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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 الموحد  بيان الدخل الشامل

 
 

   المنتهية فيالسنة   السنة المنتهية في 
31/12/2019  31/12 /2020   

   مليون دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي 
     

 الدخل / )الخسارة(صافي   ( 308,0)  63,0
     
 الدخل الشامل اآلخر:     
     
 -البنود الممكن إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل الموحد:    
 -تغطيات التدفق النقدي:    

 القيمة العادلة تغيراتصافي  -  (0,1)  2,0
 -ضرائب مؤجلة:    
 الضرائب المؤجلةفي  تغيراتصافي  -  (1,2)  -

2,0  (1,3)   
     
 -البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد:    
 صافي تغيرات القيمة العادلة الستثمارات أسهم مصنفة بالقيمة العادلة    

 من خالل الدخل الشامل اآلخر    9,9  27,0
 إعادة قياس صندوق خطة منافع التقاعد المحددة   15,6  8,7

35,7  25,5   

     
 اآلخر الشامل  الدخل مجموع  24,2  37,7

 الدخل الشامل  /)الخسارة(  مجموع  ( 283,8)  100,7

     
 العائدة إلى:    

 مساهمي البنك   ( 224,1)  99,7
 حقوق غير مسيطرة  ( 59,7)  1,0

100,7  (283,8 )   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. 69إلى  6على الصفحات من  يضاحاتإلتشكل ا
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 
 

 الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك  

حقوق غير   المجموع مستبقاةأرباح  احتياطيات رأس المال  
 مسيطرة

 المجموع

 مليون مليون مليون مليون مليون مليون 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

       

 3296,3 1000,4 2295,9 ( 540,1) 336,0 2500,0 2020يناير  1في 

       
 ( 308,0) ( 58,4) ( 249,6) ( 249,6) - - لسنةل  الخسارةصافي 

 24,2 (1,3) 25,5 - 25,5 - للسنة ىخر األ ةالشامل)الخسارة(  / الدخل

 ( 283,8) ( 59,7) ( 224,1) ( 249,6) 25,5 - للسنة  ةالشامل)الخسارة(  /مجموع الدخل 

 - - - ( 17,7) 17,7 - المحول إلى األرباح المستبقاة 

 3012,5 940,7 2071,8 ( 807,4) 379,2 2500,0 2020ديسمبر  31في 

       

 2196.2 - 2196.2 (649,4) 345,6 2500,0 2019يناير  1في 

       
شراء أسهم في الشركة التابعة من قبل 

 999,8 999,8 - - - - حقوق غير مسيطرة

       

 63,0 1,0 62,0 62,0 - - لسنةل  الدخلصافي 

 37,7 - 37,7 - 37,7 - للسنة اآلخر الدخل الشامل 

 100,7 1,0 99,7 62,0 37,7 - مجموع الدخل الشامل للسنة

 (0,4) (0,4) - - - - تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 - - - 56,9 (56,9) - المحول إلى األرباح المستبقاة 

 - - - (9,6) 9,6 - األرباح المستبقاة   منالمحول 

 3296,3 1000,4 2295,9 (540,1) 336,0 2500,0 2019ديسمبر  31في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. 69إلى  6تشكل اإليضاحات على الصفحات من 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 
 

 السنة المنتهية في  السنة المنتهية في 
 

 
31/12/2019  31/12 /2020   

  إيضاح مليون دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي 
 أنشطة التشغيل     
 قبل الضرائب الدخل  / )الخسارة( صافي  ( 309,7)  66,2

 منتسويات لمطابقة صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي     
 أنشطة التشغيل:      

 القروض والسلفياتخسائر مخصص   339,3  30,3
 ألرواق المالية االستثماريةعلى ا محتسبمخصص   (1,9)  (0,2) 

 االلتزامات المحتملة  خسائر مخصص   -  2,4
 خسائر األصول األخرىمخصص   3,1  0,1

 ضرائب مدفوعة  1,5  (3,7)
 )سندات دين( محققة من أوراق مالية استثماريةخسائر   2,2  0,6
 إطفاء أوراق مالية استثمارية  7,4  7,3
 إطفاء تمويالت أولية ألجل  0.8  0,5

 في الودائع القانونية لدى البنوك المركزية صافي الزيادة  ( 18,4)  (57,5)

(394,1)  240,0 
إعادة   في أوراق مالية مشــتراة بموجب اتفاقيات(  الزيادة)  /النقص  صــافي  

 البيع
 الودائع لدى البنوكفي النقص صافي   218,0  599,4
 في األوراق المالية المتداولة النقصصافي   35,2  35,5

 صافي الزيادة في القروض والسلفيات  ( 896,7)  (88,6) 
 في الفوائد المستحقة المدينة النقص  103,8  49,7

 في الفوائد المستحقة الدائنة)النقص(  / الزيادة  290,7  (47,8) 
 في األصول الصافية األخرى( / النقص الزيادة)صافي   ( 441,1)  13,3

 في ودائع من البنوكلنقص اصافي   ( 220,7)  (1442,9) 
 في ودائع من العمالء الزيادة /)النقص( صافي   ( 1645,4)  2900,9

 الشراء صافي النقص في أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة  ( 347,9)  (212,3) 

 أنشطة التشغيل الداخل من  / (إلى  )الخارج صافي التدفق النقدي   ( 2639,8)  1459,1

     
 أنشطة االستثمار    
 شراء أوراق مالية استثمارية  ( 819,6)  (510,2)

 استحقاق أوراق مالية استثمارية  350,7  669,6

 من أنشطة االستثمار الداخل / (إلى  )الخارج صافي التدفق النقدي   ( 468,9)  159,4

     
 أنشطة التمويل    

 ألجل ةأولي تتمويالإصدار   1765,8  1090,5
 ألجلأولية تمويالت  استحقاق  ( 344,1)  (926,6)

 حقوق غير مسيطرة ضخ رأس المال من قبل   -  999,8

 صافي التدفق النقدي الداخل من أنشطة التمويل   1421,7  1163,7

     

 الزيادة في النقد وما في حكمه  /)النقص(   ( 1687,0)  2782,2
     

 جنبيةاأل عمالتال صرف فروق صافي  155,4  131,2
     

 يناير  1النقد وما في حكمه في   7796,6  4883,2
     

 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في  6 6265,0  7796,6

     
من هذه البيانات المالية الموحدة.جزءاً  69إلى  6على الصفحات من  يضاحاتإلتشكل ا
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
  التأسيس والتسجيل  1

وهو شـركة مسـاهمة بحرينية أسـسـت بموجب المرسـوم األميري بقانون رقم   ،ش.م.ب. )البنك( هو الشـركة األم للمجموعةبنك الخليج الدولي  
لدى مصـرف البحرين المركزي. تقع مكاتب البنك بالتجزئة   تقليديوبنك بالجملة    تقليديومـسجلة كبنك ، 1975نوفمبر  24( الصـادر في 30)

 القصر، المنامة، مملكة البحرين.شارع  3في بناية الدولي، 
 
ــركاته  البنكعمل ي ــتثمارية  )المجموعة(  التابعة وش ــات  بالجملة بالدرجة األولى في توفير الخدمات المصــرفية التجارية واالس ــس  وإدارة،  للمؤس

. وتعمل المجموعة من خالل لألفرادالخدمات المصـرفية في متخصـصـة ودخلت مؤخراً في قطاع   صـرفيةالخدمات االـستثمارية المو  األصـول،
ــنة المالية   خمسشــركات تابعة ومكاتب فروع ومكاتب تمثيلية متواجدة في   1,017دول حول العالم. بلغ عدد موظفي المجموعة في نهاية الس

ً م  (.997: 2019) وظفا
 
 أساس اإلعداد   2
 
 بيان بااللتزام  2-1

ــرف أعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً   ــركات التجارية البحريني وقانون مصـ ــياً مع قانون الشـ للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتمشـ
ــات المالية ــسـ ــرف البحرين المركزي بما في ذلك    البحرين المركزي والمؤسـ ــادرة عن مصـ  التعاميموفقاً للقواعد واألنظمة المعمول بها الصـ

. تتطلب هذه القواعد 19  –بـشأن اإلجراءات التنظيمية بـشروط مـسيرة اـستجابةً لجائحة كوفيد عن مـصرف البحرين المركزي  مؤخراً الـصادرة  
، تطبيق جميع المعايير الدولية 2020يونيو  21المؤرخ في   OG/226/2020واألنظمة وباألخص تعميم مصــــرف البحرين المركزي رقم 

 لي، باستثناء ما يلي:إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدو
 
ــائر التعديل على   (أ  دون فرض أية  19 –المالية الناتجة عن تأجيل المدفوعات المقدمة للعمالء المتأثرين بجائحة كوفيد    األصــولإثبات خس

 9ـية رقم فواـئد إضـــــافـية في حقوق الملكـية ـبدالً من األرـباح أو الخســـــائر كـما هو مطلوب بموـجب المعـيار اـلدولي إلـعداد التـقارير الـمال
المالية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد   األصــــول. يتم إثبات أي مكســــب أو خســــارة تعديل أخرى على  ة"باألدوات المالي"المتعلق  

 ؛ و3-2. للحصول على المزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 9التقارير المالية رقم 
 

تفي بمتطلبات و 19 –اســـتجابةً إلجراءات دعمها لجائحة كوفيد  أو الجهات التنظيمية   من الحكومة و/المســـتلمة المســـاعدة المالية  إثبات   (ب
نتيجة  وسـيكون ذلك إلى حد أي خسـارة تعديل مسـجلة في حقوق الملكية    في حقوق الملكية بدالً من األرباح أو الخسـائر.المنح الحكومية،  

ــيد المتبقي    مبلغيتعين إثبات  )أ( أعاله، وللفقرة   ــائر في الرصـ ــاعدة مالية أخرى وفقاً لمتطلبات معيار .  األرباح أو الخسـ يتم إثبات أية مسـ
 .3-2للحصول على المزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  .20المحاسبة الدولي رقم 

 
 أساس القياس والعرض  2-2

ــاس مبدأ   ــتثمارية في  التكلفة التاريخية المعدلة بإعادة تقييم األوراق المالية المتداولة وأعدت البيانات المالية الموحدة على أس ــندات اس حقوق س
ــتقة دوات المالية  األوالملكية   ــبية التالية. كذلك تظهر األصــول التقاعد  التزامات  والمش ــات المحاس ــياس ــيل أكثر في الس ــروح بتفص كما هو مش

بالقيمة العادلة الخاصــة بالخطر موضــع التغطية. تم تطبيق الســياســات المحاســبية من قبل قة مالية مشــتوالخصــوم المحتســبة والمغطاة بأدوات  
مشـار إليه كما هو  2020يناير  1اعتباراً من   المعايير المحاسـبة الجديدة، باسـتثناء تطبيق بثبات كما كانت مطبقة في السـنة السـابقةالمجموعة  

 أدناه.
 

 : المتعلق بدمج األعمال3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت ألتي أدخلت على  -
الـية رقم  - ارير الـم دولي إلـعداد التـق ار اـل الـية رقم  7التـعديالت ألتي أدخـلت على المعـي ارير الـم دولي إلـعداد التـق ار اـل ار  9والمعـي ومعـي

 : المتعلق بإصالح سعر الفائدة المرجعي39المحاسبة الدولي رقم 
 : المتعلق بتعريف الجوهري8ومعيار المحاسبة  1ت ألتي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم التعديال -
 2018مارس  29الصادر في  شارة إلى اإلطار المفاهيمياإل -

 
 ("19 - كوفيد") فيروس كورونا المستجد 2-3

 
األعمال ، وانتشاره في جميع أنحاء الصين القارية ثم تسبب في تعطيل 2020 سنةمنذ أوائل   "(19-المستجد )"كوفيد  كوروناالفيروس  انتشار 
في البيئة االقتصــادية. التيقن واألنشــطة االقتصــادية على الصــعيد العالمي. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ االقتصــاد العالمي مع أوجه عدم  التجارية  

 استقرار األوضاع االقتصادية.تحقيق المركزية بتدخالت نقدية ومالية من أجل البنوك ونتيجة لذلك، استجابت الحكومات و

 
بية للمجموعة وطرق  اجتهاداتها الجوهرية  قامت إدارة المجموعة بإعادة النظر في لقد   ات المحاـس ياـس اب  في تطبيق الـس ومصـادر عملية االحتـس

 .2020ديسمبر  31ة المنتهية في المطبقة على البيانات المالية السنوية للسنللتقديرات الرئيسية 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 )تتمة(أساس اإلعداد   2
 

  )تتمة("( 19 -)"كوفيد  فيروس كورونا المستجد 2-3

بإجراء تقييم المجموعة  قامت إدارة  ،  ةاالقتصاديتأثيره الكامل على األعمال التجارية واألنشطة في حين أنه من الصعب اآلن، التنبؤ بمدى ومدة  
لة االعتبارات  مجموعة والعمليات التـشغيلية العامة للعلى تفـشي الجائحة   تأثير ل لـس المفروضـة قيود  الواإلمداد  التجارية بما في ذلك عوامل مثل ـس

 اً ألواجهونظر واســتنتجت بأنه في تاريخ إعداد هذه البيانات المالية الموحدة،  الســفر وأســعار النفط، والطلب على المنتجات، وما إلى ذلك،  على  
جوهري على المبالغ  لتعديإجراء  والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب    االفتراضـاتفي ات مـستقبلية ، فإن أي تغير ةالحاليعدم التيقن  
 .المستقبليةلألصول أو الخصوم المتأثرة في الفترات الدفترية 

 .المستقبليةإلى التطورات  استناداً التأثير في المستقبل، ستواصل اإلدارة تقييم وجود أوجه عدم التيقن تطور بسرعة مع الوضع يوبما أن 

ــينار  ــعار النفط وتأثيرها على التغيرات  على  الضــغوطات   فحصيوهات  قامت المجموعة بتقييم الوضــع الحالي من خالل إجراء س المتوقعة ألس
من أجل إدارة واألداء الرئيســـية، باإلضـــافة إلى ممارســـات إدارة المخاطر األخرى المالية  مؤشـــرات االئتمان والســـيولة والتشـــغيل والمالءة  

لـقد نتج عن عملـية تقييم الـتأثير   .على عملـياتـها وأدائـها الـمالي 19  –التـجارية التي قد تـحدثـها جائـحة كوفـيد   األعـمالاالضــــطرابات المحتمـلة في 
ســــنة المنتهية في تقييم التقديرات واالجتهادات كما في للالمتوقعة و يةخســــائر االئتمانالالمجموعة عن التغيرات التالية في منهجية التي إجراتها  

 ي:ما يل 2020ديسمبر  31

 الخسائر االئتمانية المتوقعة   -

 المتوقعة استجابةً  يةخسائر االئتمانال، قامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
األوضــاع المتوقعة بناًء على مجموعة من   يةخســائر االئتمانالتقلبات أســعار النفط. تم تقدير و 19  –جائحة كوفيد ألوجه عدم التيقن الناتجة عن 

ــادية المتوقعة في ذلك التاريخ. ــع الحالي  وبالنظر إلى أن ال  االقتصـ ــرعة، وضـ لقد أخذت المجموعة في االعتبار تأثير زيادة آخذ في التطور بسـ
الســيناريوهات االقتصــادية لتحديد الخســائر االئتمانية   يةواحتمالمدى خطورة ، عند تحديد  تقبلةللنظرة المـسـ التقلبات في عوامل االقتصــاد الكلي  

  المتوقعة.

تتضمن العوامل   األساسية المخصصة لهذه السيناريوهات.الترجيحات و  هاتبناء السيناريوأساليب من خالل تعديل  اتهذا التقلبانعكست قد ل
االفتراضات التالية لألسواق الرئيسية في على محددة ية حدوث التعثر في السداد لدورة اقتصادية احتمالالشتقاق المستخدمة للنظرة المستقبلية 

  % 1,4: 2019ديسمبر  31) %0,9إلى  %2,1-بين  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقينمو المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة: 
ديسمبر  31شهراً القادمة ) 12على مدى  %11,8-إلى  %8,1-(؛ وتراوح العجز المالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي بين %4,4إلى 

حالة األساسية السيناريوهات لتم اشتقاق القيم المذكورة أعاله لعوامل االقتصاد الكلي من خالل تعيين االحتماالت (. %14,0إلى  0,1%: 2019
تطور بسرعة، وبناًء (. أن الوضع آخذ في ال50:35:15: 2019ديسمبر  31على التوالي ) 50:25:25الحالة السلبية والحالة اإليجابية بنسبة و

 . غير المواتيةسيتم إعادة تقييم أي سيناريوهات سلبية إذا استمرت الظروف ، عليه

سـيناريوهات االقتصـاد  بترجيحاتعمليات الدولية للمجموعة فيما يتعلق  بالذات الصـلة  لمسـتقبلية  معلومات النظرة اقامت المجموعة بتحديث كما  
 لمناخ االقتصادي لألسواق المعنية التي تعمل فيها.بالسنبة لالكلي ذات الصلة 

لجائحة محتملة  الســداد ال مخاطر من تأثير   يهعن كثب ما قد يترتب علتواصــل المجموعة بالمراقبة أعاله،    الواردةوباإلضــافة إلى االفتراضــات  
 14,9بقيمة بإثبات مخصـصـات إضـافية محددة من قبل اإلدارة  أيضـاً  قامت المجموعة  على قطاعات الصـناعة المتأثرة. ومع ذلك،   19  –كوفيد 

 .ية حدوث التعثر في السدادحتمالاللدورة اقتصادية مليون دوالر أمريكي بناًء على التغيرات المتوقعة 

 .بنك الخليج الدولي ش.م.ب –منح حكومية   -

مليون دوالر أمريكي في بيان الدخل الموحد خالل الفترة الحالية حيث لم يكن لدى البنك خسائر  1,3تم تسجيل المساعدة الحكومية البالغ قيمتها 
ً مع اإليضاح رقم  الصادر عن مصروف  OG/226/2020(. ولذلك، لم تتأثر المجموعة بالتعميم رقم 2تعديل مسجلة في حقوق الملكية )يمشيا

تلتزم المجموعة بشكل كامل بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما يتعلق بتسجيل المساعدة الحكومية. تم تسجيل المبلغ  حرين المركزي. الب
ريكي والر أممليون د 1,2بمبلغ وقدره لكونه مؤسسة مسؤولة اجتماعياً، فقد ساهم البنك باإلضافة إلى ذلك،  .ذات الصلةالمصروفات كخصم من 

 . ئحةجاالالتجارية األكثر تضرراً من  والمؤسساتلدعم األفراد  في مملكة البحرين وذلك  كتبرع لحملة "فينا خير" الوطنية 

 بنك الخليج الدولي المملكة العربية السعودية –منح حكومية   -

برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئات العامة في إطار أن تتكبدها المجموعة يتوقع من أجل تعويض جميع التكاليف ذات الصلة التي 
مليون دوالر أمريكي من مؤسسة النقد العربي السعودي. تم احتساب   141,8األرباح بقيمة ال تستحق عليها المجموعة وديعة استلمت األخرى، 

ً وذلك  فائدة معدل التمويل المدعوم على أساس منتظم،   وقياس  إثبات  في  االجتهادات  مارست اإلدارة بعض  لقد  لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية.    وفقا
 دخل المنحة هذا. 
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 يج الدولي ش.م.ب. بنك الخل
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 )تتمة(أساس اإلعداد   2

  )تتمة("( 19 -)"كوفيد  فيروس كورونا المستجد 2-3

 المملكة العربية السعودية -بنك الخليج الدولي  -محاسبة أصول التمويل المعدلة   -

المدفوعات المؤجلة، يتعين على المجموعة تأجيل المدفوعات لمدة ـستة أـشهر على تـسهيالت اإلقراض لتلك الـشركات المؤهلة كجزء من برنامج 
 ً  مؤـسـسة النقد العربي الـسعودي.لتوجيهات    كمؤـسـسات متناهية الـصغر وـصغيرة ومتوـسطة في بنك الخليج الدولي بالمملكة العربية الـسعودية وفقا

لمقترضين. قام البنك بإعفاءات لدى االمحتملة    ةالنقدي  اتالتدفق مشاكلسيولة لمعالجة  قصيرة المدى للبمثابة دعم  لمدفوعات  سداد اتعتبر إعفاءات  
داد   اط المـستحقة خالل الفترة منالمدفوعات بـس بتمبر  14إلى   2020مارس   14 تاريخ تأجيل األقـس قامت لمدة ـستة أـشهر. ومع ذلك،   2020ـس

من المجموعة لب  لقد ط    .إضــافيةأن يتحمل العميل ألي تكاليف  بتمديد أجل القروض الممنوحة دون   2020ســنة في الربع الثاني من المجموعة  
. 2020ديـسمبر  14إلى   2020ـسبتمبر  15 تاريخ إـضافية من المدفوعات لمدة ثالثة أـشهر ـسداد  تأجيل ب 2020ـسنة في الربع الثالث من خالل 

الناتج عن التأثير . تم تعويض  يةمخاطر االئتمانجوهرية في الالمشــــاركة في هذا التأجيل زيادة   تشــــكلفي حالة عدم وجود عوامل أخرى، ال 
ــارة التعديل بالكامل من خالل الدخل   ــتحق عليها أرباح  من الوديعة  المثبت  خس ــعودي كما هو  التي ال تس ــة النقد العربي الس ــس موضــح من مؤس

 .بالتفصيل أعاله

 

 أساس التوحيد  2-4

التابعة هي شــركات ومؤســســات  اتالتابعة. الشــركه تشــمل البيانات المالية الموحدة حســابات بنك الخليج الدولي ش.م.ب. وشــركات

ـسة ما    يكون معرـضاً  عندما أخرى بما فيها ـشركات ذات أغراض محددة يمتلك البنك فيها ـسيطرة. يمارس البنك الـسيطرة على مؤـس
. المؤـسـسة  على ـسيطرته خالل من العوائد  هذهعلى  ريالتأث قدرة ويملك  المؤـسـسة، مع  معامالته من متغيرة عوائد فيأو يملك حقوقاً 

من تاريخ انتهاء الســيطرة. تم اســتبعاد جميع األرصــدة   يتم إلغاء توحيد حســابات الشــركة التابعة من البيانات المالية الموحدة ابتداءً 
ــركات والمعامالت بين ــركات المجموعة. ش ــائر غير المحققة على معامالت بين ش تم توضــيح   المجموعة، بما فيها األرباح والخس
 .41 رقم ة الرئيسية وحصة ملكية المجموعة في كل منها في اإليضاحالشركات التابع

 

 العمالت األجنبية  2-5

وعملة العرض. تحول المعامالت  للمجموعة البيانات المالية الموحدة معروضـــــة بالدوالرات األمريكية والتي تمثل العملة الوظيفية

ــائدة وقت إجراء المعاملة. تحول األصــول والخصــوم   التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألســعار الصــرف الس
 النقدية بالعملة األجنبية إلى الدوالر األمريكي بأسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ الميزانية العمومية. 

 

 السياسات المحاسبية   3

 فيما يلي أدناه السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية الموحدة:
 

  األصول والخصوم المالية 3-1

على الرغم من اـستبعاد خطط  الموحد تتكون األـصول والخـصوم المالية من كل األـصول والخـصوم المنعكـسة في بيان المركز المالي 
 .والمعداتمنافع الموظفين والعقارات 

 

 المبدئي والقياس  االحتساب  ( أ
عندما تصبح المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية تحتسب المجموعة األصول والخصوم المالية في بيان المركز المالي الموحد، فقط 

 . المالية لألداة

 الالحق: القياسيتم تصنيف األدوات المالية مبدئياً حسب التصنيفات اآلتية، والتي تحدد طريقة 

 التصنيفات الثالثة اآلتية: تصنيف من يتم تصنيف األصول المالية حسب 

 ؛بالتكلفة المطفأةأصول مالية  -

 وأ؛ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأصول مالية  -

 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأصول مالية  -

 :نياآلتي نيالتصنيفيتم تصنيف الخصوم المالية حسب 

 وأ؛ بالتكلفة المطفأةخصوم مالية  -

 .ةأو الخسار الربحبالقيمة العادلة من خالل خصوم مالية  -
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية - 3
 

 )تتمة( األصول والخصوم المالية  1-3
 

 )تتمة(المبدئي والقياس  االحتساب   ( أ
بما في ذلك تكاليف المعاملة المتعلقة باألصول المالية، بإستثناء الذمم التجارية المدينة  مبدئياً بالقيمة العادلةتحتسب األصول المالية 

العالوات مخصوم منها تحتسب الخصوم المالية مبدئياً بالقيمة العادلة التي تمثل المبالغ المستلمة التي يتم حسابها بالقيمة العادلة. 
 والتخفيضات وتكاليف الصفقة المتعلقة مباشرة بالخصوم المالية.

 

األصول والخصوم المالية المنتظمة والمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ جميع شراء وبيع  احتسابيتم 
  جميع ء أو بيع األصول والخصوم المالية. ويتم احتساب شراء وبيعبالتعهد بشراالمجموعة المتاجرة، أي في التاريخ الذي تقوم بها 

األصول والخصوم المالية المنتظمة األخرى في تاريخ التسوية، أي في تاريخ استالم أو تسليم األصل أو الخصم من أو إلى الطرف 
خالل وقت محدد مشرعة باألنظمة أو عرف اآلخر. طريقة الشراء والبيع المتبعة لشراء وبيع األصول المالية التي تتطلب تسليمها 

 السوق.
 

بالقيمة العادلة. التصنيف وأساس القياس يخضعان  بعد القياس المبدئي، يتم قياس األصول والخصوم المالية إما بالتكلفة المطفأة أو
 مشروح أدناه: ولألصول المالية، كما هلنموذج عمل المجموعة الخاص بإدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية 

 

 أصول مالية بالتكلفة المطفأة
 إذا: الفعلييتم قياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

 يتم االحتفاظ باألصول ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. -

والفوائد على مبلغ  يالشروط التعاقدية لألصول المالية التدفقات التعاقدية بتواريخ محددة، والتي هي دفعات لمبلغ األصلتحدد  -

 . فقط القائم ياألصل
 

كال إذا لم يستوفى  .الدخل الشامل اآلخر، يتم تصنيف وقياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الشرط األولإذا لم يستوفى 
 .ةأو الخسار الربح، يتم تصنيف وقياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الشرطين

 

اختيار تصنيف األصل المالي بالقيمة   للمجموعةباإلضافة إلى ذلك، حتى لو استوفى األصل المالي معيار التكلفة المطفأة، فإنه يجوز  
ة دل، وقابل للتطبيق فقط إذا كان التصنيف بالقيمة العا وغير قابل للنقض يالعادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن هذا الخيار نهائ

 من خالل الربح أو الخسارة يقلل بشكل جوهري من عدم تناسق القياس أو االحتساب. 
 

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الختيار بشكل نهائي وغير قابل للنقض لتصنيف استثمار في أدوات حقوق ملكية غير ا للمجموعةعند االحتساب المبدئي، يجوز 

 الشامل اآلخر. لالدخ به بغرض المتاجرة، كاستثمار بالقيمة العادلة من خالل  محتفظ
 

 أي من الشروط التالية: استثمارات حقوق الملكية عتبر األصول المالية محتفظاً بها لغرض المتاجرة متى استوفتتلهذا الغرض، 

 ها بشكل رئيسي بغرض البيع في المستقبل القريب.ؤتم شرا -

عند االحتساب المبدئي، تكون جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تدار معاً، وتملك دليالً على نمط حقيقي وحديث على الربحية  -
 قصيرة األجل.

 إذا كانت أداة مشتقة وغير مصنفة وفعالة كأداة تحوط أو ضمانة مالية.  -
 

على أساس كل أداة على حدة. إذا كان االستثمار في أدوات حقوق الملكية مصنفاً بالقيمة العادلة من  للنقضالغير قابل إن الخيار 
أرباح األسهم، يتم احتسابها في الدخل الشامل اآلخر، وال يراد إ بخالفخالل الدخل الشامل اآلخر، فإن جميع األرباح والخسائر، 

 دراجها الحقاً في بيان الدخل الموحد.إيتم 
 

 ول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاألص
 أعاله، فإنه يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ما هو مشار إليهبالنسبة لألصول المالية التي لم تصنف حسب 

 

 خصوم مالية بالتكلفة المطفأة
كل الخصوم المالية غير التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تصنف كخصوم مالية بالتكلفة المطفأة ويتم 

 )أ(. 4-3 رقم يضاحاإلكما هو مشروح في  ليالفعقياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 (تتمة) المحاسبيةالسياسات  - 3
 

 )تتمة(األصول والخصوم المالية   1-3
 
 )تتمة(المبدئي والقياس  االحتساب  (أ

 خصوم مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الخصـوم المالية التي لم يتم تصـنيفها بالتكلفة المطفأة أعاله يتم تصـنيفها كخصـوم مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة.  

 هذا التصنيف يشمل أدوات مشتقة التي تشكل خصوم مقاسة بالقيمة العادلة.
 
 صول والخصوم المالية  أل اتعديل  (ب 

 األصول المالية 
كبير. إذا إلى حٍد تختلف  المعدلةلألصول المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية تقوم المالية، األصول إذا تم تعديل شروط 

المطفأة أو التكلفة بما جديد إ ماليأصل احتساب تم حذف األصل المالي األصلي ويتم يكبير، إلى حٍد كانت التدفقات النقدية تختلف 
في هذه الحالة، ف. حذف األصل الماليإلى فإن التعديل لن يؤدي كبير،  إذا كانت التدفقات النقدية ال تختلف إلى حدٍ . العادلةالقيمة ب

تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي واحتساب المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كتعديل 
 الدخل.بيان في ئر الخسا و يرادات أعلى اإل

 الخصوم المالية 
عندما يتم تعديل شروطها والتدفقات النقدية للخصوم تختلف إلى حٍد كبير. ففي هذه الحالة، يتم مالي الخصم التقوم المجموعة بحذف  
الدفترية الفرق بين القيمة  إثباتتعديل إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. يتم الجديد على أساس شروط احتساب خصم مالي 

 الدخل.بيان المالي الجديد بالشروط المعدلة في خصم والالمحذوف المالي للخصم 
 
   انخفاض قيمة األصول المالية 2-3

 خالل المتوقعة لألدوات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة منيتم احتساب مخصصات انخفاض في القيمة للخسائر االئتمانية 

 الربح أو الخسارة. ال يتم احتساب خسارة انخفاض في القيمة على استثمارات حقوق الملكية.
 

، باستثناء ما يلي، والتي يتم على مدى عمر المتوقعة االئتمانية لخسائرلمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ مساو  عمليتم 
 شهراً: 12متوقعة على مدى  ائتمانيةقياسها كخسائر 

أوراق مالية استثمارية )سندات دين( التي تم تحديد بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في القيمة )أي ما يعادل تصنيف الدرجة  -
 االستثمارية( بتاريخ إعداد التقارير المالية؛ و 

 األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها.األدوات المالية  -
 

على أساس منهجية االنخفاض في القيمة المطبقة، كما هو    3والمرحلة    2والمرحلة    1تصنف المجموعة أدواتها المالية إلى المرحلة  
 موضح أدناه:

لم يطرأ المبدئي والتي إثباتها ة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ زياد تشهد: بالنسبة لألدوات المالية التي لم 1المرحلة  -
المجموعة المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على تحتسب ، ا منذ منحه يةئتماناال تها انخفاض في قيم عليها 
 ؛ شهراً  12مدى 

يطرأ عليها المبدئي والتي  إثباتها زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ  شهدت: بالنسبة لألدوات المالية التي 2المرحلة  -

 ؛ وها على مدى عمر خسائر االئتمانية المتوقعةللالمجموعة المخصص  تحتسب، يةئتماناال تها في قيمانخفاض 

ألدوات المالية التي لديها انخفاض في قيمتها االئتمانية، تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة ل: بالنسبة 3المرحلة  -

 .عمرها على مدى 

احتمالية أحداث  عن  التي تنتج  ( هي الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة  1شهراً )المرحلة    12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  

 .شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية 12داد على األداة المالية خالل حدوث التعثر في الس
 



11 
 

 

 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 تتمة() المحاسبيةالسياسات   3
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االئتمانية المتوقعة ويتم تحديدها بناءاً على الفرق  للخسائر المرجحة االحتمالية تقدير ( هي2الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة 
النقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية واجبة السداد والتي  حاالت العجز جميعبين القيمة الحالية ل

 االئتمانية تها في قيممنخفضة تتوقع المجموعة استالمها والقيمة الحالية للقيمة التي يمكن استردادها لألصول المالية التي هي ليست 
 في تاريخ إعداد التقارير المالية.

