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 القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
 )مراجعة(  2017يونيو  30

 )مدققة( )مراجعة(  

  
 يونيو  30

2017 
 ديسمبر 31

2016 

 إيضاح 
 ألف

 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

    الموجودات
 131.990 97.036  مركزيالمصرف الك وبنواللدى وأرصدة نقد 

 358.269 364.167  حكوميةصكوك 

 182.452 146.046  بنوكالمرابحات ووكاالت مستحقة القبض من 

 28.934 11.853  صكوك الشركة

 213.687 221.726  مرابحات 

 252.807 278.603  مضاربات

 188.485 194.079  إجارة منتهية بالتمليك

 12.304 15.780  مشاركات

 37.016 21.377 3 موجودات قيد التحويل 

 122.073 120.703 4 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استثمارات 

 51.863 51.863  استثمارات عقارية

 17.781 20.256  عقارات قيد التطوير 

 10.561 11.489  زميلةات في شرك استثمار

 27.260 46.238 5 موجودات أخرى

 25.971 25.971  الشهرة 

 19.840 -  موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع
  ──────── ──────── 

 1.681.293 1.627.187  مجموع الموجودات
  ════════ ════════ 

    ستثمار وحقوق المالك الالمطلوبات وحقوق حاملي حسابات ا

    
    المطلوبات

 132.032 120.097  مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 723.439 637.138  كاالت مستحقة الدفع لغير البنوكوومرابحات 

 279.609 319.730  حسابات جارية 

 217 1.451 3 مطلوبات قيد التحويل

 91.837 98.045  ألجل  مرابحاتتمويل 

 49.043 52.275  مطلوبات أخرى

 11.421 -  مطلوبات متعلقة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع
  ──────── ──────── 

 1.287.598 1.228.736  مجموع المطلوبات 
  ──────── ──────── 

 68.796 76.267  حقوق حاملي حسابات االستثمار
  ──────── ──────── 

    حقوق المالك
 214.093 214.093  رأس المال

 (1.646) (1.733)  أسهم الخزانة 

 100.213 109.074  احتياطيات وأرباح مبقاة

 10.705 -  تخصيصات مقترحة 
  ──────── ──────── 

 323.365 321.434  البنكمجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي 

 1.534 750  حقوق غير مسيطرة 
  ──────── ──────── 

 324.899 322.184  مجموع حقوق المالك
  ──────── ──────── 

 1.681.293 1.627.187  سابات االستثمار وحقوق المالكمجموع المطلوبات وحقوق حاملي ح

  ════════ ════════ 
 

    
 

 يوسف تقي    بنت خليفة آل خليفة حصة/  الشيخة 

 عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة
 



 .ش.م.ب البحرين-مصرف السالم

 .المختصرة وحدةلمالمرحلية اجزءاً من هذه القوائم المالية  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
 )مراجعة(  2017يونيو  30 المنتهية فيأشهر الستة لفترة 

للثالثة أشهر   
 المنتهية في

للثالثة أشهر  
 المنتهية في

للستة أشهر  
 المنتهية في 

للستة أشهر  
 المنتهية في 

 

 يونيو 30 
2017 

 يونيو 30 
2016 

 يونيو 30 
2017 

 يونيو 30 
2016 

 إيضاح  

 ألف
 دينار بحريني

 
 ألف

 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 
 ألف

 دينار بحريني

         الدخل التشغيلي

 18.650  21.624  9.538  10.822  دخل من عقود التمويل 

 8.103  8.353  3.714  4.164  دخل من الصكوك 

 2.054  423  942  (33) 6 من بيع استثمارات وصكوكمكسب / )خسارة( 

 1.631  1.566  1.299  818 7 دخل من استثمارات 

 1.227  (275)  131  (563)  استثمارات  تغيرات القيمة العادلة من

 382  407  30  147  سهم األدخل أرباح 

 694  330  245  337  مكسب صرف العمالت األجنبية
 3.236  7.985  2.026  4.309 8 صافي -خرآدخل و عموالتالودخل الرسوم 

  ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ────────── 

  20.001  17.925  40.413  35.977 

 (1.112)  (981)  (778)  (472)  ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 

 (9.230)  (8.006)  (4.501)  (3.801)  ربح مستحق الدفع على وكاالت لغير البنوك

 (820)  (1.122)  (410)  (637)  تمويل مرابحات ألجلربح على 

         
حصة  قبل ات االستثمارحقوق حاملي حساب عائد

 (49)  المجموعة كمضارب
 

(52) 
 (91)  (107) 

 48  41  23  22  حصة المجموعة كمضارب

  (27)  (29)  (50)  (59) 

  ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ────────── 
 24.756  30.254  12.207  15.064  مجموع الدخل التشغيلي

  ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ────────── 

         
         المصروفات التشغيلية

 5.523  5.321  2.892  2.708  تكاليف الموظفين

 1.232  727  587  346  الممتلكات والمعدات ةتكلف

 1.980  833  988  298  استهالك

 4.654  4.777  2.508  2.447  مصروفات تشغيلية أخرى

  ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ────────── 
 13.389  11.658  6.975  5.799  مجموع المصروفات التشغيلية

  ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ────────── 

 9.265  الزميلة  اتنتائج الشركوالربح قبل المخصصات 
 5.232 

 
18.596 

 11.367 

 (3.714)  (11.111)  (1.353)  (5.174)  صافي –التمويل واإلستثمارات  مخصص
 727  910  -  -  شركات زميلة ربح البنك من حصة 

  ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ────────── 

 8.380  8.395  3.879  4.091  للفترة صافي الربح

  ═════════

═ 

 ═════════

═ 

 ═════════

═ 

 ══════════ 

         العائد إلى:

 8.710  8.477  4.060  4.127  مساهمي البنك -
 (330)  (82)  (181)  (36)  حقوق غير مسيطرة  -
  ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ─────────

─ 

 ────────── 

  4.091  3.879  8.395  8.380 

  ═════════

═ 

 ═════════

═ 

 ═════════

═ 

 ══════════ 

 2.140.931  2.125.092  المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف( 
 1.215.092  2.140.931 

  ═════════

═ 

 ═════════

═ 

 ═════════

═ 

 ══════════ 

 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

 
2  2  4  4 

  ═════════

═ 

 ═════════

═ 

 ═════════

═ 

 ══════════ 

    

    

 

 

 يوسف تقي    بنت خليفة آل خليفة حصة/  الشيخة

 عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي   إلدارةرئيس مجلس ا
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4 
 

 

 القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
 )مراجعة(  2017يونيو  30 المنتهية فيأشهر  الستةلفترة 

 ستة أشهر لل

 في ةلمنتهيا

 للستة أشهر 

  المنتهية في

 يونيو  30

2016 

 يونيو  30

2017  

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

  ينيدينار بحر

 األنشطة التشغيلية  

 فترةصافي الربح لل 8.395 8.380

 تعديالت للبنود التالية:  

 إستهالك 833 1.980

 صافي –على الصكوك إطفاء عالوة  602 849

 ستثمارات تغيرات القيمة العادلة من ا 275 (1.227)
 صكوك سب من بيع استثمارات ومك (423) - 

 صافي  -ستثمارات واال التمويل مخصص 11.111 3.714

  زميلة اتربح شركالبنك من حصة  (910) (727)

─────────

─ 
─────────

─ 
 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 19.833 12.969

 تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:     
 المركزي مصرف الإحتياطي إجباري لدى  (1.798) 1.241

 يوماً أو أكثر  90مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك بتواريخ إستحقاق أصلية من  (23.508) (5.868)

 مرابحات  (16.310) (15.736)

 مضاربات (26.852) 4.509

 إجارة منتهية بالتمليك (5.227) (186)

 مشاركات (3.476) (2.905)
 موجودات قيد التحويل 14.898 5.424

 موجودات أخرى (19.837) 5.674

 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك (11.935) 5.138

 وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك (86.301) (77.458)

 حسابات جارية  40.121 51.151

 مطلوبات قيد التحويل 1.234 (2.134)

 مطلوبات أخرى 3.232 (1.248)

─────────

─ 
─────────

─ 
 

 األنشطة التشغيلية المستخدم في صافي النقد (115.876) (19.429)

─────────

─ 
─────────

─ 
 

 ستثمارية األنشطة اال  

 حكومية صكوك  (6.472) 42.302
 صكوك الشركة 17.053 4.255

 تدفقات نقدية ناتجة من إستحواذ شركة تابعة  - 7.997
 ة استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجر 555 (6.514)

 ، صافياستثمار في شركات زميلة 929 115
 استثمارات عقارية  - (362)

 عقارات قيد التطوير  (2.475) 7.074

 شراء ممتلكات ومعدات (336) (1.332)

 بيع شركة تابعة  6.990 -

─────────

─ 
─────────

─ 
 األنشطة اإلستثمارية من صافي النقد  16.244 53.634 

─────────

─ 
─────────

─ 
 

 األنشطة التمويلية  
 مرابحات ألجل تمويل  17.398 37.931

 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  7.471 7.614

 أرباح أسهم مدفوعة  (10.626) (10.705)

 شراء أسهم الخزانة   (87) -

 مدفوعةمرابحات ألجل تمويل  (11.190) -

─────────

─ 
─────────

─ 
 

 من األنشطة التمويليةصافي النقد  2.966 34.840

─────────

─ 
─────────

─ 
 

 صافي التغير في النقد وما في حكمه (96.666) 69.045
 يناير 1النقد وما في حكمه في  284.928 223.677

─────────

─ 
─────────

─ 
 يونيو   30النقد وما في حكمه في  188.262 292.722 

═════════

════ 
═════════

════ 
 

 :على د وما في حكمهشمل النقي  

 نقد وأرصدة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي   20.326 141.173

 أرصدة لدى بنوك أخرى 45.398 21.527

ً  90مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك بتواريخ استحقاق أصلية أقل من  122.538 130.022  يوما

─────────

─ 
─────────

─ 
 

292.722 188.262  

═════════

════ 
═════════

════ 
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 .المختصرة لموحدةالمرحلية اجزءاً من هذه القوائم المالية  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 
 

 القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك 
 )مراجعة(  2017يونيو  30 المنتهية فيأشهر الستة لفترة 

 المبالغ بآالف الدنانير البحرينية                

  العائد إلى مساهمي البنك  

     االحتياطيات   

 

 رأس 
 المال

 أسهم
 خزانة ال

 طياحتيا
 قانوني

 أرباح 
 مبقاة

 التغيرات 
في القيمة 

 العادلة

احتياطي 
 القيمة 

العادلة 
 للعقار 

 احتياطي
 تحويل  

عمالت 
  أجنبية 

احتياطي 
 عالوة 

إصدار 
 سهماأل

 مجموع 
 االحتياطيات 

 تخصيصات
 المجموع مقترحة 

 حقوق 
 غير 

 مسيطرة

 مجموع
 حقوق 
 المالك 

              

 324.899 1.534 323.365 10.705 100.213 12.209 (2.708) 24.234 445 50.695 15.338 (1.646) 214.093 2017يناير  1الرصيد كما في 

 8.395 (82) 8.477 - 8.477 - - - - 8.477 - - -  للفترة صافي الربح 

 947 - 947 - 947 - - - 947 - - - - في القيمة العادلة اتصافي التغير

 85 - 85 - 85 - 85 - - - - - - أجنبية إعادة تحويل عمالت 

 (10.626) - (10.626) (10.705) 79 - - - - 79 - - - أرباح أسهم مدفوعة 

 (1.429) (702) (727) - (727) - - (727) - - - - - بيع شركة تابعة 

 (87) - (87) - - - - - - - - (87) - شراء أسهم الخزانة

 ─────

─── 

─────

─── 

──────

── 

─────

─── 

─────

─── 

─────

─── 

──────

── 

─────

─── 

──────

── 

─────

─── 

──────

── 

─────

─── 

──────

 322.184 750 321.434 - 109.074 12.209 (2.623) 23.507 1.392 59.251 15.338 (1.733) 214.093 2017يونيو  30الرصيد في  ───

 ═════

═══ 
═════

═══ 
══════

══ 
═════

═══ 
═════

═══ 
═════

═════

═════

═════

════ 

══════

══ 
═════

═══ 

══════

══ 
═════

═══ 

══════

════ 
═════

═════ 
══════

════               

 320.002 1.064 318.938 10.705 94.140 12.209 (2.693) 24.253 (148) 46.803 13.716 - 214.093 2016يناير  1الرصيد كما في 

              

 8.380 (330) 8.710 - 8.710 - - - - 8.710 - - -  للفترة صافي الربح 

 (120) - (120) - (120) - - - (120) - - - - في القيمة العادلة اتصافي التغير

 (170) (53) (117) - (117) - (117) - - - - - - إعادة تحويل عمالت أجنبية 

 (10.705) - (10.705) (10.705) - - - - - - - - - أرباح أسهم مدفوعة 

صافي التغيرات في الحقوق غير 
 582 582 - - - - - - - - - - - المسيطرة 

 ─────

─── 

─────

─── 

──────

── 

─────

─── 

─────

─── 

─────

─── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

──────

 317.969 1.263 316.706 - 102.613 12.209 (2.810) 24.253 (268) 55.513 13.716 - 214.093 2016 يونيو 30الرصيد في  ──

 ═════

═══ 
═════

═══ 
══════

══ 
═════

═══ 
═════

═══ 
═════

═════

═════

═════

════ 

══════

══ 
══════

══ 

══════

══ 
══════

══ 

══════

════ 
══════

════ 
══════

═════ 
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 الرئيسية التأسيس واألنشطة 1
 

ك"( في مملكة البحرين بموجب قانون الشركات التجارية البحريني رقم البحرين ش.م.ب. )"البن-تأسس مصرف السالم
. يعمل البنك 2006يناير  19بتاريخ  59308وسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري رقم  21/2001

له أعماتحت إشراف وتنظيم مصرف البحرين المركزي ولدى البنك ترخيص مصرفي إسالمي بالتجزئة ويزاول البنك 
ً لكافة متطلبات األنظمة المعنية بالبنوك اإلسالمية الصادرة عن مصرف البحرين والشريعة اإلسالمية بموجب قواعد  وفقا

مركز البحرين التجاري العالمي، شارع ، البرج الشرقي، 18282المركزي. إن عنوان المكتب المسجل للبنك هو ص. ب. 
 مملكة البحرين.، 316الملك فيصل، المنامة 

 

بي إم . ش.م.ب. )مقفلة( )"بي إم آي بنكفي  %100حصة ملكية بنسبة  استحواذقام البنك ب، 2014مارس  30بتاريخ 
وافقت هيئة الرقابة ، 2015، وهي شركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين، من خالل مقايضة األسهم. خالل شهر يناير آي"(

ي بمبادئ الشريعة آم إ. تلتزم عمليات بي 2015يناير  1اعتباراً من ي بنك إلى بنك إسالمي آم إعلى تحويل بي  الشريعة
  .2015يناير  1اإلسالمية اعتباراً من 

 

