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بيان المركز المالي الموحد 
 2019 ديسمبر 31كما في

2019 2018 

 إيضاح
 ألف

دينار بحريني
أل 

دينار بحريني
 الموجودات

4219,45682,257 مصر  المركزيبنوت والاللدى وأرصدة نقد 

5340,950377,216مصر  المركزيال إيداعات لدىو صكوت سيادية

6118,615140,304 مؤسسات ماليةإيداعات لدى 

721,8809,222 صكوت الشركات

8723,198568,905 موجودات التموي ت 

9348,488256,892 موجودات اإليجارات التمويلية

11108,991107,508 غير المتاجرةاستثمارات محتفظ ب ا لغرض 
1272,77474,261 عقارات استثمارية
132,9436,290 عقارات للتطوير

1410,64015,972 استثمار في شركات زميلة

1544,26045,581 موجودات أخرى

1625,97125,971 الش رة 

2,038,1661,710,379مجموع الموجودات

وحصة غير  ،ملكيةالوحقوق  ،وحقوق حاملي حسابات االستثمار ،المطلوبات

 مسيطرة

 المطلوبات

6392,014214,377مؤسسات ماليةإيداعات من 

18751,712635,741 ةم ء الإيداعات من 

289,456251,842 للةم ءحسابات جارية 

17145,590155,543 تمويل مرابحة ألجل

1941,48148,293 مطلوبات أخرى

1,620,2531,305,796 مجموع المطلوبات 

20102,47699,761حقوق حاملي حسابات االستثمار

 ملكية الحقوق 

21221,586214,093 رأس المال

(3,855)(6,758)21 أس   الخزينة 

99,91093,901احتياطيات وأرباح مستبقاة

314,738304,139مجموع حقوق الملكية 

699683حصة غير مسيطرة 

وحصة ،ملكيةالوحقوق  ،وحقوق حاملي حسابات االستثمار ،مجموع المطلوبات

2,038,1661,710,379 غير مسيطرة

لمةشنيل ايسةادة الشي  خالد بن مست الم يريخليفة بطي عمير 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

 رفيق النايض
للمجموعة الرئيس التنفياي

المالية الموحدة. البياناتمن هذه أساسياً جزءاً  46إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحد  بيان الدخل
 2019بر ديسم 31المنت ية في  للسنة

2019 2018 

إيضاح
 ألف

 دينار بحريني
أل 

دينار بحريني

الدخل التشغيلي

2459,71249,384التمويلدخل 

17,06616,767 دخل من الصكوت 

(889)252,633دخل من استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة

420(1,442)26)خسارة( / دخل من الةقارات

277,6399,396 ، صافيالرسو  والةموالت

141,209375حصة البنت من أرباح شركات زميلة

284,8899,464 إيرادات أخرى

91,70684,917الدخل التشغيليمجموع 

(5,169)(6,820)مؤسسات ماليةعلى إيداعات من مصروفات التمويل 
(17,893)(25,442) الةم ء على إيداعات من مصروفات التمويل 
(4,515)(5,583) على تمويل مرابحة ألجلمصروفات التمويل 

الةائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
(492)(1.904)حصة المجموعة كمضارب  

1.570246 حصة المجموعة كمضارب

(246)(334)20حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح

53,52757,094الدخل  صافي

 المصروفات التشغيلية

2915,39411,861 تكالي  الموظفين
2,2692,019 تكلفة الممتلكات والمةدات

1,599869 است  ت
10,52513,164مصروفات تشغيلية أخرى

29,78727,913مجموع المصروفات التشغيلية

23,74029,181 انخفاض القيمة مخصص الربح قبل
(10,661)(2,610)10  قيمةالصافي مخصس انخفاض 

21,13018,520ةسنصافي ربح ال

المنسوب إلى:
21,09318,499 مساهمي البنت -
3721حصة غير مسيطرة  -

21,13018,520

239.88.7العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

لمةشنيل ايسةادة الشي  خالد بن مست خليفة بطي عمير الم يري
 نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

 رفيق النايض
للمجموعة الرئيس التنفياي

المالية الموحدة. البياناتمن هذه أساسياً جزءاً  46إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المبالل بآال  الدنانير البحرينية                            
   البنكالمنسوب إلى مساهمي    

    واألرباح المستبقاة 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 

             
 304,822 683 304,139 93,901 (3,195) 23,589 199 42,101 18,998 12,209 (3,855) 214,093 2019يناير  1الرصيد في 

 21,130 37 21,093 21,093 - - - 21,093 - - - - ة  سنلاصافي ربح              
 (238) - (238) (238) (28) - (210) - - - - -  إعادة تحويل عمالت أجنبية 

 20,892 37 20,855 20,855 (28) - (210) 21,093 - - - - المحتسبةمجموع اإليرادات والمصروفات              

 - - - (7,493) - - - (7,493) - - - 7,493 أسهم منحة صادرة              

 (7,353) - (7,353) (7,353) - - - (7,353) - - - - 2018لسنة  أسهمأرباح 

 (2,903) - (2,903) - - - - - - - (2,903) - شراء أسهم خزينة

 (21) (21) - - - - - - - - - - غير مسيطرةالحصة الالحركة في 

 - - - - - - - (2,109) 2,109 - - - المحول لالحتياطي القانوني
 315,437 699 314,738 99,910 (3,223) 23,589 (11) 46,239 21,107 12,209 (6,758) 221,586 2019ديسمبر  31الرصيد في              

 
 
   المنسوب إلى مساهمي البنت   
    واألرباح المستبقاة االحتياطيات   

 

 رأس 

 المال

 أس  

 الخزينة 

 

احتياطي ع وة 

 إصدار أس  

 احتياطي

 قانوني

 أرباح 

 مستبقاة

احتياطي القيمة 

 ل ستثمارات

 احتياطي القيمة 

 الةادلة للةقارات 

 احتياطي

 تحويل  

 عم ت أجنبية  

 مجموع 

 االحتياطيات 

مجموع حقوق 

 الملكية

 حصة 

 غير 

 مسيطرة

 مجموع

 حقوق 

 ملكية المجموعة 

             
 303,837 607 303,230 91,016 (3,040) 24,196 199 40,304 17,148 12,209 (1,879) 214,093 2018يناير  1الرصيد في 

 18,520 21 18,499 18,499 - - - 18,499 - - - - ة  سنلاصافي ربح 

 (607) - (607) (607) - (607) - - - - - - صافي التغيرات في القيمة الةادلة

 (155) - (155) (155) (155) - - - - - - -  إعادة تحويل عم ت أجنبية 

 17,758 21 17,737 17,737 (155) (607) - 18,499 - - - - المحتسبةمجموع اإليرادات والمصروفات              

 (14,852) - (14,852) (14,852) - - - (14,852) - - - - 2017أرباح أس   لسنة              

 (1,976) - (1,976) - - - - - - - (1,976) - شراء أس   خزينة

             صافي الحركة في الحصة الغير 

 55 55 - - - - - - - - - - مسيطرة
 - - - - - -  (1,850) 1,850 - - - المحول ل حتياطي القانوني

 304,822 683 304,139 93,901 (3,195) 23,589 199 42,101 18,998 12,209 (3,855) 214,093 2018ديسمبر  31الرصيد في              
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
   2019مبر ديس 31المنت ية في للسنة 

 
2018  2019  
 أل 

 دينار بحريني
 ألف 

  دينار بحريني
    

 األنشطة التشغيلية   
 ةسنصافي الربح لل 21,130  18,520

 تةدي ت للبنود التالية:   
 إست  ت 1,599  869

 صافي –إطفاء ع وة على الصكوت  286  1,033
 تغيرات القيمة الةادلة من االستثمارات  433  (1,027)

)oshvm( ? vfp  1,882  (1,624) دخل من استثمارات  
 صافي مخصس انخفاض القيمة   2,610  10,661

 حصة البنت من أرباح شركات زميلة  (1,209)  (375)
 عقارات للتطوير -  158

    
 الدخل التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 23,225  31,721

    
 تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:   

 إحتياطي إجباري لدى المصر  المركزي  (5,938)  3,221
 وموجودات اإليجارات التمويلية موجودات تمويلية (246,818)  (92,083)

 موجودات أخرى 753  5,201
 مؤسسات ماليةإيداعات من  177,637  26,410
  إيداعات من الةم ء 115,971  66,090

 للةم ء حسابات جارية 37,614  (32,036)
 مطلوبات أخرى (2,362)  (1,075)
 حقوق حاملي حسابات االستثمارات 2,713  (19,120)

    
 األنشطة التشغيلية (المستخد  في) /الناتج من صافي النقد  102,795  (11,671)

 
 األنشطة االستثمارية    

 صكوت سيادية  12,942  8,332
 صكوت شركات (12,631)  1,166
 استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة (371)  2,475
 استثمار في شركات زميلة 6,303  740

 شراء ممتلكات ومةدات (1,649)  (960)

 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية  4,594  11,753    
 

 األنشطة التمويلية   
 تمويل مرابحات ألجل  (9,953)  58,592

 أرباح أس   مدفوعة  (7,777)  (15,148)
 نة  يشراء أس   الخز (2,903)  (1,976)
 صافي الحركة في حصة غير مسيطرة (21)  (11)

    
 الناتج من األنشطة التمويلية /صافي النقد )المستخد  في(  (20,654)  41,457

 
  صافي التغير في النقد وما في حكمه 86,735  41,539

 يناير 1النقد وما في حكمه في  216,561  175,022    
    

  ديسمبر 31النقد وما في حكمه في  303,296  216,561

 
 يتكون النقد وما في حكمه من:*    

 نقد وأرصدة أخرى لدى المصر  المركزي 83,500  8,372

 وإيداعات سياديةصكوت  -  23,001
 أرصدة لدى بنوت أخرى 101,107  44,882
 يوماً أو أقل 90 لمدة فترات استحقاق أصليةاات مؤسسات مالية إيداعات لدى  118,689  140,306

