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بیان المركز المالي الموحد 
 2020 دیسمبر 31كما في

2020 2019 
 (معدلة) 

 إیضاح 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 ر بحریني نا دی 
 الموجودات 

 219,456 288,266 4 مصرف المركزيبنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 345,305 393,108 5 صكوك سیادیة

 114,803 37,965 6 إیداعات لدى مؤسسات مالیة
 22,162 16,395 7 صكوك الشركات

 685,756 814,449 8 موجودات التمویالت 
 389,742 469,363 9 یة موجودات اإلیجارات التمویل

 108,991 98,034 11 استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة
 72,774 67,586 12 عقارات استثماریة
 2,943 2,943 13 عقارات للتطویر

 10,640 12,036 14 استثمار في شركات زمیلة
 44,260 35,237 15 موجودات أخرى

 25,971 25,971 16 الشھرة 
 2,042,803 2,261,353 داتالموجومجموع 

، المساھمین ملكیة حقوقالمطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، و
 مسیطرةغیر  وحصة

 المطلوبات  
 211,459 116,883 6 إیداعات من مؤسسات مالیة

 289,456 363,970 حسابات جاریة للعمالء
 145,590 221,671 17 تمویل مرابحة ألجل

 41,481 52,282 18 مطلوبات أخرى
 687,986 754,806 مجموع المطلوبات 

 حقوق حاملي حسابات االستثمار
 210,887 264,784 19 وكالة من مؤسسات مالیةعقود 

 823,856 960,596 19 عقود وكالة ومضاربة من العمالء
 1,034,743 1,225,380 رمجموع حقوق حاملي حسابات االستثما

  المساھمین ملكیةحقوق 
 221,586 230,450 20 رأس المال

 (6,758) )7,530( 20 أسھم الخزینة 
 104,547 57,846 احتیاطیات 

 319,375 280,766 المساھمین ملكیةمجموع حقوق 
 699 401 حصة غیر مسیطرة 

 320,074 281,167حقوق الملكیة  مجموع

 المساھمین ملكیةمجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق 
 2,042,803 2,261,353 غیر مسیطرةحصة  و

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

 رفیق النایض 
 للمجموعة الرئیس التنفیذي

 من ھذه البیانات المالیة الموحدة.أساسیاً جزءاً  45إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  



 البحرین ش.م.ب. - السالممصرف 

 8

 الموحد  بیان الدخل
 2020دیسمبر   31للسنة المنتھیة في 

2020 2019 
 ) معدلة(

 إیضاح
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني 
 الدخل التشغیلي 
 59,712 74,863 23دخل التمویل  

 17,066 19,481 دخل من الصكوك 
 2,633 ) 8,964(  24 المتاجرة(خسارة) / دخل من استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر 

 (1,442) ) 1,825(  25 خسارة من العقارات
 7,639 7,406 26 الرسوم والعموالت، صافي

 1,209 1,953 14 حصة الربح من شركات زمیلة
 4,889 273,665        ىإیرادات أخر

 91,706 96,579 مجموع الدخل التشغیلي

 ) 4,171(  (4,265) إیداعات من المؤسسات المالیةمصروفات التمویل على 
 ) 5,583(  (5,559) مصروفات التمویل على تمویل مرابحة ألجل 

 العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
 ) 50,271(  (60,186)   والوكالة اربموعة كمضحصة المج

 1,002 925  حصة المجموعة كمضارب
 20,844 29,926  وكالة للمجموعةرسوم 

 ) 28,425(  (29,335) 19 حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
 53,527 57,420  التشغیليصافي الدخل     
  المصروفات التشغیلیة  

 15,394 14,759 28.1 لموظفینتكالیف ا
 2,269 2,293  باني تكلفة الم
 1,599 1,882  استھالك

 10,525 11,091 28.2 مصروفات تشغیلیة أخرى
 

 29,787 30,025  مجموع المصروفات التشغیلیة
 23,740 27,395  الربح قبل مخصصات انخفاض قیمة الموجودات     

 
 ) 2,531(  ) 17,136(  10  تللتمویال ةالقیم صافي مخصص انخفاض

) 79( (1,141) 10.1 االستثمارات و أخرىمخصص انخفاض القیمة على 

 21,130 9,118  ةسنصافي ربح ال

  العائد إلى:
 21,093 9,142  مصرفمساھمي ال -
 37 ) 24( حصة غیر مسیطرة -

9,118 21,130 

 9.7 4.3 22 مخفض (فلس)سي والالعائد على السھم األسا

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

 رفیق النایض 
 للمجموعةالرئیس التنفیذي 

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةأساسیاً جزءاً  54إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  
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 الملكیة الموحد   لتغیرات في حقوق ا بیان

  2020دیسمبر  31السنة المنتھیة في  
            

 المالیة الموحدة. البیاناتمن ھذه أساسیاً جزءاً   45إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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 المبالغ بآالف الدنانیر البحرینیة                     
   المنسوب إلى مساھمي البنك 
    االحتیاطیات    

 
 رأس  
 المال

 أسھم 
 الخزینة  

 
احتیاطي عالوة  

 إصدار أسھم 
 احتیاطي 
 قانوني 

خسائرمتراكمة  
 أرباح مستبقاة /

احتیاطي  
العادلة القیمة 

 لالستثمارات
 احتیاطي القیمة 
 العادلة للعقارات 

 احتیاطي 
 تحویل   

 أجنبیة    عمالت
 مجموع 

 االحتیاطیات  

مجموع 
  ملكیة حقوق 

 المساھمین

 حصة  
 غیر  

 مسیطرة

 مجموع
 حقوق  
  الملكیة

 320,074 699 319,375 104,547 )3,223( 23,589 8,257 42,608 21,107 12,209 )6,758( 221,586 2020ینایر  1الرصید كما في 
 9,118 )24( 9,142 9,142 - - - 9,142 - - - - ة   سنصافي ربح ال

 )241( - )241( )241( - )241( - - - - - - العادلة القیمة في التغیر صافي
 1,587 - 1,587 1,587 - - 1,587 - - - - - للصكوك العادلة القیمة في الحركة

 )561( - )561( )561( )561( - - - - - - - إعادة تحویل عمالت أجنبیة
 9,903 )24( 9,927 9,927 )561( )241( 1,587 9,142 - - - - مجموع اإلیرادات والمصروفات المحتسبة 

 - - - )8,864( - - - )8,864( - - - 8,864 أسھم منحة صادرة
 )8,551( - )8,551( )8,551( - - - )8,551( - - - - 2019أرباح أسھم نقدیة لسنة 

 )24,768( - )24,768( )24,768( - - - )24,768( - - - - )2.2خسارة التعدیل (إیضاح 
 2,143 - 2,143 2,143 - - - 2,143 - - - - )2.2دعم من الحكومة (إیضاح 

 )772( - )772( - - - - - - - )772( - شراء أسھم خزینة 
 )274( )274( - - - - - - - - - - الحركة في حصة غیر مسیطرة

 (16,588) - (16,588) (16,588) - - - (16,588) - - - - )20.2 إیضاحمعامالت مع حصة غیر مسیطرة (
 - - - - - - - (671) 671 - - - المحول لالحتیاطي القانوني

 281,167 401 280,766 57,846 )3,784( 23,348 9,844 (5,549) 21,778 12,209 )7,530( 230,450 2020دیسمبر  31الرصید في 
 304,822 683 304,139 93,901 )3,195( 23,589 199 42,101 18,998 12,209 )3,855( 214,093 2019ینایر   1الرصید في 

 )3,631( - )3,631( )3,631( - - - )3,631( - - - - 33أثر تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم 
 301,191 683 300,508 90,270 )3,195( 23,589 199 38,470 18,998 12,209 )3,855( 214,093 (معدل) 2019ینایر  1الرصید كما في 

 21,130 37 21,093 21,093 - - - 21,093 - - - - صافي ربح السنة   
 8,268 - 8,268 8,268 - - 8,268 - - - - - للصكوك العادلة القیمة في الحركة

 )238( - )238( )238( )28( - )210( - - - - - عمالت أجنبیةإعادة تحویل 
 29,160 37 29,123 29,123 )28( - 8,058 21,093 - - - - المحتسبة مجموع اإلیرادات والمصروفات

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

 )2,903( - )2,903( - - - - - - - )2,903( - شراء أسھم خزینة 
 (21) (21) - - - - - - - - - - الحركة في حصة غیر مسیطرة

 - - - المحول لالحتیاطي القانوني
 

2,109 )2,109( - - - - - - - 
 320,074 699 319,375 104,547 )3,223( 23,589 8,257 42,608 21,107 12,209 )6,758( 221,586 2019دیسمبر  31الرصید في 
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 بیان التدفقات النقدیة الموحد 
   2020دیسمبر   31للسنة المنتھیة في 

2019  2020  
    (معدلة)  

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف  
  دینار بحریني

 األنشطة التشغیلیة   
 ربح السنةصافي  9,118  21,130

 تعدیالت للبنود التالیة:    
 إستھالك 1,882  1,599

 صافي –إطفاء عالوة على الصكوك  -  286
 وعقارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة  خسارة من استثمارات 10,616  )1,191(

 انخفاض القیمة  صافي مخصص  18,277  2,610
 صافي - الحكومیة اتعانواإل أثر خسارة التعدیل )23,170(  -
 حصة الربح من شركات زمیلة  )1,953(  )1,209(
    

 الدخل التشغیلي قبل التغییرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة  14,770  23,225
 تغییرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:       
 إحتیاطي إجباري لدى المصرف المركزي  10,093  )5,938(

 أرصدة لدى بنوك أخرى** )9,955(  -
 موجودات تمویلیة وموجودات اإلیجارات التمویلیة )224,612(  )250,630(

 موجودات أخرى )6,835(  778
 إیداعات من مؤسسات مالیة )94,576(  177,637

 حسابات جاریة للعمالء 74,514  37,614
 مطلوبات أخرى 14,912  )2,362(

 حقوق حاملي حسابات االستثمارات 190,637  118,684
 صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التشغیلیة  )31,052(  99,008

 
 األنشطة االستثماریة    

 صكوك سیادیة  )46,440(  12,942
 شركاتالصكوك  5,743  )12,631(
 وعقارات استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 4,147  )371(

 استثمار في شركات زمیلة -  6,303
 شراء مباني ومعدات )2,304(  )1,649(

 صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة االستثماریة  )38,854(  4,594
 

 األنشطة التمویلیة    
 تمویل مرابحة ألجل  76,081  )9,953(
 أرباح أسھم مدفوعة  )12,993(  )7,777(
 نة   یشراء أسھم الخز )772(  )2,903(
 صافي الحركة في حصة غیر مسیطر علیھا )274(  )21(
 صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التمویلیة  62,042  )20,654(

 
 ةسنالنقد وما في حكمھ خالل الصافي التغیر في   )7,864(  82,948

 ینایر  1النقد وما في حكمھ في  299,509  216,561
 دیسمبر   31النقد وما في حكمھ في  291,645  299,509

 
 یتكون النقد وما في حكمھ من: *   

 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي 82,286  83,500
 أخرى**أرصدة لدى بنوك  171,253  101,107
 یوماً أو أقل 90إیداعات لدى مؤسسات مالیة فترات استحقاقھا األصلیة  38,106  114,902
299,509  291,645  

:  2019ألف دینار بحریني ( 217یظھر بإجمالي الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ  2020دیسمبر  31* النقد وما في حكمھ  كما في 
 ألف دینار بحریني).  192

    .للبنكألف دینار بحریني الغیر متوفر للعملیات الیومیة  9,955** أرصدة لدى بنوك أخرى صافي من النقد المقید بمبلغ 
 

 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. 45إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  
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 المنشأة  تقریر 1
 21/2001البحرین ش.م.ب. ("البنك") في مملكة البحرین بموجب قانون الشركات التجاریة البحریني رقم  -تأسس مصرف السالم

. یعمل البنك تحت  2006ینایر  19بتاریخ  59308بموجب سجل تجاري رقم والسیاحة وسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة 
بموجب قواعد أعمالھ ك ترخیص مصرفي إسالمي بالتجزئة ویزاول البنك إشراف وتنظیم مصرف البحرین المركزي ولدى البن

ً لكافة متطلبات األنظمة المعنیة بالبنوك اإلسالمیة الصادرة عن مصرف البحرین المركزي. والشریعة اإلسالمیة  عنوان الوفقا
مملكة ،  316شارع الملك فیصل، المنامة  ،  البرج الشرقيمركز البحرین التجاري العالمي،  ،  18282المسجل للبنك ھو ص. ب.  

 یتم تداول األسھم العادیة للبنك في بورصة البحرین وسوق دبي المالي. البحرین.
 

 الشركات التابعة الرئیسیة ھي كما یلي: 
 

 نسبة الملكیة   
 2019 2020 األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس  اسم الشركة

 %70 %70 مصرفیةتقدیم خدمات  سیشیل إیھ إس بي سیشیل 
     

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

 
 على سیشیلال جزر فرع واحد فيفروع في مملكة البحرین و عشرةالتابعة الرئیسیة من خالل  لمصرفیة ا یعمل البنك وشركتھ

الخدمات والمنتجات المصرفیة المتفقة مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة. تتضمن أنشطة البنك على   مجموعة كاملة منویقدم  ،التوالي
والتعامل في األدوات المالیة المتوافقة مع   ،وتقدیم العقود التمویلیة اإلسالمیة ،إدارة الحسابات االستثماریة المشاركة في األرباح

دوات المالیة طبقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة واألنشطة األخرى المسموح بھا وإدارة األكمدیر/ وكیل، أحكام الشریعة اإلسالمیة 
إیھ إس االقتصادیة في شركة  الحصة. بموجب الخدمات المصرفیة لمصرف البحرین المركزي كما ھو محدد في إطار الترخیص 

 .البنك قبل  من المقدم والتمویل الملكیة حقوق من أخرى فئة لوجود   جة بي بیودیزل أكبر من % نتی
 .2021 فبرایر  10المالیة الموحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاریخ  البیاناتإصدار ھذه  اعتماد لقد تم 

 
 السیاسات المحاسبیة  2
 

 وعرض البیانات المالیة أسس اإلعداد 2.1
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة،  للمجموعةالمالیة الموحدة  أعدت البیانات  وصكوك السیادیة الصكوك في ات ستثماراال استثناءبوفقا

بالقیمة  تظھرالتي  التحوط أدوات وبعض ات العقاریة ستثمارواال المتاجرة،  غیر لغرض بھا  المحتفظ واالستثمارات ،الشركات
 العادلة. 

 
وتم تقریبھا    ،المجموعةوعملة عرض عملیات  العملة الرئیسیة الوظیفیة    ا المالیة الموحدة بالدینار البحریني، كونھ  البیاناتتم عرض  

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

الصادرة عن مصرف البحرین المركزي، بما في ذلك آخر تعمیمات    واللوائح  للقواعد المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً    البیاناتأعدت  
 واللوائح القواعد ). ھذه 19 –كورونا (كوفید  جائحةاستجابة لتطورات  المیسرةصادرة عن المصرف حول اإلجراءات التنظیمیة 

 مالیة اإلسالمیة، باستثناء: تتطلب تطبیق جمیع معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ال
كورونا   جائحةاحتساب خسائر التعدیل على الموجودات المالیة الناتجة من تأجیل دفعات القروض المقدمة للعمالء المتأثرین ب  )أ

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

  ؛ ضافیة اإللتفاصیل  ل)  2.2وفقاً لمتطلبات معاییر المحاسبة المالیة . الرجاء الرجوع إلیضاح رقم (موجودات مالیة یتم احتسابھا  
 

كورونا   جائحةاحتساب المساعدة المالیة المستلمة من الحكومة و/أو الجھات التنظیمیة استجابة إلجراءات الدعم الخاصة ب  ) ب
حسب المتطلبات  ) التي تستوفي متطلبات المنح الحكومیة، في حقوق الملكیة، بدالً من حساب األرباح أو الخسائر19-(كوفید 

سیكون ھذا   .) الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة19د المحاسبیة لتأثیر جائحة كورنا (كوفی
فقط إلى حد أي خسارة تعدیل محتسبة في حقوق الملكیة نتیجة لـ (أ) أعاله، ویتم احتساب الرصید المتبقي في حساب األرباح  

ً لمتطلبات معایی ر المحاسبة المالیة. الرجاء الرجوع إلیضاح رقم  أو الخسائر. یتم احتساب أي مساعدات مالیة أخرى وفقا
 ضافیة. اإللتفاصیل ل) 2.2(

 
المالیة الموحدة للمجموعة یشار إلیھ فیما یلي بإسم "معاییر المحاسبة المالیة بصیغتھا   البیاناتاإلطار المستخدم أعاله في إعداد 

 المعدلة من قبل مصرف البحرین المركزي". 
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) 2
 

 (یتبع) وعرض البیانات المالیة أسس اإلعداد 2.1
 

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

 .    الدولیة حاسبةمالالصادرة عن مجلس معاییر  بالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ذات العالقة
 

للمجموعة كانت وفقاً    2020دیسمبر    31السیاسات المحاسبیة المستخدمة إلعداد البیانات المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في  
لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. باستثناء تغییرات السیاسات المحاسبیة  

في إیضاح  المذكورة أعاله والتي تم تطبیقھا باثر رجعي، والتغییرات الناتجة من تطبیق المعاییر المحاسبیة الجدیدة كما ھو مشروح  
ات المالیة الموحدة. لم یكن  بیان) أدناه، فإن جمیع السیاسات المحاسبیة األخرى لم تتغیر، وتم تطبیقھا بثبات على ھذه ال2.6رقم (

لتطبیق التغییر في السیاسات المحاسبیة بأثر رجعي والمعدلة من قبل مصرف البحرین المركزي أي أثر على المعلومات المالیة 
 .     ة المقارنةسنل
 

 أثر جائحة كورونا 2.2
وتطور بسرعة على مستوى العالم.   ) 19كورونا (كوفید  تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمیة 2020مارس  11في 

ویشمل ذلك تعطیل العمل في أسواق المال، وأسواق وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم الیقین في البیئة االقتصادیة.  
القتصادیة إن تقدیر عدم الیقین مرتبط بمدى وفترة التباطؤ االقتصادي، وتوقعات العوامل ا االئتمان المتدھورة، ومخاوف السیولة.

 .  وما غیر ذلكالرئیسیة، مثل إجمالي الناتج المحلي، والعمل، وأسعار النفط، 
 

أعلنت حكومة   .اتخذت السلطات تدابیر مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تطبیق قیود على السفر وتدابیر الحجر الصحي
مملكة البحرین عن العدید من برامج التحفیز االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجاریة في ھذه األوقات الصعبة. من المتوقع  

 أن تحصل المجموعة وعمالئھا على بعض المنافع من ھذه الحزم، والتي من شأنھا مساعدتھم على تحمل أثر األزمة.  
 

ة ومركزھا  لمجموععلى عملیات ا )19كورونا (كوفید  ارة عن كثب األثر المحتمل لتطورات جائحةتراقب اإلدارة ومجلس اإلد 
المالي ؛ بما في ذلك الخسارة المحتملة في اإلیرادات، والتأثیر على تقییمات األصول، واالنخفاض في القیمة، ومراجعة العقود 

بمصادر خارجیة وما إلى ذلك. وضعت المجموعة أیًضا إجراءات الطوارئ،  المثقلة باألعباء، واتفاقیات الدیون، وترتیبات االستعانة  
 والتي تشمل على سبیل المثال ال الحصر تعزیز واختبار خطط استمراریة العمل، بما في ذلك متطلبات السیولة.

 
اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة ومصادر   قبل  من  اتخاذھا  تمات المالیة الموحدة، فإن األحكام التي  بیانالعند إعداد  

التقدیر تخضع لعدم الیقین بخصوص اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة، وتمثل ھذه األحكام أفضل تقییم لإلدارة بناء على 
 المعلومات المتوفرة أو القابلة للرصد.

 
 ل كفایة رأس المال، ومعدل صافي التمویل المستقر، ومعدالت تغطیة السیولة.، فإن البنك ملتزم بمعد 2020دیسمبر  31كما في 

 
 أثر اإلجراءات المیسرة لجائحة كورونا

 تعدیل الموجودات المالیة) 1

))، كإجراءات 2.1ة الحالیة، وبناء على التوجیھ التنظیمي الصادر عن مصرف البحرین المركزي (راجع إیضاح رقم(سنخالل ال
ألف دینار بحریني الناتجة عن تأجیل  24,768للتخفیف من أثر جائحة كورونا، فإن خسارة التعدیل لمرة واحدة والبالغة میسرة 

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

والقیمة الدفتریة الحالیة للموجودات المالیة بتاریخ التعدیل. قدمت المجموعة تأجیالً ألقساط القروض على تعرضات التمویل بمبلغ 
 مالء المتضررین. الف دینار بحریني، كجزء من دعمھا للع 896,279
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) 2
 

 أثر جائحة كورونا (یتبع) 2.2
 

 ) المساعدات واإلعانات الحكومیة2

استجابت الحكومات والمصارف المركزیة في جمیع أنحاء العالم بتدخالت نقدیة ومالیة لتحقیق االستقرار في األوضاع االقتصادیة.  
 مملكة البحرین عن العدید من برامج التحفیز االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجاریة في ھذه األوقات الصعبة.أعلنت حكومة  

الف دینار بحریني، والتي تمثل سداداً محدداً لجزء من تكالیف  2,143وفقاً للتوجیھات التنظیمیة، فإن المساعدات المالیة البالغة 
الجھات و  والضرائب ورسوم الخدمات، وتكلفة اتفاقیة تمویل إعادة الشراء المستلمة من الحكومةالموظفین، والتنازل عن الرسوم 

 التنظیمیة، استجابة إلجراءات الدعم لمواجھة جائحة كورونا، فقد تم احتسابھا مباشرة في حقوق الملكیة.
 

 التقییم العادل
البیئة االقتصادیة. شھدت أسواق المال والسلع العالمیة تقلبات كبیرة أدت جائحة كورونا لتباطؤ االقتصاد العالمي مع شكوك في 

وانخفاضاً كبیراً في األسعار. تعتمد عملیة تقییم القیمة العادلة للمجموعة على األسعار المدرجة من األسواق النشطة لكل أداة مالیة 
تقة ألدوات مماثلة من أسواق نشطة  (أي مدخالت  (أي مدخالت المستوى األول)، أو استخدام األسعار القابلة للرصد أو المش

ة في قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة سنة وكما في تاریخ نھایة السنالمستوى الثاني)، وعكست التقلبات التي ظھرت خالل ال
ة للرصد (أي المستوى الثالث)،  المدرجة بالقیمة العادلة. حین تستند مقاییس القیمة العادلة كلیاً أو جزئیاً على المدخالت الغیر قابل

قامت المجموعة باستخدام معرفتھا باألصل/االستثمار المحدد، وقدرتھا على التجاوب أو التعافي من األزمة، وقطاعھا والبلد الذي  
یكون  تتم فیھ عملیاتھا لتحدید التعدیالت الالزمة لعملیة تحدید القیمة العادلة. وعلى وجھ الخصوص بالنسبة للموجودات، حین

األساس ھو مشاریع بنى تحتیة عقاریة طویلة األجل، فقد أخذت المجموعة باالعتبار إجراءات طویلة األجل، واالستردادات المحتملة.  
 قد ال یؤثر ذلك بصورة جوھریة على األسباب الرئیسیة للتقییم العادل لمثل ھذه الموجودات. 

 
، قد سجلت خسارة في القیمة العادلة االستثماریة  والعقارات  ،المتاجرة  غیر ا لغرض  القیمة الدفتریة لمحفظة االستثمارات المحتفظ بھ 

 .  واإلقلیمیة ، وذلك نتیجة للتقلبات المستمرة في األسواق العالمیة2020دیسمبر 31كما في   التوالي على %  2.4 و % 8.1بنسبة 
 

 أسس التوحید 2.3
 ) دمج األعمال والشھرة  1

یتم احتساب عملیات دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ للمحاسبة. یتم قیاس تكلفة االستحواذ كإجمالي المقابل المحول والمقاس 
بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ، وقیمة أي حصص غیر مسیطرة في الملكیة المشتراة. لكل عملیة من عملیات دمج األعمال، تختار  

انت ستقیس الحصص غیر المسیطرة في الملكیة المشتراة إما بالقیمة العادلة، أو بالحصة التناسبیة في صافي المجموعة ما إذا ك
 الموجودات المحددة للملكیة المشتراة. 

إذا تحققت عملیات دمج األعمال على مراحل، فإن المجموعة تقوم بإعادة قیاس حصتھا في حقوق الملكیة المحتفظ بھا سابقاً بالقیمة 
عادلة بتاریخ االستحواذ، وتقوم باحتساب الناتج من الربح أو الخسارة، إن وجد، في بیان الدخل الموحد أو مجموع الدخل الشامل،  ال

 حسب ما یناسب.
عندما تقوم المجموعة باستحواذ األعمال، فإنھا تقیّم الموجودات المالیة والمطلوبات المفترضة للتصنیف والتعیین المناسب وفقاً  

 ط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما ھو بتاریخ االستحواذ. للشرو
 إذا تحققت عملیات دمج األعمال التي یتبادل فیھا البنك والملكیة المشتراة فقط حصص الملكیة، فإنھ یتم استخدام القیمة العادلة بتاریخ

 استحواذ حصة الملكیة المشتراة لتحدید قیمة الشھرة.
 

عام، یتم قیاس المقابل المحول من الشراء بقیمتھ العادلة، كما ھو الحال بالنسبة لصافي األصول القابلة للتحدید المستحوذ بشكل 
عند  . یتم تسجیل أي أرباح مساومة))ف ( 2.5علیھا. أي شھرة ناتجة یتم اختبارھا النخفاض القیمة، بشكل سنوي (راجع إیضاح 

فوراً في بیان الربح أو الخسارة. یتم احتساب تكالیف المعاملة عند تكبدھا، إال إذا كانت ھذه التكالیف تتعلق بإصدار أوراق  الشراء
ً  الموجودة العالقات بسداد  المتعلقة المبالغ الیشمل المحول المقابلمالیة للدین أو أدوات حقوق الملكیة.   ھذه مثل  احتساب یتم . سابقا

 .الخسارة أو الربح ن بیا في المبالغ
 

والذي یستوفي تعریف   ئ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. إذا تم تصنیف أي التزام لسداد مقابل طار ئ یتم قیاس أي مقابل طار
األداة المالیة على أنھ من أدوات حقوق الملكیة، فإنھ ال یتم إعادة قیاسھ ویتم احتساب عملیة السداد ضمن حقوق الملكیة. وبخالف  

القیمة  آخر بالقیمة العادلة بتاریخ كل بیان للمركز المالي، ویتم احتساب التغیرات الالحقة في    ئذلك، یتم إعادة قیاس أي مقابل طار
    الربح أو الخسارة. بیان في ئالعادلة للمقابل الطار
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) 2
 

 أسس التوحید (یتبع)  2.3
 

التي ال تستوفي تعریف دمج األعمال كموجودات تمویلیة أو استثمارات عقاریة، كلما و علیھا المستحوذ یتم تسجیل االستثمارات 
مثل ھذه االستثمارات، تقوم المجموعة بتخصیص تكلفة االستحواذ بین الموجودات  على االستحواذ كان ذلك مناسباً. عندما یتم 

ة بتاریخ االستحواذ. إن تكلفة تلك الموجودات ھي إجمالي  والمطلوبات القابلة للتحدید بشكل فردي بناًء على قیمھا العادلة النسبی
مجموع المقابل المدفوع وأي حصص غیر مسیطرة محتسبة. إذا كانت لدى الحصص غیر المسیطرة حصة ملكیة حالیاً ویحق لھم  

مع حصتھم   حصة تناسبیة من صافي الموجودات عند التصفیة، فإن المجموعة تقوم باحتساب الحصص غیر المسیطرة بالتناسب
 في صافي الموجودات.