عار فترة إشلقد انتهت البنك.  إلى، قرر مساهمي بي إم آي الموافقة على تحويل عمليات بي إم آي 2016نوفمبر  29بتاريخ 
 إلىعمليات بي إم آي تحويل على مصرف البحرين المركزي وافق  لقدو 2017أبريل  11بتاريخ عمليات التحويل جميع 

 المفترضة لبي أم آي بقيمها المدرجة. االلتزاماتعلى جميع الحقوق والسيطرة بدأ البنك وقد . 2017أبريل  19بتاريخ  البنك
 

وهو بنك  ("بيمو"ابقاً )س ليمتد سيشيل –مصرف السالم في  %70 حصة ملكية بنسبة استحواذ، قام البنك ب2016سنة خالل 
مصرفي أوفشور صادر عن بنك سيشيل  رخيصأعماله بموجب ت ليمتد سيشيل –مصرف السالم أوفشور في سيشيل. يزاول 

، تم 2016مايو  20. اعتباراً من تاريخ بنك سيشيل المركزيصادر عن أوفشور كان بيمو يعمل بموجب ترخيص المركزي. 
رخيص لألعمال المصرفية التي تسمح بمزاولة األنشطة المصرفية أوفشور الداخلية ت ليمتد سيشيل –مصرف السالم منح 

 والخارجية.
 

جميع أصناف الخدمات والمنتجات ويقدم  سيشيلوفي مملكة البحرين عشرة فروع من خالل وشركاته التابعة يعمل البنك 
ية المشاركة في األرباح، ستثمارإدارة الحسابات االتتضمن أنشطة البنك على  المصرفية المتفقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

 ،تقديم العقود التمويلية اإلسالمية، التعامل في األدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كمضارب ورب المال
مات المصرفية لمصرف إدارة األدوات المالية طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية واألنشطة األخرى المسموح بها بموجب الخدو

 البحرين المركزي كما هو محدد في إطار الترخيص. يتم تداول األسهم العادية للبنك في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.
 

 وشركاته التابعة معاً "بالمجموعة".يشار إلى البنك 
  

 .2017أغسطس  7 بتاريخالصادر جلس اإلدارة قرار موفقاً لالمختصرة الموحدة المرحلية عتماد إصدار القوائم المالية لقد تم ا
 

  السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 

الخاص  ،34الدولي رقم المحاسبة معيار للتوجيهات الصادرة عن المختصرة وفـقاً الموحدة القوائم المالية المرحلية هذه  أعدت
على جميع الموجودات والمطلوبات  المختصرةالموحدة  القوائم المالية المرحليةتتضمن هذه  التقارير المالية المرحلية".ب"

المتبعة في إعداد هذه واألدوات المالية غير المدرجة في الميزانية المحتفظ بها من قبل المجموعة. إن السياسات المحاسبية 
السنوية للسنة الموحدة لية إعداد القوائم الماإتباعها في  تممطابقة لتلك التي هي المختصرة الموحدة القوائم المالية المرحلية 

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة ، والتي أعدت 2016ديسمبر  31المنتهية في  وفقا
ً وللمؤسسات المالية اإلسالمية  وقانون مصرف البحرين المركزي وقانون  قانون الشركات التجارية البحريني ألحكام طبقا

لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة ذات الصلة  المجموعة المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةستخدم ت .المؤسسات المالية
 .جعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بما في ذلك "التقارير المالية المرحلية"المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمرا معايير

 

 ةكاملات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية المختصرة على جميع المعلومدة الموحال تشتمل القوائم المالية المرحلية 
 ً إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج  باإلضافة إلى. للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحاسبة والمراجعة لمعايير  وفقا

 . 2017ديسمبر  31في التي ستنتهي للسنة المالية  للنتائج التي يمكن توقعهامؤشراً  2017يونيو  30المنتهية في  أشهر الستة



 ش.م.ب البحرين-مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
 )مراجعة( 2017 يونيو 30

 

7 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2

 

 وتفسيرات وتعديالت جديدةمعايير   2.1
التي تم تلك المرحلية الموحدة المختصرة باستخدام السياسات المحاسبية، التي هي مطابقة لالمالية  تم إعداد هذه القوائم

. لم تكن هناك معايير وتفسيرات 2016ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في القوائم د في إعدااستخدامها 
وتعديالت جديدة صادرة خالل الفترة التي من الممكن أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المرحلية الموحدة المختصرة 

 للمجموعة.
 

 موجودات ومطلوبات قيد التحويل 3
 

أحكام التي تستحق عليها فائدة وال تتوافق مع سيشيل  –ومصرف السالم بنك  يه موجودات ومطلوبات بي إم آتمثل هذ
الموحدة للمركز المالي. المرحلية الشريعة اإلسالمية. تم تسجيل هذه الموجودات والمطلوبات كبند منفصل في مقدمة القائمة 

 ل:فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات قيد التحوي
 )مدققة( )مراجعة( 
 يونيو  30 

2017 
 ديسمبر  31

2016 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
   الموجودات 

 35.408 20.244 قروض وسلف

 1.592 1.117 دين –ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استثمار

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل –ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استثمار
 16 16 الحقوق*

