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    الموحد المختصر لمركز الماليبیان ا
  2021 یونیو 30كما في 

 دیسمبر   31    یونیو   30  
  2021  2020 
 ) مدققة(  (مراجعة)   

 إیضاح  
 ألف 

  دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
     الموجودات 

 288,266  339,174  مصرف المركزيبنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 37,965  192,414 3 إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 393,108  494,055 4 صكوك سیادیة
 16,395  17,040 4 صكوك الشركات

 814,449  822,644 5 موجودات التمویالت 
 469,363  526,016 6 موجودات اإلیجارات التمویلیة 

 98,034  96,721 8 استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة
 67,586  59,420  عقارات استثماریة
 2,943  2,943  عقارات للتطویر

 12,036  13,847  استثمار في شركات زمیلة
 35,237  43,672 9 موجودات أخرى

 25,971  25,971  الشھرة 
 2,261,353  2,633,917  مجموع الموجودات

     
     ، المساھمین ملكیة حقوقالمطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، و

     غیر مسیطرة وحصة
     

     المطلوبات 
 116,883  157,085 3 إیداعات من مؤسسات مالیة

 363,970  419,000  حسابات جاریة للعمالء
 221,671  139,480 4 تمویل مرابحة ألجل

 52,282  55,831 10 مطلوبات أخرى
 754,806  771,396  مجموع المطلوبات 

     حسابات االستثمارحقوق حاملي      
 264,784  229,538 11 عقود وكالة من مؤسسات مالیة

 960,596  1,338,105 11 من العمالء وكالة ومضاربةعقود 
 1,225,380  1,567,643  مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

     
      المساھمین ملكیةحقوق 

 230,450  241,972  رأس المال
 )7,530(  )7,530(  أسھم الخزینة 

 57,846  59,972  احتیاطیات 
 280,766  294,414  المساھمین ملكیةمجموع حقوق 

 401  464  حصة غیر مسیطرة 

 281,167  294,878  حقوق الملكیة  مجموع

      ملكیةالمطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق مجموع 
 2,261,353  2,633,917   حصة غیر مسیطرة و المساھمین

 
 
 
 

 مطر محمد البلوشي  سعادة الشیخ خالد بن مستھیل المعشني 
 نائب رئیس مجلس اإلدارة  رئیس مجلس اإلدارة

  رفیق النایض  
   للمجموعةالرئیس التنفیذي  

 
  .المختصرة المرحلیة الموحدةالمعلومات المالیة جزءاً أساسیاً من ھذه  20إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  
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 المختصربیان الدخل الموحد 
 2021 یونیو 30أشھر المنتھیة في  للستة

 للستة أشھر   أشھر   للستة   أشھر   للثالثة   للثالثة أشھر   
 المنتھیة في   في   المنتھیة   في   المنتھیة   المنتھیة في   
 یونیو   30  یونیو   30  یونیو   30  یونیو   30  
  2021  2020  2021  2020 
 مراجعة   مراجعة   مراجعة   غیر   مراجعة   

 إیضاح 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني 
         الدخل التشغیلي 

 37,128  38,146  18,550  18,333  دخل التمویل  
 9,383  10,394  5,140  5,502  دخل من الصكوك 

         خسارة من استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر
 ) 3,294(   ) 1,304(   ) 31(   ) 424(   المتاجرة
 ) 39(   616  -   472  من العقارات )خسارةدخل / (

 3,821  3,812  1,905  2,042  العموالت، صافي الرسوم و
 1,953  1,928  -   381  حصة الربح من شركات زمیلة

 1,211  377  681  ) 366(  12 إیرادات أخرى
         

 50,163  53,969  26,245  25,940  مجموع الدخل التشغیلي
         

         مصروفات التمویل على إیداعات من المؤسسات
 ) 2,530(   ) 2,106(   ) 975(   ) 1,059(   المالیة

 ) 2,622(   ) 2,012(   ) 1,439(   ) 931(   مصروفات التمویل على تمویل مرابحة ألجل 
         العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل

 ) 26,560(   ) 34,467(   ) 16,364(   ) 19,357(    والوكالة حصة المجموعة كمضارب
 473  108  190  75  حصة المجموعة كمضارب

 11,420  18,076  8,978  10,425  كالة للمجموعة رسوم و
 ) 14,667(   ) 16,283(   ) 7,196(   ) 8,857(   حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح

         
 30,344  33,568  16,635  15,093  صافي الدخل التشغیلي

         
         المصروفات التشغیلیة

 7,406  8,596  3,458  4,480  تكالیف الموظفین
 1,169  1,045  499  503  باني تكلفة الم
 487  585  268  311  استھالك

 5,522  5,955  2,543  3,034  مصروفات تشغیلیة أخرى
         

 14,584  16,181  6,768  8,328  مجموع المصروفات التشغیلیة
         

 15,760  17,387  9,867  6,765  مخصصات انخفاض قیمة الموجودات الربح قبل 
 ) 8,676(   ) 6,816(   ) 5,273(   ) 2,269(   صافي مخصص انخفاض القیمة

 7,084  10,571  4,594  4,496  الفترةصافي ربح 
 

         إلى: العائد
 7,101  10,662  4,589  4,575  مساھمي المصرف -
 ) 17(   ) 91(   5  ) 79(   حصة غیر مسیطرة  -
         
  4,496  4,594  10,571  7,084 

 3.0  4.6  2.0  2.0  (فلس) األساسي والمخفضالعائد على السھم 
 
 
 

 مطر محمد البلوشي  سعادة الشیخ خالد بن مستھیل المعشني 
 نائب رئیس مجلس اإلدارة  رئیس مجلس اإلدارة

  النایض رفیق  
  الرئیس التنفیذي للمجموعة 

 
.المرحلیة المختصرة الموحدة جزءاً أساسیاً من ھذه المعلومات المالیة 02إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  
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 الملكیة الموحد المختصر  لتغیرات في حقوق ا بیان
 (مراجعة) 2021  یونیو  30أشھر المنتھیة في  للستة

 
 
 

المرحلیة المختصرة.الموحدة جزءاً أساسیاً من ھذه المعلومات المالیة  20إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  

 المبالغ بآالف الدنانیر البحرینیة                     
   المصرف المنسوب إلى مساھمي  
    االحتیاطیات    

 
 رأس  
 المال

 أسھم 
 الخزینة  

 
احتیاطي عالوة  

 إصدار أسھم 
 احتیاطي 
 مستبقاةأرباح  قانوني 

احتیاطي  
القیمة العادلة 

 لالستثمارات
 احتیاطي القیمة 
 العادلة للعقارات 

 احتیاطي 
 تحویل   

 أجنبیة    عمالت
 مجموع 

 االحتیاطیات  

مجموع 
  ملكیة حقوق 

 المساھمین

 حصة  
 غیر  

 مسیطرة

 مجموع
 حقوق  
  الملكیة

 281,167 401 280,766 57,846 )3,784( 23,348 9,844 (5,549) 21,778 12,209 )7,530( 230,450 2021ینایر  1الرصید كما في 
 57 - 57 57 - - - 57 - - - - )2.3(إیضاح  32أثر تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم 

)5,492( 21,778 12,209 )7,530( 230,450 (معدلة) 2021ینایر  1الرصید كما في   9,844 23,348 )3,784( 57,903 280,823 401 281,224 
 10,571 )91( 10,662 10,662 - - - 10,662 - - - - صافي ربح الفترة

 3,046 - 3,046 3,046 - )483( 3,529 - - - - -  العادلة القیمة في الحركة
 )117( - )117( )117( )117( - - - - - - - إعادة تحویل عمالت أجنبیة

 13,500 )91( 13,591 13,591 )117( )483( 3,529 10,662 - - - - مجموع اإلیرادات والمصروفات المحتسبة 
 - - - - - - - 17,315 )5,315( )12,000( - - لألرباح المستبقاةالمحول 

 - - - - - - - )243( 243 - - - المحول لالحتیاطي القانوني
 - - - )11,522( - - - )11,522( - - - 11,522 أسھم منحة صادرة
 154 154 - - - - - - - - - - غیر مسیطرةالحركة في حصة 

 294,878 464 294,414 59,972 )3,901( 22,865 13,373 10,720 16,706 209 )7,530( 241,972  2021 یونیو   30الرصید كما في  
             

 324,402 699 323,703 108,875 )3,223( 23,589 7,924 47,269 21,107 12,209 )6,758( 221,586 2020ینایر   1الرصید في 
 7,084 )17( 7,101 7,101 - - - 7,101 - - - - صافي ربح الفترة

 )7,560( - )7,560( )7,560( - - )7,560( - - - - - للصكوك العادلة القیمة في الحركة
 )443( - )443( )443( )442( )1( - - - - - - إعادة تحویل عمالت أجنبیة

 )919( )17( )902( )902( )442( )1( )7,560( 7,101 - - - - المحتسبة اإلیرادات والمصروفاتمجموع 
 - - - )8,864( - - - )8,864( - - - 8,864 أسھم منحة صادرة
 )8,551( - )8,551( )8,551( - - - )8,551( - - - - 2019أرباح نقدیة لسنة 

 )24,768( - )24,768( )24,768( - - - )24,768( - - - - )2.2خسارة التعدیل (إیضاح 
 1,848 - 1,848 1,848 - - - 1,848 - - - - )2.2دعم من الحكومة (إیضاح 

 (772) - (772) - - - - - - - (772) - الخزینة  ھمشراء أس
 )164( )164( - - - - - - - - - - الحركة في حصة غیر مسیطرة

 291,076 518 290,558 67,638 )3,665( 23,588 364 14,035 21,107 12,209 )7,530( 230,450  2020 یونیو 30الرصید كما في 
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 المختصربیان التدفقات النقدیة الموحد 
 (مراجعة) 2021 یونیو 30أشھر المنتھیة في  للستة

