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 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المعلوماتتقریر مدقق الحسابات عن مراجعة 
 إلى

 حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة
 البحرین ش.م.ب. –مصرف السالم 

 مملكة البحرین –المنامة 
 
 
 

 مقدمة
                 2019 یونیو 30في المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المرفقة كما  المعلومات بمراجعة قمنا لقد

 البحرین ش.م.ب. ("المصرف") وشركاتھ التابعة ("المجموعة")، والتي تتكون من: –لمصرف السالم 
 

 ؛2019یونیو  30بیان المركز المالي الموحد المختصر كما في  •
 ؛2019یونیو  30أشھر المنتھیة في الستة أشھر وللثالثة صر بیان الدخل الموحد المخت •
 ؛ 2019یونیو  30بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المختصر للستة أشھر المنتھیة في  •
 ؛  2019یونیو  30بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر للستة أشھر المنتھیة في  •
 المرحلیة المختصرة. المالیة الموحدة المعلوماتواإلیضاحات حول  •

 
إن مجلس إدارة المصرف مسئول عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً 
لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، وأن مسئولیتنا ھي 

 مالیة المرحلیة الموحدة المختصرة بناًء على مراجعتنا لھا.إصدار استنتاجنا عن ھذه المعلومات ال
 

 نطاق المراجعة
مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة " -2410 –لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي الخاص بأعمال المراجعة 

المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على االستفسارات،  المعلومات". تشمل أعمال مراجعة من قبل مدققي الحسابات
بشكل أساسي من الموظفین المسئولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، كما تشمل إجراء مراجعة تحلیلیة وإجراءات 

ت لمعاییر التدقیق للمؤسسامراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة یقل كثیراً عن أعمال التدقیق التي تتم وفقاً 
وبالتالي فھي ال تمكننا من الحصول على تأكیدات بأننا سنكون على درایة بكل األمور الجوھریة  المالیة اإلسالمیة،

 والتي یمكن تحدیدھا من خالل أعمال التدقیق، وعلیھ فإننا ال نبدي رأیاً كمدققین.
 

 االستنتاج 
المالیة الموحدة المرحلیة  المعلوماتنا نعتقد بأن بناءاً على المراجعة التي قمنا بھا، لم یرد إلى علمنا ما یجعل

لمعاییر المحاسبة المالیة لم تعد، في جمیع النواحي الجوھریة، وفقاً  2019یونیو  30المختصرة المرفقة كما في 
 الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة.
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 البحرین ش.م.ب.-السالممصرف 

 من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.أساسیاً جزءاً  18إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
2 

 

   الموحد المختصر لمركز الماليبیان ا
  2019 یونیو 30كما في 

 
 دیسمبر 31  یونیو 30  
  2019  2018 
 (مدققة)  (مراجعة)  

 إیضاح 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
     الموجودات

 82,257   134,232  مصرف المركزيبنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 377,216  342,481 3  سیادیةوإیداعات صكوك 

 140,304  140,342 4 إیداعات لدى مؤسسات مالیة
 9,222  9,517  صكوك الشركات

 568,905  636,084 5 موجودات التمویالت 
 256,892  295,928 6 موجودات اإلیجارات التمویلیة

 107,508  108,528 8 المتاجرةاستثمارات محتفظ بھا لغرض غیر 
 74,261  76,147  عقارات استثماریة
 6,290  2,943  عقارات للتطویر

 15,972  17,038  استثمار في شركات زمیلة
 45,512  47,135 9 موجودات أخرى

 25,971  25,971  الشھرة 
     

 1,710,310  1,836,346  مجموع الموجودات
     

     ملكیة الالمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق 
     المطلوبات     

 144,125  143,847 4 مؤسسات مالیةإیداعات من 
 705,924  777,789 10 إیداعات من العمالء

 251,842  325,383  للعمالءحسابات جاریة 
 155,543  145,373  تمویل مرابحة ألجل

 48,293  42,317 11 مطلوبات أخرى
     

 1,305,727  1,434,709  مجموع المطلوبات 
     

 99,761  92,737 12 حقوق حاملي حسابات االستثمار
     

     ملكیة الحقوق 
 214,093  221,586  رأس المال

 )3,855(  (4,641)  أسھم الخزینة 
 93,901  91,354  احتیاطیات وأرباح مستبقاة

     
 304,139  308,299  البنكمجموع حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي 

 683  601  حصة غیر مسیطرة 
     

 304,822  308,900   ملكیة المجموع حقوق 
     

 1,710,310  1,836,346  ملكیةالمجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق 
 
 
 
 
 
 

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

  رفیق النایض 
   للمجموعة الرئیس التنفیذي 
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 البحرین ش.م.ب.-السالممصرف 

 من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.أساسیاً جزءاً  18إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
3 

 

  بیان الدخل الموحد المختصر
  2019 یونیو 30المنتھیة في  الستة أشھرلفترة 

 
 للستة أشھر  للستة أشھر  للثالثة أشھر  للثالثة أشھر  
 المنتھیة في  المنتھیة في  المنتھیة في  المنتھیة في  
 یونیو 30  یونیو 30  یونیو 30  یونیو 30  
  2019  2018  2019  2018 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  

 إیضاح 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
         الدخل التشغیلي

 23,123  27,670  11,143  15,114   التمویلدخل 
 8,263  8,732  4,146  4,478  دخل من الصكوك 