 

الدفترية القيمة صافي على أساس الفرق بين االئتمان نخفاض في قيمة االمخصصات ، يتم تحديد 3للمرحلة  بالنسبة األدوات المالية
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وتشمل مبالغ يمكن بسترداد القابلة لالتقاس القيمة المالي. لألصل لالسترداد مبلغ القابل وال

بسعر الفائدة السائد وقت توفير التسهيالت االئتمانية أو ألدوات دين أعيد قياسها على  ومةمخص ورهون ضماناتاستردادها من 
 أساس القيمة العادلة باستخدام سعر السوق الحالي للفائدة ألصل مالي مشابه.

 

فيات بيان الدخل الموحد وتعكس في حساب المخصص ضد القروض والسل قيمة االئتمان في نخفاض فياالات تحتسب مخصص
 والودائع لدى البنوك. واستثمارات األوراق المالية

 

. غير واقعيهيكلة وأنشطة التحصيل وبعد اعتبار احتمال االسترداد الإعادة أنشطة كل اتخاذ يتم شطب األصول المالية بعد 
 االستردادات الالحقة تسجل ضمن اإليرادات األخرى.

 

قد يشمل الدليل الموضوعي وجود . تها االئتمانيةاألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هي فقط التي يتم فحصها النخفاض قيم
، على مبلغ األصلالفوائد  األصل و  ات لمبلغأو التأخر في دفع  كالتعثر في السدادنقض االتفاقية    تيجةن  انخفاض في قيمة األصل المالي

والتي  ، والتي لن تأخذ باالعتبار في حاالت أخرى،منح التنازالت ألسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض
تفاء السوق النشط أو المعلومات األخرى الممكن خ تعتبر عالمة واضحة أن المقترض سوف يدخل في إفالس أو إعادة ترتيب مالية، وا

أو الوضع  في المجموعة المصدرينأو  ينالمقترض سدادمثل التغيرات العكسية في وضع  األصول جموعةمراقبتها المتعلقة بم
 .السداد بالمجموعةفي  بالتعثرها عالقة مباشرة لاالقتصادي والتي 

 

عند  المنتجةال تعتبر متأخرة ويتم إعادة تصنيفها ضمن األصول أو تعديالت األصول المالية والتي يجري عليها إعادة مفاوضات 
المستقبلية مضمونة السداد بمعقولية. األصول المالية خاضعة لتقييم  تتعتبر المدفوعا سداد المبلغ األساسي والفوائد بانتظام وعندما 

في القيمة وتلك األصول التي تم إعادة مفاوضة شروطها خاضعة إلى مراجعة مستمرة لتحديد إذا مازالت منخفضة   ضفردي لالنخفا 
لمدة  3أو المرحلة  2كمرحلة أو تعديالت يجري عليها إعادة مفاوضات يتم تصنيف جميع التسهيالت التي  القيمة أو متأخرة الدفع.

التي يجري عليها إعادة . يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية المفاوضاتإعادة شهراً من تاريخ  12ال تقل عن 
 على أساس ما إذا كانت شروط المفاوضات أدت إلى حذف األصل الحالي.مفاوضات 

 

 والخصوم قاصة األصول  م 3-3
 

يتم إجراء مقاصــة بين األصــول والخصــوم ويدرج صــافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يوجد حق قانوني قابل  
داد االلتزامات   إلجراءللتنفيذ  ييل األصـول وـس اس صـافي المبلغ أو تـس وية على أـس مقاصـة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نية للتـس

 في آن واحد.
 

 يرادات إلتسجيل ا 3-4
 

 الفوائد المكتسبة والفوائد المدفوعة أ( 

ــوب عليها فوائد ما عدا التي تصــنف بالقيمة العادلة من  ــبة والفوائد المدفوعة لجميع األدوات المالية المحس ــب الفوائد المكتس تحتس
هي الطريقة التي يتم بموجبها احتســاب   الفعلي. طريقة معدل الفائدة الفعليخالل الربح أو الخســارة باســتخدام طريقة معدل الفائدة 

و الخصــم. معدل أ لألصــلو مصــروف الفوائد على العمر المتوقع أيراد إصــول أو الخصــوم المالية وتوزيع  ألقيمة اطفاء إتكلفة 
و خصـم مالي على العمر المتوقع لألصـل او أهو المعدل الذي لو اسـتخدمناه لخصـم التدفقات المالية الخاصـة بأصـل  الفعليالفائدة 
ن نتيجة اسـتخدام إو الخصـم. أنحصـل على صـافي القيمة الدفترية لألصـل  فإننا  ،، أو فترة أقصـر متى ما كان ذلك مناسـباً الخصـم

و الخصـم المالي بطريقة تناسـبية أصـل لأليراد ومصـروف الفوائد بالتسـاوي على العمر المتوقع إهي احتسـاب  الفعليمعدل الفائدة 
 مع المبلغ المتبقي على الفترة حتى االستحقاق او تاريخ السداد. 
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 )تتمة(  يرادات إلتسجيل ا 3-4
 
 )تتمة( الفوائد المكتسبة والفوائد المدفوعة (أ 

المالية ولكن  األصــول أو الخصــومخذ في االعتبار كل شــروط عقود ألتقدر التدفقات النقدية مع ا الفعليمعدل الفائدة  احتســابعند 
عتبار الرسـوم بما فيها رسـوم إصـدار القروض ورسـوم االسـترجاع المبكر والتي  الليس خسـائر االئتمان المسـتقبلية. يتم األخذ في ا
 .الفعليتعتبر جزءاً مكمالً عند احتساب معدل الفائدة 

ــتحقاقات الفائدة أو المبلغ األصــلي  ــهيالتيتم تعليق إيرادات الفائدة عندما تكون اس ــدادها   للتس يوماً حيث يتم  90قد تجاوز تاريخ س
ن الفائدة على التســـهيالت التي ال تســـتحق فوائد يتم تضـــمينها في  إ .خصـــم جميع الفوائد غير المدفوعة والمســـتحقة من اإليرادات

ــتالمه ــتحقاق فقط بعد اإليرادات عند اس ــهيالت االئتمانية إلى وضــع االس ن تصــبح جميع الفوائد والمدفوعات أا فقط. يتم إعادة التس
 األصلية المتأخرة السداد جارية وتم التأكد من المدفوعات المستقبلية.

 

 الرسوم والعموالت  (ب 

 صــول والخصــوم المالية يتم اعتبارها ضــمن عملية احتســاب معدللأل الفعلي الفائدةالرســوم والعموالت التي تعتبر مكملة لمعدل 
 .  الفعليالفائدة 

 خرى يتم تسجيلها عند أداء أو تسلم الخدمة وتدرج ضمن إيرادات الرسوم والعموالت.ألالرسوم والعموالت ا

 

 وتحويل العمالت األجنبيةالمتاجرة يرادات إ ج(

ــأ العمالت األجنبية  وتحويليرادات المتاجرة إ ــوق والتغير في القيمة العادلة   التعامل مع العمالء إيرادات من تنشــ ــانعي الســ وصــ
غير  خرى. الحركة الناتجة من التألالناشـئة من التغير في سـعر الصـرف ومعدل الفائدة وأسـعار األوراق المالية ومتغيرات السـوق ا

مع  المتاجرةيرادات إصـافي دوات المالية المتداولة يتم تضـمينها في ألالخسـارة الناتجة من شـراء وبيع اوفي القيمة العادلة والربح 
 الفوائد ذات العالقة وإيرادات األرباح الموزعة. اتفويرادات ومصرإ

 

 الموزعةاألرباح  إيرادات  د(

 تسجل إيرادات األرباح الموزعة كالتالي:

تسجل عند  ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمصنفة  حقوق الملكيةدوات أتحتسب إيرادات األرباح الموزعة من  -
 .المتاجرةإيرادات  التأكد من وجود حق االستالم وتدرج ضمن

عند التأكد من وجود الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة من خاللالمصنفة  أدوات حقوق الملكيةتحتسب األرباح الموزعة من  -
 خرى.أج ضمن إيرادات رحق االستالم وتد

 

 رتيبات تمويـل األوراق المالية ت 3-5

إـعادة الشـــــراء( واألوراق الـمالـية المـباـعة بموـجب  اتـفاقـياتتعتبر األوراق الـمالـية المشـــــتراة بموـجب اتـفاقـيات إـعادة البيع )عكس 

ــراء ) ــراء( اتفاقياتاتفاقيات إعادة الشــ ــفقات إقراض  إعادة الشــ ويتم إدراج القيمة في بيان المركز المالي    ،مرهونة واقتراضصــ
ســـبة من األوراق المالية  الموحد على أســـاس المبالغ األصـــلية التي اشـــتريت أو بيعت بها هذه األوراق المالية. وتدرج الفوائد المكت

ــتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع والفوائد المدفوعة على األوراق المالية المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشــراء ضــمن الفوائد   المش
 المكتسبة والفوائد المدفوعة على التوالي.  
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 المباني والمعدات  3-6

المتراكم. يتم مراجعة  االســتهالكتظهر األرض بســعر التكلفة. واحتســبت المباني والمعدات األخرى بســعر التكلفة مطروحاً منها 

اً.  الـمالي الموـحد المركز بـيانالقيـمة المتبقـية والعمر االنـتاجي للمـباني والمـعدات في ـتاريخ  احتســـــاب  يتموتـعدل كلـما ـكان مـناســــــب
اـبت القســـــط بطريـقةاالســـــتهالك  اني أو المـعدات أكبر من المبلغ المتوقع  .مختلـفة فترات على الـث دـما تكون القيـمة اـلدفترـية للمـب عـن

 استرداده، يتم تخفيض قيمة األصل في السجالت إلى القيمة المتوقع استردادها لهذا األصل.

أنها يتم عادة احتـساب تكاليف ـصيانة أنظمة الحاـسوب الحال ن تعزز  أية كمـصروفات جارية عند تكبدها. أما المـصروفات التي من ـش

وتمدد منافع برامج الحاـسوب إلى ما بعد مواـصفاتها وأعمارها األـصلية فتعتبر تحـسيناً رأـسمالياً وترـسمل كجزء من التكلفة األـصلية  
 للبرنامج.

 

 مخصصات أخرى   3-7

على المجموعة التزام قانوني أو ضــمني نتيجة ألحداث ســابقة، ومن المحتمل أن  يتم احتســاب المخصــصــات األخرى عندما ينشــأ 

 يتطلب سداده تدفقات خارجة من موارد ذات منافع اقتصادية ويمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.
 

 وحساب التغطيةالمشتقة األدوات المالية  3-8

وتشـتمل على عقود مسـتقبلية ، واحدة أو أكثر من األدوات أو المؤشـرات الماليةهي عقود تسـتمد قيمتها من المشـتقة األدوات المالية 

 . االئتمانوعقود آجلة وعقود المقايضات وحقوق الخيار في أسواق أسعار الفائدة والصرف األجنبي واألسهم و

اب جميع  تقة دوات المالية األيتم احتـس اس القيمة العادلة. يتم الحصـول على القيم العادلة   بيان المركز الماليفي المـش الموحد على أـس

 . متى ما كان ذلك مناسباً من األسعار المعروضة في السوق أو نماذج التدفق النقدي المخصوم أو نماذج تسعير الخيارات 

ــتقة تظهر األدوات المالية  قيمتها العادلة موجبة )أرباح غير  الموحد ضــمن األصــول األخرى إذا كانت  المركز الماليبيان في المش

 محققة( وضمن الخصوم األخرى إذا كانت قيمتها العادلة سالبة )خسائر غير محققة(.

المبرـمة ألغراض المـتاجرة أو لتغطـية مـخاطر مراكز المـتاجرة األخرى  المشـــــتـقة ألدوات الـمالـية لـتدرج التغيرات في القيم الـعادـلة 

 المتاجرة. صافي دخلضمن 

المبرمة ألغراض تغطية المخاطر بحســــب طبيعة عالقة المشــــتقة ألدوات المالية لاحتســــاب التغيرات في القيم العادلة  يتم تحديد

القيمة العادلة ألـصل أو التزام   ( كغطاء لمخاطر1ات األدوات المالية )مـشتق اعتبارالتغطية. ألغراض احتـساب تغطية المخاطر، يتم 
ب )تغطية مخاطر القيمة العادلة( أو ) ب أو 2محتـس وبة إلى أصـل أو التزام محتـس تقبلية المنـس ( كغطاء لمخاطر التدفقات النقدية المـس
 التزام ثابت )تغطية مخاطر التدفق النقدي(.

 كغطاء مخاطر على ما يلي:شتقة المتشتمل المعايير التي تحتسب المجموعة على أساسها األدوات المالية 

التغطية توثيق أداة تغطية المخاطر، البند المغطى المتعلق باألداة، طبيعة الخطر المغطى،  ابتداءيجب وبشكل رسمي عند  -
 ،واستراتيجية وغرض إدارة المخاطر

التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية ن تكون التغطية بالغة الفعالية في موازنة أيجب وبوضوح اثبات بأنه من المتوقع  -
 ،التغطية لنسبة المجموعة معالجة كيفية ذلك في بما  ،طر موضع التغطية في البند المغطىالمنسوبة إلى الخ 

 و  ،ن تكون فعالية التغطية قابلة للتقييم الموثوقأيجب  -

 لتلك العادلة القيمة تغيرات على تسيطر ال االئتمان مخاطر تأثير نأو المغطىتغطية المخاطر والبند  أداة بين عالقة هناك توجد -

 .العالقة
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المصـــــنـفة والمؤهـلة كتغطـية لمـخاطر القيـمة الـعادـلة والتي تثـبت ـبأنـها ـبالـغة المشـــــتـقة ألدوات الـمالـية لـتدرج التغيرات في القيم الـعادـلة 
المتاجرة حيث يتم أخذ التغير المماثل في القيمة العادلة لألصـل أو االلتزام   إيراداتالفعالية بالنسـبة إلى الخطر موضـع التغطية ضـمن 
ائر غير المحققة  تعدل القيم الدفترية ل المغطى أو المنـسوب إلى الخطر موضـع التغطية. ألصـول أو االلتزامات المغطاة باألرباح والخـس

على األصــول أو االلتزامات المغطاة والمنســوبة إلى الخطر موضــع التغطية في بيان المركز المالي الموحد. إذا لم يعد الغطاء قادراً  
ــابعلى اإليفاء بمعايير  ــويات إلى القيمة الدفترطرمخا التغطية  حسـ ــوبة عليها فوائد مغطاة في  ، يتم إطفاء أي تسـ ية ألداة مالية محسـ

 اإليرادات على الفترة المتبقية إلى تاريخ استحقاق األداة.

المصـــنفة والمؤهلة كتغطية لمخاطر التدفق النقدي والتي تثبت بأنها بالغة المشـــتقة ألدوات المالية لتحتســـب التغيرات في القيم العادلة 
بة للخطر موضـع التغطية كبند منفصـل في  امل اآلخرالفعالية بالنـس وبة ضـمنالدخل الـش ائر غير المحققة المحـس  . تحول األرباح والخـس

ــامل اآلخر ــاب ا الدخل الشـ ــمن بيان  إلى بيان الدخل الموحد في الوقت الذي يتم فيه احتسـ ــروفات التابعة للتغطية ضـ إليرادات والمصـ
وتصــنف في نفس بند اإليرادات أو المصــروفات التابعة للتغطية. تحتســب األرباح والخســائر غير المحققة على الجزء  الموحد الدخل 

 المتاجرة. إيراداتطر التدفق النقدي ضمن مخا غير الفعال من صفقات تغطية 

للمـشتقات المـصنفة والمؤهلة كغطاء لمخاطر القيمة العادلة أو التدفق النقدي ـضمن الفوائد المكتـسبة أو الفوائد المدفوعة تحتـسب الفوائد 

 موزعة على عمر األداة المشتقة.

ســة يتوقف اســتخدام محاســبة تغطية المخاطر متى ما انتهت مدة أداة تغطية المخاطر للمشــتقات أو متى ما بيعت أو انتهت أو تم ممار

األرباح والخـسائر الناتجة من إلغاء المـشتقات المـصنفة كتغطية للتدفقات   حق االختيار أو لم تعد األداة مؤهلة لمحاـسبة تغطية المخاطر.
 النقدية يتم احتسابها ضمن الفوائد المكتسبة والفوائد المدفوعة على مدى الفترة األصلية لمعاملة التغطية الملغية. 

يتم  .ضـمنيةكمشـتقات  ،اتالحاالت، يتم تصـنيف المشـتقهذه في وتحتوي على عناصـر مشـتقة وغير مشـتقة.   الهجينة األدواتبعض 
تقات  تيفاء معايير معينة.   الضـمنيةفصـل المـش كل منفصـل إذا تم اـس ابها بـش بصـورة  في حالة عدم التمكنعن العقد األصـلي، ويتم احتـس

بشكل  الهجينة تصنف كأصل مالي من خالل الربح أو الخسارة وتقاس بالقيمة العادلة األدواتفإن  الضمنية اتمن توزيع المشتق عملية
 . التغيرات في القيمة العادلة تسجل في إيرادات المتاجرة.كامل

 
 التغطية المتأثرة مباشرةً بإصالح سعر الفائدة المرجعي )إصالح سعر الفائدة المعروض فيما بين البنوك

لم المرجعي أن سعر الفائدة مجموعة بفترض الت، غطيةوأدوات التبنود التغطية وألغراض تقييم ما إذا كانت هناك عالقة اقتصادية بين 
 .فيما بين البنوكيطرأ عليه أي تغيير نتيجة إلصالح سعر الفائدة المعروض 

 
 الضمانات المالية 3-9

مدين خفاق إزاء الخســائر المتكبدة بســبب  إالضــمانات المالية هي عقود تدفع المجموعة بموجبها مبالغ محددة لتعويض حامل الضــمان 
نيابة   الدين المالية. الضــمانات المالية تصــدر للمؤســســات المالية وأطراف أخرى أداةلبنود  معين في الدفع عند موعد االســتحقاق طبقاً 

طراف أخرى فيما يتعلق  ألخرى. كذلك تصـدر ألالبنكية ا التعلى المكشـوف، أو التسـهي اتبولضـمان قروض، أو للسـح  عن العمالء
 زاء المبالغ المحتجزة.إو أخرى أو تقديم عروض مناقصات أطراف أبأداء عميل معين اللتزامات عقد أو مقابل دفعات مقدمة من 

بقيمة الضــمان   التزامات الضــمانات المالية الحقاً صــدار. تقاس قيمة  بالقيمة العادلة للضــمان يوم اإل تحتســب الضــمانات المالية مبدئياً 

عندما تكون التزام دفعات متوقعة لتسـوية  يرادات الرسـوم المسـتحقة للفترة أو القيمة الحالية ألي إطفاء الحتسـاب إلقيمة ا مبدئيا ناقصـاً 
لية على أســـاس الدفعات المتوقعة الخســـارة المتوقعة على الضـــمانات الما  احتســـابيتم دفعات متوقعة بموجب الضـــمان، أيهما أكبر. 

ــ ية مبالغ تتوقع المجموعة األتعويض حامل العقد بعد خصــــم  أية زيادة في الخصــــوم متعلقة بالضــــمانات يتم تضــــمينها   .تردادها ـسـ
بالمخصص المحمل على بيان الدخل الموحد. الضمانات المالية يتم إدراجها ضمن الخصوم األخرى في بيان المركز المالي الموحد.
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افع   اـعدـية ذات المـن ا تـحت مظـلة خطط الرواـتب التـق اـعد إـم ا بـعد التـق افع ـم المجموـعة مؤهلون للحصـــــول على مـن أن ـغالبـية الـعاملين ـب

أو برامج تأمين. كما تدفع المجموعة  أمناءالمحددة أو ذات المســاهمات المحددة والمتوفرة من خالل صــناديق منفصــلة مدارة من قبل 
 التقاعدية الحكومية ذات المساهمات المحددة طبقاً للمتطلبات القانونية لكل بلد. مساهمات في خطط الرواتب 

 يرادات السنة المتعلقة بها. إتحمل مساهمات المجموعة في خطط الرواتب التقاعدية ذات المساهمات المحددة على 

 يتمضافية المقدرة. إلالتقاعدية ذات المنافع المحددة باستخدام الوحدة اتحديد التكلفة المتعلقة بخطط الرواتب ب  خبير اكتواري مؤهل يقوم

 وخصم والسابقة، الحالية الفترات في الموظفون اكتسبها  التي المستقبلية المنافع مبلغاحتساب صافي التزام المجموعة عن طريق تقدير 
األصل المحتسب  تحديد يتم للمجموعة، محتمل أصل حتساباال عملية عن ينشأ  عندما العادلة ألصول الخطة.  القيمة وطرح المبلغ ذلك
     .ستقبليةتخفيضات في المساهمات المو أ، طالخط منأعلى، حتى ال يتجاوز المنافع االقتصادية المتوفرة في هيئة استرجاعات  حدب

 من تتكون والتي ،داآلخر الموح  الشـامل الدخل بيان فيفوراً  المحددة الخطة أصـول أو خصـوم صـافي قياس إعادة نتيجة احتسـاب يتم

ائر األرباح المجموعة ـصافي مـصروفات  تحدد. لألـصل األعلى الحد وأثر( الفوائد)باـستثناء  الخطة أـصول وعوائد كتوارية،الا والخـس
لقياس التزام المنافع  المعتبرعن طريق اســـتخدام معدل الخصـــم  المحددة المنافع أصـــول أو خصـــوم صـــافي علىأو إيرادات الفوائد 

 والمصروفات الفوائد مصروفات صافي  تحتسب.  المحددة المنافع أصول أو لخصوم االفتتاحي الرصيد لصافيالمحددة في بداية السنة 
 . الموحد دخللا بيان في المحددة المنافع طبخطاألخرى ذات العالقة 

الخســـــائر من  أو األرـباح أو ســـــابـقة، بـخدـمات المتعلـقة المـنافع في الـناتج التغير ـفإنتغيير مـنافع الخـطة أو عـند تقليص الخـطة،  عـند
   سدادها. عند المحددة المنافع طخط تسويةيتم احتسابها مباشرة في بيان الدخل الموحد. تحتسب المجموعة أرباح وخسائر  التقليص

 
 الضرائب  3-11

 الضرائب الحالية  ( أ

  بيانالـضرائب الحالية هي الـضرائب المـستحقة الدفع على اإليراد الخاـضع للـضرائب باـستخدام معدل الـضرائب المعمول بها في تاريخ 

 بما يحتويه من تعديالت على الضرائب المستحقة الدفع للسنوات السابقة. المالي الموحد المركز
 
 الضرائب المؤجلة   (ب 

مخصــص لضــريبة الدخل المؤجلة وذلك باســتخدام طريقة الخصــوم للفرق المؤقت الناتج بين أســس الضــريبة لألصــول  عمللقد تم 

يتم احتســـاب األصـــول الضـــريبية المؤجلة فقط إلى الحد بأن الدخل  . التقارير الماليةإعداد المعدة لغرض الدفترية وقيمها والخصـــوم 
الضريبية   ألصولايتم مراجعة . لة واألرصدة الدائنةغقابلة الخسائر الضريبية غير المستلم اً المستقبلي الخاضع للضريبة سيكون متوفر

يتم . ذات الـصلة ةيلـضريبتحقيق المنافع اوتخفض إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه بيان المركز المالي الموحد المؤجلة في تاريخ 
تســتخدم نســب الضــريبة المعمول بها حالياً لتحديد  الوفاء ببعض المعايير.مقاصــة األصــول والخصــوم الضــريبية المؤجلة فقط إذا تم 

 الضرائب المؤجلة.
 
 النقد وما في حكمه   3-12

ما عدا الودائع القانونية لدى المصارف   بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد وما في حكمه من النقد واألصول السائلة األخرى في

 .المركزية
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 تقارير القطاع  3-13

يقوم بأنشـطة كسـب اإليرادات وتكبد مصـروفات بما فيها اإليرادات والمصـروفات المتعلقة حيث  عنصـراً مميزاً للمجموعة   التشـغيلي  القطاع يمثل
انتظـام من قبـل لجنـة إدارة  المعـامالت مع قطـاعـات المجموعـة األخرى. توجـد معلومـات مـاليـة منفردة لكـل القطـاعـات والتي تتم مراجعتهـا ـب ـب

ــانع لالتي تمث،  المجموعة ــي للمجموعة    صـ ــة بتوزيع  تتخذالتي  والقرار الرئيسـ  لجنة تقوم  ها.الموارد على القطاعات وتقيم أداءالقرارات الخاصـ
  .المجموعة راداتيإ غالبية تمثل والتي الفوائد، إيرادات صافي على بناءً  القطاعات بتقييم المجموعة إدارة

 

 أموال تحت اإلدارة 3-14

ــوم على إدارة األصــول نظير تقديم   البيانات الماليةتدير المجموعة أصــوالً مملوكة لعمالء ولم تدرج هذه األصــول ضــمن  ــب رس الموحدة. تكتس
.  تكتســب رســوم إدارية نظير تقديم خدمات الوصــاية. تتحقق الرســوم عند تقديم الخدمات ويتم والصــناديق االســتثماريةخدمات إدارة االســتثمار 

 الرسوم والعموالت.  اتا ضمن إيرادإدراجه
 

 األرباح الموزعة 3-15

 البنك. عندما تعتمد من مساهميالملكية من حقوق  كالتزام وتطرحاألرباح الموزعة على األسهم الصادرة تحتسب 
 

 الشريعة مع المتوافقةالمصرفية  األعمال 3-16

 الـشريعة،  وقواعد  لمبادئالقيام باألنـشطة المتوافقة مع الـشريعة وفقاً   يتم. الـشريعة  مع  المتوافقة  المنتجات  من  عدداً عمالئها    على  المجموعة تعرض
 الموحدة  المالية  البيانات  هذه في. تم إعداد اإلفصــاحات المشــروحة للمجموعة الشــرعية  الرقابة هيئة قبلمن   واالعتماد  إلشــرافل خاضــعة وتكون

 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.  18المالي رقم  المحاسبة يار التي تتعلق بهذه األنشطة وفقاً لمع
 

 أرقام المقارنة 3-17

 .البيانات المالية للسنة الحالية لتتناسب مع التغيير في عرض ،كلما تطلب ذلك ،تم تعديل أرقام المقارنة
 

 التطورات المحاسبية المستقبلية 3-18

تفسيرات ال تزال غير سارية المفعول ولم تطبق بعد المن المعايير الجديدة وتعديالت على المعايير و  مجلس المعايير المحاسبية الدولية عدداً ر  أصد
ــنة المنتهية في  ــابات المالية الموحدة للس ــمبر  31عند إعداد الحس ــيرات الجديدة ذات على المعايير   . المعايير الدولية والتعديالت2020ديس والتفس

 الصلة مدرجة أدناه:

ــالح   ــعر الفائدة المرجعيإص ــبة الدولي   9لت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخ) 2المرحلة    – س ومعيار المحاس
والمعـيار اـلدولي إلـعداد التـقارير الـمالـية رقم  4والمعـيار اـلدولي إلـعداد التـقارير الـمالـية رقم  7والمعـيار اـلدولي إلـعداد التـقارير الـمالـية رقم  39رقم 
 2021يناير  1الزامي اعتباراَ من  – (2 المرحلة ن البنوكالمعروض فيما بي)إصالح سعر الفائدة ( 16

تأثير التغيرات  بما في ذلك  فيما بين البنوك،  المعروض  سعر الفائدة  نتيجة إلصالح  التقارير المالية    إعدادتتناول التعديالت المسائل التي قد تؤثر على  
عن من المنشأة اإلفصاح تطلب يبديل، كما بسعر مرجعي مرجعي الالفائدة ستبدال سعر عن االناتجة لتدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط ل

إعفاًء  تقدم التعديالت    وأنشطة إدارة المخاطر ذات الصلة.سعر الفائدة المرجعي  جة عن إصالح  تللمخاطر النامنشأة  تعرض البشأن  معلومات إضافية  
 ً والمعيار الدولي إلعداد   39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9بعض المتطلبات الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم من  عمليا

 : يفيما يتعلق بما يل 16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7التقارير المالية رقم 
 

 تزامات عقود اإليجار في أسس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية والخصوم المالية والالتغيرات 

تغير في أســس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألصــل مالي أو خصــم مالي، وهو ما يتطلبه إصـالح المنشــأة المحاســبة عن الالتعديالت من تتطلب  
 عن طريق تحديث سعر الفائدة الفعلي لألصول المالية أو الخصوم المالية.المرجعي سعر الفائدة 

ســعر الفائدة والتي ســتخضــع إلصــالح   ليبور القائمة على  مليون دوالر أمريكي  2096,2، لدى المجموعة قروض بقيمة 2020ديســمبر  31في 
ا بين البنوك دة  المعروض فيـم اـئ ذه القروض إلى المرجعي . تتوقع المجموـعة أن يتم تغيير ســــعر الـف ار اإللـه ل في الـط دـي ة ـب ، وتقوم 2023ســـــن

 الذي سينشأ نتيجة لتطبيق التعديالت على هذه التغيرات.التأثير بتقييم المجموعة 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 (تتمة) المحاسبيةالسياسات  3
 

 (تتمة) التطورات المحاسبية المستقبلية 3-18
 

 محاسبة التغطية 
 :في المجاالت التالية التغطيةتوفر التعديالت استثناءات لمتطلبات محاسبة 

 

 بين البنوك. فيما  السماح بتعديل عالقة التحوط لتعكس التغييرات التي تتطلبها عملية إصالح سعر الفائدة المعروض -
المعروض سعر الفائدة لتدفقات النقدية لتعكس التغيرات التي تتطلبها عملية إصالح ا تغطياتفي  المغطىالبند عندما يتم تعديل  -

البديل الذي المرجعي  مستنداً إلى سعر  على  تدفقات النقدية سيعتبر  ال  تغطياتبين البنوك، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي  فيما  
 التدفقات النقدية المستقبلية. تغطياتيتم على أساسه تحديد 

إصالح سعر التي يتطلبها مجموعة من البنود كبند مغطى ويتم تعديل بند في المجموعة ليعكس التغيرات  تصنيفيتم  عندما  -
التي يتم على أساس األسعار المرجعية بين البنوك، يتم تخصيص البنود المغطاة لمجموعات فرعية المصروف فيما الفائدة 
 .تغطيتها 

فإنه ال يحظر ، شهراً  24البديل بشكل منفصل خالل فترة السعر المرجعي إذا توقعت المنشأة بشكل معقول أنه سيتم تحديد  -
 .صنيفإذا لم يكن قابالً للتحديد بشكل منفصل في تاريخ الت عليها تحديد السعر كعنصر مخاطر غير محدد تعاقدياً 

 

مليون دوالر أمريكي لمخاطر  2,844للقيمة العادلة بقيمة تغطية ة كأدوات ، لدى المجموعة مشتقات مصنف2020ديسمبر  31في 
 سعر التمويل المضمونبإلى ليبور بالدوالر األمريكي  المغطاة واألدوات المغطاة  البنود  مؤشرات  . تتوقع المجموعة أن يتم استبدال  ليبور

أوجه . ومع ذلك، هناك التغطيةعند حدوث االستبدال، تتوقع المجموعة تطبيق التعديالت المتعلقة بمحاسبة . 2023 سنةلليلة واحدة في 
، ستقوم المجموعة بإعادة قياس المغطاةداة األعندما يحدث التغيير في البند المغطى أو  وكيفية حدوث االستبدال.وقت بشأن تيقن عدم 
 د المغطى أو القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة، على التوالي، بناًء على سعر التمويل المضمونفي القيمة العادلة للبنالمتراكم التغير 

 البندآخر بين انتقال  وقيت أو عدم تطابقعدم تطابق في التالتحوط إذا كان هناك فعالية  عالقات التحوط من عدمتواجه . قد لليلة واحدة
 .يلة واحدةن للإلى سعر التمويل المضموالمغطاة المغطى وتلك الخاصة بأداة 

 

 2020وتطبيقها سوف لن يؤثر على المبالغ المسجلة للسنة    2021يناير    1تخطط المجموعة تطبيق التعديالت الواردة أعاله اعتباراً من  
 أو الفترات السابقة.

