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  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
 )مراجعة(  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المبالغ بآالف الدنانير البحرينية                        

   المنسوب إلى مساهمي البنك   

    االحتياطيات   

 

 رأس 
 المال

 أسهم
 الخزينة 

 
احتياطي 

عالوة إصدار 
 أسهم

 احتياطي
 قانوني

 أرباح 
 مستبقاة

احتياطي 
القيمة 

 لالستثمارات

احتياطي 
 القيمة 
العادلة 

 للعقارات 

 احتياطي
 تحويل  

عمالت 
 أجنبية  

 مجموع 
 االحتياطيات 

مجموع 
حقوق 
 الملكية

 حصة 
 غير 

 مسيطرة

 مجموع
 حقوق 
ملكية 

 المجموعة 

             

 303.837 607 303.230 91.016 (2.919) 24.075 199 40.304 17.148 12,209 (1.879) 214.093 2018يناير  1الرصيد في 

 5.330 (36) 5.366 5.366 - - - 5.366 - - - - صافي الربح للفترة  

 341 - 341 341 341 - - - - - - - إعادة تحويل عمالت أجنبية

 (14.987) - (14.987) (14.987) - - - (14.987) - - - - أرباح أسهم مدفوعة 

 (225) - (225) - - - - - - - (225) - شراء أسهم خزينة

 6 6 - - - - - - - - - - صافي الحركة في حصة غير مسيطرة

             
 294.302 577 293.725 81.736 (2.578) 24.075 199 30.683 17.148 12,209 (2.104) 214.093 2018مارس  31الرصيد في 

             

 324.899 1.534 323.365 110.918 (2.708) 24.234 445 61.400 15.338 12,209 (1,646) 214.093 2017يناير  1الرصيد في 

             التسوية االنتقالية عند تطبيق معيار 

             ( كما في30المحاسبة المالي رقم )

 (26.771) (12) (26.759) (26.759) - - - (26.759) - - - - 2017يناير  1
             

 298.128 1.522 296.606 84.159 (2.708) 24.234 445 34.641 15.338 12,209 (1.646) 214.093 2017يناير 1الرصيد المعدل كما في 
             

 4.869 (46) 4.915 4.915 - - - 4.915 - - - - صافي الربح للفترة )معدل(

 603 - 603 603 - - 603 - - - - - صافي التغيرات في القيمة العادلة

 14 - 14 14 14 - - - - - - - إعادة تحويل عمالت أجنبية 

 (10.630) - (10.630) (10.630) - - - (10.630) - - - - أرباح أسهم مدفوعة 

 (1.430) (703) (727) (727) - (727) - - - - - - بيع شركة تابعة

 (66) - (66) - - - - - - - (66) - شراء أسهم خزينة
             

 291.488 773 290.715 78.334 (2.694) 23.507 1.048 28.926 15.338 12,209 (1.712) 214.093 )معدل( 2017مارس 31الرصيد في 

 



 بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر 
  )مراجعة(  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 مارس  31

2017 
 مارس  31 

2018  
 ألف

 دينار بحريني
 ألف 

  دينار بحريني
    )معدلة(

 األنشطة التشغيلية   
 صافي الربح للفترة 5.330  4.869

 تعديالت للبنود التالية:   
 إستهالك 208  535
 صافي –على الصكوك  إطفاء عالوة 308  314

 تغيرات القيمة العادلة من االستثمارات  481  (288)
)oshvm( ? vfp  (456)  125  ربح / )صافي  –من استثمارات )خسارة 

  للخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة مخصص صافي ال 5.669  5.937
 ح شركات زميلة اربأحصة البنك من  (45)  (910)

    
 رات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةيالدخل التشغيلي قبل التغي 12.076  10.001

    
 رات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:يتغي   

 إحتياطي إجباري لدى المصرف المركزي  1.980  2.350
 يةتمويلموجودات  (7.872)  (37.551)

 موجودات أخرى (5.907)  8.752
 إيداعات من بنوك (11.517)  4.314

 إيداعات من العمالء 7.430  (57.878)
 حسابات جارية 24.664  (3.298)

 مطلوبات أخرى 10.033  1.944
 حقوق حاملي حسابات االستثمارات (20,221)  4,511

    
 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 10,666  (66.855)

 
 األنشطة االستثمارية    

 ية سيادصكوك  3.695  (2.721)
 اتصكوك شرك 1.455  9.855
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 62  1.319

  عقارات قيد التطوير   -  (678)
 استثمار في شركات زميلة -  555

 شراء ممتلكات ومعدات (135)  (154)
 بيع شركة تابعة -  7.444

 األنشطة االستثمارية  صافي النقد من 5.077  15.620    
 

 األنشطة التمويلية   
 تمويل مرابحات ألجل  33.629  6,530

 أرباح أسهم مدفوعة  (14.987)  (10.630)
 شراء أسهم الخزانة   (225)  (66)

