
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحرین ش.م.ب.ــ  مصرف السالم
 الموحدة البیانات المالیة

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    مصرف السالم ــ البحرین ش.م.ب.
 

 المالیة الموحدة  البیانات
    ۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱  في  المنتھیة  للسنة

 
 
 

    الصفحة          المحــتویات
 
           

          ر مجلس اإلدارةتقری
 

          تقریر ھیئة الرقابة الشرعیة
 

   ۱       إلى المساھمین تقریر مدققي الحسابات
   
 

         البیانات المالیة الموحدة
 ۲        بیان المركز المالي الموحد 

 ۳        الموحد الشامل بیان الدخل
 ٥ - ٤      الموحد الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

 ٦        بیان التدفقات النقدیة الموحد 
 ٦٥  -۷      إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 البحرین ش.م.ب.-السالممصرف 

۲ 
 

  بیان المركز المالي الموحد 
  ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في

 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱۸ إیضاح 

  

 ألف
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

     الموجودات
 ٦٦٫۳٥۱  ۸۲٫٥۸۷ ٤ مصرف المركزيبنوك والاللدى وأرصدة نقد 

 ۳٦۳٫٥٦۹  ۳٥٤٫۲۱٥ ٥ صكوك سیادیة
 ۱٤۱٫۲۲٥  ۱٦۳٫۳۰٥ ٦ إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 ۱۰٫٤۱۹  ۹٫۲۲۲ ۷ صكوك الشركات
 ٥۳۲٫٥۳٥  ٥٦۸٫۹۰٥ ۸ موجودات التمویالت 

 ۲۱۳٫۲۳۸  ۲٥٦٫۸۹۲ ۹ موجودات اإلیجارات التمویلیة
 ۱۱۱٫۳۲٥  ۱۰۷٫٥۰۸ ۱۱ استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة

 ٦٦٫۷۸۲  ۷٤٫۲٦۱ ۱۲ عقارات استثماریة
 ٦٫٤٤۸  ٦٫۲۹۰ ۱۳ عقارات للتطویر

 ۱٦٫۸۳٥  ۱٥٫۹۷۲ ۱٤ استثمار في شركات زمیلة
 ۳٤٫٥۳۰  ٤٥٫۱۸۲ ۱٥ موجودات أخرى

 ۲٥٫۹۷۱  ۲٥٫۹۷۱ ۱٦ الشھرة 
     

 ۱٫٥۸۹٫۲۲۸  ۱٫۷۱۰٫۳۱۰  مجموع الموجودات
     

     ملكیة الالمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق 
     المطلوبات     

 ۱٥٤٫۷٦٥  ۱٤٤٫۱۲٥ ٦ مؤسسات مالیةإیداعات من 
 ٦۰۲٫۷۸٤  ۷۰٥٫۹۲٤ ۱۸ إیداعات من العمالء

 ۲۸۳٫۸۸٦  ۲٥۱٫۸٤۲  للعمالءحسابات جاریة 
 ۷۹٫۹۸٦  ۱٥٥٫٥٤۳ ۱۷ تمویل مرابحة ألجل

 ٤٥٫۰۸۹  ٤۸٫۲۹۳ ۱۹ مطلوبات أخرى
     

 ۱٬۱٦٦٬٥۱۰  ۱٫۳۰٥٫۷۲۷  مجموع المطلوبات 
     

 ۱۱۸٫۸۸۱  ۹۹٫۷٦۱ ۲۰ حقوق حاملي حسابات االستثمار
     

     ملكیة الحقوق 
 ۲۱٤٫۰۹۳  ۲۱٤٫۰۹۳ ۲۱ رأس المال

 )۱٫۸۷۹(  )۳٫۸٥٥( ۲۱ أسھم الخزینة 
 ۹۱٫۰۱٦  ۹۳٫۹۰۱  احتیاطیات وأرباح مستبقاة

     
 ۳۰۳٬۲۳۰  ۳۰٤٫۱۳۹  البنكمجموع حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي 

 ٦۰۷  ٦۸۳  حصة غیر مسیطرة 
     

 ۳۰۳٫۸۳۷  ۳۰٤٫۸۲۲   ملكیة المجموع حقوق 
     

 ۱٫٥۸۹٫۲۲۸  ۱٫۷۱۰٫۳۱۰  ملكیةالمجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق 
 

 .۲۰۱۹فبرایر  ۱۲تمت المصادقة على ھذه البیانات المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
 
 
 
 
 

 لمعشنيسعادة الشیخ خالد بن مستھل ا  خلیفة بطي عمیر المھیري
 نائب رئیس مجلس اإلدارة  رئیس مجلس اإلدارة

  رفیق النایض 
    الرئیس التنفیذي 

 
  المالیة الموحدة. البیاناتجزءاً من ھذه  ٤٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 البحرین ش.م.ب.-السالممصرف 

۳ 
 

 الموحد  الشامل بیان الدخل
  ۲۰۱۸بر دیسم ۳۱المنتھیة في  للسنة

 
    إیضاح 
  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
     

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
     

     الدخل التشغیلي
 ٤٤٫۸۰۹  ٤۹٫۳۸٤ ۲٤ التمویلدخل 

 ۱٦٫۷۲٤  ۱٦٫۷۷۳  دخل من الصكوك 
 ۲٫۹۹٥  )۸۹٥( ۲٥ دخل من استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة

 ٤٫۷۷۱  ٤۲۰ ۲٦ العقارات دخل من
 ۸٫٥٥۰  ۹٫۲۸٤ ۲۷ الرسوم والعموالت

 ٥٫۲۹۹  ۹٫٥۷٦ ۲۸ إیرادات أخرى
  ۸٤٫٥٤۲  ۸۳٫۱٤۸ 
     

 )۱٫۸۳۱(  )۳٫٦۹۲(  مؤسسات مالیةعلى إیداعات من مصروفات التمویل 
 )۱٥٫٤۷٦(  )۱۹٫۳۷۰(  على إیداعات من العمالءمصروفات التمویل 
 )۳٫٥۳۲(  )٤٫٥۱٥(  تمویل مرابحة ألجلعلى مصروفات التمویل 

     
     العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل

 )۲۳۰(  )٤۹۲(  حصة المجموعة كمضارب
 ۱۱۱  ۲٤٦  حصة المجموعة كمضارب

 )۱۱۹(  )۲٤٦( ۲۰ حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
 ٦۲٫۱۹۰  ٥٦٫۷۱۹  مجموع الدخل التشغیلي     
     المصروفات التشغیلیة     

 ۱۱٫٥۲۸  ۱۱٫۸٦۱ ۲۹ تكالیف الموظفین
 ۱٫٦۷٥  ۲٫۰۱۹  تكلفة الممتلكات والمعدات

 ۱٫٥۰۹  ۸٦۹  استھالك
 ۹٫٥٥۳  ۱۳٫۱٦٤  مصروفات تشغیلیة أخرى

     
 ۲٤٫۲٦٥  ۲۷٫۹۱۳  مجموع المصروفات التشغیلیة

 ۳۷٫۹۲٥  ۲۸٫۸۰٦  ونتائج الشركات الزمیلة انخفاض قیمة الموجودات مخصص الربح قبل     
 )۲۰٫٦٥٦(  )۱۰٫٦٦۱( ۱۰ صافي مخصص الخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمة

 ۷۸٦  ۳۷٥ ۱٤ حصة البنك من أرباح شركات زمیلة 
 ۱۸٫۰٥٥  ۱۸٫٥۲۰  ةسنللربح الصافي 

 
     المنسوب إلى:

 ۱۸٫۰۹۹  ۱۸٫٤۹۹  مساھمي البنك -
 )٤٤(  ۲۱  حصة غیر مسیطرة  -
     
 ۲۳ ۱۸٫٥۲۰  ۱۸٫۰٥٥ 

 ۸٫٥  ۸٫۷  العائد على السھم األساسي والمخفض (فلس)
 
 
 
 

 لمعشنيسعادة الشیخ خالد بن مستھل ا  خلیفة بطي عمیر المھیري
 نائب رئیس مجلس اإلدارة  رئیس مجلس اإلدارة

  رفیق النایض 
   الرئیس التنفیذي 

 

 
 

 
المالیة الموحدة. البیاناتجزءاً من ھذه  ٤٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 الملكیة الموحد  لتغیرات في حقوق ا بیان

             ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 المالیة الموحدة. البیاناتجزءاً من ھذه  ٤٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤ 

  
 بآالف الدنانیر البحرینیة المبالغ                            
   المنسوب إلى مساھمي البنك   
    االحتیاطیات   

 
 رأس 
 المال

 أسھم
 الخزینة 

 
احتیاطي 

عالوة إصدار 
 أسھم

 احتیاطي
 قانوني

 أرباح 
 مستبقاة

احتیاطي 
القیمة 

 لالستثمارات

احتیاطي 
 القیمة 
العادلة 

 للعقارات 

 احتیاطي
 تحویل  

عمالت 
 أجنبیة  

 مجموع 
 االحتیاطیات 

مجموع 
حقوق 
 الملكیة

 حصة 
 غیر 

 مسیطرة

 مجموع
 حقوق 
ملكیة 

 المجموعة 
             

 ۳۰۳٫۸۳۷ ٦۰۷ ۳۰۳٫۲۳۰ ۹۱٫۰۱٦ )۳٫۰٤۰( ۲٤٫۱۹٦ ۱۹۹ ٤۰٫۳۰٤ ۱۷٫۱٤۸ ۱۲٫۲۰۹ )۱٫۸۷۹( ۲۱٤٫۰۹۳ ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
 ۱۸٫٥۲۰ ۲۱ ۱۸٫٤۹۹ ۱۸٫٤۹۹ - - - ۱۸٫٤۹۹ - - - - ة  سنلاصافي ربح 

 )٦۰۷( - )٦۰۷( )٦۰۷( - )٦۰۷( - - - - - - صافي التغیرات في القیمة العادلة
 )۱٥٥( - )۱٥٥( )۱٥٥( )۱٥٥( - - - - - - -  إعادة تحویل عمالت أجنبیة 

             
             مجموع اإلیرادات والمصروفات

 ۱۷٫۷٥۸ ۲۱ ۱۷٫۷۳۷ ۱۷٫۷۳۷ )۱٥٥( )٦۰۷( - ۱۸٫٤۹۹ - - - - المحتسبة
             

 )۱٤٫۸٥۲( - )۱٤٫۸٥۲( )۱٤٫۸٥۲( - - - )۱٤٫۸٥۲( - - - - ۲۰۱۷أرباح أسھم لسنة 
 )۱٫۹۷٦( - )۱٫۹۷٦( - - - - - - - )۱٫۹۷٦( - شراء أسھم خزینة

 ٥٥ ٥٥ - - - - - - - - - - صافي الحركة في حصة غیر مسیطرة
 - - - - - -  )۱٫۸٥۰( ۱٫۸٥۰ - - - المحول لالحتیاطي القانوني

             
 ۳۰٤٫۸۲۲ ٦۸۳ ۳۰٤٫۱۳۹ ۹۳٫۹۰۱ )۳٫۱۹٥( ۲۳٫٥۸۹ ۱۹۹ ٤۲٫۱۰۱ ۱۸٫۹۹۸ ۱۲٫۲۰۹ )۳٫۸٥٥( ۲۱٤٫۰۹۳ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 الملكیة الموحد (یتبع)  لتغیرات في حقوق ا بیان

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل
                

 المالیة الموحدة. البیاناتجزءاً من ھذه  ٤٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥ 

 المبالغ بآالف الدنانیر البحرینیة
   المنسوب إلى مساھمي البنك   
    االحتیاطیات   
 مجموع    احتیاطي احتیاطي       
 حقوق حصة مجموع  تحویل القیمة احتیاطي   احتیاطي   
 ملكیة غیر حقوق مجموع عمالت العادلة القیمة أرباح احتیاطي عالوة أسھم رأس 
 المجموعة مسیطرة الملكیة االحتیاطیات أجنبیة للعقارات لالستثمارات مستبقاة قانوني إصدار أسھم ةالخزین المال 
             
             (كما ۲۰۱۷ینایر  ۱في كما رصید ال

 ۳۲٤٫۸۹۹ ۱٫٥۳٤ ۳۲۳٫۳٦٥ ۱۱۰٫۹۱۸ )۲٫۷۰۸( ۲٤٫۲۳٤ ٤٤٥ ٦۱٫٤۰۰ ۱٥٫۳۳۸ ۱۲٫۲۰۹ )۱٫٦٤٦( ۲۱٤٫۰۹۳ أعلن عنھ سابقاً)
             التسویة االنتقالیة عند تطبیق معیار 

              ) كما ۳۰المحاسبة المالي رقم (
 )۲٦٫۷۷۱( )۱۲( )۲٦٫۷٥۹( )۲٦٫۷٥۹( - - - )۲٦٫۷٥۹( - - - - ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

             
 ۲۹۸٫۱۲۸ ۱٫٥۲۲ ۲۹٦٫٦۰٦ ۸٤٫۱٥۹ )۲٫۷۰۸( ۲٤٫۲۳٤ ٤٤٥ ۳٤٫٦٤۱ ۱٥٫۳۳۸ ۱۲٫۲۰۹ )۱٫٦٤٦( ۲۱٤٫۰۹۳ ۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید المعدل كما في

 ۱۸٫۰٥٥ )٤٤( ۱۸٫۰۹۹ ۱۸٫۰۹۹ - - - ۱۸٫۰۹۹ - - - - ةسنلاصافي ربح 
             

 ۳۲۲ - ۳۲۲ ۳۲۲ - ٥٦۸ )۲٤٦( - - - - - صافي التغیرات في القیمة العادلة
 )۲۱۱( - )۲۱۱( )۲۱۱( )۲۱۱( - - - - - - - إعادة تحویل عمالت أجنبیة

             مجموع اإلیرادات والمصروفات 
 ۱۸٫۱٦٦ )٤٤( ۱۸٫۲۱۰ ۱۸٫۲۱۰ )۲۱۱( ٥٦۸ )۲٤٦( ۱۸٫۰۹۹ - - - - المحتسبة

             
 )۱۰٫٦۳۸( )۱۲( )۱۰٫٦۲٦( )۱۰٫٦۲٦( - - - )۱۰٫٦۲٦( - - - - ۲۰۱٦أرباح أسھم 

 )۱٫٥۹۸( )۸۷۱( )۷۲۷( )۷۲۷( )۱۲۱( )٦۰٦( - - - - - - تابعة اتبیع شرك
 )۲۳۳( - )۲۳۳( - - - - - - - )۲۳۳( - شراء أسھم خزینة

 ۱۲ ۱۲ - - - - - - - - - - صافي الحركة في حصة غیر مسیطرة
 - - - - - - - )۱٫۸۱۰( ۱٫۸۱۰ - - - المحول لالحتیاطي القانوني

             
 ۳۰۳٫۸۳۷ ٦۰۷ ۳۰۳٫۲۳۰ ۹۱٫۰۱٦ )۳٫۰٤۰( ۲٤٫۱۹٦ ۱۹۹ ٤۰٫۳۰٤ ۱۷٫۱٤۸ ۱۲٫۲۰۹ )۱٫۸۷۹( ۲۱٤٫۰۹۳ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 



 البحرین ش.م.ب.-البحرین ش.م.ب.صرف السالم-صرف السالمم

 المالیة الموحدة. البیاناتجزءاً من ھذه  ٤٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦ 

 

 بیان التدفقات النقدیة الموحد 
   ۲۰۱۸مبر دیس ۳۱المنتھیة في للسنة 

 
۲۰۱۷  ۲۰۱۸  

 ألف
 دینار بحریني

 ألف 
  دینار بحریني

    
 األنشطة التشغیلیة   

 ةسنصافي الربح لل ۱۸٫٥۲۰  ۱۸٫۰٥٥
 تعدیالت للبنود التالیة:   

 إستھالك ۸٦۹  ۱٫٥۰۹
 صافي –إطفاء عالوة على الصكوك  ۱٫۰۳۳  ۱٫۱۷۹

 تغیرات القیمة العادلة من االستثمارات  )۱٫۰۲۷(  )٤٫۷۷۱(
  دخل من استثمارات ۱٫۸۸۲  )۲٫۳۲٦(    

 صافي المخصص للخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمة   ۱۰٫٦٦۱  ۲۰٫٦٥٦
 حصة البنك من أرباح شركات زمیلة  )۳۷٥(  )۷۸٦(

 عقارات للتطویر ۱٥۸  ۱۱٫۳۳۳
 لوبات التشغیلیةالدخل التشغیلي قبل التغییرات في الموجودات والمط ۳۱٫۷۲۱  ٤٤٫۸٤۹    
 تغییرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:       
 إحتیاطي إجباري لدى المصرف المركزي  ۳٫۲۲۱  )۲٫۷۱۰(
 وموجودات اإلیجارات التمویلیة موجودات تمویلیة )۹۲٫۰۸۳(  )۱۰۸٫٤٤۸(
 موجودات أخرى ٥٫۲۰۱  )۷٫۱۲٤(

 مؤسسات مالیةإیداعات من  )۱۰٫٦٤۰(  ۲۲٫٦۰۹
 إیداعات من العمالء ۱۰۳٫۱٤۰  )۱۲٥٫٥۹۱(

 للعمالء حسابات جاریة )۳۲٫۰۳٦(  ٤٫۲۷۷
 مطلوبات أخرى )٥٫۲۷۸(  ۷٤۳

 حقوق حاملي حسابات االستثمارات )۱۹٫۱۲۰(  ٥۰٫۰۸٥
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة )۱٥٫۸۷٤(  )۱۲۱٫۳۱۰(    

 
 األنشطة االستثماریة    
 صكوك سیادیة  ۸٫۳۳۲  )٦۳۸(

 صكوك شركات ۱٫۱٦٦  ۱۸٫٥٥۷
 استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة ۲٫٤۷٥  ۱٦٫۳۸۹

 استثمار في شركات زمیلة ۷٤۰  )٦٫۲٤۰(
 شراء ممتلكات ومعدات )۹٦۰(  )٦۹۹(

 بیع شركة تابعة -  ۷٫۲۷٥
 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة  ۱۱٫۷٥۳  ۳٤٫٦٤٤    

 
 األنشطة التمویلیة   
 تمویل مرابحات ألجل  ٥۸٫٥۹۲  )۱۲٫۰٥۱(
 أرباح أسھم مدفوعة  )۱۰٫۹٤٥(  )۱۰٫٦۲٦(
 نة  یشراء أسھم الخز )۱٫۹۷٦(  )۲۳۳(
 صافي الحركة في حصة غیر مسیطرة )۱۱(  -
 صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التمویلیة ٤٥٫٦٦۰  )۲۲٫۹۱۰(    

 
  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ ٤۱٫٥۳۹  )۱۰۹٫٥۷٦(
 ینایر ۱النقد وما في حكمھ في  ۱۷٥٫۳٥۲  ۲۸٤٫۹۲۸    
  دیسمبر ۳۱النقد وما في حكمھ في  ۲۱٦٫۸۹۱  ۱۷٥٫۳٥۲    

 
 یتكون النقد وما في حكمھ من:*    

 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي ۸٫۳۷۲  ۸٫٥۰۹
 أرصدة لدى بنوك أخرى ٤٥٫۲۱۲  ۲٥٫٦۱۸

 یوم ۹۰أقل من إیداعات لدى مؤسسات مالیة فترات استحقاقھا األصلیة  ۱٦۳٫۳۰۷  ۱٤۱٫۲۲٥
۱۷٥٫۳٥۲  ۲۱٦٫۸۹۱  

 ألف دینار بحریني). ۲:  ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۱صافي من الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱*  النقد وما في حكمھ كما في 
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۷ 

 
 التأسیس واألنشطة الرئیسیة ۱

 ۲۱/۲۰۰۱البحرین ش.م.ب. ("البنك") في مملكة البحرین بموجب قانون الشركات التجاریة البحریني رقم -تأسس مصرف السالم
. یعمل البنك تحت ۲۰۰٦ینایر  ۱۹بتاریخ  ٥۹۳۰۸بموجب سجل تجاري رقم والسیاحة وسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة 

واعد بموجب قأعمالھ رف البحرین المركزي ولدى البنك ترخیص مصرفي إسالمي بالتجزئة ویزاول البنك إشراف وتنظیم مص
وفقاً لكافة متطلبات األنظمة المعنیة بالبنوك اإلسالمیة الصادرة عن مصرف البحرین المركزي. إن عنوان والشریعة اإلسالمیة 

، ۳۱٦شارع الملك فیصل، المنامة ، البرج الشرقيتجاري العالمي، مركز البحرین ال، ۱۸۲۸۲المكتب المسجل للبنك ھو ص. ب. 
 مملكة البحرین.

 
، ي")بي إم أ. ش.م.ب. (مقفلة) ("ي بنكبي إم أفي  %۱۰۰، قام البنك باستحواذ حصة ملكیة بنسبة ۲۰۱٤مارس  ۳۰بتاریخ 

ي وافقت ھیئة الرقابة الشریعة على تحویل ب شركة مساھمة مقفلة في مملكة البحرین، من خالل مقایضة األسھم.و بنك تقلیدي وھي
 . ۲۰۱٦ینایر  ۱ي بنك إلى بنك إسالمي اعتباراً من أإم 

 
ل الموافقة على تحوی تلقد تمي إلى البنك. لموافقة على تحویل عملیات بي إم أي ا، قرر مساھمي بي إم أ۲۰۱٦نوفمبر  ۲۹بتاریخ 

والذي تم نشره الحقاً في الجریدة الرسمیة  ۲۰۱۷أبریل  ۱۷ركزي بتاریخ األعمال التجاریة للبنك من قبل مصرف البحرین الم
 .المعنیة ةدفتریالمفترضة بقیمھا ال ھالتزاماتي وحقوق بي إم أأغلبیة . قام البنك بتحویل ۲۰۱۷أبریل  ۲۰تاریخ ب
 
 

 الشركات التابعة الرئیسیة ھي كما یلي:
 

 نسبة الملكیة    
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ نشطة الرئیسیةاأل بلد التأسیس اسم الشركة

 %۷۰ %۷۰ تقدیم خدمات مصرفیة سیشیل  إیھ إس بي سیشیل
     

 - %۳٦ إنتاج الدیزل الحیوي ھونج كونج إیھ إس بي بیودیزل
     )۳۰(إیضاح 

 
 

صناف أ ویقدم جمیع ،سیشیلفرع واحد في فروع في مملكة البحرین و عشرةیعمل البنك وشركاتھ التابعة الرئیسیة من خالل 
الخدمات والمنتجات المصرفیة المتفقة مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة. تتضمن أنشطة البنك على إدارة الحسابات االستثماریة 

مدیر كوالتعامل في األدوات المالیة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة  ،وتقدیم العقود التمویلیة اإلسالمیة ،المشاركة في األرباح
ً ألحكام الشریعة اإلسالمیة واألنشطة األخرى المسموح بھا بموجب الخدمات المصرفیة وإ، / وكیل دارة األدوات المالیة طبقا

لمصرف البحرین المركزي كما ھو محدد في إطار الترخیص. یتم تداول األسھم العادیة للبنك في بورصة البحرین وسوق دبي 
 المالي.

 
 .۲۰۱۹ فبرایر ۱۲الیة الموحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاریخ الم البیاناتإصدار ھذه  اعتمادلقد تم 

 
 السیاسات المحاسبیة  ۲
 

 أسس اإلعداد ۲٫۱
ح أو ن خالل الربمات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة ستثماراال استثناءالمالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، ب بیاناتأعدت ال

 لبیاناتابالقیمة العادلة. تتضمن ھذه  تظھرات العقاریة التي ستثمارواال ،الملكیة حقوقبالقیمة العادلة من خالل  مدرجةوال رة، الخسا
 المالیة غیر المدرجة في المیزانیة المحتفظ بھا من قبل المجموعة.  العقودجمیع الموجودات والمطلوبات والمالیة الموحدة 

 
وتم تقریبھا  ،المجموعةوعملة عرض عملیات العملة الرئیسیة الوظیفیة  ادینار البحریني، كونھالمالیة الموحدة بال البیاناتتم عرض 

 إلى أقرب ألف دینار بحریني، ما لم یذكر خالف ذلك.
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۸ 

 )یتبعالسیاسات المحاسبیة ( ۲
 

 )یتبعأسس اإلعداد ( ۲٫۱
 

  لتزامبیان باال  أ ۲٫۱
ً  البیاناتأعدت  لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  المالیة الموحدة للمجموعة وفقا

ً ألحكام قانون الشركات  اإلسالمیة ومبادئ وقواعد الشریعة اإلسالمیة المحددة من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة للمجموعة وطبقا
 لمالیة. تستخدم المجموعة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریرالتجاریة البحریني وقانون مصرف البحرین المركزي وقانون المؤسسات ا

المالیة ذات الصلة لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة معاییر المحاسبة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 
 اإلسالمیة.

 
و التسویة أ ستردادعرض تحلیل فیما یتعلق باالالسیولة. تم  بشكل عام على اساسالموحد لمركز المالي ا بیان تعرض المجموعة 

الموحد لمركز المالي ا بیان شھر بعد تاریخ  ۱۲(المتداول) وألكثر من الموحد لمركز المالي ا بیان شھراً بعد تاریخ  ۱۲خالل 
 .۳٦ ایضاح(غیر المتداول) في 

 
 أسس التوحید ب ۲٫۱

 البیانات المالیة. أعدت ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ة للبنك وشركاتھ التابعة كما في المالی البیاناتالمالیة الموحدة على البیانات تشتمل 
 . مع البنك سیاسات محاسبیة متوافقة استخدامبو، للشركات التابعة لنفس السنة المالیة للبنك

 نكبلل. توجد السیطرة عندما یكون بنكالالشركات التابعة ھي مؤسسات (وتشمل شركات ذات أغراض خاصة) خاضعة لسیطرة 
سلطة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، في إدارة السیاسات المالیة والتشغیلیة لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتھا. 
یتم توحید البیانات المالیة للشركات التابعة من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم التوقف عن توحید البیانات المالیة عند 

 یُفترض وجود السیطرة عندما یمتلك البنك غالبیة حقوق التصویت في اإلستثمار. .فقدان تلك السیطرة
 

الشركات ذات األغراض الخاصة ھي شركات تم إنشاؤھا لتحقیق ھدف ُمحدد وواضح كتوریق أصول معینة، أو تنفیذ معاملة معینة 
ي فتخاذ القرار سلطة إالمستثمر  إن إمتالك. تكون حقوق التصویت ذات أھمیة لتشغیل ھذه الشركاتوعادة  لتمویل أو إستثمار

یحدد ما إذا كان یتصرف كمدیر او وكیل، لتحدید ما إذا كان ھناك عالقة بین السلطة  العوائدالمقدرة على التحكم في ستثمار واإل
ستنتاج القرار ال تؤدي إلتوجد عالقة بین السلطة والعوائد، والسلطة المفوضة لصانع  والعوائد. إذا كان صانع القرار وكیالً، فال

مبالغ تفوق التسھیالت المالیة المقدمة أو تمدید الشروط لتتجاوز الشروط كتمویالت سیطرة. عند إتخاذ المجموعة قرارات إختیاریة، ال
ة على راألصلیة، أو في حالة تغیر العالقة بین المجموعة والشركة ذات األغراض الخاصة، فإن المجموعة تقوم بإعادة تقییم السیط

 الشركة ذات األغراض الخاصة.
 

، إال إذا كانت المجموعة ھا في ھذه البیانات المالیة الموحدةیدالبیانات المالیة لھذه الشركات ذات األغراض الخاصة لم یتم توح
 معلومات عن الموجودات تحت اإلدارة من قبل المجموعة. ۳۸. یتضمن إیضاح رقم تسیطر على الشركة

 
 ،من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المحتفظ بھا من قبل المجموعة اً غیر المسیطرة) جزء الحصةلیة (تمثل حقوق األق

لة عن وبصورة منفص ،الموحد لمركز الماليبیان افي  الملكیةحقوق  ومن خالل بیان الدخل الموحدویتم عرضھا كبند منفصل في 
  مساھمي الشركة األم.العائدة إلى الملكیة حقوق 

 
 معامالت تم إستبعادھا عند توحید البیانات المالیة

تم إستبعاد جمیع المعامالت واألرصدة، وأي أرباح غیر محققة نتجت عن عملیات مع شركات المجموعة عند إعداد البیانات المالیة 
ریقة الزمیلة والتي تم إحتسابھا بط الموحدة. كما تم أیضاً إستبعاد األرباح الناتجة من المعامالت التي تتم بین المجموعة والشركات

حقوق الملكیة إلى حد استثمار المجموعة في ھذه الشركات. ویتم أیضاً إستبعاد الخسائرغیر المحققة بالطریقة ذاتھا، ولكن إلى الحد 
ات الزمیلة عند كبحیث التكون ھناك أدلة على حدوث أي إنخفاض في القیمة. تم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة والشر

 الضرورة وذلك لضمان توافقھا مع السیاسات التي تطبقھا المجموعة.
 