216,561  303,296  

 أل  دينار بحريني(. 1: 2018أل  دينار بحريني ) 167صافي من الخسائر االئتمانية المتوقةة بمبلل  2019ديسمبر  31*  النقد وما في حكمه كما في 

 
المالية الموحدة. البياناتمن هذه أساسياً جزءاً  46إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 التأسيس واألنشطة الرئيسية 1

 21/2001البحرين ش. .ب. )"البنت"( في مملكة البحرين بموجب قانون الشركات التجارية البحريني رق  -تجسس مصر  الس  
. يةمل البنت تحت 2006يناير  19بتاري   59308بموجب سجل تجاري رق  والسياحة وسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة 

بموجب قواعد أعماله ت ترخيس مصرفي إس مي بالتجزئة ويزاول البنت إشرا  وتنظي  مصر  البحرين المركزي ولدى البن
ً لكافة متطلبات األنظمة المةنية بالبنوت اإلس مية الصادرة عن مصر  البحرين المركزي. والشريةة اإلس مية  ةنوان الوفقا

مملكة ، 316شارع الملت فيصل، المنامة ، البرج الشرقيمركز البحرين التجاري الةالمي، ، 18282المسجل للبنت هو س. ب. 
 يت  تداول األس   الةادية للبنت في بورصة البحرين وسوق دبي المالي. البحرين.

 
 الشركات التابةة الرئيسية هي كما يلي:

 
 نسبة الملكية   

 2018 2019 الرئيسيةاألنشطة  بلد التأسيس اسم الشركة

 %70 %70 تقدي  خدمات مصرفية سيشيل  إيه إس بي سيشيل
     

 %36 %36 إنتاج الديزل الحيوي هونج كونج  إيه إس بي بيوديزل
     
 
 

مجموعة ويقد   ،سيشيلال جزر فرع واحد فيفروع في مملكة البحرين و عشرةيةمل البنت وشركاته التابةة الرئيسية من خ ل 
الخدمات والمنتجات المصرفية المتفقة مع مبادئ الشريةة اإلس مية. تتضمن أنشطة البنت على إدارة الحسابات  كاملة من

والتةامل في األدوات المالية المتوافقة مع أحكا  الشريةة  ،وتقدي  الةقود التمويلية اإلس مية ،االستثمارية المشاركة في األرباح
وإدارة األدوات المالية طبقاً ألحكا  الشريةة اإلس مية واألنشطة األخرى المسموح ب ا بموجب الخدمات ، وكيلكمدير/ اإلس مية 

 المصرفية لمصر  البحرين المركزي كما هو محدد في إطار الترخيس. 
 

 .2020فبراير  12المالية الموحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاري   البياناتإصدار هاه  اعتمادلقد ت  
 
 
 السياسات المحاسبية  2
 

 أسس اإلعداد 2.1
ً لمبدأ التكلفة التاريخية، ب بياناتأعدت ال ح أو من خ ل الربات المحتفظ ب ا بالقيمة الةادلة ستثماراال استثناءالمالية الموحدة وفقا
 البياناتبالقيمة الةادلة. تتضمن هاه  تظ رات الةقارية التي ستثمارواال ،الملكية حقوقمدرجة بالقيمة الةادلة من خ ل وال رة، الخسا

 المالية غير المدرجة في الميزانية المحتفظ ب ا من قبل المجموعة.  الةقودجميع الموجودات والمطلوبات والمالية الموحدة 
 

وت  تقريب ا  ،المجموعةوعملة عرض عمليات الةملة الرئيسية الوظيفية  االمالية الموحدة بالدينار البحريني، كون  البياناتت  عرض 
 إلى أقرب أل  دينار بحريني، ما ل  ياكر خ   الت.

 
 

 بيان بااللتزام   أ 2.1

المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لمةايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجةة للمؤسسات المالية  البياناتأعدت 
وطبقاً ألحكا  قانون الشركات  ،ومبادئ وقواعد الشريةة اإلس مية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة ،اإلس مية

التجارية البحريني وقانون مصر  البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية. تستخد  المجموعة المةايير الدولية إلعداد التقارير 
ال تنطوي تحت مظلة مةايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجةة للمؤسسات المالية  المالية اات الصلة لألمور التي

 اإلس مية.
 

 السيولة. ت  عرض تحليل فيما يتةلق باالسترداد أو التسوية بشكل عا  على أساسالموحد لمركز المالي ا بيان تةرض المجموعة 
لمركز المالي ا بيان ش ر بةد تاري   12)المتداول( وألكثر من الموحد ركز المالي لما بيان ش راً بةد تاري   12خ ل  التةاقدية
 .36)غير المتداول( في ايضاح الموحد 

 
  



 البحرين ش.م.ب.-مصرف السالم

 المالية الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31

 

7 

 (يتبعالسياسات المحاسبية ) 2
 

 (يتبعأسس اإلعداد ) 2.1
 

 أسس التوحيد ب 2.1

 البيانات المالية. أعدت 2019ديسمبر  31المالية للبنت وشركاته التابةة كما في  البياناتالمالية الموحدة على البيانات تشتمل 
مع  سياسات محاسبية متوافقةما عدا شركة تابةة واحدة. جميع الشركات التابةة تستخد  ، للشركات التابةة لنفس السنة المالية للبنت

 . البنت

 بنتلل. توجد السيطرة عندما يكون بنتالصة( خاضةة لسيطرة الشركات التابةة هي مؤسسات )وتشمل شركات اات أغراض خا
سلطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطت ا. 
يت  توحيد البيانات المالية للشركات التابةة من تاري  تحويل السيطرة إلى المجموعة ويت  التوق  عن توحيد البيانات المالية عند 

 ت  اعتبار السيطرة عند امت ت البنت ألغلبية األصوات في الشركة المستثمر في ا.ي فقدان تلت السيطرة.
 

مةينة، أو تنفيا مةاملة  موجوداتالشركات اات األغراض الخاصة هي شركات ت  إنشاؤها لتحقيق هد  ُمحدد وواضح كتوريق 
تخاا سلطة إالمستثمر  إن إمت تلتشغيل هاه الشركات.  صلةاات  غير تكون حقوق التصويتوعادة  مةينة لتمويل أو إستثمار

و وكيل، لتحديد ما إاا كان هنات ع قة بين أيحدد ما إاا كان يتصر  كمدير  الةوائدالمقدرة على التحك  في ستثمار واإلفي القرار 
والةوائد، والسلطة المفوضة لصانع القرار ال تؤدي توجد ع قة بين السلطة  السلطة والةوائد. إاا كان صانع القرار وكي ً، ف 

أو تمديد الشروط  ،سيطرة. عند إتخاا المجموعة قرارات إختيارية، كإقراض مبالل تفوق التس ي ت المالية المقدمةالستنتاج إل
لمجموعة تقو  بإعادة لتتجاوز الشروط األصلية، أو في حالة تغير الة قة بين المجموعة والشركة اات األغراض الخاصة، فإن ا

 يُفترض وجود السيطرة عندما يمتلت البنت غالبية حقوق التصويت في اإلستثمار. تقيي  السيطرة على الشركة اات األغراض الخاصة.
 

 ، إال إاا كانت المجموعةها في هاه البيانات المالية الموحدةيدالبيانات المالية ل اه الشركات اات األغراض الخاصة ل  يت  توح
 مةلومات عن الموجودات تحت اإلدارة من قبل المجموعة. 38. يتضمن إيضاح رق  تسيطر على الشركة

 
 يت  قياس الحصس غير المسيطرة بحصت ا التناسبية في صافي موجودات الشركة المشتراة القابلة للتحديد في تاري  الشراء.

المجموعة باختيار أساس قياس الحصس غير المسيطرة، على أساس من الشركة التابةة، تقو   %100إاا ت  االستحواا أقل من 
 لكل مةاملة على حدة، كالتالي:

صفقة الشراء، ويشمل جزء منسوب للحصس غير  من بالقيمة الةادلة بتاري  االستحواا، والاي يةني الش رة، أو ربح •
 المسيطرة الةادية؛ أو

صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوا علي ا، والتي تةني الحصة التناسبية لحامل األس   في المبلل المحتسب ل •
 صفقة الشراء، وتتةلق بالحصة المسيطرة علي ا فقط.من الش رة المحتسبة، أو ربح 

 
 معامالت تم إستبعادها عند توحيد البيانات المالية

ات مع شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية ت  إستبةاد جميع المةام ت واألرصدة، وأي أرباح غير محققة نتجت عن عملي
الموحدة. كما ت  أيضاً إستبةاد األرباح الناتجة من المةام ت التي تت  بين المجموعة والشركات الزميلة والتي ت  إحتساب ا بطريقة 

محققة بالطريقة اات ا، ولكن إلى الحد حقوق الملكية إلى حد استثمار المجموعة في هاه الشركات. ويت  أيضاً إستبةاد الخسائرغير ال
بحيث التكون هنات أدلة على حدوث أي إنخفاض في القيمة. ت  تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابةة والشركات الزميلة عند 

 الضرورة والت لضمان توافق ا مع السياسات التي تطبق ا المجموعة.
 

 عملة التعامل وعملة العرض ج 2.1

يت  إحتساب البنود المتضمنة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالةملة اإلقتصادية الرئيسية للبيئة التي تةمل في ا المجموعة 
وهي الةملة التي تستخدم ا المجموعة في مةام ت ا وكالت  بالدينار البحريني)"عملة التةامل"(. يت  إعداد البيانات المالية الموحدة 

 البيانات المالية.في إعداد 
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 أسس اإلعداد )يتبع( 2.1
 

  العمالت األجنبية
يت  تحويل المةام ت التي تت  بالةم ت األجنبية إلى عملة التةامل لكل وحدة بجسةار الصر  السائدة في تاري  إجراء المةاملة. 