         محتفظ بھا لغرض غیردخل من استثمارات 
 (140)  1,250  356  602  المتاجرة

 3,934  4,108  2,233  1,864  الرسوم والعموالت
 559  1,115  514  (17)  الربح من الشركات الزمیلة / حصة (الخسارة)

 7,142  2,844  2,300  2,356 13 إیرادات أخرى
  24,397  20,692  45,719  42,881 

         مصروفات التمویل على إیداعات من المؤسسات
 (1,406)  (1,853)  (760)  (896)  المالیة

 (8,530)  (13,675)  (4,418)  (7,240)  مصروفات التمویل على إیداعات من العمالء
 (1,394)  (2,876)  (802)  (1,374)  مصروفات التمویل على تمویل مرابحة ألجل

         
         العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل

 (190)  (648)  (108)  (355)  حصة المجموعة كمضارب    
 113  505  74  256  حصة المجموعة كمضارب

 )77(  )143(  )34(  )99(  حسابات االستثمار من األرباح حصة حاملي
 31,474  27,172  14,678  14,788  مجموع الدخل التشغیلي         
     المصروفات التشغیلیة         

 
    

 5,963  6,989  3,144  3,438  تكالیف الموظفین
 976  1,126  516  377  تكلفة الممتلكات والمعدات

 439  673  231  376  استھالك
 4,829  4,852  2,519  2,696  مصروفات تشغیلیة أخرى

         
 12,207  13,640  6,410  6,887  مجموع المصروفات التشغیلیة

 19,267  13,532  8,268  7,901  انخفاض قیمة الموجوداتالربح قبل مخصصات          
         انخفاض صافي مخصص الخسائر االئتمانیة /

 (9,847)  (1,310)  (4,178)  (1,154)  القیمة

 9,420  12,222  4,090  6,747  صافي ربح الفترة
 

         إلى: العائد
 9,473  12,309  4,107  6,798  مساھمي البنك -
 (53)  (87)  (17)  )51(  حصة غیر مسیطرة  -
         
  6,747  4,090  12,222  9,420 

 4  6  2  3  العائد على السھم األساسي والمخفض (فلس)
 
 
 
 

 شعنيسعادة الشیخ خالد بن مستھل الم  خلیفة بطي عمیر المھیري
 نائب رئیس مجلس اإلدارة  رئیس مجلس اإلدارة

  رفیق النایض 
  للمجموعة الرئیس التنفیذي 
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 البحرین ش.م.ب.-السالممصرف 

 من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.أساسیاً جزءاً  18إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
4 

 

  بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المختصر
 (مراجعة)  2019 یونیو 30المنتھیة في  الستة أشھرلفترة 

 المبالغ بآالف الدنانیر البحرینیة                        
   المنسوب إلى مساھمي البنك 
    وأرباح مستبقاة 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 
             

 304,822 683 304,139 93,901 (3,195) 23,589 199 42,101 18,998 12,209 (3,855) 214,093 2019ینایر  1في كما الرصید 
 12,222 (87) 12,309 12,309 - - - 12,309 - - - - لفترة  اصافي ربح 

 (10) - (10) (10) (10) - - - - - - - إعادة تحویل عمالت أجنبیة
             

             مجموع اإلیرادات والمصروفات
 12,212 (87) 12,299 12,299 (10) - - 12,309 - - - - المحتسبة

 - - - (7,493) - - - (7,493) - - - 7,493 أسھم منحة صادرة
 (7,353) - (7,353) (7,353) - - - (7,353) - - - -  2018لسنة نقدیة  أرباح أسھم

 (786) - (786) - - - - - - - (786) - شراء أسھم خزینة
 5 5 - - - - - - - - - - الحركة في حصة غیر مسیطرة

 308,900 601 308,299 91,354 (3,205) 23,589 199 39,564 18,998 12,209 (4,641) 221,586 2019یونیو  30الرصید في 
             

 303,837 607 303,230 91,016 (2,919) 24,075 199 40,304 17,148 12,209 (1,879) 214,093 2018 ینایر 1الرصید كما في 
 9,420 (53) 9,473 9,473 - - - 9,473 - - - - لفترة  اصافي ربح 

 (70) - (70) (70) (70) - - - - - - - إعادة تحویل عمالت أجنبیة

             مجموع اإلیرادات والمصروفات
 9,350 (53) 9,403 9,403 (70) - - 9,473 - - - - المحتسبة

 (14,852) - (14,852) (14,852) - - - (14,852) - - - - 2017لسنة نقدیة أرباح أسھم 
 (225) - (225) - - - - - - - (225) - شراء أسھم خزینة

 6 6 - - - - - - - - - - الحركة في حصة غیر مسیطرة
             

 298,116 560 297,556 85,567 (2,989) 24,075 199 34,925 17,148 12,209 (2,104) 214,093 2018 یونیو 30الرصید في 
 



 البحرین ش.م.ب.-السالممصرف 

 من ھذه المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة.أساسیاً جزءاً  18إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
5 

 

 بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر 
  2019 یونیو 30المنتھیة في  الستة أشھرلفترة 

 
  یونیو 30

2018 
  یونیو 30 

2019  
  (مراجعة)  (مراجعة)

 ألف
 دینار بحریني

 ألف 
  دینار بحریني

     
 األنشطة التشغیلیة   

 صافي الربح للفترة 12,222  9,420
 تعدیالت للبنود التالیة:   

 إستھالك 673  439
 صافي –إطفاء عالوة على الصكوك  135  606
 االستثمارات  علىتغیرات القیمة العادلة  -  548

  استثماراتدخل من  (1,250)  )225(    
 صافي المخصص للخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمة   1,310  9,847