    یونیو 30    یونیو 30
2020  2021  

 ألف 
  دینار بحریني 

 ألف 
  دینار بحریني

 األنشطة التشغیلیة   
 ربح الفترةصافي  10,571  7,084

 تعدیالت للبنود التالیة:    
 إستھالك 585  487
 صافي – على الصكوكإطفاء عالوة  -  113

 وعقارات خسارة من استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة  688  3,333
 صافي مخصص انخفاض القیمة   6,816  8,676

 التعدیل خسارة أثر -  )14,664(
 حصة الربح من شركات زمیلة  )1,928(  )1,953(

 التشغیلي قبل التغییرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة الدخل  16,732  3,076
 تغییرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:       

 إحتیاطي إجباري لدى المصرف المركزي  )4,838(  11,120
 نقد وأرصدة لدى البنوك -  )8,445(

 یوماً أو أكثر 90فترات استحقاقھا األصلیة وكالة مدینة من البنوك  ذمم مرابحات و (6,042)  -
 موجودات تمویلیة وموجودات اإلیجارات التمویلیة )70,109(  )133,369(

 موجودات أخرى (8,768)  3,140
 إیداعات من مؤسسات مالیة 40,202  )123,187(

 حسابات جاریة للعمالء 55,030  47,172
 مطلوبات أخرى 4,471  )832(

 حقوق حاملي حسابات االستثمارات 342,263  81,218
 األنشطة التشغیلیة (المستخدم في)  /صافي النقد الناتج من  368,941  )120,107(

 
 األنشطة االستثماریة    
 صكوك سیادیة  )97,922(  )38,467(

 شركاتالصكوك  )632(  9,963
 عقاراتو  بھا لغرض غیر المتاجرةاستثمارات محتفظ  8,674  3,928

 شراء مباني ومعدات )1,060(  )1,421(
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة  (90,940)  )25,997(

 
 األنشطة التمویلیة    

 تمویل مرابحة ألجل  )82,191(  175,055
 أرباح أسھم مدفوعة  )886(  )8,129(
 شراء أسھم الخزینة    -  )772(
 صافي الحركة في حصة غیر مسیطر علیھا 154  )164(

 صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمویلیة  )82,923(  165,990
 

 الفترةصافي التغیر في النقد وما في حكمھ خالل  195,078  19,886
 ینایر  1النقد وما في حكمھ في  291,645  299,324
    یونیو 30النقد وما في حكمھ في  486,723  319,210

 
 یتكون النقد وما في حكمھ من: *   

 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي 97,278  113,090
 أرصدة لدى بنوك أخرى** 202,916  144,626

 أقلیوماً أو  90إیداعات لدى مؤسسات مالیة فترات استحقاقھا األصلیة  186,529  61,494
319,210  486,723  

 
 .ألف دینار بحریني 254یظھر بإجمالي الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ  حكمھ في النقد وما* 

 .   للبنكألف دینار بحریني الغیر متوفر للعملیات الیومیة  9,390** أرصدة لدى بنوك أخرى صافي من النقد المقید بمبلغ 
 

.المرحلیة المختصرةالموحدة جزءاً أساسیاً من ھذه المعلومات المالیة  20إلى  1شكل اإلیضاحات المرفقة من  
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 تقاریر المنشأة  1

") في مملكة البحرین بموجب قانون الشركات التجاریة البحریني رقم لمصرفالبحرین ش.م.ب. ("ا-تأسس مصرف السالم
.  2006ینایر  19بتاریخ  59308رقم وسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة بموجب سجل تجاري  21/2001

ترخیص مصرفي إسالمي بالتجزئة، ویزاول   لمصرفتحت إشراف وتنظیم مصرف البحرین المركزي، ولدى ا  لمصرفیعمل ا
ً لكافة متطلبات األنظمة المعنیة بالبنوك اإلسالمیة الصادرة عن أعمالھ  لمصرفا بموجب قواعد الشریعة اإلسالمیة، ووفقا

البرج الشرقي، مركز البحرین التجاري  ، 18282لمركزي. عنوان المكتب المسجل للبنك ھو ص.ب. مصرف البحرین ا
یتم تداول األسھم العادیة للبنك في بورصة البحرین وسوق دبي  مملكة البحرین.، 316العالمي، شارع الملك فیصل، المنامة 

 المالي.
 

 الشركات التابعة الرئیسیة ھي كما یلي: 
 

 ة %الملكینسبة     
 2020 2021 األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس اسم الشركة 

 %70 %70 تقدیم خدمات مصرفیة  سیشیل   سیشل -مصرف السالم  
     

إیھ إس بي بیودیزل 
 %36 %36 إنتاج الدیزل الحیوي ھونج كونج (ھونغ كونغ) المحدودة

 
ویقدم   ،سیشیلفرع واحد في فروع في مملكة البحرین و عشرةالتابعة الرئیسیة من خالل المصرفیة وشركتھ لمصرف ا یعمل

على إدارة  لمصرفاجمیع أصناف الخدمات والمنتجات المصرفیة المتفقة مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة. تتضمن أنشطة 
والتعامل في األدوات المالیة المتوافقة مع أحكام    ، وتقدیم العقود التمویلیة اإلسالمیة  ، الحسابات االستثماریة المشاركة في األرباح 

ً ألحكام الشریعة اإلسالمیة واألنشطة األخرى المسموح بھا  ، الشریعة اإلسالمیة كمدیر/ وكیل وإدارة األدوات المالیة طبقا
 خدمات المصرفیة لمصرف البحرین المركزي كما ھو محدد في إطار الترخیص.  بموجب ال

 
ً لقرار مجلس اإلدارة الصادرالموحدة المرحلیة لقد تم اعتماد إصدار المعلومات المالیة                              ریخ بتا المختصرة وفقا

 .2021أغسطس  5
 
 عداد وعرض البیاناتاإلأسس  2

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

الموحدة المرحلیة بصورة    د التقاریر المالیة ذات العالقة. وتبعاً لذلك، تم عرض المعلومات المالیةتسترشد بالمعاییر الدولیة إلعدا
"التقاریر المالیة المرحلیة"، "معیار المحاسبة الدولي بصیغتھ  –) 34مختصرة وفقاً إلرشادات معیار المحاسبة الدولي رقم (

 المعدلة من قبل مصرف البحرین المركزي".    
 

للمجموعة كانت   2020 دیسمبر 31المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في السیاسات المحاسبیة المستخدمة إلعداد البیانات 
. على الرغم من ذلك، وباستثناء  ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةوفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن  

لمحاسبیة المذكورة أدناه والتي تم تطبیقھا باثر رجعي، والتغییرات الناتجة من تطبیق المعاییر المحاسبیة  تغییرات السیاسات ا
) أدناه، فإن جمیع السیاسات المحاسبیة األخرى لم تتغیر، وتم تطبیقھا بثبات على  2.3الجدیدة كما ھو مشروح في إیضاح رقم (

. لم یكن لتطبیق التغییر في السیاسات المحاسبیة بأثر رجعي والمعدلة من تصرةالمخالموحدة المرحلیة المعلومات المالیة ھذه 
 قبل مصرف البحرین المركزي أي أثر على المعلومات المالیة لفترة المقارنة.    

 
، أعفى مصرف البحرین المركزي جمیع الشركات  2020في بدایة العام  )19 – كورونا (كوفید فیروس  وباءنظراً لتفشي 

أشھر المنتھیة   ثالثةللالمساھمة العامة والبنوك المؤسسة محلیاً من إعداد ونشر المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 
الموحد المختصر من البیانات المالیة  . وبالتالي، فقد تم استخراج أرقام المقارنة لبیان المركز المالي2020 مارس 31في 

لبیان  2020یونیو  30لفترة الثالثة أشھر المنتھیة ، وأرقام المقارنة 2020دیسمبر  31الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في 
تعدیلھا   وتم  ،2020مارس    31أشھر المنتھیة في    الثالثةمن الحسابات اإلداریة للمجموعة لفترة  الموحد المختصر    الموحد   الدخل

دیسمبر    31للتغییرات في السیاسات المحاسبیة، إن وجدت، المطبقة عند إعداد البیانات المالیة السنویة الموحدة للسنة المنتھیة في  
 .الموحد  للدخل لیھ، لم تتم مراجعة معلومات المقارنة المتضمنة في بیانات الفترة الحالیة. وع2020
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ً لألحكام والقوانین الصادرة عن مصرف البحرین  أعدت المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة للمجموعة وفقا
استجابة لتطورات وباء كورونا  (كوفید    المیسرة  اإلجراءاتصادرة عن المصرف حول    التعمیماتالمركزي، بما في ذلك آخر  

ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ). ھذه األحكام والقوانین تتطلب تطبیق جمیع معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن  19  –
 باستثناء: المالیة اإلسالمیة، 

 
مقدمة للعمالء المتأثرین وباء كورونا  احتساب خسائر التعدیل على الموجودات المالیة الناتجة من تأجیل دفعات القروض ال )أ

معاییر المحاسبة حسب متطلبات  الدخل حساب)، بدون احتساب أرباح إضافیة، في حقوق الملكیة، بدال من 19 –(كوفید 
. أي أرباح أو خسائر أخرى من تعدیالت  المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

  إضافیة ) لتفاصیل  2.2. الرجاء الرجوع إلیضاح رقم (معاییر المحاسبة المالیةیة یتم احتسابھا وفقاً لمتطلبات  موجودات مال
 و؛
 

احتساب المساعدة المالیة المستلمة من الحكومة و/أو الجھات التنظیمیة استجابة إلجراءات الدعم الخاصة بوباء كورونا    ) ب
المحاسبیة  حسب المتطلبات  الدخل بیان لحكومیة، في حقوق الملكیة، بدالً من ) التي تستوفي متطلبات المنح ا19 –(كوفید 

فقط إلى  سیكون ھذا  .عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ة) الصادر19-لتأثیر وباء كورنا (كوفید 
. یتم  الدخلصید المتبقي في حساب حد أي خسارة تعدیل محتسبة في حقوق الملكیة نتیجة لـ (أ) أعاله، ویتم احتساب الر

   .احتساب أي مساعدات مالیة أخرى وفقاً لمتطلبات معاییر المحاسبة المالیة
 

للمجموعة یشار إلیھ فیما یلي بإسم "معاییر   المختصرةالموحدة المرحلیة المعلومات المالیة اإلطار المستخدم أعاله في إعداد 
 المحاسبة المالیة بصیغتھا المعدلة من قبل مصرف البحرین المركزي". 

