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نبذة عن البنك

يقوم بنك اليوباف بتوفير 
حلول مصرفية فعالة لكافة 

المنتجات المصرفية الدولية 
من خالل خدماته والتي 

تشتمل على الخزينة والتمويل 
والقروض التجارية.

 بنك اليوباف العربي الدولي ش.م.ب. )مقفلة( بنك للخدمات
المصرفية مسجل في مملكة البحرين.



رؤيتنا ورسالتنا

رؤية البنك

يسعى بنك اليوباف العربي الدولي 
ليصبح بنكًا رئيسيًا في مجال الخدمات 

المصرفية وذلك بتقديم خدمات 
منافسة وحلول مصرفية فّعالة 

لعمالئه.

رسالة البنك

تعزيز األهمية وتعظيم الربحية 
للمساهمين من خالل إدارة مالية 
مدروسة للموارد ونجاعة في إدارة 

المخاطر والتكاليف.
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كان عام  2014 عامًا مميزًا لبنك اليوباف 
حيث تمكن من تحقيق نتائج مميزة ساهمت 

بإيجابية في مسيرة نمو البنك.
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المؤشرات المالية

مجموع الموجودات
ألف دوالر أمريكي

صافي الربح
ألف دوالر أمريكي

استثمارات ليست للمتاجرة
ألف دوالر أمريكي

مجموع الحقوق
ألف دوالر أمريكي

مجموع القروض
ألف دوالر أمريكي



 2014
ألف دوالر أمريكي

 2013
ألف دوالر أمريكي

 2012
ألف دوالر أمريكي

 2011
ألف دوالر أمريكي

 2010
ألف دوالر أمريكي

المؤشرات المالية
40,70036,64030,01726,00115,380صافي الربح قبل التخصيص

1,204,9571,107,7621,112,0991,000,1091,079,123مجموع الموجودات

-147,994137,28238,89013,819استثمارات ليست للمتاجرة

485,255362,998378,684278,456157,789مجموع القروض

873,045791,661811,500759,527854,542مجموع المطلوبات

331,912316,101300,599240,582224,581مجموع الحقوق

النسب ٪
الربحية

%2%3%3%3%4العائد على متوسط الموجودات

%9%11%11%12%13العائد على متوسط الحقوق

%27%18%19%23%25نسبة التكاليف إلى الدخل

رأس المال 
%43%45%50%44%42نسبة كفاءة راس المال

%21%24%27%29%28نسبة الحقوق إلى الموجودات

كفاءة الموجودات
%15%26%34%33%40القروض إلى مجموع الموجودات

%0%1%3%12%12استثمارات ليست للمتاجرة إلى مجموع الموجودات

%1.5%0.9%0.6%1.1%1.5القروض المتعثرة إلى مجموع القروض

السيولة
%84%70%60%54%46سيولة الموجودات إلى مجموع الموجودات

%104%93%83%75%64سيولة الموجودات إلى المطلوبات
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السيد إمراجع غيث سليمان
رئيس مجلس اإلدارة

حاصل على درجة الماجستير في 
المحاسبة من جامعة هارتفورد، 

الواليات المتحدة األمريكية. نائب وزير 
المالية في الحكومة االنتقالية منذ 

العام 2011 بليبيا. عضو مجلس اإلدارة 
بمصرف ليبيا المركزي )منذ عام 

2011(.عضو الهيئة العامة للرقابة على 
شركات التأمين )منذ عام 2007(.

عضو هيئة التدريس بكلية اإلقتصاد 
جامعة بنغازي، ليبيا منذ عام 1982.

السيد سليمان عيسى العزابي
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

حاصل على درجة الماجستير في العلوم 
المالية والمصرفية، بخبرة تزيد عن 20 
عاما، يشغل حاليا منصب المدير العام 

للمصرف التجاري الوطني، طرابلس، 
ليبيا وعضو لجنة قانون التأجير، ليبيا. 

وعضواً سابقًا في مجلس إدارة شركة 
الخدمات المالية العربية.

أعـضـاء مجلس اإلدارة
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السيد علي مخزوم بن حمزة
عضو مجلس اإلدارة

حاصل على درجة البكالوريوس في 
اإلحصاء، بخبرة تزيد عن25 عاما في 

المجال المصرفي. يشغل حاليًا مدير 
إدارة التدريب بالمصرف الليبي الخارجي، 

ليبيا.

السيد فتحي أحمد يحيى
عضو مجلس اإلدارة

نائب مدير إدارة المساهمات في 
المصرف الليبي الخارجي، ليبيا. لديه 

خبرة تزيد على ثالثة عقود في القطاع 
المصرفي. عضو مجلس إدارة بنك 

اليوباف الدولي، تونس سابقًا.
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تـقـريـــر مجلس اإلدارة

“نتوقع تعزيز مركزنا التنافسي وإضافة قيمة للمساهمين وتقديم خدمات 
مواكبة ألحدث المستجدات التقنية لعمالئنا ومكافأة اإلدارة والعاملين على 

مساهماتهم القّيمة وااللتزام التام بالمتطلبات الرقابية. ونحن على ثقة من 
أن بنك اليوباف مهيأ القتناص فرص نمو مناسبة ولتقوية توجهه نحو تحقيق 

قيمة للمساهمين.”

إمراجع غيث سليمان   |   رئيس مجلس اإلدارة
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السادة أعضاء الجمعية العمومية في بنك 
اليوباف العربي الدولي بالبحرين، يسعدني 
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء 
مجلس اإلدارة أن أقدم التقرير السنوي 

والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2014.

لقد شهدت منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
خالل العام 2014، أحداثًا سياسية متتابعة، 

ولم يسلم القطاع المصرفي من التأثر بتلك 
األحداث. ومع ذلك، تمكن بنك اليوباف من 

مواجهة هذه التحديات الجديدة المتواصلة 
وتحقيق نتائج مالية مرموقة في العام 

.2014

واستطاع البنك تحقيق نمو قوي فاق 
نتائج السنة السابقة بنسبة %11.1، وحقق 

أرباحًا صافية بلغت 40.7 مليون دوالر 
أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2014م. وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل قبل 
التخصيص 61.9 مليون دوالر أمريكي، محققًا 

زيادة نسبتها %20.6 على إيرادات تشغيل 
السنة السابقة التي بلغت 51.4 مليون دوالر 

أمريكي.

ومع ذلك، زاد مخصصات البنك هذه السنة 
لُيواكب نمو محفظة القروض، وبلغت 

نسبة مخصصات الدين المشكوك فيه 
%97 من قيمتها وذلك كإجراء احترازي. 

وبعد خصم المخصصات بلغ صافي الدخل 
التشغيلي 54.1 مليون دوالر أمريكي للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مقابل 47.3 
مليون دوالر أمريكي في السنة السابقة.

وارتفعت نفقات التشغيل إلى %24.9 من 
صافي الدخل التشغيلي مقارنة بنسبة 

%22.7 للسنة السابقة، ويعود ذلك أساسًا 
للزيادة في نفقات الموظفين وغيرها من 

النفقات التشغيلية وذلك تماشيًا مع 
ارتفاع النشاط التجاري وتحسين الكفاءة 

التشغيلية. ومع ذلك، ظلت نسبة التكلفة 
الكلية إلى الدخل في مستوى معقول عند 

نسبة %25. وتعكس نسبة كفاية رأس 
المال بنسبة %42.19 قوة رأس المال، فيما 

ظلت نسبة السيولة عند مستوى مريح. 
وبلغت نسبة النمو في إجمالي األصول 

%8.8 مقارنة بالعام 2013م ونمت محفظة 
القروض بنسبة %33.7 واالستثمارات 

غير المتداولة بنسبة %7.8. وكان التنويع 
في المنتجات مفيداً وساهم في تحقيق 
مستويات متوازنة من عوائد المخاطرة.

واستمر مجلس اإلدارة في تركيزه 
االستراتيجي على النمو في تحقيق عوائد 

متزايدة للمساهمين. كما أن تمسك 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالتكييف 

مع السيناريوهات االقتصادية المعقدة، وضع 
البنك في مسار نمو استراتيجي، فتحسن 

العائد على متوسط حقوق المساهمين 
وارتفع إلى مستوى جديد بلغت نسبته 13% 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. 
ويسعى مجلس اإلدارة إلى ضمان تحسين 

عائد البنك على المساهمين على المدى 
الطويل.

يسر مجلس اإلدارة أن يقترح توزيع 5 دوالرات 
أمريكية لكل سهم - بنسبة %10 من 

رأس المال المدفوع - أي 25 مليون دوالر 
أمريكي في سنة 2014 م شريطة موافقة 

الجهة الرقابية.

وتطلعًا نحو المستقبل، نتوقع تعزيز مركزنا 
التنافسي وإضافة قيمة للمساهمين 

وتقديم خدمات مواكبة ألحدث 
المستجدات التقنية لعمالئنا ومكافأة 

اإلدارة والعاملين على مساهماتهم القّيمة 
وااللتزام التام بالمتطلبات الرقابية. ونحن 

على ثقة من أن بنك اليوباف مهيأ القتناص 
فرص نمو مناسبة ولتقوية توجهه نحو 

تحقيق قيمة للمساهمين.

وختاما، أود أن أعرب عن خالص شكري 
لجميع أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين 

ولوزارة الصناعة والتجارة في مملكة 
البحرين، ومصرف البحرين المركزي ولجميع 

البنوك المراسلة ولعمالئنا على دعمهم 
الكبير والمتواصل. 

كما أتقدم بخالص التقدير والشكر إلى 
جميع العاملين على تفانيهم والتزامهم 

بتحقيق نتائج مرموقة.

إمراجع غيث سليمان
رئيس مجلس اإلدارة

+11.1%
واستطاع البنك تحقيق نمو قوي فاق نتائج 

السنة السابقة بنسبة ٪١١.١، وحقق أرباحًا 
صافية بلغت ٤٠.7 مليون دوالر أمريكي للسنة 

المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤م.
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اإلدارة التنفيذية

١. السيد حسن خليفة أبو الحسن
الرئيس التنفيذي

يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ أكتوبر 2012. 
حاصل على درجة البكالوريوس في اإلحصاء من ليبيا. 

تم إيفاد السيد /  حسن أبو الحسن من المصرف 
الليبي الخارجي، ليبيا لرئاسة بنك اليوباف العربي 
الدولي، البحرين. وقد تقلد العديد من المناصب 

اإلدارية العليا في مجموعة المصرف الليبي الخارجي 
وكان المنصب األخير الذي تقلده هو مساعد المدير 

العام في المصرف الليبي الخارجي، المقر الرئيسي. 
يتمتع بخبرة قوية واسعة النطاق في قطاع البنوك 

تمتد ألكثر من عقدين من الزمن.

٢. السيد محمد سعيد فطيره
النائب األول للرئيس التنفيذي

بكالوريوس في إدارة األعمال، شغل العديد من 
المواقع في المصرف الليبي الخارجي ومساهماته، 

ويتمتع بخبرة تزيد عن العقدين من الزمن في 
األعمال المصرفية الدولية، موفد من المصرف الليبي 
الخارجي ويشرف على إدارات الرقابة المالية والعمليات 

المصرفية وتقنية المعلومات. كما كلف بالقيام 
بأعمال المدير العام لبنك اليوباف لمدة ستة أشهر 

من العام 2012.

3. السيد محمود عبداهلل عزوز
نائب الرئيس التنفيذي

يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في بنك اليوباف 
- البحرين موفد من المصرف الليبي الخارجي. يشرف 

حاليًا على إدارات تطوير األعمال والخزينة وتمويل 
التجارة. و قد شغل العديد من المواقع في مختلف 

اإلدارات في المصرف الليبي الخارجي ومساهماته 
ويتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في األعمال 
المصرفية الدولية وفي االعتمادات المستندية 

والعمليات النقدية.

٤. السيد علي عبد اهلل
رئيس الخزينة واالستثمارات

تخرج من برنامج التنمية التنفيذي الخليجي )كلية 
داردن لألعمال - جامعة فيرجينيا( ويتمتع بخبرة تزيد 
عن 20 عاما في مجال الخدمات المصرفية واألسواق 

المالية. شغل قبل انضمامه لليوباف العديد من 
المناصب العليا في كل من البنوك اإلقليمية 

والعالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، أهمها 
الخزينة وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية 

االستثمارية وتطوير األعمال.

٥. السيد عبدالرحمن خلفان
رئيس تطوير األعمال

حاصل على دبلوم في التجارة من مملكة البحرين، 
يتمتع بخبرة تزيد عن ثالثين سنة في المجال 

المصرفي على مستوى البحرين، شغل العديد من 
المناصب اإلدارية في مختلف البنوك الرائدة، متخصصًا 

في التجارة الدولية والعمليات على مستوى دول 
مجلس التعاون والشرق األوسط.

٦. السيد عباس عبداهلل الشماع
رئيس التدقيق الداخلي

مدقق داخلي معتمد )CIA( ومدقق نظم معلومات 
معتمد)CISA(، كما انه حاصل على بكالوريوس 

في المحاسبة من جامعة البحرين. وهو عضو في 
المعهد الدولي للمراجعين الداخليين وجمعية نظم 

المعلومات والتدقيق والرقابة، الواليات المتحدة 
األمريكية. انضم لبنك اليوباف في ديسمبر 2009 

ولديه أكثر من 10 أعوام من الخبرة في القطاع 
المصرفي في مجال التدقيق الداخلي والخارجي، تقييم 

المخاطر، وحوكمة الشركات. وقبل انضمامه إلى 
اليوباف كان يعمل في شركة إرنست ويونغ و شركة 

بي دي أو - البحرين.
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7. السيد سعيد البناء
رئيس الموارد البشرية والشئون اإلدارية

يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الموارد 
البشرية. شغل العديد من المناصب في القطاع 

المصرفي مع خبرة تمتد ألكثر من 25 عاما متخصصا 
في مجال التعويضات والفوائد.

٨. السيد محمد عبدالحميد عبد القادر
رئيس المخاطر واالمتثال

حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة جالمورغان، المملكة المتحدة؛ وعلى 

بكالوريوس محاسبة، ودبلوم في االمتثال من اتحاد 
االمتثال الدولي المعتمد من قبل جامعة مانشستر 

بالمملكة المتحدة. يتمتع بخبرة 17 سنة في القطاع 
المصرفي والمالي - البحرين. وقبل انضمامه إلى 

بنك اليوباف عام 2009، عمل لدى مصرف البحرين 
المركزي في قسم العمليات والرقابة المصرفية، 
متخصص في إدارة المخاطر، واالمتثال ومكافحة 

غسيل األموال.

٩. السيد طالل علي المشوط
رئيس تقنية المعلومات

خبرة ألكثر من أربعة عشر سنة في إدارة المشاريع 
تقنية المعلومات  لمجموعة المصرف الليبي 

الخارجي، طالل متحصل على بكالوريوس هندسة 
حاسب آلي من جامعة طرابلس كلية الهندسة 

قسم الحاسب اآللي وماجستير إدارة األعمال من 
جامعة هل في بريطانيا وهو مدير مشاريع محترف 

من معهد إدارة المشاريع.

١٠. السيد حسن عبدالرحمن الصفار
رئيس تمويل التجارة

يحمل شهادة الدبلوم في الخدمات المصرفية، 
ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في المجال المصرفي 

على مستوى البحرين. يتمتع بخبرة قوية في مجال 
تمويل التجارة الدولية وذو معرفة تامة باألعراف 

والممارسات الموحدة وقضايا االمتثال المتعلقة 
باالعتمادات المستندية.

١١. السيدة ك. آر. أوشا
رئيس الرقابة المالية

عضو مشارك في معهد المحاسبين القانونيين في 
الهند ومعهد محاسبة التكاليف في الهند، وتملك 

خبرة عملية تزيد عن 20 سنة في مجال المالية 
والتدقيق، كما تحمل مؤهالت عليا في تدقيق نظم 

المعلومات من معهد المحاسبين القانونيين في 
الهند.

١٢. اآلنسة فاطمة محمد بو علي
رئيس العمليات 

حاصلة على درجة الماجستير في إدارة األعمال من 
كلية البحرين الجامعية، التابعة لجامعة ماكماستر 

الكندية، إضافة إلى دبلوم في العلوم المالية 
والمصرفية. وهي حاصلة أيضًا على شهادة التعامل 

)ACI(. وتتمتع بخبرة ألكثر من عشر سنوات في 
العمليات المصرفية والخزينة وإدارة عالقات العمالء.
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في خضم بيئة مليئة بالتحديات للقطاع 
المصرفي ناتجة عن التغيرات والتطورات 

اإلقليمية والعالمية التي كان لها األثر السلبي 
على مناخ االقتصاد، انتهت السنة المالية 2014 
بالنسبة لبنك اليوباف العربي الدولي بأداء مالي 

تميز باستمرار نهج السنوات السابقة من 
تحقيق النجاحات المتواصلة والنتائج الجيدة.

فقد حقق بنك اليوباف ربحًا صافيًا بلغ 40.7 
مليون دوالر أمريكي للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2014، مقابل 36.6 مليون دوالر 
أمريكي في نفس الفترة من السنة السابقة، 

محققًا بذلك نمواً بلغت نسبته %11.1 وهي 
السنة السادسة على التوالي التي يسجل فيها 

المصرف نموا متتاليا في صافي أرباحه.

وحقق إجمالي الموجودات نمواً نسبته 8.8%، 
فيما سجل العائد على متوسط الحقوق 

 تحـسـنًا ليـصبح %12.6 للسنة المنتهية في
31 ديـسـمبر 2014، مقـارنة بنسـبـة 11.9% 

لنـفـس الفتـرة مـن السـنة السـابـقــة.

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي قبل التخصيص 
61.9 مليون دوالر أمريكي مسجال نسبة 

زيادة مقدارها %20.6 عن المحقق في السنة 
السابقة وكانت موزعة على النحو التالي: 

صافي دخل الفوائد 44 مليون دوالر أمريكي  ·
أرباح ناتجة من استثمارات لغرض المتاجرة   ·

0.5 مليون دوالر أمريكي 
أرباح ناتجة من بيع استثمارات لغرض غير   ·

المتاجرة 0.3 مليون دوالر أمريكي
أرباح ناتجة من نشاط التداول في الصرف   ·

األجنبي 0.6 مليون دوالر أمريكي
رسوم وعموالت 16.4 مليون دوالر أمريكي  ·

ومع االستمرار في اإلجراءات االحترازية 
والسياسات التحفظية عن طريق وضع 

مخصصات لمواجهة المخاطر المحتملة، 
فقد تم استقطاع مبلغ 7.8 مليون دوالر من 

صافي الدخل التشغيلي ورصده كمخصص 
عام ومحدد لمواجهة مخاطر االئتمان.

وعليه فان صافي الدخل التشغيلي بلغ 54.1 
مليون دوالر أمريكي محققًا نمواً نسبته 

%14.3 على أرقام السنة السابقة. وقد أدى 
ارتفاع حجم المخصصات إلى تقليص صافي 

الدخل التشغيلي وصافي األرباح للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وتزامن مع النمو في الدخل التشغيلي، زيادة 
في المصروفات التشغيلية حيث بلغت 

نسبتها %25.3 على السنة السابقة ليتماشى 
ديناميكيًا مع متغيرات النشاط التجاري 
والتحسين الدائم للكفاءة التشغيلية. 

وتحققت زيادة بسيطة في نسبة التكاليف 
إلى الدخل، وبقيت عند مستوى مريح نسبته 

.24.9%

وتشير النسب المالية بوضوح إلى أن البنك 
يتمتع بمركز مالي صحي وقوي، مع نسبة 
سيولة للموجودات بلغت %46.3 ونسبة 

كفاية لرأس المال بلغت %42.19 كما هي في 
31 ديسمبر 2014.

وكان للمبادرات اإلستراتيجية التي تمثلت 
في توسعة قاعدة العمالء وتنويع المنتجات 
ودخول أسواق جديدة وخفض مخاطر تركيز 

محفظة القروض إلى نسبة متوازنة، أثراً كبيراً 
في تحقيق مستويات مستدامة من النمو، 
وتأكد بجالء نجاعة جهود اإلدارة التنفيذية 
في تطبيق هذه المبادرات األمر الذي تُرجم 
في هذه النتائج المتميزة والتي من شأنها 

تعزيز مكانة بنك اليوباف وإظهار القدرة 
والكفاءة العالية في رسم االستراتيجيات 

الجيدة وتطبيقها.  تم كل ذلك في إطار 
تقييم ومراقبة دقيقة للمخاطر لجعلها في 

الحدود المقبولة والمصادقة عليها من طرف 
مجلس اإلدارة.

كما تم خالل السنة المالية 2014 العمل 
على اتخاذ االجراءت الالزمة لتصحيح الثغرات 
الواردة في تقارير المدققين، باإلضافة إلى أن 

تطبيق قانون االمتثال الضريبي والجزء الثالث 
من اتفاقية بازل يسير بوتيرة جيدة حسب 

اإلطار الزمني الذي حددته الجهات الرقابية 
كما عمل البنك على تطوير سياسة مكافآت 

جديدة تمشيا مع متطلبات الجهات الرقابية 
باإلضافة إلي التحديث المستمر في األنظمة 
والمعدات التقنية مما يجعلها مواكبه لكل 

التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي.

في إطار تطلعاتنا المستقبلية وبالرغم من 
حالة عدم اليقين التي تسود األداء االقتصادي 

سواء في المنطقة أو العالم فإننا نتوقع أن 
يكون العام 2015 واعداً بحكم المركز المالي 

القوي للبنك وما حققه من أداء في السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وان إدارة 

البنك من خـالل تصميمهـا على تحسـين 
نوعية الموجودات وتنويعها وكذلك تنويع 

مصادر الدخل وتعزيز النسب المالية القوية، 
سوف تعمل على استمرار وتطوير النمو خالل 

العام 2015.