 عملة التعامل وعملة العرض ج ۲٫۱
یتم إحتساب البنود المتضمنة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة بالعملة اإلقتصادیة الرئیسیة للبیئة التي تعمل فیھا المجموعة 

وھي العملة التي تستخدمھا المجموعة في معامالتھا وكذلك  يینار البحرینبالدداد البیانات المالیة الموحدة ("عملة التعامل"). یتم إع
 في إعداد البیانات المالیة.
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۹ 

 السیاسات المحاسبیة (یتبع) ۲
 

 أسس اإلعداد (یتبع) ۲٫۱
 

  العمالت األجنبیة
التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء المعاملة.  یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى عملة

ة فترة إعداد نھاییتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة في تاریخ المركز المالي إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة في 
یة ودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنب. تدرج أرباح وخسائر فروقات العملة الناتجة من تحویل الموجالتقاریر المالیة
البنود غیر النقدیة بالعملة األجنبیة والتي یتم قیاسھا بناء على التكلفة التاریخیة یتم تحویلھا بأسعار الصرف  .الموحد في بیان الدخل

"بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة" المصنفة السائدة في تاریخ إجراء المعاملة. تدرج فروقات تحویل البنود غیر النقدیة 
واالستثمار في الشركات الزمیلة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد إلى حین بیع، أو إلغاء احتساب الموجودات ذات 

لة من خالل مة العادالعالقة، والتي یتم احتسابھا آنذاك في بیان الدخل الموحد. أرباح تحویل الموجودات غیر المالیة المصنفة "بالقی
 الربح أو الخسارة" یتم احتسابھا مباشرة في بیان الدخل الموحد.

 
 لعملیات األجنبیةتحویل ا

ار البحریني وفقا الدین ىإل الش��ركات التابعة األجنبیة التي عملتھا الوظیفیة لیس��ت الدینار البحرینيیتم تحویل موجودات ومطلوبات 
. تحول إیرادات ومص��روفات العملیات األجنبیة إلى الدینار البحریني وفقا المالي المركز یانبألس��عار الص��رف الس��ائدة في تاریخ 

ض���من احتیاطي تحویل العمالت الس���ائدة خالل الس���نة.  تحتس���ب الفروقات الناتجة من تحویل العمالت أس���عار الص���رف  توس���طلم
 یص فروقات التحویل إلى الحصة غیر المسیطرة. باستثناء إلى حد تخص جزء من الدخل الشامل اآلخر،األجنبیة الذي یمثل 

شامل اآلخر  فإن،  األجنبیة العملیات بیع یتم عندما سابقاً في الدخل ال سبة  سابھا تم یفروقات التحویل المتعلقة بالبیع، والمحت في احت
  بیان الدخل الموحد.

 
 المحاسبیة الھامة والتقدیرات  القرارات ۲٫۲

تقدیرات قد تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واتخاذ قرارات یتطلب من اإلدارة الموحدة  البیانات المالیةإن إعداد 
خسائر المخصصات رات على اإلیرادات والمصروفات ووالتقدی القراراتالمحتملة. كما تؤثر ھذه  اتلتزاماالالمالیة واإلفصاح عن 

 . الملكیة حقوقفي  سجلةتغیرات القیمة العادلة الم على وكذلك ،الناتجة
 

 الیقینیة متقریرات عد
لھا ، والتي وحدالمركز المالي المبتاریخ اإلفتراض��ات الرئیس��یة التالیة تمثل المص��ادر األس��اس��یة للتقدیرات المس��تقبلیة الغیر مؤكدة 

م ة المالیة القادمة وقد توالمطلوبات خالل الس�������ن موجوداتمما قد یتس�������بب في تعدیل كبیر في القیمة الدفتریة للمخاطر جوھریة 
 :أدناهمناقشتھا 

 
 الخاضعة لمخاطر االئتمان تقییم انخفاض القیمة للعقود المالیة

التدفقات  والفرضیات لتقدیر مبلغ وتوقیت القراراتاستخدام  یتطلب، عقود المالیة الخاضعة لمخاطر االئتمانلتحدید انخفاض قیمة ال
ما إذا مخاطر االئتمان على العقد المالي قد زادت بصورة كبیرة منذ االحتساب المبدئي، ودمج  النقدیة المستقبلیة، باإلضافة لتقییم

 .   ۳۳٫۲و، (د) ۲٫۳ اتالمعلومات المستقبلیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. لتفاصیل إضافیة، راجع إیضاح
 

 الشھرة انخفاض قیمة 
مطروحاً متھا العادلة قیوھي ، ستردادلالقیمتھا القابلة ة للنقد أو الوحدة المنتج ریة لألصلالدفت ةالقیم تفوقعندما یوجد انخفاض القیمة 

 . ، أیھما أعلىالبیع وقیمتھا المستخدمة الیفتكمنھا 
 
نقدیة ال القیمة المستخدمة باستخدام توقعات التدفقات اتعلى حساب بناءً  كل وحدة منتجة للنقدشھرة قیمة القابلة لالسترداد لالد ستنت

لفترة خمس سنوات باستخدام معدل النمو االسمي إلجمالي الناتج  المتوقعةالمیزانیات المالیة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة،  حسب
نقدیة على التدفقات ال بینما یتطلب إعداد توقعات ،قرارات تقدیریةیتضمن تحدید توقعات معدل النمو ومعدل الخصم على  المحلي.

 من قبل اإلدارة. افترضات مختلقة
 
تقدیرات د تنتج بین ق اتوقتم مراجعة المنھجیة والفرضیات المستخدمة في تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة بانتظام للحد من أي فری

 .۱٦لتفاصیل إضافیة، راجع إیضاح  الفعلیة. بناء على خبرة الخسائرالخسارة 
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 )یتبعالسیاسات المحاسبیة ( ۲
 

 )یتبعالمحاسبیة الھامة (لتقدیرات اآلراء وا ۲٫۲
 

 )یتبع(عدم یقینة الفرضیات 
 

  ةحقوق الملكی القیمة العادلة من خاللاستثمارات ب انخفاض قیمة
 منخفضة القیمة عندما یكون ھناكاالستثمارات في األسھم المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة تقرر المجموعة، بأن 

تحدید إذا ما كان ھناك انخفاض جوھري أو طویل ان  .بأقل من تكلفتھافاض لفترة طویلة في القیمة العادلة إنخفاض جوھري أو إنخ
في حالة أسھم حقوق الملكیة المدرجة في أسواق نشطة تعتبر المجموعة ان االنخفاض یكون  األجل یتطلب اتخاذ قرارات تقدیریة.

من تكلفتھ، كما تعتبر المجموعة ان أي انخفاض في قیمة األسھم بأقل من  %۳۰جوھریاً عندما تنخفض قیمتھ العادلة بنسبة تفوق 
ما إذا كانت أسواق ھذه االستثمارات غیر نشطة، تحدد المجموعة  حالة في. أشھر انخفاضاً لفترة طویلة ۹تكلفتھا ولمدة تتجاوز 

 .والقطاع  ، وأداء الصناعةلالستثمارللقوة المالیة انخفاض القیمة بناًء على تقییمھا 
 

 القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة من خالل الربح أو الخسارة
القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة وغیر المدرجة في أسواق نشطة باستخدام أسالیب تقییم، مثل التدفقات  تحدد المجموعة

على أساس ظروف السوق ومعلومات عن  ،ادلة في وقت معینالنقدیة المخصومة وأسعار أحدث المعامالت. یتم تحدید القیمة الع
الشركات المستثمر فیھا. ان ھذه التقدیرات ذات طبیعة غیر موضوعیة ومتضمنة ألمور غیر مؤكدة وتحتاج إلى درجة عالیة من 

 ، وعلیھ ال یمكن تحدیدھا بدقة متناھیة. القرارات التقدیریة
وانھ من الممكن بناءاً على المعلومات المتوفرة  ،غیر مؤكدة )ح التشغیلیة والقوة المالیةكاستمرار األربا(ن األحداث المستقبلیة إ

مارات. مما یتطلب تعدیالت جوھریة على القیمة الدفتریة لالستث ،حالیاً، بأن تختلف النتائج خالل السنة المالیة التالیة عن الفرضیات
ة من النقدیة المخصومة لتقدیر القیم العادلة، یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیفي الحاالت التي یتم استخدام فیھا نماذج التدفقات 

ً ألحدث البیانات المالیة المتوفرة المدققة وغیر  ً للمعلومات والمناقشات مع ممثلي الشركات المستثمر فیھا ووفقا قبل اإلدارة وفقا
مالئمة الطریقة، سالمة الفرضیات، وصحة االحتساب، وتم اعتمادھا من المدققة. تم مراجعة أساس التقییم من قبل اإلدارة من حیث 

 قبل مجلس اإلدارة بھدف تضمینھا في البیانات المالیة الموحدة.
 

 تقییم أسھم حقوق الملكیة الخاصة غیر المدرجة واالستثمارات العقاریة
 على ما یلي:، وعادة یستند لقرارات تقدیریةتقییم االستثمارات المذكورة أعاله تحتاج 

 تقییم من قبل مقیمیین خارجیین مستقلین •
  أحدث معامالت السوق دون شروط تفضیلیة •
 القیمة العادلة الحالیة لعقد آخر مشابھ إلى حد كبیر •
 الشروط وخصائص المخاطر ذات  تحملالحالیة المطبقة لبنود  معدالتالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة بال •
 قییم األخرىتطبیق نماذج الت •

 
 التطویرقید  لعقارات للتحقق القابلة القیمة صافي تقدیر 

التطویر بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المقدر في  قیدالعقارات  تظھر
ً سیاق العمل االعتیادي   قامتوالتطویر،  قیدإلدارة بتقدیر تكلفة إنجاز العقارات منھ مصروفات البیع المقدرة. قامت ا مطروحا

لعقارات مماثلة. یتم عمل  التقدیریة للسوق البیعالتطویر بناء على أسعار  قیدبتكلیف مقیمین مستقلین لتقدیر القیمة المتبقیة للعقارات 
قارات وق والمعلومات حول االستخدام المتوقع للععلى أوضاع الس بناءً  ،فترة زمنیة محددةفي  للتحقق القابلة القیمة صافي تقدیرات

 بدقة تحدیدھا مكنی ال وبالتالي جوھریة،بصورة  التقدیرات على تعتمد ومسائل الیقینیة عدمقید التطویر. تشمل ھذه التقدیرات على 
سنة النتائج خالل ال انلحالیة، . ال یوجد یقین حول األحداث المستقبلیة. من الممكن والى حد معقول بناًء على المعلومات امتناھیة

 .طویرالتقید  للعقارات الدفتریة القیمة في جوھریة تسویات لعمل تحتاج قدالمالیة القادمة والتي تختلف عن الفرضیات، 
 

ً تقنیات التقییم دوریبمعایرة المجموعة  تقوم لنفس  للرصد قابلةالأسعار معامالت السوق الحالیة  استخدامبإما  ،فحص صالحیتھاوت ا
 .قابلة للرصدأو بیانات أخرى متوفرة في السوق  عقد،ال
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) ۲
 

 اآلراء والتقدیرات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۲٫۲
 

 القرارات التقدیریة
 

 االستمراریة  فرضیة
ر لدیھا المصادالمجموعة ي مقتنعة بأن على المواصلة على أساس مبدأ االستمراریة وھ لقدرة المجموعةبعمل تقییم  اإلدارةقامت 

التي وغیر مؤكدة جوھریة لالستمرار في أعمالھا في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على علم بأي أمور 
ت البیانا من الممكن أن تسبب شكوكاً جوھریة حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمراریة. ولذلك، تم إعداد

 الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة. المالیة
 

 على شركات ذات أغراض خاصة  السیطرة
تقوم  .اتستثمارباال لالحتفاظترعى المجموعة تأسیس الشركات ذات األغراض الخاصة بصورة أساسیة لغرض السماح للعمالء 

ة إلى ھذه الشركات، حیث تتضمن اتخاذ القرارات من قبل یستشاراالالخدمات المجموعة بتقدیم خدمات اإلدارة و إدارة االستثمار و
وھم عبارة عن أطراف ثالثة كبیرة وھم  العمالءالمجموعة بالنیابة عنھم. كما تقوم المجموعة بإدارة ھذه الشركات بالنیابة عن 

 تمارس ذات األغراض الخاصة التي ال المستفیدون االقتصادیون لالستثمارات األساسیة. ال تقوم المجموعة بتوحید بیانات الشركات
اتخاذ بعلیھا صالحیة السیطرة. في الحاالت التي یصعب تحدید ما إذا كانت المجموعة تمارس صالحیة السیطرة، تقوم المجموعة 

ھداف أنشطة الشركات ذات األغراض الخاصة وتحدید مدى تعرضھا لمخاطر ومنافع ھذه الشركات وكذلك أل قرارات تقدیریة
  ھا على اتخاذ قرارات تشغیلیة لھا وتحدید ما إذا كانت المجموعة تحصل على منافع من ھذه القرارات.قدرت

 
 تصنیف االستثمارات 

عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، تقرر المجموعة عند شراء استثمار التصنیف المناسب لھذا االستثمار، إما استثمار 
بیان الدخل أو كاستثمار بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أو كاستثمارات تظھر بالتكلفة المطفأة. محدد بالقیمة العادلة من خالل 

 ویعكس ھذا التصنیف نیة اإلدارة بخصوص كل استثمار ویخضع كل تصنیف إلى معالجة محاسبیة مختلفة بناًء على ھذا التصنیف.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲٫۳
 

 المالیة لمطلوباتالموجودات واأ) 
 ۱ھو إلزامي للتطبیق المبدئي في و ۲۰۱۷ینایر  ۱اعتباراً من  ۳۰قامت المجموعة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالي رقم 

 - ۱۱تغیراً جوھریاً عن متطلبات معیار المحاسبة المالي رقم  ۳۰. تمثل المتطلبات في معیار المحاسبة المالي رقم ۲۰۲۰ینایر 
 اطیات".تیصات واالح"المخص

 
وإیداعات لدى  اتیة وصكوك شركسیادالمالیة من أرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي وصكوك الموجودات تتكون عقود 

عقود موجودات ذمم مدینة بموجب و ةومشارك ةمضاربتمویالت األرباح المؤجلة) وصافي من ( ةمرابحتمویالت ومؤسسات مالیة 
ئر مخصص الخسا طرحأخرى. تدرج األرصدة المتعلقة بھذه العقود بعد  ذمم مدینةودات قید التحویل ووموج اإلیجارات التمویلیة
 االئتمانیة المتوقعة.

 
إیداعات من مؤسسات مالیة وإیداعات من العمالء، وحسابات جاریة للعمالء، وتمویل مرابحة المالیة من المطلوبات تتكون عقود 

 ألجل، وذمم دائنة أخرى.
 

میع الموجودات والمطلوبات المالیة مبدئیاً بالتكلفة، كونھا القیمة العادلة لألداة عند نشوئھا. الحقاً، تظھر جمیع الموجودات تحتسب ج
 والمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة.

 
دئي، لي في االحتساب المبإن التكلفة المطفأة لالصل أو االلتزام المالي ھو المبلغ الذي یتم من خاللھ قیاس األصل أو االلتزام الما

مطروحاً منھ التسدیدات الرأسمالیة، مضافاً إلیھ أو مطروحاً منھ اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بین 
القدرة  مالمبلغ المحتسب مبدئیاً ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منھ مبلغ (مباشرة أو باستخدام حساب مخصص)  النخفاض القیمة أو عد

على التحصیل. یتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً أساسیاً من معدل الربح 
 الفعلي.
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 )یتبعالسیاسات المحاسبیة ( ۲
 

 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( ۲٫۳
 
 

 المحاسبة في تاریخ المتاجرة والسداد) ب
لمشتریات والمبیعات للموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة جمیع ا احتسابیتم 

 بشراء أو بیع الموجود أو المطلوب.
 
 الموجودات المالیة إلغاء احتساب) ج

نقل قیام المجموعة بعند أو  ،ات المالیةء حقوق استالم التدفقات النقدیة من الموجودتھاالموجودات المالیة عند ان إلغاء احتسابیتم 
 جمیع المخاطر والمكافآت الملكیة بصورة جوھریة.

 
صى والحد األق صلاألصلیة لأل دفتریةالقیمة الب یتم قیاس استمرار المشاركة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة

 .، أیھما أقلعلى المجموعة دفعھ قد یكون من الواجبللمقابل الذي 
 

 أو إلغائھا أو انتھائھا. المحددة في العقد، تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالیة عند الوفاء بااللتزامات التعاقدیة
 
 انخفاض القیمة) تقییم د

 وااللتزامات الموجودات المالیة انخفاض قیمة
بنموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة.  ۱۱ر المحاسبة المالي رقم نموذج "الخسارة المتكبدة" في معیا ۳۰یستبدل معیار المحاسبة المالي رقم 

وعقود الضمانات المالیة ولكنھ ال ینطبق على استثمارات أسھم  التمویلیةات لتزامالجدید على بعض اال انخفاض القیمةكما یطبق نموذج 
 حقوق الملكیة. 

 
. المطفأة ةبالتكلف تظھر التي المالیة الموجودات على المتوقعة نیةاالئتما الخسائر لقیاس الثالث المراحل منھجیة المجموعة تطبق
 .المبدئي االحتساب منذ االئتمانیة الجودة في  التغیرات على بناء التالیة، الثالث المراحل خالل من األصول ترّحل

 
 
 :شھراً  عشر إلثني المتوقعة االئتمانیة الخسائر: األولى لمرحلةا

 االئتمانیة ائرالخس جزء یحتسب المبدئي، االحتساب منذ االئتمان مخاطر في جوھریة زیادة أي ھناك یكن مل التي للتعرضات بالنسبة
 .شھراً  ۱۲ ضمن التخلف أحداث باحتمالیة المتعلق فقط الحیاة مدى المتوقعة
 

متوقعة التي تنتج عن أحداث ) ھي الجزء من الخسائر االئتمانیة ال۱شھراً (المرحلة  ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
 شھراً بعد تاریخ إعداد التقاریر المالیة. ۱۲مالي خالل عقد احتمالیة حدوث التعثر في السداد على 

 
  القیمة منخفضة لیست – الحیاة لمدىالثانیة: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  المرحلة
 ائتمانیاً، فةضعیطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكنھا غیر لتعرضات االئتمان التي یوجد لھا ارتفاع جوھري في مخا بالنسبة

 .مدى الحیاة فقط واحدة لمرة متوقعة ائتمانیة خسائر احتساب یتم
 

االئتمانیة المتوقعة ویتم تحدیدھا بناًء على الفرق  للخسائر المرجحة االحتمالیة تقدیر ) ھي۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة (المرحلة 
العجز النقدي. إن العجز النقدي ھو الفرق بین جمیع التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة الدفع للمجموعة  ة الحالیة لكافةبین القیم

 ائتمانیاً في تاریخ إعداد التقاریر المالیة. القیمة ةنخفضوالقیمة الحالیة للقیمة القابلة لالسترداد للموجودات المالیة غیر م
 

 منخفضة القیمة –الحیاة  لمدىاالئتمانیة المتوقعة  سائرالخالثالثة:  المرحلة
ً  ضعیفة بأنھا المالیة الموجودات تقیم  المتوقعة لنقدیةا التدفقات على السلبیة اآلثار ذات األحداث من أكثر أو حدث یقع عندما ائتمانیا
 .األصل لذلك

 
مة على أساس الفرق بین صافي القی یةاالئتمانقیمة ال نخفاضاب ةالمتعلقمخصصات ال، یتم تحدید ۳بالنسبة للعقود المالیة للمرحلة 

، تظل منھجیة ۱۱رقم  الماليد المالي. نظراً الستخدام نفس المعاییر في معیار المحاسبة عقة والقیمة القابلة لالسترداد للدفتریال
 .إلى حد كبیر المجموعة بالنسبة للمخصصات المحددة كما ھي دون تغییر
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 (یتبع) نخفاض القیمة) تقییم اد
 

ً  نخفضة القیمةمتراة لغرض التأجیر مشوالموجودات الالموجودات المالیة   ائتمانیا
دات المشتراة والموجوجة بالتكلفة المطفأة في تاریخ إعداد التقریر المالي، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدر

وع قانیاً عند وائتم نخفض القیمةم واألصل المشترى لغرض التأجیرالمالي  األصلائتمانیاً. یعد  القیمة ةنخفضھي ملغرض التأجیر 
 لي.الما ألصللیة المقدرة بالنسبة لذلك الحدث أو أكثر من األحداث ویكون لھا تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقب

 

لقابلة ا ائتمانیاً تتضمن المعلومات القیمة ةنخفضم والموجودات المشتراة لغرض التأجیراألدلة التي تثبت بأن الموجودات المالیة 
 التالیة:للرصد 

 

 جھة المصدرة؛الالصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ المقترض أو  -
ً  ۹۰ألكثر من  االستحقاق خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد -  ؛یوما
 باالعتبار في ظروف أخرى.  المجموعة  لن تأخذھاط ومن قبل المجموعة بشر القرض أو السلفیةإعادة ھیكلة  -
 ؛ أوىخرأإعادة تنظیم مالي عملیة من المحتمل بأن المقترض سیعلن إفالسھ أو في  -
 ؛اختفاء سوق نشط لألداة المالیة بسبب الظروف المالیة الصعبة -

 

 
 الشطب

المالیة (إما جزئیاً أو كلیاً) عند عدم وجود أي احتمال واقعي لالسترداد. تكون ھذه ھي الحالة عامة عندما  الموجوداتیتم شطب 
تحدد المجموعة أن المقترض لیس لدیھ أصول أو مصادر دخل یمكن أن تولد تدفقات نقدیة كافیة لسداد المبالغ الخاضعة 

فإن األصول المالیة المشطوبة ال تزال خاضعة ألنشطة التنفیذ لغرض االمتثال بإجراءات المجموعة للشطب. بالرغم من ذلك، 
 السترداد المبالغ المستحقة.

 
 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة في بیان المركز المالي الموحد

 یتم عرض مخصص الخسائر االئتمانیة في بیان المركز المالي الموحد كما یلي:
 مالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات.الموجودات ال -
 مخصص ضمن بند المطلوبات األخرى؛ وك االلتزامات التمویلیة وعقود الضمانات المالیة: عامةً  -
ى عل حین یشتمل العقد المالي على مكونین مسحوب وغیر مسحوب، وقد حددت المجموعة الخسائر االئتمانیة المتوقعة -

االلتزامات المالیة / بند خارج المیزانیة العمومیة بشكل منفصل عن تلك المتعلقة بالبند المسحوب، تعرض المجموعة 
ة. المبلغ كتخفیض من إجمالي القیمة الدفتریة للمكونات المسحوبمخصصاً للخسائر االئتمانیة للمكونات المسحوبة. یتم عرض 

   لمكون المسحوب كمخصص في المطلوبات األخرى.   مخصص الخسائر االئتمانیة لیتم عرض 
 

 النقد وما في حكمھ )ھـ
مصرف البحرین المركزي، عدا وأرصدة لدى  ،لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة الموحد، یشتمل النقد وما في حكمھ على النقد

مالیة ذات استحقاق  إیداعات لدى مؤسساتووالمؤسسات المالیة األخرى، البنوك  وأرصدة لدىودائع االحتیاطیات اإلجباریة، 
 .أصلي خالل ثالثة أشھر أو اقل من تاریخ شرائھا

 
 موجودات التمویالت )و

ھي عبارة عن عقود تمویالت متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة تكون مدفوعاتھا ذات طبیعة ثابتة أو قابلة  التمویالتموجودات 
اریخ من ت التمویالتموجودات  احتساب. یتم مضاربةتمویالت بعقود مرابحة، ومشاركة، وللتحدید. وتشتمل ھذه الموجودات على 

 وتظھر بالتكلفة المطفأة بعد طرح مخصصات اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت. ،نشأتھا
أو ترتیبات  مربوطةیتم تفسیرھا لألغراض المحاسبیة بمجملھا، وجمیع العقود ال متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیةالعقود جمیع ال

 السندات األذنیة یتم أخذھا باالعتبار مع عقد التمویل األساسي لتحقیق نتیجة اقتصادیة واحدة.
 
 تمویل المرابحات  )۱

ساس ربح على أ ھامشالمرابحة ھو عقد یقوم بموجبھ أحد األطراف ("البائع") ببیع أصل لطرف آخر ("المشتري") بالتكلفة زائداً 
عد أن یقوم البائع بشراء األصل بناًء على وعد المشتري بشراء نفس األصل على أساس عقد ھذه المرابحة ذاتھا. دفعات مؤجلة. ب

ن سعر البیع (التكلفة مضافاً إلیھا ھامش الربح) یعاد سداده على سعر األصل یشتمل على التكلفة زائداً ھامش ربح متفق علیھ. إ
بموجب عقد المرابحة، یجوز للمجموعة التصرف إماّ كبائع أو مشتري، المتفق علیھا.  ل التمویبموجب فترة  شتريأقساط من قبل الم

 تعتبر المجموعة أن وعد الشراء الذي قام بھ المشتري في معاملة مرابحة لصالح البائع ملزماً. حسب الحالة.
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 ضاربةتمویل م )۲

المضاربة ھي عقد بین طرفین، والذي بموجبھ یقدم أحدھما األموال (رب المال)، حیث یقوم بتوفیر مبلغ معین من المال (رأسمال 
المضاربة) إلى الطرف األخر (المضارب). ومن ثم یقوم المضارب باستثمار رأس مال المضاربة في مؤسسة أو نشاط معین 

ة محددة من األرباح الناتجة المتفق علیھا مسبقاً. ال یشارك رب المال في إدارة نشاط المضاربة. مستخدماً خبرتھ ومعرفتھ نظیر حص
عدا ذلك، فإن رب المال سیتحمل سیتحمل المضارب الخسارة في حال إھمالھ أو انتھاك أي من شروط أو بنود عقد المضاربة؛ 

 رب أو رب المال، حسب الحالة.. بموجب عقد المضاربة یجوز للمجموعة التصرف إما كمضاالخسارة
 
 تمویل المشاركات  )۳

سم یتم تقا .تستخدم عقود المشاركة لتقدیم رأسمال مشترك أو تمویل مشروع. تساھم المجموعة والعمیل في رأس مال المشاركة
 ً مال. كل شریك في رأس الغیر أن الخسارة یتحملھا الشركاء بناًء على مساھمة  ،األرباح وفقاً لنسبة من الربح متفق علیھا مسبقا

 وقد یكون رأسمال المشارك إما بصورة نقدیة أو عینیة، ویتم احتساب قیمتھ في وقت إبرام المشاركة. 
 
  موجودات اإلیجارات التمویلیة. ز

("المؤجر")  ةھي عبارة عن اتفاقیة تقوم بموجبھا المجموعإجارة منتھیة بالتملیك) عقود (تعرف أیضاً ب موجودات اإلیجارات التمویلیة
للعمیل ("المستأجر") بعد شراء أو / اقتناء الموجود المحدد، سواًء من بائع طرف ثالث أو من العمیل نفسھ، حسب  أصلبتأجیر 

طلب العمیل والوعد بالتأجیر مقابل بعض مدفوعات اإلیجار لمدة تأجیر أو فترات تأجیر محددة، مستحقة الدفع على أساس إیجار 
 ثابت أو متغیر.

  
المؤجر ومدة اإلیجار، وكذلك األسس لحساب اإلیجار وتوقیت دفعات اإلیجار ومسؤولیات كال الطرفین  صلتحدد اتفاقیة اإلجارة األ

خالل مدة اإلیجار. یقدم العمیل (المستأجر) للمجموعة (المؤجر) تعھد بتجدید مدة عقد اإلیجار ودفع دفعات اإلیجار المتعلقة بذلك 
 ق علیھ والصیغة المطبقة خالل مدة اإلیجار.حسب جدول زمني متف

 
خالل مدة اإلیجار. في نھایة مدة التأجیر، وبعد الوفاء بكافة االلتزامات من قبل العمیل  صلتحتفظ المجموعة (المؤجر) بملكیة األ

ى تعھد قیمة اسمیة بناًء علالمؤجر للعمیل (المستأجر) ب صل(المستأجر) بموجب اتفاقیة اإلجارة، تقوم المجموعة (المؤجر) ببیع األ
 بالبیع من قبل المجموعة (المؤجر). وعادةً ما تكون الموجودات المؤجرة عقارات سكنیة أو عقارات تجاریة أو طائرات. 