ن اية فترة إلى عملة التةامل بجسةار الصر  السائدة في  الموحد النقدية في تاري  المركز المالييت  تحويل الموجودات والمطلوبات 
. تدرج أرباح وخسائر فروقات الةملة الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تت  بالةم ت إعداد التقارير المالية

دية بالةملة األجنبية والتي يت  قياس ا بناء على التكلفة التاريخية يت  تحويل ا بجسةار البنود غير النق .الموحد األجنبية في بيان الدخل
المصنفة "بالقيمة الةادلة من خ ل حقوق الصر  السائدة في تاري  إجراء المةاملة. تدرج فروقات تحويل البنود غير النقدية 

يع، أو إلغاء احتساب الموجودات اات الة قة، والتي يت  احتساب ا الملكية" في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد إلى حين ب
آناات في بيان الدخل الموحد. أرباح تحويل الموجودات غير المالية المصنفة "بالقيمة الةادلة من خ ل الربح أو الخسارة" يت  

 .كجزء من تغيرات القيمة الةادلة احتساب ا مباشرة في بيان الدخل الموحد
 

 لعمليات األجنبيةتحويل ا
 ىإل األجنبية التي عملت ا الوظيفية ليست الدينار البحرينيوالشركات الزميلة الشركات التابةة يت  تحويل موجودات ومطلوبات 

. تحول إيرادات ومصروفات الةمليات األجنبية إلى المالي المركز بيانالدينار البحريني وفقا ألسةار الصر  السائدة في تاري  
ضمن احتياطي السائدة خ ل السنة.  تحتسب الفروقات الناتجة من تحويل الةم ت أسةار الصر   توسطالدينار البحريني وفقا لم

باستثناء إلى حد تخصيس فروقات التحويل إلى الحصة غير  جزء من الدخل الشامل اآلخر،تحويل الةم ت األجنبية الاي يمثل 
 المسيطرة. 

 
في بيان احتساب ا يت  فروقات التحويل المتةلقة بالبيع، والمحتسبة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر  فإن،  األجنبية الةمليات بيع عند

  الدخل الموحد.
 

 المحاسبية الهامة والتقديرات  القرارات 2.2

تقديرات قد تؤثر على المبالل المدرجة للموجودات والمطلوبات واتخاا قرارات يتطلب من اإلدارة الموحدة  البيانات الماليةإن إعداد 
الخسائر مخصصات رات على اإليرادات والمصروفات ووالتقدي القراراتالمحتملة. كما تؤثر هاه  اتلتزاماالالمالية واإلفصاح عن 

 . الملكية حقوقفي  تغيرات القيمة الةادلة المسجلة على وكالت ،الناتجة
 

 اليقينية ميرات عددتق

ل ا ، والتي المركز المالي الموحدبتاري  اإلفتراضات الرئيسية التالية تمثل المصادر األساسية للتقديرات المستقبلية الغير مؤكدة 
والمطلوبات خ ل السنة المالية القادمة وقد ت  مناقشت ا  موجوداتمما قد يتسبب في تةديل كبير في القيمة الدفترية للمخاطر جوهرية 

 :أدناه
 

 الخاضةة لمخاطر االئتمان تقيي  انخفاض القيمة للةقود المالية
والفرضيات لتقدير مبلل وتوقيت التدفقات  القراراتاستخدا   يتطلب، ةقود المالية الخاضةة لمخاطر االئتمانلتحديد انخفاض قيمة ال

زادت بصورة كبيرة منا االحتساب المبدئي، ودمج  النقدية المستقبلية، باإلضافة لتقيي  ما إاا مخاطر االئتمان على الةقد المالي قد
 .   33.2و، )د( 2.3 اتالمةلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقةة. لتفاصيل إضافية، راجع إيضاح
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 (يتبعالسياسات المحاسبية ) 2
 

 (يتبعالمحاسبية الهامة )اآلراء والتقديرات  2.2
 

 (يتبع)عدم يقينة الفرضيات 
 

 الش رة انخفاض قيمة 
قيمت ا الةادلة وهي أو الوحدة المنتجة للنقد قيمت ا القابلة ل سترداد،  لموجوداتالدفترية ل ةالقيم تفوقعندما يوجد انخفاض القيمة 

 . ، أي ما أعلىالبيع وقيمت ا المستخدمة الي تكمطروحاً من ا 
 
القيمة المستخدمة باستخدا  توقةات التدفقات النقدية  اتعلى حساب بناءً  كل وحدة منتجة للنقدش رة القابلة ل سترداد لقيمة الد ستنت

حسب الميزانيات المالية المةتمدة من قبل مجلس اإلدارة، المتوقةة لفترة خمس سنوات باستخدا  مةدل النمو االسمي إلجمالي الناتج 
اد توقةات التدفقات النقدية على بينما يتطلب إعد قرارات تقديرية،يتضمن تحديد توقةات مةدل النمو ومةدل الخص  على  المحلي.

 ة من قبل اإلدارة.فضات مختلاافتر
 
تقديرات قد تنتج بين  اتت  مراجةة المن جية والفرضيات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بانتظا  للحد من أي فروقي

 .16لتفاصيل إضافية، راجع إيضاح  الفةلية. بناء على خبرة الخسائرالخسارة 
 

  ةحقوق الملكي القيمة الةادلة من خ لاستثمارات ب انخفاض قيمة

 منخفضة القيمة عندما يكون هناتاالستثمارات في األس   المصنفة بالقيمة الةادلة من خ ل حقوق الملكية تقرر المجموعة، بجن 
تحديد إاا ما كان هنات انخفاض جوهري أو طويل ان  .بجقل من تكلفت اإنخفاض جوهري أو إنخفاض لفترة طويلة في القيمة الةادلة 

في حالة أس   حقوق الملكية المدرجة في أسواق نشطة تةتبر المجموعة ان االنخفاض يكون  األجل يتطلب اتخاا قرارات تقديرية.
من تكلفته، كما تةتبر المجموعة ان أي انخفاض في قيمة األس   بجقل من  %30الةادلة بنسبة تفوق  جوهرياً عندما تنخفض قيمته

ما إاا كانت أسواق هاه االستثمارات غير نشطة، تحدد المجموعة  حالة في. أش ر انخفاضاً لفترة طويلة 9تكلفت ا ولمدة تتجاوز 
 .، وأداء الصناعة والقطاع ل ستثمارللقوة المالية للقيمة الةادلة وانخفاض القيمة بناًء على تقييم ا 

 
 من خ ل الربح أو الخسارة غير المدرجة القيمة الةادلة الستثمارات حقوق الملكية

ادلة ل ستثمارات بالقيمة الةادلة وغير المدرجة في أسواق نشطة باستخدا  أساليب تقيي ، مثل التدفقات القيمة الة تحدد المجموعة
على أساس ظرو  السوق ومةلومات عن  ،النقدية المخصومة وأسةار أحدث المةام ت. يت  تحديد القيمة الةادلة في وقت مةين

الشركات المستثمر في ا. ان هاه التقديرات اات طبيةة غير موضوعية ومتضمنة ألمور غير مؤكدة وتحتاج إلى درجة عالية من 
 ، وعليه ال يمكن تحديدها بدقة متناهية. القرارات التقديرية

وانه من الممكن بناءاً على المةلومات المتوفرة  ،غير مؤكدة (ة الماليةكاستمرار األرباح التشغيلية والقو)ن األحداث المستقبلية إ
مما يتطلب تةدي ت جوهرية على القيمة الدفترية ل ستثمارات.  ،حالياً، بجن تختل  النتائج خ ل السنة المالية التالية عن الفرضيات

لتقدير القي  الةادلة، يت  تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من في الحاالت التي يت  استخدا  في ا نمااج التدفقات النقدية المخصومة 
ً للمةلومات والمناقشات مع ممثلي الشركات المستثمر في ا ووفقاً ألحدث البيانات المالية المتوفرة المدققة وغير  قبل اإلدارة وفقا

 مة الفرضيات، وصحة االحتساب، وت  اعتمادها من المدققة. ت  مراجةة أساس التقيي  من قبل اإلدارة من حيث م ئمة الطريقة، س
 قبل مجلس اإلدارة ب د  تضمين ا في البيانات المالية الموحدة.

