	سعر	
متفق	عليه	وسعر	فائدة	مستقبلي	مطبق	على	مبلغ	أصلي	افتراضي	ملدة	متفق	عليها.	التسديد	الذي	عادة	ما	يتم	في	بداية	فترة	العقد	
هو	القيمة	الحالية	املخصومة	للمبلغ	املفترض	دفعه	في	نهاية	الفترة.	عقد	سعر	الفائدة	املستقبلي	هو	عقد	يتم	التعامل	فيه	عن	طريق	
التبادل	لتسليم	مبلغ	قياسي	لورقة	مالية	ذات	إيراد	ثابت	أو	وديعة	ألجل	في	تاريخ	مستقبلي	معين.	حقوق	الخيار	في	أسعار	الفائدة	والتي	
تشمل	تغطية	الحد	األعلى	واألدنى	وبيع	الحد	األعلى	وشراء	الحد	األدنى	في	آن	واحد	توفر	للمشتري	حق	االختيار،	دون	االلتزام	به،	إما	في	

شراء	أو	بيع	أداة	مالية	ذات	سعر	فائدة	بقيمة	معينة	أو	سعر	معين	في	أو	قبل	تاريخ	مستقبلي	معين.



107

إيضاحات	حول	البيانات	املالية	املوحدة	)تتمة(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016

التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

األدوات املالية املشتقة وأدوات الصرف األجنبي )تتمة(  - 31
خيار	 يوفر	 األسهم.	 مؤشرات	 ووحدات	 األسهم	 خيارات	 عقود	 في	 للمجموعة	 باألسهم	 املتعلقة	 للمشتقات	 الرئيسية	 املعامالت	 تتمثل	 	
تاريخ	 أو	قبل	 أو	وحدات	مؤشر	معين	بسعر	معين	في	 بيع	سهم	معين	 أو	 إما	في	شراء	 االلتزام،	 االختيار،	دون	 للمشتري	حق	 األسهم	

مستقبلي	معين.

تقوم	املجموعة	بشراء	وبيع	حماية	ملخاطر	االئتمان	من	خالل	مقايضات	عجز	تسديد	االئتمان.	توفر	مقايضات	عجز	تسديد	االئتمان	حماية	 	
ضد	انخفاض	في	قيمة	أصل	مرجعي	نتيجة	ألحداث	ائتمانية	كعدم	القدرة	على	السداد	أو	اإلفالس.	وتشبه	في	تركيبتها	عقود	الخيار	حيث	
يدفع	املشتري	عمولة	إلى	بائع	مقايضات	عجز	تسديد	االئتمان	مقابل	الحصول	على	مبالغ	متعلقة	بتذبذب	في	قيمة	األصل	املرجعي.	تصنف	

املجموعة	مقايضات	عجز	تسديد	االئتمان	املشتراة	باألساس	لغرض	تغطية	مخاطر	االئتمان	كأدوات	مالية	مشتقة.

توزيع املنتجات  1-31
يلخص	الجدول	التالي	إجمالي	املبالغ	االفتراضية	واملعرضة	ملخاطـر	االئتمان	املتعلقة	بمشتقات	عقود	الصرف	األجنبي	وأسعار	الفائدة،	وعقود	 	

السلع:-
 

املتاجرة
املبالغ املعرضة املبالـغ االفتراضيــة

ملخاطر االئتمان املجموعتغطية املخاطر
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي

في 31 ديسمبر 2016
عقود	الصرف	األجنبي:

5549,794,9-5549,7عقود	فورية	وآجلة	ومستقبلية	لم	تستحق
1840,315,5-1840,3خيارات	مشتراة
-1840,3-1840,3خيارات	مكتتبة

9230,3-9230,3110,4
عقود	أسعار	الفائدة:

2814,112104,214918,385,4عقود	مقايضات	أسعار	الفائدة
-1159,6-1159,6عقود	مطابقة	أسعار	العمالت

 عقود	خيارات	وتغطية	الحد	األعلى	واألدنى	
257,225,4-257,2ألسعار	الفائدة	مشتراة

 عقود	خيارات	وتغطية	الحد	األعلى	واألدنى	
-257,2-257,2ألسعار	الفائدة	املكتتبة

4488,112104,216592,3110,8
عقود	السلع:

49,32,4-49,3عقود	خيارات	ومقايضة	مشتراة
-49,3-49,3عقود	خيارات	ومقايضة	مكتتبة

98,6-98,62,4
13817,012104,225921,2223,6

8858,116265,125123,2275,0في 31 ديسمبر 2015

ال	توجد	مخاطر	ائتمان	تتعلق	بعقود	الخيارات	وعقود	تغطية	الحد	األعلى	واألدنى	ألسعار	الفائدة	والحماية	املباعة	حيث	أنها	تمثل	التزامات	 	
على	املجموعة.

كما	في	31	ديسمبر	2016	كانت	القيمة	املعرضة	ملخاطر	الصرف	األجنبي	وعقود	سلع	املتاجرة	املتعلقة	بأسعار	الفائدة	وعقود	املشتقات	 	
املالية	االئتمانية	املحللة	في	الجدول	أعاله	0,3	مليون	دوالر	أمريكي	و0,1	مليون	دوالر	أمريكي	وال	شيء	على	التوالي	)2015: 0,1	مليون	دوالر	
أمريكي	وال	شيء	وال	شيء	على	التوالي(.	إن	القيـمة	املعـرضة	للمـخاطر	عبارة	عن	مقـياس	ملقدار	التعرض	ملخاطر	السوق،	ويمثل	تقديرًا	
موثوقًا	بنسبة	99	باملائة	للخسارة	املحتملة	التي	قد	تنشأ	إذا	تم	االحتفاظ	باملواقع	بدون	تغيير	لعشرة	أيام	عمل	متتالية.	هذا	التقدير	مبني	

على	أساس	استخدام	البيانات	التاريخية	غير	املوزونة	ملدة	االثني	عشر	شهرًا	السابقة	من	مجموعة	مصفوفة	البيانات.
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تحليل األطراف املقابلة  2-31

الشركاتالبنوكمبالغ	مخاطر	االئتمان
2016/12/31

املجموع
2015/12/31
املجموع

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

129,435,5164,9225,2دول	منظمة	التعاون	اإلقتصادي	والتنمية
5,753,058,749,8دول	مجلس	التعاون	الخليجي

135,188,5223,6275,0

تتركز	مخاطر	االئتمان	في	بنوك	رئيسية	متواجدة	بدول	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية.   

التوزيع حسب االستحقاق  3-31
الســنة 
األولـى

السنتين 
2 و 3

السنتين 
4 و 5

أكثــر من 
املجموع5 سـنوات

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

في 31 ديسمبر 2016
9230,3--8074,31156,0عقود	الصرف	األجنبي
9743,23816,9937,62094,616592,3عقود	أسعار	الفائدة

98,6-32,938,427,3عقود	السلع
17850,45011,3964,92094,625921,2

18230,34998,91346,7547,325123,2في 31 ديسمبر 2015

يغلب	على	معامالت	املجموعة	املتعلقة	باملشتقات	املالية	والصرف	األجنبي	الطابع	قصير	األجل.	تمثل	الصفقات	التي	تستحق	لفترة	تزيد	 	
على	سنة	إما	صفقات	أبرمت	ملعادلة	صفقات	تجارية	بالكامل	أو	صفقات	صنفت	ومؤهلة	لتغطية	مخاطر	التغييرات	في	القيمة	العادلة	ومخاطر	

التدفق	النقدي.

التوزيع حسب القيمة العادلة  4-31

قيمة عادلة 
موجبة

 2016/12/31
قيمة عادلة 

سالبة
قيمة	عادلة	

موجبة

 2015/12/31
قيمة	عادلة	

سالبة
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي

مشتقات	مصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة:-
)118,6(120,6)53,4(52,7عقود	الصرف	األجنبي	اآلجلة

)40,5(43,5)75,8(85,4عقود	أسعار	الفائدة
)8,5(8,5)3,0(3,0عقود	السلع

141,1)132,2(172,6)167,6(

مشتقات	محتفظ	بها	كتغطية	مخاطر	القيمة	العادلة:-
)9,2(--27,8مقايضات	أسعار	الفائدة

)176,8(172,6)132,2(168,9املبلغ املتضمن في األصول األخرى / )الخصوم األخرى(

صافي املراكز املفتوحة ذات األهمية  5-31
لم	يكن	هناك	صافي	مراكز	مفتوحة	ذات	أهمية	تذكر	فيما	يتعلق	بمعامالت	املشـتقات	التجارية	أو	صرف	العمالت	في	31	ديسمبر	2016	أو	 	

في	31	ديسمبر	2015.
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حساب التغطية  6-31
تعرض	املجموعة	منتجات	األصول	والخصوم	بسعر	ثابت	للعمالء	ضمن	أعمالها	االعتيادية.	يتم	تحديد	سعر	الفائدة	املستلم	أو	املدفوع	على	 	

مدى	فترة	الصفقة	ويعرض	ذلك	املجموعة	ملخاطر	سعر	الفائدة	طوال	مدة	الصفقة.

ومن	أجل	التخفيف	من	مخاطر	التعرض	ألسعار	الفائدة	في	السوق،	تستخدم	املجموعة	عقود	مقايضات	أسعار	الفائدة	في	العالقات	على	أساس	 	
عالقة	إلى	عالقة	وعالقة	إلى	عدة	عالقات	وعدة	عالقات	إلى	عدة	عالقات.	وتربط	منتجات	املشتقات	املالية	بشكل	فعال	سعر	الفائدة	العائم	
مع	سعر	الفائدة	الثابت	لصفقة	العميل.	يتم	تنفيذ	بند	التغطية	في	نفس	الوقت	الذي	يتم	فيه	تنفيذ	صفقة	العميل	ذات	الصلة،	يتم	تسجيل	

بند	التغطية.

بشكل	عام،	يتم	تنفيذ	بند	التغطية	الذي	يتم	تنفيذه	بشكل	مطابق	تمام	الشروط	الحاسمة	لبند	التغطية،	والتي	تعد	القيمة	االسمية،	 	
والعملة،	وتاريخ	املتاجرة	وتاريخ	االستحقاق،	وبالتالي	من	املتوقع	أن	تظل	نسبة	التغطية	قريبة	إلى	100	باملائة.	وتتسم	عالقة	التغطية	
بالفعالية	عالية	بشكل	عامه	الن	الشروط	الحاسمة	لألدوات	تتطابق	عند	بدئها	وستظل	فعالة	طوال	فتره	التعاقدية	للمشتقات	املالية	حتى	

تاريخ	االستحقاق.	ويتم	مراجعة	الشروط	الحاسمة	بتاريخ	كل	تقرير	مالي	لضمان	استمرار	التطابق.

كما	تخضع	األدوات	املالية	املشتقة	للمجموعة	ملخاطر	االئتمان.	يمكن	أن	تنشأ	مخاطر	االئتمان	على	كل	من	أداة	التغطية	وبند	التغطية	 	
املغطى	على	شكل	مخاطر	ائتمان	من	الطرف	اآلخر	أو	على	شكل	مخاطر	ائتمانية	خاصة	باملجموعة.	تخفف	املجموعة	تعرضاتها	االئتمانية	من	
خالل	استخدام	ترتيبات	املقاصة	الرئيسية	وترتيبات	الضمان	على	النحو	املوضح	في	إيضاح	27-1،	ولذلك	فمن	غير	املرجح	إن	تسيطر	مخاطر	

االئتمان	على	التغيير	في	القيمة	العادلة	ألدوات	التغطية	تلك.

يتم	فحص	عالقة	التغطية	في	تاريخ	كل	بيان	مالي	عن	طريقة	مقارنة	القيمة	العادلة	ألداة	التغطية	مع	بند	األداة	املغطاة.	إذا،	نتيجة	لعملية	 	
الفحص،	كان	هناك	انحراف	إلى	نسبة	التغطية،	فأنه	يتم	إثبات	عدم	الفعالية	في	بيان	الدخل	املوحد.	ويتم	الحقًا	أما	إعادة	موازنة	عالقة	

التغطية	أو	إيقافها	وفقا	للسياسات	واإلجراءات	املعتمدة	من	قبل	مجلس	إدارة	املجموعة.

تشتمل	أدوات	التغطية	على	تغطية	منتجات	األصول	والخصوم	ذات	معدالت	فائدة	ثابتة	بتواريخ	االستحقاق	التالية:- 	
 

الســنة
األولى

السنتين
2 و 3

السنتين
4 و 5

أكثــر من
املجموع5 سـنوات

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

املبالغ االفتراضية
في 31 ديسمبر 2016

3843,21109,0468,0870,06290,2منتجات	أصول	ذات	معدل	فائدة	ثابت
5814,0--4923,7890,3منتجات	خصوم	ذات	معدل	فائدة	ثابت

األرباح	والخسائر	املحتسبة	في	بيان	الدخل	املوحد	املتعلقة	بالقيمة	العادلة	لتغطية	املخاطر	كانت	كما	يلي:- 	

20162015
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي

47,50,7صافي	األرباح	على	أدوات	تغطية	املخاطر	املشتقة	للقيمة	العادلة
)0,7()47,5(صافي	الخسائر	على	البنود	املغطاة	املتعلقة	بالخطر	املغطاة
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األدوات املالية املشتقة وأدوات الصرف األجنبي )تتمة(  - 31

حساب التغطية )تتمة(  6-31
فيما	يلي	املبلغ	االفتراضي	والقيم	العادلة	والتغيرات	في	القيم	العادلة	ألدوات	التغطية	للسنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	واملستخدمة	 	

كأساس	إلثبات	التغطية	غير	الفعالة:-
 

املبلغ
االفتراضي

القيمة
العادلة

التغيرات في 
القيمة العادلة

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

في 31 ديسمبر 2016
األصول املالية

8043,941,249,2عقود	أسعار	الفائدة

الخصوم املالية
)1,7()9,1(4060,3عقود	أسعار	الفائدة

12104,232,147,5

التغطية	للسنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016	واملستخدمة	 العادلة	ألدوات	 القيم	 القيمة	املدرجة	والتغيرات	املتراكمة	في	 فيما	يلي	 	
كأساس	إلثبات	التغطية	غير	الفعالة:-

القيمة
املدرجة

التغيرات 
املتراكمة في 
القيمة العادلة

التغيرات في 
القيمة العادلة

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

في 31 ديسمبر 2016
األصول املالية

)1,4()1,4(2937,2ودائع	لدى	البنوك	وأوراق	مالية	مشتراة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	البيع	
)7,9()9,2(771,4قروض	وسلفيات

)37,0()27,8(2581,6أوراق	مالية	استثمارية
6290,2)38,4()46,3(

الخصوم املالية
)0,5()0,4(4923,6ودائع	وأورق	مالية	مباعة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء	

)0,7(890,46,7تمويالت	ألجل	أولية
5814,06,3)1,2(
12104,2)32,1()47,5(

لم	يحتسب	أي	جزء	غير	فعال	من	معامالت	تغطية	مخاطر	القيمة	العادلة	أو	مخاطر	التدفق	النقدي	في	بيان	الدخل	املوحد	للسنة	املنتهية	في	 	
31	ديسمبر	2016	أو	للسنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2015.

تم	تصفية	بعض	معامالت	تغطية	مخاطر	التدفق	النقدي	خالل	السنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2009.	يتم	إدراج	األرباح	املحققة	في	بيان	 	
الدخل	املوحد	على	فترات	املعامالت	األصلية	حتى	السنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2015.
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التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

األدوات املالية املرتبطة باالئتمان  -32
للوفاء	 مصممة	 وهي	 الطلب،	 تحت	 وائتمان	 ضمان	 وخطابات	 قروض	 بتقديم	 التزامات	 على	 باالئتمان	 املرتبطة	 املالية	 األدوات	 تشتمل	 	
باالحتياجات	املالية	للعمالء.	إن	مخاطر	االئتمان	لهذه	الصفقات	عمومًا	تقل	عن	املبالغ	املتعاقد	عليها.	ويظهر	الجدول	التالي	املبالغ	االفتراضية	
األساسية	لعناصر	االئتمان	املحتملة	ومخاطر	االلتزام	املوزونة	لكل	منها	محسوبة	وفق	توجيهات	مالءة	رأس	املال	الصادرة	عن	لجنة	بازل	3 

لإلشراف	على	البنوك:
 

املبلغ 
األساسي 
االفتراضي

 2016/12/31
مخاطـر 

االلتـزام 
املوزونة

املبلغ	
األساسي	
االفتراضي

 2015/12/31
مخاطـر	
االلتـزام	
املوزونة

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

627,1619,3618,5545,3بدائل	االئتمان	املباشر
2009,9773,21950,1767,4عناصر	محتملة	مرتبطة	باملعامالت

 التزامات	محتملة	مرتبطة	باملتاجرة	ذاتية	التسييل	
442,879,4307,174,5وقصيرة	األجل

التزامات	وتشمل	قروض	غير	مسحوبة	والتزامات	اكتتاب	
1216,8526,11586,7602,1إلصدار	سندات	وتسهيالت	مدورة

4296,61998,04462,41989,3

يمكن	سحب	االلتزامات	حسب	الطلب. 	

اشتملت	بدائل	االئتمان	املباشر	في	31	ديسمبر	2016	على	ضمانات	مالية	قيمتها	403,5	مليون	دوالر	أمريكي	)2015: 508,2	مليون	دوالر	 	
أمريكي(.	يمكن	سحب	الضمانات	املالية	عند	الطلب.

إن	املبالغ	االفتراضية	األساسية	املشار	إليها	أعاله	تسجل	بقيمتها	اإلجمالية	قبل	تطبيق	معايير	تخفيض	املخاطر،	مثل	الضمانات	النقدية	 	
والتعويضات.	في	31	ديسمبر	2016	بلغ	حجم	هذه	الضمانات	والضمانات	األخرى	عالية	الجودة	املتعلقة	باألدوات	املالية	ذات	الصلة	باالئتمان	

316,0	مليون	دوالر	أمريكي	)2015: 569,1	مليون	دوالر	أمريكي(.

االلتزامات املحتملة  - 33
التابعة	له	تنظر	أمام	املحاكم	في	مناطق	مختلفة.	هذه	القضايا	مرتبطة	بمطالبات	من	 هناك	عدد	من	القضايا	متعلقة	بالبنك	والشركات	 	
وبناًء	على	مشورة	 بعد	مراجعة	املطالبات	املعلقة	ضد	شركات	املجموعة	 االعتيادية.	 أعمالها	 نتجت	ضمن	 قبل	وعلى	شركات	املجموعة	
املستشارين	القانونين	بهذا	الخصوص،	يرى	مجلس	إدارة	البنك	إن	نتائج	تلك	املطالبات	سوف	لن	يكون	لها	تأثير	سلبي	جوهري	على	املركز	

املالي	للمجموعة.

مالءة رأس املال  - 34
قامت	املجموعة	بتطبيق	إطار	بازل	3	ملالءة	رأس	املال	ابتداء	من	1	يناير	2015.	أصبحت	إرشادات	مصرف	البحرين	املركزي	ملبادئ	بازل	3  	
سارية	املفعول	بدءًا	من	1	يناير	2015	كإطار	عام	لتنفيذ	مبادئ	لجنة	بازل	للرقابة	املصرفية	)لجنة	بازل(	إطار	بازل	3	ملالءة	رأس	املال	للبنوك	
املؤسسة	في	مملكة	البحرين.	إلتزمت	املجموعة	بجميع	متطلبات	رأس	املال	املفروضة	خارجيًا	خالل	السنتين	املنتهيتين	في	31	ديسمبر	

2016	و31	ديسمبر	2015.
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مالءة رأس املال )تتمة(  - 34
كانت	نسبة	مخاطر	األصول	التي	احتسبت	وفقًا	إلرشادات	مصرف	البحرين	املركزي	عبر	بازل	3	كالتالي:- 	

2016/12/312015/12/31
مليون 

دوالر أمريكي
مليون	

دوالر	أمريكي

قاعدة رأس املال التنظيمي
الفئة	األولى	لرأس	املال:-
2357,42431,0إجمالي	حقوق	امللكية

)13,0(-تسويات	الفئة	األولى	لرأس	املال
2357,42418,0الفئة	األولى	لرأس	املال
الفئة	الثانية	لرأس	املال:-

165,5137,7املرحلة	1	واملرحلة	2	)2015:	مخصصات	قروض	غير	محددة(
165,5137,7الفئة	الثانية	لرأس	املال

2522,92555,7مجموع قاعدة رأس املال النظامية

املبلغ 
األصلي 

االفتراضي

مخاطر 
االلتزام 

املـــوزونة

املبلغ	
األصلي	
االفتراضي

مخاطر	
االلتزام	
املـــوزونة

مليون 
دوالر أمريكي

مليون 
دوالر أمريكي

مليون	
دوالر	أمريكي

مليون	
دوالر	أمريكي

مخاطر االلتزام املوزونة
مخاطر	االئتمان

عناصر	املركز	املالي:-
3095,082,94309,7102,2نقد	وأصول	سائلة	أخرى

635,03,81835,014,4أوراق	مالية	مشتراة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	البيع
4715,3985,34402,9898,9ودائع	لدى	البنوك

4066,41265,83884,51318,1استثمارات	أوراق	مالية
9745,19322,99161,48797,8قـروض	وسـلف

388,2497,3354,1377,5أصول	أخـرى	باستثناء	البنود	املتعلقة	باملشتقات
12158,011508,9

نة	في	املركز	املالي:- عناصر	غير	مضمَّ
4296,61998,04462,31989,3عناصر	محتملة	مرتبطة	باالئتمان
9230,382,210737,1130,1عناصر	مرتبطة	بالصرف	األجنبي
16592,3110,614333,98,3عناصر	مرتبطة	باملشتقات

-52,2-98,6عقود	السلع
30,2-21,6-مخاطر	أطراف	اتفاقيات	إعادة	الشراء

2212,42157,9
14370,413666,8مخاطر االلتزام االئتماني املوزونة

مخاطر	السوق
27,185,9مخاطر	السوق	العامة
43,853,9مخاطر	السوق	الخاصة
70,9139,8مخاطر السوق املوزونة

مخاطر	التشغيل
578,5570,3مخاطر التشغيل املوزونة

15019,814376,9مجموع مخاطر االلتزامات املوزونة

16,8%15,7%نسبة مخاطر أصول الفئة 1
17,8%16,8%مجموع نسبة مخاطر األصول
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مالءة رأس املال )تتمة(  - 34
لغرض	السلطات	اإلشرافية	بازل	3،	تبنت	املجموعة	مبدئيًا	الطريقة	املعيارية	ملخاطر	االئتمان،	على	النحو	املنصوص	عليه	من	قبل	مصرف	 	
البحرين	املركزي	للبنوك	املؤسسة	في	مملكة	البحرين.	بالنسبة	ملخاطر	السوق	فإن	املجموعة	تستخدم	طريقة	النموذج	الداخلي.	تبنى	بنك	

الخليج	الدولي	الطريقة	املتعارفة	املوحدة	لتحديد	متطلبات	رأس	املال	ملخاطر	التشغيل.