 
 فیما عدا األراضي (التي لیس لھا عمر محدد)، موجودات اإلیجارات التمویلیةیتم حساب االستھالك على أساس القسط الثابت لجمیع 

 ، أیھما أقل. صلعلى مدى فترة عقد التأجیر أو العمر االقتصادي لأل أصلالت یتم احتسابھا لشطب التكلفة لكل بمعد
 

وجودات ملتحدید وجود دلیل موضوعي یثبت انخفاض في قیمة  نھایة فترة إعداد التقاریر المالیةتقوم المجموعة بعمل تقییم في 
إن تقدیرات  .القیمة عندما تفوق القیمة الدفتریة للموجودات قیمتھا القابلة لالسترداد. تحتسب خسارة انخفاض اإلیجارات التمویلیة

التدفقات النقدیة المستقبلیة، عندما تعتمد على عمیل واحد، تأخذ باالعتبار التقییم االئتماني للعمیل، باإلضافة لعوامل أخرى. تحتسب 
 .خسائر انخفاض القیمة، إن وجدت، في بیان الدخل الموحد

  
 إیداعات لدى مؤسسات مالیة       .ح

بالتكلفة المطفأة  ذمم مرابحات سلع مدینة وذمم وكاالت مدینة.  تظھر ذمم مرابحات السلع المدینةتشتمل ھذه اإلیداعات على 
أة مطروحاً بالتكلفة المطف مطروحاً منھا األرباح المؤجلة ومخصص الخسائر االئتمانیة، إن وجدت. تظھر ذمم الوكاالت المدینة

 مخصص الخسائر االئتمانیة، إن وجدت.  منھا 
 
 وصكوك الشركات . صكوك سیادیةط

 مدرجة / غیر مدرجة، ومصنفة كاستثمارات تظھر بالتكلفة المطفأة. دوات دینتمثل أ
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 د التحویلالموجودات والمطلوبات قی. ي
 

 :موجودات قید التحویل
 

 قروض وسلفیات:
 .تبالتكلفة المطفأة، مطروحاً منھا المبالغ المشطوبة ومخصص الخسائر االئتمانیة ، إن وجد

 
 استثمارات محتقظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

ویتم تقییم  ،ن خالل حقوق الملكیةتم تصنیف االستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة كاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة م
 ). ك(۲٫۳٫۲القیمة العادلة على أساس المعاییر المنصوص علیھا في إیضاح 

 
 مطلوبات قید التحویل:

 المطلوبات قید التحویل بالتكلفة المطفأة.یتم إعادة قیاس 
 
 ) استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرةك

 حقوق الملكیة أسھم استثمارات
) بالقیمة ۲) بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل أو ۱حقوق الملكیة في الفئات التالي: أسھم في أدوات االستثمارات تم تصنیف ی

 العادلة من خالل حقوق الملكیة، بما یتفق مع استراتیجیتھا االستثماریة. 
 

 االحتساب وإلغاء االحتساب
أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األصل، وھو  ،تاجرةاالستثمارات في األوراق المالیة بتاریخ الم احتسابیتم 

التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدیة لألداة. تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالیة عندما ینتھي 
 وعة بنقل جمیع مخاطر وعوائد الملكیة بشكل جوھري.حق استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عندما تقوم المجم

 

 القیاس
المتعلقة  معاملةال فیلایتم احتساب تكأي قیمة المقابل المدفوع. یتم مبدئیاً قیاس االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة، 

ة بالنسبة الستثمارات األوراق المالی .الموحد لدخلبیان افي  الربح أو الخسارةباالستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
 األخرى، تحتسب تكالیف المعامالت كجزء من االحتساب المبدئي.

 
یتم الحقاً إعادة قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل واالستثمارات بالقیمة العادلة من  ،بعد التسجیل المبدئي 

لة. یتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغیرات القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة خالل حقوق الملكیة بالقیمة العاد
من خالل بیان الدخل في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیھا. یتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغیرات القیمة 

حقوق الملكیة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد، ویتم عرضھا في العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
ضمن حقوق الملكیة. عند بیع، أو انخفاض قیمة، أو تحصیل، أو التخلص من لالستثمارات احتیاطي منفصل للقیمة العادلة 

یرات مة التي احتسبت سابقاً في بیان التغاالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، تحول األرباح أو الخسائر المتراك
 في حقوق الملكیة الموحد إلى بیان الدخل الموحد.

 
 ومشاریع مشتركة) استثمارات في شركات زمیلة ل

موجب ب ،ھا ألغراض استراتیجیةشراؤ، والتي تم والمشاریع المشتركة یتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة
بالقیمة كاستثمارات . ك)۲٫۳( ة للمحاسبة. تحتسب استثمارات أسھم حقوق الملكیة األخرى في الشركات الزمیلة طریقة حقوق الملكی
، المتعلق ۲٤عن طریق االستفادة من نطاق اإلعفاء بموجب معیار المحاسبة المالي رقم الربح أو الخسارة العادلة من خالل 

لة ھي مؤسسة التي تمارس المجموعة نفوداً مؤثراً علیھا وھي لیست شركة تابعة زمیلة. الشركة الزمیالشركات الستثمارات في البا
أو لدى  ،حصة ملكیة في المؤسسة %۲۰أو مشروع مشترك. تعتبر المؤسسة كشركة زمیلة إذا كان لدى المجموعة أكثر من 

  المجموعة نفوذ مؤثر من خالل أي طریقة أخرى. 
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 )(یتبع ومشاریع مشتركة) استثمارات في شركات زمیلة ل
 

یرات ما بالتكلفة مضافاً إلیھا تغالموحد لمركز المالي بیان ااالستثمار في الشركة الزمیلة في  ظھربموجب طریقة حقوق الملكیة، ی
الخسائر التي تجاوزت تكلفة االستثمار في  احتسابركات الزمیلة. یتم اء في حصة المجموعة من صافي موجودات الششربعد ال

الشركات الزمیلة عندما تتكبد المجموعة التزامات نیابةً عن الشركة الزمیلة. یتم تضمین الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة 
ت موعة في نتائج عملیات الشركات الزمیلة. أینما وجدعكس حصة المجالموحد یلدخل بیان اة لالستثمار وال تخضع لإلطفاء. دفتریال

حصتھا في ھذه التغیرات وتفصح عنھا إذا استلزم  احتسابمباشرةً في حقوق الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة ب احتسبتتغیرات 
 .الموحد لتغیرات في حقوق الملكیةبیان ااألمر في 

لتلك  الزمیلة مطابقة اتوالسیاسات المحاسبیة للشرك ،متطابقة مع المجموعةإن تواریخ إعداد تقاریر الشركات الزمیلة للمجموعة 
 المستخدمة من قبل المجموعة فیما یتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابھة في الظروف المتماثلة. 

 ً لى ع القیمةالنخفاض خسارة إضافیة  احتساببعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان ضروریا
استثمارات  المجموعة في الشركات الزمیلة. تقوم المجموعة بتاریخ إعداد كل تقریر مالي بتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي 

یتمثل الذي و مبلغ انخفاض القیمةتقوم المجموعة باحتساب  ،في ھذه الحالةواالستثمارات في الشركات الزمیلة.  نخفاض قیمةیثبت ا
 .الموحد بیان الدخلالمبلغ في  ب، وتقوم باحتساةدفترین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھا الالفرق بی في

 والخسائر الناتجة من معامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد حصة المجموعة في الشركات الزمیلة.  رباحیتم استبعاد األ
یان بیل العمالت األجنبیة الناتجة من االستثمار المذكور أعاله في الشركات الزمیلة في / الخسائر من تحو رباحیتم تضمین األ

 .الموحد لتغیرات في حقوق الملكیةا
 
 ) استثمارات عقاریة م

 حتساباأو لكلیھما كاستثمارات عقاریة. یتم  ،یتم تصنیف العقارات المحتفظ بھا لغرض اإلیجار أو لالستفادة من الزیادة في قیمتھا
بیع. لاالستثمار العقاري مبدئیاً بالتكلفة ویتم الحقاً قیاسھ بناًء على نیة ما إذا كان االحتفاظ باالستثمار العقاري لغرض االستخدام أو ا

غیر  احأربأیة  احتسابیتم  ،قامت المجموعة بتطبیق نموذج القیمة العادلة الستثماراتھا العقاریة. بموجب نموذج القیمة العادلة
ى أي خسائر غیر محققة في حقوق الملكیة إل سویة. یتم تضمن احتیاطي القیمة العادلة للعقارات مباشرةً في حقوق الملكیةمحققة 

 لدخلبیان اھا في احتسابحد الرصید الدائن المتوفر. عندما تتجاوز الخسائر غیر المحققة الرصید المتوفر في حقوق الملكیة، فإنھ یتم 
مالیة السابقة، في الفترة ال الموحد لدخلبیان اھا في احتسابائر غیر محققة متعلقة باستثمارات عقاریة یتم . في حالة وجود خسالموحد

یان بإلى حد عمل رصید دائن للخسائر السابقة في  بیان الدخل الموحدغیر المحققة للفترة المالیة الحالیة في احتساب األرباح یتم 
اً تكالیف ة وقیمتھا العادلة المتوقعة ناقصدفتریقیمتھا الالمحتفظ بھا لغرض البیع بالعقاریة . یتم إدارج االستثمارات الدخل الموحد

 . االستثمارات العقاریة المدرجة بالقیمة العادلة یجب أن یستمر قیاسھا بالقیمة العادلة.، أیھما أقلالبیع
 

 ) عقارات قید التطویرن
قع تحقیقھا، ویتم قیاسھا بالتكلفة أو صافي القیمة المتو ،ویر كعقارات قید التطویرة تحدیداً لغرض التطشترایتم تصنیف العقارات الم

  یھما أقل.أ
 

 ) ممتلكات ومعداتس
ط في القیمة. یتم حساب االستھالك على أساس القس انخفاضاالستھالك المتراكم وأي  طرحالممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد  ظھرت

جیة المتوقعة لجمیع الممتلكات والمعدات، فیما عدا األراضي المملوكة ملكاً حراً واألعمال الرأسمالیة الثابت بناًء على األعمار اإلنتا
 قید التنفیذ. 

 
 
 
 
 
 
 

  دیلھا كلماوتعبتاریخ كل بیان للمركز المالي، ة والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستھالك الموجودات ییتم مراجعة القیمة المتبق
 ً  .كان ذلك مناسبا

 
 
 

 سنوات  ٥إلى  ۳ معدات الحاسب اآللي -
 سنوات  ٥إلى  ۳ برامج الحاسب اآللي -
 سنوات  ٥إلى  ۳ أثاث ومعدات مكتبیة  -
 سنوات  ٥إلى  ٤ مركبات  -
 على مدى فترة عقد التأجیر  قارات المؤجرة تحسینات على الع -
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 اة لغرض البیعشتر) الشركات التابعة المع

ً خالل اثنى عشر شھراً "كمحتفظ بھا لغرض البیع" عندما یكون بیعھا شترایتم تصنیف الشركة التابعة الم ة لغرض بیعھا الحقا
بھا  محتفظ "كموجودات بیان المركز المالي الموحدمحتمالً جداً. یتم إظھار موجودات ومطلوبات الشركة التابعة كبند منفصل في 

لغرض البیع" و"مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بھا لغرض البیع" على التوالي. یتم قیاس الموجودات التي تم تصنیفھا 
ً تكالیف البیع بالقیمة الدفتریة والقیمة العادلةكموجودات محتفظ بھا لغرض البیع  أي خسارة  .، أیھما أقلوقیمتھا العادلة ناقصا

 . ة للموجودات. ال یتم استھالك الموجودات التي تم تصنیفھا كمحتفظ بھا لغرض البیعدفتریناتجة تخفض القیمة ال انخفاض في القیمة
 

 ) دمج األعمال والشھرة ف
 محول والمقاسلمقابل الاكإجمالي  ستحواذاالللمحاسبة. یتم قیاس تكلفة  ستحواذدمج األعمال باستخدام طریقة اال عملیات یتم احتساب

ختار تغیر مسیطرة في الملكیة المشتراة. لكل عملیة من عملیات دمج األعمال،  صصوقیمة أي ح ،العادلة بتاریخ االستحواذ بالقیمة
ي صافي ف یةتناسبالحصة الأو ب ،غیر المسیطرة في الملكیة المشتراة إما بالقیمة العادلة الحصصما إذا كانت ستقیس المجموعة 

 تراة. الموجودات المحددة للملكیة المش
 

ً المحتفظ بھ حصتھا في حقوق الملكیةإذا تحققت عملیات دمج األعمال على مراحل، فإن المجموعة تقوم بإعادة قیاس  القیمة ب ا سابقا
 ،املأو مجموع الدخل الش بیان الدخل الموحدفي  ،أو الخسارة، إن وجد ربحالناتج من ال وتقوم باحتساب ،العادلة بتاریخ االستحواذ

 .اسبما ینحسب 
 

عندما تقوم المجموعة باستحواذ األعمال، فإنھا تقیم الموجودات المالیة والمطلوبات المفترضة للتصنیف والتعیین المناسب وفقاً 
 للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما ھو بتاریخ االستحواذ. 

 
ادلة بتاریخ الملكیة، فإنھ یتم استخدام القیمة الع صوالملكیة المشتراة فقط حص إذا تحققت عملیات دمج األعمال التي یتبادل فیھا البنك
 استحواذ حصة الملكیة المشتراة لتحدید قیمة الشھرة.

 
تعریف دمج األعمال كموجودات تمویلیة أو استثمارات عقاریة، حسب مقتضى  تستوفية التي ال شترایتم تسجیل االستثمارات الم

ابلة قاء مثل ھذه االستثمارات، تقوم المجموعة بتخصیص تكلفة االستحواذ بین الموجودات والمطلوبات الشرالحال. عندما یتم 
بشكل فردي بناًء على قیمھا العادلة النسبیة بتاریخ االستحواذ. إن تكلفة تلك الموجودات ھي إجمالي مجموع المقابل المدفوع  للتحدید
غیر المسیطرة حصة ملكیة حالیاً ویحق لھم حصة تناسبیة من صافي  الحصص ة. إذا كانت لدىحتسبغیر مسیطرة م صصوأي ح

 غیر المسیطرة بالتناسب مع حصتھم في صافي الموجودات. باحتساب الحصصالموجودات عند التصفیة، فإن المجموعة تقوم 
 

وأي  ،ر مسیطرةغی صصألي ح حتسبغ المالزیادة في إجمالي المقابل المحول والمبل تمثلیتم مبدئیاً قیاس الشھرة بالتكلفة، التي ت
لصافي  اة والمطلوبات المفترضة. إذا كانت القیمة العادلةشترالم القابلة للتحدیدبقاً فوق صافي الموجودات احصة ملكیة محتفظ بھا س

جمیع و شتراةودات المإجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا تم تحدید جمیع الموج تفوقة اشترمالموجودات ال
االستحواذ. إذا  ھا بتاریخاحتسابوتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي سیتم  ،المطلوبات المفترضة بشكل صحیح

ابل المق اة فوق إجماليشترتشیر إلى وجود زیادة في القیمة العادلة لصافي الموجودات المال تزال كانت نتائج عملیة إعادة التقییم 
 .الموحد لدخلبیان افي احتساب الربح المحول، فإنھ یتم بعد ذلك 

 
نخفاض . یتم فحص الشھرة الالنخفاض القیمة أي خسائر متراكمة مطروحاً منھاالمبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة  حتساببعد اال
ل وحدة من ك. یتم تخصیص الشھرة لخل الموحدفي بیان الدمباشرةً  احتساب أي انخفاض في القیمةعلى األقل سنویاً. یتم  القیمة

ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات عة للنقد التي من المتوقع أن تستفید من أعمال الدمج، بغض النظر ولدوحدات المجموعة الم
 تلك الوحدات.لتم تخصیصھا قد خرى الشركة المشتراة األ

 
ً مطروحالعادلة ة ھي القیمة للنقد قیمتھا القابلة لالسترداد، وولدأو الوحدة الم صلة لألدفتریعندما تتجاوز القیمة ال یوجد انخفاض القیمة  ا

 . ، أیھما أعلىتكلفة البیع وقیمتھا المستخدمة منھا
 

ة للنقد) لدوة للنقد (أو مجموعة من الوحدات المولدالشھرة عن طریق تقییم المبلغ القابل لالسترداد للوحدة الم انخفاض قیمةیتم تحدید 
قیمتھا من  لقة للنقد) أولدة للنقد (أو مجموعة من الوحدات المولدلتي تتعلق بھا الشھرة. إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد للوحدة الما

 . بیان الدخل الموحدمباشرةً في  انخفاض القیمةخسارة  احتسابفإنھ یتم  ،الدفتریة
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 (یتبع)) دمج األعمال والشھرة ف
 

لكل وحدة من الوحدات  ستحواذة في دمج األعمال، من تاریخ االستحوذ، یتم تخصیص الشھرة المنخفاض القیمةلغرض فحص ا
الدمج، بغض النظر عن ما إذا ة للنقد، والتي من المتوقع أن تستفید من أعمال مولدة للنقد للمجموعة أو مجموعة من الوحدات الولدالم

كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للمجموعة تم تخصیصھا لتلك الوحدات أو مجموعة من الوحدات. كل وحدة أو مجموعة من 
 الوحدات التي تم تخصیص الشھرة لھا: 

 
 مراقبة الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلیة؛ و  فیھا تمثل الحد األدنى ضمن المجموعة والتي یتم -

 

 القطاع األساسي سواء قطاعات التقاریر الرئیسیة للمجموعة أو شكل قطاعات التقاریر الجغرافیة للمجموعة. لیست أكبر من -
 

 ) المقاصة ص
فقط إذا كان ھناك حق شرعي أو الموحد  لمركز المالي بیان اتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وإظھار صافي المبلغ في ی

وعند وجود نیة للتس���ویة على أس���اس ص���افي المبلغ أو تس���ییل الموجودات وس���داد  ،ةحتس���بیذ لمقاص���ة المبالغ المقانوني قابل للتنف
 المطلوبات في آن واحد.

 
 حسابات جاریة للعمالء) ق
 لنقدیةا القیمةب المعامالت قیاس یتم. مصرفال قبل من إستالمھا عند) اإلستثماریة(غیر  الجاریة الحسابات في األرصدة إحتساب یتم

 .المحاسبیة لفترةا نھایة في الدفتریة بقیمتھا الحسابات ھذه قیاس یتم. التعاقد بتاریخ مصرفال قِبل من وإستالمھا تحقیقھا المتوقع
 
 حقوق حاملي حسابات االستثمار ) ر

 غ المسددة. المبال مطروحاً منھا واالحتیاطیات ذات العالقةتدرج جمیع حقوق حاملي حسابات االستثمار بالتكلفة مضافاً إلیھا األرباح 
 

على أساس الدخل الناتج من الموجودات الممولة من حسابات االستثمار في الدخل تحسب حصة حقوق حاملي حسابات االستثمار 
یتم احتساب حصة الدخل لحقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار بناء على حصة المضارب (كمضارب ورب المال).  طرحبعد 

ولد من الموجودات الممولة من قبل حسابات االستثمار ھذه، بعد اقتطاع حصة المضارب (كمضارب و رب المال). یتم الدخل المت
  تخصیص المصروفات التشغیلیة ألموال المستثمرین ومتجمع المضاربة وفقاً لمساھماتھم. 

 
اً روحطي الدخل ھو إجمالي دخل االستثمار مإن األساس الذي تطبقھ المجموعة في الوصول إلى حقوق حاملي حسابات االستثمار ف

 منھ دخل المساھمین.
 

، یتم تخصیص الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلى الموجودات المستثمرة باستخدام األموال من ۳۰بموجب معیار المحاسبة المالي رقم 
 .غیر المقیدةحسابات االستثمار 

 
 مخصصات) ش
) ناتج عن حدث سابق وأن تكلفة تسویة االلتزام حكميوعة أي التزام حالي (قانوني أو المخصصات إذا كان على المجم احتسابیتم 

 محتملة ویمكن قیاسھا بواقعیة. 
 

 نھایة الخدمة للموظفین  نافع) مت
 

 المنافع قصیرة األجل
. یتم عمل تقاس منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة

مخصص للمبلغ المتوقع دفعھ ضمن المكافآت النقدیة قصیرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح، إذا كان على المجموعة التزام 
 قانوني أو اعتیادي حالي كنتیجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقدیمھا، و إذا كان باإلمكان تقدیر ھذا االلتزام بصورة موثوقة. 
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 (یتبع)نھایة الخدمة للموظفین  نافع) مت
 

 منافع ما بعد نھایة الخدمة
ن حسب نظام الھیئة العامة للتأمین اإلجتماعي، وھو ییتم تغطیة حقوق التقاعد والحقوق اإلجتماعیة الخاصة بالموظفین البحرینی

ومن الموظفین على أساس نسبة مئویة ثابتة  المصرفمحددة"، حیث یتم بموجبھ تحصیل إشتراكات شھریة من "نظام إشتراكات 
 كمصروف في بیان الدخل متى إستُِحقت. المصرفمن الراتب. یتم إحتساب مساھمة 

 
ً لنصوص قانون الع لى مل البحریني، وذلك عیستحق الموظفون األجانب الذین یعملون بعقود عمل ثابتة مكافأة نھایة خدمة وفقا

أساس مدة الخدمة والتعویض النھائي. یتم عمل مخصص لھذه اإللتزامات غیر الممولة وذلك على إفتراض أن جمیع الموظفین قد 
 .المالیة البیاناتتركوا العمل في تاریخ 

 
 اإلیراد احتساب) ث
 

  موجودات التمویالت
ة. ؤجلة المعلى الفترالعائد الفعلي الدخل على أساس  احتساببدایة العقد، فإنھ یتم عندما یكون الدخل قابالً للتحدید ومعلوماً عند 

مرابحات أو عندما تكون أقساط ال ،الدخل المستحق عندما تعتقد المجموعة بأن استرداد ھذه المبالغ مشكوك في تحصیلھا احتسابیعلق 
 یوماً، أیھما أسبق. ۹۰متأخرة عن السداد 

 
 الصكوك 

الدخل من الصكوك على أساس التناسب الزمني بناًء على معدل العائد األساسي لذلك النوع من الصكوك المعني. یعلق  احتسابیتم 
یوماً،  ۹۰أو عندما تكون متأخرة عن السداد  ،الدخل عندما تعتقد المجموعة بأن استرداد ھذه المبالغ مشكوك في تحصلیھا احتساب

 أیھما أسبق.
 
 

 أرباح األسھم 
 دخل أرباح األسھم عندما یكون لدى المجموعة الحق في استالم مدفوعاتھا.  ساباحتیتم 

 
 موجودات اإلیجارات التمویلیة

 یجارات التمویلیةاإلیعلق الدخل المتعلق . على أساس التناسب الزمني وفقاً لشروط عقد التأجیر اإلیجارات التمویلیةدخل  احتسابیتم 
 عندما تكون مدفوعات أو ،ا تعتقد المجموعة بأن استرداد ھذه المبالغ مشكوك في تحصیلھاالدخل عندماحتساب المتعثرة. یعلق 

 یوماً، أیھما أسبق. ۹۰اإلیجار متأخرة عن السداد 
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۲۰ 

 السیاسات المحاسبیة (یتبع) ۲
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۲٫۳
 
 

 (یتبع) اإلیراد احتساب) ث
 

 والعموالتدخل الرسوم 
تكتسب المجموعة دخل الرسوم والعموالت من نطاق متنوع من الخدمات التي تقدمھا إلى عمالئھا. ویمكن تقسیم دخل الرسوم إلى 

 الفئات الرئیسیة التالیة:
 

رسوم ویة على الرسوم المدفوعة مقدماً دخل الرسوم من المعامالت التمویلیة: تتضمن الرسوم المكتسبة من المعامالت التمویل -
فترة العقود  على تحتسبنھا إھا. إلى الحد الذي تعتبر فیھ الرسوم معززة للعائد، فاكتسابھا عند احتسابویتم  مبكرال السداد

 التمویلیة.
 

 ،والخدمات االستشاریة للشركات ،الرسوم الناتجة من تمویل الشركات احتساب: یتم معامالتال خدماتدخل الرسوم من  -
 ت وإدارة الثروات عند اكتسابھا أو على أساس التناسب الزمني عندما تكون الرسوم مرتبطة بالوقت.وترتیب بیع الموجودا

  

 عندما یتم تقدیم الخدمات. ىخردخل الرسوم األ احتساب: یتم ىخردخل الرسوم األ -
 

 ) القیمة العادلة للموجودات المالیةخ
واق المالیة المنظمة بالرجوع إلى أسعار العطاءات المعلنة في السوق بتاریخ یتم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األس

 .إعداد التقاریر المالیة
 

 هبالنسـبة لالستثمارات التي لیس لھا أسعار سوقیة معلنة، فإنھ یتم تحدید تقدیرات معقولة للقیمة العادلة بالرجوع إلى تقییم یتم إجراؤ
ً من قبل مثمنون خارجیون مستقلون أو  قیمة السوقیة على ال بناًء على معامالت السوق الحالیة. وبدالً عن ذلك، قد یستند التقدیر أیضا

بل قالحالیة لعقد آخر، وھو مشابھ لھ إلى حٍد كبیر، أو بناًء على تقییم التدفقات النقدیة المستقبلیة. یتم تحدید قیم النقد المعادلة من 
ة للتدفقات النقدیة المستقبلیة بمعدالت الربح الحالیة للعقود ذات شروط وخصائص المجموعة عن طریق احتساب القیمة الحالی

 مخاطر مشابھة.
 

فقات دبالنسـبة لالستثمارات التي لھا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید، فإنھ یتم تحدید القیمة العادلة بناًء على صافي القیمة المقدرة للت
 لمجموعة باستخدام معدالت الربح الحالیة لألدوات ذات شروط وخصائص مخاطر مشابھة. من قبل االمحددة النقدیة المستقبلیة 

 
 ) موجودات األمانةذ

 .دالموح لمركز الماليبیان اال تعامـل الموجودات المحتفظ بھا بصفة األمانة كموجودات للمجموعة وبالتالي ال یتم إظھارھا في 
 

 ) أرباح األسھم العادیةض
من حقوق  اطرحھویتم  التزامك مصرفالمدفوعة بالكامل للواألسھم المستحقة الدفع على األسھم العادیة الصادرة أرباح  احتسابیتم 

 الملكیة عندما یتم الموافقة علیھا من قبل مساھمي المجموعة.
 
 ضمانات مالیة ) ظ

ل الضمان عن الخسارة التي یتكبدھا الضمانات المالیة ھي العقود التي تتطلب من المجموعة القیام بدفعات محددة لتعویض حام
بسبب فشل مدین معین عن تسدید دفعات عند حلول أجلھا وفقاً لشروط أداة الدین. یحتسب عقد الضمان المالي ابتداًء من تاریخ 

 ن محتمل. اإصداره. تحتسب المطلوبات الناشئة من عقد الضمانة المالیة بالقیمة الحالیة للدفعات المقدرة، عندما یصبح وفقاً للضم
 

 نة یأسھم الخز) غ
ال یتم  من حقوق الملكیة. طرحھا بالتكلفة وتاحتسابؤھا، ویتم شرانة ھي أدوات الملكیة الخاصة بالبنك التي یتم إعادة یأسھم الخز

أو  الربحبیان أو خسارة من شراء أو بیع أو إصدار أو إلغاء أدوات أسھم حقوق الملكیة الخاصة بالبنك من خالل  ربحأي  احتساب
تغیرات في لبیان افي عالوة إصدار األسھم في  ،والمقابل، إذا تم إعادة إصدارھا الدفتریةأي فرق بین القیمة  احتسابیتم  الخسارة.

 . الموحد حقوق الملكیة
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۲۱ 

 السیاسات المحاسبیة (یتبع) ۲
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۲٫۳
 
 ) الزكاةأأ

الزكاة، باستخدام طریقة صافي الموجودات. تقوم – ۹الزكاة للمجموعة وفقاً لمعیار المحاسبة المالي رقم  تحتسب الزكاة على قاعدة
المجموعة بدفع الزكاة بناء على أرصدة االحتیاطي المستحق واألرباح المستبقاة في نھایة السنة، بینما تدفع الزكاة المتبقیة من قبل 

ما تقوم ك بھا سنویاً. ھمبحساب الزكاة المستحقة الدفع من قبل المساھمین ویتم إبالغ مصرفویقوم الالمساھمین بصورة فردیة. 
المجموعة بدفع الزكاة على رصید أسھم الخزینة المحتفظ بھا بتاریخ نھایة السنة بناء على الحصة التناسبیة للزكاة. یتم اعتماد حسبة 

ة على حسابات االستثمار غیر المقیدة والحسابات األخرى ھو من مسئولیة الزكاة من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة للمجموعة. دفع الزكا
 حاملي حسابات االستثمار.