 
 

المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الكاملة ویجب  الموحدة المرحلیة إن المعلومات المالیة 
باإلضافة إلى ذلك، إنھ لیس من . 2020دیسمبر  31ة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في قراءتھا مع البیانات المالیة الموحد 

 .2021دیسمبر    31  مؤشراً للنتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي ستنتھي في   الفترات المرحلیةالضروري أن تكون نتائج  
 

 أثر وباء كورونا 2.1
وتطور بسرعة على مستوى العالم.   ) 19كورونا (كوفید  تفشي وباء  الصحة العالمیة، أعلنت منظمة  2020مارس  11في 

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم الیقین في البیئة االقتصادیة. كما شھدت أسواق األسھم والسلع العالمیة تقلبات  
، وتوقعات العوامل االقتصادیة قتصادياالتباطؤ ى وفترة العدم الیقین مرتبط بمد ر إن تقدیكبیرة وانخفاًضا كبیًرا في األسعار. 

الرئیسیة، مثل إجمالي الناتج المحلي، والعمل، وأسعار النفط، إلخ. ویشمل ذلك تعطیل العمل في أسواق المال، وأسواق االئتمان 
 المتدھورة، ومخاوف السیولة. 

 
ة ومركزھا لمجموععلى عملیات ا )19-كورونا (كوفید  وباء تطوراتاألثر المحتمل لتراقب اإلدارة ومجلس اإلدارة عن كثب 

المالي؛ بما في ذلك الخسارة المحتملة في اإلیرادات، والتأثیر على تقییمات األصول، واالنخفاض في القیمة، ومراجعة العقود 
أیًضا إجراءات   مجموعةالوترتیبات االستعانة بمصادر خارجیة وما إلى ذلك. وضعت واتفاقیات الدیون، المثقلة باألعباء، 

 .الطوارئ، والتي تشمل على سبیل المثال ال الحصر تعزیز واختبار خطط استمراریة العمل، بما في ذلك متطلبات السیولة
 

، فإن األحكام التي تتخذھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة  المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرةعند إعداد 
صادر التقدیر تخضع لعدم الیقین بخصوص اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة، وتمثل ھذه األحكام أفضل للمجموعة وم

 تقییم لإلدارة بناء على المعلومات المتوفرة أو القابلة للرصد.
 

، فإن المصرف ملتزم بمعدل كفایة رأس المال، ومعدل صافي التمویل المستقر، ومعدالت تغطیة  2021 یونیو 30كما في 
 السیولة.
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 أثر اإلجراءات المیسرة لوباء كورونا 2.2
 تعدیل الموجودات المالیة

، وبناء على التوجیھ التنظیمي الصادر عن مصرف البحرین المركزي، كإجراءات میسرة للتخفیف من أثر السابقةخالل الفترة 
ألف دینار بحریني الناتجة عن تأجیل دفع أقساط التمویالت  24,768وباء كورونا، فإن خسارة التعدیل لمرة واحدة والبالغة 

إضافیة، قد تم احتسابھا مباشرة في حقوق الملكیة. تم حساب خسارة  أشھر المقدمة لعمالء التمویل دون احتساب أرباح  6لفترة 
التعدیل بالفرق بین صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي والقیمة الدفتریة  

 896,279 بمبلغالقروض على تعرضات التمویل الحالیة للموجودات المالیة بتاریخ التعدیل. قدمت المجموعة تأجیالً ألقساط 
 الف دینار بحریني، كجزء من دعمھا للعمالء المتضررین. 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة 2.3

السیاسات المحاسبیة وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد )، فإن  32باستثناء تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم (
كما في  المختصرة ھي نفسھا تلك التي استخدمت في إعداد البیانات المالیة الموحدة المدققة الموحدة المرحلیة المعلومات المالیة 

 . 2020دیسمبر   31للسنة المنتھیة في و
 

 تطبیق المعاییر الجدیدة في الفترة الحالیة  
 

 جارة اإل) 32معیار المحاسبة المالي رقم (
.  2020"اإلجارة" في  –) 32أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  معیار المحاسبة المالي رقم (

 "اإلجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك". - )  8یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المالي الحالي رقم (
 

الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ تصنیف واحتساب وقیاس وعرض واإلفصاح لمعامالت اإلجارة (أصل اإلجارة، بما  
ا  المختلفة لإلجارة المنتھیة بالتملیك) التي دخلت فیھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة كمؤجر وكمستأجر. یھدف ھذ  الصیغفي ذلك 

المعیارالجدید لمعالجة المسائل التي یواجھھا قطاع التمویل اإلسالمي فیما یتعلق بالمحاسبة وإعداد التقاریر المالیة، باإلضافة  
لتحسین طرق المعالجة الحالیة بما یتماشى مع الممارسات الدولیة. سیصبح ھذا المعیار ساري المفعول للفترات المالیة التي تبدأ 

 ، مع السماح بالتطبیق المبكر.  2021ر ینای 1من أو بعد 
 

اإلیجار بتاریخ بدأ اإلیجار. یتم قیاس أصل حق االنتفاع مبدئیاً بالتكلفة، والذي  والتزامالمجموعة أصل حق االنتفاع  تحتسب
أي تكالیف مبدئیة  اإلیجار، معدالً ألي دفعات إیجار مدفوعة في أو قبل تاریخ البدء، زائداً  اللتزامیتكون من المبلغ االبتدائي 

األصل المعني أو الموقع الذي یقع فیھ، مطروحاً أي حوافز   مباشرة متكبدة، وتقدیراً لتكلفة تفكیك وإزالة األصل المعني، أو تأھیل
 إیجار مستلمة.  

ً احتساب االستھالك على  باستخدام طریقة القسط السنوي الثابت من تاریخ بدایة العقد إلى نھایة   أصل حق االنتفاع یتم الحقا
ل حق وصأو نھایة فترة اإلیجار، أیھما أقرب. یتم تحدید األعمار االفتراضیة المقدرة أل صل حق االنتفاعالعمر االفتراضي أل

لك، یتم تخفیض أصل حق االنتفاع دوریاً  اإلضافة لذ ب. متلكات والمعداتمعلى نفس أساس تحدید العمر االفتراضي لل االنتفاع
   اإلیجار.  التزاممن خالل خسائر انخفاض القیمة، إن وجدت، ویعدل لبعض حاالت إعادة قیاس 

 
ً بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار الغیر مدفوعة بتاریخ البدء، مخصومة باستخدام معدل الفائدة    التزام یتم قیاس  اإلیجار مبدئیا

ار، وإذا لم یكن باإلمكان تحدید معدل الفائدة بسھولة، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. بشكل الضمني في اإلیج
 معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.تستخدم عام، فإن المجموعة 

یكون ھناك تغییر في دفعات    قیاسھ عندماإعادة  اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم    التزام یتم قیاس  
للمبلغ المتوقع ان یستحق   المجموعةاإلیجار المستقبلیة ناتجة من تغیر في مؤشر أو معدل، أو إذا كان ھناك تغییر في تقدیر 

التمدید، أو الدفع بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا قامت المجموعة بتغییر تقییمھا لما إذا كانت ستمارس خیار الشراء، أو 
 اإلنھاء. 

اإلیجار بھذه الطریقة، یتم عمل تسویة مقابلة على القیمة الدفتریة ألصل حق االنتفاع، أو تسجیلھا  التزامقیاس  إعادةعندما یتم 
 إذا كانت القیمة الدفتریة ألصل حق االنتفاع قد تم تخفیضھا للصفر. الموحد  الدخلفي بیان 
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 (تتمة) جارة اإل) 32معیار المحاسبة المالي رقم (
 

 اإلیجارات قصیرة األجل وإیجار األصول ذات القیمة المنخفضة
التي تمتد فترة إیجارھا ألقل   إلیجارات قصیرة األجلل اختارت المجموعة عدم احتساب أصول حق االنتفاع ومطلوبات اإلیجار

تحتسب المجموعة مدفوعات اإلیجار   .، بما في ذلك معدات تقنیة المعلوماتإلیجارات األصول منخفضة القیمةو شھراً  12من 
 كمصروف بطریقة القسط السنوي الثابت على مدى فترة اإلیجار.  األصولالمتعلقة بھذه 

 
 2021ینایر   1السیاسة المطبقة قبل 

تم تصنیف األصول المحتفظ بھا بموجب اإلیجار كإیجارات تشغیلیة، ولم یتم احتسابھا في بیان المركز المالي الموحد للمجموعة. 
 بطریقة القسط السنوي الثابت على مدى فترة اإلیجار.   الموحد   الدخل  بیانتم احتساب المدفوعات بموجب اإلیجارات التشغیلیة في  

 
 األثر عند االنتقال

) بأثر رجعي  32)، قام المصرف بتطبیق معیار المحاسبة المالي رقم ( 1ما ھو مسموح طبقاً لمعیار المحاسبة المالي رقم (حسب  
مالي للفترة لمعدل، بحیث تم عكس األثر التراكمي لتطبیق المعیار في الرصید االفتتاحي لألرباح المستبقاة، وبیان المركز ا