    
 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية 18.417  (4,166)

 
 صافي التغير في النقد وما في حكمه 34.160  (55.401)

    
 يناير 1النقد وما في حكمه في  175.352  284.928

    
  مارس 31النقد وما في حكمه في  209.512  229.527

 
 يتكون النقد وما في حكمه من:   

 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي 9.352  59.396

 أرصدة لدى بنوك أخرى 27.692  20.512
 يوماً أو أقل 90إيداعات لدى مؤسسات مالية فترات استحقاقها األصلية  172.468  149.619

229.527  209.512  
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 التأسيس واألنشطة الرئيسية 1

البحرين ش.م.ب. )"البنك"( في مملكة البحرين بموجب قانون الشركات التجارية البحريني رقم -تأسس مصرف السالم
. يعمل 2006يناير  19بتاريخ  59308بموجب سجل تجاري رقم والسياحة وسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة  21/2001

أعماله ك ويزاول البن ،ولدى البنك ترخيص مصرفي إسالمي بالتجزئة ،صرف البحرين المركزيالبنك تحت إشراف وتنظيم م
ً لكافة متطلبات األنظمة المعنية بالبنوك اإلسالمية الصادرة عن مصرف البحرين  ،بموجب قواعد الشريعة اإلسالمية ووفقا

مركز البحرين التجاري العالمي، شارع الملك البرج الشرقي، ، 18282المركزي. عنوان المكتب المسجل للبنك هو ص. ب. 
 مملكة البحرين.، 316فيصل، المنامة 

 
، آي"(بي إم . ش.م.ب. )مقفلة( )"آي بنكبي إم في  %100، قام البنك باستحواذ حصة ملكية بنسبة 2014مارس  30بتاريخ 

 ةيعالشروافقت هيئة الرقابة ، 2015وهي شركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين، من خالل مقايضة األسهم. خالل شهر يناير 
 . 2015يناير  1آي بنك إلى بنك إسالمي اعتباراً من بي إم على تحويل 

 
مصرف البحرين وافق البنك.  إلى آيبي إم آي الموافقة على تحويل عمليات بي إم ، قرر مساهمي 2016نوفمبر  29بتاريخ 

 20، ونشر ذلك الحقاً في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017أبريل  17بتاريخ آي إلى البنك بي إم عمليات تحويل على المركزي 
 .تها الدفتريةآي بقيمبي إم االلتزامات المفترضة لجميع و ،الحقوق بتحويل معظمالبنك  قاموقد . 2017إبريل 

 
 . سيشيل ليمتد –في مصرف السالم  %70قام البنك باستحواذ حصة ملكية بنسبة  ،2016خالل سنة 

 
ويقدم جميع أصناف الخدمات والمنتجات  ،سيشيلفروع في مملكة البحرين و 10من خالل الرئيسية يعمل البنك وشركاته التابعة 

فقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. تتضمن أنشطة البنك على إدارة الحسابات االستثمارية المشاركة في األرباح، واالمصرفية المت
، وإدارة كمدير / وكيلالتعامل في األدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتقديم العقود التمويلية اإلسالمية، و

عة اإلسالمية واألنشطة األخرى المسموح بها بموجب الخدمات المصرفية لمصرف البحرين المالية طبقاً ألحكام الشري العقود
 المركزي كما هو محدد في إطار الترخيص. يتم تداول األسهم العادية للبنك في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

 
 يشار إلى البنك وشركاته التابعة معاً "بالمجموعة".

  
 .2018 مايو 13قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ وفقاً لالموحدة المختصرة المرحلية المالية  معلوماتلقد تم اعتماد إصدار ال

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2

ً للتوجيهات الصادرة عن معيار المحاسبة الدولي رقم  معلوماتأعدت هذه ال ، 34المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفـقا
المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميع الموجودات  ر المالية المرحلية". تتضمن هذه المعلوماتالخاص "بالتقاري

المحتفظ بها من قبل المجموعة. إن السياسات المحاسبية المتبعة في واألدوات المالية غير المدرجة في الميزانية  ،والمطلوبات
حدة المالية المو البياناتالمالية المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في إعداد  المعلوماتإعداد هذه 

المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  ، والتي أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة2017ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 
للمؤسسات المالية اإلسالمية وطبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني وقانون مصرف البحرين المركزي وقانون 

ً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل أنظمة مصرف الالمؤسسات المالية.  ين بحرووفقا
المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 اإلسالمية، فإن المجموعة تسترشد بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة.
 