 
 التابعة الشركات ) 2

. أعدت البیانات المالیة 2020دیسمبر  31تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للبنك وشركاتھ التابعة كما في 
تستخدم سیاسات محاسبیة متوافقة مع  للشركات التابعة لنفس السنة المالیة للبنك، ما عدا شركة تابعة واحدة. جمیع الشركات التابعة 

 البنك. 
 للبنك. توجد السیطرة عندما یكون البنكالشركات التابعة ھي مؤسسات (وتشمل شركات ذات أغراض خاصة) خاضعة لسیطرة 

سلطة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، في إدارة السیاسات المالیة والتشغیلیة لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتھا.  
یتم توحید البیانات المالیة للشركات التابعة من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم التوقف عن توحید البیانات المالیة عند 

 تم اعتبار السیطرة عند امتالك البنك ألغلبیة األصوات في الشركة المستثمر فیھا. فقدان تلك السیطرة. ی
 

الشركات ذات األغراض الخاصة ھي شركات تم إنشاؤھا لتحقیق ھدف ُمحدد وواضح كتوریق موجودات معینة، أو تنفیذ معاملة  
الشركات. إن إمتالك المستثمر سلطة إتخاذ معینة لتمویل أو إستثمار وعادة تكون حقوق التصویت غیر ذات صلة لتشغیل ھذه 

القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في العوائد یحدد ما إذا كان یتصرف كمدیر أو وكیل، لتحدید ما إذا كان ھناك عالقة بین 
لصانع القرار ال تؤدي   السلطة والعوائد. إذا كان صانع القرار وكیالً، فال توجد عالقة بین السلطة والعوائد، والسلطة المفوضة

إلستنتاج السیطرة. عند إتخاذ المجموعة قرارات إختیاریة، كإقراض مبالغ تفوق التسھیالت المالیة المقدمة، أو تمدید الشروط 
لتتجاوز الشروط األصلیة، أو في حالة تغیر العالقة بین المجموعة والشركة ذات األغراض الخاصة، فإن المجموعة تقوم بإعادة 

 السیطرة على الشركة ذات األغراض الخاصة. تقییم 
 

البیانات المالیة لھذه الشركات ذات األغراض الخاصة لم یتم توحیدھا في ھذه البیانات المالیة الموحدة، إال إذا كانت المجموعة تسیطر  
 معلومات عن الموجودات تحت اإلدارة من قبل المجموعة.  37على الشركة. یتضمن إیضاح رقم 

 
 مسیطرة  غیر  حصص ) 3

القابلة للتحدید في تاریخ المستحوذ علیھا یتم قیاس الحصص غیر المسیطرة بحصتھا التناسبیة في صافي موجودات الشركة 
  غیر للحصص منسوب كدخل الموحد  الدخل بیان  في  المسیطرة غیر للحصص منسوبةیتم إدراج األرباح أو الخسائر ال .االستحواذ 
للحصص غیر المسیطرة، حتى   تخصیصھا یتمشركة تابعة،  في. الخسائر القابلة للتطبیق على الحصص غیر المسیطرة المسیطرة

 .الرصید  في  عجزاً  المسیطرة غیر  الحصص لتكبد لو كان ذلك یؤدي 
 

  .المجموعة مساھمي مع كمعامالتمع الحصص غیر المسیطرة  المعامالت المجموعة تعامل
 

 السیطرة  فقدان) 4
یتم إعادة قیاس أي حصة محتفظ بھا في الشركة التابعة السابقة بالقیمة العادلة، مع احتساب    ،أو التأثیر الجوھري  عند فقدان السیطرة

التغیر في القیمة الدفتریة في بیان الدخل الموحد. القیمة العادلة ھي القیمة الدفتریة المبدئیة ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة 
ً  محتسبة مبالغ أي فإن لذلك، باإلضافةتفظ بھا  كشركة زمیلة، أو مشروع مشترك، أو كأصل مالي. المح   الملكیة حقوق في سابقا
 ذلك یعني  قد . مباشرة العالقة ذات والمطلوبات الموجودات استبعدت قد  المجموعة أن لو كما  احتسبھا یتم  المنشأة بتلك یتعلق  فیما 
ً  المحتسبة المبالغ أن  .الموحد  الدخل بیان إلى تصنیفھا یعاد  األخرى الملكیة حقوق في  سابقا
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) 2
 

 أسس التوحید (یتبع)  2.3
 
 معامالت تم إستبعادھا عند توحید البیانات المالیة) 5

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

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

 الضرورة وذلك لضمان توافقھا مع السیاسات التي تطبقھا المجموعة.
 
 األجنبیة العملة) 6

 العرض عملة التعامل وعملة 
یتم إحتساب البنود المتضمنة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة بالعملة اإلقتصادیة الرئیسیة للبیئة التي تعمل فیھا المجموعة 
("عملة التعامل"). یتم إعداد البیانات المالیة الموحدة بالدینار البحریني وھي العملة التي تستخدمھا المجموعة في معامالتھا وكذلك 

 إعداد البیانات المالیة.في 
 

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

إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة في   الموحد  تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة في تاریخ المركز الماليإعادة یتم 
نھایة فترة إعداد التقاریر المالیة. تدرج أرباح وخسائر فروقات العملة الناتجة من تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم  

بناء على التكلفة التاریخیة یتم تحویلھا    بالعمالت األجنبیة في بیان الدخل الموحد. البنود غیر النقدیة بالعملة األجنبیة والتي یتم قیاسھا
تحویل البنود غیر النقدیة المصنفة "بالقیمة العادلة من  أرباح أو خسائربأسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء المعاملة. تدرج 

ذات العالقة، والتي   خالل حقوق الملكیة" في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد إلى حین بیع، أو إلغاء احتساب الموجودات
یتم احتسابھا آنذاك في بیان الدخل الموحد. أرباح تحویل الموجودات غیر المالیة المصنفة "بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 .كجزء من تغیرات القیمة العادلة الخسارة" یتم احتسابھا مباشرة في بیان الدخل الموحد 
 

 تحویل العملیات األجنبیة
إلى  األجنبیة التي عملتھا الوظیفیة لیست الدینار البحرینيوالشركات الزمیلة الشركات التابعة یتم تحویل موجودات ومطلوبات 

إیرادات ومصروفات العملیات األجنبیة  بنود الدینار البحریني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ بیان المركز المالي. تحول 
ضمن السائدة خالل السنة.  تحتسب الفروقات الناتجة من تحویل العمالت أسعار الصرف  توسطإلى الدینار البحریني وفقا لم
باستثناء إلى حد تخصیص فروقات التحویل إلى الحصة غیر    ،الملكیة  حقوقجزء من  جنبیة الذي یمثل  احتیاطي تحویل العمالت األ

 المسیطرة. 
 

یتم احتسابھا    األجنبیة  العمالت  تحویل  احتیاطيفروقات التحویل المتعلقة بالبیع، والمحتسبة سابقاً في    فإن،    العملیات األجنبیة  بیععند  
  الموحد. الملكیة حقوق في تغیراتلافي بیان 

 
 المحاسبیة الھامة والتقدیرات  القرارات 2.4

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

 .  الملكیة حقوقفي  تغیرات القیمة العادلة المسجلة على وكذلك ،الناتجة
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) 2
 

   (یتبع) القرارات والتقدیرات المحاسبیة الھامة 2.4
 

 یرات دتقعدم یقینیة ال
، والتي لھا  المركز المالي الموحد اإلفتراضات الرئیسیة التالیة تمثل المصادر األساسیة للتقدیرات المستقبلیة الغیر مؤكدة بتاریخ 

مخاطر جوھریة مما قد یتسبب في تعدیل كبیر في القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة وقد تم مناقشتھا  
 أدناه:

 
 الخاضعة لمخاطر االئتمان  یم انخفاض القیمة للعقود المالیةتقی

والفرضیات   القراراتاستخدام  م یت ، عقود المالیة الخاضعة لمخاطر االئتمانال علىالمتوقعة  الخسائراالئتمانیةتحدید  عند 
بما في ذلك الفرضیات الرئیسیة المستخدمة في تقدیر التدفقات النقدیة   المتوقعة،   االئتمانیة  الخسائر  قیاس   نموذج  في   المدخالتلتقدیر

 2.5 ات المستقبلیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. لتفاصیل إضافیة، راجع إیضاح المعلوماتواستخدام القابلة لالسترداد، 
     .33.2و، (د)

 
 انخفاض قیمة الشھرة 

أو الوحدة المنتجة للنقد قیمتھا القابلة لالسترداد، وھي قیمتھا العادلة  لموجوداتالقیمة الدفتریة لیوجد انخفاض القیمة عندما تفوق 
 مطروحاً منھا تكالیف البیع وقیمتھا المستخدمة، أیھما أعلى.  

 
منتجة للنقد بناًء على حسابات القیمة المستخدمة باستخدام توقعات التدفقات النقدیة ال اتوحدالتستند القیمة القابلة لالسترداد لشھرة 

سنوات باستخدام معدل النمو االسمي إلجمالي الناتج  ثالث  حسب المیزانیات المالیة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، المتوقعة لفترة  
ارات تقدیریة، بینما یتطلب إعداد توقعات التدفقات النقدیة على یتضمن تحدید توقعات معدل النمو ومعدل الخصم على قر المحلي.

 افتراضات مختلفة من قبل اإلدارة.
 

یتم مراجعة المنھجیة والفرضیات المستخدمة في تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة بانتظام للحد من أي فروقات قد تنتج بین تقدیرات  
 . 16تفاصیل إضافیة، راجع إیضاح الخسارة بناء على خبرة الخسائر الفعلیة. ل

 
   ةحقوق الملكی القیمة العادلة من خاللاستثمارات ب انخفاض قیمة

 منخفضة القیمة عندما یكون ھناكاالستثمارات في األسھم المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة تقرر المجموعة، بأن 
تحدید إذا ما كان ھناك انخفاض جوھري أو طویل ان    .بأقل من تكلفتھاإنخفاض جوھري أو إنخفاض لفترة طویلة في القیمة العادلة  

في حالة أسھم حقوق الملكیة المدرجة في أسواق نشطة تعتبر المجموعة ان االنخفاض یكون األجل یتطلب اتخاذ قرارات تقدیریة. 
% من تكلفتھ، كما تعتبر المجموعة ان أي انخفاض في قیمة األسھم بأقل من 30العادلة بنسبة تفوق  جوھریاً عندما تنخفض قیمتھ 

في حالة ما إذا كانت أسواق ھذه االستثمارات غیر نشطة، تحدد المجموعة . أشھر انخفاضاً لفترة طویلة 9تكلفتھا ولمدة تتجاوز 
 . ، وأداء الصناعة والقطاع لالستثمارللقوة المالیة للقیمة العادلة وانخفاض القیمة بناًء على تقییمھا  

 
 غیر المدرجة القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة

وغیر المدرجة في أسواق نشطة باستخدام أسالیب تقییم، مثل التدفقات   الملكیة حقوقالستثمارات القیمة العادلة  تحدد المجموعة
النقدیة المخصومة وأسعار أحدث المعامالت. یتم تحدید القیمة العادلة في وقت معین، على أساس ظروف السوق ومعلومات عن 

ألمور غیر مؤكدة وتحتاج إلى درجة عالیة من الشركات المستثمر فیھا. ان ھذه التقدیرات ذات طبیعة غیر موضوعیة ومتضمنة 
 ، وعلیھ ال یمكن تحدیدھا بدقة متناھیة.  القرارات التقدیریة

وانھ من الممكن بناءاً على المعلومات المتوفرة  ،ن األحداث المستقبلیة (كاستمرار األرباح التشغیلیة والقوة المالیة) غیر مؤكدةإ
المالیة التالیة عن الفرضیات، مما یتطلب تعدیالت جوھریة على القیمة الدفتریة لالستثمارات.    حالیاً، بأن تختلف النتائج خالل السنة

من في الحاالت التي یتم استخدام فیھا نماذج التدفقات النقدیة المخصومة لتقدیر القیم العادلة، یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة 
ً للمعلومات والمناقشات م ً ألحدث البیانات المالیة المتوفرة المدققة وغیر  قبل اإلدارة وفقا ع ممثلي الشركات المستثمر فیھا ووفقا

سالمة الفرضیات، وصحة االحتساب، وتم اعتمادھا والمدققة. تم مراجعة أساس التقییم من قبل اإلدارة من حیث مالئمة الطریقة، 
 ة.من قبل مجلس اإلدارة بھدف تضمینھا في البیانات المالیة الموحد 
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) 2
 

 القرارات والتقدیرات المحاسبیة الھامة (یتبع)   2.4
 

 تقدیرات (یتبع) عدم یقینیة ال
 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  لمقاسة اوالعقارات  المشتركة والمشاریعفي أسھم حقوق الملكیة الخاصة تقییم االستثمارات 
 ، وعادة یستند على ما یلي: قرارات تقدیریة یتضمنالخسارة 

 ؛المعنیةالمشاریع /للعقارات  تقییم من قبل مقیمین خارجیین مستقلین •
   ؛أحدث معامالت السوق دون شروط تفضیلیة •
 ؛ القیمة العادلة الحالیة لعقد آخر مشابھ إلى حد كبیر •
   ؛الشروط وخصائص المخاطرذات  تحملالحالیة المطبقة لبنود  معدالت الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة بالالقیمة  •
 . تطبیق نماذج التقییم األخرى  •

 
 القیمة القابلة للتحقق لعقارات قید التطویرو االستثماریة  للعقارات العادلة القیمة تقدیر  

تظھر العقارات قید التطویر بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. صافي   .العادلة بالقیمة االستثماریة  قارات تظھر  الع
 بتعیین  المجموعة  تقوم   القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المقدر في سیاق العمل االعتیادي مطروحاً منھ مصروفات البیع المقدرة.

   . المالي المركز  بیان  تاریخ  في كما التطویر قید  والعقارات لالستثمار  السوقیة القیمة لتحدید  ،  الخبرة ذوي  من خارجیین مقیمین 
التي تقّدر التكلفة المستقبلیة لإلنجاز واستخدام التطویر و ، التطویر الكبیرة، یتم استخدام منھجیة القیمة المتبقیةبالنسبة لمشاریع 

قامت اإلدارة بتقدیر تكلفة إنجاز العقارات قید التطویر، وقامت بتكلیف مقیمین مستقلین لتقدیر القیمة المتبقیة للعقارات قید  .المتوقع
للسوق لعقارات مماثلة. یتم عمل تقدیرات صافي القیمة القابلة للتحقق في فترة المتوقعة  /التطویر بناء على أسعار البیع التقدیریة 

 اًء على أوضاع السوق والمعلومات حول االستخدام المتوقع للعقارات قید التطویر.  زمنیة محددة، بن 
الضطراب السوق الناتج عن جائحة   نتیجة "  للتقییم  جوھریة   یقینیة   عدم "  بند   على  2020  دیسمبر   31  في   المنتھیة   السنة  تقییم   یحتوي

 عدم  حالة أكبر من  لوجود  تشیرفي أدلة المعامالت وعوائد السوق. ھذه الفقرة ال تبطل التقییم ولكن    نخفاضالكورونا، والذي أدى ال
فإن المقیم ال یستطیع أن یربط وزناً كالمعتاد على ادلة السوق  بالتالي،مقارنة بأوضاع السوق العادلة.   جوھري،بشكل  یقینیةال

. نتیجة للزیادة القیمة نتیجة  عن سیختلف فعلیة معاملة في  المحقق السعر أن من متزایدة مخاطر  وھناك المقارنة، ألغراضالسابقة 
    .2021 في  جوھریة بصورة الفرضیات تعدیل  یتم قد  ،ھذه  في عدم الیقینیة

 
ً یسنو تقنیات التقییمبمعایرة المجموعة  تقوم لنفس  قابلة للرصد الأسعار معامالت السوق الحالیة  استخدامبإما  ،فحص صالحیتھا وت ا

 .قابلة للرصد أو بیانات أخرى متوفرة في السوق  عقد،ال
 

 القرارات التقدیریة
 

 االستمراریة  فرضیة
لدیھا المصادر المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمراریة وھي مقتنعة بأن  لقدرة المجموعةبعمل تقییم  اإلدارةقامت 

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

 الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة.  المالیة
 

 على شركات ذات أغراض خاصة   السیطرة
تقوم   ات. ستثماراالب حتفاظ الاترعى المجموعة تأسیس الشركات ذات األغراض الخاصة بصورة أساسیة لغرض السماح للعمالء 

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

التي ال ودیون لالستثمارات األساسیة. ال تقوم المجموعة بتوحید بیانات الشركات ذات األغراض الخاصة المستفیدون االقتصا
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وذلك للتحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة لھذه الشركات،   تمارس علیھا صالحیة السیطرة
تحدید ما إذا كانت المجموعة تمارس صالحیة السیطرة، تقوم المجموعة . في الحاالت التي یصعب  للحصول على منافع من أنشطتھا 

  ،وتحدید مدى تعرضھا لمخاطر ومنافع ھذه الشركات ،ھداف أنشطة الشركات ذات األغراض الخاصةأل باتخاذ قرارات تقدیریة
   من ھذه القرارات.وكذلك قدرتھا على اتخاذ قرارات تشغیلیة لھا وتحدید ما إذا كانت المجموعة تحصل على منافع  
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) 2
 

 القرارات والتقدیرات المحاسبیة الھامة (یتبع)   2.4
 

 تصنیف االستثمارات  
عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، تقرر المجموعة عند شراء استثمار التصنیف المناسب لھذا االستثمار، إما استثمار  

العادلة من خالل بیان الدخل أو كاستثمار بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أو كاستثمارات تظھر بالتكلفة المطفأة. محدد بالقیمة  
 ویعكس ھذا التصنیف نیة اإلدارة بخصوص كل استثمار ویخضع كل تصنیف إلى معالجة محاسبیة مختلفة بناًء على ھذا التصنیف. 

 
والتقدیرات الجوھریة في تقییم نموذج العمل الذي یتم من خالل إدارة االستثمارات، وتقییم ما إذا كانت الشروط تستخدم األحكام 

التعاقدیة لالستثمار تمثل إما أداة دین، أو أداة استثماریة أخرى ذات عائد فعال یمكن تحدیده بشكل معقول.  تم اإلفصاح عن أثر 
 . 2.6على تصنیف االستثمارات في إیضاح رقم  33تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم 

 
 انخفاض القیمة على استثمارات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة والتي تم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، فإن االنخفاض 
وھري أو لفترة طویلة في القیمة العادلة بأقل من سعر التكلفة یعتبر دلیل موضوعي على انخفاض القیمة. إذا وجد مثل ھذا الج

الدلیل، فإن الخسارة المتراكمة المحتسبة سابقاً في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد، یتم حذفھا من حقوق الملكیة، واحتسابھا  
خسائر انخفاض القیمة المحتسبة في بیان الدخل الموحد على استثمارات حقوق الملكیة یتم عكسھا الحقاً من   في بیان الدخل الموحد.

 خالل حقوق الملكیة. 
 

واالستثنائیة، ولغرض تحدید ما یمثل انخفاضاً جوھریاً أو لفترة طویلة في القیمة العادلة  متیقنة  الغیرفي ظروف السوق الحالیة 
 دارة باالعتبار العوامل اإلضافیة التالیة: لالستثمار، تأخذ اإل

 
نیة اإلدارة المتعلقة بفترات االحتفاظ ذات الصلة بمثل ھذه االستثمارات، أي ألغراض التداول، أو بنیة االستثمار االستراتیجي،   -

 أو لغرض أرباح األسھم طویلة األجل واألرباح الرأسمالیة، وما إلى ذلك؛
قیمة االستثمار یتماشى مع االتجاه العام لالنخفاض في السوق ذي الصلة، أو السوق المحلي، بما  ما إذا كان االنخفاض في  -

 یتوافق مع الظروف االقتصادیة الغامضة نتیجة لجائحة كورونا؛ 
 ات االحتفاظ المتوقعة؛ و/أوسنوتقدیرات االستردادات المتوقعة لقیم السوق خالل  -
االحتفاظ المتوقعة، والتدفقات النقدیة   سنواتتقدیرات االستردادات المتوقعة ألعمال األساسیة للشركة المستثمر فیھا خالل  -

 المترتبة على المنشأة.
 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة
نذ االحتساب المبدئي، كانت مخاطر االئتمان على الموجودات المالیة قد زادت بصورة جوھریة م إذا ما  تحدید  معاییر  وضع إن

 لقیاسدمج المعلومات المستقبلیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، وعملیة اختیار واعتماد النماذج المستخدمة    جیةوتحدید منھ
 ). 32.2  ضاح ی( راجع ا  ةیطلب استخدام األحكام االدارتت  التي الجوھریة المجاالت من  ھي المتوقعة االئتمانیة الخسائر
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) 2
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  2.5
 

 المالیة األدواتأ) 
 

تتكون الموجودات المالیة من أرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي وصكوك سیادیة وصكوك شركات وإیداعات لدى مؤسسات  
عقود موجودات اإلیجارات  مالیة وتمویالت مرابحة (صافي من األرباح المؤجلة) وتمویالت مضاربة ومشاركة وذمم مدینة بموجب  

ومشتقات تستخدم إلدارة  ةبھا لغرض غیر المتاجر محتفظأسھم حقوق الملكیة  في اتواستثمار وموجودات قید التحویل التمویلیة
 وذمم مدینة أخرى.   المخاطر

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

 ألجل، وذمم دائنة أخرى. 
 

تحتسب جمیع الموجودات  ،المخاطر إلدارة تستخدم التي والمشتقات المتاجرة غیر لغرض بھا المحتفظ االستثمارات باستثناء
 .والمطلوبات المالیة مبدئیاً بالتكلفة

 
ً   المالي  االلتزام  أو  المالي  األصل  قیاس  یتم   الخسارة،   أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  المصنف  غیر  للبند   زائداً،  العادلة،  بالقیمة  مبدئیا

 .المعاملة سعر عادة  ھي . القیمة العادلة لألداة المالیة عند االحتساب المبدئي اإلصدار أو للشراء مباشرة المنسوبة  المعاملة تكالیف
 

المالي في االحتساب   الموجود أو المطلوبھو المبلغ الذي یتم من خاللھ قیاس  ةالمالی مطلوباتأو ال لموجوداتلإن التكلفة المطفأة 
المبدئي، مطروحاً منھ التسدیدات الرأسمالیة، مضافاً إلیھ أو مطروحاً منھ اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي ألي  

مبلغ (مباشرة أو باستخدام حساب مخصص)  النخفاض القیمة أو  فرق بین المبلغ المحتسب مبدئیاً ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منھ 
عدم القدرة على التحصیل. یتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً أساسیاً من 

 معدل الربح الفعلي.
 
 ) المحاسبة في تاریخ المتاجرة والسداد ب

یتم احتساب جمیع  .  تھا نشأملكیة حاملي حسابات االستثمار بتاریخ  وحقوق    ،والودائع  ،واالستثمارات  ،التمویالتتحتسب المجموعة  
المشتریات والمبیعات للموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع  

 الموجود أو المطلوب.
 
 لمالیة) إلغاء احتساب الموجودات اج

یتم إلغاء احتساب الموجودات المالیة عند انتھاء حقوق استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، أو عند قیام المجموعة بنقل 
 جمیع مخاطر ومكافآت الملكیة بصورة جوھریة.

 
والحد األقصى   لموجود الدفتریة األصلیة لیتم قیاس استمرار المشاركة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقیمة 

 للمقابل الذي قد یكون من الواجب على المجموعة دفعھ، أیھما أقل. 
 

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

 وااللتزامات الموجودات المالیة انخفاض قیمة
تطبق المجموعة منھجیة المراحل الثالث لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة التي تظھر بالتكلفة المطفأة.  

 من خالل المراحل الثالث التالیة، بناء على التغیرات  في الجودة االئتمانیة منذ االحتساب المبدئي.الموجودات ترّحل 
 
 الئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً: لمرحلة األولى: الخسائر اا

بالنسبة للتعرضات التي لم یكن ھناك أي زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، یحتسب جزء الخسائر االئتمانیة  
 شھراً.  12المتوقعة مدى الحیاة فقط المتعلق باحتمالیة أحداث التخلف ضمن 

 
) ھي الجزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن أحداث 1شھراً (المرحلة  12مدى  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على

 شھراً بعد تاریخ إعداد التقاریر المالیة. 12مالي خالل عقد احتمالیة حدوث التعثر في السداد على 
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 السیاسات المحاسبیة (یتبع) 2
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  2.5
 

 انخفاض القیمة (یتبع)د) تقییم 
 

 لیست منخفضة القیمة  –المرحلة الثانیة: الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
بالنسبة لتعرضات االئتمان التي یوجد لھا ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكنھا غیر ضعیفة ائتمانیاً،  

 . مدى الحیاة متوقعة لمرة واحدة فقطیتم احتساب خسائر ائتمانیة 
 

االئتمانیة المتوقعة ویتم تحدیدھا بناًء على الفرق  للخسائر المرجحة االحتمالیة تقدیر ) ھي2الخسائر االئتمانیة المتوقعة (المرحلة 
دیة المستحقة الدفع للمجموعة العجز النقدي. إن العجز النقدي ھو الفرق بین جمیع التدفقات النقدیة التعاق بین القیمة الحالیة لكافة

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

 منخفضة القیمة –المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
المالیة بأنھا ضعیفة ائتمانیاً عندما یقع حدث أو أكثر من األحداث ذات اآلثار السلبیة على التدفقات النقدیة المتوقعة لذلك   عقود تقیم ال

 األصل.
 

على أساس الفرق بین صافي القیمة  یةاالئتمانقیمة ال نخفاضاب ةالمتعلقمخصصات ال، یتم تحدید 3بالنسبة للعقود المالیة للمرحلة 
 د المالي.عقة والقیمة القابلة لالسترداد للدفتریال
 

ً  نخفضة القیمةمتراة لغرض التأجیر مشوالموجودات الالموجودات المالیة   ائتمانیا
موجودات اإلیجارات وفي تاریخ إعداد التقریر المالي، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة  

وع حدث قائتمانیاً عند و القیمة ةنخفضماإلیجارات التمویلیة  اتموجود والمالي  الموجود ائتمانیاً. یعد  القیمة ةنخفضھي م التمویلیة
 المالي. الموجود لیة المقدرة بالنسبة لذلك أو أكثر من األحداث ویكون لھا تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقب

 
القابلة للرصد  ائتمانیاً تتضمن المعلومات القیمة ة نخفضم اإلیجارات التمویلیةوموجودات األدلة التي تثبت بأن الموجودات المالیة 

 التالیة:
 

 جھة المصدرة؛الالصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ المقترض أو  -
ً  90ألكثر من  خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق -  ؛ یوما
    ؛إعادة ھیكلة القرض أو السلفیة من قبل المجموعة بشروط لن تأخذھا المجموعة باالعتبار في ظروف أخرى -
 من المحتمل بأن المقترض سیعلن إفالسھ أو في عملیة إعادة تنظیم مالي أخرى؛ أو -
 .اختفاء سوق نشط لألداة المالیة بسبب الظروف المالیة الصعبة -
 

 الشطب 
المالیة (إما جزئیاً أو كلیاً) عند عدم وجود أي احتمال واقعي لالسترداد. تكون ھذه ھي الحالة عامة عندما  الموجوداتیتم شطب 

تحدد المجموعة أن المقترض لیس لدیھ أصول أو مصادر دخل یمكن أن تولد تدفقات نقدیة كافیة لسداد المبالغ الخاضعة للشطب.  
ال تزال خاضعة ألنشطة التنفیذ لغرض االمتثال بإجراءات المجموعة السترداد  بالرغم من ذلك، فإن األصول المالیة المشطوبة

 المبالغ المستحقة.
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة في بیان المركز المالي الموحد 
 یتم عرض مخصص الخسائر االئتمانیة في بیان المركز المالي الموحد كما یلي:

 فأة، كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات.الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المط -
 مخصص ضمن بند المطلوبات األخرى؛ وك االلتزامات التمویلیة وعقود الضمانات المالیة: عامةً  -
حین یشتمل العقد المالي على مكونین مسحوب وغیر مسحوب، وقد حددت المجموعة الخسائر االئتمانیة المتوقعة على  -

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

    مخصص الخسائر االئتمانیة للمكون المسحوب كمخصص في المطلوبات األخرى.   یتم عرض 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) 2.5
 

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

وإیداعات لدى  ، )المقیدة األرصدة(باستثناء  والمؤسسات المالیة األخرىالبنوك ودائع االحتیاطیات اإلجباریة، وأرصدة لدى 
 . قل من تاریخ شرائھا و اأ یوم 90مالیة ذات استحقاق أصلي خالل  مؤسسات

 
 موجودات التمویالت )و

موجودات التمویالت ھي عبارة عن عقود تمویالت متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة تكون مدفوعاتھا ذات طبیعة ثابتة أو قابلة 
.  االئتمان   بطاقات  على  القائمة  المدینة  والذمم  ،مضاربةللتحدید. وتشتمل ھذه الموجودات على تمویالت بعقود مرابحة، ومشاركة، و

  للخسائر  وتظھر بالتكلفة المطفأة بعد طرح مخصصات اإلنخفاض في القیمة  ،موجودات التمویالت من تاریخ نشأتھا احتسابیتم 
   ، إن وجدت.المتوقعة االئتمانیة

 
 تعدیل موجودات التمویل

المعدل مختلفة بصورة جوھریة.    للموجود بتحدید ما إذا كانت التدفقات النقدیة  إذا تم تعدیل شروط موجودات التمویل، تقوم المجموعة  
  إذا كانت التدفقات النقدیة مختلفة جوھریاً، فإن الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة  من موجودات التمویل األصلیة  تعتبر منتھیة. 

لة زائداً أي تكالیف  في ھذه الحالة، یتم إلغاء احتساب موجودات التمویل األصلیة واحتساب موجودات التمویل الجدیدة بالقیمة العاد 
   معاملة مؤھلة. 

 
ال ینتج عنھا إلغاء احتساب موجودات التمویالت، تقوم المجموعة أوالً   لتكلفة المطفأةإذا كان تعدیل الموجودات المالیة المقاسة با

دات، وتحتسب التسویة الناتجة  بإعادة احتساب مبلغ القیمة الدفتریة اإلجمالي للموجودات المالیة باستخدام معدل الفائدة الفعلي للموجو
 كربح أو خسارة التعدیل في بیان الربح أو الخسارة.    