 الحالیة.  
الناشئة    ألف دینار بحریني    2,036  البالغةاإلیجار  التزاماتو  بحریني  دینار   ألف  2,094  البالغةتصنیف أصول حق االنتفاع    تم

) على 10) وبند مطلوبات أخرى (إیضاح 9) ضمن بند موجودات أخرى (إیضاح 32المالي رقم ( المحسابةمن تطبیق معیار 
  .المستبقاة األرباح  على بحریني دینار ألف 57 البالغ یقللتطب األول یومالالتوالي، وتم تحمیل أثر 

 
 العملیات موسمیة  2.4

مع ذلك، فإن عدم یقینیة الوضع الراھن نتیجة لوباء كورونا،   أي دخل جوھري ذو طبیعة موسمیة.  مجموعةال یوجد لدى ال
والتقلبات االقتصادیة قد أثرت على عملیات المجموعة، مما أدى التباع معاییر إقراض أكثر حذراً وتشدداً، وصرف قروض  

أثر اإلیرادات المتوقعة أقل، مما أدى النخفاض صافي دخل الربح، واالنخفاض في / خسارة إیرادات أخرى. تتوقع اإلدارة أن تت
 .        2021وصافي الربح لسنة 

 
 

 إیداعات لدى مؤسسات مالیة وإیداعات من مؤسسات مالیة   3
 من وإلى مؤسسات مالیة، في ھیئة عقود مرابحة ووكالة.بین البنوك، تمثل ھذه إیداعات قصیرة األجل 

 

 
  یونیو 30

2021 
دیسمبر  31 

2020 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
    

    إیداعات لدى مؤسسات مالیة
 27,432  95,158 موجودات الوكالة

 10,674  97,413 موجودات مرابحات السلع
 )141(  )157( مخصص الخسائر االئتمانیة 

     192,414  37,965 
 

    إیداعات من مؤسسات مالیة
 116,883  157,085 مطلوبات مرابحة سلع

     157,085  116,883 
 
 الشركات  وصكوك  ةصكوك سیادی   4

ً بقیمة دفتریة تشمل صكوك على صكوك ألف دینار بحریني)  275,338: 2020ألف دینار بحریني ( 185,653تبلغ ا
 ألف دینار بحریني).  221,671: 2020ألف دینار بحریني ( 139,480ة مقابل تمویل مرابحة ألجل بمبلغ رھونم
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 تموجودات التمویال 5
 
 2021  یونیو 30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 421,896  18,623  36,030  367,243 تمویل مرابحة
 403,028  5,827  28,020  369,181 تمویل مضاربة

 32,716  277  -  32,439 مشاركةتمویل 
 3,407  531  20  2,856 بطاقات ائتمان

 861,047  25,258  64,070  771,719 ت موجودات التمویالمجموع 
        

 )38,403(  )17,975(  )12,448(  )7,980( )7(إیضاح  مخصص للخسائر االئتمانیة
 763,739  51,622  7,283  822,644 
 
 2020دیسمبر  31 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانیة   االئتمانیة   االئتمانیة  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
 لیست  –الحیاة   إلثني عشر شھراً  

 منخفضة القیمة 
 –الحیاة  

 القیمة  منخفضة
 

 المجموع 
 ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار  
 بحریني   بحریني   بحریني   بحریني  
        

 401,192  43,913  10,375  346,904 تمویل مرابحة
 410,437  4,852  29,782  375,803 تمویل مضاربة
 32,605  278  65  32,262 تمویل مشاركة
 3,472  566  157  2,749 بطاقات ائتمان

 847,706  49,609  40,379  757,718 مجموع موجودات التمویل 
 )33,257(  )17,574(  )5,499(  )10,184( مخصص الخسائر االئتمانیة  

 747,534  34,880  32,035  814,449 
 
 یةالتمویل اإلیجارات موجودات 6
 
  2021  یونیو 30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  دینارألف   ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 533,097  10,681  51,192  471,224 موجودات اإلیجارات التمویلیة 
        

 )7,081(  )3,497(  )625(  )2,959( )7انخفاض القیمة (إیضاح مخصص 
 468,265  50,567  7,184  526,016 
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 یة (تتمة)التمویل اإلیجارات موجودات 6
 
 2020دیسمبر  31 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانیة   االئتمانیة   االئتمانیة  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  -الحیاة   لیست  -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع   القیمة   منخفضة القیمة    
 ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار  
 بحریني   بحریني   بحریني   بحریني  
        

 476,137  9,887  20,594  445,656 موجودات اإلیجارات التمویلیة 
 )6,774(  )3,069(  )350(  )3,355( انخفاض القیمةمخصص 

 442,301  20,244  6,818  469,363 
 
 الحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمة 7

وموجودات اإلیجارات التمویلیة،  رصید المخصص للخسائر االئتمانیة في الجدول أدناه یشمل جمیع الموجودات المالیة، 
 العمومیة.والتعرضات غیر المدرجة في المیزانیة 

 
  2021یونیو 30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 47,300  26,719  6,035  14,546 الرصید في بدایة الفترة
        التغیرات الناتجة من الذمم المدینة 

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

 -  -  )35(  35 االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً 
        للمرحلة الثانیة: الخسائر  تحویلھا -

        لیست   -االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
 -  )3,211(  3,657  )446( القیمة منخفضة 

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

 -  358  )272(  )86( القیمة 
 7,041  4,768  3,883  )1,610( صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة 

 )225(  )145(  )80(  - استردادات / شطب
        

 6,816  1,770  7,153  )2,107( لخسائر االئتمانیةامخصص 
        تسویات صرف العمالت األجنبیة وتسویات 

 )5(  )5(  -  - أخرى 
 153  153  -  - صافي  - خالل الفترة مستردةمبالغ 

 54,264  28,637  13,188  12,439 الرصید كما في نھایة الفترة
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 (تتمة) االئتمانیة / انخفاض القیمةالحركة في صافي المخصص للخسائر  7
 

 2021یونیو  30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

        مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 97  -  -  97 المركزي

 752  -  -  752 صكوك سیادیة
 157  -  -  157 مالیةإیداعات لدى مؤسسات 

 18  -  -  18 صكوك الشركات
 38,403  17,975  12,448  7,980 موجودات التمویالت 

 7,081  3,497  625  2,959 موجودات اإلیجارات التمویلیة 
        قروض وسلفیات للعمالء

 4,725  4,702  -  23 موجودات قید التحویل  -
 2,226  2,183  -  43 ذمم مدینة أخرى -

 805  280  115  410 التزامات تمویلیة وعقود ضمانات مالیة
 12,439  13,188  28,637  54,264 
 
 

   2020یونیو  30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانیة   االئتمانیة   االئتمانیة  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  -الحیاة   لیست  -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع   القیمة   منخفضة القیمة    
 ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار  
 بحریني   بحریني   بحریني   بحریني  
        

 33,528  19,042  7,295  7,191 الرصید في بدایة الفترة 
        التغیرات الناتجة من الذمم المدینة 

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

 -  )25(  )1,233(  1,258 االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً 
        للمرحلة الثانیة: الخسائر  تحویلھا -

        لیست   -االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
 -  )269(  324  )55( القیمة منخفضة 

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

 -  1,033  )994(  )39( القیمة 
 8,753  6,243  )26(  2,536 قیاس مخصص الخسارة صافي إعادة 

 )77(  )70(  )7(  - استردادات / شطب
        

 8,676  6,912  )1,936(  3,700 مخصص للخسائر االئتمانیة 
        تسویات صرف العمالت األجنبیة وتسویات 

 )99(  )99(  -  - أخرى 
 )568(  )568(  -  - صافي -  الفترةمبالغ مشطوبة خالل 

 41,537  725,28  5,359  10,891 الرصید كما في نھایة الفترة 
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 (تتمة) الحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمة 7
 

 2020یونیو  30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانیة   االئتمانیة   االئتمانیة  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  -الحیاة   لیست  -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع   القیمة   منخفضة القیمة    
 ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار  
 بحریني   بحریني   بحریني   بحریني  
        

        مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 138  -  -  138 المركزي

 57  -  -  57 صكوك سیادیة
 227  -  -  227 إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 20  -  -  20 صكوك الشركات
 29,807  15,470  5,315  9,022 موجودات التمویالت 

 4,583  3,515  21  1,047 موجودات اإلیجارات التمویلیة 
        قروض وسلفیات للعمالء

 3,816  3,812  -  4 موجودات قید التحویل  -
 2,226  2,183  -  43 ذمم مدینة أخرى -

 663  307  23  333 التزامات تمویلیة وعقود ضمانات مالیة
 10,891  5,359  25,287  41,537 
 
 
 استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة  8
 

 
  یونیو 30

2021 
دیسمبر  31 

2020 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
    

    بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 94,371  92,690 أدوات حقوق ملكیة   
 3,313  3,681 صنادیق   

 350  350 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
    

 96,721  98,034 
 
 

وشركة بریق الرتاج   ،("منارة") %) من شركة منارة للتطویر ش.م.ب (مقفلة)40: 2020% ( 40المجموعة نسبة تملك 
  اتوھي شركة تأسست في البحرین وتعمل في مجال التطویر العقاري. تم تقییم االستثمار("بریق")  للخدمات العقاریة ذ.م.م 

. كجزء من  24باستخدام إعفاء نطاق القیمة العادلة الخاص بمعیار المحاسبة المالي رقم  الدخل بیانبالقیمة العادلة من خالل 
 .، بانتظار االنتھاء من اإلجراءات القانونیةإلى شركة بریق تحویلھاإعادة ھیكلة صافي أصول شركة منارة، سیتم  
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موجودات أخرى   9