 
، قرارات تقديرية يتضمنفي أس   حقوق الملكية الخاصة والةقارات بالقيمة الةادلة من خ ل الربح أو الخسارة تقيي  االستثمارات 

 وعادة يستند على ما يلي:

 تقيي  من قبل مقيميين خارجيين مستقلين •

  أحدث مةام ت السوق دون شروط تفضيلية •

 القيمة الةادلة الحالية لةقد آخر مشابه إلى حد كبير •

 الشروط وخصائس المخاطر اات  تحملالحالية المطبقة لبنود  مةدالتالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقةة بال •

 األخرىتطبيق نمااج التقيي   •
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة )يتبع( 2.2

 
 )يتبع(عدم يقينة الفرضيات 

 
 التطويرقيد  لةقارات للتحقق القابلة القيمة صافي تقدير 

التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أي ما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سةر البيع المقدر في  قيدالةقارات  تظ ر
 ،التطوير الكبيرة، يت  استخدا  من جية القيمة المتبقيةبالنسبة لمشاريع منه مصروفات البيع المقدرة.  مطروحاً سياق الةمل االعتيادي 

 وقامتالتطوير،  قيدقامت اإلدارة بتقدير تكلفة إنجاز الةقارات  .لمستقبلية لإلنجاز واستخدا  التطوير المتوقعالتي تقّدر التكلفة او
للسوق لةقارات المتوقةة  /التقديرية  البيعالتطوير بناء على أسةار  قيدبتكلي  مقيمين مستقلين لتقدير القيمة المتبقية للةقارات 

على أوضاع السوق والمةلومات حول االستخدا   بناءً  ،فترة زمنية محددةفي  للتحقق القابلة القيمة صافي تقديراتمماثلة. يت  عمل 
 ال وبالتالي جوهرية،بصورة  التقديرات على تةتمد ومسائل اليقينية عد المتوقع للةقارات قيد التطوير. تشمل هاه التقديرات على 

 انل األحداث المستقبلية. من الممكن والى حد مةقول بناًء على المةلومات الحالية، . ال يوجد يقين حومتناهية بدقة تحديدها يمكن
قيد  للةقارات الدفترية القيمة في جوهرية تسويات لةمل تحتاج قدالنتائج خ ل السنة المالية القادمة والتي تختل  عن الفرضيات، 

 .التطوير
 

ً تقنيات التقيي  دوريبمةايرة المجموعة  تقو  لنفس  قابلة للرصدالأسةار مةام ت السوق الحالية  استخدا بإما  ،فحس ص حيت اوت ا
 .قابلة للرصدأو بيانات أخرى متوفرة في السوق  ةقد،ال
 

 القرارات التقديرية
 

 االستمرارية  فرضية
لدي ا المصادر المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنةة بجن  لقدرة المجموعةبةمل تقيي   اإلدارةقامت 

التي وغير مؤكدة جوهرية ل ستمرار في أعمال ا في المستقبل المنظور. وع وة على الت، فإن اإلدارة ليست على عل  بجي أمور 
البيانات من الممكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولالت، ت  إعداد 

 الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. المالية
 

 على شركات ذات أغراض خاصة  السيطرة
تقو   ات.ستثماراال احتفاظبة لغرض السماح للةم ء ترعى المجموعة تجسيس الشركات اات األغراض الخاصة بصورة أساسي

ة إلى هاه الشركات، حيث تتضمن اتخاا القرارات من قبل ياالستشارالخدمات المجموعة بتقدي  خدمات اإلدارة و إدارة االستثمار و
وه  عبارة عن أطرا  ثالثة كبيرة وه   الةم ءالمجموعة بالنيابة عن  . كما تقو  المجموعة بإدارة هاه الشركات بالنيابة عن 

التي ال وألغراض الخاصة المستفيدون االقتصاديون ل ستثمارات األساسية. ال تقو  المجموعة بتوحيد بيانات الشركات اات ا
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والت للتحك  في السياسات المالية والتشغيلية ل اه الشركات،  تمارس علي ا ص حية السيطرة
. في الحاالت التي يصةب تحديد ما إاا كانت المجموعة تمارس ص حية السيطرة، تقو  المجموعة للحصول على منافع من أنشطت ا

 ،وتحديد مدى تةرض ا لمخاطر ومنافع هاه الشركات ،هدا  أنشطة الشركات اات األغراض الخاصةأل رارات تقديريةباتخاا ق
  وكالت قدرت ا على اتخاا قرارات تشغيلية ل ا وتحديد ما إاا كانت المجموعة تحصل على منافع من هاه القرارات.

 
 تصنيف االستثمارات 

المحاسبية للمجموعة، تقرر المجموعة عند شراء استثمار التصني  المناسب ل اا االستثمار، إما استثمار عند تطبيق السياسات 
 محدد بالقيمة الةادلة من خ ل بيان الدخل أو كاستثمار بالقيمة الةادلة من خ ل حقوق الملكية أو كاستثمارات تظ ر بالتكلفة المطفجة.

 كل استثمار ويخضع كل تصني  إلى مةالجة محاسبية مختلفة بناًء على هاا التصني . ويةكس هاا التصني  نية اإلدارة بخصوس
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2.3
 
 المالية الموجودات والمطلوباتأ( 
 

وإيداعات لدى  اتية وصكوت شركسيادالمالية من أرصدة لدى البنوت والمصر  المركزي وصكوت الموجودات تتكون عقود 
عقود موجودات ام  مدينة بموجب و ةومشارك ةمضاربتموي ت األرباح المؤجلة( وصافي من ) ةمرابحتموي ت ومؤسسات مالية 

مخصس الخسائر  طرحرصدة المتةلقة ب اه الةقود بةد أخرى. تدرج األ ام  مدينةوموجودات قيد التحويل و اإليجارات التمويلية
 االئتمانية المتوقةة.

 
إيداعات من مؤسسات مالية وإيداعات من الةم ء، وحسابات جارية للةم ء، وتمويل مرابحة المالية من المطلوبات تتكون عقود 

 ألجل، وام  دائنة أخرى.
 

مبدئياً بالتكلفة، كون ا القيمة الةادلة لألداة عند نشوئ ا. الحقاً، تظ ر جميع الموجودات تحتسب جميع الموجودات والمطلوبات المالية 
 والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفجة.

 

المالي في االحتساب  الموجود أو المطلوبهو المبلل الاي يت  من خ له قياس  ةالمالي للمطلوبات أو الموجوداتإن التكلفة المطفجة 
المبدئي، مطروحاً منه التسديدات الرأسمالية، مضافاً إليه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراك  باستخدا  طريقة مةدل الربح الفةلي ألي 
أو فرق بين المبلل المحتسب مبدئياً ومبلل االستحقاق، مطروحاً منه مبلل )مباشرة أو باستخدا  حساب مخصس(  النخفاض القيمة 

عد  القدرة على التحصيل. يتضمن احتساب مةدل الربح الفةلي كل األتةاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً أساسياً من 
 مةدل الربح الفةلي.

 
 المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد( ب

جميع  احتسابيت  . ت انشجملكية حاملي حسابات االستثمار بتاري  وحقوق  ،والودائع ،واالستثمارات ،التموي تتحتسب المجموعة 
المشتريات والمبيةات للموجودات والمطلوبات المالية في تاري  المتاجرة، وهو التاري  الاي تلتز  فيه المجموعة بشراء أو بيع 

 الموجود أو المطلوب.
 
 الموجودات المالية إلغاء احتساب( ج

قيا  المجموعة بنقل عند أو  ،ء حقوق است   التدفقات النقدية من الموجودات الماليةت االموجودات المالية عند ان إلغاء احتسابيت  
 جميع مخاطر ومكافآت الملكية بصورة جوهرية.

 
ألقصى والحد ا لموجوداألصلية ل دفتريةالقيمة الب يت  قياس استمرار المشاركة التي تجخا شكل ضمان على الموجودات المحولة

 .، أي ما أقلعلى المجموعة دفةه قد يكون من الواجبللمقابل الاي 
 

 أو إلغائ ا أو انت ائ ا. المحددة في الةقد، تقو  المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التةاقدية
 

 انخفاض القيمة( تقييم د

 وااللتزامات الموجودات المالية انخفاض قيمة

. المطفجة بالتكلفة تظ ر التي المالية الموجودات على المتوقةة االئتمانية الخسائر لقياس الث ث المراحل من جية المجموعة تطبق
 .المبدئي االحتساب منا االئتمانية الجودة في  التغيرات على بناء التالية، الث ث المراحل خ ل منالموجودات  ترّحل
 
 :شهرا   عشر إلثني المتوقعة االئتمانية الخسائر: األولى لمرحلةا

 االئتمانية الخسائر جزء يحتسب المبدئي، االحتساب منا االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة أي هنات يكن ل  التي للتةرضات بالنسبة
 .ش راً  12 ضمن التخل  أحداث باحتمالية المتةلق فقط الحياة مدى المتوقةة
 

( هي الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقةة التي تنتج عن أحداث 1ش راً )المرحلة  12الخسائر االئتمانية المتوقةة على مدى 
 ش راً بةد تاري  إعداد التقارير المالية. 12مالي خ ل عقد احتمالية حدوث التةثر في السداد على 
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 المحاسبية )يتبع(السياسات  2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 2.3
 
 )يتبع( نخفاض القيمة( تقييم اد
 

  القيمة منخفضة ليست – الحياة لمدىالثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة  المرحلة
 ائتمانياً، ضةيفةلتةرضات االئتمان التي يوجد ل ا ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منا االحتساب المبدئي، لكن ا غير  بالنسبة

 .مدى الحياة فقط واحدة لمرة متوقةة ائتمانية خسائر احتساب يت 
 

االئتمانية المتوقةة ويت  تحديدها بناًء على الفرق  للخسائر المرجحة االحتمالية تقدير ( هي2الخسائر االئتمانية المتوقةة )المرحلة 
الةجز النقدي. إن الةجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التةاقدية المستحقة الدفع للمجموعة  بين القيمة الحالية لكافة

 ياً في تاري  إعداد التقارير المالية.ائتمان القيمة ةنخفضوالقيمة الحالية للقيمة القابلة ل سترداد للموجودات المالية غير م
 

 منخفضة القيمة –الحياة  لمدىاالئتمانية المتوقعة  الخسائرالثالثة:  المرحلة
 لالت المتوقةة النقدية التدفقات على السلبية اآلثار اات األحداث من أكثر أو حدث يقع عندما ائتمانياً  ضةيفة بجن ا المالية ةقودال تقي 

 .األصل
 

على أساس الفرق بين صافي القيمة  يةاالئتمانقيمة ال نخفاضاب ةالمتةلقمخصصات ال، يت  تحديد 3بالنسبة للةقود المالية للمرحلة 
، تظل من جية 11رق   الماليد المالي. نظراً الستخدا  نفس المةايير في مةيار المحاسبة ةقة والقيمة القابلة ل سترداد للدفتريال