وفي الختام، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب 
عن خالص شكري لجميع العاملين بهذه 

المؤسسة على جهودهم والتزامهم الذي 
أدى إلى تحقيق هذه النتائج، كما أتقدم بالشكر 

إلى مجلس إدارة البنك على توجيهاتهم 
الرشيدة وسياساتهم الحكيمة التي أثمرت 

أيضا في الوصول إلى هذه النتائج والشكر 
موصول إلى حكومة مملكة البحرين ومصرف 
البحرين المركزي والبنوك المراسلة والعمالء 

والمساهمين على دعمهم المتواصل 
والالمحدود للبنك.

حسن خليفة أبوالحسن
الرئيس التنفيذي

Suleiman Esa Al Azzabi

Deputy Chairman

Mr. Ali Makhzum Ben Hamza

Director

Hasan Khalifa Abulhasan

Chief Executive O�cer

Moraja G. Solaiman

Chairman

إجمالي الدخل التشغيلي

 بلغ إجمالي الدخل التشغيلي قبل التخصيص
61.9 مليون دوالر أمريكي مسجال نسبة زيادة 

مقدارها %20.6 عن المحقق في السنة السابقة.

صافي الربح

حقق بنك اليوباف ربحًا صافيًا بلغ 40.7 مليون دوالر 
أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، 

مقابل 36.6 مليون دوالر أمريكي في نفس الفترة 
من السنة السابقة.



14

اإلفصاح عن معلومات الحوكمة

المحتويات

١٥( ١ الحوكمة 

١٥( ٢ االستقاللية والصالحيات 

3 )١٥ المساهمون 

١٦( ٤ مجلس اإلدارة 

١٦ مسئوليات مجلس اإلدارة   )٤.١

١٦ تشكيل مجلس اإلدارة   )٤.٢

١٦ أعمال مجلس اإلدارة   )٤.3

١٨ تقييم مجلس اإلدارة   )٤.٤

١٨ ٤.٤.١(  تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

١٨ ٤.٤.٢(  تقييم مجلس اإلدارة 

١٩( ٥ لجان مجلس اإلدارة 

١٩ لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال   )٥.١

٢٠ لجنة الترشيح والمكافآت   )٥.٢

٢٠( ٦ اللجان اإلدارية 

٢١ لجنة األصول والمطلوبات   )٦.١

٢١ لجنة إدارة المخاطر   )٦.٢

٢١ لجنة الموارد البشرية والتعويضات   )٦.3

7 )٢٢ هيكل صالحيات الموافقة 

٢٢( ٨ مدونة السلوك المهني وتضارب المصالح 

٢٢( ٩ االتصاالت 

٢٢( ١٠ سياسة مكافحة غسل األموال 

٢( ١١3 أتعاب المدققين الخارجيين 

٢( ١٢3 التزامات السنة المالية ٢٠١٤ 
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الحوكمة( ١
بنك اليوباف العربي الدولي )“البنك”( ملتزم بالمحافظة على أعلى معايير الحوكمة اإلدارية، ويلتزم كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالتقيد بالحوكمة اإلدارية 
البيانات  عن  واإلفصاح  واإلنصاف  المالية  والشفافية  اإلدارية  الحوكمة  بتعزيز  التزامه  البنك  يؤكد  وبذلك،  البحرين.  مملكة  في  الممارسات  أفضل  وبتطبيق  المقررة 

المالية للمساهمين.

ويحرص البنك على التقيد بمتطلبات مدونة الحوكمة اإلدارية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين في مارس 2010 وكراسة األحكام الصادرة عن 
مصرف البحرين المركزي في 1 يناير 2011 بشأن الضوابط عالية المستوى.

وبموجب النظام األساسي للبنك والمتطلبات المنصوص عليها في مدونة الحوكمة اإلدارية لمملكة البحرين، فّوض مجلس اإلدارة مسئوليات معينة إلى عدد من 
لجان مجلس اإلدارة واللجان اإلدارية، وأقر لكل لجنة شروطًا مرجعية خاصة بها. وأهم هذه اللجان ما يلي:

لجان مجلس اإلدارة:. ١
لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال· 
لجنة الترشيح والمكافآت· 

اللجان اإلدارية:. ٢
لجنة األصول والمطلوبات· 
لجنة إدارة المخاطر· 
لجنة الموارد البشرية والتعويضات· 

االستقاللية والصالحيات( ٢
تحتفظ لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال بوضع منفصل لضمان استقالليتها وتأكيد استقالليتها ومراقبتها الموضوعية ورفع تقاريرها إلى اإلدارة العليا وإلى مجلس 

اإلدارة. وفي هذا الخصوص، تخضع أعمال التدقيق والمخاطر واالمتثال إلشراف مباشر من جانب لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال.

القيام  والمخاطر واالمتثال فقط، دون  التدقيق  بتأدية مسئوليات  المعنيين  الموظفين  الوظيفية تطبق من خالل مطالبة  المهام  وإلى جانب ذلك، فإن استقاللية 
بأعمال أخرى يحتمل أن تنطوي على تضارب في المصالح. ومن الناحية الفنية، فإن العاملين في مجال التدقيق والمخاطر واالمتثال مسئولون مباشرة أمام رئيس 

الدائرة وليس لهم شأن بأعمال البنك اليومية.

ولضمان تأدية مهامهم بكفاءة وإتقان، فإن لدى العاملين في مجال التدقيق والمخاطر واالمتثال المميزات والصالحيات التالية:

االتصال )في أي وقت وبمبادرة منهم( بأي موظف والحصول على أية سجالت أو ملفات الزمة ليتمكنوا  من تأدية مسئولياتهم.· 

خط اتصال مباشر بمصرف البحرين المركزي والسلطات الرقابية وبلجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال.· 

الصالحيات والموارد )بتكليف اختصاصيين خارجيين( للقيام بالتحقيق في مخالفات محتملة للقانون واللوائح واإلجراءات التصحيحية في الحاالت االستثنائية.· 

كما أن مهام االمتثال مستقلة أيضًا عن دائرة التدقيق الداخلي. ولتعزيز استقاللية هذه المهام وموضوعيتها، تطبق دائرة التدقيق الداخلي ضمن مسئولياتها برنامجًا 
تدقيقيًا منفصاًل يتناول مهام االمتثال.

المساهمون( 3
بنك اليوباف العربي الدولي مملوك بحصة أغلبية نسبتها %99.50 للمصرف الليبي الخارجي، وهو بنك مؤسس في ليبيا ويملكه البنك المركزي الليبي بنسبة 100%.

هيكل المساهمة في البنك كما في 31 ديسمبر 2014:

الجنسيةنسبة المساهمةاسم المساهم

ليبي%99.50المصرف الليبي الخارجي
يمني%0.28البنك األهلي اليمني

يمني%0.22البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
%100المجموع

بتاريخ 31 ديسمبر 2014، ال يملك المدراء وأعضاء اإلدارة العليا أية أسهم في البنك بصفة فردية.

اإلفصاح عن معلومات الحوكمة

مة
وك

لح
ت ا

ما
لو

مع
ن 

 ع
اح

ص
إلف

ا
ث

ثال
م ال

س
لق

ا
ول

األ
م 

س
لق

ا



بـنــك اليــوبـاف الـعـــربي الــدولي ش.م.ب. )م(   التقرير السنوي ٢٠١٤ 16

اإلفصاح عن معلومات الحوكمة
تابــع

مجلس اإلدارة( ٤

مسئوليات مجلس اإلدارة  )٤.١
مجلس اإلدارة مسئول عن البنك من حيث األداء الكلي واالستراتيجية، وتشمل مسئولياته من غير حصر، ما يلي:

وضع أهداف البنك· 

متابعة أداء اإلدارة· 

دعوة المساهمين لالجتماعات وإعداد جداول األعمال· 

مراقبة تضارب المصالح وحظر المعامالت المخلة· 

وضع االستراتيجية ومراجعتها سنويًا· 

وضع ومراجعة الهيكل اإلداري وتحديد المسئوليات· 

وضع ومراجعة النظم وإطار الضوابط· 

متابعة تنفيذ االستراتيجية بواسطة اإلدارة التنفيذية· 

التوجيه بإعداد البيانات المالية بحيث تظهر بدقة المركز المالي للبنك· 

المالية ·  لألوراق  البحرين  سوق  قانون  ومنها  واللوائح،  القوانين  بمختلف  التقيد  على  اإلشراف  مسئولية  ويتولى  للبنك،  العام  األخالقي  المناخ  اإلدارة  مجلس  يحدد 
وقانون العمل وقانون الشركات التجارية وقواعد وأحكام مصرف البحرين المركزي.

يضمن البنك وجود إجراءات للمحافظة على نزاهة البنك وسمعته، بما في ذلك التقيد بالقوانين واألحكام واللوائح والسياسات الداخلية التي تخضع لها أعمال البنك.· 

التحقق من قيام دائرة التدقيق الداخلي بتطبيق النظم واإلجراءات الداخلية.· 

تشكيل مجلس اإلدارة  )٤.٢
تشكل مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2014 على النحو التالي:

تاريخ إعادة التعيينتاريخ التعيينالجنسيةمستقل / تنفيذيالمنصبعضو المجلس

-1 نوفمبر 2012ليبيمستقلالرئيسالسيد إمراجع غيث سليمان

11 يناير 262011 أكتوبر 2008ليبيمستقلنائب الرئيسالسيد سليمان عيسى العزابي

6 يونيو 72011 يوليو 2004ليبيغير تنفيذيعضوالسيد علي مخزوم بن حمزة

6 يونيو 162011 أغسطس 2007ليبيغير تنفيذيعضوالسيد سيف اهلل أسعد سليم*

-1 نوفمبر 2012ليبيغير تنفيذيعضوالسيد فتحي أحمد يحيى

* السيد سيف اهلل أكمل فترة عمله.

تتألف فترة العمل لكل دورة من دورات مجلس اإلدارة من ثالث سنوات. وقد أعاد المساهمون انتخاب اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة )السيد سليمان العزابي والسيد 
علي بن حمزة( في اجتماع الجمعية العامة المنعقد في أبريل 2013.

أعمال مجلس اإلدارة  )٤.3
وفقًا لكراسة األحكام الصادرة عن مصرف البحرين المركزي الخاصة بالضوابط عالية المستوى، يلتزم مجلس اإلدارة بعقد اجتماعات دورية ال تقل عن أربع جلسات 
المرجعية  للشروط  ووفقًا  السنة.  في  األقل  على  اجتماعين  بعقد  اللجنة  تلتزم  والمكافآت،  الترشيح  للجنة  المرجعية  للشروط  وطبقًا  ذلك،  جانب  وإلى  السنة.  في 
للجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال، تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على األقل في السنة. وخالل العام 2014، انعقد مجلس اإلدارة ست مرات، ولجنة التدقيق والمخاطر 

واالمتثال أربع مرات، ولجنة الترشيح والمكافآت ثالث مرات.
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اإلفصاح عن معلومات الحوكمة
تابــع

وفيما يلي بيانات تواريخ وحضور اجتماعات مجلس اإلدارة:

أسماء األعضاء الغائبينأسماء األعضاء الحاضرينتاريخ ومكان االجتماع

16 فبراير 12014
عقد في مملكة البحرين

ال أحدالسيد إمراجع غيث سليمان
السيد سليمان عيسى العزابي

السيد فتحي أحمد يحيى
السيد سيف اهلل أسعد سليم

السيد علي مخزوم بن حمزة

23 مارس 22014
عقد في مملكة البحرين

ال أحدالسيد إمراجع غيث سليمان
السيد سليمان عيسى العزابي

السيد فتحي أحمد يحيى
السيد سيف اهلل أسعد سليم

السيد علي مخزوم بن حمزة

1 يونيو 32014
عقد في مملكة البحرين

السيد سيف اهلل أحمد سليم*السيد إمراجع غيث سليمان
السيد سليمان عيسى العزابي

السيد فتحي أحمد يحيى
السيد علي مخزوم بن حمزة

9 سبتمبر 42014
عقد في إسطنبول - تركيا

ال أحدالسيد إمراجع غيث سليمان
السيد سليمان عيسى العزابي

السيد فتحي أحمد يحيى
السيد علي مخزوم بن حمزة

30 أكتوبر 52014
عقد في مملكة البحرين

ال أحدالسيد إمراجع غيث سليمان
السيد سليمان عيسى العزابي

السيد فتحي أحمد يحيى
السيد علي مخزوم بن حمزة

14 ديسمبر 62014
عقد في مملكة البحرين

ال أحدالسيد إمراجع غيث سليمان
السيد سليمان عيسى العزابي

السيد فتحي أحمد يحيى
السيد علي مخزوم بن حمزة

* السيد سيف اهلل أكمل فترة عمله لدى البنك.

وفيما يلي بيانات تواريخ وحضور اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال:

أسماء األعضاء الغائبينأسماء األعضاء الحاضريننوع االجتماع وتاريخه ومكانه

لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال1
16 فبراير 2014

عقد في مملكة البحرين

ال أحدالسيد سليمان عيسى العزابي

السيد علي مخزوم بن حمزة

السيد سيف اهلل أسعد سليم

لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال2
31 مايو 2014

عقد في مملكة البحرين

السيد سيف اهلل أسعد سليم*السيد سليمان عيسى العزابي

السيد علي مخزوم بن حمزة

لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال3
29 أكتوبر 2014

عقد في مملكة البحرين

ال أحدالسيد سليمان عيسى العزابي

السيد علي مخزوم بن حمزة

لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال4
13 ديسمبر 2014

عقد في مملكة البحرين

ال أحدالسيد سليمان عيسى العزابي

السيد علي مخزوم بن حمزة

* السيد سيف اهلل أكمل فترة عمله لدى البنك.
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وفيما يلي بيانات تواريخ وحضور اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت:

أسماء األعضاء الغائبينأسماء األعضاء الحاضريننوع االجتماع وتاريخه ومكانه

لجنة الترشيح والمكافآت1
22 مارس 2014

عقد في مملكة البحرين

ال أحدالسيد إمراجع غيث سليمان

السيد سيف اهلل أسعد سليم

السيد فتحي أحمد يحيى

لجنة الترشيح والمكافآت2
1 يونيو 2014

عقد في مملكة البحرين

السيد سيف اهلل أسعد سليم*السيد إمراجع غيث سليمان

السيد فتحي أحمد يحيى

لجنة الترشيح والمكافآت3
13 ديسمبر 2014

عقد في مملكة البحرين

ال أحدالسيد إمراجع غيث سليمان

السيد فتحي أحمد يحيى

* السيد سيف اهلل أكمل فترة عمله لدى البنك.

تقييم مجلس اإلدارة  )٤.٤

4.4.1( تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
إدارة مكون من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة وال يزيد على تسعة يتم تعيينهم في اجتماع الجمعية  البنك مجلس  إدارة  القانون األساسي للبنك، يتولى  بموجب 
العامة ويتم التصويت على اختيارهم باالقتراع السري. وتكون دورة عمل مجلس اإلدارة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب المجلس السابق، ويكون تعيين مجلس 
اإلدارة بموجب أحكام قانون الشركات التجارية بمملكة البحرين. وينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس لفترة دورته. ويلتزم 
أعضاء مجلس اإلدارة بالنظام األساسي للبنك والحوكمة اإلدارية ومدونة السلوك المهني وكافة القوانين واللوائح. ويتضمن النظام األساسي للبنك جميع الحاالت 

التي تؤدي إلى إنهاء خدمة عضو مجلس اإلدارة، ومنها تغيب العضو عن حضور أربعة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع.

ويقدم البنك ألعضاء مجلس اإلدارة فور تعيينهم، معلومات أساسية، ويضمن المجلس بأن كل عضو جديد في مجلس اإلدارة يتلقى جميع المعلومات التي تضمن 
المتعلقة  الهامة  والقضايا  للبنك  االستراتيجية  الخطط  عن  وإيجاز  التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  كبار  لقاءات  ذلك  في  بما  عمله،  فترة  بدء  من  المجلس  في  مشاركته 

بالشئون المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر وبرامج االمتثال والمدققين الداخليين والمستقلين والمستشار القانوني.

ويحتفظ البنك باتفاقية تعيين مكتوبة مع كل عضو في المجلس تتضمن مهام العضو وواجباته ومسئولياته ومساءلته، باإلضافة إلى نواحي أخرى تتعلق بتعيينه، 
إلى  واللجوء  المصروفات  عن  التعويض  في  ومستحقاته  ومكافآته  وجدت(  )إن  اللجان  أعمال  في  والمشاركة  منه  المتوقع  الزمني  واالمتثال  عمله  فترة  ومنها 

االستشارات المهنية المستقلة عند اللزوم.

4.4.2( تقييم مجلس اإلدارة
تتطلب العضوية في مجلس اإلدارة، أن يجري المجلس تقييمًا ألدائه، يشمل ما يلي:

تقييم أعمال مجلس اإلدارة.· 

استكمال استطالع التقييم الذاتي من جانب كل عضو.· 

مراجعة التقييم الذاتي الذي يجريه.· 

تقييم استراتيجيات البنك ومخاطره.· 

مراجعة عمل كل عضو وحضوره اجتماعات المجلس واللجان ومشاركته اإليجابية في المناقشات واتخاذ القرارات.· 

مراقبة أصحاب الشأن حول أداء الحوكمة اإلدارية للبنك.· 

االتجاهات والعوامل الجارية والناشئة.· 

وقد أجرى مجلس اإلدارة تقييمًا ذاتيًا مستقاًل في العام 2013، وقدمت النتائج إلى المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة المنعقد في 28 أبريل 2014. كما أجرى 
البنك تقييمًا مماثاًل في العام 2014، وستقدم نتائجه إلى المساهمين خالل االجتماع القادم للجمعية العامة.

اإلفصاح عن معلومات الحوكمة
تابــع
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لجان مجلس اإلدارة( ٥
هناك لجنتان تابعتان لمجلس اإلدارة هما: لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال ولجنة الترشيح والمكافآت. وتتألف لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال من ثالثة أعضاء، 
مصرف  عن  الصادرة  األول(  )المجلد  األحكام  كراسة  وبموجب  اإلدارة.  مجلس  في  أعضاء  اللجنتين  هاتين  أعضاء  وجميع  عضوين.  من  والمكافآت  الترشيح  ولجنة 

البحرين المركزي، ينبغي أن يكون أغلب أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة أعضاء مستقلين.

تشكيل لجنتي مجلس اإلدارة كما هو في 31 ديسمبر 2014:

مستقل/غير مستقلمركز العضوأسماء األعضاءلجان مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال
مستقلالرئيسالسيد سليمان عيسى العزابي

غير مستقلعضوالسيد علي مخزوم بن حمزة

لجنة الترشيح والمكافآت
مستقلالرئيسالسيد إمراجع غيث سليمان

غير مستقلعضوالسيد فتحي أحمد يحيى

لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال  )٥.١
تتطلب عضوية لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال من بين أشياء أخرى ما يلي:

مساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بمسئولياته القانونية واالئتمانية بالنسبة للضوابط الداخلية وسياسات المحاسبة والتدقيق وتقديم التقارير المالية.· 

مساعدة مجلس اإلدارة على مراقبة النزاهة وإصدار التقارير حول البيانات الربع السنوية والسنوية التي يصدرها البنك.· 

مراجعة األداء واعتماد األنشطة والتوظيف والهيكل التنظيمي ألعمال التدقيق الداخلي.· 

اإلشراف على استقاللية وأداء المدققين الخارجيين والتوصية بتعيينهم واستبدالهم وتحديد أتعابهم.· 

مراجعة كفاية وكفاءة نظم البنك المالية والمحاسبية وضوابط إدارة المخاطر والتطبيقات العملية.· 

مراقبة تقيد البنك بالقوانين واللوائح والسياسات اإلشرافية والداخلية.· 

تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطة اللجنة وتوصياتها ومراجعة التقارير التي يصدرها البنك والمتعلقة بمسئوليات اللجنة.· 

اإلشراف على المخاطر الداخلية للبنك وإدارة إطار رأس المال والنظم ومراجعة كفاءتها على نحو سنوي.· 

بيان قدرة البنك على تحمل المخاطر التي يقارن بها مقدار رأس المال المعرض للخطر بشكل تطلعي كما تحدده مخاطر التعرض لالئتمان والسوق والسيولة · 
والتشغيل والتركيز والتسوية والسمعة والدورة االقتصادية.

إدارة ·  بسياسات  والتقيد  للمخاطر  المناسب  التقييم  خالل  من  للمخاطر  البنك  تعرض  ومراقبة  لرصد  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  تواصل  العليا  اإلدارة  بأن  الضمان 
المخاطر.

أحكام ·  مع  المتوافقة  المجازفة  في  والرغبة  المخاطر  وأهمية  البنك  توجهات  مع  تتفق  التي  وإجراءاتها  وسياساتها  واستراتيجياتها  المخاطر  إدارة  أهداف  اعتماد 
ولوائح مصرف البحرين المركزي ومراجعتها على نحو سنوي. ويتم تبليغ موافقات اللجنة إلى المسئولين عن تنفيذ سياسات إدارة المخاطر.

االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل ·  القانونية ومخاطر  المخاطر  البنك يشمل منهجيات تمّكن بكفاءة من تحديد وإدارة  المخاطر في  إدارة  بأن إطار  الضمان 
والربح / معدل العائد والسمعة.

ضمان وجود خطوط واضحة من الصالحيات والمساءلة عن إدارة المخاطر ورصدها والتبليغ عنها كما تمارس داخليًا حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.· 

الضمان بأن جهة إدارة المخاطر لديها موارد مناسبة واطالع مناسب على المعلومات بحيث تتمكن من أداء واجباتها بكفاءة.· 

مراقبة جهة االمتثال في البنك.· 

البحرين ·  مصرف  ولوائح  أحكام  مع  والتوافق  والرقابية  القانونية  المتطلبات  مع  يتفق  واإلفصاح  المالي  االمتثال  رصد  أن  من  للتحقق  النظام  كفاءة  اللجنة  تراجع 
المركزي التي تراجع سنويًا مع نتائج تحقيقات ومتابعة اإلدارة )بما في ذلك اإلجراءات التأديبية( ألية تصرفات احتيالية أو عدم االلتزام.