  یونیو 30
2021 

 دیسمبر 31
2020 

 ألف
 دینار بحریني 

 ألف
 دینار بحریني

 موجودات قید التحویل (أ) 
 6,434 4,632 قروض وسلفیات العمالء

 بالقیمة العادلة من –استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 
 900 870 خالل حقوق الملكیة (ب)  

 8 - دین  -استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 
5,502 7,342 

32,408 24,635 
1,660 1,299 

ذمم مدینة أخرى وسلفیات  
مصروفات مدفوعة مقدماً 

 1,961 4,102مباني ومعدات  
43,672 35,237 

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

یتم تخصیصھ إلى بند األعمال الخیریة الدائنة، وبالتالي ال یتم احتسابھ في بیان الدخل الموحد المختصر. خالل الفترة الخاضعة 
ألف دینار بحریني ضمن حساب   125للمراجعة، تم تسجیل اإلیرادات التي ال تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة والبالغة 

).10ن بند "ذمم دائنة ومصروفات مستحقة" في إیضاح رقم (األعمال الخیریة الدائنة، ضم

في تراتبیة القیمة   3(ب) تم تصنیف االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة المذكورة أعاله ضمن المستوى 
 العادلة. فیما یلي التغیرات في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة: 

القیمة العادلة باستخدام مدخالت قیاس 
 ذات تأثیر جوھري غیر قابلة للرصد

 3ضمن المستوى  

  یونیو 30
2021 

 دیسمبر 31
2020 

 ألف
 دینار بحریني 

 ألف
 دینار بحریني

 964 900 ینایر 1في 
 1-خالل الفترة   إضافات

)65()30( المخفض خالل الفترة
 900 870 في نھایة الفترة
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 موجودات أخرى (تتمة)  9
 

 موجودات قید التحویل –قروض وسلفیات للعمالء 
 

  2021یونیو 30 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع  القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 9,357  8,385  -  972 قروض وسلفیات للعمالء
 )4,725(  )4,702(  -  )23( )7(إیضاح  االئتمانیةخسائر المخصص 

 949  -  3,683  4,632 
 

 2020دیسمبر  31 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانیة   االئتمانیة   االئتمانیة  
   لمدى المتوقعة   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  -الحیاة   لیست  -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
 المجموع   القیمة   منخفضة القیمة    
 ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار  
 بحریني   بحریني   بحریني   بحریني  
        

 10,198  7,907  485  1,806 قروض وسلفیات للعمالء
 )3,764(  )3,602(  )145(  )17( االئتمانیة مخصص الخسائر 

 1,789  340  4,305  6,434 
 
 

 مطلوبات أخرى   10
 

 
  یونیو 30

2021 
 دیسمبر 31 

2020 

 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
    

 48,767  52,961 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 
 1,139  253 مستحقة الدفعأرباح أسھم 

 69  69 مشاریع دائنةذمم 
 1,524  1,743 منافع نھایة الخدمة ومستحقات أخرى تتعلق بالموظفین

 783  805 مخصص للخسائر االئتمانیة المتعلقة بااللتزامات التمویلیة وعقود الضمانات المالیة
    
 55,831  52,282 
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 حقوق حاملي حسابات االستثمار  11
 تتضمن حقوق حاملي حسابات االستثمار: 

 

 
  یونیو 30

2021 
 دیسمبر 31 

2020 

 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
    

 264,784  229,538 عقود وكالة من مؤسسات مالیة
 714,465  845,885 من العمالءعقود وكالة 

 1,075,423  979,249 

 492,220 مضاربة من العمالء
 

246,131 
 1,567,643  1,225,380 
 
 

 حسابات االستثمار لتمویل الموجودات. حاملي حقوقتستخدم المجموعة األموال من 
 

 حسابات االستثمار:  حاملي حقوقالموجودات التي یتم استثمار 
 

 
  یونیو 30

2021 
 دیسمبر 31 

2020 

 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
    

    الموجودات 
 24,848  29,686 احتیاطي إلزامي لدى المصرف المركزي

 82,286  102,443 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي
 38,106    192,571 إیداعات لدى المؤسسات المالیة

 757,718  771,719 موجودات التمویالت
 322,422  471,224 موجودات اإلیجارات التمویلیة 

    
 1,567,643  1,225,380 
 

االستثمار مع أموال المجموعة والوكالة إلنشاء حساب مضاربة عام واحد. تستخدم ھذه  حسابات حاملي حقوقیتم مزج أموال 
األموال المجمعة لتمویل واالستثمار في الموجودات المولدة للدخل، وبالرغم من ذلك، ال تمنح األولویة ألي طرف لغرض  

 االستثمارات أو توزیع األرباح.  
 

ة لصندوق حاملي حسابات االستثمار. یتم تخصیص جمیع مخصصات انخفاض  ال تقوم المجموعة بتخصیص األصول المتعثر
القیمة في حقوق ملكیة المساھمین. كما ال یتم تخصیص االستردادات من األصول المالیة المتعثرة إلى حاملي حسابات االستثمار.  

وأصحاب المساھمین  الستثمار فقط بین  حقوق أصحاب حسابات اقبل  الموجودات الممولة من    سلةمن    ةالمكتسب  توزیع األرباحیتم  
% من العوائد المكتسبة على األصول على حاملي  15عن . وفقاً لسیاسة المجموعة، یتم توزیع ما ال یقل حسابات االستثمارات

% كحصة مضارب أو رسوم وكالة. لم تحتسب المجموعة أي مصروفات 85حسابات االستثمار، وتحتفظ المجموعة بنسبة 
سابات االستثمار. بلغ متوسط معدل الربح المنسوب لحقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار بناء على النسبة أعاله إداریة على ح

   %). 2.83: 2020% (2.53نسبة  2021یونیو  30كما في 
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 إیرادات أخرى  12
 

 
  یونیو 30

2021 
 یونیو 30 

2020 

 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
    

 507  )37( أرباح تحویل العمالت األجنبیة  (خسائر) / 
 319  97 االستحواذاستردادات من مخصصات ما قبل 

 385  317 أخرى
 377  1,211 
 
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة   13
واإلدارة العلیا وأفراد عائالتھم  و أعضاء مجلس إدارة المصرف، ،العالقة من المساھمین الرئیسین اتاألطراف ذ  تكونت

.  كةبحكم الملكیة المشتر  لمصرفاوالشركات المملوكة لھم أو المدارة من قبلھم وكذلك الشركات الحلیفة ذات العالقة مع    ،المقربین
 .، وبموافقة مجلس اإلدارةیتم إجراء المعامالت مع تلك األطراف

 
 :2020 دیسمبر 31و 2021 یونیو 30كما في  ةالعالق المتعلقة باألطراف ذويفیما یلي األرصدة 

 
  2021  یونیو 30 

 

 شركات
زمیلة 

ومشاریع 
 مشتركة 

المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة  

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 المجموع العلیا 

 ألف  
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 بحریني دینار 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

      
      الموجودات: 

      نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف
 169 - - 169 - المركزي

 24,438 1,397 1,717 7,303 14,021 تموجودات التمویال
      استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر

 79,826 - 919 - 78,907 المتاجرة
 13,847 - - - 13,847 استثمار في شركات زمیلة

 17,544 - - - 17,544 موجودات أخرى
      

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
      االستثمار:

 4,408 - - 4,408 - مؤسسات مالیةإیداعات من 
 6,223 513 747 2,238 2,725 للعمالءحسابات جاریة 

 11,753 2,072 1,644 3,647 4,390 حقوق حاملي حسابات االستثمار 
 38 5 13 - 20 مطلوبات أخرى
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 ) تتمة(معامالت مع األطراف ذات العالقة   13
 
 2020دیسمبر  31 

 

 شركات
زمیلة 

ومشاریع 
 مشتركة 

المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 المجموع العلیا

 ألف  
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

      الموجودات:
      النقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف

 194 - - 194 - البحرین المركزي
 3,977 - 3,977 - - الشركات صكوك

 32,694 1,107 6,797 6,460 18,330 موجودات التمویالت
استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر 

 
79,715 - 1,574 - 81,289 

 12,036 - - - 12,036 استثمارات في شركات زمیلة
 7,996 - - - 7,996 موجودات أخرى

      
      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

      االستثمار:
 23,455 - - 23,455 - إیداعات من المؤسسات المالیة

 9,243 496 3,175 2,984 2,588 حسابات جاریة للعمالء
 102,366 2,041 59,367 31,672 9,286 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 48 5 30 - 13 مطلوبات أخرى
 9,337 - 101 119 9,117 ارتباطات محتملة والتزامات      

 
 

 : الموحد المختصر لدخلبیان االعالقة والمتضمنة في  ويوالمصروفات المتعلقة باألطراف ذ  اتیراد فیما یلي اإل
 
 2021یونیو   30 

 

 شركات 
 زمیلة

ومشاریع 
  مشتركة

المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة  

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 المجموع العلیا 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
      الدخل: 

 671 41 39 104 487 دخل التمویالت
محتفظ  من استثمارات خسارة

 
     

 )1,074( - )306( - )768( لغرض غیر المتاجرة
 1,928 - - - 1,928  ح من شركات زمیلةربالحصة 

      
      المصروفات:

      على  مصروفات التمویل
 160 - - 160 - إیداعات من مؤسسات مالیة

      حصة حاملي حسابات
 179 27 24 58 70 االستثمار من األرباح

 528 - 528 - - مصروفات تشغیلیة أخرى
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 ) تتمةمعامالت مع األطراف ذات العالقة (  13
 
 2020 یونیو 30 

 