 

ومعيار المحاسبة الدولي  9أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التعديالت التي -إصالح سعر الفائدة المرجعي 
 (1 )إصالح سعر الفائدة المعروض فيما بين البنوك المرحلة 7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  39رقم 

على عدداً من اإلعفاءات، والتي يتم تطبيقها على جميع عالقات  1المرحلة يتضمن إصالح سعر الفائدة المعروض فيما بين البنوك 
إذا أدى اإلصالح إلى حاالت عدم التيقن بشأن التغطية التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح سعر الفائدة المرجعي. تتأثر عالقة التغطية 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار . المغطاةداة أو األللبند المغطى توقيت أو مقدار التدفقات النقدية القائمة على أساس المعيار المرجعي 
، توجد هناك 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ألغراض محاسبة التغطية. بموجب  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يتم . خرىاألمعايير المن بين مغطاة داة الاألوالمغطى بند الإذا كانت هناك عالقة اقتصادية بين غطية مؤهلة لمحاسبة التغطية عالقة الت
ونتيجة إلصالح سعر الفائدة المرجعي، فقد تكون هناك أوجه عدم التيقن بشأن توقيت أو مقدار التدفقات   بأثر رجعي.  التغطيةتقييم فعالية  

عر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة استبدال سقبل خالل الفترة المغطاة داة األأو المغطى بند لالنقدية القائمة على أساس المعايير ل
بديل شبة خاليٍ من المخاطر. وقد يؤدي ذلك إلى أوجه عدم التيقن بشأن وجود عالقة اقتصادية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة 

 في المستقبل. التغطية ذات فعالية 
 

 إدارة رأس المال 3-19

التنظيمي وإطار رأـسمالها االقتـصادي لمراقبة قاعدتها الرأـسمالية. تدير المجموعة هيكل رأـسمالها  تـستخدم المجموعة نـسب رأس المال 

 وتقوم بإجراء تعديالت على الهيكل باألخذ في االعتبار التغيرات في الظروف االقتصادية وخطط األعمال االستراتيجية.
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 الدولي ش.م.ب. بنك الخليج  
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 المحاسبيةواالفتراضيات التقديرات اآلراء و 4

 الخصــــومو األصــــولمبالغ  بعضلها أثر على وافتراضــــيات تقديرات آراء وإعداد البيانات المالية الموحدة من اإلدارة عمل يتطلب 

 المالية واإليرادات والمصروفات المعلنة. 

مقتصــر في األســاس على تحديد مخصــصــات االنخفاض وتقييم األدوات المالية وتقييم واالفتراضــات التقديرات اآلراء وإن اســتخدام 

 :كما هو مفصل أدناهالشركات المستثمر فيها السيطرة على عالقات وتحديد  للمجموعة المنافع التقاعد المحددة طخط
 
 االنخفاض في القيمة  مخصص   4-1

 .2-3 رقم يضاحاإلعلى األساس المبين في  القيمة انخفاضتحديد لالمالية  األصول ميتقييتم 

تقبلي ةالنقدي اتفي تقدير مبالغ وتوقيت التدفقإصـدار رأياً  يتطلب، المالية األصـول قيمة في انخفاض مخصـصعند تحديد  وكذلك  ةالمـس
ــكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي بما في ذلك    النظرة  معلوماتتقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على األصــول المالية قد زادت بش

 .1-29 رقم يضاحاإلفي اآلراء بشأن  المعلومات توضيحفي قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. تم  المستقبلية
 
 لألصول والخصوم المالية القيمة العادلة    4-2

مل  تخدام مختلف تقنيات التقييم التي تـش وق النـشط، يتم اـس تقاق القيمة العادلة لألصـول والخصـوم المالية من الـس عند عدم التمكن من اـش
، يتم . تشــتق معطيات هذه النماذج من األســواق المرصــودة عند توفرها ولكن عندما تكون هذه غير متوفرةالحســابيةاســتخدام النماذج 

المسـتخدمة قد تؤثر على القيمة  االفتراضـاتالمسـتخدمة في هذه النماذج. التغيرات في االفتراضـات لتحديد  الرأياسـتخدام درجة من 
 العادلة المعلنة لألصول والخصوم المالية.

 
 التزامات منافع التقاعد  4-3

ــيق مع   ــتقل القيام ايتطلب من اإلدارة وبالتنســ ــاتكتواري مؤهل مســ ــاتالتقاعد محددة المنافع.  طتخص خط باالفتراضــ   االفتراضــ
وتشـمل معدل الخصـم، العائد المتوقع على أصـول خطة  13 رقم يضـاحاإلالتقاعد محددة المنافع مبينة في  طكتوارية الرئيسـية لخطالا

ــتقبلية في الرواتب، والتضــخم. التغيرات في  المعلنة صــول األقيمة  على تؤثرقد  االفتراضــاتالتقاعد، معدل الوفيات، الزيادات المس
 الخدمة والعائد المتوقع على أصول خطة التقاعد. وتكلفة

 
 المستثمر فيها الشركات  على السيطرة تحديد 4-4

. إن عملية تحديد ما إذا كانت المجموعة تمارس الـسيطرة على  االـستثمارية الـصناديق من لعدد الـصندوق مدير دور المجموعة تمارس
 أو حصــص، ألي تقييماً   ويشــمل الصــندوق، في للمجموعةاالقتصــادية الكلية  الحصــص إجمالي تقييمصــندوق اســتثماري مبنية على 

 استبعاد المجموعة كمدير صندوق. من  المستثمرينوحقوق  متوقعة، إدارية رسوم
 

ــيطر على   كوكيل  تعمل المجموعة كانت إذا ما  تحديد اإلدارة من يتطلب ــندوق، أو ما إذا كانت المجموعة تســ ــتثمرين في الصــ للمســ
 . األساسيالصندوق 

 
 مبدأ االستمرارية   4-5

بأن المجموعة لديها  ةمقتنع يتقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهالمجموعة بإجراء  إدارةت قام
غير مؤكدة جوهرية على علم بأي أمور  تالمصادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليس

 البياناتهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد  التي من الممكن أن تسبب شكوكاً جو
 المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 والخصوم   األصول تصنيف -5

 كاآلتي: كان تصنيف األصول والخصوم حسب الفئة المحاسبية
 

 المجموع

 أصول
وخصوم غير  

 مالية

خصوم مالية  
بالتكلفة  
 المطفأة 

أصول مالية  
بالقيمة العادلة  
من خالل  

الدخل الشامل  
 اآلخر 

وخصوم  أصول 
مالية بالقيمة 
العادلة من خالل  

الربح أو  
 الخسارة 

أصول مالية  
بالتكلفة  
  المطفأة 

  مليون دوالر مليون دوالر مليون دوالر مليون دوالر مليون دوالر مليون دوالر
  أمريكي أمريكي أمريكي أمريكي أمريكي أمريكي

 2020ديسمبر   31في       
 نقد وأصول سائلة أخرى 6571,9 - - - - 6571,9

 أوراق مالية مشتراة بموجب       
 اتفاقيات إعادة البيع 1170,0 - - - - 1170,0
 لدى البنوك  ودائع 5953,4 - - - - 5953,4
 أوراق مالية متداولة - 107,0 - - - 107,0
 أوراق مالية استثمارية 4333,0 - 153,8 - - 4486,8
 قروض وسلفيات 10433,5 - - - - 10433,5
 أصول أخرى 174,7 409,1 14,2 - 229,5 827,5

 مجموع األصول  28636,5 516,1 168,0 - 229,5 29550,1
       

 ودائع من البنوك - - - 708,6 - 708,6
 ودائــع من العمالء - - - 19577,9 - 19577,9

 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات   -   
 إعادة الشراء - - - 175,2 - 175,2
 خصوم أخرى - 636,9 15,5 271,6 227,0 1151,0
 تمويالت أولية ألجل - - - 4924,9 - 4924,9
 حقوق الملكية - - - - 3012,5 3012,5

 مجموع الخصوم وحقوق الملكية - 636,9 15,5 25658,2 3239,5 29550,1

       
 2019ديسمبر   31في       

 نقد وأصول سائلة أخرى 8085,1 - - - - 8085,1
 أوراق مالية مشتراة بموجب       

 اتفاقيات إعادة البيع 1410,0 - - - - 1410,0
 لدى البنوك  ودائع 6171,4 - - - - 6171,4
 أوراق مالية متداولة - 142,2 - - - 142,2
 أوراق مالية استثمارية 3681,7 - 146,7 - - 3828,4
 قروض وسلفيات 9876,1 - - - - 9876,1
 أصول أخرى 271,0 231,5 - - 226,0 728,5

 مجموع األصول  29495,3 373,7 146,7 - 226,0 30241,7
       

 ودائع من البنوك - - - 929,3 - 929,3
 ودائــع من العمالء - - - 21223,3 - 21223,3

 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات   -   
 إعادة الشراء - - - 523,1 - 523,1
 خصوم أخرى - 290,1 19,2 325,4 132,6 767,3
 تمويالت أولية ألجل - - - 3502,4 - 3502,4
 حقوق الملكية - - - - 3296,3 3296,3

 مجموع الخصوم وحقوق الملكية - 290,1 19,2 26503,5 3428,9 30241,7
 

العادلة   القيم  علىبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخـسارة  المصـنفة كخصـوم وأصـول مالية مدرجة األخرى   والخصـومتـشتمل األصـول  
 التدفق النقدي.  وتغطياتلألدوات المشتقة المصنفة كقيمة عادلة 

 .4-33القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة مشروح في إيضاح  تحليل
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 نقد وأصول سائلة أخرى  - 6

31/12/2019  31/12/2020  
  مليون دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي 

    
 بنوك مركزية نقد وأرصدة لدى  4844,8  6730,6
 وأرصدة لدى البنوكنقد  1217,2  848,1
 سندات حكومية  203,0  167,9
 شهادات إيداع   -  50,0

    
 النقد وما في حكمه 6265,0  7796,6
 المركزية   المصارفودائع قانونية لدى  306,9  288,5

    
 نقد وأصول سائلة أخرى  6571,9  8085,1

 

 .األموال هذه استخدامعلى  قيوداً  تفرضوالتي  ،المحلية للقوانين خاضعة المركزية المصارف لدى القانونية الودائع
 

  تفاقيات إعادة البيعاأوراق مالية مشتراة بموجب  - 7

هيئة  علىاالعتيادية. إن الضــمان    ليةإعادة الشــراء( في ســياق أنشــطتها التشــغي  اتفاقياتتدخل المجموعة في معامالت إقراض مضــمونة )عكس 
 .المعامالت تلكتمت عمليات االقتراض المضمونة تحت بنود معيارية وهي غالباً متعارف عليها لمثل سندات دين ذات درجات تصنيف عالية. 

 

  ودائع لدى البنوك - 8

: 2019أمريكي )مليون دوالر  2200,0بلـغت  مركزـية مصـــــارف  ـلدىعلى ودائع   2020ديســــمبر  31شــــتمـلت الودائع ـلدى البنوك في ا
 الفائضة. النقدية األموال ودائع تمثلالودائع لدى المصارف المركزية  مليون دوالر أمريكي(. 2026,4

 

  أوراق مالية متداولة - 9
31/12/2019  31/12/2020  

  مليون دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي 
    

 صناديق مدارة 99,3  78,0
 ملكيةسندات حقوق  7,7  64,2

    
142,2  107,0  

 

 تمثل الصناديق المدارة صناديق استثمار يديرها مدراء أصول متخصصين. 
 

  أوراق مالية استثمارية - 10
 

 التكوين 10-1

 الدولية كما يلي: فالتصنيالتصنيف االئتماني لألوراق المالية االستثمارية مبني على أقل تصنيف ممنوح من قبل وكاالت 

31/12/2019  31/12/2020  
  أمريكـيمليون دوالر   %  أمريكي مليون دوالر   %

        
87,2  3209,6  84,3  3652,7 AAA  إلىA- / Aaa  إلىA3 
4,3  158,3  7,8  338,8 BBB+  إلى-BBB  /Baa1  إلىBaa3 
8,5  313,8  7,9  341,5 BB+  إلى-BB  /Ba1  إلىBa3 

 مجموع سندات الدين  4333,0  100,0  3681,7  100,0

        
 الملكية حقوقاستثمارات  153,8    146,7  
        
  3828,4    4486,8  
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 )تتمة( استثمارية أوراق مالية  - 10

 
 )تتمة( التكوين 10-1

تثمارية تتكون األوراق المالية  ات مالية االـس ـس تثماري صـادرة من مؤـس ندات دين ذات تصـنيف اـس اس من ـس ات  دوليةباألـس ـس ومؤـس
 .ذات صلة بالحكومة

تثمارية تتكون  مبر  31 في B3إلى  B   /Ba1-إلى  +BBالمصـنفة األوراق المالية االـس مبر  31و 2020ديـس اس   2019ديـس باألـس
 .دول مجلس التعاون الخليجيلحكومية من سندات دين 

حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل   اســتثماراتبالتكلفة المطفأة، وتصــنف مدرجة تصــنف ســندات الدين كأوراق مالية اســتثمارية 
 الدخل الشامل اآلخر.

 
 مخصصات انخفاض القيمة   10-2

 على النحو التالي: االستثماريةاألوراق المالية ائتمان كانت الحركة في مخصصات انخفاض قيمة 

 مخصص  
 جماعي 

  2020  مخصص  

 جماعي  مخصص

 2019    مخصص 

  
 محدد 

    
 محدد 

  

 

المرحلة  
1  

المرحلة  
2  

 المرحلة 
  المجموع   3 

  المرحلة 
1  

  المرحلة 
2  

 المرحلة 
 المجموع   3 

 
مليون  
 دوالر

مليون   
 دوالر

مليون   
 دوالر

مليون   
 دوالر

مليون   
 دوالر 

مليون   
 دوالر 

مليون   
 دوالر 

مليون   
 دوالر 

 
 أمريكي

 
 أمريكي

 
 أمريكي

 
 أمريكي

 
 أمريكي   أمريكي   أمريكي   أمريكي 

                

 4,5  -  -   4,5   4,3  -  0,7  3,6 يناير 1في 

ة  محول إلى المرحـل
2 

-  -  -  -  (0,7)   0,7  -  - 

صــافي إعادة قياس 
 مخصص الخسارة

(1,2 )  (0,7 )  -  (1,9 )  (0,2)  -  -  (0,2) 

 4,3  -  0,7   3,6  2,4  -  -  2,4 ديسمبر  31في 

 
تـشتمل المخـصـصات على كل من و ،للخـسائر االئتمانية المتوقعة المرجحة االحتماليةتقدير  2والمرحلية  1تعكس مخـصـصات المرحلة 
من المؤشــــرات  كالً االعتبار ومع األخذ في للمجموعة قع الخبرة الســــابقة او إلى وعي، اســــتناداً نالالتحليل معلومات التحليل الكمي و

 .النظرة المستقبلية معلوماتبما في ذلك الداخلية والخارجية، 
 

 قــروض وســلفيات  -  11

 
 التكوين  11-1

31/12/2019  31/12/2020  

  أمريكــيمليون دوالر   أمريكــي مليون دوالر 
    

 إجمالي القروض والسلفيات 10771,3  10295,6
 قيمة المخصص انخفاض  ( 337,8)  (419,6)

 صافي القروض والسلفيات 10433,5  9876,1
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )تتمة( قــروض وســلفيات  -  11
 

 الصناعيالتصنيف   11-2
31/12/2019  31/12 /2020  

  مليون دوالر أمريكــي  مليون دوالر أمريكــي 
    

 التجارة والخدمات 1804,4  2053,1
 الطاقـة والنفط والبتروكيماويات 1866,1  1861,5
 الخدمات المالية 1615,7  1479,0
 النقـل  1621,2  1374,4
 الصناعة 1066,7  1099,3
 العقارات 620,4  910,5
 البنـاء  471,8  664,6
 االتصاالت 231,1  181,7
 الزراعة والتعدين 280,0  170,5
 الحكومات 492,7  138,0
 تجزئةالبيع بال 182,6  133,5
 أخرى 518,6  229,6

10295,7  10771,3  
 مخصص انخفاض القيمة ( 337,8)  (419,6)

9876,1  10433,5  

  االنخفاض في القيمةمخصصات  11-3
 

 

 مخصص

 جماعي 

 مخصص

 2020 محدد

 مخصص   

 جماعي 

 مخصص  

 2019 محدد

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ─────────────────────── 

────── 

──── 

─────── 

─────────────── 

─────── 

────────── 

───────── 

────── 

───── 

──────── 

──────── 

───── 

────── 

──────── 

──────── 

──────── 

──────── 

 ─────────────────────────── 

────────── 

─────── 

───── 

──────── 

 

 مليون
دوالر 
 أمريكي

 مليون
دوالر 
 أمريكي

 مليون
دوالر 
 أمريكي

 مليون
دوالر 
 أمريكي

 مليون  
دوالر  
 أمريكي 

 مليون 
دوالر  
 أمريكي 

 مليون 
دوالر  
 أمريكي 

 مليون 
دوالر  
 أمريكي 

          
 763,9 623,3 110,1 30,5  419,6 288,3 97,1 34,2 يناير  1 في

          

 - - (0,1) 0,1  - - ( 1,2) 1,2 1 المرحلة  إلى  محول

 - - 1,9 (1,9)  - - 2,9 ( 2,9) 2 المرحلة إلى  محول

 - 15,4 (15,4) -  - 79,1 ( 78,7) ( 0,4) 3 المرحلة  إلى  محول

 0,3 0,3 - -  0,4 0,4 - - الصرف    سعر تغيرات
مخصص   صافي إعادة قياس 

 30,3 24,2 0,6 5,5  339,3 283,8 22,8 32,7 الخسارة  

 (374,9) (374,9) - -  ( 421,5) ( 421,5) - - مستخدمة   مبالغ 

 419,6 288,3 97,1 34,2  337,8 230,1 42,9 64,8 ديسمبر   31 في

 
من  للخـسائر االئتمانية المتوقعة. تـشتمل المخـصـصات على كالً  المرجحةتقدير االحتماالت  2والمرحلة  1تعكس مخـصـصات المرحلة 
من المؤشــــرات  كالً االعتبار ومع األخذ في الســــابقة للمجموعة خبرة قع الاوإلى  وعي، اســــتناداً نالالتحليل معلومات التحليل الكمي و

 .النظرة المستقبلية معلوماتبما في ذلك الداخلية والخارجية، 

لالســترداد مبلغ القابل والالدفترية القيمة صــافي على أســاس الفرق بين االئتمان االنخفاض في قيمة  3تعكس مخصــصــات المرحلة 
 للقرض.
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 الخليج الدولي ش.م.ب. بنك 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة( قــروض وســلفيات  -11
 

 )تتمة(قيمة في النخفاض االمخصصات  11-3

 56,2على مبلغ وقدره  2020ديـسمبر  31يتـضمن مجموع المخـصـصات فيما يتعلق بالتعرـضات المحتملة المرتبطة باالئتمان كما في 
دره  53,1: 2019مليون دوالر أمريكي ) ه مبلغ وـق  46,5: 2019مليون دوالر أمريكي ) 47,9مليون دوالر أمريكي( من ضـــــمـن
باســتثناء المخصــصــات مقابل التعرضــات المحتملة المرتبطة باالئتمان، فإن  . 3ة يمثل مخصــصــات المرحل مليون دوالر أمريكي(

 بالمائة(. 63,4: 2019) 3للمرحلة  بالمائة من القروض 50,1 مثلت 2020ديسمبر  31في  3 مجموع المخصصات للمرحلة

تخدمة خالل  نتينتمثل المبالغ المـس مبر  31في  تينالمنتهي الـس مبر  31و 2020ديـس اس  2019ديـس تخدمة المخصـصـاتباألـس في  المـس
محتمل أعلى قدر  الـستردادال تزال الجهود الـسترداد هذه القروض مـستمرة،  .الـصلة إلى ـسجالت المذكرةالقروض ذات   تحويلعملية 
 المبالغ.هذه من 

 56,2باالئتمان بمبلغ  المرتبطةمحتملة التعرضــات الشــملت مخصــصــات مقابل  2020ديســمبر  31المخصــصــات كما في مجموع 
 (.مليون دوالر أمريكي 53,1: 2019مليون دوالر أمريكي )

 

 السدادعن القروض متأخرة  11-4

 يوماً على النحو التالي:    90الدفترية للقروض التي تأخر سداد أصلها أو فوائدها ألكثر من وكانت القيم اإلجمالية 

 31/12/2020  31/12/2019 
 القيمة الدفترية إجمالي   القيمة الدفترية إجمالي  

 
مليون دوالر  
 أمريكي 

مليون دوالر  
 أمريكي 

مليون دوالر   
 أمريكي

مليون دوالر  
 أمريكي

      
 215,3 497,1  133,2 362,6 شركات

 7,7 13,5  - - مؤسسات مالية 
 0,1 0,8  0,2 0,9 الخدمات المصرفية لألفراد 

      
 363,5 133,4  511,4 223,1 

 

 .ألغراض استثماريةقروض ممنوحة تشمل قروض الشركات 

للقروض  مليون دوالر أمريكي  363,5 وقدرة مبلغعلى  2020ديســـمبر  31كما في إجمالي القروض المتأخرة عن الســـداد تضـــمن 
تضــمن إجمالي القروض المتأخرة   مليون دوالر أمريكي(. 511,4: 2019) 3المرحلة ضــمن التي تم تصــنيفها على أنها تعرضــات 

مليون دوالر  129,8: 2019مليون دوالر أمريكي ) 18,5 وقدرة مبلغعلى تعرضــــات ب 2020ديســــمبر  31كما في عن الســــداد 
 التي تم ضمانها بالكامل.   أمريكي(

 
 هيكلتهاالقروض المعاد  11-5
 

ــنة المالية المنتهية في  ــمبر   31قامت المجموعة خالل السـ ــمبر  31في و 2020ديسـ ــروط التعاقدية لعدد من  2019ديسـ بتعديل الشـ
الناتجة من التعديل غير جوهرية على   ح، وكانت األربا األـصولالتـسهيالت ألغراض تجارية. لم ينتج عن تلك التعديالت حذف أي من 

 (.1-29يضاح رقم )اإلفي مشروحة طبيعة التعديالت  بيان الدخل الموحد للمجموعة.

ــنالمجموعة خالل  قامت ــمبر  31في  ةالمنتهي ةالســ مليون دوالر أمريكي وقدمت  49,6قرض واحد بقيمة بإعادة هيكلة   2020ديســ
 .: ال شيء(2019ديسمبر  31) للعميلالوضع المالي تدهور وذلك بسبب شروطها تنازالت بشأن 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )تتمة( قــروض وســلفيات  -11

 

 الضمانات  11-6

 . 2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينأي ضمانات خالل السن تستحوذ المجموعة علىلم 
 

 أصول أخرى -12
31/12/2019  31/12/2020  

  دوالر أمريكــي مليون   دوالر أمريكــي مليون 
    

 مشتقات األدوات المالية  409,1  231,5
  فوائد ورسوم وعموالت مستحقة 113,1  216,1
 المباني والمعدات  69,5  77,2
 الحق في استخدام الموجودات  89,8  64,2
 مصاريف مدفوعة مقدماً  42,7  52,3
 بنود مؤجلة  27,5  32,3

  خطة التقاعد أصول  14,2  -
  مدينةالحسابات ال بما في ذلك ،أخرى 61,6  54,9

    
728,5  827,5  

 

أو التي صنفت كغطاء  ،المالية المتعامل بها ألغراض المتاجرة األدوات يجابية العادلة لمشتقاتإلتمثل مشتقات األدوات المالية القيم ا
 المالية. األدوات لمشتقاتيقدم تحليالً للقيمة العادلة  4-33يضاح رقم اإللة أو التدفق النقدي. لحماية مخاطر القيمة العاد

 .ةالقياسيالسوق  فائدة  أسعار    في  النقص  إلى  رئيسي  بشكل  يعزى  2020ديسمبر    31في  المستحقة  والرسوم والعموالت    الفوائدفي    النقص
 

 منافع ما بعد التقاعد -13

 . الموظفين  إلى حٍد كبير جميعتساهم المجموعة في خطط الرواتب التقاعدية ذات المنافع المحددة وذات المساهمات المحددة والتي تغطي  

يحتفظ البنك بخطط الرواتب التقاعدية ذات المساهمات المحددة لغالبية موظفيه. وتحسب المساهمات على أساس نسبة مئوية من الراتب.  
ت تحدد المبالغ التي سوف تدفع كمنافع تقاعدية استناداً إلى مبالغ المساهمات وأرباح استثمار تلك المساهمات. بلغ مجموع تكلفة المساهما 

: 2019) 2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي للسنة المنتهية في  14,3لرواتب التقاعدية ذات المساهمات المحددة إلى خطط ا
 مليون دوالر أمريكي(. 13,2

 ات، في حين تحتفظ الشركذات منافع محددةممولة خطة بدود، تحتفظ الشركة التابعة للبنك، بنك الخليج الدولي )المملكة المتحدة( المح 
 الرواتب. تم شرح خطط محددة ذات منافعغير ممولة خطة فرع بالو شركة جي آي بي كابيتال في المملكة العربية السعودية التابعة

 التقاعدية كالهما بالتفصيل في هذا اإليضاح. 
 

 بنك الخليج الدولي )المملكة المتحدة( 13-1

موظفيها.  نعدد ملذات منافع محددة ممولة تحتفظ الشركة الرئيسية التابعة للبنك، بنك الخليج الدولي )المملكة المتحدة( المحدود، بخطة 
 يخضعيتم االحتفاظ بأصول الخطة بشكل مستقل عن أصول الشركة التابعة في صندوق ائتمان منفصل مدار من قبل مؤتمنين مستقلين. 

  .المتحدة المملكة في به عمولمال التقاعدية للرواتب التنظيمي لإلطار الصندوق

 األعضاء  أحد  بقاء  تكون  قد  األحداث  هذه.  السلبية  األحداث  أوقات  في  متوقعة  غير  مساهمات  دفع  لخطر  المجموعة  الصندوق  هذا  يعرض
 في بالزيادات الوفاء إمكانية عدم وخطر المتوقع، من أعلى بشكل الرواتب أو التضخم نمو أو المتوقع، من أطول لمدة الحياة قيد على

 .الخطة أصول قيمة تحسن مقابل الخطة في التزامات
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 تتمة() التقاعدمنافع ما بعد       - 13
 

 تتمة() بنك الخليج الدولي )المملكة المتحدة( 13-1
 

 فيما يلي تفصيل للمبلغ الظاهر في بيان المركز المالي الموحد: ( أ
31/12/2019  31/12/2020  

مليون دوالر 
 أمريكــي

مليون دوالر   
  أمريكــي 

    
 القيمة العادلة ألصول الخطة 222,8  206,3

 القيمة الحالية اللتزامات الصندوق (208,6)  (210,9)
    

 في بيان المركز المالي الموحد (الخصوماألصول / )صافي  14,2  (4,6)

 

باستخدام نموذج حسابي اكتواري. يتم تنفيذ النموذج الحسابي من قبل خبير اكتواري  مشتقهو مقياس األصول و أالخصوم إن صافي 
خطة أصول المتعلق بمنافع الموظفين. ال تشير  19مستقل بموجب معايير القياس المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 خطة التقاعد على المدى القريب.تمويل لالحاجة إلى لخصوم اتحقيق المبالغ المستحقة القبض من خطة التقاعد وال تشير  إلىالتقاعد 

لبنك الخليج  سنة 11 لمدةالخطة مخصوم منها التزامات الخطة المستقبلية ألصول لقيمة العادلة لالمحدد الوقت يشير مقياس التقييم إلى 
 .شركة جي آي بي كابيتالسنوات ل 10المملكة العربية السعودية و –الدولي 

 
 فيما يلي الحركة في القيمة العادلة ألصول الخطة:  (ب 

2019  2020  
مليون دوالر 
 أمريكــي

مليون دوالر   
  أمريكــي 

    
 يناير  1في 206,3  181,6

 -:الموحد الدخل بيان في متضمنة   

 الخطة أصول على الفوائد إيرادات - 3,9  5,2

 :الموحد اآلخر الشامل الدخل بيان في متضمنة   

 -:قياس إعادة -   

 على أصول الخطة، باستثناء إيراد الفوائد   عوائد - 9,5  18,2

 -:األخرى الحركات   

 األجنبية العمالت صرف أسعار في الحركة - 7,9  6,2

 المساهم قبل من مدفوعة مساهمات - -  -

 المجموعة قبل من مدفوعة مساهمات - 4,2  0,4

 الخطة قبل من مدفوعة منافع - ( 9,0)  (5,3)

 ديسمبر  31في  222,8  206,3

 
ــول خطة الرواتب التقاعدية في  ــمل أصـ ــمبر  31تشـ ــبة  على 2020ديسـ ــات بنسـ ــهم )بالمائة 38: 2019)بالمائة  37تعرضـ  ألسـ

.  وســندات دينلتحوط صــناديق  المتبقيمتعددة األصــول، والتعرض  لصــناديقبالمائة(  35: 2019بالمائة ) 27وتعرضــات بنســبة  
لها أســعار مدرجة في ســوق نشــط، وصــممت صــناديق التحوط للحماية من غالبية مخاطر التضــخم   أصــول خطة الرواتب التقاعدية

 ومخاطر أسعار الفائدة.
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 تتمة() التقاعدمنافع ما بعد    -13
 

 تتمة(بنك الخليج الدولي )المملكة المتحدة( )   13-1

 
 -فيما يلي الحركة في القيمة الحالية اللتزامات الخطة: ج(

2019  2020  

مليون دوالر 
 أمريكــي

مليون دوالر   
 أمريكــي 

 

    
 يناير  1في 210,9  193,0

 -:الموحد الدخل بيان في متضمنة   

 تكاليف الخدمة الحالية - 0,5  0,5

 مصروف الفوائد على التزامات الصندوق - 4,0  5,5

    

 -:الموحد اآلخر الشامل الدخل بيان في متضمنة   

 :االكتوارية الفرضيات تغيير بسبب قياس إعادة -   

 تكاليف الخدمة السابقة - ( 0,6)  -

   المالية الفرضيات - 23,3  24,7

 الفرضيات الديموغرافية - 0,9  (1,5)

   الخبرة - ( 27,5)  (12,7)

 -:األخرى الحركات   

 أثر التغير في سعر الصرف - 6,1  6,7

 المساهم قبل من مدفوعة مساهمات - -  -

 منافع مدفوعة من قبل الخطة - ( 9,0)  (5,3) 

 ديسمبر   31في  208,6  210,9

 

 -في بيان المركز المالي الموحد كالتالي: ةالظاهر (الخصوماألصول / )كانت الحركة في صافي  د(
 

2019  2020  
مليون دوالر 
 أمريكــي

مليون دوالر   
  أمريكــي 

    
 يناير 1في  ( 4,6)  (12,2)

 الموحد الدخل بيانصافي المصروف المدرج في  ( 0,5)  (1,0)

 الموحد الشامل الدخل بيان في المتضمنة القياس إعادة 15,2  8,0

 اشتراكات مدفوعة من قبل المجموعة 4,2  0,5

 الحركة في أسعار صرف العمالت األجنبية ( 0,1)  0,1

    
 ديسمبر  31في  14,2  (4,6)

 
مريكي أمليون دوالر  0,6ن تدفع مبلغ أوتتوقع  2020 سنةمليون دوالر امريكي مساهمة في الخطة في  4,2دفعت المجموعة مبلغ 

 .2021في سنة 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 تتمة() التقاعدمنافع ما بعد    -13
 

 تتمة(بنك الخليج الدولي )المملكة المتحدة( )   13-1
 

 االفتراضات االكتوارية األساسية المستخدمة لألغراض المحاسبية كانت كالتالي:  هـ(
 

2019  2020  
    
 (%معدل الخصم ) 1,3  2,0

 )%( التجزئة أسعار تضخم 2,9  3,0

 )%( المستهلك أسعار في التضخم 2,2  2,1

 )%( الزيادات المستقبلية لمدفوعات الرواتب التقاعدية 2,1  2,1

 )%( الزيادات المستقبلية للرواتب 3,0  3,0

 )بالسنوات( المتوقع العمر متوسط 90  89
 

 الحساسية معلومات  و(

 عندساس فرضيات اكتوارية معينة. أسنة، على  19مرجح لمدة  متوسطالصندوق، والتي تملك  اللتزامات الحالية القيمةاحتساب  تم
 كما يلي:  الصندوق اللتزامات الحالية القيمة ستزيدمع بقاء الفرضيات األخرى ثابتة،  مرجح،أي من الفرضيات الرئيسية بمبلغ  تغير

2019  2020  
مـــلـــيـــون دوالر 

 أمريكــي
مليون دوالر   

  أمريكــي 
    
 المتوقع العمر في واحدة سنة زيادة 0,2  0,2

 %0,5نقص في معدل الخصم بنسبة  0,2  0,2

   %0,5زيادة التضخم بنسبة  0,2  0,2
 

 أس.سي.سي.جي. جي آي بي كابيتالالمملكة السعودية العربية و –بنك الخليج الدولي  13-2

 ذات منافع محددةممولة بخطة  سي.جي.أس.سي. شركة جي آي بي كابيتالالمملكة العربية السعودية و –بنك الخليج الدولي حتفظ ي
 . العربية على أساس قوانين العمل السائدة في السعودية

 األعضاء أحد بقاء تكون قد األحداث هذه. السلبية األحداث أوقات في متوقعة  غير مساهمات دفع لخطر المجموعةالخطة  هذا عرضت
خطر أن تكون السحوبات أعلى من  المتوقع، من أعلى بشكل الرواتب أو التضخم نمو أو المتوقع، من أطول لمدة الحياة قيد على

 المفترض.
 

