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 مقدمة  .1
،  في مملكة البحرين 3بازل   يةمشترك لتنفيذ اتفاقطار إكبدأ سريان متطلبات مصرف البحرين المركزي، التي تعمل 

 . 2015يناير   1بتاريخ 
 

 : ثة دعائمعلى ثالتقوم اتفاقية بازل  
  الموزونة   الموجودات   احتساب   قواعد   حدد تو  التنظيمي،  المال   رأس  مالءة   نسبة   احتساب   سس أ  صف تو  1 الدعامة •

  المال   رأس  قاعدة اشتقاق    الى  باالضافة   التشغيل،  ومخاطر  السوق  مخاطرو  االئتمان   لمخاطر   ( RWAs)   مخاطرلل

  مجموعأساس أنها نسبة رأس المال التنظيمي للبنك إلى  على المال رأس مالءة نسبة احتساب  يتمو . نظيميالت

 . مخاطرلل الموزونة  الموجودات 

رأس المال الخاصة    مالءةوللمؤسسات المالية  إدارة المخاطر    طارإلشرافية  اإلالمراجعة  تعلق بعملية  ت و  2الدعامة   •

 بها.  

  سياساتهعن  وكميا   معلومات مفصلة نوعيا  نشر  المصرفيتطلب من و انضباط السوق، ب تعلقت و 3الدعامة   •

 . وعملية المراجعة االشرافيةولين  األالدعامتين الستكمال   وطرق المعالجات   المخاطر ومالءة رأس المالدارة إل

 

المدرجة في البيانات المالية الموحدة والتي يتم  االفصاحات الواردة في هذه الوثيقة هي إضافة إلى  االفصاحات  إن

ووفق ا   سالميةإلالإعدادها وفق ا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

الئحة قواعد  ووالمؤسسات المالية البحرين المركزي  مصرفقانون لقانون الشركات التجارية في البحرين و

 ( وتوجيهات مصرف البحرين المركزي ذات الصلة. 2)المجلد مصرف البحرين المركزي  جراءات إو

 

 والوضع الماليداء األ .2

بما  وفق ا لمبادئ الشريعة اإلسالمية  . ويمارس المصرف نشاطاته  في مملكة البحرين   2006يناير    19تأسس البنك في  

األسهم العادية للبنك  إن . التنظيمية للبنوك اإلسالمية التي حددها مصرف البحرين المركزيمتطلبات ال يتطابق مع 

عمل بموجب ترخيص الخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد يو ،وسوق دبي المالي بورصة البحرينفي مدرجة 

 الصادر عن مصرف البحرين المركزي. 

ة  وهي شرك ،ش.م.ب )مقفلة( بي إم آي بنك في  %100 قدرها ، استحوذ البنك على حصة 2014مارس  30في 

الشرعية   اعتمدت هيئة الرقابة ، 2015شهر يناير  وفي، من خالل تبادل األسهم. مساهمة مقفلة في مملكة البحرين

ا من  الى بنك اسالمي    بي إم آي بنك تحول   مع مبادئ الشريعة اإلسالمية  وتصبح عملياته متفقة    2015يناير    1اعتبار 

ا من   . 2015يناير  1اعتبار 
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 ( تكملةالمالي ) وضعاألداء وال  .2
أبريل    17وفي    .  مصرف إلى ال  بي إم آي بنكنقل عمليات    لىع  بي إم آي بنكو  مساهم  وافق،  2016نوفمبر    29في  

تمت الموافقة على نقل األعمال من قبل مصرف البحرين المركزي والتي تم نشرها الحق ا في الجريدة الرسمية    2017

 وتحمل جميع التزاماته وفق ا لقيمها الدفترية.  بي إم آي بنكبنقل غالبية حقوق    مصرف قام الو.  2017أبريل    20بتاريخ  

"(، )المعروف  ASBSفي مصرف السالم سيشل المحدود )"  %70  قدرها  ، استحوذ البنك على حصة 2016خالل عام  

بموجب ترخيص  مصرف السالم سيشل المحدود ويعمل  "( وهو بنك خارجي في سيشيل. BMIO سابق ا باسم "

خارجي    مصرفيبموجب ترخيص  يعمل    BMIOوكان بنك  خارجي صادر عن مصرف سيشيل المركزي.    مصرفي

عمال  األ  ترخيص ممارسة  ASBS، تم منح 2016مايو  20من واعتبارا صادر عن مصرف سيشيل المركزي. 

تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية  و األنشطة المصرفية الخارجية والداخلية.  والذي يسمح له بممارسةصرفية  مال

 . لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ASBS ات جميع عملي فيما تم البدء بتحويلالمتعلقة بتخصيص األسهم 

  الموزونة الموجودات  اإلفصاح عن    ولغرض   CA-B.1.4مصرف البحرين المركزي  جراءات  إوالئحة قواعد  لوفق ا  و

  ت تعرضاال  رف البحرين المركزي لتجميع على موافقة من مص  مصرفرأس المال، حصل ال  مالءة   وحساب   المخاطر

ا ال تشكل  ASBSلـ الموزونة المخاطر  التعرضات صبحت أوبالتالي  ،ASBSالخاصة ببنك  الموزونة المخاطر جزء 

 . 3 بازل المتعلقة بـ  صاحفاإلمن جميع اإلفصاحات الواردة في وثيقة 

 ASB Biodieselوهي  ، أعادت المجموعة تقييم مشاركتها مع شركة زميلة وأصولها الخاضعة لإلدارة  2018خالل  

1  ("Biodiesel") تصنيع  تقوم ب و مقرها في هونغ كونغ يقع ، وهي شركة تأسست في جزر كايمان ولها عمليات

ا ، والديزل الحيوي    . Biodieselتمويل كبيرة لشركة   تعرضات كان لدى المجموعة أيض 

،  عن العمليات   الناجمة  تعرضاتها في    رات وعة ودعمها لألعمال وزيادة التغيالمشاركة المستمرة للمجم   على  واعتمادا  

الطرف   السيطرة على أنشطة الشركة ذات الصلة بصفتها  من تمكنت أن المجموعة قد ات ب تقييمفقد أوضحت ال

  بإسم  ويشار اليهما معا  )  التابعة  ها شركاتو ASB Biodiesel، قامت المجموعة بتوحيد وفق ا لذلكو. األساسي 

"Biodiesel Group ا من  ، وهو التاريخ الذي تم فيه االستحواذ. 2018سبتمبر  30"( اعتبار 

فروع في مملكة البحرين وفرع واحد في سيشيل   10من خالل  الرئيسية التابعة  ه المصرفية وشركت لمصرف يعمل ا

المصرف  تشمل أنشطة و ويقدم مجموعة كاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

ع  افقة مإدارة حسابات االستثمار في تقاسم األرباح، وتقديم عقود التمويل اإلسالمي، والتعامل في العقود المالية المتو

وكيل، وإدارة العقود المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وغيرها من   / أصيلأحكام الشريعة اإلسالمية ك

يشار  ، ومن قبل مصرف البحرين المركزياألنشطة المسموح بها بموجب الخدمات المصرفية اإلسالمية المنظمة 

 سم "المجموعة". إمع الشركات التابعة له ب مصرفإلى ال

رأس المال للمجموعة على أساس ثابت حيثما ينطبق    لمالءةتم إعداد البيانات المالية الموحدة واإلفصاحات التنظيمية  

 ذلك.
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 ( تكملةالمالي ) وضعاألداء وال  .2
 

                                                                                                                                            (PD 1.3.9 a,b,c) : المؤشرات المالية الرئيسية 2.1الجدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (باألف الدنانير البحرينية)
  2020 ديسمبر 2019 ديسمبر 2018ديسمبر  2017ديسمبر  2016ديسمبر  2015 ديسمبر

 دخل التشغيل جمالي إ 57,420 53,527 56,719 62,190 63,000 58,898

 الربح الصافي   9,118 21,130 18,520 18,055 16,096 10,548

 مجموع الموجودات  2,261,353   2,042,803 1,710,310 1,589,228 1,681,293 1,656,643

 مجموع حقوق المساهمين   281,167 320,074 304,822 303,837 324,899 320,002
 النسب الرئيسية   2020 ديسمبر 2019 ديسمبر 2018ديسمبر  2017ديسمبر  2016ديسمبر  2015 ديسمبر

 العائد على كل سهم )فلس(  4.3 9.7 8.7 8.5 7.6 5.8

 العائد على متوسط الموجودات )%( 0.4 1.1 1.1 1.1 1.0 0.6

3.3 5.0 5.7 6.1 6.8 3.0 
متوسط حقوق المساهمين العائد على 

 )%( 
 )%( التشغيل  دخل  صافي لىإ التكلفة 52.3 55.6 48.9 39.0 41.4 44.7

 )%(   األسهم أرباحمدفوعات  نسبة 126.4 83.9 81.0 83.0 66.5 86.2

 )%(  األسهمحصيلة أرباح  نسبة 6.8 8.0 7.0 6.1 4.2 5.4

3.3 2.7 3.2 2.9 2.7 3.4 
على الموجودات  هامش صافي الربح 

 اإلسالمية )%( 
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 ( تكملةالمالي ) وضعاألداء وال  .2

 ( البحرينية  بآالف الدنانير)                                                                                                الملخص المالي  2.2جدول  
 

 . 31نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  2019* تم تعديل أرقام السنة المنتهية 

 

 المالي الموحد المركز  2020 ديسمبر 2019 ديسمبر 2018ديسمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015ديسمبر

 نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي  288,266 219,456 82,587 66,351 131,990 152,572

 صكوك سيادية  393,108 345,305 354,215 363,569 358,269 350,474

 إيداعات لدى المؤسسات المالية   37,965 114,803 163,305 141,225 182,452 103,345

 صكوك الشركات  16,395 22,162 9,222 10,419 28,934 50,472

 موجودات التمويالت   814,449 685,756 568,905 532,535 478,798 491,353

  موجودات اإليجارات التمويلية 469,363 389,742 256,892 213,238 188,485 155,217

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 98,034 108,991 107,508 111,325 122,073 123,514

 عقارات استثمارية  67,586 72,774 74,261 66,782 51,863 68,786

 عقارات للتطوير  2,943 2,943 6,290 6,448 17,781 49,021

 استثمار في شركات زميلة  12,036 10,640 15,972 16,835 10,561 9,994

 موجودات أخرى  35,237 44,260 45,182 34,530 64,276 75,924

 الشهرة  25,971 25,971 25,971 25,971 25,971 25,971

 المصنفة كمحتفظ بها للبيعالموجودات  - - - - 19,840 -

   من المؤسسات المالية  إيداعات 116,883 211,459 144,125 154,765 132,032 120,795

 العمالء  إيداعات - - 705,924 602,784 723,439 842,570

 الحسابات الجارية للزبائن 363,970 289,456 251,842 283,886 279,609 224,366

 تمويل مرابحة ألجل  221,671 145,590 155,543 79,986 91,837 35,986

 مطلوبات أخرى  52,282 41,481 48,293 45,089 49,260 50,573

 علقة بأصول مصنفة كمحتفظ بها للبيعمت  مطلوبات  - - - - 11,421 -

 *  حسابات اإلستثمار  حقوق ملكية حاملي 1,225,380 1,034,743 99,761 118,881 68,796 62,351

 مالية  مؤسسات  من  وكالة عقود: منها 264,784 210,887 - - - -

 العمالء من ومضاربة  وكالة عقود: منها 960,596 823,856 - - - -

 رأس المال  2020ديسمبر 2019ديسمبر 2018ديسمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015ديسمبر
  )%(رأس المال   مالءة 26.5 21.2 20.6 21.4 21.6 20.1

 )%(   موجودات / إجمالي ال الملكية  حقوق  12.4 15.7 17.8 19.1 19.3 19.3

3.5x 3.3x 3.3x 3.5x 3.5x x4.7  / حقوق الملكية )مرات( إجمالي ودائع العمالء 
 خرى األنسب الالسيولة و 2020ديسمبر 2019ديسمبر 2018ديسمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015ديسمبر

  )%(  موجوداتعقود التمويل اإلسالمي / إجمالي ال  56.8 52.6 48.3 46.9 39.7 39.0

  )%(  موجوداتاالستثمارات / إجمالي ال 26.1 27.6 33.2 36.2 36.2 39.4

   )%( موجودات / إجمالي ال  السائلة الموجودات 19.8 24.4 24.9 28.9 31.0 36.6

السائلة / ودائع حساب االستثمار  الموجودات 28.2 37.6 121.1 114.2 149.6 211.5
 الجاري وغير المقيد )%( 

 موجودات )%( ودائع العمالء / إجمالي ال 58.6 54.5 61.8 63.3 63.8 68.2

6.2 10.9 8.9 9.5 5.6 1.7 
من البنوك والمؤسسات المالية / إجمالي   اتمستحق

 موجودات )%( ال

 كبين البنو المطلوبات بين البنوك /  الموجودات 32.5 54.3 113.3 91.3 138.2 85.6

 )%(  عقود التمويل اإلسالمي / ودائع العمالء 80.8 81.2 78.1 74.2 62.3 57.3

 الموظفين عدد  363 355 341 322 333 368
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 هيكلة المجموعة ورأس المال .3

 المجموعة هيكل  3.1

 

  ـ بيشار إليها مجتمعة ووشركاته التابعة ) مصرف لسنة على البيانات المالية للتشتمل البيانات المالية الموحدة ل
 "المجموعة"(. 

 
ألغراض مالءمة رأس المال على   تهاملمعاو 2020ديسمبر  31الرئيسية كما في والزميلة كانت الشركات التابعة 

 النحو التالي: 
 

مالءة   نموذجحسب   منشأةتصنيف ال المعاملة البنكية 
 (CA)رأس المال 

 

 التابعة اتشركال  

  وزونة الم موجوداتتجميع ال
المعتمدة من قبل  ومخاطر لل

مصرف البحرين المركزي في  
 2016يونيو  28

 سيشل  السالم  مصرف  تابعة  مصرفية شركة 

 وزن مخاطر التعرض لالستثمار 
 

 ة تجاري  منشأة
 

 .م.م ذ  االستثمارية للعقارات  القدم كناز

 .م.م ذ االستثمارية للعقارات الهملة كناز
 .م.م ذ االستثمارية للعقارات المحرق  واحات 

ASB   1بايوديزل 

 الزميلة  الشركات   

 وزن مخاطر التعرض لالستثمار 
 

 ة مالي  منشأة
 الجزائر السالم  مصرف 

 بنك الخليج االفريقي 

 وزن مخاطر التعرض لالستثمار 

 .م.م ذ شركة المنارة للتطوير  

 .م.م ذ  العقارية اس . ان شركة  

 .م.م ذ  لالستثمار دراري شركة  ة تجاري  منشأة
 .م.م ذ االستثمارية للعقارات  الصفوة  برج شركة  

 REIT جلوبال شركة السالم   

 

 رأس المال هيكل  3.2

  1األسهم العادية لرأس المال من الفئة ألف دينار بحريني من  287,455 وقدره إجمالي رأس مال المجموعة  يتألف 
(“CET1”)  1رأس المال اإلضافي من الفئة و (“AT1”)  2رأس المال من الفئة و  (“T2”)  الموضح بالتفصيل في

 (PD 1.3.11الجدول التالي: )
 

  ويتكون من ، 2020ديسمبر  31ألف دينار بحريني في  230,450والمدفوع للمجموعة  صادررأس المال الوكان 

 ( PD 1.3.11دينار بحريني لكل سهم. ) 0.100ألف سهم بقيمة  2,304,500

 
 األنشطة الحالية والمستقبلية للمجموعة.  يغطي أن هيكل رأس المال الحالي  بتعتقد اإلدارة و
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 . المجموعة وهيكلة رأس المال )تكملة( 3
 

 هيكل رأس المال )تكملة(  3.2
 

 (PD 1.3.12, 13, 14, 15, 16) مصرفرأس مال ال  تفاصيل قاعدة  3.1جدول 
( بآالف الدنانير البحرينية )  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  س المال أر
 من
 2الفئة 

 

  س المال أر
 اإلضافي من 

 1الفئة 
 

األسهم العادية  
لرأس المال من  

 1الفئة 
 

 

 والمدفوعة بالكامل صادرة الالعادية األسهم  230,450  

 الخزينة سهم أ ( 7,530)  

 احتياطي قانوني  21,778  

 السهم  عالوة إصدار  12,209  

 ستبقاةالم رباحاأل ( 3,496)  

 الحالية ة رحلي الم المتراكمة صافي الدخل / الخسائر  6,633  

 ة للبيعوفرالمالية المت  دوات األرباح والخسائر غير المحققة من األ 9,844  

 لعمالت األجنبية  ان تحويل ماألرباح والخسائر الناتجة  ( 3,784)  

 العادلة  بالقيمة األسهماألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقييم  11,430  

برأس مال األسهم  اإلقرار في الشركات المصرفية التابعة مع  مجموعة حقوق األقلية  121  
 1العادية المستوى 

 التنظيمية سوياتقبل الت  1  الفئة منالعادية لرأس المال   األسهم إجمالي  277,655  

 : ا  مطروح   

 الشهرة  ( 25,971)  

 التنظيمية أعاله  سويات بعد الت   1  من الفئةاألسهم العادية لرأس المال  إجمالي  251,684  

 الصادرة عن البنوك التابعة ألطراف ثالثة  األدوات   26  35

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -  موجوداتإعادة تقييم ال احتياطي  - 23,348

 مخصصات خسائر التمويل العامة   - 12,362

 2المال من الفئة  رأس و  1من الفئة ضافي اال مال الالمتاح من رأس  جمالي اإل  26 35,745

 1  الفئةمجموع    251,710 

 PD 1.3.20 a) ) إجمالي رأس المال    287,455
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 . المجموعة وهيكلة رأس المال )تكملة( 3
 

 هيكل رأس المال )تكملة(  3.2

 
 3.2جدول 

(بآالف الدنانير البحرينية)  
  للمخاطر  الموزونة  التعرضات 

 السوق
 

  االئتمان  التشغيلية 

 )تمويل ذاتي( للمخاطر الموزونة  اتالتعرض   813,463   96,666   250

 )حساب االستثمار غير المقيد(للمخاطر الموزونة التعرضات    170,292     -     -
 تجميع التعرضات الموزونة للمخاطر   5,226   534     -

 التجميع بعد للمخاطر الموزونة  ات التعرض    988,982   97,200   250

 مجموع التعرضات الموزونة للمخاطر     1,086,432
 

 

مجموع رأس  
 المال 

 