 .إلى حد كبير المجموعة بالنسبة للمخصصات المحددة كما هي دون تغيير
 

 ائتمانياً  نخفضة القيمةمتراة لغرض التججير مشوالموجودات الالموجودات المالية 
والموجودات المشتراة في تاري  إعداد التقرير المالي، تقو  المجموعة بتقيي  ما إاا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفجة 

ائتمانياً عند  نخفض القيمةم المشترى لغرض التججير الموجودوالمالي  الموجودائتمانياً. يةد  القيمة ةنخفضهي ملغرض التججير 
 المالي. الموجودلية المقدرة بالنسبة لالت أكثر من األحداث ويكون ل ا تجثير ضار على التدفقات النقدية المستقبوع حدث أو قو
 

ً تتضمن المةلومات القيمة ةنخفضم والموجودات المشتراة لغرض التججيراألدلة التي تثبت بجن الموجودات المالية  القابلة  ائتمانيا
 التالية:للرصد 

 

 ج ة المصدرة؛الالصةوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو  -
ً  90ألكثر من  خرق الةقد مثل التةثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق -  ؛يوما
 باالعتبار في ظرو  أخرى.  المجموعة  لن تجخاهاط ومن قبل المجموعة بشر القرض أو السلفيةإعادة هيكلة  -
 ؛ أوىخرأإعادة تنظي  مالي عملية من المحتمل بجن المقترض سيةلن إف سه أو في  -
 ؛اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الظرو  المالية الصةبة -

 

 

 الشطب
المالية )إما جزئياً أو كلياً( عند عد  وجود أي احتمال واقةي ل سترداد. تكون هاه هي الحالة عامة عندما  الموجوداتيت  شطب 

تحدد المجموعة أن المقترض ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالل الخاضةة للشطب. 
ال تزال خاضةة ألنشطة التنفيا لغرض االمتثال بإجراءات المجموعة السترداد  بالرغ  من الت، فإن األصول المالية المشطوبة

 المبالل المستحقة.
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية في بيان المركز المالي الموحد
 يت  عرض مخصس الخسائر االئتمانية في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

 بالتكلفة المطفجة، كخص  من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.الموجودات المالية المقاسة  -
 مخصس ضمن بند المطلوبات األخرى؛ وك االلتزامات التمويلية وعقود الضمانات المالية: عامةً  -
حين يشتمل الةقد المالي على مكونين مسحوب وغير مسحوب، وقد حددت المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقةة على  -

ت المالية / بند خارج الميزانية الةمومية بشكل منفصل عن تلت المتةلقة بالبند المسحوب، تةرض المجموعة االلتزاما
المبلل كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية للمكونات المسحوبة. مخصصاً للخسائر االئتمانية للمكونات المسحوبة. يت  عرض 

   كمخصس في المطلوبات األخرى.   مخصس الخسائر االئتمانية للمكون المسحوب يت  عرض 
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 2.3
 
 النقد وما في حكمه (هـ

مصر  البحرين المركزي، عدا وأرصدة لدى  ،لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد
مالية اات استحقاق أصلي  وإيداعات لدى مؤسساتوالمؤسسات المالية األخرى، البنوت  وأرصدة لدىودائع االحتياطيات اإلجبارية، 

 .خ ل ث ثة أش ر أو اقل من تاري  شرائ ا
 
 موجودات التمويالت (و

هي عبارة عن عقود تموي ت متوافقة مع أحكا  الشريةة اإلس مية تكون مدفوعات ا اات طبيةة ثابتة أو قابلة  التموي تموجودات 
من تاري   التموي تموجودات  احتساب. يت  مضاربةللتحديد. وتشتمل هاه الموجودات على تموي ت بةقود مرابحة، ومشاركة، و

  ات اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت.وتظ ر بالتكلفة المطفجة بةد طرح مخصص ،نشجت ا
 

 تةديل موجودات التمويل
المةدل مختلفة بصورة جوهرية.  للموجودبتحديد ما إاا كانت التدفقات النقدية إاا ت  تةديل شروط موجودات التمويل، تقو  المجموعة 

 إاا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً، فإن الحقوق التةاقدية في التدفقات النقدية  من موجودات التمويل األصلية  تةتبر منت ية.
لة زائداً أي تكالي  في هاه الحالة، يت  إلغاء احتساب موجودات التمويل األصلية واحتساب موجودات التمويل الجديدة بالقيمة الةاد

  مةاملة مؤهلة. 
 

اب إاا كان تةديل الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفجة أوبالقيمة الةادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر ال ينتج عن ا إلغاء احتس
ت المالية باستخدا  مةدل الفائدة موجودات التموي ت، تقو  المجموعة أوالً بإعادة احتساب مبلل القيمة الدفترية اإلجمالي للموجودا
 الفةلي للموجودات، وتحتسب التسوية الناتجة كربح أو خسارة التةديل في بيان الربح أو الخسارة.   

 

يت  تفسيرها لألغراض المحاسبية بمجمل ا، وجميع الةقود المربوطة أو ترتيبات  متوافقة مع أحكا  الشريةة اإلس ميةالةقود جميع ال
 .دو، وهد  الةقنتيجة اقتصادية واحدة ةكسالسندات األانية يت  أخاها باالعتبار مع عقد التمويل األساسي لت

 
 تمويل المرابحات  (1

ربح على أساس  هامشر  آخر )"المشتري"( بالتكلفة زائداً المرابحة هو عقد يقو  بموجبه أحد األطرا  )"البائع"( ببيع أصل لط
على أساس عقد هاه المرابحة اات ا.  الموجودبناًء على وعد المشتري بشراء نفس  الموجوددفةات مؤجلة. بةد أن يقو  البائع بشراء 

ن سةر البيع )التكلفة مضافاً إلي ا هامش الربح( يةاد سداده على يشتمل على التكلفة زائداً هامش ربح متفق عليه. إ الموجودسةر 
بموجب عقد المرابحة، يجوز للمجموعة التصر  إماّ كبائع أو مشتري، المتفق علي ا.  التمويل بموجب فترة  شتريأقساط من قبل الم
 عد الشراء الاي قا  به المشتري في مةاملة مرابحة لصالح البائع ملزماً.تةتبر المجموعة أن و حسب الحالة.

 
 تمويل مضاربة (2

 المضاربة هي عقد بين طرفين، والاي بموجبه يقد  أحدهما األموال )رب المال(، حيث يقو  بتوفير مبلل مةين من المال )رأس
مال المضاربة( إلى الطر  األخر )المضارب(. ومن ث  يقو  المضارب باستثمار رأس مال المضاربة في مؤسسة أو نشاط مةين 
مستخدماً خبرته ومةرفته نظير حصة محددة من األرباح الناتجة المتفق علي ا مسبقاً. ال يشارت رب المال في إدارة نشاط المضاربة. 

عدا الت، فإن رب المال يتحمل ل إهماله أو انت ات أي من شروط أو بنود عقد المضاربة؛ يتحمل المضارب الخسارة في حا
 . بموجب عقد المضاربة يجوز للمجموعة التصر  إما كمضارب أو رب المال، حسب الحالة.الخسارة

 
 تمويل المشاركات  (3

يت  تقاس   .المجموعة والةميل في رأس مال المشاركةمال مشترت أو تمويل مشروع. تساه   تستخد  عقود المشاركة لتقدي  رأس
 ً غير أن الخسارة يتحمل ا الشركاء بناًء على مساهمة كل شريت في رأس المال.  ،األرباح وفقاً لنسبة من الربح متفق علي ا مسبقا

 . مال المشارت إما بصورة نقدية أو عينية، ويت  احتساب قيمته في وقت إبرا  المشاركة وقد يكون رأس
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 2.3
 
  موجودات اإليجارات التمويلية. ز

هي عبارة عن اتفاقية تقو  بموجب ا المجموعة )"المؤجر"( إجارة منت ية بالتمليت( ةقود )تةر  أيضاً ب موجودات اإليجارات التمويلية
للةميل )"المستججر"( بةد شراء أو / اقتناء الموجود المحدد، سواًء من بائع طر  ثالث أو من الةميل نفسه،  أحد الموجوداتبتججير 

محددة، مستحقة الدفع على أساس حسب طلب الةميل والوعد بالتججير مقابل بةض مدفوعات اإليجار لمدة تججير أو فترات تججير 
 إيجار ثابت أو متغير.

  
المؤجر ومدة اإليجار، وكالت األسس لحساب اإليجار وتوقيت دفةات اإليجار ومسؤوليات ك  الطرفين  صلتحدد اتفاقية اإلجارة األ

خ ل مدة اإليجار. يقد  الةميل )المستججر( للمجموعة )المؤجر( تة د بتجديد مدة عقد اإليجار ودفع دفةات اإليجار المتةلقة بالت 
 مدة اإليجار.حسب جدول زمني متفق عليه والصيغة المطبقة خ ل 

 

خ ل مدة اإليجار. في ن اية مدة التججير، وبةد الوفاء بكافة االلتزامات من قبل الةميل الموجود تحتفظ المجموعة )المؤجر( بملكية 
د المؤجر للةميل )المستججر( بقيمة اسمية بناًء على تة الموجود )المستججر( بموجب اتفاقية اإلجارة، تقو  المجموعة )المؤجر( ببيع 

 بالبيع من قبل المجموعة )المؤجر(. وعادةً ما تكون الموجودات المؤجرة عقارات سكنية أو عقارات تجارية أو طائرات. 
 