  
 ) وكاالت مستحقة الدفع بأ.

تقبل المجموعة األموال من البنوك والعمالء بموجب ترتیبات الوكاالت التي بموجبھا یدفع العائد للعمالء على النحو المنصوص 
 وجد أي قیود على المجموعة الستخدام األموال المستلمة بموجب اتفاقیة الوكالة.علیھ في االتفاقیة. ال ت

 
 یتم استحقاق الربح على وكاالت مستحقة الدفع على أساس التناسب الزمني على مدى فترة العقد بناًء على أصول المبالغ القائمة.

 
 الموجودات حیازة استرداد) جأ.

عد غلق الرھن على موجودات التمویالت متخلفة السداد والمتعثرة. یتم قیاس العقارات یتم تملك العقارات في بعض األحیان ب
 أو القیمة العادلة ناقصاً مصاریف البیع، أیھما أقل.غلق الرھن عند المستردة بالقیمة الدفتریة 

 
 ) اإلیرادات المخالفة للشریعة اإلسالمیة دأ.

افى مع الشریعة اإلسالمیة لألعمال الخیریة. ووفقاً لذلك، تحول أرباح المصادر تلتزم المجموعة بالتبرع بأي إیراد من مصدر یتن
 غیر اإلسالمیة إلى حساب األعمال الخیریة الذي تستخدمھ المجموعة لألعمال الخیریة.

 
 

 ولكن غیر نافذة بعدوالتفسیرات الجدیدة الصادرة  والتعدیالت المعاییر     ۲٫٤
 

 وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار) –) ۳۱معیار المحاسبة المالي رقم (
الھدف من ھذا المعیار ھو وضع السیاسات المحاسبیة وسیاسات إعداد التقاریر المالیة ألدوات وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار)، 

) كال المنظورین كأصیل (مستثمرالموجودات وااللتزامات ذات العالقة، كلما كان قابالً للتطبیق، للمؤسسات المالیة اإلسالمیة من 
   .أو وكیل إّما كأصیلسیتم تطبیق المعیار على جمیع عقود الوكالة باالستثمار التي تبرمھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة، ووكیل. 

تقییم أثر بیؤثر المعیار على عرض الدخل والمصروفات، بما في ذلك المقابل المتغیر، من ترتیبات الوكالة. یقوم المصرف حالیاً 
، مع السماح بالتطبیق ۲۰۲۰ینایر  ۱المعیار ساري المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ من أو بعد سیصبح تطبیق ھذا المعیار. 

 المبكر.
 

 االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة –) ۳۳معیار المحاسبة المالي رقم (
حتساب وقیاس وعرض وإفصاحات االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ تصنیف وا

المماثلة التي تقوم بھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة. ینطبق ھذا المعیار على استثمارات المؤسسات سواء كانت في ھیئة أدوات دین، 
واألسھم واألدوات  االستثمار في الصكوك – )۲٥أو أسھم حقوق ملكیة.  یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المالي رقم (

ً معدالً لتصنیف وقیاس االستثمارات، لتتماشى مع الممارسات الدولیة. تعتمد فئات التصنیف اآلن على المماثلة ، ویقدم توجیھا
ھ من غیر ناختبارات نموذج العمل، وسیتم السماح بإعادة التصنیف فقط عند تغییر نموذج العمل، وسیتم تطبیقھ بأثر رجعي. إ

 یصبحس المتوقع أن یكون لتطبیق ھذا المعیار أي أثر جوھري على المصرف. یقوم المصرف حالیاً بتقییم أثر تطبیق ھذا المعیار.
 ، مع السماح بالتطبیق المبكر. ۲۰۲۰ینایر  ۱المعیار ساري المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ من أو بعد 
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۲۲ 

 بع)السیاسات المحاسبیة (یت ۲
 

 (یتبع) ولكن غیر نافذة بعدوالتفسیرات الجدیدة الصادرة  والتعدیالت المعاییر       ۲٫٤
   

 احتیاطیات المخاطر –) ۳٥معیار المحاسبة المالي رقم (
لحد ل سیطبق المعیار على احتیاطیات المخاطر التي تنشؤھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة (عدا شركات التكافل (التأمین اإلسالمي))،

من مخاطر كل من االئتمان، والسوق، واستثمارات أسھم حقوق الملكیة، والسیولة، ومعدل العائد أو المخاطر التجاریة المرّحلة التي 
یواجھھا أصحاب المصلحة (وبشكل أساسي المستثمرون الذین یتشاركون األرباح ویتحملون الخسائر). من ناحیة أخرى، فإن 

مسئولیة المؤسسة المالیة اإلسالمیة  ذاتھا، لذلك لن یتم تطبیق ھذا المعیار على أي احتیاطي مخاطر  المخاطر التشغیلیة ھي من
. التطبیق المبكر ۲۰۲۱ینایر  ۱أنشئ للحد من المخاطر التشغیلیة. المعیار ساري المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ من أو بعد 

"انخفاض القیمة، والخسائر االئتمانیة،  – ۳۰یة تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم مسموح، فقط إذا قررت المؤسسات المالیة اإلسالم
وااللتزامات المثقلة باألعباء". حالیاً، ال یقوم المصرف بالتخصیص الحتیاطي معادلة األرباح  واحتیاطي مخاطر االستثمار على 

ً على تطبیق إرشادات بازل ومجلس الخدمات أساس معدل للمخاطر، ویظل ذلك حسب اختیار المصرف. یعمل المصرف حال یا
 المالیة اإلسالمیة حول إدارة مخاطر معدالت الفائدة، وسیتم معالجة سیاسة احتیاطي المخاطر كجزء من ھذه العملیة.    

 
 
 

 تصنیف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار  ۳
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 

 بالقیمة العادلة 
 الربح  من خالل

 أو الخسارة

بالقیمة العادلة  
من خالل حقوق 

 الملكیة

  
 بالتكلفة

 المطفأة/ أخرى 

 

 المجموع

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
        

        الموجودات
 ۸۲٫٥۸۷  ۸۲٫٥۸۷  -  - مصرف المركزينقد وأرصدة لدى البنوك وال

 ۳٥٤٫۲۱٥  ۳٥٤٫۲۱٥  -  - سیادیةصكوك 
 ۱٦۳٫۳۰٥  ۱٦۳٫۳۰٥  -  - إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 ۹٫۲۲۲  ۹٫۲۲۲  -  - ات صكوك الشرك
 ٥٦۸٫۹۰٥  ٥٦۸٫۹۰٥  -  - موجودات التمویالت

 ۲٥٦٫۸۹۲  ۲٥٦٫۸۹۲  -  - موجودات اإلیجارات التمویلیة
 ۱۰۷٫٥۰۸  -  ۱٫٦٥۸  ۱۰٥٫۸٥۰ استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة

 ۷٤٫۲٦۱  -  ۷٤٫۲٦۱  - استثمارات عقاریة
 ٦٫۲۹۰  ٦٫۲۹۰  -  - عقارات قید التطویر

 ۱٥٫۹۷۲  ۱٥٫۹۷۲  -  - استثمار في شركات زمیلة
 ٤٥٫۱۸۲  ٤٤٫۱٤۱  ۱٫۰٤۱  - موجودات أخرى 

 ۲٥٫۹۷۱  ۲٥٫۹۷۱  -  - الشھرة
        
 ۱۰٥٫۸٥۰  ۷٦٫۹٦۰  ۱٫٥۲۷٫٥۰۰  ۱٫۷۱۰٫۳۱۰ 
        

        المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
        االستثمار

 ۱٤٤٫۱۲٥  ۱٤٤٫۱۲٥  -  - إیداعات من مؤسسات مالیة
 ۷۰٥٫۹۲٤  ۷۰٥٫۹۲٤  -  - إیداعات من العمالء

 ۲٥۱٫۸٤۲  ۲٥۱٫۸٤۲  -  - حسابات جاریة للعمالء
 ۱٥٥٫٥٤۳  ۱٥٥٫٥٤۳  -  - تمویل مرابحات ألجل

 ٤۸٫۲۹۳  ٤۸٫۲۹۳  -  - بات أخرى مطلو
 ۹۹٫۷٦۱  ۹۹٫۷٦۱  -  - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

        
 -  -  ۱٫٤۰٥٫٤۸۸  ۱٫٤۰٥٫٤۸۸ 
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۲۳ 

 
 

 )یتبعتصنیف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار ( ۳
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

 

 بالقیمة العادلة 
 من خالل الربح 

 أو الخسارة

القیمة العادلة ب 
من خالل حقوق 

 الملكیة

   
 بالتكلفة

 المطفأة/ أخرى 

 

 المجموع

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
        

         الموجودات
 ٦٦٫۳٥۱  ٦٦٫۳٥۱  -  - مصرف المركزينقد وأرصدة لدى البنوك وال

 ۳٦۳٫٥٦۹  ۳٦۳٫٥٦۹  -  - سیادیةصكوك 
 ۱٤۱٫۲۲٥  ۱٤۱٫۲۲٥  -  - إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 ۱۰٫٤۱۹  ۱۰٫٤۱۹  -  - ات صكوك الشرك
 ٥۳۲٫٥۳٥  ٥۳۲٫٥۳٥  -  - موجودات التمویالت

 ۲۱۳٫۲۳۸  ۲۱۳٫۲۳۸  -  - موجودات اإلیجارات التمویلیة
 ۱۱۱٫۳۲٥  -  ۱٫۹۳۲  ۱۰۹٫۳۹۳ استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة

 ٦٦٫۷۸۲  -  ٦٦٫۷۸۲  - استثمارات عقاریة
 ٦٫٤٤۸  ٦٫٤٤۸  -  - عقارات قید التطویر

 ۱٦٫۸۳٥  ۱٦٫۸۳٥  -  - استثمار في شركات زمیلة
 ۳٤٫٥۳۰  ۳۳٫۱۷۱  ۱٫۳٥۹  - موجودات أخرى 

 ۲٥٫۹۷۱  ۲٥٫۹۷۱  -  - الشھرة
        
 ۱۰۹٫۳۹۳  ۷۰٫۰۷۳  ۱٫٤۰۹٫۷٦۲  ۱٫٥۸۹٫۲۲۸ 
        

        المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
        االستثمار

 ۱٥٤٫۷٦٥  ۱٥٤٫۷٦٥  -  - إیداعات من مؤسسات مالیة
 ٦۰۲٫۷۸٤  ٦۰۲٫۷۸٤  -  - إیداعات من العمالء

 ۲۸۳٫۸۸٦  ۲۸۳٫۸۸٦  -  - حسابات جاریة للعمالء
 ۷۹٫۹۸٦  ۷۹٫۹۸٦  -  - تمویل مرابحات ألجل

 ٤٥٫۰۸۹  ٤٥٫۰۸۹  -  - مطلوبات أخرى 
 ۱۱۸٫۸۸۱  ۱۱۸٫۸۸۱  -  - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

        
 -  -  ۱٫۲۸٥٫۳۹۱  ۱٫۲۸٥٫۳۹۱ 

 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي ٤
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
    

 ۳۲٫۲۲٤  ۲۹٫۰۰۳ احتیاطي إجباري لدى المصرف المركزي*
 ۸٫٥۰۹  ۸٫۳۷۲ قد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزين

 ۲٥٫٦۱۸  ٤٥٫۲۱۲ أرصدة لدى بنوك أخرى** 
    

 ۸۲٫٥۸۷  ٦٦٫۳٥۱ 
 
 إن ھذا الرصید غیر متوفر لالستخدام في عملیات التشغیل الیومیة للمجموعة. *

 .توقعةإن ھذا الرصید صافي من المبلغ غیر الجوھري المخصص للخسائر االئتمانیة الم ** 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۲٤ 

 
 

 سیادیةصكوك  ٥
ألف دینار بحریني) في ھیئة صكوك مرھونة مقابل تمویل  ۱۱۱٫۰٦٥: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۱۷٤٫۳٥۳ھذا البند یشمل مبلغ 
 ألف دینار بحریني). ۷۹٫۷۸٦: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۱۳۸٫٥۷۸مرابحة ألجل بمبلغ 

 
 

 ن المؤسسات المالیةإیداعات لدى المؤسسات المالیة وإیداعات م ٦
 .مؤسسات مالیةوإلى في ھیئة عقود مرابحة ووكالة من قصیر األجل بین البنوك  إیداعاتتتمثل في 

 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
    

    إیداعات لدى المؤسسات المالیة
 ۱۰٥٫۸۱۷  ۸۰٫۷۳٥ موجودات الوكالة

 ۳٥٫٤۱۰  ۸۲٫٥۷۱ موجودات مرابحات السلع
 )۲(  )۱( مخصص الخسائر االئتمانیة

    
 ۱٦۳٫۳۰٥  ۱٤۱٫۲۲٥ 

 
 

    إیداعات من المؤسسات المالیة
 ۹۰٫۸٥۱  ۱۰٦٫٤٤۱ مطلوبات الوكالة

 ٦۳٫۹۱٤  ۳۷٫٦۸٤ دولیة سلعمرابحة 
    

 ۱٤٤٫۱۲٥  ۱٥٤٫۷٦٥ 
 
 

 اتصكوك الشرك ۷
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 بحریني دینار
    

 ٤٫٦۳٥  BBB-( ۹٫۲٤۱(<  استثماریةغیردرجة 
 ٥٫۷۸۷  - )+AAA – BBB  (درجة استثماریة

 )۳(  )۱۹( مخصص الخسائر االئتمانیة
      ۹٫۲۲۲  ۱۰٫٤۱۹ 

 
 ألف دینار بحریني) مرھونة مقابل تمویل مرابحة ألجل ٤٫۹٤۱: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۸٫٤۸٤تشمل ھذه صكوك بمبلغ 

  ألف دینار بحریني. ۷۹٫۷۸٦: ۲۰۱۷الف دینار بحریني ( ۱۳۸٫٥۸۷بمبلغ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۲٥ 

 موجودات التمویالت ۸
 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 مجموع  االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
 الخسائر  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
 االئتمانیة  منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المتوقعة  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۱۸۱٫۲٦۳  ۱٥٫۹۳۸  ۱٥٫۹۹٤  ۱٤۹٫۳۳۱ تمویل مرابحة
 ۳۸٥٫۹۱۳  ۳٤٫۹۸٦  ۳٦٫۲۸۷  ۳۱٤٫٦٤۰ تمویل مضاربة
 ۲٤٫۸۲۸  ٤٦۹  ۹۲  ۲٤٫۲٦۷ تمویل مشاركة
 ۳٫٤٦۷  ٦۷  ۱۱٦  ۳٫۲۸٤ بطاقات ائتمان

 ٥۹٥٫٤۷۱  ٥۱٫٤٦۰  ٥۲٫٤۸۹  ٤۹۱٫٥۲۲ موجودات التمویلمجموع 
 )۲٦٫٥٦٦(  )۱۹٫۰۲۲(  )٤٫۰۹۳(  )۳٫٤٥۱( )۱۰(إیضاح  مخصص للخسائر االئتمانیة

        
 ٤۸۸٫۰۷۱  ٤۸٫۳۹٦  ۳۲٫٤۳۸  ٥٦۸٫۹۰٥ 

 
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 مجموع  االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
 الخسائر  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
 االئتمانیة  منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   ثني عشر شھراً إل 
 المتوقعة  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۲٤۳٫۲۲۲  ۳۳٫۳۲۸  ۳۳٫۰٥٤  ۱۷٦٫۸٤۰ تمویل مرابحة
 ۳٤۲٫٤٥٦  ٥٦٫۳۸۹  ۱۸٫۷۸۰  ۲٦۷٫۲۸۷ تمویل مضاربة
 ۱۹٫۷۷۷  ۲۳٥  ۱٫۳۳۷  ۱۸٫۲۰٥ تمویل مشاركة
 ۳٫۲٥۷  ۱٫٤٥٦  -  ۱٫۸۰۱ بطاقات ائتمان

 ٦۰۸٫۷۱۲  ۹۱٫٤۰۸  ٥۳٫۱۷۱  ٤٦٤٫۱۳۳ موجودات التمویلمجموع 
 )۷٦٫۱۷۷(  )٥٤٫٤٤۷(  )۱٥٫٤۸٥(  )٦٫۲٤٥( )۱۰(إیضاح  مخصص للخسائر االئتمانیة

        
 ٤٥۷٫۸۸۸  ۳۷٫٦۸٦  ۳٦٫۹٦۱  ٥۳۲٫٥۳٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۲٦ 

 موجودات اإلیجارات التمویلیة ۹
 

ر بأن تنص معظم وثائق التأجی. اإلیجارات التمویلیةبموجب ترتیبات (أراضي ومباني) تمثل ھذه صافي االستثمارات في الموجودات المؤجرة 
 لتزاماتھ بموجب اتفاقیة التأجیر.یتعھد المؤجر بنقل الموجودات المؤجرة إلى المستأجر عند الوفاء بكامل ا

  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
    

 ۲۱۸٫٥٥۳  ۲٦۳٫۳۷۳ موجودات اإلیجارات التمویلیة
 )٥٫۳۱٥(  )٦٫٤۸۱( مخصص النخفاض القیمة

    
 ۲۱۳٫۲۳۸  ۲٥٦٫۸۹۲ دیسمبر ۳۱في 

 
 

 :ویلیةموجودات اإلیجارات التمفیما یلي التغیرات في 
 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
    

 ۱۸۸٫٤۸٥  ۲۱۳٫۲۳۸ ینایر ۱في 
 ٥٥٫۸۷۲  ٦۱٫۲٦٥ صافي –إضافات خالل السنة 

 )۳٤٫۰۲۹(  )۳٦٫۱۳۸( استھالك موجودات اإلجارة
 )۱٫۲۷۷(  )۱٫۱٦٦( خالل السنة مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ٤٫۱۸۷  ۱۹٫٦۹۳ ل السنةخال سداد/تسویات
    

 ۲۱۳٫۲۳۸  ۲٥٦٫۸۹۲ دیسمبر ۳۱في 
 
 

 ھي كالتالي: (باستثناء األرباح المستقبلیة) إجمالي الحد األدنى للمدفوعات المستحقة لعقود التأجیر المستقبلیة
 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
    

 ۲٦٫٦٤۳  ٦۱٫۸۳۱ مستحق الدفع خالل سنة واحدة 
 ۱۲۰٫۳۹۳  ۹٤٫۸٤۳ سنوات ٥مستحق الدفع من سنة واحدة إلى 

 ٦٦٫۲۰۲  ۱۰۰٫۲۱۸ سنوات ٥مستحق الدفع بعد 
    
 ۲٥٦٫۸۹۲  ۲۱۳٫۲۳۸ 

 
 

 ألف دینار بحریني). ۹۳٫۰۱۲: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۱۲۹٫۱٥۰ اإلیجارات التمویلیةبلغ االستھالك المتراكم على موجودات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۲۷ 

 (یتبع)موجودات اإلیجارات التمویلیة  ۹
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
 مجموع  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 الخسائر  االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
 االئتمانیة  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
 المتوقعة  منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   ثني عشر شھراً إل 
   القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۲٦۳٫۳۷۳  ۱٥٫۲۹۰  ۲۳٫٦۹٤  ۲۲٤٫۳۸۹ موجودات اإلیجارات التمویلیة
 )٦٫٤۸۱(  )۳٫۷٥٤(  )۱٫۲۱۰(  )۱٫٥۱۷( یةخسائر االئتمانلمخصص ل

 ۲۲۲٫۸۷۲  ۲۲٫٤۸٤  ۱۱٫٥۳٦  ۲٥٦٫۸۹۲ 
 
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
 مجموع  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 الخسائر  االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
 االئتمانیة  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
 المتوقعة  منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
   القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۲۱۸٫٥٥۳  ٤۲٫۲۹۸  ۹٫٤٤۳  ۱٦٦٫۸۱۲ موجودات اإلیجارات التمویلیة
 )٥٫۳۱٥(  )۳٫۷٤۱(  )٤۸۰(  )۱٫۰۹٤( مخصص للخسائر االئتمانیة

 ۱٦٥٫۷۱۸  ۸٫۹٦۳  ۳۸٫٥٥۷  ۲۱۳٫۲۳۸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۲۸ 

 لخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمةامخصص الحركة في صافي     ۱۰
تعرضات وال اإلیجارات التمویلیةوموجودات الموجودات المالیة، رصید المخصص للخسائر االئتمانیة في الجدول أدناه یشمل جمیع 

 غیر المدرجة في المیزانیة العمومیة، باإلضافة لموجودات التمویل.
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 مجموع  نیةاالئتما  االئتمانیة  االئتمانیة 
 الخسائر  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
 االئتمانیة  منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المتوقعة  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۸۹٫٥۹۳  ٦٥٫٥٥۹  ۱٦٫۰٥۲  ۷٫۹۸۲ السنةبدایة  الرصید في
        التغیرات الناتجة من الذمم المدینة 

        المحتسبة في الرصید االفتتاحي التي:
        للمرحلة األولى: الخسائر ھالیحوت مت -

 -  )۸٤۳(  )٤۸٥(  ۱٫۳۲۸ االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً 
        نیة: الخسائرللمرحلة الثا تم تحویلھا -

        لیست -االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
 -  )۱٫۹۹٥(  ۲٫٦٥۹  )٦٦٤( منخفضة القیمة

        للمرحلة الثالثة: الخسائر تم تحویلھا -
        ضة  منخف -االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 

 -  ۱٥٫۲۲۸  )۱٤٫۹۳۸(  )۲۹۰( القیمة
 ۱٥٫٥٦٥  ۱٥٫٤۸۸  ۲٫۳۱٤  )۲٫۲۳۷( صص الخسارةصافي إعادة قیاس مخ

 )٤٫۷۸۳(  )٤٫۰٦۰(  )۲۱۸(  )٥۰٥( استردادات / شطب
        

 ۱۰٫۷۸۲  ۲۳٫۸۱۸  )۱۰٫٦٦۸(  )۲٫۳٦۸( لخسائر االئتمانیةامخصص 
        تسویات صرف العمالت األجنبیة والحركات 

 )۲۲۷(  )۲۲۷(  -  - األخرى
 )۸٫٦۷۸(  )۸٫٦۷۸(  -  - السنةمبالغ مشطوبة خالل 

 )٥۲٫۰٤٥(  )٥۲٫۰٤٥(  -  - )۳۰إلغاء عند التوحید (إیضاح 
 ۳۹٫٤۲٥  ۲۸٫٤۲۷  ٥٫۳۸٤  ٥٫٦۱٤ السنةالرصید كما في نھایة 

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
 مجموع  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 الخسائر  االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
 االئتمانیة  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
 المتوقعة  منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
   القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

        مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 -  -  -  - المركزي

 -  -  -  - صكوك سیادیة
 ۱  -  -  ۱ إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 ۱۹  -  ۱٥  ٤ صكوك الشركات
 ۲٦٫٥٦٦  ۱۹٫۰۲۲  ٤٫۰۹۳  ۳٫٤٥۱ موجودات التمویالت 

 ٦٫٤۸۱  ۳٫۷٥٤  ۱٫۲۱۰  ۱٫٥۱۷  موجودات اإلیجارات التمویلیة
        قروض وسلفیات للعمالء

 ۳٫۲۳٥  ۳٫۱۸۲  ۲٦  ۲۷ )۱٥موجودات قید التحویل (إیضاح  -
 ۱٫۹۸۹  ۱٫۹٤٦  -  ٤۳ ذمم مدینة أخرى

 ۱٫۱۳٤  ٥۲۳  ٤۰  ٥۷۱ التزامات تمویلیة وعقود ضمانات مالیة
 ٥٫٦۱٥٫  ٤۳٤۸  ۲۸٫٤۲۷  ۳۹٫٤۲٥ 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۲۹ 

 )یتبع( / انخفاض القیمةالحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانیة  ۱۰
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 مجموع  االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
 الخسائر  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
 االئتمانیة  منخفضة -حیاة ال  لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المتوقعة  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۸۱٫٤۱۷  ٥۸٫٤۷۹  ۱۷٫٦۲٥  ٥٫۳۱۳ السنةالرصید في بدایة 
        التغیرات الناتجة من الذمم المدینة 

        ي الرصید االفتتاحي التي:المحتسبة ف
        للمرحلة األولى: الخسائر ھالیحوتم ت -

 -  )٦٥٤(  )۱٫۳۱۲(  ۱٫۹٦٦ االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً 
        للمرحلة الثانیة: الخسائر تم تحویلھا -

         لیست -االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
 -  )٤٤۹(  ٥۸٦  )۱۳۷( منخفضة القیمة

        للمرحلة الثالثة: الخسائر تم تحویلھا -
        ضة  منخف -االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 

 -  ۳٫۰۸۷  )۲٫۸٥۸(  )۲۲۹( القیمة
 ۲۲٫۲۳۳  ۱۸٫۰۳۰  ۲٫۲۹۳  ۱٫۹۱۰ صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

 )۳٫۰۷٦(  )۲٫۰۳۹(  )۱۹۹(  )۸۳۸( استردادات / شطب
        

 ۱۹٫۱٥۷  ۱۷٫۹۷٥  )۱٫٤۹۰(  ۲٫٦۷۲ صص للخسائر االئتمانیةمخ
 )۱۰٫۹۸۱(  )۱۰٫۸۹٥(  )۸۳(  )۳( السنةمبالغ مشطوبة خالل 
 ۸۹٫٥۹۳  ٦٥٫٥٥۹  ۱٦٫۰٥۲  ۷٫۹۸۲ السنةالرصید كما في نھایة 

 
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
 مجموع  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 الخسائر  االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
 االئتمانیة  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
 المتوقعة  منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
   القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

        مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 ۲  -  -  ۲ المركزي

 ۳  -  -  ۳ صكوك الشركات
 ۷٦٫۱۷۷  ٥٤٫٤٥۰  ۱٥٫٤۸٥  ٦٫۲٤۲ موجودات التمویالت 

 ٥٫۳۱٥  ۳٫۷٤۱  ٤۸۰  ۱٫۰۹٤ التمویلیةیجارات اإلموجودات 
        قروض وسلفیات للعمالء

 ٥٫۲٦۰  ٥٫۱٥۰  ۳۳  ۷۷ )۱٥موجودات قید التحویل (إیضاح  -
 ۱٫۹۸۸  ۱٫۹٤۷  -  ٤۱ ذمم مدینة أخرى

 ۸٤۸  ۲۷۱  ٥٤  ٥۲۳ التزامات تمویلیة وعقود ضمانات مالیة
 ۷٫۹۸۲  ۱٦٫۰٥۲  ٦٥٫٥٥۹  ۸۹٫٥۹۳ 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۳۰ 

 وأخرى انخفاض القیمة لالستثمارات في أسھم حقوق الملكیةمخصص الحركة في   ۱۰٫۱
 

۲۰۱۷  ۲۰۱۸  
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

  دینار بحریني
    

 سنةالرصید في بدایة ال ۳٫۲٥۱  ۸٫٦۲٤
 سنةالانخفاض القیمة خالل  -  ۱٫۰٤۸

 عكس مخصص ناتج من استردادات )۱۲۱(  )۱٦۲(
 مشطوبات -  )٦٫۲٥۹(
    

 ةسنالرصید كما في نھایة ال ۳٫۱۳۰  ۳٫۲٥۱
 
 

 رات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرةاستثما      ۱۱
الل بالقیمة العادلة من خ وتصنف، تتكون االستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة من استثمارات في أوراق حقوق ملكیة

 حقوق الملكیة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

لتزام بین طرفین ملمین بالمعاملة وعلى أسس اأو سداده عند تحویل  ،لالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي سیتم استالمھ عند بیع أص
 تجاریة.

 
من أسس تعریف القیمة العادلة ھو افتراض استمراریة الشركة، بدون وجود نیة أو حاجة لتصفیتھا، أو تقلیص حجم عملیاتھا 

 بصورة جوھریة، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة. 
 