 فيما يلي تفصيل للمبلغ الظاهر في بيان المركز المالي الموحد: ( أ
31/12/2019  31/12/2020  

مليون دوالر 
 أمريكــي

مليون دوالر   
  أمريكــي 

    
 القيمة العادلة ألصول الخطة -  -

 القيمة الحالية اللتزامات الصندوق 15,5  14,6

    
 في بيان المركز المالي الموحد صافي الخصوم 15,5  14,6

 

باستخدام نموذج حسابي اكتواري. يتم تنفيذ النموذج الحسابي من قبل خبير اكتواري  مشتقهو مقياس األصول و الخصوم أإن صافي 
 الخطةخصوم المتعلق بمنافع الموظفين. ال تشير  19مستقل بموجب معايير القياس المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 خطة التقاعد على المدى القريب.لتمويل الحاجة إلى 

سنة لبنك الخليج   11ييم إلى الوقت المحدد للقيمة العادلة ألصول الخطة مخصوم منها التزامات الخطة المستقبلية لمدة  يشير مقياس التق
 .سنوات لشركة جي آي بي كابيتال 10المملكة العربية السعودية ولمدة  –الدولي 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 تتمة() التقاعدمنافع ما بعد    -13
 

 تتمة() شركة جي آي بي كابيتالالمملكة العربية السعودية و –بنك الخليج الدولي    13-2
 

 فيما يلي الحركة في القيمة الحالية اللتزامات الخطة:  (ب 
2019  2020  

مليون دوالر 
 أمريكــي

مليون دوالر   
  أمريكــي 

    
 يناير  1في 14,6  12,9

 -:الموحد الدخل بيان في متضمنة   

 تكاليف الخدمة الحالية - 2,8  2,6

 الصندوقمصروف الفوائد على التزامات  - 0,5  0,6

    
 -:الموحد اآلخر الشامل الدخل بيان في متضمنة   

 -:االكتوارية الفرضيات تغيير بسبب قياس إعادة -   

   المالية الفرضيات - 0,1  0,1

 الفرضيات الديموغرافية - -  -

 الخبرة - ( 0,6)  (0,8)

 -:األخرى الحركات   

 الخطةمنافع مدفوعة من قبل  - ( 1,9)  (0,8)

 ديسمبر  31في  15,5  14,6
 

 االفتراضات االكتوارية األساسية المستخدمة لألغراض المحاسبية كانت كالتالي:  ج(
 

2020    

شركة جي آي بي  
 كابيتال 

بنك الخليج الدولي   
المملكة العربية   –

 السعودي

 

    
 (%معدل الخصم ) 2,4  2,4

 )%( معدل الوفيات 75,0  75,0

 )%( الزيادات المستقبلية للرواتب 2,0  2,4
 

 الحساسية معلومات  د(

المملكة العربية السعودية   –لبنك الخليج الدولي    سنة  11مرجح لمدة    متوسطالصندوق، والتي تملك    اللتزامات  الحالية  القيمةاحتساب    تم
أي من الفرضيات الرئيسية بمبلغ   تغير عندساس فرضيات اكتوارية معينة. أ، على سنوات لشركة جي آي بي كابيتال 10ولمدة 
 كما يلي:  الصندوق اللتزامات الحالية القيمة (ستنقصستزيد / )مع بقاء الفرضيات األخرى ثابتة،  مرجح،

2019  2020  
دوالر مليون 

 أمريكــي
مليون دوالر   

  أمريكــي 
    
 %0,5زيادة في معدل الخصم بنسبة  ( 0,8)  (0,8)

 %0,5نقص في معدل الخصم بنسبة  0,9  0,8

   %0,5زيادة الرواتب على مدى الطويل األجل بنسبة  0,8  0,8

   %0,5نقص الرواتب على مدى الطويل األجل بنسبة  ( 0,8)  (0,8)
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  ودائـــعال -14

 التالي:كان التوزيع الجغرافي لمجموع الودائع على النحو 

31/12/2019  31/12/2020  

  مليون دوالر أمريكــي   مليون دوالر أمريكــي
    

 دول مجلس التعاون الخليجي 12673,5  14351,7
 دول الشرق األوسط األخرى ودول شمال أفريقيا   759,7  621,8
 دول أخرى  6,853,3  7179,1

    
22152,6  20286,5  

 

المصارف الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي على ودائع من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وتشتمل الودائع 
 المركزية والمؤسسات األخرى التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها.

 من مجموع الودائع.  (ائةبالم  64,8:  2019)  بالمائة  62,5تمثل    2020ديسمبر    31ودائع دول مجلس التعاون الخليجي كما في  
 

  أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقية إعادة الشراء -15
 

تدخل المجموعة في عدد من عمليات االقتراض بضــمانات )اتفاقيات إعادة الشــراء( في النطاق االعتيادي ألنشــطتها التمويلية.  
بلغت القيمة ، 2020 ديـسمبر 31. في االـستثمارية الماليةوراق أليتم تقديم هذه الـضمانات في ـشكل أوراق مالية ـضمن محفظة ا

مليون  551,8: 2019مليون دوالر أمريكي ) 206,6العادلة لألوراق المالية المرهونة كضـمان التفاقيات إعادة الشـراء مبلغ  
 متعارف عليها لمثل هذه الصفقات.اعتيادية و(. تمت عمليات االقتراض المضمونة تحت بنود معيارية وهي يدوالر أمريك

 

  خصوم أخرى -16
31/12/2019  31/12/2020  

مليون دوالر 
 أمريكــي

مليون دوالر   
  أمريكــي 

    
 المشتقة  األدوات المالية 636,9  290,1
 فوائد مستحقة 101,4  208,9
 بنود مؤجلة 134,2  71,4
 الحق في استخدام الخصوم   92,8  61,2
 التزامات التقاعد 15,5  19,2
 مستحقة اتفوحسابات دائنة ومصربما ذلك الأخرى،  170,2  116,5

    
767,3  1,151,0  

 
المتعامل بها ألغراض المتاجرة أو التي صــنفت  المشــتقة ألدوات المالية لالقيمة العادلة الســلبية المشــتقة تمثل األدوات المالية 

تقات   4-33يضـاح رقم إلكغطاء لحماية مخاطر القيمة العادلة أو مخاطر التدفق النقدي. ا يقدم تحليالً للقيمة العادلة ألدوات المـش
 المالية.

تلمة، المبالغ المؤجلة البنود تمثل بيل على المـس وم المثال، ـس   األصـل فترة  مدى على للدخل إطفاؤها  يتم والتي القرض، منح رـس
 .الصلة ذو المالي

 .13يضاح رقم اإلفي مشروحة التقاعد  خطة أصول
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 ألجــلتمويــالت أولية  -17
  االستحقاق  31/12/2020  31/12/2019

مليون دوالر 
 أمريكـــي

مليون دوالر   
 أمريكـــي 

  
 

      
 ض بسعر فائدة عائموقر 2024 - 2020  2943,6  2082,3

 اتفاقيات إعادة الشراء بسعر فائدة عائم  2028 - 2020  322,9  391,5

 بسعر فائدة عائم سند 2021  529,8  529,8

 بسعر فائدة عائم سند 2022  499,6  498,8

 بسعر فائدة عائم سند 2025  129,1  -

 ثابتبسعر فائدة  سند 2025  499,9  -

      
3502,4  4924,9    

 
 رأس المال -18

  مليار 3,0: 2019أمريكي للسهم الواحد )ســهم بقيمة دوالر  مليار 3,0من  2020ديســمبر  31يتكون رأس المال المصرح به في 

هم الواحد(.  هم بقيمة دوالر أمريكي للـس مبر  31في  كما  يتكون رأس المال الصـادروـس هم بقيمة دوالر  مليار 2,5من  2020ديـس ـس
 . جميع األسهم الصادرة مدفوعة بالكامل.  الواحد(سهم بقيمة دوالر أمريكي للسهم  مليار 2,5: 2019أمريكي للسهم الواحد )
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 الخليج الدولي ش.م.ب. بنك 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  االحتياطيات  - 19

 المجمــوع 

ضريبة 
مؤجلة  
واحتياطي  
 آخر  

احتياطي 
خطة 
التقاعد  
 المحددة  

احتياطي إعادة  
تقييم 

استثمارات 
 األوراق المالية 

احتياطي 
تغطية مخاطر  
 التدفق النقدي 

احتياطي 
 اختياري

احتياطي 
 إجباري 

 عالوة 
  إصدار

مليون  
دوالر  
 أمريكـــي 

مليون  
دوالر  
 أمريكـــي 

مليون  
دوالر  
 أمريكـــي 

 مليون  
دوالر  
 أمريكـــي 

 مليون  
دوالر  
 أمريكـــي 

مليون  
دوالر  
 أمريكـــي 

مليون  
دوالر  
 أمريكـــي 

مليون  
دوالر  
  أمريكـــي 

         
 2020يناير  1في  7,6 230,6 168,1 0,1 ( 62,9) (7,5) - 336,0

 العادلة  القيمةأرباح  صافي        

(0,1) - - - (0,1) - - - 
تغطية مخاطر التدفق   على

 النقدي 
 القيمة العادلة أرباح صافي         
  

      
  حقوقعلى استثمارات 

 الملكية  
 المصنفة بالقيمة العادلة          

11,4 - - 11,4 - - - - 
من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

17,7 - - 17,7 - - - - 
األرباح   إلىتحويالت 
 المستبقاة 

 التغيرات خالل الفترة  - - - - - 15,4 (1,2) 14,2

   ( / الزيادةالنقص)صافي  - - - (0,1) 29,1 15,4 (1,2) 43,2

         
 2020ديسمبر  31في  7,6 230,6 168,1 - ( 33,8) 7,9 (1,2) 379,2

         
 2019يناير  1في  7,6 225,8 163,3 (1,9) (33,4) (15,8) - 345,6

 العادلة  القيمةأرباح  صافي        

2,0 - - - 2,0 - - - 
تغطية مخاطر التدفق   على
 النقدي 

  
      

القيمة أرباح صافي 
 العادلة

  
      

  حقوقعلى استثمارات 
 الملكية  

 المصنفة بالقيمة العادلة          

27,4 - - 27,4 - - - - 
من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

(47,3) - - (56,9) - 4,8 4,8 - 
األرباح   إلىتحويالت 
 المستبقاة 

 التغيرات خالل الفترة - - - - - 8,3 - 8,3

   ( / الزيادةالنقص)صافي  - 4,8 4,8 2,0 (29,5) 8,3 - (9,6)

 2019ديسمبر  31في  7,6 230,6 168,1 0,1 (62,9) (7,5) - 336,0

 

ختياري. االحتياطي اإلجباري والإلى كل من االبنك من صافي أرباح  بالمائة 10وفق النظام األساسي للبنك، فإنه يتطلب تحويل 
يمكن من رأسمال البنك الصادر.  بالمائة 50جباري إلى أن يبلغ هذا االحتياطي يتطلب النظام القيام بالتحويل إلى االحتياطي اإل

 .جباري وفق النظام األساسي للبنكي اإليمكن استخدام االحتياطاستخدام االحتياطي االختياري حسب ما يقرره مجلس اإلدارة. 
 

 األرباح الموزعة - 20

.2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينالسنأسهم عن  قتراح بتوزيع أرباحهناك ا ال يوجد
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  دئيرادات الفواإصافي  - 21
  المنتهية السنة  المنتهية السنة
31/12/2019  31/12/2020  

  أمريكـــي مليون دوالر   أمريكـــي مليون دوالر  
 فوائد مكتسبة    

 صول سائلة اخرىأ ودائع و 94,9  244,0
 أوراق مالية استثمارية 93,3  134,0
 وسلفيات قروض  317,7  463,3

 المكتسبة  د الفوائديرااإلمجموع  505,9  841,3

    
 مدفوعة   فوائد   

 ودائع من البنوك والعمالء  150,2  418,6
 عادة الشراء إأوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات   6,0  11,4
 تمويل ألجل 116,9  130,9

 المدفوعة   الفوائدمجموع  273,1  560,9

    
 المكتسبة  صافي إيراد الفوائد 232,8  280,4

 
 .للقرض ليالفعالفائدة معدل تشمل رسوم إصدار القرض التي تشكل جزءاً أساسياً من من القروض والسلفيات المكتسبة  الفوائد

داد  والمتأخرة فيالقروض المنخفضـة القيمة  على  فوائدأي تحتـسب لم  نةالـس مبر  31المنتهية في  في الـس (. لم ال ـشيء: 2019) 2020ديـس
ســتثمارية االمالية الوراق األأو  الســدادالمتأخرة في قروض  الخاصــة بالالمكتســبة يكن هناك أي فوائد مســتحقة وغير محصــلة في الفوائد 

 .2019ديسمبر  31أو  2020ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينألي من السنالسداد المتأخرة في 

 

 الرسوم والعموالت  إيرادات  - 22
  المنتهية السنة  المنتهية السنة
31/12/2019  31/12/2020  

  مليون دوالر أمريكـــي   مليون دوالر أمريكـــي 
 الرسوم والعموالت  اتيرادإ   

 ئتمان وضمانات اعموالت على خطابات  28,6  29,2
 اإلدارة رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية ورسوم  21,0  26,8
 لتزامات قروض  ارسوم  5,6  4,3
 رسوم الخدمات المصرفية لألفراد   1,3  2,0
   الوكالةقرض  رسوم 1,6  1,6
 أخرىرسوم وعموالت   إيرادات 3,8  3,2

 الرسوم والعموالت   إيراداتمجموع  61,9  67,1

 الرسوم والعموالت  اتمصروف (2,9)  (2,4)

    
 الرسوم والعموالت   اتصافي إيراد 59,0  64,7

 
متعلقة بتوفير خدمات اإلدارة االـستثمارية والمالية بما فيها   رـسومدارة من إلالخدمات المـصرفية االـستثمارية ورـسوم ارـسوم تتكون 

ــدارات األولية والدمج  ــة واإلصـ ــاطات التعهد وخدمات متعلقة بالتمويالت الهيكلية والخصـــخصـ ــناديق ونشـ ــول والصـ إدارة األصـ
 .واالستحواذ

إيرادات رـسوم متعلقة بأنـشطة   2020بر ديـسم 31الخدمات المـصرفية االـستثمارية ورـسوم اإلدارة للـسنة المنتهية في   رـسومتـشمل 
 مليون دوالر أمريكي(. 14,3: 2019مليون دوالر أمريكي ) 11,3تبلغ واألموال تحت اإلدارة للمجموعة 

 والرسوم المصرفية والعموالت. وراق الماليةالرسوم والعموالت باألساس على رسوم خدمات االحتفاظ باأل اتحتوي مصروفت
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 المتاجرة إيرادات  - 32

  المنتهية السنة  المنتهية السنة
31/12/2019  31/12/2020  

  مليون دوالر أمريكـــي   دوالر أمريكـــي مليون 
    

 ملكية حقوق سندات 4,4  5,7
 فائدةالمشتقات معدل  0,1  6,4
 السلع خيارات 0,8  0,1
 دين سندات -  0,2
 مدارةصناديق  ( 19,5)  4,6

17,0  (14,2)  

 
ائر كل من تالمتاجرة  اتإيراد مل أرباح وخـس في القيم العادلة ألدوات التداول، إضـافة إلى   اتالتغيرالبيع والـشراء، ومن  عملية ـش

ــروف الفوائد وا ــتمل على كل ا إيراداترباح الموزعة. وعليه، فإن ألإيراد ومصـ ــروفات المتعلقة إلالمتاجرة يشـ يرادات والمصـ
 بأنشطة المتاجرة للمجموعة.

ــتقاتإيرادات  دخلتكون ي ــاس فائدة المعدل   مشـ ــتها العمالء، والتي تم عقود التي أبرمها المن باألسـ ــوق مع عقود  مقاصـ في السـ
 قود.تلك العبمرتبطة متبقية  يةمخاطر سوقهناك مطابقة. ال يوجد 

 

 ةالعمالت األجنبي فصر ات إيراد - 24

إيرادات الـصرف األجنبي بـشكل رئيـسي من عقود الـصرف األجنبي التي أبرمها العمالء، والتي تم مقاـصتها في الـسوق  دخلتكون ي
 متبقية ومتعلقة بعقود الصرف األجنبي ذات الصلة بالعمالء والتي تم مقاصتها. يةعقود مطابقة. ال يوجد مخاطر سوقمع 

 الخيارات.  عقود المستقبلية والعمالت وعقود  آلجلةالفورية واجنبي على عقود الصرف أليشتمل الصرف ا
 

  ات األخـــرىيراداإل - 25
  السنة المنتهية   السنة المنتهية

31/12/2019  31/12/2020  

  مليون دوالر أمريكـــي  مليون دوالر أمريكـــي 
    
ً استردادات  6,5  0,2  أصول تم شطبها مسبقا

 المصنفة بالقيمة العادلة استثمارات حقوق الملكيةأرباح أسهم من    
 من خالل الدخل الشامل اآلخر  4,9  5,2

 أورق مالية استثمارية )سندات دين(المحققة على  الخسائر  صافي 2,2  (0,6)
 إيرادات متنوعة 0,7  3,6

8,4  14,3  

 

  أو تحويلها إلى سجالت المذكرة.التي تم شطبها مسبقاً صول لأل اتاستردادمن  مسبقاً أصول قد تم شطبها استردادات  تتكون

بيع األوراق بباألساس  تتعلق 2020ديسمبر  31( للسنه المنتهية في دين)سندات  استثمارية مالية أوراق من المحققةصافي الخسائر 
 االئتمانية. ألسبابالمالية 

ــنة المنتهية تتكون اإليرادات المتنوعة  ــمبر 31للس ــاس على ربح محقق بمبلغ وقدره  2019  ديس مليون دوالر أمريكي من  3,4باألس
 ألغراض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة.  2تم تصنيف هذا القرض على أنه مرحلة  .بيع قرض
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 المالية الموحدة إيضاحات حول البيانات 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  أخرى تشغيليةمصروفات  - 26

مليون  20,5على مصــروفات اســتثنائية تبلغ قيمتها  2019ديســمبر  31تتضــمن المصــروفات التشــغيلية األخرى للســنة المنتهية في 
افع   ادة تقييم المـن ة من إـع دفترـي دـيل على القيم اـل د نتج التـع ة. لـق ابـت ة لبعض األصـــــول الـث دفترـي دـيل القيم اـل اتـجة من تـع دوالر أمريكي ـن

 ي سيتم الحصول عليها من األصول. المستقبلية المتوقعة الت
 

  االلتزامات المحتملة األصول األخرى / مخصص - 27

  0,1: 2019) 2020ديـسمبر  31مليون دوالر أمريكي مخـصص خـسائر األـصول األخرى خالل الـسنة المنتهية في  3,0مبلغ وقدره 
ــص فيما يتعلق بالذمم المدينة األخرى.  ــائر   2,4مبلغ وقدره مليون دوالر أمريكي( تمثل مخصـ ــص خسـ مليون دوالر أمريكي مخصـ

   مخصص فيما يتعلق بتسهيالت االعتمادات المستندية المعززة.تمثل  2019ديسمبر  31في  االلتزامات المحتملة خالل السنة المنتهية
 

 معلومات حسب القطاعات  - 28

معلومات القطاعات معروضـة حسـب أعمال المجموعة والقطاعات الجغرافية. إن شـكل العرض األسـاسـي، ويمثل قطاعات األعمال،  
  المعلومات المالية من قبل مجلس اإلدارة ولجنة إدارة المجموعة.يعكس األسلوب الذي يتم به تقييم 

 قطاعات األعمال 28-1

 تم تنظيم المجموعة في أربع قطاعات رئيسية ألغراض التقارير المالية:

 . ومؤسساتاألعمال المصرفية بالجملة: توفير التمويل التجاري بالجملة والتسهيالت االئتمانية األخرى للعمالء من شركات  -

الخزينة: توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الخزينة وأسواق المال للعمالء من الشركات والمؤسسات المالية، وأنشطة  -
 سوق المال، وأنشطة االستثمار الخاصة بالمجموعة، وإدارة الميزانية العمومية للمجموعة بما في ذلك التمويل.

تثمارية: توفير خدمات إدارة األصول والصناديق وتقديم خدمات االستشارات المالية المصرفية االس واألعمالاألصول  إدارة -
 المتعلقة بهيكلة التمويالت والخصخصة والطرح األولي والدمج واالستحواذات.

: اإليرادات الناتجة عن استثمارات المجموعة لصافي األموال الحرة من رأس المال والمصروفات الدعم  ووحدات  الرئيسي  المقر -
وخدمات مصرفية  منتجات تدشينالمتكبدة من وحدات الدعم. بما فيها االستثمار في استراتيجية خدمات مصرفية لألفراد قبل 

 لألفراد.

الفوائد ومصـروفات الفوائد   اتارير المالية الداخلي للمجموعة، والتي تدرج إيرادالنتائج المعلنة لقطاعات األعمال تعتمد على نظام التق
على أســاس الصــافي. الســياســات المحاســبية للقطاعات هي نفســها المطبقة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة المبينة في  

ارية االعتيادية. تســعيرة التحويل بين وحدات األعمال تعتمد . تتم المعامالت بين قطاعات األعمال وفقاً للشــروط التج 3ضــاح رقم ياإل
 على التكلفة السوقية للتمويل. 

ة  مباشـرةً تعزى نتائج القطاعات واألصـول والخصـوم تتضـمن بنوداً  ـس إلى قطاعات األعمال. تتضـمن الخصـوم في فئة وحدات المؤـس
، ويتم تـسجيل كلفة هذه الخـصوم  ذات ـصلة أولية وفوائد مـستحقةتـسهيالت تمويالت  ودائع متعلق بالخدمات المـصرفية لألفراد ووالدعم 

 على وحدات األعمال ذات الصلة.



35 
 

 

 الدولي ش.م.ب. بنك الخليج  
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 تتمة() القطاعات معلومات حسب  -28

 ()تتمة قطاعات األعمال   28-1

 -:تم تحليل قطاعات األعمال كما يلي
      إدارة    

      األصول   المكتب   

  األعمال     واألعمال   الرئيسي  

  المصرفية     المصرفية   وحدات و  

  التجارية   الخزينة   االستثمارية   والدعم   المجموع 

  مليون دوالر   مليون دوالر   مليون دوالر   مليون دوالر   مليون دوالر 
  أمريكي   أمريكي   أمريكي   أمريكي   أمريكي 

         2020 

 الفوائد  إيرادصافي  115,8  66,9  -  50,1  232,8

 مجموع االيرادات 159,7  77,8  13,8  56,4  307,7

          
 نتيجة القطاع  (238,2)  66,1  (5,1)  (132,5)  (309,7)

          

 محتسبةضرائب          1,7

 بعد الضرائب اإليراداتصافي          (308,0)

          

 أصول القطاع  10417,6  18427,8  50,5  654,2  29550,1

          

 خصوم القطاع  4350,3  15949,3  -  6238,0  26537,6

 حقوق الملكية مجموع          3012,5

 مجموع الخصوم وحقوق الملكية          29550,1

          
         2019 

 صافي دخل الفوائد 145,8  78,3  -  56,3  280,4

 مجموع االيرادات 186,1  99,3  28,7  70,6  384,7

          

 نتيجة القطاع  119,6  88,8  7,6  (149,8)  66,2

          

 محتسبةضرائب          (3,2)

 صافي الدخل بعد الضرائب         63,0

          

 أصول القطاع  9925,8  19648,1  48,6  619,2  30241,7

          

 خصوم القطاع  2905,4  18764,7  -  5275,3  26945,4

 حقوق الملكية مجموع          3296,3

 مجموع الخصوم وحقوق الملكية          30241,7
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )تتمة( معلومات حسب القطاعات  - 28

 القطاعات الجغرافية 28-2

ــاس ـعالمي، إال  األربعن قـطاـعات أعـمال المجموـعة أرغم  ا أـتدار على أســـ ا تعـمل في موقعين جغرافنـه أنـه ين: دول مجلس  يتعتبر ـك
 التعاون الخليجي وبقية دول العالم.  

 حسب الموقع الذي سجلت فيه المعامالت وااليرادات كان كما يلي:األصول مجموع لمجموع اإليرادات والتوزيع الجغرافي 

2019  2020  
  مجموع اإليرادات  األصول مجموع   مجموع اإليرادات  األصول مجموع 
دوالر  مليون 

 أمريكــي 
دوالر  مليون 

 أمريكــي 
دوالر  مليون  

 أمريكــي 
دوالر  مليون 

  أمريكــي 
      

 الخليجي   دول مجلس التعاون 277,4 18904,3  324,9 18296,8

 الدول األخرى 30,3 10645,8  59,8 11944,9
      

30241,7 384,7  29550,1 307,7  

 

 على التوالي. 30و 14صول تم تفصيله في اإليضاحين رقم التحليل الجغرافي للودائع ومخاطر األ
 

  إدارة المخاطر - 29

المخاطر الرئيـسية المرتبطة بأنـشطة المجموعة هي مخاطر االئتمان والـسوق والـسيولة والتـشغيل. تمتلك المجموعة نظاماً ـشامالً إلدارة 
ــكل دائم كلما  ــوق والمخاطر بغرض إدارة هذه المخاطر التي تتطور بش ــتجابة لتطور االئتمان والس ــطة األعمال اس  المنتجتغيرت أنش

إدارة المخاطر إلى عدة مبادئ منها التعريف الرســمي المحكم إلدارة المخاطر، وتقدير ميل الخطر   طارإوالتطورات األخرى. يســتند 
ــتقلة عن وحدات العمل،  ــمية للخطر، والمراقبة للخطر بصــورة مس ــكل حدود رس ونظام محكم لتقييم وقياس الخطر  المعبر عنه في ش

ــمل طرق القيمة المعرضــة للمخاطر واختبارات الضــغط القصــوى للمحفظة وتوزيع الخطر. يقوم مجلس اإلدارة   المفروض الذي يش
بوجه عام بوضــع حدود ومدى قابلية المجموعة للتعرض للمخاطر وســياســات إدارة المخاطر الهامة. تقوم لجنة ســياســات المخاطر  

لمجلس اإلدارة بمراجـعة ورفع التـقارير إلى المجلس بخصـــــوص توزيع مـخاطر المجموـعة وأنشــــــطة المجموـعة ذات الـطابع الـتابـعة 
ــية في الموافقة على األنشـــطة ذات الطابع  للمجموعة الخطر. يرأس الرئيس التنفيذي ــؤولية الرئيسـ اللجنة اإلدارية التي يناط بها المسـ

لجنة المخاطر   دارة المخاطرإرئيس في ضـوء الحدود المقررة من قبل مجلس اإلدارة. يرأس  الخطر وسـياسـات إدارة المخاطر الهامة
ــاب  ة على طرق احتســـ ة والموافـق دى للمراجـع ة منـت ذه اللجـن للمجموـعة التي تتكون من موظفين مؤهلين في إدارة المـخاطر، وتوفر ـه

بالتعثر في الســـداد التي تتضـــمن الموافقة على الخســـارة المتمثلة  الجديدة المنتجاتالخطر وإجراءات مراقبة المخاطر والموافقة على 
تقوم لجنة المخاطر للمجموعة أيـضاً بمراجعة جميع ـسياـسات وحدود المخاطر   المؤهلة لحـسابات خـسارة االئتمان المتوقعة. اتوالـضمان

جراءات والحدود، وعملية القياس  إلدقيقة والمفصــلة، واالتي تتطلب اعتماد اللجنة اإلدارية. وتســتند إدارة المخاطر إلى الســياســات ال
تقوم لجنة المخصــصــات باعتماد تصــنيفات التعرض الشــاملة، وأنظمة المعلومات اإلدارية ألغراض الرقابة والمتابعة ورفع التقارير. 

  إضـــــافـيةية تؤدي إلى فحوص إن المراجـعة الدورية من قـبل الـمدققين الداخليين والســـــلـطات الرقاب. 3ومرحـلة  2ومرحـلة  1مرحـلة ل
 تساعد المجموعة على تعزيز بيئة إدارة المخاطر.

إدارة المخاطر   مراجعةالمخاطر الرئيسـية المرتبطة بأعمال المجموعة وعمليات إدارة المخاطر المتعلقة موضـحة بالتفصـيل في جزء 

 -:مع إضافة التحليل الكمي أدناه ملخصة 3المرتكز  3 ، وتقرير إفصاحات بازلفي التقرير السنوي
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 مخاطر االئتمان   29-1

قدرة األطراف اآلخرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجموعة. مخاطر االئتمان تنتج مخاطر االئتمان هي المخاطر الناتجة من عدم 
العمليات األخرى المتعلقة باألدوات المالية المضمنة وغير المضمنة باإلضافة إلى  قراض واالستثمار وإلأساساً من قيام المجموعة بأنشطة ا

األعمال وحدة يتم تنفيذ عمليات منتظمة على مستوى . على أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك المخاطر المحددة في الميزانية العمومية
حدود االئتمان الرسمية على يتم تطبيق عليها بصورة صحيحة. بدقة ومراقبتها والموافقة المخاطر ومستوى الشركة بهدف ضمان تقييم 

النطاق  التعرضات لضمان الحصول على تنويع واسع  تقييمالدول والمحافظ. بوجه عام يتم مستوى المعامالت الفردية والطرف اآلخر و
جراءات إدارة االئتمان مراقبة التركيزات حسب المنتج والقطاع والمقترض ودرجة الخطر والمنطقة إللمخاطر االئتمانية. تتضمن 

 الكمية.  تحليل المعلومات النوعية والطرف اآلخر من خالل ائتمان جودة التقييم الدائم لمستوى والجغرافية، 

. قبل اعتماد اقتراح المحددة بشكل جيدوتراقب بصورة حازمة حسب سياسات وإجراءات االئتمان بفعالية  يةمخاطر االئتمانيتم إدارة ال
االئتمان، تجري عملية تقييم مخاطر االئتمان بالتفصيل وتشمل تحليل وضع المقترض الحالي ووضع السوق وبيئة العمل وجودة اإلدارة.  
ط الموافقة على تقييم المخاطر يتم بوضع تصنيف مخاطر ائتمان داخلي لكل تعرض يؤثر على قرارات اعتماد االئتمان والبنود والشرو

للصفقة. تجري دراسة مخاطر البلد للصفقات التي تعقد خارج الحدود. تدرس المجموعة قرار االئتمان للطرف مقارنة بمجموع تعرض  
. وضع متطلبات وصالحيات االعتماد لحدود االئتمان على مستوى المجموعة تجري في الصلةالمجموعة لهذا الطرف وكل منشآته ذات 

 على نحو مشابه. ككل  مراقبة تعرض االئتمان على مستوى المجموعة  متابعة وقياس وويجرى  جلس اإلدارة.  حدود الخطوط المعتمدة في م

عن طريق استخدام اتفاقيات المقاصة المشتقة دوات المالية األالمجموعة أيضاً من مخاطر ائتمانها من عقود الصرف األجنبي وتخفف 
 الضمان. وترتيبات الرئيسية 

 في مخاطر االئتمان  جوهريةال زيادةال
االعتبار ثبات المبدئي، تأخذ المجموعة في قد زادت بشكل جوهري منذ اإلألداة مالية السداد  فيحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر تعند 

من المعلومات والتحليالت الكمية    كالً على  . ويتضمن ذلك  غير ضروري  معلومات معقولة ومؤيدة ذات صلة والمتاحة بدون تكلفة أو جهد
 في المؤشرات الداخلية والخارجية وتقييم خبراء االئتمان بمااالعتبار  الخبرة التاريخية للمجموعة وباألخذ في  قع  اووالنوعية، استناداً إلى  

 .النظرة المستقبليةمعلومات  ذلك

 ً من الحد  ى لك متدهورة بشكل جوهري. حيث أن تصنيفاتهم أدنمن ذوأدنى  +6 تعتبر المجموعة جميع األطراف األخرى مصنفة داخليا
للحدود القصوى لجودة االئتمان المحددة في السياسة االئتمانية للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، تعتبر المجموعة أيضا جميع   األدنى

فيها  تم التي بشكل جوهري  ةكون متدهور بأن ت وأدناه، 4و +4و 3بين  +3و -2فما فوق، بين  2مصنفة داخلياً الاألطراف األخرى 
، حيث لم يتم تعديل األسعار الحالية على التوالي منذ اإلثبات المبدئيدرجات   3درجات و  4ودرجات   5ودرجات    6التصنيف إلى  خفض  

 لتعكس المخاطر الجديدة للطرف اآلخر.