وفقًا	إلرشادات	مصرف	البحرين	املركزي	بخصوص	مالءة	رأس	املال،	فإن	األرباح	والخسائر	الناتجه	من	إعادة	تقييم	صفقات	مشتقات	تغطية	 	
تقييم	 إعادة	 الناتجه	من	 والخسائر	 األرباح	 يتم	تضمين	 يتم	 بينما	 املال،	 لرأس	 األولى	 الفئة	 استبعادها	من	 النقدي	قد	تم	 التدفق	 مخاطر	

استثمارات	أسهم	حقوق	امللكية	املصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	ضمن	الفئة	األولى	من	رأس	املال.

القيمة	املعرضة	للمخاطر.	تم	أخذ	موافقة	 العامة	باستخدام	نموذج	 احتياجاتها	من	رأس	املال	ملواجهة	مخاطر	السوق	 تحتسب	املجموعة	 	
السلطة	الرقابية	للبنك	)مصرف	البحرين	املركزي(	باستخدام	النموذج	الداخلي	الحتساب	احتياجات	رأس	املال	ملواجهة	مخاطر	السوق	العامة.	
 :2015( 	3,0 بواقع	 حدد	 للمجموعة	 الداخلي	 النموذج	 بواسطة	 املحتسبة	 للمخاطر	 املعرضة	 القيمة	 لتطبيق	 املستخدم	 املضاعف	 العامل	
3,0(	بواسطة	مصرف	البحرين	املركزي،	ممثال	الحد	التنظيمي	األدنى.	يتضمن	إطار	مخاطر	السوق	ملصرف	البحرين	املركزي	مقاييس	مثل	

املقياس	املضغوط	للقيمة	املعرضة	للمخاطر	لحساب	متطلبات	رأس	املال	التنظيمي.

تم	احتساب	القيمة	املعرضة	للمخاطر	على	أساس	مستوى	من	الثقة	بنسبة	99	باملائة،	وفترة	احتفاظ	قدرها	عشرة	أيام،	واستخدام	البيانات	 	
التاريخية	غير	املوزونة	ملدة	االثني	عشر	شهرًا	السابقة	والصادرة	عن	السلطات	اإلشرافية	بخصوص	مصفوفة	البيانات.	لقد	تم	استبعاد	العالقة	
املتبادلة	بين	مختلف	فئات	املخاطر،	وتم	ضم	االضافات	املطلوبة	املتعلقة	باملخاطر	العامة.	وجرى	مضاعفة	مقياس	مخاطر	السوق	الذي	تم	
احتسابه	بـ	12,5	ويحل	محل	ذلك	الحد	األدنى	لنسبة	رأس	املال	املطلوبة	وهي	8	باملائة	وذلك	من	أجل	التوصل	إلى	مخاطر	االلتزام	السوقية	

املوزونة	على	أساس	يتطابق	مع	مخاطر	االلتزام	االئتماني	املوزونة.

تحتسب	املجموعة	متطلبات	رأس	املال	ملخاطر	التشغيل	وفقًا	للطريقة	املتعارفة.	يتم	احتساب	متطلبات	رأس	املال	اإلشرافية	ملخاطر	 	
التشغيل	بتطبيق	مجموعة	من	نطاق	معامالت	بيتا	تتراوح	من	12	باملائة	إلى	18	باملائة	على	متوسط	اإليرادات	للسنوات	املالية	الثالثة	

املنصرمة	لكل	من	خطوط	العمل	الثمانية	املعرفة.

أموال تحت اإلدارة  -35
تقوم	املجموعة	بإدارة	أنشطة	استثمارية	وأنشطة	أمانة	بالنيابة	عن	العمالء.	أن	األصول	املحتفظ	بها	بصفة	الوكالة	أو	األمانة	ليست	أصواًل	 	
مملوكة	من	قبل	املجموعة	وبالتالي	لم	يتم	احتسابها	في	البيانات	املالية	املوحدة.	بلغ	إجمالي	تلك	األموال	في	31	ديسمبر	2016	مبلغ	

13030,4	مليون	دوالر	أمريكي	)2015: 12406,5	مليون	دوالر	أمريكي(.

تعمل	املجموعة	كمدير	لصندوق	استثماري	يدعى	صندوق	فرص	األسواق	الناشئة.	وبصفتها	مدير	الصندوق،	تستحق	املجموعة	رسوم	أداء	 	
وإدارة.	تحتفظ	املجموعة	باستثمار	في	هذا	الصندوق.

الحصة	 إجمالي	 وتبلغ	 سبب.	 وبدون	 صندوق،	 كمدير	 منصبها	 من	 املجموعة	 إلزاحة	 بسيطة	 بأغلبية	 التصويت	 املستثمرون	 يستطيع	 	
االقتصادية	للمجموعة	أقل	من	20	باملائة.	نتيجة	لذلك،	خلصت	املجموعة	إلى	أنها	في	هذه	الحالة	تعمل	كوكيل	للمستثمرين	وبالتالي	لم	تقم	

بتوحيد	البيانات	املالية	للصندوق	مع	املجموعة.

التعرض	األقصى	للخسارة	يساوي	القيمة	الدفترية	لألوراق	املالية	املتداولة،	والتي	بلغت	48,5	مليون	دوالر	أمريكي	كما	في	31	ديسمبر	 	
2016	)2015: 46,4	مليون	دوالر	أمريكي(.

معامالت مع أطراف ذوي عالقة  -36
املجموعة	مملوكة	من	قبل	دول	مجلس	التعاون	الخليجي	الست،	مع	امتالك	صندوق	االستثمارات	العامة	لغالبية	أسهم	املجموعة	)97,2  	
باملائة(.	صندوق	االستثمارات	العامة	هو	الجهة	االستثمارية	التابعة	لوزارة	املالية	في	اململكة	العربية	السعودية.	لم	يكن	هناك	أي	معامالت	
فردية	أو	جوهرية	بصورة	جماعية	مع	صندوق	االستثمارات	العامة	خالل	السنتين	املنتهيتين	في	31	ديسمبر	2016	أو	31	ديسمبر	2015،	عدا	

التمويالت	األولية	ألجل	املشار	إليها	في	إيضاح	رقم	16.

تتعامل	املجموعة	مع	مؤسسات	عدة	تسيطر	عليها،	أو	تسيطر	عليها	بصورة	مشتركة،	أو	لها	تأثير	جوهري	من	قبل	حكومات	دول	مجلس	 	
التعاون	الست.	تتم	هذه	املعامالت	في	السياق	الطبيعي	لعمل	املجموعة	وبشروط	مماثلة	لتلك	املعمول	بها	مع	مؤسسات	غير	حكومية.

معامالت	املجموعة	مع	أطراف	ذوي	عالقة	مقتصرة	على	مكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وأعضاء	اإلدارة	التنفيذيين. 	
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معامالت مع أطراف ذوي عالقة )تتمة(  -36
كانت	تعويضات	موظفي	اإلدارة	الرئيسيين	كما	يلي:-  

20162015
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

9,28,1منافع	املوظفين	قصيرة	األجل
0,80,5منافع	ما	بعد	الخدمة	للموظفين

10,08,6

يتكون	أعضاء	اإلدارة	الرئيسيين	من	أعضاء	مجلس	اإلدارة	والرئيس	التنفيذي	للمجموعة	واملدراء	التنفيذيين	للمجموعة. 	

منافع	ما	بعد	الخدمة	للموظفين	تشمل	أساسًا	التعويضات	املدفوعة	للمتقاعدين	أو	املستقيلين	من	خدمة	املجموعة. 	

القيمة العادلة لألدوات املالية  -37
يتم	تسجيل	األدوات	املالية	للمجموعة	بشكل	أساسي	وفقًا	لطريقة	التكلفة	التاريخية	ما	عدا	األوراق	املالية	املتداولة،	واستثمارات	أسهم	 	
حقوق	امللكية	وأدوات	املشتقات	املالية،	والتي	يتم	احتسابها	بالقيمة	العادلة.	القيمة	العادلة	تمثل	املبلغ	الذي	يمكن	به	مبادلة	األصـل	
أو	تسوية	االلتزام	في	صفقة	تجــري	بين	أطراف	لديهم	اإلملام	والرغبة	بتحقيق	ذلك	بشكل	مستقل	بتاريخ	القياس.	لذلك	يمكن	أن	تظهر	
فروقات	بين	القيم	الدفترية	وفقًا	لطريقة	التكلفة	التاريخية	وتقديرات	القيمة	العادلة.	ويستند	تعريف	القيمة	العادلة	إلى	افتراض	أن	املجموعة	
منشأة	مستمرة	ال	توجد	لديها	نية	أو	متطلبات	للتقليص	املادي	لنطاق	عملياتها	أو	تلتزم	في	صفقة	بشروط	مغايرة	لذلك.	إن	الطرق	التي	
تحظى	بقبول	عام	في	تحديد	القيمة	العادلة	تشتمل	على	الرجوع	إلى	األسعار	املعروضة	في	السوق	)مستوى	القياس	1(،	أو	إلى	التسعير	
السائد	لألدوات	املالية	املشابهة	)مستوى	القياس	2(،	وإلى	استخدام	مدخالت	غير	قابلة	للرصد	في	أساليب	التقدير	مثل	تحليل	التدفق	

النقدي	بسعر	مخصوم	)مستوى	القياس	3(.

فيما	يلي	طرق	التقييم	املطبقة:- 	

األوراق املالية املتداولة  1-37
استندت	القيمة	العادلة	لألوراق	املالية	املتداولة	إلى	األسعار	املعروضة	في	السوق	)املستوى	1(،	أو	تقنيات	التقييم	)املستوى	2	أو	3(. 	

األوراق املالية االستثمارية  2-37
استندت	القيمة	العادلة	الستثمارات	أسهم	حقوق	امللكية	إلى	األسعار	املعروضة	في	السوق	)املستوى	1(،	أو	تقنيات	التقييم	)املستوى	 	

2	أو3(.	تستند	القيم	العادلة	الستثمارات	سندات	الدين	إلى	األسعار	املعروضة	في	السوق	)املستوى	1(	وتعادل	القيم	الدفترية.

القــروض والسـلفيات  3-37
القيمة	العادلة	)املستوى	2(	للقروض	بسعر	فائدة	عائم	قدرت	بشكل	أساسي	بالقيمة	الدفترية.	قدرت	القيمة	العادلة	)املستوى	3(	للقروض	 	
ضعيفة	األداء	على	أساس	املبلغ	الذي	يمكن	استرداده،	وهو	عبارة	عن	القيمة	الحالية	للتدفقات	النقدية	املستقبلية	املتوقعة	املخصومة	
ـُّدرت	القيمة	العادلة	للقروض	بسعر	الفائدة	الثابت	على	أساس	صافي	التدفق	النقدي	املخصوم	وذلك	 بسعر	الفائدة	حال	نشأة	القرض.	كذلك	ق
باستخدام	معدالت	خصم	مساوية	ملعدالت	الفائدة	السائدة	على	العمالت	للقـروض	املماثلة	من	حيث	املـدة	املتبقية	على	االستحقاق	

وجودة	االئتمان.	القيم	العادلة	)املستوى	2(	تقارب	القيم	الدفترية.

التمويـل ألجــل  4-37
احتسبت	القيمة	العادلة	للتمويل	ألجل	استنادًا	إلى	بيانات	سوقية	مرصودة،	بما	في	ذلك	أسعار	السوق	املدرجة	ألدوت	الدين	الصادرة	من	 	
مؤسسات	مالية	ذات	تقدير	مشابه	ومع	مواعيد	استحقاق	مماثلة،	أو	تقدر	على	أساس	التدفقات	النقدية	املخصومة	باستخدام	توزيعات	
القروض	ذات	مواعيد	االستحقاق	املماثلة	السائدة	حاليًا.	القيمة	العادلة	)املستوى	2(	للتمويل	ألجل	األولي	كما	في	31	ديسمبر	2016	كانت	

تعادل	القيمة	الدفترية.

نة في امليزانية العمومية 37-5 األدوات املالية األخرى امُلضمَّ
احتسبت	القيم	العادلة	ألدوات	الصرف	االجنبي	واملشتقات	املالية	استنادًا	الى	أسعار	السوق	ونماذج	تحليل	التدفق	النقدي	بسعر	مخصوم	 	
نة	في	امليزانية	العمومية	فتعادل	القيم	الدفترية	لها	تقريبًا	 أو	نماذج	خيارات	التسعير	قدر	اإلمكان.	أما	القيم	العادلة	لألدوات	األخرى	امُلضمَّ

بسبب	قصر	أجلها.

37-6 عناصر محتملة متعلقة باالئتمان
نة	في	امليزانية	العمومية	 لم	يكن	هناك	زيادة	أو	نقصان	جوهري	في	القيمة	العادلة	فيما	يتعلق	بعناصر	االئتمان	لألدوات	املالية	غير	امُلضمَّ 	
ـُظهر	 والتي	تشتمل	على	التزامات	بتمديد	االئتمان	وخطابات	االعتماد	والضمان	وذلك	نظرًا	إلى	أن	مصادر	الدخل	املستقبلي	املرتبطة	بها	ت
بشكل	مادي	الرسوم	والعموالت	التعاقدية	التي	ُضّمنت	بالفعل	في	تاريـخ	امليزانيـة	العموميـة	لعقود	مماثلة	من	حيث	طبيعة	االئتمان	وتاريخ	
احتمالية	حدوث	خسارة	وقد	تم	تضمينها	في	مخصصات	مواجهة	 تبين	 لقد	تم	عمل	مخصصات	خاصة	لصفقات	معينة	حيثما	 االستحقاق.	

انخفاض	قيمة	القروض	والسلفيات.
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التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

القيمة العادلة لألدوات املالية )تتمة(  -37

37-7 أساس التقييم
أساس	تقييم	األصول	والخصوم	املالية	املسجلة	بالقيمة	العادلة	كان	كما	يلي: 	

األسعار املدرجة
)املستوى األول(

تقييم مبني على 
بيانات سوقية 

مرصودة
)املستوى الثاني(

طرق تقييم أخرى
)املستوى الثالث(

مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

كما في 31 ديسمبر 2016
األصول	املالية:-

65,61,125,2أوراق	مالية	متداولة
75,8-175,3أوراق	مالية	استثمارية	–	حقوق	ملكية

-168,9-أدوات	مالية	مشتقة

الخصوم	املالية:-
-132,2-أدوات	مالية	مشتقة

كما	في	31	ديسمبر	2015
األصول	املالية:-

57,81,313,1أوراق	مالية	متداولة
99,5-172,4أوراق	مالية	استثمارية	–	حقوق	ملكية

-172,6-أدوات	مالية	مشتقة

الخصوم	املالية:-
-176,8-أدوات	مالية	مشتقة

تشمل	األسعار	املدرجة	األسعار	املحصلة	من	املدراء	الرئيسيين	والوسطاء	والعمالء.	تم	تقييم	األوراق	املالية	االستثمارية	باستخدام	طرق	 	
تقييم	أخرى	تتكون	من	استثمارات	األسهم	الخاصة	والتي	تم	تقييمها	باستخدام	نسبة	السعر	على	األرباح،	والسعر	على	القيمة	الدفترية	

للمنشآت	املشابهة،	وطرق	التدفقات	النقدية	املخصومة	أو	طرق	التقييم	األخرى.

خالل	السنة	املنتهية	في	31	ديسمبر	2016،	انخفضت	قيمة	األوراق	االستثمارية	التي	تم	قياسها	بطرق	تقييم	أخرى	)مستوى	القياس	3(	 	
بمبلغ	23,7	مليون	دوالر	أمريكي	)2015:	انخفاض	24,6	مليون	دوالر	أمريكي(.	يتكون	االنخفاض	بشكل	رئيسي	من	التغيرات	في	القيم	

املعرفة	والتي	تم	احتسابها	في	بيان	الدخل	الشامل.

تعزى	الزيادة	في	األوراق	املالية	املتداولة	التي	تم	قياسها	بطرق	تقييم	أخرى	)مستوى	القياس	3(	بشكل	رئيسي	بتحويل	أوراق	مالية	 	
متداولة	من	مستوى	القياس	1	إلى	مستوى	القياس	3	نتيجة	لعدم	توافر	أسعار	موثوق	بها.

لم	يكن	هناك	أي	تحويل	من	تصنيف	مستوى	القياس	3	خالل	السنتين	املنتهيتين	في	31	ديسمبر	2016	أو	31	ديسمبر	2015.	وباملثل،	لم	 	
يكن	هناك	أي	تحويل	بين	تصنيف	مستوى	القياس	1	و	2	خالل	السنتين	املنتهيتين	في	31	ديسمبر	2016	أو	31	ديسمبر	2015.

تم	تقييم	حساسية	الحركة	في	القيمة	العادلة	لألدوات	املالية	في	فئة	املستوى	3	على	أنها	غير	جوهرية	بالنسبة	للدخل	الشامل	اآلخر	أو	  
إجمالي	حقوق	امللكية.
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عائد السهم الواحد  -38
يتم	احتساب	العائد	األساسي	على	السهم	بقسمة	صافي	الدخل	املخصص	للمساهمين	على	املعدل	املوزون	لعدد	األسهم	الصادرة	خالل	 	

العام.
20162015

37,390,4صافي	الدخل	)مليون	دوالر	أمريكي(
25002500املعدل	املوزون	لعدد	األسهم	الصادرة	)مليون(

0,010,04العائد األساسي للسهم الواحد )دوالر أمريكي(

العائد	املنخفض	على	السهم	الواحد	يساوي	العائد	األساسي	على	السهم	الواحد	كما	هو	موضح	أعاله.  

الشركات التابعة الرئيسية  -39
كانت	الشركات	التابعة	الرئيسية	على	النحو	التالي:- 	

بلد الـتأسيساألنشطة الرئيسية

اململكة	املتحدةإدارة	األصولبنك	الخليج	الدولي	)اململكة	املتحدة(	املحدود
اململكة	العربية	السعوديةالخدمات	املصرفية	االستثماريةجي	آي	بي	كابيتال	للخدمات	املالية

كانت	نسبة	ملكية	املجموعة	في	الشركات	التابعة	الرئيسية	100	باملائة	في	السنتين	املنتهيتين	في	31	ديسمبر	2016	و	31	ديسمبر	2015. 	

متوسط املركز املالي املوحد  -40
كان	متوسط	املركز	املالي	املوحد	على	النحو	التالي:- 	

2016/12/312015/12/31
مليون	دوالر	أمريكيمليون دوالر أمريكي

األصول
3300,63366,1نقد	وأصول	سائلة	أخرى

937,81631,9أوراق	مالية	مشتراة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	البيع
4594,04766,6ودائع	لدى	البنوك
79,570,7أوراق	مالية	متداولة
4034,64105,5أوراق	مالية	استثمارية

9613,68798,8قروض	وسلف
497,0486,4أصول	أخرى

23057,123226,0مجموع األصول

الخصوم
2642,71616,3ودائع	من	البنوك
13406,414522,5ودائع	من	العمالء

1490,41345,8أوراق	مالية	مباعة	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء
461,5399,3خصوم	أخرى

2620,92645,0تمويل	أولي	ألجل
79,2286,6قروض	ثانوية	ألجل
20701,120815,5مجموع الخصوم
2356,02410,5حقوق امللكية

23057,123226,0مجموع الخصوم وحقوق امللكية
 



117 التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

محتويات التقرير
امللخص التنفيذي...................................................................................................... 118  
119 ................................................................................................................ إطار بازل 3  -1
الركيزة 1................................................................................................................................ 119  1-1
120 .............................................................................................................................. الركيزة 2  2-1
الركيزة 3.............................................................................................................................. 120  3-1
120 ................................................... هيكل املجموعة، إدارة املخاطر ورأس املال بصورة شاملة  -2
120 .................................................................................................................... هيكل املجموعة  1-2
121 ......................................................................................................... إدارة املخاطر ورأس املال  2-2
122 ........................................................................................................................ أنواع املخاطر  3-2
122 ............................................................................................................. املخاطر في الركيزة 1  4-2
املخاطر في الركيزة 2............................................................................................................. 125  5-2
املراقبة ورفع التقارير.............................................................................................................. 126  6-2
رأس املال التنظيمي وقاعدة رأس املال......................................................................... 126  -3
126 ........................................................................................ متطلبات رأس املال ملخاطر االئتمان  1-3
127 ......................................................................................... متطلبات رأس املال ملخاطر السوق  2-3
128 ................................................................................... متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية  3-3
قاعدة رأس املال.................................................................................................................... 128  4-3
مخاطر االئتمان - إفصاحات الركيزة 3............................................................................. 128  -4
128 .............................................................................................................. تعريف فئات التعرض  1-4
وكاالت التصنيف الخارجية........................................................................................................ 129  2-4
عرض مخاطر االئتمان بموجب اتفاقية بازل 3................................................................................ 130  3-4
التعرض االئتماني................................................................................................................... 130  4-4
انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية واملخصصات........................................................................ 134  5-4
136 ........................................................................................ التسهيالت التي انقضى أجل سدادها  6-4
مخاطر السوق - إفصاحات الركيزة 3.............................................................................. 137  -5
137 ....................................................................................................................... مخاطر السوق  1-5
نموذج القيمة املعرضة للمخاطر................................................................................................ 137  2-5
تحليل الحساسية.................................................................................................................... 139  3-5
املخاطر التشغيلية - إفصاحات الركيزة 3........................................................................ 139  -6
املخاطر التشغيلية................................................................................................................. 139  1-6
التعرضات خارج امليزانية والتوريق.................................................................................. 139  -7
االلتزامات الطارئة املتعلقة باالئتمان.......................................................................................... 140  1-7
املشتقات املالية وأدوات التعامل بالنقد األجنبي......................................................................... 140  2-7
مخاطر االئتمان للطرف املقابل.................................................................................................. 141  3-7
142 ............................................................................................................................... التوريق   4-7
143 ........................................................................... رأس املال الداخلي وأنواع مخاطر أخرى  -8
نموذج رأس املال االقتصادي.................................................................................................... 143  1-8
أنواع أخرى من املخاطر............................................................................................................ 144  2-8
نسب املالءة املالية وبنود أخرى................................................................................... 146  -9
146 ........................................................................................................... نسب مالءة رأس املال  1-9
147 .............................................................. اعتبارات بشأن عملية التقييم الداخلي ملالءة رأس املال  2-9

تقرير إدارة املخاطر 
واملالءة املالية

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016



118

امللخص التنفيذي
توضح توجيهات مصرف البحرين املركزي اإلطار العام ملالءة رأس املال بالنسبة للبنوك املرخصة في مملكة البحرين. طبق بنك الخليج الدولي 

)املجموعة( متطلبات بازل 3 في 1 يناير 2015 حسب توجيهات مصرف البحرين املركزي. 