 
 البحرین مصرف  لتوجیھات  خاضعة كانت  التي العقود  باستثناء  المالیة، التقاریر  إعداد  فترات جمیع  على أعاله السیاسة تطبق

   ) 2.2 إیضاح(راجع  الكورونا بجائحة  المتعلقة التساھلیة التدابیر بشأن المركزي
جمیع العقود المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة یتم تفسیرھا لألغراض المحاسبیة بمجملھا، وجمیع العقود المربوطة أو ترتیبات  

 .د و، وھدف العقنتیجة اقتصادیة واحدة عكسالسندات األذنیة یتم أخذھا باالعتبار مع عقد التمویل األساسي لت
 
 تمویل المرابحات  ) 1و

المرابحة ھو عقد یقوم بموجبھ أحد األطراف ("البائع") ببیع أصل لطرف آخر ("المشتري") بالتكلفة زائداً ھامش ربح على أساس 
على أساس عقد ھذه المرابحة ذاتھا.    الموجود بناًء على وعد المشتري بشراء نفس    الموجوددفعات مؤجلة. بعد أن یقوم البائع بشراء  

یشتمل على التكلفة زائداً ھامش ربح متفق علیھ. إن سعر البیع (التكلفة مضافاً إلیھا ھامش الربح) یعاد سداده على أقساط   بیعلاسعر  
ّ كبائع أو مشتري،   من قبل المشتري بموجب فترة التمویل المتفق علیھا.  بموجب عقد المرابحة، یجوز للمجموعة التصرف إما

 أن وعد الشراء الذي قام بھ المشتري في معاملة مرابحة لصالح البائع ملزماً. تعتبر المجموعة  حسب الحالة.
 
 تمویل مضاربة ) 2و

 المضاربة ھي عقد بین طرفین، والذي بموجبھ یقدم أحدھما األموال (رب المال)، حیث یقوم بتوفیر مبلغ معین من المال (رأس
مال المضاربة) إلى الطرف األخر (المضارب). ومن ثم یقوم المضارب باستثمار رأس مال المضاربة في مؤسسة أو نشاط معین 
مستخدماً خبرتھ ومعرفتھ نظیر حصة محددة من األرباح الناتجة المتفق علیھا مسبقاً. ال یشارك رب المال في إدارة نشاط المضاربة.  

ل إھمالھ أو انتھاك أي من شروط أو بنود عقد المضاربة؛ عدا ذلك، فإن رب المال یتحمل یتحمل المضارب الخسارة في حا
 الخسارة. بموجب عقد المضاربة یجوز للمجموعة التصرف إما كمضارب أو رب المال، حسب الحالة.

 
 تمویل المشاركات   )3و

یتم تقاسم   .المجموعة والعمیل في رأس مال المشاركةمال مشترك أو تمویل مشروع. تساھم  تستخدم عقود المشاركة لتقدیم رأس
األرباح وفقاً لنسبة من الربح متفق علیھا مسبقاً، غیر أن الخسارة یتحملھا الشركاء بناًء على مساھمة كل شریك في رأس المال.  

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

تقوم بموجبھا المجموعة   العمالء   معھي عبارة عن اتفاقیة  إجارة منتھیة بالتملیك)  عقود  (تعرف أیضاً ب   موجودات اإلیجارات التمویلیة
للعمیل ("المستأجر") بعد شراء أو / اقتناء الموجود المحدد، سواًء من بائع طرف ثالث أو من   أحد الموجودات("المؤجر") بتأجیر  

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

  
تحدد اتفاقیة اإلجارة األصل المؤجر ومدة اإلیجار، وكذلك األسس لحساب اإلیجار وتوقیت دفعات اإلیجار ومسؤولیات كال الطرفین  

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

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

المؤجر للعمیل (المستأجر) بقیمة اسمیة بناًء على تعھد الموجود  جر) ببیع  (المستأجر) بموجب اتفاقیة اإلجارة، تقوم المجموعة (المؤ
 بالبیع من قبل المجموعة (المؤجر). وعادةً ما تكون الموجودات المؤجرة عقارات سكنیة أو عقارات تجاریة أو طائرات.  

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

 أیھما أقل.  للموجود،بمعدالت یتم احتسابھا لشطب التكلفة لكل أصل على مدى فترة عقد التأجیر أو العمر االقتصادي 
 

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

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

 
 تعدیل موجودات اإلیجارات التمویلیة

المعدل مختلفة   للموجود إذا تم تعدیل شروط موجودات اإلیجارات التمویلیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كانت التدفقات النقدیة 
  بصورة جوھریة. إذا كانت التدفقات النقدیة مختلفة جوھریاً، فإن الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة  من موجودات التمویل األصلیة 

ة تعتبر منتھیة. في ھذه الحالة، یتم إلغاء احتساب موجودات اإلیجارات التمویلیة األصلیة واحتساب موجودات إلیجارات التمویلی
  الجدیدة بالقیمة العادلة زائداً أي تكالیف معاملة مؤھلة. 

 
، اإلیجارات التمویلیةالمقاسة بالتكلفة المطفأة ال ینتج عنھا إلغاء احتساب موجودات  اإلیجارات التمویلیةإذا كان تعدیل موجودات 

باستخدام معدل الفائدة الفعلي   یجارات التمویلیةإلموجودات اتقوم المجموعة أوالً بإعادة احتساب مبلغ القیمة الدفتریة اإلجمالي 
 للموجودات، وتحتسب التسویة الناتجة كربح أو خسارة التعدیل في بیان الربح أو الخسارة.    

  
  مؤسسات المالیةالإیداعات لدى  .ح

ذمم مرابحات سلع مدینة وذمم وكاالت مدینة.   شكل في خزینة قصیرة األجل لدى مؤسسات مالیة  عقود تشتمل ھذه اإلیداعات على 
 بالتكلفة المطفأة مطروحاً منھا األرباح المؤجلة ومخصص الخسائر االئتمانیة، إن وجدت.   اإلیداعات ھذهتظھر 

  
 وصكوك الشركات  . صكوك سیادیةط

دوات أ  الصكوك التي تحدد بأنھا أدوات الدین توفر دفعات أرباح أو رأس مال ثابتة أو قابلة للتحدید.    طبیعة  في   ھي   االستثمارات  ھذه
احتساب أي تغیر في القیمة العادلة للصكوك  سیتم .الملكیة حقوق  خالل  من  كاستثمارات تظھر بالتكلفة المطفأة یتم تصنیفھا دین

  الستبعادھا،  نتیجة الصكوك احتساب إلغاء عند . العادلة القیمة احتیاطي نضمكحركة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 
   الموحد. الدخل بیان إلى العادلة القیمة احتیاطي في الرصید  ریتدو سیتم
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 الموجودات والمطلوبات قید التحویل. ي
 

 :قید التحویل ومطلوبات موجودات
 

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

 
 ظ بھا لغرض غیر المتاجرة  تف استثمارات مح

ویتم تقییم   ،العادلة من خالل حقوق الملكیةتم تصنیف االستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة كاستثمارات مدرجة بالقیمة 
 ).  ك( 2.5القیمة العادلة على أساس المعاییر المنصوص علیھا في إیضاح  

 
 مطلوبات قید التحویل:

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

 حقوق الملكیة أسھم استثمارات
تبرھن على القیمة المتبقیة من حقوق الملكیة ھي استثمارات ال تحمل مالمح أدوات الدین، وتشمل أدوات تملك  استثمارات أسھم 

) بالقیمة  1حقوق الملكیة في الفئات التالي: أسھم في أدوات تم تصنیف االستثمارات ی، بعد طرح المطلوبات. موجودات المنشأة
 ) بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، بما یتفق مع استراتیجیتھا االستثماریة.  2العادلة من خالل بیان الدخل أو 

 
 االحتساب وإلغاء االحتساب 

، وھو الموجود زم فیھ المجموعة بشراء أو بیع یتم احتساب االستثمارات في األوراق المالیة بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلت
ً في الشروط التعاقدیة لألداة. تقوم المجموعة بإلغاء احتساب  االستثمارات في األوراق التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا

یع مخاطر وعوائد الملكیة عندما ینتھي حق استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عندما تقوم المجموعة بنقل جم المالیة
 بشكل جوھري. 

 
 القیاس

أي قیمة المقابل المدفوع. یتم احتساب تكالیف المعاملة المتعلقة یتم مبدئیاً قیاس االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة، 
لنسبة الستثمارات األوراق المالیة باالستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بیان الدخل الموحد. با

 األخرى، تحتسب تكالیف المعامالت كجزء من االحتساب المبدئي. 
 

بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل واالستثمارات   الملكیة حقوق أسھماستثمارات بعد التسجیل المبدئي، یتم الحقاً إعادة قیاس 
بالقیمة العادلة. یتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغیرات القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة  

ة التي تنشأ فیھا. یتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من سنبالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل في بیان الدخل الموحد في ال
دلة من خالل حقوق الملكیة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد، ویتم تغیرات القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العا

عرضھا في احتیاطي منفصل للقیمة العادلة لالستثمارات ضمن حقوق الملكیة. عند بیع، أو انخفاض قیمة، أو تحصیل، أو التخلص  
سائر المتراكمة التي احتسبت سابقاً في بیان التغیرات  من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، تحول األرباح أو الخ

 في حقوق الملكیة الموحد إلى بیان الدخل الموحد.
 
 ومشاریع مشتركة) استثمارات في شركات زمیلة ل

بموجب   ،ھا ألغراض استراتیجیةشراؤ، والتي تم والمشاریع المشتركة یتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة
كاستثمارات   . ك)2.5( طریقة حقوق الملكیة للمحاسبة. تحتسب استثمارات أسھم حقوق الملكیة األخرى في الشركات الزمیلة 

، المتعلق 24عن طریق االستفادة من نطاق اإلعفاء بموجب معیار المحاسبة المالي رقم  الربح أو الخسارة  بالقیمة العادلة من خالل  
زمیلة. الشركة الزمیلة ھي مؤسسة التي تمارس المجموعة نفوداً مؤثراً علیھا وھي لیست شركة تابعة  الكات  شرالستثمارات في  البا

أو لدى  ،% حصة ملكیة في المؤسسة20أو مشروع مشترك. تعتبر المؤسسة كشركة زمیلة إذا كان لدى المجموعة أكثر من 
اتفاقیة یكون للمجموعة فیھا سیطرة مشتركة، حیث تملك   رك ھوالمشروع المشتالمجموعة نفوذ مؤثر من خالل أي طریقة أخرى.  

 الحق في صافي موجودات االتفاقیة، بدال عن حقوقھا في موجوداتھا والتزاماتھا مقابل مطلوباتھا.  
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 ) ل) استثمارات في شركات زمیلة  (یتبع
 

بالتكلفة مضافاً إلیھا تغیرات ما الموحد لمركز المالي بیان ااالستثمار في الشركة الزمیلة في  بموجب طریقة حقوق الملكیة، یظھر
الخسائر التي تجاوزت تكلفة االستثمار في    احتسابفي حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزمیلة. یتم    االستحواذ بعد  

تكبد المجموعة التزامات نیابةً عن الشركة الزمیلة. یتم تضمین الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة  الشركات الزمیلة عندما ت
عكس حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركات الزمیلة. أینما وجدت  بیان الدخل الموحد یة لالستثمار وال تخضع لإلطفاء.  دفتریال

حصتھا في ھذه التغیرات وتفصح عنھا إذا استلزم   احتساب لزمیلة، تقوم المجموعة بمباشرةً في حقوق الشركة ا احتسبت تغیرات 
 .الموحد  لتغیرات في حقوق الملكیةبیان ااألمر في 

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

 ً النخفاض القیمة على  خسارة إضافیة  احتساب بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان ضروریا
ة. تقوم المجموعة بتاریخ إعداد كل تقریر مالي بتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي  استثمارات  المجموعة في الشركات الزمیل

یتمثل الذي  و  مبلغ انخفاض القیمةتقوم المجموعة باحتساب    ،في ھذه الحالةواالستثمارات في الشركات الزمیلة.    نخفاض قیمةیثبت ا
 .بیان الدخل الموحد المبلغ في  ب، وتقوم باحتساةدفتریالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھا ال في

 یتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة من معامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد حصة المجموعة في الشركات الزمیلة.  
المذكور أعاله في   االستثمارتحویل صافي موجودات ئر من تحویل العمالت األجنبیة الناتجة من یتم تضمین األرباح / الخسا

 .الموحد  لتغیرات في حقوق الملكیةبیان االشركات الزمیلة في 
 
 ) استثمارات عقاریة  م

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

غیر   أرباح أیة  احتسابیتم  ،العادلة قامت المجموعة بتطبیق نموذج القیمة العادلة الستثماراتھا العقاریة. بموجب نموذج القیمة
أي خسائر غیر محققة في حقوق الملكیة إلى   سویة. یتم تضمن احتیاطي القیمة العادلة للعقارات محققة مباشرةً في حقوق الملكیة

 لدخلبیان اھا في  باحتساحد الرصید الدائن المتوفر. عندما تتجاوز الخسائر غیر المحققة الرصید المتوفر في حقوق الملكیة، فإنھ یتم  
ة المالیة السابقة،  سنفي ال  بیان الدخل الموحد ھا في  احتساب. في حالة وجود خسائر غیر محققة متعلقة باستثمارات عقاریة یتم  الموحد 

بیان إلى حد عمل رصید دائن للخسائر السابقة في  بیان الدخل الموحد ة المالیة الحالیة في سنغیر المحققة للاحتساب األرباح یتم 
ة وقیمتھا العادلة المتوقعة ناقصاً تكالیف دفتریقیمتھا الالمحتفظ بھا لغرض البیع ب. یتم إدارج االستثمارات العقاریة الدخل الموحد 

 قیمة العادلة.. االستثمارات العقاریة المدرجة بالقیمة العادلة یجب أن یستمر قیاسھا بال، أیھما أقلالبیع
 
 ) عقارات قید التطویرن

، للتحقق القابلةویتم قیاسھا بالتكلفة أو صافي القیمة  ،ة تحدیداً لغرض التطویر كعقارات قید التطویرشترایتم تصنیف العقارات الم
  لالنجاز  المقدرة التكالیفھي سعر البیع المتوقع في سیاق العمل االعتیادي، مطروحاً منھ  للتحقق القابلة القیمة  صافي . یھما أقلأ

 . البیع إلتمام الالزمة المقدرة والتكالیف
 

 ) ممتلكات ومعداتس
تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد طرح االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم حساب االستھالك على أساس القسط 

حراً واألعمال الرأسمالیة تملكاً  الثابت بناًء على األعمار اإلنتاجیة المتوقعة لجمیع الممتلكات والمعدات، فیما عدا األراضي المملوكة  
   قید التنفیذ.

 
 
 
 
 
 
 

وتعدیلھا كلما   یتم مراجعة القیمة المتبقیة والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستھالك الموجودات بتاریخ كل بیان للمركز المالي، 
 كان ذلك مناسباً. 

 

 سنوات  5إلى  3 معدات الحاسب اآللي -
 سنوات  5إلى  3 برامج الحاسب اآللي -
 سنوات  5إلى  3 أثاث ومعدات مكتبیة   -
 سنوات  5إلى  4 مركبات   -
 على مدى فترة عقد التأجیر   تحسینات على العقارات المؤجرة  -
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 ) الشركات التابعة المشتراة لغرض البیع ع

ً خالل اثنى عشر شھراً "كمحتفظ بھا لغرض البیع" عندما یكون بیعھا  شتراتصنیف الشركة التابعة المیتم  ة لغرض بیعھا الحقا
"كموجودات محتفظ بھا  بیان المركز المالي الموحد محتمالً جداً. یتم إظھار موجودات ومطلوبات الشركة التابعة كبند منفصل في 

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

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

 ف) الشھرة 
 

 إذا تحققت عملیات دمج األعمال التي یتبادل فیھا البنك والملكیة المشتراة فقط حصص الملكیة، فإنھ یتم استخدام القیمة العادلة بتاریخ
بعد االحتساب المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة مطروحاً منھا أي خسائر   استحواذ حصة الملكیة المشتراة لتحدید قیمة الشھرة.

متراكمة النخفاض القیمة. یتم فحص الشھرة النخفاض القیمة على األقل سنویاً. یتم احتساب أي انخفاض في القیمة مباشرةً في بیان 
لنقد التي من المتوقع أن تستفید من أعمال الدمج، الدخل الموحد. یتم تخصیص الشھرة لكل وحدة من وحدات المجموعة المولدة ل

 بغض النظر عما إذا كانت موجودات أو مطلوبات الشركة المشتراة األخرى قد تم تخصیصھا لتلك الوحدات.
 

ة العادلة یوجد انخفاض القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة للموجود أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھا القابلة لالسترداد، وھي القیم
 مطروحاً منھا تكلفة البیع وقیمتھا المستخدمة، أیھما أعلى.  

 
یتم تحدید انخفاض قیمة الشھرة عن طریق تقییم المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد) 

المولدة للنقد (أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد) أقل من قیمتھا   التي تتعلق بھا الشھرة. إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد للوحدة
 فإنھ یتم احتساب خسارة انخفاض القیمة مباشرةً في بیان الدخل الموحد. ،الدفتریة

 
لغرض فحص انخفاض القیمة، یتم تخصیص الشھرة المستحوذة في دمج األعمال، من تاریخ االستحواذ لكل وحدة من الوحدات  

للنقد للمجموعة، أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد، والتي من المتوقع أن تستفید من أعمال الدمج، بغض النظر عن ما   المولدة
إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للمجموعة تم تخصیصھا لتلك الوحدات أو مجموعة من الوحدات. كل وحدة أو مجموعة من 

 الوحدات التي تم تخصیص الشھرة لھا:  
 
 تمثل الحد األدنى ضمن المجموعة والتي یتم فیھا مراقبة الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلیة؛ و  -

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

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

وعند وجود نیة للتســویة على أســاس صــافي المبلغ أو تســییل الموجودات وســداد قانوني قابل للتنفیذ لمقاصــة المبالغ المحتســبة، 
 المطلوبات في آن واحد.

 
 حسابات جاریة للعمالء ) ق 

عند إستالمھا من قبل المصرف. یتم قیاس المعامالت    ھایتم إحتسابو  استثماریة،   غیر  حسابات   ھي  للعمالء  الجاریة  الحسابات  أرصدة
 والذي  ،من قِبل المصرف بتاریخ التعاقد. یتم قیاس ھذه الحسابات بقیمتھا الدفتریة في نھایة الفترة المحاسبیة  ستلمةبالقیمة النقدیة الم

   .للعمالء السداد قیمة یمثل
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 حقوق حاملي حسابات االستثمار )  ر

ستثمار مشترك غیر مقید، وللمجموعة استثمار أمواالً تحتفظ بھا المجموعة في حساب تمثل حقوق ملكیة أصحاب حسابات اال
 ضمن  الوكالة وعقود  المضاربة عقود  بموجب جمعھا یتماألموال التي  ھذه وتشمل ستثمارھا.ا("المُضـارب") حریة التصرف في 

  المضاربة، استثمار سلة فيالوكالة  اتفاقیات استثمار األموال المستلمة بموجب  یتم .المستویات متعددة استثمارات ترتیبات إطار
یخول صاحب   الممزوجة، والوكالة المضاربة من كالً  ترتیبات بموجب. االستثماري  الحساب صاحب بھ یقوم  كاستثمار وتعتبر

من حیث   الستثمارھا وضع قیود  ودونستثمار أموالھم بالطریقة التي تراھا مناسبة االمجموعة بستثمار یخول أصحاب حسابات اال
المكان والطریقة والغرض. تحتسب المجموعة رسوم إدارة (رسوم ُمضارب) على أصحاب حقوق اإلستثمار. یتم تخصیص اإلیراد 

تتحمل المجموعة المصروفات اإلداریة    . اب حسابات اإلستثمار من قبل إدارة المجموعة وفقاً للمعدالت المتفق علیھا مسبقاً مع أصح
  سلة من  ةالمكتسب توزیع األرباحیتم تحمیلھا على أصحاب حسابات اإلستثمار. یتم  وال ،المتعلقة بإدارة ھذه األموال لمتكبدةا

وأصحاب حسابات االستثمارات. تظھر جمیع   المساھمینحقوق أصحاب حسابات االستثمار فقط بین قبل الموجودات الممولة من 
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار بالتكلفة، زائداً األرباح واالحتیاطیات ذات العالقة، مطروحاً منھا المبالغ المسددة.

 
ابات االستثمار في الدخل ھو إجمالي دخل االستثمار مطروحاً إن األساس الذي تطبقھ المجموعة في الوصول إلى حقوق حاملي حس

كوكیل استثماري ومضارب لنفس الصندوق في نفس الوقت.   المصرف یعمل ال الوكالة،حالة عقود  في  منھ دخل المساھمین.
 ولن وكالة، رسوم  بفرض  فقط  سیقوم االستثمار  وكیل فإن  المضاربة، سلة مع  الوكالة استثمارات  أموالوبالتالي، وفي حال مزج 

      .ضارب م ھ بصفت المضاربة استثمار سلة من األرباح  یتقاسم 
 

، یتم تخصیص الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلى الموجودات المستثمرة باستخدام األموال من 30بموجب معیار المحاسبة المالي رقم  
 حسابات االستثمار غیر المقیدة. 

 
 مخصصات ) ش

) ناتج عن حدث سابق وأن تكلفة تسویة االلتزام  تعاقديیتم احتساب المخصصات إذا كان على المجموعة أي التزام حالي (قانوني أو  
 محتملة ویمكن قیاسھا بواقعیة.  

 
 ) منافع نھایة الخدمة للموظفین ت
 

 المنافع قصیرة األجل
تقاس منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة. یتم عمل 
مخصص للمبلغ المتوقع دفعھ ضمن المكافآت النقدیة قصیرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح، إذا كان على المجموعة التزام 

 ابقة قام الموظفون بتقدیمھا، و إذا كان باإلمكان تقدیر ھذا االلتزام بصورة موثوقة.  قانوني أو اعتیادي حالي كنتیجة لخدمات س
 

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

موجبھ تحصیل إشتراكات شھریة من المصرف ومن الموظفین على أساس نسبة مئویة ثابتة  "نظام إشتراكات محددة"، حیث یتم ب
 من الراتب. یتم إحتساب مساھمة المصرف كمصروف في بیان الدخل متى إستُِحقت. 

 
ً لنصوص قانون العمل البحریني، وذلك على  یستحق الموظفون األجانب الذین یعملون بعقود عمل ثابتة مكافأة نھایة خدمة وفقا

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

 
 اإلیراد  احتساب ) ث
 

  موجودات التمویالت
. یعلق العقد فترة على العائد الفعلي الدخل على أساس  احتسابعندما یكون الدخل قابالً للتحدید ومعلوماً عند بدایة العقد، فإنھ یتم 

أو عندما تكون أقساط المرابحات   ، الدخل المستحق عندما تعتقد المجموعة بأن استرداد ھذه المبالغ مشكوك في تحصیلھا احتساب
 یوماً، أیھما أسبق. 90متأخرة عن السداد 
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 (یتبع)  ث) احتساب اإلیراد
 

 الصكوك 
الدخل من الصكوك على أساس التناسب الزمني بناًء على معدل العائد األساسي لذلك النوع من الصكوك المعني. یعلق   احتسابیتم  

یوماً،   90أو عندما تكون متأخرة عن السداد  ،الدخل عندما تعتقد المجموعة بأن استرداد ھذه المبالغ مشكوك في تحصلیھا احتساب
 أیھما أسبق.

 
 اح األسھم أرب

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

 موجودات اإلیجارات التمویلیة
 اإلیجارات التمویلیةیعلق الدخل المتعلق  .  على أساس التناسب الزمني وفقاً لشروط عقد التأجیر  اإلیجارات التمویلیةدخل    احتساب یتم  

عندما تكون مدفوعات  ، أو الدخل عندما تعتقد المجموعة بأن استرداد ھذه المبالغ مشكوك في تحصیلھااحتساب المتعثرة. یعلق 
 یوماً، أیھما أسبق. 90اإلیجار متأخرة عن السداد 

 
 دخل الرسوم والعموالت

تقدمھا إلى عمالئھا. ویمكن تقسیم دخل الرسوم إلى  تكتسب المجموعة دخل الرسوم والعموالت من نطاق متنوع من الخدمات التي 
 الفئات الرئیسیة التالیة:

 
رسوم  یة على الرسوم المدفوعة مقدماً ودخل الرسوم من المعامالت التمویلیة: تتضمن الرسوم المكتسبة من المعامالت التمویل -

على فترة العقود  تحتسبنھا إوم معززة للعائد، ف ھا. إلى الحد الذي تعتبر فیھ الرساكتسابھا عند احتساب ویتم  المبكر السداد 
 التمویلیة.

 
  ،والخدمات االستشاریة للشركات ،الرسوم الناتجة من تمویل الشركات احتساب: یتم المعامالت خدماتدخل الرسوم من  -

 رتبطة بالوقت. وترتیب بیع الموجودات وإدارة الثروات عند اكتسابھا أو على أساس التناسب الزمني عندما تكون الرسوم م
  
 عندما یتم تقدیم الخدمات.  ىخردخل الرسوم األ احتساب: یتم ىخردخل الرسوم األ -
 

 ) القیمة العادلة للموجودات المالیةخ
في   السائدة المعلنةالعرض في األسواق المالیة المنظمة بالرجوع إلى أسعار  بنشاط یتم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات المتداولة

 . إعداد التقاریر المالیةالسوق بتاریخ 
 

ه بالنسـبة لالستثمارات التي لیس لھا أسعار سوقیة معلنة، فإنھ یتم تحدید تقدیرات معقولة للقیمة العادلة بالرجوع إلى تقییم یتم إجراؤ
ن مستقلون أو بناًء على معامالت السوق الحالیة. وبدالً عن ذلك، قد یستند التقدیر أیضاً على القیمة السوقیة من قبل مثمنون خارجیو

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

 مخاطر مشابھة. 
 

النشط لوسیط  المتاحة لسعار  األبالنسـبة لالستثمارات التي لھا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید، فإنھ یتم تحدید القیمة العادلة بناًء على  
الحالیة لألدوات ذات  السوقیة من قبل المجموعة باستخدام معدالت الربح المحددة لتدفقات النقدیة المستقبلیة صافي القیمة المقدرة لو

 شروط وخصائص مخاطر مشابھة.  
 
 ) موجودات األمانةذ

  المالي الموحد.ال تعامـل الموجودات المحتفظ بھا بصفة األمانة كموجودات للمجموعة وبالتالي ال یتم إظھارھا في بیان المركز 
 .عھدة وموجودات اإلدارة، تحت موجودات ھذه تشمل
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 ) أرباح األسھم العادیةض
من حقوق    طرحھا ویتم    التزام ك  المدفوعة بالكامل للمصرفوأرباح األسھم المستحقة الدفع على األسھم العادیة الصادرة    احتسابیتم  

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

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

 ئة من عقد الضمانة المالیة بالقیمة الحالیة للدفعات المقدرة، عندما یصبح وفقاً للضمان محتمل. إصداره. تحتسب المطلوبات الناش
 

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

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

 . الموحد  حقوق الملكیة
 
 الزكاة ) أأ

الزكاة، باستخدام طریقة صافي الموجودات. تقوم   –  9تحتسب الزكاة على قاعدة الزكاة للمجموعة وفقاً لمعیار المحاسبة المالي رقم  
المجموعة بدفع الزكاة بناء على أرصدة االحتیاطي المستحق واألرباح المستبقاة في نھایة السنة، بینما تدفع الزكاة المتبقیة من قبل 
المساھمین بصورة فردیة. ویقوم المصرف بحساب الزكاة المستحقة الدفع من قبل المساھمین ویتم إبالغھم بھا سنویاً. كما تقوم  
المجموعة بدفع الزكاة على رصید أسھم الخزینة المحتفظ بھا بتاریخ نھایة السنة بناء على الحصة التناسبیة للزكاة. یتم اعتماد حسبة 

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

  
 ) وكاالت مستحقة الدفع  بأ

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

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

 
 الموجوداتاسترداد حیازة ) جأ

متخلفة السداد والمتعثرة. یتم قیاس العقارات المستردة   التسھیالت المالیةیتم تملك العقارات في بعض األحیان بعد غلق الرھن على  
یتم تصنیف العقارات    أو القیمة العادلة ناقصاً مصاریف البیع، أیھما أقل.عند غلق الرھن  بالقیمة الدفتریة  المحتفظ بھا للبیع الفوري  

 . یة استثمارعقارات األخرى المسترد حیازتھا ك
 
 ) اإلیرادات المخالفة للشریعة اإلسالمیة دأ

تلتزم المجموعة بالتبرع بأي إیراد من مصدر یتنافى مع الشریعة اإلسالمیة لألعمال الخیریة. ووفقاً لذلك، تحول أرباح المصادر  
 تستخدمھ المجموعة لألعمال الخیریة. غیر اإلسالمیة إلى حساب األعمال الخیریة الذي 
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 المعاییر الصادرة وساریة المفعول 2.6
 التطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة في السنة الحالیة

 وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار)  – 31. معیار المحاسبة المالي رقم 1
عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة اعتباراً   الصادر  31قامت المجموعة بتطبیق معیار المحاسبة المالي رقم  

. أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار  2021ینایر    1، قبل تاریخ سریانھ في  2020ینایر    1من  
ا المعیار لبیان مبادئ المحاسبة وإعداد یھدف ھذ . 2019وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار) في  – 31المحاسبة المالي رقم 

  التقاریر المالیة ألدوات وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار)، واألصول وااللتزامات ذات العالقة، كلما كان ذلك مناسباً، للمؤسسات
ة لجمع األموال من سوق ما  الوكال صیغةتستخدم المجموعة  المالیة اإلسالمیة، من كال المنظورین، المدیر (المستثمر)، والوكیل.