ذات مخاطر ائتمانية منخفضه عندما يعادل تصنيف المخاطر االئتمانية الخاصة بها   (ديناألوراق المالية االستثمارية )سندات التعتبر 
 ً  . مماثلة مخاطر ائتمانية خصائصذات أوراق مالية استثمارية )سندات الدين(  االستثمار أو ةدرجب تصيفا

التغيرات الكمية على حسب المحفظة االستثمارية وتتضمن بزادت بشكل جوهري معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد تختلف 
متأخرة وما إذا كانت التعرضات ، تحت المراقبةوالعوامل النوعية، بما في ذلك ما إذا كان التعرض تعثر في السداد الحدوث  يةاحتمالفي 
 .في السداد على التأخيراستناداً يوماً  30ألكثر من السداد عن 

  السدادالتعثر في تعريف 
ن يسدد المقترض التزاماته االئتمانية أر المرجح  عندما يكون من غيتعثر في السداد الالمالية تكون في حاله  األصول    بأنتعتبر المجموعة  

في سداد أي من التزاماته المقترض تجاوز إجراءات مثل تصفيه الضمان؛ أو إلى المجموعة التخاذ الرجوع للمجموعة بالكامل، دون 
ً يو  90للمجموعة ألكثر من  االئتمانية  من العوامل  كالً االعتبار تأخذ المجموعة في ، متعثر في السدادتقييم ما إذا كان المقترض في . ومأ

 لمجموعة.رة لالجهة المصدمن نفس وعدم سداد التزام آخر وضع التأخر في السداد والعوامل الكمية مثل  النوعية مثل خرق التعهدات
 

عندما ال تكون أي من معايير  2إلى المرحلة  3ترى المجموعة بأنه ينبغي تحسينا األداة المالية وبالتالي يتم إعادة تصنيفها من المرحلة 
بعد فترة   1إلى المرحلة  2شهراً متتالية. يتم بعد ذلك تحويل األصل المالي من المرحلة  12التعثر في السداد موجودة على األقل لمدة 

 تحسن إضافية لمدة ستة أشهر.
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 )تتمة( مخاطر االئتمان   29-1

 معلومات النظرة المستقبلية إدراج 
بشكل جوهري  قدرة زادت  المخاطر االئتمانية لألداة  إذا  ما  تقييماتها لتحديد  من    كالً في  النظرة المستقبلية  مجموعة معلومات  تدرج ال

مجموعة متنوعة  إلى  النظر  بو  ر االقتصادييالخبواستناداً على مشورة من  .  للخسائر االئتمانية المتوقعة  ا وقياسهمنذ اإلثبات المبدئي  
أساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، المجموعة نظرة ضع تمن المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة، 

 .مجموعة معقولة من السيناريوهات المحتملةوكذلك 

في الموازين المالية ونمو الناتج والمصرف المركزي صندوق النقد الدولي توقعات حددت المجموعة العوامل االقتصادية مثل 
المحلي اإلجمالي في األسواق الرئيسية في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، 

، ريخية الموثوق بها إحصائياً التا  معلوماتالوتوافر تعرضات المجموعة طبيعة ونظراً ل. كبير الخبراء االقتصادينفضال عن آراء 
 اقتصاديهدورات لعدة المعلومات باستخدام حدوث التعثر في السداد  يةالحتماللدورة اقتصادية محددة التوقيت المجموعة ستمد ت

  نموذجتستخدم المجموعة تصنيف. اللكل فئة من فئات حدوث التعثر في السداد التي نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز  يةالحتمال
للنظرة المستقبلية العوامل االقتصادية حدوث التعثر في السداد و يةالحتمال اقتصاديهدورات لعدة المعلومات لمطابقة فاسيسيك 

. يأخذ نموذج تصنيفاللكل فئة من فئات حدوث التعثر في السداد  ةيالحتماللدورة اقتصادية محددة التوقيت الشتقاق تقديرات 
حالة ال)الحالة األساسية والحالة السلبية والتوقعات االقتصادية المستقبلية في إطار ثالثة سيناريوهات  االعتبارفاسيسيك في 

تصنيف )حسب صيغة رأس المال االقتصادي من فئات الكل فئة األصول بوعالقة يجابية(، والبيانات االقتصادية التاريخية، اإل
التوقيت لدورة اقتصادية محددة حدوث التعثر في السداد الشتقاق الحتمالية  اقتصاديهدورات لعدة والمعلومات بازل(  وفقاً التفاقية

الخسارة باستخدام حدوث  . تم وضع العالقة بين العوامل االقتصادية والتعثر في السداد ومعدالت  حدوث التعثر في السداد  يةالحتمال
 البيانات التاريخية الداخلية وبيات السوق الخارجية ذات الصلة.

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
الخسارة في وحدوث التعثر في السداد  يةاحتمالمعايير المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتعثرة هي 

التعثر في السداد. يتم اشتقاق هذه المعايير من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً قيمة التعرض عند لتعثر في السداد وحالة ا
 .النظرة المستقبليةمعلومات على  المتضمنةمن العوامل الداخلية والخارجية  كالً  باستخدام. األخرى التاريخيةوالمعلومات 

تقديرات احتمالية بالنسبة تعرضات الشركة. يتم اشتقاق  .حدوث التعثر في السداد هي تقديرات في تاريخ معين يةتقديرات احتمال
بالنسبة المركزي للتعثر في السداد لمحفظة الشركات، وبالنسبة المصرف    اتجاهاتحدوث التعثر في السداد للشركة داخلياً باستخدام  
حكومية، تستند احتمالية حدوث التعثر في السداد بيانات التصنيف الخارجية لجميع لتعرضات المؤسسات المالية والتعرضات ال
 . ستاندرد أند بورزالمؤسسات المالية العالمية المصنفة من قبل 

حدوث  يةالحتمالدورة اقتصادية محددة إلى  حدوث التعثر في السداد يةالحتمالالتوقيت لدورة اقتصادية محددة يتم تحويل تقديرات 

 يةتم تقييمها بشأن احتمالوتزيد عن سنة واحدة  . بالنسبة للتعرضات لديها فترة استحقاق  فاسيسيكباستخدام نموذج    التعثر في السداد
 ية. يتم احتساب احتمالعلى مدى العمر التراكمي حدوث التعثر في السداد يةاحتمالو حدوث التعثر في السداد على مدى العمر

 12لمدة  حدوث التعثر في السداد يةالحتمالدورة اقتصادية محددة حدوث التعثر في السداد على مدى العمر عن طريق تجميع 
  .شهراً 

في حالة خسارة  ال. وتقدر المجموعة  تعثر في السدادالحجم الخسائر المحتملة في حالة وجود  ي  هالخسارة في حالة التعثر في السداد  
، في السداد المتعثرةقع خبراتها التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى اواستناداً إلى التعثر في السداد 

 العوامل الداخلية والخارجية.من  كالً استناداً إلى البيانات التاريخية باستخدام 

قيمة التعرض عند تستمد المجموعة و. التعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السدادقيمة التعرض عند تمثل 
ة للمبالغ الحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك لتغيرات المحتملللطرف اآلخر وامن التعرض الحالي التعثر في السداد 

والضمانات بالنسبة اللتزامات االقتراض . لتعثر في السداد ألصل مالي هو إجمالي قيمته الدفتريةعند االتعرض قيمة إن . اإلطفاء
 العمومية.  الميزانيةالتعثر في السداد إلى ما يعادله في عند التعرض قيمة فإنه يتم تحويل المالية، 
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زيادة  يةاالئتمان ها مخاطرالتي لم تشهد ، الماليةشهراً لألصول  12حدوث التعثر في السداد لمدة  يةالحتمالقصى األحد المع مراعاة 

خالل الفترة التعاقدية مخاطر التعثر في السداد االعتبار تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة باألخذ في ، جوهريبشكل 
 لمخاطر االئتمان.خاللها التي تتعرض القصوى 

مشتركة بما في ذلك المخاطر  العلى أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص  المعايير  يتم وضع نماذج   ما حيث
 والموقع الجغرافي للمقترض. يةمخاطر االئتمانتصنيفات الواألداة نوع 

في إطار ثالثة سيناريوهات التوقيت لدورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في السداد تقوم المجموعة باحتساب تقديرات 
عة عن طريق للخسائر االئتمانية المتوق المرجحة يةحتساب االحتمالا. ومن ثم يتم يجابيةاإلحالة الالحالة األساسية والحالة السلبية و

للحصول على  3-2راجع اإليضاح رقم سيناريوهات. من ال سيناريولكل ، على أساس ظروف السوق الحالية، تعيين االحتماالت
 الحالة األساسية والحالة السلبية والحالة اإليجابية  سيناريوهاتاالحتماالت المعنية إلى معلومات بشأن 

 المالية المعدلةاألصول 

تتعلق على قرض لعدد من األسباب بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة، وعوامل أخرى ال  للحصول  شروط التعاقدية  اليجوز تعديل  
تحديد ،  األصل المالي  حذفالتعديل  ال ينتج عن  والمالية    األصولشروط  . عندما يتم تعديل  للعميل  بتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل

حدوث التعثر في السداد  يةالعمر المتبقي الحتمالمقارنة يعكس قد زادت بشكل جوهري لألصول ئتمانية المخاطر اال تما إذا كان
على  ءً حدوث التعثر في السداد بنا  يةعلى الشروط المعدلة مع تقدير مدى العمر المتبقي الحتمال ءً بتاريخ إعداد التقارير المالية بنا 

 البيانات عند اإلثبات المبدئي والشروط التعاقدية األصلية.

وتقليل إلى اقصى حد لزيادة فرص التحصيل الصعوبات المالية للعمالء الذين يواجهون قروض المفاوضات تقوم المجموعة بإعادة 

العميل قد بذل جميع الجهود المعقولة  أنبانتقائي إذا كان هناك دليل تمنح المجموعة الوقت على أساس . مخاطر التعثر في السداد
لزيادة لنوعي الوقت هو مؤشر . عادلةشروط المالعلى تلبية  اً قادرالعميل من المتوقع بأن يكون للوفاء بشروط العقد األصلي و

أن يتم ن قبل باستمرار على مدى فترة من الزمالجيد في الدفع إلظهار السلوك عميل ال، وسيحتاج يةمخاطر االئتمانجوهرية في الال
  و  مبلغ مسا االئتمان بانخفاض في قيمة أو متعثر في السداد بحثت أصبح قياس مخصص منخفض في قيمة االئتمان اعتبار التعرض 

 .اً شهر12للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 



40 
 

 

 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تتمة() المخاطرإدارة  - 92
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 29-1

 
 صى لمخاطر االئتماناألق(        التعرض أ

 -خرى كان كاآلتي:األ يةتعزيزات االئتمانالالتعرض األقصى اإلجمالي لمخاطر االئتمان قبل تطبيق الرهونات والضمانات و

31/12/2019  31/12/2020  
  مليون دوالر أمريكـــي   مليون دوالر أمريكـــي 

 الميزانية العموميةبنود    

 نقد وأصول سائلة أخرى 6571,9  8085,1

 بيعالأوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة  1170,0  1410,0

 لدى البنوكودائع  5953,4  6171,4

 أوراق مالية استثمارية 4333,0  3681,7

 القروض والسلفيات 10433,5  9876,1

  مستحقة فوائدرسوم وعموالت و 113,1  216,1

    
 في الميزانية العمومية نة مضم  غير ال يةاالئتمان التعرضات مجموع  28574,9  29440,4

    

 :الميزانية العموميةفي نة مضم   غيربنود    

 المتعلقة باالئتمان  محتملةالبنود ال 5168,4  4881,4

 الصرف األجنبيالمتعلقة ببنود ال 44,3  64,7

 المشتقاتالمتعلقة ببنود ال 607,1  492,2

  السلعحقوق الملكية وعقود  10,8  4,4

    
 في الميزانية العمومية نة مضم  ال غير يةاالئتمان  ات تعرض المجموع  5830,6  5442,7

    
 اإلجمالي  مجموع تعرض االئتمان 34405,5  34883,1

 
 نبذة عن مخاطر االئتمان  (ب 

الذي يصنف المدينين األفراد لي خ مخاطر االئتمان على أساس نظام التصنيف الداتعرضات على المجموعة تراقب وتدير وتسيطر 
. التصنيف 6إلى   2  منالدرجات  تصنيف ل(  -)  ةسلبي)+( أو    ةإيجابييخضع ذلك لمعدالت  و  10  إلى  1من  مقياس تصنيف  على أساس  

غير بالتعرضات االئتمانية ييم مخاطر االئتمان المتعلقة على تققائم ، يفردالللمدين  يةاالئتمانللجدارة اس االئتماني الداخلي هو مقي
الداخلي  يتصنيف االئتمانالنظام لاألهداف الرئيسية تتمثل العملة األجنبية.  يةائتمان اتوتعرضاألجل  ة األولي والمتوسط ةمضمونال

لمخاطر المعتمدة من مجلس ا لمعاييرأساسي رئيسي يكون بمثابة معيار االئتمان وجودة لقياس موحد واحد الحفاظ على معيار في 
  تفويض صالحيات االئتمان.حدود اإلدارة و

نظام قياس أداء للعائد المعدل حسب المخاطر الخاصة بالمجموعة على يعمل نظام التصنيف االئتماني الداخلي كمدخل رئيسي كما 
 . رأس المال
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 تتمة() المخاطرإدارة  - 29
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  29-1
 

 )تتمة(  نبذة عن مخاطر االئتمان ب(

 -الدولية كما يلي: يةتصنيف االئتماناليتم تعيين التصنيفات الداخلية مباشرةً إلى درجات التصنيف الخارجية التي تستخدمها وكاالت 

   دستاندروفتش   التصنيف 
 موديز  أند بورز  الداخلي  درجات التصنيف الداخلي

      درجة استثمارية
 AAA  Aaa  معياري 1درجة تصنيف 

 AA  Aa  معياري 2تصنيف درجة 
 A  A  معياري 3درجة تصنيف 
 BBB  Baa  معياري 4درجة تصنيف 

      

      دون مستوى االستثمار 
 BB  Ba  معياري 5درجة تصنيف 
 B  B  معياري 6درجة تصنيف 
 CCC  Caa  معياري 7درجة تصنيف 

      

      مصنف
 CC  Ca  دون المستوى   8درجة تصنيف 
 C  C  مشكوك فيه 9درجة تصنيف 
 -  D  خسارة  10درجة تصنيف 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 تتمة() المخاطرإدارة  - 29

 )تتمة(مخاطر االئتمان  29-1

 )تتمة( نبذة عن مخاطر االئتمان  ب(
   

 الودائع 
 اتفاقيات عكس و

 إعادة الشراء 
 واألصول
 السائلة 
 األخرى

 

    

31/12/2020    

    بنود

    محتملة

  األوراق القروض  مرتبطة

  المالية والسلفيات  االئتمانب 

  مليون دوالر دوالرمليون  مليون دوالر مليون دوالر
  أمريكي أمريكي أمريكي أمريكي

 شهراً(   12)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  1المرحلة     

 4-إلى  1درجات التصنيف  13514,2 3991,5 5906,5 2966,2

 5-إلى  +5درجات التصنيف  178,1 341,5 3110,0 584,0

 6-إلى  +6درجات التصنيف  3,0 - 166,5 114,0

 )صافي(  القيمة الدفترية 13695,3 4333,0 9183,0 3664,2     

     
 )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع  2المرحلة     

 ولكن االئتمان غير منخفض القيمة(     

 4-إلى  4درجات التصنيف  -   -   248,7 42,4

 5-إلى  +5درجات التصنيف  -   -   525,2 197,3

 6-إلى  +6درجات التصنيف  -   -   316,0 87,6

 7درجة التصنيف  -   -   27,2 5,4

     
 )صافي(  القيمة الدفترية -   -   1117,1 332,7

     

 )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع  3المرحلة     

 واالئتمان منخفض القيمة(     

 6-إلى  +6درجات التصنيف  -   -   -   -  

 7درجة التصنيف  -   -   -   -  

 8درجة التصنيف  -   -   133,4 19,9

 9درجة التصنيف  -   -   -   20,8

 10درجة التصنيف  -   -   -   27,6

 )صافي(  القيمة الدفترية -   -   133,4 68,3
     
 األخرى  اإلئتمانمخاطر  تعرضات     

 ضمانات تنفيذ  -   -   -   1103,2

1103,2   -   -   -  

     5168,4 10433,5 4333,0 13695,3  

     مخصصات انخفاض القيمة اآلتية:مخصوم منه التحليل أعاله 
     

 -   (64,8) (2,4) -   1المرحلة 
 -   (42,9) -   -   2المرحلة 
 -   (230,1) -   -   3المرحلة 

 -   (337,8) ( 2,4) -   المجموع 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 تتمة() المخاطرإدارة  - 29
 

 تتمة() االئتمانمخاطر    29-1
 

 )تتمة( نبذة عن مخاطر االئتمان  ب(
   

   

 الودائع 
 اتفاقيات عكس و

 إعادة الشراء 
 واألصول 
 السائلة
 األخرى

 

    

31/12/2019    

    بنود

    محتملة

  األوراق  القروض  مرتبطة

  المالية  والسلفيات  باالئتمان

  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر 
  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي 

 شهراً(   12)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  1المرحلة     
 4-إلى  1درجات التصنيف  15213,8 3367,9 5839,3 2859,3
 5-إلى   +5درجات التصنيف  451,5 303,8 2991,6 644,1
 6-إلى   +6درجات التصنيف  1,2 - 260,1 44,8

     

 )صافي( القيمة الدفترية 15666,5 3671,7 9091,0 3548,2

     
 )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع   2المرحلة     
 ولكن االئتمان غير منخفض القيمة(    

 4-إلى  4درجات التصنيف  -   -   12,8 0,4
 5-إلى   +5درجات التصنيف  -   -   285,0 91,2
 6-إلى   +6درجات التصنيف  -   10,0 152,7 93,8
 7التصنيف درجة  -   -   111,5 5,3

     

 )صافي( القيمة الدفترية -   10,0 562,0 190,7
     

 )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع   3المرحلة     
 واالئتمان منخفض القيمة(  -   -    

 6-إلى   +6درجات التصنيف  -   -   166,4 1,5
 7درجة التصنيف  -   -   21,2 49,4
 8درجة التصنيف  -   -   22,0 25,5
 9درجة التصنيف  -   -   13,5 34,7
 10درجة التصنيف  -   -   - 21,5

 )صافي( القيمة الدفترية -   -   223,1 132,6

     
 األخرى اإلئتمانمخاطر   تعرضات    

 ضمانات تنفيذ   -   -   -   1009,9

  القيمة الدفترية -   -   -   1009,9
     

4881,4 9876,1 3681,7 15666,5  

     مخصصات انخفاض القيمة اآلتية:مخصوم منه التحليل أعاله 

 
    

 -   (34,2) (3,6) -   1المرحلة 
 -   (97,1) (0,7) -   2المرحلة 
 -   (288,3) -   -   3المرحلة 

 -   (419,6) (4,3) -   المجموع 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر - 29
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان    29-1
 

 )تتمة( نبذة عن مخاطر االئتمان  ب(

على المبالغ المستحقة بما دليل موضوعي بأن المجموعة لن تحصل وجد بشأنها ياألصول التي  3للمرحلة تمثل األصول المالية 
 حسب الشروط التعاقدية لاللتزام.والفائدة على مبلغ األصل القائم  فيها مبلغ األصل

ية والودائع النقدية واألوراق المالية والضمانات. ضمانات مقابل القروض والسلفيات على شكل األصول المادبالمجموعة تحتفظ 
مبلغ ونوعية الضمان على تقييم مخاطر االئتمان للطرف اآلخر. تتم مراقبة القيمة العادلة والسوقية للضمان بشكل منتظم يعتمد 

األوراق المالية مقابل  اتبالضماناالحتفاظ عادةً . ال يتم األساسيةحسب بنود االتفاقية  ةإضافي اتضمانالحصول على ويتم طلب 
 .2019ديسمبر  31أو  2020 ديسمبر 31كما في  اتضمانتحتفظ المجموعة باي والودائع ولم 

تعزيز ائتماني وبالتالي خفضت الخسائر تعتبر بمثابة مليون دوالر أمريكي والتي 178,8 تحتفظ المجموعة بضمانات بقيمة
 .مليون دوالر أمريكي( 140,1: 2019) 2020ديسمبر  31في  3المالية للمرحلة لألصول االئتمانية المتوقعة 

القيمة بينما تحليل  33يضاح رقم اإلتحليل مخاطر االئتمان الخاصة بسعر الصرف األجنبي واألدوات المالية المشتقة مبينة في 
 .34يضاح رقم  اإلاالئتمان خارج الميزانية العمومية مبين في  المرجحة بالمخاطر لألدوات المالية المتعلقة بالتعرضات سمية واإل

 

 االئتمان تمركز مخاطر  ج(
للقروض والسلفيات مبين في  الصناعيالجغرافي. التصنيف الموقع القطاع وحسب تراقب المجموعة تركيزات مخاطر االئتمان 

. تحليل مخاطر االئتمان بخصوص صرف 30يضاح رقم اإلالتوزيع الجغرافي لمخاطر األصول مبين في  .2-11إيضاح رقم 
 .33يضاح رقم اإلالعملة األجنبية واألدوات المالية المشتقة مبين في 

 

   مخاطر التسوية (د
إخفاق الطرف اآلخر من تنفيذ التزاماته بتسليم النقد واألوراق المالية واألصول الناتجة عن مخاطر التسوية هي مخاطر الخسارة 

 .ا تعاقد عليهتم الالمالية األخرى كما 

تقوم المجموعة بتخفيف مخاطر التسوية لبعض أنواع الصفقات المحددة بإجراء التسوية من خالل وكيل تسوية أو مبادلة للتأكد 
عملية حدود التسوية جزءاً من تشكل ا يحقق كل من الطرفين التزامات التسوية التعاقدية. من أن المتاجرة تمت تسويتها عندم

 مراقبة.الحد من عملية الاالئتمان و الموافقة على
 

 مخاطر السوق   29-2

وظروف وأسعار األسهم  األجنبي    مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة نتيجة التغيرات السلبية في معدالت الفائدة وأسعار الصرف
مخاطر معدالت الفائدة وأسعار في الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة تتمثل المخاطر السوق كالسيولة على سبيل المثال. 

تأثير االحتفاظ يساهم  وأسعار األسهم المرتبطة بأنشطة المتاجرة واالستثمار وإدارة األصول والخصوم.    العمالت األجنبية  صرف
انخفاض التأثير في مجموعة متنوعة من األعمال التجارية والمناطق الجغرافية في تحقيق مالية الألدوات عة من امتنوبمحفظة 

 مخاطر السوق.عوامل السلبي المحتمل على اإليرادات من 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر - 29
 

 )تتمة(   مخاطر السوق    29-2
 
 مخاطر السوق المرتبطة بالمتاجرة         (أ

المالية  دوات  واأل ، وعقود الصــرف األجنبيســندات حقوق الملكيةوتتكون أنشــطة المجموعة من المتاجرة أســاســاً من ســندات دين 
ــتق ــمل ةالمش ــتقة الدوات المالية األ. وتش ــتقبلية والعقود المش ــواق معدالت  خيارات عقود مقايضــات وعقود الجلة واآلمس الفائدة  في أس

التجارية من  ها محافظضــمن ق األســهم واالئتمان والســلع. تدير وتراقب المجموعة مخاطر الســوق وأســوااألجنبية وصــرف العمالت  
لكل من القيمة المعرضــــة للمخاطر والقيمة غير المعرضــــة للمخاطر. قيود القيمة غير المعرضــــة للمخاطر  الهياكل المحدودة  خالل

قـصى للخـسائر المـسموح بها وآجال االـستحقاق. القيمة المعرـضة ترتبط، ـضمن أمور أخرى، بالمراكز واألحجام والتركيزات والحد األ
للمخاطر هي مفهوم قياس الخطر الذي يســتخدم نماذج االحصــائيات بمســتوى معين من الثقة وأقصــى احتمال ســلبي للتغير في القيمة 

ســــــعار. كـما هو معلوم فإن القيـمة الســـــوقـية للمحفـظة لفترة زمنـية مـحددة الـمدى والذي ينتج من التغيرات الســـــلبـية في المـعدالت واأل
المعرضــة للمخاطر ليســت قياســاً تاماً لحدود مخاطر الســوق. وتشــمل نواحي القصــور فيها واقع أن المعطيات التاريخية قد ال تكون 

ائر الفعلية  تقبلية. تقوم المجموعة بإجراء اختبارات دورية لمقارنة األرباح والخـس عار المـس مع تقديرات أفضـل دليل على تحركات األـس
القيمة المعرـضة للمخاطر، بهدف مراقبة الـصحة االحـصائية لنموذج القيمة المعرـضة للمخاطر. يتم احتـساب القيمة المعرـضة للمخاطر  

كل يوم. قد تختلف مستويات المخاطر اليومية عن تلك المعلن عنها عند اقفال العمل في بناًء على تعرضات المجموعة لمخاطر السوق 
نهاية اليوم. باإلضـافة لذلك، فإن طريقة القيمة المعرضـة للمخاطر قد ال تحصـر الخسـائر التي تفوق مسـتوى الثقة المحدد. وجدير في 

ــت قي ــوق، وبالذكر ان القيمة المعرضــة للمخاطر ليس ــاً تاماً لحدود مخاطر الس ــائر زائدة على مبالغ القيمة المعرضــة أاس ن هناك خس
ألخرى. بهدف إدارة المخاطر ذات العالقة بتحركات الســــوق الشــــديدة، تقوم المجموعة بإجراء   للمخاطر ســــوف تحصــــل من فترة

اختبارات الضغط القصوى على المحفظة التي تقيس تأثير التغيرات غير الطبيعة المفترضة لمعدالت وأسعار السوق على قيم المحافظ  
للقيمة المعرـضة للمخاطر بعقود المـشتقة دوات المالية األوتحليل  9رقم  يـضاحاإلالـسوقية. وتم تبيان تركيبة ـسندات الدين واألـسهم في 

 .33يضاح رقم اإلالصرف األجنبي وعقود المتاجرة للمشتقات في 
 

 ونظرة عامة على المخاطر المرتبطة بهالمرجعي إدارة إصالح سعر الفائدة 
بعد القرارات التي اتخذتها الجهات التنظيمية العالمية، على الصعيد العالمي الرئيسية ألسعار الفائدة المرجعة إجراء إصالح أساسي يتم 

تبدال بما في ذلك  عار اـس عار بديلة بنوك بين الفيما المعروضـة الفائدة بعض أـس بة خالية بأـس م "إصـالح ـش ار إليها باـس من المخاطر )يـش
على أدواتها المالية  لمخاطر أسـعار الفائدة المعروضـة فيما بين البنوك تتعرض المجموعة  لبنوك"(.أسـعار الفائدة المعروضـة فيا بين ا

أسـاليب بشـأن توقيت والتيقن عدم أوجه هناك توجد التي سـيتم اسـتبدالها أو إصـالحها كجزء من هذه المبادرات على مسـتوى السـوق. 
 ا المجموعة.طرق االنتقال في بعض الواليات القضائية التي تعمل فيه

 
. أنشـأت المجموعة التغطيةبين البنوك على إدارة المخاطر ومحاسـبة فيما المعروضـة  أسـعار الفائدةتتوقع المجموعة أن يؤثر إصـالح 

مجموعة بمراقبة وإدارة التابعة للألي من عقودها التي يمكن أن تتأثر. تقوم لجنة إدارة المخاطر بالنسبة االنتقال عملية إلدارة  اً مشروع
المدى الذي يشير إليه أسعار الفائدة المعروض فيما بين البنوك تقييم اللجنة  انتقال المجموعة إلى المعدالت البديلة.لعملية هذا المشروع 

عقود ســتحتاج إلى تعديل نتيجة إلصــالح أســعار الفائدة المعروضــة فيما بين البنوك وكيفية إدارة  للتدفقات النقدية، وما إذا كانت هذه ال
تقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس إدارة   بشــأن إصــالح أســعار الفائدة المعروضــة فيما بين البنوك مع األطراف األخرى. المراســالت
مخاطر  بشـأن دارة اإلقدم تقارير دورية إلى تخرى حسـب الحاجة. وتتعاون مع وظائف األعمال األعلى أسـاس ربع سـنوي المجموعة 

 المعروضة فيما بين البنوك.إصالح أسعار الفائدة الناتجة عن أسعار الفائدة والمخاطر 
 

ــعار  ــروع بإدارتها ومراقبتها عن كثب. الفائدة المعروضــة فيما بين يعرض إصــالح أس البنوك المجموعة لمخاطر مختلفة، يقوم المش
 :مل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر ما يليوتش
 
 تعديالت المطلوبةنتيجة للفي السوق األخرى مع العمالء واألطراف التي تم إجراؤها عن المناقشات الناتجة إجراء تقييم للمخاطر  -

 بين البنوكفيما المعروضة الفائدة الحالية الالزمة لتنفيذ إصالح أسعار  إدخالها على العقود 

بين البنوك  المعروضــة فيما المخاطر المالية التي يتعرض لها البنك وعمالئه نتيجة تعطل األســواق بســبب إصــالح أســعار الفائدة  -
 مما أدى إلى حدوث خسائر مالية
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 الخليج الدولي ش.م.ب. بنك 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر - 29
 

 )تتمة(   مخاطر السوق    29-2
 
 )تتمة( مخاطر السوق المرتبطة بالمتاجرة         (أ
 

 )تتمة( المرتبطة بهإدارة إصالح معيار سعر الفائدة ونظرة عامة على المخاطر 

الفائدة المعروضـة فيما بين  عن احتمال عدم توفر معلومات عن السـوق إذا انخفضـت السـيولة في أسـعار الناتجة مخاطر التسـعير  -
 للرصدسائلة وغير قابلة الخالية من المخاطر غير  سعاراأل، وكانت البنوك

ــغيلية  - ــة بالمجموعة، وكذلك على التي طرأت عن التغيرات  الناتجةالمخاطر التشــ أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصــ
 بين البنوكالفائدة المعروضة فيما توقف توفر أسعار ما تعطل المدفوعات إذا مخاطر 

ــلت عالقات  - ــبية إذا فشــ ــة بالالمخاطر المحاســ تتحول  مجموعة ومن التقلبات غير التمثيلية في بيان الدخل حيث التغطية الخاصــ
 األدوات المالية إلى معدالت خالية من المخاطر

 

 المشتقات المالية 
بعض خيارات  حالياً بمراجعة عقودها الموحدة في ضوء إصالح أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك وتخطط تعديل   ISDAتقوم  

لتشنل  للنةد  لحتتاطيا  للت  ملن  طبناهاط لى  للتدف  للالم  لنض  سعنضطا للئطما    2006لسنة     ISDAاألسـعار العائمة في تعريفات 

لتضام  لتتاطياط  ألعنضطا للئطما  لللضرضةن  مالط نا  للنةد   مىحهط    ISDAضم  لللتدفع سن طةشنر للرماسنا  لللضرضةن  مالط نا  للنةد    

ISDA    لتشننل  لتسنناا  للتضام ا لللتضا   اطياط  ألعننضطا للئطما  لللضرضةنن  مالط نا  للنةد   لتت، كلط سن هةط  نرضطدكدح  2006لسننة

للتهانا ننطلنرضطدكدإ ا ل ط   تنطلانط  لللجلدلن  ضتزم طض م  لللضنطم ا لللشننننتهن  للت  سقنرمنا فنن  طنطام  لللىح  لألعننننضنطا للضنطملن  خانطالا 

سمضنط  ضا ل طهارا هه  للطب  ن  ل  عنتىتزم لألخرى للتطنض  ل كطنا لأليرلف مط ا ضمرلفن  ، ضفا لحنتاطء مة ضةنض  م  يناهت  للةاطما  