 حصة البنك من أرباح شركات زمیلة  (1,115)  )559(
 الدخل التشغیلي قبل التغییرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 11,975  20,076    
 التشغیلیة:رات في الموجودات والمطلوبات یتغی       

 إحتیاطي إجباري لدى المصرف المركزي  (7,531)  3,748
 وموجودات اإلیجارات التمویلیة موجودات تمویلیة (106,327)  )34,263(

 موجودات أخرى (2,735)  786
 مؤسسات مالیةإیداعات من  (278)  )1,312(

 إیداعات من العمالء 71,865  20,123
 للعمالء جاریةحسابات  73,541  )6,020(
 مطلوبات أخرى (2,156)  )8,277(
 حقوق حاملي حسابات االستثمارات (7,024)  )17,329(
 األنشطة التشغیلیة من / (المستخدم في)الناتج  صافي النقد 31,330  )22,468(    

 
 األنشطة االستثماریة    

 صكوك سیادیة  11,569  2,538
 صكوك شركات (275)  1,547

 استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 151  568
 ومعدات بانيشراء م (790)  (385)

 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة  10,655  4,268
 

 األنشطة التمویلیة   
 ألجل  ةتمویل مرابح (10,170)  41,073

 أرباح أسھم مدفوعة  (7,616)  )11,355(
 شراء أسھم الخزانة   (786)  )225(

 الناتج من األنشطة التمویلیة /صافي النقد (المستخدم في)  (18,572)  29,493
 

 خالل الفترة صافي التغیر في النقد وما في حكمھ 23,413  11,293
 ینایر 1النقد وما في حكمھ في  216,561  175,022    

  یونیو 30النقد وما في حكمھ في  239,974  186,315
 

 * یتكون النقد وما في حكمھ من:   
 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي 52,971  8,628

 سیادیة وإیداعات صكوك  -  55,009
 أرصدة لدى بنوك أخرى 44,740  23,105

 یوماً أو أقل 90فترات استحقاقھا األصلیة ودائع  1,879  -
 یوماً أو أقل 90فترات استحقاقھا األصلیة إیداعات لدى مؤسسات مالیة  140,384  99,573

186,315  239,974  
، وال یشمل :  ألف دینار بحریني)2018ألف دینار بحریني ( 55الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ إجمالي یظھر ب 2019 یونیو 30النقد وما في حكمھ  كما في *  

ألف دینار بحریني الغیر متوفر للعملیات الیومیة  للمصرف. 330مبلغ 



 البحرین ش.م.ب-مصرف السالم
 إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 

 (مراجعة) 2019یونیو  30
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 تقاریر المنشأة 1
یة البحریني رقم البحرین ش.م.ب. ("البنك") في مملكة البحرین بموجب قانون الشركات التجار-تأسس مصرف السالم

. 2006ینایر  19بتاریخ  59308بموجب سجل تجاري رقم والسیاحة وسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة  21/2001
ویزاول البنك  ،ولدى البنك ترخیص مصرفي إسالمي بالتجزئة ،یعمل البنك تحت إشراف وتنظیم مصرف البحرین المركزي

ووفقاً لكافة متطلبات األنظمة المعنیة بالبنوك اإلسالمیة الصادرة عن مصرف البحرین  ،بموجب قواعد الشریعة اإلسالمیةأعمالھ 
البرج الشرقي، مركز البحرین التجاري العالمي، شارع الملك ، 18282المركزي. عنوان المكتب المسجل للبنك ھو ص.ب. 

 مملكة البحرین.، 316فیصل، المنامة 
 

 الشركات التابعة الرئیسیة ھي كما یلي:
 

 ة %نسبة الملكی    
 2018 2019 األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس اسم الشركة

 %70 %70 تقدیم خدمات مصرفیة سیشیل  إیھ إس بي سیشیل
     

 - %36 إنتاج الدیزل الحیوي ھونج كونج إیھ إس بي بیودیزل
      
 
 

ویقدم جمیع  ،سیشیلفرع واحد في فروع في مملكة البحرین و عشرةالتابعة الرئیسیة من خالل المصرفیة تھ یعمل البنك وشرك
أصناف الخدمات والمنتجات المصرفیة المتفقة مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة. تتضمن أنشطة البنك على إدارة الحسابات 

المتوافقة مع أحكام الشریعة والتعامل في األدوات المالیة  ،وتقدیم العقود التمویلیة اإلسالمیة ،االستثماریة المشاركة في األرباح
ً ألحكام الشریعة اإلسالمیة واألنشطة األخرى المسموح بھا بموجب ، اإلسالمیة كمدیر / وكیل وإدارة األدوات المالیة طبقا

الخدمات المصرفیة لمصرف البحرین المركزي كما ھو محدد في إطار الترخیص. یتم تداول األسھم العادیة للبنك في بورصة 
 سوق دبي المالي.البحرین و

 
ً لالموحدة المختصرة المرحلیة المالیة  معلوماتلقد تم اعتماد إصدار ال                            ریخ بتا قرار مجلس اإلدارة الصادروفقا

 .2019 أغسطس 7
 
 
 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة  2

، الخاص 34المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفـقاً للتوجیھات الصادرة عن معیار المحاسبة الدولي رقم  معلوماتأعدت ال
 ،المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة على جمیع الموجودات والمطلوبات ر المالیة المرحلیة". تتضمن ھذه المعلومات"بالتقاری

المحتفظ بھا من قبل المجموعة. إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه واألدوات المالیة غیر المدرجة في المیزانیة 
المالیة الموحدة السنویة للسنة  البیاناتالمالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ھي مطابقة لتلك التي تم إتباعھا في إعداد  المعلومات

المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ، والتي أعدت وفقاً لمعاییر المحاسبة2018دیسمبر  31المنتھیة في 
المالیة اإلسالمیة وطبقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة البحریني وقانون مصرف البحرین المركزي وقانون المؤسسات المالیة. 