 ─────────

─ 
─────────

─  21.377 37.016 
 ═════════

═ 

═════════

   المطلوبات  ═

 - 1.400 ودائع العمالء

 217 51 مطلوبات أخرى 
 ─────────

─ 
─────────

─  1.451 217 
 ═════════

═ 

═════════

═  

( في 3: المستوى 2016) 3ذكورة أعاله ضمن المستوى ستثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع المتم تصنيف ا* 
 ستثمارات.القيمة العادلة لتلك اال خالل الفترة، لم تكن هناك أية تحويالت في (.4التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )إيضاح 

 

 ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استثمار 4
 

أو بالقيمة العادلة من  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوقكيتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 . خالل األرباح أو الخسائر

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم: مجموعةستخدم الت

 
 المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛: األسعار المعلنة )غير 1المستوى 

 
: التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما 2المستوى 

 وأبصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
 

جوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات : التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير ال3المستوى 
 يمكن مالحظتها في السوق. 
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 )تتمة(ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ستثمارا 4

 

 الموحدة للمركز المالي:المرحلية القائمة في العادلة تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة التالي يوضح الجدول 
 

 ......................)مراجعة(............................................... 
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  2017يونيو  30

 ألف ألف ألف ألف 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
 114.181 101.689 5.404 7.088 الخسائر خالل األرباح أو 

المدرجة بالقيمة العادلة من الموجودات المالية 
 6.522 1.976 - 4.546   خالل الحقوق

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

 11.634 5.404 103.665 120.703 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 ...................)مدققة(.................................................. 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى   2016ديسمبر  31

 ألف ألف ألف ألف 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
 115.403 102.637 5.011 7.755 خسائر خالل األرباح أو ال

المدرجة بالقيمة العادلة من الموجودات المالية 
 6.670 2.702 - 3.968   خالل الحقوق

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

 11.723 5.011 105.339 122.073 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 3إلى المستوى 1المستوى ألف دينار بحريني( من  1.793: 2016دينار بحريني )شيء تحويل مبلغ وقدر التم  ،الفترةخالل 

 لقياسات القيمة العادلة.
 

في التسلسل الهرمي للقيمة  3فيما يلي التغيرات في االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المصنفة ضمن المستوى 
 العادلة:

 

 )مراجعة(
 يونيو  30

2017 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2016 

 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

   

 106.392 105.339 يناير 1في 

 414 - السنةالفترة / إضافات خالل 

 (1.109) (1.674) تغيرات القيمة العادلة

 1.793 - 3إلى المستوى  1محول من المستوى 

 (2.151) - السنةالفترة / استبعادات خالل 
 ─────────

─ 

─────────

─  103.665 105.339 
 ═════════ ═════════ 
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 موجودات أخرى  5
 )مراجعة( 

 يونيو 30
2017 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2016 
 ألف 

 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

   )أ( موجودات قيد التحويل

 236 236 دين  -ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استثمار

 من خاللالقيمة العادلة مدرجة  –محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ات استثمار
 1.449 1.478  ب(الحقوق )

 ─────────

─ 

─────────

─  1.714 1.685 

   

 4.863 14.351  موجودات مستردة

 9.922 9.737 ربح مستحق القبض 

 2.514 1.985 ومعداتممتلكات 

 ً  1.874 2.091 مبالغ مدفوعة مقدما

 449 1.245 حق القبض على موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليكإيجار مست

 2.929 2.687 مبالغ مستحقة القبض من بطاقة ائتمانية )ج(

 3.027 12.428 (دوسلف ) ذمم مدينة أخرى
 ───────── ───────── 

 46.238 27.260 
 ═════════ ════════ 

 

البنك البحريني السعودي ش.م.ب. )سابقاً  من استحواذة اإلسالمية ناتجة الشريعأحكام )أ( تمثل هذه موجودات ال تتوافق مع 
 البنك البحريني السعودي(.

 

في التسلسل  3المذكورة أعاله ضمن المستوى من خالل الحقوق المدرجة بالقيمة العادلة ات ستثماراال)ب( تم تصنيف 
 :من خالل الحقوق ثمارات المدرجة بالقيمة العادلةستاالفيما يلي التغيرات في  (.4 ايضاحالهرمي للقيمة العادلة )

 

 

قياس القيمة العادلة باستخدام 
ذات تأثير جوهري ال  خالتمد

 يمكن مالحظتها ضمن المستوى

 

 )مراجعة(
 يونيو  30

2017 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2016 

 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

   
 2.036 1449 يناير 1في 

 - - العادلة  تغيرات القيمة

 (82) 29 إضافات خالل الفترة / السنة 

 (505) - استبعادات خالل الفترة / السنة
 ────────

── 

────────

──  1.478 1.449 
 ════════

═ 
════════

═  

ي ألف دينار بحرين 1.838يتضمن هذا على مخصص محدد مقابل المبالغ المستحقة القبض من بطاقة ائتمانية بإجمالي  (ج)
 ألف دينار بحريني(. 1.773: 2016)
 

ألف دينار بحريني( تتعلق بمبالغ مستحقة  1.912: 2016ألف دينار بحريني ) 8.396( تتضمن هذه على مبلغ وقدره د)
 . القتناء استثماراتاستثمارات ومبالغ مدفوعة مقدماً صكوك والقبض من بيع 
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 مكسب من بيع استثمارات وصكوك/ )خسارة(  6
 