تضمن اللجنة أن جهة االمتثال لديها الموارد المناسبة واستقاللية العمل ويديرها أفراد ليست لهم صلة باألعمال اليومية لمختلف أقسام العمل.· 

تضمن اللجنة وضع ضوابط إلدارة نوعية ونزاهة التقارير المالية التي يصدرها البنك.· 

تضمن اللجنة قيام اإلدارة بتطوير وتنفيذ ومراقبة فاعلية معايير “اعرف زبونك”، باإلضافة إلى االستمرار في رصد الحسابات والمعامالت وفقًا لما تقتضيه اللوائح · 
ذات الصلة وألفضل الممارسات.

مراجعة نتائج جميع عمليات الفحص واالختبار التي تجريها الجهات الرقابية.· 
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لجنة الترشيح والمكافآت  )٥.٢
تتطلب عضوية لجنة الترشيح والمكافآت من بين أشياء أخرى ما يلي:

ضمان وجود إجراءات رسمية وشفافة لترشيحات مجلس اإلدارة.· 

المراعاة الشاملة لخطة اإلحالل الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة )وخاصة رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي( وكبار أعضاء اإلدارة التنفيذية اآلخرين )كالتقارير · 
المباشرة التي يصدرها الرئيس التنفيذي(.

ضمان وجود سياسات وإجراءات فاعلة للتأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واإلدارية والخبرة الالزمة.· 

إجراء مراجعة دورية للوقت المطلوب من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، وتطبيق نظام تقييم األداء لمعرفة ما إذا كان أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين · 
يقضون الوقت الكافي لتأدية واجباتهم.

تقديم تقرير سنوي إلى مجلس اإلدارة عن أداء المجلس.· 

التحديد واالتفاق مع مجلس اإلدارة على اإلطار أو سياسة المجلس لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكبار أعضاء اإلدارة التنفيذية.· 

مراجعة وتقييم مالءمة سياسات البنك وتطبيقاته بالنسبة للحوكمة اإلدارية وتقديم توصيات بأية تغييرات مقترحة إلى مجلس اإلدارة العتمادها.· 

مراجعة مالءمة الشروط المرجعية التي تعتمدها لجنة الترشيح والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتوصية بإجراء تغييرات عند اللزوم.· 

اللجان اإلدارية( ٦
لدى البنك ثالثة مستويات إدارية من اللجان هي لجنة األصول والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الموارد البشرية والتعويضات.

وأعضاء اللجان اإلدارية هم:

منصب العضو في اللجنةمنصب العضواللجان اإلدارية

رئيس اللجنةالرئيس التنفيذيلجنة األصول والمطلوبات

نائب رئيس اللجنةنائب الرئيس التنفيذي )لتطوير األعمال وتمويل التجارة والخزينة واالستثمار(

عضوالنائب األول للرئيس التنفيذي

عضورئيس الرقابة المالية

عضورئيس تطوير األعمال

عضورئيس الخزينة واالستثمار

عضورئيس إدارة المخاطر واالمتثال

ممثلرئيس العمليات

رئيس اللجنةالرئيس التنفيذيلجنة  إدارة المخاطر

نائب رئيس اللجنةالنائب األول للرئيس التنفيذي )للمراقبة المالية وتقنية المعلومات والعمليات(

عضونائب الرئيس التنفيذي

عضورئيس الرقابة المالية

عضورئيس تطوير األعمال

عضورئيس العمليات 

عضورئيس الخزينة واالستثمار

ممثلرئيس إدارة المخاطر واالمتثال

رئيس اللجنةالرئيس التنفيذيلجنة الموارد البشرية والمكافآت

عضوالنائب األول للرئيس التنفيذي

عضونائب الرئيس التنفيذي

عضورئيس الموارد البشرية والشئون اإلدارية

اإلفصاح عن معلومات الحوكمة
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لجنة األصول والمطلوبات  )٦.١
تتطلب عضوية لجنة األصول والمطلوبات من بين أشياء أخرى ما يلي:

إدارة الميزانية العمومية إدارة نشطة.· 

إدارة التزامات البنك إدارة فعالة لتلبية احتياجات األعمال خالل الظروف المعتادة وأثناء األزمات.· 

متابعة جدول سداد األصول /  االمتثاالت، مع مراعاة المستجدات االقتصادية والتقلبات في قيمة األصول ومعدالت األسعار المرجعية.· 

إدارة مخاطر النقد األجنبي.· 

السيولة والتمويل قصير األجل وطويل األجل ·  اإلدارة، بما في ذلك استراتيجيات  التي يقرها مجلس  المعايير  إدارة األصول واالمتثال في حدود  تطوير استراتيجيات 
واستراتيجيات االقتراض بوجه عام.

مراجعة كفاية رأس المال ومعالجة استراتيجيات إدارة رأس المال من حيث عملية التقييم الداخلي لرأس المال.· 

مراجعة ورصد جميع األمور المتعلقة بسياسة السيولة، بما في ذلك خطط الطوارئ والحدود لضمان إدارة أزمات السيولة.· 

مراجعة واعتماد أو رفض مخالفات حدود لجنة األصول والمطلوبات.· 

مراجعة التقارير الصادرة عن إدارة المخاطر واالمتثال.· 

لجنة إدارة المخاطر  )٦.٢
تتطلب عضوية لجنة  إدارة المخاطر من بين أشياء أخرى ما يلي:

تحديد الجوانب الرئيسية للمخاطر ووضع سياسة إلدارة المخاطر تساهم في تحقيق أهداف البنك.· 

الضمان بأن اإلجراءات الالزمة تعطى مستوى مناسب من الرعاية والدعم من جانب الموارد المناسبة.· 

رفع مستوى وعي اإلدارة والعاملين حول مخاطر األعمال في البنك.· 

مراجعة واقتراح توصيات إلى مجلس اإلدارة حول قدرة البنك على تحمل المخاطر.· 

مراجعة استراتيجية التخفيف من المخاطر الرئيسية لدى البنك.· 

مراجعة واقتراح توصيات لموافقة مجلس اإلدارة حول إطار إدارة المخاطر في البنك.· 

مراجعة كفاية رأسمال البنك من منظور الجهات الرقابية.· 

مراجعة وتقييم كفاية منهجيات تدابير المخاطر.· 

 ،)ALM( مراجعة وتقييم مختلف الحدود الداخلية وتقديم توصيات محددة بشأن رأسمال المخاطر االقتصادية وحدود مخاطر السوق وقيود إدارة األصول والمطلوبات
وغير ذلك.

مراجعة المخاطر الكبيرة األخرى حسبما يكون مناسبًا· 

اعتماد إطار مخاطر التشغيل ومتابعة المخاطر باستمرار.· 

لجنة الموارد البشرية والتعويضات  )٦.3
تتطلب عضوية لجنة الموارد البشرية والتعويضات من بين أشياء أخرى ما يلي:

إجراء مراجعة دورية واقتراح تطوير الموظفين التنفيذيين / العاملين في البنك لمناصب إدارية عليا، بما في ذلك تقييم األداء والمهارات والتدريب وخطط اإلحالل · 
الوظيفي.

تطوير ومراجعة واقتراح تعويضات الموظفين التنفيذيين / العاملين في البنك.· 

تحديد المكافآت )البونس( وغيرها من الحوافز.· 

مراجعة المسائل المتعلقة باإلحالل الوظيفي لإلدارة التنفيذية وتطوير الجهاز التنفيذي.· 

إدارة أعمال الشئون اإلدارية للبنك.· 

إعداد تقارير دورية لمجلس اإلدارة حول المواضيع المذكورة.· 
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هيكل صالحيات الموافقة( 7
يتراوح مستوى األهمية النسبية للمعامالت التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة حسب األنشطة المختلفة وتتحدد بموجب مستند تفويض الصالحيات الذي يعتمده 

مجلس اإلدارة ومعايير اعتماد التسهيالت االئتمانية.

إضافة إلى ذلك، ووفقًا للشروط المرجعية لمجلس إدارة البنك، فإن القرارات التي يتخذها المجلس باستثناء القرارات التي تتخذ في اجتماعات الجمعية العامة أو · 
االجتماعات العامة غير االعتيادية - يمكن اتخاذها بالتدوير. وتتخذ قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو وفقًا للمتطلبات الرقابية. وفي حالة 
تساوي األصوات، يكون لرئيس مجلس اإلدارة صوت الترجيح، ويجوز للعضو المعارض تسجيل اعتراضه. وفي جميع هذه األحوال، يلتزم أمين السر بضمان وتأكيد 

تدوير المعلومات الالزمة وتوثيقها.

ال يكون القرار المتخذ بالتدوير صحيحًا إاّل إذا تم بموافقة األغلبية.· 

وعالوة على ما تقدم، يمتلك البنك إجراءات مناسبة بشأن العناية الواجبة التي تخص االئتمان بشأن كافة أنواع التسهيالت /  التعرض ذات الصلة بالتعامل مع الجهة 
ذات العالقة أو الجهة غير ذات العالقة.

مدونة السلوك المهني وتضارب المصالح( ٨
للوفاء  الممارسات  أفضل  خالل  من  والمديرين  الموظفين  جميع  بها  ليسترشد  وضعت  أخرى  داخلية  وقواعد  وبسياسات  المهني  للسلوك  بمدونة  البنك  يحتفظ 
بمسئولياتهم والتزاماتهم تجاه المساهمين في البنك بما يتفق مع جميع القوانين واألحكام واللوائح التي تخضع لها أعمال البنك. وتحتوي مدونة السلوك المهني 
السلوك  البنك. وقد تم توثيق مدونة  العاملين في  الموظفين والمدراء  الذي ينطبق على جميع  المصالح  المهنة وتجنب تضارب  السلوك وآداب  تتناول  على أحكام 
المهني ونشرها وتعميمها على جميع أقسام البنك. ولدى البنك إقرار سنوي بتضارب المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعتمدين. وخالل العام 2014 لم 

تنشأ قضايا تتعلق بتضارب المصالح.

تجارية  بمعامالت  تتعلق  جوهرية  مصالح  أية  عن  اإلفصاح  عن  مسئواًل  اإلدارة  مجلس  في  عضو  كل  يكون  المجلس،  في  التعيين  التفاقية  ووفقًا  ذلك،  عن  وفضاًل 
اعتمدها  التي  المهني  السلوك  مدونة  من  نسخة  على  للبنك  اإللكتروني  الموقع  يحتوي  كما  اللزوم.  عند  مستقلة  مهنية  مشورة  طلب  حق  له  وتتيح  واتفاقيات، 

مجلس اإلدارة.

المستويات  أعلى  على  بالمحافظة  البنك  ويلتزم  البنك.  في  والشفافية  اإلدارية  الحوكمة  جودة  يعزز  شأنه  من  والذي  المخالفات  عن  للتبليغ  بنظام  البنك  ويحتفظ 
الممكنة من آداب المهنة والسلوك القانوني أثناء تنفيذ أعماله.

االتصاالت( ٩
تنفيذاً للوائح مصرف البحرين المركزي المنصوص عليها في المجلد األول من كراسة األحكام، يحتفظ البنك بسياسة معتمدة من مجلس اإلدارة بشأن اإلفصاح عن 

المعلومات الجوهرية عن أنشطته إلى أصحاب الشأن في البنك.

المناسب  الوقت  في  اإلفصاحات  هذه  وتأتي  واإللكترونية.  والشفهية  الكتابية  االتصاالت  ذلك  في  بما  بالجمهور،  االتصال  سبل  جميع  على  اإلفصاح  سياسة  وتسري 
وبالطريقة التي تقتضيها القوانين والمتطلبات الرقابية.

وتسعى اإلدارة للرد على أسئلة المساهمين ومخاوفهم بسرعة وفي الحدود التي يفرضها القانون وسرية بعض المعلومات. ويحتفظ البنك بموقع إلكتروني للتبليغ 
عن المخالفات )www.alubafbank.com( يحتوي على معلومات مفيدة لمختلف أصحاب الشأن، بما في ذلك السلطات الرقابية. وتشمل المعلومات الموجودة 

في الموقع اإللكتروني التقرير السنوي والمراجعات المالية الدورية للبنك وغير ذلك من المعلومات.

سياسة مكافحة غسل األموال( ١٠
تهدف سياسة البنك الخاصة بمكافحة غسل األموال إلى الضمان بأن البنك لديه إطار شامل من السياسات واإلجراءات، بما في ذلك أفضل الممارسات، لمكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب. والغرض من هذه السياسات واإلجراءات هو منع استغالل أنشطة البنك من قبل الغير ألغراض غير مشروعة.

إن سياسة البنك تمنع وتتجنب بشكل فعال غسل األموال، كما أنها تدرأ أي نشاط قد يعمل على تسهيل غسل األموال أو تمويل األعمال اإلرهابية أو اإلجرامية، من 
خالل التقيد بقوانين مكافحة غسل األموال واللوائح المعمول بها في الدولة أو المكان الذي يقوم البنك بمزاولة أنشطته فيه، وطبقا لبرنامج االمتثال المعمول به.

ويلتزم البنك بتنظيم دورات تدريبية دورية وتقديم معلومات لضمان دراية جميع الموظفين المعنيين بمسئولياتهم تجاه قانون مكافحة غسل األموال وأحكام 
بنك البحرين المركزي. ويحرص البنك على تقديم أحدث الدورات التدريبية التي تتناول موضوع مكافحة غسل األموال للموظفين المعنيين والمتناسبة مع أنشطة 

البنك والفئات المختلفة من عمالئه.
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أتعاب المدققين الخارجيين( ١١
خالل العام 2014، دفع البنك لمدققيه الخارجين أرنست و يونغ مبلغ 69.000 دوالر أمريكي مقابل تدقيق وخدمات أخرى تتعلق بالتدقيق )بما في ذلك مراجعة تقارير 
بيانات االحتراس والمراجعات الدورية ومراجعة مكافحة غسل األموال ومراجعة اإلفصاحات العامة(. وقد أعربت شركة أرنست و يونغ عن استعدادها لمواصلة دورها 
كمدقق للبنك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015. وأوصت لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال بتعيين أرنست و يونغ، وسيطرح قرار يقترح بموجبه إعادة 

تعيين هذه الشركة في االجتماع السنوي للجمعية العامة المقرر عقده في 12 أبريل 2015.

وندرج أدناه البيانات التفصيلية لرسوم التدقيق الخارجي والخدمات األخرى التي ال تتعلق بالتدقيق:

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

2013
ألف دوالر أمريكي

٦٩69أتعاب التدقيق وخدمات أخرى متصلة بالتدقيق
42-أتعاب خدمات ليس لها عالقة بالتدقيق

٦٩111المجموع

التزامات السنة المالية ٢٠١٤( ١٢
غرامة مالية مدفوعة لمصرف البحرين المركزي

الكمية  اإلفصاحات  جميع  بنشر  لهم  المرخص  تلزم  التي  المركزي  البحرين  مصرف  عن  الصادرة  األحكام  كراسة  من   3.1.6-PD بمتطلبات  التقيد  في  البنك  أخفق 
بموجب المادة PD-1.3  بشأن البيانات المالية نصف السنوية على مواقعهم اإللكترونية خالل 45 يومًا تقويميًا من نهاية البيانات المالية نصف السنوية. وبناء على 

Module EN وحجم إجمالي األصول الموحدة كما هي في 30 يونيو 2014، دفع البنك غرامة مالية مقدراها 600 دينار بحريني.

مبادرات التحسين المستمرة

يلتزم البنك بالتقيد بمتطلبات مصرف البحرين المركزي المنصوص عليها في المادة HC-1.5.2 من كراسة األحكام بشأن مستوى استقالل ما ال يقل عن ثلث عدد 
أعضاء المجلس.

5.2.1 بشأن   HC و   4.2.1  HC و   3.2.1-HC المواد  الواردة في  المركزي  البحرين  التقيد بمتطلبات مصرف  البنك من  المستقلين لم يمّكن  المستوى من األعضاء  وهذا 
تشكيل لجان التدقيق والترشيح والمكافآت.

وقد أدى التغيير في تشكيلة المجلس إلى تأخير عملية تعيين أعضاء جدد في مجلس اإلدارة، إاّل أن البنك سيتخذ اإلجراءات والمبادرات الالزمة لمعالجة هذا المستوى 
من األعضاء المستقلين في اللجان، وسيوافي مصرف البحرين المركزي بما يتم في جميع األحوال.

إننا ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات المصرفية الخاصة بالحوكمة اإلدارية، وسنعمل على التقيد بأحكام مصرف البحرين المركزي في المستقبل القريب.
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الهيكل التنظيمي

 المساهمون في بنك
اليوباف العربي الدولي

 المصرف الليبي الخارجي، والبنك اليمني لإلنشاء
والتعمير، والبنك األهلي اليمني

اإلدارة القانونية

مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات
والمكافآت

لجنة التدقيق والمخاطر 
واالمتثال

لجنة األصول
والمطلوبات

التدقيق
الداخلي 

لجنة إدارة
المخاطر  الرئيس التنفيذي

وحدة
االمتثال

لجنة الموارد البشرية 
والتعويضات

أمين سر
مجلس اإلدارة

النائب األول
للرئيس التنفيذي

نائب الرئيس
التنفيذي

إدارة المراقبة المالية

إدارة تقنية المعلومات

إدارة العمليات

وحدة تحليل االئتمان

وحدة أمن تقنية المعلومات

إدارة تطوير األعمال

إدارة تمويل التجارة

إدارة الخزينة واالستثمار

إدارة الموارد البشرية 
والشئون اإلدارية إدارة المخاطر



ني
لثا

م ا
س

لق
ا

ية
مال

م ال
وائ

لق
ا

ول
األ

م 
س

لق
ا

القوائم المالية ٢٠١٤
المحتويات

تقرير مدققي الحسابات المستقلين   ٢٦

قائمة المركز المالي  ٢٧

قائمة األرباح أو الخسائر  ٢٨

قائمة الدخل الشامل  ٢٩

قائمة التدفقات النقدية  ٣٠

قائمة التغيرات في الحقوق   ٣1

إيضاحات حول القوائم المالية  ٣٢

القوائم المالية  ٢٠١٤
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
بـنــك اليـوباف الـعـربي الــدولي ش.م.ب. )م( 

تقرير عن القوائم المالية

الدولي  العربي  اليوباف  لبنك  المرفقة  المالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  لقد 
في  كما  المالي  المركز  قائمة  تشمل  والتي  )“البنك”(  )مقفلة(  ش.م.ب. 
والتدفقات  الشامل  والدخل  الخسائر  أو  األرباح  وقوائم   ،٢٠14 ديسمبر   ٣1
وملخص  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  للسنة  الحقوق  في  والتغيرات  النقدية 

ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى. 

مسئولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية

القوائم  لهذه  العادل  والعرض  اإلعداد  عن  المسئول  هو  اإلدارة  مجلس  إن 
الرقابة  نظم  وعن  المالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقا  المالية 
من  خالية  مالية  قوائم  إلعداد  ضرورية  اإلدارة  مجلس  يراها  التي  الداخلية 

األخطاء الجوهرية، سواء ناتجة عن تجاوزات أو أخطاء. 

مسئولية مدققي الحسابات 

أعمال  إلى  استناداً  المالية  القوائم  هذه  حول  الرأي  إبداء  هي  مسئوليتنا  إن 
التدقيق التي قمنا بها. لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا لمعايير 
العالقة  المهنية ذات  باألخالقيات  اإللتزام  التي تتطلب منا  الدولية  التدقيق 
وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم 

المالية خالية من أية أخطاء جوهرية. 

مؤيده  تدقيق  أدلة  على  للحصول  بإجراءات  القيام  التدقيق  أعمال  تشمل 
اإلجراءات  اختيار  إن  المالية.  القوائم  في  عنها  المفصح  واإليضاحات  للمبالغ 
المناسبة يعتمد على تقديراتنا المهنية، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 
وعند  أخطاء.  أو  تجاوزات  عن  ناتجة  سواء  المالية،  القوائم  في  الجوهرية 
المعنية  الداخلية  الرقابة  نظم  االعتبار  في  األخذ  يتم  المخاطر  هذه  تقييم 
تصميم  من  تمكننا  والتي  عادلة  بصورة  المالية  القوائم  وعرض  بإعداد 
إبداء  القائمة، ولكن ليس لغرض  إجراءات تدقيق مناسبة في ظل األوضاع 
أعمال  تتضمن  كما  للبنك.  الداخلية  الرقابة  نظام  فعالية  حول  مهني  رأي 
ومدى  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم  التدقيق 
تقييم  وكذلك  اإلدارة  مجلس  أجراها  التي  المحاسبية  التقديرات  معقولية 

العرض العام للقوائم المالية.

وباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا من 
إبداء رأي تدقيق حول هذه القوائم. 

الــرأي 

في رأينا، إن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، 
المالي  أدائه  وعن   ٢٠14 ديسمبر   ٣1 في  كما  للبنك  المالي  المركز  عن 
الدولية  للمعايير  وفقًا  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاته 

إلعداد التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى

اإلرشادي  والدليل  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  لمتطلبات  وفقًا 
لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم 1(، نفيد بأن:

تتفق  المالية  القوائم  وأن  منتظمة  محاسبية  بسجالت  يحتفظ  البنك  أ( 
مـع تلك السجالت؛ و

القوائـم  مع  تتفق  اإلدارة  مجلس  تقرير  في  الواردة  المالية  المعلومات  ب( 
الماليـة.