بحرین المركزي، بالنسبة لألمور ووفقاً لمتطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ودلیل أنظمة مصرف ال
التي ال تتناولھا معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، فإن المجموعة 

 تسترشد بالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ذات العالقة.
 

ال تشمل كل المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الكاملة  إن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
باإلضافة إلى ذلك، إنھ لیس من الضروري أن تكون نتائج  .وفقاً لمعاییر ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

                           كن توقعھا للسنة المالیة التي ستنتھي فيمؤشراً للنتائج التي یم 2019 یونیو 30المنتھیة في  الستة أشھرفترة 
 .2019دیسمبر  31
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (یتبع) 2
 

 معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة  2.1
في  مطابقة لتلك التي تم استخدامھاالالمالیة المرحلیة الموحدة المختصرة باستخدام السیاسات المحاسبیة، معلومات تم إعداد ھذه ال

كن ھناك معاییر وتفسیرات ی. لم 2018دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  للمجموعة المالیة الموحدة السنویة بیاناتإعداد ال
المرحلیة الموحدة المالیة  معلوماتوتعدیالت جدیدة صادرة خالل الفترة التي من الممكن أن یكون لھا تأثیر جوھري على ال

 المختصرة للمجموعة.
 

 الموسمیة  2.2
 ال یوجد لدى البنك أي دخل جوھري ذو طبیعة موسمیة.

 
 سیادیةوإیداعات صكوك    3

 رین المركزي.حتمثل استثمارات في صكوك سیادیة، وإیداعات لدى مصرف الب
 

دیسمبر  31
2018 

  یونیو 30 
2019  

 ألف
 دینار بحریني

 ألف 
  دینار بحریني

    
 صكوك سیادیة 342,481  354,215

 دى المصرف المركزيلإیداعات  -  23,001
    

377,216  342,481  
 

ة رھونمعلى صكوك ألف دینار بحریني)  174,353: 2018ألف دینار بحریني ( 151,705مبلغ  السیادیة صكوكالتشمل 
 ألف دینار بحریني). 138,578: 2018ألف دینار بحریني ( 128,408مقابل تمویل مرابحة ألجل بمبلغ 

 
 المؤسسات المالیة منإیداعات لدى المؤسسات المالیة وإیداعات   4

 .من وإلى مؤسسات مالیة، في ھیئة عقود مرابحة ووكالةبین البنوك، تمثل ھذه إیداعات قصیرة األجل 
 

 
 یونیو 30

2019 
 دیسمبر 31 

2018 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

    إیداعات لدى المؤسسات المالیة
 57,734  79,897 موجودات الوكالة

 82,571  60,488 موجودات مرابحات السلع
 )1(  (43) مخصص الخسائر االئتمانیة

    
 140,342  140,304 
 

    إیداعات من المؤسسات المالیة
 106,441  107,550 مطلوبات الوكالة

 37,684  36,297 دولیة سلعمرابحة 
    

 143,847  144,125 
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 موجودات التمویل 5
 
 2019 یونیو 30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 مجموعال  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 152,822  6,464  10,621  135,737 تمویل مرابحة
 473,680  33,611  32,657  407,412 تمویل مضاربة
 25,597  495  -  25,102 تمویل مشاركة
 3,443  199  75  3,169 بطاقات ائتمان

 655,542  40,769  43,353  571,420 موجودات التمویلمجموع 
 (19,458)  (10,479)  (4,284)  (4,695) )7(إیضاح  مخصص للخسائر االئتمانیة

        
 566,725  39,069  30,290  636,084 
 
 
 2018دیسمبر  31 
   المرحلة الثالثة:  الثانیة:المرحلة   المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 مجموعال  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  دینارألف   ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 181,263  15,938  15,994  149,331 تمویل مرابحة
 385,913  34,986  36,287  314,640 تمویل مضاربة
 24,828  469  92  24,267 تمویل مشاركة
 3,467  67  116  3,284 بطاقات ائتمان

 595,471  51,460  52,489  491,522 موجودات التمویلمجموع 
 )26,566(  )19,022(  )4,093(  )3,451( )7(إیضاح  مخصص للخسائر االئتمانیة

        
 488,071  48,396  32,438  568,905 
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 ةیالتمویل اتیجاراإل موجودات 6
 
  2019 یونیو 30 
   الثالثة:المرحلة   المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 300,704  16,125  12,208  272,371 ةالتمویلی اتموجودات اإلیجار
 (4,776)  (4,170)  (164)  (442) مخصص للخسائر االئتمانیة

        
 271,929  12,044  11,955  295,928 
 
 
 2018دیسمبر  31 
   المرحلة الثالثة:  الثانیة:المرحلة   المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  دینارألف   ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 263,373  15,290  23,694  224,389 موجودات اإلیجارات التمویلیة
 )6,481(  )3,754(  )1,210(  )1,517( مخصص للخسائر االئتمانیة

        
 222,872  22,484  11,536  256,892 
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 الحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمة 7
، ةالتمویلی اتوموجودات اإلیجاررصید المخصص للخسائر االئتمانیة في الجدول أدناه یشمل جمیع الموجودات المالیة، 

 والتعرضات غیر المدرجة في المیزانیة العمومیة.
 