الفئة األولى  
 س المال أ لر

 

  العادية األسهم 
  من المال لرأس

1 الفئة   

 

  (PD 1.3.20 a) )نسبة مالءة رأس المال( النسبة المئوية لمجموع التعرضات الموزونة للمخاطر 23.17% 23.17% 26.46%

 (CCB)قبل  3مصرف البحرين المركزي بموجب اتفاقية بازل حكام ألالحد األدنى المطلوب  6.50% 8.00% 10.00%

 (CCBمعدل االحتفاظ برأس المال ) 2.50% 2.50% 2.50%

 (CCB)بعد  3ل مصرف البحرين المركزي بموجب اتفاقية باز ألحكامالحد األدنى المطلوب  9.00% 10.50% 12.50%

 

حيث   ذات أهميةكشركة تابعة  ASBS الصادر عن مصرف البحرين المركزي. لم يتم اعتبار 2لمجلد ا -مالءة رأس المال نموذج ل ا  محسوبة وفق*

   . من قاعدة رأس المال الموحدة للمجموعة  % 5التنظيمي أقل من   مالهاأن رأس

 

 نسب مالءة رأس المال . 4

األموال أو إعادة تخصيص رأس المال التنظيمي، وللمجموعة رأس مال  ال توجد أي عوائق تحول دون تحويل 
 ( PD 1.3.16و  PD 1.3.6.c) كاف لدعم األنشطة الحالية والمستقبلية للمجموعة 

 
 دارة رأس المال إ   4.1

 ( ICAAP) رأس المال مالءة الداخلية لتقييم العملية 

 
ن متابعة االستراتيجيات  المستوى األمثل لرأس المال لتمكينها متهدف إدارة رأس المال للمجموعة إلى الحفاظ على 

ا على الحد األدنى لمتطلبات  قيمة المساهمين على المدى الطويل  قدم التي ت النسب المحددة من الجهات  ، مع الحفاظ دائم 
 . 3من اتفاقية بازل  2مخاطر الدعامة و الرقابية 
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 نسب مالءة رأس المال )تكملة( . 4
 

 دارة رأس المال )تكملة( إ   4.1
 

 رأس المال: إلدارة ساسية  األالمبادئ تشمل 

 المساهمين والمودعين. ك  للخسائر غير المتوقعة لحماية أصحاب المصلحة  مانعككاف  مال  س  على رأ  المحافظة •
 زيادة العائد على رأس المال وتحقيق عائد مستدام أعلى من تكلفة رأس المال.  •

 
الهدف ورأس مال المجموعة باستخدام القواعد والنسب التي وضعها مصرف البحرين المركزي.  مالءةتتم مراقبة 

وقد  التأكد من التزامها بمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج.  هو الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة 
ديسمبر   31الخارج خالل السنة المنتهية في  جميع متطلبات رأس المال المفروضة من ب امتثلت المجموعة بالكامل 

2020. 
 

 رأس المال  مخصصو  لمخاطر لالموزونة الموجودات نبذة عن  .  5
  المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية  ج منهتبنت المجموعة المنهج الموحد لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق و

مخاطر االئتمان والسوق  ل  لمخاطرموزونة اس المال المتطلبات رأفيما يلي  و.  للجهات الرقابيةألغراض إعداد التقارير  
 .التشغيلية للمجموعةالمخاطر و
 

 مخاطر االئتمان 5.1

 (PD 1.3.21 a)  نموذجيةفئات التعرض لكل محفظة   تعريفأ. 

  االساسية المحفظة  معيارالتعرضات وفق ا ل وتصنفلدى المجموعة محفظة ائتمانية متنوعة ممولة وغير ممولة. 
والتي تغطي النهج الموحد لمخاطر    لمصرف البحرين المركزي   3في إطار اتفاقية بازل    ةالمذكور  لمالءة رأس المال 

 االئتمان. 
 

الموزونة   الموجودات  استخالص فيما يلي أوصاف فئات الطرف المقابل إلى جانب أوزان المخاطر المستخدمة في 
 :مخاطرلل
 

 سيادية  مطالبات .أ
مجلس التعاون الخليجي   لبحرين ودولل بالنسبة تتعلق بالتعرضات للحكومات وبنوكها المركزية. يتم وزن المخاطر  

حيث يتم تصنيف هذه   % 0وزن للمطالبات على جميع الجهات السيادية األخرى بنسبة  منح  يتمفيما  ،%0بنسبة 

، بخالف  لسياديةيتم تصنيف المخاطر على المطالبات اوتلك السيادة.  ب يلها بالعملة المحلية ذات الصلة  المطالبات وتمو
 تصنيفاتها االئتمانية. تلك المذكورة أعاله، بناء  على 

 
 (PSEs) مؤسسات القطاع العام  على ب. مطالبات

التي  جهات القطاع العام السيادية األخرى،   ، أماالقطاع العام في البحرين مؤسسات لمخاطر  %0وزن   خصيص تم ت

تعيين وزن  يتم فأنه الصلة، ة ذات بالعملة المحلي كوزن للمخاطر %0الجهات الرقابية المحلية نسبة  لها خصصت 

بخالف    مؤسسات القطاع العامتتم موازنة  ي.  من قبل مصرف البحرين المركزكما هو مخصص    %0المخاطر بنسبة  

 تلك المذكورة أعاله بناء  على تصنيفاتها االئتمانية. 
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 )تكملة(  المال  رأس ومخصص للمخاطر  الموزونة الموجودات عن نبذة .  5
 

 )تكملة( االئتمان مخاطر 5.1

 
 ج. مطالبات على البنوك 

لها من قبل وكاالت التصنيف الخارجية، ومع ذلك، مخصصة  على التصنيفات اليتم وزن المخاطر على البنوك بناء  
عندما تكون هذه المطالبات على    %20محلي ا بنسبة  ة  ؤسسالموزن للمطالبات قصيرة األجل على البنوك    حديد قد يتم ت 

ما بالدينار البحريني  أويتم تصنيف المطالبات وتمويلها  ،أو أقل استحقاق أصلي قدره ثالثة أشهر يخ البنوك ذات تار
 أو بالدوالر األمريكي. 

 
على البنوك   مخاطر المطالبات القياسية الموزونة من  أفضلواحدة فئة ب أوزان المخاطر التفضيلية التي تعد  وتحدد 

مقومة وممولة بالعملة المحلية   ،األجنبية المرخصة في البحرين ذات أجل استحقاق أصلي مدته ثالثة أشهر أو أقل 
قضائية  ال  لسلطات للبنوك المرخص لها في اقصيرة األجل  ويسمح بأوزان المخاطر التفضيلية للمطالبات    ذات الصلة. 

 . على البنوك التابعة لهقصيرة األجل أيضا بأوزان المخاطر التفضيلية  الرقابيةسمحت الجهة خرى فقط إذا األ
 
  جهة على وزن مخاطرة أقل من تلك المطبقة على المطالبات المتعلقة ب   مصنف مطالبة على بنك غير    ةلن تحصل أي و

في الديون الثانوية للبنوك واألوراق المالية   ة الكبير ات االستثمارعلى  وزن المخاطر  يتم تحديد و  . السيادية  التأسيس 
للبنك، ثم سيتم خصم    1  ألسهم العادية المستوىامن    %15واالستثمارات التي تتجاوز    %250المالية بنسبة    الهيئات و

 المبلغ الزائد من رأس مال البنك. 
 
 ، بما في ذلك شركات التأمين مطالبات على محفظة الشركات  د.

على أساس التصنيفات    بأنها ذات موزونة المخاطر   على محفظة الشركات بما في ذلك شركات التأمين   المطالبات تعتبر  
 . % 100يتم تحديد أوزان مخاطر مطالبات الشركات غير المصنفة بنسبة واالئتمانية.  

 
 مطالبات على محفظة التجزئة التنظيمية   .ـه

)باستثناء عقود   % 75 مخاطر موزونة نسبتها المشمولة في محفظة التجزئة التنظيمية  مطالبات التجزئة تخصص ل

مصرف  واجراءات (، إذا كانت تفي بالمعايير المذكورة في قواعد تي فات موعد استحقاقهاالتمويل اإلسالمي ال
 البحرين المركزي. 

  
 الرهون العقارية  و. 

  %35حد أدنى من المخاطر بنسبة لتجارية ال عقارات الو  ةسكنيال الرهونات ن على تخضع المطالبات المضمونة بره

 على التوالي.   %100و  % 75و 
 
 
 
 
 



 البحرين ش.م.ب  –مصرف السالم 

       اإلفصاحات - 3الدعامة  – 3بازل 

 2020ديسمبر  31

12 
 

 
 
 )تكملة(  المال  رأس ومخصص للمخاطر  الموزونة الموجودات عن نبذة .  5
 

 )تكملة( االئتمان مخاطر 5.1

 
 (PD 1.3.22 a)موعد استحقاقها  التي مضى المدينة الذمم  ز.

)بخالف عقد تمويل الرهن العقاري السكني المؤهل(    وذمم اإليجارات   الذمم المدينة الجزء غير المضمون من حسابات  
ا    ها مخاطر يتم وزن حسب  فإنه  ،  يوما  90المتأخرة عن السداد ألكثر من   خصصات  ممنها  على النحو التالي )مخصوم 

 : ( محددة شاملة مبالغ مشطوبة معينة
 من التسهيل. من المبلغ المستحق    %20عندما تقل المخصصات المحددة عن    %150بنسبة    المخاطروزن   )أ(  

من  أو أكثر من المبلغ المستحق  % 20عندما تكون المخصصات المحددة  %100 بنسبة  مخاطر الوزن  )ب(  

 التسهيل. 
 
 في األوراق المالية والصكوكستثمار اإلح. 

  في االستثمارات . مدرجةاذا كانت غير  %150و  %100األسهم المدرجة بنسبة يتم وزن االستثمارات في 

 . المقابل  للطرف اإلئتمانية  التصنيفات  إلى  استنادا   للمخاطر موزونة  الصكوك
 
 المحتفظ بها العقارات .ط

  ترتيبات   أي   و أزميلة    أو او كشركات تابعة    المملوكة بصورة مباشرةتلك    أيجميع العقارات المملوكة من قبل البنوك )
بنسبة    يجب أن تكون موزونة بالمخاطر ة(  العقاري رية  اإلستثما  االسئتمانات صناديق    او الصناديق او   العُهد   مثل   أخرى 
في الشركات   ات في الشركات العقارية المدرجة واالستثمار ات االستثمارفي حين يتم وزن المخاطر في ، 200%

التي يشغلها   كما يتم وزن المخاطر بالنسبة للعقارات  على التوالي.  %400و  %300بنسبة  العقارية غير المدرجة

 . %100البنك بنسبة 

 
 خرى األالموجودات  ي.

 . % 100خرى بنسبة يتم وزن مخاطر الموجودات األ
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 )تكملة(  المال  رأس ومخصص للمخاطر  الموزونة الموجودات عن نبذة .  5
 

 )تكملة( االئتمان مخاطر 5.1
 

 الممولة  وغير   الممولة المخاطر :5.1الجدول 
 ألف الدنانير البحرينية(                                                                                                )با 

 الجارية   والحسابات   الملكية  حقوق مساهمة
الحد األدنى من 
 رأس المال

الموجودات 
 للمخاطرة وزونالم

صافي مخاطر 
 اإلئتمان

تقليل مخاطر 
 اإلئتمان

اجمالي مخاطر 
 اإلئتمان

 نوع المخاطر

 المركزي  والمصرف البنوك  لدى وأرصدة  نقد   179,096     -   179,096   37,173   4,647

 صكوك سيادية    393,356     -   393,356   2,994   374

 مؤسسات مالية  لدى يداعات إ     -     -     -     -     -
 صكوك الشركات    15,644     -   15,644   15,644   1,955

 تمويل بالمرابحة    39,065   10   39,055   48,866   6,108

 تمويل بالمضاربة    36,599   511   36,087   36,340   4,542

 مشاركة    315     -   315   424   53

 بطاقات ائتمان   157     -   157   120   15

 التمويلية  اإليجارات  موجودات    145,309   126,779   18,530   19,163   2,395

استثمارات محتفظ بها لغرض غير     98,797     -   98,797   385,733   48,217
 المتاجرة

 عقارات استثمارية    67,586     -   67,586   135,172   16,897

 عقارات للتطوير    2,943     -   2,943   5,886   736

 شركات زميلة استثمار في     12,036     -   12,036   30,091   3,761

 موجودات أخرى    28,182     -   28,182   29,651   3,706

 الممولة  تعرضاتمجموع ال   1,019,085   127,301   891,785   747,257   93,407

 محتملة  مطلوبات والتزامات    91,748     -   91,748   66,206   8,276

 الممولة  غير   التعرضات  مجموع   91,748     -   91,748   66,206   8,276

  لمخاطرلة وزون مالموجودات التجميع      -     -     -   5,226   653
 لمصرف السالم سيشل المحدود 

 تعرضات الجمالي إ   1,110,833   127,301   983,533   818,689   102,336

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرين ش.م.ب  –مصرف السالم 

       اإلفصاحات - 3الدعامة  – 3بازل 

 2020ديسمبر  31

14 
 

 
 )تكملة(  المال  رأس ومخصص للمخاطر  الموزونة الموجودات عن نبذة .  5
 

 )تكملة( االئتمان مخاطر 5.1
 )باألف الدنانير البحرينية(     

 مساهمة حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار     
الحد األدنى من 
 رأس المال

الموجودات الموزونة 

%30*للمخاطر  
صافي مخاطر 

 اإلئتمان
تقليل مخاطر 
 اإلئتمان

اجمالي مخاطر 
 اإلئتمان

 نوع المخاطر

نقد وأرصدة لدى البنوك    105,899    -  105,899   -                             -
   والمصرف المركزي

نقد وأرصدة لدى البنوك          
 والمصرف المركزي 

 مؤسسات مالية  لدى يداعات إ 34,782    - 34,782 6,377 797

 تمويل بالمرابحة  346,004 27,413 318,591 38,920 4,865

 تمويل بالمضاربة  373,664 45,086 328,578 69,479 8,685

 مشاركة  32,262 - 32,262 9,620 1,203

 بطاقات ائتمان 2,739 - 2,739 680 85

 موجودات اإليجارات التمويلية  325,896 22,448 303,448 45,216 5,652

 التعرضات الممولة مجموع    1,221,245  94,946  1,126,299  170,292  21,287

 محتملة مطلوبات والتزامات     -     -     -     -     - 

 مجموع التعرضات غير الممولة     -     -     -     -     - 

 اجمالي التعرضات   1,221,245  94,946  1,126,299  170,292  21,287

 

 
لمتطلبات اإلفصاح العام، فقد تم استقاء اإلفصاح عن متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر اإلئتمان    وفقا   المالحظة أ:

المقدمة من قبل المصرف الى مصرف البحرين   PIRIبموجب النهج الموحد من المستندات المعدة بناء  على استمارة 

 المركزي. 
 

 خذ ما يلي في اإلعتبار: مخاطر اإلئتمان بعد أجمالي إلى إالمالحظة ب: تم التوصل 
 و   ، )((”CCF“عامل تحويل اإلئتمان   غير الممولة )بعد   تعرضات ال ادخال -
 على الحد األقصى للتعرض الكبير المسموح به.   زائد ال المبلغ طرح -

 

دينار   145,756مبلغا وقدره  2020ديسمبر  31( كما في CCF) قبل  غير الممولة التعرضات لمالحظة ج: بلغت ا

 بحريني.  
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 )تكملة(  المال  رأس ومخصص للمخاطر  الموزونة الموجودات عن نبذة .  5
 

 )تكملة( االئتمان مخاطر 5.1
 

 (PD 1.3.26 a) زائدة  مخاطر تركز 

  المنطقة  نفس في  نشاطات  و أ ،مماثلة  تجارية  نشاطات  في  ضالعين من األطراف  عدد  يكون التركزات عندما  تنشا  
قتصادية متشابهة مما تتسبب في كون قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية متأثرة بنفس    المح ملها    و أ  ،الجغرافية

الى الحساسية النسبية    زات كالتر  وتشير .  غيرها  و أ الطريقة من جراء التغييرات في األحوال اإلقتصادية او السياسية  
 .محدد  جغرافي  موقع  و أ ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة 

 
فقد تم الحرص على أن تشمل سياسات واجراءات المجموعة توجيهات   ، كبيرة للمخاطر تركزات أجل تفادي  ومن 

  يتم   تي ال  تركزات ال متنوعة. ويتم التحكم في  محددة للتركيز على الحدود المخصصة للبلد وللجهة واالحتفاظ بمحفظة  
 .لذلك عا  تب وإدارتها   اإلئتمان لمخاطر  عليها  التعرف

 
االئتمانية لعقود التمويل اإلسالمية والتي تمثل المخاطر على الذمم المدينة وذمم مدفوعات    التعرضات جمالي  إيلي    فيما

 ( PD 1.3.25 b, c) (PD 1.3.17)اإليجار المغطاة بضمانات مؤهلة. 
 