 ٢٠14 ديسمبر   ٣1 في  المنتهية  السنة  خالل  تقع  لم  أنه  علمنا  وحسب 
قانون  ألحكام  أو  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  مخالفات  أية 
اإلرشادي  الدليل  أو  المالية  المؤسسات  وقانون  المركزي  البحرين  مصرف 
لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم 1 واألحكام النافذة من المجلد رقم 
٦( وتوجيهات مصرف البحرين المركزي أو ألحكام عقد التأسيس والنظام 
األساسي للبنك على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبًا على نشاط البنك أو 
مركزه المالي. وقد حصلنا من اإلدارة على جميع المعلومات واإليضاحات التي 

رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

سجل قيد الشريك رقم. 115

١6 فبراير ٢٠١5

المنامة، مملكة البحرين
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قائمة المركز المالي
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠14

إيضاح
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

الموجودات
4٢٢٫5٠715٠٫٣45نقد وأرصدة لدى بنوك 

4٫55٢3٫6٤54٢٢٫٠٠5ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
٦3٫٠3714٫٦٢٦استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

٧١٤7٫99٤1٣٧٫٢٨٢استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
٨٤85٫٢55٣٦٢٫٩٩٨قروض وسلف

٩١٢٫3٢٠1٣٫٣٦٦عقارات ومعدات وبرمجيات 
8٫9٢٢5٫٩1٦فوائد مستحقة القبض 

١٫٢771٫٢٢4موجودات أخرى 
١٫٢٠٤٫9571٫1٠٧٫٧٦٢مجموع الموجودات 

المطلوبات والحقوق 

المطلوبات
1٠6١6٫3١95٠1٫1٨٦ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

1٠٢١9٫636٢٦٨٫٢٧٣مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
11٢5٫١5١٧٫٧14مبالغ مستحقة لعمالء

١89٢٠5فوائد مستحقة الدفع
1٢١١٫75٠14٫٢٨٣مطلوبات أخرى

873٫٠٤5٧٩1٫٦٦1مجموع المطلوبات 

الحقوق 
1٣٢5٠٫٠٠٠٢5٠٫٠٠٠رأس المال

-1٣١٤٠مبالغ مستلمة مقدما مقابل الزيادة في رأس المال
1٣١7٫6671٣٫5٩٧احتياطي قانوني

65٫٢7٢٢٨٫٦4٢أرباح مبقاة 
)1٫1٣٨()١٫١67(احتياطي القيمة العادلة

٢5٫٠٠٠-14أرباح أسهم موصى بتوزيعها
33١٫9١٢٣1٦٫1٠1مجموع الحقوق 

١٫٢٠٤٫9571٫1٠٧٫٧٦٢مجموع المطلوبات والحقوق 

السيد حسن خليفة أبوالحسن    السيد علي مخزوم بن حمزة   السيد سليمان عيسى العزابي 
الرئيس التنفيذي   عضو مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  

Suleiman Esa Al Azzabi

Deputy Chairman

Mr. Ali Makhzum Ben Hamza

Director

Hasan Khalifa Abulhasan

Chief Executive O�cer

Moraja G. Solaiman

Chairman

Suleiman Esa Al Azzabi

Deputy Chairman

Mr. Ali Makhzum Ben Hamza

Director

Hasan Khalifa Abulhasan

Chief Executive O�cer

Moraja G. Solaiman

Chairman

Suleiman Esa Al Azzabi

Deputy Chairman

Mr. Ali Makhzum Ben Hamza

Director

Hasan Khalifa Abulhasan

Chief Executive O�cer

Moraja G. Solaiman

Chairman

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢5 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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قائمة األرباح أو الخسائر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

إيضاح
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

 ٣4٫٦٢٧  ٤5٫56١ 15دخل الفوائد ودخل مشابه
 )1٫٨٦٠( )١٫٤76(1٦مصروفات الفوائد

 32٫767  ٤٤٫٠85 صافي دخل الفوائد

 1٧٫٨٧4  ١6٫٤36 1٧دخل الرسوم والعموالت 
 )1٫٠٢٧( 5٠5 1٨دخل المتاجرة 

 ٩5٣  33٢ مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - صافي
 ٨٢٣  55١ مكسب من تحويل عمالت أجنبية

 1٨  75 دخل أرباح األسهم
 51٫408  6١٫98٤ الدخل التشغيلي

 )4٫٠1٧( )7٫8١7(٨مخصص اضمحالل القروض والسلف 
 47٫391  5٤٫١67 صافي الدخل التشغيلي

 ٦٫٢5٣  8٫١٤٢ تكاليف الموظفين 
 1٫٠٧٨  ١٫٢33 ٩استهالك

 ٣٫4٢٠  ٤٫٠9٢ 1٩مصروفات تشغيلية أخرى
 1٠٫٧51  ١3٫٤67 المصروفات التشغيلية

 ٣٦٫٦4٠  ٤٠٫7٠٠ صافي الربح للسنة 

السيد حسن خليفة أبوالحسن    السيد علي مخزوم بن حمزة   السيد سليمان عيسى العزابي 
الرئيس التنفيذي   عضو مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  

Suleiman Esa Al Azzabi

Deputy Chairman

Mr. Ali Makhzum Ben Hamza

Director

Hasan Khalifa Abulhasan

Chief Executive O�cer

Moraja G. Solaiman

Chairman

Suleiman Esa Al Azzabi

Deputy Chairman

Mr. Ali Makhzum Ben Hamza

Director

Hasan Khalifa Abulhasan

Chief Executive O�cer

Moraja G. Solaiman

Chairman

Suleiman Esa Al Azzabi

Deputy Chairman

Mr. Ali Makhzum Ben Hamza

Director

Hasan Khalifa Abulhasan

Chief Executive O�cer

Moraja G. Solaiman

Chairman

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢5 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

٤٠٫7٠٠٣٦٫٦4٠صافي الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر 

الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:
)1٫1٣٨()٢9(خسارة غير محققة للقيمة العادلة من استثمارات متاحة للبيع - صافي 

)1٫1٣٨()٢9(صافي الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة

)1٫1٣٨()٢9(دخل شامل آخر للسنة 

٤٠٫67١٣5٫5٠٢مجموع الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢5 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

إيضاح
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

األنشطة التشغيلية
٤٠٫7٠٠٣٦٫٦4٠صافي الربح للسنة

تعديالت للبنود التالية:
٨7٫8١74٫٠1٧مخصص خسائر القروض

٩١٫٢331٫٠٧٨استهالك
54٠)١7(1٨تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة 

)٩5٣()33٢(صافي مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
76754٢إطفاء استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

)554()6٠3(إطفاء موجودات معاد تصنيفها »كقروض وسلف« من استثمارات - محتفظ بها لغرض المتاجرة

٤9٫56541٫٣1٠الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)1٨٨٫٩1٠(٤١٫٠١5ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1٢٫٢٢٣)١٢9٫٤7١(قروض وسلف
)1٦٫٠٩5(١١٫6٠6استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

٢٫11٨)3٫٠٠6(فوائد مستحقة القبض 
)٧٢٩()53(موجودات أخرى

)1٧٫٨٣1(١١5٫١33ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
1٫٢1٠)٤8٫637(مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

)1٣٫٣٦٩(١7٫٤37مبالغ مستحقة لعمالء
٣٦)١6(فوائد مستحقة الدفع

1٠٫115)٢٫533(مطلوبات أخرى
)1٦٩٫٩٢٢(5١٫٠٤٠صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 
)1٠٩٫11٢()٢8٫9٤3(شراء استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

١7٫7671٠٫٩4٦متحصالت من إستبعاد استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
)4٧٨()١87(٩شراء عقارات ومعدات وبرمجيات

)٩٨٫٦44()١١٫363(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-1٣١٤٠مبالغ مستلمة مقدما مقابل الزيادة في رأس المال

)٢٠٫٠٠٠()٢5٫٠٠٠(14أرباح أسهم مدفوعة 

)٢٠٫٠٠٠()٢٤٫86٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)٢٨٨٫5٦٦(١٤٫8١7الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

373٫٤٤٠٦٦٢٫٠٠٦النقد وما في حكمه في 1 يناير 
4388٫٢57٣٧٣٫44٠النقد وما في حكمه في 3١ ديسمبر 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢5 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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قائمـة التغيرات في الحقوق 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

إيضاح

رأس المال
ألف دوالر 

أمريكي

مبالغ مستلمة 
مقدمُا مقابل 

الزيادة في رأس 
المال

ألف دوالر 
أمريكي

احتياطي
 قانوني

ألف دوالر 
أمريكي

أرباح 
مبقاة 

ألف دوالر 
أمريكي

احتياطي 
القيمة 
العادلة

ألف دوالر 
أمريكي

أرباح 
أسهم 
موصى 

بتوزيعها
ألف دوالر 

أمريكي

المجموع
ألف دوالر 

أمريكي

٢5٫٠٠٠٣1٦٫1٠1)1٫1٣٨(1٣٫5٩٧٢٨٫٦4٢-٢5٠٫٠٠٠الرصيد كما في 1 يناير ٢٠14
مبالغ مستلمة مقدما مقابل الزيادة في رأس 

14٠----14٠-1٣المال
4٠٫٧٠٠--4٠٫٧٠٠---صافي الربح للسنة

)٢٩(-)٢٩(----دخل شامل آخر
4٠٫٦٧1-)٢٩(4٠٫٧٠٠---مجموع الدخل الشامل للسنة

)٢5٫٠٠٠()٢5٫٠٠٠(-----14أرباح أسهم مدفوعة لسنة ٢٠1٣

---)4٫٠٧٠(4٫٠٧٠--1٣محول إلى االحتياطي القانوني
33١٫9١٢-)١٫١67(٢5٠٫٠٠٠١٤٠١7٫66765٫٢7٢الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

٢٠٫٠٠٠٣٠٠٫5٩٩-٩٫٩٣٣٢٠٫٦٦٦-٢5٠٫٠٠٠الرصيد كما في 1 يناير ٢٠1٣
٣٦٫٦4٠--٣٦٫٦4٠---صافي الربح للسنة

)1٫1٣٨(-)1٫1٣٨(----دخل شامل آخر
٣5٫5٠٢-)1٫1٣٨(٣٦٫٦4٠---مجموع الدخل الشامل للسنة

)٢٠٫٠٠٠()٢٠٫٠٠٠(-----14أرباح أسهم مدفوعة لسنة ٢٠1٢
---)٣٫٦٦4(٣٫٦٦4--1٣محول إلى االحتياطي القانوني 
-٢5٫٠٠٠-)٢5٫٠٠٠(---14أرباح أسهم موصى بتوزيعها

٢5٫٠٠٠٣1٦٫1٠1)1٫1٣٨(1٣٫5٩٧٢٨٫٦4٢-٢5٠٫٠٠٠الرصيد كما في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢5 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2014

األنشطة ١
تأسس بنك اليوباف العربي الدولي ش.م.ب. )مقفلة( )»البنك«( كشركة مساهمة مقفلة بحرينية في مملكة البحرين ومسجلة في وزارة الصناعة 
جديد  إطار  ضمن  المركزي  البحرين  مصرف  عن  الصادر  بالجملة  مصرفي  ترخيص  بموجب  البنك  ويعمل   .1٢٨1٩ رقم  تجاري  سجل  تحت  والتجارة 
متكامل للتراخيص. وعنوان البنك المسجل هو بناية ٨54، طريق ٣٦1٨، ممر4٣٦، برج اليوباف، ضاحية السيف ص.ب 115٢٩، المنامة، مملكة البحرين. 

إن أغلبية أسهم البنك مملوكة من قبل المصرف الليبي الخارجي، بنـك مسجل في ليبيا )لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح 1٣(. 

تم اعتماد إصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠14 وفقًا لقرار أعضاء مجلس اإلدارة الصادر في 1٦ فبراير ٢٠15. 

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢
أسس اإلعداد  ٢.١

التجارية  الدولي وطبقًا لقانون الشركات  المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  التقارير  الدولية إلعداد  المالية وفقًا للمعايير  القوائم  أعدت 
البحريني وقانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم 1 واألحكام النافذة 

من المجلد رقم ٦( وتوجيهات مصرف البحرين المركزي ذات الصلة.

أسس القياس 
المتاجرة والموجودات  المحتفظ بها لغرض  المشتقة واالستثمارات  المالية  األدوات  بإستثناء  التاريخية،  التكلفة  المالية وفقًا لمبدأ  القوائم  أعدت 

المالية المتاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

العملة الرئيسية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية بالدوالر األمريكي لكونه العملة الرئيسية لعمليات البنك وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف )ألف دوالر أمريكي( ما لم 

يذكر خالف ذلك.

تقدم القوائم المالية معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية   ٢.٢
األدوات المالية - اإلثبات المبدئي والقياس الالحق

األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لشركة واحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقوق ملكية لشركة أخرى. 

الموجودات والمطلوبات المالية 
تشتمل الموجودات المالية للبنك على نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى واستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة 
للبنك  المالية  المطلوبات  وتشتمل  أخرى.  وموجودات  القبض  مستحقة  وفوائد  وسلف  وقروض  المتاجرة  غير  لغرض  بها  محتفظ  واستثمارات 
على ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى ومبالغ مستحقة لعمالء وفوائد مستحقة الدفع 

ومطلوبات أخرى.

فيما يلي أدناه السياسات المحاسبية المحددة المتعلقة بمختلف الموجودات والمطلوبات المالية:

الموجودات المالية  )١
اإلثبات المبدئي والقياس

يتم تصنيف الموجودات المالية، عند اإلثبات المبدئي، كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر أو قروض وذمم مدينة أو 
استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو موجودات مالية متاحة للبيع أو كأدوات مالية مشتقة، إيهما أنسب. يتم إثبات جميع الموجودات المالية 
تكاليف  إليها  تنسب  الخسائر  أو  األرباح  ضمن  العادلة  بالقيمة  المدرجة  غير  المالية  الموجودات  حالة  في  ذلك،  إلى  باإلضافة  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا 

معاملة إقتناء الموجودات المالية.

المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامًة في القوانين أو حسب أعراف 
السوق )طريقة الشراء العادية( يتم إثباتها بتاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع الموجود.

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق للموجودات المالية تم تصنيفها إلى أربع فئات:

مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر	 
القروض والذمم المدينة	 
محتفظ بها حتى االستحقاق	 
متاحة للبيع	 
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موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائرأ( 
تتضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر على الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم تصنيف 
مع  العادلة  بالقيمة  قياسها  الحقًا  يتم  القريب.  المدى  في  الشراء  إعادة  أو  البيع  لغرض  اقتنائها  تم  إذا  المتاجرة  لغرض  بها  كمحتفظ  الموجودات 
تضمين أية مكاسب أو خسائر محققة وغير محققة الناتجة من التغيرات في القيم العادلة في قائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنتج فيها. يتم 
تضمن الفوائد المكتسبة أو أرباح األسهم المستلمة فيما يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر في »دخل 

الفوائد ودخل مشابه« ودخل أرباح األسهم على التوالي.

القروض والذمم المدينة	( 
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة التي لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها في السوق النشطة. بعد القياس 
المبدئي، يتم الحقًا قياس هذه الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد حسم االضمحالل. يتم إحتساب 
الفائدة الفعلي. يتم  التي تعتبر جزأ ال يتجزأ من معدل  التكاليف  أو  التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أية خصومات أو عالوات من اإلقتناء والرسوم 
تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعلي في »دخل الفوائد ودخل مشابه« في قائمة األرباح أو الخسائر. يتم إثبات الخسائر الناتجة من اضمحالل القروض 

الذمم المدينة في قائمة األرباح أو الخسائر.

محتفظ بها حتى االستحقاق	( 
تصنف الموجودات المالية غير المشتقة التي لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ومواعيد استحقاق ثابتة كمحتفظ بها حتى االستحقاق عندما 
حتى  بها  المحتفظ  المالية  الموجودات  قياس  يتم  المبدئي،  القياس  بعد  االستحقاق.  حتى  بها  لالحتفاظ  اإليجابية  والقدرة  النية  البنك  لدى  يكون 
االستحقاق بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، بعد حسم االضمحالل. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أية 
خصومات وعالوات من االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعلي في 

»دخل الفوائد ودخل مشابه« في قائمة األرباح أو الخسائر. يتم إثبات الخسائر الناتجة من االضمحالل في قائمة األرباح أو الخسائر.

متاحة البيعد( 
تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع على استثمارات أسهم حقوق الملكية وسندات الّدين. استثمارات أسهم حقوق الملكية المصنفة كمتاحة 
للبيع هي تلك التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض المتاجرة أو غير مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر. سندات الدّين في 

هذه الفئة هي تلك التي ينوى اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة والتي يمكن بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو تلبية للتغيرات في ظروف السوق.

بعد اإلثبات المبدئي، يتم الحقًا قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب أو الخسائر غير المحققة في الدخل الشامل 
اآلخر وتدرج في إحتياطي القيمة العادلة حتى يتم استبعاد االستثمارات، فعندها يتم إثبات المكسب أو الخسارة المتراكمة في الدخل التشغيلي اآلخر 

أو يتم تحديدها كمضمحلة، فعندها يتم إعادة تصنيف الخسارة المتراكمة من إحتياطي القيمة العادلة ضمن قائمة األرباح أو الخسائر. 

يقيم البنك موجوداته المالية المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كانت القدرة والنية لبيعها في األجل القريب ال تزال مناسبة. في الظروف النادرة، عندما يكون 
البنك غير قادر على تداول هذه الموجودات المالية نتيجة لعدم وجود أسواق نشطة، يجوز للبنك اختيار إعادة تصنيف تلك الموجودات المالية إذا كانت 

لدى اإلدارة النية والقدرة على اإلحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى االستحقاق.

بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من فئة متاحة للبيع، فإن القيمة المدرجة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح تكلفتها المطفأة الجديدة 
المتبقي  العمر  مدى  على  الخسائر  أو  األرباح  إلى  الحقوق  في  إثباته  تم  الذي  الموجود  ذلك  على  مسبقًا  مسجلة  خسارة  أو  مكسب  أي  إطفاء  ويتم 
المتبقي  العمر  مدى  على  االستحقاق  ومبلغ  الجديدة  المطفأة  التكلفة  بين  فرق  أي  إطفاء  يتم  كما  الفعلي.  الفائدة  معدل  باستخدام  لالستثمار 
للموجود باستخدام معدل الفائدة الفعلي. وإذا تم الحقًا تحديد الموجود بأنه مضمحل، فإن المبلغ المسجل في الحقوق يتم إعادة تصنيفه إلى قائمة 

األرباح أو الخسائر.

استبعاد 
يتم استبعاد الموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( بصورة أساسية )أي إلغائها من 

قائمة المركز المالي للبنك( عند:

انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من موجود؛ أو 	 
إلى طرف ثالث بموجب ترتيب 	  أو يلتزم بدفعه بالكامل دون تأخير جوهري  النقدية من موجود  التدفقات  البنك بنقل حقوقه في استالم  قيام 

إبقاء جميع  أو  بنقل  البنك  أو )ب( عندما لم يقم  بالموجود،  المتعلقة  الجوهرية  المخاطر والمكافآت  بنقل جميع  البنك  )أ( قام  سداد؛ وسواًء 
المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنه قام بنقل السيطرة على الموجود.

وعوائد  بمخاطر  احتفظ  بأنه  حد  إلى  ويقيم  سداد،  ترتيب  في  دخل  أو  الموجود  من  النقدية  التدفقات  إستالم  في  حقوقه  بنقل  البنك  يقوم  عندما 
الملكية. وسواًء قام أو لم يقم بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجود ولم يتم نقل السيطرة على الموجود، فإنه يتم إثبات 
الموجود إلى حد استمرار مشاركة البنك في الموجود. ففي هذه الحالة، يقوم البنك أيضًا بإثبات المطلوب المرتبط به. يتم قياس الموجود المحول 

والمطلوب المرتبط به على األسس التي تعكس الحقوق وااللتزامات التي يحتفظ بها البنك. 

يتم قياس استمرار المشاركة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بأدنى من القيمة المدرجة األصلية للموجود وأعلى ثمن يمكن أن 
يقوم البنك بدفعه، أيهما اقل.
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢
ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(   ٢.٢

الموجودات المالية )تتمة(  )1
اضمحالل موجودات مالية 

يقيم البنك في تاريخ إعداد كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل موجود مالي محدد أو مجموعة من الموجودات المالية. 
يثبت االضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر قد تم حدوثه بعد اإلثبات المبدئي للموجود )تكبد على »أثره خسارة«( وبأن حدوث تلك الخسارة )أو األحداث( لها 
تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للموجود المالي أو مجموعة من الموجودات المالية التي يمكن قياسها بواقعية. من الممكن إن 
يتضمن دليل االضمحالل على مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون صعوبات مالية جوهرية، وفوات مواعيد دفع الفائدة أو 
المبالغ األصلية، ويوجد هناك احتمال تعرضهم إلى إفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر ويمكن مالحظته حيث توجد معلومات تشير بحدوث اإلنخفاض 
في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة القابلة للقياس، أو حدوث تغيرات في أعمال المتاجرة أو في األوضاع االقتصادية المرتبطة بعدم السداد. 

تم توضيح تقييم االضمحالل لمختلف فئات الموجودات المالية أدناه: 

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةأ( 
الموجودات  الضمحالل  موضوعي  دليل  وجود  يثبت  فردي  تقييم  بعمل  أواًل  البنك  يقوم  المطفأة،  بالتكلفة  المدرجة  المالية  للموجودات  بالنسبة 
المالية الجوهرية بشكل فردي، أو بشكل جماعي للموجودات المالية التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي. إذا حدد البنك بأنه ال يوجد دليل موضوعي 
ائتمان  لديها خصائص مخاطر  المالية  الموجودات  المحدد بشكل فردي، وهو يتضمن موجود في مجموعة من  المالي  الموجود  يثبت اضمحالل 
خسارة  إثبات  يتم  والتي  لالضمحالل  فردي  بشكل  تحديدها  يتم  التي  المالية  الموجودات  لالضمحالل.  جماعي  بشكل  تقييمها  ويتم  مماثلة 

اضمحاللها أو يستمر اضمحاللها ال يتم تضمينها في التقييم الجماعي لالضمحالل. 