بین البنوك ومن العمالء، وكانت تدرج ھذه األموال ضمن بند اإلیداعات من المؤسسات المالیة، واإلیداعات من المؤسسات غیر  
  جمیع األموال التي تم جمعھا باستخدام ھیكل الوكالة والتي یطلق علیھا . 2019دیسمبر  31المالیة واألفراد على التوالي، كما في 

ً "صندوق الوكالة"، یتم مزجھا مع صنادیق أموال البنك بناء على اتفاقیة المضاربة الرئیسیة. یتم استثمار مجموعة األموال  معا
الممزوجة ھذه في مجموعات مشتركة من األصول وبالطریقة التي تراھا المجموعة مناسبة، بدون وضع أي قیود على مكان وكیفیة  

إدراج صندوق اآلن  یتم  ،  2020ینایر    1) ابتداًء من  31بعد تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم (وال.  والغرض من استثمار ھذه األم
الوكالة ضمن حقوق أصحاب حسابات االستثمار، ویتم تسجیل األرباح المدفوعة على ھذه العقود ضمن بند العائد على حقوق 

 أصحاب حسابات االستثمار.  
 

)، قد تختار المنشأة عدم تطبیق ھذا المعیار على المعامالت التي تم تنفیذھا  31وفقاَ لألحكام االنتقالیة لمعیار المحاسبة المالي رقم (
. بالرغم من ذلك، ونظراً ألن 2020دیسمبر  31والتي لھا فترات استحقاق تعاقدیة أصلیة قبل  2020ینایر  1فعال قبل تاریخ 

عادة تصنیف جمیع المعامالت  إجمعة كان موجوداً منذ سنوات، فقد قرر البنك تطبیق المعیار بأثر رجعي، وبالتالي  ترتیب األموال الم
القائمة كما في نھایة السنة ونھایة السنة السابقة ذات العالقة. أسفر تطبیق ھذا المعیار عن تغییر تصنیف جمیع عقود التمویل القائمة 

 ). 19یة حاملي حسابات االستثمار، وإفصاحات إضافیة ذات عالقة (راجع إیضاح على الوكالة كجزء من حقوق ملك
 

 ) االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة33. معیار المحاسبة المالي رقم (2
) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة اعتباراً من 33طبقت المجموعة معیار المحاسبة المالي رقم (

ھدف ھذا المعیار ھو وضع مبادئ تصنیف واحتساب وقیاس وعرض  . 2021ینایر  1، قبل تاریخ سریانھ في 2020ینایر  1
سھم واألدوات المماثلة من قبل المؤسسات المالیة اإلسالمیة. ینطبق ھذا المعیار على واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واأل

االستثمار في   -)25استثمارات المؤسسة سواء في شكل سندات دین أو أسھم. یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المالي رقم ( 
 الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة.  

 
ى استثمارات حقوق ملكیة، واستثمارات أدوات دین، وأدوات استثماریة أخرى. یمكن تصنیف وقیاس یصنف المعیار االستثمارات إل

ف االستثمار بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، أو بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. تعتمد فئات التصنی
 ادة التصنیف إال في حال تغییر نموذج العمل، وسیتم تطبیقھ بصورة مستقبلیة. اآلن على اختبارات نموذج العمل، ولن یسمح بإع

 
یجب أن تكون االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة  بالقیمة العادلة، وستكون خاضعة لمخصصات انخفاض القیمة وفقاً لمعیار  

ات المثقلة باألعباء". في ظروف  محددة، وعندما ال  انخفاض القیمة، والخسائر االئتمانیة، وااللتزام –) 30المحاسبة المالي رقم (
 تكون المؤسسة قادرة على تحدید قیاس موثوق للقیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة،  قد تعتبر التكلفة أفضل تقدیر للقیمة العادلة.

 
ر المتراكم، إن وجد، المنسوب ثاألوھو قابل للتطبیق بأثر رجعي. ومع ذلك، فإن  2020ینایر  1تم تطبیق المعیار ابتداًء من 

للمساھمین، وأصحاب حقوق حسابات االستثمار المتعلقة بسنوات سابقة، یجب تعدیلھ مع احتیاطي القیمة لالستثمارات المتعلق 
 ذوي العالقة.  بالموجودات الممولة من قبل فئة أصحاب المصلحة

 
تصنیف واحتساب وقیاس االستثمار  تغییرات في السیاسات المحاسبیة المتعلقة ب) عن 33معیار المحاسبة المالي رقم (أسفر تطبیق 

باستثناء إعادة قیاس بعض الموجودات من التكلفة المطفأة إلى قیمتھا العادلة،  و ذلك ومعفي الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة، 
ً في البیانات المالیة الموحدة للسنة  ) أي أثر جوھري على المبا33معیار المحاسبة المالي رقم (لم یكن لتطبیق  لغ المعلنة سابقا
. 2019دیسمبر  31، والبیانات المالیة الموحدة السنویة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في 2019دیسمبر  31المنتھیة كما في 

ة في السنة الحالیة، وأثر التغییر على  ) المطبق33فیما یلي أدناه تفاصیل السیاسات المحاسبیة المحددة لمعیار المحاسبة المالي رقم (
 إعادة التصنیف.
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 التغیرات في السیاسات المحاسبیة )1
 الفئات والتصنیف

واألدوات المماثلة، والتي تعكس نموذج ) على منھجیة تصنیف وقیاس للصكوك واألسھم 33یحتوي معیار المحاسبة المالي رقم (
العمل الذي تدار فیھ مثل ھذه االستثمارات، وخصائص التدفقات النقدیة المعنیة. بموجب ھذا المعیار، یجب تصنیف كل استثمار  

 على انھ استثمار في: 
 أدوات حقوق الملكیة )أ

 أدوات الدین، بما في ذلك: ) ب
 أدوات دین نقدیة )1
 أدوات دین غیر نقدیة     )2

 أدوات استثماریة أخرى   ج)  
 

مالم یتم ممارسة خیارات االحتساب المبدئیة غیر القابلة للنقض، یجب على المؤسسة تصنیف االستثمارات كما یتم قیاسھا الحقاً إما 
استناداً على كالً مما  ) بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، 3) بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، (2) بالتكلفة المطفأة، (1(

 یلي: 
 نموذج عمل البنك إلدارة االستثمارات؛  .1
 خصائص التدفقات النقدیة المتوقعة لالستثمار، بما یتماشى مع طبیعة عقود التمویل اإلسالمیة المعنیة.  .2

 
 إعادة تصنیف الموجودات والمطلوبات) 2
 

) عن التغییرات التالیة في تصنیف االستثمارات، استناداً إلى إعادة تقییم تصنیف  33أسفر تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم (
 نموذج العمل لالستثمارات:  

 
التصنیف األصلي  2020ینایر  1

بموجب معیار 
المحاسبة المالي 

 ) 25رقم (

التصنیف الجدید 
بموجب معیار 
رقم المحاسبة المالي 

)33 ( 

القیمة الدفتریة 
األصلیة بموجب 
معیار المحاسبة 

 )25المالي رقم (

القیمة الدفتریة 
الجدیدة بموجب 
معیار المحاسبة 

 )33المالي رقم (

الفرق المحتسب في 
احتیاطي القیمة 

 العادلة لالستثمارات

 ألف    
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

بالقیمة العادلة من  بالتكلفة المطفاة سیادیةصكوك 
 خالل حقوق الملكیة

335,382 339,737 4,355 

بالقیمة العادلة من  بالتكلفة المطفاة صكوك الشركات
 خالل حقوق الملكیة

21,703 21,984 281 

 
التصنیف األصلي  2019ینایر  1

بموجب معیار 
المحاسبة المالي 

 ) 25رقم (

التصنیف الجدید 
بموجب معیار 

المحاسبة المالي رقم 
)33 ( 

القیمة الدفتریة 
األصلیة بموجب 
معیار المحاسبة 

 )25المالي رقم (

القیمة الدفتریة 
الجدیدة بموجب 
معیار المحاسبة 

 )33المالي رقم (

الفرق المحتسب في 
احتیاطي القیمة 

 العادلة لالستثمارات

 ألف    
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

بالقیمة العادلة من  بالتكلفة المطفاة صكوك سیادیة
 خالل حقوق الملكیة

348,273 344,425 )3,848( 

بالقیمة العادلة من  بالتكلفة المطفاة صكوك الشركات
 خالل حقوق الملكیة

9,173 9,390 217 
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   والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا بعدالمعاییر  2.7
 

 جارة اإل) 32معیار المحاسبة المالي رقم () 1(
. یحل 2020"اإلجارة" في  –) 32أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  معیار المحاسبة المالي رقم (

 "اإلجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك". - ) 8الي الحالي رقم (محل معیار المحاسبة المھذا المعیار 
 

الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ تصنیف واحتساب وقیاس وعرض واإلفصاح لمعامالت اإلجارة (أصل اإلجارة، بما في  
ؤجر وكمستأجر. یھدف ھذا المختلفة لإلجارة المنتھیة بالتملیك) التي دخلت فیھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة كم الصیغذلك 

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

 ، مع السماح بالتطبیق المبكر. تقوم المجموعة حالیاً بتقییم تأثیر ھذا المعیار. 2021ینایر  1
 
 التقاریر المالیة لحاملي الصكوك –) 34معیار المحاسبة المالي رقم () 2(

"إعداد التقاریر المالیة لحاملي   –)  34أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  معیار المحاسبة المالي رقم (
الھدف من ھذا المعیار  ھو إرساء مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر  للموجودات واألعمال المعنیة بالصكوك .  2019الصكوك" في  

 شفافة وعادلة لجمیع أصحاب المصلحة المعنیین، وبخاصة حاملي الصكوك.  لضمان تقدیم تقاریر 
 
 والتحوط والخیار،  الوعد، –) 38معیار المحاسبة المالي رقم () 3(

تحوط في الخیار، ووالوعد، ال – 38ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم  أصدرت
من ھذا المعیار ھو تحدید مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر المناسبة، الحتساب، وقیاس، واإلفصاحات، فیما یتعلق  الھدف. 2020

المتوافقة مع مباديء الشریعة اإلسالمیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. ھذا المعیار ساري المفعول   والخیار والتحوط   بترتیبات الوعد 
 .  2022ینایر  1للفترات المالیة التي تبدأ من 

 
 : یلي  كما فئتین إلى والخیار الوعد  ترتیبات  یصنف المعیار ھذا
تي تتم باستخدام منتجات أخرى، مثل المرابحة، واإلجارة "الوعد أو الخیار التابع للمنتج" والذي یتعلق بھیكل المعاملة ال )أ

   المنتھیة بالتملیك، وما إلى ذلك؛
 "منتج الوعد والخیار" والذي یستخدم كترتیب قائم بذاتھ، متوافق مع مباديء الشریعة اإلسالمیة.  ) ب

 
الناتجة من منتجات الوعد والخیار  التقدیریة والحقوق  التقدیریة لذلك، ینص المعیار على المعالجة المحاسبیة لاللتزامات  باإلضافة 

 القائمة بذاتھا.  
 

ً   المجموعة تقوم     .المعیار ھذا تطبیق أثر  بتقییم حالیا
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 تصنیف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار  3
 

 2020 

 

 بالقیمة العادلة 
 من خالل الربح 

 الخسارةأو 

بالقیمة العادلة 
من خالل حقوق 

 الملكیة

 بالتكلفة
 المطفأة/ أخرى 

 المجموع

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
     

     الموجودات 
 288,266 288,266 - - مصرف المركزينقد وأرصدة لدى البنوك وال

 393,108 - 393,108 -  سیادیةصكوك 
 37,965 37,965 - - إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 16,395 - 16,395 - ات صكوك الشرك
 814,449 814,449 - - موجودات التمویالت

 469,363 469,363 - - موجودات اإلیجارات التمویلیة 
 98,034 - 350 97,684 استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة

 67,586 - 67,586 - استثمارات عقاریة
 2,943 2,943 - - عقارات قید التطویر

 12,036 12,036 - - استثمار في شركات زمیلة
 35,237 34,337 900 - موجودات أخرى 

 25,971 25,971 - - الشھرة
     
 97,684 478,339 1,685,330 2,261,353 
     

     حسابات االستثمارالمطلوبات وحقوق حاملي 
 116,883 116,883 - - إیداعات من مؤسسات مالیة

 363,970 363,970 - - حسابات جاریة للعمالء
 221,671 221,671 - - ألجل ةمرابحتمویل 

 52,282 52,282 - - مطلوبات أخرى  
 1,225,380 1,225,380 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

     
 - - 1,980,186 1,980,186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

 2020دیسمبر  31
 

33 

 ) یتبعتصنیف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار ( 3
 

 2019 

 

 بالقیمة العادلة  
 من خالل الربح 

 أو الخسارة 

بالقیمة العادلة من 
خالل حقوق 

 الملكیة

 بالتكلفة
 المطفأة/ أخرى 

 المجموع

 
 ألف 

 بحریني دینار 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
     

     الموجودات
 219,456 219,456 - - مصرف المركزينقد وأرصدة لدى البنوك وال

 345,305 - 345,305 - سیادیة صكوك 
 114,803 114,803 - - إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 22,162 - 22,162 - ات صكوك الشرك
 685,756 685,756 - - موجودات التمویالت

 389,742 389,742 - - موجودات اإلیجارات التمویلیة 
 108,991 - 1,553 107,438 استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة

 72,774 - 72,774 - استثمارات عقاریة
 2,943 2,943 - - عقارات قید التطویر
 10,640 10,640 - - زمیلةاستثمار في شركات 

 44,260 43,296 964 - موجودات أخرى 
 25,971 25,971 - - الشھرة

     
 107,438 442,758 1,492,607 2,042,803 
     

     المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
 211,459 211,459 - - إیداعات من مؤسسات مالیة

 289,456 289,456 - - حسابات جاریة للعمالء
 145,590 145,590 - - ألجل ةمرابحتمویل 

 41,481 41,481 - - مطلوبات أخرى  
 1,034,743 1,034,743 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

     
 - - 1,722,729 1,722,729 

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي  4
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 34,942  24,848 احتیاطي إجباري لدى المصرف المركزي*
 83,500  82,286 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي

 101,014  181,132 أرصدة لدى بنوك أخرى** 
    

 288,266  219,456 
 
 إن ھذا الرصید غیر متوفر لالستخدام في عملیات التشغیل الیومیة للمجموعة. *

المخصص للخسائر االئتمانیة  ینار بحریني) د ألف  93: 2019( ألف دینار بحریني  76مبلغ من إن ھذا الرصید صافي  ** 
 .المتوقعة
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  سیادیةصكوك  5
ألف دینار بحریني) في صكوك مرھونة مقابل تمویل مرابحة   181,549: 2019ألف دینار بحریني (  271,361مبلغ  یتضمن

 ألف دینار بحریني).  128,625: 2019ألف دینار بحریني ( 221,671ألجل بمبلغ 
 
 
 مؤسسات مالیةوإیداعات من  مؤسسات مالیةإیداعات لدى  6

 . مؤسسات مالیةاألجل بین البنوك في ھیئة عقود مرابحة ووكالة من وإلى  ةتتمثل في إیداعات قصیر
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

    مؤسسات مالیةإیداعات لدى 
 56,254  27,432 وكالة موجودات 

 58,648  10,674 موجودات مرابحات السلع
 (99)  )141( مخصص الخسائر االئتمانیة 

    
 37,965  114,803 

 
 

    مؤسسات مالیةإیداعات من 
 211,459  116,883 مرابحة سلع مطلوبات 

    
 116,883  211,459 

 
 

 صكوك الشركات 7
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 3,980  1,530 (+AAA – BBB)درجة استثماریة  
 BBB- (  -  7,424>استثماریة (درجة غیر  

 13,214  12,446 صكوك غیر مصنفة 
 (6)  ) 31( مخصص الخسائر االئتمانیة 

    
 16,395  22,162 

 
ألف دینار بحریني) مرھونة مقابل  8,509: 2019ألف دینار بحریني ( 3,977صكوك بمبلغ على  الشركات صكوكتشمل 

   .) ألف دینار بحریني 128,625: 2019الف دینار بحریني ( 221,671تمویل مرابحة ألجل بمبلغ 
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 موجودات التمویالت 8
 
 2020 
 المجموع  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
  

 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( )10االئتمانیة (إیضاح  مخصص الخسائر  

        
 747,534  34,880  32,035  814,449 

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

 293,119  31,965  20,128  241,026 تمویل مرابحة
 380,017  7,323  32,127  340,567 تمویل مضاربة
 30,892  421  64  30,407 تمویل مشاركة
 3,822  639  168  3,015 بطاقات ائتمان

 707,850  40,348  52,487  615,015 مجموع موجودات التمویل 
 )22,094(  (9,796)  (7,118)  )5,180( ) 10مخصص الخسائر االئتمانیة (إیضاح  

        
 609,835  45,369  30,552  685,756 
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 موجودات اإلیجارات التمویلیة    9
 

.  المصرف عمالء مع اإلیجارات التمویلیةبموجب ترتیبات (أراضي ومباني) تمثل صافي االستثمارات في الموجودات المؤجرة 
عند الوفاء بكامل  ر في نھایة فترة التأجیتنص معظم وثائق التأجیر بأن یتعھد المؤجر بنقل الموجودات المؤجرة إلى المستأجر 

 التزاماتھ بموجب اتفاقیة التأجیر. 
  

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 394,184  476,137 موجودات اإلیجارات التمویلیة 
 )4,442(  )6,774( مخصص انخفاض القیمة

    
 389,742  469,363 دیسمبر 31في 

 
 

 :موجودات اإلیجارات التمویلیةفیما یلي التغیرات في 
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 256,892  389,742 ینایر 1في 
 99,886  141,285 صافي –إضافات خالل السنة 

 (33,169)  )40,994( التمویلیة استھالك موجودات اإلجارة
 2,039  )2,332( مخصص انخفاض القیمة خالل السنة، صافي

 64,094  )18,338( سداد/تسویات خالل السنة 
    

 389,742  469,363 دیسمبر 31في 
 
 

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

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 60,690  59,939 مستحق الدفع خالل سنة واحدة  
 119,062  154,565 سنوات 5مستحق الدفع من سنة واحدة إلى 

 209,990  254,859 سنوات 5مستحق الدفع بعد 
    
 469,363  389,742 

 
 

 ألف دینار بحریني).  95,982:  2019ألف دینار بحریني (  54,988  اإلیجارات التمویلیةبلغ االستھالك المتراكم على موجودات  
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 (یتبع)موجودات اإلیجارات التمویلیة     9
 

 2020 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
   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( )10(إیضاح  مخصص انخفاض القیمة

 442,301  20,244  6,818  469,363 
 
 

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

 394,184  12,901  58,296  322,987 موجودات اإلیجارات التمویلیة 
 )4,442(  (2,829)  (169)  )1,444( )10(إیضاح  مخصص انخفاض القیمة

 321,543  58,127  10,072  389,742 
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 لخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمةامخصص الحركة في صافي     10
 
 2020 
 مجموعال  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
عشر إلثني  

 شھراً 
 لیست –الحیاة  

 منخفضة القیمة
 منخفضة –الحیاة  

 القیمة
  

 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

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

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

 -  )336(  )1,128(  1,464 االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً 
        تم تحویلھا للمرحلة الثانیة: الخسائر -

 –المتوقعة لمدى الحیاة االئتمانیة 
 -  )493(  810  )317( لیست منخفضة القیمة

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

 -  1,864  )1,815(  )49( منخفضة القیمة
 17,631  10,439  935  6,257 صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

 )495(  )433(  )62(  - عكس / استردادات  
        

 17,136  11,041  )1,260(  7,355 مخصص الخسائر االئتمانیة 
        تسویات صرف العمالت األجنبیة  

 )125(  )125(  -  - والحركات األخرى
 )3,239(  )3,239(  -  - مبالغ مشطوبة خالل السنة

 47,300  26,719  6,035  14,546 الرصید في نھایة السنة
 
 2020 
 مجموعال  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
   القیمة  منخفضة القیمة   
 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 المركزي 

76  -  -  76 

 248  -  -  248 صكوك سیادیة
 141  -  -  141 إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 31  -  -  31 صكوك الشركات
 33,257  17,574  5,499  10,184 موجودات التمویالت 

 6,774  3,069  350  3,355 موجودات اإلیجارات التمویلیة  
        قروض وسلفیات للعمالء

 3,764  3,602  145  17 )15موجودات قید التحویل (إیضاح  -
 2,226  2,181  -  45 ذمم مدینة أخرى

 783  293  41  449 التزامات تمویلیة وعقود ضمانات مالیة
 14,546  6,035  26,719  47,300 
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 ) یتبعالحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمة (    10
 

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

 40,724  29,746  5,385  5,593 الرصید في بدایة السنة
        التغیرات الناتجة من الذمم المدینة 

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

 -  (375)  (667)  1,042 االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً 
        تم تحویلھا للمرحلة الثانیة: الخسائر -

        لیست  -االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة  
 -  (2,058)  2,812  (754) منخفضة القیمة

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

 -  609  (580)  (29) منخفضة القیمة
 5,895  3,440  644  1,811 صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

 (3,364)  (2,593)  (299)  (472) عكس / استردادات  
        

 2,531  )977(  1,910  1,598 مخصص الخسائر االئتمانیة 
        تسویات صرف العمالت األجنبیة  

 (214)  (214)  -  - والحركات األخرى
 (9,620)  (9,620)  -  - مبالغ مشطوبة خالل السنة

 107  107  -  - إلغاء عند التوحید 
 33,528  19,042  7,295  7,191 الرصید في نھایة السنة

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

        مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 93  -  -  93 المركزي

 24  -  -  24 صكوك سیادیة
 99  -  -  99 إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 6  -  3  3 صكوك الشركات
 22,094  9,796  7,118  5,180 موجودات التمویالت 

 4,442  2,829  169  1,444 موجودات اإلیجارات التمویلیة  
        قروض وسلفیات للعمالء

 4,088  4,008  -  80 موجودات قید التحویل  -
 2,227  2,182  -  45 ذمم مدینة أخرى

 455  227  5  223 التزامات تمویلیة وعقود ضمانات مالیة

 7,191  7,295  19,042  33,528 
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 (یتبع)  الحركة في صافي مخصص الخسائر االئتمانیة / انخفاض القیمة    10
 

 انخفاض القیمة لالستثمارات في أسھم حقوق الملكیة وأخرى  اتالحركة في مخصص  10.1
 

2019  2020  
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

  دینار بحریني
    

 الرصید في بدایة السنة 3,209  3,130
 السنةانخفاض القیمة خالل  1,141  79

 الرصید في نھایة السنة 4,350  3,209    
 
 

 استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة       11
 

2019  2020  
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

  دینار بحریني
    
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:   

 أدوات حقوق ملكیة    90,209  97,380
 صنادیق    7,475  10,058

 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 350  1,553
 السنة نھایة الرصید في  98,034  108,991    

  
وشركة بریق الرتاج للخدمات   ،(مقفلة)  %) من شركة منارة للتطویر ش.م.ب40: 2019% (40 نسبة تملك المجموعة
وھي شركة تأسست في البحرین وتعمل في مجال التطویر العقاري. تم تقییم االستثمار بالقیمة العادلة من خالل العقاریة ذ.م.م 

كجزء من إعادة ھیكلة صافي    . 24الربح أو الخسارة باستخدام إعفاء نطاق القیمة العادلة الخاص بمعیار المحاسبة المالي رقم 
 إلى شركة بریق. تحویلھاصول شركة منارة، سیتم أ
 

تم إجراء تحلیل الحساسیة على معدل اإلشغال وعامل الخصم من خالل زیادتھما أو  فقد   اع الضیافة ،النسبة لالستثمارات في قطب 
الموحد.  ٪ على التوالي. لن یكون لھذا أي تأثیر كبیر في بیان الدخل1٪ و 5خفضھما بنسبة    

 
ؤثر على بیان  ت٪ س5بالنسبة لالستثمارات األخرى ذات األصول العقاریة ، فإن أي زیادة أو نقص في قیمة العقارات بنسبة 

دینار بحریني.  مالیین 4بمبلغ  الموحد  الدخل  
 

 عقارات استثماریة 12
 

2019  2020  
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

  دینار بحریني
    

 أراضي 64,466  67,749
 مباني 3,120  5,025

    72,774  67,586  
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 (یتبع) عقارات استثماریة    12
 

 في تراتبیة القیمة العادلة كانت كما یلي:  3القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة المصنفة ضمن المستوى الحركة في 
 

 

قیاس القیمة العادلة باستخدام مدخالت ذات 
 تأثیر جوھري غیر قابلة للرصد

 3ضمن المستوى  
 2020  2019 

 
 ألف 

  دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني 
    

 74,261  72,774 ینایر 1في 
 )1,239(  )1,750( تغیرات في القیمة العادلة من خالل بیان الدخل

 -  )241( من خالل حقوق الملكیة تغیرات القیمة العادلة
 6,960  902 إضافات خالل السنة *
 )7,034(  )4,033( استبعادات خالل السنة

 (174)  )66( أخرى
 72,774  67,586 دیسمبر 31في     

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

 
 750٪ في قیمة العقارات لكل قدم مربع على بیان الدخل بمبلغ  5لتحلیل حساسیة العقارات االستثماریة ، ستؤثر زیادة أو نقصان  

 ألف دینار بحریني. 
 

 لتطویر لعقارات  13
 

في المملكة  والبیع  اة والمحتفظ بھا من خالل األدوات االستثماریة تحدیداً ألغراض التطویر  شترالعقارات الم  تمثل  لتطویرلعقارات  
 سعر األرض وتكالیف البناء ذات الصلة.تشمل ة دفتریال ةالقیممبالغ المتحدة. 

 
 استثمار في شركات زمیلة  14

 
بنك السالم الجزائر، وھو بنك غیر مدرج مؤسس في الجزائر. لدى  من%) 14.42: 2019% (14.42المجموعة نسبة  تملك

 البنك تمثیل في مجلس إدارة بنك السالم الجزائر والذي من خاللھ أصبح لدى البنك نفوذاً مؤثراً على بنك السالم الجزائر. 
 

مرخص من قبل  تجاري وھو بنك إسالمي  ، بنك الخلیج األفریقي من  %)20.94: 2019% (20.94المجموعة نسبة  تملك
 في كینیا.  كأول بنك إسالمي  2006في سنة   سستأو المصرف المركزي في كینیا، 

 
المالیة   البیاناتفي    حقوق الملكیةتم احتساب حصة ملكیة المجموعة في بنك السالم الجزائر وبنك الخلیج األفریقي باستخدام طریقة  

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

2019  2020  
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

  دینار بحریني
 الزمیلة: المركز المالي للشركةبیان    

 مجموع الموجودات  463,738  413,272
 مجموع المطلوبات  409,843  353,299

 صافي الموجودات 53,895  59,973    
    

 مجموع اإلیرادات  21,960  29,431
 مجموع المصروفات  13,208  16,787

    
 صافي الربح للسنة 8,752  12,644

 الزمیلةحصة المجموعة من صافي ربح الشركة  1,823  1,107    
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 (یتبع)  استثمار في شركات زمیلة    14
 

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

2019  2020  
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

  دینار بحریني
    
 الزمیلة: بیان المركز المالي للشركة   

 مجموع الموجودات  129,946  130,607
 مجموع المطلوبات  112,664  113,372

 صافي الموجودات 17,282  17,235
    

 مجموع اإلیرادات  9,867  10,038
 مجموع المصروفات  8,586  9,417

 صافي الربح للسنة 1,281  621
 حصة المجموعة من صافي ربح الشركة الزمیلة 130  102

 
 موجودات أخرى   15

 
 2020  2019 
 ألف  

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    موجودات قید التحویل (أ) 
 7,181  6,434 قروض وسلفیات العمالء

 964  900 خالل حقوق الملكیة (ب) بالقیمة العادلة من –استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 
 21  8 دین  -استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

 7,342  8,166 
 12,478  24,635 ذمم مدینة أخرى وسلفیات 
 ً  924  1,299 مصروفات مدفوعة مقدما

 22,692  1,961 مباني ومعدات
    
 35,237  44,260 

 
وبي إم أي بنك  سیشل(أ) تمثل ھذه موجودات ال تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ناتجة من االستحواذ على إیھ إس بي 

ش.م.ب. (مقفلة) والبنك البحریني السعودي ش.م.ب. (سابقاً البنك البحریني السعودي). أي دخل مستمد من ھذه الموجودات یتم  
ل  حوی، تم تتدقیقة الخاضعة للسنالخیریة الدائنة، وبالتالي ال یتم احتسابھ في بیان الدخل الموحد. خالل التخصیصھ إلى بند األعمال  

حساب األعمال الخیریة الدائنة، ضمن   إلىألف دینار بحریني    209اإلیرادات التي ال تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة والبالغة  
 ).    18یضاح رقم (بند "ذمم دائنة ومصروفات مستحقة" في إ

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

 فیما یلي التغیرات في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة:
 

 

قیاس القیمة العادلة باستخدام مدخالت 
 تأثیر جوھري غیر قابلة للرصدذات 

 3ضمن المستوى  
 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
 1,041  964 ینایر 1في     

 2  1 إضافات خالل السنة
 (79)  )65( المخفض خالل السنة 

    
 964  900 دیسمبر 31في 
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 موجودات أخرى (یتبع)  15
 

 موجودات قید التحویل –قروض وسلفیات للعمالء 
 

 2020 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحیاة   لیست -الحیاة   إلثني عشر شھراً  
   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( مخصص الخسائر االئتمانیة 

        
 1,789  340  4,305  6,434 

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

 11,269  9,184  384  1,701 قروض وسلفیات للعمالء
 (4,088)  (4,008)  -  (80) مخصص الخسائر االئتمانیة 

        
 1,621  384  5,176  7,181 
 

 الشھرة  16
تج عن عملیة دمج ي. ولقد نآبي أم رأس المال المدفوع ل% من 100على ستحواذ ال، قام البنك با2014مارس  30بتاریخ 

بقطاع الخدمات المصرفیة   تتعلقألف دینار بحریني)    25,971:  2019(ألف دینار بحریني    25,971األعمال شھرة بمبلغ وقدره  
 للمجموعة. 