ثة أشهر للثال 
 المنتهية في 

للثالثة أشهر 
 المنتهية في 

للستة أشهر 
 المنتهية في 

للستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 30 
2017 

 يونيو 30
2016 

 يونيو 30
2016 

 يونيو 30
2016 

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني

     )خسارة( / مكسب من بيع:

 1.924 98 944 - ارات قيد التطوير*عق

 40 35 40 - استثمارات أخرى
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 61 (45) 1 (45) الخسائر

 29 12 (22) 12 صكوك
 - 323 - - استثمارات محتفظ بها لغرض البيع 

 - - (21) - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق
 ────────

── 

──────── ────────

── 

────────

──  (33) 942 423 2.054 

 ════════

═ 

════════ ════════

═ 

════════ 
 

: 2016ألف دينار بحريني ) 217قدرها  ألف دينار بحريني( وتكلفة: 7.896: 2016ألف دينار بحريني ) 315بمبلغ وقدره * مبيعات: 
 ألف دينار بحريني(. 6.916

 

 ستثماراتمن ادخل  7
للثالثة أشهر  

 المنتهية في 
للثالثة أشهر 
 المنتهية في 

للستة أشهر 
 المنتهية في 

للستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 30 
2017 

 يونيو 30
2016 

 يونيو 30
2017 

 يونيو 30
2016 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

مدرجة بالقيمة العادلة من مصنفة كرات دخل من استثما
 845 1.494 1.029 800 خالل األرباح أو الخسائر

 786 72 270 18 دخل إيجار من استثمارات عقارية 
 ────────

── 

────────

── 
────────

── 

────────

──  818 1.299 1.566 1.631 

 ════════

═ 

════════ ════════

═ 

════════ 
 

 صافي –ودخل آخر والت والعمدخل الرسوم  8
 

للثالثة أشهر  
 المنتهية في 

للثالثة أشهر 
 المنتهية في 

للستة أشهر 
 المنتهية في 

للستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 30 
2017 

 يونيو 30
2016 

 يونيو 30
2017 

 يونيو 30
2016 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

     

 53 55 42 32 ورسوم أخرى مانة رسوم األ

 300 4.398 399 2.536 دخل آخر*

 2.883 3.532 1.585 1.741 والمعامالت  تبالتمويالتتعلق وعموالت رسوم 
 ────────

── 

────────

── 
────────

── 

────────

──  4.309 2.026 7.985 3.236 

 ════════

═ 

════════ ════════

═ 

════════ 

 

ألف دينار بحريني  9.488بمبلغ إجمالي قدره  بعض الضماناتبإسترداد المجموعة قامت ، 2017يونيو  30لفترة المنتهية في خالل ا
ألف دينار بحريني( من عمالئها. يتم تضمين هذه الضمانات المستردة في الموجودات األخرى. كما قامت المجموعة  4.863: 2016)

المدرجة والبالغ  تم تضمين المبلغ الفائض عن القيم(. ء: ال شي2016ألف دينار بحريني ) 1.594ببيع تسهيل ألطرف ثالث بقيمة 
   : ال شيء( في الدخل اآلخر.2016ألف دينار بحريني ) 3.933
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 مجموع الدخل الشامل 9
للثالثة أشهر  

 المنتهية في 
للثالثة أشهر 
 المنتهية في 

للستة أشهر 
 المنتهية في 

للستة أشهر 
 ية في المنته

 يونيو 30 
2017 

 يونيو 30
2016 

 يونيو 30
2017 

 يونيو 30
2016 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

     

 4.091  للفترةصافي الربح 

091 

3.879 8.395 8.380 
 ────────

── 

────────

── 
────────

── 

────────

تصنيفها إلى القائمة ادة إعالبنود التي سيعاد  ──
     المرحلية الموحدة للدخل في الفترات الالحقة:

مكسب غير محقق معاد تصنيفه إلى القائمة 
 المرحلية الموحدة للدخل من استبعاد 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 (82) - (59) - الحقوق

مكسب / )خسارة( غير محققة من استثمارات 
 (38) 947 (13) 344 مة العادلة من خالل الحقوق مدرجة بالقي

 (170) 85 (39) 71 إعادة تحويل عمالت أجنبية 

 ────────

── 

────────

── 
─────── ──────── 

 (290) 1.032 (111) 415 األخرى للفترة ةشاملالمكسب / )الخسارة( ال

 ────────

── 

────────

── 
─────── ──────── 

 8.090 9.427 3.768 4.506 لفترة الشامل لمجموع الدخل 

 ════════

═ 

════════

═ 

════════

═ 

════════

     العائد إلى:  ═

 8.473 9.509 3.905 4.474 البنكمساهمي  -

 (383) (82) (137) 32 حقوق غير مسيطرة  -

 ───────

─── 

───────

─── 
───────

─── 

───────

───  4.506 3.768 9.427 8.090 

 ════════

═ 

════════ ════════

═ 

════════ 

 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة  10
 

وأفراد عائالتهم المقربين واإلدارة العليا تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس إدارة البنك 
نك بحكم الملكية المشتركة أو أعضاء والشركات المملوكة لهم أو المدارة من قبلهم وكذلك الشركات الحليفة ذات العالقة مع الب

 األطراف بشروط تجارية.تلك المعامالت مع يتم إجراء مجلس اإلدارة. 