ال تشمل كل المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة  إن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 ثالثةلاباإلضافة إلى إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج  .وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 . 2018ديسمبر  31للسنة المالية التي ستنتهي في  مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها 2018 مارس 31أشهر المنتهية في 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 إعادة بيان 

بيان و ،الموحد المختصر التغيرات في حقوق الملكيةوبيان ، بيان الدخل الموحد المختصرأرقام المقارنة في  إعادة بيانتم 
، كون المجموعة قد قامت بالتطبيق المبكر لمعيار 2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  الموحد المختصر التدفقات النقدية

" على البيانات المالية الموحدة باألعباء ( "انخفاض القيمة، والخسائر االئتمانية وااللتزامات المثقلة30المحاسبة المالي رقم )
 .2017يناير  1ريخ التطبيق المبدئي ، حيث كان تا2017ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في 

 
 . أثر التعديل موضح أدناه:2017تطلب تعديل معلومات الفترات المرحلية لسنة  2017التطبيق المبكر في 

 
 المعدل أثر تطبيق معيار المعلن سابقا   
  المحاسبة المالي  
  (30) رقم  
 ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني 
    

    بيان الدخل الموحد المختصر
 (5.372) 565 (5.937) صافي المخصص للخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة

 4.869 565 4.304 ربح الفترة
 4.915 565 4.350 صافي الربح المنسوب لمساهمي البنك

    
    بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

 4.869 565 4.304 ربح الفترة
 5.486 565 4.921 مجموع الخسارة الشاملة للفترة

 5.600 565 5.035 مجموع الخسارة الشاملة المنسوبة لمساهمي البنك
    

    مجموع الدخل الشامل
 4.869 565 4.304 ربح الفترة

 
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة  2.1

مها في مطابقة لتلك التي تم استخداالالمالية المرحلية الموحدة المختصرة باستخدام السياسات المحاسبية، معلومات تم إعداد هذه ال
. لم تكن هناك معايير وتفسيرات وتعديالت 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة المالية الموحدة السنوية بياناتإعداد ال

المرحلية الموحدة المختصرة المالية  معلوماتأن يكون لها تأثير جوهري على الجديدة صادرة خالل الفترة التي من الممكن 
 للمجموعة.

 
 

 الموسمية  2.2

 ال يوجد لدى البنك أي دخل جوهري ذو طبيعة موسمية.
 
 صكوك سيادية   3

بل أوراق األف دينار بحريني( مضمونة مق 136,154: 2016ألف دينار بحريني ) 135,219تشمل تمويل مرابحة بمبلغ 
 مالية سيادية.
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 إيداعات لدى المؤسسات المالية وإيداعات لدى البنوك  4

وراق مالية ، وهي مضمونة مقابل أتمثل هذه إيداعات قصيرة األجل من وإلى مؤسسات مالية، في هيئة عقود مرابحة ووكالة
 سيادية.

 
 

 )مدققة(
 

  )مراجعة(
ديسمبر  31

2017 
 مارس  31 

2018  
 ألف

 دينار بحريني
 ألف 

  دينار بحريني
    
 إيداعات لدى المؤسسات المالية   

 موجودات وكالة 101,761  105,815
 موجودات مرابحات سلع 70,707  35,410

    
141,225  172,468  

    
 إيداعات من المؤسسات المالية   

 مطلوبات وكالة 87,967  90,969
 دولية عكسية مرابحة  55,157  63,672

    
154,641  143.124  

 
 
 موجودات التمويل 5
 

 )مراجعة( 2018مارس  31 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   

 المجموع  القيمة  منخفضة القيمة   

 )ألف دينار  )ألف دينار  )ألف دينار  )ألف دينار 

 بحريني(  بحريني(  بحريني(  بحريني( 

        
 210.143  42.508  1.758  165.877 تمويل مرابحة

 341.200  24.407  14.840  301.953 تمويل مضاربة
 225.026  18.564  1.737  204.725 تمويل إجارة

 22.201  301  123  21.777 تمويل مشاركة

        
 798.570  85.780  18.458  694.332 موجودات التمويل

 (53.791)  (41.440)  (1.587)  (10.764) مخصص للخسائر االئتمانية

        
 683.568  16.871  44.340  744.779 
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 موجودات التمويل )يتبع( 5
 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   شهراً إلثني عشر  

 المجموع  القيمة  منخفضة القيمة   

 )ألف دينار  )ألف دينار  )ألف دينار  )ألف دينار 

 بحريني(  بحريني(  بحريني(  بحريني( 

        

 226,482  16.516  33,057  176.909 تمويل مرابحة
 328.167  25.063  18.780  284.324 تمويل مضاربة

 218.553  42.298  9.443  166.812 تمويل إجارة
 19.777  235  1.337  18.205 تمويل مشاركة

        
 792.979  84.112  62.617  646.250 موجودات التمويل

 (49.639)  (22.547)  (15.980)  (11.112) مخصص للخسائر االئتمانية

        
 635.138  46.637  61.565  743.340 

 
 

 الحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة 6

رصيد المخصص للخسائر االئتمانية في الجدول أدناه يشمل جميع الموجودات المالية، والتعرضات غير المدرجة في الميزانية 
 العمومية، باإلضافة لموجودات التمويل.