يشمل تقرير إدارة املخاطر ومالءة رأس املال متطلبات اإلفصاح الخاصة بالركيزة 3، والتي تم بيانها من قبل مصرف البحرين املركزي بناًء على 
توجيهات الركيزة 3 الصادرة من جمعية بازل. كما يشتمل التقرير على وصف سياسات وممارسات إدارة املخاطر واملالءة املالية املتبعة في بنك 

الخليج الدولي، ويتضمن ذلك معلومات دقيقة عن معالجة مالءة رأس املال.

ألهداف تنظيمية، يتبنى بنك الخليج الدولي النهج املعياري ملخاطر االئتمان. كما يستخدم بنك الخليج الدولي نهج النماذج الداخلية ملخاطر 
السوق واألسلوب املعياري لتحديد مالءة رأس املال املطلوبة ملخاطر التشغيل. 

نسب الفئة األولى لرأس املال وإجمالي مالءة رأس املال املفصح عنها في التقرير تستوفي متطلبات الحد األدنى لرأس املال حسب توجيهات 
مصرف البحرين املركزي بناًء على إطار بازل 3. 

بلغت األصول املوزونة باملخاطر لبنك الخليج الدولي في 31 ديسمبر 2016، 15019,8 مليون دوالر أمريكي. وبلغت نسبة مخاطر االئتمان 95,7 
باملائة، مخاطر السوق 0,5 باملائة ومخاطر التشغيل 3,8 باملائة من إجمالي األصول املوزونة باملخاطر. وبلغ رأس املال من الفئة األولى ورأس 

املال التنظيمي 2357,4 مليون دوالر 2522,9 على التوالي.

في 31 ديسمبر 2016، بلغت نسبة رأس املال الفئة األولى ونسبة إجمالي مالءة رأس املال 15,7 باملائة و16,8 باملائة على التوالي. ويهدف بنك 
الخليج الدولي إلى املحافظة على نسبة لرأس املال من الفئة األولى أعلى من 10,5 باملائة، ونسبة إلجمالي مالءة رأس املال أكثر من 14 باملائة. 

يعتبر بنك الخليج الدولي إفصاحات الركيزة 3 على أنها مساهم فعال في زيادة شفافية املخاطر للصناعة املصرفية، وتكمن أهميتها على وجه 
الخصوص في ظل أوضاع السوق التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين. وعليه، فقد قدم بنك الخليج الدولي إيضاحات أكثر مما هو مطلوب 
حسب توجيهات مصرف البحرين املركزي بخصوص متطلبات الركيزة 3 بهدف تقديم مستوى شفافية مناسب وذي صلة باألطراف ذات املصلحة 

واملشاركين في السوق. 

كل األرقام املوضحة في هذا التقرير هي كما في 31 ديسمبر 2016 ما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك.

تقرير إدارة املخاطر
واملالءة املالية
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التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

إطار بازل 3  -1
يرتكز إطار عمل اتفاقية بازل 3 الصادرة عن مصرف البحرين املركزي على ثالثة عناصر، تماشيًا مع إطار عمل اتفاقية بازل 3 الصادر عن لجنة بازل،   

وهي كالتالي:-

الركيزة 1: احتساب املوجودات املوزونة باملخاطر ومتطلبات رأس املال.  -  
الركيزة 2: عملية املراجعة اإلشرافية، متضمنة عملية التقييم الداخلي ملالءة رأس املال.  -  

الركيزة 3: اإلفصاح عن إدارة املخاطر واملعلومات حول مالءة رأس املال.   -  

الركيزة 1  1-1
توضح الركيزة 1 أسس احتساب نسبة مالءة رأس املال التنظيمي. وتبين الركيزة 1 تعريف واحتساب املوجودات املوزونة باملخاطر وأساس   
املوزونة  املوجودات  مجموع  على  التنظيمي  املال  رأس  بقسمة  املال  رأس  مالءة  نسبة  احتساب  يتم  التنظيمي.  املال  رأس  احتساب 

باملخاطر.

مع ظهور الركيزة 2، سيقوم مصرف البحرين املركزي بتطبيق نسبة كحد أدنى تخصص لكل مؤسسة مالية بصفة منفردة، كما هو موضح   
بالتفصيل في القسم الخاص بالركيزة 2 من هذا التقرير. كما في 31 ديسمبر 2016، وفي انتظار انتهاء مصرف البحرين املركزي من توجيهاته 
بخصوص الركيزة 2، يجب على جميع البنوك املرخصة في البحرين االحتفاظ بنسبة مالءة لرأس املال ال تقل عن 12,5 باملائة ونسبة مستوى 

1 قدرها 10,5 باملائة. 

في حالة انخفاض نسبة مالءة رأس املال عن 12,5 باملائة، فإنه يطلب إعداد تقرير تحوطي إضافي ووضع خطة عمل رسمية توضح التدابير   
الواجب اتخاذها إلعادة نسبة مالءة رأس املال إلى ما فوق املعدل املطلوب، وإرسالها إلى مصرف البحرين املركزي.

يلخص الجدول أدناه األساليب املتاحة الحتساب املوجودات املوزونة باملخاطر لكل نوع من أنواع املخاطر وفقًا إلطار عمل اتفاقية بازل 3   
الصادر عن مصرف البحرين املركزي:-

األساليب املتاحة لتحديد متطلبات رأس املال التنظيمي
املخاطر التشغيليةمخاطر السوقمخاطر االئتمان

أسلوب املؤشر األساسياألسلوب املعيارياألسلوب املعياري
األسلوب املعياريأسلوب النماذج الداخلية

فيما يلي بيان باألساليب املطبقة من قبل بنك الخليج الدولي لكل نوع من أنواع املخاطر:-  

مخاطر االئتمان أ( 
ألغراض تقديم التقارير التنظيمية، يستخدم بنك الخليج الدولي األسلوب املعياري ملخاطر االئتمان.   

يتم تحديد املوجودات املوزونة باملخاطر بضرب التعرض للمخاطر في معامل مخاطر مرجح حسب نوع العميل وتصنيفه الخارجي متى ما كان   
ذلك متوفرًا. 

مخاطر السوق  ب( 
بناًء على متطلبات رأس املال التنظيمي ملخاطر السوق، يستخدم بنك الخليج الدولي أسلوب النموذج الداخلي على أساس نموذج القيمة   
املعرضة للمخاطر. إن استخدام أسلوب النموذج الداخلي الحتساب رأس املال التنظيمي ملخاطر السوق قد تم اعتماده من قبل مصرف 

البحرين املركزي.

املخاطر التشغيلية  ج( 
بناًء على إطار مصرف البحرين املركزي ملالءة رأس املال حسب بازل 3، يطلب من جميع البنوك املؤسسة في مملكة البحرين تطبيق   
أسلوب املؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية، ما لم يتم الحصول على موافقة مصرف البحرين املركزي الستخدام األسلوب املعياري. ال 
تسمح توجيهات مصرف البحرين املركزي بخصوص بازل 3 باستخدام أسلوب املقاييس املتقدمة للمخاطر التشغيلية. اعتمد مصرف البحرين 
املركزي استخدام أسلوب املؤشر األساسي الحتساب رأس املال التنظيمي للمخاطر التشغيلية. حيث يتم احتساب التعرضات املوزونة 
للمخاطر ومتطلبات رأس املال التنظيمي بتطبيق معامل ألفا بنسبة 15 باملائة ملتوسط إجمالي الدخل للسنوات املالية الثالث السابقة. 

حسب األسلوب املعياري، يتم احتساب رأس املال التنظيمي بناًء على مدى معامل بيتا بين 12 باملائة و18 باملائة، تطبق على متوسط   
الدخل اإلجمالي للسنوات املالية الثالث املاضية لكل من ثمانية خطوط عمل يتم تحديدها مسبقًا.
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إطار بازل 3 )تتمة(  -1

الركيزة 2  2-1
تحدد الركيزة 2 عملية املراجعة اإلشرافية إلطار عمل إدارة مخاطر املؤسسة وفي نهاية املطاف مالءة رأسمالها.   

بموجب توجيهات مصرف البحرين املركزي للعنصر 2، يتم تقييم كل بنك على حدة ويحدد له نسبة مالءة رأس مال خاص به كحد أدنى. لم   
يبدأ مصرف البحرين املركزي عملية التقييم بعد والتي ستمكن من تحديد حد أدنى كنسبة ملالءة رأس املال حسب وسياسة إدارة املخاطر 
في البنك. وإلى أن تكتمل عملية التقييم يجب على جميع البنوك املرخصة في البحرين االحتفاظ بنسبة مالءة لرأس املال ال تقل عن 12,5 

باملائة ونسبة مستوى 1 قدرها 10,5 باملائة. 

تشتمل الركيزة 2 على عمليتين:-  

عملية التقييم الداخلي ملالءة رأس املال؛ و  -  
عملية املراجعة اإلشرافية والتقييم.  -  

تشتمل عملية التقييم الداخلي ملالءة رأس املال على مراجعة وتقييم إدارة املخاطر ورأس مال ذي صلة باملخاطر التي يتعرض لها البنك.   
قام بنك الخليج الدولي بتحديد رأسماله حول إطار رأسماله االقتصادي والذي صمم لضمان توفر مصادر رأسمال كافية ملقابلة املتطلبات 
التنظيمية والداخلية، حتى في أوقات الضغوط االقتصادية أو املالية. تتناول عملية التقييم جميع عناصر إدارة مخاطر بنك الخليج الدولي من 

اإلدارة اليومية للمخاطر الجوهرية إلى إدارة رأس املال االستراتيجي للمجموعة. 

وحوكمة  الداخلية  الرقابة  وتقييم  املجموعة  رأسمال  إلدارة  املركزي  البحرين  مصرف  مراجعة  والتقييم  اإلشرافية  املراجعة  عملية  تمثل   
الشركات. تم تصميم عملية املراجعة اإلشرافية والتقييم للتأكد من أن املؤسسات تقوم بتحديد مخاطرها الجوهرية وتخصيص رأسمال 

كاٍف وتوظيف عمليات إدارية كافية لدعم إدارة مثل هذه املخاطر. 

كما تقوم عملية املراجعة اإلشرافية والتقييم بتشجيع املؤسسات لتطوير وتطبيق تقنيات إدارة مخاطر متقدمة، لقياس ومراقبة املخاطر   
باإلضافة إلى مخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية التي تمت معالجتها ضمن إطار العمل األساسي للعنصر 1. األنواع األخرى 
من املخاطر التي لم يتم تغطيتها ضمن عملية الحد األدنى ملتطلبات رأس املال في الركيزة 1 تتضمن مخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة 
في املحفظة املصرفية ومخاطر األعمال ومخاطر التركيز. لقد تم تغطية هذه املخاطر إما عن طريق رأس املال أو إدارة املخاطر أو عمليات 

التخفيف من آثارها بموجب الركيزة 2.

الركيزة 3  3-1
بناًء على إطار مصرف البحرين املركزي الخاص ببازل 3، توضح الركيزة 3 كيف، متى، وفي أي مستوى يجب اإلفصاح عن معلومات املؤسسة   

الخاصة بإدارة املخاطر واملالءة املالية.

تشتمل اإلفصاحات على معلومات مفصلة نوعًا وكمًا. ويتمثل الغرض من متطلبات إفصاحات الركيزة 3 في استكمال الركيزتين األوليتين   
وعملية املراجعة اإلشرافية املرتبطة بهما. كما أن اإلفصاحات مصممة لتمكين األطراف املعنية ومشاركي السوق من تقييم درجة قبول 

املؤسسة للمخاطر وتعرضات املخاطر، ولتشجيع جميع البنوك من خالل ضغوط السوق، للتحرك تجاه أساليب أكثر تقدمًا إلدارة مخاطرها. 

بموجب األنظمة الحالية، يطلب إفصاح جزئي يتألف أساسًا من التحليلي الكمي خالل إعداد التقارير نصف السنوية، بينما يفرض اإلفصاح   
الكامل ليتوافق مع تقارير نهاية السنة املالية.

في هذا التقرير، فإن إفصاحات بنك الخليج الدولي تتعدي الحد األدنى املطلوب تنظيميًا، وتوفر إفصاحات عن املخاطر التي يتعرض لها البنك،   
على مستوى العناصر داخل وخارج امليزانية. إن اإلفصاحات الواردة في هذا التقرير إضافة إلى البيانات املالية املجمعة تم إعدادها بناًء على 

اإلفصاحات املبينة في املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 

هيكل املجموعة، إدارة املخاطر ورأس املال بصورة شاملة  -2
يوضح هذا القسم من التقرير قواعد التوحيد وقاعدة رأس املال لبنك الخليج الدولي كما تم احتسابه بناًء على توجيهات الركيزة 1، ويقدم   

وصفًا للقواعد والسياسات املتبعة إلدارة املخاطر ورأس املال. 

هيكل املجموعة  1-2
يتم إعداد ونشر القوائم املالية للمجموعة على أساس التوحيد الكامل، مع توحيد جميع الشركات التابعة لها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد   
التقارير املالية. ألغراض مالءة رأس املال، يتم تضمين جميع الشركات التابعة في هيكل مجموعة بنك الخليج الدولي بي. إس. سي. ومع 

ذلك، فإن منهجية مالءة رأس املال الصادرة عن مصرف البحرين املركزي تستوعب كاًل من شكلي التوحيد االعتيادي والتجميعي.
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هيكل املجموعة )تتمة(  1-2
بناًء على إطار مصرف البحرين املركزي ملالءة رأس املال، فإن تقارير الشركات التابعة املعدة تحت بازل 3 في دول أخرى، يمكن أن يتم   
إعدادها، حسب اختيار البنك، بناًء على إطار بازل 3 في تلك الدول بداًل من توجيهات مصرف البحرين املركزي. بناًء على هذه الطريقة في 
التجميع والتوحيد، فإن األصول املوزونة باملخاطر للشركات التابعة يتم توحيدها مع بقية األصول للمجموعة حسب التوجيهات التنظيمية 

لتلك الشركات فيما يختص بتحديد إجمالي األصول املوزونة باملخاطر للمجموعة. 

إن بنك الخليج الدولي الشركة التابعة، )اململكة املتحدة( املحدود، وهي الشركة التابعة الرئيسية لبنك الخليج الدولي، تراقب من قبل   
هيئة السلوك املالي وهيئة الرقابة التحوطية للمملكة املتحدة، وقد قامت باحتساب أصولها املوزونة للمخاطر حسب توجيهات هيئة الرقابة 

التحوطية. 

فيما يلي بيان بالشركات التابعة الرئيسية وأسس التوحيد لغرض مالءة رأس املال:-  

أسس التوحيدامللكيةاملنطقةالشركة التابعة
تجميع100%اململكة املتحدةبنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( املحدود

توحيد كامل100%اململكة العربية السعوديةجي آي بي كابيتال

ال يتم معاملة أي استثمار في الشركات التابعة كخصم من رأس املال التنظيمي للمجموعة.   

إدارة املخاطر ورأس املال  2-2
املخاطر  إدارة  املخاطر من خالل دعم مجموعة شاملة من سياسات  التعامل مع  بنهج حصيف ومنضبط في  الدولي  الخليج  بنك  يحتفظ   
والعمل  والتدريب،  التقنية  في  واالستثمار  املناسبة،  املهارات  ذوي  مهنيًا  املؤهلين  األشخاص  وتوظيف  االئتمان،  وحدود  والعمليات 
بنشاط على تعزيز ثقافة اإلدارة السليمة للمخاطر على جميع املستويات. ومن املبادئ الرئيسية لهذه الثقافة الفصل الواضح بين الواجبات 
واملسئوليات بين املوظفين املسئولين عن جلب األعمال واملوظفين الذين يقومون بإعداد تلك األعمال. إن إدارة مخاطر املجموعة تستند 

إلى قدرتها على تحديد وقياس وتجميع وإدارة مختلف أنواع املخاطر التي تواجهها.

قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة املجلس لسياسة املخاطر، من بين أعضائه، ملراجعة أنشطة املخاطر التي تقوم بها املجموعة ورفع تقاريرها   
إلى مجلس اإلدارة بهذا الخصوص. تقع املسئولية النهائية عن وضع سياسات املخاطر الشاملة ودرجة القبول التي يعتمدها املجلس، بما في 
ذلك املسئولية عن تحديد أهداف نسبة رأس املال، على مجلس اإلدارة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة املخاطر العامة للمجموعة والتعرض 

ملخاطر كبيرة باإلضافة إلى سياسات املخاطر الرئيسية للمجموعة وعملياتها وضوابطها.

تتولى لجنة اإلدارة، التي يرأسها الرئيس التنفيذي، املسئولية الرئيسية عن فرض السياسات واألنشطة املتعلقة باملخاطر ضمن حدود القبول   
التي يحددها املجلس. تقوم لجنة املخاطر باملجموعة بمساعدة لجنة اإلدارة في أداء مهامها املتعلقة باملخاطر.

تقوم لجنة املخاطر باملجموعة، برئاسة رئيس إدارة املخاطر والتي تتألف من كبار املهنيين في املخاطر باملجموعة، بتقديم منتدى ملراجعة   
واعتماد املنتجات الجديدة ومنهجيات قياس املخاطر وعمليات مراقبة املخاطر. كما تقوم لجنة املخاطر باملجموعة بمراجعة كافة السياسات 
األصول  أنشطة  املالي، عرضًا الستعراض  يرأسها املدير  التي  والخصوم،  األصول  لجنة  اإلدارة. وتقدم  لجنة  تتطلب موافقة  التي  والحدود 
والخصوم داخل بنك الخليج الدولي. كما أنها تقوم بتنسيق مهام األصول والخصوم وتعمل كحلقة وصل بين مصادر التمويل واالستخدام 

في مختلف مجاالت العمل.

من منظور تنظيمي، يتم تسهيل عملية إدارة املخاطر من خالل مجموعة من الوظائف املستقلة التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى اإلدارة   
العليا. وتشمل هذه الوظائف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية والرقابة املالية والتدقيق الداخلي. هذا النهج متعدد 

األوجه يساعد على توفير إدارة فعالة للمخاطر من خالل تحديد وقياس ورصد املخاطر من منظور متعدد الزوايا. 

إن التدقيق الداخلي هو املسؤول عن تنفيذ برنامج عمل قائم على أساس املخاطر ومصمم لتوفير ضمانات بأن األصول محمية. ويشمل ذلك   
ضمان وجود الضوابط الالزمة وأنها تعمل بفعالية وفقًا لسياسات وإجراءات املجموعة والقوانين واألنظمة. تتضمن املهام التي تقوم بها إدارة 
التدقيق الداخلي تقديم ضمانات حول فعالية وظائف إدارة املخاطر، وكذلك الضوابط التي تديرها وحدات العمل. تقوم لجنة التدقيق التابعة 

ملجلس اإلدارة باعتماد خطة التدقيق السنوية، كما تتلقى تقارير منتظمة عن نتائج أعمال التدقيق.
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تتمثل سياسة املجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة املستثمرين والدائنين والسوق، والحفاظ على تطوير   
العمل في املستقبل. تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال وإجراء تعديالت على الهيكل مع األخذ بعين االعتبار التغيرات االقتصادية 

والخطط االستراتيجية لألعمال. ويمكن تعديل هيكل رأس املال من خالل توزيعات األرباح أو إصدار أسهم جديدة.