 جاما  لتتاطيا  ثةطم  نشأن ا الج نةد   نشن   سض كطن هةط  سيرلف سخرى ل  طتهاا نطلنرضطدكدإ، مإن لللجلدل  عتتئطضض مضا

 
يوضـح الجدول أدناه تعرض المجموعة في نهاية العام ألسـعار كبيرة معروضـة بين البنوك خاضـعة لإلصـالح والتي لم تنتقل بعد إلى  

بين البنوك، وبالتالي سـتنتقل في فيما المعروضـة الفائدة معدالت خالية من المخاطر. سـتظل هذه التعرضـات قائمة حتى تتوقف أسـعار 
 (.والتي ستنتهي قبل أن يكون االنتقال مطلوباً  تعرضا أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك المستقبل )يستبعد الجدول

 

 

األصول المالية غير  
القيمة  –المشتقة 

 الدفترية

الخصوم المالية غير  
القيمة  –المشتقة 

 الدفترية
القيمة االفتراضية 

 تقات  شللم

 
 مليون دوالر 
 أمريكي 

 مليون دوالر 
 أمريكي 

 مليون دوالر 
 أمريكي 

    2020ديسمبر  31في 

    
 14,6 - - أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك 

 12680,3 1175,6 2096,2 ليبور 
 مطابقة مقايضات أسعار ليبور  

 118,2 - - )إلى أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك( 
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 الخليج الدولي ش.م.ب. بنك 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر - 29
 

 )تتمة(   مخاطر السوق    29-2
 

 محاسبة التغطية 
بين فيما كجزء من المشـروع الشـامل لتحقيق إصـالح أسـعار الفائدة المعروضـة  دقة بمجموعة  بالالتغطية الخاصـة  نشـطة ألالمحدد  يتم إدارة التأثير  

ــة بها التدفقات النقدية  قامت المجموعة بتقييم إلى مدى تخضــع عالقات تغطية .  بنوكال ــعار الفائدة إصــالح  ألوجه عدم التيقن الناتج عن الخاص أس
الفائدة المعروضــة فيما أســعار يتم ربطها بللمجموعة  مغطاة واألدوات المغطاة  الال تزال البنود  . 2020ديســمبر  31المعروضــة فيما بين كما في 

مع بنوك  بين الألسـعار فائدة المعروضـة فيما تتبادل التدفقات النقدية  يتم  ض هذه األسـعار المرجعية كل يوم، ووتعر . بالدوالر األمريكي  بين البنوك
 كالمعتاد.األخرى األطراف 

 

ً 2019يوليو  شـهر . في 2019سـنة تغيرت منهجية حسـاب يوريبور خالل   فيما يتعلق  ، منحت هيئة الخدمات المالية واألسـواق البلجيكية ترخيصـا
للمشـاركين في السـوق بمواصـلة اسـتخدام يوريبور للعقود الحالية والجديدة على حد ذلك  يسـمح   يوريبور بموجب الئحة معايير االتحاد األوروبي.ب

 مرجعي في المستقبل المنظور.قائمة كسعر ء، وتتوقع المجموعة أن تستمر يوريبور سوا
 

بين البنوك، فإن المجموعة فيما المعروضــة  الفائدة  إصــالح األســعار نتيجة ألوجه عدم التيقن الناتجة عن بشــكل مباشــر التغطية  إذا تأثرت عالقة 
ً الفائدة المعروـضة فيما  لم يتغير كنتيجة إلـصالح أـسعار    المرجعيأن ـسعر الفائدة  تفترض لهذا الغرض   لإلعفاءات المقدمة بموجب   بين البنوك وفقا

 .8-3اإليضاح رقم كما هو موضح  1بين البنوك المرحلة فيما المعروضة الفائدة إصالح أسعار 
 

بين البنوك فيما المعروضـة  أسـعار الفائدة  لمقايضـات أسـعار الفائدة في عالقات التحوط التي سـتتأثر بإصـالح  االفتراضـية ناه المبالغ  يقدم الجدول أد
ــعار مع انتقال األدوات المالية إلى   ــتحقاق. توفر أس ــط االس ــب متوس ــتقات المالية المغطاة  دوات  األخالية من المخاطر حس لمدى تقريباً  تقديراً المش

 .التغطيةالتعرض للمخاطر التي تديرها المجموعة من خالل عالقات 

  
القيمة االفتراضية 

 للمشتقات  
 متوسط االستحقاق 

 )بالسنوات(

  
 مليون دوالر 
 أمريكي 

 مليون دوالر 
 أمريكي 

    2020ديسمبر  31في 
    

 4,0 14,6  المعروضة فيما بين البنوك أسعار الفائدة 

 3,9 2804,0  ليبور 
 3,5 40  مطابقة مقايضات أسعار ليبور )إلى أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك(

 

 -كانت كما يلي: 35يضاح رقم اإلالقيمة المعرضة للمخاطر لمراكز المتاجرة للمجموعة كما حسبت تمشياً مع األسس المبينة في 
 

 2020 2019 

 

 المتوسط  2020/ 31/12
الحد  

 علىاأل
الحد  
 المتوسط  31/12/2019 دنىاأل

الحد  
 على األ

الحد  
 دنى األ

 مليون  
 دوالر 

 مريكيأ

مليون  
دوالر 

 مريكيأ

مليون  
دوالر 

 مريكيأ

مليون  
دوالر 

 مريكيأ

 مليون  
 دوالر  

 مريكي أ

مليون  
دوالر  

 مريكي أ

مليون  
دوالر  
 أمريكي 

مليون  
دوالر  
 أمريكي 

 2,2 5,0 3,8 2,7 2,5 5,8 4,6 2,9 مجموع القيمة المعرضة للمخاطر 

مجموع القيمة المعرضــــة للمخاطر 
 6,5 12,5 10,3 8,0 4,3 8,2 7,2 4,3 تحت الضغوط والغير موزعة 

 

  مخاطر السوق غير المرتبطة بالمتاجرة (ب
للمجموعة نتيجة لعدم التوافق في إعادة تسعير األصول والخصوم ذات الحساسية األساسية معدالت الفائدة في الميزانية العمومية  هيكل مخاطر ينشأ 

ــتخدام نماذج لتقييم ألمعدالت الفائدة المتعلقة بهذه امخاطر دار  تلمعدالت الفائدة.   صــول والخصــوم من خالل حدود القيمة المعرضــة للمخاطر وباس
عرض إعادة تسـعير أصـول وخصـوم المجموعة وحسـاسـية معدل الفائدة  32 رقم  ضـاحياإليرادات للتغيرات في معدالت الفائدة. يبين إلحسـاسـية ا

ــول  ــة المجموعة هي التوفيق ما بين األصـ ــياسـ ــرف األجنبي. بوجه عام، إن سـ المتعلقة بها. ال تحتفظ المجموعة بمراكز مالية مهمة مفتوحة للصـ
ــت ــوم المالية في نفس العملة أو تخفيف مخاطر العملة من خالل اسـ ــيل المراكز المالية الهامة المفتوحة لعقود والخصـ ــات العملة. تفاصـ خدام مقايضـ

الدخل المحتســبة بالقيمة العادلة في ســتثمارات حقوق الملكية  التســجل الحركات في القيمة العادلة   .5-33 رقم  يضــاحاإلالصــرف األجنبي مبينة في 
بالمائة في أسـعار السـوق السـتثمارات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة   5,0، سـيؤدي التغير بنسـبة 2020ديسـمبر  31الشـامل اآلخر كما في 

 ميلون دوالر أمريكي(. 7,3: 2019ميلون دوالر أمريكي ) 7,7من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى زيادة/ نقصان في حقوق المالية بنحو 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر )تتمة( - 29
 

 )تتمة( مخاطر السوق   29-2
 

 مخاطر السوق غير المرتبطة بالمتاجرة (ب 

ية المتعلقة باألنـشطة غير المرتبطة بالمتاجرة التي  وق الرئيـس المجموعة تنفيذها والمخاطر المرتبطة بهذه األنـشطة  تقومإن مخاطر الـس
 وأنواع األدوات والمشتقات المالية المستخدمة إلدارة وتخفيف هذه المخاطر ملخصة كما يلي:

 

 النشــــاط   الخـــطر   طرق تخفيـــف الخـــطر 

     

معدالت فائدة ذات استالم مقايضات 
 ثابتة 

اض    ة نتيجـة انخـف ل من الربحـي تقـل
 في معدالت الفائدة القصيرة األجل

إدارة العوائــد من األصـــــول ذات المعــدالت  
 المتغيرة الممولة بواسطة رأسمال المساهمين

     
ــات دفع  ايضـــ دة  ذات مـق اـئ دالت ـف مـع
 ثابتة

زيـــادة معـــدالت الفـــائـــدة  تـــأثـير  
 القصيرة األجل

األصول ذات المعدالت الثابتة الممولة من قبل   
 الخصوم ذات المعدالت العائمة

     
دوالر األمريكي    مقايضات العملة  ادة قوة اـل أثير زـي ـت

 العمالت األخرىمقابل 
 االستثمار في أصول مقيمة بعمالت أجنبية 

     
عقود وعقود العمالت األجنبية اآلجلة 

 المشتراة خيارات العمالت
دوالر األمريكي    ادة قوة اـل أثير زـي ـت

 العمالت األخرى مقابل
 األرباح المحصلة من عقود الصرف األجنبي 

 

 مخاطر السيولة   29-3

ــول على األموال الالزمة للوفاء بالتزامات المجموعة  ــيولة هي مخاطر عدم القدرة على الحصـ يحين  عند في موعدها مخاطر السـ

   .موعد استحقاقها 

ــيولة  ــات إدارة مخاطر السـ ــياسـ ــممت سـ ــمانصـ توفير األموال في جميع األوقات للوفاء بمتطلبات التمويل الالزمة لعمليات  لضـ

ة  ف الصعبة. أما في األوضاع العادية فتهدف هذه السياسات إلى ضمان توفير األموال الكافية ليس لمقابلالمجموعة حتى في الظرو
تســهيل فرص التوســع في األعمال. ويجري تحقيق هذه األهداف من خالل اســتخدام مجموعة من لااللتزامات الجارية فحســب بل 

الـضوابط التي تكفل للمجموعة تدبير التمويل دون التعرض اللتزامات من ـشأنها زيادة التكاليف الناتجة عن تـسييل األموال أو تقديم 
من الضـــوابط تهدف في األمد القصـــير إلى تحقيق التوازن   أســـعار أعلى من أجل الحصـــول على الودائع. تطبق المجموعة عدداً 

المطلوب في التدفقات النقدية المـستقبلية المتعلقة باـستحقاق األـصول والخـصوم. وتوفر ـضوابط الـسيولة كذلك فرـصة االحتفاظ بقدر 
 االستحقاق والجهات المودعة. كاٍف من األصول السائلة والجاهزة للتسييل عالوة على قاعدة من الودائع المتنوعة من حيث آجال 

تتم إدارة الســيولة وتوفير األموال باألســاس في مؤســســات موزعة في عدة مناطق جغرافية للمجموعة ضــمن الحدود الموضــوعة 
والمقرة من قبل مجلس اإلدارة. إن هذه الحدود تأخذ في االعتبار عمق وســيولة الســوق الذي تعمل فيه المؤســســات. إن الســياســة  

   رافية مكتفية ذاتياً فيما يتعلق بتمويل عملياتها الخاصة.غمجموعة هي أن تكون كل مؤسسة ج العامة لل

 سياسات المجموعة إلدارة السيولة تتضمن اآلتي:

 ؛الظروف الصعبة( مستوى األصول السائلة والمتوفرة في 2)، وةبل الحدود المقرالتدفقات النقدية التعاقدية مقا مراقبة ( 1) -

 ؛معدالت سيولة الميزانية العموميةمراقبة  -

 ؛درا مصمن الحصول على التمويل من مجموعة متنوعة من المراقبة مصادر التمويل وذلك للتأكد  -

 ؛أفرادمراقبة تركيزات المودعين لكي يتم تجنب االعتماد المفرط على مودعين  -

 ؛ لى مستوى مرض ٍ لتمويالت األجلع ظا فالح  -

 ؛ وعلى ترتيبات تمويل احتياطية مناسبة ظفا الح  -
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 )تتمة( إدارة المخاطر - 29
 

 )تتمة( السيولةمخاطر    29-3

الظروف الصعبة وتصف الحلول المبكرة في مؤشرات الهذه الخطط تحدد على خطط السيولة وخطط التمويل الطارئة.  الحفاظ -
ن تؤخذ في الحاالت االعتيادية واألزمات األخرى بينما تقلل من األثر العكسي على عمليات المجموعة في المدى أالتي يجب 
 الطويل.

المـستحقة في المدى القـصير. يتم مراقبة مواعيد اـستحقاق التدفقات النقدية المـستقبلية  خـصومالمجموعة بوـضع حدود تقيد حجم القامت 
تتم مراقبة التدفقات النقدية مقابل الحدود المطبقة على كل  مقابل الحدود المقرة بشـكل يومي عن طريق عملية مسـتقلة إلدارة المخاطر.

ــافي التدفقات النقدية  30على مدى فترة ة اليومية والمتراكمة التي حدثت من التدفقات النقدي ــيولة بأن صـ ــمن حدود السـ إلى  يوماً. تضـ
يوماً ال يزيد عن المستوى المطلوب من الموارد السائلة. تحليل التدفقات النقدية تتم مراقبته بشكل أسبوعي  30فترة مدى  على الخارج 

 والخصوم.من قبل لجنة األصول 

تشــكل ودائع العمالء جزءاً هاماً من تمويل المجموعة. تعطي المجموعة اهتماماً كبيراً للمحافظة على اســتقرار كل من ودائع العمالء 
 على الثقة في القوة المالية والشفافية الحالية للمجموعة. الحفاظوودائع البنوك. إن استقرار الودائع يعتمد على 

 
على النحو المنصــوص عليه من قبل الجهة التنظيمية   3وفقاً التفاقية بازل الســيولة نســبة عة االمتثال لمتطلبات يتطلب من المجموكما 

. تتعلق هذه المتطلبات بالحفاظ على نســبة تغطية 2019، والتي أصــبحت نافذة خالل ســنة  ، مصــرف البحرين المركزيا الخاصــة به
. يتم احتسـاب  2020ديسـمبر  31لغاية  %80والذي تم تخفيضـه إلى  ل المسـتقرالتموينسـبة صـافي وكحد أنى  %100السـيولة بنسـبة 

يوماً التقويمية  30نســبة تغطية الســيولة كنســبة من مخزونها من األصــول الســائلة عالية الجودة وصــافي التدفقات الخارجة على مدى 
 31" إلى "التمويل المـستقر المطلوب". كما في المتوفر التالية. ويتم احتـساب ـصافي نـسبة التمويل المـستقر كنـسبة من "التمويل المـستقر

ديـسمبر  31)على التوالي  %156,0و  %155,2، بلغت نـسبة تغطية الـسيولة للمجموعة ونـسبة ـصافي التمويل المـستقر 2020ديـسمبر 
 (.على التوالي %163,3و 163,8%: 2019

 
حسب درجات )سندات دين(  األوراق المالية االستثمارية. يتم تحليل 31 رقم يضاحاإلصول وللخصوم مبينة في لألمواعيد االستحقاق 

 .1-29يضاح رقم اإلالتصنيف في 
 

 مخاطر التشغيل 29-4

جراءات، وتعطل إلمخاطر التشــــغيل هي مخاطر الخســــارة غير المتوقعة الناتجة عن عدم كفاءة أو اخفاق أنظمة الرقابة الداخلية أو ا
، واألخطاء البـشرية، واألخطاء اإلدارية أو عدم كفاية باإلرـشاداتاألجهزة، واالحتيال، واالـضطراب في ـسير األعمال، وعدم االلتزام 

 الموظفين.

ــغتم تطوير هيكل وطريقة  ــغيل المتعددة. في الوقت الذي ال يمكن فيه الحيلولة دون وقوع مخاطر التشـ ــبط مخاطر التشـ يل تحديد وضـ
ــوابط وأنظمة وأكلية، إال  ــبة وضـ جراءات وأشـــخاص أكفاء متدربين في  إنه يمكن إدارتها وتخفيفها عن طريق وجود بنية تحتية مناسـ

ــتقل ومنتظم للبيئة الرقابية لجميع مناطق المخاطر   ــام وإدارات المجموعة. وهناك إدارة قوية للتدقيق الداخلي تقوم بتقييم مسـ جميع أقسـ
 المختلفة. الطوارئالعمليات في حاالت  الطوارئ لدعمالتي تم تحديدها. وتتوفر أيضاً ترتيبات مختبرة جيداً لسيناريوهات 

 
 إدارة رأس المال 29-5

يقوم مـصرف البحرين المركزي، الجهة التنظيمية الرئيـسية للمجموعة، بوـضع ومراقبة متطلبات رأس المال للمجموعة بـشكل اجمالي.  
   من قبل الجهات التنظيمية المحلية.المباشر المستقلة لإلشراف الشركة األم وعملياتها المصرفية تخضع 

ــار إليه بالتفصــيل في كما ي ــب   اعتمدت المجموعة، 36رقم  يضــاحاإلش   2015يناير  1من  بدءاً  3بازل إطار مالءة رأس المال حس
   مصرف البحرين المركزي.حسبما يقتضيه 



50 
 

 

 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر - 29
 

 إدارة رأس المال   29-5

المحدد إلجمالي  حد أدنى نسبة  عند تطبيق متطلبات رأس المال الحالية، يتطلب مصرف البحرين المركزي من المجموعة الحفاظ على 
فيما يخص  بالمائة 12,5  المركزي نســـبةصـــول الموزونة بالمخاطر. يفرض مصـــرف البحرين ألجمالي اإلى التنظيمي إرأس المال 

المفروضــة من قبل لجنة بازل لمراقبة البنوك. تقوم المجموعة بحســاب  أدنى للنســبةكحد  لمائةبا  8صــول مقارنة مع  ألنســبة مخاطر ا
غراض مخاطر السـوق العامة في محافظها التجارية باسـتخدام نموذج القيمة المعرضـة للخطر وتسـتخدم كذلك ألمتطلبات رأس المال 

ر الموزونة لالئتمان والســـوق المحددة. تحتســـب مخاطر  النموذج الموصـــى به من قبل مصـــرف البحرين المركزي لتحديد المخاط
ــغيل وفقاً لمنهجية  ــاب متطلبات رأس المال التنظيمي بتطبيق نطاق معامالت بيتا المحدد من قبل الموحدةالتشـ . تقوم المجموعة باحتسـ

للثالث ســـــنوات الـمالـية  على مـعدل إجـمالي إيرادات المجموعة بالـمائة 18إلى  12مصـــــرف البحرين المركزي، والذي يتراوح بين 
 .محددة مسبقاً الماضية لكل وحدة أعمال 

 -لى فئتين:إيمكن أن يحلل رأس المال التنظيمي للمجموعة 

منه أرباح  ليستثنيتعديل رباح المستبقاة واالحتياطيات بعد الألالفئة األولى: تشمل رأس المال الصادر وعالوة رأس المال وا -
  التدفق النقدي. اتتغطيمخاطر معامالت مشتقات لعادة القياس بالقيمة العادلة الناتجة عن إإعادة التقييم وخسائر 

بعد  ،2والمرحلة    1للقروض والسلفيات للمرحلة   ثانوية ألجل مؤهلة ومخصصات انخفاض القيمة  قروضاً   تشملالفئة الثانية:   -
  .المطبقة السقفاالستقطاعات وحدود 

المركزي حدوداً مختلفة على عناـصر قاعدة رأس المال التنظيمي بما في ذلك مـساهمات األوراق المالية  يطبق مـصرف البحرين 
 مقابل الحد األدنى لمجموع نسب رأس المال. 2ورأس المال المؤهل فئة  1فئة المستحدثة من رأس المال 

ــول  ــنيف مخاطر المجموعة إما كمخاطر المتاجرة أو كمخاطر العمليات البنكية، وتحدد مخاطر األصـ حســـب المرجحة يتم تصـ
  غير مضمنة في الميزانية العمومية.التعرضات مرتبطة باألصول والمختلفة المخاطر المتطلبات محددة لتعكس مستويات 

رأس مال قوية لحماية المسـتثمرين والدائنين، ولنيل ثقة السـوق ومسـاندة تقوم سـياسـة المجموعة على أسـاس الحفاظ على قاعدة 
ثر مســتوى رأس المال على مردود المســتثمرين وكذلك الحفاظ على توازن بين  أالتطورات التجارية المســتقبلية. لم يغفل البنك 

تدير  من جراء الحفاظ على رأسـمال قوي. مان األالمردود العالي الممكن تحقيقه مع زيادة نسـبة الخصـوم لرأس المال والمزايا و
خذ في االعتبار الظروف االقتصـــادية وخططها االســـتراتيجية. يمكن ألتعديالت عليه مع ا المال بإجراءرأس  هيكلالمجموعة 

  سهم جديدة.أرباح وإصدار األرأس المال من خالل توزيع هيكل تعديل 

ديـسمبر   31فيقامت المجموعة وكل من وحداتها المـستقلة بااللتزام بكل متطلبات رأس المال الخارجية خالل الـسنتين المنتهيتين 
 .  2019ديسمبر  31و 2020

ديســـمبر  31و 2020ديســـمبر  31في  تينالمنتهي تينإدارة المجموعة لرأس المال خالل الســـنجوهري على ر يتغيلم يطرأ أي 
2019.   

 .36يضاح رقم اإلكما هو مبين في  رأس المالتم احتساب المالءة 
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  التوزيع الجغرافي لمخاطر األصول - 30
31/12/2019 31/12/2020  

            
  الودائع          
  واتفاقيات            
  عكس           
    إعادة الشراء      بنود     
  واالصول      محتملة    
  السائلة   األوراق  القروض   مرتبطة     

  األخرى  المالية  والسلفيات   باالئتمان  المجموع  المجموع 

  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر 
  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي 

            

 دول مجلس التعاون             
 الخليجي  3983,3  3618,4  10160,4  4636,5  22398,6  20715,4

 الدول األخرى في            
 الشرق األوسط             

 وشمال أفريقيا   0,1  -  105,4  24,4  129,9  1,6
 أوروبا  8014,3  281,0  -  146,7  8442,0  10171,4
 أمريكا الشمالية  1285,4  439,5  153,7  290,9  2169,5  2705,4
 آسيا 412,2  254,9  14,0  69,9  751,0  800,8

            

34394,6  33891,0  5168,4  10433,5  4593,8  13695,3  

 
: 2019) بالمائة 61,8في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى طراف األعمالء وال، بلغ تمركز المخاطر على 2020ديسمبر   31في 

  المصــرفية. تعكس محفظة مخاطر األصــول تركيز اســتراتيجية المجموعة على األنشــطة األصــول ( من إجمالي مخاطربالمائة 60,3
 في دول مجلس التعاون الخليجي. بالجملة

أوروبا بشـكل أسـاسـي من الموجودة في  واألصـول السـائلة األخرى اتفاقيات إعادة الشـراءعكس  ولدى البنوك تتألف تعرضـات الودائع 
 .سويسراو وهولنداالمتحدة المملكة  تعرضات لمؤسسات مالية في

 وأدوات الصرف األجنبي.شتقة لألدوات المالية المتحليالً  33رقم يضاح اإليوضح 
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  ستحقاق األصول والخصوماتوزيع  - 31

 -المبني على تواريخ االستحقاق التعاقدية على النحو التالي:وحقوق الملكية ستحقاق األصول والخصوم اكان توزيع 

 المجموع
سنوات   5أكثر من 

 وأخرى
 السنتين

 5و  4
 السنتين

 3و  2
 شهور   4

 إلى سنة 
 خالل 

  شهور  3 

  مليون دوالر مليون دوالر مليون دوالر مليون دوالر مليون دوالر مليون دوالر
  أمريكي أمريكي أمريكي أمريكي أمريكي أمريكي

       
 2020ديسمبر   31في       

 نقد وأصول سائلة أخرى  6571,9 - - - - 6571,9
 أوراق مالية مشتراة       
 بموجب اتفاقيات إعادة        

 بيع ال 740,0 430,0 - - - 1170,0
 لدى البنوكودائع  4344,3 1239,5 367,8 1,8 - 5953,4
 أوراق مالية متداولة - - - - 107,0 107,0
 أوراق مالية استثمارية 125,0 67,6 847,2 658,9 2788,1 4486,8
 قروض وسلفيات 4529,1 1720,2 1945,0 1396,4 842,8 10433,5
 أصول أخرى 467,6 36,1 28,6 18,3 276,9 827,5

       

 مجموع األصول 16777,9 3493,4 3188,6 2075,4 4,014,8 29550,1

       
 ودائع  17821,3 2,373,0 92,2 - - 20286,5

 أوراق مالية مباعة        
 بموجب اتفاقيات إعادة       

 الشراء 175,2 - - - - 175,2
 خصوم أخرى 618,0 44,3 43,6 27,8 417,3 1151,0
 تمويل ألجل 4,2 1329,7 1881,4 1435,1 274,5 4924,9
 حقوق الملكية - - - - 3012,5 3012,5

       

 الملكية إجمالي الخصوم وحقوق  18618,7 3747,0 2017,2 1462,9 3704,3 29550,1

       
 2019ديسمبر   31في       

 مجموع األصول  18585,1 3155,8 2282,5 1905,8 4312,5 30241,7

       

 الخصوم وحقوق الملكية إجمالي  20800,7 2585,4 2759,2 202,1 3894,3 30241,7

 
للودائع المشار   الفعليستحقاق  االعتبار االستحقاق األصول والخصوم مبني على ترتيبات السداد التعاقدية، ولذلك لم يؤخذ في  اإن توزيع  

ستحقاق األصل وااللتزام المتفق عليها اليه في سجالت الودائع المحتفظ بها لدى المجموعة. مراقبة السيولة الرسمية تقوم على تواريخ إ
 تعاقدياً.
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 )تتمة( ستحقاق األصول والخصوماتوزيع  - 31

   5أكثر من 
 سنوات وأخرى  

 السنتين
 5و 4

 السنتين
 3و 2

 شهور  4
 إلى سنة

 خالل  
  شهور  3

  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر 
  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي 

      

 2020ديسمبر  31في      

   الودائع  17850,7 2411,0 92,4 - -

 أوراق مالية مباعة بموجب     

 اتفاقيات إعادة الشراء  175,2 3,1 - - -

 تمويل ألجل 4,5 1419,5 2008,5 1532,1 293,0

 األدوات المالية المشتقة:      

 تعاقدية مبالغ الذمم الدائنة ال - 6,5 135,0 326,2 226,7 292,6

 مبالغ الذمم المدينة التعاقدية  - ( 40,3) ( 94,5) ( 127,3) ( 51,1) ( 95,6)
      

      
 إجمالي الخصوم المالية غير المخصومة  17996,6 3874,1 2299,8 1707,7 490,0

      
      

 2019ديسمبر  31في      

 ودائع ال 20137,1 2269,4 6,9 14,3 -

 أوراق مالية مباعة بموجب     

 اتفاقيات إعادة الشراء  365,1 384,8 - - -

 تمويل ألجل 107,2 196,5 3025,6 188,8 351,9

 األدوات المالية المشتقة      

 تعاقدية  مبالغ الذمم الدائنة ال - 52,4 144,1 487,7 209,1 247,5

 مبالغ الذمم المدينة التعاقدية  - (130,8) (183,4) (536,1) (175,1) (189,1)
      

     
 

 إجمالي الخصوم المالية غير المخصومة  20531,0 2811,4 2984,1 237,1 410,3

 
التدفقات النقدية على  جميع في بيان المركز المالي الموحد ألنها تتضمنالقيم الدفترية األرقام في الجدول أعاله ال تتفق مباشرة مع 

ومدفوعات الفوائد  اتومدفوعات الفوائد. الكوبون يةالمستقبل اتكوبونالأساس غير مخصوم لكل من أصل المبلغ وتلك المرتبطة ب
 للفترات التي لم يتم تعيين معدل الفائدة لها تم احتسابها على أساس المعدالت اآلجلة السائدة في تاريخ الميزانية العمومية. 

 .3-33يضاح رقم اإلالمشتقة والصرف األجنبي المبني على القيمة النظرية مبينة في المالية تحليل استحقاق األدوات 
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 -كان توزيع إعادة التسعير لمختلف فئات األصول والخصوم على النحو التالي:

 المجموع 

حسابات  
ليس عليها  

 فوائد
 أكثر

 مـن سنة
 الشهور 

 12إلى  7
 الشهور 

 6إلى  4
 خالل 
  شهور  3

  مليون دوالر  مليون دوالر   مليون دوالر  مليون دوالر   مليون دوالر  مليون دوالر 
  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي 

       
 2020ديسمبر  31في       

 نقد وأصول سائلة أخرى 6561,1 - - - 10,8 6571,9

 أوراق مالية مشتراة بموجب       

 اتفاقيات إعادة البيع  740,0 430,0 - - - 1170,0

 لدى البنوك ودائع  4713,9 911,3 328,2 - - 5953,4

 أوراق مالية متداولة  - - - - 107,0 107,0

 استثماريةأوراق مالية        

 المعدل الثابت   - 40,0 - 37,4 683,5 - 760,9

 المعدل العائم   - 3416,2 155,9 - - - 3572,1

 أسهم حقوق ملكية    - - - - - 153,8 153,8

 قروض وسلفيات  8848,4 1548,5 36,6 - - 10433,5

 أخرىأصول   - - - - 827,5 827,5
       

 مجموع األصول   24319,6 3045,7 402,2 683,5 1099,1 29550,1

       

 ودائع   18900,3 1229,7 79,4 77,1 - 20286,5
 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات       

 إعادة الشراء  175,2 - - - - 175,2
 خصوم أخرى  - - - - 1151,0 1151,0
 تمويل ألجل 4924,9 - - - - 4924,9
 حقوق الملكية  - - - - 3012,5 3012,5

       

 مجموع الخصوم وحقوق الملكية 24000,4 1229,7 79,4 77,1 4163,5 29550,1

       

 لمعدالت الفائدة  فجوة االستجابة 319,2 1816,0 322,8 606,4 ( 3064,4) -
       
       

 لالستجابةالفجوة المتراكمة       
 لمعدالت الفائدة  319,2 2135,2 2458,0 3064,4 - -

       

 2019ديسمبر  31في       
 الفجوة المتراكمة لالستجابة      
 لمعدالت الفائدة  798,5 1804,9 2340,8 3033,4 - -
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منت مشـــتقات إإن توزيــع  عـــادة التســعير مبنـــيف علــى الفتـــرة المتبقيــة حتـــى التــاريخ التـــالي إلعــادة تســـعير الفوائــد. ضـــ 
والخصـــوم لتغطيـــة مخـــاطر التزامـــات معـــدالت الفائـــدة فـــي األدوات الماليـــة التـــي اســـتخدمت ألغـــراض إدارة األصـــول 

ــتم تصــنيف مخصـصـ  ــا. ي ــة به ــاة المتعلق ــعير األصــول والخصــوم المغط ــادة تس ــع إع ــة توزي ــتثمارات األوراق المالي ات اس
 الفوائد.تحتسب عليها كبنود ال  2 والمرحلة 1المرحلة في قروض مخصصات الو

يعـــاد تســـعير معظـــم أصـــول وخصـــوم المجموعـــة خـــالل ســـنة واحـــدة، لـــذلك يظـــل التعـــرض لمخـــاطر أســـعار الفائـــدة 
محــدوداً. إن خطــر معــدالت الفائــدة الرئيســي لفتــرة مــا بعــد ســنة واحــدة كمــا هــو مبــين فــي توزيــع إعــادة تســعير األصــول 

يــة حكوميـــة ذات أســـعار فائـــدة ثابتـــة. اســـتثمار صـــافي رأس المــال المتـــاح للمجموعـــة فـــي أوراق مال والخصــوم، يمثـــل
ــدة  ــعار الفائ ــة أس ــود مبادل ــة وعق ــدة الثابت ــة ذات الفائ ــذه األوراق المالي ــدل له ــغ األجــل المع ــد بل ــي وق ــمبر  31ف  2020ديس

ــبة  ــر فــي العائــد . 3,77نس ــاتج عــن التغي ــة المحفظــة الن ــوي التقريبــي فــي قيم ــر النســبي المئ ــل المعــدغل التغي يمثــل األج
ــدار  ــة أســعار ن 100بمق ــود مبادل ــن عق ــدة م ــاس الواح ــة األس ــعر لنقط ــإن قيمــة الس ــداً ف ــر تحدي ــكل أكث ــاس، وبش ــة أس قط

 أمريكي. دوالر 266,000الفائدة ولسندات ذات فائدة ثابتة كان 

ــي  ــاً لوضــع إعــادة التســعير ف ــا 2020ديســمبر  31وفق ــاظ به ــم االحتف ــة ت ــأن األصــول والخصــوم المالي ــراض ب ــى افت ، وعل
ن تتخـــذ المجموعـــة إجـــراءات لتغييـــر التزامـــات معـــدالت الفائـــدة، فإنـــه أحتـــى تـــاريخ اســـتحقاقها أو ســـدادها مـــن غيـــر 

ــينتج عــن  ــادةس ــبة  ةومتواصــل ةفورـيـ  زي ــة 1بنس ــدة  بالمائ ــي أســعار الفائ ــاعف ــي صــافي ا ارتف ــل الضــرائب إلف ــرادات قب ي
ــةوزيـــادة فـــي  ،مليـــون دوالر أمريكـــي 31,9للســـنة التاليـــة بمبلـــغ  ــوق الملكيـ مليـــون دوالر  19,1للمجموعـــة بقيمـــة  حقـ

ــى ــة أمريكــي. يمثــل األثــر عل ــوق الملكي ــة لعــدم  حق ــى المــدة الكامل ــدة عل ــادة فــي أســعار الفائ ــر التراكمــي للزي للمجموعــة األث
 لية المستجابة لمعدالت الفائدة.التوافق في توزيع إعادة تسعير األصول والخصوم الما 

ــي  ــة ف ــة للمجموعــة مبين ــز التجاري ــة المعرضــة للمخــاطر حســب تصــنيف الخطــر للمراك ــم اإلالقيم . مخــاطر 29يضــاح رق
ــة ــتقات التجاري ــأدوات المش ــة ب ــي و الســوق المتعلق ــارة الصــرف األجنب ــربح أو الخس ــن خــالل ال ــة م ــة العادل المصــنفة بالقيم

 .33 رقم يضاحاإلمبينة في 
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ــاء ب ــي للوفـ ــرف األجنبـ ــتقة وأدوات الصـ ــة المشـ ــود األدوات الماليـ ــة عقـ ــتخدم المجموعـ ــق ا تسـ ــا ولتحقيـ ــات عمالئهـ حتياجـ
لتزاماتهــا مــن مخــاطر تقلبــات أســعار الفائــدة وصــرف العمــالت وذلــك كجــزء مــن اإيــرادات مــن المتــاجرة ولتغطيــة 

ــيم أدوات أو  ــة أو قـ ــن قيمـ ــا مـ ــتمد قيمتهـ ــود تسـ ــي عقـ ــة هـ ــتقات الماليـ ــوم. إن أدوات المشـ ــول والخصـ ــاط إدارة األصـ نشـ
مؤشـــرات ماليـــة. وتشـــتمل هـــذه األدوات علـــى عقـــود مســـتقبلية وآجلـــة ومقايضـــات وحقـــوق خيـــار فـــي أســـواق أســـعار 
الفائــدة وصـــرف العمـــالت واألســـهم واالئتمـــان وأســـواق الســـلع. تتعـــرض المشـــتقات الماليـــة والصـــرف األجنبـــي لـــنفس 
ــبة  ــراءات مناسـ ــة إجـ ــدى المجموعـ ــة األخـــرى. لـ ــا األدوات الماليـ ــرض لهـ ــي تتعـ ــوق التـ ــان والسـ ــاطر االئتمـ ــواع مخـ أنـ

ــى  ــد تنشــأ مــن التعــرض لكــل ـمـ  التزاماتهــا معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة للرقابــة عل ن مخــاطر الســوق واالئتمــان التــي ق
 عن معامالتها بالمشتقات المالية وصرف العمالت.