 
 )مراجعة( 2018مارس  31 

   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  األولى:المرحلة  
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 
   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   
 المجموع  القيمة  منخفضة القيمة   
 )ألف دينار  )ألف دينار  )ألف دينار  دينار)ألف  
 بحريني(  بحريني(  بحريني(  بحريني( 
        

 58.450  30.688  16.052  11.710 الرصيد في بداية الفترة
        التغيرات الناتجة من الذمم المدينة 

        المحتسبة في الرصيد االفتتاحي التي تم:

        الخسائرتحويلها للمرحلة األولى:  
 -  (1.772)  (491)  2.263 االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً 

        الخسائر تحويلها للمرحلة الثانية: 
        ليست -الحياة  االئتمانية المتوقعة لمدى

 -  (1.752)  2.046  (294) منخفضة القيمة
        الخسائر تحويلها للمرحلة الثالثة: -

        ضة  منخف -الحياة  االئتمانية المتوقعة لمدى
 -  15.343  (15.278)  (65) القيمة

 26.598  20.596  1.072  4.930 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
 (20.808)  (13.081)  (1.715)  (6.012)  استردادات 

        
 5.790  19.334  (14.366)  822 مخصص للخسائر االئتمانية

         تتسوياتسويات صرف العمالت األجنبية و
 126  126  -  - أخرى

 (2.601)  (2.601)  -  - مبالغ مشطوبة خالل الفترة

 61.765  47.547  1.686  12.532 الرصيد كما في نهاية الفترة
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 القيمة )يتبع(الحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانية / انخفاض  6
 

 )مراجعة( 2018مارس  31 

   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 
 مجموع  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 الخسائر  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 
 االئتمانية  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
 المتوقعة  منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   
   القيمة  منخفضة القيمة   
 )ألف دينار  )ألف دينار  )ألف دينار  )ألف دينار 
 بحريني(  بحريني(  بحريني(  بحريني( 
        
        
        

        مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 

 2  -  -  2 المركزي
 8  -  -  8 صكوك سيادية

 2  -  -  2 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 3  -  -  3 صكوك الشركات

 53,791  41,440  1,587  10,764 موجودات التمويالت 
 6,886  6,061  100  725 موجودات أخرى

 1,073  42  -  1,031 غير مدرجة في الميزانية العمومية
 61.765  47.543  1.687  15.535 الرصيد كما في نهاية الفترة

 
 

 )مراجعة( 2017مارس  31 

   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهراً  

 المجموع  القيمة  منخفضة القيمة   

 )ألف دينار  )ألف دينار  )ألف دينار  )ألف دينار 

 بحريني(  بحريني(  بحريني(  بحريني( 
        

 73.499  46.230  17.625  9.644 الرصيد في بداية الفترة
        التغيرات الناتجة من الذمم المدينة 

        تي لها:الالمحتسبة في الرصيد االفتتاحي 

        تحويلها للمرحلة األولى: الخسائر 
 -  -  65  (65) االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً 

        تحويلها للمرحلة الثانية: الخسائر 
         –االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 

 -  8  (1.225)  1.217 منخفضة القيمةليست 
        الثالثة: الخسائرتحويلها للمرحلة  

         -االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
 -  1.836  (1.836)  - القيمةمنخفضة 

 4.976  5.017  244  (285) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
 (651)  (555)  (36)  (60) استردادات / شطب

        

 4.325  6.306  (2.788)  807 مخصص للخسائر االئتمانية
 (2,071)  (2,067)  (4)  - مبالغ مشطوبة خالل الفترة

 75,753  50,469  14.833  10.451 الرصيد كما في نهاية الفترة
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 الحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة )يتبع( 6
 

 )مراجعة( 2017مارس  31 

   الثالثة: المرحلة  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 
 مجموع  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 الخسائر  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 
 االئتمانية  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
 المتوقعة  منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة  منخفضة القيمة   
 )ألف دينار  )ألف دينار  دينار)ألف   )ألف دينار 
 بحريني(  بحريني(  بحريني(  بحريني( 
        
        
        

        مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 

 7  -  -  7 المركزي
 30  -  -  30 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 34  2  -  32 صكوك الشركات
 66,949  35,567  14,342  17,040 موجودات التمويالت 

 587  -  -  587 استثمارات في شركات زميلة
 6,742  6,039  180  523 موجودات أخرى

 1,404  531  332  541 غير مدرجة في الميزانية العمومية

 75,753  42,139  14,854  18,760 الرصيد كما في نهاية الفترة

 
 