 شركات 
زمیلة ومشاریع 

 مشتركة 
المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 المجموع العلیا

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
      

      الدخل:
 562 4 123 14 421 دخل التمویالت  

محتفظ  من استثماراتخسارة 
 

     
 )2,052( - - - )2,052( لغرض غیر المتاجرة

 1,953 - - - 1,953  ح من شركات زمیلةربالحصة 
      

      المصروفات:
      على  مصروفات التمویل

 1,352 - - 1,352 - مؤسسات مالیةإیداعات من 
      حصة حاملي حسابات
 478 32 348 58 40 االستثمار من األرباح

 635 - 635 - - مصروفات تشغیلیة أخرى
 
 

  التزامات ومطلوبات محتملة  14
 

  یونیو 30 
2021 

 دیسمبر 31 
2020 

 ألف  
 دینار بحریني 

 ألف  
 دینار بحریني

    محتملة نیابةً عن العمالء مطلوبات
 34,575  44,959 ضمانات
 9,190  17,926 اعتمادخطابات 

 855  2,484 خطابات قبول
 
 

65,369  44,620 
    غیر قابلة للنقض غیر مستخدمة  التزامات    

 55,051  69,767 تمویلیة غیر مستخدمة  التزامات
 9,097  8,447 غیر ممولة غیر مستخدمة  التزامات

 78,214  64,148 
 

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

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

 ت النقدیة المستقبلیة. متطلباالبالضرورة مجموع مبالغ العقود ال تمثل 
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 ) تتمة( التزامات و مطلوبات محتملة  14
 

 المجموعة كمستأجر  –ارتباطات عقود التأجیر التشغیلیة 
د التأجیر المستقبلیة بموجب  ودخلت المجموعة في مختلف عقود التأجیر التشغیلیة لمبانیھا. فیما یلي الحد األدنى لمدفوعات عق 

 التأجیر غیر القابلة لإللغاء: عقود 
 

  یونیو 30 
2021 

 دیسمبر 31 
2020 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني
    

 1,343  1,049 خالل سنة واحدة
 1,668  1,137 بعد سنة ولكن لیست أكثر من خمس سنوات

    
 2,186  3,011 
 
 

 دارة مخاطر  الوعد إلمعامالت صرف العمالت األجنبیة على أساس   15
أبرمت المجموعة معامالت صرف العمالت األجنبیة على أساس الوعد لإلدارة العامة لمیزانیتھا العمومیة، بغرض إدارة 

   كانت كما یلي:  صرف العمالت األجنبیة على أساس الوعد تعرضاتھا لمخاطر العمالت األجنبیة. القیمة العادلة ألدوات 
 

 2020دیسمبر  31  2021  یونیو 30 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
 القیمة العادلة المبلغ اإلسمي  القیمة العادلة المبلغ اإلسمي 
      

      أدوات وعد صرف العمالت األجنبیة
 9,966 9,797  8,726 8,849 دوالر أمریكي (فترات طویلة)

 )25,349( )27,191(  )45,793( )46,545( دوالر أمریكي (فترات قصیرة)
 25,349 27,191  43,900 44,653 یورو (فترات طویلة)

 )6,195( )6,027(  )8,726( )8,849( (فترات قصیرة)یورو 
 - -  1,893 1,892 دینار بحریني (فترات طویلة)

 )3,771( )3,770(  - - ة)قصیردینار بحریني (فترات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب-مصرف السالم
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21 

 معلومات قطاعات األعمال  16
 

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

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

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

و الخدمات المصرفیة لألثریاء   ،والخدمات المصرفیة الخاصة ،الخدمات المصرفیة لألفراد و
 .  والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 

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

 

ً بإدارة المحافظ المملوكة من قبل یقوم  - االستثمارات بخدمة العمالء بتقدیم منتجات  یقوم و ،المجموعةأساسا
 وتقدیم استثمارات بدیلة. ،وإدارة الصنادیق ،استثماریة

 

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

 یما یلي معلومات قطاعات األعمال: فاألموال. 
 
  2021  یونیو 30 

 
 الخدمات

 المجموع غیر مخصصة اإلستثمارات نةیالخز المصرفیة 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
      

 33,568 - 1,416 6,965 25,187 الدخل   صافي 
 10,571 - 524 5,529 4,518 نتیجة القطاع  

      
 2,633,917 3,163 194,288 1,054,766 1,381,700 موجودات القطاع 

 المطلوبات وحقوق الملكیة حسب القطاع      
 

1,729,908 599,420 6,826 297,763 2,633,917 
 

 ي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفیة. بي إم آ الناتجة من استحواذ  ةتم تخصیص الشھر
 
 2020 یونیو 30 

 
 الخدمات

 المجموع غیر مخصصة اإلستثمارات نةیالخز المصرفیة 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
      

 30,344 - 575 6,035 23,734 الدخل  صافي 
 7,084 - 66 4,705 2,313 نتیجة القطاع  

 

 :2020دیسمبر  31فیما یلي معلومات قطاعات األعمال للسنة المنتھیة في 
 

 2,261,353 2,712 192,012 751,880 1,314,749 موجودات القطاع 
 

 2,261,353 281,906 7,469 660,947 1,311,031 مطلوبات وحقوق الملكیة حسب القطاع     
 

 ي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفیة. بي إم آ تم تخصیص الشھرة الناتجة من استحواذ 
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 (تتمة) معلومات قطاعات األعمال  16
 

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

 .الخلیجي دول مجلس التعاون فيالتشغیلیة 
 

 تراتبیة القیمة العادلة    17
 

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

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

 
قابلة تستخدم المدخالت التي لھا اثر جوھري على القیمة العادلة لیست مستندة على معلومات السوق ال تقنیات: 3المستوى 

 .للرصد 
  

 ادلة الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة الع
والتي تظھر بالقیمة العادلة في ومحفظة الصكوك، الجدول التالي یوضح تحلیل االستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

 :المختصر بیان المركز المالي الموحد 
  

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2021یونیو   30
 دینار ألف   ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار  
 بحریني   بحریني   بحریني   بحریني  
        

 494,055  -  343,006  151,049 صكوك سیادیة
 17,040  9,263  4,002  3,775 صكوك الشركات

        موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 96,371  88,573  3,682  4,116 الدخل بیانمن خالل 

        موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 350  350  -  - من خالل حقوق الملكیة

 158,940  350,690  98,186  607,816 
 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى   2020دیسمبر  31
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 393,108  -  325,404  67,704 صكوك سیادیة
 16,395  10,551  3,978  1,866 صكوك الشركات

        موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 97,684  90,209  3,313  4,162 الدخل بیانمن خالل 

        موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 350  350  -  - من خالل حقوق الملكیة

 73,732  332,695  101,110  507,537 
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23 

 
 (تتمة)تراتبیة القیمة العادلة   17

 
في تراتبیة القیمة   3فیما یلي الحركة في القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة المصنفة ضمن المستوى  

 العادلة:
 

 
یونیو    30

2021  
 دیسمبر 31

2020 

 
 ألف 

  دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
    

 98,933  90,559 ینایر 1في 
 )10,434(  )1,636( تغیرات القیمة العادلة

 )231(  - خالل الفترة   تسدیدات
 2,291  - خالل الفترة   إضافات

    
 88,923  90,559 
 

 في تراتبیة القیمة العادلة: 3المصنفة ضمن المستوى  لمحفظة الصكوكفیما یلي الحركة في القیمة العادلة 
 

 
  یونیو   30

2021  
 دیسمبر 31

2020 

 
 ألف 

  دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
    

 11,320  10,551 ینایر 1في 
 13,411  1,999 خالل الفترة   إضافات

 )3,426(  11 تغیرات القیمة العادلة
 )10,754(  )3,298( ةفتراالستبعادات خالل ال

    
 9,263  10,551 
 

 األدوات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة 
القیمة العادلة المقدرة للموجودات التمویلیة المدرة للدخل والمطلوبات التمویلیة تقارب قیمتھا الدفتریة ، كون أسعارھا ال تختلف  

 اختالفاً جوھریاً عن العائد السوقي المتوقع من مثل ھذه العقود.  
 

ً اختالفالعادلة المقدرة لألدوات المالیة األخرى    ةالقیمتختلف  ن  ال یتوقع أ  2021  یونیو  30  ة كما فيدفتریھا التجوھریاً عن قیم  ا
 ، نتیجة لطبیعتھا قصیرة األجل.2020دیسمبر   31 و
  
 

 إدارة المخاطر المالیة  18
إن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ھي 

 .2020دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  السنویةنفسھا تلك المفصح عنھا في البیانات المالیة الموحدة المدققة 
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 تغطیة السیولة) نسبة 1

. تھدف متطلبات نسبة تغطیة  لمصرفاتم تطویر نسبة تغطیة السیولة لتعزیز المرونة قصیرة األجل لمحفظة مخاطر سیولة 
التي   أصولالسائلة عالیة الجودة غیر المرتبطة، والتي تتكون من    األصولیملك مخزون كافي من    لمصرفاالسیولة لضمان أن  

السائلة عالیة الجودة الغیر مرتبطة   األصولیوماً. إن مخزون  30لوفاء باحتیاجاتھا من السیولة لفترة یمكن تحویلھا للنقد فوراً ل
یوماً تحت سیناریو الضغط، وھو الوقت الذي ستتخذ فیھ اإلدارة اإلجراءات التصحیحیة   30یجب أن یسمح للمصرف من البقاء  

السائلة عالیة الجودة  األصولتحتسب نسبة تغطیة السیولة كنسبة من مخزون  المناسبة إلیجاد الحلول الالزمة ألزمة السیولة.
ً لمتطلبات كتیب   3على صافي التدفقات النقدیة للخارج. تم احتساب المتوسط الموحد لنسبة تغطیة السیولة لفترة  أشھر وفقا