ــراف المتعاقـــدة، إنمــا هـــو معيـــار الإن األصــل ا فتراضـــي المتفــق عليـــه لصــفقات المشـــتقات الماليـــة ال ينتقــل بـــين األـط
راضــي عبــارة عــن المقيـــاس فتالحتســاب المــدفوعات المترتبــة علـــى هــذه الصــفقات. فــي حــين أن األصـــل االيســتخدم 

ــوق وال  ــاً للسـ ــر مقياسـ ــه ال يعتبـ ــي إال أنـ ــرف األجنبـ ــة والصـ ــتقات الماليـ ــواق المشـ ــي أسـ ــفقات فـ ــم الصـ ــتخدم لحجـ المسـ
ــارة عــن تكلفـــة لمخــاطر االئتمــان. إن مقيــاس اال ســتبدال العقــود باألســعار الجاريـــة التزامــات االئتمانيـــة للمجموعــة عـب

ــي الســوق فــي حالــة  ــن الــدفع قبــل التــاريخ الطــرف اآل تعثــرف . وتمثــل مبــالغ مخــاطر المحــدد للتســويةخــر للصــفقة ع
ــوفر أيــة ضــمانات  ــداً قبــل األخــذ فــي الحســبان ت ــر المغطــاة نق ــة مــن الصــفقات غي ــر المحقق ــة غي ــاح اإلجمالي االئتمــان األرب

 تفاقيات لتصفية األرصدة المدينة مع األرصدة الدائنة.اإضافية أو أية 
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طريق التبادل أو التعامل بطريقة مباـشرة "أو تي ـسي" تتعامل المجموعة في كل من أـسواق المـشتقات التي يتم التعامل فيها عن 
(Over the Counter ــة معترف بها كعقود (. يتم انجاز األدوات التي يتم التعامل بها عن طريق التبادل من خالل بورصــ

حول بنود  نيتفاوضا . يتم انجاز عقود )أو تي سي( بين طرفين اتخيارعقود القياسية وتشمل بالدرجة األولى عقوداً مستقبلية و
اـسية والمبلغ االفتراـضي وتاريخ االـستحقاق وحق الممارـسة أينما كان مناـسباً. وعموماً يتم  اتفاقية معينة تـشتمل على األداة األـس

نها تتوافق مع ممارـسات الـسوق االعتيادية.  أتكييف بنود وـشروط هذه المعامالت لتالئم احتياجات عمالء المجموعة بالرغم من 
ــية. يتم اـســ  ــيغة اتفاقية رئيسـ ن الغرض من وجود االتفاقية  إتعمال وثائق متعارف عليها في هذا المجال وعادة ما تكون في صـ

   خر للصفقة عن الدفع.آلالطرف ا تعثرالرئيسية هو توفير الحماية للمجموعة في حالة 

يضـات العملة وحقوق خيارات العملة. تتمثل معامالت الصـرف األجنبي الرئيسـية للبنك في عقود الصـرف األجنبي ألجل ومقا 
عقود الصــرف األجنبي ألجل هي اتفاقيات لشــراء أو بيع كمية معينة من الصــرف األجنبي في تاريخ مســتقبلي معين وبســعر 

نحو متفق عليه. تتضــمن مقايضــة العملة تبادالً أو تبادالً افتراضــياً لمبالغ متســاوية لعملتين والتزاماً بتبادل أســعار الفائدة على 
ــتري حق االختيار،   ــتقبلي معين. حقوق الخيار في العملة توفر للمش دوري حتى يتم إعادة تبادل المبالغ األصــلية في تاريخ مس
دون االلتزام به، إما في شـــراء أو بيع مبلغ محدد من عملة بســـعر صـــرف معين في أو قبل تاريخ مســـتقبلي معين. كتعويض 

   حق الخيار)المحرر( لعمولة في بداية فترة عقد حق الخيار.لتحمله خطر حق االختيار، يستلم بائع 

تتمثل المعامالت الرئيسـية للمشـتقات المتعلقة بسـعر الفائدة للمجموعة في مقايضـات أسـعار الفائدة وعقود السـعر اآلجلة وعقود 
ة والعائمة عن طريق مدفوعات مســتقبلية وحقوق خيار. مقايضــة ســعر الفائدة هي اتفاق بين طرفين لتبادل أســعار الفائدة الثابت

دورية على أســاس مبلغ أصــلي افتراضــي وأســعار الفائدة المحددة في العقد. تتضــمن بعض االتفاقيات المعينة على معامالت 
تفاقية ســعر الفائدة ألجل يتفق  امقايضــة ســعر الفائدة ومقايضــة العملة األجنبية والتي قد تشــمل تبادل المبالغ األصــلية. ضــمن 

الطرفان على تســديد مســتقبلي للفرق بين ســعر متفق عليه وســعر فائدة مســتقبلي مطبق على مبلغ أصــلي افتراضــي لمدة متفق 
عليها. التســـديد الذي عادة ما يتم في بداية فترة العقد هو القيمة الحالية المخصـــومة للمبلغ المفترض دفعه في نهاية الفترة. عقد 

يراد ثابت أو وديعة ألجل  إعر الفائدة المستقبلي هو عقد يتم التعامل فيه عن طريق التبادل لتسليم مبلغ قياسي لورقة مالية ذات س
في تاريخ مســتقبلي معين. حقوق الخيار في أســعار الفائدة والتي تشــمل تغطية الحد األعلى واألدنى وبيع الحد األعلى وشــراء 

فر للمشــتري حق االختيار، دون االلتزام به، إما في شــراء أو بيع أداة مالية ذات ســعر فائدة بقيمة الحد األدنى في آن واحد تو
  معينة أو سعر معين في أو قبل تاريخ مستقبلي معين.

ســهم. يوفر  ألتتمثل المعامالت الرئيســية للمشــتقات المتعلقة باألســهم للمجموعة في عقود خيارات األســهم ووحدات مؤشــرات ا
بـسعر معين في أو  نمؤـشر معيخيار األـسهم للمـشتري حق االختيار، دون االلتزام، إما في ـشراء أو بيع ـسهم معين أو وحدات 

 قبل تاريخ مستقبلي معين. 

التعثر في  االئتمان. توفر مقايضــات  التعثر في ســدادتقوم المجموعة بشــراء وبيع حماية لمخاطر االئتمان من خالل مقايضــات 
أو اإلفالس. وتشــبه في  التعثر في الســداد االئتمان حماية ضــد انخفاض في قيمة أصــل مرجعي نتيجة ألحداث ائتمانية كســداد 

االئتمان مقابل الحصول على مبالغ متعلقة التعثر في سداد تركيبتها عقود الخيار حيث يدفع المشتري عمولة إلى بائع مقايضات 
االئتمان المشــتراة باألســاس لغرض تغطية التعثر في ســداد  نف المجموعة مقايضــات بتذبذب في قيمة األصــل المرجعي. تـصـ 
  مخاطر االئتمان كأدوات مالية مشتقة.
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فتراـضية والمعرـضة لمخاطــــــر االئتمان المتعلقة بمـشتقات عقود الـصرف األجنبي وأـسعار اليلخص الجدول التالي إجمالي المبالغ ا
 :عقود السلعو، الفائدة

المبالغ المعرضة  
  لمخاطر االئتمان

  المجموع
المبالـــغ  
  المتاجرة  تغطية المخاطر  االفتراضيــة

  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر   مليون دوالر 
  أمريكي  أمريكي  أمريكي   أمريكي 

 2020ديسمبر  31في      
 - عقود الصرف األجنبي:     
 ومستقبلية  عقود فورية وآجلة     

 لم تستحق   4200,0 - 4200,0  44,3
 مشتراة عقود خيارات  25,8 - 25,8  -
 مكتتبة عقود خيارات  25,8 - 25,8  -
   -   

44,3  4251,6 - 4251,6  

      
 -عقود أسعار الفائدة:     

 عقود مقايضات أسعار الفائدة   7344,2 11466,9 18811,1  308,6
 عقود مطابقة أسعار العمالت   81,1 - 81,1  9,6
  مستقبليةعقود  - 27,4 27,4  -
 عقود خيارات وتغطية الحد      
 األعلى واألدنى ألسعار         

 الفائدة مشتراة   2148,7 - 2148,7  288,9
 عقود خيارات وتغطية الحد       
 األعلى واألدنى ألسعار الفائدة        
 المكتتبة   2148,7 - 2148,7  -
      

607,1  23217,0 11494,3 11722,7  

      
 -عقود حقوق الملكية والسلع:     

 ومقايضة مشتراة  عقود خيارات  200,8 - 200,8  10,8
 ومقايضة مكتتبة خيارات عقود  200,8 - 200,8  -
      

10,8  401,6 - 401,6  

662,2  27870,2 11494,3 16375,9  

      
      

 2019ديسمبر  31في  18443,9 13495,0 31938,9  561,3
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 تتمة( ) المنتجات توزيع     33-1

 لتزامات على المجموعة.احيث أنها تمثل المكتتبة ئتمان تتعلق بعقود الخيارات اال توجد مخاطر 

المتاجرة المتعلقة بأســعار ســلع  وعقود حقوق الملكية والقيمة المعرضــة لمخاطر الصــرف األجنبي كانت  2020ديســمبر  31 فيكما 
دة  اـئ ة في الجـدول أعالهالالـف على التوالي   مليون دوالر أمريكي 0,1و مليون دوالر أمريكي 0,1و مليون دوالر أمريكي 0,3 محلـل

لمقدار  عن مقــــياسعلى التوالي(. إن القيــــمة المعــــرضة للمــــخاطر عبارة وال شيء   وال شيءمليون دوالر أمريكي  0,3: 2019)
قد تنشـأ إذا تم االحتفاظ بالمواقع بدون تغيير  التي محتملةال للخسـارة بالمائة 99، ويمثل تقديراً موثوقاً بنسـبة التعرض لمخاطر السـوق

من ثني عشـر شـهراً السـابقة الاسـتخدام البيانات التاريخية غير الموزونة لمدة ا أسـاسعلى  مبنيلتقدير يام عمل متتالية. هذا األعشـرة 
 مصفوفة البيانات. مجموعة

 تحليل األطراف المقابلة     33-2
31/12/2019 31/12/2020    

 شركات ال المجموع  المجموع 
المؤسسات  
 المالية

 

  مليون دوالر  دوالر مليون  مليون دوالر  مليون دوالر 
  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي

     

 والتنميةاالقتصادي دول منظمة التعاون  276,1 24,3 300,4 294,6

 دول مجلس التعاون الخليجي  86,4 274,2 360,6 266,6

 دول أخرى 1,2 - 1,2 0,1

     

561,3 662,2 298,5 363,7  

 
 التوزيع حسب االستحقاق    33-3

 المجموع 
 أكثــر من 

 سـنوات  5
 السنتين

 5و 4
 السنتين

 3و 2
 الســنة
 األولـى 

 

  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر 
  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي 

      
 2020 ديسمبر 31في      

 الصرف األجنبيعقود  4251,6 - - - 4251,6

 عقود أسعار الفائدة 7811,4 4496,3 1646,1 9263,2 23217,0

 السلعحقوق الملكية وعقود  23,5 134,8 243,3 - 401,6

      
27870,2 9263,2 1889,4 4631,1 12086,5  

      
 2019ديسمبر  31في  16865,9 2942,7 4765,1 7365,2 31938,9

 
المجموعة المتعلقة بالمشـتقات المالية والصـرف األجنبي الطابع قصـير األجل. تمثل الصـفقات التي تسـتحق لفترة  يغلب على معامالت  

تزيد على ســنة إما صــفقات أبرمت لمعادلة صــفقات تجارية بالكامل أو صــفقات صــنفت ومؤهلة لتغطية مخاطر التغييرات في القيمة 
 العادلة ومخاطر التدفق النقدي.
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 التوزيع حسب القيمة العادلة   33-4

31/12/2019   31/12/2020   

 قيمة 
 عادلة سالبة 

 قيمة 
 عادلة موجبة

 قيمة  
 عادلة سالبة

 قيمة 
  عادلة موجبة

  مليون دوالر   مليون دوالر   مليون دوالر  مليون دوالر 
  أمريكي  أمريكي   أمريكي أمريكي

      
 مشتقات مصنفة بالقيمة العادلة من     
 خالل الربح أو الخسارة:     
 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 0,9 (1,1)  0,7 (0,7)
 أسعار الفائدة  عقود 388,9 (376,4)  227,3 (216,7)
 السلعحقوق الملكية وعقود  19,3 (18,6)  3,5 (3,3)

(220,7) 231,5  (396,1) 409,1  
      

 مشتقات محتفظ بها كتغطية مخاطر      
 القيمة العادلة:     
 أسعار الفائدةمقايضات  - (240,8)  - (69,4)

      
  المبلغ المتضمن في األصول     
 األخرى / )الخصوم األخرى( 409,1 (636,9)  231,5 (290,1)

 
  69,4لقيـمة الـعادـلة، من القيـمة الـعادـلة اإليـجابـية الـبالـغة غطـية لكتالمحتفظ بـها القيـمة الـعادـلة للمشـــــتـقات الـمالـية في حرـكة التعزى 

ديســــمبر  31مليون دوالر أمريكي في  240,8إلى القيمة العادلة الســــالبة البالغة  2019ديســــمبر   31مليون دوالر أمريكي في 
 .في السوقالفائدة المرجعية أسعار إلى انخفاض باألساس ، 2020

 
 المفتوحة ذات األهميةصافي المراكز    33-5

ــتقات التجارية أو صرف العمالت في  ديسمبر  31لم يكن هناك صافي مراكز مفتوحة ذات أهمية تذكر فيما يتعلق بمعامالت المشـ
 .2019 ديسمبر 31أو في  2020

 تغطية حساب ال   33-6

ــتلم أو االعتياديةضــمن أعمالها ثابت للعمالء ســعر بخصــوم وال األصــولتعرض المجموعة منتجات  . يتم تحديد ســعر الفائدة المس
 .الصفقةطوال مدة المجموعة لمخاطر سعر الفائدة ذلك ويعرض  على مدى فترة الصفقةالمدفوع 

أسـعار الفائدة في العالقات  عقود مقايضـات لتخفيف من مخاطر التعرض ألسـعار الفائدة في السـوق، تسـتخدم المجموعة ومن أجل ا
بشــكل فعال  المشــتقات المالية . وتربط منتجات وعدة عالقات إلى عدة عالقاتعالقات وعالقة إلى عدة  آخرلى أســاس عالقة إعلى 

الفائدة العائم مع سـعر الفائدة الثابت لصـفقة العميل. يتم تنفيذ بند التغطية في نفس الوقت الذي يتم فيه تنفيذ صـفقة العميل ذات سـعر ب
 الصلة، يتم تسجيل بند التغطية.

،  االفتراـضية، والتي تعد القيمة التغطيةبند حاـسمة لالـشروط المع تمام  بـشكل مطابقالذي يتم تنفيذه غطية بند التيتم تنفيذ ل عام، بـشك
ــبة ال ــتحقاق، وبالتالي من المتوقع أن تظل نسـ ــم عالقة بالمائة.  100قريبة إلى  تغطيةوالعملة، وتاريخ المتاجرة وتاريخ االسـ وتتسـ

ية للمشــتقات  طوال فتره التعاقدفعالة ســتظل  و بدئها تتطابق عند لألدوات  الحاســمةعامه الن الشــروط  عالية بشــكلبالفعالية  التغطية
 لضمان استمرار التطابق.يخ كل تقرير مالي الحاسمة بتارويتم مراجعة الشروط حتى تاريخ االستحقاق. المالية 
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ى شـكل كما تخضـع األدوات المالية المشـتقة للمجموعة لمخاطر االئتمان. يمكن أن تنشـأ مخاطر االئتمان على كل من أداة التغطية وبند التغطية عل
ــتخدام  ــاتها االئتمانية من خالل اسـ ــة بالمجموعة. تخفف المجموعة تعرضـ ــكل مخاطر ائتمانية خاصـ مخاطر ائتمان من الطرف اآلخر أو على شـ

 ىمخاطر االئتمان علتـسيطر ن  إولذلك فمن غير المرجح ، 1-29يضـاح  اإلات المقاصـة الرئيـسية وترتيبات الضـمان على النحو الموضـح في ترتيب
 .ألدوات التغطية تلكالتغيير في القيمة العادلة 

، نتيـجة لعملـية ـحدث  إذاوبـند األداة المغـطاة.   يتم فحص عالـقة التغطـية في ـتاريخ ـكل بـيان ـمالي عن طريـقة مـقارـنة القيـمة الـعادـلة ألداة التغطـية مع
ــبة التغطية، ف عالقة التغطية أو إيقافها وفقا  توازنما إعادة  إنه يتم إثبات عدم الفعالية في بيان الدخل الموحد. ويتم الحقاً إالفحص، انحراف إلى نسـ

 للسياسات واإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس إدارة المجموعة.

 :غطية على تغطية منتجات األصول والخصوم ذات معدالت فائدة ثابتة بتواريخ االستحقاق التاليةتشتمل أدوات الت

 المجموع
 أكثــر من

 سـنوات  5
 السنتين

 5و  4
 السنتين

 3و  2
  الســنة
  األولى

  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر 

  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي  أمريكي 
      
 المبالغ االفتراضية      
 2020ديسمبر  31في      

 معدل فائدة ثابتات ذأصول منتجات  2036,1 677,1 603,6 2225,6 5542,4
   معدل فائدة ثابت اتذخصوم  منتجات  4841,8 1070,1 40,0 - 5951,9

      
 2019ديسمبر  31في      

 معدل فائدة ثابتات ذأصول منتجات  3473,1 822,2 736,8 2100,5 7132,6
  معدل فائدة ثابت اتذخصوم منتجات  4861,8 1500,6 - - 6362,4

 كانت كما يلي: العالقاتاألرباح والخسائر المحتسبة في بيان الدخل الموحد المتعلقة بالقيمة العادلة لتغطية 

2019  2020  
  مليون دوالر  مليون دوالر 
  أمريكي  أمريكي 

    
 للمشتقات    لقيمة العادلةألدوات تغطية ا  األرباح صافي  156,8  137,2

 بمخاطر التغطية  المتعلقة  التغطيةعلى بنود ر خسائالصافي  ( 156,8)  (137,2)
 

والمستخدمة كأساس   2020ديسمبر  31فيما يلي المبلغ االفتراضي والقيم العادلة والتغيرات في القيم العادلة ألدوات التغطية للسنة المنتهية في 
 إلثبات التغطية غير الفعالة: 

 
 المبلغ 

 االفتراضي
 القيمة
 العادلة 

التغيرات في القيمة  
 العادلة 

 
 مليون دوالر 
 أمريكي 

 مليون دوالر 
 أمريكي 

 مليون دوالر 
 أمريكي 

    2020ديسمبر  31في 

    األصول المالية  
 17,9 31,4 4382,8 معدالت الفائدة   عقود

    الخصوم المالية  
 ( 174,7) ( 252,1) 7111,5 عقود معدالت الفائدة  

 11494,3 (220,7 ) (156,8 ) 

    2019ديسمبر  31في 
    األصول المالية  

 (65,7) 14,7 5513,4 عقود معدالت الفائدة  

    الخصوم المالية  
 (71,5) (77,4) 7981,6 عقود معدالت الفائدة  

 13495,0 (62,7) (137,2) 
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ــي  ــن المتراكمة والتغيراتفيما يلي المبلغ االفتراضـ ــمبر  31في  تينالمنتهي تينفي القيم العادلة ألدوات التغطية للسـ  31و 2020ديسـ
 -:ةكأساس إلثبات التغطية غير الفعالوالمستخدمة  2019ديسمبر 

 
 المبلغ 

 االفتراضي
 القيمة
 العادلة 

التغيرات في القيمة  
 العادلة 

 
 مليون دوالر

 أمريكي

 مليون دوالر

 أمريكي

 مليون دوالر

 أمريكي

    2020ديسمبر  31في 

    األصول المالية  
    ودائع لدى البنوك وأوراق مالية مشتراة بموجب  

 137,2 3,7 2258,0 اتفاقيات إعادة البيع 
 9,4 11,1 369,6 قروض وسلفيات  

 167,7 237,0 2914,9 أوراق مالية استثمارية 

 5542,5 251,8 314,3 

    
    

    الخصوم المالية  
 ( 126,7) (0,3) 4295,6 ودائع وأورق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء  

 ( 30,8) ( 30,8) 1656,2 تمويالت ألجل أولية  

 5951,8 (31,1 ) (157,5 ) 

    
 11494,3 220,7 156,8 

    

    2019ديسمبر  31في 

    األصول المالية  
    ودائع لدى البنوك وأوراق مالية مشتراة بموجب  

 1,8 1,3 3846,5 اتفاقيات إعادة البيع 
 12,0 1,7 433,3 قروض وسلفيات  

 134,9 69,3 2733,6 أوراق مالية استثمارية 

 7013,4 72,3 148,7 

    
    

    الخصوم المالية  
 (0,6) (0,9) 4556,0 ودائع وأورق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء  

 (10,8) (8,6) 1705,6 تمويالت ألجل أولية  
 (0,1) (0,1) 220,0 تغطيات التدفق النقدي 

 6481,6 (9,6) (11,5) 

    
 13495,0 62,7 137,2 

 
تين القيمة العادلة أو مخاطر التدفق النقدي في بيان الدخل الموحد للسنلم يحتسب أي جزء غير فعال من معامالت تغطية مخاطر 

 . 2019ديسمبر  31أو  2020ديسمبر  31في  تينالمنتهي
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  األدوات المالية المرتبطة باالئتمان -34

مصـــممة الضـــمان الخطابات اعتمادات مســـتندية معززة ولتزامات بتقديم قروض واتشـــتمل األدوات المالية المرتبطة باالئتمان على 

الصـــــفـقات عموـماً تـقل عن المـبالغ المتـعاـقد عليـها. ويظهر الـجدول الـتالي  حتـياـجات الـمالـية للعمالء. إن مـخاطر االئتـمان لـهذه الللوـفاء ـبا 
لتزام الموزونة لكل منها محـسوبة وفق توجيهات مالءة رأس المال  الفتراـضية األـساـسية لعناـصر االئتمان المحتملة ومخاطر االالمبالغ ا
 :شراف على البنوكلإل 3بازل  عن لجنةالصادرة 

31/12/2019   31/12/2020   

  المبلـــغ مخاطـر  المبلـــغ    مخاطـر 
  األساسي  لتـزامالا  األساسي لتـزام اال

  االفتراضي الموزونة   االفتراضي  الموزونة 

  مليون دوالر   مليون دوالر   مليون دوالر  مليون دوالر 
  أمريكي  أمريكي   أمريكي أمريكي

      

 بدائل االئتمان المباشر  609,5 596,8  406,1 393,0

 مرتبطة بالمعامالت البنود المحتملة ال 2263,2 869,8  2233,8 843,6

 مرتبطة بالمتاجرةالالتزامات محتملة      

   وقصيرة األجل ذاتية التسييل  538,4 104,4  583,4 101,8
 االرتباطات، بما في ذلك ارتباطات القروض     

 وارتباطات االكتتاب مسحوبة غير ال     
  متجددةإلصدار سندات وتسهيالت  1,757,3 763,9  1658,1 644,5

      

1982,9 4881,4  2334,9 5168,4  

 الطلب.   عنديمكن سحب االلتزامات 

  287,4: 2019مليون دوالر أمريكي ) 286,6على ضـمانات مالية قيمتها  2020ديسـمبر  31اشـتملت بدائل االئتمان المباشـر في 
بلغت المخصـصـات المتعلقة باألدوات المالية المرتبطة باالئتمان   مليون دوالر أمريكي(. يمكن سـحب الضـمانات المالية عند الطلب.

 مليون دوالر أمريكي(. 53,1: 2019) 2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في  56,2

متها اإلجمالية قبل تطبيق معايير تخفيض المخاطر، مثل الضــمانات  إن المبالغ االفتراضــية األســاســية المشــار إليها أعاله تســجل بقي
عالية  وتعويضــات وضــمانات أخرى وضــمانات نقدية ضــمانات ، تحتفظ المجموعة ب2020ديســمبر   31النقدية والتعويضــات. في 

 مليون دوالر أمريكي(. 362,3: 2019مليون دوالر أمريكي ) 378,2دوات المالية ذات الصلة باالئتمان ألالجودة المتعلقة با 

  االلتزامات المحتملة  - 35

هناك عدد من القضــايا متعلقة بالبنك والشــركات التابعة له تنظر أمام المحاكم في مناطق مختلفة. هذه القضــايا مرتبطة بمطالبات من 
ــركات المجموعة وبناًء على   ــركات المجموعة نتجت ضــمن أعمالها االعتيادية. بعد مراجعة المطالبات المعلقة ضــد ش قبل وعلى ش

ــارين القانوني ــتش ــورة المس ــلبي  إن بهذا الخصــوص، يرى مجلس إدارة البنك مش ــوف لن يكون لها تأثير س ن نتائج تلك المطالبات س
 جوهري على المركز المالي للمجموعة.

 
  مالءة رأس المال  - 36

أصبحت إرشادات مصرف البحرين المركزي . 2015يناير  1ابتداء من  مالءة رأس المالل 3إطار بازل قامت المجموعة بتطبيق 

 3)لجنة بازل( إطار بازل   للرقابة المصرفيةلجنة بازل    مبادئ  تنفيذلكإطار عام    2015يناير    1من    بدءاً   سارية المفعول  3بازل    لمبادئ
 تينالسنخالل ة خارجياً المجموعة بجميع متطلبات رأس المال المفروض التزمت مالءة رأس المال للبنوك المؤسسة في مملكة البحرين.ل

 .2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31في  تينالمنتهي
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة(  مالءة رأس المال  - 36
 

31/12/2019  31/12/2020   

   مليون دوالر  مليون دوالر 
   أمريكي  أمريكي 
 قاعدة رأس المال التنظيمي    

 لفئة األولى لرأس المال: ا    

 إجمالي حقوق الملكية       3012,5  3296,3

 المسيطرة غير المؤهل المتعلق بالحقوق غير  -الفئة األولى لرأس المال   اتتسوي     ( 520,6)  (602,3)

 تسويات أخرى الفئة األولى لرأس المال      39,4  -

     
 الفئة األولى لرأس المال     2531,3  2694,0

     
 الفئة الثانية لرأس المال:     

 قروض   اتمخصص  2والمرحلة  1المرحلة     110,4  135,6

     
 الفئة الثانية لرأس المال     110,4  135,6

     
 التنظيميمجموع قاعدة رأس المال   2641,7  2829,6

 

 مخاطر االلتزام 
 المـــوزونة 

 المبلغ األصلي 
 االفتراضي 

 مخاطر االلتزام 
 المـــوزونة

 المبلغ األصلي
  االفتراضي

  مليون دوالر  مليون دوالر   مليون دوالر  مليون دوالر 
 خاطر للم المـــوزونةالتعرضات  أمريكي  أمريكي   أمريكي أمريكي

 ئتمان الا مخاطر      
 المركز المالي:  بنود     

177,3 8085,1 
 

 نقد وأصول سائلة أخرى 6571,9 226,2

 البيع  أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة  1170,0 8,2  1410,0 3,2

 البنوك ودائع لدى  5953,4 1149,4  6171,4 1127,6

 ة استثمارية أوراق مالي 4486,8 709,1  3828,4 785,1

 وسلفيات قـروض  10433,5 8782,2  9876,1 9131,4

 بالمشتقات  باستثناء البنود المتعلقة أصول أخـرى 418,4 506,7  497,0 456,4

      
11681,0   11381,8   

 غير مضمنه في الميزانية:  بنود     
 محتملة مرتبطة باالئتمان  بنود 5168,4 2334,9  4881,4 1982,9
 مرتبطة بالصرف األجنبي بنود 4251,6 16,6  7332,3 24,0
 معدالت الفائدة  مرتبطة ب بنود 23217,0 592,0  24439,0 554,2
 عقود السلع عقود حقوق الملكية و 401,6 6,1  167,6 6,6
 األخرى  طرافاألمخاطر  ل اتفاقيات إعادة الشراء - 40,8  - 41,1

      
2608,8   2990,4   

      
 لمخاطر االئتمان   المـــوزونةالتعرضات   14372,1   14289,8

 مخاطر السوق      

 مخاطر السوق العامة   211,3   243,3

 مخاطر السوق الخاصة   80,7   74,6

      
 خاطر السوق  لمالمـــوزونة التعرضات   292,0   317,9

 مخاطر التشغيل     
      

 زنة االمو مخاطر التشغيل  729,6   766,0

      
 مخاطر للالمـــوزونة التعرضات مجموع   15393,7   15373,7

 1نسبة مخاطر أصول الفئة   % 16,4   17,5%      

      
 مجموع نسبة مخاطر األصول   % 17,2   18,4%

 



64 
 

 

 الدولي ش.م.ب. بنك الخليج  
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة(  مالءة رأس المال    - 36

 البحرين مصرف قبل من عليه  المنصوص  النحو  على  ،لمخاطر االئتمان  النهج الموحد، تبنت المجموعة مبدئياً  3 شرافية بازلإللغرض السلطات ا 
النموذج الداخلي. تبنى بنك الخليج الدولي نهج للبنوك المؤســســة في مملكة البحرين. بالنســبة لمخاطر الســوق فإن المجموعة تســتخدم   المركزي

 لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل. الموحدةالطريقة المتعارفة 

عادة تقييم صــفقات مشــتقات تغطية إمن   الناتجةوالخســائر    وفقاً إلرشــادات مصــرف البحرين المركزي بخصــوص مالءة رأس المال، فإن األرباح
عادة تقييم اســتثمارات حقوق إمن   الناتجةبينما يتم تضــمين األرباح والخســائر    ،مخاطر التدفق النقدي قد تم اســتبعادها من الفئة األولى لرأس المال

 األولى من رأس المال.ضمن الفئة  الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 تحتســب المجموعة احتياجاتها من رأس المال لمواجهة مخاطر الســوق العامة باســتخدام نموذج القيمة المعرضــة للمخاطر. تم أخذ موافقة الســلطة
ــوق ــاب احتياجات رأس المال لمواجهة مخاطر الس ــتخدام النموذج الداخلي الحتس ــرف البحرين المركزي( باس العامة. العامل   الرقابية للبنك )مص

( بواســطة 3,0: 2019) 3,0المضــاعف المســتخدم لتطبيق القيمة المعرضــة للمخاطر المحتســبة بواســطة النموذج الداخلي للمجموعة حدد بواقع  
ــرف البحرين المركزي، ممثال الحد األدنى. ــمن  التنظيمي  مصــ ــرف البحرين المركزي مقاييس مثل المقياس  يتضــ ــوق لمصــ إطار مخاطر الســ

 المضغوط للقيمة المعرضة للمخاطر لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي.