 تراتبیة القیمة العادلة 
 

 :  أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.۱المستوى 
 

 ة.بصورة مباشرة أو غیر مباشر قابلة للرصدأخرى یكون للمدخالت أثر جوھري على القیمة العادلة المسجلة ال تقنیات: ۲المستوى 
 

 .للرصد قابلةى القیمة العادلة لیست مستندة على معلومات السوق التستخدم المدخالت التي لھا اثر جوھري عل تقنیات: ۳المستوى 
 

الجدول التالي یوضح تحلیل االستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة، والتي تظھر بالقیمة العادلة في بیان المركز المالي 
 الموحد:

  
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱

 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  رألف دینا 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 

        موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 ۱۰٥٫۸٥۰  ۹٦٫۹۹۲  ٥٫۲۸۲  ۳٫٥۷٦ من خالل الربح أو الخسارة

        موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 ۱٫٦٥۸  ۱٫٦٥۸  -  - من خالل حقوق الملكیة

 ۳٫٥۷٥٫  ٦۲۸۲  ۹۸٫٦٥۰  ۱۰۷٫٥۰۸ 
 

 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 

        موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 ۱۰۹٫۳۹۳  ۹۷٫۹۲۹  ٥٫٥٦۱  ٥٫۹۰۳ من خالل الربح أو الخسارة

        مالیة بالقیمة العادلةموجودات 
 ۱٫۹۳۲  ۱٫۹۳۲  -  - من خالل حقوق الملكیة

 ٥٫۹۰۳  ٥٫٥٦۱  ۹۹٫۸٦۱  ۱۱۱٫۳۲٥ 
 

 خالل السنة، لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستویات.
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۳۱ 

 )یتبع( استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة  ۱۱
 

ر ش.م.ب ، وھي شركة تأسست في البحرین وتعمل في مجال ) من شركة منارة للتطوی%٤۰: ۲۰۱۷(  %٤۰تملك المجموعة 
التطویر العقاري. تم تقییم االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام إعفاء نطاق القیمة العادلة الخاص بمعیار 

 .۲٤المحاسبة المالي رقم 
 

في تراتبیة القیمة  ۳ا لغرض غیر المتاجرة المصنفة ضمن المستوى فیما یلي الحركة في القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھ
 العادلة:

 

 

قیاس القیمة العادلة باستخدام مدخالت ذات 
 تأثیر جوھري غیر قابلة للرصد

 ۳ضمن المستوى  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف 

  دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

 ۱۰٥٫۳۳۹  ۹۹٫۸٦۱ ینایر ۱في 
 ٥۰۲  )۱٫٦٤۱( عادلةتغیرات القیمة ال

 )۲٫۳٤٦(  )٤۸(    سنةاستبعادات خالل ال
 )۳٫٦۳٤(  )۲۷٤(   سنةخالل ال تسدیدات

 -  ۷٥۲ إضافات خالل السنة
    

 ۹۹٫۸٦۱  ۹۸٫٦٥۰ دیسمبر ۳۱في 
 
 

 استثمارات عقاریة ۱۲
 

۲۰۱۷  ۲۰۱۸  
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

  دینار بحریني
    

 أراضي ٦٦٫۷۱٤  ٦۲٫۷۸٤
 مباني ۷٫٥٤۷  ۳٫۹۹۸

    
٦٦٫۷۸۲  ۷٤٫۲٦۱  

 
 كانت كما یلي: في تراتبیة القیمة العادلة ۳الحركة في القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة المصنفة ضمن المستوى 

 

 

قیاس القیمة العادلة باستخدام مدخالت ذات 
 تأثیر جوھري غیر قابلة للرصد

 ۳ضمن المستوى  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف 

  دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

 ٥۱٫۸٦۲  ٦٦٫۷۸۲ ینایر ۱في 
 ٥٦۹  )۲٤٦( تغیرات القیمة العادلة
 ۱٤٫۳٥۱  ۸٫٥۲۳ إضافات خالل السنة

 -  )۷۱۱( استبعادات خالل السنة
 -  )۸۷( أخرى

    
 ٦٦٫۷۸۲  ۷٤٫۲٦۱ دیسمبر ۳۱في 

 
 بھ مقابل تمویل، مما نتج عن زیادة في االستثمارات العقاریة. خالل السنة، حصل المصرف على ملكیة ضمان محتفظ 

 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۳۲ 

 عقارات قید التطویر ۱۳
 

حدة. في المملكة المتوالبیع اة والمحتفظ بھا من خالل األدوات االستثماریة تحدیداً ألغراض التطویر شترتمثل ھذه العقارات الم
 الصلة. سعر األرض وتكالیف البناء ذاتتشمل ة دفتریال ةالقیممبالغ 

 
 

 استثمار في شركات زمیلة ۱٤
 

) في بنك السالم الجزائر، وھو بنك غیر مدرج مؤسس في الجزائر. %۱٤٫٤: ۲۰۱۷( %۱٤٫٤المجموعة حصة ملكیة بنسبة  تملك
 ئر.الدى البنك تمثیل في مجلس إدارة بنك السالم الجزائر والذي من خاللھ أصبح لدى البنك نفوذاً مؤثراً على بنك السالم الجز

 
) في بنك الخلیج األفریقي وھو بنك إسالمي خاص مؤسس في %۲۰٫۹٤: ۲۰۱۷( %۲۰٫۹٤المجموعة حصة ملكیة بنسبة  تملك

 كینیا. 
 

، وھي شركة خاصة بروبرتیز یونیت ترست ۱) في سي إس كیو %۲۳٬۲: ۲۰۱۷( %۲۳٬۲المجموعة حصة ملكیة بنسبة  تملك
 تأسست في جیرسي.

 
بروبرتیز یونیت ترست باستخدام  ۱مجموعة في بنك السالم الجزائر وبنك الخلیج األفریقي وسي إس كیو تم احتساب حصة ملكیة ال

 المالیة الموحدة. البیاناتفي  حقوق الملكیةطریقة 
 

 الستثمارات المجموعة في بنك السالم الجزائر:المختصرة یلخص الجدول التالي المعلومات المالیة 
 

۲۰۱۷  ۲۰۱۸  
 ألف

 رینيدینار بح
 ألف 

  دینار بحریني
    
 الزمیلة: ةالمركز المالي للشركبیان    

 مجموع الموجودات  ۳٥۰٫۲۳۸  ۲۸۲٫۰۳۷
 مجموع المطلوبات  ۲۹٥٫۱۹٤  ۲۲۷٫٤٦٥

    
 صافي الموجودات ٥٥٫۰٤٤  ٥٤٫٥۷۲

    
 مجموع اإلیرادات  ۲۲٫۳۱٥  ۱۳٫۰۹۳
 مجموع المصروفات  ۱٤٫٦۲٤  ۹٫۱٤٤

    
 صافي الربح للسنة ۷٫٦۹۱  ۳٫۹٤۹

    
 الزمیلة ةحصة المجموعة من صافي ربح الشرك ۲۹۷  ٤٥۱

 
 یلخص الجدول التالي المعلومات المالیة الستثمارات المجموعة في بنك الخلیج األفریقي:

 
۲۰۱۷  ۲۰۱۸  

 ألف
 دینار بحریني

 ألف 
  دینار بحریني

    
 الزمیلة: ةالمركز المالي للشركبیان    

 مجموع الموجودات  ۱۲۳٫٤۳۸  ۱۱٥٫٤۲۷
 مجموع المطلوبات  ۱۰٦٫۷٦۸  ۹٦٫۷۳٤
 صافي الموجودات ۱٦٫٦۷۰  ۱۸٫٦۹۳

    
 مجموع اإلیرادات  ۱۳٫۲۳۳  ۱۱٫٦٦۱
 مجموع المصروفات  ۱۲٫٤۷٥  ۱۰٫۰۷٤
 صافي الربح للسنة ۷٥۸  ۱٫٥۸۷

 لزمیلةة احصة المجموعة من صافي ربح الشرك ۷۸  ۳۳٥



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۳۳ 

 ودات أخرى موج ۱٥
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    موجودات قید التحویل (أ)

 ۲٤٫٦۳۱  ۱۱٫٦۸۰ قروض وسلفیات العمالء
    بالقیمة العادلة من –استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

 ۱٫۳٥۹  ۱٫۰٤۱ خالل حقوق الملكیة (ب) 
 ۹٥٥  ۱٫۲۲۹ دین  -المتاجرة استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر 

 ۱۳٫۹٥۰  ۲٦٫۹٤٥ 
 ٤٫۷٤٥  ۹٫۸۰٦ ذمم مدینة أخرى وسلفیات 

ً مقدم ةمدفوعمصروفات   ۱٫۱۳٦  ۱٫۳۱٤ ا
 ۱٫۷۰٤  ۲۰٫۱۱۲ (ج) مباني ومعدات

    
 ٤٥٫۱۸۲  ۳٤٫٥۳۰ 

 
 

إیھ إس بي إس وبي إم أي بنك ش.م.ب. (أ) تمثل ھذه موجودات ال تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ناتجة من االستحواذ على 
خصیصھ یتم ت الموجودات(مقفلة) والبنك البحریني السعودي ش.م.ب. (سابقاً البنك البحریني السعودي). أي دخل مستمد من ھذه 

راجعة، تم مإلى بند األعمال الخیریة الدائنة، وبالتالي ال یتم احتسابھ في بیان الدخل الموحد المختصر. خالل الفترة الخاضعة لل
ألف دینار بحریني ضمن حساب األعمال الخیریة  ۲۹۷تسجیل اإلیرادات التي ال تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة والبالغة 

 ).   ۱۹الدائنة، ضمن بند "ذمم دائنة ومصروفات مستحقة" في إیضاح رقم (
 

في تراتبیة القیمة العادلة.  ۳مذكورة أعاله ضمن المستوى (ب) تم تصنیف االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة ال
 فیما یلي التغیرات في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة:

 

 

قیاس القیمة العادلة باستخدام مدخالت ذات 
 تأثیر جوھري غیر قابلة للرصد

 ۳ضمن المستوى  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 ینيدینار بحر
    

 ۱٫۳٤۱  ۱٫۳٥۹ ینایر ۱في 
 -  ۱۱۹ استردادات

 -  )۱٤٤( استبعادات خالل السنة
 -  )۲۹۳( تغیرات القیمة العادلة

 ۱۸  -  السنةتحویل خالل 
    

 ۱٫۳٥۹  ۱٫۰٤۱ دیسمبر ۳۱في 
 
 
 ارات ومعدات وآالت شركة تابعةمتمثلة في عق  ): ال شيء۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۱۸٫۳۱۷على مبلغ  ا البندحتوي ھذی) ج(

 .)۳۰(إیضاح 
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 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۳٤ 

 )یتبع(موجودات أخرى  ۱٥
 

 موجودات قید التحویل –قروض وسلفیات للعمالء 
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  تمانیةاالئ 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۱٤٫۷۹٤  ۱۱٫٦۲٥  ۹۳۲  ۲٫۲۳۷ قروض وسلفیات للعمالء
 )۳٫۲۳٥(  )۳٫۱۸۲(  )۲٦(  )۲۷( مخصص للخسائر االئتمانیة

        
 ۲٫۲۱۰  ۹۰٦  ۸٫٤٤۳  ۱۱٫٥٥۹ 

 
 

 (مدققة) ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  نیةاالئتما 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۲۷٫۸٥۷  ۲۳٫۳۱۷  ۳٦٤  ٤٫۱۷٦ قروض وسلفیات للعمالء
 )٥٫۲٦۰(  )٥٫۱٥۰(  )۳۳(  )۷۷( مخصص للخسائر االئتمانیة

        
 ٤٫۰۹۹  ۳۳۱  ۱۸٫۱٦۷  ۲۲٫٥۹۷ 

 
 

 الشھرة ۱٦
 

تج عن عملیة دمج األعمال ي. ولقد نآبي أم رأس المال المدفوع لمن  %۱۰۰على ستحواذ ال، قام البنك با۲۰۱٤مارس  ۳۰بتاریخ 
 بقطاع الخدمات المصرفیة للمجموعة.  تتعلقألف دینار بحریني)  ۲٥٬۹۷۱: ۲۰۱۷(ف دینار بحریني أل ۲٥٬۹۷۱شھرة بمبلغ وقدره 

 
مدة القیمة المستخدمة بإستخدام توقعات التدفقات النقدیة من المیزانیات المالیة المعتعملیة حساب على تعتمد للشھرة القابلة لإلسترداد  القیمة

 . %۱٤٫۲ومعدل الخصم بنسبة  %۱معدل النمو النھائي بنسبة استخدام بسنوات الخمس الفترة اإلدارة، لتوقعات مجلس من قبل 
 

بین تقدیرات  تاتتم مراجعة المنھجیة واالفتراضات المستخدمة لتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة على أساس منتظم لتقلیل أیة فروق
 الخسارة الفعلیة. أساس تجربةعلى الخسارة 

 
. یعتبر ة للنقدمولدلوحدة الل القیمة القابلة لالستردادلتقییم تأثیر الفرضیات الرئیسیة من خالل تغییر جراء تحلیل للحساسیة قامت اإلدارة بإ
سوف لن یؤثر في األرباح  %۰٫۲٥بنسبة وفي معدل الخصم  %۰٫٥التغیر بنسبة إن واألرباح من الفرضیات الرئیسیة، معدل الخصم 

 ة. ة للشھردفتریالقیمة العلى 
 

 تمویل مرابحات ألجل  ۱۷
 

 اتالشرك صكوكة لدفتریالقیمة المضمونة مقابل ھي و ،لف المؤسسات المالیةتمثل ھذه تمویالت قصیرة األجل إلى طویلة األجل مع مخت
 ألف دینار بحریني). ۱۱٦٬۰۰٦: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۱۸۲٫۸۳۷والبالغة یة سیادوالصكوك ال
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۳٥ 

 ءإیداعات من العمال ۱۸
متولدة) مستحقة الدفع بتواریخ استحقاق محددة.  أرباح(رأس مال وكالة وأموال في صورة عقود وكالة إیداعات من العمالء تمثل 

والتي  ،مضاربة في صورة عقودلھا تواریخ استحقاق محددة، بینما یتم إدارة "حقوق حاملي حسابات االستثمار" ھذه الوكالة  عقود
 محددة.لیس لھا تواریخ استحقاق 

 
 

 مطلوبات أخرى   ۱۹
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

 ۲۱٫٥٤۲  ۳۰٫٤۰۱ ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 
 ٤٫۷۰٤  ٦٫۰۰٥ مستحقة الدفعأرباح أسھم 

 ۷٫۲۰۸  ۳٫٥۱۳ ذمم دائنة تتعلق باالستثمارات
 ٤٫٦٤٥  ٦۰ ذمم مشاریع دائنة

 ۲٫۷٤۳  ٦٫۰۲۰ مطلوبات قید التحویل
 ۳٫٤۰۲  ۱٫۱٦۱ منافع نھایة الخدمة ومستحقات أخرى تتعلق بالموظفین

 ۸٤٥  ۱٫۱۳۳ مخصص للخسائر االئتمانیة المتعلقة بااللتزامات التمویلیة وعقود الضمانات المالیة
    
 ٤۸٫۲۹۳  ٤٥٫۰۸۹ 

 
  

 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار ۲۰
وال الوكالة من بین األموال األخرى، یتم مزجھا مع حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار إلنشاء أموال المجموعة، والتي تضم أم

حساب مضاربة عام واحد. تستخدم األموال المجمعة لتمویل / االستثمار في األصول المنتجة للدخل، وال تمنح األولویة ألي طرف 
 .۲۰۱۸للسنة المنتھیة  %٥۰حصة المصارب من األرباح لغرض االستثمارات أو توزیع األرباح. في المتوسط، بلغت 

 
: ۲۰۱۷( %۰٫۱۷بلغت  ۲۰۱۸متوسط معدل الربح المنسوب لحقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار بناء على النسبة أعاله لسنة 

۰٫۲۰% .( 
         

 یتكون رصید حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار مما یلي:
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 بحرینيدینار 
 ألف 

 دینار بحریني
    

 ٥۸٫۰۱٤  ٦۲٫۷۷۰ حسابات التوفیر
 ۲۲٫۹۳٥  ۲۱٫۹٤۸ حسابات ھامش

 ۳۷٫۹۳۲  ۱٥٫۰٤۳ حسابات تحت الطلب
    
 ۹۹٫۷٦۱  ۱۱۸٫۸۸۱ 
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۳٦ 

 رأس المال  ۲۱
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

    المصرح بھ:
    سھم) سھم عادي بقیمة اسمیة  ۲٫٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱۷( ۲٫٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 ۲٥۰٫۰۰۰  ۲٥۰٫۰۰۰ دینار بحریني للسھم ۰٫۱۰۰قدرھا 
    

 دینار بحریني للسھم) ۰٫۱۰۰الصادر والمدفوع بالكامل: (بقیمة اسمیة قدرھا 
 

   
 ۲۱٤٫۰۹۳  ۲۱٤٫۰۹۳ )۲٫۱٤۰٫۹۳۰٫۷٥۲: ۲۰۱۷( ۲٫۱٤۰٫۹۳۰٫۷٥۲عدد األسھم 

 
 .سھم) ۱۹٫۲۱۸٫۰۰۰: ۲۰۱۷(سھماً  ۳۷٫۷۳۷٫٦۳٤القائمة خزینة الأسھم عدد مجموع  كان، ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 
من مجموع  %٥للمساھمین الذین یملكون أكثر من  ونسبة التملك من مجموع عدد األسھم ،أسماء وجنسیات المساھمین الرئیسیین

 األسھم القائمة كالتالي:
 

 من األسھمالنسبة  عدد األسھم الجنسیة 
 القائمة   
    

 ۱٤٫۷٤ ۳۱٥٫٤۹٤٫۷۹٥ عماني (ش.م.ع.ع) بنك مسقط
 ٦٫۲۸ ۱۳٤٫۳۸٤٫۰۹۸ بحریني مصرف الطاقة األول ش.م.ب (مقفلة)

 ٦٫۰۱ ۱۲۸٫۷۷۳٫۳۸۱ بحریني استثمارات عبر البحار ش.ش.و
 

 :جموع عدد األسھمونسبة التملك من م ،عدد المساھمینكل فئة من فئات األسھم، ویوضح الجدول أدناه 
 

 من مجموع %   التصنیف
 عدد األسھم   
 القائمة عدد المساھمین عدد األسھم 
    
    

 ۳۷٫۸٦ ۲۲٫٥۰۷ ۸۱۰٫٥٤۸٫۱٤۲ %۱أقل من 
 ۳٥٫۱۱ ۱٥ ۷٥۱٫۷۳۰٫۳۳٦ %٥إلى أقل من  %۱من 
 ۱۲٫۲۹ ۲ ۲٦۳٫۱٥۷٫٤۷۹   %۱۰إلى أقل من  %٥من 
 ۱٤٫۷٤ ۱ ۳۱٥٫٤۹٤٫۷۹٥ %۲۰إلى أقل من  %۱۰من 
 - - - %٥۰إلى أقل من  %۲۰من 
 - - - وأكثر ٥۰%

 
 

 توزیعات مقترحة  ۲۱٫۱
باستثناء أسھم الخزینة،  ،) من رأس المال المدفوع%۷: ۲۰۱۷للسھم ( %۷توزیع أرباح أسھم بواقع بتوصیة القرر مجلس اإلدارة 

و ملیون دینار بحریني  ۱٤٫۹۸األسھم المذكورة  من خالل إصدار أسھم منحة. تبلغ أرباح %٥۰منھا نقدا، و %٥۰لیتم دفع 
 .)دینار بحریني للسھم ۰٬۰۱و  ملیون دینار بحریني ۱٤٫۹۸: ۲۰۱۷(دینار بحریني للسھم  ۰٬۰۱

 
 احتیاطي قانوني ۲۲

من صافي الربح للسنة إلى االحتیاطي  %۱۰وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجاریة البحریني والنظام األساسي للبنك، تم تحویل 
من رأس المال المدفوع  %٥۰ذا التحویل السنوي عندما یبلغ االحتیاطي القانوني القانوني. یجوز للمجموعة أن تقرر إیقاف مثل ھ

للبنك. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي ینص علیھا قانون الشركات التجاریة البحریني وبعد الحصول على 
 موافقة مصرف البحرین المركزي.
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۳۷ 

 لسھم العائد لكل ۲۳
على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  العائد إلى مساھمي البنكألساسي لكل سھم بقسمة صافي ربح السنة یحتسب العائد ا

 لم یكن ھناك أي أدوات مخفضة صادرة عن المجموعة.  السنة.
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

 ۱۸٫۰۹۹  ۱۸٫٤۹۹ صافي الربح المنسوب لمساھمي المصرف
 ۲٫۱۲٥٫۱٤۷  ۲٫۱۲۱٫٥۸٦ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (باآلالف)

 ۸٫٥  ۸٫۷ العائد على السھم األساسي والمخفض (فلس)
 
 

 تالتمویال موجوداتدخل من  ۲٤
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

 ۱۱٫۹٤۷  ۱۱٫٦٤٤  ةمرابحتمویالت 
 ۱۷٫۲۸۹  ۱۹٫۲۹٤ ةمضاربتمویالت 

 ۱۰٫٤۹۹  ۱٤٫٥۳۷  موجودات اإلیجارات التمویلیة
 ۹٦۱  ۱٫۳۹۹ مشاركات

 ۱٫٦٥٦  ۲٫٥۱۰ إیداعات لدى مؤسسات مالیة
 ۲٫٤٥۷  - دخل من موجودات قید التحویل*

    
 ٤۹٫۳۸٤٤٫  ٤۸۰۹ 
 
 
 .)٤۱(إیضاح  ھمرغبتخیریة حسب ولكنھم غیر ملزمون، بالمساھمة بھذا الدخل لألعمال ال مصرف،نصح مساھمي الیُ  *
 

 محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة دخل من استثمارات ۲٥
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    
    

 ۱٫۷٤۷  )۱۰٦( / ربح من بیع استثمارات (خسارة)
 ۱۰  )٦( / ربح من بیع صكوك (خسارة)

 ٥٥۹  )۱٫۷۸۸( تغیرات القیمة العادلة على االستثمارات
 ٦۷۹  ۱٫۰۰٥ دخل أرباح األسھم

    
 )۸۹٥(  ۲٫۹۹٥ 
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۳۸ 

 دخل من العقارات ۲٦
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    
    

 ٤٫۷۷۱  ۳٥ *ربح من بیع عقارات للتطویر
 -  )۱٤۳( انخفاض قیمة عقارات استثماریة

 -  ٥۲۸ ةربح من بیع عقارات استثماری
    
 ٤۲۰  ٤٫۷۷۱ 
 

 )  ۱۸٫۳۸۱: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۱٥۸ألف دینار بحریني) وتكلفة:  ۲۳٫۱٥۲: ۲۰۱۷الف دینار بحریني ( ۱۹۳* مبیعات: 
 

 دخل الرسوم والعموالت  ۲۷
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

 ۸٫۳۹٥  ۸٫۹٦۳ الترسوم وعموالت متعلقة بالتمویل والمعام
 ۱٥٥  ۳۲۱ رسوم أمانة ورسوم أخرى

    
 ۹٫۲۸٤  ۸٫٥٥۰ 
 

 إیرادات أخرى  ۲۸
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    
    

 ۳٫٦۸۸  ۸٫٥٦۷ استردادات من مخصصات ما قبل الشراء
 )۳٥٤(  ٤۱٦ الفوركس / خسائر أرباح
 ۱٫۹٦٥  ٥۹۳ أخرى

    
 ۹٫٥۷٥٫  ٦۲۹۹ 

 
 

 تكلفة الموظفین ۲۹
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    
    

 ۱۰٫۹۰٤  ۱۰٫۸۲۷ رواتب ومنافع قصیرة األجل
 ٥۷٦  ۹۷۳ مصروفات التأمین االجتماعي
 ٤۸  ٦۱ مصروفات الموظفین األخرى

    
 ۱۱٫۸٦۱  ۱۱٫٥۲۸ 
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 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

۳۹ 

  دمج األعمال ۳۰
("بیودیزل")، ۱مت المجموعة بإعادة تقییم مشاركتھا مع شركة زمیلة، واألصول تحت اإلدارة، إیھ إس بي بیودیزل ة، قاسنخالل ال

وھي شركة تم تأسیسھا في جزر الكایمان، ومقر عملیاتھا في ھونج كونج، حیث تقوم بأنشطة تصنیع الدیزل الحیوي. كما كان 
اء على المشاركة المستمرة للمجموعة ودعم العملیات وزیادة التقلب في للمجموعة تعرض تمویلي جوھري لشركة بیودیزل. بن

التعرض الناتج من العملیات، فقد تم تحدید أن المجموعة حصلت على السیطرة على أنشطة الشركة ذات العالقة وذلك بصفتھا 
(معاً "مجموعة بیودیزل") فعلیاً بتاریخ  وشركاتھا التابعة ۱كمدیر. وفقاً لذلك، قامت المجموعة بتوحید شركة إیھ إس بي بیودیزل 

 ، كونھ تاریخ االستحواذ. ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰
 

 تم توحید الشركات التالیة كجزء من شركة بیودیزل، وكانت نسبة ملكیة المصرف الفعلیة كما یلي:  
 

 النسبة الفعلیة   الشركة األم  بلد التأسیس  إسم الشركة المستثمر فیھا
 لملكیة المصرف

       
 وتعرض  %۱٤٫۸۱  مصرف السالم   جزر الكایمان  ۱إیھ إس بي بیودیزل 

 تمویل جوھري  البحرین ش.م.ب     
   جزر الكایمان    

       شركات تابعة لشركة بیودیزل
 %۳٦  إیھ إس بي بیودیزل  ھونج كونج  إیھ إس بي بیودیزل (ھونج كونج) المحدودة

       
 

 لحصص غیر المسیطرةالمقابل المحول وا
بما أنھ ال یوجد مقابل محول في عملیة دمج األعمال، قامت المجموعة باستخدام القیمة العادلة لحصصھا في مجموعة بیودیزل 

 (حقوق الملكیة والدین) بتاریخ االستحواذ وذلك ألغراض المعالجة المحاسبیة لعملیة االستحواذ.
 

 لمطلوبات المفترضةالموجودات القابلة للتحدید المشتراة وا
تم اإلعالن عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات، وحصص حقوق الملكیة على أساس انتقالي كما ھو مسموح حسب المعیار 

"دمج العملیات". في حال الحصول على معلومات جدیدة خالل سنة واحدة من تاریخ  – ۳الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
قائق وظروف كانت موجودة بتاریخ االستحواذ، والتي تحدد تسویات على المبالغ أعاله، أو أي مخصصات االستحواذ، حول ح

إضافیة موجودة بتاریخ االستحواذ، فإنھ سیتم تعدیل المعالجة المحاسبیة لالستحواذ. یتطلب أن تكون التعدیالت على المعالجة 
 المحاسبیة المؤقتة لالستحواذ بأثر رجعي.    