املال  ورأس  املال  رأس  مالءة  تقارير  إعداد  املال  رأس  تخطيط  ويتضمن  املال.  لرأس  التخطيط  عملية  عن  املسئول  هو  املالي  املدير   
االقتصادي وتقدير املعامل، أي تقدير احتماالت التخلف عن السداد وتقديرات خسائر السداد املعطاة والتي تستخدم في احتساب رأس املال 

االقتصادي. واملدير املالي مسئول أيضا عن إطار إدارة امليزانية العمومية. 

ويوضح الجدول أدناه هيكل إدارة املخاطر وإدارة رأس املال:-  

مجلس اإلدارة
لجنة سياسة املخاطرلجنة التدقيق

الرئيس التنفيذي
لجنة اإلدارة

)الرئيس: الرئيس التنفيذي(
لجنة املخاطر للمجموعة
)الرئيس: مدير املخاطر(

لجنة األصول والخصوم
)الرئيس: املدير املالي(

جدول يوضح مسئوليات إدارة املخاطر والسيولة وإدارة رأس املال:-  

الرئيس التنفيذي
مدير املخاطراملدير املالي

إطار امليزانية العمومية
إطار رأس املال

إطار إدارة املخاطر والسياسات
إدارة االئتمان على مستوى املجموعة

مخاطر االئتمان
مخاطر السوق

املخاطر التشغيلية
مخاطر السيولة

أنواع املخاطر  3-2
هذه  السيولة.  ومخاطر  التشغيلية  واملخاطر  والسوق  االئتمان  مخاطر  في  املجموعة  أعمال  بأنشطة  املرتبطة  الرئيسية  املخاطر  تتمثل   
املخاطر مع التعليق على الطريقة التي تتم بها إدارة املخاطر والسيطرة عليها مبينة في األقسام التالية، وذلك استنادًا إلى عناصر بازل 3 

التي يتم فيها التعامل مع املخاطر.

املخاطر في الركيزة 1  4-2
السوق واملخاطر  االئتمان ومخاطر  التنظيمي، وتبين ثالثة مخاطر محددة: مخاطر  رأس املال  1 األساس لحساب متطلبات  الركيزة  تمثل   

التشغيلية.

مخاطر االئتمان أ( 
مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز العميل أو الطرف املقابل أو مصدر األوراق املالية أو األدوات املالية األخرى عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية   
مما يتسبب في خسارة املجموعة من حيث التدفقات النقدية أو القيمة السوقية. تعتبر مخاطر االئتمان أكثر املخاطر السائدة التي تواجه 
املجموعة في أنشطتها املصرفية واالستثمارية ونشاط الخزينة سواء داخل أو خارج امليزانية العمومية. حيثما كان ذلك مناسبا، تسعى 

املجموعة للحد من تعرضها ملخاطر االئتمان باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل تشمل، على سبيل املثال ال الحصر، التالي:-

الدخول في اتفاقيات معاوضة مع األطراف املقابلة التي تسمح بمقاصة الذمم املدينة والدائنة  -  
الحصول على ضمانات  -  

السعي للحصول على ضمانات من طرف ثالث اللتزامات الطرف املقابل  -  
فرض قيود وعهود على املقترضين  -  
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املخاطر في الركيزة 1 )يتبع(  4-2

مخاطر االئتمان )يتبع( أ( 
املوافقة على مقترح  ائتمانية محددة بشكل جيد. قبل  وإجراءات  االئتمان بشكل فعال ومراقبة دقيقة وفقًا لسياسات  إدارة مخاطر  تتم   
االئتمان، يتم إجراء تقييم مفصل ملخاطر االئتمان يتضمن تحلياًل للوضع املالي للمدين ووضع السوق وبيئة األعمال ومدى جودة اإلدارة. 
االئتمانية وشروط وأحكام  قرار املوافقة  يؤثر على  االئتمان لكل طرف مقابل مما  داخليًا ملخاطر  تقييم املخاطر، تصنيفًا  تتضمن عملية 
املعاملة. وبالنسبة للمعامالت العابرة للحدود، يتم أيضا إجراء تحليل ملخاطر الدول. يستند قرار االئتمان للطرف املقابل على إجمالي تعرض 

املجموعة لهذا الطرف املقابل وجميع الشركات املتصلة به.

ومراقبة  قياس  ويتم  اإلدارة،  مجلس  وموافقة  إرشادات  ضمن  املوافقة  ومتطلبات  التعامل  حدود  وضع  يتم  املجموعة،  مستوى  وعلى   
التعرضات االئتمانية على أساس املجموعة بشكل منتظم. يتم تقييم التعرضات الشاملة لضمان التنويع الواسع ملخاطر االئتمان. كما 
يتم تقييم مخاطر التركيز املحتملة حسب املنتج، والصناعة، وامللتزم الفردي، وتصنيف مخاطر االئتمان والجغرافيا، بصورة منتظمة بهدف 

تحسين عملية تنويع املحفظة بشكل عام.

يتم مراجعة حدود االئتمان املمنوحة ومستويات التعرض الفعلية بشكل منتظم من قبل رئيس إدارة املخاطر، رئيس إدارة االئتمان وأعضاء   
اإلدارة العليا اآلخرين. تتم مراجعة كافة التعرضات االئتمانية مرة واحدة على األقل في السنة. يتم إعداد السياسات واالجراءات االئتمانية 

لتحديد التعرضات التي تتطلب املزيد من املراقبة واملراجعة التفصيلية، في مرحلة مبكرة. 

داخل  املدرجة  باألنشطة  املرتبطة  لتلك  مماثلة  بطريقة  العمالت واملشتقات  التعامل في  بأدوات  املرتبطة  االئتمان  مخاطر  تقييم  يتم   
امليزانية العمومية. وتستخدم املجموعة بشكل أساسي معامالت املشتقات لتسهيل التعامل مع العمالء وإدارة مخاطر الفائدة والتعامل 

في النقد األجنبي املرتبطة بعمليات اإلقراض طويلة املدى واالقتراض واألنشطة االستثمارية للمجموعة.

وبخالف املنتجات املدرجة داخل امليزانية العمومية حيث يمثل املبلغ الرئيسي والفوائد بشكل عام الحد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان،   
فإن املبلغ االفتراضي املتعلق بالتعامل في النقد األجنبي أو املشتقات عادة ما يتجاوز التعرض ملخاطر االئتمان بمقدار هامش كبير. ومن 
ثم، من األنسب اعتبار قياس التعرض ملخاطر االئتمان في التعامل بالنقد األجنبي واملشتقات، هو التكلفة البديلة بمعدالت السوق الحالية 
ومبلغ إضافي يتناسب مع حجم التعرض وتقلبه والعمر املتبقي له. ويمكن أن تنطوي عقود املشتقات أيضًا على مخاطر قانونية؛ وتسعى 

املجموعة للحد من هذه املخاطر عن طريق استخدام اتفاقيات العقود القياسية.

مخاطر السوق  ب( 
مخاطر السوق هي مخاطر فقدان قيمة أداة مالية أو محفظة أدوات مالية نتيجة للتغيرات السلبية في أسعار وهوامش السوق وظروف   

السوق مثل السيولة. تنشأ مخاطر السوق من إدارة املجموعة للموجودات واملطلوبات واألنشطة االستثمارية.

إن فئات مخاطر السوق التي تتعرض لها املجموعة هي كما يلي:-  

مخاطر  إن  االئتمان.  وهوامش  الفائدة  أسعار  وتقلبات  وانحناءات  ومنحدر  للتغيرات في مستوى  التعرض  عن  تنتج  الفائدة:  أسعار  مخاطر   
هوامش االئتمان هي مخاطر زيادة عائد الفائدة لألوراق املالية مع انخفاض في سعر األوراق املالية، مقارنة مع العائد املعياري نتيجة التحركات 
السوقية العامة لهذا التصنيف وفئة األوراق املالية. مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر السوق الرئيسية التي تواجهها املجموعة وتنشأ من 
امليزانية  خارج  وأدوات املشتقات  الدين  املوجودات واملطلوبات واملتاجرة في  وإدارة  الدين  االستثمارية في سندات  أنشطة املجموعة 

العمومية.

مخاطر أسعار التعامل في النقد األجنبي: تنتج عن التعرض للتغيرات في أسعار وتقلب أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الصرف اآلجلة.   
تنشأ املخاطر الرئيسية للتعامل في النقد األجنبي من أنشطة التعامل في النقد األجنبي باآلجل وأدوات املشتقات املالية للمجموعة.

مخاطر األسهم: تنتج عن التعرض للتغيرات في أسعار وتقلبات األسهم الفردية أو مؤشرات األسهم.  

تسعى املجموعة إلى إدارة التعرض ملخاطر السوق من خالل تنويع التعرضات عبر األسواق غير املتماثلة ووضع التحوطات في األدوات املالية   
ذات الصلة أو األدوات املالية املشتقة خارج امليزانية العمومية. من أجل إدارة مخاطر املجموعة، باإلضافة إلى ممارسة الحكم على األعمال 

والخبرة اإلدارية، تستخدم املجموعة هياكل حدود التعامل بالنسبة للتعرضات واملحافظ واالستحقاقات والخسائر القصوى املسموح بها.

يتمثل أحد العناصر الرئيسية في إطار إدارة مخاطر السوق للمجموعة في تقدير الخسائر املستقبلية املحتملة التي قد تنشأ عن تحركات   
السوق السالبة. تستخدم املجموعة القيمة املعرضة للمخاطر لتقدير هذه الخسائر. يتم اشتقاق القيمة املعرضة للمخاطر من النماذج الكمية 
التي تستخدم الطرق اإلحصائية واملحاكاة التي تأخذ في االعتبار جميع أسعار السوق واألسعار التي قد تسبب تغييرا في قيمة التعرض. 
وهذه تشمل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وتقلبات كل منها والروابط بين هذه املتغيرات. يتم احتساب 
القيمة املعرضة للمخاطر للمجموعة على أساس محاكاة مونت كارلو باستخدام التقلبات التاريخية واالرتباطات لتوليد توزيع األرباح والخسائر 

من عدة آالف من السيناريوهات.
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مخاطر السوق )يتبع( ب( 
تأخذ القيمة املعرضة للمخاطر في االعتبار فوائد التنويع املحتملة للتعرضات املختلفة داخل وعبر املحافظ االستثمارية املختلفة. وتماشيًا مع   
ممارسات السوق العامة، يتم احتساب القيمة املعرضة للمخاطر لكافة األدوات املالية التي تتوفر لها أسعار يومية متاحة بسهولة أو وكالء 
مناسبون. ينظر إلى القيمة املعرضة للمخاطر كأداة فعالة إلدارة املخاطر وإضافة ذات قيمة إلى هيكل الحد غير االحصائي. وهي تسمح بإجراء 
قياس متسق وموحد ملخاطر السوق في جميع املنتجات واألنشطة القابلة للتطبيق. يتم مراقبة التعرضات مقابل مجموعة من الحدود على 

أساس كل من فئة املخاطر واملحفظة ويتم اإلبالغ عنها بصورة منتظمة لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.

للقيمة املعرضة للمخاطر قصور متأصل يتمثل في أن تحركات السوق السابقة قد ال توفر تنبؤًا دقيقًا عن خسائر السوق املستقبلية. فقد   
أظهرت التحليالت التاريخية لتحركات السوق أن تحركات السوق القوية )ما يتجاوز مستوى الثقة البالغ 99 باملائة( تحدث بصورة أكثر تواترًا 
باملقارنة مع تنبؤات نماذج القيمة املعرضة للخطر. وتجرى اختبارات اإلجهاد بانتظام لتقدير الخسائر االقتصادية املحتملة في هذه األسواق 
غير الطبيعية. يقدم اختبار الضغط مع القيمة املعرضة للمخاطر صورة أشمل ملخاطر السوق. تقوم املجموعة بانتظام بإجراء اختبارات اإلجهاد 
التي يتم تصميمها حول التغيرات في أسعار السوق واألسعار الناتجة عن سيناريوهات الضغوط السوقية املحددة مسبقًا، بما في ذلك أحداث 
السوق التاريخية والفرضية. وتشمل السيناريوهات التاريخية األزمة اآلسيوية في عام 1997، واألزمة الروسية في عام 1998، وأحداث 11 أيلول 
/ سبتمبر، واألزمة املالية لعام 2008. باإلضافة إلى ذلك، تقوم املجموعة بإجراء اختبارات اإلجهاد بناًء على سيناريوهات إجهاد داخلية افتراضية 

للسوق. يتم إجراء اختبار اإلجهاد لجميع املحافظ الجوهرية املعرضة ملخاطر السوق.

املخاطر التشغيلية ج( 
املخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل اإلجراءات الداخلية، واألفراد والنظم أو من أحداث خارجية قوية، سواء   
كانت متعمدة أو غير متعمدة أو طبيعية. وهي مخاطر متأصلة تواجهها جميع األعمال وتغطي أنواع كثيرة من املخاطر التشغيلية املحتملة 
بما في ذلك انقطاع األعمال وفشل النظم والغش الداخلي والخارجي وممارسات التوظيف وسالمة مكان العمل وممارسات العمالء واألعمال 

وتنفيذ املعامالت وإدارة العمليات وأضرار األصول املادية.

إن املخاطر التشغيلية هي فئة مخاطر محددة تديرها املجموعة ضمن مستويات مقبولة من خالل ممارسات سليمة إلدارة مخاطر التشغيل   
التي تشكل جزءًا من املسئوليات اليومية لإلدارة على جميع املستويات. وفي حين ال يمكن االستغناء على املخاطر التشغيلية في مجملها، 

فإن املجموعة تسعى إلى تقليلها عن طريق ضمان وجود بنية تحتية قوية للضبط الداخلي لجميع أنشطة املؤسسة.

احتمال  من  والتقليل  املجموعة  أصول  حماية  خالل  من  املجموعة  موارد  على  السيطرة  ضمان  هو  التشغيل  مخاطر  إدارة  من  الهدف  إن   
حدوث خسائر مالية. يتضمن نهج إدارة املخاطر للمجموعة تحديد وتقييم وإدارة وتخفيف ومراقبة وقياس املخاطر املرتبطة بجميع مناطق 
املجموعة. يتم إجراء تقييمات الرقابة على جميع خدمات املجموعة بمشاركة ممثلين لإلدارات ذات الصلة، واملراجعة الداخلية، واإلدارات 
الفعال  التدريب  وتشمل  التشغيلية  املخاطر  إلدارة  املختلفة  والعمليات  واإلجراءات  السياسات  وتستخدم  واملالية.  واملخاطر  القانونية 
للموظفين، والضوابط املناسبة لحماية األصول والسجالت، واملطابقة املنتظمة للحسابات واملعامالت، ووضع املوازنات املناسبة، وتحديد 
األهداف ومراجعة األداء، واالمتثال للوائح، والرصد الدقيق للمخاطر والحدود، وفصل الواجبات، واإلدارة املالية وإعداد التقارير. باإلضافة إلى 
القانونية )والتي  التخفيف من املخاطر األخرى لتخطيط استمرارية األعمال والتأمين واملخاطر  إدارة استراتيجيات  ذلك، تم وضع سياسات 

تتضمن تقديم تقارير منتظمة إلى اإلدارة حول املسائل القانونية(.

التخفيف  لتحديد عوامل  الالزمة  باملعلومات  اإلدارة  وتزويد  التشغيلية  وتقييم املخاطر  لتحديد  نوعية وكمية  وأدوات  ُتستخدم منهجيات   
املناسبة. تتضمن هذه األدوات قاعدة بيانات ألحداث املخاطر التشغيلية مصنفة حسب خطوط األعمال وأنواع مخاطر التشغيل. وهو سجل 
ملؤشرات املخاطر الرئيسية التي يمكن أن توفر إنذارا مبكرًا باملخاطر املحتملة؛ وعملية تقييم املخاطر والرقابة لتحليل أنشطة األعمال 
وتحديد املخاطر التشغيلية املتعلقة بتلك األنشطة. إن إدارة مخاطر التشغيل لها هدف رئيسي يتمثل في تقليل أثر الخسائر التي تكبدتها 
في سياق األعمال االعتيادية )الخسائر املتوقعة( وتجنب أو تقليل احتمال حدوث خسارة كبيرة )غير متوقعة(. هناك وظيفة مخصصة ملخاطر 
التشغيل للمجموعة والتي تقدم تقاريرها إلى لجنة إدارة املخاطر التشغيلية ولجنة املخاطر باملجموعة. يجتمع مجلس اإلدارة على أساس 
ربع سنوي ويتم إحاطته علمًا بجميع الجوانب ذات الصلة باألعمال بما في ذلك مسائل إدارة املخاطر التشغيلية. ويتم اإلبالغ عن املخاطر 

العالية التأثير والقضايا ذات األهمية الكبيرة إلى املجلس.
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يتم قياس وتقييم أنواع املخاطر األخرى في الركيزة رقم 2. يقوم بنك الخليج الدولي بإدارة املخاطر وقياس هذه األنواع من املخاطر على   
الرغم من عدم إدراجها في حساب نسبة مالءة رأس املال التنظيمي. يتم تضمين معظم املخاطر في الركيزة 2 في احتساب بنك الخليج 
الدولي لرأس املال االقتصادي الداخلي للبنك. تتضمن أنواع املخاطر في الركيزة 2 مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر املصرفية 

ومخاطر األعمال ومخاطر التركيز.

مخاطر السيولة أ( 
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم توفر أموال كافية للوفاء بااللتزامات املالية للمجموعة على أساس زمني محدد عند حلول موعد استحقاق   
تلك االلتزامات. تنشأ املخاطر من فروقات التوقيت بين تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة. وتشمل مخاطر الخسائر الناتجة عن 

اآلتي:-

البيع القسري لألصول بأقل من أسعار السوق العادية  -  
الحصول على الودائع أو االقتراض بهوامش عالية  -  
استثمار األموال الفائضة بأقل من أسعار السوق  -  

يتم تصميم سياسات إدارة السيولة لضمان توفر األموال في جميع األوقات لتلبية متطلبات التمويل للمجموعة، حتى في الظروف السالبة.   
وفي الظروف العادية، يتمثل الهدف في ضمان توافر أموال كافية ليس فقط للوفاء بااللتزامات املالية الحالية بل أيضًا لتسهيل توسيع 
األعمال. ويتم تحقيق هذه األهداف من خالل تطبيق ضوابط حصيفة إلدارة السيولة. وتوفر هذه الضوابط إمكانية الحصول على األموال دون 

تعرض ال لزوم له لزيادة التكاليف من تصفية األصول أو الدخول في مزايدات قوية للودائع.

النقدية املستقبلية من املوجودات املستحقة مطابقة بشكل  التدفقات  أن  القصير،  لدى املجموعة، على املدى  السيولة  تضمن ضوابط   
مناسب الستحقاق املطلوبات. وتتضمن ضوابط السيولة أيضًا االحتفاظ بمحفظة جيدة من األصول السائلة واألصول الجاهزة للتسييل، إضافة 

إلى قاعدة ودائع متنوعة من حيث آجال االستحقاق ونطاق املودعين.

تتم إدارة السيولة والتمويل بشكل أساسي في الكيانات الجغرافية الفردية للمجموعة ضمن الحدود املعتمدة. وتضمن الحدود أن صافي   
التدفقات النقدية التعاقدية التي تقع في مدى فترة ال 30 يومًا التالية ال تتجاوز املخزون املؤهل من املوارد املتاحة السائلة.

إن السياسة العامة للمجموعة هي أن كل كيان جغرافي يجب أن يكون مكتفيًا ذاتيًا فيما يتعلق بتمويل عملياته الخاصة.  

تتضمن سياسات إدارة السيولة للمجموعة ما يلي:-   

مراقبة )1( التدفقات النقدية التعاقدية املستقبلية مقابل الحدود املعتمدة، و )2( مستوى املوارد السائلة املتاحة في حالة االجهاد.  

مراقبة نسب السيولة في امليزانية العمومية  -  
رصد مصادر التمويل لضمان الحصول على التمويل من مجموعة متنوعة من املصادر  -  

مراقبة تمركز الودائع من أجل تجنب االعتماد غير املبرر على املودعين األفراد  -  
الحفاظ على مستوى مرٍض من التمويل ألجل  -  

اإلبقاء على ترتيبات التمويل االحتياطية املناسبة؛ و  -  
املحافظة على السيولة وخطط التمويل الطارئة. وتحدد هذه الخطط املؤشرات املبكرة للمصاعب، واإلجراءات التي يتعين اتخاذها في   -  

حالة حدوث أزمة مستمرة أو غيرها، مع التقليل من اآلثار السلبية على املدى الطويل على أنشطة أعمال املجموعة.

مخاطر سعر الفائدة في سجالت البنك ب( 
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة الهيكلية في امليزانية العمومية للمجموعة نتيجة لعدم التطابق في إعادة تسعير املوجودات واملطلوبات املالية   
ذات الحساسية لسعر الفائدة. تدار مخاطر أسعار الفائدة املرتبطة بها ضمن حدود القيمة املعرضة للمخاطر ومن خالل استخدام نماذج لتقييم 

حساسية األرباح للتغيرات في أسعار الفائدة.

مخاطر األعمال ج( 
تمثل مخاطر األعمال تقلبات األرباح املتأصلة في جميع األعمال بسبب عدم اليقين في اإليرادات والتكاليف املرتبطة بالتغيرات في البيئة   

االقتصادية والتنافسية. يتم تقييم مخاطر األعمال على أساس التقلبات امللحوظة في األرباح والخسائر التاريخية.
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مخاطر التركيز د( 
مخاطر التركيز هي املخاطر املتعلقة بدرجة التنويع في محفظة االئتمان، أي املخاطر املتأصلة في التعامل مع عمالء كبار أو عدم التعرض   

بالتساوي عبر الصناعات واملناطق.