 

 



 ش.م.ب البحرين-مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
 )مراجعة( 2017 يونيو 30

 

12 

 

 )تتمة(معامالت مع األطراف ذات العالقة  10
 

 :2017يونيو  30في ة فيما يلي األرصدة الهامة المتعلقة باألطراف ذات العالق
 

 )مراجعة( 2017 يونيو 30 

 
 شركات
 زميلة 

لمساهمين ا
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

      :الموجودات
مصرف البنوك والنقد وأرصدة لدى 

 22 - - 22 - المركزي

مستحقة القبض من  االتوكمرابحات و
 - - - - - البنوك

 22.377 96 - - 22.281 مرابحات 
 6.234 - 3.580 - 2.654 مضاربات

 1.974 217 1.757 - - إجارة منتهية بالتمليك
 40 - 40 - - مشاركات 

 135 24 84 - 27 موجودات أخرى 
      

ات وحقوق حاملي حسابات المطلوب

      :االستثمار
لغير مستحقة الدفع  وكاالتو مرابحات

 7.540 - - 7.540 - لبنوكا

 65.147 1.757 548 57.340 5.502 مستحقة الدفع لبنوك وكاالتمرابحات و

 1.026 49 509 24 444 حسابات جارية 

 781 135 646 - -  ستثمارحقوق حاملي حسابات اال

 83 8 3 - 72 خرىأمطلوبات 

 176 - - - 176  محتملة وارتباطات التزامات
 

 )مدققة( 2016ديسمبر  31 

 
 شركات
 زميلة 

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

      :الموجودات
ة لدى البنوك والمصرف نقد وأرصد
 181 - - 181 - المركزي

مستحقة القبض من  وكاالتمرابحات و
 البنوك

- 6.786 - - 6.786 

 25.287 115 - - 25.172 مرابحات 
 3.628 - 1.743 - 1.885 مضاربات

 2.101 226 1.875 - - إجارة منتهية بالتمليك
 45 - 45 - - مشاركات 

 1.034 24 61 2 947 موجودات أخرى 
      

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
      :االستثمار

 16.032 1.134 158 10.505 4.235 لبنوكلغير اوكاالت مستحقة الدفع 

 1.813 132 1.329 9 343 حسابات جارية 

 960 135 825 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 65 5 - - 60 خرىأمطلوبات 

 743 - - - 743  ةمحتملوارتباطات التزامات 
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 )تتمة( معامالت مع األطراف ذات العالقة 10
 

 :المختصرة الموحدةالمرحلية فيما يلي الدخل والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمتضمنة في القوائم المالية 
 

 )مراجعة( 2017 يونيو 30 

 

 شركات 
 زميلة 

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

الشركات و
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

      الدخل: 

 150 5 122 16 7 دخل من عقود التمويل 

      
      المصروفات:

وكاالت على ربح مدفوع 
 228 27 4 148 49 مستحقة لغير البنوك

رباح من حقوق األحصة 
 2 - 2 - - ستثمارحاملي حسابات اال

 637 - 637 - - مصروفات تشغيلية أخرى

 3.750 - - - 3.750 مخصص االضمحالل
 

 )مراجعة( 2016 يونيو 30 

 
 شركات 

 زميلة 
المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

      الدخل: 

 74 2 61 11 - دخل من عقود التمويل 
      

      المصروفات:

وكاالت على ربح مدفوع 
 219 7 1 200 11 مستحقة لغير البنوك

رباح من حقوق األحصة 
 2 - 2 - - ستثمارحسابات اإلحاملي 

 241 - 241 - - مصروفات تشغيلية أخرى 
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 ارتباطات والتزامات محتملة  11
 )مدققة( )مراجعة( 
 يونيو 30 

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني

   التزامات محتملة نيابةً عن العمالء

 24.993 22.396 خطابات ضمان

 20.788 30.557 ت مستندية اعتمادا

 3.607 4.279 خطابات قبول

 ─────── ─────── 
 
 

57.232 49.388 

 ─────── ─────── 
   ارتباطات غير قابلة للنقض غير مستخدمة 

 114.491 110.003 ارتباطات تمويلية غير مستخدمة 

 23.308 18.781 ارتباطات غير ممولة غير مستخدمة 

 2.951 927 فة التطويرتجاه تكلارتباطات 

 ─────── ─────── 
 129.711 140.750 

 ─────── ─────── 
   

 20.280 20.828 المبلع االعتباري  -عقود صرف أجنبي آجلة 

 ═══════ ═══════ 
 

مالء في حال فشل العميل بالدفع نيابة عن العالمجموعة تلزم االعتمادات المستندية والضمانات )متضمنة االعتمادات المستندية المعززة( 
 من الوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط العقد. 