 

 ( PD 1.3.26 b) االئتمانية التعرضات جمالي إ :5.2 الجدول
 الدنانير البحرينية(                                                                                                 )باآلف 

*(المناسبة التعديالت)بعد  بها المحتفظ المؤهلة الضمانات  التعرضات 
  االئتمانية

الصافية الحالية  

نافعم  
 المقاصة

  القيمة إجمالي
 العادلة
 اإليجابية
)ناقصا 
 مخصصات
(معينة  

 التعرضات
 الحالية االئتمانية
 نوعية حسب
 التمويل عقود

 اإلسالمية 

 المجموع
 

  أسهم ضمانات عقارات
 حكومية

 نقد

بالمرابحة تمويل  385,069    -   385,069  7,560  32,264    -     -   39,824  

بالمضاربة تمويل  410,262    -   410,262  63,340    -     -     -   63,340  

موجودات   471,205    -   471,205  3,045    -     -   259,517  262,563
اإليجارات 
جارة إ) التمويلية
(بالتمليك منتهية  

 مشاركة  32,577    -   32,577    -    -     -     -     - 

ائتمان  بطاقات  2,896    -   2,896    -    -     -     -     -   

 المجموع  1,302,009    -  1,302,009  73,945  32,264    -   259,517    365,726

بموجب نموذج مالءة رأس المال، يحتفظ المصرف بضمانات إضافية في هيئة  * يعتبر أعلى وأكثر من الضمان اإلضافي، بأنه مؤهل

شركات، وموجودات ملموسة أخرى، والتي يمكن استخدامها للمطالبة بمبلغ الدين في حالة  العقارات سكنية، وضمانات على رهونات 

            .  السداد في التعثر
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 الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال )تكملة( .  نبذة عن 5
 

 مخاطر االئتمان )تكملة( 5.1
 
  العليا وحدودهازات مخاطر االئتمان كتر
 
الى جانب الحدود   ،المعينة الحدود على القطاع والبلد و  الحدود على   غير مناسب هو عبرللحماية مقابل خطر ائتماني   المستوى األولإن  

  داإلئتمانية للعميل وبنك العميل المحددة من لجنة المخاطر، ومن ثم يتم مراقبة والتحكم في مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء من األفرا
 مفوضة للمسئولين.  المتدرجة الصالحيات تسلسل هرمي للو البنوك من خالل أ
 

، فإنه يتطلب المنفردين  مة مصرف البحرين المركزي للضامنينرة فردية. وحسب أنظوتتم مراقبة التركزات ذات األسماء المفردة بصو
و  أمن البنوك التي تأسست في البحرين الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ألي تعرضات مخطط لها ألي طرف منفرد 

 % من مجموع رأس المال.  15مجموعة من األطراف المتصلة ببعضها بما يتجاوز 

 
% من حدود الضامنين مقابل األطراف المنفردة وباستثناء 15كانت تعرضات المجموعة التي تتجاوز  2020ديسمبر  31كما في 

 (. PD 1.3.23 f( )ال شيءتعرضات مصرف البحرين المركزي مبلغا وقدره )
 

  (PD 1.3.23 a) االئتمانية التعرضات اجمالي  5.3 الجدول

 
                                                                                                 ( البحرينية الدنانير )باآلف        

   الجارية  والحسابات   الملكية  حقوقمساهمة 

جمالي  إمتوسط  
التعرض  
 اإلئتماني 

التعرض  جمالي إ
 اإلئتماني 

 نوع التعرض 

   المركزي  المصرف لدى البنوك ونقد وأرصدة   181,132  177,255

 صكوك سيادية   393,108  378,717

لدى مؤسسات مالية   إيداعات    -  23,420  

 صكوك الشركات   16,395  13,976

   ت تمويالموجودات ال  66,911  107,181

 موجودات اإليجارات التمويلية   149,333  138,114

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  98,034  101,027

 عقارات استثمارية   67,586  71,293

تطوير للعقارات   2,943  2,943  

 استثمار في شركات زميلة   12,036  12,163

 موجودات أخرى   35,237  43,648

 الشهرة   25,971  25,971

 إجمالي التعرضات الممولة   1,048,686  1,095,709

 وااللتزامات المحتملة المطلوبات   108,768  104,446

 التعرضات الغير ممولة جمالي إ  108,768  104,446

 التعرضات جمالي إ  1,157,454  1,200,155
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 .  نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال )تكملة( 5
 

 مخاطر االئتمان )تكملة( 5.1

 
 )تكملة( (PD 1.3.23 a) االئتمانية التعرضات اجمالي 5.3 الجدول

 ( باآلف الدنانير البحرينية)

 اجمالي تعرضات المخاطر اإلئتمانية باالعتماد على متوسط األرصدة ربع السنوية. متوسط  *احتسبت المجموعة 

 
 والضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى  ،المخاطر من التقليل

 
. وتشتمل أنواع الضمانات في األساس على النقد والرهن على  قابلالم للطرفمبلغ ونوع الضمان على تقييمات مخاطر اإلئتمان  يعتمد

( التنظيمية  التعديالت)بعد تطبيق    المخاطر  من  للتقليلالضمانات المؤهلة    بلغت  ،2020ديسمبر    31في    كماالعقارات وضمانات البنوك.  
 ألف دينار بحريني.   365,726مبلغا وقدره 

 
ومن ثم تتابع القيمة السوقية  ،وتطلب ضمانات اضافية بموجب اإلتفاقية ذات العالقة ،للضمان  السوقية القيمة بمتابعة اإلدارة تقوم

  ة رابحوذلك فيما يتعلق بتسهيالت الم القيمة انخفاضخسائر  مخصص كفايةللضمانات التي تم الحصول عليها أثناء قيامها بمراجعة 
  المقابلة   األطراف  مع(  Master Netting Agreements)  الرئيسية  المقاصةكما يقوم المصرف باإلستفادة من اتفاقيات    واألجارة.  

 ( PD 1.3.25 a. )مناسبا   يكون حيثما
 

 التقييم جهات قبل من المصنفةوالجهات السيادية  ،المصنفة األخرىالبنوك والمؤسسات المالية  ،لضامنينل الرئيسية نواعاأل وتشمل
 . الثرواتذوي   من آخرينجانب الضمانات الشخصية لمجلس إدارة/موظفي اإلدارة التنفيذية للمقترض وأفراد  لىإ ،الخارجية اإلئتماني

 
 األدنى الحد من أقل بسعر األصل في عليه الحصول تم الذي الضمان تقييم يتم وحينما حيثما ضافيةإضمانات  المجموعة طلبت كما

ضمان   تقديممن  يمّكنهوضع  يفال يكون العميل  مانحي أنه كما. بالضمان الخاصة( LTV) القيمة مقابل القرض نسبة حسب المطلوب
 القانونية والتعاقدية.   الخياراتيتوفر من  مااضافي، تقوم المجموعة بالتشاور مع الدائرة القانونية بتقييم 

 
 مراجعة إجراءو ،المقدمة ةلموسالم للضمانات ثالث طرف منتقييم  على الحصول يتم ،بالتسهيل البدء عند  أنه من المجموعة وتتأكد
 . ثالث طرف من للضمان المعدل قييمالت على الحصول يتم حيث التسهيل على سنوية

 
كيفية تسديد التسهيل المستحق. وكملجأ أخير سوف تستخدم أصول الطرف   لمناقشة  المقابلتعمل المجموعة مع الطرف    ،عثرالت  حالة  في

 لتسديد اإللتزام المستحق.  المقابل

حسابات اإلستثمار حقوق ملكية حاملي مساهمة   
متوسط اجمالي 
التعرض 
 اإلئتماني * 

اجمالي التعرض 
 اإلئتماني 

 نوع التعرض

 المركزي   المصرفوأرصدة لدى البنوك و نقد  107,134  90,709

 مالية مؤسسات لدى  إيداعات 37,965 43,146

 التمويالت  موجودات 747,539 675,089

 التمويلية اإليجارات موجودات 320,029 285,969

 التعرضات الممولةجمالي إ    1,212,667  1,094,912

 وااللتزاماتالمحتملة المطلوبات        -  -

 التعرضات الغير ممولةجمالي إ - -

 التعرضاتجمالي إ  1,212,667  1,094,912
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 .  نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال )تكملة( 5
 

 مخاطر االئتمان )تكملة( 5.1
 

 للتعرضات  الجغرافي  التوزيع 5.1.1 

فيما يلي . تسهيلالبلد الذي توجد فيه مخاطر التعرض الخاصة بال حسبمنطقة جغرافية على حده  كللالتعرضات  تخصيص يتم
 ،استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةو ،)بما في ذلك عقود التمويل مخاطرال يةالجغرافي للتعرضات حسب نوعالتوزيع 

 واالستثمار في الشركات الزميلة( والممولة أو غير الممولة: ،لتطويرل عقاراتو ،يةاستثمار عقاراتو

 

  (PD 1.3.23 b) 5.4جدول 
 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                                                     

والحسابات الجارية   الملكية  حقوقمساهمة   
 المجموع 

 
شمال   أخرى

 أمريكا 
آسيا  

والمحيط  
 الهادئ 

الوطن   أوروبا 
 العربي 

دول مجلس  
 التعاون  

 نوع التعرض 

 المصرف المركزي ونقد وأرصدة لدى البنوك   99,351  28  20,121  1,556  57,737  2,339  181,132

 صكوك سيادية   389,203    -    -  3,905    -    -  393,108

 مؤسسات مالية  إيداعات لدى     -     -     -     -     -     -     -

 صكوك الشركات   15,615    -     -     -     -   780  16,395

 المرابحة ب تمويل   38,456    -     -     -     -     -   38,456

 المضاربة ب تمويل   28,109    -     -     -     -     -   28,109

 مشاركة   316    -     -     -     -     -   316

 بطاقات االئتمان  27  1    -  1    -     -   29

   موجودات اإليجارات التمويلية  147,473    -     -     -     -   1,861  149,334

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  92,347    -  2,675    -  3,012    -  98,034

 عقارات استثمارية   67,586    -    -     -     -     -   67,586

 عقارات للتطوير     -     -   2,943    -     -     -   2,943

 استثمارات في شركات زميلة     -  8,773    -     -     -   3,264  12,036

 موجودات أخرى   22,206  5,429  5  6,732  5  861  35,237

 الشهرة   25,971    -     -     -     -     -   25,971

 إجمالي التعرضات الممولة   926,660  14,230  25,745  12,194  60,753  9,105  1,048,686

 وااللتزامات  لمحتملة االمطلوبات   92,112  15,914    -  743    -     -   108,769

 التعرضات الغير ممولة جمالي إ  92,112  15,914    -  743    -    -  108,769

 جمالي التعرضات إ  1,018,771  30,144  25,745  12,937  60,753  9,105  1,157,455
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 .  نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال )تكملة( 5
 

 مخاطر االئتمان )تكملة( 5.1
 

 )تكملة(  للتعرضات الجغرافي  التوزيع  5.1.1

 (                            PD 1.3.23 b)  5.5 جدول

 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                                                     
 حسابات اإلستثمار حقوق ملكية حاملي مساهمة 

شمال   أخرى المجموع 
 أمريكا 

اسيا  
والمحيط  
 الهاديء 

الوطن   أوروبا 
 العربي 

دول مجلس  
 التعاون الخليجي 

 نوع التعرض 

 نقد وأرصدة لدى البنوك    107,134    -    -     -     -     -   107,134
 والمصرف المركزي        

 مؤسسات مالية  لدى ايداعات  33,837    -     -     -  849 3,279 37,965

 تمويل بالمرابحة  315,950 14,970 5,737    -     -  6,007 342,665

 تمويل بالمضاربة  366,486 1,371    -     -     -  2,139 369,995

 مشاركة  32,261    -     -     -     -     -  32,261

 بطاقات ائتمان 2,595 7    -     -  6 10 2,618

 تمويلية اليجارات اإلموجودات  320,029    -     -     -     -     -  320,029

 ة مولجمالي التعرضات المإ  1,178,292  16,348  5,737    -  855  11,435  1,212,667

 وااللتزامات  محتملة المطلوبات ال    -     -     -     -     -     -     - 

 ممولة الجمالي التعرضات غير إ    -     -     -     -     -     -     - 

 جمالي التعرضات إ  1,178,292  16,348  5,737    -  855  11,435  1,212,667

 

  انخفاض القيمة ذات الصلة ومخصصات منخفضة القيمة  ها الموجوداتبما في تعرضات جغرافي للالتوزيع ال 5.6جدول 

(PD 1.3.23 i) 

 )بآالف الدنانير البحرينية(

 

 

 

 
  يةخسائر االئتمانال

  الحياة مدى لالمتوقعة 
  المنخفضة ائتمانيا  

 ( 3)المرحلة  

 
إجمالي عقود التمويل  

 منخفضة القيمة 

 
إلثني  المتوقعة   يةالئتمانخسائر اال

  يةخسائر االئتمانالا  وشهرعشر  
غير منخفضة مدى الحياة لالمتوقعة 

 ( 2و    1)المرحلة   القيمة

 
جمالي عقود التمويل  إ

   ستحقة الم

   

 دول مجلس التعاون الخليجي   41,099  (1,268)  67,403  (24,245)

 العربي الوطن  4,958  (2)    -    -

 جمالي اإل  46,057  (1,270)  67,403  (24,245)
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 .  نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال )تكملة( 5
 

 مخاطر االئتمان )تكملة( 5.1
 

 حسب القطاعالتعرضات  5.1.2

                                        (PD 1.3.23 c)  ية المخاطر اإلئتمانيةالتعرض حسب نوع 5.7جدول 

 )بآالف الدنانير البحرينية(    
والحسابات الجارية   الملكية  حقوقمساهمة   

 
 لمجموع ا

 
 أخرى

 
 الحكومة 

 
 االفراد 

 
 الطيران 

 
 العقارات 

  المصارف 
والمؤسسات  

 المالية 

التجارة    
 والصناعة 

 نوع التعرض 

نقد وأرصدة لدى البنوك    1,337  74,579    -     -     -   96,349  8,868  181,132
 والمصرف المركزي 

 صكوك سيادية   4,052  186,464    -     -     -   202,592    -  393,108

 مؤسسات مالية  إيداعات لدى     -     -     -     -     -     -     -     -

 صكوك الشركات     -  16,395    -     -     -     -     -   16,395

 تمويل بالمرابحة   1,496  22,505  2,377  -  10,013    -  2,065  38,456

 تمويل بالمضاربة   14,126    -  3,170  -  2,397    -  8,416  28,109

 مشاركة     -     -     -     -  316 - -  316

 بطاقات االئتمان  8    -     -     -  20    -     -   29

   موجودات اإليجارات التمويلية  40,526  1,861  51,977    -  52,125    -  2,845  149,334

استثمارات محتفظ بها لغرض      -     -   91,222    -     -     -   6,812  98,034
 المتاجرةغير 

 عقارات استثمارية     -     -   67,586    -     -     -     -   67,586

 عقارات للتطوير     -     -   2,943 -  -  -  -   2,943

 استثمارات في شركات زميلة     -  12,036    -     -     -     -     -   12,036

 موجودات أخرى   7,642  6,304    -     -   4,514    -  16,776  35,237

 الشهرة     -  25,971    -     -     -     -     -   25,971

 إجمالي التعرضات الممولة   69,189  346,116  219,274    -  69,386  298,940  45,782  1,048,686

 وااللتزامات  محتملة الالمطلوبات   53,487  18,510  20,257 -  7,501  1,015  7,998  108,769

 التعرضات الغير ممولة جمالي إ  53,487  18,510  20,257    -  7,501  1,015  7,998  108,769

 التعرضات جمالي إ  122,675  364,626  239,531    -  76,887  299,956  53,780  1,157,455
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 المال )تكملة( .  نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس 5
 

 مخاطر االئتمان )تكملة( 5.1

 
 )تكملة(  حسب القطاعالتعرضات  5.1.2

 (  PD 1.3.23 c) المخاطر اإلئتمانية التعرض حسب نوع 5.8جدول 

 )بآالف الدنانير البحرينية(                            
 حسابات اإلستثمار حقوق ملكية حاملي مساهمة 

 
لمجموع ا  

 

 
  أخرى

 
 الحكومة 

 
 االفراد 

 
 الطيران 

 
 العقارات 

  المصارف 
والمؤسسات  

 المالية 

التجارة  
 والصناعة 

 نوع التعرض 

 نقد وأرصدة لدى البنوك      -   107,134    -     -     -     -     -   107,134
 والمصرف المركزي         

 مؤسسات مالية لدى ايداعات     -  37,965    -     -     -     -     -  37,965

 تمويل بالمرابحة  23,738 34,047 22,884    -  132,113 126,205 3,677 342,665

 تمويل بالمضاربة  114,626 9,181 81,088    -  54,935 86,785 23,380 369,995

 مشاركة  13,963    - 11,471    -  6,827    -     -  32,261

 بطاقات ائتمان 57 10 7    -  2,543 2 - 2,618

 موجودات اإليجارات التمويلية  47,268    - 26,692    -  241,005 2,033 3,031 320,029

 إجمالي التعرضات الممولة   199,652  188,336  142,142    -   437,423 215,024  30,089  1,212,667

 لتزامات واإلمحتملة الالمطلوبات     -    -     -     -     -     -     -     - 

 جمالي التعرضات الغير ممولة إ    -    -     -     -     -     -     -     - 

 التعرضات جمالي إ  199,652  188,336  142,142    -   437,423 215,024  30,089  1,212,667

 

على النحو  ذي الصلة  القيمة وانخفاض القيمة  منخفضة الموجودات  فيهابما  القطاع حسبالتعرض  5.9جدول 

                                                                            (PD 1.3.23 h) التالي:

 )بآالف الدنانير البحرينية(    

   

 

 
  يةخسائر االئتمانال

  مدى الحياة لالمتوقعة 
  المنخفضة ائتمانيا  

 ( 3)المرحلة  

 
إجمالي عقود  
التمويل  
منخفضة  
 القيمة 

 
المتوقعة   يةخسائر االئتمانال

خسائر  وال ا  شهرإلثني عشر 
مدى  لالمتوقعة  ية االئتمان
  غير منخفضة القيمةالحياة  

 ( 2و   1)المرحلة  

 
عقود التمويل  جمالي إ

   المستحقة 

 
 
 
   

 التجارة والصناعة   1,994  (110)  7,062  (2,172)

 المصارف والمؤسسات المالية   4,958  (2)  25,550  (3,045)

 العقارات   5,932  (372)  3,357  (1,602)

 فراد األ  31,154  (589)  15,272  (6,515)

 أخرى   2,019  (196)  16,163  (10,911)

 المجموع   46,057  (1,270)  67,403  (24,245)
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 ( تكملة)  ومخصص رأس المالللمخاطر  نبذة عن الموجودات الموزونة . 5
 

 ( تكملةمخاطراالئتمان )  5.1

 )تكملة(  حسب القطاعالتعرضات  5.1.2

      (PD 1.3.24 b (i))  عمار األتحليل   5.10جدول 

 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                       
والعقود    المبالغ المنخفضة القيمةإجمالي    

 المتـأخرة عن السداد 
 

القيمة السوقية  
 للضمان 

المبالغ  صافي  
 المستحقة 

  االئتمانية  الخسائر
مخصصات  /المتوقعة 

   محددة

من  كثر أ
 ثالث سنوات 

من سنة  كثر أ
  3وحتى  
 سنوات 

ة  حتى سن
 واحدة 

 

 التجارة والصناعة   2,603  5,500  953  (2,282)  6,773  8,994

 المصارف والمؤسسات المالية   4,958  25,550 -  (3,047)  27,460  5,637

 العقارات   6,304  1,584  1,401  (1,974)  7,315  15,075

 فراد األ  33,395  2,635  10,396  (7,105)  39,322  62,857

 أخرى   16,882  160  1,140  (11,107)  7,075  11,618

 المجموع   64,142  35,428  13,889  (25,515)  87,945  104,181

             