  2019 یونیو 30 
   المرحلة الثالثة:  الثانیة:المرحلة   المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  دینارألف   ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 39,409  28,453  5,385  5,571 الرصید في بدایة الفترة
        التغیرات الناتجة من الذمم المدینة 

        المحتسبة في الرصید االفتتاحي التي تم:
 -       الخسائرللمرحلة األولى:  تحویلھا -

   (335)  (1,256)  1,591 المتوقعة إلثني عشر شھراً االئتمانیة 
        الخسائر للمرحلة الثانیة: تحویلھا -

        لیست -الحیاة  االئتمانیة المتوقعة لمدى
 -  (87)  315  (228) منخفضة القیمة

        الخسائر للمرحلة الثالثة: تحویلھا -
        منخفضة   -الحیاة  االئتمانیة المتوقعة لمدى

 -  392  (387)  (5) القیمة
 4,473  2,903  1,140  430 صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

 (3,242)  (745)  (726)  (1,771) بشط /استردادات 
        

 1,231  2,128  (914)  17 مخصص للخسائر االئتمانیة
         تسویاتتسویات صرف العمالت األجنبیة و

 (61)  (59)  -  (2) أخرى
 (10,572)  (10,572)  -  - مبالغ مشطوبة خالل الفترة

 107  107  -  - إلغاء عند التوحید
 30,114  20,057  4,471  5,586 الرصید كما في نھایة الفترة

 
 2019 یونیو 30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

        مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 13  -  -  13 المركزي

 40  -  -  40 صكوك سیادیة
 43  -  -  43 إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 6  -  -  6 صكوك الشركات
 19,458  10,479  4,284  4,695 موجودات التمویالت 

 4,776  4,170  164  442 موجودات اإلیجارات التمویلیة
        قروض وسلفیات للعمالء

 2,586  2,544  1  41 موجودات قید التحویل  -
 2,226  2,183  -  43 ذمم مدینة أخرى

 966  681  22  263 التزامات تمویلیة وعقود ضمانات مالیة
 5,586  4,471  20,057  30,114 
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 (یتبع) الحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمة 7
 

  2018یونیو  30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  القیمةمنخفضة    
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

        الرصید في بدایة الفترة
 81,109  53,308  16,052  11,749 التغیرات الناتجة من الذمم المدینة 

        المحتسبة في الرصید االفتتاحي التي تم:
        تحویلھا للمرحلة األولى: الخسائر -

 -  )605(  )318(  923 االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً 
        تحویلھا للمرحلة الثانیة: الخسائر -

        لیست -االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
 -  )1,193(  1,394  )201( منخفضة القیمة

        الخسائرتحویلھا للمرحلة الثالثة:  -
        منخفضة   -االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 

 -  15,500  )15,220(  )280( القیمة
 14,341  14,210  1,284  )1,153( صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

 )4,373(  )3,853(  )198(  )322( استردادات / شطب
        

 9,968  24,059  )13,058(  )1,033( مخصص للخسائر االئتمانیة
        تسویات صرف العمالت األجنبیة وتسویات 

 )159(  )159(  -  - أخرى
 )4,702(  )4,702(  -  - مبالغ مشطوبة خالل الفترة
 86,216  72,506  2,994  10,716 الرصید كما في نھایة الفترة

 
 2018یونیو  30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة   
 دینار ألف  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 2  -  -  2 إیداعات لدى مؤسسات مالیة
 1  -  -  1 صكوك الشركات

 72,468  61,744  1,738  8,986 موجودات التمویالت 
 5,837  3,370  1,176  1,291 التمویلیةیجارات اإلموجودات 

        قروض وسلفیات للعمالء
 4,380  4,333  26  21 موجودات قید التحویل  -

 2,635  2,571  -  64 ذمم مدینة أخرى
        التزامات تمویلیة وعقود ضمانات 

 893  488  54  351 مالیة
 86,216  72,506  2,994  10,716 الرصید كما في نھایة الفترة
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 (یتبع) انخفاض القیمةالحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانیة /  7
 

 وأخرى حقوق الملكیة أسھم في ستثماراتلالانخفاض القیمة مخصص الحركة في   7.1
 

 یونیو 30
2018 

 یونیو 30 
2019  

 ألف
 دینار بحریني

 ألف 
  دینار بحریني

    
 الرصید في بدایة الفترة 3,130  3,251

 انخفاض القیمة خالل الفترة 79  -
 ناتج من استردادات مخصصعكس  -  )121(
    

 الرصید كما في نھایة الفترة 3,209  3,130
 
 

 استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 8
بالقیمة العادلة من خالل  وتصنف، تتكون االستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة من استثمارات في أوراق حقوق ملكیة

 خالل الربح أو الخسارة.حقوق الملكیة أو بالقیمة العادلة من 
 

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

 العادلة تراتبیة القیمة 
 

 ومطلوبات مماثلة.:  أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات 1المستوى 
 

بصورة مباشرة أو غیر  قابلة للرصدأخرى یكون للمدخالت أثر جوھري على القیمة العادلة المسجلة ال تقنیات: 2المستوى 
 مباشرة.