 حقوق الملكية أسهم في ستثماراتلالالحركة في انخفاض القيمة العادلة   6.1
 

 )مراجعة(
 

  )مراجعة(
 مارس  31

2017 
 مارس  31 

2018  
 ألف

 دينار بحريني
 ألف 

  دينار بحريني
    

 الرصيد في بداية الفترة 3.251  8.624
 انخفاض القيمة خالل الفترة -  1.047

    
 من استرداداتمخصص ناتج عكس  (121)  -
    

 الرصيد كما في نهاية الفترة 3.130  9.671

 
 
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 7

من  بالقيمة العادلة وتصنفاستثمارات في أوراق حقوق ملكية، تتكون االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة من 
 خالل حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو سداده عند تحويل إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس القيمة 

 تجارية.
 

من أسس تعريف القيمة العادلة هو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو تقليص حجم عملياتها 
 مالت بشروط مجحفة. بصورة جوهرية، أو إجراء المعا
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 )يتبع( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 7
 
 

 العادلة تراتبية القيمة 
 

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

المسجلة المرصودة بصورة مباشرة أو غير طرق فنية أخرى يكون للمدخالت أثر جوهري على القيمة العادلة : 2المستوى 
 مباشرة.
 

 طرق فنية تستخدم المدخالت التي لها اثر جوهري على القيمة العادلة ليست مستندة على معلومات السوق المرصودة.: 3المستوى 
  

 _________________________)مراجعة(___________________ 2018مارس  31
 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
        

        العادلة موجودات مالية بالقيمة
 108,845  97,862  5,324  5.659 الربح أو الخسارةمن خالل 

        العادلة القيمةبموجودات مالية 
 1,932  1,932  -  - الملكيةالعادلة من خالل حقوق 

        
 5,659  5,324  99,794  110,777 

 
 

 (___________________دققة_________________________)م 
 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
        

        موجودات مالية بالقيمة العادلة
 109.393  97.929  5.561  5.903 من خالل الربح أو الخسارة

        موجودات مالية بالقيمة العادلة
 1.932  1.932  -  - حقوق الملكيةالعادلة من خالل 

        
 5.903  5.561  99.861  111.325 

 
 لم يكن هناك أي تحويل بين المستويات. ،الفترةخالل 

 
لقيمة تراتبية افي  3الستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المصنفة ضمن المستوى القيمة العادلة لفي  فيما يلي الحركة

 العادلة:
 

 

 )مراجعة(
 مارس 31

2018  

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2017 

 
 ألف 

  دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
    

 105.339  99.861 بداية الفترةفي 

 1.228  (19) تغيرات القيمة العادلة

 (726)  - مخصص انخفاض القيمة

 (2.346)  (48)   استبعادات خالل الفترة 

 (3.634)  -  تسديدات خالل الفترة 

    
 99.861  99.794 في نهاية الفترة
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 موجودات أخرى  8

 
 )مراجعة( 

 مارس 31
2018 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2017 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
    موجودات قيد التحويل )أ(

 25.585  23.632 العمالء ياتقروض وسلف
    بالقيمة العادلة من –استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 1.359  1.042 )ب( الملكيةخالل حقوق 
 29  29 دين  -استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 24.703  26.973 

 4.745  5.794  ذمم مدينة أخرى وسلفيات

 2.437  2.958 صافي  –من بطاقة ائتمانية ذمم مدينة 

 1.136  1.708 مدفوعات مقدمة

 1.704  1.631 ومعداتمباني 

    
 36.794  36.995 

 

أي بنك بي إم إيه إس بي إس و علىستحواذ اال)أ( تمثل هذه موجودات ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ناتجة من 
 أي دخل مستمد من هذه األصول يتم البنك البحريني السعودي ش.م.ب. )سابقاً البنك البحريني السعودي(.وش.م.ب. )مقفلة( 

عة ضلخااتخصيصه إلى بند األعمال الخيرية الدائنة، وبالتالي ال يتم احتسابه في بيان الدخل الموحد المختصر. خالل الفترة 
ألف دينار بحريني ضمن حساب  183، تم تسجيل اإليرادات التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية والبالغة للمراجعة

 (.   10األعمال الخيرية الدائنة، ضمن بند "ذمم دائنة ومصروفات مستحقة" في إيضاح رقم )
 

لقيمة العادلة تراتبية افي  3المذكورة أعاله ضمن المستوى الملكية من خالل حقوق ستثمارات بالقيمة العادلة اال)ب( تم تصنيف 
 :الملكية من خالل حقوق العادلةستثمارات بالقيمة اال(. فيما يلي التغيرات في 7)ايضاح 

 
 

 

قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت 
ذات تأثير جوهري ال يمكن مالحظتها 