 (PD 1.3.24 dالحركة في صافي مخصص الخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة ) 5.1.3

في الجدول أدناه جميع الموجودات المالية والتعرضات خارج   ية خسائر االئتماناليتضمن رصيد مخصص  5.11جدول 

  ت: تمويالال باإلضافة إلى موجودات العمومية  الميزانية

                        (                                                                            )بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                          
 
الخسائر  جمالي إ

االئتمانية  
 المتوقعة 

المرحلة الثالثة:  
الخسائر االئتمانية  

مدى  المتوقعة ل
  – الحياة 

 يا  ائتمانالمنخفضة 

المرحلة الثانية:  
الخسائر االئتمانية  

مدى  قعة لالمتو
غير   – الحياة 

   يا  ائتمانمنخفضة 

 المرحلة االولى: 
الخسائر االئتمانية  
المتوقعة إلثني  

 عشر شهرا 

 

 سنةالرصيد في بداية ال  7,191  7,295  19,042  33,528

إلثني عشر  المتوقعة االئتمانية لخسائر ا :1إلى المرحلة   المحول  -  1,464  (1,128)  (336)    -

 شهرا  
- مدى الحياة لالمتوقعة االئتمانية لخسائر ا: 2الى المرحلة   المحول  -  (317)  810  (493)    - 

 ير منخفضة ائتمانيا  غ
- مدى الحياة لالمتوقعة االئتمانية لخسائر ا: 3الى مرحلة   المحول  -  (49)  (1,815)  1,864    - 

 نخفضة ائتمانيا  م
 الخسارةمخصص صافي إعادة قياس   6,257  935  10,439  17,631

 إعادة تسجيل المبالغ المشطوبة االستردادات /     -  (62)  (433)  (495)

 خسائر االئتمان مخصص   7,355 (1,260)  11,041  17,136

 والحركات األخرى  األجنبية العملة  صرف تسوية فروقات  - -  (125)  (125)
 المشطوبة خالل العام المبالغ  - -  (3,239)  (3,239)

 السنة الرصيد في نهاية   14,546  6,035  26,719  47,300
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 )تكملة(  ومخصص رأس المالللمخاطر  نبذة عن الموجودات الموزونة . 5

 مخاطراالئتمان )تكملة(  5.1

 
 التعرض عن طريق التصنيف االئتماني الخارجي    5.1.4

  ، موديزو  ،فيتشو  ،بورز  اند   ستاندرد تستخدم المجموعة المعلومات العامة المقدمة من وكاالت التصنيف الخارجية مثل  
يتم استخدام أقل التصنيفات بناء  على  و(. ECAI -)مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية المعتمدة  يتال انتيليجنسب كاو

 ((PD 1.3.22 c, d, e) .تقديرية عرضات الكمدخالت في حساب الت المعلومات المتاحة للجمهور 
 

 5.12جدول 

 )بآالف الدنانير البحرينية(        
 التعرض  

 صنف مالغير 
 التعرض 

 صنف الم 
التعرض  جمالي إ

 مان* تلالئ
التعرض  نوع   

 النقد 8,928 - 8,928

 جهات سيادية  مطالبات على  635,585 - 635,585

 المصارف مطالبات على  275,202 246,087 29,115

 مطالبات على محفظة الشركات  299,997 - 299,997

 حسابات األفراد للجهات الرقابيةمحفظة  95,456 - 95,456

 الرهون 677,811 - 677,811

 يوما 90كثر من ذمم مدينة مستحقة ال 48,211 - 48,211

 االستثمارات في األوراق المالية والصكوك  13,247 - 13,247

 العقارات المحتفظ بها  169,024 - 169,024

 الموجودات األخرى والتمويل المتخصص  108,618 - 108,618

 المجموع  2,332,079 246,087 2,085,991

 مصرف البحرين المركزي. إلىالمقدم  PIRI التي تم إعدادها بناء  على نموذج المستنداتأعاله من  ةاالئتماني اتتم استخراج إجمالي التعرض*

الحفاظ على تصنيفات مخاطر دقيقة ومتسقة عبر محفظة االئتمان من خالل نظام تصنيف    علىسياسة المجموعة    تنص 

على هذا النحو، تستخدم المجموعة تصنيفات المخاطر الداخلية التي تدعمها مجموعة متنوعة من  و   المخاطر الداخلي.

إلى جنب مع معلومات السوق التي تمت معالجتها، لتوفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر   التحليالت المالية، جنبا  

وفق ا لسياسة المجموعة   مشتقة جميع التصنيفات الداخلية مصممة وفق ا لمختلف الفئات وو  االئتمان للطرف المقابل.

 (PD 1.3.22eويتم تقييمها وتحديثها على أساس منتظم. )  ،االئتمانية

لإلفصاح عن متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر االئتمان بموجب   العام  اإلفصاح  لمتطلبات  وفقا  : أ المالحظة
المصرف الى   إلى المقدم  PIRI  نموذجأعاله من المستندات المعدة بناء  على   المبالغ خراجاست  تم   فقد  ،النهج الموحد 

 مصرف البحرين المركزي. 
 

 : اإلعتبار في يلي   ما أخذ  بعد   اإلئتمان  مخاطر جمالي إ الى التوصل  تم: ب  المالحظة
 و (، CCFعامل تحويل اإلئتمان   بعد ) الممولة  غير   المخاطر ادخال -
 %. 800 نسبة عند الزائد على الحد األعلى المسموح به من التعرضات الكبيرة   لمبلغ ل المخاطر  وزن  -
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 ( تكملة)ومخصص رأس المال  للمخاطر  نبذة عن الموجودات الموزونة . 5

 ( تكملةمخاطراالئتمان )  5.1

 

 بشأن تعرض تواريخ االستحقاق تحليل  5.1.5

 المبالغ اإلسمية الرئيسية والتعرض ذي الصلة، قبل تطبيق مخففات مخاطر االئتمان: يلخص الجدول أدناه  

 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                                                     5.13جدول 

  الرئيسي  اإلسمي المبلغ  التعرض لالئتمان* 

 نيابة عن العمالء محتملة ال لتزاماتاإل 44,620 31,593

 وغير المستخدمة  لغاء غير قابلة لإلالتزامات  64,148 23,167

 العمالت األجنبية اآلجلة صرف عقود  36,988 36,988

 التزامات اإليجار التشغيلي 3,011 -

 جمالي اإل 148,767 91,748

 CCFعامل تحويل اإلئتمان ق بعد تطبي هو تعرض االئتمان *

 ممول  –الكبرى   ة االئتماني اتحسب نوع التعرض ة التعاقدي اتتحليل االستحقاق  5.14جدول 

(PD 1.3.23 g) (PD 1.3.24 a)                                                                                                 

 )بآالف الدنانير البحرينية(     

 المجموع 
 

جمالي  اإل
  12كثر من  أل

 شهرا 

أكثر من  
 سنة  20

10-20  
 سنة

5 -10  
 سنوات 

جمالي  اإل سنوات  5- 1
  12خالل 
 شهرا 

أشهر   3

 الى سنة 
  3حتى 
 شهور 

 

نقد وأرصدة لدى البنوك   288,266 - 288,266 - - - - - 288,266
 والمصرف المركزي 

 صكوك سيادية  18,036 39,157 57,193 268,005 53,024 - 14,887 335,915 393,108
مؤسسات   إيداعات لدى  32,670 5,295 37,965 - - - - - 37,965

 مالية
 صكوك الشركات  1,285 8,974 10,259 6,136 - - - 6,136 16,395

  ت تمويالموجودات ال 151,211 213,767 364,977 553,131 213,180 111,285 41,240 918,835 1,283,812
اإليجارات  موجودات و

  التمويلية
استثمارات محتفظ بها   - - - - 98,034 - - 98,034 98,034

 غير المتاجرة لغرض 
 عقارات استثمارية  - - - - 67,586 - - 67,586 67,586
 للتطوير عقارات  - - - - 2,943 - - 2,943 2,943

استثمارات في شركات   - - - - 12,036 - - 12,036 12,036
 زميلة

 موجودات أخرى  12,032 397 12,428 1,166 21,377 264 - 22,808 35,237
 الشهرة  - - - - 25,971 - - 25,971 25,971

 المجموع  503,498 267,590 771,088 828,438 494,151 111,550 56,126 1,490,265 2,261,353
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 )تكملة(   نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال. 5

 مخاطراالئتمان )تكملة(  5.1

 
   غير ممول – الكبرى  ة االئتماني اتحسب نوع التعرض ةالتعاقدي  اتتحليل االستحقاق)أ(  5.14 جدول

 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                                                                           

 
 المجموع 

 

جمالي  اإل
من  كثر أل
شهرا   12  

أكثر من  
سنة  20  

10-20  
 سنة

5 -10  
 سنوات 

1 -5  
 سنوات 

جمالي  اإل
  12خالل 

 شهرا 

أشهر   3

 الى سنة 
  3حتى 
 شهور 

 

غير  لتزامات اإل 7,655 22,035 29,690 13,270 8,488 10,670 2,030 34,458 64,148
 المستخدمة 

 محتملة اللتزامات اإل 25,995 13,879 39,874 4,733 13 - - 4,746 44,620

االيجارات  لتزامات إ - 1,343 1,343 1,668 - - - 1,668 3,011
 التشغيلية

عقود صرف العمالت   34,045 2,943 36,988 - - - - - 36,988
 األجنبية اآلجلة 

 المجموع  67,695 40,201 107,896 19,671 8,500 10,670 2,030 40,871 148,767

 

 . الموحد  المالي المركز بيان تصنيف أعاله إلى   ة المذكور ةالتعاقدي ات يستند تحليل االستحقاق

 

 تمويل ال)أ( تحليل استحقاق   5.1.5

           تحليل االستحقاق التعاقدي حسب نوع التمويل الرئيسي               5.15جدول 
 )بآالف الدنانير البحرينية(

 
 المجموع 

 

جمالي  اإل
من  كثر أل

 شهرا   12

أكثر  
من  
20  
 سنة

10 -
20  
 سنة

5 -10  
 سنوات 

1 -5  
 سنوات 

خالل  جمالي اإل
 شهرا  12

أشهر الى   3

 سنة
  شهور  3حتى 

من   إيداعات 59,283 57,298 116,581 302 - - - 302 116,883
 مؤسسات مالية 

حسابات جارية   363,970 - 363,970 - - - - - 363,970
 للعمالء

          

تمويل مرابحة   137,461 66,752 204,213 2,211 15,247 - - 17,459 221,671
 ألجل 

 مطالبات أخرى  41,404 68 41,472 4,673 6,132 1 4 10,810 52,282

  حقوق حاملي  734,904 407,881 1,142,785 82,272 323 - - 82,595 1,225,380
 حسابات االستثمار

 المجموع  1,337,022 531,999 1,869,020 89,458 21,702 1 4 111,165 1,980,186
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 )تكملة(   الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المالنبذة عن . 5

 مخاطر السوق  5.2

على األدوات المالية وأسعار صرف العمالت األجنبية والتي يمكن أن  أسعار السوق تنشأ مخاطر السوق من تقلبات 

للمخاطر   اإلدارة حدودا  ضع مجلس و قد المجموعة وأسعار األسهم. و موجودات ها تأثير غير مباشر على قيمة يكون ل

  (PD 1.3.27 a)  . بالمجموعة لوبات من قبل لجنة الموجودات والمطتتم مراقبة ذلك بشكل منتظم و التي قد يتم قبولها.  

 

 للمنهجية الموحدة:  رأس مال المجموعة فيما يتعلق بمخاطر السوق وفقا   مخصصفيما يلي    5.16جدول 

  )بآالف الدنانير البحرينية(

متطلبات رأس  
الحد   -المال  

 األقصى* 

متطلبات رأس  
الحد   -المال  

 * األدنى 

  مخصص
  المال  رأس 

نهاية الفترة  ل
 المالية 

متطلبات رأس  
 المال 

الموجودات  
  الموزونة 
 للمخاطر 

 

 االجنبيةالت العمصرف مخاطر  250 31 20 20 186

 مخاطر السوقجمالي إ 250 31 20 20 186

 

وي  تُظهر المعلومات الواردة في هذه األعمدة الحد األدنى والحد األقصى لتكاليف رأس المال لكل فئة من فئات مخاطر السوق على أساس ربع سن   *

   . 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

تحتفظ  و. رأس المالل مخاطر السوق المكونات الرئيسية في مخصص  أحد العمالت األجنبية  صرف تشكل مراكز

العمالت األجنبية الناتجة عن المراكز المصرفية    صرف   ركز على مخاطر تلمخاطر السوق    ةمحافظ   ات المجموعة بتعرض

والتي تشمل تمويل محفظة   ،إدارة العمليات اليومية للمجموعة مفتوحة بغرض وقد تم االحتفاظ بمراكز للمجموعة. 

 (PD 1.3.27 a) يومي.   بشكلهذه المراكز المفتوحة  دارة  وإ على مراقبة  المجموعة وتحرص استثمارات المجموعة.  

 
 مخاطر التشغيل   5.3

، أو  داخليةالنظمة األعمليات أو الفشل أو عدم كفاية مخاطر التشغيل على أنها مخاطر الخسارة الناتجة عن  عّرفتُ 

ل وال يمكن القضاء عليها  متأصلة في جميع أنشطة األعما مخاطر التشغيل وتعتبر عن أحداث خارجية. ناجمة 

ها وتخفيفها، وفي بعض الحاالت  مساهمين وتعزيزها عن طريق ادارتللقيمة ال؛ ومع ذلك يمكن الحفاظ على بالكامل

  لهدف، وضعت المجموعة إطار عمل لمخاطر التشغيل هذا ا  قومن أجل تحقي   .تشغيلالالتأمين ضد مخاطر  عن طريق  

يتم  و . ومراقبتها من خالل السيطرة على المخاطر والتخفيف من حدتها ،وإدارتها ،وقياسها ،حديد المخاطريشمل ت

لى  إوالتي تشمل تقييم والتحكم في التقييمات الذاتية، مجموعة متنوعة من العمليات األساسية في المجموعة  استخدام

الى  ، باالضافة طرق اعتمادهالمنتجات الجديدة ومراجعة او  ،ث مؤشرات المخاطر الرئيسية، وإدارة األحدا جانب 

 ( PD 1.3.21 cخطط الطوارئ لألعمال. ) 
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 )تكملة(   نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال. 5

 
 مخاطر التشغيل )تكملة(   5.3

 
يتم تنفيذها من قبل   التي الوظائف التشغيلية للحجز وتسجيل ومراقبة المعامالت  نجزأن تُ سياسة المجموعة  وتفرض 

  قنية العمليات وت  فيها أقسامبما  يتحمل كل قسم ايضا،و المعامالت. شرعون فيمستقلين عن األفراد الذين ي موظفين 

عمليات اإلطارية  عن استخدام ال لية المسئوالقانونية واالمتثال والرقابة المالية الشئون المعلومات والموارد البشرية و

المشمولة في سياسة  إلدارة المخاطر التشغيلية ضمن المبادئ التوجيهية  رقابة برامج العن  فضال   ،المذكورة أعاله

لضمان أن جميع المخاطر التشغيلية التي تتعرض و  هذه السياسات. لتزم بإلجراءات الداخلية التي ت، وتطوير ا المجموعة

ا في تحديد وحدات الدعم  تشاركمناسب، الشكل التدار ب لها المجموعة  في المخاطر  التحكم وإدارة وقياس وأيض 

 (PD 1.3.29) (PD 1.3.28) .التشغيلية والتخفيف منها، حيثما يكون مناسبا 

وفق ا للمبدأ األساسي للملكية، فإن وحدات األعمال ذات الصلة مسؤولة ومساءلة عن إدارة المخاطر التشغيلية المتعلقة  و

مع أدلة  بما يتوافقنتيجة لذلك، قامت وحدات الدعم واألعمال بتوثيق اإلجراءات والضوابط المطبقة و بأعمالها. 

على هذه السياسات لموافقة جميع وحدات الت التي تجرى عديتخضع جميع التالتوجيهات الخاصة بكل دائرة. و 

تتم مراجعة اإلجراءات من قبل وحدة األعمال أو  و مجلس اإلدارة بعد المراجعة اإلدارية.    العتماد و   ،األعمال المعنية

 (PD 1.3.29) (PD 1.3.28) الدعم المعنية ويتم اعتمادها على مستوى اإلدارة. 

، كما قامت بتوثيق اإلجراءات الكوارث   من   للتعافي وبرنامج  برنامج لسياسة استمرارية األعمال  ب المجموعة    وتحتفظ 

  قسم يوفر و المحّدثة التي تغطي جميع األنشطة الالزمة الستمرارية األعمال في حالة وقوع حدث يعطل األعمال. 

ا تقييما  مستقال    فعالية البرنامج. ل التدقيق الداخلي أيض 

رأس المال اإلجمالي فيما يتعلق بمخاطر    لمخصص   الحد األدنى مجموع  بلغ    ،3ألساسي لمنهجية بازل  وفق ا للمؤشر ا 

عن طريق تصنيف أنشطة المجموعة  ا المخصص الرأسمالي  تم احتساب هذ وقد  ألف دينار بحريني.    12,150التشغيل  

األعمال    وحدات ( وضرب متوسط الدخل اإلجمالي ل3المحددة )كما هو محدد في إطار بازل    حسب وحدات األعمال 

  التشغيليةالتعرضات الموزونة للمخاطر    تجميع   وإضافة ،  للسنوات المالية الثالث األخيرة بعامل تجريبي محدد مسبق ا

 (PD 1.3.19) .مصرف السالم سيشل المحدود ل

  )بآالف الدنانير البحرينية(                 5.17جدول 

  

البيانات الالزمة لتحليل   األساسي الذي طورته غلوبوس، للحصول على  24تستخدم المجموعة نظام تيمينوس تي 

نظاما  خاصا ، هو نظام "نواة   يستخدم البنك . التشغيلم مخاطر االئتمان والسوق ووالبيانات المتعلقة بتقيي  وقائعال
   ( المطور من قبل بينج ماتريكس إلدارة مخاطر التشغيل بفعالية.  Risk Nucleusالمخاطر" )

2020ديسمبر    

 متوسط الدخل اإلجمالي  51,555

 للمخاطر  التعرضات الموزونة  96,666

 رأس المال مخصص الحد األدنى ل 12,083
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 )تكملة(   للمخاطر ومخصص رأس المالنبذة عن الموجودات الموزونة . 5

 
 مخاطر التشغيل )تكملة(   5.3

 
  ألف دينار بحريني.   209  مبلغا وقدره  2020ديسمبر    31متوافق مع الشريعة اإلسالمية للسنة المنتهية في  الغير  الدخل  بلغ  

والدخل على    ،، ورسوم الجزاءات من العمالءواالستثمارات التقليدية  ت التمويال في المقام األول من الدخل هذا تحقق  وقد 
 الل العام.ـــــــريعة خـــــــوجد اي انتهاكات للشتلم مراسلة، ومصارف ال  المحتفظ بها لدى أرصدة الحسابات الجارية 

(PD 1.3.30 a, b) 

 
 (PD 1.3.39مخاطر معدل العائد ) 5.4

القيم العادلة لألدوات    ى عل  تأثير التغيرات في معدالت العائد على الربحية المستقبلية أو  مكانيةتنشأ مخاطر معدل العائد من ا
لمخاطر معدل العائد نتيجة عدم التطابق في إعادة تسعير معدل العائد للموجودات  معرضة المجموعة والمالية. 