 
 الدفتریة للموجودات المشتراة والمطلوبات المفترضة بالتاریخ الفعلي كانت كما یلي: القیمة

 
 بتاریخ االستحواذ  دیسمبر ۳۱ 
 سبتمبر ۳۰  ۲۰۱۸ 
 ۲۰۱۸  ألف دینار 
 ألف دینار  بحریني 

 بحریني   موجودات غیر متداولة
    

 ۲۸٫۲۰٤  ۱۸٫۳۱۷ * مباني ومعدات
    موجودات متداولة

ً ذمم   ۳٫۷۰٥  ٤٫٥۹۰ مدینة ومصروفات مدفوعة مقدما
    

 ۳۱٫۹۰۹  ۲۲٫۹۰۷ مجموع الموجودات
 

    مطلوبات متداولة
 ۱٦٫۹٦٥  ۱٦٫۹٦٥ تمویل مرابحة ألجل

 ٥٫٤۲۷  ٤٫٦۳۲ مطلوبات أخرى
    

 ۲۲٫۳۹۲  ۲۱٫٥۹۷ مجموع المطلوبات
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٤۰ 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة    ۳۱
واإلدارة العلیا وأفراد عائالتھم المقربین، ، وأعضاء مجلس إدارة البنك ي العالقة من المساھمین الرئیسین،یتكون األطراف ذو

والشركات المملوكة لھم أو المدارة من قبلھم وكذلك الشركات الحلیفة ذات العالقة مع البنك بحكم الملكیة المشتركة أو أعضاء مجلس 
 األطراف بشروط تجاریة، وبموافقة مجلس اإلدارة. اإلدارة. یتم إجراء المعامالت مع تلك

 
 :۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱و ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱فیما یلي األرصدة المتعلقة باألطراف ذوي العالقة كما في 

 
 ۲۰۱۸ 

 

 شركات
زمیلة 

ومشاریع 
 مشتركة 

المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 المجموع العلیا

 ألف  
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

      
      الموجودات:

      نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف
 ۹٫٤۷۱ - - ۹٫٤۷۱ - المركزي

 ۳٫۳۹۳ - ۳٫۳۹۳ - - صكوك الشركات
 ۲۷٫٥۰٥ ۱٫۰۰۹ ۱٦٫۳۱۹ ۹ ۱۰٫۱٦۸ موجودات التمویل

      استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر
 ۹۱٫٥۷٤ - ۲٫۲۹۷ - ۸۹٫۲۷۷ المتاجرة

 ۱٥٫۹۷۲ - - - ۱٥٫۹۷۲ استثمارات في شركات زمیلة
 ۳٫۲۰٤ - - - ۳٫۲۰٤ موجودات أخرى

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
      االستثمار:

 ٥٫٦٥۸ - - ٥٫٦٥۸ - مؤسسات مالیةإیداعات من 
 ٥۳٫۱٥۳ ۲٫٤٦٥ ۱۲٫۳۸۲ ۳۷٫٤٤۸ ۸٥۸ عمالءإیداعات من ال

 ٥٫٤۹٤ ۳۱۸ ۱٫٤۱۷ ۳٫۱۳٥ ٦۲٤ للعمالءحسابات جاریة 
 ۲۲۳ ۱۹۹ ۲٤ - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 ٤ ٤ - - - مطلوبات أخرى
 ٦۰۱ - ۱۰۰ ٥۰۱ - التزامات ورتباطات محتملة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٤۱ 

 (یتبع)قة معامالت مع األطراف ذات العال   ۳۱
 

 ۲۰۱۷ 

 

 شركات
زمیلة 

ومشاریع 
 مشتركة 

المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 المجموع العلیا

 ألف  
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

      :الموجودات
      البنوك والمصرف نقد وأرصدة لدى

 ۱۰۷ - - ۱۰۷ - المركزي
 ۲۷٫٦۰٦ ۹۱۸ ۱۰٫۳۸۳ ۸ ۱٦٬۲۹۷ موجودات التمویل

      استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر
 ۹۳٫۳۷٦ - ۲٫٤٦۱ - ۹۰٬۹۱٥ المتاجرة 

 ۱٦٬۸۳٥ - - - ۱٦٬۸۳٥ استثمارات في شركات زمیلة
      

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
      :االستثمار

 ٥٬٦٥۸ - - ٥٬٦٥۸ - مؤسسات مالیةإیداعات من 
 ۲۲٫۰۲۲ ۲٫۳۳۳ ٤۳۲ ۱۷٫۳۹۳ ۱٫۸٦٤ إیداعات من العمالء

 ۳٫٦۹۲ ۱٥۸ ۹۹۹ ۲٬۲۱٤ ۳۲۱ للعمالءحسابات جاریة 
 ۷٥٥ ۲۰۰ ٥٥٥ - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 ۲۸۰ - - - ۲۸۰ مطلوبات أخرى
      

      حقوق الملكیة:
 ۱۲٫۳۱۷ - - - ۱۲٫۳۱۷ تقالیةتسویة ان

 ۱٫۷۷۰ - - ٥۰۹ ۱٫۲٦۱ التزامات و ارتباطات محتملة
 

 والمصروفات المتعلقة باألطراف ذوي العالقة والمتضمنة في بیان الدخل الموحد المختصر: اتفیما یلي اإلیراد
 

 ۲۰۱۸ 

 

 شركات 
زمیلة 

ومشاریع 
 مشتركة 

المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

لشركات وا
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 المجموع العلیا

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
      الدخل:

 ۱٫٤۲۲ ۳٤ ۸۹۸ ٤٥ ٤٤٥ دخل من موجودات التمویالت 
 ۸۱۰ - )۷۳( - ۸۸۳ دخل من االستثمارات

      حصة المجموعة من أرباح 
 ۳۷٥ - - - ۳۷٥ الشركات الزمیلة

      
      المصروفات:

      ربح على إیداعات من 
 ۹۱ - - ۹۱ - المؤسسات المالیة

 ۱٫٤۱۲ ٦۹ ۳۰۱ ۱٫۰۰۲ ٤۰ ربح على إیداعات من العمالء
      الحصة من األرباح على 

      حقوق ملكیة حاملي حسابات
 ۱ ۱ - - - االستثمار

 ۹۸۳ - ۹۸۳ - - شغیلیة أخرىمصروفات ت
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٤۲ 

 (یتبع) معامالت مع األطراف ذات العالقة   ۳۱
 

 ۲۰۱۷ 

 

 شركات 
زمیلة ومشاریع 

 مشتركة
المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 المجموع العلیا

 ألف  
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

      الدخل: 
 ٤٥۸ ۲۳ ۲۲۷ ۱٦ ۱۹۲ دخل من موجودات التمویالت 

 ۲٫۷۷۰ - ۳۲۸ - ۲٫٤٤۲ دخل من االستثمارات
      حصة المجموعة من أرباح 

 ۷۸٦ - - - ۷۸٦ الشركات الزمیلة
      

      المصروفات:
      ربح على إیداعات من 

 ٤٦ - - ٤٦ - ةالمؤسسات المالی
      ربح على إیداعات من العمالء

      الحصة من األرباح على 
 ٤۹۳ ۲۲ ۷ ۳۹٥ ٦۹ حقوق ملكیة حاملي حسابات

 ٤ ۲ ۲ - - االستثمار
 ۷٤۰ - ۷٤۰ - - مصروفات تشغیلیة أخرى

 
 

 ار یحریني ).الف دین ٤۱٥: ۲۰۱۷( ۲۰۱۸ألف دینار بحریني لسنة  ٥۹٥بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 ألف دینار بحریني). ۳٤: ۲۰۱۷( ۲۰۱۸ألف دینار بحریني لسنة  ۳٤بلغت مكافأة ھئیة الرقابة الشرعیة 
 

من أعضاء مجلس اإلدارة الرئیسیین الذین یمارسون السلطة والمسئولیة في في المصرف یتكون أعضاء اإلدارة الرئیسیون 
  .صرفالتخطیط والتوجیھ والسیطرة على أنشطة الم

  كما یلي:لسنة خالل ا تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین كانت
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    
    

 ۲٫۹۸۱  ۲٫٦۰٥ رواتب ومنافع قصیرة األجل
    
 ۲٫٦۰٥  ۲٫۹۸۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٤۳ 

 ارتباطات والتزامات محتملة  ۳۲
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف  

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
    التزامات محتملة نیابةً عن العمالء

 ۱۹٫٤۱۹  ۲۱٫٥۲۳ ضمانات
 ۱۰٫۷٦۷  ۱۳٫۷۸۱ اعتمادخطابات 

 ۹٥٤  ۲٫۱۹٥ خطابات قبول
    
 
 

۳۷٫٤۹۹  ۳۱٫۱٤۰ 
    

    ارتباطات غیر قابلة للنقض غیر مستخدمة 
 ۸۱٫۹٤۱  ٥۲٫۱۲۲ ارتباطات تمویلیة غیر مستخدمة 

 ۹٫٥۹٤  ۹٫۲٦۲ طات غیر ممولة غیر مستخدمةارتبا
    

 ٦۱٫۳۸٤  ۹۱٫٥۳٥ 
 

    
 ۳۷٫۸۱٤  ۲۲٫۷۳۰ المبلغ اإلسمي –عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة 

 
 

ل من ی) المجموعة بالدفع نیابة عن العمالء في حال فشل العماالحتیاطیةاالعتمادات المستندیة بما فیھا تلزم االعتمادات المستندیة والضمانات (
 الوفاء بالتزاماتھ وفقاً لشروط العقد. 

 
غ لإن لالرتباطات عادةً تواریخ انتھاء محددة، أو تحكمھا بنود خاصة إلنھائھا. وحیث أن االرتباطات قد تنتھي دون تنفیذھا، فإن مجموع مبا

 ت النقدیة المستقبلیة.متطلباالعقود ال تمثل بالضرورة ال
 

 المجموعة كمستأجر –لیة ارتباطات عقود التأجیر التشغی
یر جدخلت المجموعة في مختلف عقود التأجیر التشغیلیة لمبانیھا. فیما یلي الحد األدنى لمدفوعات عقود التأجیر المستقبلیة بموجب عقود التأ

 غیر القابلة لإللغاء:
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
    

 ۱٫۲۰٤  ۱٫۲۷٥ خالل سنة واحدة
 ۱٫۹۷۱  ۱٫۷٤۰ بعد سنة ولكن لیست أكثر من خمس سنوات

    
 ۳٫۰۱٥  ۳٫۱۷٥ 

 
 

 إدارة مخاطر  ۳۳
 

 المقدمة ۳۳٫۱
إال أنھ یتم إداراتھا من خالل عملیة التحدید والقیاس والمراقبة المستمرة، مع مراعاة حدود  مجموعةإن المخاطر كامنة في أنشطة ال

وكل وحدة داخل  مجموعةر عملیة إدارة المخاطر ھذه ذات أھمیة كبیرة الستمرار ربحیة الالمخاطر والضوابط األخرى. تعتب
مان لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر االئت مجموعةتعتبر مسئولة عن تعرضات المخاطر المتعلقة بمسئولیاتھا. وتتعرض ال مجموعةال

 مخاطر التشغیلیة. ومخاطر السیولة ومخاطر السوق. وكما تخضع لمخاطر الدفع المبكر وال
 

لجنة التدقیق مجموعة تقاریره إلى باإلنابة للمخاطر المجموعة مستقلة عن وحدات األعمال ویقدم رئیس إدارة مخاطر إدارة إن 
 .الرئیس التنفیذي للمجموعةمع إمكانیة الوصول إلى والمخاطر التابعة للمجلس 

 
یتم مراقبة یث حعمال مثل التغیرات في البیئة والتكنولوجیا والصناعیة. وال تتضمن عملیة رقابة المخاطر المستقلة على مخاطر األ

 مخاطر األعمال من خالل عملیة التخطیط االستراتیجي للمجموعة.
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٤٤ 

 )یتبع(إدارة مخاطر  ۳۳
 

 )یتبع(المقدمة  ۳۳٫۱
 

 مجلس اإلدارة
 اتوسیاساستراتیجیات لھا للمخاطر المشتملة على مدى قبوالمخاطر وعن وضع اإلطار العام إلدارة إن مجلس اإلدارة ھو المسئول 

 المخاطر.
 

 اللجنة التنفیذیة
 وتوصیة المجلس بالموافقة علیھا. المخاطر وسیاسات المخاطر العامة عملیة مراجعة إن اللجنة التنفیذیة ھي المسئولة عن 

 
 ھیئة الرقابة الشرعیة

 بالقواعد والمبادئ الشرعیة في معامالتھا وأنشطتھا. مجموعةمن التزام المسئولیة التأكد  مجموعةتتولى ھیئة الرقابة الشرعیة لل
 

 لجنة المخاطر
 توصي اللجنة بسیاسات. سلطتھا في مراجعة المقترحات والموافقة علیھا ضمن حدود السلطة المفوضة لھا لجنة المخاطرتمارس 

االستثماریة نفیذ نظم إدارة المخاطر ومراقبة المحافظ إن دورھا الرئیسي ھو اختیار وتالمخاطر وإطار المخاطر إلى المجلس. 
إخالء تقوم اللجنة بواإلدارة التنفیذیة. والجھات التنظیمیة وفحص الضغوطات وتقدیم تقاریر المخاطر للمجلس ولجان المجلس 

 . سلطتھا بعد دراسة العنایة الواجبة
 

 لجنة الموجودات والمطلوبات 
 وعةمجممركز المالي للللإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بت بوضع السیاسات واألھداف تقوم لجنة الموجودات والمطلوبا

من حیث الھیكل والتوزیع والمخاطر والعوائد وتأثیرھا على الربحیة. كما أنھا تقوم بمراقبة التدفق النقدي وسجل االستحقاقات 
ث من حیث حساسیة أسعار الفائدة وكذلك السیولة، بحی مجموعةالمالي لل والتكلفة/ العائد على الموجودات والمطلوبات وتقییم المركز

تقوم بإجراء التعدیالت التصحیحیة المناسبة بناءً على اتجاھات وظروف السوق المتوقعة ومراقبة السیولة ومراقبة تعرضات صرف 
 العمالت األجنبیة والمراكز.

 
 

 والمخاطر لجنة التدقیق 
من قبل مجلس اإلدارة وھي تضم أعضاء غیر تنفیذیین من أعضاء مجلس إدارة المجموعة. تساعد المخاطر ویتم تعیین لجنة التدقیق 

مجلس اإلدارة على القیام بمسئولیاتھ فیما یتعلق بتقییم جودة ونزاھة التقاریر المالیة وتدقیق تلك التقاریر والمخاطر لجنة التدقیق 
 أسالیبوبالسیاسات والحدود ومراقبة إطار وبیان مخاطر المجموعة وكذلك االلتزام وسالمة الضوابط الداخلیة للمجموعة ومراجعة 

 .المنصوص علیھا القوانین واألنظمة والسیاسات الرقابیة والداخلیةمراقبة 
 

الداخلیة مالیة والرقابة النزاھة ووتقریر إدارة المخاطر بمراجعة الممارسات المحاسبیة والمالیة للمجموعة المخاطر وتقوم لجنة التدقیق 
بمراجعة التزام المجموعة بالمتطلبات القانونیة وتوصي بتعیین وتعویض واإلشراف  تقومالموحدة. كما  البیانات المالیةللمجموعة و

 ن للمجموعة.یوالداخلیالخارجیین على مدققي الحسابات 
 

 التدقیق الداخلي
 جموعةمیق الداخلي الذي یفحص كالً من كفایة اإلجراءات والتزام المن قبل قسم التدق مجموعةیتم تدقیق عملیات إدارة مخاطر ال

بھذه اإلجراءات. ویناقش قسم التدقیق الداخلي نتائج جمیع التقییمات مع اإلدارة ویقدم تقاریر بشأن استنتاجاتھ وتوصیاتھ الى لجنة 
 التابعة لمجلس اإلدارة.والمخاطر التدقیق 

 
 قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر 

ھدف سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة إلى تحدید وتحلیل وإدارة المخاطر التي تواجھھا، لوضع حدود وضوابط المخاطر المناسبة، ت
ومراقبة مستویات المخاطر بصورة مستمرة وااللتزام بالحدود. كما إن قسم إدارة مخاطر المجموعة ھو المسئول عن تحدید 

 واألنشطة الجدیدة والقائمة ووضع حدود للتعرضات للتخفیف من ھذه المخاطر. خصائص المخاطر الكامنة في المنتجات
 

تتم المراقبة والسیطرة على المخاطر بصورة رئیسیة بناًء على الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس ھذه الحدود استراتیجیة 
ة على استعداد لقبولھا، مع المزید من التركیز األعمال وبیئة سوق المجموعة، وكذلك عن مستوى المخاطر التي تكون المجموع

على القطاعات المختارة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة وقیاس المخاطر العامة، حیث تضع في اعتبارھا إجمالي 
 القدرات التي تحمل المخاطر إلى التعرض الكلي لجمیع أنواع المخاطر واألنشطة.
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٤٥ 

 )یتبع(إدارة مخاطر  ۳۳
 

 )یتبع(المقدمة  ۳۳٫۱
 

 )یتبع(قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر 
 

إن المعلومات التي تم جمعھا من كافة األعمال تخضع للفحص والمعالجة من أجل التحلیل والسیطرة وتحدید المخاطر في وقت مبكر. 
 .، عند الحاجةموجودات والمطلوباتالمخاطر ولجنة الالتدقیق وتم تقدیم وتوضیح ھذه المعلومات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجنة 

وتعرضات مخاطر السوق ومقاییس المخاطر التشغیلیة واستثناءات سقف التملك االئتمان وتعرضات ة جود یتضمن التقریر إجمالي
وتغیرات بیان المخاطر. یتم تقدیم تقاریر مفصلة على أساس ربع سنوي وتقاریر موجزة على  وفحص الضغوطات ومعدالت السیولة

اس شھري. تقوم اإلدارة العلیا بتقییم مدى مالئمة مخصصات الخسائر االئتمانیة على أساس ربع سنوي. یتسلم مجلس اإلدارة أس
 تقریر شامل عن المخاطر على أساس ربع سنوي والذي یھدف إلى توفیر جمیع المعلومات الالزمة لتقییم واستنتاج مخاطر المجموعة.

 
ً للمخاطر لكافة مستویات المجموعة من أجل التأكد بأن جمیع قطاعات األعمال لدیھا یتم إعداد وتوزیع تقاریر مصمم ة خصیصا

السوق  سقوفمعلومات شاملة وضروریة وحدیثة. یتم تقدیم ملخص یومي لجمیع أعضاء المجموعة ذات العالقة عن استخدام 
 اطر األخرى.واستثمارات الملكیة الخاصة والسیولة، باإلضافة إلى أیة تطورات في المخ

 
تظھر التركزات عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجاریة متشابھة أو في أنشطة في نفس اإلقلیم الجغرافي أو 
عندما تكون لھا نفس السمات االقتصادیة مما تؤثر بشكل متشابھ على مقدرتھا للوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة في حالة ظھور تغیرات 

أو سیاسیة أو أي تغیرات أخرى. تعطي التركزات مؤشراً للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ  إقتصادیة
 على قطاع صناعي أو موقع جغرافي معین.

 
من أجل تجنب الزیادة في تركز المخاطر، تتضمن سیاسات وإجراءات المجموعة توجیھات معینة للتركیز من أجل الحفاظ على 

 على ذلك.  اً افظ استثماریة متنوعة. یتم سیطرة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان بناءمح
 

 مخاطر االئتمان ۳۳٫۲
 

مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم التزام أحد أطراف عقود التمویل من الوفاء بالتزاماتھ، األمر الذي ینتج عنھ تحمل الطرف اآلخر 
للتعامل مع  حدودلسیطرة على مخاطر االئتمان عن طریق متابعة المخاطر االئتمانیة، وضع لالمجموعة  سعىلخسارة مالیة. ت

 األطراف األخرى وتقییم الجدارة االئتمانیة لألطراف األخرى بصفة مستمرة. 
 

مع األطراف  دیةاالئتمانیة، تقوم المجموعة بإدارة التعرضات االئتمانیة بالدخول في ترتیبات تعاق الحدودباإلضافة إلى متابعة 
 األخرى في الظروف المالئمة وبتحدید فترة التعرض للمخاطر.

 
 التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزیزات إئتمانیة أخرى

 
 المخاطر االئتمانیة درجات

وعة متنوعة من البیانات التي تم تخصص المجموعة لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمانیة وذلك على أساس مجم
ق اآلراء االئتمانیة من واقع خبراتھا. یتم تحدید درجات المخاطر االئتمانیة یوتطب ،تحدیدھا لتكون تنبؤیھ لمخاطر التعثر في السداد

یعة التعرضات ساس طبباستخدام العوامل النوعیة والكمیة التي تشیر إلى احتمالیة حدوث التعثر في السداد. تختلف ھذه العوامل على أ
ونوع المقترض. یتم تحدید وتحدیث درجات المخاطر االئتمانیة بحیث تزداد المخاطر االفتراضیة التي تحدث بشكل تصاعدي مع 

یتم تخصیص كل تعرض لتصنیفات المخاطر االئتمانیة عند االحتساب المبدئي، بناء على المعلومات تدھور المخاطر االئتمانیة. 
 لُمقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد یؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنیف ائتماني مختلف.المتوفرة عن ا
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 (یتبع)إدارة مخاطر  ۳۳
 

 )یتبع( مخاطر االئتمان ۳۳٫۲
 

 )(یتبع التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزیزات إئتمانیة أخرى
 

وى التعرضات القص. یتم إظھار بیان المركز المالي الموحدیوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود 
 المخصص، قبل تأثیر تقلیل المخاطر من خالل استخدام إتفاقیات المقاصة والضمانات الرئیسیة. طرحللمخاطر بعد 

 
إجمالي الحد  

األقصى 
 للتعرض

 إجمالي الحد 
األقصى 
 للتعرض

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
    

    الموجودات
 ۲٥٫٦۱۸  ٤٥٫۲۱۲ بنوك أخرى رصدة لدى أ

 ۱٤۱٫۲۲٥  ۱٦۳٫۳۰٥  إیداعات لدى المؤسسات المالیة
 ۱۰٫٤۱۹  ۹٫۲۲۲ صكوك الشركة
 ۷٤٥٫۷۷۳  ۸۲٥٫۷۹۷ اإلیجارات التمویلیةوموجودات  موجودات مالیة

 ۲٫۷۷۱  ۱٫۲۲۹ دین -ة استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر التجار
 ۲۲٫٥۹۷  ۱۱٫٦۸۰ عقود التمویل ضمن الموجودات األخرى

    
 ۹٤۸٫٤۰۳  ۱٫۰٥٦٫٤٤٥ المجموع

    
 ۹۳٫٤۲۰  ۹۷٫۷٥۰ ارتباطات والتزامات محتملة

    

 ۱٫۰٤۱٫۸۲۳  ۱٫۱٥٤٫۱۹٥ مجموع التعرض لمخاطر االئتمان
 

الحد لى ولكن لیس إ ،المبالغ المبینة أعاله توضح تعرض مخاطر االئتمان الحالیةأینما تسجل األدوات المالیة بالقیمة العادلة فإن 
 األقصى الذي من الممكن أن ینتج في المستقبل نتیجة للتغیرات في القیم. 

 
 أنواع مخاطر االئتمان

عقود و اتالشركك مضاربات ومشاركات وصكو تمویالت مرابحات وتمویالت دخلت المجموعة في العدید من العقود والتي تشمل 
. تشتمل عقود المرابحات على أراضي ومباني وسلع ومركبات وأخرى، كما تشمل المضاربات على معامالت إیجارات تمویلیة

تمویلیة تم الدخول فیھا مع بنوك إسالمیة ومؤسسات مالیة أخرى. المضاربة ھي اتفاقیة شراكة التي بموجبھا یعمل البنك اإلسالمي 
ب المال) بینما یقدم المستفید من األموال (المضارب أو المدیر) الخبرة المھنیة واإلداریة والدرایة التقنیة من أجل كمقدم لألموال (ر

 تنفیذ مشروع أو تجارة أو خدمة بھدف تحقیق الربح. 
 

موجودات المالیة التتبع المجموعة آلیة تصنیف داخلیة لتصنیف العالقات ضمن إطار الموجودات المالیة. یتم تعیین تصنیف لكافة 
درجات تدل على أنھا  ۷إلى  ۱لعالقات االئتمان، مع  ۱۰إلى  ۱وفقاً لمعاییر محددة. تستخدم المجموعة نطاق قیاسات تتراوح من 

تمثل درجة  ۱۰إلى  ۸تمثل درجة مرضیة ومن  ۷إلى  ٥تمثل درجة جیدة ومن  ٤إلى  ۱متعثرة. الدرجات من  ۱۰إلى  ۸منتجة، 
 داد.التعثر في الس
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 )یتبع(إدارة مخاطر  ۳۳
 

 )یتبع(مخاطر االئتمان  ۳۳٫۲
 

 )یتبعأنواع مخاطر االئتمان (
 

تمدة (ستاندرز كاالت التصنیف االئتماینة المعوبالنسبة للتعرضات المصنفة خارجیاً ، فانھ یتم تحویل تصنیفات مخاطر االئتمان لدى 
 تحویلیتم  خاطر.الم تحملشھیة المصرف لداخلیة التي یتم معایرتھا مع الوبورز ومودیز وفیتش وكابیتل انتلیجنز).إلى تصنیفات 

 نفة.مؤسسات العامة المصنفة وغیر المصالجمیع  بینتصنیف مخاطر االئتمان الخارجیة إلى مخاطر تصنیف داخلیة لضمان التناسق 
 

بر ارة مخاطر االئتمان والممارسات التي تعتسعى المجموعة باستمرار لتحسین منھجیات تصنیفات االئتمان الداخلیة وسیاسات إد
 عن مخاطر االئتمان الحقیقیة الكامنة لمحفظة االستثمار والثقافة االئتمانیة الخاصة بالمجموعة. 

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

لعجوزات النقدیة لقیمة الحالیة لجمیع االخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیرات مرجحة للخسائر االئتمانیة. تقاس الخسائر االئتمانیة با
تم خصم الخسائر ی (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا).

 الفعلي لألصل المالي. ربحاالئتمانیة المتوقعة بمعدل ال
 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي المتغیرات التالیة:أن المدخالت الرئیسیة المستخدمة في قیاس 
 
 )probability of default؛ (احتمالیھ حدوث التعثر في السداد -
 
 )loss given defaultالخسارة في حالة التعثر في السداد؛ ( -
 
 )exposures at defaultقیمة التعرض للتعثر في السداد؛ ( -

 
ذج اإلحصائیة المطورة داخلیاً والبیانات التاریخیة األخرى. ویتم تعدیلھا بحیث تعكس تستمد ھذه المعاییر بصفة عامة من النما

 اه.دنمعلومات النظرة المستقبلیة وذلك كما ھو موضح أ
 

 تعریف التعثر
دون بمن غیر المحتمل أن یقوم الُمقترض بس�������داد التزاماتھ االئتمانیة بالكامل، تعتبر المجموعة األص�������ل المالي متعثراً إذا كان 

كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكثر من  ، أوالرجوع للمجموعة إلجراءات مثل استحقاق األداة، (إذا كان یتم االحتفاظ بھا)
یوماً، على أي التزامات جوھریة تجاه المجموعة. عند تقییم ما إذا كان الُمقترض متعثراً، تأخذ المجموعة باالعتبار عوامالً  ۹۰

. إن تعریف التأخر في الس��داد، وعدم س��داد التزام آخر من نفس الُمص��در للمجموعةمثل  كمیةعوامل والش��روط، مثل خرق نوعیة 
 التعثر یتماشى مع التعریف المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال التنظیمي.

 
 احتمالیة حدوث التعثر

، ن، والتي یتم حسابھا على أساس نماذج التقییم اإلحصائیةتقدیرات احتمالیة حدوث التعثر في السداد ھي تقدیرات في تاریخ معی
ویتم تقییمھا باستخدام أدوات تقییم مصممة وفقاً لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تستند ھذه النماذج اإلحصائیة على 

ممكن استخدامھا الشتقاق احتمالیة المعلومات المجمعة داخلیاً، والتي تشمل عوامل كمیة ونوعیة. عند توفر معلومات السوق، من ال
حدوث التعثر في السداد لألطراف األخرى من الشركات الكبیرة.   إذا كان الطرف اآلخر او التعرض یتنقل بین فئات التصنیف، 

 فإن ذلك سیؤدي لتغییر التقدیر ذي العالقة باحتمالیة حدوث التعثر في السداد. 
 

 السدادإنشاء مصطلح احتمالیة حدوث التعثر في 
درجات تص���نیف المخاطر االئتمانیة ھي بش���كل رئیس���ي مدخالت لتحدید احتمالیة حدوث التعثر في الس���داد. تقوم المجموعة بجمع 
 معلومات األداء والتعثر في الس������داد حول تعرض������ات المخاطر االئتمانیة، والتي یتم تحلیلھا حس������ب درجة التص������نیف االئتماني

  محفظة التجزئة.للشركات، وعدد أیام االستحقاق ل
 

تس������تخدم المجموعة النماذج اإلحص������ائیة لتحلیل المعلومات التي یتم جمعھا، وإعداد تقدیرات احتمالیة حدوث التعثر في الس������داد 
 المتبقیة للتعرضات، وكیف یُتوقع أن تتغیر مع مرور الزمن.    
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٤۸ 

 (یتبع)إدارة مخاطر  ۳۳
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان ۳۳٫۲
 

 (یتبع) تمالیة حدوث التعثر في السدادإنشاء مصطلح اح
 

 ھذا التحلیل یتض��من تحدید ومعایرة العالقات بین التغیرات في معدالت التعثر في الس��داد، والتغیرات في عوامل االقتص��اد الكلي،
تش��مل:  ةلمعظم التعرض��ات، عوامل االقتص��اد الكلي الرئیس��ی عبر مختلف المناطق الجغرافیة التي اتخذ فیھا المص��رف تعرض��ات.

ادات ، واإلیرأس�������عار النفط القیاس�������یةو ،الحقیقیة، والبطالة، ونمو االئتمان المحلي الربحنمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت 
 المركزیة الحكومة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، والمصروفات المركزیة الحكومة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.  

 
 یةدمج معلومات تطلع

تقوم المجموعة باس�����تخدام نماذج إحص�����ائیة لدمج عوامل االقتص�����اد الكلي على معدالت التعثر التاریخیة. في حال لم یكن أي من 
ة عن التوقعات الحالی احتماالت التعثر في الس����داد منحرفة جوھریاً عوامل االقتص����اد الكلي ذات أھمیة إحص����ائیة، أو كانت نتائج 

احتماالت التعثر في الس�������داد الكمیة من قبل اإلدارة بعد تحلیل المحفظة وفقاً ألداة غطاء  تخدامیجب اس�������للظروف االقتص�������ادیة، 
 التحلیل.  

دمج المعلومات التطلعیة یزید من مس�����توى االجتھادات حول كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل االقتص�����ادیة الكلیة على الخس�����ائر 
ھي التعرض��ات ض��من  ۳، والتي تعتبر منتجة (المرحلة ۲والمرحلة  ۱عرض��ات المرحلة االئتمانیة المتوقعة  القابلة للتطبیق على ت

فئة التعثر). یتم مراجعة المنھجیات والفرض���یات المس���تخدمة ، بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتص���ادیة المس���تقبلیة، بش���كل 
 دوري. 