 3ضمن المستوى 

 

 )مراجعة(
 مارس 31

2018 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2017 

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
    

 1.341  1.359 بداية الفترةفي 

 -  120 استردادات

 -  (144)    استبعادات خالل الفترة 

 -  (293) تغيرات القيمة العادلة

 18  -  خالل الفترة  تحويل

    

 1.359  1.042 في نهاية الفترة
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 موجودات أخرى )يتبع( 8
 

 عقود مالية ضمن موجودات أخرى
 

 )مراجعة( 2018مارس  31 

 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

 )ألف دينار  الخسائر  الخسائر  الخسائر 

 بحريني(  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   

   القيمة  منخفضة القيمة   

   )ألف دينار  دينار)ألف   )ألف دينار 

   بحريني(  بحريني(  بحريني( 

        

 33,476  19,100  560  13,816 قروض وسلفيات للعمالء
 (6,886)  (6,061)  (100)  (725) مخصص للخسائر االئتمانية

        
 13,091  460  13,039  26,590 

 
 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31 

 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

 )ألف دينار  الخسائر  الخسائر  الخسائر 

 بحريني(  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهراً  

   القيمة  منخفضة القيمة   

   )ألف دينار  )ألف دينار  )ألف دينار 

   بحريني(  بحريني(  بحريني( 

        

 36.086  24.773  372  10.941 قروض وسلفيات للعمالء
 (8.064)  (7.874)  (41)  (149) مخصص للخسائر االئتمانية

        
 10.792  331  16.899  28.022 

 
 إيداعات من العمالء  9

. مقبوضات الوكالة هذه لها تواريخ استحقاق محددةإيداعات من العمالء تمثل مقبوضات وكالة مستحقة الدفع بتواريخ استحقاق 
محددة، بينما "حقوق حاملي حسابات االستثمار" ال تملك تواريخ استحقاق محددة. مقبوضات الوكالة لها تواريخ استحقاق محددة، 

  تواريخ استحقاق محددة. ليس لهاالتي وبينما يتم إدارة "حقوق حاملي حسابات االستثمار" من خالل المضاربة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرين ش.م.ب-مصرف السالم

 لية الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول المعلومات الما
 2018مارس  31
 

 مطلوبات أخرى  10

 

 

 )مراجعة(
 مارس 31

2018 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2017 

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
    

 4.704  19.578 أرباح أسهم دائنة

 21.555  18.088 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

 5.293  7.104 على اإليداعات أرباح دائنة

 7.208  3.696 باالستثماراتذمم دائنة تتعلق 

 4.645  4.645 ذمم مشاريع دائنة

 2.729  3.618 مطلوبات قيد التحويل

 3.402  2.838 منافع نهاية الخدمة ومستحقات أخرى تتعلق بالموظفين

    مخصص للخسائر االئتمانية المتعلقة بااللتزامات التمويلية وعقود الضمانات

 845  1.072 المالية

    

 60.639  50.381 

 
 

 إيرادات أخرى 11

ألف دينار  4,709بمبلغ  االستحواذتتكون اإليرادات األخرى بصورة رئيسية من استردادات من موجودات التمويل ما قبل 
 . االستحواذبحريني، والتي تم التخصيص لها بالكامل بتاريخ 

 
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة   12

اد واإلدارة العليا وأفر ،وأعضاء مجلس إدارة البنكوالشركات الزميلة،  ،العالقة من المساهمين الرئيسين وياألطراف ذ يتكون
والشركات المملوكة لهم أو المدارة من قبلهم وكذلك الشركات الحليفة ذات العالقة مع البنك بحكم الملكية  ،عائالتهم المقربين

 .، وبموافقة مجلس اإلدارةالمعامالت مع تلك األطراف بشروط تجارية المشتركة أو أعضاء مجلس اإلدارة. يتم إجراء
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة   12
 

 :ةالعالق المتعلقة باألطراف ذويفيما يلي األرصدة 
 

 )مراجعة( 2017مارس  31 

 
 شركات
  ومشاريع مشتركة زميلة

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس 
اإلدارة 

والشركات 
المتعلقة 

 بهم 
 اإلدارة
 المجموع العليا

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
دينار 

 بحريني

 ألف 
دينار 

 بحريني

 ألف 
دينار 

 بحريني

 ألف 
دينار 

 بحريني
      الموجودات:

      نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف

 183 - - 183 - المركزي
 3.770 - - 3.770 - الماليةإيداعات لدى المؤسسات 

 23,993 701 4.967 - 18.325 موجودات التمويل
 90,774 - - - 90,774 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 17,217 - - - 17,217 استثمارات في شركات زميلة
 121 37 82 1 1 موجودات أخرى

      
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 

      االستثمار:

      