 
 .للرصدابلة قالتستخدم المدخالت التي لھا اثر جوھري على القیمة العادلة لیست مستندة على معلومات السوق  تقنیات: 3المستوى 

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

 الموحد:
  

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2019 یونیو 30
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 

        العادلة موجودات مالیة بالقیمة
 106,923  97,236  6,109  3,578 الربح أو الخسارةمن خالل 

        العادلة القیمةبموجودات مالیة 
 1,605  1,605  -  - الملكیةمن خالل حقوق 

 3,578  6,109  98,841  108,528 
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 (یتبع) المتاجرةاستثمارات محتفظ بھا لغرض غیر  8
 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2018دیسمبر  31
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 

        موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 105,850  96,992  5,282  3,576 من خالل الربح أو الخسارة

        مالیة بالقیمة العادلةموجودات 
 1,658  1,658  -  - من خالل حقوق الملكیة

 3,576  5,282  98,650  107,508 
 

 لم یكن ھناك أي تحویل بین المستویات. ،الفترةخالل 
 

%) في شركة منارة للتطویر ش.م.ب (مقفلة)، وھي شركة تأسست في البحرین 40: 2018% (40تملك المجموعة حصة تبلغ 
وتزاول نشاط تطویر العقارات. یتم قیاس االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام إعفاء نطاق القیمة 

 ).24العادلة لمعیار المحاسبة المالي رقم (
 

لقیمة تراتبیة اي ف 3الستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة المصنفة ضمن المستوى القیمة العادلة لفي  فیما یلي الحركة
 العادلة:

 

 

قیاس القیمة العادلة باستخدام مدخالت ذات 
 تأثیر جوھري غیر قابلة للرصد

 3ضمن المستوى  

 
 ویونی 30

2019  
 دیسمبر 31

2018 

 
 ألف 

  دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    
    

 99,861  98,650 ینایر 1في 
 )1,641(  244 تغیرات القیمة العادلة

 )48(  - استبعادات خالل الفترة   
 )274(  (53) خالل الفترة   استحقاقات

 752  - خالل الفترة   إضافات
    

 98,650  98,841 في نھایة الفترة
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 موجودات أخرى  9
 

 یونیو 30 
2019 

 دیسمبر 31 
2018 

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

    التحویل (أ)موجودات قید 
 11,680  9,111 العمالء یاتقروض وسلف

    بالقیمة العادلة من –استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 
 1,041  965 (ب)  الملكیةخالل حقوق 

 1,229  2,664 دین  -استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 
 12,740  13,950 

 10,136  10,291  ذمم مدینة أخرى وسلفیات
ً مدفوعات مقدم  1,314  1,176 ا
 20,112  22,928 (ج) مباني ومعدات

    
 47,135  45,512 

 
 

أي بنك بي إم إیھ إس بي إس و علىستحواذ اال(أ) تمثل ھذه موجودات ال تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ناتجة من 
 الموجوداتأي دخل مستمد من ھذه  (سابقاً البنك البحریني السعودي).البنك البحریني السعودي ش.م.ب. وش.م.ب. (مقفلة) 

عة ضالخایتم تخصیصھ إلى بند األعمال الخیریة الدائنة، وبالتالي ال یتم احتسابھ في بیان الدخل الموحد المختصر. خالل الفترة 
ألف دینار بحریني ضمن حساب  141الغة ، تم تسجیل اإلیرادات التي ال تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة والبللمراجعة

 ).   11األعمال الخیریة الدائنة، ضمن بند "ذمم دائنة ومصروفات مستحقة" في إیضاح رقم (
 

لقیمة تراتبیة افي  3المذكورة أعاله ضمن المستوى الملكیة من خالل حقوق ستثمارات بالقیمة العادلة اال(ب) تم تصنیف 
 :الملكیة من خالل حقوق ستثمارات بالقیمة العادلةاال. فیما یلي التغیرات في العادلة

 

 

 قیاس القیمة العادلة باستخدام مدخالت
 ذات تأثیر جوھري غیر قابلة للرصد

 3ضمن المستوى  

 

 
 یونیو 30

2019 

  
 دیسمبر 31

2018 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

 1,359  1,041 ینایر 1في 
 119  - استردادات

 )144(  -    استبعادات خالل الفترة 
 )293(  - تغیرات القیمة العادلة

 -  3 خالل الفترة   إضافات
 -  (79) تخفیض خالل الفترة

    
 1,041  965 في نھایة الفترة

 
متمثلة في عقارات ومعدات دینار بحریني)  18,317: 2018ألف دینار بحریني ( 20,786تحتوي ھذه على مبلغ ) ج(

 وآالت شركة تابعة.
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 موجودات أخرى (یتبع) 9
 

 موجودات قید التحویل –قروض وسلفیات للعمالء 
 

  2019 یونیو 30 
   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 
        

 11,592  9,368  361  1,863 قروض وسلفیات للعمالء
 (2,586)  (2,544)  (1)  (41) مخصص للخسائر االئتمانیة

        
 1,822  360  6,824  9,006 

 
 

  2018دیسمبر  31 
   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 
        

 14,794  11,625  932  2,237 قروض وسلفیات للعمالء
 )3,235(  )3,182(  )26(  )27( مخصص للخسائر االئتمانیة

        
 2,210  906  8,443  11,559 
 
 

 إیداعات من العمالء  10
. محددةمستحقة الدفع بتواریخ استحقاق ) ةتولدم أرباح(رأس مال وكالة وأموال في صورة عقود وكالة إیداعات من العمالء تمثل 

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



 البحرین ش.م.ب-مصرف السالم
 إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 

 (مراجعة) 2019یونیو  30
 

16 

 مطلوبات أخرى  11
 

 
 یونیو 30

2019 
 دیسمبر 31 

2018 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

 30,401  28,667 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 
 6,005  5,742 مستحقة الدفعأرباح أسھم 