من خالل معدل التغيرات التي   لمجموعة أيضا  والمطلوبات. باالضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر مخاطر معدل العائد على ا
يمكن  و ينعكس تأثير أسعار السوق ووالتي تحدث بسبب التغيرات في االقتصاد. على المستوى األوسع تطرأ على السوق 

عندما تكون المخاطر مرتفعة، يميل  والسوق.    حركة  تنافسية تتبع  مالحظته في تسعير المجموعة للعقود ألنها تحمل أسعارا  
، يقوم السوق بخفض معدل التوازن بين المخاطر والعائد. وبناء  على ذلك  معدل عائد أعلى للحفاظ على فرض  السوق إلى  

تنعكس على قيام البنوك بتخفيض معدل تسعير  والتي    على المستوى األوسع في مخاطر السوق    العائد عندما يجد انخفاضا  
 العائد. 

.   األجل قصيرةالمجموعة الحساسة لمعدل العائد عندما تكون موجودات ومطلوبات تقليل هذه المخاطر إلى الحد األدنى   يتم و

تمويل تسهيالت  تعمل االستراتيجية الحذرة للمجموعة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات على تفادي باإلضافة إلى ذلك، 

يتم مراقبتها  التي  ضعت المجموعة حدود ا لمخاطر عائد األرباح ووقد  ل و  األجل من القروض طويلة األجل.   ةاإلقراض قصير

 التابعة للمجموعة.  طلوبات من قبل لجنة الموجودات والمبشكل مستمر 

أيهما   تواريخ االستحقاق،في تواريخ إعادة التسعير أو  المطلوبات إعادة تسعير الموجودات و تفاصيلالجداول أدناه  قدم ت

 (PD 1.3.27 c. )2020ديسمبر   31أسبق للسنة المنتهية في 
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 )تكملة(   نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال. 5

 
 )تكملة(  (PD 1.3.39مخاطر معدل العائد ) 5.4

 
     5.18جدول 

 
 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                                                                                      

 
 غير

   حساس 
 للربح 

  أكثر من 
 سنوات 3

حتى   >2
 سنوات  3

حتى   1>
 سنوات  2

حتى   6>
 شهرا أ 12

حتى   3>
 شهر أ 6

حتى   1>
 شهر أ 3

 الموجودات  جمالي اإل حتى شهر 

نقد وأرصدة لدى البنوك   288,266 - - - - - - - 288,266
 والمصرف المركزي 

 صكوك سيادية  393,108 9,275 8,760 671 38,321 57,880 17,892 260,308 -
إيداعات لدى المؤسسات   37,965 32,670 - 2,016 3,279 - - - -

 المالية
 صكوك الشركات  16,395 1,222 60 2,069 6,877 2,250 - 3,918 -
 تمويل بالمرابحة  381,134 16,811 35,566 15,655 40,771 45,885 44,487 181,958 -
 تمويل بالمضاربة  398,091 20,303 43,806 51,798 60,527 54,804 39,589 127,265 -
 مشاركة  32,577 20 766 443 15,932 2,520 8,312 4,583 -
 بطاقات االئتمان 2,647 2,647 - - - - - - -
موجودات اإليجارات   469,363 27,506 3,787 12,468 16,178 53,111 35,051 321,261 -

 التمويلية
استثمارات محتفظ بها   98,034 - - - - - - - 98,034

 لغرض غير المتاجرة 
 عقارات استثمارية  67,586 - - - - - - - 67,586
 عقارات للتطوير  2,943 - - - - - - - 2,943
استثمارات في شركات   12,036 - - - - - - - 12,036

 زميلة
 موجودات أخرى  35,237 999 - - 11 557 155 1,973 31,542
 الشهرة  25,971 - - - - - - - 25,971
 الموجودات )أ( جمالي إ 2,261,353 111,454 92,745 85,121 181,895 217,008 145,486 901,266 526,379

 

 

 

 

 

 

 

 



 البحرين ش.م.ب  –مصرف السالم 

       اإلفصاحات - 3الدعامة  – 3بازل 

 2020ديسمبر  31

30 
 

 

 (تكملة) نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال. 5

 ( تكملة) (PD 1.3.39) مخاطر معدل العائد 5.4

 )بآالف الدنانير البحرينية(            

 غير
   حساس 
 للربح 

  3 أكثر من 
 سنوات 

 3  حتى >2
 سنوات 

  2  حتى 1>
 سنوات 

  حتى 6>

 شهرا أ 12
  6  حتى 3>
 شهر أ

  3  حتى 1>
 شهر أ

 المطلوبات  جمالي اإل شهر  حتى

مؤسسات   إيداعات من 116,883 24,020 35,263 35,494 21,804 302 - - -
 مالية

 حسابات جارية للعمالء  363,970 - - - - - - - 363,970
 ألجل  تمويل مرابحة  221,671 60,462 76,998 52,090 14,662 - - 17,459 -

 أخرى  لوبات مط 52,282 16,588 - - - - - - 35,694
حقوق حاملي حسابات   1,225,380 269,000 219,773 124,813 283,068 60,288 5,405 16,902 246,131

 ستثماراال
 المطالبات جمالي إ 1,980,186 370,070 332,034 212,397 319,533 60,590 5,405 34,361 645,795
 المساهمينأموال  281,167 - - - - - - - 281,167
بات  لو المط جمالي إ 2,261,353 370,070 332,034 212,397 319,533 60,590 5,405 34,361 926,962

 واموال المساهمين 
خارج الميزانية مطالبات  108,768 6,881 6,881 13,763 13,763 13,763 - - 53,717

 العمومية
بات مع  لو المط جمالي إ 2,370,121 376,952 338,915 226,160 333,296 74,352 5,405 34,361 980,678

البنود خارج الميزانية  
 العمومية )ب( 

          
 866,905 140,081 142,655 (151,401)  (141,039)  (246,170)  (265,497)  ب(   -  الفارق )أ - 
 ة التراكمي جوة الف - (265,497) (511,668) (652,706) (804,108) (661,453) (521,372) 345,533 

 

  )بآالف الدنانير البحرينية(           )أ( 5.18جدول 

 الدفتر المصرفي مخاطر معدل الربح في                                                
 معدل صدمات الربح   ( ية)نقطة أساس   200

 التأثير على صافي الربح في 
 2020ديسمبر   31

 
 معدل الصدمات 

 معدل الصدمات التصاعدي:  ( 6,911)
 معدل الصدمات التنازلي:  6,911
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 )تكملة( نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال. 5

 األسهم  مركز مخاطر   5.5

(PD 1.3.21 d) (PD 1.3.31) 

والتأثير المقابل لها على  من احتمال حدوث تغييرات في سعر األسهم أو مؤشرات األسهم  سهم  األ  مركز تنشأ مخاطر  
تتعرض المجموعة لمخاطر األسهم في الوضع غير التجاري  و  الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. 

 ومحفظة االستثمار بشكل أساسي في أسواقها الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي. 
 

التنفيذية ولجنة    من اللجنةعال من خالل المشاركة الفعالة  بشكل ف  الدفتر المصرفياألسهم في    مركزتتم إدارة مخاطر  
لرقابة  ل مناسبة بيئة وتوفير  ،إشراك المهنيين األكفاءو ،االلتزام بالسياسات واإلجراءات المعمول بهاو ،االستثمار

 الداخلية وقسم التدقيق الداخلي المستقل. 
 

 لجنة التنفيذية واالستثمار الالمراقبة من قبل 
   

  ،المحفظة  جمالي معاييرإتبدأ مشاركة مجلس اإلدارة بالموافقة على سياسة االستثمار التي تحدد بشكل أساسي ما يلي:  
وقضايا    ،تخارجاالستحقاق، واستراتيجية ال  اعتبارات و  ،وتحمل المخاطر  ، الموافقة  تفويضات و   ،وقيود فئة الموجودات 

 الحوكمة. 
 

فيذية  وفر التوجيه لإلدارة التناإلدارة، وت   مجلس ل  الصالحية الكلية   الحيات ضمن بالصتفويض  القامت اللجنة التنفيذية ب
بين اجتماعات المجلس.   نشأمجلس في معالجة المسائل التي تدور ال متعلقة باألعمال، وتتولى بشأن جميع المسائل ال

  ، ومراجعة االستراتيجية   ،االئتمان والسوقاألعمال المتعلقة بمخاطر  ب  األمور ذات الصلةعن  وتتحمل اللجنة المسئولية  
تقوم لجنة االستثمار بمراجعة واعتماد جميع المعامالت المتعلقة باستثمارات و  التوصيات إلى المجلس.تقديم و

باإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على  والشركات والعقارات، وكذلك مراقبة أدائها بشكل مستمر.  
 مستثمريها. للزيادة العائد  التخارجوالتوصية باستراتيجيات   ،ناديقأداء مديري الص 
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 )تكملة( نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال. 5

 )تكملة(   األسهم مركز مخاطر   5.5

 
 ةالداخلي الضوابط

  طبقة على الصارمة الم  الرقابية والتوازنات ضوابط  ع النشاط االستثماري لنفس الفيما يتعلق بالضوابط الداخلية، يخض 

  ،الداخلية من خالل توظيف موظفين مؤهلين مناسبين طمالءمة الضوابيتم ضمان و النشاط المصرفي التجاري. 

والمحافظة على   ،مسؤوليات اإلنشاء والتنفيذ بين فصل وال ، موظفيهاوألدوار اإلدارات  الجيد التعريف والتواصل 

يتم  و والضوابط. طرق المعالجات وتنفيذ  للتأكد من توافر ، والمراجعة الداخلية الدورية الرقابة المالية  قسم استقاللية 

مراجعة  لتخضع ل  والتي   االستثمار ومذكرات االستثمار  محافظشكل تقارير    علىتوثيق جميع توصيات إدارة االستثمار  

على عاتق    حقاق عمليات النشر واستالم عائدات االست   جميع   وتقع مسئولية   المستقلة من قبل مكتب االستثمار األوسط.

  ،الشفافية في التقييم من خالل تحديد األسعار من المصادر المتاحة التي يتوجب عليها ضمان ،إدارة االستثمار

باإلضافة إلى ذلك، يعمل مكتب االستثمار األوسط   واستخدام مبادئ التقييم المحافظة وفق ا لمعايير المحاسبة الدولية.

وبهذه   على االستثمارات التي تقترحها إدارة االستثمارات. اجراء الدراسات الالزمةكإدارة مستقلة مسؤولة عن 

، في حين  ةاألولي  ت الصفقات وإجراء التحليال حصول علىالتخصص في ت االستثمار أن  دارة الطريقة، يمكن إل

دائرة   تولىاالستثمار. عالوة على ذلك، ستسيركز مكتب االستثمار األوسط على إعداد تحليل تفصيلي في بداية 

داء إعداد تقارير األالمتمثلة في ر في مراقبة الشركة االستثمارية الستثمار بواجبات إدارة االستثمال الشئون اإلدارية

على تبسيط العمليات حيث ستركز كل مجموعة على   وهذه الترتيبات تساعد إلى جانب الوثائق األخرى المطلوبة. 

 مستقلة. جود ضوابط وضمان ي إلى توفير الوقت باإلضافة إلى التي تؤد  والوظائف  مجموعة محددة من الواجبات 

    الدفتر المصرفي االسهم في  مركز  5.19جدول 

 )بآالف الدنانير البحرينية(                                              

 جمالي  إ 
 مخاطر   
 ئتمان اال

 فئات الموجودات   
 لمخاطر االئتمان 

مخاطر  جمالي إ
 الئتمان ا

الموجودات  
  الموزونة 
 للمخاطر 

الحد األدنى  
رأس  مخصص ل

 المال 
  - استثمارات األسهم   4,162 األسهم المسعرة 

 المدرجة غير 
886 1,329 166 

  جوهرية اتاستثمار  93,872 مسعرة غير األسهم 
  العادية في األسهم 
   المالية  للمؤسسات

12,036 30,091 3,761 

االستثمار في الشركات  
محتسبة بطريقة   –الزميلة 

 حقوق الملكية 

  ات االستثمار في شرك  12,036
 عقارية مدرجة 

7,174 21,521 2,690 

  )الخسائر( /  رباحصافي األ
 المحققة خالل العام 

  ات االستثمار في شرك  ( 252)
 عقارية غير مدرجة 

90,558 362,234 45,279 

)الخسائر(  /  رباحصافي األ
 محققة خالل العام الغير

(8,866 )      
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 )تكملة( نبذة عن الموجودات الموزونة للمخاطر ومخصص رأس المال. 5

 )تكملة(   األسهم مركز مخاطر   5.5
 

أو ألسباب    ، األسهم للمجموعة من االستثمارات التي من المتوقع أن تحقق مكاسب رأسماليةمراكز  تتكون إستراتيجية  

استراتيجية. لقد تمت صياغة اإلستراتيجية بعد األخذ في االعتبار الرغبة في المخاطرة لدى مجلس اإلدارة والسياسات 

مع السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، فإن   شيا  اتمو المعتمدة للسيولة ومخاطر السوق وإدارة رأس المال. 

 التذبذب.  العوائد عالية ذات  ات أنها تتجنب االستثمار ن حيث م متحفظة تعتبر  إستراتيجية االستثمار  

 
 المتغيرةالمخاطر التجارية  5.6 

(PD 1.3.41 a) (PD 1.3.21 f) (PD 1.3.32 i) 

اإلستثمار التي  حسابات    حقوق ملكية معدالت أرباح على    في حالة وجود   متغيرة جارية  تمخاطر  لتتعرض المجموعة  

من  حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار  الى دفعالمن أسعار السوق، مما يعرض المجموعة لخطر تكون أقل 

المراقبة    عبر   لمخاطرمن هذا ا  البحرين  -مصرف السالم    لقد خفف  أموال المساهمين لتغطية مخاطر تقلبات األرباح.  

الموجودات  لتمويل من قبل لجنة المنتظمة لفجوات السيولة وأسعار الودائع والتركيزات من حيث متطلبات ا

والذي يتضمن متوسط   ،قرانبمراجعة ومراقبة تحليل مراجعة األ الموجودات والمطلوبات  لجنة. تقوم والمطلوبات 

 أسعار الودائع مع السوق الحالية.  مواءمة دفعها أقرانها من أجل إعادة أسعار الودائع التي ي

   مخاطر السيولة 5.7

(PD 1.3.37) (PD 1.3.36) 

بها من خالل تحليل فجوة السيولة عبر األطر الزمنية المحددة من   ةتراقب المجموعة بطريقة نشطة السيولة الخاص

ضمن نطاق الرغبة في المخاطرة لدى المجلس.   التي تقع والمطلوبات صافي الموجودات مركز أجل الحفاظ على 

من خالل مراقبة مؤشرات سيولة المجموعة التي يمكن من  والمطلوبات صافي الموجودات مركز يتم الحفاظ على و

خاللها تقييم سيولة المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، تخفف المجموعة من مخاطر السيولة لديها من خالل إنشاء مصادر 

نقص ناتج  ي يمكن استخدام خطوط التمويل المتعددة لتعويض أو تمويل متعددة لتقليل ارتباطها بنظير تمويل فردي.

حسابات االستثمار.  حقوق ملكية أو لتسوية أي نقص في كل من الحسابات الجارية و  / عن التزامات المجموعة و

 . %141.56نسبة تغطية السيولة  كانت ، 2020ديسمبر  31وفي 

 مخاطر أخرى 5.8

أن   حيث و ، المعامالت بالدوالر األمريكي تسجلحيث  ،تابعةلدى المجموعة استثمار في شركة مصرفية أجنبية 

ــ الت األجنبية على االســـد تأثير لتحويل العمــــــــفال يوج ، ريكي مرتبط بالدينار البحرينيــــالدوالر األم  رتثماـ

(PD 1.3.42).   مقومة بالدينار الجزائري، وقد تم إدراج أثر تحويل   زميلة  شركة  في  استثمار  المجموعة  لدى

   ( في حقوق الملكية.FCTRالعمالت األجنبية ) تحويل العمالت األجنبية ضمن احتياطي  
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 حسابات اإلستثمارحقوق ملكية حاملي  6

حساب مضاربة عام  يتم مزج أموال حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار مع أموال المجموعة والوكالة إلنشاء 
ويتم استثمار هذه األموال المجمعة في موجودات مدرة للدخل، وبالرغم من ذلك، ال تمنح األولوية ألي طرف    . واحد 

 لغرض االستثمارات أو توزيع األرباح.  

ال تقوم المجموعة بتخصيص األصول المتعثرة لصندوق حاملي حسابات االستثمار. يتم تخصيص جميع مخصصات  

لقيمة في حقوق ملكية المساهمين. كما ال يتم تخصيص االستردادات من األصول المالية المتعثرة إلى حاملي  انخفاض ا

حسابات االستثمار. يتم توزيع األرباح المكتسبة من سلة الموجودات الممولة من قبل حقوق أصحاب حسابات  

اسة المجموعة، يتم توزيع ما ال يقل عن  االستثمار فقط بين المساهمين وأصحاب حسابات االستثمارات. وفقا  لسي

% كحصة  85% من العوائد المكتسبة على األصول على حاملي حسابات االستثمار، وتحتفظ المجموعة بنسبة 15

 مضارب أو رسوم وكالة. لم تحتسب المجموعة أي مصروفات إدارية على حسابات االستثمار. 