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

للوصول  ثالث سنوات فترةات لتوقع والمعدلة لمتطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة،  اإلدارة،مجلس المعتمدة من قبل 
   ، حسب ما تم تطبیقھ على تقدیرات التدفقات النقدیة.%14% ومعدل خصم بنسبة  1بنسبة    ثابت معدل نمو  استخدام  ب للقیمة النھائیة،  

 
انخفاض قیمة  – 36یقوم البنك سنویاً، بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على انخفاض قیمة الشھرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

، ال یوجد أي مؤشر  2020دیسمبر  31الموجودات غیر المالیة، استناداً على مصادر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة. كما في 
 المولدة للنقد المتعلقة بالشھرة. على انخفاض قیمة الوحدة 

 
مقارنة بالقیمة  القیمة القابلة لالسترداد لتقییم تأثیر الفرضیات الرئیسیة من خالل تغییر قامت اإلدارة بإجراء تحلیل للحساسیة 

% في معدل الخصم 0.10بنسبة  زیادةإن واألرباح من الفرضیات الرئیسیة، . یعتبر معدل الخصم ة للنقد مولد للوحدة الالدفتریة 
 في تحلیل الحساسیةالقیمة الدفتریة سیكون أكبر من  للشھرة المبلغ القابل لالسترداد  ، فإن% في األرباح0.50بنسبة انخفاض و

 ولم ینتج عنھ انخفاض في القیمة.  
 

 ألجل  ةمرابحتمویل  17
ة دفتریالقیمة المضمونة مقابل  ھي  و  ،لف المؤسسات المالیةطویلة األجل مع مختوقصیرة األجل    تتنوع ما بین   تمثل ھذه تمویالت

 . ألف دینار بحریني) 190,058: 2019ألف دینار بحریني (  275,338والبالغة یة سیاد والصكوك ال اتصكوك الشركل
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 مطلوبات أخرى  18
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 بحریني دینار 
    

 28,692  48,767 (أ)ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 
 5,581  1,139 أرباح أسھم مستحقة الدفع

 60  69 ذمم مشاریع دائنة
 5,229  - مطلوبات قید التحویل

 1,464  1,524 منافع نھایة الخدمة ومستحقات أخرى تتعلق بالموظفین
 455  783 بااللتزامات التمویلیة وعقود الضمانات المالیةمخصص الخسائر االئتمانیة المتعلقة 

    
 52,282  41,481 

 
 ). 20.2یشمل ھذا البند ذمم دائنة مقابل سداد قرض شركة تابعة (راجع إیضاح  )أ(

   
 حقوق حاملي حسابات االستثمار 19

 
 تتضمن حقوق حاملي حسابات االستثمار:  

 
 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    
    

 210,887  264,784 عقود وكالة من مؤسسات مالیة
 721,380  714,465 من العمالءعقود وكالة 

 979,249  932,267 
    

 102,476  246,131 مضاربة من العمالء
     1,225,380  1,034,743 
 

 االستثمار لتمویل الموجودات.تستخدم المجموعة أموال حقوق حاملي حسابات 
 

 : الموجودات التي تم استثمار أموال حقوق حاملي حسابات االستثمار فیھا ھي كما یلي
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

    الموجودات
 34,026  24,848 لدى المصرف المركزي إجبارياحتیاطي 

 83,803  82,286 المصرف المركزينقد وأرصدة أخرى لدى 
 76,660  38,106 مالیةالمؤسسات الإیداعات لدى 

 656,985  757,718 تتمویالالموجودات 
 183,269  322,422 تمویلیة الیجارات اإلموجودات 

     1,225,380  1,034,743 
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 (یتبع)  حقوق حاملي حسابات االستثمار 19
تستخدم یتم مزج أموال حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار مع أموال المجموعة والوكالة إلنشاء حساب مضاربة عام واحد. 

ال تمنح األولویة ألي طرف لغرض  وبالرغم من ذلك، للدخل،  الموجودات المولدةاالستثمار في واألموال المجمعة لتمویل ھذه 
   االستثمارات أو توزیع األرباح.

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

ت الممولة من قبل حقوق أصحاب حسابات االستثمار فقط بین المساھمین وأصحاب  یتم توزیع األرباح المكتسبة من سلة الموجودا
ً لسیاسة المجموعة، یتم توزیع ما ال یقل عن  % من العوائد المكتسبة على األصول على حاملي 15حسابات االستثمارات. وفقا

تسب المجموعة أي مصروفات إداریة % كحصة مضارب أو رسوم وكالة. لم تح85حسابات االستثمار، وتحتفظ المجموعة بنسبة  
 على حسابات االستثمار. 

 

 . %)3.02:  2019% ( 2.75بلغ متوسط معدل الربح المنسوب لحقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار بناء على النسبة أعاله نسبة  
 
 رأس المال   20 
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

    المصرح بھ:
    سھم) بقیمة اسمیة   2,500,000,000: 2019(سھم عادي  2,500,000,000

 250,000  250,000 دینار بحریني للسھم 0.100قدرھا 
    

 دینار بحریني للسھم) 0.100الصادر والمدفوع بالكامل: (بقیمة اسمیة قدرھا 
 

   
 221,586  230,450 سھم)  2,215,863,320: 2019(سھم  2,304,497,853

 
 . سھم) 72,694,133: 2019(سھماً  81,304,080القائمة خزینة الأسھم عدد مجموع  كان، 2020دیسمبر  31كما في 

 
% من مجموع  5ونسبة التملك من مجموع عدد األسھم للمساھمین الذین یملكون أكثر من   ،أسماء وجنسیات المساھمین الرئیسیین

 كالتالي:  2020دیسمبر  31كما في  األسھم القائمة
 

 النسبة من %    
 القائمة األسھم عدد األسھم الجنسیة إسم المستثمر

    
 14.74 339,598,596 عماني بنك مسقط (ش.م.ع.ع) 

 6.28 144,651,042 بحریني األول ش.م.ب (مقفلة)مصرف الطاقة 
 6.01 138,611,666 بحریني استثمارات عبر البحار ش.ش.و

 
 2020دیسمبر    31كما في    ونسبة التملك من مجموع عدد األسھم  ،عدد المساھمینكل فئة من فئات األسھم، ویوضح الجدول أدناه  

 : كالتالي
 

 % من مجموع   
 عدد األسھم   

 القائمة عدد المساھمین عدد األسھم التصنیف 
    

 39.72 22,738 915,278,199 %1أقل من 
 33.25 12 766,358,350 %5% إلى أقل من 1من 
 12.29 2 283,262,708 % 10% إلى أقل من 5من 
 14.74 1 339,598,596 %20% إلى أقل من 10من 

 100 22,753 2,304,497,853 المجموع
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 (یتبع) رأس المال  20
 

 توزیعات مقترحة  20.1
) من رأس %8فلس لكل سھم أو  8: 2019للسھم ( % 5 فلس لكل سھم أو 5 توزیع أرباح أسھم بواقعبمجلس اإلدارة  أوصى

ألف دینار بحریني      11,523سھم مملوك)، بمبلغ وقدرة  20) لكل 1(سھم ( من خالل إصدار أسھم منحة  ،المال المدفوع
 . ألف دینار بحریني)  17,727: 2019(
 

 مسیطرة  غیر  حصص  مع  معامالت 20.2
إیھ إس بي بیودیزل (ھونغ كونغ) المحدودة، والتي تعمل في ھونغ  خالل السنة، قامت شركة تابعة للبنك غیر مباشرة، وھي شركة  

كونغ، بإعادة ھیكلة دیونھا، حیث قام المقرضین الخارجیین الكبار بتحویل دیونھم إلى فئة جدیدة من أدوات حقوق الملكیة في  
  انخفاض مخصص عمل تم). ، كونھا المساھم الوحید في شركة إیھ إس بي بیودیزل (ھونغ كونغ1شركة إیھ إس بي بیودیزل 

إیھ إس بي بیودیزل شركة والتمویل المستحق من  1صافي استثمار البنك في حقوق ملكیة شركة إیھ إس بي بیودیزل ل القیمة
دارة في شركة إیھ إس بي اإلذلك، احتفظ البنك بالسیطرة من خالل ملكیة أسھم  ومعسابقة، السنوات الفي  بالكامل(ھونغ كونغ) 

، والتقلبات المرتبطة بمشاركتھ كُمقرض وحامل أسھم. بغرض إدارة المخاطر المتعلقة بالبنك، وافق مجلس اإلدارة 1بیودیزل 
   ملیون دوالر أمریكي. 45على شراء فئة أسھم حقوق الملكیة الجدیدة من المساھمین غیر المسیطرین مقابل 

 
حقوق الملكیة بین الشركة  ل  وبسنالمتم عكس المقابل المدفوع بما یفوق الحصة في صافي أصول الحصص غیر المسیطرة كتغیر  

األم والحصص غیر المسیطرة، في بیان التغیرات في حقوق الملكیة (مقابل األرباح المستبقاة) بما یتماشى مع سیاسة معالجة 
المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة كمعاملة بین حاملي األسھم في المجموعة. أي عوائد تخارج من بیع الممتلكات والعملیات 

ذلك، فإن البیئة االقتصادیة الحالیة تجعل من الصعب أن ننسب أي قیمة  ومع من شأنھ أن یعود بالنفع بالكامل للمجموعة. المعنیة 
 جوھریة لھذه العملیات.    

 
 احتیاطي قانوني 21

إلى االحتیاطي   % من صافي الربح للسنة10وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجاریة البحریني والنظام األساسي للبنك، تم تحویل 
% من رأس المال المدفوع  50القانوني. یجوز للمجموعة أن تقرر إیقاف مثل ھذا التحویل السنوي عندما یبلغ االحتیاطي القانوني 

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

 
 على السھم األساسي و المخفض العائد  22

یحتسب العائد األساسي لكل سھم بقسمة صافي ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 
 لم یكن ھناك أي أدوات مخفضة صادرة عن المجموعة.السنة.  

 
 2020  2019 
    

 21,093  9,142 البحرینیة) صافي الربح المنسوب لمساھمي المصرف (بآالف الدنانیر 
 2,164,037  2,149,540 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (باآلالف)

 9.7  4.3 العائد على السھم األساسي والمخفض (فلس)
 

 دخل التمویل 23
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 14,866  18,033 تمویالت مرابحة 
 21,342  27,960 تمویالت مضاربة

 18,585  24,608 دخل اإلیجارات التمویلیة، صافي 
 1,713  2,858 مشاركات

 3,206  1,404 إیداعات لدى مؤسسات مالیة
    
 74,863  59,712 
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 محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة   دخل من استثمارات(خسارة) /  24
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 بحرینيدینار 
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 196  )252( ربح  من بیع استثمارات(خسارة) / 
 2,145  )8,866( تغیرات القیمة العادلة على االستثمارات

 292  154 دخل أرباح األسھم
    
 )8,964(  2,633 

 
 

 من العقارات خسارة 25
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 )302(  )75( بیع عقارات استثماریة  من خسارة
 (1,140)  )1,750( عقارات استثماریةالعادلة لقیمة ال خسارة

    
 )1,825(  (1,442) 

 
  ، صافيالرسوم والعموالت 26

 
 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 2,258  2,843 رسوم وعموالت متعلقة بالمعامالت
 1,555  1,959 رسوم ترتیبات

 1,463  867 عمولة خطابات ائتمان وخطابات ضمان
 974  733 دخل بطاقات الخصم وبطاقات االئتمان

 1,389  1,004 أخرى
    
 7,406  7,639 
 

 إیرادات أخرى   27
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
 2,491  1,392 االستحواذاستردادات من مخصصات ما قبل     

 299  377 أرباح تحویل العمالت األجنبیة 
 2,099  1,896 أخرى

    
 3,665  4,889 
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 تكلفة الموظفین 28.1
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 14,169  13,617 رواتب ومنافع قصیرة األجل
 1,156  1,047 مصروفات التأمین االجتماعي
 69  95 مصروفات الموظفین األخرى

     14,759  15,394 
 

 مصروفات تشغیلیة أخرى   28.2
 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 3,163  3,208 لقة باألعمالمصروفات متع
 1,335  1,783 تقنیة المعلوماتمصروفات 

 1,591  1,634 مصروفات مھنیة 
 1,019  1,058 مصروفات متعلقة بمجلس اإلدارة

 3,417  3,408 مصروفات أخرى
     11,091  10,525 
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة    29
واإلدارة العلیا وأفراد عائالتھم المقربین،  وأعضاء مجلس إدارة البنك،  یتكون األطراف ذوي العالقة من المساھمین الرئیسین،

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

 
 :2019دیسمبر  31و 2020 دیسمبر 31فیما یلي األرصدة المتعلقة باألطراف ذوي العالقة كما في 

 
 2020 

 

 شركات
زمیلة 

ومشاریع 
 مشتركة 

المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة  

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 العلیا 

 المجموع

 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 تموجودات التمویال
 81,289 - 1,574 - 79,715 بھا لغرض غیر المتاجرةاستثمارات محتفظ 

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

      االستثمار: المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
      

 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      
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة (یتبع)  29
 

 2019 

 

 شركات
زمیلة 

ومشاریع 
 مشتركة 

المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 العلیا

 المجموع

 ألف  
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

      الموجودات:
 4,799 - 4,799 - - صكوك الشركات

 28,474 1,159 17,256 2 10,057 موجودات التمویالت
 91,001 - 2,187 - 88,814 استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة

 10,640 - - - 10,640 استثمارات في شركات زمیلة
 2,938 - - - 2,938 موجودات أخرى

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار:
 92,894 - - 92,894 - المؤسسات المالیةإیداعات من 

 18,148 317 1,602 14,712 1,517 حسابات جاریة للعمالء
 30,836 2,279 14,693 12,921 943 حقوق حاملي حسابات االستثمار

 15 15 - - - مطلوبات أخرى
 553 - ارتباطات محتملة والتزامات      

 
101 - 654 

 
 والمصروفات المتعلقة باألطراف ذوي العالقة والمتضمنة في بیان الدخل الموحد المختصر: فیما یلي اإلیرادات 

 
 2020 

 

 شركات 
زمیلة 

ومشاریع 
 مشتركة 

المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة  

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 العلیا 

 المجموع

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
      الدخل: 

 1,490 18 313 89 1,070 دخل التمویالت  
 123 - 123 - - دخل من الصكوك

      محتفظ بھا دخل من استثمارات
 )9,601( - )612( - )8,989( لغرض غیر المتاجرة

      حصة المجموعة من ربح 
 1,953 - - - 1,953 الزمیلةالشركات 

      
      المصروفات:

      مصروفات التمویل على 
 1,858 - - 1,858 - إیداعات من مؤسسات مالیة

      الحصة من األرباح على 
      حقوق ملكیة حاملي حسابات

 1,585 61 1,313 125 86 االستثمار
 1,058 - 1,058 - - مصروفات تشغیلیة أخرى
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة (یتبع)  29
 

 2019 

 

 شركات 
زمیلة ومشاریع 

 مشتركة 

المساھمین 
 الرئیسیین

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بھم 

 اإلدارة
 العلیا

 المجموع

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
      الدخل:

 1,881 18 1,130 37 696 دخل التمویالت  
 127 - 127 - - دخل من الصكوك

      دخل من استثمارات محتفظ بھا
 )71( - 1,911 لغرض غیر المتاجرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1,840 
      حصة المجموعة من ربح 

 1,209 - - - 1,209 الشركات الزمیلة
      

      المصروفات:
      مصروفات التمویل على 

 2,338 - - 2,338 - إیداعات من مؤسسات مالیة
      مصروفات التمویل على

 597 62 480 29 26 إیداعات من العمالء
      الحصة من األرباح على 

      حقوق ملكیة حاملي حسابات
 4 1 1 2 - االستثمار

 1,019 - 1,019 - - مصروفات تشغیلیة أخرى
 

 لف دینار یحریني). أ 787: 2019( 2020ألف دینار بحریني لسنة  670بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 ألف دینار بحریني).  72: 2019( 2020ألف دینار بحریني لسنة   28الرقابة الشرعیة  ھیئةبلغت مكافأة 
 

اإلدارة الرئیسیین الذین یمارسون السلطة والمسئولیة في التخطیط یتكون أعضاء اإلدارة الرئیسیون في المصرف من أعضاء 
مكافآت أعضاء اإلدارة الرئیسیون تشمل الرواتب والمنافع األخرى قصیرة األجل  صرف.والتوجیھ والسیطرة على أنشطة الم

 ألف دینار بحریني)  2,851: 2019( 2020لسنة ألف دینار بحریني  2,769بمبلغ 
 

 ارتباطات والتزامات محتملة   30
 

 2020  2019 
 ألف  

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    التزامات محتملة نیابةً عن العمالء

 20,860  34,575 ضمانات
 9,223  9,190 خطابات اعتماد
 808  855 خطابات قبول

    
 
 

44,620  30,891 
    ارتباطات غیر قابلة للنقض غیر مستخدمة     

 55,230  55,051 ارتباطات تمویلیة غیر مستخدمة 
 9,396  9,097 ارتباطات غیر ممولة غیر مستخدمة

    
 64,148  64,626 
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 ارتباطات والتزامات محتملة (یتبع) 30
 

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

 
باطات قد تنتھي دون تنفیذھا، فإن إن لالرتباطات عادةً تواریخ انتھاء محددة، أو تحكمھا بنود خاصة إلنھائھا. وحیث أن االرت

 مجموع مبالغ العقود ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدیة المستقبلیة. 
 

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

 التأجیر غیر القابلة لإللغاء:
 

 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 1,238  1,343 خالل سنة واحدة
 746  1,668 بعد سنة ولكن لیست أكثر من خمس سنوات

    
 3,011  1,984 

 
 

 دارة مخاطر  إل الوعدمعامالت صرف العمالت األجنبیة على أساس  31
المجموعة معامالت صرف العمالت األجنبیة على أساس الوعد لإلدارة العامة لمیزانیتھا العمومیة، بغرض إدارة تعرضاتھا  أبرمت  

   كانت كما یلي: 2019دیسمبر  31و  2020دیسمبر 31  فيلمخاطر العمالت األجنبیة. القیمة العادلة لألدوات المشتقة  
 

    
 2020  2019 
 القیمة العادلة  القیمة اإلسمیة   القیمة العادلة القیمة اإلسمیة 

 
ألف دینار 

 بحریني
ألف دینار 

  بحریني
ألف دینار  

 بحریني 
ألف دینار  

 بحریني 
       أدوات وعد صرف العمالت األجنبیة

 4,071 3,979  9,966 9,797 دوالر أمریكي (فترات طویلة)
 )5,058( )4,966(  )25,349( )27,191( قصیرة)دوالر أمریكي (فترات 

 - -  25,349 27,191 یورو (فترات طویلة)
 - -  )6,195( )6,027( (فترات قصیرة)یورو 

 987 987  - - دینار بحریني (فترات طویلة)
 - -  )3,771( )3,770( ة)قصیردینار بحریني (فترات 
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 إدارة مخاطر   32
 

 المقدمة 32.1
إال أنھ یتم إدارتھا من خالل عملیة التحدید والقیاس والمراقبة المستمرة، مع مراعاة حدود  مجموعةإن المخاطر كامنة في أنشطة ال

وكل وحدة   مجموعةلمخاطر والضوابط األخرى. تعتبر عملیة إدارة المخاطر ھذه ذات أھمیة كبیرة الستمرار ربحیة الل  مدى قبولھا
لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر  مجموعةتعتبر مسئولة عن تعرضات المخاطر المتعلقة بمسئولیاتھا. وتتعرض ال مجموعةداخل ال

   .مخاطر السوق. وكما تخضع لمخاطر الدفع المبكروالمخاطر التشغیلیة ومخاطر أمن المعلومات واالئتمان ومخاطر السیولة 
 

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

 
یتم مراقبة  حیث  والتكنولوجیا والصناعیة. وال تتضمن عملیة رقابة المخاطر المستقلة على مخاطر األعمال مثل التغیرات في البیئة  

 مخاطر األعمال من خالل عملیة التخطیط االستراتیجي للمجموعة.
 

 مجلس اإلدارة 
  وسیاساتاستراتیجیات  مدى قبولھا للمخاطر المشتملة على  المخاطر وعن وضع اإلطار العام إلدارة  إن مجلس اإلدارة ھو المسئول  

 المخاطر.
 

 الشرعیةھیئة الرقابة 
 بالقواعد والمبادئ الشرعیة في معامالتھا وأنشطتھا.  مجموعةمسئولیة التأكد من التزام ال مجموعةتتولى ھیئة الرقابة الشرعیة لل

 
 لجنة المخاطر 

توصي اللجنة بسیاسات  . سلطتھا في مراجعة المقترحات والموافقة علیھا ضمن حدود السلطة المفوضة لھا لجنة المخاطرتمارس 
االستثماریة  إن دورھا الرئیسي ھو اختیار وتنفیذ نظم إدارة المخاطر ومراقبة المحافظ المخاطر وإطار المخاطر إلى المجلس. 

تقوم اللجنة بإخالء  واإلدارة التنفیذیة. والجھات التنظیمیة المجلس وفحص الضغوطات وتقدیم تقاریر المخاطر للمجلس ولجان 
 .  سلطتھا بعد دراسة العنایة الواجبة

 
 لجنة الموجودات والمطلوبات  

 مجموعةمركز المالي للللإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع السیاسات واألھداف 
الھیكل والتوزیع والمخاطر و  ومخاطر التقدم حسب المراحلالضغوطات،    فحصو  عملیة تقییم كفایة رأس المال الداخلیة،من حیث  

  والعوائد وتأثیرھا على الربحیة. كما أنھا تقوم بمراقبة التدفق النقدي وسجل االستحقاقات والتكلفة/ العائد على الموجودات والمطلوبات 
من حیث حساسیة أسعار الفائدة وكذلك السیولة، بحیث تقوم بإجراء التعدیالت التصحیحیة المناسبة   موعةمجوتقییم المركز المالي لل

 بناًء على اتجاھات وظروف السوق المتوقعة ومراقبة السیولة ومراقبة تعرضات صرف العمالت األجنبیة والمراكز. 
 

 لجنة المخاطر التشغیلیة
تقوم لجنة المخاطر التشغیلیة بتحدید سیاسات إدارة المخاطر التشغیلیة للمجموعة، والتي یجب ان تكون متسقة مع القیم المؤسسیة 

 .  للبنك. إن اللجنة مسئولة عن تصمیم، وتنفیذ، واإلشراف على إطار المخاطر التشغیلیة البنكواستراتیجیة 
 

 لجنة أمن المعلومات
ي لجنة استشاریة، معینة من قبل اللجنة التنفیذیة للمصرف، لتطویر ومراجعة وتنفیذ نظام شامل إلدارة أمن أمن المعلومات ھلجنة 

 ستقوم اللجنة بمراجعة دوریة لتعرض المصرف لمخاطر أمن المعلومات.. للبنكالمعلومات 
 

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

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

 . المنصوص علیھا القوانین واألنظمة والسیاسات الرقابیة والداخلیةمراقبة 
المالیة والداخلیة الرقابة  نزاھة  ووتقریر إدارة المخاطر  بمراجعة الممارسات المحاسبیة والمالیة للمجموعة  المخاطر  وتقوم لجنة التدقیق  

بمراجعة التزام المجموعة بالمتطلبات القانونیة وتوصي بتعیین وتعویض واإلشراف   تقوم الموحدة. كما  البیانات المالیةللمجموعة و
عملیة وسیاسة المخاطرالشاملة داخل تقع على عاتق اللجنة مسئولیة مراجعة    ن للمجموعة.یوالداخلیالخارجیین  على مدققي الحسابات  

 ھا. لمجلس اإلدارة العتماد  اتالتوصیتقدیم و، لبنكا
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 إدارة مخاطر (یتبع) 32
 

 (یتبع) المقدمة  32.1
 

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

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

 
 قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر 

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

 تحدید خصائص المخاطر الكامنة في المنتجات واألنشطة الجدیدة والقائمة ووضع حدود للتعرضات للتخفیف من ھذه المخاطر.
تتم المراقبة والسیطرة على المخاطر بصورة رئیسیة بناًء على الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس ھذه الحدود استراتیجیة  

لمجموعة، وكذلك عن مستوى المخاطر التي تكون المجموعة على استعداد لقبولھا، مع المزید من التركیز  األعمال وبیئة سوق ا
على القطاعات المختارة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة وقیاس المخاطر العامة، حیث تضع في اعتبارھا إجمالي 

 نواع المخاطر واألنشطة.القدرات التي تحمل المخاطر إلى التعرض الكلي لجمیع أ
إن المعلومات التي تم جمعھا من كافة األعمال تخضع للفحص والمعالجة من أجل التحلیل والسیطرة وتحدید المخاطر في وقت مبكر.  

.  ، عند الحاجةالمخاطر ولجنة الموجودات والمطلوباتالتدقیق وتم تقدیم وتوضیح ھذه المعلومات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجنة 
وتعرضات مخاطر السوق ومقاییس المخاطر التشغیلیة واستثناءات سقف التملك االئتمان وتعرضات ة جود  ن التقریر إجماليیتضم

وتغیرات بیان المخاطر. یتم تقدیم تقاریر مفصلة على أساس ربع سنوي وتقاریر موجزة على   وفحص الضغوطات  ومعدالت السیولة
أساس شھري. تقوم اإلدارة العلیا بتقییم مدى مالئمة مخصصات الخسائر االئتمانیة على أساس ربع سنوي. یتسلم مجلس اإلدارة 

 جمیع المعلومات الالزمة لتقییم واستنتاج مخاطر المجموعة.تقریر شامل عن المخاطر على أساس ربع سنوي والذي یھدف إلى توفیر  
ً للمخاطر لكافة مستویات المجموعة من أجل التأكد بأن جمیع قطاعات األعمال لدیھا  یتم إعداد وتوزیع تقاریر مصممة خصیصا

السوق  سقوفخدام معلومات شاملة وضروریة وحدیثة. یتم تقدیم ملخص یومي لجمیع أعضاء المجموعة ذات العالقة عن است
 واستثمارات الملكیة الخاصة والسیولة، باإلضافة إلى أیة تطورات في المخاطر األخرى. 

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

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

لمخاطر، تتضمن سیاسات وإجراءات المجموعة توجیھات معینة للتركیز من أجل الحفاظ على  من أجل تجنب الزیادة في تركز ا
 على ذلك.   اً محافظ استثماریة متنوعة. یتم سیطرة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان بناء
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 مخاطر االئتمان 32.2
 

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

   األطراف األخرى وتقییم الجدارة االئتمانیة لألطراف األخرى بصفة مستمرة. 
 

االئتمانیة، تقوم المجموعة بإدارة التعرضات االئتمانیة بالدخول في ترتیبات تعاقدیة مع األطراف   الحدود باإلضافة إلى متابعة 
 األخرى في الظروف المالئمة وبتحدید فترة التعرض للمخاطر.