 3,513  - ذمم دائنة تتعلق باالستثمارات
 60  60 ذمم مشاریع دائنة

 6,020  5,488 مطلوبات قید التحویل
 1,161  1,395 منافع نھایة الخدمة ومستحقات أخرى تتعلق بالموظفین

 1,133  965 االئتمانیة المتعلقة بااللتزامات التمویلیة وعقود الضمانات المالیةمخصص للخسائر 
    
 42,317  48,293 
 
 

 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار  12
 

 
 یونیو 30

2019 
 دیسمبر 31 

2018 

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
    

 62,770  73,222 حسابات التوفیر
 21,948  6,331 حسابات ھامش

 15,043  13,184 حسابات تحت الطلب
    
 92,737  99,761 
 
 

 إیرادات أخرى 13
: 2018( ألف دینار بحریني 2,118تتكون اإلیرادات األخرى بصورة رئیسیة من استردادات من موجودات التمویل بمبلغ 

 . واستردادات قانونیةلھا بالكامل  عمل مخصص تم شطبھا سابقاً أو والتي ألف دینار بحریني) 6,546
 
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة   14
 ،واإلدارة العلیا وأفراد عائالتھم المقربین ،وأعضاء مجلس إدارة البنك ،العالقة من المساھمین الرئیسین وياألطراف ذ یتكون

والشركات المملوكة لھم أو المدارة من قبلھم وكذلك الشركات الحلیفة ذات العالقة مع البنك بحكم الملكیة المشتركة أو أعضاء 
 .، وبموافقة مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة. یتم إجراء المعامالت مع تلك األطراف بشروط تجاریة
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 (یتبع)معامالت مع األطراف ذات العالقة   14
 

 :2018 دیسمبر 31و 2019 یونیو 30كما في  ةالعالق المتعلقة باألطراف ذويفیما یلي األرصدة 
 
  2019 یونیو 30 

 

 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
 66 - - 66 - المركزي

 3,406 - 3,406 - - صكوك الشركات
 26,801 1,187 15,612 6 9,996 موجودات التمویل

      استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر
 93,025 - 2,344 - 90,681 المتاجرة

 17,038 - - - 17,038 استثمارات في شركات زمیلة
 2,938 - - - 2,938 موجودات أخرى

      
      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

      االستثمار:
 5,094 - - 5,094 - مؤسسات مالیةإیداعات من 

 60,181 1,616 11,442 46,477 646 إیداعات من العمالء
 5,613 180 2,280 1,428 1,725 للعمالءحسابات جاریة 

 1,459 1,117 193 149 - حقوق حاملي حسابات االستثمار 
 7 7 - - - مطلوبات أخرى

      
 630 - 101 529 - التزامات وارتباطات محتملة 
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 (یتبع)معامالت مع األطراف ذات العالقة   14
 

 2018دیسمبر  31 

 

 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:
      لدى البنوك والمصرفنقد وأرصدة 

 9,471 - - 9,471 - المركزي
 3,393 - 3,393 - - صكوك الشركات
 27,505 1,009 16,319 9 10,168 موجودات التمویل

      استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر
 91,574 - 2,297 - 89,277 المتاجرة

 15,972 - - - 15,972 استثمارات في شركات زمیلة
 3,204 - - - 3,204 أخرىموجودات 

      
      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

      االستثمار:
 5,658 - - 5,658 - مؤسسات مالیةإیداعات من 

 53,153 2,465 12,382 37,448 858 إیداعات من العمالء
 5,494 318 1,417 3,135 624 للعمالءحسابات جاریة 

 223 199 24 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 
 4 4 - - - مطلوبات أخرى

      
 601 - 100 501 - التزامات ورتباطات محتملة ا

 
 :الموحد المختصر لدخلبیان االعالقة والمتضمنة في  ويوالمصروفات المتعلقة باألطراف ذ اتیرادفیما یلي اإل

 
 2019 یونیو 30 

 

 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:
 890 9 547 21 313 دخل من موجودات التمویالت 

 1,221 - (155) - 1,376 دخل من االستثمارات
      حصة المجموعة من أرباح 

 1,115 - - - 1,115 الشركات الزمیلة
      

      المصروفات:
      ربح على إیداعات من

 64 - - 64 - مالیةالمؤسسات ال
 1,153 37 247 857 12 ربح على إیداعات من العمالء

      حصة حاملي حسابات 
 2 - - 2 - االستثمار من األرباح

 534 - 534 - - مصروفات تشغیلیة أخرى
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة (یتبع)  14

 
  2018 یونیو 30 

 

 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:
 461 9 256 14 182 دخل من موجودات التمویالت 

 491 - - - 491 دخل من االستثمارات
      حصة المجموعة من أرباح 

 559 - - - 559 الشركات الزمیلة
      

      المصروفات:
      منربح على إیداعات 
 36 - - 36 - المؤسسات المالیة

 425 25 2 382 16 ربح على إیداعات من العمالء
 409 - 409 - - مصروفات تشغیلیة أخرى

 1,910 - - - 1,910 لخسائر االئتمانیةامخصص 
 
 

 ارتباطات والتزامات محتملة   15
 

 یونیو 30 
2019 

 دیسمبر 31 
2018 

 ألف  
 دینار بحریني

 ألف  
 بحرینيدینار 

    التزامات محتملة نیابةً عن العمالء
 21,523  22,561 ضمانات
 13,781  5,668 اعتمادخطابات 

 2,195  1,472 خطابات قبول
    
 
 