 
 ( PD 1.3.32 b. )لمبادئ الشريعة اإلسالميةيتم استثمار األموال وإدارتها وفق ا 

 
من األموال بعد خصم االحتياطي اإللزامي.   % 100فق ا لشروط قبول حسابات االستثمار غير المقيدة، يتم استثمار و

األموال المختلطة بطريقة تتوافق مع  على استثمار المجموعة  حرص من أجل تجنب التركيز المفرط للمخاطر، ت
حسابات   حقوق ملكية حاملييتم تصنيف جميع والكبيرة.  والمخاطر ات لتعرض ل مصرف البحرين المركزيحدود 

ويجب العلم    ، حيث ال يوجد حد لسحبها. تم خصم الرسوم قبل تخصيص األرباححيث ي ، أنها مضاربة على اإلستثمار
 حساب االستثمار.حامل  ل ية وائد السوقالع  كي تتطابق مع للتنازل جزئي ا أو كلي ا ل رسوم حساب المضاربة تخضع بأن 

(PD 1.3.32 c, j, k) 

 
التي تخضع   حسابات اإلستثمار حقوق ملكية حاملي لمخاطر للمجموعة مساهمة من لتشمل الموجودات الموزونة 

 %. 30لوزن مخاطر قدره 

والزبائن اآلخرين االستعانة بمدراء العالقات بالمجموعة للحصول   حسابات اإلستثمارحقوق ملكية حاملي ليمكن 

 ( PD 1.3.32 f, g) .و شكاوىأتظلمات و أخدمات وساطة و أعلى أية مشورة 

ألرباح  أرقام المقارنة ل .والنسبة التعاقدية المتفق عليها مساهمة المضارب المتفق عليها ليس هناك اختالف بين 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  العائد  معدلالمحققة والمدفوعة و

 PD 1.3.33) هي على النحو التالي: 2015، 2016و 2017، 2018، 2019ديسمبر  31والسنوات المنتهية في 

e,l,m,n ) 
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 حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار )تكملة( 6

        6.1جدول 
 )بآالف الدنانير البحرينية(                  

  2020 ديسمبر  2019 ديسمبر  2018 ديسمبر  2017 ديسمبر  2016 ديسمبر  2015 ديسمبر 
 المساهمين 29,335 28,425 246 119 119 155

 ساباتح حاملي ملكية حقوق 60,186 50,271 492 230 216 282
 التسوية()قبل االستثمار 

       

ملكية  حقوقل المحققالربح  60,186 50,271 492 230 216 282
)قبل حاملي حسابات االستثمار 

 التسوية(

ملكية  حقوقلالربح المدفوع  29,335 28,425 246 119 119 155
بعد )حاملي حسابات االستثمار 

 (التسوية
       

 الرصيد من:      

معادلة األرباح  مخصص  ال ينطبق  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
PER  

 الداخلي العائد معدل ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 7 7 7
       

 معدل العائد السنوي  عيارم 3% 3% 3% 3% 3% 3%

 حقوق) معدل العائد السنوي 4.91% 4.86% 0.53% 0.23% 0.18% 0.41%
 (ملكية حاملي حسابات االستثمار

 حققالم الربح -

 حقوق) معدل العائد السنوي 2.39% 2.75% 0.27% 0.12% 0.10% 0.23%
 (ملكية حاملي حسابات االستثمار

 المدفوع الربح -

مخصص معادلة األرباح  مبلغ - - - - - -
PER  

 %األرباح معادلة مخصص مبلغ - - - - - -

 الداخلي العائد معدل مبلغ - - - - 7 7

 % الداخلي العائد معدل - - - - - -
       

 تسوية:ال      

 من المضاربة المحققالربح  60,186 50,271 492 230 216 282

 رسوم المضارب (30,851) (21,846) (246) (111) (97) (127)

155 119 119 246 528,42  ملكية لحقوقالربح المقيد  29,335 
 االستثمار حسابات حاملي

 الداخلي العائد معدل اتحرك - - - - - -

155 119 119 246 528,42  حاملي ملكية حقوق علىالربح  29,335 
االستثمار حسابات  

       

رسوم المضاربة كنسبة من  51% 43% 50% 48% 45% 45%
 اجمالي ارباح االستثمار

       

 حاملي ملكية حقوقرصيد  1,225,380 1,034,743 99,761 118,881 68,796 62,351
 االستثمار حسابات

 للمخاطر وزونةالموجودات الم  170,292 11,469 6,886 18,727 4,128 1,952
 معادلة مخصص لتقريروفق ا 

 األرباح

 . 31نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  2019* تم تعديل أرقام السنة المنتهية 
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 حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار )تكملة( 6
 

    6.2جدول 
 ()بآالف الدنانير البحرينية                                                                         

 

  ديسمبر  2017 ديسمبر  2016 ديسمبر  2015 ديسمبر 
2018 

 ديسمبر 
2019 

 ديسمبر 
2020 

 

 معدل العائد  %2.39 %2.75 0.25% 0.10% 0.17% 0.25%

على متوسط  عائد ال %5.45 %15.23 0.49% 0.26% 0.32% 0.42%
حقوق ملكية موجودات 

 االستثمارحاملي حسابات 

حقوق  العائد على متوسط  %20.89 %16.15 0.16% 0.14% 0.07% 0.09%
حقوق  )إجمالي  الملكية

 الملكية(  

 

 PDاإلسالمية )االستثمار حسب نوع الطرف المقابل ومنتجات المرابحة  ملكية حاملي حسابات  حقوق    6.3جدول  

1.3.33 i) 

 )بآالف الدنانير البحرينية(      من البنوك المستحقة المرابحة والوكالة ذمم 

حقوق ملكية  نسبة 
سابات ححاملي 

لى إ االستثمار
 المجموع %

 
 

حقوق  ممولة من    ممولة ذاتيا  
سابات حملكية حاملي 
 االستثمار

 التعرضات جمالي إ
 

سيادية   جهات 513,964 215,024 298,940 42%  

%35  المؤسسات المالية  534,452 188,336 346,116 

%53  الشركات  706,127 371,883 334,244 

%86  األفراد  506,809 437,423 69,386 

%54  جمالي اإل 2,261,353 1,212,667 1,048,686 
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 حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار )تكملة( 6
 

 (PD 1.3.32 dهي كما يلي: ) الموجودات التغييرات في نسبة توزيع  6.4جدول 

 )بآالف الدنانير البحرينية(      

موجودات اإليجارات 
 التمويلية

 إيداعات لدى  التمويالت موجودات
 مؤسسات مالية

نقد وأرصدة لدى البنوك 
 والمصرف المركزي

 

  ممولة 
 ذاتيا  

 ملكية حقوق
 حاملي
 حسابات
 االستثمار

 حقوق ذاتيا   ممولة 
 ملكية
 حاملي
 حسابات
 االستثمار

حقوق ملكية  ممولة ذاتيا  
حاملي 
 حسابات
 االستثمار

حقوق ملكية  ذاتيا   ممولة 
 حاملي حسابات
 االستثمار

 

 توزيع الموجودات في   107,134 181,132 37,965 - 747,538 66,911 320,029 149,334
 2020ديسمبر  31

 توزيع الموجودات في   117,829 101,627 76,660 38,143 656,985 28,771 183,269 206,473
 2019ديسمبر  31

 توزيع الموجودات في  - - 99,761 63,544 - - - -
 2018ديسمبر   31 

 توزيع الموجودات في  - - 118,881 22,344 - - - -
 2017ديسمبر   31 

 توزيع الموجودات في  - - 68,796 113,656 - - - -
 2016ديسمبر   31 

 توزيع الموجودات في   - - 62,351 40,994 - - - -
 2015ديسمبر  31

 
  .اإلستثمار حقوق ملكية حاملي حساباتضات خارج الميزانية العمومية ناشئة عن قرارات االستثمار المنسوبة إلى ال يوجد أي تعر

 
 

 . افصاحات أخرى7

 مخاطر العملة 7.1
، ولهذا السبب  مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

  السوق  مخاطر إدارة قبل من يوميا   تتم مراقبة المراكزووضع مجلس اإلدارة قيود ا على المراكز حسب العملة. 
لى  لضمان الحفاظ ع الموجودات والمطلوبات باإلضافة إلى لجنة  ، من قبل لجنة التدقيق والمخاطر ة دوري بصورة و

من موجودات ومطلوبات المجموعة مقوم بالدينار البحريني    ا  كبير  ا  جزءبأن    ، علما  المراكز ضمن الحدود الموضوعة
ا ألن الدينار البحر وأو بالدوالر األمريكي أو باللاير السعودي.   بالدوالر األمريكي،    انيني واللاير السعودي مرتبطنظر 

  .2020ديسمبر  31في كما تمثل مخاطر عملة كبيرة تعتبر بأنها فإن المراكز في هذه العمالت ال  
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 )تكملة( . افصاحات أخرى7
 

 ذوي العالقة من المعامالت مع االطراف 7.2
موظفي اإلدارة  كبار و أعضاء مجلس اإلدارةوالمساهمين وكبار  زميلة راف ذات العالقة الشركات الاألطيمثل 

يتم  وبشكل كبير من قبل هذه األطراف.  متأثرةبشكل مشترك أو او متحكم بها ، المتحكم بها مؤسسات للمجموعة وال
صيل،  للحصول على مزيد من التفا واعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل اإلدارة العليا للمجموعة.  

في البيانات المالية الموحدة للسنة    لعالقةا  من ذويمعامالت األطراف    تحت عنوان  29  اإليضاح يرجى الرجوع إلى  

س تجارية بحتة  أس  لى عاألطراف ذات العالقة  مع  تتم المعامالت داخل المجموعة وو .  2020ديسمبر    31المنتهية في  

 (PD 1.3.23 d) (PD 1.3.10 e) خالل العام.

  

 المعاد هيكلتها التسهيالت 7.3
ألف   46,896الشركات ، بلغ رصيد تسهيالت التمويل التي أعيد التفاوض عليها لألفراد و2020ديسمبر  31في 

فيما يتعلق باستردادها.   ية االئتمان  الكفاءة، يتم إعادة التفاوض على التسهيالت لتحسين وبشكل عام . دينار بحريني
  لم يكن إلعادة الهيكلة المذكورة أعاله و.  حزمة الضمان و  أالمدة    من معدل الربح أو يمكن أن يتضمن ذلك تغيير أي  و
 (PD 1.3.23 jعلى األرباح الحالية والمستقبلية. )  جوهريأي تأثير   والشركات  ألفراد لعمالء من ا ل تسهيالت ي أل

 

 يات حق الرجوعالمباعة بموجب اتفاق الموجودات 7.4
 (PD 1.3.23 k. )2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  الرجوعتخص حق لم تبرم المجموعة أي اتفاقية 

 

 المخاطر القانونية والمطالبات 7.5
ألف دينار بحريني   2,379 مبلغا وقدره 2020ديسمبر  31في ضد المجموعة  المقامة الدعاوى القانونية  بلغت 

  تقديرية بناء  على رأي المستشار القانوني للمجموعة، فإن إجمالي االلتزامات الو.  ( ألف دينار بحريني  385  :2019)

  حيث قامت المجموعة أيضا   ، مركز المالي الموحد للمجموعةيؤثر على ال الناشئة عن هذه الحاالت ال يعتبر جوهريا  
 ( PD 1.3.30 cبرفع دعاوى مضادة ضد هذه األطراف. )

 

 حماية الودائع نظام 7.6
.  حماية الودائع التي أنشأها مصرف البحرين المركزي  نظام   من خالل مغطاة  ودائع العمالء في المجموعة  بعض    إن

حماية الودائع وحسابات  نظام    هي محمية بموجب ودائع العمالء المحتفظ بها لدى المصرف في مملكة البحرين  كما أن  

يغطي هذا  و  .2010( لسنة 34البحرين المركزي وفق ا للقرار رقم ) االستثمار غير المقيدة الصادرة عن مصرف 

دينار بحريني على النحو المنصوص  20,000 قدره  بحد أقصىالمستحقين  "األشخاص الطبيعيين" )األفراد(   نظام ال

لما يفرضه مصرف   تقوم المجموعة بدفع مساهمة دورية وفقا  و عليه في متطلبات مصرف البحرين المركزي. 

 (PD 4.4.2) . نظامالبحرين المركزي بموجب هذا ال
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 )تكملة( . افصاحات أخرى7
 

 من األطراف ذات المخاطر العاليةم اف ذات االستدانة العالية وغيرهالتعرض لألطر 7.7
للتعريف الوارد في   ذات مخاطر عالية أخرى وفقا   أو  ذات استدانة عالية ليس لدى المصرف أي تعرض ألطراف 

 PD-1.3.24 .(PD 1.3.23 e)الئحة قواعد واجراءات مصرف البحرين المركزي 

 

 محددة من الجهات الرقابيةتعرضات تتجاوز الحدود ال 7.8
من إجمالي قاعدة رأس المال للمصرف فيما يتعلق   %15حدد مصرف البحرين المركزي حد ا فرديا للتعرض يبلغ 

  وثيقة ألطراف المقابلة لمال الرأس قاعدة من إجمالي  %25بنسبة  ةالمشترك التعرض دود وح بالتعرضات لألفراد 

ما   ،%800بنسبة  أعاله موزونا  للمخاطر أعلى من العتبات المذكورة  تعرض يجب أن يكون الفائض ألي و الصلة. 

  مصرفولم يكن لدى ال  .مصرف البحرين المركزي قواعد واجراءات وفق ا لمتطلبات  ةعفالمتعرضات امن اللم يكن 
               % من القاعدة الرأسمالية للمصرف15أي تعرضات تتجاوز حد المدين المنفرد وهو  2020ديسمبر  31في 

(PD 1.3.23 f) 

 
 (PD 1.3.44المركزي )ات مصرف البحرين عقوب 7.9

  سوءل نتيجة  ، لمصرف البحرين المركزي جزائية  دينار بحريني كعقوبة  10,000، تم دفع مبلغ 2020خالل عام 

   . األطراف من أي  رجوع بدون الموضوع  إغالق  تمتواصل ممثلي البنك المعينين. 
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 عن رأس المال مكونات اإلفصاح  - الملحق األول 

 

 مطابقة : متطلبات ال PD-2الملحق 

 : اإلفصاح عن الميزانية العمومية ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد 1الخطوة 

  محاسبية سياسات  ضمن    الكامل  توحيد نهج ال  هما التنظيمي والمحاسبي، حيث يستخدم كل من  توحيد ال توجد فروق بين ال 
تم جمع تسهيالت واستثمارات ، مصرف البحرين المركزي وجيهات ا لتفق  وو .مؤسسات متسقة دون استبعاد أي 

 التمويل من خالل مخصص انخفاض القيمة الجماعية، كما هو موضح أدناه: 

 )بآالف الدنانير البحرينية( 

 2,261,353 الميزانية العمومية حسب البيانات المالية المنشورة 

 20,581 النخفاض القيمة   لمخصص الجماعيا

 (490) وااللتزامات   محتملةناقصا: مخصص متعلق بالمطالبات ال

 2,281,444 التنظيمي  قراراإلالميزانية العمومية كما هو في 
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 )تكملة(  عن رأس المالمكونات اإلفصاح  - الملحق األول 

 
 2020ديسمبر  31بين الميزانية العمومية المنشورة والتقارير التنظيمية في  مطابقة : ال2الخطوة 

 
 )بآالف الدنانير البحرينية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الميزانية العمومية حسب   الموجودات 
 البيانات المالية المنشورة 

 مرجع الموحدة  PIRIبيانات 

  288,342 288,266 والمصرف المركزي  بنوكنقد وأرصدة لدى ال

  181,209 - التمويل الذاتيمنها 

  107,134 - منها التي تمولها حسابات االستثمار غير المقيدة

  38,106 37,965 ة والمؤسسات المالية المشابه بنوكالإيداعات لدى 

  38,106 - منها التي تمولها حسابات االستثمار غير المقيدة

  1,303,362 814,449 موجودات التمويالت 

  - 469,363 موجودات اإليجارات التمويلية  

  223,222 - منها التمويل الذاتي

  1,080,140 - منها التي تمولها حسابات االستثمار غير المقيدة

  411,040 410,761 متوفرة للبيعاستثمارات 

  - 1,258 منها استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

  - 393,108 منها صكوك سيادية 

  - 16,395 منها صكوك الشركات 

  70,529 70,529   االستثمارات في العقارات

  - 67,586 عقارات استثمارية  منها

  - 2,943 منها عقارات للتطوير

  12,036 12,036 استثمارات في شركات زميلة 

  1,961 1,961 الممتلكات واآلالت والمعدات 

  156,068 156,023 موجودات أخرى 

  - 96,776 استثمارات محتفظ لها لغرض غير المتاجرة

  - 33,276 ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما  

 G - 25,971 الشهرة 

  2,281,444 2,261,353 الموجودات جمالي إ
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 )تكملة(  عن رأس المالمكونات اإلفصاح  - الملحق األول 

 البحرينية()بآالف الدنانير 

الميزانية العمومية   
حسب البيانات المالية  

 المنشورة 

  PIRIبيانات 
 الموحدة 

 مرجع

    المطلوبات 

  363,970 363,970 حسابات جارية للعمالء 

  116,883 116,883 مؤسسات مالية إيداعات من 

  221,671 221,671 مطلوبات التمويل )مثل مرابحة السلع العكسي، إلخ.( 

  - 221,671 تمويل مرابحة ألجل منها 

والمطلوبات األخرى، وااللتزامات    المستحقات، واإليرادات المؤجلة،
 الضريبية الحالية والمؤجلة 

52,282 51,792  

  50,653 51,143 منها مطلوبات أخرى 

  1,139 1,139 منها أرباح أسهم مستحقة الدفع 

  1,1225,380 1,1225,380 حسابات استثمارات غير مقيدة 

  1,979,696 61,980,18 المطلوبات جمالي إ

    

    حقوق الملكية

 A 222,920 222,920 إجمالي أسهم رأس المال 

  230,450 230,450 رأس المال 

  ( 7,530) ( 7,530) أسهم الخزينة 

  57,846 57,846 االحتياطيات واألرباح المستبقاة 

 C-1 12,209 12,209 عالوة إصدار األسهم

 C-2 21,778 21,778 القانوني حتياطي اإل

 B-1 ( 16,834) ( 16,834) األرباح المستبقاة )باستثناء أرباح للسنة( 

  2,143 2,143 دعم من الحكومة 

  ( 24,768) ( 24,768) خسارة التعديل

 B-2 24,768 24,768 إطفاء خسارة التعديل 

  9,142 9,142 السنة  أرباح صافي

 6,633 6,633 B-3 ( CET1) 1سهم العادية لرأس المال من الفئة منها مبلغ مؤهل لأل

  2,509 2,509 ( CET1)  1سهم العادية لرأس المال من الفئة مؤهل لأل غيرمنها مبلغ 

 C-3 ( 3,784) ( 3,784) تعديل تحويل العمالت األجنبية

    سهم العادية لرأس  المبلغ المؤهل لأل - التغييرات في القيمة العادلة 
 9,844   9,844  C-4  ( CET1)  1من الفئة  المال