 
 الخسارة في حالة التعثر في السداد

اد ھي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود التعثر في السداد. وتقدر المجموعة ُمعاِمالت الخسارة الخسارة في حالة التعثر في السد
في حالة التعثر في السداد استناداً إلى واقع خبراتھا التاریخیة لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة في 

استخدام ب الخسارة في حالة التعثر في السدادیتم تقدیر  خدام عوامل داخلیة وخارجیة.، استناداّ على المعلومات التاریخیة باستالسداد
 العوامل التالیة:

 
یتم تعریفھ على أنھ معدل الحسابات التي أصبحت متعثرة، وتمكنت من التعافي والرجوع إلى وضعیة الحسابات معدل التعافي: 

 المنتجة.
 

التصفیة إلى القیمة السوقیة للضمان ذي العالقة وقت التعثر، والذي من شأنھ أیضا احتساب یتم تعریفھ كنسبة قیمة  معدل االسترداد:
 معدل االسترداد من المطالبة العامة على موجودات الفرد للجزء غیر المضمون من التعرض.  

 
عندما تفتقر ت. ثر، معدلة لقیمة الوقیعرف بأنھ تكلفة الفرصة البدیلة لقیمة االسترداد التي ال یتم تحققھا في یوم التع معدل الخصم:

المجموعة للخبرة الداخلیة المناسبة من حیث الخسارة أو االسترداد، یتم استخدام اجتھادات الخبراء للقیاس باستخدام معاییر السوق 
  كمدخالت. 

 
 قیمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد

المجموعة قیمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد من التعرضات  تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد. تشتق
على المبلغ الحالي، والمسموح بھا بموجب العقد، بما في ذلك اإلطفاء.  قیمة  الحالیة لألطراف المقابلة، والتغییرات المحتملة

یة، ة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالالتعرض عند حدوث التعثر في السداد لألصل المالي ھي إجمالي القیمة الدفتریة. بالنسب
فإن قیمة التعرض للتعثر في السداد تشمل المبلغ المسحوب، باإلضافة للمبالغ المستقبلیة المحتملة التي یمكن سحبھا بموجب العقد، 

 .، والتقدیرات المستقبلیةوالتي یتم تقدیرھا بناء على المالحظات التاریخیة
 

 طر االئتمانیةالزیادة الجوھریة في المخا
المالي قد زادت كثیراً منذ االحتساب المبدئي عند تقدیر الخسائر االئتمانیة  عقدعند تحدید ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد لل

باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكالیف أو جھد ال داعي لھا. ویشمل ذلك  البنكأخذ یالمتوقعة، 
كالً من المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة، بناء على الخبرات السابقة للمجموعة، والتقییم االئتماني المطلع، بما في ذلك 

 المعلومات التطلعیة.
مل تشمل عواو ،تختلف على مستوى المحفظة قد زادت كثیراً منذ االحتساب المبدئيتحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة  إن معاییر

 تصنیف المخاطر.الترحیل النسبي في وووضع إعادة الھیكلة، ونوعیة، بما في ذلك عدد أیام االستحقاق،  كمیة 
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 الموجودات المالیة المعدلة
ر ظروف الس��وق، وعوامل أخرى لیس��ت ذات ص��لة بالتدھور لعدد من األس��باب، منھا تغی تمویلیجوز تعدیل الش��روط التعاقدیة لل

االئتماني الحالي أو المحتمل للعمیل. عند تعدیل شروط األصل المالي، والذي ال ینتج عنھ إلغاء احتساب األصل، فإن تحدید ما إذا 
مدى ثر عن السداد المتبقیة لاحتماالت حدو ث التع كانت المخاطر االئتمانیة لألصل قد زادت بصورة جوھریة یعكس المقارنة بین

احتماالت حدو ث التعثر عن السداد المتبقیة لمدى الحیاة بناء ، والحیاة كما في تاریخ بیان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة
 .على المعلومات عند االحتساب المبدئي والشروط التعاقدیة األصلیة

لعمالء الذین یمرون بمصاعب مالیة لزیادة فرص التحصیل والحد من مخاطر تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول القروض مع ا
وقد یش�����مل ھذا تمدید ترتیبات الس�����داد وتوثیق اتفاقیة الش�����روط الجدیدة  لتقدیم التمویل. تقوم اإلدارة بمراجعة التعثر في الس�����داد. 

یر، وض���مان أن الدفعات المس���تقبلیة من المرجح أن التس���ھیالت المعاد التفاوض بش���أنھا باس���تمرار للتأكد من اس���تیفاء جمیع المعای
 تحدث.  

. الحسابات المتعثرة أو ۲الحسابات المنتجة قبل إعادة الھیكلة ولكن تم ھیكلتھا نتیجة الصعوبات المالیة یتم تصنیفھا ضمن المرحلة 
من المرحلة ذه الحسابات المعاد ھیكلتھا ضالتي تستوفي أي من المعاییر لتصنیفھا كمتعثرة (قبل إعادة الھیكلة)، فإنھ یتم تصنیف ھ

۳ . 
 

 االنتقال العكسي
ھو ذو طبیعة متناظرة، بحیث یمكن للتعرضات ان تنتقل من مقیاس الخسائر  ۳۰نموذج التدریج لمعیار المحاسبة المالي رقم 

). ومع ذلك، ۱ثني عشر شھراً (المرحلة )، إلى مقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة إل۳و۲االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة (المرحلة 
فإن الحركة بین المراحل لیست فوریة متى ما توقفت مؤشرات الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان. وبمجرد توقف ھذه المؤشرات، 

اییر، مثل فترة ، والتي ال یمكن أن تكون تلقائیة أو فوریة.  بعض المع۲أو المرحلة  ۱یجب معایرة الحركة العكسیة إلى المرحلة 
أو  ۲التسكین، ومؤشرات الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان، وسجل السداد، یتم اخذھا باالعتبار لترحیل العمالء من المرحلة 

 .   ۱المرحلة 
 

 عامل تحویل االئتمان
تاریخ التقییم، بما في ذلك  أي تغییرات غیر متوقعة في التعرض بعدباالعتبار یأخذ   قیمة التعرض للتعثر في السدادتقییم إن 

 في السداد قیمة التعرض للتعثرالسحوبات المتوقعة من التسھیالت الملتزم بھا من خالل تطبیق معامل تحویل االئتمان. یتم تقدیر 
 باستخدام التعرض القائم المعدل بمعامل تحویل االئتمان مضروباً في الجزء غیر المسحوب من التسھیالت.

ائم كالمبلغ الرئیسي زائداً الربح مطروحاً منھ المبالغ المدفوعة مقدماً المتوقعة. الجزء غیر المسحوب یشیر إلى یحتسب التعرض الق
الجزء غیر المستغل من حد االئتمان. عامل تحویل االئتمان المطبق على التسھیالت ھو متوسط االستخدام السلوكي على فترة 

  تمان المستخدم لرأس المال، ایھما أعلى.الخمس سنوات الماضیة، أو عامل تحویل االئ
 

 ھي كالتالي:  یةئتمانمخاطر االلالخاضعة ل اإلیداعات لدى المؤسسات المالیةاالئتمان لألرصدة لدى البنوك و ةجودن أ) إ
 

 ۲۰۱۸ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  یةاالئتمان  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۱٦۳٫۱۲۰  -  -  ۱٦۳٫۱۲۰ )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 ٤٥٫۳۹۸  -  -  ٤٥٫۳۹۸ )۷إلى  ٥مرضیة (درجة 

 )۱(  -  -  )۱( مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 
        
 ۲۰۸٫٥۱۷  -  -  ۲۰۸٫٥۱۷ 
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٥۰ 

 (یتبع)إدارة مخاطر  ۳۳
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان ۳۳٫۲
 

 ۲۰۱۷ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ارألف دین  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۹۷٫٦٤۲  -  -  ۹۷٫٦٤۲ )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 ٦۹٫۲۰۳  -  -  ٦۹٫۲۰۳ )۷إلى  ٥مرضیة (درجة 

 )۲(  -  -  )۲( مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 
        
 ۱٦٦٫۸٤۳  -  -  ۱٦٦٫۸٤۳ 
 

ت التمویلیة وعقود الضمان المالي، تمثل المبالغ في لتزاماان الموجودات المالیة. بالنسبة لالائتم جودةب) یحدد الجدول التالي معلومات حول 
 الجدول المبالغ الملتزم بھا أو المضمونة.

 
  اتصكوك الشرك )۱
 

 ۲۰۱۸ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   تمانیةاالئ  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۳٫٤۰۸  -  ۳٫٤۰۸  - )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 ٥٫۸۳۳  -  -  ٥٫۸۳۳ )۷إلى  ٥مرضیة (درجة 
 -  -  -  - )۱۰إلى  ۸متعثرة (درجة 

 )۱۹(  -  )۱٥(  )٤( مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 
        
 ٥٫۸۲۹  ۳٫۳۹۳  -  ۹٫۲۲۲ 

 
 ۲۰۱۷ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  يبحرین  بحریني  بحریني 
        

 ۱۰٫٤۲۲  -  -  ۱۰٫٤۲۲ )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 -  -  -  - )۱۰إلى  ۸(درجة  تعثرةم

 )۳(  -  -  )۳( مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 
        
 ۱۰٫٤۱۹  -  -  ۱۰٫٤۱۹ 
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٥۱ 

 (یتبع)إدارة مخاطر  ۳۳
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان ۳۳٫۲
 

 اإلیجار تمویالتموجودات من  ذمم مستحقةو التمویالتموجودات  )۲
 

 ۲۰۱۸ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ٦٤۸٫۲۸۳  ۳٫٤۲٤  ٥۰٫۷۸۰  ٥۹٤٫۰۷۹ )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 ۱۷٥٫٤۷۷  ۲۸٫۲٤۲  ۲٥٫٤۰۳  ۱۲۱٫۸۳۲ )۷إلى  ٥مرضیة (درجة 

 ۳٥٫۰۸٤  ۳٥٫۰۸٤  -  - )۱۰إلى  ۸ة (درجة تعثرم
 )۳۳٫۰٤۷(  )۲۲٫۷۷٦(  )٥٫۳۰۳(  )٤٫۹٦۸( مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 

        
 ۷۱۰٫۹٤۳  ۷۰٫۸۸۰  ٤۳٫۹۷٤  ۸۲٥٫۷۹۷ 

 
 

 ۲۰۱۷ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ٥۰۲٫٥۰٤  -  ٦٫۰٦۷  ٤۹٦٫٤۳۷ )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 ۱۹۰٫۳۷٤  ۲٥٫٥۲۰  ۳۰٫۳٤٥  ۱۳٤٫٥۰۹ )۷إلى  ٥مرضیة (درجة 

 ۱۳٤٫۳۸۸  ۱۰۸٫۱۸٦  ۲٦٫۲۰۲  - )۱۰إلى  ۸ة (درجة تعثرم
 )۸۱٫٤۹۳(  )٥۸٫۱۸۸(  )۱٥٫۹٦٥(  )۷٫۳٤۰( مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 

        
 ٦۲۳٫٦۰٤٦٫٦٤  ٦۹  ۷٥٫٥۱۸  ۷٤٥٫۷۷۳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٥۲ 

 (یتبع)إدارة مخاطر  ۳۳
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان ۳۳٫۲
 

 دین -استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة  )۳
 

 ۲۰۱۸ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   لمدىالمتوقعة   المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۱٫۲۲۹  -  -  ۱٫۲۲۹ )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 -  -  -  - )۷إلى  ٥مرضیة (درجة 

 -  -  -  - )۱۰إلى  ۸(درجة  تعثرةم
 -  -  -  - مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 

        
 ۱٫۲۲۹  -  -  ۱٫۲۲۹ 

 
 ۲۰۱۷ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  قعة لمدىالمتو  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۲٫۸٦٤  -  -  ۲٫۸٦٤ )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 )۹۳(  -  -  )۹۳( خصص الخسائر االئتمانیة مجموع م

        
 ۲٫۷۷۱  -  -  ۲٫۷۷۱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٥۳ 

 (یتبع)إدارة مخاطر  ۳۳
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان ۳۳٫۲
 

 مالیة تحت موجودات أخرى عقود )٤
 

 ۲۰۱۸ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۲٫۱۰٤  ۳۳  ۲۰٥  ۱٫۸٦٦ )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 ۱٫٦۹۹  ٦۰۰  ۷۲۷  ۳۷۲ )۷إلى  ٥مرضیة (درجة 

 ۱۰٫۹۹۱  ۱۰٫۹۹۱  -  - )۱۰إلى  ۸ة (درجة تعثرم
 )۳٫۲۳٥(  )۳٫۱۸۲(  )۲٦(  )۲۷( مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 

        
 ۲٫۲۱۱  ۹۰٦  ۸٫٤٤۲  ۱۱٫٥٥۹ 

 
 

 ۲۰۱۷ 
   المرحلة الثالثة:  ة الثانیة:المرحل   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۲٫۳٦۰  -  -  ۲٫۳٦۰ )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 ۲٫۱۸۰  -  ۳٦٤  ۱٫۸۱٦ )۷إلى  ٥مرضیة (درجة 

 ۲۳٫۳۱۷  ۲۳٫۳۱۷  -  - )۱۰إلى  ۸(درجة ة تعثرم
 )٥٫۲٦۰(  )٥٫۱٥۰(  )۳۳(  )۷۷( مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 

        
 ٤٫۰۹۹  ۳۳۱  ۱۸٫۱٦۷  ۲۲٫٥۹۷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٥٤ 

 (یتبع)إدارة مخاطر  ۳۳
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان ۳۳٫۲
 

 التزامات تمویلیة وعقود ضمانات مالیة )٥
 

 ۲۰۱۸ 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  نیةاالئتما  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۷۹٫۳٦۳  ۱٫۰۸۳  ۳٫۲۲۰  ۷٥٫۰٦۰ )٤إلى  ۱ جیدة (درجة
 ۱٦٫۸۰٤  ٤۲۹  ۲٫۹٦۰  ۱۳٫٤۱٥ )۷إلى  ٥مرضیة (درجة 

 ۲٫۷۱٦  ۲٫۷۱٦  -  - )۱۰إلى  ۸ة (درجة تعثرم
 )۱٫۱۳۳(  )٥۲۳(  )٤۰(  )٥۷۰( مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 

        
 ۸۷٫۹۰٦٫  ٥۱٤۰  ۳٫۷۰٥  ۹۷٫۷٥۰ 

 
 

 ۲۰۱۷ 
   المرحلة الثالثة:  نیة:المرحلة الثا   
   الخسائر  الخسائر  المرحلة األولى: 
   االئتمانیة  االئتمانیة  الخسائر 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  االئتمانیة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   المتوقعة 
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة  إلثني عشر شھراً  
 ألف دینار  ألف دینار  دینارألف   ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 ۹۱٫۱۲۷  -  ٥٫٥۹٤  ۸٥٫٥۳۳ )٤إلى  ۱جیدة (درجة 
 ۳٫۱۳۸  -  ۳٫۱۳۸  - )۷إلى  ٥مرضیة (درجة 

 )۸٤٥(  -  )۳۲۲(  )٥۲۳( مجموع مخصص الخسائر االئتمانیة 
        
 ۸٥٫۰۱۰  ۸٫٤۱۰  -  ۹۳٫٤۲۰ 

 
 

حد األقصى لمخاطر االئتمان، دون األخذ في االعتبار القیمة العادلة ألي ضمانات واتفاقیات المقاصة التي تتوافق مع مبادئ إن ال
ي العمالء المفصح عنھا ف التزاماتباإلضافة إلى  بیان المركز المالي الموحدالشریعة اإلسالمیة، ھي محددة بالمبالغ المدرجة في 

 الرأسمالیة.  لتزاماتاال، باستثناء ۳۲ایضاح رقم 
 

ألف دینار بحریني). إن  ۸٬۳٤٥: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۷٫۷۲۰تم خالل السنة إعادة تفاوض تسھیالت تمویلیة بإجمالي 
 معظم التسھیالت المعاد التفاوض بشأنھا ھي منتجة ومضمونة بالكامل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٥٥ 

 (یتبع)إدارة مخاطر  ۳۳
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان ۳۳٫۲
 

 شطبسیاسة ال
إنخفاض في القیمة) بعد التأكد من أن ھذه لخسائر (بعد خصم أي مخصصات  أوراق مالیةبشطب أي موجودات أو  المجموعةقوم ت

حدوث لمعلومات متوفرة كاغیر قابلة للتحصیل. یتم التوصل إلى ھذا القرار بعد األخذ في اإلعتبار  مالیةالوراق األالموجودات أو 
لتزاماتھ، أو أن المبالغ المحصلة من الضمان غیر الوضع المالي للطرف اآلخر تؤدي إلى عدم مقدرتھ على دفع تغیرات جوھریة ل

ال : ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ٤٥ بشطب تسھیالت مالیة بمبلغ  جموعةالم تكافیة لسداد كامل مبلغ اإللتزام. خالل السنة، قام
 .القیمة بالكامل منخفضة) والتي شيء

 
 المحتفظ بھا والتعزیزات االئتمانیة األخرى الضمانات

الدینار یكون الضمان ب نتقبل المجموعة أنواع الضمانات التالیة، حسب تعریف كتیب إرشادات مصرف البحرین المركزي. یمكن أ
  .ئتمانسیاسة مخاطر االتنفیذ قیمة الضمان طبقاً ل یتمالعمالت األجنبیة األخرى، وفي مثل ھذه الحاالت، بالبحریني أو 

 الھامش النقدي -
 مصنفة وغیر مصنفة –الصكوك طویلة األجل  -
 األسھم المدرجة وغیر المدرجة في المؤشر الرئیسي -
 خطط االستثمار الجماعي يالوحدات ف -
 الموجودات الملموسة األخرى، بما في ذلك العقارات. -
 
ة ئتمانیة. الجدول التالي یبین األنواع الرئیسیوتعزیزات ائتمانیة أخرى مقابل بعض تعرضاتھا االبضمانات  المجموعةحتفظ ت

 حتفظ بھا مقابل أنواع مختلفة من الموجودات المالیة.للضمانات المُ 
 

 النوع الرئیسي   ۲۰۱۷  ۲۰۱۸ 
 للضمان  ألف دینار  ألف دینار 

 المحتفظ بھ  بحریني  بحریني نوع التعرض االئتماني
      

 ممتلكات،ونقد،   ٤۸۱٫۸۹۸  ٤٥۸٫٦٦۰ موجودات تمویالت للشركات
 أسھم وآالت، و     
 صكوكو     

 نقد، وممتلكات،  ۱٤٦٫۸۲۸  ۲۰۱٫۲٥۳ موجودات تمویالت لعمالء التجزئة
 وصكوكواسھم،      
      
      

 
 

 معدل التمویل إلى القیمة
مخصص اللتزامات التمویل، إلى قیمة الضمان. إن یحتسب معدل التمویل إلى القیمة كنسبة من إجمالي مبلغ التمویل، أو المبلغ ال

 الضمانات. لتحصیل وبیعتقییم الضمان یستثني أي تسویات 
 
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني 

 ۲۲۲٫۳۷۳  ۲٤۹٫۳۷٤ %٥۰أقل من 
٥۱-۷۰% ۱٤۹٫۳۳۲  ۱٤۷٫۲۱۰ 
۷۱-۹۰% ۱۰٥٫۲۸۷  ۱۰٦٫۱٤٦ 
۹۱-۱۰۰% ۲۹٫۰٤٥  ۱٤٫٦۰۳ 
 ۱۳۸٫۳۹٤  ۱۲٦٫۸۷٦ %۱۰۰ثر من أك

 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٥٦ 

 (یتبع)إدارة مخاطر  ۳۳
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان ۳۳٫۲
 

 العوامل الرئیسیة لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة
 والتي، أو عمیل (مدینتنشأ مخاطر االئتمان من جمیع المعامالت التي تؤدي لمطالبات فعلیة او طارئة أو محتملة مقابل أي طرف آخر، أو 

 واألكبر التي یواجھھا أي بنك تمویل.یشار لھا جماعیاً "باألطراف المقابلة"). ھذه ھي المخاطر األكثر شیوعاً 
 

 قد یكون لمخاطر االئتمان العواقب التالیة، والتي قد تؤدي لتكبد الخسائر االئتمانیة:
 تأخر الوفاء بالتزام السداد •
 خسارة جزئیة للتعرض االئتماني •
 للتعرض االئتماني لكاملةالخسارة ا •

 
 األنواع المختلفة لمخاطر االئتمان  تعرف كما یلي:

 مخاطر التعثر •
 مخاطر البلد •
 مخاطر السداد •
 مخاطر تكلفة االستبدال •
 مخاطر التركز •
 المخاطر المتبقیة (مثل المخاطر القانونیة، ومخاطر التوثیق، ومخاطر السیولة) •

 
لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة لكل محفظة من محافظ األدوات المالیة، باستخدام تحلیل  حددت المجموعة ووثقت العوامل الرئیسیة

قتصادیة تتضمن السیناریوھات االللمعلومات التاریخیة، قدرت العالقات بین متغیرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة. 
 ل أسعار النفط، وصافي التمویل، والسّكان، ونمو إجمالي الناتج المحلي، والمصروفات الحكومیة.المستخدمة المؤشرات الرئیسیة للبحرین، مث

 
 

 المخاطر القانونیة والمطالبات  ۳۳٫۳
المخاطر القانونیة ھي المخاطر المحتملة الناتجة عن إجراءات قانونیة أو قضائیة قد تبطل أو تعیق شروط العقد أو االتفاقیات المعنیة 

ثر سلبیاً على العملیات التشغیلیة للمجموعة. لقد قامت المجموعة بتطویر الرقابة الوقائیة الكافیة واتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تؤ
 لتحدید المخاطر القانونیة وتعتقد بأن الخسائر قد تكون ضئیلة.   

 
ألف دینار  ٥٫٥٥۲التي لم یبت فیھا بعد ، بلغت قیمة القضایا القانونیة المرفوعة ضد المجموعة و۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كمـا في 
ألف  دینار بحریني). بناًء على إفادة المستشار القانوني للمجموعة، فإن مجموع المطلوبات المقدرة الناتجة  ٥٤٥: ۲۰۱۷بحریني (

 ً یا برفع قضا من ھذه القضایا القانونیة لیس لھا تأثیر جوھري على المركز المالي الموحد للمجموعة حیث قامت المجموعة أیضا
 .ضد ھذه األطراف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٥۷ 

 التركزات  ۳٤
یظھـر التركز عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملین في أنشطة تجاریة متشابھة أو في أنشطة بنفس األقلیم الجغرافي، أو 

و لتعاقدیة في حالة ظھور تغیرات اقتصادیة أعندما تكون لھا نفس السمات االقتصادیة مما یؤثر على مقدرتھا للوفاء بالتزاماتھا ا
سیاسیة أو أي حاالت أخرى. یعطى التركز مؤشراً للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع 

فادي تركز األعمال أو على منطقة جغرافیة معینة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنویع أنشطتھا المالیة لت
 المخاطر غیر المرغوبة مع العمالء في مناطق أو قطاعات أعمال معینة.

 
 فیما یلي توزیع الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار حسب اإلقلیم الجغرافي والقطاع الصناعي:

 

 موجودات  

مطلوبات  
وحقوق 
حاملي 

حسابات 
 االستثمار

 

 

ارتباطات 
والتزامات 

 موجودات   محتملة 

مطلوبات  
 وحقوق 
حاملي 

حسابات 
 االستثمار

 

 

 ارتباطات 
 والتزامات

 محتملة 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷  ۲۰۱۷  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

  دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
            

            غرافياإلقلیم الج
            دول مجلس

 ۱۲۱٫۳٦٥  ۱٫۱٥۳٫۹٥٥  ۱٫٤٤۱٫۷۹۹  ۹۱٫۰۱٤  ۱٫۲۱۰٫۱۷٥  ۱٫٥٤۹٫۸۸٤ التعاون الخلیجي
 -  ٥۸٫۲۲٤  ٦۳٫٤٥٤  ۷٫۰۹۹  ٥٦٫٤۰۹  ٤٦٫٦٥٦ العالم العربي 

 ٤۷  ٦۱٫۹۱۲  ۳۳٫٥۸۹  ۳٤  ۸۰٫٥۲٦  ۳٥٫۰۹۱ أوروبا
 ۱٫۲٦۳  ٦۰۹  ۱٥٫۲٤۷  ۷۳٦  ٤٤٫٦۲۸  ۲۹٫٦۱٦ أسیا

 -  ۱٫٦۰۷  ۱٥٫۹۸۲  -  ٤۷٥  ۱۷٫٦٤٦ أمریكا الشمالیة
 -  ۹٫۰۸٤  ۱۹٫۱٥۷  -  ۱۳٫۲۷٥  ۳۱٫٤۱۷ أخرى

            
 ۱٫۷۱۰٫۳۱۰  ۱٫٤۰٥٫٤۸۸  ۹۸٫۸۸۳  ۱٫٥۸۹٫۲۲۸  ۱٫۲۸٥٫۳۹۱  ۱۲۲٫٦۷٥ 

 
 

 موجودات  

مطلوبات  
وحقوق 
حاملي 

حسابات 
 االستثمار

 

 

ارتباطات 
والتزامات 

 موجودات   محتملة

مطلوبات  
وحقوق 
حاملي 

حسابات 
 االستثمار

 

 

ارتباطات 
والتزامات 

 محتملة
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷  ۲۰۱۷  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

  دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
            القطاع الصناعي

كومي وقطاع ح
 ٤٦۹٫۷۷٤ عام 

 
۱۳۸٫۸۰۹ 

 
۷٫۳۲٥  ٥۲۰٫۰۹٥ 

 
۱۷۳٫۷٥۱ 

 
۱۲٫۷۰٤ 

            بنوك ومؤسسات
 ۱٫٤٤٥  ۳۲۱٫۷۷۸  ۲۳۰٫۱٦۳  ۱۰٫۳۳۸  ٥۰۳٫۱۸٤  ۲۹٦٫٤۷٦ مالیة

 ٥۷٫۸۱٤  ۱۲٤٫٥۷۲  ۳٦٦٫۷۳۳  ۳٥٫٤۳۳  ۱۰۹٫۳۱٦  ۳٦٤٫٤۷۸ عقاري
 ۱۷٫٤۹٦  ۱٦٫۰۸٦  ۷٦٫۲٥۱  ۱۸٫۷۰۸  ٤٤٫٦۰٤  ۱۱۷٫۰٥۱ تجاري وصناعي

 -  ٦  ٥۰۹  -  ٦  ۱٫۳۰۸ طیران
 ۲۰٫٥۲٥  ٤۱٤٫۱۳٤  ۲۱۳٫٥۱۸  ۱۳٫۱۸٥  ۳۹٤٫۹۳٤  ۲۸۱٫٤۳٤ أفراد

 ۱۲٫٦۹۱  ۲۳٥٫۰٦٤  ۱۸۱٫۹٥۹  ۱۳٫۸۹٤  ۲۱٤٫٦۳٥  ۱۷۹٫۷۸۹ أخرى
            
 ۱٫۷۱۰٫۳۱

 
 ۱٫٤۰٥٫٤۸

 
 ۹۸٫۸۸۳  ۱٫٥۸۹٫۲۲

 
 ۱٫۲۸٥٫۳۹

 
 ۱۲۲٫٦۷٥ 

 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٥۸ 

 مخاطر السوق ۳٥
المالیة وأسعار صرف العمالت األجنبیة التي قد تؤثر  العقودمخاطر السوق عن التقلبات في معدالت العوائد العالمیة على تنتج 

بصورة غیر مباشرة على قیمة موجودات المجموعة وأسعار األسھم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لقیمة المخاطر التي قد یتم 
اصة الخالموجودات والمطلوبات طر وكذلك لجنة االتدقیق والمخشكل منتظم من قبل لجنة ویتم مراقبة مخاطر السوق بقبولھا. 