 بالمائة، وفترة احتفاظ قدرها عـشرة أيام، واـستخدام البيانات التاريخية 99تم احتـساب القيمة المعرـضة للمخاطر على أـساس مـستوى من الثقة بنـسبة 
ـشرافية بخـصوص مـصفوفة البيانات. لقد تم اـستبعاد العالقة المتبادلة بين إلثني عـشر ـشهراً الـسابقة والـصادرة عن الـسلطات اغير الموزونة لمدة اال

 12,5مختلف فئات المخاطر، وتم ضم االضافات المطلوبة المتعلقة بالمخاطر العامة. وجرى مضاعفة مقياس مخاطر السوق الذي تم احتسابه بــــ  
بالمائة وذلك من أجل التوصـل إلى مخاطر االلتزام الـسوقية الموزونة على أـساس  8ويحل محل ذلك الحد األدنى لنـسبة رأس المال المطلوبة وهي  

 لتزام االئتماني الموزونة.االيتطابق مع مخاطر 

تســاب متطلبات رأس المال اإلشــرافية لمخاطر التشــغيل تحتســب المجموعة متطلبات رأس المال لمخاطر التشــغيل وفقاً للطريقة المتعارفة.  يتم اح
بالمائة على متوـسط اإليرادات للـسنوات المالية الثالثة المنصـرمة لكل من  18بالمائة إلى    12بتطبيق مجموعة من نطاق معامالت بيتا تتراوح من 

 خطوط العمل الثمانية المعرفة.
 

 أموال تحت اإلدارة     - 37

ن األصول المحتفظ بها بصفة الوكالة أو األمانة ليست أصوالً مملوكة أتقوم المجموعة بإدارة أنشطة استثمارية وأنشطة أمانة بالنيابة عن العمالء. 
مليون  13824,1مبلغ  2020ديسمبر  31جمالي تلك األموال في إمن قبل المجموعة وبالتالي لم يتم احتسابها في البيانات المالية الموحدة. بلغ 

 مليون دوالر أمريكي(.  12383,6: 2019دوالر أمريكي )

 المجموعة  تحتفظ. وبصفتها مدير الصندوق، تستحق المجموعة رسوم أداء وإدارة. لعدد من الصناديق االستثماريةصندوق  المجموعة كمدير   تعمل
 .  الصناديقهذا  في باستثمار 

 2020 ديسمبر  31 في كما أمريكي دوالر  مليون 82,9 بلغت والتي  المتداولة، المالية لألوراق  الدفترية القيمة يساوي للخسارة األقصى التعرض
 (.أمريكي دوالر  مليون 126,3: 2019)

 

 عالقة  اتمعامالت مع أطراف ذ -  38

(. بالمائة 97,2لغالبية أسهم المجموعة )المجموعة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، مع امتالك صندوق االستثمارات العامة 
سجلت المجموعة ،  2020ديسمبر    31كما في  المملكة العربية السعودية.    فيصندوق االستثمارات العامة هو الجهة االستثمارية التابعة لوزارة المالية  

مليون دوالر  1850,7: 2019أمريكي على التوالي )مليون دوالر  10,8مليون دوالر أمريكي و  1864,3ودائع ومصروفاتها ذات الصلة بقيمة 
 مليون دوالر أمريكي على التوالي(.  15,4أمريكي و

 التعاون مجلس  دول حكومات قبل  من جوهري تأثير  لها المجموعة مع مؤسسات عدة تسيطر عليها، أو تسيطر عليها بصورة مشتركة، أو  تتعامل
 . حكومية غير  مؤسسات مع بها المعمول لتلك عمل المجموعة وبشروط مماثلة  . تتم هذه المعامالت في السياق الطبيعي لالست

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذيين.  على مقتصرةعالقة  اتذ معامالت المجموعة مع أطراف 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة(  عالقة ات ذمعامالت مع أطراف     - 38

 كانت تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين كما يلي: 

2019  2020  

  دوالر أمريكــيمليون   دوالر أمريكــي مليون 

    

 األجلمنافع الموظفين قصيرة  14,6  15,1
 منافع ما بعد الخدمة للموظفين 0,4  0,5

    

15,6  15,0  

 للمجموعة. نيالمدراء التنفيذيويتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة 

 من خدمة المجموعة. المستقيلينأو  للمتقاعدينضات المدفوعة التعوي باألساسمنافع ما بعد الخدمة للموظفين تشمل 
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية - 39

اـستثمارات حقوق و ،ما عدا األوراق المالية المتداولة يتم تـسجيل األدوات المالية للمجموعة بـشكل أـساـسي وفقاً لطريقة التكلفة التاريخية
. القيمة العادلة تمثل المبلغ الذي يمكن به مبادلة األصــــل أو تسوية بالقيمة العادلة، والتي يتم احتسابها وأدوات المشتقات المالية الملكية

. لذلك يمكن أن تظهر فروقات القياس تاريخب  لتزام في صفقة تجــــــري بين أطراف لديهم اإللمام والرغبة بتحقيق ذلك بشكل مستقلاال
ادـلة إلى افتراض أن المجموـعة ادـلة. ويســـــتـند تعريف القيـمة الـع اريخـية وتـقديرات القيـمة الـع اً لطريـقة التكلـفة الـت  بين القيم اـلدفترـية وفـق

إن الطرق التي  ذلك. منـشأة مـستمرة ال توجد لديها نية أو متطلبات للتقليص المادي لنطاق عملياتها أو تلتزم في ـصفقة بـشروط مغايرة ل
أو إلى التسعير   ،(1 القياس  مستوىتحظى بقبول عام في تحديد القيمة العادلة تشتمل على الرجوع إلى األسعار المعروضة في السوق )

فق  أسـاليب التقدير مثل تحليل التد فيغير قابلة للرصـد   مدخالتسـتخدام ا(، وإلى 2السـائد لألدوات المالية المشـابهة )مسـتوى القياس 
 (.3النقدي بسعر مخصوم )مستوى القياس 

 طرق التقييم المطبقة:تفصيل فيما يلي 

 

 األوراق المالية المتداولة    39-1

 .(3أو  2المستوى ) ، أو تقنيات التقييم(1)المستوى  األسعار المعروضة في السوق المتداولة إلىلألوراق المالية  استندت القيم العادلة
 

 األوراق المالية االستثمارية   39-2

. (3أو 2المستوى التقييم )، أو تقنيات (1)المستوى   استندت القيم العادلة الستثمارات حقوق الملكية إلى األسعار المعروضة في السوق

 القيم الدفترية. وتقارب (1)المستوى  السوق المعروضة فيتستند القيم العادلة الستثمارات سندات الدين إلى األسعار 
 

 القــروض والسـلفيات  39-3

للقروض ( 3)المـستوى قدرت القيم العادلة  .للقروض بـسعر فائدة عائم قدرت بـشكل أـساـسي بالقيمة الدفترية( 2)المـستوى  القيم العادلة 
ضـعيفة األداء على أسـاس المبلغ الذي يمكن اسـترداده، وهو عبارة عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسـتقبلية المتوقعة المخصـومة 

دفرت القيمة العادلة للقروض بسعر الفائدة الثابت على أساس ص افي التدفق النقدي المخصوم بسعر الفائدة حال نشأة القرض. كذلك قـــــ 
ستحقاق  الستخدام معدالت خصم مساوية لمعدالت الفائدة السائدة على العمالت للقـروض المماثلة من حيث المـدة المتبقية على اا وذلك ب

 ( تقارب القيم الدفترية.  2وجودة االئتمان. القيم العادلة )المستوى 
 

 التمويـل ألجــل   39-4

سـتناداً إلى بيانات سـوقية مرصـودة، بما في ذلك أسـعار السـوق المدرجة ألدوت الدين الصـادرة  الة للتمويل ألجل احتسـبت القيمة العاد
من مؤسسات مالية ذات تقدير مشابه ومع مواعيد استحقاق مماثلة، أو تقدر على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام توزيعات 

  2020ديســمبر  31للتمويل ألجل األولي كما في ( 2)المســتوى  القيم العادلة القروض ذات مواعيد االســتحقاق المماثلة الســائدة حالياً. 
 .القيم الدفترية تقاربكانت 
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 )تتمة( لألدوات الماليةالقيمة العادلة  - 39
 

نة في الميزانية العمومية   39-5  األدوات المالية األخرى الُمضم 

تقات المالية  تناداً الى أـسعار الـسوق ونماذج تحليل التدفق النقدي بـسعر مخصـوم أو ااحتـسبت القيم العادلة ألدوات الصـرف االجنبي والمـش ـس
نة في الميزانية العمومية فتعادل القيم الدفترية لها تقريباً بسبب   نماذج خيارات التسعير قدر اإلمكان. أما القيم العادلة لألدوات األخرى الم ضمغ

 قصر أجلها.  
 

  متعلقة باالئتمانالمحتملة البنود ال 39-6

نة في الميزانية العمومية  االئتمانفي القيمة العادلة فيما يتعلق بعناصــر  جوهريلم يكن هناك زيادة أو نقصــان  لألدوات المالية غير الم ضــمغ
خطابات الضـمان وذلك نظراً إلى أن مصـادر الدخل المـستقبلي االعتمادات المـستندية المعززة وو االئتمان مديدبتلتزامات اوالتي تـشتمل على 

نت بالفعل في تاريـــخ الميزانيـــة العموميـــة لعقود مماثلة من حي مف ظهر بشكل مادي الرسوم والعموالت التعاقدية التي ض  ث المرتبطة بها تـــ 
حدوث خسـارة وقد تم تضـمينها في   يةاحتمالتبين وتاريخ االسـتحقاق. لقد تم عمل مخصـصـات خاصـة لصـفقات معينة حيثما  االئتمانطبيعة  

 مخصصات مواجهة انخفاض قيمة القروض والسلفيات.
 

 أساس التقييم 39-7

 -القيمة العادلة كان كما يلي:ب ةأساس تقييم األصول والخصوم المالية المسجل
    تقييم مبني  

  األسعار   على بيانات  طرق تقييم

  المدرجة   سوقية مرصودة   أخرى 

  )المستوى األول(   )المستوى الثاني(   )المستوى الثالث( 
  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر
  أمريكي  أمريكي  أمريكي

 2020ديسمبر  31كما في      
 األصول المالية:      
 أوراق مالية متداولة  106,9  0,1  -

 ملكيةالحقوق   – استثماريةأوراق مالية   130,4  -  23,4
 أدوات مالية مشتقة -  409,1  -
 الخصوم المالية:      
 أدوات مالية مشتقة -  636,9  -
      
 2019ديسمبر  31كما في      
 األصول المالية:      

 أوراق مالية متداولة  130,7  0,3  11,2
 ملكيةالحقوق   – أوراق مالية استثمارية 111,2  -  35,5

 أدوات مالية مشتقة -  231,5  -
 : الخصوم المالية     
 أدوات مالية مشتقة -  290,1  -

. تم تقييم األوراق المالية االستثمارية باستخدام والسماسرةوالوسطاء  الرئيسيينتشمل األسعار المدرجة األسعار المحصلة من المدراء 
 الدفترية القيمةطرق تقييم أخرى تتكون من استثمارات األسهم الخاصة والتي تم تقييمها باستخدام نسبة السعر على األرباح والسعر على 

 للمنشآت المشابهة وطرق التدفقات النقدية المخصومة أو طرق التقييم األخرى. 

( 3قيمة األوراق االستثمارية التي تم قياسها بطرق تقييم أخرى )مستوى القياس  انخفضت، 2020ديسمبر  31لمنتهية في خالل السنة ا
من التغيرات في القيم  رئيسي بشكل االنخفاضتكون يمليون دوالر أمريكي(.  3,0: انخفاض 2019مليون دوالر أمريكي ) 12,1بمبلغ 
 .1لى المستوى إ 3والتحويالت من المستوى  المعرفة

في األوراق المالية   1إلى المستوى  3مستوى تصنيف القياس لل، تم إجراء تحويالت من 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 بين تأي تحويالإجراء  يتم لم ال شيء(. 2019مليون دوالر أمريكي ) 34,6 المتداولة واألوراق المالية االستثمارية بإجمالي مبلغ

 .2019ديسمبر  31أو  2020ديسمبر  31في  تينالمنتهي  تينخالل السن 2والمستوى  1 من المستوى القياس اتتصنيف

 أو اآلخر  الشامل للدخل بالنسبةعلى أنها غير جوهرية  3تقييم حساسية الحركة في القيمة العادلة لألدوات المالية في فئة المستوى  تم
 .الملكية حقوق إجمالي
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  عائد السهم الواحد - 40

 األسهم الصادرة خالل العام.يتم احتساب العائد األساسي على السهم بقسمة صافي الدخل المخصص للمساهمين على المعدل الموزون لعدد 

2019  2020  

    
 )مليون دوالر أمريكي(   )الخسارة( / صافي الدخل  ( 308,0)  63,0

 المعدل الموزون لعدد األسهم الصادرة )مليون( 2,500  2,500

 )دوالر أمريكي( العائد األساسي للسهم الواحد ( 0,12)  0,03
 

 الواحد يساوي العائد األساسي على السهم الواحد كما هو موضح أعاله. العائد المنخفض على السهم 
 

 الشركات التابعة الرئيسية -  41

 كانت الشركات التابعة الرئيسية على النحو التالي:
      حصة الملكية 

  الرئيسية األنشطة  بلد الـتأسيس   2020/ 31/12 31/12/2019

50% 50% 
المملكة العربية   

 السعودية 
الخدمات المصرفية   

 التجارية بالجملة والتجزئة  
المملكة السعودية العربية   –  بنك الخليج الدولي
 سي.جي.أس.سي 

100% 100 % 
المملكة العربية   

 السعودية 
والخدمات   األصول  إدارة 

 المصرفية االستثمارية   
 سي.جي.أس.سي  كابيتال جي آي بي شركة 

 بنك الخليج الدولي )المملكة المتحدة( المحدود  والخزينة  األصول  إدارة  المتحدة المملكة   % 100 100%
  المحدودة لألسواق جي آي بي  متعلقة بالخزينة   جزر الكايمان   % 100 100%

 

 . 2019أبريل  3المملكة العربية السعودية في   -بنك الخليج الدولي تأسس 
 

 حقوق غير مسيطرة   -  42

بنك، الرئيسي للشراء المساهم  عند  غير المسيطرة  لحقوق  . نشأت ا 2019ديسمبر    31أشهر المنتهية في  التسعة  مسيطرة في المجموعة خالل  ال غير    الحقوقنشأت  
و شركة تابعة  ، وه2019أبريل  3المملكة العربية السعودية في  –تأسيس بنك الخليج الدولي الصادرة عند المائة من األسهم ب 50صندوق االستثمارات العامة 

 جديدة للبنك. 

، تم تحويل الفرع األجنبي إلى شركة مساهمة  2019أبريل  3بتاريخ من خالل فرع أجنبي للبنك.   مسبقاً أنشطة البنك في المملكة العربية السعودية كان يتم إجراء 
، تم تحويل صافي أصول الفرع األجنبي إلى بنك المقفلةالمملكة العربية السعودية. عند تأسيس الشركة السعودية المساهمة  - ، بنك الخليج الدولي مقفلةسعودية 

مليار لاير سعودي    7.5قدره    المملكة العربية السعودية برأسمال صادر ومدفوع بالكامل  -تم تأسيس بنك الخليج الدولي    المملكة العربية السعودية.  -الخليج الدولي  
أسهم رأسمال في    صندوق االستثمارات العامة  لبنك، صندوق االستثمارات العامة. تم تصنيف استثمارالمساهم الرئيسي ل تم االكتتاب فيه بالتساوي من قبل البنك، و

 غير مسيطرة في المجموعة. كحقوق المملكة العربية السعودية  – بنك الخليج الدولي 

 االستبعادات البينية. . تستند المعلومات إلى مبالغ قبل  للشركة التابعة المعلومات المالية أدناه ملخص   فيما يلي

 ملخص بيان المركز المالي 2020/ 31/12 2019/ 31/12

  مليون دوالر أمريكي مليون دوالر أمريكي
   

 صول  مجموع األ 8763,8 8162,3
 مجموع الخصوم   6882,3 6161,6

 مجموع حقوق الملكية  1881,5 2000,7

 الحقوق العائدة إلى الحقوق غير المسيطرة   940,7 1000,4

   
  المنتهية الفترة المنتهية الفترة
31/12 /2019 31/12 /2020  

  مليون دوالر أمريكي مليون دوالر أمريكي
   
 مجموع اإليرادات  167,3 131,5

 مجموع مصروفات التشغيل  ( 140,5) ( 101,4)
 مخصص الخسائر   ( 140,4) ( 27,6)
 زكاة محتسبة   ( 3,1) ( 0,5)

 الدخل  )الخسارة( /  صافي  ( 116,7) 2,0

   
 الدخل العائد إلى حقوق غير مسيطرة  )الخسارة( /  صافي  ( 58,4) 1,0

 مجموع الدخل الشامل   ( 119,4) 2,0   

 مجموع الدخل الشامل العائد إلى حقوق غير مسيطرة   ( 59,7) 1,0
 



68 
 

 

 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 متوسط المركز المالي الموحد  - 43

 النحو التالي:كان متوسط المركز المالي الموحد على 
31/12/2019  31/12/2020  

  مليون دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي 
 األصول   

 نقد وأصول سائلة أخرى 7100,2  6869,2
 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع  1357,9  1492,0
 ودائع لدى البنوك  6563,5  6444,9
 متداولة أوراق مالية  129,7  177,2
 أوراق مالية استثمارية 4172,7  3852,2
 قروض وسلفيات  9781,6  9670,7
 أصول أخرى 890,3  729,9

    
 مجموع األصول  29995,9  29236,1

    
 الخصوم     
 ودائع من البنوك    

 ودائع من العمالء  874,2  1315,8
 اتفاقيات إعادة الشراء أوراق مالية مباعة بموجب  19964,0  20386,5
 خصوم أخرى  440,2  423,9
 ألجل   ةأولي تتمويال 1152,0  730,6
3356,2  4383,3  

    
 مجموع الخصوم  26813,7  26213,0

    
 حقوق الملكية 3182,2  3023,1

    
 مجموع الخصوم وحقوق الملكية 29995,9  29236,1

 
 المتوافقة مع مبدأ الشريعة اإلسالمية األصول والخصوم   .44

 
 يتم إعداد. التي أقرها هيئة الرقابة الشرعيةلمبادئ الشريعة اإلسالمية،  األنشطة المصرفية اإلسالمية للمجموعة وفقاً يتم إجراء 

مستخرجات البيانات المالية المتعلقة بهذه األنشطة وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
. مقتضى الحالمصرف البحرين المركزي، حسب  وأنظمة  ،  إلعداد التقارير المالية  والمعايير الدوليةوالمعايير الدولية    المالية اإلسالمي

 :السياسات المحاسبية الرئيسيةأدناه  فيما يلي
 

 الصكوك )أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة(  –استثمارات 
ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من لغرض المتاجرة على أساس العائد التعاقدي وال يتم االحتفاظ بها تدار يتم تصنيف أدوات الدين التي 
مخصص انخفاض مخصوماً منها بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج هذه االستثمارات بالتكلفة المطفأة مدرجة خالل بيان الدخل كأدوات دين 

أي ربح أو خسارة ناتجة عند االقتناء. يتم احتساب  تخفيضاتال وأعالوات اليتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ في االعتبار  القيمة.
 انخفاض قيمتها.عند من تلك االستثمارات في بيان الدخل الموحد عند حذف االستثمارات أو 

 

 الوكالة 
 ةمعينأتعاب  بتقديم مبلغ معين من المال إلى وكيل يستثمره وفقا لشروط محددة مقابل  يقوم أحد األطراف الوكالة هي اتفاقية يتم بموجبها  

ن )مبلغ إجمالي أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر(. يلتزم الوكيل بإعادة المبلغ المستثمر في حالة التقصير أو اإلهمال أو انتهاك أي م
 .الوكالةشروط وأحكام 
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 )تتمة(   األصول والخصوم المتوافقة مع مبدأ الشريعة اإلسالمية  .44
 

 مرابحات السلع 
 الوعدتعتبر المجموعة انخفاض القيمة. ومخصص بعد خصم األرباح المؤجلة، بيع السلع األساسية تدرج معامالت اتفاقيات هذه هي 

 ألمر الشراء هو وعد إلزامي.بموجب اتفاقية المرابحات 
 

 احتساب اإليرادات 
 يتم احتساب اإليرادات للمنتجات اإلسالمية الواردة أعاله على النحو التالي:

 
الفعلية عند استالمها. يتم احتساب الخسائر من  تاإليرادات المقدرة على مبدأ االستحقاق على مدى الفترة، معدلة باإليرادايتم احتساب 

 تاريخ اإلعالن عنها من قبل الوكيل. 
 

  عند اكتسابها.من االستثمارات  تيتم احتساب اإليرادا
 

 المية والمدرجة في البيانات المالية الموحدة:فيما يلي األصول والخصوم المتوافقة مع مبدأ الشريعة اإلس
 

31/12/2019  31/12/2020  
  مليون دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي 

 األصول   
    
    

 ودائع لدى البنوك  80.0  199,9
 أوراق مالية استثمارية 1236,6  1194,6
 قروض وسلفيات  4546,4  4444,9

    
 الخصوم     

 العمالء و  ودائع من البنوك 3165,5  4431,3
 ألجل   ةأولي تتمويال 1072,9  977,2

 
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على أساس شهري وتضمن في جميع األوقات وجود  والخصوم    األصولتقوم المجموعة بمراجعة فجوة  

ال تقوم المجموعة بخلط األموال المتعلقة  المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. الخصوم أصول كافية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تغطي 
 المالية التقليدية.متعلقة بالخدمات البالخدمات المالية اإلسالمية بأموال 

 
مليون دوالر أمريكي( من ضمنها  166,9: 2019) 2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في  135,8يبلع إجمالي المخصصات 

مليون  17,0ومبلغ وقدره  1مليون دوالر أمريكي( لمخصصات المرحلة  13,3: 2019مليون دوالر أمريكي ) 5,4مبلغ وقدره 
مليون دوالر  103,4وبلغت المخصصات المحددة  2مليون دوالر أمريكي( لمخصصات المرحلة  21,2: 2019دوالر أمريكي )

 مليون دوالر أمريكي( مقابل القروض المتأخرة عن السداد. 132,4: 2019أمريكي )
 

31/12/2019  31/12/2020  
  مليون دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي 

 إيرادات أنشطة التشغيل    
 صافي اإليرادات من التمويالت اإلسالمية  58,7  44,4
 دخل الرسوم والعموالت   3,6  15,5
 إيرادات أخرى  0,2  0,2
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 اإلفصاحات التكميلية حول المعلومات المالية الموحدة 
 
أدى ذلك ، وقد تطورت على الصعيد العالمي. وقد 19-جائحة كوفيدتفشي أعلنت منظمة الصحة العالمية في أوائل شهر مارس عن لقد 

وفرض قيود على أسواق إلى حاالت عدم التيقن والتباطؤ االقتصادي العالمي. وقد أثر هذا االضطراب سلبا على أسواق رأس المال، 
فة الحتواء انتشار جائحة . ولقد اتخذت السلطات إجراءات مختلوزاد من المخاوف المتعلقة بالسيولة يةاالئتمانرأس المال واألسواق 

في ذلك إجراءات الحجر الصحي الداخلي وفرض قيود على السفر. وقد كان للجائحة واإلجراءات ذات الصلة بعض  بما  19كوفيد 
% من القوى العاملة لديها 75، بما في ذلك تمكين أعمالها استمرارية  تصريف  وقد قامت المجموعة بتفعيل خطة  .  التأثير على المجموعة

طوال أي انقطاع التشغيلية للمجموعة عمليات اللم تشهد وكما ية التكنولوجية المرنة للمجموعة. باستخدام البنية التحتعند بعد من العمل 
عملياتها محتملة في اضطرابات  حدوث أي الحتواء مخاطرها . كما قامت المجموعة بمراجعة ممارسات إدارة فترة انتشار الجائحة

 وأدائها المالي.التشغيلية 
 

لتي تعمل فيها مجموعة بنك الخليج الدولي، بما في ذلك مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي وقد أعلنت الجهات التنظيمية ا
من أزمة  لتخفيف    19  -  تأثير جائحة كوفيدمختلفة لمكافحة  إجراءات    مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، عن اتخاذوالسعودي  

 السيولة وتحفيز االقتصاد.
 

 القروض والسلفيات 
تأجيل على سداد مدفوعات الدعم لعمالئها، بما في ذلك  أخرى من  أشكال  قدمت  والعديد من برامج تعديل القروض  بتنفيذ  جموعة  المقامت  

فترات تتراوح من مدى على القروض مدفوعات على سداد حالة تأجيل  67، سجلت المجموعة 2020ديسمبر  31كما في  القروض.
للحصول . ات% من إجمالي التعرض3,8مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  580,0لمؤجلة . يبلغ إجمالي األقساط اشهراً  12إلى  3

 . (19 -)كوفيد  فيروس كورونا المستجد - 3-2اح رقم راج اإليضض ومحاسبة تعديالت القرعلى المزيد من المعلومات بشأن 
 

 األوراق المالية االستثمارية 
% محتفظ بها بالتكلفة 96,6ومن ضمنها  مليون دوالر أمريكي،    44865,8  قيمتها  ة تبلغتحتفظ المجموعة بمحفظة أوراق مالية استثماري

بنحو المرتبطة بأسعار الفائدة التغطية القيمة العادلة لمحفظة األوراق المالية االستثمارية ومشتقات خفض ، تم السنةالمطفأة. منذ بداية 
%( من محفظة 92,1غالبية )إن  .19 –جائحة كوفيد ئتمان الناتجة عن هوامش االوذلك نتيجة لزيادة مليون دوالر أمريكي،  14,5

 السدادتعثر في أو أعلى. لم تكن هناك حاالت  -A بدرجة % مصنفة84,3نسبة و، أو أعلياستثمارية ذات درجة سندات الدين هي 
 وتم استالم جميع المدفوعات في الموعد المحدد.الستة األشهر السابقة المحفظة خالل ضمن 

 
 السيولة ومالءة رأس المال 

لجائحة كوفيد قامت المجموعة برفع مستويات السيولة طويلة األجل لديها الستباق أحداث ضغوط السيولة المحتملة التي قد تحدث نتيجة  
مليون  4924,9مليون دوالر أمريكي إلى  1422,5 وقدره بمبلغأولية ألجل  هاتمويالتقامت المجموعة بزيادة ، خالل السنة. 19-

. بلغت نسبة من إجمالي األصول  %42,4النقد واألصول السائلة والودائع لدى البنوك  ، شكل  2020ديسمبر    31في  كما  دوالر أمريكي.  
 %100على التوالي مقارنة بنسبة الحد األدنى المطلوب  %156,0و %155,2تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر للمجموعة 

 .2020ديسمبر  31لغاية  %80إلى بخفض ل مصرف البحرين المركزي لكليهما، والذي تم تعديله قبالمنصوص عليه من 
 

 نسبة صافي التمويل المستقر.لنسبة مالءة رأس المال ونسبة تغطية السيولة و تواصل المجموعة تلبية المتطلبات التنظيمية
 
خالل نتيجة التخاذ مخصصات محددة %( 18,4 :2019بر ديسم 31% )17,2رأس المال للمجموعة إلى مالءة قد انخفض إجمالي ل

من قبل % كما هو منصوص عليه 12,5المطلوب الحد األدنى نسبة مقارنة مع  ةجيدرأسمال مالءة المجموعة على  تحتفظالفترة. 
 مصرف البحرين المركزي.

 
 األداء
 الفوائدإيرادات جيل انخفاض على أساس سنوي في صافي . تم تسةالعالمي 19-بسبب جائحة كوفيد تأثر األداء المالي للمجموعة لقد 
إيرادات  % في صافي17,0بنسبة  مما يمثل انخفاضاً  مليون دوالر أمريكي( 280,4: 2019مليون دوالر أمريكي،  232,8: 2020)

بتسجيل مخصص مخصصاتها أسعار الفائدة العالمية والمحلية. كما قامت المجموعة بزيادة خفض ى الفوائد. قد يعزى هذا االنخفاض إل
.السنة السابقةمليون دوالر أمريكي في  32,6 بمبلغ وقدرهمقارنة السنة مليون دوالر أمريكي خالل  340,5بمبلغ وقدره 
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 بنك الخليج الدولي ش.م.ب. 
 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )تتمة( اإلفصاحات التكميلية حول المعلومات المالية الموحدة 
 

فترة تفشي جائحة لدعم عملياتها خالل نتيجة استثنائية لمصروفات مليون دوالر أمريكي  2,1مبلغاً إضافياً قدره تكبدت المجموعة لقد 
 .19-كوفيد 

 
 العادلة. بأدني من القيم السوقيةكما تأثر الدخل الشامل اآلخر بإعادة تقييم محفظة استثمارات المجموعة 

 
 : المجموعةالخاصة بالتنظيمية  لإلجراءات المالي  التأثيرفيما يلي ملخص 

 
  صافي التأثير  صافي التأثير  صافي التأثير

  على بيان   على بيان   على بيان حقوق  

  الدخل الموحد   المركز المالي   ملكية الموحد ال

  للمجموعة   الموحد المجموعة   للمجموعة 
  مليون دوالر  مليون دوالر  مليون دوالر
  أمريكي  أمريكي  أمريكي

      
      
 خسارة التعديل في بنك الخليج الدولي بالمملكة العربية السعودية  (7,0)  (7,0)  -
 في بنك الخليج الدولي بالمملكة العربية السعوديةمنح حكومية  7,0  7,0  -
  19-الخسائر االئتمانية المتوقعة لجائحة كوفيد  ( 43,6)  ( 43,6)  -

-  (43,6 )  (43,6 )  

 
التقرير المالي  إعداد) OG / 259/2020تم تقديم المعلومات التكميلية أعاله لالمتثال للتعميم الصادر عن مصرف البحرين المركزي 

. ال ينبغي اعتبار هذه المعلومات مؤشراً على األداء المالي السنوي أو االعتماد 2020يوليو    14( المؤرخ في  19  –لتأثير جائحة كوفيد  
التكميلي، اإلفصاح في بداية هذا توضيحه كما تم  19-جائحة كوفيد عدم التيقن من ألوجه  نظراً  أجل أي أغراض أخرى.عليها من 

 يعكس التأثير أعاله الوضع الحالي. سيؤدي التغيير في الظروف إلى جعل المعلومات الواردة أعاله قديمة.
 

لمراجعة رسمية من هذه المعلومات على المجموعة ولم تخضع  19 –جائحة كوفيد شامالً كامالً لتأثير  تقييماً ال تمثل هذه المعلومات 
 قبل المدققين الخارجيين.