 23,348 23,348 D (T2)  2المال من الفئة    رأس المبلغ المؤهل ل  - احتياطي القيمة العادلة للعقارات  

    

  401 401 حصة غير مسيطرة في رأس مال الشركات التابعة 

 121 E-1 - ( CET1) 1المال من الفئة سهم العادية لرأس لألمنها مبلغ مؤهل 

 26 E-2 - ( AT1)  1المال اإلضافي من الفئة  رأسمنها مبلغ مؤهل ل

 35 E-3 - ( T2) 2 الفئة من المال رأسل منها مبلغ مؤهل

  220 - منها مبلغ غير مؤهل لرأس المال التنظيمي

    

  20,581 - ( 2و  1الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلتان 

 12,362 F - ( T2) 2 الفئة من المال رأسل منها مبلغ مؤهل

  8,218 - منها مبلغ غير مؤهل لرأس المال التنظيمي

  301,748 281,167 حقوق الملكية مجموع  

  2,281,444 2,261,353 مجموع المطلوبات + حقوق الملكية
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 )تكملة(  عن رأس المالمكونات اإلفصاح  - الملحق األول 

   طابقةالم ونموذج متطلبات  :PD-1 ملحق

 2020ديسمبر    31رأس المال المشترك في  نموذج مكونات: 3الخطوة  
 )بآالف الدنانير البحرينية(

األرقام المرجعية 
للميزانية العمومية 
ضمن النطاق 

التنظيمي للتوحيد من 

 2الخطوة 

مكون رأس 
المال 
 التنظيمي

  للتقارير التنظيمية  والتوزيع رأس المال   تركيبة

  واالحتياطيات   األدوات:  1 الفئة  من المال  لرأس  العادية األسهم   

A 222,920  1 الصلة  اتفائض األسهم ذ  زائدا  مباشرة  الصادرة ةمؤهل ال أسهم رأس المال العادية 
B1+B2+B3 14,567  2 المستبقاةاألرباح 

C1+C2+C3+C4 40,047 3 )واالحتياطيات األخرى(   متراكمال الدخل الشامل اآلخر 
 4 ينطبق  ال - 

E1 121  من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في   اعن الشركات التابعة والمحتفظ به ةالصادر أسهم رأس المال العادية
 لمجموعة( ل 1األسهم العادية لرأس المال من الفئة  

5 

 6 قبل التعديالت التنظيمية  1األسهم العادية لرأس المال من الفئة  277,655 
  : التعديالت التنظيمية 1األسهم العادية لرأس المال من الفئة   
 7 تحوطية التقييم ال سوياتت  - 
G 25,971  )8 الشهرة )صافي االلتزامات الضريبية ذات الصلة 
 9 حقوق خدمة الرهن العقاري )صافي من االلتزامات الضريبية ذات الصلة(  عداات غير الملموسة األخرى  وجودالم - 
أصول الضريبة المؤجلة التي تعتمد على الربحية المستقبلية باستثناء الموجودات الناشئة عن الفروق المؤقتة   - 

 )صافي من االلتزامات الضريبية ذات الصلة( 
10 

 11 لتدفق النقدي لاحتياطي التحوط  - 
 12 لخسائر المتوقعة مقابل انقص المخصصات  - 
 13 ( 2من إطار عمل بازل   562لبيع )كما هو مبين في الفقرة  ا التورق عندربح  - 
 14 ينطبق  ال - 
 15 صافي موجودات صندوق المنافع التقاعدية المحددة  - 
 16 االستثمارات في األسهم الخاصة   - 
 17 الحيازات المتبادلة في األسهم العادية  - 
التأمين خارج عن نطاق التوحيد التنظيمي، شركات والمؤسسات المالية و  مصارفاالستثمارات في رأس مال ال - 

  صادررأس مال الأسهم  % من 10أكثر من  مصرف صافي من المراكز القصيرة المؤهلة ، حيث ال يمتلك ال

 %(10)المبلغ أعلى من الحد األدنى  

18 

التأمين خارج نطاق التوحيد  شركات المالية و المؤسسات و مصارف ة للعادي ة في األسهم الجوهري استثمارات  - 
 %(   10الحد األدنى   من  التنظيمي ، صافي من المراكز القصيرة المؤهلة )المبلغ أعلى 

19 

 20 %(   10 دنى الحد األ قوق خدمة الرهن العقاري )المبلغ أعلى منح - 
%، بعد خصم االلتزامات  10الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة )المبلغ أعلى من الحد األدنى  موجودات - 

 الضريبية ذات الصلة( 
21 

 22 % 15  الحد األدنىمبلغ يتجاوز  - 
 23 المالية للمؤسسات ة دي عاة في األسهم الجوهري منها: استثمارات   - 
 24 العقاري منها: حقوق خدمة الرهن  - 
 25 الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة  موجودات منها:  - 
 26 لمصرف البحرين المركزي  التعديالت التنظيمية المحددة  - 
  رأس المال اإلضافي مندم كفاية نتيجة لع 1األسهم العادية لرأس المال من الفئة التعديالت التنظيمية المطبقة على  - 

 لتغطية الخصومات  2والفئة   1الفئة 
27 

 28 1  الفئة من  المال  لرأس  العادية  األسهمإجمالي التعديالت التنظيمية على  25,971 
 29 ( CET1)1 الفئة  من المال  لرأس  العادية األسهم  251,684 
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 )تكملة(  عن رأس المالمكونات اإلفصاح  - الملحق األول 

 )تكملة(   طابقةالم ونموذج متطلبات  :PD-1 ملحق

 2020ديسمبر    31رأس المال المشترك في  مكونات نموذج: 3الخطوة  
 )بآالف الدنانير البحرينية(

األرقام المرجعية 
للميزانية العمومية 

ضمن النطاق 
التنظيمي للتوحيد من 

 2الخطوة 

مكون رأس 
 المال التنظيمي

 للتقارير التنظيمية  والتوزيع رأس المال   تركيبة

 
 : األدوات 1رأس المال اإلضافي من الفئة  

 

 30 الصلة  اتذ األسهم فائض   زائدا  مباشرة الصادرة مؤهلة ال 1الفئة اإلضافي من  س المالأ رأدوات  - 
 31 ة المعمول بهاي معايير المحاسب ل وفق ا ل المصنفة كحقوق ملكية منها:  - 
 32 معايير المحاسبية المعمول بها وفقا  لل كمطلوبات المصنفة منها:  - 
 33 1 الفئة  من اإلضافي المال  رأسة للتخلص التدريجي من الخاضعأدوات رأس المال الصادرة مباشرة   - 

E-2 26   غير مدرجة في  1األسهم العادية لرأس المال من الفئة )وأدوات  1  رأس المال فئةأدوات إضافية من

( صادرة عن الشركات التابعة والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في  5الصف 

 لمجموعة( ل س المالأ لر 1الفئة رأس المال اإلضافي من 

34 

 35 الصادرة عن الشركات التابعة الخاضعة للتخلص التدريجي دواتمنها: األ - 
 36 قبل التعديالت التنظيمية  1  فئةرأس المال اإلضافي من ال  26 

  التعديالت التنظيمية  : 1رأس المال اإلضافي من المستوى    
 37 الصلة  اتذ األسهمفائض  لخاصة زائدا  ا 1المستوى  رأس المال اإلضافي من االستثمارات في أدوات  - 
 38 1المستوى  رأس المال اإلضافي من مقتنيات متبادلة في أدوات  - 
التأمين خارج نطاق التوحيد  شركات والمؤسسات المالية و  مصارفاالستثمارات في رأس مال ال - 

األسهم  % من  10التنظيمي، صافي من المراكز القصيرة المؤهلة، حيث ال يمتلك البنك أكثر من 

 (%   10الحد االدنى)المبلغ أعلى من   منشأة لل الصادررأس المال العادية ل

39 

التأمين خارج نطاق التوحيد  شركات والمؤسسات المالية و  مصارف ة في رأس مال ال جوهري استثمارات  - 
 التنظيمي )صافي المراكز القصيرة المؤهلة( 

40 

 41 لمصرف البحرين المركزي  التعديالت التنظيمية المحددة  - 
رأس المال  دم كفاية نتيجة لع 1الفئة  رأس المال اإلضافي منالتعديالت التنظيمية المطبقة على  - 

 لتغطية الخصومات  2والفئة  1الفئة اإلضافي من 
42 

 43 1الفئة إجمالي التعديالت التنظيمية على رأس المال اإلضافي من  - 
 44 ( AT1)   1رأس المال اإلضافي من الفئة   26 
= األسهم العادية لرأس المال من الفئة   1رأس المال اإلضافي من الفئة )  1رأس المال من الفئة   251,710 

 (1+رأس المال اإلضافي من الفئة 1

45 

  مخصصات : األدوات وال2  رأس المال من الفئة  
D 23,348  46 الصلة  ات ذ  األسهمفائض  زائدا  مباشرة الصادرة مؤهلة ال 2الفئة أدوات من 
 47 2  فئةة للتخلص التدريجي من الالخاضعأدوات رأس المال الصادرة مباشرة   - 

E-3 35   1األسهم العادية لرأس المال من الفئة )وأدوات   2أدوات رأس المال من الفئة 
( الصادرة عن الشركات التابعة  34أو   5غير المدرجة في الصفوف    1رأس المال اإلضافي من الفئة و 

 لمجموعة( ا 2رأس المال من الفئة والتي تحتفظ بها أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في 

48 

 49 الصادرة عن الشركات التابعة الخاضعة للتخلص التدريجي دواتمنها: األ - 
F 12,362  50 المخصصات 
 51 قبل التعديالت التنظيمية  2من الفئة  رأس المال  35,745 
  : التعديالت التنظيمية 2من الفئة  رأس المال   
 52 الخاصة  2الفئة رأس المال من االستثمارات في أدوات  - 
 53 2الفئة رأس المال من الحيازات المتبادلة في أدوات   - 
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 )تكملة(  عن رأس المال مكونات اإلفصاح  - الملحق األول 

 )تكملة(   طابقةالم ونموذج متطلبات  :PD-1 ملحق

 2020ديسمبر    31رأس المال المشترك في  مكونات نموذج: 3الخطوة  
 )بآالف الدنانير البحرينية(
األرقام المرجعية 

للميزانية العمومية 
ضمن النطاق التنظيمي 

 2الخطوة للتوحيد من 

مكون رأس المال 
 التنظيمي

 للتقارير التنظيمية  والتوزيع رأس المال   تركيبة

 
 

 

نطاق التوحيد  ج التأمين خارشركات المالية و مؤسسات وال المصارف استثمارات في رأس مال  - 
% من  10أكثر من مصرف التنظيمي، صافي من المراكز القصيرة المؤهلة، حيث ال يمتلك ال

 %( 10الحد االدنى )المبلغ أعلى من  الصادر للمنشأةرأس المال األسهم العادية ل

54 

ج  التأمين خار شركات المالية و  مؤسساتوال المصارف ة في رأس مال جوهري استثمارات  - 
 نطاق التوحيد التنظيمي )صافي المراكز القصيرة المؤهلة( 

55 

 56 التنظيمية الوطنية المحددة التعديالت   
 57   2 رأس المال من الفئة إجمالي التعديالت التنظيمية على  - 
 58 ( T2)  2رأس المال من الفئة   35,745 
 59 2  الفئة  من المال رأس+  1  الفئة من المال رأسإجمالي رأس المال =  287,455 
 60 اجمالي الموجودات الموزونة للمخاطر 1,086,432 
  رأس المال ومخففات نسب    
 61 للمخاطر( وزونة الم  الموجودات )كنسبة مئوية من  1األسهم العادية لرأس المال من الفئة   23.17% 
 62 للمخاطر(  الموزونة الموجودات )كنسبة مئوية من   1  فئةالرأس المال من  %23.17 
 63 الموزونة بالمخاطر(  الموجودات إجمالي رأس المال )كنسبة مئوية من  %26.46 
 1ألسهم العادية لرأس المال فئة لالحد األدنى متطلبات الخاصة بالمؤسسة ) التخفيف متطلبات  9.00% 

معبرا  عنه كنسبة مئوية من   D-SIBمتطلبات  متطلبات التخفيف الدورية المضادة زائدا   زائدا  

 موزونة بالمخاطر( ال الموجودات

64 

 65   حماية رأس المال  التخفيف ل منها: متطلبات  2.50% 
 66 لتقلبات الخاصة بالبنك  الدورية المضادة ل التخفيفمنها: متطلبات  0.00% 
 D-SIB 67تخفيف  منها: متطلبات  0.00% 
)كنسبة مئوية من   المخففات الستيفاء  المتوفرة1األسهم العادية لرأس المال من الفئة   23.17% 

 الموجودات الموزونة بالمخاطر( 
68 

  ( 3)إذا كان مختلف ا عن بازل   CCBالحد األدنى الوطني بما في ذلك   
 69 مصرف البحرين المركزي ل 1العادية لرأس المال من الفئة الحد األدنى لنسبة األسهم  9.00% 
 70 مصرف البحرين المركزي ل لرس المال 1الفئة نسبة لالحد األدنى  10.50% 
 71 مصرف البحرين المركزي لمال الرأس جمالي نسبة الحد األدنى إل 12.50% 
  المخاطر(  وزنستقطاع )قبل  لال  الحد االدنىالمبالغ دون    
 72 ة في رأس مال الشركات المالية األخرى ي رجوهاستثمارات غير  - 
 73 لشركات المالية العادية لة في األسهم ي رجوهاستثمارات  - 
 74 حقوق خدمة الرهن العقاري )صافي االلتزامات الضريبية ذات الصلة(  - 
أصول الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة )صافي من االلتزامات الضريبية ذات   - 

 الصلة( 
75 

  2رأس المال من الفئة  في  مخصصاتحدود قابلة للتطبيق على إدراج ال  
فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة    2  رأس المال من الفئةالمؤهلة لإلدراج في  مخصصاتال 20,581 

 موحد )قبل تطبيق الحد األقصى( النهج لل

76 

 77 في إطار النهج الموحد    2  رأس المال من الفئةالحد األقصى إلدراج المخصصات في  12,362 
 78 ال ينطبق   
 79 ال ينطبق   
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 )تكملة(  عن رأس المال مكونات اإلفصاح  - الملحق األول 

 )تكملة(   طابقةالم ونموذج متطلبات  :PD-1 ملحق

 2020ديسمبر    31رأس المال المشترك في  مكونات نموذج: 3الخطوة  
 )بآالف الدنانير البحرينية( 

األرقام المرجعية 
للميزانية العمومية 

التنظيمي ضمن النطاق 
 2للتوحيد من الخطوة 

مكون رأس المال 
 التنظيمي

 للتقارير التنظيمية  والتوزيع رأس المال   تركيبة

 
 

 

    
  1و  2019يناير  1أدوات رأس المال الخاضعة لترتيبات التخلص التدريجي )تنطبق فقط بين    

 ( 2023يناير 

 

لترتيبات   الخاضعة 1األسهم العادية لرأس المال من الفئة  أدوات على  الحد االقصى الحالي  - 
 التخلص التدريجي 

80 

بسبب الحد األقصى )الزيادة على   1األسهم العادية لرأس المال من الفئة المبلغ المستثنى من  - 
 الحد األقصى بعد االسترداد واستحقاقات( 

81 

لترتيبات التخلص   الخاضعة 1ة رأس المال اإلضافي من الفئ  أدوات على الحد األقصى  - 
 لتدريجيا

82 

بسبب الحد األقصى )الزيادة على الحد   1رأس المال اإلضافي من الفئة المبلغ المستبعد من  - 
 األقصى بعد عمليات االسترداد واالستحقاقات( 

83 

 84 تخضع لترتيبات التخلص التدريجي  2أدوات رأس المال من الفئة  على  الحد األقصى  - 
بسبب الحد األقصى )الزيادة على الحد األقصى بعد   2رأس المال من الفئة المبلغ المستبعد من  - 

 االسترداد واستحقاقات( 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البحرين ش.م.ب  –مصرف السالم 

       اإلفصاحات - 3الدعامة  – 3بازل 

 2020ديسمبر  31

47 
 

 

 )تكملة(  عن رأس المالمكونات اإلفصاح  - الملحق األول 

 

 2020ديسمبر  31للفترة المنتهية في  رأس المال التنظيمي مميزات 
 
 مصرف السالم، البحرين صدر  المُ  1

ف   2 ّ  سالم الخاص(   ستثمارلال بلومبيرغأو  ايسينأو  كيوسيب)مثل معّرف حصري  معر 
جميع القوانين واللوائح المعمول بها في مملكة   داة القوانين الحكومية لأل 3

 البحرين
  ة التنظيمي معالجةال 
 1  لرأس المال من الفئةاألسهم العادية  ةمصرف البحرين المركزي االنتقالي واجراءات قواعد الئحة   4
 1  لرأس المال من الفئةاألسهم العادية  مصرف البحرين المركزي بعد المرحلة االنتقالية واجراءات قواعد الئحة   5
 مجموعة  مفرد/مجموعة/مفرد ومجموعة مؤهل في  6

 لرأس المال   األسهم العادية  ( السلطات المختصة من )أنواع يحددها كل  داة نوع األ 7

 مليون  230.45 ، في تاريخ آخر تقرير( ماليينأس المال التنظيمي )العملة بالفي ر  المحتسبالمبلغ  8
 دينار بحريني 0.100 المالية  داةألالقيمة االسمية ل 9

 المساهمينملكية  حقوق  التصنيف المحاسبي  10

 2006ابريل   13 التاريخ األصلي لإلصدار  11

 دائم دائم أو مؤرخ  12

 ال تاريخ الستحقاق الدين  تاريخ االستحقاق األصلي  13

 ال دعوة جهة اإلصدار تخضع لموافقة إشرافية مسبقة  14

 ال ينطبق  ومبلغ االسترداد  محتملة  دعوات اختياري وتواريخ الدعوة تاريخ  15

 ال ينطبق  الالحقة، إن وجدت  دعوات مواعيد ال 16

  / أرباح األسهم  قسائم 

 قرر المساهموني كما  ألسهماتوزيعات أرباح   ثابتة / عائمة / قسيمة  أسهم أرباح  17

 ال ينطبق  معدل القسيمة وأي مؤشر ذات صلة  18

 ال ينطبق  األسهم  اد أرباح وجود سدّ  19

 بالكامل تقديرية أو إلزامية اجزئي  ةتقديري بالكامل،  تقديرية 20
 ال وجود تصعيد أو حافز آخر لالسترداد 21