 .مجموعةبال
 

 مخاطر أسعار األسھم  ۳٥٫۱
تنتج مخاطر أسعار األسھم عن التغیرات في أسعار األسھم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لتعرضات استثمارات البنك. یتم مراقبة 

 قبل لجنة االستثمار وإدارة المخاطر للمجموعة. مخاطر السوق باستمرار من 
 

إن التأثیر على الدخل (نتیجة للتغیرات في القیم العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة المدرجة بالقیمة العادلة من 
مكنة لتغیرات المحتملة الملنتیجة  مارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة) ھي فقطتثواالس الربح أو الخسارةخالل 

 في أسعار األسھم، وھي على النحو التالي: 
 
 ۲۰۱۸ 
 انخفاض %۱۰  زیادة ۱۰% 
التأثیر على  

 صافي الربح
التأثیر على 

 حقوق الملكیة
التأثیر على  

 صافي الربح
التأثیر على 

 حقوق الملكیة
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف 

  نيدینار بحری
 ألف

 دینار بحریني 
      مسعرة:

 - )۳٥۸(  - ۳٥۸ السعودیة 
 )۲۷۰( )۱۰٫۲۲۷(  ۲۷۰ ۱۰٫۲۲۷ غیر مسعرة

 
 
 ۲۰۱۷ 
 انخفاض %۱۰  زیادة ۱۰% 
التأثیر على  

 صافي الربح
التأثیر على حقوق 

 الملكیة
التأثیر على  

 صافي الربح
التأثیر على 

 حقوق الملكیة
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف

 ینار بحریني د
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
      مسعرة:

 - )٥۹۰(  - ٥۹۰ السعودیة 
 )۳۲۹( )۱۰٫۳٤۹(  ۳۲۹ ۱۰٫۳٤۹ غیر مسعرة

 
 

 مخاطر عائد الربح ۳٥٫۲
ادلة للموجودات عال ةالقیم ىالربحیة المستقبلیة أو عل ىتنتج مخاطر عائد الربح من احتمال أن تؤثر التغیرات في معدالت الربح عل

ویتم مراقبة ھذه المخاطر بصورة منتظمة من قبل لجنة المخاطر المالیة. وقد وضع المجلس حدود على المخاطر التي یمكن قبولھا. 
 . المجموعةلجنة الموجودات والمطلوبات الخاصة بكذلك و
 

مستویات السائدة لمعدالت الربح على مركزھا التعرضات لتأثیرات العدید من المخاطر المرتبطة بتقلبات في ال المجموعةتدیر 
 المالي وتدفقاتھا النقدیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٥۹ 

 مخاطر السوق ۳٥
 

 (یتبع) مخاطر عائد الربح ۳٥٫۲
 

إن التأثیر على الدخل فقط نتیجة لتغیرات محتملة ممكنة فوریة ومستمرة في معدالت عائد الربح، والتي تؤثر على كالً من 
ذات معدالت فائدة عائمة والموجودات والمطلوبات ذات معدالت فائدة ثابتة بتواریخ استحقاق أقل من سنة الموجودات والمطلوبات 

 واحدة ھي كالتالي: 
 
 ۲۰۱۸ 

 
 التغیر في

 المعدل  
 التأثیر على

 صافي الربح  
 التغیر 

 في المعدل 
 التأثیر على 

 صافي الربح  

 
% 

 
 ألف

 دینار بحریني
% 

 
 ألف

 دینار بحریني
     

 )۱۳٤( ۰٫۱۰ ۱۳٤ ۰٫۱۰ دینار بحریني
 )۳۱٤( ۰٫۱۰ ۳۱٤ ۰٫۱۰ دوالر أمریكي

 
 
 ۲۰۱۷ 

 
 التغیر في

 المعدل  
 التأثیر على

 صافي الربح  
 التغیر 

 في المعدل 
 التأثیر على 

 صافي الربح  

 
% 

 
 ألف

 دینار بحریني
% 

 
 ألف

 دینار بحریني
     

 )۱۹۲( )۰٫۱۰( ۱۹۲ ۰٫۱۰ دینار بحریني
 )۲۰۱( )۰٫۱۰( ۲۰۱ ۰٫۱۰ دوالر أمریكي

 
 مخاطر العملة ۳٥٫۳

إن مخاطر العملة ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة لتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. لقد قام مجلس اإلدارة 
ضمن الحدود الموضوعة من قبل  بوضع حدود على المراكز حسب العملة، ویتم مراقبة المراكز على أساس دوري للتأكد من بقائھا

 مطلوبات.الموجودات والمخاطر ولجنة اللجنة 
 

إن جزءاً ھاماً من موجودات ومطلوبات المجموعة ھي بالدینار البحریني أو الدوالر األمریكي أو اللایر السعودي. بما إن الدینار 
 ۳۱لك العمالت ال تمثل مخاطر عملة جوھریة كما في البحریني واللایر السعودي مثبتان بالدوالر األمریكي، فإن المراكز من ت

 .۲۰۱۷و ۲۰۱۸دیسمبر 
 

 مخاطر السیولة ۳٦
 

مخاطر السیولـة ھي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتھا عندما یحین موعد استحقاقھا. مخاطر 
ا قد یؤثر على بعض مصادر التمویل. وللحد من ھذه المخاطر، السیولة قد تكون بسبب إختالل السوق أو تدني درجة االئتمان مم

قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار واإلبقاء على رصید النقد وما في حكمھ 
لجنة الموجودات والمطلوبات  واألوراق المالیة الجاھزة للتداول في السوق. یتم مراقبة مراكز السیولة بصورة مستمرة من قبل

 .الخاصة بالمجموعة للمجموعة ولجنة المخاطر
 

بیان االستحقاق للصكوك السیادیة وصكوك الشركات، واإلیداعات لدى ومن المؤسسات المالیة، وموجودات التمویالت، وموجودت 
یان لتعاقدیة. بالنسبة لألرصدة األخرى، فإن باإلیجارات التمویلیة، وتمویل المرابحة ألجل تم عرضھا باستخدام فترة االستحقاق ا

 االستحقاق یستند على التدفقات النقدیة المتوقعة/ ملف سداد الموجودات والمطلوبات ذات العالقة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٦۰ 

 (یتبع) مخاطر السیولة ۳٦
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 
 لغایة ثالثة 

 أشھر

أشھر  ۳من  
إلى سنة 

 واحدة 

 
 ٥إلى  ۱من 

 سنوات 

 
 نأكثر م

 سنوات ٥

 

 المجموع

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
          

          الموجودات
          رصدة لدى البنوك وأنقد 
 ۸۲٫٥۸۷  -  -  -  ۸۲٫٥۸۷ المركزيمصرف وال

 ۳٥٤٫۲۱٥  ۱٥۲٫٤٥٤  ۱٤۹٫۳۱٤  ٤٤٫٦۷۰  ۷٫۷۷۷ سیادیةصكوك 
 ۱٦۳٫۳۰٥  -  -  -  ۱٦۳٫۳۰٥ إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 ۹٫۲۲۲  -  ۷٫۲۸٦  ۱٫۹۳٦  - اتصكوك الشرك
 ۸۲٥٫۷۹۷  ۲۰٦٫۲۰٤  ۲۸٤٫۸۱٥  ۲۲۲٫٤۰۹  ۱۱۲٫۳٦۹ موجودات تمویالت وموجودات

          إیجارات تمویلیة
استثمارات محتفظ بھا لغرض 

 
         

 ۱۰۷٫٥۰۸  -  ۱۰۷٫٥۰۸  -  - المتاجرة 
 ۷٤٫۲٦۱  -  ۷٤٫۲٦۱  -  - استثمارات عقاریة

 ٦٫۲۹۰  -  ٦٫۲۹۰  -  - عقارات قید التطویر
 ۱٥٫۹۷۲  -  ۱٥٫۹۷۲  -  - استثمار في شركات زمیلة

 ٤٥٫۱۸۲  ۲٦٫٤٥۸  ۸٫۳۳۹  ۱٫۰۹۲  ۹٫۲۹۳ موجودات أخرى
 ۲٥٫۹۷۱  ۲٥٫۹۷۱  -  -  - الشھرة

          
 ۳۷٥٫۳۳۱  ۲۷۰٫۱۰۷  ٦٥۳٫۷۸٤  ٥۱۱٫۰۸۷  ۱٫۷۱۰٫۳۱

           
          المطلوبات وحقوق حاملي 

          االستثمار حسابات 
 ۱٤٤٫۱۲٥  -  ۳٫۸۷٦  ۲٤٫٤۹۷  ۱۱٥٫۷٥۲ إیداعات من مؤسسات مالیة

 ۷۰٥٫۹۲٤  -  ۳۷٫۳۹۲  ۳۷۳٫۹٥٥  ۲۹٤٫٥۷۷ إیداعات من العمالء 
 ۲٥۱٫۸٤۲  -  -  -  ۲٥۱٫۸٤۲ حسابات جاریة 

 ۱٥٥٫٥٤۳  ۲٫۲۱۱  ٤۷٫٤۸۱  ۲۸٫۳۸۰  ۷۷٫٤۷۱ تمویل مرابحات ألجل 
 ٤۸٫۲۹۳  ٤۲  ۲۷٫۷۱۱  -  ۲۰٫٥٤۰ مطلوبات أخرى

حقوق ملكیة حاملي حسابات 
 

۹۹٫۷٦۱  -  -  -  ۹۹٫۷٦۱ 
          
 ۸٥۹٫۹٤۳  ٤۲٦٫۸۳۲  ۱۱٦٫٤٦۰  ۲٫۲٥۳  ۱٫٤۰٥٫٤۸۸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٦۱ 

 
 )یتبع(  طر السیولةمخا ۳٦

 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

 
 لغایة ثالثة 

 أشھر

أشھر  ۳من  
إلى سنة 

 واحدة 

 
 ٥إلى  ۱من 

 سنوات 

 
 أكثر من

 سنوات ٥

 

 المجموع

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
          الموجودات

بنوك رصدة لدى الوأنقد 
 

         
 ٦٦٫۳٥۱  -  -  -  ٦٦٫۳٥۱ المركزي
 ۳٦۳٫٥٦۹  ۱۷۰٫۱٤٦  ۱٥۰٫٥۲۱  ۳۱٫٦۰۹  ۱۳٫۹٤٦ سیادیةصكوك 

 ۱٤۱٫۲۲٥  -  -  -  ۱٤۱٫۲۲٥ إیداعات لدى مؤسسات مالیة
 ۱۰٫٤۱۹  -  ٥٫۳۳۲  ۳٫۱۲۱  ۱٫۹٦٦ اتصكوك الشرك

 ۷٤٥٫۷۷۳  ۲۰۷٫۷۰۲  ۲٥۱٫۷۹٦  ۱۹۷٫۸٤۰  ۸۸٫٤۳٥ موجودات تمویالت وموجودات 
          إیجارات تمویلیة

استثمارات محتفظ بھا لغرض 
 

         
 ۱۱۱٫۳۲٥  -  ۱۰۹٫۳۹٤  -  ۱٫۹۳۱ المتاجرة 

 ٦٦٫۷۸۲  -  ٦٦٫۷۸۲  -  - استثمارات عقاریة
 ٦٫٤٤۸  -  ٦٫٤٤۸  -  - عقارات قید التطویر

 ۱٦٫۸۳٥  -  ۱٦٫۸۳٥  -  - استثمار في شركات زمیلة
 ۳٤٫٥۳۰  ۱٫٤۱٤  ۲۷٫٤۲۹  ۱٫۰۷۳  ٤٫٦۱٤ موجودات أخرى

 ۲٥٫۹۷۱  ۲٥٫۹۷۱  -  -  - الشھرة
          
 ۳۱٥٫۸۱٥  ۲۳۳٫٦٤۳  ٦۳٤٫٥۳۷  ٤۰٥٫۲۳۳  ۱٫٥۸۹٫۲۲

۸           
المطلوبات وحقوق حاملي 

ات  ا
         

          االستثمار 
 ۱٥٤٫۷٦٥  -  -  ۹٫۳۳۱  ۱٤٥٫٤۳٤ إیداعات من مؤسسات مالیة

 ٦۰۲٫۷۸٤  ۱۰۰  ۷۲٫٥٥٦  ۲٦۳٫٦۷٥  ۲٦٦٫٤٥۳ إیداعات من العمالء
 ۲۸۳٫۸۸٦  -  -  -  ۲۸۳٫۸۸٦ جاریة  العمالء حسابات

 ۷۹٫۹۸٦  ۲٫٤۱۱  ۱٦٫۷۷۹  ٤٥٫۹۰٤  ۱٤٫۸۹۲ تمویل مرابحات ألجل 
 ٤٥٫۰۸۹  ۳٫۱٥۰  ۳۷٫۰۱۷  -  ٤٫۹۲۲ مطلوبات أخرى

حقوق حاملي حسابات 
 

۱۱۸٫۸۸۱  -  -  -  ۱۱۸٫۸۸۱ 
          
 ۸۳٤٫٤٦۸  ۳۱۸٫۹۱۰  ۱۲٦٫۳٥۲  ٥٫٦٦۱  ۱٫۲۸٥٫۳۹۱ 
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٦۲ 

 )یتبع(مخاطر السیولة  ۳٦
 

 ۳۱ للسداد غیر المخصومة كما فيللمجموعة بناًء على االلتزامات التعاقدیة یلخص الجدول أدناه بیان استحقاق المطلوبات المالیة 
 : ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸دیسمبر 

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 
 عند

 الطلب
 

 لغایة ثالثة  
 أشھر

 
 

أشھر  ۳من  
إلى سنة 

ة  ا
  

 ٥إلى  ۱من  
 سنوات

  

 ٥أكثر من  
 سنوات 

 
 

 
 المجموع

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
            

           وحقوق حاملي حساباتالمطلوبات 
 االستثمار وارتباطات والتزامات محتملة

 
 

          
            إیداعات من

 ۱٤٥٫۱٦۹  -  ٤٫۱۰۲  ۲٥٫۱۹٦  ۱۱٥٫۸۷۱  - مؤسسات مالیة
 ۷۱۸٫٤۹۸  -  ٤۰٫۳۹۲  ۳۸۲٫٥۳٥  ۲۹٥٫٥۷۱  - إیداعات من العمالء

 ۲٥۱٫۸٤۲  -  -  -  -  ۲٥۱٫۸٤۲ جاریة  عمالء حسابات
            حقوق حاملي حسابات

 ۹۹٫۷٦۱  -  -  -  -  ۹۹٫۷٦۱ االستثمار 
            تمویل مرابحات

 ۱٥۷٫۲۰٥  ۲٫۲۱۱  ٤۷٫٤۸۱  ۲۹٫۷٤٥  ۷۷٫۷٦۸  - ألجل
            غیر التزامات
 ٦۱٫۳۸٤  -  ٤۹  ۳٤٫۷۳۸  ۲٦٫٥۹۷  - مستخدمة
 ٦۳٫۲٤٤  -  ٦٫٦٦۳  ۲۲٫۰٤٥  ۳٤٫٥۳٦  - محتملة مطلوبات

 ۱۱٫۸٤۹  -  -  -  -  ۱۱٫۸٤۹ مطلوبات مالیة أخرى
            
 ۳٦۳٫٤٥۲  ٥٥۰٫۳٤۳  ٤۹٤٫۲٥۹  ۹۸٫٦۸۷  ۲٫۲۱۱  ۱٫٥۰۸٫۹٥

  
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

 
 عند

 الطلب
 

 لغایة ثالثة  
 أشھر

 
 

أشھر  ۳من  
إلى سنة 

 ا
  

 ٥إلى  ۱من  
 سنوات

  

 ٥أكثر من  
 سنوات 

 
 

 
 المجموع

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
            

           المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
 االستثمار وارتباطات والتزامات محتملة

 
 

          
            إیداعات من

 ۱٥٥٫۰۱۷  -  -  ۹٫۲٥۳  ۱٤٥٫۷٦٤  - مؤسسات مالیة
 ٦۱۳٫٤۱٤  ۱۲۳  ۸۱٫۸۱۳  ۲٦٥٫۷٦۰  ۲٦٥٫۷۱۸  - إیداعات من العمالء

 ۲۸۳٫۸۸٦  -  -  -  -  ۲۸۳٫۸۸٦ جاریة  عمالء حسابات
            تمویل مرابحات

 ۷۹٫۹۸٦  ۱۹٫۱۹۰  -  ٤٥٫۹۰٤  ۱٤٫۸۹۲  - ألجل
            حقوق حاملي حسابات

 ۱۱۸٫۸۸۱  -  -  -  ۱۱۸٫۸۸۱  - االستثمار 
            غیر التزامات
 ۹۱٫٥۳٥  ۱۹٬۸۸۱  ۳٦٫٥۱٦  ۲۸٬۳۲۹  ٦٬۸۰۹  - مستخدمة
 ۷۲٫۱۲۹  -  ۱۲٫۸۰۱  ۱۲٫٤۰٦  ٤٦٫۹۲۲  - محتملة مطلوبات

 ۱۲٫۰٤۳  ۱٥۸  ۳٫۳۷٥  ۲٫۸۷۳  ٥٫٦۳۷  - مطلوبات مالیة أخرى
            
 ۲۸۳٫۸۸٦  ٦۰٤٬٦۲۳  ۳٦٤٬٥۲٦  ۱۳٤٫٥۰٥  ۳۹٫۳٥۲  ۱٫٤۲٦٫۸۹۱ 

 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 المالیة الموحدةالبیانات إیضاحات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

٦۳ 

 معلومات قطاعات األعمال ۳۷
 

 معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة 
 ألغراض إداریة تم توزیع أنشطة المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئیسیة:

 
ً بإدارة الحسابات االستثماریة المشاركة في األرباح المتوافقة مع مبادئ ا - الخدمات المصرفیة  یعة لشریقوم أساسا

اإلسالمیة، وتقدیم العقود التمویلیة التي تتفق مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة، ویقدم خدمات مصرفیة 
أخرى تتوافق مع الشریعة اإلسالمیة. یشمل ھذا القطاع على الخدمات المصرفیة للشركات، 

 الخدمات المصرفیة لألفراد، والخدمات المصرفیة الخاصة، وإدارة الثروات. و
 

أساساً بتقدیم خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشریعة اإلسالمیة، وخدمات المتاجرة یقوم  - نة الخزی
 والخزینة، متضمنة مرابحات السلع قصیرة األجل. 

 
ً بإدارة المحافظ المملوكة من قبل یقوم  - االستثمارات بخدمة العمالء بتقدیم منتجات یقوم و المجموعة،أساسا

 دارة الصنادیق، وتقدیم استثمارات بدیلة.استثماریة، وإ
 

 
 المجمع، الذي یقارب تكلفة األموال.  المعدل. تستند رسوم التحویل على بمعدالت داخلیة مخصصةتتم المعامالت بین القطاعات 

 
 :۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱فیما یلي معلومات قطاعات األعمال للفترة المنتھیة في 

 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 
 الخدمات
 فیة المصر

 
 الخزینة

 
 اإلستثمارات

 
 زعوم رغی

 
 المجموع

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

          
 ٥٦٫۷۱۹  -  ۱٫٥۱۹  ۱٤٫٦۱۹  ٤۰٫٥۸۱ الدخل التشغیلي 

          
 ۱۸٫٥۲۰  -  )۳٫۳٥۳(  ۱۳٫۳۱۲  ۸٫٥٦۱ نتیجة القطاع 

          
 ۱٫۷۱۰٫۳۱۰  ۱٫٤۸۲  ۲۱۲٫۱٤۸  ٦٥٤٫۹۰۸  ۸٤۱٫۷۷۲ موجودات القطاع 

          
 ۱٫۷۱۰٫۳۱۰  ۳۱۰٫٦۲۹  ۱۱٫۸۲۷  ٤۱۹٫٤۰٦  ۹٦۸٫٤٤۸ المطلوبات والحقوق حسب القطاع

 
 تم تخصیص الشھرة الناتجة من استحواذ بي إم آي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفیة.

 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 
 الخدمات

 المصرفیة 
 

 الخزینة
 

 اإلستثمارات
 

 وزعم رغی
 

 المجموع
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
          

 ٦۲٫۱۹۰  -  ۸٫٥۲٦  ۲۲٫۰۳۰  ۳۱٫٦۳٤ الدخل التشغیلي 
          

 ۱۸٫۰٥٥  -  )۱٫۰٦٤(  ۱۷٫٥٤۰  ۱٫٥۷۹ نتیجة القطاع 
          

 ۱٫٥۸۹٫۲۲۸  ۳٫۰۲۹  ۲۱۷٫۰٦٥  ٦۱۹٫۳۱۹  ۷٤۹٫۸۱٥ موجودات القطاع 
          

 ۱٫٥۸۹٫۲۲۸  ۳۰۸٫٥۰۷  ۱٦٫٦٥٤  ۳۳۰٫۱٥۸  ۹۳۳٫۹۰۹ المطلوبات والحقوق حسب القطاع
 

 تم تخصیص الشھرة الناتجة من استحواذ بي إم آي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفیة.
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٦٤ 

 )یتبع( معلومات قطاعات األعمال ۳۷
 
 

 معلومات قطاعات األعمال الثانویة
تعمل المجموعة بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخلیجي، وتحقق كافة إیراداتھا التشغیلیة، وتتكبد كافة مصروفاتھا التشغیلیة 

 في دول مجلس التعاون الخلیجي.
 
 

 موجودات األمانة ۳۸
ألف دینار بحریني). ھذه الموجودات  ۱٦٤٫٦۰٤: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۱٦٤٫۳۱٤ارة في نھایة السنة بلغت الصنادیق المد

لك، فإن باإلضافة لذ. بیان المركز المالي الموحدوال یتم إدراجھا في  بمبالغ االكتتاب المبدئیةمحتفظ بھا بصفة األمانة وتقاس 
تعمل كوكیل/أمین نیابة عن بعض العمالء لتسھیل المعامالت وفقاً للشروط  المجموعة ومن خالل الشركات ذات األغراض الخاصة،

 والتعلیمات من العمالء.
 
 

 ھیئة الرقابة الشرعیة  ۳۹
تتكون ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك من خمس علماء یقومون بمراجعة امتثال البنك للمبادئ العامة للشریعة اإلسالمیة والفتاوى 

، وتوجیھات مصرف البحرین المركزي ذات العالقة رشادات الصادرة من قبل ھیئة الرقابة الشرعیةالخاصة والتعلیمات واإل
فحص األدلة المتعلقة بالتوثیق واإلجراءات المتبناة من قبل المجموعة للتأكد على تتضمن مراجعتھم  بالحوكمة الشرعیة وااللتزام.

 وبالتالي إصدار تقریر سنوي عن التزام البنك، بعد مراجعة البیانات المالیة.، من أن أنشطتھا تدار وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة
 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة ٤۰
ة دفتریوقیمھا ال )ألف دینار بحریني ۳٦۱٫۱۷۲: ۲۰۱۷( ألف دینار بحریني ۳٤۹٫۰۸۷ھي  السیادیةإن القیمة العادلة للصكوك 

ألف  ۹٫۳۹۰ھي  اتلشركاوإن القیمة العادلة لصكوك  )ألف دینار بحریني ۳٥۷٫۷۷۸: ۲۰۱۷( ألف دینار بحریني ۳٥٤٫۲۱٥
ألف دینار  ۱۰٫٤۱۹: ۲۰۱۷( ألف دینار بحریني ۹٫۲۲۲ة دفتریوقیمھا ال )ألف دینار بحریني ۱۰٫۳۳۹: ۲۰۱۷( دینار بحریني

ً العادلة المقدرة لألدوات المالیة األخرى  ةالقیمتختلف ن ال یتوقع أ. )بحریني دیسمبر  ۳۱ي ة كما فدفتریھا التجوھریاً عن قیم اختالفا
 .۲۰۱۷و ۲۰۱۸

 
 

 لشریعة اإلسالمیةل خالفةاإلیرادات والمصروفات الم ٤۱
ألف دینار  ۳۹۷: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ۲۹۷بإجمالي  إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیةخالل السنة، استلمت المجموعة 

 ،یني السعوديي و البنك البحرنتیجة استحواذ بي إم أاالستثمارات والتمویالت التقلیدیة  بحریني). تتضمن ھذه على دخل مكتسب من
مالیة محتسبة على عمالء ودخل من أرصدة الحسابات الجاریة المحتفظ بھا في البنوك المراسلة. وتم تخصیص ھذه  اتوغرام

 ال.من ھذه األمو المستردةمصروفات الاألموال للمساھمات الخیریة بعد خصم 
 
 

 الواجبات االجتماعیة ٤۲
أدت المجموعة خالل السنة واجباتھا االجتماعیة وذلك من خالل نفقات صندوق الزكاة والصدقات لألفراد والمؤسسات المستخدمة 

، ألف دینار بحریني) ۳۲۸: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ٦۱۹ألغراض التبرعات الخیریة. خالل السنة دفعت المجموعة مبلغ وقدره 
 ألف دینار بحریني) تم دفعھا من مجمع إیرادات مخالفة للشریعة. ۱۷٥: ۲۰۱۷ألف دینار بحریني ( ٥۰٦ھا من
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٦٥ 

 الزكاة ٤۳
ً لقرار المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر  ، لقد تقرر تعدیل النظام ۲۰۰۹نوفمبر  ۱۲الذي عقد بتاریخ  العادیةوفقا

الزكاة في  ساباحتین عن التزاماتھم بدفع الزكاة على صافي الدخل وصافي القیمة. وبالتالي، لم یتم األساسي للبنك إلبالغ المساھم
والتي تم تحدیدھا من قبل ھیئة الرقابة  ۲۰۱۸كمصروف. بلغت الزكاة المستحقة الدفع من قبل المساھمین لسنة  بیان الدخل الموحد

 فلس) للسھم.  ۲٬٥: بواقع ۲۰۱۷( فلس ۲٬٤بواقع  مجموعةالشرعیة لل
 

 كفایة رأس المال ٤٤
إدارة رأسمال المجموعة ھو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجیة المفروضة لرأس المال سیاسات إن الھدف الرئیسي ل

ین. لمساھممن أجل دعم أعمالھا وزیادة الحد األقصى للقیمة لوبأن المجموعة تحتفظ بدرجات ائتمانیة قویة ونسبة رأسمال عالیة 
كما یتم إدارة كفایة رأس المال لكل شركة من شركات المجموعة بشكل منفصل وبصورة فردیة. ال توجد لدى المجموعة أیة قیود 
جوھریة على قدرتھا للحصول على أو استخدام موجوداتھا وتسویة التزاماتھا باستثناء القیود التي قد تنتج عن األطر الرقابیة من 

 ابعة المصرفیة التي تعمل فیھا.خالل الشركات الت
 

 سھمأظ على أو تعدیل ھیكلة رأس المال، یمكن للمجموعة تعدیل مبالغ أرباح األسھم المدفوعة للمساھمین أو إصدار افمن أجل الح
 رأسمالیة. لم یتم عمل تغییرات في األھداف والسیاسات والعملیات عن السنوات السابقة.  

 
على النحو المحدد من قبل مصرف البحرین  ۳مي والموجودات المرجحة المخاطر وفقاً التفاقیة بازل تم احتساب رأس المال التنظی

 المركزي.
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
    

 ۲٥۳٫٤٦۹  ۲٥٤٫۷٦۱  ۱رأس المال األسھم العادیة فئة 
 ۹  ۱۳ ۱رأس المال اإلضافي فئة 

 ۳۹٫۸٦۱  ۳٥٫٥٥۸ ۲رأس المال فئة 
    

 ۲۹۳٫۳۳۹  ۲۹۰٫۳۳۲ مجموع رأس المال 
    
    

 ۱٬۲٦۱٬۹۳۹  ۱٫۳۰۳٫۷٥۳ التعرضات المرجحة لمخاطر االئتمان
 ۲٫۳۳۱  ۲٫۳۰٦ التعرضات المرجحة لمخاطر السوق

 ۱۰٤٫۳۱۰  ۱۰۱٫۳٤۳ التعرضات المرجحة للمخاطر التشغیلیة 
    

 ۱٫۳٦۸٫٥۸۰  ۱٫٤۰۷٫٤۰۲ مجموع الموجودات المرحجة للمخاطر  
    

 %۲۱٫٤۳  %۲۰٫٦۳ رأس المال  كفایة مجموعة نسبة
    

 %۱۲٫٥  %۱۲٫٥ الحد األدنـى المطلوب
 

 نظام حمایة الودائع ٤٥
 

یتم  .المركزي بنظام حمایة الودائع (النظام) المؤسس من قبل قوانین مصرف البحرین المصرفبعض عمالء یتم تغطیة ودائع 
لعمالء المحتفظ بھا من قبل البنك في مملكة البحرین بنظام حمایة الودائع وحقوق حاملي حسابات االستثمار المطلقة تغطیة ودائع ا

. یغطي ھذا النظام "األشخاص اإلعتیادیین" (األفراد) ۲۰۱۰) لسنة ۳٤الصادرة عن مصرف البحرین المركزي وفقاً للقرار رقم (
كما ھو منصوص علیھ وفقاً لمتطلبات مصرف البحرین المركزي. ویتم دفع مساھمة  دینار بحریني ۲۰٫۰۰۰المؤھلین بحد أقصى 

 دوریة من قبل البنك على النحو المنصوص علیھ من قبل مصرف البحرین المركزي ضمن ھذا النظام.
 

 أرقام المقارنة ٤٦
 

ذه لم تؤثر نة الحالیة. إن إعادة التصنیفات ھتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع العرض المطبق في الس
 للمجموعة المبینة مسبقاً.الملكیة حقوق جودات ومجموع المطلوبات ومجموع على صافي الربح ومجموع المو
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