     كما یلي:  2020دیسمبر   31 و 2021 یونیو 30 إرشادات مصرف البحرین المركزي، كما في 
 

 مجموع القیمة الموزونة 

 
  یونیو 30

2021  
دیسمبر  31

2020 

 
 ألف 

  دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
    

 195,494  296,064 السائلة عالیة الجودة األصولمخزون 
 157,730  145,932 صافي التدفقات النقدیة 

 %126.41  %216.04 % تغطیة السیولةنسبة 
 %80  %80 المطلوب من قبل مصرف البحرین المركزيالحد األدنى 

 
 نسبة كفایة رأس المال) 2
 

 كما في  

 
  یونیو 30

2021  
دیسمبر  31

2020 

 
 ألف 

  دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني
    

 277,655  292,361 رأس المال قبل التسویات التنظیمیة -الفئة األولى لرأس المال العادي 
 25,971  25,971 مطروحاً: التسویات التنظیمیة 

 251,684  266,390 رأس المال بعد التسویات التنظیمیة  -الفئة األولى لرأس المال العادي 
 26  33 رأس المال اإلضافي من الفئة األولى
 35,745  35,143 تسویات رأس المال من الفئة الثانیة 

 287,455  301,566 رأس المال التنظیمي
    التعرضات الموزونة للمخاطر:

 988,982  978,885 الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان
 250  25,642 الموجودات الموزونة لمخاطر السوق

 97,200  103,250 الموجودات الموزونة للمخاطر التشغیلیة 
 1,086,432  1,107,777 مجموع الموجودات التنظیمیة الموزونة للمخاطر

 1,086,432  1,107,777 مجموع التعرضات المعدلة الموزونة للمخاطر 
    

 %26.46  %27.22 نسبة كفایة رأس المال 
 %23.17   %24.05 نسبة كفایة رأس المال من الفئة األولى

    

 %12.50  %12.50 الحد األدنى المطلوب من قبل مصرف البحرین المركزي
 

 دینار بحریني إلى رأس المال من الفئة األولى.    ألف  24,768التعدیل بمبلغ  ، تم إضافة إجمالي خسارة  2021  یونیو  30كما في  
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 (تتمة) ) نسبة كفایة رأس المال2
 

ً لتعلیمات مصرف البحرین المركزي، سیتم اتباع المعالجة المیسرة أعاله للسنتین المنتھیة في               2020دیسمبر  31وفقا
ومن ثم سیتم خصم ھذا المبلغ بشكل تناسبي من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث  ، 2021دیسمبر  31و

 .2024دیسمبر  31، و2023دیسمبر  31و، 2022دیسمبر   31سنوات المنتھیة في 
 
 المستقر التمویل صافي نسبة  )3

الھدف من نسبة صافي التمویل المستقر ھو تعزیز مرونة محافظ مخاطر السیولة للبنوك، وتحفیز قطاع مصرفي أكثر مرونة  
التمویل بالجملة قصیر األجل، وتشجع على مدى أفق زمني أطول. تحد نسبة صافي التمویل المستقر من كثرة االعتماد على 

 تقییماً أفضل لمخاطر التمویل عبر جمیع البنود داخل وخارج المیزانیة العمومیة، وتعزز استقرار التمویل.
 

وفقاً إلرشادات وحدة إدارة مخاطر السیولة الصادرة عن مصرف البحرین المركزي   یتم احتساب نسبة صافي التمویل المستقر
وفقاً لمصرف البحرین المركزي  نسبة صافي التمویل المستقر. الحد األدنى ل2019والتي أصبحت ساریة المفعول ابتداًء من 

، 2020  دیسمبر  29المؤرخ     OG/431/2020%. وبالرغم من ذلك، ووفقاً لتعمیم مصرف البحرین المركزي رقم  100ھي  
   ).19-(كوفید  الكورونا وباء ، بغرض احتواء تداعیات 2021% حتى دیسمبر 80فقد تم تخفیض الحد األدنى إلى 

  
 كما یلي:  2021 یونیو 30تم احتساب نسبة صافي التمویل المستقر (كنسبة مئویة) كما في  

 
 العالقة) قیم غیر مرجحة (قبل تطبیق العوامل ذات  

 البند 

ال یوجد  
 استحقاق محدد

  6أقل من 
 أشھر

 6أكثر من 
أشھر وأقل  

من سنة 
   

أكثر من سنة 
 واحدة 

مجموع القیمة 
 الموزونة 

 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
      

      التمویل المستقر المتاح 
      المال رأس 

 304,912 35,144 - - 269,768 رأس المال التنظیمي
      ودائع األفراد، وودائع العمالء من  

      الشركات الصغیرة:
 647,793 61,321 165,881 485,755 - ودائع أقل استقراراً 
      تمویالت بالجملة: 

 525,454 53,716 268,796 1,234,906 - تمویالت بالجملة أخرى
      مطلوبات أخرى:

      جمیع المطلوبات األخرى غیر 
 - - - 68,266 - في الفئات أعاله المتضمنة

      
 1,478,159 150,181 434,677 1,788,927 269,768 مجموع التمویل المستقر المتاح
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 (تتمة)  المستقر التمویل صافي نسبة  )3
 

 قیم غیر مرجحة (قبل تطبیق العوامل ذات العالقة)  

 البند 

ال یوجد  
 استحقاق محدد

  6أقل من 
 أشھر

 6أكثر من 
أشھر وأقل  

من سنة 
   

أكثر من سنة 
 واحدة 

مجموع القیمة 
 الموزونة 

 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
 ألف

 دینار بحریني 
      

      التمویل المستقر المطلوب 

      مجموع صافي التمویل المستقر 
 23,655 - - - - لموجودات السیولة عالیة الجودة 

      تمویالت منتظمة األداء والصكوك/ 
      األوراق المالیة: 

      تمویالت منتظمة األداء للمؤسسات
      بموجودات السیولةالمالیة المضمونة 

      ،1من غیر المستوى  عالیة الجودة
      غیر المضمونة  والتمویالت
 75,867 7,656 9,153 424,230 - للمؤسسات المالیةاألداء  والمنتظمة

      تمویالت منتظمة األداء للعمالء من
      الشركات غیر المالیة، والتمویالت

      األفراد والشركاتللعمالء من 
      الصغیرة، والتمویالت للجھات

      السیادیة، والمصارف المركزیة
 834,986 833,280 98,433 217,526 - ومنشآت القطاع العام، منھا:

      ذات مخاطر وزن أقل من أو یساوي
      كفایة  % وفقاً إلرشادات نسبة35

 101,665 156,408 - - - رأس المال
      

 111,844 172,068 - - - ، منھا:األداء رھونات سكنیة منتظمة
      ذات مخاطر وزن أقل من أو یساوي

      % وفقاً إلرشادات نسبة كفایة 35
      رأس المال الصادرة عن مصرف

 111,844 172,068 - - - البحرین المركزي
      األوراق المالیة/الصكوك غیر

      المتخلفة وغیر المؤھلة كموجودات
      سیولة عالیة الجودة، شاملة 

 6,942 705 - 12,686 - األسھم المتداولة في البورصة
      موجودات أخرى: 

      جمیع الموجودات األخرى غیر
 276,807 23,588 - 4,005 250,269 في الفئات أعاله المتضمنة

      المیزانیة البنود غیر المتضمنة في 
 9,935 - - 198,695 - العمومیة

 1,340,036 1,037,297 107,586 857,142 250,269 مجموع التمویل المستقر المطلوب
 %110.31 - - - - نسبة صافي التمویل المستقر (%)
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 (تتمة)  المستقر التمویل صافي نسبة  )3
 

 كما یلي:  2020دیسمبر  31تم احتساب نسبة صافي التمویل المستقر (كنسبة مئویة) كما في 
 

 قیم غیر مرجحة (قبل تطبیق العوامل ذات العالقة) 

 البند 

ال یوجد 
 استحقاق محدد

 6أقل من 
 أشھر

 6أكثر من 
أشھر وأقل من 

 سنة واحدة 

أكثر من سنة 
 واحدة

مجموع القیمة 
 الموزونة

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
      

      التمویل المستقر المتاح

      رأس المال
 290,801 35,745 - - 255,056 رأس المال التنظیمي

      ودائع األفراد، وودائع العمالء من 
      الشركات الصغیرة:

 578,006 66,951 125,503 442,336 - استقراراً ودائع أقل 
      تمویالت بالجملة:

 374,683 58,126 189,353 1,032,384 - تمویالت بالجملة أخرى
      مطلوبات أخرى:

      جمیع المطلوبات األخرى غیر 
 - - - 64,101 - في الفئات أعاله المتضمنة

      
 1,243,490 160,822 314,856 1,538,821 255,056 المتاحمجموع التمویل المستقر 
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 (تتمة)  المستقر التمویل صافي نسبة  )3
 

 قیم غیر مرجحة (قبل تطبیق العوامل ذات العالقة) 

 البند 

ال یوجد 
 استحقاق محدد

 6أقل من 
 أشھر

 6أكثر من 
أشھر وأقل من 

 سنة واحدة 

أكثر من سنة 
 واحدة

مجموع القیمة 
 الموزونة

 
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
 ألف

 دینار بحریني
      التمویل المستقر المطلوب

      مجموع صافي التمویل المستقر 
 17,604 - - - - الجودة لموجودات السیولة عالیة 
       / والصكوكتمویالت منتظمة األداء 

      األوراق المالیة:
      تمویالت منتظمة األداء للمؤسسات

      المالیة المضمونة بموجودات السیولة
      ،1من غیر المستوى  عالیة الجودة
      غیر المضمونة والمنتظمة والتمویالت

 41,956 4,911 416 245,585 - للمؤسسات المالیةاألداء 
      تمویالت منتظمة األداء للعمالء من
      الشركات غیر المالیة، والتمویالت