 غير تراكمي تراكمي أو غير تراكمي  22

 غير قابل للتحويل  قابل للتحويل أو غير قابل للتحويل  23
 ال ينطبق  التحويل  حفزات إذا كان قابال  للتحويل، م  24

 ال ينطبق  ا  أو جزئي  كليا  للتحويل،  إذا كان قابال 25

 ال ينطبق  للتحويل، معدل التحويل  قابالكان إذا  26

 ال ينطبق  تحويل إلزامي أو اختياري كان قابال للتحويل، ذا إ 27

 ال ينطبق  إليهاللتحويل، حدد نوع األداة القابلة للتحويل  إذا كان قابال 28

 ال ينطبق  إذا كان قابال  للتحويل، حدد جهة إصدار األداة التي يتم تحويلها إليها  29

 ال شطب ميزة ال 30

 ال ينطبق  محفزات الشطب ، شطبالفي حالة  31

 ال ينطبق  ، كامل أو جزئي شطبالفي حالة  32

 ال ينطبق  ، دائم أو مؤقت شطبالفي حالة  33

 ال ينطبق  شطب الالمؤقت، يرجى وصف آلية  شطب الفي حالة  34

  من االعلى مباشرة )حدد نوع األداة    التسييل المتبع في  في التسلسل الهرمي  ضع  المو 35
 داة( األإلى 

 ال ينطبق 

 ال غير متوافقة  انتقالية ميزات  36

 ال ينطبق  متوافقة الميزات غير الإذا كانت اإلجابة بنعم، حدد  37
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 إفصاح نسبة صافي التمويل المستقر  –  2الملحق 

 خلفية

، تبعا  لتعميم 2019ابتداء من ديسمبر  3البحرين لمعايير نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة بنظام بازل  –تم إلزام مصرف السالم 

يتطلب من مصرف  . على مستوى جميع العمالت،  2018أغسطس    16المؤرخ     EDBS/KH/54/2018مصرف البحرين المركزي رقم  

مصرف البحرين   ضخفّ   % على األقل، على أساس مستمر.100ما يساوي  البحرين الحفاظ على نسبة صافي التمويل المستقر ب  –السالم  

  ال  ذلك، مع. الكورونا  جائحة  أعقاب في  المصرفي  القطاع  في الضغوط بسبب 2021 ديسمبر 31 لغاية%  80 إلى المركزي هذه النسبة  

 . % 100  البالغ األصلي شرطالبحرين يسعى للحفاظ على ال  –السالم  مصرف يزال

نسبة صافي التمويل مرونة البنوك من خالل تعزيز االستقرار طويل األجل للتمويل. إن  إن هدف نسبة صافي التمويل المستقر هو تحسين  
وبشكل  المخاطر المنبعثة من عدم التطابق المفرط في االستحقاقات على المدى المتوسط إلى طويل األجل. المستقر مصممة للحد من 

البحرين تمويل موجودات غير سائلة بحد أدنى من المطلوبات  –لتمويل المستقر تتطلب من مصرف السالم نسبة صافي اخاص، فإن 
 المستقرة على مدى سنة واحدة.  

نسبة صافي التمويل المستقر يتطلب من البنوك الحفاظ على محفظة تمويل ستقرة بالنسبة لتكوين موجوداتها وأنشطتها خارج الميزانية 
، وعامل عامل التمويل المستقر المطلوب القابل للتطبيق لكل فئة من األصول  ويحددميم مصرف البحرين المركزي ينص  العمومية. إن تع

         التمويل المستقر المتاح لكل نوع من مصادر التمويل.

البحرين لضمان أن تظل نسبة صافي التمويل المستقر فوق متطلبات الحد األدنى التنظيمية المطلوبة. يتحقق  –مصرف السالم يسعى 
 هذا من خالل: 

 مراقبة نسبة صافي التمويل المستقر عن كثب، مقابل محفز إنذار مبكر ومحفز إداري معدان داخليا . (1
إمكانية الوصول لمصادر تمويل عبر قنوات التمويل بالمفرد  إدارة وتطوير االستراتيجيات لبناء قاعدة تمويل متنوعة، مع (2

 وبالجملة.

 التحليل والعوامل الرئيسية:

بشكل جيد، والتركيز على جمع الودائع المستقرة ذات إن استراتيجية مصرف السالم هي االحتفاظ بمصادر تمويل مستقرة ومتنوعة 
دة العمالء الرئيسية في البحرين وعبر األسواق الرئيسية األخرى في دول مجلس المعدالت العائمة بحرية والودائع طويلة األجل من قاع
هو تمويل أنشطة العمل الرئيسية للبنك من العامل الرئيسي لهذه االستراتيجية  التعاون، حيث تم إنشاء عالقات مصرفية قوية بنجاح.

خالل أوسع قاعدة لإليداع، وبالتالي المحافظة على مزيج تمويل متوافق للموجودات طويلة األجل، وبالتالي نسبة صحية لصافي التمويل 
   المستقر. 

بة صافي التمويل المستقر، وتضع  تقوم لجنة األصول والمطلوبات بمراجعة مؤشرات السيولة المختلفة بشكل دوري، بما في ذلك نس
تأخذ باالعتبار  خطط عمل مناسبة للحفاظ على وضع سيولة كافية ومستدامة وصحية.  إن عملية مراجعة لجنة األصول والمطلوبات
تقوم بقيادتها إدارة المؤشرات االقتصادية العالمية، باإلضافة لعوامل االقتصاد المحلي، وبالتالي يتم وضع إدارة فعالة للسيولة قيد التنفيذ،  

 الخزينة والمخاطر، والتعاون مع وحدات العمل الرئيسية األخرى.

بليون دينار بحريني، بينما استقر مجموع  1.243، استقرت القيمة الموزونة للتمويل المستقر المتاح عند 2020ديسمبر  31كما في 

،  %99.96بليون دينار بحريني. استقرت نسبة صافي التمويل المستقر الناتجة عند    1.244القيمة الموزونة للتمويل المستقر المطلوب عند  
القيمة الموزونة للتمويل المستقر المتاح  %.80 والبالغة حددها مصرف البحرين المركزي التي الحاليةبكثير من العتبة على أ وذلك

الودائع المصرفية لألفراد والودائع المصرفية الخاصة، وودائع من مدفوعة بشكل أساسي بقاعدة رأس مال قوية، وقاعدة كبيرة من 
 العمالء من الشركات غير المالية.

%،  42و%،  23بعد تطبيق العوامل ذات الصلة، استقرت مساهمة قاعدة رأس المال، وودائع األفراد، وودائع الشركات غير المالية عند  

مويل السوق المالي )على سبيل المثال سوق أدوات الدين(، وتستخدم أنشطة % على التوالي. ال يعتمد المصرف على مصادر ت17و

 التمويل بين البنوك بشكل رئيسي لفجوات التمويل قصيرة األجل.  



 البحرين ش.م.ب  –مصرف السالم 

       اإلفصاحات - 3الدعامة  – 3بازل 

 2020ديسمبر  31

49 
 

 

 )تكملة(  إفصاح نسبة صافي التمويل المستقر  –  2الملحق 
 
مدفوع بالتمويالت المقدمة للعمالء من الشركات غير المالية، والعمالء من التمويل المستقر المطلوب بعد تطبيق العوامل ذات الصلة  إن  

البحرين، تتطلب  –األفراد والشركات الصغيرة، وبعض االستثمارات غير المدرجة. الموجودات السائلة عالية الجودة لمصرف السالم 
% من محفظة 1مويل نتيجة لطبيعتها السيادية والسيولة العالية، والتي تشكل بعد تطبيق العوامل ذات الصلة ما يعادل  الحد األدنى من الت

 % من التمويل المستقر المطلوب.   14و% 73التمويل المستقر المطلوب. التمويالت واالستثمارات المنتجة تمثل ما يساوي 

ن على تنمية والحفاظ على استقرار الودائع تحت الطلب وقصيرة األجل، المودعة من  البحري – هناك تركيز كبير في مصرف السالم 
    لشركات الخاصة واألفراد، والتي ستستمر في تشكيل جزء جوهري من التمويل. اقبل العمالء من 

 )بآالف الدنانير البحرينية(

   قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(  مجموع القيمة  

 أكثر   الموزونة 
 من  
 سنة

 واحدة  

 أكثر من  
أشهر   6

وأقل من  
 سنة واحدة 

 أقل من 
 أشهر  6 

بدون تاريخ  
استحقاق  
 محدد 

 الرقم  البند 

 التمويل المستقر المتاح: 

 1 رأس المال:      

 2 رأس المال التنظيمي   255,056    -     -   35,745  290,801

 3 أدوات رأسمالية أخرى     -     -     -     -     - 

 4 ودائع األفراد وودائع من العمالء من      
  الشركات الصغيرة:      

 5 ودائع مستقرة    -     -     -     -     - 

 6 ودائع أقل استقرارا      -  442,336  125,503  66,951  578,006

 7 تمويالت بالجملة:      

 8 ودائع تشغيلية    -     -     -     -     - 

 9 تمويالت أخرى بالجملة     -  1,032,384  189,353  58,126  374,683

 10 مطلوبات أخرى:      

 11 نسبة صافي التمويل المستقر لمطلوبات       -    -    - 
  عقود التحوط الموافقة لمبادئ الشريعة       

  اإلسالمية      

 12 جميع المطلوبات األخرى غير المشمولة  - 64,101    -     -     - 

  في الفئات المذكورة أعاله      

 13 مجموع التمويل المستقر المتاح       1,243,490 

  : المطلوب المستقر  التمويل      

 14 مجموع نسبة صافي التمويل المستقر     17,604

  للموجودات السائلة عالية الجودة      

 15 ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية      -     -     -     -     - 

  أخرى ألغراض تشغيلية     

 16 تمويالت وصكوك/أوراق مالية منتجة:      

 17 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية      -     -     -     -     - 

  مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة      

  المستوى األول من      
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 )تكملة(  إفصاح نسبة صافي التمويل المستقر  –  2الملحق 
 )بآالف الدنانير البحرينية( 

   قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(  مجموع القيمة  
 أكثر   الموزونة 

 من  
 سنة

 واحدة  

 أكثر من  
أشهر   6

وأقل من  
 سنة واحدة 

 أقل من 
 أشهر  6 

بدون تاريخ  
استحقاق  
 محدد 

 الرقم  البند 

 التمويل المستقر المتاح: 

 18 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية      - 245,585 416 4,911 41,956

  مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة      

  من عدا المستوى األول وتمويالت       

  منتجة غير مضمونة لمؤسسات مالية      

 19 تمويالت منتجة لمؤسسات لعمالء      - 225,592 133,368 740,303 775,213

  الشركات عدا المؤسسات المالية و      

  وتمويالت للعمالء من األفراد       

  الشركات الصغيرة، وتمويالت لجهات         

  سيادية ومصارف مركزية ومؤسسات      

  القطاع العام، منها:       

 20 % 35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي      -     -     -  167,627 108,958

  وفقا  لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال      

 21 رهونات سكنية منتجة، منها:     -     -     -  131,367  85,388 

 22 % 35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي      -     -     -  131,367  85,388 

  لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال وفقا       

  الصادرة عن مصرف البحرين       

  المركزي      

 23 أوراق مالية/صكوك غير متعثرة وغير    - 7,386 6,567 780 7,640

  مؤهلة كموجودات سائلة عالية الجودة،     

  بما في ذلك األسهم المتداولة في       

  البورصة      

 24 موجودات أخرى:      

 25 سلع متداولة ماديا ، بما في ذلك الذهب  -    -

 26 موجودات مدرجة كهامش مبدئي لعقود  - - - -

  التحوط المتوافقة مع مباديء الشريعة      

  اإلسالمية ومساهمات صناديق طرف      

  المقاصة المركزي      

 27 موجودات تحوط نسبة صافي التمويل    - - - -

  المستقر المتوافقة مع مباديء الشريعة       

  اإلسالمية      

 28 موجودات عقود تحوط نسبة صافي    - - - -

  التمويل المستقر المتوافقة مع مباديء       

  الشريعة اإلسالمية قبل طرح هامش       

  التغيير المدرج     
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 )تكملة(  إفصاح نسبة صافي التمويل المستقر  –  2الملحق 
 )بآالف الدنانير البحرينية(

   قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(  مجموع القيمة  
 أكثر   الموزونة 

 من  
 سنة

 واحدة  

 أكثر من  
أشهر   6

وأقل من  
 سنة واحدة 

 أقل من 
 أشهر  6 

بدون تاريخ  
استحقاق  
 محدد 

 الرقم  البند 

 التمويل المستقر المتاح: 

 29 جميع الموجودات األخرى غير   292,513 3,980    - 24,007 308,941

  المتضمنة في الفئات أعاله      

 30 بنود خارج الميزانية العمومية    145,464    -     -   7,273

 31 مجموع التمويل المستقر المطلوب      -    -    -  1,244,016

  التمويل المستقر )%(   نسبة صافي     99.96%
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 إلى راس المال  ديننسبة ال  – 3ملحق 

 

 تقيسإرشادات حول نسبة الدين كجزء من التحديثات على نموذج مالءة راس المال.    2018مصرف البحرين المركزي في يونيو    أصدر

 قبل   من  الممولة  المعدلة  والتعرضات  ذاتيا    الممولة)التعرضات    تعرضها  إلجمالي  للبنوك  1  الفئة  من  المال  رأس  تغطية  جودة  مدى  النسبة

البحرين المركزي الحد األدنى لنسبة   مصرف   حدد  ولقد .  خارجها  أو  العمومية  الميزانية  في  سواء(  االستثمار  حسابات  حاملي  ملكية  حقوق
   %.3الدين الموحد عند 

 

 : 2020 ديسمبر 31 في كما للبنك الموحدة المالي  الدين نسبة يلي فيما

 

)بآالف الدنانير  الوصف رقم
 البحرينية(

   1,031,930 الممولة ذاتيا  مجموع الموجودات  1

   1,226,225 مجموع الموجودات الممولة بحسابات االستثمار غير المقيدة 2

   94,387 مع عوامل التحويل االئتماني ذات الصلة  –بنود خارج الميزانية العمومية  3

   1,494,184 ((3%+)30(*2(+)1تعرض نسبة الدين إلى رأس المال )) 4

   25,971 تنظيميةتسويات  5

   1,468,213 ((5)-(4مجموع التعرضات لحساب نسبة الدين إلى رأس المال )) 6

   229,085 1رأس المال من الفئة  7

 16% (( 6(/)7نسبة الدين إلى رأس المال )) 

 3% الحد األدنى لنسبة الدين إلى رأس المال حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي 
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 نسبة تغطية السيولة   – 4ملحق 
 

. تنص اللوائح على أن البنوك مطالبة 2018لوائحه بخصوص إدارة مخاطر السيولة في أغسطس  المركزي  البحرين مصرف  أصدر

هو أن البنوك يجب أن  السيولة تغطية نسبةمن  الهدف% على أساس يومي. 100بالحفاظ على نسبة تغطية السيولة بما ال يقل عن 

كافية تكفي لتمويل التدفقات النقدية لثالثين يوما . نظرا  لتأثير  وسيولةولها ومطلوباتها لخلق مرونة قوية على المدى القصير تدير أص
 . 2021 ديسمبر 31 لغاية% 80 إلى السيولة تغطية نسبةجائحة الكورونا على البنوك، خفض مصرف البحرين المركزي  

 

 .اليومية السيولة تغطية لنسبة البسيط المتوسط تمثل* 

2020الربع الثالث  2020الرابع الربع      
مجموع القيمة 
الموزونة 
 )المتوسط(

مجموع القيمة 
غير الموزونة 
 )المتوسط(

مجموع القيمة 
الموزونة 
 )المتوسط(

مجموع القيمة 
غير الموزونة 
 )المتوسط(

  

  موجودات سائلة عالية الجودة     

 1 مجموع الموجودات السائلة عالية الجودة     195,494    158,653

  التدفقات النقدية للخارج     

 2 ودائع األفراد وودائع من العمالء من الشركات الصغيرة منها:     

 3 ودائع مستقرة   61,120   1,834   60,195   1,806

 4 ودائع أقل استقرارا     192,544   19,254   156,459   15,646

 5 : منها  مضمونة، غير   بالجملة تمويالت    

 6 تشغيلية )جميع األطراف المقابلة( وودائع في شبكات ودائع  - - - -
  من بنوك تعاونية    

 7 ودائع غير تشغيلية )جميع األطراف المقابلة(    567,464   340,060   551,869   324,543

 8 صكوك غير مضمونة  - - - -

 9 تمويالت بالجملة مضمونة     

 10 متطلبات إضافية، منها:     

 11 تدفقات نقدية للخارج لتعرضات أدوات التحوط المتوافقة مع  - - - -
  مبادئ الشريعة اإلسالمية ومتطلبات الضمانات األخرى     

 12 تدفقات نقدية للخارج تتعلق بخسارة تمويل على منتجات   - - - -
  التمويل    

 13 أخرى تسهيالت ائتمانية وتسهيالت سيولة     26,284   7,807   23,454   6,948

 14 التزامات تمويل تعاقدية أخرى  - - - -

 15 أخرى  محتملة التزامات تمويل    86,378   4,371   68,760   3,487

 16 مجموع التدفقات النقدية للخارج     373,325    352,430

  التدفقات النقدية للداخل     

 17 إقراضات مضمونة )على سبيل المثال اتفاقيات إعادة الشراء   - - - -

  العكسية(     

 18 تدفقات للداخل من تعرضات منتجة بالكامل   55,157   35,075   47,794   31,324

 19 تدفقات نقدية أخرى للداخل     185,573   180,946   185,501   180,776

 20 مجموع التدفقات النقدية للداخل    240,730   216,021   233,295   212,100

    مجموع القيمة  مجموع القيمة

    المعدلة   المعدلة 

 21 مجموع الموجودات السائلة عالية الجودة     195,494    158,653

 22 مجموع صافي التدفقات النقدية للخارج     157,730    140,736

 23 نسبة تغطية السيولة )%(   126%  115%