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

 
 المخاطر االئتمانیة  درجات

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

باستخدام العوامل النوعیة والكمیة التي تشیر إلى احتمالیة حدوث التعثر في السداد. تختلف ھذه العوامل على أساس طبیعة التعرضات  
داد المخاطر االفتراضیة التي تحدث بشكل تصاعدي مع  ونوع المقترض. یتم تحدید وتحدیث درجات المخاطر االئتمانیة بحیث تز

یتم تخصیص كل تعرض لتصنیفات المخاطر االئتمانیة عند االحتساب المبدئي، بناء على المعلومات  تدھور المخاطر االئتمانیة. 
 ف ائتماني مختلف.المتوفرة عن الُمقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد یؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنی

 
التعرضات القصوى  . یتم إظھار بیان المركز المالي الموحد یوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود 

 المخصص، قبل تأثیر تقلیل المخاطر من خالل استخدام إتفاقیات المقاصة والضمانات الرئیسیة. طرحللمخاطر بعد 
 

إجمالي الحد   
األقصى 
 للتعرض

إجمالي الحد  
األقصى 
 للتعرض

 2020  2019 
 ألف دینار بحریني   ألف دینار بحریني 

    الموجودات 
 101,014  181,132 بنوك أخرى رصدة لدى أ

 114,803  37,965 إیداعات لدى مؤسسات مالیة 
 22,162  16,395 اتصكوك الشرك

 1,075,498  1,283,812 وموجودات اإلیجارات التمویلیة التمویالتموجودات 
 21  8 دین -استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر التجارة 

 7,181  6,434 عقود التمویل ضمن الموجودات األخرى
    

 1,320,679  1,525,746 المجموع
    

 95,062  107,985 ارتباطات والتزامات محتملة
    

 1,633,731 مجموع التعرض لمخاطر االئتمان
 

 1,415,741 
 
 

الحد ولكن لیس إلى  ،أینما تسجل األدوات المالیة بالقیمة العادلة فإن المبالغ المبینة أعاله توضح تعرض مخاطر االئتمان الحالیة
 األقصى الذي من الممكن أن ینتج في المستقبل نتیجة للتغیرات في القیم.  
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 إدارة مخاطر (یتبع) 32

 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  32.2

 
 أنواع مخاطر االئتمان

  وبطاقات ائتمان مدینة  مضاربات ومشاركاتتمویالت  مرابحات وتمویالت دخلت المجموعة في العدید من العقود والتي تشمل 
وموجودات  ،  ومركبات  ،وسلع  ،ومباني  ،أراضي  تمویالت   . تشتمل عقود المرابحات علىإیجارات تمویلیةعقود  و  اتالشركوصكوك  

، كما تشمل المضاربات على معامالت تمویلیة تم الدخول فیھا مع بنوك إسالمیة ومؤسسات مالیة أخرى. المضاربة ھي  غیر مالیة  
اتفاقیة شراكة التي بموجبھا یعمل البنك اإلسالمي كمقدم لألموال (رب المال) بینما یقدم المستفید من األموال (المضارب أو المدیر)  

 رایة التقنیة من أجل تنفیذ مشروع أو تجارة أو خدمة بھدف تحقیق الربح.  الخبرة المھنیة واإلداریة والد 

تتبع المجموعة آلیة تصنیف داخلیة لتصنیف العالقات ضمن إطار الموجودات المالیة. یتم تعیین تصنیف لكافة الموجودات المالیة 
درجات تدل على أنھا    7إلى    1قات االئتمان، مع  لعال  10إلى    1وفقاً لمعاییر محددة. تستخدم المجموعة نطاق قیاسات تتراوح من  

 8مرضیة ومن  ائتمانیة تمثل درجة 7إلى  5تمثل درجة جیدة ومن  4إلى  1من  االئتمانیة  متعثرة. الدرجات 10إلى  8منتجة، 
 تمثل درجة التعثر في السداد. 10إلى 

 دكاالت التصنیف االئتماینة المعتمدة (ستاندروالئتمان لدى  بالنسبة للتعرضات المصنفة خارجیاً ، فانھ یتم تحویل تصنیفات مخاطر ا
 تحویلیتم  المخاطر. تحملل البنكشھیة داخلیة التي یتم معایرتھا مع التصنیفات الإلى  وبورز ومودیز وفیتش وكابیتل انتلیجنز)

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

تسعى المجموعة باستمرار لتحسین منھجیات تصنیفات االئتمان الداخلیة وسیاسات إدارة مخاطر االئتمان والممارسات التي تعبر  
 الكامنة لمحفظة االستثمار والثقافة االئتمانیة الخاصة بالمجموعة.  عن مخاطر االئتمان الحقیقیة 

المحیطة بجائحة كورونا والتقلبات االقتصادیة الناتجة أثرت على العملیات المالیة للمجموعة، كما یتوقع ان تؤثر على  الیقینیة  عدم
أغلب العمالء والقطاعات إلى حد ما. على الرغم من صعوبة تقدیر درجة التأثیر التي یواجھھا كل قطاع في ھذه المرحلة، فإن 

ي الضیافة، والسیاحة، والترفیھ، وشركات الطیران/النقل، والتجار. باإلضافة لذلك، من المتوقع القطاعات الرئیسیة األكثر تأثراً ھ
أن تتأثر بعض القطاعات األخرى بصورة غیر مباشرة، مثل المقاوالت، والعقارات، وتجارة الجملة. كما سیكون لتقلب اسعار النفط  

 تھ في االقتصادات االقلیمیة. تأثیر اقلیمي بسبب مساھم 2020خالل الجزء األول من عام 

بالنظر إلى ھذا الوضع المتطور، اتخذت المجموعة تدابیر وإجراءات وقائیة للتخفیف من مخاطر االئتمان من خالل اعتماد نھج 
لعمالء، بما  أكثر حذراً للموافقات االئتمانیة، وبالتالي تشدید معاییر تقدیم االئتمان للقطاعات المتضررة. تم تأجیل دفعات التمویالت ل

ً بتعلیمات مصرف البحرین المركزي. قد تؤدي ھذه  في ذلك القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة، التزاما
 اإلجراءات إلى انخفاض صرف التسھیالت التمویلیة، مما یؤدي لخفض صافي دخل التمویل وانخفاض اإلیرادات األخرى.  

مراقبتھ لمحفظة التمویل من خالل مراجعة أداء التعرضات للقطاعات التي من المتوقع أن تضرر كما عزز قسم إدارة المخاطر من  
 ) بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، لتحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان على أساس نوعي. 19 -بجائحة الكورونا (كوفید  

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

وقعة ھي تقدیرات مرجحة للخسائر االئتمانیة. تقاس الخسائر االئتمانیة بالقیمة الحالیة لجمیع العجوزات النقدیة الخسائر االئتمانیة المت
یتم خصم الخسائر   (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا). 

 المالي.للموجود الفعلي  ربحال االئتمانیة المتوقعة بمعدل
 

 الرئیسیة المستخدمة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي المتغیرات التالیة: إن المعاییر
 )Probability of Default؛ (احتمالیھ حدوث التعثر في السداد -
 ) Loss Given Defaultالخسارة في حالة التعثر في السداد؛ ( -
 )Exposures at Defaultالسداد؛ (قیمة التعرض للتعثر في  -

 
األخرى. ویتم تعدیلھا  والمقدرة  بصفة عامة من النماذج اإلحصائیة المطورة داخلیاً والبیانات التاریخیة    یتم استخالص ھذه المعاییر

 نظرة مستقبلیة وذلك كما ھو موضح أدناه.ذات  سیناریوھاتبحیث تعكس أیضا ً 
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 تعریف التعثر
من غیر المحتمل أن یقوم الُمقترض بسداد التزاماتھ االئتمانیة بالكامل، بدون الرجوع المالي متعثراً إذا كان    األصلتعتبر المجموعة  

 90، أو كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكثر من ، (إذا كان یتم االحتفاظ بھا)الضمان تصفیةللمجموعة إلجراءات مثل 
یوماً، على أي التزامات جوھریة تجاه المجموعة. عند تقییم ما إذا كان الُمقترض متعثراً، تأخذ المجموعة باالعتبار عوامالً نوعیة 

 .ر للمجموعةالتأخر في السداد، وعدم سداد التزام آخر من نفس الُمصد مثل خرق الشروط، وعوامل كمیة مثل 
 

 احتمالیة حدوث التعثر
، ویتم تقییمھا  التعثر  حاالت في    البنكخبرة  حتمالیة حدوث التعثر في السداد في تاریخ معین، والتي یتم حسابھا على أساس  ایتم تقدیر  

على المعلومات المجمعة داخلیاً، التقدیرات  األطراف األخرى والتعرضات. تستند ھذه    لقطاعات باستخدام أدوات تقییم مصممة وفقاً  
الشتقاق   معلومات السوق    من الممكن استخدامفي حال عدم وجود خبرات في حاالت التعثر، فإنھ  والتي تشمل عوامل كمیة ونوعیة.  

إذا كان الطرف اآلخر او التعرض یتنقل بین فئات    .قطاعات األطراف األخرى المختارةاحتمالیة حدوث التعثر في السداد ل
 التصنیف، فإن ذلك سیؤدي لتغییر التقدیر ذي العالقة باحتمالیة حدوث التعثر في السداد. 

 
 إنشاء مصطلح احتمالیة حدوث التعثر في السداد

لتحدید احتمالیة حدوث التعثر في الســداد. تقوم المجموعة بجمع   ُمعاِمالتدرجات تصــنیف المخاطر االئتمانیة ھي بشــكل رئیســي  
ــنیف االئتماني  ــب درجة التصــ ــات المخاطر االئتمانیة، والتي یتم تحلیلھا حســ ــداد حول تعرضــ معلومات األداء والتعثر في الســ

 ة التجزئة. للشركات، وعدد أیام االستحقاق لمحفظ
 

لتحلـیل المعلوـمات التي یتم جمعـھا، وإـعداد تـقدیرات احتـمالـیة ـحدوث التعثر في تـقدیر مـخاطر االئتـمان تســـــتـخدم المجموـعة نـماذج 
 السداد المتبقیة للتعرضات، وكیف یُتوقع أن تتغیر مع مرور الزمن.    

 
 معلومات تطلعیة إدخال

. المرصــودة عوامل االقتصــاد الكلي على معدالت التعثر التاریخیةتقدیر أثر ل معروفة في القطاعتقوم المجموعة باســتخدام نماذج  
للظروف  معدالت التعثر في الســـداد التي  یمكن رصـــدھاعن   جوھریاً   ختلفةاحتماالت التعثر في الســـداد مفي حال كانت نتائج  

ــادیة ــاد الكلي   .علیھا واألثربعد تحلیل المحفظة   فظةبعمل تعدیالت اختیاریة متح اإلدارة  تقوم، المقدرة االقتصـ ــرات االقتصـ مؤشـ
    تشمل إجمالي الناتج المحلي، وأسعار النفط. 

حول كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل االقتصـادیة الكلیة على الخسـائر االئتمانیة یتطلب تقییماً مسـتمراً المعلومات التطلعیة  إدخال
ــات المرحلة  ــمن فئة  3، والتي تعتبر منتجة (المرحلة 2والمرحلة  1المتوقعة  القابلة للتطبیق على تعرضــ ــات ضــ ھي التعرضــ

 ي. سنوت للظروف االقتصادیة المستقبلیة، بشكل التعثر). یتم مراجعة المنھجیات والفرضیات المستخدمة ، بما في ذلك أي توقعا
 

 الخسارة في حالة التعثر في السداد
الخسارة في حالة التعثر في السداد ھي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود التعثر في السداد. وتقدر المجموعة ُمعاِمالت الخسارة 

خیة لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة في  في حالة التعثر في السداد استناداً إلى واقع خبراتھا التاری
یتم تقدیر الخسارة في حالة التعثر في السداد باستخدام   ، استناداّ على المعلومات التاریخیة باستخدام عوامل داخلیة وخارجیة.السداد 

 العوامل التالیة:
 

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

 
یتم تعریفھ كنسبة قیمة التصفیة إلى القیمة السوقیة للضمان ذي العالقة وقت التعثر، والذي من شأنھ أیضا احتساب   معدل االسترداد: 

 للجزء غیر المضمون من التعرض.   معدل االسترداد من المطالبة العامة على موجودات الفرد 
 

  على ممارسات السوق. بناءً  ،الخسارة في حالة التعثر في السداد تقدیرات  البنكفي حال عدم توفر بیانات االسترداد، یستخدم 
 

عندما تفتقر  قیمة الوقت. ب یعرف بأنھ تكلفة الفرصة البدیلة لقیمة االسترداد التي ال یتم تحققھا في یوم التعثر، معدلة  معدل الخصم:
المجموعة للخبرة الداخلیة المناسبة من حیث الخسارة أو االسترداد، یتم استخدام اجتھادات الخبراء للقیاس باستخدام معاییر السوق 

   كمدخالت. 
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 قیمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد 
تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد. تشتق المجموعة قیمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد من التعرضات  

على المبلغ الحالي، والمسموح بھا بموجب العقد، بما في ذلك اإلطفاء.  قیمة التعرض   الحالیة لألطراف المقابلة، والتغییرات المحتملة
المالي ھي إجمالي القیمة الدفتریة. بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالیة، فإن قیمة    للموجود عند حدوث التعثر في السداد  

مبالغ المستقبلیة المحتملة التي یمكن سحبھا بموجب العقد، والتي یتم  التعرض للتعثر في السداد تشمل المبلغ المسحوب، باإلضافة لل
 التاریخي، والتقدیرات المستقبلیة.  الرصد تقدیرھا بناء على 

 
 الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة

تحدث الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان عندما تكون ھناك زیادة جوھریة في مخاطر التعثر في السداد التي تحدث على مدى 
ونقاط  القواعد العمر المتوقع لألداة المالیة. عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، فإن ذلك یتضمن القیام باالجتھادات لتحدید 

اإلطالق لتحدید ما إذا كان ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي للتسھیالت االئتمانیة، مما سیؤدي النتقال 
 ".2" إلى "المرحلة 1األصول المالیة من "المرحلة 

 
الحتساب المبدئي عند تقدیر الخسائر االئتمانیة عند تحدید ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد للعقد المالي قد زادت كثیراً منذ ا

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

 المعلومات التطلعیة. 
 

قد ارتفعت كثیراً منذ االحتساب المبدئي تختلف على مستوى المحفظة، وتشمل إن معاییر تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة 
یتم تحدید    تصنیف المخاطر. عوامل كمیة  ونوعیة، بما في ذلك عدد أیام االستحقاق، ووضع إعادة الھیكلة، والترحیل النسبي في

عن السداد بشكل  التعثرمخاطر الزیادة  تؤدي إلى تدھور درجة مخاطر االئتمان انبحیث  معیاریتھا،ودرجات مخاطر االئتمان 
أصغر من الفرق بین   2و  1عن السداد بین درجتي مخاطر االئتمان التعثر على سبیل المثال ، یكون الفرق في مخاطر  .كبیر

 . 5و  4درجات مخاطر االئتمان 
  

تستمر المجموعة في تقییم المقترضین للمؤشرات األخرى الحتماالت التعثر في الدفع، مع أخذ السبب الرئیسي ألي مصاعب مالیة 
 )، أو لفترة أطول.19  – باالعتبار، وما إذا كان من المرجح أن یكون ھذا السبب مؤقتاً  نتیجة لجائحة كورونا (كوفید 

 
ً لتعلیمات مصرف البحرین المركزي، قامت المجموعة بتأجیل أقساط تمویل العمالء المؤھلین/المتضررین،  سنل الخال ة، ووفقا

أمور التدفقات    لمعالجةالمقترضین  على    للتخفیض  كسیولة قصیرة األجل  على نطاق السوق  ة أشھر. تعتبر ھذه التأجیالتعشرلفترة  
الدفع ھذه لن تؤدي تلقائیاً لزیادة  فتراتالنقدیة، ولیست بالضرورة مؤشراً على تدھور مخاطر االئتمان. تعتقد المجموعة أن تمدید 

مخاطر االئتمان بصورة جوھریة، وترحیل المرحلة ألغراض احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، حیث أن الغرض من تقدیمھا  
) على استئناف المدفوعات المنتظمة. في ھذه المرحلة، ال  19 –المقترضین المتضررین من جائحة كورونا (كوفید  ھو مساعدة

یوجد معلومات كافیة تمكن المجموعة من التفریق بشكل فردي بین قیود السیولة قصیرة األجل للمقترضین، والتغییر في مخاطر  
مجموعة بإجراء تقییمات على أساس المخاطر على المحفظة المتأثرة لتحدید مجموعة ومع ذلك ، فقد قامت ال االئتمان لمدى الحیاة.

اإلدارة على مخرجات النموذج إذا كانت متسقة   تغطیات من النتائج المحتملة لعملیة تحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة. یتم تطبیق 
 مع ھدف تحدید زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان.

 
 المعاد التفاوض بشأنھا  ةالموجودات المالی

یجوز تعدیل الشروط التعاقدیة للتمویل لعدد من األسباب، منھا تغیر ظروف السوق، وعوامل أخرى لیست ذات صلة بالتدھور  
، فإن تحدید ما إذا األصلالمالي، والذي ال ینتج عنھ إلغاء احتساب  األصلاالئتماني الحالي أو المحتمل للعمیل. عند تعدیل شروط 

احتماالت حدوث التعثر عن السداد المتبقیة لمدى  قد زادت بصورة جوھریة یعكس المقارنة بین صللألكانت المخاطر االئتمانیة 
الحیاة كما في تاریخ بیان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة، واحتماالت حدوث التعثر عن السداد المتبقیة لمدى الحیاة بناء  

 .اقدیة األصلیةعلى المعلومات عند االحتساب المبدئي والشروط التع
تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول القروض مع العمالء الذین یمرون بمصاعب مالیة لزیادة فرص التحصیل والحد من مخاطر  
التعثر في السداد. وقد یشمل ھذا تمدید ترتیبات السداد وتوثیق اتفاقیة الشروط الجدیدة  لتقدیم التمویل. تقوم اإلدارة بمراجعة  

 لمعاد التفاوض بشأنھا باستمرار للتأكد من استیفاء جمیع المعاییر، وضمان أن الدفعات المستقبلیة من المرجح أن تحدث.   التسھیالت ا
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. الحسابات المتعثرة أو 2تصنیفھا ضمن المرحلة  الحسابات المنتجة قبل إعادة الھیكلة ولكن تم ھیكلتھا نتیجة الصعوبات المالیة یتم  
التي تستوفي أي من المعاییر لتصنیفھا كمتعثرة (قبل إعادة الھیكلة)، فإنھ یتم تصنیف ھذه الحسابات المعاد ھیكلتھا ضمن المرحلة 

3. 
 

مصرف البحرین المركزي ال یؤدي  ل  19  -كوفید  بـالمتعلقة    األجراءات المیسروالسداد بسبب    فترة تأجیلتعتقد المجموعة أن تمدید  
 وترحیل المرحلة ألغراض حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة.  لزیادة مخاطر األئتمانتلقائیًا 
 

 االنتقال العكسي
ھو ذو طبیعة متناظرة، بحیث یمكن للتعرضات ان تنتقل من مقیاس  30معیار المحاسبة المالي رقم ب الموجود  نموذج التدریج

).  1)، إلى مقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً (المرحلة 3و2الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة (المرحلة 
ما توقفت مؤشرات الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان. وبمجرد توقف ومع ذلك، فإن الحركة بین المراحل لیست فوریة متى 

، والتي ال یمكن أن تكون تلقائیة أو فوریة. بعض  2أو المرحلة  1ھذه المؤشرات، یجب معایرة الحركة العكسیة إلى المرحلة 
سداد، یتم اخذھا باالعتبار لترحیل العمالء ، ومؤشرات الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان، وسجل الاالنتظارالمعاییر، مثل فترة  

 .    1أو المرحلة  2من المرحلة 
 

 عامل تحویل االئتمانم
أي تغییرات غیر متوقعة في التعرض بعد تاریخ التقییم، بما في ذلك باالعتبار یأخذ  تقییم قیمة التعرض للتعثر في السداد إن 

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

وقعة. الجزء غیر المسحوب یشیر إلى زائداً الربح مطروحاً منھ المبالغ المدفوعة مقدماً المت  األساسيیحتسب التعرض القائم كالمبلغ  
الجزء غیر المستغل من حد االئتمان. عامل تحویل االئتمان المطبق على التسھیالت ھو متوسط االستخدام السلوكي على فترة  

  یھما أعلى.أالخمس سنوات الماضیة، أو عامل تحویل االئتمان المستخدم لرأس المال، 
 االئتمان التنظیمي، حسب تعریف مصرف البحرین المركزي. عامل تحویل م البنكیطبق 

 
 خسائر االئتمان المتوقعة

تقلبات أسعار النفط  على التوقعات االقتصادیة لمنطقة الشرق  أثرالناجمة عن جائحة كورونا، و  الغیر مؤكدة االقتصادیة الظروف
  دیسمبر 31األوسط تطلبت من المجموعة تحدیث المدخالت والفرضیات المستخدمة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في 

توقعة كما في ذلك التاریخ، ونظرأ . تم تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة استناداً إلى مجموعة من الظروف االقتصادیة الم2020
لتطور الوضع بسرعة، فقد أخذت المجموعة باالعتبار أثر التقلبات الشدیدة في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة، عند تحدید مدى  

 خطورة واحتمالیة السیناریوھات االقتصادیة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة.  
 

الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بمدخالت النموذج، والترابط بین ھذه المدخالت، ویسلط الضوء على یلخص الجدول التالي االحكام و
 التغییرات الجوھریة خالل السنة الحالیة:

 
 التغیر في التقدیرات المدخالت الرئیسیة للنموذج

احتمال التعثر في السداد عند وقت محدد من الزمن والمحدث باستخدام أحدث  احتمالیة حدوث التعثر في السداد
 سعر النفط. لالتاریخي  الترابطتوقعات لالقتصاد الكلي المتوفرة باستخدام 

،  65قاعدة االنكماش بأساس ل وزنلزیادة الترجیحات االحتماالت المحدثة  نتائج ترجیحات االحتماالت  
 )   60:20:20:  2019دیسمبر  31( 10، محسنة 25مجھدة 

 2019% مقارنة مع دیسمبر 25زیادة في معامل تحویل االئتمان بمعدل  تعرض غیر ممول
 لتعكس التغییر المنحدر في سلوك العمالء  

%،  65% إلى 60زیادة الخسارة بسبب التعثر في السداد غیر المضمونة من  الخسارة في حالة التعثر في السداد
 للتعرضات المضمونة.% 10بنسبة اقتطاعات الضمانات یادة ز
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كما قامت المجموعة بتشدید مخاطر التمویل المتعلقة قطاعات محددة و التي من المتوقع أن تتأثر بشدة بسبب جائحة كورونا          
  . في سیناریوھات ترجحیات األحتمال  أخذھا بعین االعتبار بالنسبة عند احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة) و قد تم  19  –(كوفید  

. تواصل تاریخ إعداد التقاریر المالیةیعكس وضع حساباتھم في  ،فإن مراحل ھذه التعرضات الواردة في الجداول أدناهومع ذلك، 
 –امة لتوفیر الحمایة الكافیة ضد أي تغییرات سلبیة بسبب جائحة كورونا (كوفید المجموعة التقییم الفردي لمخاطر الشركات الھ

19.( 
ً بإجراء تحلیل تاریخي، وتحدید العوامل االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر على مخاطر االئتمان والخسائر   قامت المجموعة سابقا

عملیة. ھذه العوامل االقتصادیة وأثرھا المرتبط باحتمالیة حدوث  االئتمانیة المتوقعة لكل محفظة، مع أخذ رأي أھل الخبرة في ھذه ال
 Loss Given Default”) والخسارة في حالة التعثر في السداد (Probability of Default “PDالتعثر في السداد (

“LGD وقیمة التعرض للتعثر في السداد ،(”(Exposure at Default “EAD”)  .یختلف لكل أداة مالیة 
تحدید أي من متغیرات المعلومات التطلعیة ذات صلة بمحافظ التمویل المعینة، ولتحدید حساسیة العوامل للحركات ل  األحكام   اتخاذ   یتم

عدم  في ھذه المتغیرات التطلعیة. كما ھو الحال مع أي تقدیرات اقتصادیة، تخضع التوقعات واحتماالت الحدوث لدرجات عالیة من  
 الیقین الضمني، وبالتالي فإن النتائج الفعلیة قد تختلف بصورة جوھریة عن ھذه التوقعات.   

أي تغییرات تتم على الخسائر االئتمانیة المتوقعة لتحدید األثر الكلي لجائحة كورونا تخضع لمستویات عالیة من عدم الیقینیة، كون 
والفرضیات ضمن نطاق تأثیر   األحكامعلیھا ھذه التغییرات ھي محدودة. تم اتخاذ  المعلومات التطلعیة المتوفرة حالیاً والتي تستند 

جائحة الكورونا، وتعكس التجربة التاریخیة والعوامل األخرى ذات الصلة ، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا  
قرارات التقدیریة والفرضیات مدى ومدة الوباء، وآثار إجراءات  معقولة في ظل ھذه الظروف. فیما یتعلق بـجائحة الكورونا، تشمل ال

الحكومات والسلطات األخرى، واستجابات الشركات والمستھلكین في مختلف القطاعات، إلى جانب التأثیر المرتبط بذلك على  
طبیعتھا، ونتیجة لذلك، قد تختلف  االقتصاد العالمي. وفقا لذلك، فإن تقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة للمجموعة غیر مؤكدة ب

 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  
 

 ھي كالتالي:   یة ئتمانمخاطر االلالخاضعة ل اإلیداعات لدى المؤسسات المالیةاالئتمان لألرصدة لدى البنوك و ةجود ن أ) إ
 

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

 211,392  -  -  211,392 )4إلى  1جیدة (درجة 
 7,922  -  -  7,922 )7إلى  5مرضیة (درجة 

 )217(  -  -  )217( مخصص الخسائر االئتمانیة  
        
 219,097  -  -  219,097 

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

 216,009  -  -  216,009 )4إلى  1جیدة (درجة 
 )192(  -  -  )192( مخصص الخسائر االئتمانیة  

        
 215,817  -  -  215,817 
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ت التمویلیة وعقود الضمان المالي، تمثل  لتزاماائتمان الموجودات المالیة. بالنسبة لال جودةب) یحدد الجدول التالي معلومات حول 
 المبالغ في الجدول المبالغ الملتزم بھا أو المضمونة.

 
   صكوك الشركات )1
 

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

 16,426  -  -  16,426 )4إلى  1جیدة (درجة 
 )31(  -  -  )31( مخصص الخسائر االئتمانیة  

        
 16,395  -  -  16,395 

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

 18,013  -  3,410  14,603 )4إلى  1جیدة (درجة 
 4,155  -  -  4,155 )7إلى  5مرضیة (درجة 

 (6)  -  (3)  (3) مخصص الخسائر االئتمانیة  
        
 18,755  3,407  -  22,162 

 
 اإلیجار  تمویالتموجودات ذمم مستحقة من و التمویالتموجودات  )2

 
 2020 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانیة:  األولى:المرحلة  
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
إلثني عشر  

 شھراً 
 لیست –الحیاة  

 منخفضة القیمة
 منخفضة –الحیاة  

 القیمة
  

 ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار  ألف دینار 
 بحریني  بحریني  بحریني  بحریني 
        

 1,179,782  14,483  43,207  1,122,092 )4إلى  1جیدة (درجة 
 128,707  29,939  17,486  81,282 )7إلى  5مرضیة (درجة 
 15,354  15,074  280  - )10إلى  8متعثرة (درجة 

االئتمانیة  مخصص الخسائر 
 )13,539( القیمة وانخفاض

 
)5,849( 

 
)20,643( 

 
)40,031( 

        

 1,189,835  55,124  38,853  1,283,812 
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 وذمم مستحقة من موجودات تمویالت اإلیجار (یتبع)  التمویالت)       موجودات 2
 

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

 974,638  1,931  83,893  888,814 )4إلى  1جیدة (درجة 
 108,114  32,036  26,890  49,188 )7إلى  5مرضیة (درجة 
 19,282  19,282  -  - )10إلى  8متعثرة (درجة 

        مخصص الخسائر االئتمانیة وانخفاض
 (26,536)  (12,625)  (7,287)  )6,624( القیمة

        
 931,378  103,496  40,624  1,075,498 

 
 دین  - استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة  )3

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

 8  -  -  8 )4إلى  1جیدة (درجة 
        
 8  -  -  8 

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

 21  -  -  21 )4إلى  1(درجة جیدة 
        
 21  -  -  21 
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 إدارة مخاطر (یتبع) 32
 

 مخاطر االئتمان (یتبع)  32.2
 

 مالیة تحت موجودات أخرى  عقود )4
 

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

 1,162  30  -  1,132 )4إلى  1(درجة جیدة 
 1,159  -  485  674 )7إلى  5مرضیة (درجة 
 7,877  7,877  -  - )10إلى  8متعثرة (درجة 

 )3,764(  )3,602(  )145(  )17( مخصص الخسائر االئتمانیة  
        
 1,789  340  4,305  6,434 

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

 1,396  110  32  1,254 )4إلى  1جیدة (درجة 
 837  38  352  447 )7إلى  5مرضیة (درجة 
 9,036  9,036  -  - )10إلى  8متعثرة (درجة 

 (4,088)  (4,008)  -  (80) مخصص الخسائر االئتمانیة  
        
 1,621  384  5,176  7,181 

 
 التزامات تمویلیة وعقود ضمانات مالیة  )5

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

 91,759  -  1,985  89,774 )4إلى  1جیدة (درجة 
 14,638  -  3,437  11,201 )7إلى  5مرضیة (درجة 
 2,371  2,371  -  - )10إلى  8متعثرة (درجة 

 )783(  )293(  )41(  )449( مخصص الخسائر االئتمانیة  
        
 100,526  5,381  2,078  107,985 
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 إدارة مخاطر (یتبع) 32
 

 مخاطر االئتمان (یتبع)  32.2
 

 (یتبع) )        التزامات تمویلیة وعقود ضمانات مالیة 5
 

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

 84,837  -  3,439  81,398 )4إلى  1جیدة (درجة 
 8,193  305  1,450  6,438 )7إلى  5مرضیة (درجة 
 2,487  2,487  -  - )10إلى  8متعثرة (درجة 

 (455)  (222)  (5)  (228) مخصص الخسائر االئتمانیة  
        
 87,608  4,884  2,570  95,062 

 
 

إن الحد األقصى لمخاطر االئتمان، دون األخذ في االعتبار القیمة العادلة ألي ضمانات واتفاقیات المقاصة التي تتوافق مع مبادئ  
لعمالء المفصح عنھا في ل التزاماتباإلضافة إلى  بیان المركز المالي الموحد الشریعة اإلسالمیة، ھي محددة بالمبالغ المدرجة في 

 الرأسمالیة.   لتزاماتباستثناء اال، 30ایضاح رقم 
 

ألف دینار بحریني). إن   66,940:  2019ألف دینار بحریني (  46,896تم خالل السنة إعادة تفاوض تسھیالت تمویلیة بإجمالي  
 معظم التسھیالت المعاد التفاوض بشأنھا ھي منتجة ومضمونة بالكامل. 