يتم إدراج مخاطر التركيز في إطار رأس املال االقتصادي لبنك الخليج الدولي من خالل استخدام نموذج محفظة مخاطر االئتمان الذي يأخذ في   
االعتبار تمركز االسم الواحد في محفظة االئتمان. يتم تطبيق إضافات رأس املال االقتصادي عندما تتجاوز التعرضات التي يتعرض لها الطرف 

املقابل مستويات محددة.

الفردي، والجغرافيا بشكل منتظم بهدف تحسين تنويع املحفظة  التركيز املحتملة في املنتج، والصناعة، وامللتزم  يتم تقييم مخاطر   
بشكل عام.

يتم مراجعة الحدود املعتمدة واملستويات الفعلية للتعرض بانتظام من قبل اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.  

املراقبة ورفع التقارير  6-2
يتم مراقبة ورفع التقارير عن مخاطر السوق والسيولة بشكل يومي، وعلى أساس شهري أو ربع سنوي ملخاطر االئتمان واملخاطر التشغيلية.  

يتم اإلبالغ عن املخاطر بانتظام إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. يتلقي مجلس اإلدارة التقارير الداخلية عن املخاطر التي تغطي مخاطر   
السوق واالئتمان والتشغيل والسيولة.

يتم اإلبالغ عن إدارة رأس املال، بما في ذلك نسب رأس املال االقتصادي التنظيمي والداخلي، إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة على أساس   
شهري.

رأس املال التنظيمي وقاعدة رأس املال  -3
يوضح هذا القسم متطلبات رأس املال التنظيمي للمجموعة وقاعدة رأسمالها.  

وقد كان تكوين متطلبات إجمالي رأس املال التنظيمي كما يلي:-  

متطلبات رأس املال ملخاطر االئتمان  1-3
ألغراض إعداد التقارير التنظيمية، يقوم بنك الخليج الدولي باحتساب متطلبات رأس املال ملخاطر االئتمان بناًء على األسلوب املعياري.   
وفقًا للنهج املوحد، يتم تعيين التعرضات االئتمانية داخل وخارج امليزانية العمومية لفئات التعرض بناء على نوع الطرف املقابل أو التعرضات 
األساسية. ويشار إلى فئات التعرض في إطار بازل 3 الصادر عن مصرف البحرين املركزي كمحافظ موحدة. املحافظ املعيارية األساسية هي 
التعرض للمحافظ ذات الصلة، يتم  البنوك ومطالبات على الشركات. بعد تخصيص  مطالبات على املؤسسات السيادية ومطالبات على 
استنباط األصول املوزونة باملخاطر بناء على املخاطر املوزونة. وبموجب األسلوب املعياري، يتم توفير املخاطر املوزونة من قبل مصرف 
البحرين املركزي ويتم تحديدها بناء على التصنيف االئتماني الخارجي للطرف املقابل. يتم الحصول على التصنيفات االئتمانية الخارجية من 
وكاالت التصنيف الخارجية املؤهلة واملعتمدة من قبل مصرف البحرين املركزي. يستخدم بنك الخليج الدولي تصنيفات ستاندرد آند بورز 

وموديز وفيتش.

رأس املال حسب مخاطر االئتمان
رأس املال حسب مخاطر التشغيل

رأس املال حسب مخاطر السوق

٪٠,٥ ٪٣,٨

٪٩٥,٧
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متطلبات رأس املال ملخاطر االئتمان )يتبع(  1-3
يوضح الجدول أدناه ملحة عامة عن التعرضات واملخاطر املوزونة باملخاطر ومتطلبات رأس املال ملخاطر االئتمان التي تم تحليلها حسب   

املحفظة القياسية:-

تعرضات 
مصنفة

تعرضات غير 
مصنفة

إجمالي 
التعرضات

متوسط 
املخاطر 
املوزونة

األصول
املوزونة 
باملخاطر

رأس املال 
املطلوب

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
مليون دوالر %أمريكي

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي

131,13,9%6171,43,96175,3مؤسسات سيادية
720,12,5%290,6-290,6مؤسسات القطاع العام

311879,9235,0%5843,3152,65995,9البنوك
9411653,91456,7%1267,211160,512427,7الشركات
118333,641,7%282,2282,2-األسهم

11494,511,8%83,283,2-قروض غير مسددة
93357,344,6%14,7371,1385,8أصول أخرى

13587,212053,525640,7%5614370,41796,2

يتم إدراج التعرضات بعد األخذ في االعتبار مخففات مخاطر االئتمان أينما أمكن ذلك. ويرد شرح تفصيلي ملعاجلة تخفيف مخاطر االئتمان في   
القسم 4-4 )ز( من هذا التقرير.

التعرضات غير املصنفة للبنوك، تشمل القروض التابعة غير املصنفة للبنوك املصنفة.  

القسم 4 من هذا التقرير يبين تعريفات كل محفظة قياسية واملتطلبات ذات الصلة لألصول املوزونة باملخاطر.   

متطلبات رأس املال ملخاطر السوق  2-3
يستخدم بنك الخليج الدولي نموذج القيمة املعرضة للمخاطر لحساب متطلبات رأس املال التنظيمي املتعلقة بمخاطر السوق العامة.  

إن القيمة املعرضة للمخاطر املحسوبة بناًء على النموذج الداخلي تخضع ملعامل ضرب يحدده مصرف البحرين املركزي. وقد تم تحديد معامل   
الضرب في بنك الخليج الدولي عند الحد األدنى التنظيمي البالغ 3,0 حسب مصرف البحرين املركزي.

يتم تطبيق إضافات مخاطر محددة ملخاطر السوق العامة. ويتم ضرب القياس الناتج ملخاطر السوق في 12,5 للوصول إلى التعرض املرجح   
ملخاطر السوق على أساس يتفق مع التعرض املرجح ملخاطر االئتمان.

يوضح الجدول التالي األصول املوزونة باملخاطر ومتطلبات رأس املال ملخاطر السوق:-   

األصول
املوزونة 
باملخاطر

رأس املال 
املطلوب

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

7,50,9مخاطر سعر الفائدة
0,50,1األسهم

19,12,4مخاطر سعر صرف العملة
27,13,4إجمالي مخاطر السوق العامة

43,85,5إجمالي مخاطر السوق املحددة
70,98,9

البحرين  مصرف  إلرشادات  وفقًا  اإلجهاد،  الختبار  الخاضعة  للمخاطر،  املعرضة  القيمة  إضافة  العامة  السوق  مخاطر  احتساب  عملية  تتضمن   
املركزي.
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متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية  3-3
التنظيمية، يتم احتساب متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية وفقًا للنهج املوحد. وبموجب هذا النهج، يتم  التقارير  ألغراض إعداد   
ضرب متوسط الدخل اإلجمالي للمجموعة على مدى السنوات املالية الثالثة املاضية في مدى معين ملعاِمالت بيتا. يتم تحديد معاِمالت بيتا 

استنادًا إلى خط األعمال الذي ينتج الدخل اإلجمالي، وهي مبينة في إطار مصرف البحرين املركزي لبازل 3 ويتراوح بين 12 و 18 باملائة. 

بلغت متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية في 31 ديسمبر 2016، ما قيمته 72,3 مليون دوالر أمريكي.  

قاعدة رأس املال  4-3
يوضح الجدول أدناه قاعدة رأس املال التنظيمي:-  

الفئة األولى من 
اإلجماليالفئة الثانيةرأس املال العادي
مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

2500,0-2500,0رأس املال
7,6-7,6إصدارات عالوة

222,0-222,0إحتياطي إلزامي
159,5-159,5إحتياطي إختياري
)507,3(-)507,3(أرباح محتفظ بها

)24,4(-)24,4(خسائر غير محققة من إستثمارات في األسهم
165,5165,5-مخصصات إجمالية لألصول املتعثرة

2357,4165,52522,9قاعدة رأس املال من الفئة األولى والفئة الثانية

تم تعريف الفئة األولى من رأس املال العادي ورأس املال الفئة األولى بأنه نفس رأس املال أو قريبًا من رأس املال املدفوع، ويتكون من   
رأس املال وعالوة إصدار األسهم واألرباح املحتفظ بها واالحتياطيات املؤهلة. تستبعد االحتياطيات املؤهلة أرباح وخسائر إعادة التقييم 
الناتجة عن إعادة القياس إلى القيمة العادلة ملعامالت التحوط باملشتقات للتدفقات النقدية، على الرغم من أنها تشمل األرباح والخسائر غير 
املحققة الناتجة عن إعادة القياس إلى القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم 
الخصم من رأس املال التنظيمي على رأس املال من الفئة األولى ورأس املال من الفئة الثانية فيما يتعلق بالتعرضات االستثمارية للمنشآت 
التي ال تمتلك املجموعة أكثر من 10 باملائة من رأسمالها، وكذلك الفئة األولى لرأس املال الستبعاد أي احتياطات حماية لتدفقات نقدية 

مستحقة. 

يشتمل رأس املال من الفئة األولى على املخصصات االجمالية لألصول املتعثرة.  

يطبق مصرف البحرين املركزي حدودًا مختلفة على عناصر قاعدة رأس املال التنظيمي. وال يمكن أن تتجاوز قيمة األوراق املالية املبتكرة   
من الفئة األولى، 15 باملائة من إجمالي رأس املال من الفئة األولى؛ وال يمكن أن يتجاوز رأس املال املؤهل من الفئة الثانية لرأس املال من 
الفئة األولى؛ كما ال يمكن أن يتجاوز التمويل التابع املؤهل لفترة محددة 50 باملائة من رأس املال الفئة األولى. كما توجد قيود على قيمة 

املخصصات االجمالية لألصول املتعثرة التي يمكن إدراجها كجزء من رأس املال من الفئة الثانية.

ال توجد معوقات على تحويل األموال أو رأس املال التنظيمي داخل املجموعة باستثناء القيود املفروضة على تحويل الودائع النظامية لدى   
البنوك املركزية والضمانات لضمان االلتزام بالحد األدنى ملتطلبات رأس املال التنظيمي للشركات التابعة.

مخاطر االئتمان - إفصاحات الركيزة 3  -4
يصف هذا القسم تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ويقدم إفصاحات مفصلة عن مخاطر االئتمان وفقًا إلطار مصرف البحرين املركزي الخاص   

ببازل 3 فيما يتعلق بمتطلبات اإلفصاح الخاصة بالركيزة 3.
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تعريف فئات التعرض  1-4
لدى بنك الخليج الدولي محفظة ائتمانية متنوعة داخل وخارج امليزانية العمومية، والتي تنقسم مخاطرها إلى فئات التعرض للطرف املقابل   
رفيع  يلي وصف  فيما  االئتمان.  املعياري ملخاطر  األسلوب  املال،  رأس  3 ملالءة  بازل  بشأن  املركزي  البحرين  إطار مصرف  يحددها  التي 
املستوى لفئات التعرض ملخاطر الطرف املقابل، والتي يشار إليها كمحافظ معيارية حسب إطار مصرف البحرين املركزي بشأن اتفاقية بازل 

3 ملالءة رأس املال، واملعالجات العامة، أي مقادير املخاطر التي ستستخدم في استنباط األصول املوزونة باملخاطر: 

املحافظ السيادية  
تشمل محفظة املؤسسات السيادية تعرض الحكومات ومصارفها املركزية. إن مقادير املخاطر هي 0 باملائة للمخاطر بالعملة املحلية ذات   
الصلة، أو بأي عملة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي. أما مخاطر املطالبات بالعملة األجنبية للتعرضات السيادية األخرى فهي موزونة 
باملخاطر حسب التصنيفات االئتمانية الخارجية لها. ويمكن إدراج مصارف تنمية محددة ومتعددة األطراف على النحو الذي يحدده مصرف 

البحرين املركزي ضمن املحافظ السيادية وتعامل على أنها تعرضات ذات مخاطر موزونة بنسبة 0 باملائة.

مؤسسات القطاع العام  
مؤسسات  ومطالبات  البحرينية  العام  القطاع  مؤسسات  باستثناء  الخارجية  لتصنيفاتها  وفقًا  العام  القطاع  مؤسسات  مخاطر  ترجيح  يتم   

القطاع العام األخرى بالعملة املحلية فيتم تخصيص مخاطر موزونة لها بنسبة 0 باملائة من قبل الجهات التنظيمية في بلدانها.

محفظة البنوك  
املطالبات على البنوك موزونة باملخاطر بناء على تصنيفاتها االئتمانية الخارجية. وتتوفر معالجة تفضيلية للتعرضات املؤهلة قصيرة األجل.   

يتم تعريف التعرضات قصيرة األجل على أنها تعرضات ذات فترة استحقاق أصيلة مدتها ثالثة أشهر أو أقل.

تتضمن محفظة البنوك أيضًا مطالبات على شركات االستثمار التي يتم ترجيح مخاطرها بناء على تصنيفاتها االئتمانية الخارجية بالرغم من   
عدم وجود أي خيار للمعاملة التفضيلية للتعرضات قصيرة األجل. يتم تطبيق خصم تنظيمي على التعرضات االستثمارية للمنشآت التي ال 

تملك فيها املجموعة أكثر من 10 باملائة من رأسمال البنك.

محفظة الشركات  
الخارجية. ويتم تخصيص مخاطر موزونة بنسبة 100 باملائة لتعرضات  يتم ترجيح املطالبات على الشركات بناء على تصنيفاتها االئتمانية   
الشركات غير املصنفة. إن املعالجة التفضيلية لوزن املخاطر متاحة لبعض الشركات اململوكة لحكومة البحرين، كما يحددها مصرف البحرين 

املركزي، والتي يخصص لها وزن مخاطر بنسبة 0 باملائة.

محفظة األسهم  
غير املؤهلة  االستثمارية واألسهم  املالية  األوراق  أي في محفظة  البنك،  استثمارات األسهم في سجالت  وتتألف محفظة األسهم من   
والصناديق االستثمارية في محفظة املتاجرة. مخاطر االئتمان املحددة بالنسبة لألسهم املؤهلة في دفتر املتاجرة يتم تضمينها في مخاطر 
السوق لألصول املوزونة باملخاطر ألغراض احتساب مالءة رأس املال التنظيمي. يتم تطبيق خصم تنظيمي على التعرضات االستثمارية 

للمنشآت التي ال تملك فيها املجموعة أكثر من 10 باملائة من رأسمال املنشأة.

يتم تخصيص مخاطر موزونة بنسبة 100 باملائة لألسهم املدرجة والصناديق االستثمارية. ويتم ترجيح مخاطر األسهم غير املدرجة والصناديق   
االستثمارية بنسبة 150 باملائة. أما االستثمارات في الصناديق املصنفة فيتم ترجيحها باملخاطر وفقًا لتصنيفها االئتماني الخارجي.

باإلضافة إلى املحافظ املعيارية، يتم تخصيص تعرضات أخرى إلى فئات التعرض التالية:  

التعرضات التي انقضى موعد استحقاقها  
إن جميع تعرضات القروض التي انقضى موعد استحقاقها، بصرف النظر عن تصنيف التعرض للمخاطر إذا ما كانت منتجة أم ال، يتم تصنيفها   
بشكل منفصل ضمن فئة تعرضات األصول التي انقضى موعد استحقاقها. يطبق ترجيح مخاطر بنسبة 100 باملائة أو 150 باملائة اعتمادًا على 

مستوى املخصص املحتفظ به مقابل القرض.

أصول أخرى وممتلكات شرائح توريق  
ترجح األرصدة النقدية بنسبة 0 باملائة، وترجح األصول األخرى بنسبة 100 باملائة. يطبق تعديل تقييم االئتمان على تعرضات املشتقات التي   

تنطبق عليها الحالة. 

يتم ترجيح مخاطر شرائح التوريق بناء على تصنيفاتها االئتمانية الخارجية وفتراتها التعاقدية. ويتراوح ترجيح املخاطر بين 20 باملائة و 1250   
باملائة.
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وكاالت التصنيف الخارجية  2-4
يستخدم بنك الخليج الدولي التصنيفات الصادرة عن وكاالت ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش للحصول على ترجيح املخاطر بموجب إطار   
مصرف البحرين املركزي بخصوص بازل 3 ملالءة رأس املال. عندما تختلف التصنيفات بين وكاالت التصنيف، يتم استخدام التصنيف األعلى 

من بين التصنيفين األدنى للوصول إلى ترجيحات املخاطر الالزمة ملالءة رأس املال التنظيمي.

عرض مخاطر االئتمان بموجب اتفاقية بازل 3  3-4
قد تختلف التعرضات ملخاطر االئتمان الواردة في هذا التقرير عن التعرضات ملخاطر االئتمان الواردة في القوائم املالية املوحدة. وتنشأ الفروق   

بسبب تطبيق منهجيات مختلفة، على النحو املبين أدناه:

وفقا إلطار مصرف البحرين املركزي بخصوص بازل 3، يتم تحويل التعرضات خارج امليزانية العمومية إلى مخاطر ائتمانية معادلة بتطبيق   -  
معامل تحويل االئتمان. يتم ضرب التعرضات خارج امليزانية العمومية في معامل تحويل االئتمان القابل للتطبيق على التعرضات ذات 
الصلة خارج امليزانية. بعد ذلك، يتم معاملة التعرض وفقًا للمحافظ القياسية املشار إليها في القسم 4-1 من هذا التقرير بنفس طريقة 

التعرضات داخل امليزانية العمومية.

يتم اإلبالغ عن التعرض ملخاطر االئتمان بموجب الركيزة 3 في كثير من األحيان وفقًا لنوع الطرف املقابل. يستند عرض البيانات املالية   -  
إلى فئة األصول بداًل من الطرف املقابل ذي الصلة. على سبيل املثال، يتم تصنيف قرض إلى بنك في محفظة البنوك وفقًا إلطار مالءة 

رأس املال على الرغم من تصنيفه حسب القروض والسلف في البيانات املالية املوحدة.

يتم تطبيق بعض الضمانات املؤهلة للحد من التعرضات بموجب إطار عمل اتفاقية بازل 3 ملالءة رأس املال، في حين ال يتم تطبيق مثل   -  
هذه املعاوضة للضمانات في البيانات املالية املوحدة.

استنادًا إلى توجيهات مصرف البحرين املركزي بخصوص بازل 3، فإن بعض التعرضات إما أن تضمن في أو تخصم من رأس املال التنظيمي   -  
بداًل من معاملتها كأصل كما في البيانات املالية املوحدة.

بموجب إطار مصرف البحرين املركزي بخصوص مالءة رأس املال حسب بازل 3، تبنى تصنيفات وكاالت التصنيف الخارجي على التصنيف   -  
األعلى من بين أدنى تصنيفين، بينما تستخدم املجموعة التصنيف األدنى ألغراض إدارة املخاطر الداخلية.

التعرض االئتماني  4-4

التعرض االئتماني اإلجمالي أ( 
يوضح الجدول التالي مجمل ومتوسط التعرض ملخاطر االئتمان قبل تطبيق الرهن، الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى:-   

مجمل التعرض 
االئتماني

متوسط التعرض 
االئتماني

مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

بنود امليزانية العمومية:-
3095,03300,6النقد واألصول السائلة )تشمل األرصدة النقدية(

635,0937,8أوراق مالية مشتراة بغرض البيع
4715,34594,0ودائع ألجل

91,979,5أوراق مالية - متاجرة
4066,44034,6أوراق مالية - استثمار

9745,19613,6قروض وسلف
167,1142,5فوائد مستحقة وأتعاب مدينة

22515,822702,6إجمالي التعرض االئتماني في امليزانية العمومية

بنود خارج امليزانية العمومية:-
4296,64227,3التزامات طارئة - ذات صلة باالئتمان

223,6112,9مشتقات وأدوات تعامل بالنقد األجنبي
4520,24340,2إجمالي التعرض االئتماني خارج امليزانية العمومية

27042,8 27036,0إجمالي التعرض االئتماني

يستند متوسط مجمل التعرض ملخاطر االئتمان إلى املتوسطات اليومية خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016.  
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التعرض االئتماني اإلجمالي )يتبع( أ( 
يتمثل إجمالي التعرض ملخاطر االئتمان للمشتقات املالية وأدوات التعامل في النقد األجنبي في تكلفة االستبدال )التعرض الحالي( أي تكلفة   
استبدال العقود بأسعار السوق الحالية في حالة إخفاق الطرف اآلخر قبل تاريخ السداد. ال يشمل إجمالي التعرض ملخاطر االئتمان املبين في 
الجدول أعاله التعرض املحتمل في املستقبل. مزيد من التفاصيل عن مخاطر االئتمان التي يتعرض لها الطرف املقابل واملتعلقة بالتعرضات 

خارج امليزانية العمومية موضحة في القسم 7-3 )أ( من هذا التقرير.