 2.903 - - 2.903 - إيداعات من البنوك

 28.664 1.055 442 25.872 1.295 إيداعات من العمالء

 3.791 261 2.083 1.256 191 حسابات جارية 

 810 216 594 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 211 19 3 135 54 مطلوبات أخرى

 1.330 - - 488 842 التزامات وارتباطات محتملة 
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 )يتبع(معامالت مع األطراف ذات العالقة   12
 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31 

 

 شركات
 زميلة

ومشاريع 
  مشتركة

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 بحرينيدينار 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

      :الموجودات

      نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف

 107 - - 107 - المركزي
 22,957 882 5.872 - 16,203 موجودات التمويل

 90,915 - - - 90,915 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 16,835 - - - 16,835 استثمارات في شركات زميلة

 339 36 201 8 94 موجودات أخرى
      

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

      االستثمار:
 5,655 - - 5,655 - إيداعات من البنوك

 21.895 2.314 426 17.295 1.860 إيداعات من العمالء

 3,468 158 775 2,214 321 حسابات جارية 

 755 200 555 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 410 19 6 101 284 مطلوبات أخرى

      

      حقوق الملكية:

 12.317 - - - 12.317 تسوية انتقالية

 1.770 - - 509 1.261 التزامات وارتباطات محتملة

 
 :الموحد المختصر لدخلبيان االعالقة والمتضمنة في  ويوالمصروفات المتعلقة باألطراف ذيراد فيما يلي اإل

 

 )مراجعة( 2018مارس  31 

 

 شركات 
 زميلة

ومشاريع 
  مشتركة

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

  دينار بحريني
     

      الدخل:

 175 4 85 5 81 موجودات التمويالت دخل من 

 (104) - - - (104) دخل من االستثمارات

      حصة المجموعة من أرباح 

 45 - - - 45 الشركات الزميلة
      

      المصروفات:

 15 - - 15 - ربح على إيداعات من البنوك

 124 8 2 108 6 ربح على إيداعات من العمالء

 379 - 379 - - تشغيلية أخرىمصروفات 
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 )يتبع(معامالت مع األطراف ذات العالقة   12
 
 )مراجعة( 2017مارس  31 

 

 شركات 
ومشاريع زميلة 

 مشتركة
المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

      

      الدخل: 

 78 2 29 8 39 موجودات التمويالت دخل من 

 1.164 - - - 1.164 دخل من االستثمارات

      حصة المجموعة من أرباح 

 910 - - - 910 الشركات الزميلة

      

      المصروفات:

 112 8 1 89 14 العمالءربح على إيداعات من 

      الحصة من األرباح على 

      حقوق ملكية حاملي حسابات

 1 - 1 - - االستثمار

 147 - 147 - - مصروفات تشغيلية أخرى

 4.159 - - - 4.159 مخصص للخسائر االئتمانية
 
 

 ارتباطات والتزامات محتملة   13

 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 مارس 31 

2018 
 ديسمبر 31 

2017 
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف  

 دينار بحريني
    التزامات محتملة نيابة  عن العمالء

 19.419  19.054 اعتمادات مستندية

 10.767  18.878 خطابات ضمان

 954  1.515 خطابات قبول

    
 
 

39.447  31.140 

    
    ارتباطات غير قابلة للنقض غير مستخدمة 

 81.941  75.289 ارتباطات تمويلية غير مستخدمة 

 9.594  17.814 ارتباطات غير ممولة غير مستخدمة 

    
 93.103  91.535 

    
 37.814  30.860 المبلغ اإلسمي –عقود صرف عمالت أجنبية آجلة 

 
 

تلزم االعتمادات المستندية والضمانات )متضمنة االعتمادات المستندية المعززة( المجموعة بالدفع نيابة عن العمالء في حال فشل العميل 
 من الوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط العقد. 

 

قد تنتهي دون تنفيذها، فإن مجموع مبالغ  أو تحكمها بنود خاصة إلنهائها. وحيث أن االرتباطات ،إن لالرتباطات عادةً تواريخ انتهاء محددة
 االحتياجات النقدية المستقبلية.بالضرورة العقود ال تمثل 
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 )يتبع(ارتباطات والتزامات محتملة   13
 

 المجموعة كمستأجر –ارتباطات عقود التأجير التشغيلية 
قود التأجير د التأجير المستقبلية بموجب عواألدنى لمدفوعات عقدخلت المجموعة في مختلف عقود التأجير التشغيلية لمبانيها. فيما يلي الحد 

 غير القابلة لإللغاء:
 )مدققة(  )مراجعة( 
 مارس 31 

2018 
 ديسمبر 31 

2017 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف  

 دينار بحريني
    

 1.204  1.239 خالل سنة واحدة

 1.971  1.960 بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات
    
 3.199  3.175 

 

 
 معلومات قطاعات األعمال  14

 

 معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 

 ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية:
 

الخدمات 
 المصرفية 

ً بإدارة الحسابات االستثمارية المشاركة في األرباح المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية،  - يقوم أساسا
فق مع ويقدم خدمات مصرفية أخرى تتوا ،تقديم العقود التمويلية التي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةو

 ،الخدمات المصرفية لألفرادو ،الشريعة اإلسالمية. يشمل هذا القطاع على الخدمات المصرفية للشركات
 وإدارة الثروات.  ،والخدمات المصرفية الخاصة

 
 خزينة،لمتاجرة والخدمات اوأساساً بتقديم خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، يقوم  - الخزانة 

 متضمنة مرابحات السلع قصيرة األجل. 
 