 
 شطب سیاسة ال

إنخفاض في القیمة) بعد التأكد من أن ھذه لخسائر  (بعد خصم أي مخصصات    أوراق مالیةبشطب أي موجودات أو    المجموعةتقوم  
لمعلومات متوفرة كحدوث اغیر قابلة للتحصیل. یتم التوصل إلى ھذا القرار بعد األخذ في اإلعتبار  مالیةالوراق األالموجودات أو 

لتزاماتھ، أو أن المبالغ المحصلة من الضمان غیر  اؤدي إلى عدم مقدرتھ على دفع تغیرات جوھریة للوضع المالي للطرف اآلخر ت
:  2019ألف دینار بحریني ( 3,239بشطب تسھیالت مالیة بمبلغ  جموعةالم تكافیة لسداد كامل مبلغ اإللتزام. خالل السنة، قام

 . القیمة بالكامل  انخفاض  مخصص  لھاكانت ) والتي ألف دینار بحریني 9,620
 

 الضمانات المحتفظ بھا والتعزیزات االئتمانیة األخرى 
یكون الضمان بالدینار    نتقبل المجموعة أنواع الضمانات التالیة، حسب تعریف كتیب إرشادات مصرف البحرین المركزي. یمكن أ

 .  سیاسة مخاطر االئتمانتنفیذ قیمة الضمان طبقاً ل یتم العمالت األجنبیة األخرى، وفي مثل ھذه الحاالت، بالبحریني أو 

 الھامش النقدي •

 مصنفة وغیر مصنفة  –الصكوك طویلة األجل  •

 األسھم المدرجة وغیر المدرجة في المؤشر الرئیسي •

 ادیق االستثماریة صنال يالوحدات ف •

 ما في ذلك العقاراتالموجودات الملموسة األخرى، ب •
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 إدارة مخاطر (یتبع) 32

 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  32.2

 
وتعزیزات ائتمانیة أخرى مقابل بعض تعرضاتھا االئتمانیة. الجدول التالي یبین األنواع الرئیسیة  بضمانات  المجموعةحتفظ ت

 المالیة.حتفظ بھا مقابل أنواع مختلفة من الموجودات للضمانات المُ 
 

 2019  2020  النوع الرئیسي   
 ألف دینار  ألف دینار   للضمان 

 بحریني  بحریني   المحتفظ بھ نوع التعرض االئتماني 
      

 464,824  858,600  نقد، وممتلكات، موجودات تمویالت للشركات
     وآالت، وأسھم  
     وصكوك 
      

 301,792  624,881  نقد، وممتلكات، التجزئةموجودات تمویالت لعمالء 
     واسھم، وصكوك 
      

 
 

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

 الضمانات.  لتحصیل وبیعتقییم الضمان یستثني أي تسویات 
 

 2020  2019 
 ألف دینار   ألف دینار 
 بحریني   بحریني 
    

 262,466  743,349 %50أقل من 
51-70% 268,433  7,690 
71-90% 256,249  320,172 
91-100% 100,457  69,664 

 106,624  114,993 %100أكثر من 
 
 

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

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

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

 
 األنواع المختلفة لمخاطر االئتمان  تعرف كما یلي: 

 مخاطر التعثر  •
 مخاطر البلد •
 مخاطر السداد •
 تكلفة االستبدالمخاطر  •
 ركز ممخاطر الت •
 المخاطر المتبقیة (مثل المخاطر القانونیة، ومخاطر التوثیق، ومخاطر السیولة) •
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 إدارة مخاطر (یتبع) 32

 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  32.2

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

تتضمن تحلیل للمعلومات التاریخیة، قدرت العالقات بین متغیرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة. 
السّكان، ونمو إجمالي    عدد ستخدمة المؤشرات الرئیسیة للبحرین، مثل أسعار النفط، وصافي التمویل، والسیناریوھات االقتصادیة الم

 الناتج المحلي، والمصروفات الحكومیة. 
 

 المخاطر القانونیة والمطالبات   32.3
التي تؤثر على  سلبیة أحكام أو للتنفیذ  قابلة غیر عقود المخاطر القانونیة ھي المخاطر المحتملة الناتجة عن إجراءات قانونیة أو 

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

 
ألف دینار   2,379المرفوعة ضد المجموعة والتي لم یبت فیھا بعد  ، بلغت قیمة القضایا القانونیة2020دیسمبر  31كمـا في 
ألف  دینار بحریني). بناًء على إفادة المستشار القانوني للمجموعة، فإن مجموع المطلوبات المقدرة الناتجة   385:  2019بحریني (

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

 
  إدارة المخاطر التشغیلیة 32.4

استجابة لتفشي جائحة كورونا، كانت ھناك تغییرات مختلفة على نموذج العمل، والتواصل مع العمالء، واكتساب العمالء وتنفیذ 
العقود، وتنفیذ المعامالت مع وبالنیابة عن العمالء. عززت إدارة المجموعة مراقبتھا لتحدید أحداث المخاطر الناتجة من الوضع 

ة إدارة األعمال. قامت إدارة المخاطر التشغیلیة بتعزیز عملیات الرقابة لتحدید المخاطر التشغیلیة في  الحالي، والتغیرات في طریق
 أسلوب العمل المعدل.  

خطة   موقع   منخطة مواصلة األعمال بدقة خالل السنة، حیث قام البنك بتنفیذ إجراءات وتدابیر مثل العمل  قامت المجموعة باختبار  
مواصلة األعمال ومن المنزل. تم تنفیذ ھذه اإلجراءات والتدابیر في الوقت المناسب وبشكل مرِض. تم مراجعة ترتیبات نظام العمل 

 فیف مخاطر أمن المعلومات المرتبطة بھ بصورة دقیقة.      من المنزل بدقة قبل تطبیقھ، لضمان معالجة وتخ 
 

 ، لم یكن لدى المجموعة أي مشاكل جوھریة تتعلق بالمخاطر التشغیلیة. 2020مبر دیس  31كما في 
 

 التمركز 33
عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملین في أنشطة تجاریة متشابھة أو في أنشطة بنفس األقلیم الجغرافي، أو   التمركزیظھـر  

عندما تكون لھا نفس السمات االقتصادیة مما یؤثر على مقدرتھا للوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة في حالة ظھور تغیرات اقتصادیة أو  
كز مؤشراً للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع سیاسیة أو أي حاالت أخرى. یعطى التر

األعمال أو على منطقة جغرافیة معینة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنویع أنشطتھا المالیة لتفادي تركز  
 المخاطر غیر المرغوبة مع العمالء في مناطق أو قطاعات أعمال معینة. 
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 (یتبع)  التمركز 33
 

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

 2020  2019 

 

مطلوبات  موجودات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
  االستثمار

ارتباطات 
والتزامات 

 محتملة 
 

مطلوبات   موجودات 
 وحقوق 

حاملي حسابات 
  االستثمار 

 ارتباطات 
 والتزامات 

 محتملة  

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

  دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
        

        اإلقلیم الجغرافي 
        دول مجلس

 88,895 1,500,645 1,864,096  101,105 1,720,695 2,104,951 التعاون الخلیجي
 5,857 82,865 19,781  6,920 82,175 30,578 العالم العربي 

 25 72,015 69,832  - 105,984 31,482 أوروبا
 740 45,544 24,638  743 44,059 12,194 أسیا

 - 3,631 40,944  - 3,449 61,608 أمریكا الشمالیة
 - 18,029 23,512  - 23,824 20,540 أخرى

        
 2,261,353 1,980,186 108,768  2,042,803 1,722,729 95,517 
 
 2020  2019 

 

 موجودات
  

مطلوبات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
  االستثمار

ارتباطات 
والتزامات 

  محتملة
 

مطلوبات   موجودات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
  االستثمار 

ارتباطات 
والتزامات 

 محتملة 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

  دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
        القطاع الصناعي

 2,977 168,098 424,960  1,015 165,716 513,933 حكومة وقطاع عام 
        بنوك ومؤسسات

 8,136 642,339 516,566  18,510 663,899 535,514 مالیة
 7,535 97,693 345,064  20,257 157,207 360,618 عقاري

 66,834 257,794 299,079  53,487 282,882 268,417 تجاري وصناعي
 - - 1,203  - - - طیران
 5,376 441,606 383,164  7,501 570,893 506,080 أفراد

 4,659 115,199 72,767  7,998 139,589 76,791 أخرى
        
 2,261,353 1,980,186 108,768  2,042,803 1,722,729 95,517 
 
 

 مخاطر السوق  34
المالیة وأسعار صرف العمالت األجنبیة التي قد تؤثر  العقود تنتج مخاطر السوق عن التقلبات في معدالت العوائد العالمیة على 

بصورة غیر مباشرة على قیمة موجودات المجموعة وأسعار األسھم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لقیمة المخاطر التي قد یتم  
الخاصة المطلوبات الموجودات وطر وكذلك لجنة االتدقیق والمخویتم مراقبة مخاطر السوق بشكل منتظم من قبل لجنة قبولھا. 

 .مجموعةبال
 

 مخاطر أسعار األسھم  34.1
تنتج مخاطر أسعار األسھم عن التغیرات في أسعار األسھم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لتعرضات استثمارات البنك. یتم مراقبة  

 مخاطر السوق باستمرار من قبل لجنة االستثمار وإدارة المخاطر للمجموعة. 
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 مخاطر السوق (یتبع) 34
 

 مخاطر أسعار األسھم (یتبع) 34.1
 

إن التأثیر على الدخل (نتیجة للتغیرات في القیم العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة المدرجة بالقیمة العادلة من 
لتغیرات المحتملة الممكنة  لمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة) ھي فقط نتیجة تثواالس الربح أو الخسارةخالل 

 ھم، وھي على النحو التالي: في أسعار األس
 
 2020 
 % انخفاض10  % زیادة10 
التأثیر على  

 صافي الربح
التأثیر على 

 حقوق الملكیة
التأثیر على  

 صافي الربح
التأثیر على 

 حقوق الملكیة
 ألف  

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني 
 ألف 

  دینار بحریني 
     

 - )416(  - 416 مسعرة:
 )125( )9,352(  125 9,352 غیر مسعرة

 
 
 2019 
 % انخفاض 10  % زیادة10 
التأثیر على  

 صافي الربح
التأثیر على حقوق 

 الملكیة
التأثیر على  

 صافي الربح
التأثیر على 

 حقوق الملكیة
 ألف  

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
      

 - (358)  - 358 مسعرة:
 (252) (10,386)  252 10,386 غیر مسعرة

 
 

 مخاطر عائد الربح 34.2
العادلة للموجودات    ة القیم  ى الربحیة المستقبلیة أو عل  ىتنتج مخاطر عائد الربح من احتمال أن تؤثر التغیرات في معدالت الربح عل

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

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

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

 واحدة ھي كالتالي:  
 
 2020 

 
 لتغیر في ا
 المعدل   

 التأثیر على
 صافي الربح  

 في  التغیر 
 المعدل  

 التأثیر على 
 صافي الربح  

 
% 

 
 ألف 

 دینار بحریني
% 

 
 ألف 

 دینار بحریني
     

 )447( )0.10( 447 0.10 دینار بحریني
 242 )0.10( 242 0.10 دوالر أمریكي
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 الربح (یتبع) مخاطر عائد  34.2
 
 2019 

 
 التغیر في

 المعدل  
 التأثیر على

 صافي الربح  
 فيالتغیر 
 المعدل 

 التأثیر على 
 صافي الربح  

 
 % 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 % 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
     

 (311) (0.10) 311 0.10 دینار بحریني
 (341) (0.10) 341 0.10 دوالر أمریكي

 
 

 الربح  إصالح مؤشر معدل
لبنوك أخرى على أساس االبنوك  بإمكانھا إقراض أموال إذا ما كانت  تقدیر على أساسھ  ویتم  مقیاسيمعدل ھو  LIBORمعدل 

، لن یكون یكون نشر  2021لخمس عمالت مختلفة، ولسبع استحقاقات مختلفة. بعد سنة  LIBORغیر مضمون. تم نشر معدل 
ً   LIBORمعدل   . بدالً من ذلك، سیتم LIBORالسلوك المالي، وھي الجھة المنظمة لمعدل  لھیئة  من قبل البنوك، وذلك وفقاً    إلزامیا

ت مختلفة من قبل الجھات التنظیمیة المعنیة. تملك ، وسیتم مراجعة معدل الربح لعماللیوم واحد المضمون التمویل نشر معدل 
لالنتقال إلى  . ال تزال المجموعة بصدد تقییم األثر المحتملLIBORالمجموعة عقود ذات معدالت ربح متغیرة بناء على معدل 

    من المخاطر لمحفظة التمویل الخاصة بھا.  خاليالالمعدل 
 

 مخاطر العملة 34.3
إن مخاطر العملة ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة لتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. لقد قام مجلس اإلدارة 

ي للتأكد من بقائھا ضمن الحدود الموضوعة من قبل  سنوبوضع حدود على المراكز حسب العملة، ویتم مراقبة المراكز على أساس  
 مطلوبات.الو موجوداتالمخاطر ولجنة اللجنة 

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

   .2019و 2020دیسمبر   31في 
 

 : دیسمبر ألدواتھا المالیة كانت كما یلي  31كما في عمالت األجنبیة تعرضات بالتعرضات المجموعة للصافي 
 

 2020  2019 
 طویلة  طویلة  
 (قصیرة)  (قصیرة) 
 بآالف الدنانیر   بآالف الدنانیر 
 البحرینیة   البحرینیة 
    

 4,427  4,051 جنیھ إسترلیني 
 2,115  109 شلنج كیني 

 )2,499(  )10,496( یورو
 294  )3,445( أخرى

 
 

% في أسعار صرف العمالت األجنبیة، عدا 10السیناریوھات المعیاریة التي أخذت باالعتبار تشمل زیادة أو انخفاض بمعدل 
للزیادة أو االنخفاض في  تحلیل لحساسیة المجموعة  اآلتي یمثل عمالت دول مجلس التعاون الخلیجي المرتبطة بالدوالر األمریكي. 

 تة): أسعار صرف العمالت األجنبیة ( بافتراض بقاء جمیع المتغیرات األخرى، وعلى وجھ الخصوص معدالت الربح، تبقى ثاب
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 مخاطر العملة (یتبع) 34.3
 
 2020  2019 
 األثر على الربح التغیر في سعر  األثر على الربح التغیر في سعر 
  صرف العملة   صرف العملة 
 % 2020  % 2019 
 بآالف الدنانیر    بآالف الدنانیر  
 البحرینیة    البحرینیة  
      

 443 10  405 10 جنیھ إسترلیني 
 212 10  11 10 شلنج كیني 

 )250( 10  )1,050( 10 یورو
 29 10  )345( 10 أخرى

 434   )979(  المجموع
 

 مخاطر السیولة 35
استحقاقھا. مخاطر  مخاطر السیولـة ھي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتھا عندما یحین موعد 

السیولة قد تكون بسبب إختالل السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد یؤثر على بعض مصادر التمویل. وللحد من ھذه المخاطر،  
قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار واإلبقاء على رصید النقد وما في حكمھ 

الیة الجاھزة للتداول في السوق. یتم مراقبة مراكز السیولة بصورة مستمرة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات  واألوراق الم
 .الخاصة بالمجموعة للمجموعة ولجنة المخاطر

حسب متطلبات كتیب اإلرشادات الصادر عن مصرف البحرین    مستقرمعدل تغطیة السیولة، وصافي معدل التمویل ال  البنكاحتسب  
%، والمتوسط البسیط لمعدالت  141.56، بلغ معدل تغطیة السیولة على مستوى المجموعة  2020دیسمبر    31كزي. كما في  المر

، بلغ صافي معدل التمویل 2020دیسمبر  31كما في  %.126.41ة األشھر األخیرة یبلغ ثالثللتغطیة السیولة الیومیة الموحدة 
     %.99.96 مستقرال

كورونا على السیولة وملف مخاطر التمویل للنظام المصرفي، وتخضع للمراقبة والتقییم المستمرین. أعلن تتطور آثار جائحة 
مصرف البحرین المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجھة آثار جائحة كورونا، ولتخفیف متطلبات السیولة في القطاع المصرفي،  

، والتي لھا أثر على مخاطر السیولة 2020أشھر ابتداًء من مارس  6وفیما یلي بعض ھذه اإلجراءات الھامة المقدمة لسنة من 
 للمجموعة:

 أشھر للعمالء المؤھلین. 6تأجیل دفع مبلغ األصل واألرباح لفترة  •
 معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤھلة بنسبة صفر بالمئة، والمبلغ حسب تقدیر مصرف البحرین المركزي.  •
 %. 3% إلى 5االحتیاطي النقدي من تخفیض نسبة  •
 %80% إلى 100تخفیض نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر من  •

 
بیان االستحقاق للصكوك السیادیة وصكوك الشركات، واإلیداعات لدى ومن المؤسسات المالیة، وموجودات التمویالت، وموجودات  

ألجل تم عرضھا باستخدام سنة االستحقاق التعاقدیة. بالنسبة لألرصدة األخرى، فإن بیان اإلیجارات التمویلیة، وتمویل المرابحة 
 االستحقاق یستند على التدفقات النقدیة المتوقعة/ ملف سداد الموجودات والمطلوبات ذات العالقة.

تماعاتھا بشكل أكثر تكراراً من اج والخصوم األصولشددت إدارة المجموعة في مراقبتھا للسیولة ومتطلبات التمویل. تعقد لجنة 
أجل إجراء تقییم أكثر دقة لمتطلبات التمویل، بھدف استكشاف خطوط التمویل المتاحة، وتقلیص خطوط التمویل الحالیة متى ما كان 

 األمر ضروریاً، للحفاظ على سیولة كافیة وبتكلفة تمویل معقولة.
الطوارئ الخاصة بالسیولة، وتستمر بمراقبة والتجاوب مع جمیع متطلبات    استجابة لتفشي جائحة كورونا، استعانت المجموعة بخطة

السیولة والتمویل المعروضة. تواصل المجموعة معایرة سیناریوھات فحص اإلجھاد لظروف السوق الحالیة، بغرض تقییم األثر  
 یزال وضع السیولة والتمویل للمجموعة على المجموعة في ظل اإلجھاد الشدید الحالي. كما في تاریخ إعداد التقاریر المالیة، ال

قویاً، وبوضع جید الستیعاب وإدارة آثار ھذا االضطراب. تم اإلفصاح عن مزید من المعلومات حول السیولة التنظیمیة ونسب رأس 
        .من البیانات المالیة الموحدة 19في إیضاح  2020دیسمبر  31المال كما في 
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 2020 

 

 لغایة ثالثة 
 أشھر

أشھر  3من 
 إلى سنة واحدة 

 5إلى  1من 
 سنوات 

 أكثر من
 سنوات 5

 المجموع

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
      

      الموجودات 
      مصرفرصدة لدى البنوك والوأنقد 

 288,266 - - - 288,266 المركزي
 393,108 67,911 268,005 39,157 18,035 صكوك سیادیة

 37,965 - - 5,295 32,670 إیداعات لدى مؤسسات مالیة
 16,395 - 6,136 8,974 1,285 صكوك الشركات

 814,449 110,845 398,566 185,121 119,917 موجودات تمویالت 
 469,363 254,859 154,565 28,646 31,293 إیجارات تمویلیة موجودات 

      استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر
 98,034 98,034 - - - المتاجرة 

 67,586 67,586 - - - استثمارات عقاریة
 2,943 2,943 - - - عقارات قید التطویر

 12,036 12,036 - - - استثمار في شركات زمیلة
 35,237 21,642 1,166 397 12,849 موجودات أخرى

 25,971 25,971 - - - الشھرة
      
 503,498 267,590 828,348 661,827 2,261,353 
      

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
      االستثمار 

 116,883 - 302 57,298 59,283 إیداعات من مؤسسات مالیة
 363,970 - - - 363,970 حسابات جاریة للعمالء

 221,671 15,247 2,211 66,752 137,461 ألجل  ةتمویل مرابح
 52,282 6,137 4,673 68 41,404 مطلوبات أخرى

 1,225,380 353 82,272 407,881 734,904 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار
      
 1,337,022 531,999 89,458 21,707 1,980,186 
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 2019 

 

 لغایة ثالثة  
 أشھر

أشھر  3من 
 إلى سنة واحدة  

 5إلى  1من 
 سنوات 

 أكثر من
 سنوات 5

 المجموع

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
      

      الموجودات

      مصرفرصدة لدى البنوك والوأنقد 
 219,456 - - - 219,456 المركزي

 345,305 154,336 165,233 20,574 5,162 صكوك سیادیة
 114,803 - - 1,269 113,534 إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 22,162 - 7,287 3,982 10,893 صكوك الشركات
 685,756 101,689 337,739 192,604 53,724 موجودات تمویالت 

 389,742 209,990 119,062 19,545 41,145 موجودات إیجارات تمویلیة 
      استثمارات محتفظ بھا لغرض غیر

 108,991 - 108,991 - - المتاجرة 
 72,774 - 72,774 - - استثمارات عقاریة

 2,943 - 2,943 - - عقارات قید التطویر
 10,640 - 10,640 - - استثمار في شركات زمیلة

 44,260 26,718 1,562 2,480 13,500 موجودات أخرى
 25,971 25,971 - - - الشھرة

      
 457,414 240,454 826,231 518,704 2,042,803 
      

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
      االستثمار 

 211,459 - - 64,304 147,155 إیداعات من مؤسسات مالیة
 289,456 - - - 289,456 للعمالءحسابات جاریة 

 145,590 15,247 33,842 43,886 52,615 ألجل  ةتمویل مرابح
 41,481 5,726 9,805 15,014 10,936 مطلوبات أخرى

 1,034,743 - 86,082 414,460 534,201 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار
      
 1,034,363 537,664 129,729 20,973 1,722,729 
 
 
    



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

 2020دیسمبر  31
 

72 

 مخاطر السیولة (یتبع) 35
 

    للســـداد غیر المخصـــومة كما فيللمجموعة بناًء على االلتزامات التعاقدیة یلخص الجدول أدناه بیان اســـتحقاق المطلوبات المالیة 
 : 2019 و 2020دیسمبر  31

 
 2020 

 
 عند

  الطلب
 لغایة ثالثة 

 أشھر
  

أشھر  3من 
 إلى سنة واحدة

  

 5إلى  1من 
 سنوات

  

 5أكثر من 
 سنوات 

  

 المجموع

 
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني
 ألف 

 دینار بحریني

المطلوبات وحقوق 
 حاملي حسابات االستثمار 

 وارتباطات والتزامات
       محتملة

       إیداعات من مؤسسات
 118,046 - 327 58,207 59,512 - مالیة

 363,970 - - - - 363,970  یة للعمالءرجاحسابات 
       حقوق حاملي حسابات

 1,241,847 428 88,801 416,664 489,823 246,131 االستثمار 
 226,802 15,761 3,733 68,223 139,085 - ألجل ةتمویل مرابح

       ارتباطات والتزامات 
 111,779 21,201 18,003 45,616 26,959 - محتملة

 29,318 - - - 16,965 12,353 مطلوبات مالیة أخرى
       
 622,454 732,344 588,710 110,864 37,390 2,091,762 

 
 
 2019 

 
 عند

  الطلب 
 لغایة ثالثة  

 أشھر 
  

أشھر إلى   3من 
 سنة واحدة

  

  5إلى  1من 
 سنوات 

  

  5أكثر من 
 سنوات  

  

 المجموع 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف 

 دینار بحریني 
       

 المطلوبات وحقوق حاملي 
 حسابات االستثمار 

 وارتباطات والتزامات محتملة 
       

       إیداعات من مؤسسات
 213,579 - - 65,850 147,729 - مالیة 

 289,456 - - - - 289,456  جاریة للعمالءحسابات 
 150,515 16,103 36,409 44,983 53,020 - ألجل  ةتمویل مرابح 

       حقوق حاملي حسابات
 1,050,201 - 92,047 422,962 432,716 102,476 االستثمار 

       ارتباطات والتزامات 
 97,501 13 6,928 41,414 49,146 -  محتملة

 16,982 - - - - 16,982 مطلوبات مالیة أخرى 
       
 408,914 682,611 575,209 135,384 16,116 1,818,234 
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 معلومات قطاعات األعمال 36
 

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

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

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

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

إلسالمیة، وخدمات المتاجرة أساساً بتقدیم خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشریعة ایقوم  - الخزینة 
 والخزینة، متضمنة مرابحات السلع قصیرة األجل.  

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

 استثماریة، وإدارة الصنادیق، وتقدیم استثمارات بدیلة.
 

 
 . تستند رسوم التحویل على المعدل المجمع، الذي یقارب تكلفة األموال.  بمعدالت داخلیة مخصصةتتم المعامالت بین القطاعات 

 
 : دیسمبر 31فیما یلي معلومات قطاعات األعمال للفترة المنتھیة في 

 
 2020 

 
 الخدمات

 المصرفیة 
 المجموع غیر مخصص اإلستثمارات الخزینة

 ألف  
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

 ألف 
 دینار بحریني

      
 57,420 - )5,576( 12,439 50,557 الدخل   صافي 

      
 9,118 - )7,728( 9,477 7,369 نتیجة القطاع  

      
 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 المطلوبات والحقوق حسب القطاع

 
 تم تخصیص الشھرة الناتجة من استحواذ بي إم آي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفیة. 

 
 2019 

 
 الخدمات

 المصرفیة 
 المجموع غیر مخصص اإلستثمارات الخزینة

 ألف  
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

 ألف 
 دینار بحریني 

      
 53,527 - 2,570 13,435 37,522 صافي الدخل  

      
 21,130 - )1,467( 8,847 13,750 نتیجة القطاع  

      
 2,042,803 2,474 201,962 727,260 1,111,107 موجودات القطاع 

      
 2,042,803 320,074 1,256 622,810 1,098,663 المطلوبات والحقوق حسب القطاع

 
 تم تخصیص الشھرة الناتجة من استحواذ بي إم آي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفیة. 
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 ) یتبعمعلومات قطاعات األعمال ( 36
 

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

 في دول مجلس التعاون الخلیجي.
 
 

 موجودات األمانة 37
ألف دینار بحریني). ھذه الموجودات   162,077:  2019ألف دینار بحریني (  158,458بلغت الصنادیق المدارة في نھایة السنة  

باإلضافة لذلك، فإن . بیان المركز المالي الموحد وال یتم إدراجھا في  بمبالغ االكتتاب المبدئیةمحتفظ بھا بصفة األمانة وتقاس 
المعامالت وفقاً للشروط المجموعة ومن خالل الشركات ذات األغراض الخاصة، تعمل كوكیل/أمین نیابة عن بعض العمالء لتسھیل  

 والتعلیمات من العمالء. 
 
 

 ھیئة الرقابة الشرعیة   38
علماء یقومون بمراجعة امتثال البنك للمبادئ العامة للشریعة اإلسالمیة والفتاوى   أربعة تتكون ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك من 

وتوجیھات مصرف البحرین المركزي ذات العالقة   ،الخاصة والتعلیمات واإلرشادات الصادرة من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة
، وأدلة وسیاسات اإلجراءات، والخدمات  التوثیقواعتماد المنتجات وفحص على تتضمن مراجعتھم  بالحوكمة الشرعیة وااللتزام.

، وبالتالي إصدار تقریر سنوي للتأكد من أن أنشطتھا تدار وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیةوالرسوم ذات العالقة المعروضة علیھا، 
 عن التزام البنك، بعد مراجعة البیانات المالیة. 