التعرض االئتماني جغرافيًا: ب( 
يوضح الجدول أدناه تصنيف التعرض ملخاطر االئتمان حسب املوقع الجغرافي، استنادا إلى موقع الطرف املقابل:-  

ودائع ألجل، 
إحتياطي ريبو 
وأصول أخرى 

قروض وسلفأوراق ماليةسائلة

فوائد 
مستحقة 

وأرصدة مدينة
بنود خارج 
اإلجماليامليزانية

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

2766,82177,89529,397,23863,018434,1دول مجلس التعاون الخليجي
 الشرق األوسط وش. إفريقيا 

15,20,312,127,7-0,1)عدا دول الخليج(
5,100,5889,9128,247,2330,36496,1أوروبا

397,4608,430,817,5266,31320,4أمريكا الشمالية
180,5469,641,64,948,5745,1آسيا

12,6---12,6-أمريكا الالتينية
8445,34158,39745,1167,14520,227036,0

تشمل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   

التعرض االئتماني حسب الصناعة: ج( 
يصنف التعرض االئتماني حسب القطاع الصناعي كما يلي:-  

ودائع ألجل، 
إحتياطي ريبو 
وأصول أخرى 

قروض وسلفأوراق ماليةسائلة

فوائد 
مستحقة 

وأرصدة مدينة
بنود خارج 
اإلجماليامليزانية

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

4229,41089,41924,984,8570,07898,5خدمات مالية
4215,91751,9111,514,340,36133,9حكومات

425,91975,013,5945,13359,5-طاقة ونفط وبتروكيماويات
6,92086,39,7398,42501,3-تجارة وخدمات

10,6615,32,01654,22282,1-بناء
239,11029,89,2407,01685,1-تصنيع

151,61256,86,7175,21590,3-مواصالت
11,33,1357,4-343,0-استثمارات أسهم

220,11,6113,7335,4--زراعة وتعدين
62,4185,54,930,0282,8-عقارات

46,4159,81,012,9220,1-اتصاالت
31,1180,18,1170,3389,6-أخرى

8445,34158,39745,1167,14520,227036,0
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التعرض االئتماني حسب التصنيف الداخلي د( 
الجدول التالي يوضح أن تصنيف مخاطر االئتمان بناء على التصنيفات االئتمانية الداخلية معروضة على أساس املعايير الدولية إلعداد التقارير   

املالية 9 - تصنيف األدوات املالية:-

ودائع ألجل، 
إحتياطي ريبو 
وأصول أخرى 

قروض وسلفأوراق ماليةسائلة

فوائد 
مستحقة 

وأرصدة مدينة
بنود خارج 
اإلجماليامليزانية

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

املرحلة 1
8352,53603,05504,8125,82480,420066,5درجات تصنيف من 1 إلى -4

92,8212,33279,524,21817,75426,5درجات تصنيف من +5 إلى -5
194,80,720,4215,9--درجات تصنيف من +6 إلى -6

25,532,3-6,8--درجة تصنيف 7
11,33,1357,4-343,0-استثمارات أسهم

8445,34158,38985,9162,04347,126098,6صافي القيمة الدفترية 

املرحلة 2
375,9-371,34,6--درجات تصنيف من +5 إلى -5
226,30,5122,5349,3--درجات تصنيف من +6 إلى -6

597,65,1122,5725,2--صافي القيمة الدفترية 

املرحلة 3
10,7--10,7--درجة تصنيف 7
44,2159,1-114,9--درجة تصنيف 8
3,24,8-1,6--درجة تصنيف 9

3,237,6-34,4--درجة تصنيف 10
50,6212,2-161,6--صافي القيمة الدفترية 

8445,34158,39745,1167,14520,227036,0

تم بيان التحليل أعاله بعد خصم املخصصات التالية  

)87,0(--)82,5()4,5(-املرحلة 1
)83,0(--)83,0(--املرحلة 2
)255,5(--)255,5(--املرحلة 3

-)4,5()421,0(--)425,5(

بعد تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 - األدوات املالية، صنفت املجموعة مخاطر االئتمان في املراحل التالية:-  

املرحلة 1: بالنسبة لألدوات املالية التي لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر ائتمانها منذ قيدها املبدئي والتي لم تتعرض النخفاض   -  
في القيمة عند إنشائها، تقوم املجموعة بإدراج مخصص لها بناء على خسائر االئتمان املتوقعة خالل 12 شهرًا.

املرحلة 2: بالنسبة لألدوات املالية التي حدثت فيها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ القيد املبدئي ولكن لم تتأثر قيمتها االئتمانية،   -  
تقوم املجموعة بإدراج مخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة لها خالل ما تبقى من عمرها. 

املرحلة 3: بالنسبة لألدوات املالية التي تأثرت ائتمانيًا، تقوم املجموعة بإثبات الخسائر االئتمانية املتوقعة ملا تبقى من عمرها.  -  
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التعرض االئتماني حسب التصنيف الداخلي )يتبع( د( 
يتم تقديم التحليل قبل تطبيق تقنيات تخفيف مخاطر االئتمان. يتم التعليق على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة بمزيد من   

التفصيل في القسم 8-1 من هذا التقرير.

التعرض االئتماني حسب االستحقاق هـ( 
فيما يلي بيان لفترات االستحقاق للتعرضات االئتمانية املمولة بناًء على تواريخ استحقاقاتها التعاقدية:-  

ودائع ألجل، 
إحتياطي ريبو 
وأصول أخرى 

قروض وسلفأوراق ماليةسائلة

فوائد 
مستحقة 

اإلجماليوأرصدة مدينة
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي
مليون دوالر 

أمريكي

7178,3310,43437,8121,111047,6خالل 3 أشهر
1202,3483,81895,746,03627,8من 4 أشهر إلى سنة واحدة

5681,8-50,02142,33489,5من 2 إلى 5 سنوات
1490,8-915,1575,7-من 6 إلى 10 سنوات

113,5-113,5--من 11 إلى 20 سنة
554,3-14,7306,7232,9أكثر من 20 سنة وأخرى

8445,34158,39745,1167,122515,8

يوضح القسم 7 من هذا التقرير تحليل التعرضات خارج امليزانية العمومية.  

تعرضات األوراق املالية ألكثر من 20 سنة تتضمن استثمارات األسهم واألوراق املالية التي لم تحدد لها مخصصات.   

الودائع واحتياطيات إعادة الشراء وتعرضات األصول السائلة األخرى لفترة أكثر من 20 سنة تتضمن النقد في الصندوق.  

األسهم املحتفظ بها في سجالت البنك و( 
العادية  األسهم  محفظة  في  املوحدة  العمومية  امليزانية  في  استثمارية  مالية  أوراق  في  املدرجة  األسهم  في  االستثمارات  إدراج  يتم   
املالية االستثمارية في األسهم أساسًا األسهم املدرجة  األوراق  االئتمان. تشمل  رأس املال ملخاطر  إطار مالءة  األولى ضمن  الفئة  في 
واملستلمة لتسوية قرض مضى موعد استحقاقه، واستثمارات أسهم في رأس املال، واستثمارات في صناديق يديرها مديرون متخصصون.

في 31 ديسمبر 2016، بلغت قيمة االستثمارات في األسهم املحتفظ بها في سجالت البنك 251,1 مليون دوالر أمريكي، منها 167,3 مليون   
دوالر أمريكي أسهم مدرجة مستلمة لتسوية قرض مضمون متأخر السداد، و15,7 مليون دوالر أمريكي صناديق مدارة. وخالل السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2016، حققت مكاسب بقيمة 2,8 مليون دوالر أمريكي من استثمارات األسهم. وفي 31 ديسمبر 2016، بلغ صافي 

الخسائر غير املحققة من االستثمارات في األسهم 24,4 مليون دوالر أمريكي، تم إدراجها كخصم من رأس املال من الفئة األولى.

تخفيف مخاطر االئتمان ز( 
تمثل معلومات التعرض ملخاطر االئتمان الواردة في القسم 4 من هذا التقرير التعرضات اإلجمالية قبل تطبيق أي وسائل تخفيف من مخاطر   
أنها  املال على  رأس  إطار مالءة  االئتمان بموجب  لتخفيف مخاطر  التي يمكن استخدامها  والرهونات  الضمانات  بنود  إلى  االئتمان. ويشار 
ضمانات مؤهلة. فقط أنواع معينة من الضمانات وبعض مصدري الضمانات مؤهلة للحصول على أوزان مخاطر تفضيلية ألغراض مالءة رأس 
املال التنظيمي. وعالوة على ذلك، يتوجب أن تشمل عملية إدارة الضمانات والشروط الواردة في اتفاقيات الضمانات الوفاء بالحد األدنى 
املطلوب من مصرف البحرين املركزي )مثل إجراءات مراقبة القيم السوقية والتأمين واليقين القانوني( املنصوص عليها في أنظمة مالءة 

رأس املال.

مبلغ التعرض املعدل: يستخدم البنك الطريقة الشاملة للضمانات املالية مثل النقد والسندات واألسهم. يتم تعديل مبلغ التعرض   -  
بالضمانات املالية. يعتمد حجم التعديل على تقلبات الضمانات والتعرض. يستخدم بنك الخليج الدولي تعديالت التقلبات املحددة من 

قبل مصرف البحرين املركزي، واملعروفة بالخصومات اإلشرافية، للحد من فائدة الضمانات ولزيادة حجم التعرض.
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تخفيف مخاطر االئتمان )يتبع( ز( 
الضامن.  بتصنيف  املقابل  الطرف  تصنيف  استبدال  يتم  للضمانات، حيث  االستبدال  استخدام طريقة  يتم  املقابل:  الطرف  استبدال   -  
تخفيض  يتم  وبالتالي  بالضامن  الخاصة  االئتمان  بمخاطر  استبدالها  يتم  املقابل  بالطرف  يتعلق  فيما  االئتمان  مخاطر  أن  هذا  ويعني 
متطلبات رأس املال. وبالتالي، فإن التعرض املضمون بالكامل سيخصص لنفس املعاملة الرأسمالية كما لو كان التعرض للضامن وليس 

للطرف املقابل.

توضيح ألنواع وسائل تخفيف املخاطر الرئيسية   
يستخدم بنك الخليج الدولي مجموعة متنوعة من وسائل تخفيف مخاطر االئتمان في عدة أسواق مختلفة تسهم في تنويع املخاطر وحماية   
االئتمان. تستخدم وسائل تخفيف مخاطر االئتمان املختلفة مثل الضمانات والرهونات واملشتقات االئتمانية واتفاقيات املقاصة والتعهدات 
للحد من مخاطر االئتمان. ليس بالضرورة استخدام جميع وسائل تخفيف مخاطر االئتمان ألغراض مالءة رأس املال ألنها غير محددة على 
أنها مؤهلة بموجب إطار مالءة رأس املال الصادر من مصرف البحرين املركزي عماًل باتفاقية بازل 3، مثاًل التعهدات والضمانات امللموسة 
غير املؤهلة مثل األسهم غير املسعرة. يتم القيام بأنشطة تخفيف مخاطر االئتمان املعترف بها مع مختلف األطراف لضمان عدم وجود 

تركيزات ائتمانية أو مخاطر سوقية إضافية.

التعرضات املضمونة بضمانات مالية مؤهلة، والضمانات واملشتقات االئتمانية، املقدمة من قبل املحفظة القياسية هي كما يلي:-  

التعرض قبل 
الضمان املؤهلتخفيف مخاطر االئتمان

الضمانات املؤهلة أو 
مشتقات االئتمان

مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

88,5-88,5مؤسسات سيادية
2338,51943,7299,6بنوك

-457,0154,2شركات

الضمانات واملشتقات االئتمانية  
يمكن االعتراف بمقدمي الضمانات املؤهلين فقط في النهج املوحد ملخاطر االئتمان. وال يجوز أن تؤخذ الضمانات التي تصدرها الشركات إال   

إذا كان تصنيفها يعادل A- أو أعلى. إن التعرضات املضمونة تحصل على وزن مخاطر الضامن.

يستخدم بنك الخليج الدولي املشتقات االئتمانية كحماية مخاطر ائتمان فقط إلى درجة محدودة حيث تعتبر محفظة االئتمان متنوعة بشكل   
جيد.

الضمانات ومبادئ التقييم  
يعتمد مبلغ ونوع الضمان على تقييم مخاطر االئتمان للطرف اآلخر. تتم مراقبة قيمة السوق / القيمة العادلة للضمانات بشكل منتظم   
ويتم تقديم طلبات للحصول على ضمانات إضافية وفقا لشروط اتفاقيات التسهيالت. وبصفة عامة، يعتمد اإلقراض على قدرة العميل على 
السداد وليس على قيمة الضمان. ومع ذلك، تعتبر الضمانات البديل الثانوي إذا ثبت أن القدرة على السداد غير كافية. ال يتم عادة االحتفاظ 

بالضمانات مقابل األوراق املالية أو الودائع.

الضمانات املؤهلة املقبولة بشكل عام  
تحتفظ املجموعة بضمانات مقابل القروض والسلف في شكل أصول مادية وودائع نقدية وأوراق مالية وضمانات.  

انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية واملخصصات  5-4
املبالغ  كامل  بتحصيل  تقوم  لن  املجموعة  أن  على  موضوعي  دليل  لها  أصول  فردي  بشكل  قيمتها  انخفضت  التي  املالية  األصول  تمثل   
املستحقة، بما في ذلك األصل والفوائد، وفقًا للشروط التعاقدية لاللتزام. يمكن أن يتضمن الدليل املوضوعي على انخفاض قيمة األصل 
املالي ما يلي: إخالل بالعقد، مثل التخلف عن سداد الفوائد أو املدفوعات األصلية، ومنح تنازل ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات 
املالية للمقترض، تعتبر مؤشرات بأنه من املرجح أن املقترض سوف يدخل في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر، أو اختفاء سوق نشط 
أو بيانات أخرى يمكن مالحظتها تتعلق بمجموعة من األصول مثل التغيرات السلبية في حالة السداد للمقترضين أو املصدرين في املجموعة، 

أو الظروف االقتصادية املرتبطة بالتخلف عن السداد في املجموعة.
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يتم تحديد مخصصات انخفاض القيمة على أساس الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة القابلة السترداد األصل املالي. يتم قياس القيمة   

القابلة لالسترداد بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، بما في ذلك املبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات والرهونات.

يتم أيضا قياس مخصصات انخفاض القيمة وإثباتها على أساس إجمالي فيما يتعلق بخسائر االئتمان املتوقعة ويتم تصنيفها إما في املرحلة   
1 أو املرحلة 2 وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9.

وتعكس أحكام املرحلة 1 واملرحلة 2 التقدير املوزون لخسائر االئتمان املتوقعة. وتشمل املخصصات معلومات وتحليالت كمية ونوعية على   
أساس التجربة التاريخية للمجموعة ومع األخذ في االعتبار املؤشرات الداخلية والخارجية، كما تتضمن املعلومات املستقبلية.

يتم االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة في بيان الدخل املوحد ويتم إدراجها في حساب مخصص مقابل القروض والسلفيات واالستثمارات   
في األوراق املالية واإليداعات.

تسهيالت القروض املتعثرة ومخصصات التعثر ذات العالقة:- )أ( 
فيما يلي بيان بتسهيالت القروض املتعثرة ومخصصات التعثر املتعلقة بها:-  

صافي التعرضمخصصات التعثرإجمالي التعرض
مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

361,0254,6106,4الشركات
6,20,95,3املؤسسات املالية

367,2255,5111,7

تسهيالت القروض منخفضة القيمة تعود في املقام األول إلى أطراف ذات عالقة في دول مجلس التعاون الخليجي.  

مخصصات التعثر - قروض وسلف )ب( 
يوضح الجدول التالي حركة مخصصات القروض والسلف:-  

مخصصات 
محددة 

املرحلة 3

مخصصات إجمالية

اإلجمالي  املرحلة 2املرحلة 1
مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

361,0كما في 1 يناير
68,7تعديل مرحلي نتيجة تطبيق املعيار الدولي رقم 9

226,576,2127,0429,7كما في 1 يناير - معادة
-)0,4(11,1)10,7(محول إلى املرحلة 1
-4,2)4,2(-محول إلى املرحلة 2
-)47,5()0,2(47,7محول إلى املرحلة 3

)46,0(--)46,0(مبالغ مستخدمة
)1,3(--)1,3(حركة أسعار صرف العمالت

38,6)0,3()0,4(39,3صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
255,582,583,0421,0في 31 ديسمبر 2016

بعد اعتماد املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 في 1 يناير 2016، تم تحويل الزيادة في املخصصات املطلوبة بموجب املعيار الدولي   
للتقارير املالية رقم 9 مباشرة إلى األرباح املحتجزة كتعديل مرحلي.

تمثل املبالغ املستخدمة خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016، املخصصات املستخدمة في تحويل القروض ذات الصلة إلى سجالت   
املذكرات. وال تزال جهود استعادة هذه القروض جارية بقصد تحقيق أقصى قدر ممكن من األصول املستردة.

األوراق املالية منخفضة القيمة واملخصصات ذات العالقة:  )ج( 
لم تكن هناك استثمارات في أوراق مالية انخفضت قيمتها في 31 ديسمبر 2016.  
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مخصصات االنخفاض في القيمة - األوراق املالية:-  )د( 
يوضح الجدول التالي حركة مخصصات األوراق املالية منخفضة القيمة:-  

مخصصات 
محددة 

املرحلة 3

مخصصات إجمالية

اإلجمالي  املرحلة 2املرحلة 1
مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

3,2-3,2-كما في 1 يناير
----تعديل مرحلي نتيجة تطبيق املعيار الدولي رقم 9

3,2-3,2-كما في 1 يناير - معاد إعداده
1,3-1,3-صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

4,5-4,5-كما في 31 ديسمبر 2016

املالية  الدين  ألوراق  محددة  غير  مخصصات  املالية،  األوراق  في  االستثمارات  قيمة  انخفاض  مخصصات  تضمنت   ،2016 ديسمبر   31 في   
االستثمارية بالكامل، على أساس إجمالي.

التسهيالت التي انقضى أجل سدادها  6-4
وفقًا للتوجيهات الصادرة عن مصرف البحرين املركزي، يتم وضع التسهيالت االئتمانية على أساس عدم االستحقاق وتعليق إيرادات الفوائد   
عند تأخر سداد أي من أصل الدين أو الفائدة بمقدار 90 يومًا، عندها يتم عكس الفائدة غير املدفوعة والفائدة املستحقة في اإليرادات. يتم 
إدراج الفوائد على التسهيالت غير املقيدة في عدم االستحقاق في اإليرادات فقط عند استالمها. يتم تقييم التسهيالت االئتمانية املصنفة 
على أنها كتسهيالت انقضى أجل سدادها لتوجيهات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على النحو املبين في القسم 4-5 من هذا التقرير. 

يتم تكوين مخصص محدد فقط عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية.

القروض  )أ( 
فيما يلي بيان بإجمالي القروض والقيمة الدفترية لها التي تجاوزت فترة عدم سداد قيمتها األصلية أو فوائدها 90 يومًا:-  

القيمة الدفتريةإجمالي
مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

328,684,2شركات
10,79,8مؤسسات مالية

339,394,0

تمثل تسهيالت القروض التي مضى موعد استحقاقها أساسًا قروضًا على أطراف مقابلة في دول مجلس التعاون الخليجي.  

فيما يلي بيان بوضع للقروض التي انقضى موعد استحقاقها على أساس االستحقاقات التعاقدية األصلية:-  

أقل من 
سنة واحدة

من 2 سنة 
إلى 3 سنوات

أكثر من 
اإلجمالي3 سنوات

مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

175,827,9124,9328,6شركات
10,710,7--مؤسسات مالية

175,827,9135,6339,3

أوراق استثمارية  )ب( 
لم تكن هناك أي أوراق دين مالية استثمارية مضى على عدم سداد أي من أصلها أو فوائدها أكثر من 90 يومًا.  
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مخاطر السوق  1-5
يأخذ السوق في االعتبار مخاطر الخسارة بسبب التغيرات السلبية في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وظروف   
األجنبية  العمالت  الفائدة ومخاطر صرف  لها املجموعة هي مخاطر أسعار  تتعرض  التي  الرئيسية  السوق  إن مخاطر  السيولة.  السوق مثل 
األعمال  من  مجموعة  عبر  متنوعة  بمحفظة  االحتفاظ  عملية  وتساهم  وااللتزامات.  األصول  وإدارة  واالستثمار  املتاجرة  بأنشطة  املرتبطة 

واملناطق الجغرافية في الحد من األثر السلبي املحتمل على األرباح من عوامل مخاطر السوق.

األجنبية  العمالت  االستثمارية وصرف  الدين  أوراق  املتاجرة في  أساسية من  للمجموعة بصفة  األجنبية  والعمالت  املتاجرة  أنشطة  تتألف   
الفوائد  والخيارات في هوامش  والعقود املؤجلة واملقايضات  اآلجلة  العقود  املالية  أدوات املشتقات  تتضمن  املالية.  وأدوات املشتقات 
وأسواق العمالت األجنبية. تقوم املجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر السوق ضمن محافظ املتاجرة من خالل هيكلة حدود االئتمان لكل من 
طبيعة القيمة املعرضة للمخاطر وطبيعة القيمة غير املعرضة للمخاطر. وتتعلق قيود القيمة غير املعرضة للمخاطر، في جملة أمور، منها 

مواقف التعرض واألحجام والتركيزات والخسائر املسموح بها واالستحقاقات.

نموذج القيمة املعرضة للمخاطر  2-5
يتمثل أحد العناصر الرئيسية في إطار إدارة مخاطر السوق للمجموعة في تقدير الخسائر املستقبلية املحتملة التي قد تنشأ عن تحركات   
السوق السالبة. يتم احتساب التعرض ملخاطر السوق العامة باستخدام نموذج القيمة املعرضة للمخاطر. تم اعتماد نموذج القيمة املعرضة 
العامة قد تم  السوق  رأس املال ملخاطر  الداخلي الحتساب متطلبات  النموذج  إن استخدام  العامة للسوق.  للمخاطر الحتساب املخاطر 
النموذج  للمخاطر حسب  املعرضة  القيمة  تطبيقه على  الذي سيتم  الضرب  تحديد معامل  تم  املركزي.  البحرين  قبل مصرف  اعتماده من 

الداخلي عند الحد األدنى التنظيمي البالغ 3,0 من قبل مصرف البحرين املركزي.

وابتداء من شهر أبريل 2012، طلب مصرف البحرين املركزي أن تشتمل القيمة املعرضة للمخاطر ألغراض مالءة رأس املال التنظيمي على   
قياس إجهاد للمخاطر املعرضة للخطر. يهدف هذا اإلجراء إلى تكرار القيمة املعرضة للمخاطر للمجموعة بشأن مخاطر السوق خالل فترات 
اإلجهاد. يتم زيادة القيمة املعرضة للمخاطر تحت اإلجهاد عن طريق معامل الضرب ثم تضاف إلى القيمة املعرضة للمخاطر الفعلية لتحديد 

متطلبات رأس املال التنظيمي ملخاطر السوق.