يتم قياس مبلغ أي خسارة اضمحالل كفرق بين القيمة المدرجة للموجود والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة )بإستثناء الخسائر االئتمانية 
المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بناءا على سعر الفائدة الفعلي 

األصلي للموجود المالي. 

يتم خفض القيمة المدرجة للموجود من خالل إستخدام حساب المخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في قائمة األرباح أو الخسائر. يستمر استحقاق 
التدفقات  المستخدمة لخصم  الفائدة  الفائدة ويتم استحقاقها بإستخدام معدل  المخفضة على أساس سعر  المدرجة  القيمة  الفوائد على  دخل 
النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االضمحالل. يتم شطب الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وما يرتبط بها من مخصصات 
عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لإلسترداد في المستقبل وتم تحقيق جميع الضمانات أو تم تحويلها إلى البنك. إذا زاد أو انخفض مبلغ االضمحالل 
أو تخفيضها عن  إثبات قيمة االضمحالل، عندئذ فإن خسارة االضمحالل المثبتة مسبقًا يتم زيادتها  المقدر في السنة الالحقة نتيجة لحدوثه بعد 

طريق تعديل حساب المخصص. إذا تم استرداد المبالغ المشطوبة في وقت الحق، فأنه يتم إدراجها في قائمة األرباح أو الخسائر.

 متاحة للبيع 	( 
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، يقوم البنك بعمل تقييم بتاريخ إعداد كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل 

االستثمار أو مجموعة من االستثمارات.

في حالة تصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية كاستثمارات متاحة للبيع، فإن الدليل الموضوعي يجب أن يتضمن على انخفاض هام أو طويل 
التكلفة األصلية لالستثمار و»طويل األمد« مقابل  الهام« مقابل  أدنى من تكلفتها. يجب تقييم »االنخفاض  العادلة لالستثمارات  القيمة  األمد في 
الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة أدنى من تكلفتها األصلية. حيثما يوجد دليل موضوعي لالضمحالل، فإنه يتم قياس الخسارة المتراكمة كفرق 
بين تكلفة اإلقتناء والقيمة العادلة الحالية، بعد حسم أي خسارة اضمحالل على تلك االستثمارات المثبتة مسبقًا في قائمة األرباح أو الخسائر - ويتم 
إلغائها من الدخل الشامل وإثباتها في قائمة األرباح أو الخسائر. خسائر االضمحالل من استثمارات أسهم حقوق الملكية ال يتم استرجاعها ضمن 

قائمة األرباح أو الخسائر؛ وإنما يتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد حسم االضمحالل في الدخل الشامل اآلخر.

تحديد ما إذا كان »انخفاض هام« أو »طويل األمد« يتطلب رأياَ. لتحديد هذا الرأي، يقيم البنك، من بين عوامل أخرى، المدة أو المدى التي كانت فيها 
القيمة العادلة لالستثمار أدنى من تكلفتها.

وفي حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، يتم تقييم االضمحالل على أساس المعيار ذاته كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة. ومع 
ذلك، فإن المبلغ المسجل لالضمحالل هو الخسارة المتراكمة المقاسة كفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية بعد حسم أي خسارة 

اضمحالل على ذلك االستثمار المثبت مسبقًا في قائمة األرباح أو الخسائر. 

يستمر استحقاق دخل الفوائد المستقبلية على أساس القيمة المدرجة المخفضة ويتم استحقاقها بإستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم 
التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االضمحالل. إذا حدث وزادت القيمة العادلة ألدوات الدين، في السنة الالحقة، وكانت الزيادة تتعلق 
بصورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات خسارة االضمحالل في قائمة األرباح أو الخسائر، فأنه يتم إسترجاع خسارة االضمحالل من خالل قائمة األرباح 

أو الخسائر.
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢
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المطلوبات المالية  )2
يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة.

القياس الالحق
بعد اإلثبات المبدئي، يتم الحقًا قياسها بالتكلفة المطفأة، بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

يتم احتسا	 التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصومات أو عالوات من االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من سعر الفائدة 
الفعلي. يتم تضمين إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة األرباح أو الخسائر.

استبعاد 
يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب تم إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته. عندما يتم استبدال مطلوب مالي حالي 
التعديل يعتبر بمثابة  أو  بآخر من نفس المقترض بشروط مختلفة جوهريًا أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي بشكل جوهري، فإن هذا االستبدال 

إستبعاد للمطلوب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديد. يتم إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية في قائمة األرباح أو الخسائر.

مقاصة األدوات المالية  )3
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات صافي المبلغ في قائمة المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ 

المثبتة وينوي البنك أما التسوية على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في الوقت ذاته. 

األدوات المالية المشتقة 
يستخدم البنك األدوات المالية المشتقة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة.

تعادل  الخسائر.  أو  األرباح  إلى قائمة  المعاملة مباشرًة  تكاليف  ترحل  العادلة مع  بالقيمة  المالية، ويتم الحقًا قياسها  المشتقات  إثبات  يتم مبدئيًا 
القيمة العادلة للمشتقات المالية المكسب أو الخسارة غير المحققة للقيد اليومي للقيمة السوقية. يتم تضمن المشتقات التي تحمل قيم عادلة 
ضمن  المحققة(  غير  )الخسائر  سالبة  عادلة  قيم  تحمل  التي  المشتقات  تدرج  بينما  األخرى،  الموجودات  ضمن  المحققة(  غير  )المكاسب  موجبة 

المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي.

نقد وما في حكمه 
لغرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق 

أصلية لمدة ٩٠ يومًا أو أقل. 

عقارات ومعدات وبرمجيات 
المتكبدة  النفقات  وجدت.  إن  المتراكمة،  االضمحالل  وخسائر  المتراكم  اإلستهالك  حسم  بعد  بالتكلفة  والبرمجيات  والمعدات  العقارات  تدرج 
للعنصر  المدرجة  القيمة  شطب  ثم  من  رسملته  ويتم  منفصل  كبند  حسابه  يتم  والبرمجيات  والمعدات  العقارات  من  أساسي  عنصر  الستبدال 
األساسي المستبدل. عندما يتطلب استبدال أجزاء جوهرية من العقارات والمعدات والبرمجيات على فترات، فأن البنك يقوم باستهالك كل منهم 
عند  الخسائر  أو  األرباح  قائمة  في  والصيانة  التصليح  تكاليف  إثبات  يتم  األراضي.  إستهالك  يتم  ال  المحددة.  االنتاجية  أعمارها  أساس  على  حدة  على 

تكبدها.

يتم احتساب اإلستهالك على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالتالي: 

األعمار اإلنتاجية المقدرة بالسنوات الموجود

15 سنةمباني 
٣ إلى 5 سنوا تأثاث ومعدات ومركبات 

٣ إلى 5 سنوات برمجيات 
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢
ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(   ٢.٢

مقاصة األدوات المالية )تتمة(  )3
إقتصادية  الحصول على منافع  يتوقع  أو عندما ال  البيع  إثباته مبدئيًا عند  العقارات والمعدات والبرمجيات وأي جزء جوهري تم  بند من  يتم استبعاد 
مستقبلية من استخدامه أو بيعه. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد موجود )يتم إحتسابه على إنه الفرق بين صافي متحصالت البيع 

والقيمة المدرجة للموجود( في قائمة األرباح أو الخسائر عند إستبعاد الموجود.

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للعقارات والمعدات والبرمجيات في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها مستقباًل 
إذا تطلب األمر. 

اضمحالل موجودات غير مالية
يقوم البنك بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل موجود. إذا وجد مثل هذا الدليل، أو عندما يتطلب 
القابلة  قيمها  عن  للموجود  المدرجة  القيمة  تزيد  عندما  لإلسترداد.  القابل  الموجود  مبلغ  البنك  يقدر  للموجود،  سنوي  اضمحالل  فحص  عمل 

لإلسترداد، فإن الموجود يعتبر مضمحاُل ويتم إظهار الموجود بالمبلغ القابل لالسترداد مع إثبات الفرق كاضمحالل في قائمة األرباح أو الخسائر.

إعادة تفاوض القروض 
يسعى البنك، كلما أمكنه ذلك، إلعادة هيكلة القروض. وقد يترتب ذلك على تمديد ترتيبات الدفع واالتفاق على قرض بشروط جديدة. وبمجرد إن يتم 
إعادة التفاوض على الشروط، فأن أي اضمحالل يتم قياسه بإستخدام معدل الفائدة الفعلي للقرض األصلي كما تم احتسابه قبل تعديل الشروط 
وبأن  استيفائها  تم  المعايير  جميع  بأن  للتأكد  التفاوض  إعادة  بمراجعة  مستمرة  بصورة  اإلدارة  تقوم  استحقاقه.  موعد  فات  قد  يعتبر  ال  والقرض 
المدفوعات المستقبلية من الممكن أن تحدث. تخضع القروض بإستمرار لتقييم االضمحالل بشكل فردي أو جماعي، ويتم احتسابها بإستخدام 

معدل الفائدة الفعلي للقروض األصلية.

الضمانات المالية 
ضمن أعماله االعتيادية، يقدم البنك ضمانات مالية، تتكون من إعتمادات مستندية وخطابات ضمان.

المبدئي، يتم قياس مطلوبات  اإلثبات  المستلمة. بعد  العمولة  العادلة، والتي تعد  بالقيمة  المالية  القوائم  المالية مبدئيًا في  الضمانات  إثبات  يتم 
البنك بموجب كل ضمان بعالوة غير مطفأة وأفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية إي إلتزام مالي ناتج من الضمان، أيهما أعلى.

مخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي على البنك )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل إن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد 
الضمنية يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات. يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي 

مخصص في قائمة األرباح أو الخسائر بعد حسم أي تسويات.

التي تعكس، كما هو  الضريبة  الزمنية للنقود جوهرية، فأنه يتم خصم المخصصات بإستخدام معدالت خصم حالية ما قبل  القيمة  تأثير  إذا كان 
مناسب، المخاطر المحددة للمطلوبات. أينما يستخدم الخصم، فأن الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الزمن يتم إثباته في قائمة األرباح أو الخسائر.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
يتم استحقاق التكاليف المتعلقة بمكافآت نهاية خدمة الموظفين وفقًا للتقييم اإلكتواري والتقييمات األخرى كما هو مطلوب من قبل األنظمة 
المعمول بها في مملكة البحرين. يقوم البنك بدفع اشتراكات لنظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي والتي تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين. 

إن التزامات البنك تكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي يتم صرفها عند استحقاقها.

إلتزامات محتملة
ال يتم إثبات اإللتزامات المحتملة في القوائم المالية، ولكن يتم اإلفصاح عنها إال إذا، كان ال يتوقع تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية الضمنية لها.

رأس المال وإحتياطي قانوني 
رأس المال

تم تصنيف األسهم العادية الصادرة من قبل البنك كأسهم حقوق. يصنف البنك األدوات الرأسمالية كمطلوبات مالية أو أدوات أسهم حقوق الملكية 
القياس  من  الملكية  حقوق  أسهم  أدوات  إلصدار  مباشرًة  تنسب  التي  اإلضافية  التكاليف  خصم  يتم  لألدوات.  التعاقدية  الشروط  لمضمون  وفقًا 

المبدئي ألدوات أسهم حقوق الملكية.

احتياطي قانوني
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة ٢٠٠1 فأنه يتطلب تخصيص ٪1٠ من الربح السنوي إلى اإلحتياطي القانوني والذي يكون عادًة 

قابل للتوزيع فقط عند التصفية. يجوز إيقاف التخصيصات عندما يبلغ اإلحتياطي ٪5٠ من رأس المال المدفوع. 
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢
ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(   ٢.٢

مقاصة األدوات المالية )تتمة(  )3
أرباح األسهم 

يقوم البنك بإثبات المطلوبات لعمل التوزيعات النقدية وغير النقدية لحاملي األسهم عندما يصرح بعمل التوزيع والتوزيع لم يعد في السلطة التقديرية 
للبنك. وفقا لقوانين الشركات في مملكة البحرين، يتم الموافقة على التوزيع من قبل المساهمين. يتم إثبات مبلغ مماثل مباشرًة في الحقوق.

قياس القيمة العادلة 
يقيس البنك األدوات المالية مثل االستثمارات والمشتقات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل مركز مالي. تم اإلفصاح عن اإلفصاحات المتعلقة 

بالقيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو تم اإلفصاح عن قيمها العادلة في إيضاح 21.5. 

القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في تاريخ 
القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إما:

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب، أو	 
في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي. 	 

يجب إن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للبنك. 

يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجود أو المطلوب، 
على افتراض بأن مشاركي السوق يعملون بأفضل مصالحهم االقتصادية.

يستخدم البنك تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، والذي يزيد الحد األقصى الستخدام 
المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، 
بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:

المستوى 1 - األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛	 
المستوى ٢ - تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة المسجلة أما بصورة 	 

مباشرة أو غير مباشرة؛ و
المستوى ٣ - تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي ال يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة. 	 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية على أساس متكرر، يحدد البنك ما إذا كانت قد حدثت تحويالت فيما بين المستويات 
في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تصنيفها - )استنادا إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل( 

في نهاية فترة إعداد كل تقرير.

أو  الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  البنك  قام  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  لغرض 
المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

إثبات اإليراد
يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى البنك بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية، بغض النظر 
عن متى يتم استالم المدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة، مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية 

المحددة للدفع. كما يجب الوفاء بمعايير اإلثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليراد: 

دخل الفوائد 
للبيع، ويتم تسجيل دخل  التي تستحق عليها فائدة كمتاحة  المالية  والموجودات  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  األدوات  يتم تصنيف جميع 
الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي بموجبه يتم خصم المبالغ النقدية المتوقعة مستقباًل خالل 
العمر الزمني لألدوات المالية أو فترة أقصر إلى صافي القيمة المدرجة للموجود المالي أو المطلوب، أيهما أنسب. يتم تعليق إثبات دخل الفوائد عندما 

تصبح القروض مضمحلة، وذلك عند تأخير السداد ألكثر من ٩٠ يومًا.

دخل الرسوم والعموالت 
يتم إثبات دخل الرسوم والعموالت عند اكتسابها.

دخل أرباح األسهم 
يتم إثبات دخل أرباح األسهم عندما يثبت حق البنك في استالم المدفوعات، والذي يكون عادًة عندما يوافق المساهمين على توزيع أرباح األسهم. 
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢
ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(   ٢.٢

مقاصة األدوات المالية )تتمة(  )3
العمالت األجنبية 

تم عرض القوائم المالية للبنك بالدوالر أألمريكي والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات البنك.
النقدية  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم  المعاملة.  إجراء  بتاريخ  السائدة  الصرف  بأسعار  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تسجيل  مبدئيًا  يتم 
المعروضة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية. ترحل جميع الفروق الناتجة عن التسوية 

أو تحويل البنود النقدية إلى األرباح أو الخسائر.

يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية للمعامالت. يتم 
تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. 
يتم معاملة المكسب أو الخسارة الناتجة من إعادة تحويل البنود غير النقدية تمشيًا مع إثبات المكسب أو الخسارة الناتجة من التغيرات في القيمة 
العادلة لهذا البند )أي فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات مكسب أو خسارة قيمها العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة األرباح أو الخسائر يتم 

إثباتها في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة األرباح أو الخسائر على التوالي(.

تغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  ٢.3
1( معايير وتعديالت جديدة ومعدلة 

تم تطبيق المعايير والتعديالت الجديدة التالية للمرة األولى في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير ٢٠14، إال أنها لم تؤثر على القوائم المالية 
السنوية للبنك.

المؤسسات االستثمارية )التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 ورقم 12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 27(
التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  بموجب  االستثمارية  المؤسسة  تعريف  تستوفي  التي  للمؤسسات  التوحيد  لمتطلبات  إعفاء  التعديالت  هذه  تقدم 
المالية الموحدة ويجب أن يطبق بأثر رجعي، خاضعة لبعض االستثناءات االنتقالية. يتطلب اإلعفاء من  المالية الموحدة رقم 1٠ المتعلق بالقوائم 

التوحيد من المؤسسات االستثمارية احتساب الشركات التابعة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية - التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32
توضح هذه التعديالت معنى »بأن لديها حاليًا الحق القانوني النافذ إلجراء المقاصة« ومعايير آليات التسوية اإلجمالية غير متزامنة مع غرف المقاصة 

لكي تكون مؤهلة للمقاصة ويتم تطبيقها بأثر رجعي. 

استبدال المشتقات المالية واستمرار محاسبة التحوط - التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 39
هذه التعديالت تقدم إعفاء لوقف محاسبة التحوط عند استبدال المشتقات المصنفة كأدوات تحوط تفي بمعايير معينة ويتطلب بأن يتم تطبيقها 

بأثر رجعي. ال توجد لهذه التعديالت أي تأثير على البنك حيث ال يملك البنك أية مشتقات مالية.

التحسينات السنوية على دورة 2010 - 2012
في التحسينات السنوية على دورة ٢٠1٠ - ٢٠1٢، قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار سبعة تعديالت على ستة معايير، وليس لها أي تأثير 

على القوائم المالية للبنك.

التحسينات السنوية على دورة 2011 - 2013
في التحسينات السنوية على دورة ٢٠11 - ٢٠1٣، قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار أربعة تعديالت على أربعة معايير، وليس لها أي تأثير على 

القوائم المالية للبنك.

2( معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد
معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للبنك وهي مدرجة أدناه. إن هذه القائمة هي للمعايير والتفسيرات الصادرة، التي 

يتوقع البنك بشكل معقول بأنها ستكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. ينوي البنك تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق باألدوات المالية 
المالية  باألدوات  المتعلق   ٩ رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  النهائية  الصيغة  الدولي  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر   ،٢٠14 يوليو  في 
والذي يعكس جميع مراحل مشروع األدوات المالية ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ المتعلق باألدوات المالية: اإلثبات والقياس وجميع 
اإلصدارات السابقة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩. يقدم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس واالضمحالل ومحاسبة التحوط. إن 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ إلزامي في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير ٢٠1٨، مع السماح بالتطبيق المبكر. يتطلب تطبيقه 
التقارير المالية رقم ٩ )٢٠٠٩  إلزامية،. يسمح بالتطبيق المبكر لإلصدارات السابقة للمعيار الدولي إلعداد  بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة غير 
و٢٠1٠ و٢٠1٣( إذا كان تاريخ التطبيق المبدئي قبل 1 فبراير ٢٠15. تقّيم اإلدارة حاليًا تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ عندما 

يصبح إلزاميًا.
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢
تغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة(  ٢.3

2( معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد )تتمة(
التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 المتعلق بخطط المزايا المحددة: مساهمات الموظفين 

يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 1٩ من المؤسسة األخذ في اإلعتبار المساهمات المقدمة من الموظفين أو األطراف األخرى عند إحتساب خطط 
المزايا المحددة. حيث ترتبط المساهمات بالخدمة، فإنها يجب أن ينسب إلى فترات الخدمة على أنها مزايا سلبية. كما توضح هذه التعديالت بأنه إذا 
كان مبلغ المساهمات مستقلة عن عدد سنوات الخدمة، فأنه يسمح للمؤسسة إثبات تلك المساهمات كانخفاض في تكلفة الخدمة في الفترة التي 
يتم فيها تقديم الخدمة، بدالً من تخصيص المساهمات إلى فترات الخدمة. إن هذا التعديل إلزامي في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يوليو ٢٠14. 

فأنه ال يتوقع بأن هذا التعديل سيكون ذات صلة بالبنك، حيث ال يوجد لدى البنك أي خطط مزايا محددة لمساهمات من الموظفين أو األطراف األخرى.

التحسينات السنوية على دورة 2010 - 2012
هذه التحسينات نافذة اعتباراً من 1 يوليو ٢٠14 وال يتوقع بأن يكون لها أي تأثير جوهري على البنك. وهي تتضمن على:

أ( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 المتعلق بمدفوعات على أساس األسهم 
يتم تطبيق هذا التحسين بأثر رجعي ويوضح مختلف المسائل المتعلقة بتحديد شروط األداء والخدمة والتي تعد شروط االكتساب، متضمنة على:

يجب أن تتضمن شروط األداء على شروط الخدمة؛	 
يجب تحقيق أهداف األداء بينما يقوم الطرف اآلخر بتقديم الخدمة؛	 
قد تتعلق أهداف األداء بعمليات أو أنشطة المؤسسة أو تتعلق بمؤسسة أخرى في نفس البنك؛	 
قد تكون شروط األداء شروط سوقية أو غير سوقية؛ و	 
إذا توقف الطرف اآلخر، بغض النظر عن السبب، عن تقديم الخدمة خالل فترة االكتساب، فلم يتحقق بذلك شروط الخدمة.	 

هذا التحسين ليس له أي تأثير على البنك حيث ال يوجد لدى البنك مدفوعات على أساس األسهم.

	( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 المتعلق بدمج األعمال
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن جميع ترتيبات المقابل المحتملة المصنفة كالمطلوبات )أو الموجودات( الناتجة من دمج األعمال ويجب 
أن يتم الحقًا قياسها بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر سواًء تقع أو لم تقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ )أو معيار 

المحاسبة الدولي رقم ٣٩، حسب مقتضى الحال(.

	( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 8 المتعلق بالقطاعات التشغيلية
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح ما يلي:

يجب على المؤسسة اإلفصاح عن اآلراء الصادرة من قبل اإلدارة عند تطبيق إجمالي المعايير المذكورة في الفقرة 1٢ للمعيار الدولي إلعداد التقارير 	 
المالية رقم ٨ متضمنة وصف موجز للقطاعات التشغيلية التي تم تجميعها أو خصائصها االقتصادية )على سبيل المثال، المبيعات وإجمالي 

الهوامش( المستخدمة لتقييم ما إذا كانت القطاعات »مماثلة«.
القرارات 	  الرئيس التشغيلي متخذ  إلى  التسوية  إذا يتم تقديم  إلي إجمالي موجودات القطاع فقط   يتطلب اإلفصاح عن تسوية موجودات القطاع 

وبالمثل لإلفصاحات المطلوبة لمطلوبات القطاع.

بما إن البنك مؤسسة غير مدرجة، فأنه ال يتطلب تقديم إفصاحات القطاع، وفقًا لذلك، فأن هذه التحسينات ليس لها أي تأثير على البنك.

د( معيار المحاسبة الدولي رقم 16 المتعلق بالعقارات، واآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38 المتعلق بالموجودات غير الملموسة 
تقييمه  إعادة  يمكن  الموجود  بأن   ٣٨ رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار   1٦ رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  ويوضح  رجعي  بأثر  التعديل  تطبيق  يتم 
أو  المتراكم  إلى ذلك، فإن االستهالك  المدرجة. وباإلضافة  القيمة  أو صافي  اإلجمالي  المبلغ  إما على  التي يمكن مالحظتها  المعلومات  إلى  بالرجوع 

اإلطفاء هو الفرق بين المبلغ اإلجمالي والمبالغ المدرجة للموجود.

هـ( معيار المحاسبة الدولي رقم 24 المتعلق بإفصاحات أطراف ذات العالقة 
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن مؤسسة إدارة )المؤسسة التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة الرئيسيين( هو طرف ذو عالقة خاضع إلفصاحات 

أطراف ذات العالقة. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من المؤسسة التي تستخدم مؤسسة إدارة اإلفصاح عن المصروفات التي تكبدتها لخدمات اإلدارة.

التحسينات السنوية على دورة 2011 - 2013
هذه التحسينات نافذة اعتباراً من 1 يوليو ٢٠14 وال يتوقع بأن يكون لها أي تأثير جوهري على البنك. وهي تتضمن على:

و( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 13 المتعلق بقياس القيمة العادلة
على  فقط  ليس  تطبيقه  يمكن   1٣ رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  في  المحفظة  استثناء  بأن  ويوضح  رجعي  بأثر  التعديل  تطبيق  يتم 

الموجودات والمطلوبات المالية، بل يمكن أيضًا تطبيقه على العقود األخرى ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٣٩.
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢

تغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة(  ٢.3

2( معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد )تتمة(

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 المتعلق بإيرادات من عقود مع عمالء
على  تطبيقه  سيتم  والذي  خطوات  خمس  من  جديد  نموذج  المعيار  ويحدد   ٢٠14 مايو  في   15 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  إصدار  تم 
اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. يتم إثبات اإليرادات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 بمبلغ يعكس المقابل الذي 
التقارير المالية رقم 15 نهجُا أكثر  الدولي إلعداد  إلى العمالء. تقدم المبادئ في المعيار  أو الخدمات  البضائع  تتوقع المؤسسة استحقاقه نظير نقل 

تنظيمًا لقياس وإثبات اإليرادات.

ينطبق معيار اإليرادات الجديد على جميع المؤسسات وسيحل محل جميع متطلبات إثبات اإليرادات الحالية بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية. سيتطلب تطبيقه إما بأثر رجعي كلي أو معدل للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير ٢٠1٧ مع السماح بالتطبيق المبكر. يقّيم البنك حاليًا 

تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 ويعتزم تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب.

اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة  3
إن إعداد القوائم المالية للبنك يتطلب من اإلدارة عمل آراء وتقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات 
إلى  التيقن بشأن هذه الفرضيات والتقديرات يمكن أن يؤدي  والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. ومع ذلك، عدم 

نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 

في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للبنك، اتخذت اإلدارة اآلراء والتقديرات والفرضيات التالية التي لديها تأثيرات جوهرية على المبالغ المثبتة في 
القوائم المالية.

إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير، والتي لديها مخاطر هامة 
لتكون سببًا لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة، موضحة أدناه. يعتمد البنك في فرضياته وتقديراته 
على معايير متوفرة عند إعداد القوائم المالية. قد تتغير الظروف والفرضيات بشأن التطورات المستقبلية حسب تغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن 

سيطرة البنك. وتنعكس مثل هذه التغييرات بالفرضيات عند حدوثها. 

مبدأ االستمرارية 
قامت إدارة البنك بعمل تقييم لقدرة البنك على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن البنك لديه المصادر لالستمرار في أعماله 
في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن مجلس اإلدارة ليس على علم بأي أمور غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكًا جوهرية حول 

قدرة البنك على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. 

اضمحالل وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
تم مراجعة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل 
موجود مالي محدد. إذا وجد مثل هذا الدليل، فأنه يتم إثبات أي خسارة اضمحالل في قائمة األرباح أو الخسائر. بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة 

المطفأة، فأن االضمحالل هو بناءاً على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

تصنيف االستثمارات 
عند إقتناء الموجودات المالية تقرر اإلدارة ما إذا يتوجب تصنيفها »كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر« أو »متاحة للبيع« أو محتفظ بها 
حتى االستحقاق. يعكس تصنيف كل استثمار من االستثمارات عن نية اإلدارة فيما يتعلق بكل استثمار من االستثمارات وتخضع لمعالجة محاسبية 

مختلفة بناء على هذا التصنيف.
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نقد وأرصدة لدى بنوك  ٤
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

 4 ١8 نـقــد 
 15٠٫٣41 ٢٢٫٤89 أموال قابلة لالستدعاء وبإشعار قصير

 15٠٫٣45 ٢٢٫5٠7 نقد وأرصدة لدى بنوك 

 365٫75٠٢٢٣٫٠٩5إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ٩٠ يومًا أو أقل )ايضاح 5(
 ٣٧٣٫44٠ 388٫٢57 النقد وما في حكمه 

ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى  5

تمثل الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ودائع أسواق النقد التي تستحق عليها فائدة ومحتفظ بها لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى كما في 
تاريخ قائمة المركز المالي كالتالي:

 ٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

 ٢٢٣٫٠٩5 365٫75٠ ودائع بتواريخ استحقاق لفترة ٩٠ يومًا أو أقل )ايضاح 4(
 1٩٨٫٩1٠ ١57٫895 ودائع بتواريخ استحقاق ألكثر من ٩٠ يومًا 

 5٢3٫6٤5 4٢٢٫٠٠5 

استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة  6
 ٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

مسعرة:
 11٫٧15  3٫٠٠٠ سندات دين

 ٢٫٩11  37 أسهم حقوق الملكية 
 3٫٠37  14٫٦٢٦ 
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استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  7
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

محتفظ بها حتى االستحقاق:
سندات دين:

 4٧٫44٦  53٫١٢٢  حكومية
 ٧1٫55٣  7٤٫١5٠  بنوك وشركات

 ٣٫٠٠٠  3٫٠٠٠ وحدات الوكالة
 1٢1٫٩٩٩  ١3٠٫٢7٢ مجموع المحتفظ بها حتى االستحقاق:

المتاحة للبيع:
سندات دين:

 ٧٫1٩4  ٤٫5٤9  حكومية
 ٨٫٠٨٩  ١3٫١73  بنوك وشركات

 15٫٢٨٣  ١7٫7٢٢ مجموع المتاحة للبيع
 1٣٧٫٢٨٢  ١٤7٫99٤ مجموع االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

قروض وسلف  8
تدرج القروض والسلف بعد حسم مخصص خسائر القروض. يبلغ إجمالي القروض ومخصصات خسائر القروض بإستثناء الفوائد المعلقة أدناه 304 ألف دوالر 

أمريكي كما في 31 ديسمبر 2014 )2013: 252 ألف دوالر أمريكي(.
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

 ٦1٫5٣٦  53٫8٢6 قروض حكومية
 1٠٦٫٢1٢  ١66٫٤٤١ قروض تجارية

 ٢٠٦٫٣٣4  ٢83٫87٠ اعتمادات مستندية - التمويلية
 5٠٤٫١37  ٣٧4٫٠٨٢ 

 )11٫٠٨4( )١8٫88٢(مخصص خسائر القروض
 ٤85٫٢55  ٣٦٢٫٩٩٨ 

فيما يلي التغيرات في مخصص خسائر القروض:

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

 ٧٫٠٦٧  ١١٫٠8٤ في 1 يناير
 4٫٠1٧  7٫8١7 المخصص خالل السنة

 -  )١9(فروق الصرف 
 11٫٠٨4  ١8٫88٢ في ٣1 ديسمبر
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قروض وسلف )تتمة(  8
يشمل مخصص خسائر القروض على ما يلي:

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

 5٫٣٨4  7٫٢36 مخصص محدد
 5٫٧٠٠  ١١٫6٤6 مخصص جماعي

 11٫٠٨4  ١8٫88٢ في ٣1 ديسمبر
 1٢٫5٩5  7٫٤7٢ إجمالي مبالغ القروض المضمحلة بشكل فردي قبل خصم أي مخصص لالضمحالل تم تقييمه بشكل فردي

تسهيالت معاد تفاوضها
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

قروض وسلف
 ٨٫٨٢٨  8٫٤١٢    قروض تجارية

إعادة تصنيف الموجودات المالية:
والقياس«  اإلثبات  المالية:  »باألدوات  المتعلق   39 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت  الدولي  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر   ،2008 أكتوبر  في 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 المتعلق »باألدوات المالية: اإلفصاحات« تحت مسمى »إعادة تصنيف الموجودات المالية«. تسمح التعديالت 
التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 بإعادة تصنيف الموجودات المالية من فئة »استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة« إلى فئة » قروض 

وسلف« في حاالت معينة.

الموجودات  بإعادة تصنيف  المؤسسة  إذا قامت  المالية رقم 7 عمل إفصاحات إضافية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  أدخلت على  التي  التعديالت  تتطلب 
المالية وفقًا للتعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 39. ستصبح التعديالت إلزامية بأثر رجعي اعتبارا من 1يوليو 2008.

وفقًا للتعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 المتعلق »بإعادة تصنيف الموجودات المالية« 
قام البنك بإعادة تصنيف استثمارات في أذونات العراق بقيمة مدرجة قدرها 40.2 مليون دوالر أمريكي، اعتباراً من 1 يوليو 2008 من »استثمارات محتفظ بها 
لغرض المتاجرة« إلى »قروض وسلف« وفقًا للتعديل الذي أدخله على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 الصادر 

عن مجلس معايير المحاسبة الدولي في أكتوبر 2008 واألخذ في االعتبار تداعيات األزمة المالية العالمية الحالية باعتبارها ظرفا نادراً في القطاع المالي.

فيما يلي القيم المدرجة والقيم العادلة للموجودات المعاد تصنيفها:

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

 4٢٫٦٣٩  ٤3٫٢٤٢ القيمة المدرجة
 4٦٫٦٨٧  ٤6٫36١ القيمة العادلة

بلغت خسارة القيمة العادلة اإلضافية التي من الممكن إثباتها في قائمة األرباح أو الخسائر للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠14 لو لم يتم إعادة تصنيف 
االستثمار المحتفظ به لغرض المتاجرة ٢٧٧ ألف دوالر امريكي )٢٠1٣: مكسب القيمة العادلة 5٫٠٧٦ ألف دوالر أمريكي(. 

يكتسب البنك معدل فائدة فعلي قدره ٪8.89 )٢٠1٣: ٪8.89( ويتوقع بأن يسترد مبلغ وقدره 4٣٫٢4٢ ألف دوالر أمريكي )٢٠1٣: 4٢٫٦٣٩ ألف دوالر أمريكي( 
من تلك الموجودات المالية المعاد تصنيفها.
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عقارات ومعدات وبرمجيات  9

أراضي ومباني
ألف دوالر أمريكي

أثاث ومعدات 
ومركبات 

ألف دوالر أمريكي
برمجيات

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

التكلفة:
11٫٨54٢٫٩٠٢٧٩115٫54٧في 1 يناير ٢٠14

٣1154٢1٨٧إضافات خالل السنة
)1(-)1(-إستبعادات خالل السنة

11٫٨٨5٣٫٠55٧٩٣15٫٧٣٣في ٣1 ديسمبر ٢٠14

االستهالك:
4٦51٫15٩55٧٢٫1٨1في 1 يناير ٢٠14

51٢5551٦٦1٫٢٣٣المخصص للسنة
)1(-)1(-متعلقة باالستبعادات
٩٧٧1٫٧1٣٧٢٣٣٫41٣في ٣1 ديسمبر ٢٠14

صافي القيمة الدفترية: 
١٠٫9٠8١٫3٤٢7٠١٢٫3٢٠في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

11٫٣٨٩1٫٧4٣٢٣41٣٫٣٦٦في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى  ١٠
قائمة  تاريخ  في  كما  البنك  لدى  بها  ومحتفظ  فائدة  عليها  تستحق  التي  النقد  أسواق  ودائع  األخرى  المالية  والمؤسسات  البنوك  لدى  الودائع  تمثل 

المركز المالي. 

يتعلق  فيما  البنك  لدى  بها  المحتفظ  النقدية  والضمانات  الجارية  الحسابات  أرصدة  األخرى  المالية  والمؤسسات  للبنوك  المستحقة  المبالغ  تمثل 
باالعتمادات المستندية وخطابات الضمان كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

مبالغ مستحقة لعمالء  ١١
تمثل المبالغ المستحقة للعمالء أرصدة الحسابات الجارية والضمانات النقدية لعمالء الشركات المحتفظ بها لدى البنك فيما يتعلق باالعتمادات 

المستندية وخطابات الضمان كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

مطلوبات أخرى ١٢
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

٤٫358٢٫٢٠4مصروفات مستحقة 
٤٫9٠8٩٫٨٦5دخل رسوم غير مكتسب

1٣٠-أموال محتفظ بها 
٢٫٤8٤٢٫٠٨4أخرى 

١١٫75٠14٫٢٨٣

رأس المال ١3
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

المصرح به:
1٠٫٠٠٠٫٠٠٠5٠٠٫٠٠٠5٠٠٫٠٠٠ )٢٠1٣: 1٠٫٠٠٠٫٠٠٠( سهم عادى بقيمة اسمية قدرها 5٠ دوالر أمريكي للسهم 

الصادر والمدفوع بالكامل:
5٫٠٠٠٫٠٠٠٢5٠٫٠٠٠٢5٠٫٠٠٠ )٢٠1٣: 5٫٠٠٠٫٠٠٠( سهم عادي بقيمة إسمية 5٠ دوالر أمريكي للسهم
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رأس المال )تتمة(  ١3

المساهمون
٢٠١٤٢٠1٣

ألف دوالر أمريكينسبة الملكية )٪(ألف دوالر أمريكينسبة الملكية )٪(

248.750  99.50 248.750  99.50 المصرف الليبي الخارجي 
689  0.28 689  0.28 البنك األهلي اليمني 

561  0.22 561  0.22 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
 100.00  250.000  100.00  250.000 

مبالغ مستلمة مقدمًا مقابل الزيادة في رأس المال
في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ في ٢٨ أبريل ٢٠14، وافق المساهمون على زيادة رأسمال البنك من ٢5٠ مليون دوالر أمريكي 
إلى ٣٠٠ مليون دوالر. خالل السنة، استلم البنك مبلغ وقدره 14٠ ألف دوالر أمريكي مقابل الزيادة في رأس المال من مساهمي األقلية. عند إستالم المبالغ 

المتبقية، سيتم تسجيل الزيادة في رأس المال لدى وزارة الصناعة والتجارة.

إحتياطي قانوني
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك، تم عمل اإلحتياطي القانوني عن طريق تحويل ٪1٠ من ربحه السنوي. يجوز 
إال في  للتوزيع  االحتياطي غير قابل  إن هذا  المدفوع.  المال  االحتياطي ٪5٠ من رأس  يبلغ مجموع  السنوي عندما  التحويل  إيقاف مثل هذا  إن يقرر  للبنك 

الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

أرباح أسهم مدفوعة وموصى بتوزيعها ١٤
لم يوصى البنك بتوزيع أرباح أسهم للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠14 )٢٠1٣: ٢5 مليون دوالر أمريكي بواقع 5 دوالر أمريكي للسهم(.

خالل السنة، تم دفع أرباح أسهم بإجمالي ٢5 مليون دوالر أمريكي للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣ )بواقع 5 دوالر أمريكي للسهم(، بعد الحصول على 
الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠14.

دخل الفوائد  ١5
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

3٤٫587٢٣٫٩٦٧قروض وسلف
3٫3٠٢٣٫٦٧٦ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
375٧٣٧استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

7٫٢97٦٫٢4٧استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
٤5٫56١٣4٫٦٢٧

مصروفات الفوائد  ١6
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

 1٫٨45  ١٫٤75 ودائع من ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 15  ١ مبالغ مستحقة لعمالء

 ١٫٤76  1٫٨٦٠ 
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دخل الرسوم والعموالت ١7
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

١5٫٢١١1٧٫٢5٧دخل عمولة من إعتمادات مستندية
3٠٤1٦٠دخل عمولة من خطابات الضمان

9٢١45٧أخرى
١6٫٤361٧٫٨٧4

دخل المتاجرة ١8
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

)54٠(١7تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
)4٨٧(٤88مكاسب / )خسائر( المتاجرة - صافي 

5٠5)1٫٠٢٧(

مصروفات تشغيلية أخرى  ١9
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

 1٫٧٧٧  ٢٫٢١3 مصروفات إدارية وتسويقية
 ٩٢1  8٤6 مصروفات مجلس اإلدارة 

 4٠٦  ١78 خدمات مهنية
 ٣1٦  855 رسوم ومصروفات أخرى 

 ٤٫٠9٣٫  ٢4٢٠ 

ارتباطات والتزامات محتملة  ٢٠
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

 1٦٣٫٣٩٣  ٢6٠٫٠6٢ إعتمادات مستندية
 ٦٫٣4٧  8٫39٤ خطابات ضمان

 ٢٫5٢1  3٤٠ عقود صرف أجنبي آجلة 
 1٫1٠٢  ١8٫٤٠9 ارتباطات قروض غير مسحوبة

 ٢87٫٢٠5  1٧٣٫٣٦٣ 

مطالبة قانونية محتملة 
البنك هو المدعى عليه في دعوى قانونية ناتجة ضمن أعماله االعتيادية. يسعى الطرف اآلخر للحصول على مطالبة بما يقارب 8 مليون دوالر أمريكي بما 
في ذلك خسارة فرص في الفترات المستقبلية. وتستند مطالبة الطرف اآلخر على وثيقة لديه، والتي تعتقد اإلدارة بأن البنك غير ملزم بها. تعتقد اإلدارة بناءاً 

على رأي االستشاريين القانونيين، بأن المطالبة غير مبرره من الناحية القانونية وإن النتائج سوف لن يكون لها أي تأثير جوهري على المركز المالي للبنك. 
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إدارة المخاطر ٢١

21.1  المقدمة 
إن المخاطر كامنة في أنشطة البنك إال أنه يتم إدارتها من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، مع مراعاة حدود المخاطر والضوابط 
األخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه ذات أهمية كبيرة الستمرار ربحية البنك ولكون كل فرد ضمن البنك مسئول عن تعرضات المخاطر المتعلقة 
بمسئولياته أو مسئولياتها. ومن أهم مخاطر التي يتعرض لها البنك هي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.

هيكل إدارة المخاطر أ( 
مجلس اإلدارة

إن مجلس اإلدارة هو المسئول بالكامل عن منهجية إدارة المخاطر والموافقة على إستراتجيات ومبادئ المخاطر. 

لجنة مخاطر التدقيق وااللتزام 
لجنة مخاطر التدقيق وااللتزام التابعة لمجلس اإلدارة هي المسئولة عن تقييم جودة وسالمة إعداد التقارير المالية، فعالية أنظمة مراقبة االلتزام 
المالي واإلفصاح بموجب المتطلبات القانونية والتنظيمية، واإلشراف على وظيفة االلتزام وسالمة إجراءات الرقابة الداخلية. كما تحصل لجنة مخاطر 
التدقيق وااللتزام التابعة لمجلس اإلدارة على آخر المستجدات بصورة منتظمة من اإلدارة ومسئول االلتزام لدى البنك بخصوص مسائل االلتزام، التي 

قد تؤثر على القوائم المالية للبنك ومراجعة نتائج أية فحوصات تجريها الجهات التنظيمية المختصة. 

لجنة إدارة المخاطر
لجنة إدارة المخاطر هي المسئولة بالكامل عن وضع المخاطر اإلستراتيجية وتنفيذ المبادئ وإطار العمل والسياسات والحدود. وهي المسئولة عن 

المسائل األساسية للمخاطر وإدارة ومراقبة القرارات المتعلقة بالمخاطر.

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 
إن هدف لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات هو توجيه وإدارة تخصيص الموجودات والمطلوبات بحكمة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للبنك. وتراقب 
لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات مخاطر سيولة البنك للتأكد بأن أنشطة البنك تتماشى مع توجيهات المخاطر/المكافآت المعتمدة من قبل 

المجلس.

التدقيق الداخلي
يتم تدقيق جميع عمليات إدارة مخاطر البنك على األقل سنويُا من قبل قسم التدقيق الداخلي وذلك طبقًا لمعايير التدقيق القائمة على المخاطر 
المعتمدة من قبل لجنة مخاطر التدقيق وااللتزام. يقوم المدققين بفحص كال من كفاية اإلجراءات والتزام البنك بهذه اإلجراءات. وتناقش لجنة 

التدقيق الداخلي نتائج جميع التقييمات مع اإلدارة العليا، وتقدم تقارير بشأن استنتاجاتها وتوصياتها إلى لجنة مخاطر التدقيق وااللتزام.