 

تواريخ انتهاء محددة أو تحكمها بنود خاصة إلنهائها. وحيث أن االرتباطات قد تنتهي دون تنفيذها، فإن مجموع  إن لالرتباطات عادةً 
 مبالغ العقود ال تمثل االحتياجات النقدية المستقبلية.

 

 كمستأجرالمجموعة  –أجير التشغيلية ارتباطات عقود الت

تشغيلية لمبانيها. فيما يلي الحد األدنى لمدفوعات عقد التأجير المستقبلية بموجب عقود التأجير العقود مختلف في  مجموعةال تدخل
 التأجير غير القابلة لإللغاء:

 )مدققة( )مراجعة( 
 يونيو 30 

2017 
 ديسمبر 31

2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
   

 1.168 1.171 خالل سنة واحدة

 2.360 2.163 بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات

 ─────── ─────── 
 3.334 3.528 
 ═══════ ═══════ 

 معلومات قطاعات األعمال 12
 

 معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 
 اعات أعمال رئيسية:إلى أربعة قط المجموعةألغراض إدارية تم توزيع أنشطة 

 

ً بإدارة الحسابات االستثمارية المشاركة في األرباح المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، تقديم  - الخدمات المصرفية  يقوم أساسا
العقود التمويلية التي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ويقدم خدمات مصرفية أخرى تتوافق مع الشريعة 

الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات و هذا القطاع على الخدمات المصرفية للشركاتاإلسالمية. يشمل 
 المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. 

 

أساساً بتقديم خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، خدمات التجارة والخزانة متضمنة يقوم  - الخزانة 
 مرابحات السلع قصيرة األجل. 

 

ً بإدارة المحافظ المملوكة من قبل يقوم  - ستثماراتاال عمالء بتقديم منتجات استثمارية وإدارة البخدمة يقوم و المجموعةأساسا
 الصناديق وتقديم استثمارات بديلة.

 

جميع استثماره في األدوات المالية ذات جودة عالية ويتكبد غير المستخدم عن طريق  المجموعةيدير رأس مال  - رأس المال 
 مصروفات إدارة هذه االستثمارات واحتساب المصروفات المتعلقة بنظم الحوكمة الرأسمالية.
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 )تتمة( معلومات قطاعات األعمال 12
 

حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. المعامالت ما بين  اتقاريره المجموعة عليه تبنيهذه القطاعات هي األساس الذي 
عدالت السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. تكاليف التحويل هي على أساس المعدل المجمع هذه القطاعات تنفذ حسب م

 والذي يساوي تقريباً تكلفة األموال.
 

 :2017 يونيو 30للفترة المنتهية في يما يلي معلومات قطاعات األعمال ف
 

 )مراجعة( 2017 يونيو 30 

 
 الخدمات

 المجموع الرأس الم اإلستثمارات الخزانة المصرفية 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

      

 30.254 3.113 800 7.051 19.290 الدخل التشغيلي 
 ════════

══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

════════

══       
 8.477 (1.470) (889) 5.783 5.063 نتيجة القطاع 

 ════════

══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

════════

      معلومات أخرى ══

 1.627.187 59.411 220.018 638.762 708.996 موجودات القطاع       
 ════════

══ 
═══════

═══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

 1.627.187 337.317 36.457 347.772 905.641 المطلوبات والحقوق حسب القطاع ═
 ════════

═ 

═══════

═══ 

═══════

══ 

═══════

══ 

════════

═  

 الناتجة من استحواذ بي أم أي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية. ةتم تخصيص الشهر
 

 :2016يونيو  30للفترة المنتهية في فيما يلي معلومات قطاعات األعمال 
 

 )مراجعة( 2016يونيو  30 

 
 الخدمات

 المجموع رأس المال اإلستثمارات الخزانة  المصرفية

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

      
 24.756 212 4.313 4.022 16.209 الدخل التشغيلي 

 ════════

══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

════════

 8.380 (2.543) 1.175 2.639 7.109 نتيجة القطاع  ══
 ════════

══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

════════

══  

 :)مدققة( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في فيما يلي معلومات قطاعات األعمال 
 

      معلومات أخرى

 1.681.293 59.487 236.338 678.896 706.572 موجودات القطاع 
 ════════

══ 
═══════

═══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
════════ 

 1.681.293 292.273 50.312 317.079 1.021.629 المطلوبات والحقوق حسب القطاع
 ════════

═ 

═══════

═══ 

═══════

══ 

═══════

══ 

════════

═  

 تم تخصيص الشهرة الناتجة من استحواذ بي أم أي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية.
 

 ألعمال الثانويةمعلومات قطاعات ا
من التشغيلية مصروفاتها كافة تتكبد التشغيلية و اتحقق كافة إيراداتهبشكل أساسي في دول مجلس التعاون و لمجموعةعمل ات

 .الخليجي دول مجلس التعاون
 

 أرقام المقارنة 13
 

 ههذ اتلحالية. إن إعادة التصنيفا الفترةالمطبق في عرض الالسابقة لتتناسب مع  للسنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 
 المبينة مسبقاً.مجموع الموجودات ومجموع المطلوبات ومجموع الحقوق للمجموعة و الربحؤثر على صافي تلم 