 
 

 اإلیرادات والمصروفات المخالفة للشریعة اإلسالمیة 39
ألف دینار  399: 2019ألف دینار بحریني ( 209الل السنة، استلمت المجموعة إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة بإجمالي خ

بحریني). تتضمن ھذه على دخل مكتسب من االستثمارات والتمویالت التقلیدیة نتیجة استحواذ بي إم أي و البنك البحریني السعودي،  
وغرامات مالیة محتسبة على عمالء ودخل من أرصدة الحسابات الجاریة المحتفظ بھا في البنوك المراسلة. وتم تخصیص ھذه 

 لخیریة بعد خصم مصروفات االسترداد من ھذه األموال.األموال للمساھمات ا
  
 

 الواجبات االجتماعیة 40
أدت المجموعة خالل السنة واجباتھا االجتماعیة وذلك من خالل نفقات صندوق الزكاة والصدقات لألفراد والمؤسسات المستخدمة  

ألف دینار   395: 2019ألف دینار بحریني ( 920ألغراض التبرعات الخیریة. خالل السنة دفعت المجموعة مبلغ وقدره 
 ألف دینار بحریني) تم دفعھا من مجمع إیرادات مخالفة للشریعة.  204: 2019ألف دینار بحریني ( 745بحریني)، منھا  

 
 

 الزكاة  41
تعدیل النظام األساسي   تم، 2009نوفمبر  12وفقاً لقرار المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة الذي عقد بتاریخ 

للبنك إلبالغ المساھمین عن التزاماتھم بدفع الزكاة على صافي الدخل وصافي القیمة. وبالتالي، لم یتم احتساب الزكاة في بیان الدخل 
والتي تم تحدیدھا من قبل ھیئة الرقابة  2020الزكاة مستحقة الدفع من قبل المساھمین لسنة  مجموع  الموحد كمصروف. بلغ

)، تم احتساب الزكاة 9بموجب معیار المحاسبة المالي رقم (  فلس) للسھم.  2.3: بواقع  2019( فلس  2.3بواقع    مجموعةشرعیة للال
ألف دینار    194,116:  2019ألف دینار بحریني (  187,369% من قاعدة الزكاة بمبلغ  2.32  نسبة ب  2020  فيالمستحقة للسنة  

 بحریني)، والتي تم تحدیدھا باستخدام طریقة صافي األموال المستثمرة. 
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 تراتبیة القیمة العادلة     42

 
 ؛:  أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة1المستوى 

 
 ؛ القیمة العادلة المسجلة القابلة للرصد بصورة مباشرة أو غیر مباشرة : تقنیات أخرى یكون للمدخالت أثر جوھري على  2المستوى  

 
 : تقنیات تستخدم المدخالت التي لھا اثر جوھري على القیمة العادلة لیست مستندة على معلومات السوق القابلة للرصد. 3المستوى 

 
 األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة  

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

  
 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2020دیسمبر  31

 ألف دینار  دینارألف   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 من خالل الربح أو الخسارة

        بالقیمة العادلةموجودات مالیة 
 350  350  -  - من خالل حقوق الملكیة

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

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  (معدلة) 2019دیسمبر  31
 ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار  
 بحریني   بحریني   بحریني   بحریني  
        

 345,305  -   144,354  200,951 صكوك سیادیة
 22,162  11,320  -   10,842 صكوك الشركات

        موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
 107,438  97,380  6,480  3,578 من خالل الربح أو الخسارة

        موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 1,553  1,553  -  - من خالل حقوق الملكیة

 215,371  150,834  110,253  476,458 
 
 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  (معدلة) 2019ینایر  1
 ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار   ألف دینار  
 بحریني   بحریني   بحریني   بحریني  
        

 355,026  -   -   355,026 صكوك سیادیة
 9,459  -   -   9,459 صكوك الشركات

 364,485  -  -  364,485 
 

أسواق نشطة أو  فيلتغیرات أوضاع السوق لبعض استثمارات األوراق المالیة، لم تعد األسعار المدرجة  ونتیجةخالل السنة، 
  معلومات  ھناك كانت ذلك، من بالرغم. القیاس تاریخ من  بالقربكمیات التداول الكافیة، متاحة لھذه األوراق المالیة كما في  أو 

مالیة،  للرصد. وبالتالي، فإن ھذه األوراق ال  القابلة  السوق  مدخالت  إلى  استناداً   المالیة  األوراق  لھذه  العادلة  القیمة  لقیاس  متاحة  كافیة
 .  العادلة القیمة تراتبیة من 2إلى المستوى  1ملیون دینار بحریني، قد تم تحویلھا من المستوى  176التي تبلغ قیمتھا  
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 تراتبیة القیمة العادلة (یتبع)   42
 

أي  تراتبیة القیمة العادلة،من  3تحركات القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة مصنفة ضمن المستوى 
 كما یلي:  باستخدام مدخالت جوھریة غیر قابلة للرصد،

 
 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 98,650  98,933 ینایر 1في 
 )2,008(  )10,434( تغیرات القیمة العادلة

 )294(  )231( ات خالل السنةتسدیدال
 2,585  2,291 السنةإضافات خالل 

    
 98,933  90,559 دیسمبر  31في 

 
 

من تراتبیة القیمة العادلة، أي باستخدام مدخالت جوھریة غیر  3لصكوك مصنفة ضمن المستوى محفظة تحركات القیمة العادلة ل
 قابلة للرصد، كما یلي: 

 
 2020  2019 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 -  11,320 ینایر 1في 
 11,320  13,411 إضافات خالل السنة
 -  )3,426( تغیرات القیمة العادلة

 -  )10,754( استبعادات خالل السنة
    

 11,320  10,551 دیسمبر  31في 
 
 

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.  

ً العادلة المقدرة لألدوات المالیة األخرى  ةالقیمتختلف ن ال یتوقع أ  2020دیسمبر  31ة كما في دفتریھا التجوھریاً عن قیم  اختالفا
 ، نتیجة لطبیعتھا قصیرة األجل.2019دیسمبر  31و
 
 

 نظام حمایة الودائع 43
. یتم تغطیة ودائع المركزي  بنظام حمایة الودائع المؤسس من قبل قوانین مصرف البحرین  المصرفبعض عمالء  یتم تغطیة ودائع  

العمالء المحتفظ بھا من قبل البنك في مملكة البحرین بنظام حمایة الودائع وحقوق حاملي حسابات االستثمار المطلقة الصادرة عن 
ھذا النظام "األشخاص اإلعتیادیین" (األفراد) المؤھلین بحد   . یغطي2010) لسنة  34مصرف البحرین المركزي وفقاً للقرار رقم (

یة من  سنودینار بحریني كما ھو منصوص علیھ وفقاً لمتطلبات مصرف البحرین المركزي. ویتم دفع مساھمة  20,000أقصى 
 قبل البنك على النحو المنصوص علیھ من قبل مصرف البحرین المركزي ضمن ھذا النظام.
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 النسب التنظیمیة  44
 
 ) نسبة تغطیة السیولة1

. تھدف متطلبات نسبة تغطیة السیولة البنكتم تطویر نسبة تغطیة السیولة لتعزیز المرونة قصیرة األجل لمحفظة مخاطر سیولة 
التي یمكن تحویلھا  أصولالسائلة عالیة الجودة غیر المرتبطة، والتي تتكون من  األصوللضمان أن البنك یملك مخزون كافي من 

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

السائلة عالیة الجودة على صافي التدفقات   األصولتحتسب نسبة تغطیة السیولة كنسبة من مخزون  ول الالزمة ألزمة السیولة.الحل
أشھر وفقاً لمتطلبات كتیب إرشادات مصرف البحرین   3النقدیة للخارج. تم احتساب المتوسط الموحد لنسبة تغطیة السیولة لفترة 

 ، كما یلي:    2019دیسمبر  31و 2020دیسمبر   31المركزي، كما في 
 
 
 ةرجحمجموع القیمة الم 
 2019دیسمبر  31  2020دیسمبر  31 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 267,049  195,494 مخزون الموجودات السائلة عالیة الجودة الغیر مرتبطة
 122,135  157,730 صافي التدفقات النقدیة 

 %230.14  %126.41 السیولة %نسبة تغطیة 
    

 %100  %80 مصرف البحرین المركزيقبل الحد األدنـى المطلوب من 
 
 
 كفایة رأس المال)  2

إن الھدف الرئیسي لسیاسات إدارة رأس مال المجموعة ھو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجیة المفروضة لرأس المال 
من أجل دعم أعمالھا وزیادة الحد األقصى للقیمة للمساھمین.  وبأن المجموعة تحتفظ بدرجات ائتمانیة قویة ونسبة رأسمال عالیة 

كفایة رأس المال لكل شركة من شركات المجموعة بشكل منفصل وبصورة فردیة. ال توجد لدى المجموعة أیة قیود كما یتم إدارة 
جوھریة على قدرتھا للحصول على أو استخدام موجوداتھا وتسویة التزاماتھا باستثناء القیود التي قد تنتج عن األطر الرقابیة من 

 فیھا. خالل الشركات التابعة المصرفیة التي تعمل  
 

من أجل الحفاظ على أو تعدیل ھیكلة رأس المال، یمكن للمجموعة تعدیل مبالغ أرباح األسھم المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم  
 حقوق ملكیة. لم یتم عمل تغییرات في األھداف والسیاسات والعملیات عن السنوات السابقة.   
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 (یتبع)  النسب التنظیمیة 44

 
 )  كفایة رأس المال (یتبع) 2
 

على النحو المحدد من قبل مصرف البحرین   3تم احتساب رأس المال التنظیمي والموجودات المرجحة المخاطر وفقاً التفاقیة بازل  
 المركزي. 

 
 كما في 
 2019دیسمبر  31  2020دیسمبر  31 

 
 ألف 

 دینار بحریني 
 ألف  

 دینار بحریني 
    

 291,230  277,655 رأس المال قبل التسویات التنظیمیة -الفئة األولى لرأس المال العادي 
 25,971  25,971 مطروحاً: التسویات التنظیمیة 

 265,259  251,684 رأس المال بعد التسویات التنظیمیة  -الفئة األولى لرأس المال العادي 
 17  26 رأس المال اإلضافي من الفئة األولى
 15,533  35,745 تسویات رأس المال من الفئة الثانیة 

    
 304,421  287,455 رأس المال التنظیمي

    
    التعرضات الموزونة للمخاطر:

 1,329,714  988,982 الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان
 3,108  250 الموجودات الموزونة لمخاطر السوق

 100,785  97,200 للمخاطر التشغیلیة الموجودات الموزونة 
    

 1,433,607  1,086,432 مجموع الموجودات التنظیمیة الموزونة للمخاطر
 1,433,607  1,086,432 مجموع التعرضات المعدلة الموزونة للمخاطر 

    
 %21.23  %26.46 نسبة كفایة رأس المال  

 %18.50  %23.17 نسبة كفایة رأس المال من الفئة األولى
    

 % 12.50  % 12.50 الحد األدنـى المطلوب من مصرف البحرین المركزي
 
 

 ألف دینار بحریني إلى رأس المال من الفئة األولى.    24,768، تم إضافة إجمالي خسارة التعدیل بمبلغ  2020دیسمبر    31كما في  
دیسمبر    31و  2020دیسمبر    31وفقاً لتعلیمات مصرف البحرین المركزي، سیتم اتباع المعالجة المیسرة أعاله للسنتین المنتھیة في  

ا المبلغ بشكل تناسبي من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات المنتھیة في  ، ومن ثم سیتم خصم ھذ 2021
 .2024دیسمبر  31، و2023دیسمبر  31، و2022دیسمبر  31

 
 
 نسبة صافي التمویل المستقر  )3

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

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

التمویل المستقر وفقاً إلرشادات وحدة إدارة مخاطر السیولة الصادرة عن مصرف البحرین المركزي والتي   یتم احتساب نسبة صافي
%.  100. الحد األدنى لنسبة صافي التمویل المستقر وفقاً لمصرف البحرین المركزي ھي  2019أصبحت ساریة المفعول ابتداًء من  

ً لتعمیم مصرف البحرین المرك وتعمیم رقم   2020مارس  17المؤرخ   OG/106/2020زي رقم وبالرغم من ذلك، ووفقا
OG/296/2020  بغرض احتواء 2021% حتى دیسمبر 80، فقد تم تخفیض الحد األدنى إلى 2020أغسطس  26المؤرخ ،

 تداعیات جائحة الكورونا.
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 النسب التنظیمیة (یتبع)  44
 
 (یتبع)  نسبة صافي التمویل المستقر)  3
 
 

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

 قیم غیر مرجحة (قبل تطبیق العوامل ذات العالقة)  ألف دینار بحریني

 

ال یوجد  
 استحقاق محدد

  6أقل من 
 أشھر

 6أكثر من 
أشھر وأقل من  

 سنة واحدة  

أكثر من سنة 
 واحدة 

مجموع القیمة 
 الموزونة 

      البند 
      التمویل المستقر المتاح 

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

      ودائع األفراد، وودائع العمالء من  
      الشركات الصغیرة:

 - - - - - ودائع مستقرة
 578,006 66,951 125,503 442,336 - ودائع أقل استقراراً 
      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 مجموع التمویل المستقر المتاح
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 (یتبع)  النسب التنظیمیة 44
 
 (یتبع)  )  نسبة صافي التمویل المستقر3
 

 قیم غیر مرجحة (قبل تطبیق العوامل ذات العالقة)  ألف دینار بحریني

 البند 

ال یوجد  
 استحقاق محدد

  6أقل من 
 أشھر

 6أكثر من 
أشھر وأقل  

من سنة 
   

أكثر من سنة 
 واحدة 

القیمة مجموع 
 الموزونة 

      
      التمویل المستقر المطلوب 

      مجموع صافي التمویل المستقر 
 17,604 - - - - لموجودات السیولة عالیة الجودة 

      ودائع محتفظ بھا لدى مؤسسات مالیة
 - - - - - أخرى ألغراض تشغیلیة

      تمویالت منتظمة األداء والصكوك/ 
      األوراق المالیة: 

      تمویالت منتظمة األداء للمؤسسات
      المالیة حسب الموجودات السیولة

 - - - - - 1من المستوى عالیة الجودة 
      تمویالت منتظمة األداء للمؤسسات

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

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

للعمالء من األفراد والشركات 
 ال

     
والتمویالت للجھات السیادیة، 

ا  ال
     

 775,213 740,303 133,368 225,592 - المركزیة ومنشآت القطاع العام، منھا:
      أقل من أو یساوي وزن مخاطرذات 
      % وفقاً إلرشادات نسبة كفایة 35

      رأس المال الصادرة عن مصرف
 108,958 167,627 - - - البحرین المركزي

 85,388 131,367 - - - رھونات سكنیة منتظمة األداء، منھا:
      أقل من أو یساوي وزن مخاطرذات 
      % وفقاً إلرشادات نسبة 35

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

      األوراق المالیة/الصكوك غیر
      وغیر المؤھلة كموجوداتالمتخلفة 

      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 المتضمنة في الفئات أعاله
      المیزانیة البنود غیر المتضمنة في 

 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 (%)

 
 
 



 البحرین ش.م.ب.-مصرف السالم
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

 2020دیسمبر  31
 

81 

 (یتبع)  النسب التنظیمیة 44
 
 (یتبع)  نسبة صافي التمویل المستقر)  3
 

 كما یلي:  2019دیسمبر  31نسبة صافي التمویل المستقر (كنسبة مئویة) كما في  تم احتساب 
 

 قیم غیر مرجحة (قبل تطبیق العوامل ذات العالقة) ألف دینار بحریني

 

ال یوجد 
 استحقاق محدد

 6أقل من 
 أشھر

 6أكثر من 
أشھر وأقل من 

 سنة واحدة 

أكثر من سنة 
 واحدة

مجموع القیمة 
 الموزونة

      البند 
      التمویل المستقر المتاح

      رأس المال:
 330,234 38,995 - - 291,239 رأس المال التنظیمي

      ودائع األفراد، وودائع العمالء من 
      الشركات الصغیرة:
 501,444 59,104 107,506 383,983 - ودائع أقل استقراراً 
      تمویالت بالجملة:

 405,825 96,385 138,161 872,778 - تمویالت بالجملة أخرى
      مطلوبات أخرى:

      جمیع المطلوبات األخرى غیر 
 - - - 44,451 - في الفئات أعاله المتضمنة

 1,237,503 194,484 245,667 1,301,212 291,239 مجموع التمویل المستقر المتاح
 

      التمویل المستقر المطلوب
      تمویالت منتظمة األداء للمؤسسات

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

أل   
     

 40,650 5,918 3,161 221,009 - للمؤسسات المالیة
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 (یتبع)  النسب التنظیمیة 44
 
 (یتبع)  نسبة صافي التمویل المستقر)  3
 

 قیم غیر مرجحة (قبل تطبیق العوامل ذات العالقة) ألف دینار بحریني

 البند 

ال یوجد 
 استحقاق محدد

 6أقل من 
 أشھر

 6أكثر من 
أشھر وأقل من 

 سنة واحدة 

أكثر من سنة 
 واحدة

مجموع القیمة 
 الموزونة

      
      األداء للعمالء منتمویالت منتظمة 

      الشركات غیر المالیة، والتمویالت
للعمالء من األفراد والشركات 

 ال
     

والتمویالت للجھات السیادیة، 
ا  ال

     
 732,316 714,111 134,751 177,553 - المركزیة ومنشآت القطاع العام، منھا:

      أقل من أو یساويمخاطر ذات وزن 
      % وفقاً إلرشادات نسبة كفایة 35

      رأس المال الصادرة عن مصرف
 100,197 154,150 - - - البحرین المركزي

 5,398 8,305 - - - رھونات سكنیة منتظمة األداء، منھا:
      أقل من أو یساوي وزن مخاطرذات 
      % وفقاً إلرشادات نسبة 35

      كفایة رأس المال الصادرة
 5,398 8,305 - - - عن مصرف البحرین المركزي

      األوراق المالیة/الصكوك غیر
      المتخلفة وغیر المؤھلة كموجودات

      سیولة عالیة الجودة، شاملة 
 3,337 942 - 5,073 - األسھم المتداولة في البورصة

      موجودات أخرى:
      جمیع الموجودات األخرى غیر

 369,124 80,342 - 9,282 284,141 في الفئات أعاله المتضمنة
      البنود غیر المتضمنة في المیزانیة 

 5,024 - - 100,483 - العمومیة

 1,152,512 808,676 137,912 508,327 284,141 مجموع التمویل المستقر المطلوب
 %105.8 - - - - نسبة صافي التمویل المستقر (%)

 
 

 أرقام المقارنة  45
، وتعدیلھا عند تطبیق معیار  تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع العرض المطبق في السنة الحالیة

. إن إعادة التصنیفات ھذه لم تؤثر على صافي  )2.6) (أنظر إیضاح 33) ومعیار المحاسبة المالي رقم (31المحاسبة المالي رقم (
 للمجموعة المبینة مسبقاً. الملكیة حقوق مجموع مجموع الموجودات، ومجموع المطلوبات، وو،للسنةالربح 
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 ات المالیة الموحدة )بیان(المعلومات المالیة المرفقة ال تمثل جزءاً من ال
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، والذي یھدف 2020یولیو  14الصادر في   OG/259/2020مع توجیھات مصرف البحرین المركزي حسب التعمیم  تماشیا
)، قدم البنك معلومات إضافیة عن تأثیر ھذه 19-كوفید إلى الحفاظ على الشفافیة، وسط األثار المالیة الحالیة لتفشي جائحة كورونا ( 

 الجائحة على بیاناتھا المالیة ونتائج عملیاتھا. 
 

وتطورھا بسرعة على مستوى العالم.   ) 19-كوفید كورونا (  تفشي جائحة  ، 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، وأسواق 

الوباء، بما في ذلك تطبیق قیود على السفر  االئتمان المتدھورة، ومخاوف السیولة. اتخذت السلطات تدابیر مختلفة الحتواء تفشي 
التابعة الرئیسیة  اوشركاتھ على المجموعة كبیراً كان للوباء، واإلجراءات والسیاسات الناتجة عنھ أثراً  .وتدابیر الحجر الصحي

)، وتجاوباً مع  19-كوفید كورونا ( . تراقب المجموعة عن كثب وضع جائحة الزمیلة وشركاتھا"المجموعة")  تمعة(یشار إلیھا مج
آثارھا، قامت بتفعیل خطة مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى، بغرض إدارة والتعامل مع أي  

       تعطیل لألعمال في عملیاتھا وأدائھا المالي.
 

خفیف متطلبات السیولة في االقتصاد أعلن مصرف البحرین المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجھة آثار جائحة كورونا، ولت
 ومساعدة البنوك على االلتزام بالنسب التنظیمیة، وفیما یلي بعض ھذه اإلجراءات الھامة: 

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

 معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤھلة بنسبة صفر بالمئة. •

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

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

من مارس    2و   1رأسمالیة من خالل إضافة إجمالي خسارة التعدیل ومخصص الخسائر االئتمانیة اإلضافیة للمرحلة    تخفیفات •
.  2021دیسمبر  31و 2020دیسمبر  31سنتین المنتھیتین في لل  ، إلى رأس المال من الفئة األولى2020إلى دیسمبر 

دیسمبر  31وخصم ھذا المبلغ بشكل تناسبي من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات المنتھیة في 
        .2024دیسمبر  31، و2023دیسمبر  31، و2022

 
 یة على المجموعة:التدابیر واإلجراءات المذكورة أعاله أدت لآلثار التال

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

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

أشھر یشمل شرطاً لتعلیق الحد األدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات   6إن إجراء تأجیل أقساط القروض لفترة  •
، مما أدى النخفاض  العالقة  ذات  والرسوم  المعامالت  حجم  النخفاض  كورونا  جائحة  أدت  فقد   لذلك،  باإلضافة االئتمان المستحقة.  

 جوھري في دخل الرسوم للمجموعة.

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

الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمویل الذي ال یتحمل فائدة المستلم من الحكومة/الجھات التنظیمیة، استجابة إلجراءات  
ً   ،قد تم احتسابھا مباشرة في حقوق ملكیة المجموعةوالدعم لمواجھة جائحة كورونا،    .  المركزي   نالبحری  مصرف   لتعلیمات   وفقا

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

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

مقارنة بنفس   %19بنسبة  كبرأ، كان معدل نمو حجوزات الموجودات التمویلیة 2020 مبردیس  31المنتھیة في  السنةخالل  •
الوضع االقتصادي الصعب أدى بالمجموعة الحتساب خسائر ائتمانیة متوقعة   فإن لذلك، باإلضافةالفترة من السنة السابقة. 

انخفاض إنفاق المستھلكین الناتج عن التباطؤ االقتصادي، أدى لزیادة األرصدة  .2020 سنةإضافیة على تعرضاتھا خالل  
 .جموعةعند الطلب التي تحتفظ بھا الم

  في  كما ب كفایة رأس المال، وتغطیة السیولة، وصافي التمویل المستقر. تستمر المجموعة بالوفاء بالمتطلبات التنظیمیة لنس •
% 26.46كفایة رأس المال، وتغطیة السیولة، وصافي التمویل المستقر ثابتة عند  ل  الموحدة  النسب  كانت،  2020  مبردیس  31

 .التوالي على% 99.96و% 141.56و
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التمویالت الساریة في  لدفع أقساط  حزمة تأجیالت إضافیة (التأجیل الثاني و الثالث)مصرف البحرین المركزي الحقاً عن  علنأ
لم   وبالتالي  األرباح، باحتساب للمصرف سمحت التأجیالت ھذه. أشھر 6 لفترة 2021 وینایر أشھر، 4لفترة  2020سبتمبر  30

    ینتج عنھا أي خسائر تعدیل إضافیة للمجموعة.
لمجاالت التأثیر المذكورة أعاله، ونتیجة للوضع االقتصادي العام، فقد تم تأجیل بعض مبادرات العمل االستراتیجیة   باإلضافة 

عام، فقد حقق   ومبادرات االستثمارات لحین وجود مزید من الوضوح حول مؤشرات التعافي وأثرھا على بیئة العمل. بشكل
 دینار بحریني، وھو أقل من صافي ربح فترة المقارنة للسنة السابقة والبالغ  ملیون 9.12المصرف خالل الفترة صافي ربح یبلغ 

 %. 57دینار بحریني، مسجالً انخفاضاً بنسبة  ملیون 21.13
 

 فیما یلي ملخص لآلثار االقتصادیة المذكورة أعاله:
 

 المجموعة على األثر صافي 
 الموحد الملكیة حقوق الموحد المالي المركز الموحد  الدخل ألف دینار بحریني

    
 )24,768( - - التعدیل خسارة
 - 24,768 24,768 التعدیل  خسارة إطفاء
 - - )282( أقل ائتمان بطاقات رسوم

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

 - 172,143 - النقدي االحتیاطي في االنخفاض متوسط
 - - )371( مجھدة سیولة

 - )6,630( )6,630( 19 -كوفید االئتمانیة المتوقعة المنسوبة لـ الخسائر

 
ً   للتحدید   قابالً   األثر   فیھا   كان  التي  البنود   أو  المجاالت  فقط  تشمل  أعاله  الجدول  في  الواردة  المعلومات  الواردة  المبالغ  بعض.  وجوھریا

المالیة   ت بیاناال  في   المعلنة  المبالغ  مع  بالضرورة  تتطابق  ال  قد   وبالتالي  إضافیة،   تكلفة  قیاس   أو  للدخل،  إفتراضیة  خسارة  تشمل  أعاله
 . 2020 مبردیس 31المنتھیة في  للسنة الموحدة

مؤشر على نتائج السنة بأكملھا، أو االعتماد علیھا ألي أغراض  ینبغي اعتبار المعلومات  الواردة في ھذا اإلفصاح اإلضافي ك ال
 تاریخي أعاله ھو كما ف  التقییم) الذي ال یزال یتطور، فإن 19 –نظراً للشكوك المحیطة بوضع جائحة كورونا (كوفید  أخرى.
وتأخذ باالعتبار فقط المجاالت الجوھریة لألثر. قد تتغیر الظروف، مما یؤدي بھذه المعلومات ألن تصبح  ،المعلومات ھذه إعداد 

ً شامالً وكامالً ألثر جائحة كورونا (كوفید  .قدیمة وغیر نافعة ) على  19 –باإلضافة لذلك، فإن ھذه المعلومات ال تمثل تقییما
 .قبل المدقق الخارجيمن  للتدقیقالمجموعة. لم تخضع ھذه المعلومات 
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	لا تقوم المجموعة بتخصيص الأصول المتعثرة لصندوق حاملي حسابات الاستثمار. يتم تخصيص جميع مخصصات انخفاض القيمة في حقوق ملكية المساهمين. كما لا يتم تخصيص الاستردادات من الأصول المالية المتعثرة إلى حاملي حسابات الاستثمار. يتم توزيع الأرباح المكتسبة من سلة ا...
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	خلال السنة، ووفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي، قامت المجموعة بتأجيل أقساط تمويل العملاء المؤهلين/المتضررين، لفترة عشرة أشهر. تعتبر هذه التأجيلات على نطاق السوق كسيولة قصيرة الأجل للتخفيض على المقترضين لمعالجة أمور التدفقات النقدية، وليست بالضرورة م...
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	قامت المجموعة باختبار خطة مواصلة الأعمال بدقة خلال السنة، حيث قام البنك بتنفيذ إجراءات وتدابير مثل العمل من موقع خطة مواصلة الأعمال ومن المنزل. تم تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير في الوقت المناسب وبشكل مرضِ. تم مراجعة ترتيبات نظام العمل من المنزل بدقة ق...
	كما في 31 ديسمبر 2020، لم يكن لدى المجموعة أي مشاكل جوهرية تتعلق بالمخاطر التشغيلية.
	تتطور آثار جائحة كورونا على السيولة وملف مخاطر التمويل للنظام المصرفي، وتخضع للمراقبة والتقييم المستمرين. أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجهة آثار جائحة كورونا، ولتخفيف متطلبات السيولة في القطاع المصرفي، وفيما يلي بعض هذه الإجراءات اله...
	 تأجيل دفع مبلغ الأصل والأرباح لفترة 6 أشهر للعملاء المؤهلين.
	 معاملات إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة، والمبلغ حسب تقدير مصرف البحرين المركزي.
	 تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي من 5% إلى 3%.
	 تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من 100% إلى 80%
	استجابة لتفشي جائحة كورونا، استعانت المجموعة بخطة الطوارئ الخاصة بالسيولة، وتستمر بمراقبة والتجاوب مع جميع متطلبات السيولة والتمويل المعروضة. تواصل المجموعة معايرة سيناريوهات فحص الإجهاد لظروف السوق الحالية، بغرض تقييم الأثر على المجموعة في ظل الإجهاد...
	1) نسبة تغطية السيولة
	كما في 31 ديسمبر 2020، تم إضافة إجمالي خسارة التعديل بمبلغ 24,768 ألف دينار بحريني إلى رأس المال من الفئة الأولى.
	وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي، سيتم اتباع المعالجة الميسرة أعلاه للسنتين المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021، ومن ثم سيتم خصم هذا المبلغ بشكل تناسبي من رأس المال من الفئة الأولى على أساس سنوي للثلاث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2022، و31 د...
	الهدف من نسبة صافي التمويل المستقر هو تعزيز مرونة محافظ مخاطر السيولة للبنوك، وتحفيز قطاع مصرفي أكثر مرونة على مدى أفق زمني أطول. تحد نسبة صافي التمويل المستقر من كثرة الاعتماد على التمويل بالجملة قصير الأجل، وتشجع تقييماً أفضل لمخاطر التمويل عبر جميع...