قياس المخاطر وأنظمة التقارير ب( 
تتم المراقبة والسيطرة على المخاطر بصورة رئيسية بناًء على الحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة. تعكس هذه الحدود إستراتيجية األعمال 
وبيئة سوق البنك، وكذلك مستوى المخاطر التي يكون البنك على استعداد لقبولها مع مزيد من التركيز على قطاعات مختارة. كما يراقب ويقيس 

البنك كافة المخاطر، حيث يضع في اعتباره القدرات بالنسبة إلى إجمالي التعرض الكلي لجميع أنواع المخاطر واألنشطة.

تركز مخاطر اإلئتمان 	( 
التركزات عندما تدخل األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما تكون لها نفس  تظهر 
السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات إقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. 

تشير التركزات إلى حساسية التأثر النسبي في أداء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع جغرافي معين.

من أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات البنك توجيهات معينة للتركيز على االحتفاظ بمحافظ استثمارية متنوعة. يتم 
سيطرة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان وفقًا لذلك. 
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إدارة المخاطر )تتمة(  ٢١
21.2 مخاطر االئتمان

هذه  تنشأ  مالية.  لخسارة  البنك  تحمل  عنه  ينتج  الذي  األمر  بالتزاماته،  الوفاء  من  اآلخر  الطرف  أو  العميل  مقدرة  عدم  في  االئتمان  مخاطر  تتمثل 
المخاطر من اإلقراض وأنشطة الخزينة واألنشطة األخرى المتعهد بها من البنك. تتم مراقبة مخاطر اإلئتمان بنشاط بموجب سياسات االئتمان التي 
تحدد بوضوح صالحيات اإلقراض والسياسات واإلجراءات الواجب إتباعها. يدير البنك مخاطر ائتمانه عن طريق مراقبة تركز التعرضات حسب الموقع 

الجغرافي وااللتزام بالحدود التي تم اعتمادها. يحد البنك من مخاطره على البنود غير المدرجة في الميزانية باحتفاظ بضمانات كافية.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزيزات إئتمانية أخرى أ( 
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على بنود قائمة المركز المالي. يوضح الحد األقصى إجمالي المخاطر، قبل تأثير تقليل 
مقابل  النقدي  الضمان  حسم  بعد  التعرض  إجمالي  التعرض  صافي  يمثل  الرئيسية.  والضمانات  المقاصة  إتفاقيات  إستخدام  خالل  من  المخاطر 

االعتمادات المستندية.

إجمالي الحد 
األقصى للتعرض

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

صافي الحد 
األقصى للتعرض

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

إجمالي الحد 
األقصى للتعرض

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

صافي الحد 
األقصى للتعرض

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

 15٠٫٣41  15٠٫٣41  ٢٢٫٤89  ٢٢٫٤89 أرصدة لدى بنوك 
 4٢٢٫٠٠5  4٢٢٫٠٠5  5٢3٫6٤5  5٢3٫6٤5 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 11٫٧15  11٫٧15  3٫٠٠٠  3٫٠٠٠ استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
 1٣٧٫٢٨٢  1٣٧٫٢٨٢  ١٤7٫99٤  ١٤7٫99٤ استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 ٣41٫٩٣٧  ٣٦٢٫٩٩٨  ٤39٫6٤3  ٤85٫٢55 قروض وسلف
 5٫٩1٦  5٫٩1٦  8٫9٢٢  8٫9٢٢ فوائد مستحقة القبض 

 ٩٢٨  ٩٢٨  9٢١  9٢١ موجودات أخرى
 1٫٠٧٠٫1٢4  1٫٠٩1٫1٨5  ١٫١٤6٫6١٤  ١٫١9٢٫٢٢6 مجموع التعرض لمخاطر االئتمان الممولة 

 4٨٫٦٨1  1٧٠٫٨4٢  ١79٫٢5٤  ٢86٫865 تعرضات غير ممولة لاللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
 1٫11٨٫٨٠5  1٫٢٦٢٫٠٢٧  ١٫3٢5٫868  ١٫٤79٫٠9١ مجموع تعرضات مخاطر االئتمان الممولة وغير الممولة

على  المقبولة  للضمانات  الرئيسية  األنواع  تتضمن  المخاطر.  إدارة  عمل  إطار  في  المحددة  التوجيهات  على  يعتمد  الضمان  وتقييم  ونوع  مقدار  إن 
الضمانات النقدية والعقارات السكنية والتجارية واألوراق المالية.

نوع اإلئتمان حسب فئة الموجودات المالية ب( 
يقدم الجدول التالي تحليل للموجودات المالية المعرضة لمخاطر اإلئتمان ودرجات التصنيفات الخارجية في ٣1 ديسمبر ٢٠14 و٢٠1٣. تصنف نوعية 

االئتمان بناًء على وكالة التصنيف االئتمانية الخارجية - ستاندرد أند بور وفيتش وموديز وتم تصنيفها إلى الفئات المذكورة التالية:

)1( درجة المعيار العالي - تصنيفات وكالة التصنيف االئتمانية الخارجية من أيه وأعلى. 

)٢( درجة المعيار األساسي - تصنيفات وكالة التصنيف االئتمانية الخارجية أقل من أيه.

)٣( تحت المراقبة - حيث إن التسهيل لم يفت موعد استحقاقه ولكن يتم مراقبة إمكانية استرداده. 

)4( فات موعد استحقاقها ومضمحلة - حيث تكون مبالغ األصلية للقروض وفوائدها مستحقة ألكثر من ٩٠ يومًا.
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إدارة المخاطر )تتمة(  ٢١
21.2 مخاطر االئتمان )تتمة(

لم يحن موعد استحقاقها وغير 
مضمحلة

تحت المراقبة
ألف دوالر أمريكي

فات موعد
استحقاقها 
ومضمحلة 

بشكل فردي 
ألف دوالر أمريكي

مخصص
لخسائر

القروض
ألف دوالر أمريكي

المجموع
ألف دوالر أمريكي

درجة المعيار
العالي

ألف دوالر أمريكي

درجة
المعيار األساسي

ألف دوالر أمريكي

في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
٢٢٫٤89---١٫883٢٠٫6٠6أرصدة لدى بنوك 

5٢3٫6٤5---١6٫93١5٠6٫7١٤ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
3٫٠٠٠---3٫٠٠٠-استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

١٤7٫99٤---٢8٫٢٠9١١9٫785استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
٤85٫٢55)١8٫88٢(7٫٤7٢-٤96٫665-قروض وسلف

8٫9٢٢---٢938٫6٢9فوائد مستحقة القبض 
9٢١---9٢١-موجودات أخرى 

١٫١9٢٫٢٢6)١8٫88٢(7٫٤7٢-٤7٫3١6١٫١56٫3٢٠التعرضات الممولة

٢86٫865---٢86٫865-التزامات محتملة متعلقة باالئتمان

٢86٫865---٢86٫865-إجمالي التعرضات غير الممولة

١٫٤79٫٠9١)١8٫88٢(7٫٤7٢-٤7٫3١6١٫٤٤3٫١85صافي التعرضات الممولة وغير الممولة

لم يحن موعد استحقاقها وغير 
مضمحلة

تحت 
المراقبة

ألف دوالر أمريكي

فات موعد
استحقاقها 
ومضمحلة 

بشكل فردي 
ألف دوالر أمريكي

مخصص 
لخسائر
القروض

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

درجة المعيار
العالي

ألف دوالر أمريكي

درجة
المعيار األساسي

ألف دوالر أمريكي

في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣
 15٠٫٣41  -   -   -   1٩٫٠٩1  1٣1٫٢5٠ أرصدة لدى بنوك 

 4٢٢٫٠٠5  -   -   -   4٢٢٫٠٠5  -  ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 11٫٧15 -- -   11٫٢1٨  4٩٧ استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

 1٣٧٫٢٨٢  -    -   -   1٢4٫٢٦٣  1٣٫٠1٩ استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ٣٦٢٫٩٩٨  )11٫٠٨4( ٣٫٧٦٧  -    ٣٧٠٫٣15  -   قروض وسلف

 5٫٩1٦  -    -    -    5٫٧٣1  1٨5 فوائد مستحقة القبض 
 ٩٢٨  -    -    -    ٩٢٨  -   موجودات أخرى 

 1٫٠٩1٫1٨5  )11٫٠٨4( ٣٫٧٦٧  -    ٩5٣٫551  144٫٩51 التعرضات الممولة

 1٧٠٫٨4٢  -    -    -    1٧٠٫٨4٢  -   التزامات محتملة متعلقة باالئتمان

 1٧٠٫٨4٢  -    -    -    1٧٠٫٨4٢  -   إجمالي التعرضات غير الممولة

 1٫٢٦٢٫٠٢٧  )11٫٠٨4( ٣٫٧٦٧  -    1٫1٢4٫٣٩٣  144٫٩51 صافي التعرضات الممولة و غير الممولة

باستثناء قروض بمبلغ وقدره ٨٫٨٢٨ ألف دوالر أمريكي التي تمت أعادة هيكلتها وبالتالي تم تصنيفها ضمن »درجة المعيار األساسي«.
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إدارة المخاطر )تتمة(  ٢١
21.2 مخاطر االئتمان )تتمة(

	 تركز الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان

فيما يلي أدناه التوزيع الجغرافي إلجمالي التعرض االئتماني )بعد حسم مخصص االضمحالل(:

في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
البحرين

ألف دوالر أمريكي

دول مجلس 
التعاون األخرى

ألف دوالر أمريكي

دول 
الشرق األوسط 
األخرى وإفريقيا

ألف دوالر أمريكي
أوروبا

ألف دوالر أمريكي
باقي دول العالم

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

5٫936١٫3٤65٤١5٫٠5١١٠٢٢٢٫٤89أرصدة لدى بنوك 
5٢3٫6٤5-١89٫١57١37٫5667٠٫٠٠٠١٢6٫9٢٢ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
3٫٠٠٠-3٫٠٠٠---استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

٢9٫9١65٢٫763١١٫89١٤8٫6٤7٤٫777١٤7٫99٤استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
5٫٢٢5377٫66388٫٢39١٤٫١٢8٤85٫٢55-قروض وسلف

٤856٢٠6٫5١٢١٫١٤6١598٫9٢٢فوائد مستحقة القبض
9٢١--39-88٢موجودات أخرى 

٢٢6٫376١97٫5٢٠٤66٫١59٢83٫٠٠5١9٫١66١٫١9٢٫٢٢6إجمالي التعرضات الممولة 

5١٠٢6٤٫757١١٫8399٫759٢86٫865-إلتزامات محتملة متعلقة باالئتمان

5١٠٢6٤٫757١١٫8399٫759٢86٫865-إجمالي التعرضات غير الممولة 

٢٢6٫376١98٫٠3٠73٠٫9١6٢9٤٫8٤٤٢8٫9٢5١٫٤79٫٠9١إجمالي التعرضات الممولة وغير الممولة 

في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣
البحرين

ألف دوالر أمريكي

دول مجلس 
التعاون األخرى

ألف دوالر أمريكي

دول 
الشرق األوسط 
األخرى وإفريقيا

ألف دوالر أمريكي
أوروبا

ألف دوالر أمريكي

باقي 
دول العالم

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

 15٠٫٣41  11٨٫٨41  14٫٧٠٦  1٦٧  14٫٠٣٠  ٢٫5٩٧ أرصدة لدى بنوك 
 4٢٢٫٠٠5  ٣٠٫٠٠٠  ٧5٫٩5٣  ٧٠٫٠٠٠  ٨٠٫٠٠٠  1٦٦٫٠5٢ ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 11٫٧15  4٫٢4٢  5٫٨٩٢  ٩5٨  -   ٦٢٣ استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

 1٣٧٫٢٨٢  4٫٧٧1  51٫٠٢٦  14٫1٢٧  ٣٧٫٩٢٨  ٢٩٫4٣٠ استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ٣٦٢٫٩٩٨  1٨٫٨٩٨  5٢٫11٣  ٢٨٨٫٠٧٣  ٣٫٩14  -  قروض وسلف

 5٫٩1٦  ٢4٨  ٨1٠  ٣٫٧٨4  5٢٦  54٨ فوائد مستحقة القبض
 ٩٢٨  -    -    -    -    ٩٢٨ موجودات أخرى 

 1٫٠٩1٫1٨5  1٧٧٫٠٠٠  ٢٠٠٫5٠٠  ٣٧٧٫1٠٩  1٣٦٫٣٩٨  ٢٠٠٫1٧٨ إجمالي التعرضات الممولة 

 1٧٠٫٨4٢  ٢٫٠٣4  11٠  15٧٫1٦٢  11٫5٣٦  -   إلتزامات محتملة متعلقة باالئتمان

 1٧٠٫٨4٢  ٢٫٠٣4  11٠  15٧٫1٦٢  11٫5٣٦  -   إجمالي التعرضات غير الممولة 

 1٫٢٦٢٫٠٢٧  1٧٩٫٠٣4  ٢٠٠٫٦1٠  5٣4٫٢٧1  14٧٫٩٣4  ٢٠٠٫1٧٨ إجمالي التعرضات الممولة وغير الممولة 
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إدارة المخاطر )تتمة(  ٢١
21.2 مخاطر االئتمان )تتمة(

	 تركز الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان )تتمة(

فيما يلي أدناه التصنيف القطاعي إلجمالي التعرض اإلئتماني:

في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
حكومية 

ألف دوالر أمريكي

بنوك 
ومؤسسات مالية

ألف دوالر أمريكي

أعمال 
تجارية 

وأعمال أخرى
ألف دوالر أمريكي

المجموع
ألف دوالر أمريكي

 ٢٢٫٤89  -    ٢٢٫٤89  -   أرصدة لدى بنوك 
 5٢3٫6٤5  -    5٢3٫6٤5  -   ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 3٫٠٠٠  -    3٫٠٠٠  -   استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

 ١٤7٫99٤  ٤٠٫6٢٠  ٤9٫7٠٤  57٫67٠ استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ٤85٫٢55  88٫755  3٤٢٫67٤  53٫8٢6 قروض وسلف

 8٫9٢٢  ١٫١٢9  5٫6٤٤  ٢٫١٤9 فوائد مستحقة القبض
 9٢١  88٢  39  -   موجودات أخرى 

 ١٫١9٢٫٢٢6  ١3١٫386  9٤7٫١95  ١١3٫6٤5 إجمالي التعرضات الممولة 

 ٢86٫865  ٢3٫698  ٢58٫٢95  ٤٫87٢ إلتزامات محتملة متعلقة باالئتمان

 ٢86٫865  ٢3٫698  ٢58٫٢95  ٤٫87٢ إجمالي التعرضات غير الممولة

 ١٫٤79٫٠9١  ١55٫٠8٤  ١٫٢٠5٫٤9٠  ١١8٫5١7 إجمالي التعرضات الممولة وغير الممولة

في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣
حكومية 

ألف دوالر أمريكي

بنوك 
ومؤسسات مالية

ألف دوالر أمريكي

أعمال 
تجارية 

وأعمال أخرى
ألف دوالر أمريكي

المجموع
ألف دوالر أمريكي

 15٠٫٣41  -    15٠٫٣41  -   أرصدة لدى بنوك 
 4٢٢٫٠٠5  -    4٢٢٫٠٠5  -   ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 11٫٧15  4٫٧٣٩  5٫٣٩5  1٫5٨1 استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

 1٣٧٫٢٨٢  4٠٫٧٠٦  41٫٩٣٦  54٫٦4٠ استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ٣٦٢٫٩٩٨  15٫٢٩1  ٢٨٦٫1٧٠  ٦1٫5٣٧ قروض وسلف

 5٫٩1٦  ٧٠٣  ٣٫111  ٢٫1٠٢ فوائد مستحقة القبض
 ٩٢٨  ٩٢1  ٧  -   موجودات أخرى 

 1٫٠٩1٫1٨5  ٦٢٫٣٦٠  ٩٠٨٫٩٦5  11٩٫٨٦٠ إجمالي التعرضات الممولة 

 1٧٠٫٨4٢  1٢٫٨٢٩  15٦٫٩11  1٫1٠٢ إلتزامات محتملة متعلقة باالئتمان

 1٧٠٫٨4٢  1٢٫٨٢٩  15٦٫٩11  1٫1٠٢ إجمالي التعرضات غير الممولة

 1٫٢٦٢٫٠٢٧  ٧5٫1٨٩  1٫٠٦5٫٨٧٦  1٢٠٫٩٦٢ إجمالي التعرضات الممولة وغير الممولة



إيضاحات حول القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2014

بـنــك اليــوبـاف الـعـــربي الــدولي ش.م.ب. )م(   التقرير السنوي ٢٠١٤ 52

إدارة المخاطر )تتمة(  ٢١
٢١.3  مخاطر السوق 

مخاطر السوق هي مخاطر الخسائر المحتملة التي تنشأ عن التغيرات السلبية في قيمة األدوات المالية أو محفظة األدوات المالية نتيجة لتغيرات في أسعار 
العائد  التي تحدث في منحنى  والتغيرات  الموجودات والمطلوبات  المخاطر من عدم تطابق  تنتج هذه  األجنبية واألسهم.  العمالت  الفائدة وأسعار صرف 

وأسعار صرف العمالت األجنبية. وبالنظر إلى إستراتيجية البنك للمخاطر المنخفضة، فأن إجمالي مستويات مخاطر السوق تعتبر منخفضة جداً.

٢١.3.١  مخاطر سعر الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على قيمة األدوات المالية. يتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم 
توافق أو لوجود فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات التي يحين موعد استحقاقها أو إعادة تسعيرها في فترة معينة. يدير البنك هذه المخاطر عن 
طريق مطابقة عملية إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خالل عدة أساليب. أن حساسية مركز سعر فائدة البنك كما في ٣1 ديسمبر، هي كالتالي:

تحليل الحساسية- مخاطر سعر الفائدة
التأثير على قائمة األرباح أو الخسائر

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

الزيادة/ النقص بمقدار ٢5 نقطة أساسية
 ٢٩1 5٢٤ دوالر أمريكي

 5 ١ يورو

21.3.2  مخاطر العملة
تنتج مخاطر العملة من التغيرات في أسعار صرف العمالت على مدى فترة من الزمن. إن مخاطر عملة البنك محدودة بالموجودات والمطلوبات المعروضة 
المتغيرات  بجميع  االحتفاظ  مع  األجنبية،  العمالت  أسعار  في  الممكنة  المحتملة  للتغيرات  الحساسية  التالي  الجدول  يوضح  واليورو.  اإلسترليني  بالجنيه 

األخرى ثابتة، لقائمة الدخل الشامل للبنك:

التأثير على صافي األرباح للسنة

التغيير 
في النسبة

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

 ٩4  ١3  ٪5 اليورو
 4 - ٪5 الجنيه اإلسترليني

بما أن تعرضات العمالت األخرى غير جوهرية وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي التي يتعرض لها البنك مثبتة بالدوالر األمريكي، فإن أرصدتها ال تمثل 
مخاطر عملة جوهرية.

21.3.3   مخاطر أسعار األسهم 
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر بأن القيمة العادلة ألسهم حقوق الملكية تنخفض نتيجة لتغيرات في قيمة أسهم الشركات الفردية. إن التأثير على 
المتاجرة، نتيجة لتغيرات المحتملة الممكنة في  الملكية المحتفظ بها لغرض  العادلة ألدوات أسهم حقوق  القيمة  الربح والحقوق، نتيجة لتغيرات في 

أسعار األسهم، مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات ثابتة هي كالتالي:
التأثير على صافي األرباح

والحقوق للسنة

التغيير في أسعار 
األسهم 

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

 ٢٩1  ٤  ٪1٠ استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
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٢١.٤  مخاطر السيولة

مخاطر السيولـة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك على الوفاء بمتطلبات التمويلية. مخاطر السيولة قد تكون بسبب إختالل السوق أو تدني 
درجة االئتمان مما قد يتسبب مباشرًة في نضوب بعض مصادر التمويل. للحد من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات 
مع أخذ السيولة في اإلعتبار ومراقبة السيولة على أساس يومي. ويتضمن هذا إجراء تقييم للتدفقات النقدية المتوقعة ومدى توافر ضمانات عالية الجودة 

التي يمكن إستخدامها لتأمين تمويل إضافي إذا لزم األمر. 
 

يعكس الجدول أدناه بيان استحقاق موجودات ومطلوبات البنك كما في 31 ديسمبر 2014 حسب أفضل تقديرات اإلدارة الستحقاقات الموجودات 
والمطلوبات التي تم تحديدها على أساس الفترة التعاقدية المتبقية في تاريخ الميزانية.