فيما عدا األراضي )التي ليس ل ا عمر محدد(،  موجودات اإليجارات التمويليةيت  حساب االست  ت على أساس القسط الثابت لجميع 
 أي ما أقل. للموجود،على مدى فترة عقد التججير أو الةمر االقتصادي  أصلتكلفة لكل بمةدالت يت  احتساب ا لشطب ال

 
موجودات لتحديد وجود دليل موضوعي يثبت انخفاض في قيمة  ن اية فترة إعداد التقارير الماليةتقو  المجموعة بةمل تقيي  في 

إن تقديرات  .القيمة الدفترية للموجودات قيمت ا القابلة ل سترداد. تحتسب خسارة انخفاض القيمة عندما تفوق اإليجارات التمويلية
التدفقات النقدية المستقبلية، عندما تةتمد على عميل واحد، تجخا باالعتبار التقيي  االئتماني للةميل، باإلضافة لةوامل أخرى. تحتسب 

 خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، في بيان الدخل الموحد.
 

 إليجارات التمويليةتةديل موجودات ا
المةدل مختلفة  للموجودإاا ت  تةديل شروط موجودات اإليجارات التمويلية، تقو  المجموعة بتحديد ما إاا كانت التدفقات النقدية 

 بصورة جوهرية. إاا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً، فإن الحقوق التةاقدية في التدفقات النقدية  من موجودات التمويل األصلية 
ة تةتبر منت ية. في هاه الحالة، يت  إلغاء احتساب موجودات اإليجارات التمويلية األصلية واحتساب موجودات إليجارات التمويلي

  الجديدة بالقيمة الةادلة زائداً أي تكالي  مةاملة مؤهلة. 
 

المقاسة بالتكلفة المطفجة أوبالقيمة الةادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر ال ينتج عن ا  اإليجارات التمويليةإاا كان تةديل موجودات 
موجودات ، تقو  المجموعة أوالً بإعادة احتساب مبلل القيمة الدفترية اإلجمالي اإليجارات التمويليةإلغاء احتساب موجودات 

وتحتسب التسوية الناتجة كربح أو خسارة التةديل في بيان الربح أو  باستخدا  مةدل الفائدة الفةلي للموجودات، إليجارات التمويليةا
 الخسارة.   

  
  مؤسسات الماليةالإيداعات لدى  .ح

بالتكلفة المطفجة مطروحاً  ام  مرابحات سلع مدينة وام  وكاالت مدينة. تظ ر ام  مرابحات السلع المدينةتشتمل هاه اإليداعات على 
مخصس بالتكلفة المطفجة مطروحاً من ا  المؤجلة ومخصس الخسائر االئتمانية، إن وجدت. تظ ر ام  الوكاالت المدينةمن ا األرباح 

 الخسائر االئتمانية، إن وجدت.  
 
 وصكوك الشركات . صكوك سياديةط

 دوات دينأ التي تحدد بجن ا الصكوتأدوات الدين تمثل أدوات استثمارات توفر دفةات أرباح أو رأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد. 
  كاستثمارات تظ ر بالتكلفة المطفجة. يت  تصنيف ا
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 الموجودات والمطلوبات قيد التحويل. ي
 

 :موجودات قيد التحويل
 

 قروض وسلفيات:
 .تالمبالل المشطوبة ومخصس الخسائر االئتمانية ، إن وجدبالتكلفة المطفجة، مطروحاً من ا 

 
 ظ ب ا لغرض غير المتاجرة تفاستثمارات مح

ويت  تقيي   ،ت  تصني  االستثمارات المحتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة كاستثمارات مدرجة بالقيمة الةادلة من خ ل حقوق الملكية
 (. ت) 2.3القيمة الةادلة على أساس المةايير المنصوس علي ا في إيضاح 

 
 مطلوبات قيد التحويل:

 المطلوبات قيد التحويل بالتكلفة المطفجة.يت  إعادة قياس 
 

 ( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةك
 حقوق الملكية أسهم استثمارات

تبرهن على القيمة المتبقية من حقوق الملكية هي استثمارات ال تحمل م مح أدوات الدين، وتشمل أدوات تملت  استثمارات أس  
( بالقيمة 1حقوق الملكية في الفئات التالي: أس   في أدوات ت  تصني  االستثمارات ي، بةد طرح المطلوبات. موجودات المنشجة

 لةادلة من خ ل حقوق الملكية، بما يتفق مع استراتيجيت ا االستثمارية. ( بالقيمة ا2الةادلة من خ ل بيان الدخل أو 
 

 االحتساب وإلغاء االحتساب
، وهو الموجودأي التاري  الاي تلتز  فيه المجموعة بشراء أو بيع  ،االستثمارات في األوراق المالية بتاري  المتاجرة احتسابيت  

الشروط التةاقدية لألداة. تقو  المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينت ي التاري  الاي تصبح فيه المجموعة طرفاً في 
 حق است   التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقو  المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوهري.

 

 القياس

ً قياس االستثمارات في األوراق المالية بال المتةلقة  المةاملة  يلايت  احتساب تكأي قيمة المقابل المدفوع. قيمة الةادلة، يت  مبدئيا
بالنسبة الستثمارات األوراق المالية  .الموحد لدخلبيان افي  الربح أو الخسارةباالستثمارات المصنفة بالقيمة الةادلة من خ ل 

 األخرى، تحتسب تكالي  المةام ت كجزء من االحتساب المبدئي.
 

ً إعادة قياس االستثمارات بالقيمة الةادلة من خ ل بيان الدخل واالستثمارات بالقيمة الةادلة من  ،بةد التسجيل المبدئي يت  الحقا
خ ل حقوق الملكية بالقيمة الةادلة. يت  احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات القيمة الةادلة ل ستثمارات بالقيمة الةادلة 

خل الموحد في الفترة التي تنشج في ا. يت  احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات القيمة من خ ل بيان الدخل في بيان الد
الةادلة ل ستثمارات بالقيمة الةادلة من خ ل حقوق الملكية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، ويت  عرض ا في احتياطي 

ية. عند بيع، أو انخفاض قيمة، أو تحصيل، أو التخلس من االستثمارات ضمن حقوق الملكل ستثمارات منفصل للقيمة الةادلة 
ً في بيان التغيرات في حقوق  بالقيمة الةادلة من خ ل حقوق الملكية، تحول األرباح أو الخسائر المتراكمة التي احتسبت سابقا

 الملكية الموحد إلى بيان الدخل الموحد.
 
 شتركةومشاريع م( استثمارات في شركات زميلة ل

بموجب  ،ها ألغراض استراتيجيةشراؤ، والتي ت  والمشاريع المشتركة يت  احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة
كاستثمارات  . ت(2.3) طريقة حقوق الملكية للمحاسبة. تحتسب استثمارات أس   حقوق الملكية األخرى في الشركات الزميلة 

، المتةلق 24عن طريق االستفادة من نطاق اإلعفاء بموجب مةيار المحاسبة المالي رق  الربح أو الخسارة بالقيمة الةادلة من خ ل 
زميلة. الشركة الزميلة هي مؤسسة التي تمارس المجموعة نفوداً مؤثراً علي ا وهي ليست شركة تابةة الكات شرالستثمارات في البا

أو لدى  ،حصة ملكية في المؤسسة %20أو مشروع مشترت. تةتبر المؤسسة كشركة زميلة إاا كان لدى المجموعة أكثر من 
اتفاقية يكون للمجموعة في ا سيطرة مشتركة، حيث تملت  رت هوالمشروع المشتالمجموعة نفوا مؤثر من خ ل أي طريقة أخرى. 

  الحق في صافي موجودات االتفاقية، بدال عن حقوق ا في موجودات ا والتزامات ا مقابل مطلوبات ا.  
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 )يتبع ( استثمارات في شركات زميلة ل
 

بالتكلفة مضافاً إلي ا تغيرات ما الموحد لمركز المالي بيان ااالستثمار في الشركة الزميلة في  ظ ربموجب طريقة حقوق الملكية، ي
الخسائر التي تجاوزت تكلفة االستثمار في  احتساباء في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة. يت  شربةد ال

الشركات الزميلة عندما تتكبد المجموعة التزامات نيابةً عن الشركة الزميلة. يت  تضمين الش رة المتةلقة بالشركة الزميلة في القيمة 
ةكس حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة. أينما وجدت الموحد يلدخل بيان اطفاء. ة ل ستثمار وال تخضع لإلدفتريال

حصت ا في هاه التغيرات وتفصح عن ا إاا استلز   احتسابمباشرةً في حقوق الشركة الزميلة، تقو  المجموعة ب احتسبتتغيرات 
 .الموحد لتغيرات في حقوق الملكيةبيان ااألمر في 

الزميلة مطابقة لتلت  اتوالسياسات المحاسبية للشرك ،إعداد تقارير الشركات الزميلة للمجموعة متطابقة مع المجموعةإن تواري  
 المستخدمة من قبل المجموعة فيما يتةلق بالمةام ت واألحداث المتشاب ة في الظرو  المتماثلة. 