ويتمثل أحد األهداف الرئيسية إلدارة األصول وااللتزامات في تعظيم صافي إيرادات الفوائد من خالل اإلدارة االستباقية إلعادة تسعير األصول   
والخصوم استنادًا إلى التحركات املتوقعة في أسعار الفائدة. يتم استخدام الحدود القائمة للقيمة املعرضة للمخاطر إلدارة املخاطر املرتبطة 
بالتقلبات في أرباح الفوائد الناتجة عن التغيرات في أسعار الفائدة. ويرد بيان إعادة تسعير األصول والخصوم ملختلف فئات األصول والخصوم 

في الفرع 8-2 )ج( من هذا التقرير.

ألغراض إدارة املخاطر الداخلية، تقوم املجموعة بقياس الخسائر املتوقع حدوثها ضمن مستوى ثقة بنسبة 95 باملائة. على الصعيد الداخلي،   
تقوم املجموعة بقياس القيمة املعرضة للمخاطر باستخدام فترة امتالك افتراضية ملدة شهر لكل من مركزي املتاجرة والسجالت البنكية. 
ألغراض مالءة رأس املال التنظيمي، يتم احتساب األرقام على أساس القيمة املعرضة للمخاطر التنظيمية عند مستوى ثقة بنسبة 99 باملائة 
)2,33 انحراف معياري( وفترة امتالك مدتها عشرة أيام باستخدام حركات يومية تاريخية غير موزونة ملدة سنة واحدة في هوامش وأسعار 

السوق. يتم استبعاد االرتباطات بين فئات املخاطر الواسعة ألغراض مالءة رأس املال التنظيمي.

فيما يلي بيان بمواقف التداول للمجموعة محتسبة وفقًا للتوجيهات التنظيمية املبينة أعاله:-  

منخفضعالياملتوسط2016/12/31
مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

-0,40,20,5إجمالي األصول املرجحة باملخاطر
إجمالي األصول املرجحة باملخاطر املجهدة 

0,60,30,90,1وغير املتنوعة
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نموذج القيمة املعرضة للمخاطر )يتبع(  2-5
يوضح الرسم البياني التالي إجمالي القيمة املعرضة للمخاطر لجميع أنشطة املجموعة التداولية عند إقفال كل يوم عمل للفترة املنتهية   

في 31 ديسمبر 2016.

وفيما يلي ملخص باألرباح والخسائر خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016   

تقوم املجموعة بإجراء اختبار يومي للقيمة املعرضة للمخاطر ألغراض االمتثال التنظيمي وللتقييم الداخلي للقيمة املعرضة للمخاطر مقابل   
القيمة  الفعلية للتداول. خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016، لم تكن هناك حاالت خسارة تداول يومية تجاوزت  األرباح والخسائر 

املعرضة للمخاطر عند انتهاء العمل في يوم العمل السابق.

التطورات اليومية لعمليات املتاجرة املعرضة للمخاطر

ي
مليون دوالر أمريك

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

٠,٦

٠,٨

٠,٤

٠,٢

-

رسم بياني ألرباح وخسائر املتاجرة اليومية

األرباح / (الخسائر) اليومية
ألف دوالر أمريكي

٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

٢٠

١٠٠

٥٠٠< ٤٥٠-٥٠٠ ٤٠٠-٤٥٠ ٣٥٠-٤٠٠ ٣٠٠-٣٥٠ ٢٥٠-٣٠٠ ٢٠٠-٢٥٠ ١٥٠-٢٠٠ ١٠٠-١٥٠ ٥٠-١٠٠ ٠-٥٠ (٥٠)-٠

٣ ٢ ٣ ١ ٢ ٢ ٧
١٦ ٢١

٥٢

١٤٢

١٠

تكرر (األيام)
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مخاطر السوق - إفصاحات الركيزة 3 )يتبع(  -5

نموذج القيمة املعرضة للمخاطر )يتبع(  2-5
يوضح البيان التالي أعلى خمس خسائر تداول يومية خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016 م مقارنة مع القيمة املعرضة للمخاطر   

ليوم واحد عند إقفال العمل في يوم العمل السابق:-

خسائر التداول 
اليومية

القيمة املعرضة 
للمخاطر ليوم واحد

مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

302674 ديسمبر
151629 يونيو
18923 يناير

12747 أغسطس
12713 يناير

تحليل الحساسية  3-5
إن حساسية مخاطر أسعار الفائدة في السجالت املصرفية للتغيرات في أسعار الفائدة مبينة في القسم 8-2 )ج( من هذا التقرير.  

يتم قياس أوراق الدين االستثمارية للمجموعة بالتكلفة املطفأة. ومع ذلك، فإن املجموعة تقوم برصد أثر هذه التغيرات في هوامش االئتمان   
على القيمة العادلة ألوراق الدين.

املخاطر التشغيلية - إفصاحات الركيزة 3  -6

املخاطر التشغيلية  1-6
في حين ال يمكن القضاء على املخاطر التشغيلية بشكل كامل، فإن املجموعة تسعى إلى تقليلها عن طريق التأكد من وجود بنية تحتية   
قوية للمراقبة في جميع أعمال املؤسسة. تتضمن اإلجراءات والعمليات املختلفة املستخدمة إلدارة املخاطر التشغيلية التدريب الفعال 
املخاطر،  لحدود  الدقيق  والرصد  للحسابات واملعامالت،  املنتظمة  والسجالت، واملطابقة  األصول  لحماية  والضوابط املالئمة  للموظفين، 
والفصل بين الواجبات، وإدارة املالية والتقارير. وباإلضافة إلى ذلك، توجد استراتيجيات مراقبة أخرى، تتمثل في التخطيط الستمرارية األعمال 

والتأمين، الستكمال اإلجراءات، حسب ما يقتضي الحال.

كجزء من إطار عمل إدارة املخاطر التشغيلية للمجموعة، يتم إجراء تقييم ذاتي للمخاطر بشكل شامل، حيث يتم تحديد املخاطر التشغيلية   
املتأصلة في أنشطة املجموعة وعملياتها ونظمها. كما يتم مراجعة الضوابط القائمة للتخفيف من هذه املخاطر وتعزيزها عند الضرورة. يتم 
االحتفاظ بقاعدة بيانات لتحديث املخاطر التشغيلية القابلة للقياس باإلضافة إلى سجل ملؤشرات املخاطر الرئيسية التي يمكن أن توفر تحذيرًا 

مبكرًا عن مخاطر التشغيل املحتملة.

لدى املجموعة وظيفة مخاطر تشغيلية مستقلة. وكجزء من إطار إدارة املخاطر التشغيلية للمجموعة، يتم إجراء تقييمات شاملة للمخاطر،   
القائمة للتخفيف من هذه  الكامنة في أنشطة املجموعة وعملياتها ونظمها. كما يتم مراجعة الضوابط  والتي تحدد املخاطر التشغيلية 

املخاطر، وتعزيزها عند الضرورة.

يتم احتساب متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية ألغراض تنظيمية وفقًا للنهج القياسي الذي يتم بموجبه احتساب متطلبات رأس   
املال التنظيمي بناء على مجموعة من معامالت بيتا تتراوح بين 12 و 18 باملائة ويتم تطبيقها على متوسط الدخل اإلجمالي السابق لثالث 
سنوات مالية لكل من ثمانية خطوط أعمال محددة مسبقًا. وبالتالي، يتم تحديث متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية فقط على أساس 

سنوي.

التعرضات خارج امليزانية والتوريق  -7
تنقسم التعرضات خارج امليزانية العمومية إلى نوعين وفقًا لحساب مخاطر االئتمان املوزونة باملخاطر بناًء على إطار عمل اتفاقية بازل 3 ملالءة   

رأس املال الصادر عن مصرف البحرين املركزي:-

والتسهيالت  االئتمانية  وااللتزامات  الضمانات  باالئتمان  املتعلقة  الطارئة  االلتزامات  تتضمن  باالئتمان:  املتعلقة  الطارئة  االلتزامات   -  
االئتمانية املعتمدة غير املستغلة.

املشتقات املالية وأدوات الصرف األجنبي: املشتقات املالية وأدوات الصرف األجنبي هي عقود تستمد قيمتها من واحد أو أكثر من   -  
والعمالت  الفائدة،  أسعار  والخيارات في  واملقايضات  املؤجلة  والعقود  اآلجلة  العقود  األساسية وتشمل  املؤشرات  أو  املالية  األدوات 

األجنبية، واألسهم وأسواق االئتمان.
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باإلضافة إلى مخاطر االئتمان التي يتعرض لها الطرف املقابل والتي يتم قياسها ضمن إطار عمل بازل 3، تشمل املشتقات أيضًا التعرض   
ملخاطر السوق وتحمل متطلبات رأس املال املحتملة ملخاطر السوق كما تم التعليق عليها بمزيد من التفصيل في القسم 5 من هذا 

التقرير. يتم تطبيق تعديل تقييم االئتمان على التعرض لتعرض املشتقات ذات الصلة.

بالنسبة لنوعي التعرض خارج امليزانية، هناك قيم محتملة مختلفة لقاعدة حساب متطلبات رأس املال التنظيمي كما هو موضح أدناه:  

االلتزامات الطارئة املتعلقة باالئتمان  1-7
بالنسبة لاللتزامات الطارئة املتعلقة باالئتمان، يتم تحويل مبلغ االلتزام االفتراضي إلى تعرض عند التخلف من خالل تطبيق معامل التحويل   
االئتماني. يبلغ معامل التحويل االئتماني 50 باملائة أو 100 باملائة اعتمادًا على نوع االلتزام املحتمل، بهدف تحويل املبالغ االسمية خارج 

امليزانية إلى ما يعادل التعرضات الفعلية في امليزانية العمومية.

تمثل االلتزامات االئتمانية والتسهيالت االئتمانية املعتمدة غير املستخدمة، التزامات لم يتم سحبها أو استخدامها. يوفر املبلغ النظري   
القاعدة الحسابية التي يتم تطبيق معامل تحويل االئتمان عليها الحتساب التعرض القابل للتخلف. وتتراوح قيمة الفروقات بين 0 باملائة و100 

باملائة اعتمادًا على النهج ونوع املنتج وما إذا كانت املبالغ غير املستخدمة قابلة أو غير قابلة لإللغاء.

يلخص الجدول أدناه املبالغ االفتراضية األساسية، واألصول املوزونة باملخاطر ومتطلبات رأس املال لكل فئة محتملة متعلقة باالئتمان:-  

املبلغ االفتراضي 
األصلي

األصول املوزونة 
متطلب رأس املال باملخاطر

مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

627,1619,377,4بدائل االئتمان املباشرة
2009,9773,296,6بنود محتملة متعلقة باملعامالت 

442,879,49,9بنود مؤقتة قصيرة األجل ذاتية التسييل متعلقة بالتداول
1216,8526,165,8التزامات

4296,61998,0249,7

تتضمن االلتزامات، التزامات القروض غير املسحوبة والتزامات التأمين بموجب إصدار ورقة وتسهيالت متجددة، ويمكن سحبها عند الطلب.  

املبالغ االفتراضية األساسية املوضحة أعاله تم إدراجها قبل تطبيق مخففات مخاطر االئتمان، مثل الضمانات النقدية والضمانات والتعويضات   
املقابلة. كما في 31 ديسمبر 2016، احتفظت املجموعة بضمانات نقدية أو ضمانات أو تعويضات مقابلة أو ضمانات أخرى ذات جودة عالية 

فيما يتعلق بالبنود الطارئة املرتبطة باالئتمان بلغت 316,0 مليون دوالر أمريكي.

املشتقات املالية وأدوات التعامل بالنقد األجنبي  2-7
تستخدم املجموعة املشتقات املالية وأدوات التعامل بالنقد األجنبي لتلبية احتياجات عمالئها وتوليد إيرادات تعامل، وكجزء من نشاط إدارة   
املوجودات واملطلوبات للتحوط من تعرض املجموعة ملخاطر السوق. تخضع املشتقات املالية وأدوات التعامل بالنقد األجنبي لنفس أنواع 
مخاطر االئتمان والسوق مثل بقية األدوات املالية. لدى املجموعة سياسات وإجراءات مالئمة وشاملة معتمدة من مجلس اإلدارة ملراقبة 

التعرض ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق الناتجة عن أنشطتها في املشتقات املالية وأدوات التعامل بالنقد األجنبي. 

وفي حالة املعامالت املشتقة، فإن مبلغ األصل االفتراضي ال يتغير عادة. إنه مجرد الكمية التي تستخدم لحساب املدفوعات. وفي حين أن   
رأس املال االفتراضي هو مقياس حجم يستخدم في أسواق املشتقات وأسواق التعامل بالنقد األجنبي، فإنه ليس مقياسا ملخاطر السوق 
أو مخاطر االئتمان. إن قياس املجموعة ملخاطر االئتمان هو تكلفة استبدال العقود بمعدالت السوق الحالية في حال تخلف الطرف املقابل عن 
السداد قبل موعد السداد. تمثل مبالغ مخاطر االئتمان املكاسب اإلجمالية غير املحققة من املعامالت غير الهامشية قبل األخذ في االعتبار 

أي ضمانات محتفظ بها أو أي اتفاقيات مقاصة رئيسية مطبقة.

تشارك املجموعة في كل من أسواق املشتقات املالية املتداولة وغير املدرجة في البورصة. يتم تنفيذ األدوات املالية املتداولة من خالل   
سوق تبادل معترف به كعقود موحدة وتتكون أساسًا من العقود اآلجلة والخيارات. يتم تنفيذ العقود غير املدرجة في البورصة بين طرفين 
يتفاوضان على شروط اتفاقية محددة، بما في ذلك األداة األساسية، واملبلغ االفتراضي، واالستحقاق، وعند اللزوم سعر العملية. وبصفة 
عامة، فإن شروط وأحكام هذه املعامالت مصممة خصيصا ملتطلبات عمالء املجموعة على الرغم من توافقها مع ممارسات السوق العادية. 
الحماية  توفير  إلى  رئيسية يهدف  اتفاقية مقاصة  إن وجود  رئيسي.  اتفاق  القياسية، واألكثر شيوعًا في شكل  الصناعة  وثائق  وتستخدم 

للمجموعة في حالة تعثر الطرف اآلخر.



141

تقرير إدارة املخاطر واملالءة املالية )تتمة(
31 ديسمبر 2016

التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي
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املشتقات املالية وأدوات التعامل بالنقد األجنبي )يتبع(  2-7
إن أنشطة املجموعة في املشتقات املالية وأدوات التعامل بالنقد األجنبي هي في الغالب قصيرة األجل بطبيعتها. تمثل املعامالت ذات   
فترات استحقاق على مدى سنة واحدة بشكل أساسي، إما معامالت تجارية كاملة أو معامالت محددة، ومؤهلة، كتحوطات للقيمة العادلة أو 

التدفقات النقدية.

إن املبالغ االفتراضية اإلجمالية للمشتقات املالية وأدوات التعامل بالنقد األجنبي كما في 31 ديسمبر 2016 هي كما يلي:-  

اإلجماليحمايةتداول
مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

عقود التعامل بالنقد األجنبي:-
5549,7-5549,7عقود آجلة وآنية غير مستحقة

1840,3-1840,3خيارات مشتراة
1840,3-1840,3خيارات مسجلة

9230,3-9230,3عقود آجلة وآنية غير مستحقة

عقود سعر الفائدة:-
2814,112104,214918,3مقايضات سعر الفائدة

1159,6-1159,6مقايضات عمالت أجنبية
257,2-257,2خيارات، سقف أعلى وأدنى مشتراة
257,2-257,2خيارات، سقف أعلى وأدنى مسجلة

4488,112104,216592,3

عقود السلع:-
49,3-49,3مقايضات وخيارات مشتراة
49,3-49,3مقايضات وخيارات مسجلة

98,6-98,6
13817,012104,225921,2

مخاطر االئتمان للطرف املقابل  3-7
مخاطر ائتمان الطرف املقابل هي مخاطر عجز الطرف املقابل قبل موعد استحقاق عقد أسعار الفائدة، العمالت األجنبية، أو أسواق األسهم.   
وتخضع مخاطر االئتمان للطرف املقابل في املشتقات وأدوات التعامل بالنقد األجنبي إلى حدود ائتمانية على نفس األسس التي تتعرض 

لها مخاطر االئتمان األخرى. تنشأ مخاطر االئتمان للطرف املقابل في كل من محفظة املتاجرة والسجل املصرفي.

احتساب مخاطر ائتمان الطرف املقابل  )أ ( 
وألغراض مالءة رأس املال التنظيمي، يستخدم بنك الخليج الدولي طريقة التعرض الحالية الحتساب تعرض الطرف املقابل للمخاطر االئتمانية   
في املشتقات املالية وأدوات التعامل بالنقد األجنبي وفقا إلطار مصرف البحرين املركزي ملالءة رأس املال حسب بازل 3، يتم تطبيق 
رسوم رأسمالية لتغطية مخاطر خسائر أسعار السوق مقابل مخاطر الطرف املقابل املتوقعة على املشتقات غير املدرجة في السوق. يشمل 
التعرض ملخاطر االئتمان إجمالي التعرض الحالي )كلفة االستبدال( والتعرض املحتمل في املستقبل. والتعرض املحتمل في املستقبل هو 
تقدير يعكس التغيرات املحتملة في القيمة السوقية للعقد الفردي خالل العمر املتبقي من العقد ويتم قياسه على انه املبلغ األساسي 
املستقبلية  التعرضات  مقاصة  تتم  للعقد.  املتبقي  العمر  تصنيف  على  املوزونة  املخاطر  تعتمد  موزونة.  مخاطر  في  مضروبًا  االفتراضي 

املحتملة للعقود ضمن نفس اتفاقية املقاصة القابلة للتنفيذ القانوني كدالة على إجمالي التعرض اإلجمالي املحتمل في املستقبل.
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احتساب مخاطر ائتمان الطرف املقابل )يتبع( )أ( 
يوضح الجدول التالي التعرضات القابلة للعجز عن السداد، مخاطر الطرف املقابل املحتملة، األصول املوزونة باملخاطر ومتطلبات رأس املال   

ملخاطر الطرف املقابل االئتمانية للمشتقات وأدوات التعامل بالنقد األجنبي، تم تحليلها باملحفظة املعيارية:-

التعرض القابل للعجز عن السداد

التعرض 
الحالي

التعرض 
املستقبلي

إجمالي 
التعرض

مخاطر الطرف 
املقابل 

املحتملة

األصول 
املوزونة 
باملخاطر

متطلبات 
رأس املال

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

135,1101,9237,064,984,910,6بنوك
74,772,3147,049,2108,013,5شركات

---13,8-13,8حكومات
223,6174,2397,8114,1192,924,1

تخفيف مخاطر ائتمان الطرف املقابل )ب( 
تستخدم تقنيات تخفيف املخاطر على نطاق واسع للحد من التعرض ألطراف مقابلة مفردة. إن أكثر األساليب شيوعًا للتخفيف من مخاطر   
التعرض ملخاطر املشتقات وأدوات التعامل بالنقد األجنبي هي استخدام اتفاقيات املقاصة الرئيسية التي تسمح للمجموعة بإجراء مقاصة 

بين قيم اإلحالل املوجبة والسالبة للعقود بموجب االتفاقية في حالة عجز الطرف املقابل عن السداد.

ويظهر تخفيض التعرض ملخاطر ائتمان الطرف املقابل في املشتقات وأدوات التعامل بالنقد األجنبي من خالل استخدام تقنيات تخفيف   
املخاطر على النحو التالي:-

التعرض الحالي
أثر اتفاقيات 

املقاصة
صافي التعرض 

الحالي
مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

141,2)82,4(223,6مخاطر ائتمان الطرف املقابل

التوريق  4-7
يتم تعريف التوريق على أنه هيكل يتم من خالله استخدام التدفقات النقدية من مجموعة أساسية من التعرضات لتأمين اثنين على األقل من   
مراكز مختلفة من املخاطر الطبقية أو الشرائح التي تعكس درجات مختلفة من مخاطر االئتمان. وتتم املدفوعات للمستثمرين بناًء على أداء 

التعرضات األساسية، بداًل من أن تستمد من التزام املؤسسة التي أنشأت تلك التعرضات.

في 31 ديسمبر 2016، ال توجد تعرضات للمجموعة خاصة بشرائح التوريق.  

تقدم املجموعة خدمات إدارة الضمانات لخمسة التزامات دين مضمونة صدرت بين عامي 2002 و2006. ويتمثل الهدف من تلك املستندات   
في استخراج القيمة النسبية من مجموعة واسعة من فئات األصول عبر مجموعة واسعة من التصنيفات االئتمانية. يتضمن الضمان الخاص 
بتلك املستندات القروض املرهونة، والعقارات السكنية والتجارية، وتمويل املستهلك، واإلقراض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم، 
الدين  التزامات  في  االستثمارات  بلغت   ،2016 ديسمبر   31 في  فرديًا.  استثمارًا   40 إلى  يصل  ما  ويحمل كل مستند  أخرى.  مدينة  وذمم 
املضمونة والتي عملت فيها املجموعة كمدير ضمان 0,5 مليار دوالر أمريكي. في 31 ديسمبر 2016، لم يكن لدى بنك الخليج الدولي أي 

تعرض اللتزامات دين مضمونة تديرها املجموعة.
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التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

رأس املال الداخلي وأنواع مخاطر أخرى  -8
يقوم بنك الخليج الدولي بإدارة وقياس أنواع أخرى من املخاطر لم يتم تضمينها تحت الركيزة 1 في إطار عمل بازل 3 الصادر عن مصرف   

البحرين املركزي. ويتم تغطيتها بشكل رئيسي في نموذج رأس املال االقتصادي الداخلي للمجموعة.