لغاية سنة واحدة

في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

لغاية
شهر واحد

ألف دوالر 
أمريكي

من شهر واحد 
إلى 3 أشهر

ألف دوالر 
أمريكي

من 3 أشهر
إلى ١٢ شهر

ألف دوالر 
أمريكي

المجموع
ألف دوالر 

أمريكي

أكثر من
سنة واحدة 

ألف دوالر 
أمريكي

استحقاق
غير محدد
ألف دوالر 

أمريكي

المجموع
ألف دوالر 

أمريكي

الموجودات
٢٢٫5٠7--٢٢٫5٠7--٢٢٫5٠7نقد وأرصدة لدى بنوك 

5٢3٫6٤5--5٢3٫6٤5-337٫٢67١86٫378ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
3٫٠37--3٫٠37--3٫٠37استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

١٤7٫99٤-3٫8١35٫٠678٫88٠١39٫١١٤-استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
٤85٫٢55-١٢٠٫68588٫٢٢3٢٠8٫٠٠٠٤١6٫9٠868٫3٤7قروض وسلف

١٢٫3٢٠١٢٫3٢٠-----عقارات ومعدات وبرمجيات
8٫9٢٢--3٫3٠5٢٫3553٫٢6٢8٫9٢٢فوائد مستحقة القبض 

١٫٢77-٤8٢8869٤٠587٢موجودات أخرى
٤86٫8٤9٢8١٫٠57٢١6٫39898٤٫3٠٤٢٠8٫333١٢٫3٢٠١٫٢٠٤٫957مجموع الموجودات

المطلوبات 
6١6٫3١9--5٠٢٫١٤٤١١٠٫١75٤٫٠٠٠6١6٫3١9ودائع من بنوك ومؤسسات مالية اخرى

٢١9٫636-8٠٫٠9١١٠٤٫65٠3٤٫١١٤٢١8٫85578١مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
٢5٫١5١-١8٫668٤٫٠٢395٢٢٫786٢٫365مبالغ مستحقة لعمالء 

١89--95877١89فوائد مستحقة الدفع
١356٫55٠٤٫٢6٤١٠٫9٤9١٢8673١١٫75٠مطلوبات أخرى

6٠١٫١33٢٢5٫٤85٤٢٫٤8٠869٫٠983٫٢7٤673873٫٠٤5مجموع المطلوبات

55٫57٢١73٫9١8١١5٫٢٠6٢٠5٫٠59١١٫6٤733١٫9١٢)١١٤٫٢8٤(صافي فجوة السيولة 

-3٢٠٫٢6533١٫9١٢-١١5٫٢٠6)58٫7١٢()١١٤٫٢8٤(فجوة السيولة المتراكمة 
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في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣

لغاية سنة واحدة

لغاية
شهر واحد

ألف دوالر أمريكي

من شهر واحد 
إلى ٣ أشهر

ألف دوالر أمريكي

من ٣ أشهر
إلى 1٢ شهر

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

أكثر من
سنة واحدة 

ألف دوالر أمريكي

استحقاق
غير محدد

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

الموجودات
 15٠٫٣45  -    -    15٠٫٣45  -    -    15٠٫٣45 نقد وأرصدة لدى بنوك 

 4٢٢٫٠٠5  -    -    4٢٢٫٠٠5  -    ٢٦٢٫41٠  15٩٫5٩5 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 14٫٦٢٦  -    -    14٫٦٢٦  -    -    14٫٦٢٦ استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

 1٣٧٫٢٨٢  -    1٣٠٫٧4٧  ٦٫5٣5  4٫٣15  ٢٫٢٢٠  -   استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 ٣٦٢٫٩٩٨  -    1٠٢٫٠٢4  ٢٦٠٫٩٧4  1٩4٫54٧  ٢٩٫٢1٨  ٣٧٫٢٠٩ قروض وسلف

 1٣٫٣٦٦  1٣٫٣٦٦  -    -    -    -    -   عقارات ومعدات وبرمجيات
 5٫٩1٦  -    -    5٫٩1٦  1٫٩٧5  1٫5٨٢  ٢٫٣5٩ فوائد مستحقة القبض 

 1٫٢٢4  -    ٨٨٣  ٣41  ٢٨  ٣11  ٢ موجودات أخرى
 1٫1٠٧٫٧٦٢  1٣٫٣٦٦  ٢٣٣٫٦54  ٨٦٠٫٧4٢  ٢٠٠٫٨٦5  ٢٩5٫٧41  ٣٦4٫1٣٦ مجموع الموجودات

المطلوبات 
 5٠1٫1٨٦  -    -    5٠1٫1٨٦  -    ٢4٣٫45٠  ٢5٧٫٧٣٦ ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 ٢٦٨٫٢٧٣  -    ٧٫1٢5  ٢٦1٫14٨  ٨٧٫4٦5  ٣٦٫٣15  1٣٧٫٣٦٨ مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
 ٧٫٧14  -    -    ٧٫٧14  -    -    ٧٫٧14 مبالغ مستحقة لعمالء

 ٢٠5  -    -    ٢٠5  -    1٣٨  ٦٧ فوائد مستحقة الدفع
 14٫٢٨٣  4٣1  1٫٦٧٨  1٢٫1٧4  11٫4٣٩  14٢  5٩٣ مطلوبات أخرى

 ٧٩1٫٦٦1  4٣1  ٨٫٨٠٣  ٧٨٢٫4٢٧  ٩٨٫٩٠4  ٢٨٠٫٠45  4٠٣٫4٧٨ مجموع المطلوبات

 ٣1٦٫1٠1  1٢٫٩٣5  ٢٢4٫٨51  ٧٨٫٣15  1٠1٫٩٦1  15٫٦٩٦  )٣٩٫٣4٢(صافي فجوة السيولة 

 -    ٣1٦٫1٠1  ٣٠٣٫1٦٦  -    ٧٨٫٣15  )٢٣٫٦4٦( )٣٩٫٣4٢(فجوة السيولة المتراكمة 
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21.4  مخاطر السيولة )تتمة(

فيما يلي بيان استحقاق المطلوبات المالية وااللتزامات المحتملة كما في 31 ديسمبر 2014 على أساس االلتزامات التعاقدية للسداد غير المخصومة:
لغاية سنة واحدة

في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

لغاية
شهر واحد

ألف دوالر أمريكي

 من شهر
واحد 

إلى 3 أشهر
ألف دوالر أمريكي

من 3 أشهر
إلى ١٢ شهر

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

أكثر من
سنة واحدة 

ألف دوالر أمريكي

استحقاق
غير محدد

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

المطلوبات
 6١6٫5١9  -    -    6١6٫5١9  ٤٫٠٠6  ١١٠٫٢5٢  5٠٢٫٢6١ ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات 
 ٢١9٫67٢  -    78٢  ٢١8٫89٠  3٤٫١٢6  ١٠٤٫668  8٠٫٠96 مالية أخرى

 ٢5٫١5٤  -    ٢٫367  ٢٢٫787  95  ٤٫٠٢3  ١8٫669 مبالغ مستحقة لعمالء
 ١8٢  -    -    ١8٢  -    87  95 فوائد مستحقة الدفع

 ١١٫75٠  673  ١٢8  ١٠٫9٤9  ٤٫٢6٤  6٫55٠  ١35 مطلوبات أخرى
 873٫٢76  673  3٫٢77  869٫3٢7  ٤٢٫٤9١  ٢٢5٫58٠  6٠١٫٢56 مجموع المطلوبات غير المخصومة

المشتقات المالية:
 3٤٠  -    -    3٤٠  -    -    3٤٠ عقود صرف أجنبي آجلة 

ارتباطات والتزامات محتملة
 ٢6٠٫٠6٢  -    9٫37٤  ٢5٠٫688  ١٤3٫٢١٢  73٫١٤١  3٤٫335 اعتمادات مستندية

 8٫39٤  -    6٫٢١6  ٢٫١78  ١٫١٢٢  ١٫٠53  3 خطابات ضمان
 ١8٫٤٠9  -    -    ١8٫٤٠9  -    -    ١8٫٤٠9 ارتباطات قروض غير مسحوبة

 5٢٫7٤7  7٤٫١9١٤٤٫  ٤33٢  ٤7١٫٢75  ١5٫59٢  -    ٠86٫865 

في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣

لغاية سنة واحدة
لغاية

شهر واحد
ألف دوالر أمريكي

من شهر واحد 
إلى ٣ أشهر

ألف دوالر أمريكي

من ٣ أشهر
إلى 1٢ شهر

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

أكثر من
سنة واحدة 

ألف دوالر أمريكي

استحقاق
غير محدد

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

المطلوبات
 5٠1٫٣4٣  -    -    5٠1٫٣4٣  -    ٢4٣٫5٦٨  ٢5٧٫٧٧5 ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات 
 ٢٦٨٫4٠٢  -    ٧٫1٣٨  ٢٦1٫٢٦4  ٨٧٫544  ٣٦٫٣٣1  1٣٧٫٣٨٩ مالية أخرى

 ٧٫٧15  -    -    ٧٫٧15  -    -    ٧٫٧15 مبالغ مستحقة لعمالء
 ٢٠5  -    -    ٢٠5  -    1٣٨  ٦٧ فوائد مستحقة الدفع

 14٫٢٨٣  4٣1  1٫٦٧٨  1٢٫1٧4  11٫4٣٩  14٢  5٩٣ مطلوبات أخرى
 ٧٩1٫٩4٨  4٣1  ٨٫٨1٦  ٧٨٢٫٧٠1  ٩٨٫٩٨٣  ٢٨٠٫1٧٩  4٠٣٫5٣٩ مجموع المطلوبات غير المخصومة

المشتقات المالية:
 ٢٫5٢1  -    -    ٢٫5٢1  -    -    ٢٫5٢1 عقود صرف أجنبي آجلة 

ارتباطات والتزامات محتملة
 1٦٣٫٣٩٣  -    ٧٫1٢5  15٦٫٢٦٨  ٨٧٫4٦4  ٣٦٫٣1٧  ٣٢٫4٨٧ اعتمادات مستندية

 ٦٫٣4٧  -    1٩  ٦٫٣٢٨  4٫٩٧٣  1٫٣55  -   خطابات ضمان
 1٫1٠٢  -    -    1٫1٠٢  -    -    1٫1٠٢ ارتباطات قروض غير مسحوبة

 ٣٣٫5٩٢٫  ٣٧٫٦٧٢  ٨٩4٣٧  1٧٫  ٦٣٫٦٩٨144    -  1٧٠٫٨4٢ 
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إدارة المخاطر )تتمة(  ٢١
 21.5  القيمة العادلة لألدوات المالية 

القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في تاريخ 
القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إما:

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب؛ أو	 
في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.	 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم.

المستوى ١: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛

المستوى ٢: التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مداخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و

المستوى 3: التقنيات التي تستخدم مداخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها في السوق. 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة - األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية للبنك المقاسة بالقيمة العادلة:

في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
المستوى ١

ألف دوالر أمريكي
المستوى ٢

ألف دوالر أمريكي
المجموع

ألف دوالر أمريكي

 3٫٠37  -    3٫٠37 استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة 
 ١7٫7٢٢  -    ١7٫7٢٢ استثمارات متاحة للبيع 

 )57( )57( -   أدوات مالية مشتقة 
 ٢٠٫759 )57(  ٢٠٫7٠٢ 

في ٣1  ديسمبر ٢٠1٣

المستوى 1
ألف

دوالر أمريكي

المستوى 2
ألف

دوالر أمريكي

المجموع
ألف

دوالر أمريكي

 14٫٦٢٦  -    14٫٦٢٦ استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة 
 15٫٢٨٣  -    15٫٢٨٣ استثمارات متاحة للبيع 

 ٧  ٧  -   أدوات مالية مشتقة 
 ٢٩٫٩  ٧  ٢٩٫٩٠٩1٦ 

2014 ديسمبر   31 في  كما  العادلة  للقيمة  الهرمي  للتسلسل   3 المستوى  ضمن  مؤهلة  العادلة  بالقيمة  مقاسة  استثمارات  أية  البنك  لدى  يوجد   ال 
و 31 ديسمبر 2013.

تحويالت بين المستوى 1  والمستوى 2 والمستوى 3
أية  هناك  تكن  ولم  العادلة.  القيمة  لقياسات   2 المستوى  إلى   1 المستوى  بين  تحويالت  أية  هناك  تكن  لم   ،2014 ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  خالل 

تحويالت من وإلى المستوى 3 لقياسات القيمة العادلة )2013: ال شيء(.
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21.5 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة - األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية للبنك غير المقاسة بالقيمة العادلة:

في3١  ديسمبر ٢٠١٤
المستوى ١

ألف دوالر أمريكي
المستوى ٢

ألف دوالر أمريكي
المستوى 3

ألف دوالر أمريكي

مجموع 
القيمة العادلة 

ألف دوالر أمريكي
القيمة المدرجة 
ألف دوالر أمريكي

 ١3٠٫٢7٢  ١٢9٫8٠3  7٫8١5  -    ١٢١٫988 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق 
 ٤3٫٢٤٢  ٤6٫36١  -    -    ٤6٫36١ قروض وسلف

 ١68٫3٤9    -  7٫8١5  ١76٫١6١  ٤73٫5١٤ 

في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣
المستوى 1

ألف دوالر أمريكي
المستوى 2

ألف دوالر أمريكي
المستوى 3

ألف دوالر أمريكي

مجموع 
القيمة العادلة 

ألف دوالر أمريكي
القيمة المدرجة 
ألف دوالر أمريكي

 1٢1٫٩٩٩  115٫٦4٢  ٩٫٦٣٠  -    1٠٦٫٠1٢ استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق 
 4٢٫٦٣٩  4٦٫٦٨٧  -    -    4٦٫٦٨٧ قروض وسلف

 15٩٫٦٣٠  -    ٢٫٦٩٩  1٦٢٫٣٢٩  1٦4٫٦٣٨ 

يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق بناًء على أسعار المسعرة في األسواق النشطة. 	 
يتم تحديد القيم العادلة للقروض والسلف المدرجة ضمن المستوى 1 بناًء على أسعار المسعرة في األسواق النشطة. يتم تحديد القيم العادلة للقروض 	 

والسلف المدرجة ضمن المستوى ٣ بإستخدام التدفقات النقدية المخصومة.

أعاله(، وفوائد  الجدول  المفصح عنها في  القروض  )بإستثناء  األخرى والقروض والسلف  المالية  البنوك والمؤسسات  البنوك والودائع لدى  األرصدة لدى  إن 
القبض وموجودات أخرى وودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى ومبالغ مستحقة لعمالء  مستحقة 
في كما  المدرجة  قيمها  تقارب  لهذه  العادلة  القيم  بأن  اإلدارة  قيمت  األجل.  قصيرة  طبيعة  ذات  عادة  هي  أخرى  ومطلوبات  الدفع  مستحقة   وفوائد 

٣1 ديسمبر ٢٠14 و٣1 ديسمبر ٢٠1٣. 

أدوات مالية مشتقة  ٢٢
يدخل البنك ضمن أعماله االعتيادية في معامالت متنوعة يستخدم فيه األدوات المالية المشتقة. األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث 

تعتمد المدفوعات على تغيرات األسعار في واحدة أو أكثر من األدوات المالية أو السعر المؤشر أو المؤشر األساسي. 

المالية  المخاطر  أدوات  من  أكثر  أو  أداة  في  أطراف  بين  التحويل  على  تأثير  ولديها  وإلتزامات  حقوق  عنها  ينشأ  التي  آجلة  أجنبي  صرف  عقود  هذه  تتضمن 
أو  المالية  الموجودات  الستبدال  التعاقدي  الحق  واحد  طرف  المشتقة  المالية  األدوات  تعطي  البداية،  في  الرئيسية.  المالية  األداة  وجود  عليها  ينطوي  التي 
المطلوبات المالية مع طرف آخر بموجب شروط من المحتمل أن تكون إيجابية، أو التزام تعاقدي الستبدال الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مع 
طرف آخر بموجب شروط من المحتمل أن تكون سلبية. ومع ذلك، فهي عامًة ال تؤدي إلى تحويل األداة المالية الرئيسية المعنية عند بداية العقد، وليس 
من الضروري أن يتم التحويل عند استحقاق العقد. بعض األدوات تشمل كال من الحقوق وإلتزامات لعمل اإلستبدال. ألن تحديد شروط اإلستبدال يتم عند 

بدء األدوات المالية المشتقة، كلما تغيرت األسعار السائدة في األسواق المالية قد تصبح تلك الشروط ايجابية أو سلبية.

يوضح الجدول أدناه صافي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة، باإلضافة إلى بيان بقيمها االعتبارية. يتم تسوية هذه العقود على أساس الصافي. بناًء 
على تغيرات العملة، يمكن أن تؤدي هذه العقود إما إلى صافي موجود أو صافي مطلوب. يبين الجدول التالي العقود الهامة القائمة كما في ٣1 ديسمبر

٢٠١٤٢٠1٣
القيمة اإلعتبارية
ألف دوالر أمريكي

المكسب/ )الخسارة(
ألف دوالر أمريكي

القيمة اإلعتبارية
ألف دوالر أمريكي

المكسب/ )الخسارة(
ألف دوالر أمريكي

 ٧  ٢٫5٢1  )57( 3٤٠ عقود صرف أجنبي آجلة 
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معامالت مع أطراف ذات عالقة ٢3
يمثل أطراف ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للبنك وشركات تخضع لسيطرة أو سيطرة 

مشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل هذه األطراف. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة البنك.

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة األرباح أو الخسائر وقائمة المركز المالي:
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

قائمة األرباح أو الخسائر 
 ٢٧٨  756 دخل الفوائد

 ٩٢1  8٤١ مصروفات الفوائد
 ٦15  ١٫٠77 دخل الرسوم والعموالت 

قائمة المركز المالي
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

الموجودات

 1٠٫٧٧٢  ١٫595 نقد وأرصدة لدى بنوك 

 ٧٧٫5٠٠  88٫5٤١ ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 ٧٫٨٧4  7٫5١١ قروض وسلف

 11٩  ١99 فوائد مستحقة القبض

 ٣٨  ٢٢٠ موجودات أخرى 

المطلوبات

 ٢4٣٫٩٣5  ٤٠٠٫376 ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 15٫5٣٦  ١6٫٢٤9 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 1٢٨  ١5٤ فوائد مستحقة الدفع

 ٣٫٠14  ٢٫٢٢١ مطلوبات أخرى

 ٢٦٫51٧  ٢3٫376 موجودات مدارة )إيضاح ٢4(

 ٢1٫54٢  ١7٫5٤9 مطلوبات محتملة - خطابات االعتماد )مضمونة بالكامل بالودائع المحصلة(

تعويضات مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين:
٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي
٢٠1٣

ألف دوالر أمريكي

 ٣٫4٦٩  ٤٫33٠ مكافآت قصيرة األجل*

 1٣٢  ١89 مكافأة نهاية الخدمة 

 ٣٫٦٠1  ٤٫5١9 مجموع التعويضات

واإلقامة  السفر  وتعويضات  أمريكي(  دوالر  ألف   680  :2013( أمريكي  دوالر  البالغة 662 ألف  والمكافآت  االجتماعات  لحضور  أتعاب  استحقاق  على  تتضمن   *
ومصروفات أخرى مدفوعة لمجلس اإلدارة والبالغة 184 ألف دوالر أمريكي )2013: 197 ألف دوالر أمريكي(. يخضع االستحقاق لموافقة مساهمي البنك في 

إجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل. 

كما تتضمن المكافآت القصيرة األجل على تعويضات مدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسيين كالرواتب والعالوات والمنح.
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موجودات مدارة  ٢٤
يقوم البنك بتقديم خدمات التمويل التجاري لبعض العمالء نيابًة عن شركته األم، والذي يتضمن على قيام البنك بالعمل بصفته األمين على الموجودات 
نيابًة عن الشركة األم بصفة أمانة. ال يتم تضمين الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة في هذه القوائم المالية. في ٣1 ديسمبر ٢٠14، لدى البنك موجودات 

محتفظ بها بصفة أمانة قدرها ٢٣٫٣٧٦ ألف دوالر أمريكي )٢٠1٣: ٢٦٫51٧  ألف دوالر أمريكي(.

كفاية رأس المال ٢5
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال البنك هو التأكد بأن البنك يلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال وبأن البنك يحتفظ بدرجات ائتمانية قوية 

ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعماله وزيادة الحد األقصى للقيمة عند المساهمين.

من أجل المحافظة على أو تعديل هيكلة رأس المال، يمكن للبنك تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال للمساهمين 
أو إصدار سندات رأسمالية.

يتم احتساب نسبة مخاطر الموجودات للبنك وفقًا إلرشادات كفاية رأس المال، بموجب إتفاقية بازل ٢ المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي كما يلي:

٢٠١٤
ألف دوالر أمريكي

٢٠1٣
ألف دوالر أمريكي

قاعدة رأس المال:
33١٫9١٢٣11٫٢٠٦رأس المال فئة 1
9٫١3٤٨٠5رأس المال فئة ٢

3٤١٫٠٤6٣1٢٫٠11مجموع قاعدة رأس المال )أ(

8٠8٫37٢٧1٢٫1٦٦الموجودات المرجحة للمخاطر )ب( 

٪4٣.٨1٪٤٢.١9نسبة كفاية رأس المال )أ / ب * 1٠٠(

٪1٢.٠٠٪١٢.٠٠الحد األدنى المطلوب 
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دليل االتصال

الخط المباشرالوظيفةاسم الموظف

اإلدارة التنفيذية
517750-17الرئيس التنفيذيحسن خليفة أبو الحسن

517754-17النائب األول للرئيس التنفيذيمحمد سعيد فطيره
517757-17نائب الرئيس التنفيذيمحمود عبداهلل عزوز

الخزينة واالستثمارات
517861-17رئيس الخزينة واالستثماراتعلى عبداهلل

تطوير األعمال
517721-17رئيس تطوير األعمالعبدالرحمن خلفان

التدقيق الداخلي
517758-17رئيس التدقيق الداخليعباس عبداهلل الشماع

الموارد البشرية والشئون اإلدارية
517728-17رئيس الموارد البشرية والشئون اإلداريةسعيد البناء

المخاطر واالمتثال
517726-17رئيس المخاطر واالمتثالمحمد عبدالحميد عبدالقادر

تقنية المعلومات
517753-17رئيس تقنية المعلوماتطالل علي المشوط

تمويل التجارة
517752-17رئيس تمويل التجارةحسن عبدالحمن الصفار

الرقابة المالية
517734-17رئيس الرقابة الماليةك. آر. أوشا

العمليات
517720-17رئيس العملياتفاطمة محمد بوعلي

المكتب الرئيسي

بنك اليوباف العربي الدولي ش. م.ب )مقفلة(
برج اليوباف، ضاحية السيف

ص.ب: 11529، مملكة البحرين

+973 17517722 تليفون: 
+973 17540094 فاكس: 