ً بةد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقو  المجموعة بتحديد ما إاا كا على  النخفاض القيمةخسارة إضافية  احتسابن ضروريا
استثمارات  المجموعة في الشركات الزميلة. تقو  المجموعة بتاري  إعداد كل تقرير مالي بتحديد ما إاا كان هنات دليل موضوعي 

يتمثل الاي و مبلل انخفاض القيمةتقو  المجموعة باحتساب  ،في هاه الحالةواالستثمارات في الشركات الزميلة.  نخفاض قيمةيثبت ا
 .بيان الدخل الموحدالمبلل في  ب، وتقو  باحتساةدفتريالفرق بين القيمة القابلة ل سترداد للشركة الزميلة وقيمت ا ال في

 المجموعة في الشركات الزميلة.  والخسائر الناتجة من مةام ت بين المجموعة وشركات ا الزميلة إلى حد حصة رباحيت  استبةاد األ

الماكور أع ه في  االستثمارتحويل صافي موجودات / الخسائر من تحويل الةم ت األجنبية الناتجة من  رباحيت  تضمين األ
 .الموحد لتغيرات في حقوق الملكيةبيان االشركات الزميلة في 

 
 ( استثمارات عقارية م

 احتسابأو لكلي ما كاستثمارات عقارية. يت   ،لغرض اإليجار أو ل ستفادة من الزيادة في قيمت ايت  تصني  الةقارات المحتفظ ب ا 
لبيع. االستثمار الةقاري مبدئياً بالتكلفة ويت  الحقاً قياسه بناًء على نية ما إاا كان االحتفاظ باالستثمار الةقاري لغرض االستخدا  أو ا

غير  أرباحأية  احتسابيت   ،ةادلة الستثمارات ا الةقارية. بموجب نمواج القيمة الةادلةقامت المجموعة بتطبيق نمواج القيمة ال
أي خسائر غير محققة في حقوق الملكية إلى  سوية. يت  تضمن احتياطي القيمة الةادلة للةقارات محققة مباشرةً في حقوق الملكية

 لدخلبيان ا ا في احتسابالرصيد المتوفر في حقوق الملكية، فإنه يت   حد الرصيد الدائن المتوفر. عندما تتجاوز الخسائر غير المحققة
في الفترة المالية السابقة،  الموحد لدخلبيان ا ا في احتساب. في حالة وجود خسائر غير محققة متةلقة باستثمارات عقارية يت  الموحد
بيان إلى حد عمل رصيد دائن للخسائر السابقة في  بيان الدخل الموحدغير المحققة للفترة المالية الحالية في احتساب األرباح يت  

ة وقيمت ا الةادلة المتوقةة ناقصاً تكالي  دفتريقيمت ا الالمحتفظ ب ا لغرض البيع ب. يت  إدارج االستثمارات الةقارية الدخل الموحد
 لةقارية المدرجة بالقيمة الةادلة يجب أن يستمر قياس ا بالقيمة الةادلة.. االستثمارات ا، أي ما أقلالبيع
 

 ( عقارات قيد التطويرن
ويت  قياس ا بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيق ا،  ،ة تحديداً لغرض التطوير كةقارات قيد التطويرشترايت  تصني  الةقارات الم

  ي ما أقل.أ
 

 ( ممتلكات ومعداتس
في القيمة. يت  حساب االست  ت على أساس القسط  انخفاضاالست  ت المتراك  وأي  طرحالممتلكات والمةدات بالتكلفة بةد  ظ رت

حراً واألعمال الرأسمالية تملكاً الثابت بناًء على األعمار اإلنتاجية المتوقةة لجميع الممتلكات والمةدات، فيما عدا األراضي المملوكة 
 قيد التنفيا. 

 

 
 
 
 
 
 

  وتةديل ا كلمابتاري  كل بيان للمركز المالي، ة والةمر اإلنتاجي وطرق احتساب االست  ت الموجودات ييت  مراجةة القيمة المتبق
 ً  .كان الت مناسبا

 
 
 

 سنوات  5إلى  3 مةدات الحاسب اآللي -
 سنوات  5إلى  3 برامج الحاسب اآللي -
 سنوات  5إلى  3 أثاث ومةدات مكتبية  -
 سنوات  5إلى  4 مركبات  -
 على مدى فترة عقد التججير  تحسينات على الةقارات المؤجرة  -
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 اة لغرض البيعشتر( الشركات التابعة المع

ة لغرض بية ا الحقاً خ ل اثنى عشر ش راً "كمحتفظ ب ا لغرض البيع" عندما يكون بية ا شترايت  تصني  الشركة التابةة الم
"كموجودات محتفظ ب ا  بيان المركز المالي الموحدمحتم ً جداً. يت  إظ ار موجودات ومطلوبات الشركة التابةة كبند منفصل في 

بيع" على التوالي. يت  قياس الموجودات التي ت  تصنيف ا لغرض البيع" و"مطلوبات متةلقة بموجودات محتفظ ب ا لغرض ال
ً تكالي  البيع بالقيمة الدفترية والقيمة الةادلةكموجودات محتفظ ب ا لغرض البيع  . أي خسارة ، أي ما أقلوقيمت ا الةادلة ناقصا

 ي ت  تصنيف ا كمحتفظ ب ا لغرض البيع. ة للموجودات. ال يت  است  ت الموجودات التدفتريناتجة تخفض القيمة ال انخفاض في القيمة
 

 ( دمج األعمال والشهرة ف
 لمقابل المحول والمقاساكإجمالي  ستحواااالللمحاسبة. يت  قياس تكلفة  ستحواادمج األعمال باستخدا  طريقة اال عمليات يت  احتساب

تختار غير مسيطرة في الملكية المشتراة. لكل عملية من عمليات دمج األعمال،  صسوقيمة أي ح ،بالقيمة الةادلة بتاري  االستحواا
في صافي  يةتناسبالحصة الأو ب ،غير المسيطرة في الملكية المشتراة إما بالقيمة الةادلة الحصسما إاا كانت ستقيس المجموعة 

 الموجودات المحددة للملكية المشتراة. 
 

ً المحتفظ ب  حصت ا في حقوق الملكيةى مراحل، فإن المجموعة تقو  بإعادة قياس إاا تحققت عمليات دمج األعمال عل القيمة ب ا سابقا
 ،أو مجموع الدخل الشامل بيان الدخل الموحدفي  ،أو الخسارة، إن وجد ربحالناتج من ال وتقو  باحتساب ،الةادلة بتاري  االستحواا

 .ما يناسبحسب 
 

عندما تقو  المجموعة باستحواا األعمال، فإن ا تقي  الموجودات المالية والمطلوبات المفترضة للتصني  والتةيين المناسب وفقاً 
 للشروط التةاقدية والظرو  االقتصادية والشروط اات الصلة كما هو بتاري  االستحواا. 

 

الملكية، فإنه يت  استخدا  القيمة الةادلة بتاري   سوالملكية المشتراة فقط حصإاا تحققت عمليات دمج األعمال التي يتبادل في ا البنت 
 استحواا حصة الملكية المشتراة لتحديد قيمة الش رة.

 

كلما كان الت تةري  دمج األعمال كموجودات تمويلية أو استثمارات عقارية،  تستوفية التي ال شترايت  تسجيل االستثمارات الم
 ً قابلة اء مثل هاه االستثمارات، تقو  المجموعة بتخصيس تكلفة االستحواا بين الموجودات والمطلوبات الشر. عندما يت  مناسبا
بشكل فردي بناًء على قيم ا الةادلة النسبية بتاري  االستحواا. إن تكلفة تلت الموجودات هي إجمالي مجموع المقابل المدفوع  للتحديد
غير المسيطرة حصة ملكية حالياً ويحق ل   حصة تناسبية من صافي  الحصس. إاا كانت لدى ةحتسبغير مسيطرة م صسوأي ح

 غير المسيطرة بالتناسب مع حصت   في صافي الموجودات. باحتساب الحصسالموجودات عند التصفية، فإن المجموعة تقو  
 

وأي  ،غير مسيطرة صسألي ح حتسبل المحول والمبلل المالزيادة في إجمالي المقابب تمثليت  مبدئياً قياس الش رة بالتكلفة، التي ت
ً احصة ملكية محتفظ ب ا س لصافي  اة والمطلوبات المفترضة. إاا كانت القيمة الةادلةشترالم القابلة للتحديدفوق صافي الموجودات  ،بقا

وجميع  شتراةإجمالي المقابل المحول، تقو  المجموعة بإعادة تقيي  ما إاا ت  تحديد جميع الموجودات الم تفوقة اشترمالموجودات ال
 ا بتاري  االستحواا. إاا احتسابوتقو  بمراجةة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالل التي سيت   ،المطلوبات المفترضة بشكل صحيح
اة فوق إجمالي المقابل شترشير إلى وجود زيادة في القيمة الةادلة لصافي الموجودات المتال تزال كانت نتائج عملية إعادة التقيي  

 .الموحد لدخلبيان افي احتساب الربح المحول، فإنه يت  بةد الت 
 

نخفاض . يت  فحس الش رة الالنخفاض القيمة أي خسائر متراكمة مطروحاً من االمبدئي، يت  قياس الش رة بالتكلفة  حتساببةد اال
كل وحدة من . يت  تخصيس الش رة لفي بيان الدخل الموحدمباشرةً  احتساب أي انخفاض في القيمةعلى األقل سنوياً. يت   القيمة

ما إاا كانت موجودات أو مطلوبات عة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر ولدوحدات المجموعة الم
 تلت الوحدات.لت  تخصيص ا قد ى خرالشركة المشتراة األ

 

الةادلة هي القيمة ة للنقد قيمت ا القابلة ل سترداد، وولدأو الوحدة المللموجود ة دفتريعندما تتجاوز القيمة ال يوجد انخفاض القيمة
 . ، أي ما أعلىتكلفة البيع وقيمت ا المستخدمة من ا اً مطروح

 

ة للنقد( ولدة للنقد )أو مجموعة من الوحدات المولدالش رة عن طريق تقيي  المبلل القابل ل سترداد للوحدة الم انخفاض قيمةيت  تحديد 
قيمت ا من  قلة للنقد( أولدة للنقد )أو مجموعة من الوحدات المولدالتي تتةلق ب ا الش رة. إاا كانت القيمة القابلة ل سترداد للوحدة الم

 . بيان الدخل الموحدمباشرةً في  انخفاض القيمةخسارة  احتسابفإنه يت   ،الدفترية
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 )يتبع(( دمج األعمال والشهرة ف
 

لكل وحدة من الوحدات  ستحوااة في دمج األعمال، من تاري  االستحوا، يت  تخصيس الش رة المنخفاض القيمةلغرض فحس ا
ة للنقد، والتي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر عن ما مولدأو مجموعة من الوحدات ال ،ة للنقد للمجموعةولدالم

إاا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للمجموعة ت  تخصيص ا لتلت الوحدات أو مجموعة من الوحدات. كل وحدة أو مجموعة من 
 التي ت  تخصيس الش رة ل ا:  الوحدات

 

 مراقبة الش رة ألغراض اإلدارة الداخلية؛ و  في ا تمثل الحد األدنى ضمن المجموعة والتي يت  -
 

 القطاع األساسي سواء قطاعات التقارير الرئيسية للمجموعة أو شكل قطاعات التقارير الجغرافية للمجموعة. ليست أكبر من -
 
 ( المقاصة ص

فقط إاا كان هنات حق شرعي أو الموحد  لمركز المالي بيان ات  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظ ار صافي المبلل في ي
وعند وجود نية للتسررروية على أسررراس صرررافي المبلل أو تسرررييل الموجودات وسرررداد  ،ةحتسررربقانوني قابل للتنفيا لمقاصرررة المبالل الم

 المطلوبات في آن واحد.
 