      للعمالء من األفراد والشركات
      الصغیرة، والتمویالت للجھات

      السیادیة، والمصارف المركزیة
 775,213 740,303 133,368 225,592 - ومنشآت القطاع العام، منھا:

      ذات مخاطر وزن أقل من أو یساوي
      كفایة  % وفقاً إلرشادات نسبة35

 108,958 167,627 - - - رأس المال 
 85,388 131,367 - - - ، منھا:رھونات سكنیة منتظمة األداء

      ذات مخاطر وزن أقل من أو یساوي
      إلرشادات نسبة كفایة % وفقاً 35

      رأس المال الصادرة عن مصرف
 85,388 131,367 - - - البحرین المركزي

      الصكوك غیر / األوراق المالیة
      المتخلفة وغیر المؤھلة كموجودات

      سیولة عالیة الجودة، شاملة 
 7,640 780 6,567 7,386 - األسھم المتداولة في البورصة

      موجودات أخرى:
      جمیع الموجودات األخرى غیر

 308,941 24,007 - 3,980 292,513 في الفئات أعاله المتضمنة
      البنود غیر المتضمنة في المیزانیة 

 7,273 - - 145,464 - العمومیة
 1,244,015 901,368 140,351 628,007 292,513 مجموع التمویل المستقر المطلوب
 %99.96 - - - - نسبة صافي التمویل المستقر (%)

 
 أرقام المقارنة  20

تؤثر على صافي ربح  لم إن إعادة التصنیفات ھذه  . تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض الفترة الحالیة
تم تطبیق معیار المحاسبة    مجموع حقوق الملكیة للمجموعة المعلنة مسبقاً.   الفترة أو مجموع الموجودات أو مجموع المطلوبات أو

)  بأثر رجعي، ولم یتم تعدیل أرقام المقارنة. 32المالي رقم (
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 )المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة(المعلومات المالیة المرفقة ال تمثل جزءاً من 
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2 

، والذي یھدف 2020یولیو    14الصادر في     OG/259/2020تماشیا مع توجیھات مصرف البحرین المركزي حسب التعمیم  
معلومات إضافیة عن   لمصرفا)، قدم 19-كورونا (كوفید  وباءإلى الحفاظ على الشفافیة، وسط األثار المالیة الحالیة لتفشي 

 عملیاتھا. على بیاناتھا المالیة ونتائج   وباءتأثیر ھذه ال
 

وتطورھا بسرعة على مستوى العالم.   )  19-كورونا (كوفید  وباءتفشي    ، أعلنت منظمة الصحة العالمیة2020مارس    11في  
وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم الیقین في البیئة االقتصادیة. ویشمل ذلك تعطیل العمل في أسواق المال، 

، بما في ذلك تطبیق قیود  وباءالوأسواق االئتمان المتدھورة، ومخاوف السیولة. اتخذت السلطات تدابیر مختلفة الحتواء تفشي 
مصرف السالم  على سلبیا كبیراً ، واإلجراءات والسیاسات الناتجة عنھ أثراً للوباء كان  .على السفر وتدابیر الحجر الصحي

           كورونا وباء . تراقب المجموعة عن كثب وضع وشركاتھ التابعة الرئیسیة (یشار إلیھا "المجموعة") وشركاتھ الزمیلة
ً مع آثارھا، قامت بتفعیل خطة مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى،  19-(كوفید  )، وتجاوبا

        بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطیل لألعمال في عملیاتھا وأدائھا المالي.
 

،  على القطاع المصرفي في مملكة البحرین كورونا وباء أعلن مصرف البحرین المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجھة آثار 
تخفیف متطلبات السیولة في االقتصاد ومساعدة البنوك على االلتزام بالنسب التنظیمیة، وفیما یلي بعض ھذه  كان تھدف ل

 اإلجراءات الھامة:

 .، والمعتمدین أشھر للعمالء المؤھلین 6تأجیل دفع األقساط لفترة  •

 لبنوك المؤھلة بنسبة صفر بالمئة.معامالت إعادة الشراء الملزمة ل •

 %. 3% إلى 5تخفیض نسبة االحتیاطي النقدي من  •

 %80% إلى 100تخفیض نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر من  •

إضافة إجمالي خسارة التعدیل ومخصص الخسائر االئتمانیة اإلضافیة من مارس إلى دیسمبر  رأسمالیة من خالل    تخفیفات •
. وخصم ھذا  2021دیسمبر  31و 2020دیسمبر  31للسنتین المنتھیتین في   ، إلى رأس المال من الفئة األولى2020

،  2022دیسمبر  31لمنتھیة في المبلغ بشكل تناسبي من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات ا
        .2024دیسمبر  31، و2023دیسمبر  31و

 
 التدابیر واإلجراءات المذكورة أعاله أدت لآلثار التالیة على المجموعة:

أشھر حسب تعلیمات مصرف البحرین المركزي یتطلب من البنوك المتأثرة احتساب خسارة    6تأجیل أقساط القروض لفترة   •
ة في حقوق الملكیة. تم حساب خسارة التعدیل كالفرق بین صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المعدلة التعدیل لمرة واحد 

 المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقیمة الدفتریة الحالیة للموجودات المالیة بتاریخ التعدیل.

لیق الحد األدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات  أشھر یشمل شرطاً لتع  6إن إجراء تأجیل أقساط القروض لفترة   •
، مما أدى  النخفاض حجم المعامالت والرسوم ذات العالقةكورونا  وباءأدت فقد . باإلضافة لذلك، االئتمان المستحقة

 النخفاض جوھري في دخل الرسوم للمجموعة.

االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجاریة في ھذه األوقات  أعلنت حكومة مملكة البحرین عن العدید من برامج التحفیز   •
مساعدة مالیة من الجھات التنظیمیة تمثل سداداً محدداً لجزء من تكالیف الموظفین، وتنازل عن   مصرفالصعبة. استلم ال

نظیمیة، استجابة  الجھات الت / الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمویل الذي ال یتحمل فائدة المستلم من الحكومة
ً لتعلیمات مصرف  قد تم احتسابھا مباشرة في حقوق ملكیة المجموعةوكورونا،  وباءإلجراءات الدعم لمواجھة  ، وفقا

 .   ن المركزيیالبحر

 %. 3تخفیض نسبة االحتیاطي النقدي إلى احتفظت المجموعة باحتیاطي نقدي أقل، نتیجة ل •

السوق، اضطر المصرف لتكبد مصروفات تمویل أعلى للحصول على ودائع جدیدة نتیجة لسیناریو السیولة المجھد في  •
 وصرف العمالت األجنبیة. 

 
، حیث 2021إلى دیسمبر    2020مصرف البحرین المركزي عن ثالث تأجیالت إضافیة من سبتمبر    أعلنالتأجیل األول،    بعد 

مؤجلة. وقد تسبب ذلك في أثر إضافي على سیولة المصرف تم تأجیل المدفوعات. وُسمح للمصرف باحتساب أرباح على المبالغ ال
   ومخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب-مصرف السالم
 2021یونیو  30المنتھیة في  لفترة الستة أشھرمعلومات إضافیة غیر مراجعة 

 

3 

 
 فیما یلي ملخص لآلثار االقتصادیة المذكورة أعاله:

 
 المتراكم - المجموعة على األثر صافي 

 الموحد الملكیة حقوق الموحد المالي المركز الموحد الدخلبیان  ألف دینار بحریني
 )24,768( - - التعدیل خسارة
 - 24,768 - التعدیل  خسارة إطفاء
 )282( - - أقل ائتمان بطاقات رسوم

 2,143 - - حكومیة منح
 - 121,613 - معامالت إعادة الشراء الملزمة بمعدل صفري

 - 281,759 - النقدي االحتیاطي في االنخفاض متوسط
 )371( - - مجھدة سیولة

 - )7,701( )1,071( 19 -كوفید االئتمانیة المتوقعة المنسوبة لـ الخسائر
 
 

             في كما تستمر المجموعة بالوفاء بالمتطلبات التنظیمیة لنسب كفایة رأس المال، وتغطیة السیولة، وصافي التمویل المستقر. 
% 27.22الموحدة لكفایة رأس المال، وتغطیة السیولة، وصافي التمویل المستقر ثابتة عند  النسب، كانت 2021یونیو  30

 الي.% على التو110.31% و329.42و
 

. بعض  بصورة جوھریةالمعلومات الواردة في الجدول أعاله تشمل فقط المجاالت أو البنود التي كان فیھا األثر قابالً للتحدید و
المبالغ الواردة أعاله تشمل خسارة إفتراضیة للدخل، أو قیاس تكلفة إضافیة، وبالتالي قد ال تتطابق بالضرورة مع المبالغ المعلنة 

 .2021 یونیو 30في المعلومات المالیة المرحلیة للفترة المنتھیة في 
 

على نتائج السنة بأكملھا، أو االعتماد علیھا ألي أغراض  كمؤشر  الواردة في ھذا اإلفصاح اإلضافي    المعلومات  ال ینبغي اعتبار  
  الستةولفترة  أعاله ھو كما في    التقییم ) الذي ال یزال یتطور، فإن  19-كورونا (كوفید   وباءنظراً للشكوك المحیطة بوضع   .أخرى
قد تتغیر الظروف، مما یؤدي بھذه ، وتأخذ باالعتبار فقط المجاالت الجوھریة لألثر.  2021 یونیو 30المنتھیة في  أشھر

كورونا   وباءباإلضافة لذلك، فإن ھذه المعلومات ال تمثل تقییماً شامالً وكامالً ألثر . المعلومات ألن تصبح قدیمة وغیر نافعة
 .ة من قبل المدقق الخارجي) على المجموعة. لم تخضع ھذه المعلومات لمراجعة رسمی19-(كوفید 
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