 ،بخدمة العمالء بتقديم منتجات استثماريةيقوم و ،المجموعةأساساً بإدارة المحافظ المملوكة من قبل يقوم  - االستثمارات
 وتقديم استثمارات بديلة. ،وإدارة الصناديق

 
كبد ويت ،استثماره في األدوات المالية ذات جودة عاليةغير المستخدم عن طريق  المجموعةيدير رأس مال  - رأس المال 

 واحتساب المصروفات المتعلقة بنظم الحوكمة الرأسمالية. ،جميع مصروفات إدارة هذه االستثمارات
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 معلومات قطاعات األعمال )تتمة(  14
 

تتم المعامالت بين القطاعات بأسعار السوق المقدرة وبأسس تجارية بحتة. تستند رسوم التحويل على الشعر المجمع، الذي يقارب 
 تكلفة األموال. 

 
 :2018 مارس 31يما يلي معلومات قطاعات األعمال للفترة المنتهية في ف
 

 )مراجعة( 2018مارس  31 

 
 الخدمات

 المجموع رأس المال اإلستثمارات نةيالخز المصرفية 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
      

 16.751 1.440 (320) 4.236 11.395 الدخل التشغيلي 

      

 5.330 770 (2.740) 5.173 2.127 نتيجة القطاع 

      
      

 1.623.968 16.596 208.244 661.656 737.472 موجودات القطاع 

      

 1.623.968 320.337 8.841 357.864 936.926 المطلوبات والحقوق حسب القطاع

 

 ي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية.بي إم آالناتجة من استحواذ  ةتم تخصيص الشهر
 

 :2017 مارس 31فيما يلي معلومات قطاعات األعمال للفترة المنتهية في 
 

 )مراجعة( 2017مارس  31 

 
 الخدمات

 المجموع رأس المال اإلستثمارات نةيالخز المصرفية 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
      

 15.190 2.250 1.155 3.044 8.741 الدخل التشغيلي 

      

 4.869 244 302 2.407 1.916 نتيجة القطاع 
 
 

 :)مدققة( 2017ديسمبر  31فيما يلي معلومات قطاعات األعمال للسنة المنتهية في 
 

      معلومات أخرى

 1.589.260 21.762 198.249 620.251 748.998 موجودات القطاع 

      

 1.589.260 326.014 16.954 330.513 915.779 حسب القطاعالملكية مطلوبات وحقوق 

 

 ي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية.بي إم آتم تخصيص الشهرة الناتجة من استحواذ 
 
 

 معلومات قطاعات األعمال الثانوية
اتها وتتكبد كافة مصروف ،وتحقق كافة إيراداتها التشغيلية ،الخليجيتعمل المجموعة بشكل أساسي في دول مجلس التعاون 

 .الخليجي دول مجلس التعاون فيالتشغيلية 
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 بالقيمة العادلة غير محتسبةعقود مالية   15

ألف دينار بحريني(، وتبلغ  361,172: 2017ألف دينار بحريني ) 351,044تبلغ القيمة العادلة للصكوك السيادية 
وتبلغ القيمة العادلة لصكوك ألف دينار بحريني(،  357,778: 2017الف دينار بحريني ) 355,071قيمتها الدفترية 

ألف  8,810ألف دينار بحريني(، و وتبلغ قيمتها الدفترية  10,339: 2017الف دينار بحريني ) 9,029الشركات 
القيمة العادلة  .2017ديسمبر  31و 2018مارس  31ألف دينار بحريني(. كما في  10,324: 2017دينار بحريني )

 تختلف اختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية. يتوقع أن ال المقدرة للموجودات المالية األخرى 
 
 

 أرقام المقارنة  16
 

تم إعادة تصنيف بعض أرقام  فقد ،(2)راجع إيضاح  (30باإلضافة للتعديل الناتج من تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )
وجودات متؤثر على صافي الربح ومجموع ال الالمقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع عرض الفترة الحالية. إن إعادة التصنيفات هذه 

 ة مسبقاً.علنللمجموعة المالملكية حقوق ومجموع المطلوبات ومجموع 