يصف هذا القسم نموذج رأس املال االقتصادي لبنك الخليج الدولي ويناقش التعامل مع أنواع املخاطر األخرى التي لم يتم تناولها في   
الركيزة 1 من إطار عمل بازل 3 الصادر عن مصرف البحرين املركزي.

نموذج رأس املال االقتصادي  1-8
لسنوات عديدة، طبق بنك الخليج الدولي منهجية رأس املال االقتصادي والعائد على رأس املال املربوط باملخاطر والتي تستخدم ألغراض   

اتخاذ القرار وتقارير األداء والتقييم.

ويحسب بنك الخليج الدولي رأس املال االقتصادي ألنواع املخاطر الرئيسية التالية: مخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية.   
وتتضمن مخاطر التشغيل مخاطر األعمال. وباإلضافة إلى ذلك، فإن نموذج رأس املال االقتصادي يتضمن بوضوح مخاطر التركيز، ومخاطر أسعار 

الفائدة في السجالت املصرفية ومخاطر األعمال.

فيما يلي بيان بتكوين رأس املال االقتصادي حسب نوع املخاطر ووحدة األعمال:-  

إن الفروق الرئيسية بين رأس املال االقتصادي ورأس املال التنظيمي بموجب إطار عمل بازل 3 الصادر عن مصرف البحرين املركزي هي كما   
يلي:-

في منهجية رأس املال االقتصادي، يتم تحديد مستوى الثقة لجميع أنواع املخاطر عند 99,88 باملائة، مقارنة بنسبة 99,0 باملائة حسب   -  
إطار عمل بازل 3 الصادر عن مصرف البحرين املركزي.

السداد  عن  للتخلف  التعرض  وخسارة  السداد  عن  التخلف  احتمالية  الدولي  الخليج  بنك  تقديرات  باستخدام  االئتمان  مخاطر  تحتسب   -  
والتعرض القابل للتخلف عن السداد، بداًل من القيم التنظيمية في األسلوب املعياري.

يستخدم نموذج رأس املال االقتصادي نظام التصنيف املضمن الداخلي للبنك، كما هو موضح بمزيد من التفصيل الحقًا في هذا القسم   -  
من التقرير، لتصنيف األطراف املقابلة بداًل من استخدام تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني أو تطبيق معدل ترجيح املخاطر بنسبة 

100 باملائة لألطراف املقابلة غير املصنفة.
يتم تحديد مخاطر التركيز في نموذج رأس املال االقتصادي من خالل استخدام نموذج محفظة مخاطر االئتمان الداخلية وعوامل إضافية   -  

حسبما ينطبق.
يطبق نموذج رأس املال االقتصادي خصمًا على رأس املال ملخاطر سعر الفائدة في سجالت البنك.  -  

يطبق نموذج رأس املال االقتصادي خصمًا على رأس املال ملخاطر األعمال متى ما انطبق ذلك.  -  

نظام التصنيف الداخلي  
يستند نموذج رأس املال االقتصادي إلى نظام داخلي للتصنيف االئتماني. يتم استخدام نظام التصنيف االئتماني الداخلي في جميع   
أعمال املؤسسة وهو متأصل في جميع قرارات األعمال املتعلقة بتمديد االئتمان. التصنيف هو تقدير يعكس بشكل حصري التحديد الكمي 

لقدرة العميل على السداد، أي مخاطر التخلف عن السداد للعميل.

تقوم املجموعة بمراقبة وإدارة وضبط التعرض ملخاطر االئتمان استنادًا إلى نظام التصنيف االئتماني الداخلي الذي يصنف امللتزمين األفراد   
بناء على مقياس تقييم من 1 إلى 10، مع مراعاة معدالت إيجابية )+( وسلبية )-( لدرجات التقييم من 2 إلى 6. التصنيف االئتماني الداخلي 
هو مقياس للقيمة االئتمانية للملتزم الواحد، بناًء على تقييم مخاطر ائتمان التعرضات االئتمانية للعمالت األجنبية األساسية متوسطة األجل 
وغير املؤمنة. تتمثل األهداف الرئيسية لنظام التصنيف االئتماني الداخلي في الحفاظ على معيار واحد لقياس جودة االئتمان، ليكون بمثابة 
األساس للمخاطر املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وحدود االئتمان املفوضة. كما يعمل نظام التصنيف االئتماني الداخلي كمصدر رئيسي 
ملؤشر العائد على رأس املال املربوط باملخاطر في نظام قياس األداء. وتعكس التقييمات أفقًا زمنيًا متوسط األجل، وبالتالي تصنيفًا من 

خالل دورة اقتصادية.

رأسمال مخاطر االئتمان

وحدة العملنوع املخاطر

رأسمال مخاطر السوق
رأسمال مخاطر التشغيل

الخدمات املصرفية بالجملة
الخزينة

األسواق املالية

٪٠,١٪١,٤٪٦,٥

٪٧٨,٢٪٧٦,٠

٪٢٠,٣٪١٧,٥

الخدمات املصرفية لألفراد
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نموذج رأس املال االقتصادي )يتبع(  1-8
أدناه جدول بخارطة التقييم الداخلي مباشرة إلى درجات التصنيف املستخدمة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني الدولية:-  

درجات التصنيف الداخلي
التصنيف 

الداخلي
فيتش وستاندرد 

موديزآند بورز

درجة استثمارية
AAAAaaمعياريدرجة تصنيف 1
AAAaمعياريدرجة تصنيف 2
AAمعياريدرجة تصنيف 3
BBBBaaمعياريدرجة تصنيف 4

تصنيف استثماري أقل
BBBaمعياريدرجة تصنيف 5
BBمعياريدرجة تصنيف 6
CCCCaaمعياريدرجة تصنيف 7

مصنف
CCCaشبه معياريدرجة تصنيف 8
CCمشكوك فيهدرجة تصنيف 9

-Dخسارةدرجة تصنيف 10

التصنيف حسب وكاالت  الدولي وفئات  الخليج  لبنك  الداخلي  التصنيف  التصنيف أعاله عكس أي عالقة بين فئات  ال يقصد من تخطيط   
التصنيف الخارجية حيث تختلف أساليب التصنيف.

أنواع أخرى من املخاطر  2-8

مخاطر السيولة أ( 
وضعت املجموعة حدودًا معتمدة تقيد حجم املطلوبات املستحقة على املدى القصير. تقوم وحدة إدارة املخاطر املستقلة بمراقبة استحقاق   
التدفقات النقدية املستقبلية مقابل الحدود املعتمدة بشكل يومي. يتم مراقبة التدفقات النقدية مقابل الحدود املطبقة على التدفقات 
النقدية اليومية والتراكمية التي تحدث خالل فترة 30 يوما. وتضمن حدود السيولة عدم تجاوز صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل فترة 30 

يومًا لألصول املؤهلة من املوارد السائلة املتاحة. كما تقوم لجنة األصول والخصوم بمراقبة تحليل التدفقات النقدية بشكل أسبوعي.

وتشكل ودائع العمالء جزءًا هامًا من تمويل املجموعة. وتولي املجموعة أهمية كبيرة للحفاظ على استقرار كل من ودائع العمالء والودائع   
ما بين البنوك. ويعتمد استقرار الودائع على الحفاظ على الثقة في القوة املالية للمجموعة والشفافية املالية.

يتم تعزيز قاعدة التمويل من خالل التمويل ألجل، والذي بلغ 2761,6 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2016. يوفر الحصول على التمويل   
القصير اآلجل املتاح وغير امللزم من عالقات املجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعاملية املزيد من األمان. وباإلضافة إلى قاعدة 

التمويل املستقرة، تحتفظ املجموعة بمخزون من األوراق املالية السائلة والقابلة للتداول التي يمكن بيعها أو إعادة شرائها بسهولة.

وفي 31 ديسمبر 2016، بلغت نسبة األصول التعاقدية 64,7 باملائة من إجمالي األصول التي تستحق خالل سنة واحدة. وفيما يتعلق بالودائع،   
تبين السجالت املحتفظ بها أن هناك تباينًا كبيرًا بين استحقاقاتها التعاقدية والفعالة.

بلغت قيمة ودائع املجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 10387,7 مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته 64,9   
باملائة. وقد أظهرت التجربة التاريخية أن ودائع بنك الخليج الدولي من األطراف املقابلة في منطقة مجلس التعاون الخليجي أكثر استقرارًا 
من الودائع بين البنوك في السوق العاملية. في 31 ديسمبر 2016، كانت اإليداعات واألصول السائلة األخرى مع أطراف مقابلة في دول خارج 
مجلس التعاون الخليجي أعلى من الودائع املستلمة، مما يدل على أن املجموعة مقرض صاٍف لألموال في السوق العاملية لإلقراض بين 

البنوك. 

مخاطر التركيز ب( 
مخاطر التركيز هي مخاطر االئتمان الناجمة عن عدم وجود محفظة ائتمانية جيدة التنوع، أي املخاطر الكامنة في التعامل مع عمالء كبار أو   
التعرض ملخاطر أكبر في صناعات معينة أو مناطق جغرافية معينة. وتعالج منهجية مصرف الخليج الدولي بخصوص رأس املال االقتصادي 

الداخلي ملخاطر االئتمان، مخاطر التركيز من خالل تطبيق إضافة تركيز على اسم واحد فقط.
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أنواع أخرى من املخاطر )يتبع(  2-8

مخاطر التركيز )يتبع( ب( 
وفقًا للوائح امللتزم الفردي ملصرف البحرين املركزي، يطلب من البنوك التي تم الترخيص لها بالعمل في البحرين الحصول على موافقة   
مصرف البحرين املركزي على أي تعرض مخطط له لطرف مقابل واحد أو مجموعة من األطراف املقابلة املرتبطة بعضها ببعض، بما يتجاوز 
15 باملائة من قاعدة رأس املال التنظيمي للمجموعة. كما في 31 ديسمبر 2016 ، تجاوزت نسبة التعرض للملتزم التالي 15 باملائة من قاعدة 

رأس املال التنظيمي للمجموعة، )أي ما يزيد عن 378,4 مليون دوالر أمريكي(.

التعرض داخل 
امليزانية

التعرض خارج 
إجمالي التعرض امليزانية

مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

444,7-444,7الطرف املقابل )أ(
143,6290,0433,6الطرف املقابل )ب(

مخاطر سعر الفائدة في سجالت البنك ج( 
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة الهيكلية في امليزانية العمومية للمجموعة نتيجة لعدم التطابق في إعادة تسعير املوجودات واملطلوبات املالية   
لتقييم  القيمة املعرضة للمخاطر ومن خالل استخدام نماذج  الفائدة املرتبطة بها ضمن حدود  الفائدة. تدار مخاطر أسعار  الحساسة لسعر 

حساسية األرباح للتغيرات في أسعار الفائدة.

يوضح الجدول التالي بيان إعادة تسعير موجودات ومطلوبات املجموعة بما في ذلك دفتر املتاجرة:-  

خالل 
3 أشهر

من 4 إلى 6 
أشهر

من 7 إلى 
12 شهرًا

أكثر
مـن سنة

 مبالغ 
ال تخضع 

ألسعار 
اإلجماليالفائدة

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي

14,73095,0---3080,3نقد وأصول سائلة أخرى
635,0--100,0-535,0أوراق مالية مشتراة ألغراض البيع

4715,3--3612,9784,3318,1إيداعات لدى البنوك
78,891,9--13,1-أوراق متاجرة مالية 

أوراق مالية لالستثمار:
سعر ثابت    -173,150,1219,9975,0-1418,1
سعر عائم    -1364,91036,8--)4,5(2397,2

أسهم  -----251,1251,1
9745,1)165,5(-8132,91736,641,1قروض وسلف

557,1557,1----أصول أخرى
16899,13620,9679,1975,0731,722905,8إجمالي األصول

16001,7-12540,82099,11358,03,8ودائع 
1321,5---983,4338,1أوراق مالية مباعة ألغرض إعادة الشراء

463,6463,6----مطلوبات أخرى
2761,6----2761,6تمويل ألجل

2357,42357,4----حقوق الشركاء
16285,82437,21358,03,82821,022905,8إجمالي املطلوبات وحقوق الشركاء

-)2089,3(971,2)678,9(613,31183,7فجوة الحساسية لسعر الفائدة
--613,31797,01118,12089,3الفجوة املتراكمة لحساسية سعر الفائدة
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رأس املال الداخلي وأنواع مخاطر أخرى )يتبع(  -8

أنواع أخرى من املخاطر )يتبع(  2-8

مخاطر سعر الفائدة في سجالت البنك )يتبع( ج( 
تستند قائمة إعادة التسعير على الفترة املتبقية من تاريخ إعادة تسعير الفائدة التالي. تم إدراج أدوات املشتقات املالية التي تم استخدامها   
ألغراض إدارة املوجودات واملطلوبات للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة في بيان إعادة تسعير املوجودات واملطلوبات املتحوط لها. يتم 

تصنيف االستثمارات غير االستثمارية املحددة في بنود غير خاضعة لسعر الفائدة.

يتم إعادة تسعير غالبية املوجودات واملطلوبات خالل سنة واحدة.  

بلغت قيمة التعرض ملخاطر أسعار الفائدة ألكثر من سنة واحدة 975,0 مليون دوالر أمريكي تعادل 4,3 باملائة من مجموع األصول. ويمثل هذا   
التعرض أساسًا استثمار صافي رأس املال الحر في األوراق املالية الحكومية ذات املعدل الثابت. في 31 ديسمبر 2016، بلغت املدة املعدلة 
لهذه األوراق املالية الحكومية ذات املعدل الثابت 2,14. وتمثل املدة املعدلة التغير التقريبي في النسبة املئوية لقيمة املحفظة نتيجة 
للتغير في العائد بمقدار 100 نقطة أساس. وبصورة أدق من حيث القيمة الدوالرية، بلغت القيمة السعرية لنقطة أساس لألوراق املالية ذات 

سعر الفائدة الثابت 209,000 دوالر أمريكي.

أو  االستحقاق  تاريخ  حتى  املالية ستبقى  واملطلوبات  املوجودات  أن  افتراض  وعلى   ،2016 ديسمبر   31 في  التسعير  إعادة  إلى  استنادا   
التسوية مع عدم اتخاذ أي إجراء من قبل املجموعة لتغيير معدل التعرض ملخاطر أسعار الفائدة، فإن نسبة 1 باملائة مباشرة ومستمرة )100  
نقطة أساس( في أسعار الفائدة في جميع آجال االستحقاق سوف تؤدي إلى زيادة في صافي الدخل قبل الضريبة للسنة التالية بحوالي 6,5 
مليون دوالر أمريكي وزيادة في حقوق ملكية املجموعة بنحو 6,6 مليون دوالر أمريكي. إن التأثير على حقوق امللكية للمجموعة يمثل التأثير 
املتراكم للزيادة في معدالت الفائدة على مدى فترة عدم التطابق في بيان إعادة تسعير املوجودات واملطلوبات املالية التي تتأثر بسعر 

الفائدة.

مخاطر صرف العمالت األجنبية د( 
ال تحتفظ املجموعة بتعرضات جوهرية ملخاطر العمالت األجنبية. وبشكل عام، فإن سياسة املجموعة هي مطابقة املوجودات واملطلوبات   

بنفس العملة أو تخفيف مخاطر العمالت من خالل استخدام مقايضات العملة.

مخاطر األعمال هـ( 
وتمثل مخاطر األعمال تقلبات األرباح املتأصلة في جميع األعمال بسبب عدم اليقين في اإليرادات والتكاليف بسبب التغيرات في البيئة   

االقتصادية والتنافسية.

ألغراض رأس املال االقتصادي، يتم احتساب مخاطر األعمال على أساس قاعدة التكلفة السنوية ملجاالت األعمال التي تنطبق عليها عملية   
االحتساب. 

نسب مالءة رأس املال وبنود أخرى  -9

نسب مالءة رأس املال  1-9
إن سياسة املجموعة هي الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة املستثمرين والدائنين والسوق واملحافظة على التطور   
املستقبلي لألعمال. كما يتم االعتراف بأثر مستوى رأس املال على عائد املساهمين وكذلك الحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين العوائد 
املرتفعة التي قد تكون ممكنة مع زيادة االستعداد واملزايا واألمان الذي يوفره وجود رأس املال السليم. تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس 
املال وإجراء تعديالت على الهيكل مع األخذ بعين االعتبار التغيرات في الظروف االقتصادية وخطط األعمال االستراتيجية. ويمكن تعديل 

هيكل رأس املال من خالل توزيعات األرباح أو إصدار أسهم جديدة.

فيما يلي نسب مالءة رأس املال لبنك الخليج الدولي، وهو الشركة التابعة الرئيسية، واملجموعة.  

بنك الخليج الدولي 
)اململكة املتحدة( 

املحدود
 مجموعة بنك 
الخليج الدولي

931,415019,8إجمالي األصول املرجحة باملخاطر )مليون دوالر أمريكي(
286,62522,9قاعدة رأس املال )مليون دوالر أمريكي(

286,62357,4قاعدة رأس املال من الفئة األولى )مليون دوالر أمريكي(
30,815,7الفئة األولى )%(

30,816,8إجمالي النسبة )%(

ويهدف البنك إلى اإلبقاء على الحد األدنى من الفئة األولى لرأس املال تزيد على 10,5 باملائة ومجموع نسبة مالءة رأسمال تتجاوز 14,0 في   
املائة.
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التقرير السنوي 2016بنك الخليج الدولي

نسب مالءة رأس املال وبنود أخرى )يتبع(  -9

نسب مالءة رأس املال)يتبع(  1-9

استراتيجيات وأساليب الحفاظ على نسبة مالءة رأسمال قوي  
األجل  قصيرة  الرأسمالية  االحتياجات  تقييم  تشمل  متجدد  أساس سنوي  على  السنوات  متعددة  استراتيجية  توقعات  بإعداد  البنك  يقوم   

وتوقعات للموارد الرأسمالية األطول أجاًل.

املال  رأس  زيادة  إلى  املال  رأس  تخطيط  أدت عملية  املال. كما  رأس  إلى ضخ  تاريخيًا  االستراتيجي  التخطيط  تقييم سياسات  أدى  وقد   
للمستوى 2 من خالل إصدار سندات دين تابع بقيمة 400 مليون دوالر أمريكي في عام 2005 لتعزيز إجمالي نسبة مالءة رأس املال التنظيمي، 
وإلى زيادة رأس املال البالغة 500 مليون دوالر أمريكي في مارس 2007 لتوفير رأس مال إضافي للمستوى 1 لدعم الخطط املعدة لنمو األصول 
على املدى املتوسط. كما تم إجراء زيادة إضافية في رأس املال بقيمة 1,0 مليار دوالر أمريكي في ديسمبر 2007 لتعزيز موارد رأس املال 

والتعويض عن تأثير املخصصات املحتملة املتعلقة بالتعرضات نتيجة أزمة االئتمان العاملية.

اعتبارات بشأن عملية التقييم الداخلي ملالءة رأس املال  2-9
تغطي الركيزة 2 في إطار عمل بازل 3 عمليتين رئيسيتين: عملية التقييم الداخلي ملالءة رأس املال وعملية املراجعة اإلشرافية والتقييم.   
تتضمن عملية التقييم الداخلي ملالءة رأس املال تقييم تحديد وقياس وإدارة ومراقبة املخاطر املادية من أجل تقييم كفاية موارد رأس املال 
الداخلية وتحديد متطلبات رأس املال الداخلية التي تعكس درجة قبول املؤسسة للمخاطر. والغرض من عملية املراجعة والتقييم التنظيمي 
هو ضمان حصول املؤسسات على رأس مال كاٍف لدعم املخاطر التي تتعرض لها، وتشجيع املؤسسات على تطوير وتطبيق تقنيات محسنة 

إلدارة املخاطر في رصد وقياس املخاطر.

تجاوزت قاعدة رأس املال التنظيمي لدى بنك الخليج الدولي الحد األدنى املطلوب من مصرف البحرين املركزي البالغ 12,5 باملائة طوال   
السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016. وبناء على نتائج اختبار اإلجهاد ملالءة رأس املال وتنبؤ رأس املال، يعتبر البنك أن الحواجز املحتفظ 
بها ألغراض مالءة رأس املال التنظيمية كافية، فإن الحد األدنى لرأس املال املستهدف البالغ 10,5 باملائة بالنسبة لرأس املال للمستوى 1 
و14,0 باملائة إلجمالي رأس املال يعتبر كافيًا بالنظر إلى مخاطر البنك الحالية ووضع رأس املال. لقد تجاوزت نسب مالءة رأس املال التنظيمية 
للمجموعة واملبينة في القسم 9,1 من هذا التقرير بشكل كبير الحد األدنى من األهداف الرأسمالية وتعتبر مرتفعة عند إجراء املقارنة عامليًا.

يستخدم البنك نماذج رأس املال الداخلي، ورأس املال االقتصادي، وحسابات مالءة رأس املال عند النظر إلى متطلبات رأس املال الداخلي   
سواء باستخدام أو بدون استخدام اختبارات إجهاد الضغوط على السوق. وحيث أن هناك عدد من أنواع املخاطر في الركيزة 2 ضمن إطار رأس 
املال االقتصادي للمصرف )أي مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر املصرفية ومخاطر التركيز ومخاطر األعمال(، يستخدم البنك اختبارات االجهاد 
لرأس املال الداخلي الحالي كأساس لتحديد احتياطي رأس املال اإلضافي. ينظر البنك في نتائج اختبار اإلجهاد ملالءة رأس املال، جنبا إلى 
جنب مع رأس املال االقتصادي واألصول املوزونة باملخاطر، لتحديد متطلبات رأس املال الداخلي وضمان رسملة املجموعة بشكل كاٍف في 

سيناريوهات الضغوط التي تعكس درجة قبول البنك للمخاطر.
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