29,701  37,499 
    ارتباطات غیر قابلة للنقض غیر مستخدمة     

 52,122  58,507 ارتباطات تمویلیة غیر مستخدمة 
 9,262  10,150 ارتباطات غیر ممولة غیر مستخدمة 

    

 68,657  61,384 
 22,730  2,195 المبلغ اإلسمي –عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة     
 

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

 
أو تحكمھا بنود خاصة إلنھائھا. وحیث أن االرتباطات قد تنتھي دون تنفیذھا، فإن  ،رتباطات عادةً تواریخ انتھاء محددةلالإن 

 النقدیة المستقبلیة. تمتطلباالبالضرورة مجموع مبالغ العقود ال تمثل 
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 ارتباطات والتزامات محتملة (یتبع)  15

 
 المجموعة كمستأجر –ارتباطات عقود التأجیر التشغیلیة 

د التأجیر المستقبلیة بموجب ودخلت المجموعة في مختلف عقود التأجیر التشغیلیة لمبانیھا. فیما یلي الحد األدنى لمدفوعات عق
 لإللغاء:عقود التأجیر غیر القابلة 

 
 یونیو 30 

2019 
 دیسمبر 31 

2018 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني
    

 1,275  1,192 خالل سنة واحدة
 1,740  1,073 بعد سنة ولكن لیست أكثر من خمس سنوات

    
 2,265  3,015 
 
 

 معلومات قطاعات األعمال  16
 

 معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة 
 ة قطاعات أعمال رئیسیة:ثالثألغراض إداریة تم توزیع أنشطة المجموعة إلى 

 
ً بإدارة الحسابات االستثماریة المشاركة في األرباح المتوافقة مع مبادئ الشریعة  - الخدمات المصرفیة  یقوم أساسا

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

 وإدارة الثروات.  ،والخدمات المصرفیة الخاصة ،الخدمات المصرفیة لألفرادو
 

لمتاجرة خدمات اوأساساً بتقدیم خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشریعة اإلسالمیة، یقوم  - نة الخزی
 متضمنة مرابحات السلع قصیرة األجل.  والخزینة،

 
ً بإدارة المحافظ المملوكة من قبل یقوم  - االستثمارات بخدمة العمالء بتقدیم منتجات یقوم و ،المجموعةأساسا

 وتقدیم استثمارات بدیلة. ،وإدارة الصنادیق ،استثماریة
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 معلومات قطاعات األعمال (تتمة)  16

 
المجمع، الذي یقارب تكلفة  المعدل. تستند رسوم التحویل على داخلیة مخصصة ومحددةتتم المعامالت بین القطاعات بأسعار 

 األموال. 
 
 :2019 یونیو 30یما یلي معلومات قطاعات األعمال للفترة المنتھیة في ف
 
  2019 یونیو 30 

 
 الخدمات

 المجموع غیر مخصصة اإلستثمارات نةیالخز المصرفیة 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
      

 27,172 - 2,465 7,725 16,982 الدخل التشغیلي 
      

 12,222 - 218 5,694 6,310 نتیجة القطاع 
            

 1,836,346 1,786 210,840 646,085 977,635 موجودات القطاع 

      حسب الملكیة المطلوبات وحقوق
 1,836,346 315,047 1,575 395,774 1,123,950 القطاع

 
 ي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفیة.بي إم آالناتجة من استحواذ  ةتم تخصیص الشھر

 
 

  2018 یونیو 30 

 
 الخدمات

 المجموع غیر مخصصة اإلستثمارات نةیالخز المصرفیة 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
      

 31,474 1,398 1,202 7,979 20,895 الدخل التشغیلي 
      

 9,420 736 (2,608) 7,905 3,387 نتیجة القطاع 
 
 

 :(مدققة) 2018دیسمبر  31فیما یلي معلومات قطاعات األعمال للسنة المنتھیة في 
 
      

 1,710,310 1,482 212,148 654,908 841,772 موجودات القطاع 
      

 1,710,310 310,629 11,827 419,406 968,448 مطلوبات وحقوق الملكیة حسب القطاع
 

 ي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفیة.بي إم آتم تخصیص الشھرة الناتجة من استحواذ 
 
 

 معلومات قطاعات األعمال الثانویة
وتتكبد كافة مصروفاتھا  ،وتحقق كافة إیراداتھا التشغیلیة ،الخلیجيتعمل المجموعة بشكل أساسي في دول مجلس التعاون 

 .الخلیجي دول مجلس التعاون فيالتشغیلیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب-مصرف السالم
 إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 

 (مراجعة) 2019یونیو  30
 

22 

 

 للموجودات المالیة القیمة العادلة  17
 

 دیسمبر 31  یونیو 30 
 2019  2018 
 دینار بحریني ألف  دینار بحریني ألف 
 القیمة العادلة القیمة الدفتریة  القیمة العادلة القیمة الدفتریة 
      

 349,087 354,215  351,926 342,481 صكوك سیادیة
 9,390 9,222  9,873 9,517 صكوك الشركات

 
  .2018دیسمبر  31، و2019یونیو  30، كما في ال یتوقع أن تختلف القیم العادلة للموجودات المالیة األخرى عن قیمھا الدفتریة

 
 

 أرقام المقارنة  18
تؤثر على صافي ربح  لمتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض الفترة الحالیة. إن إعادة التصنیفات ھذه 

 ة مسبقاً.علنللمجموعة المالملكیة حقوق مجموع  مجموع الموجودات أو مجموع المطلوبات أو الفترة أو


	عقارات استثمارية
	عقارات للتطوير