 ابات جارية للعمالءحس( ق
 النقدية بالقيمة المةام ت قياس يت . مصر ال قبل من إست م ا عند( اإلستثمارية)غير  الجارية الحسابات في األرصدة إحتساب يت 

 .المحاسبية الفترة ن اية في الدفترية بقيمت ا الحسابات هاه قياس يت . التةاقد بتاري  مصر ال قِبل من وإست م ا تحقيق ا المتوقع
 

 حقوق حاملي حسابات االستثمار ( ر
لمجموعة غير مقيد، ولمشترت ستثمار احساب  في مجموعةحتفظ ب ا التستثمار أمواالً أصحاب حسابات اال ملكية تمثل حقوق

راها تستثمار أموال   بالطريقة التي اب مجموعةستثمار الخول أصحاب حسابات االيستثمارها. افي  حرية التصر  )"المُضـارب"(
ضارب( على رسو  إدارة )رسو  مُ  مجموعةحتسب الت من حيث المكان والطريقة والغرض. الستثمارها وضع قيود ودونمناسبة 

أصحاب حسابات وفقاً للمةدالت المتفق علي ا مسبقاً مع  مجموعةأصحاب حقوق اإلستثمار. يت  تخصيس اإليراد من قبل إدارة ال
يت   المصروفات اإلدارية المتةلقة بإدارة هاه األموال واليت  تحميل ا على أصحاب حسابات اإلستثمار. المجموعةتحمل ت .إلستثمارا

وأصحاب  المساهمينحقوق أصحاب حسابات االستثمار فقط بين قبل الموجودات الممولة من  سلةمن  ةالمكتسب توزيع األرباح
تظ ر جميع حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار بالتكلفة، زائداً األرباح واالحتياطيات اات الة قة،  .االستثماراتحسابات 

 مطروحاً من ا المبالل المسددة.
 
 

اً طروحإن األساس الاي تطبقه المجموعة في الوصول إلى حقوق حاملي حسابات االستثمار في الدخل هو إجمالي دخل االستثمار م
 ين.منه دخل المساهم

 
، يت  تخصيس الخسائر االئتمانية المتوقةة إلى الموجودات المستثمرة باستخدا  األموال من 30بموجب مةيار المحاسبة المالي رق  

 .غير المقيدةحسابات االستثمار 
 
 مخصصات( ش
( ناتج عن حدث سابق وأن تكلفة تسوية االلتزا  تةاقديالمخصصات إاا كان على المجموعة أي التزا  حالي )قانوني أو  احتسابيت  

 محتملة ويمكن قياس ا بواقةية. 
 
 نهاية الخدمة للموظفين  نافع( مت
 

 المنافع قصيرة األجل
تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصو  وتسجل كمصرو  متى ما قدمت الخدمة اات الة قة. يت  عمل 
مخصس للمبلل المتوقع دفةه ضمن المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح، إاا كان على المجموعة التزا  

 ابقة قا  الموظفون بتقديم ا، و إاا كان باإلمكان تقدير هاا االلتزا  بصورة موثوقة. قانوني أو اعتيادي حالي كنتيجة لخدمات س
 
 
 



 البحرين ش.م.ب.-مصرف السالم

 المالية الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31

 

19 

 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 2.3
 
 )يتبع(نهاية الخدمة للموظفين  نافع( مت
 

 منافع ما بعد نهاية الخدمة
ن حسب نظا  ال يئة الةامة للتجمين اإلجتماعي، وهو ياإلجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينييت  تغطية حقوق التقاعد والحقوق 

ومن الموظفين على أساس نسبة مئوية ثابتة  المصر "نظا  إشتراكات محددة"، حيث يت  بموجبه تحصيل إشتراكات ش رية من 
 تُِحقت.كمصرو  في بيان الدخل متى إس المصر من الراتب. يت  إحتساب مساهمة 

 
ً لنصوس قانون الةمل البحريني، والت على  يستحق الموظفون األجانب الاين يةملون بةقود عمل ثابتة مكافجة ن اية خدمة وفقا
أساس مدة الخدمة والتةويض الن ائي. يت  عمل مخصس ل اه اإللتزامات غير الممولة والت على إفتراض أن جميع الموظفين قد 

 .المالية بياناتالتركوا الةمل في تاري  
 

 اإليراد احتساب( ث
 

  موجودات التمويالت
ً عند بداية الةقد، فإنه يت   ة. ؤجلعلى الفترة المالةائد الفةلي الدخل على أساس  احتسابعندما يكون الدخل قاب ً للتحديد ومةلوما

أو عندما تكون أقساط المرابحات  ،الدخل المستحق عندما تةتقد المجموعة بجن استرداد هاه المبالل مشكوت في تحصيل ا احتسابيةلق 
 يوماً، أي ما أسبق. 90متجخرة عن السداد 

 
 الصكوك 

الدخل من الصكوت على أساس التناسب الزمني بناًء على مةدل الةائد األساسي لالت النوع من الصكوت المةني. يةلق  احتسابيت  
يوماً،  90أو عندما تكون متجخرة عن السداد  ،الدخل عندما تةتقد المجموعة بجن استرداد هاه المبالل مشكوت في تحصلي ا احتساب

 أي ما أسبق.
 

 أرباح األسهم 
 دخل أرباح األس   عندما يكون لدى المجموعة الحق في است   مدفوعات ا.  ساباحتيت  
 

 موجودات اإليجارات التمويلية
 اإليجارات التمويليةيةلق الدخل المتةلق . على أساس التناسب الزمني وفقاً لشروط عقد التججير اإليجارات التمويليةدخل  احتسابيت  

عندما تكون مدفوعات  أو ،عندما تةتقد المجموعة بجن استرداد هاه المبالل مشكوت في تحصيل االدخل احتساب المتةثرة. يةلق 
 يوماً، أي ما أسبق. 90اإليجار متجخرة عن السداد 

 
 دخل الرسوم والعموالت

الرسو  إلى تكتسب المجموعة دخل الرسو  والةموالت من نطاق متنوع من الخدمات التي تقدم ا إلى عم ئ ا. ويمكن تقسي  دخل 
 الفئات الرئيسية التالية:

 

رسو  ية على الرسو  المدفوعة مقدماً ودخل الرسو  من المةام ت التمويلية: تتضمن الرسو  المكتسبة من المةام ت التمويل -
على فترة الةقود  تحتسبن ا إ ا. إلى الحد الاي تةتبر فيه الرسو  مةززة للةائد، فاكتساب ا عند احتسابويت   مبكرال السداد

 التمويلية.
 

 ،والخدمات االستشارية للشركات ،الرسو  الناتجة من تمويل الشركات احتساب: يت  مةام تال خدماتدخل الرسو  من  -
 وترتيب بيع الموجودات وإدارة الثروات عند اكتساب ا أو على أساس التناسب الزمني عندما تكون الرسو  مرتبطة بالوقت.

  

 عندما يت  تقدي  الخدمات. ىخردخل الرسو  األ احتساب: يت  ىخردخل الرسو  األ -
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 ( القيمة العادلة للموجودات الماليةخ

المةلنة في السوق الةرض في األسواق المالية المنظمة بالرجوع إلى أسةار  بنشاط يت  تحديد القيمة الةادلة ل ستثمارات المتداولة
 .إعداد التقارير الماليةبتاري  

 

فإنه يت  تحديد تقديرات مةقولة للقيمة الةادلة بالرجوع إلى تقيي  يت  إجراؤه بالنسـبة ل ستثمارات التي ليس ل ا أسةار سوقية مةلنة، 
 ً على القيمة السوقية  من قبل مثمنون خارجيون مستقلون أو بناًء على مةام ت السوق الحالية. وبدالً عن الت، قد يستند التقدير أيضا

قيي  التدفقات النقدية المستقبلية. يت  تحديد قي  النقد المةادلة من قبل الحالية لةقد آخر، وهو مشابه له إلى حٍد كبير، أو بناًء على ت
المجموعة عن طريق احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بمةدالت الربح الحالية للةقود اات شروط وخصائس 

 مخاطر مشاب ة.
 

النشط لوسيط المتاحة لسةار األد، فإنه يت  تحديد القيمة الةادلة بناًء على بالنسـبة ل ستثمارات التي ل ا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدي
الحالية لألدوات اات السوقية من قبل المجموعة باستخدا  مةدالت الربح المحددة صافي القيمة المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية و

 شروط وخصائس مخاطر مشاب ة. 
 
 ( موجودات األمانةذ

 .الموحد لمركز الماليبيان اال تةامـل الموجودات المحتفظ ب ا بصفة األمانة كموجودات للمجموعة وبالتالي ال يت  إظ ارها في 
 

 ( أرباح األسهم العاديةض
من حقوق  طرح اويت   التزا ك مصر المدفوعة بالكامل للوأرباح األس   المستحقة الدفع على األس   الةادية الصادرة  احتسابيت  

 الملكية عندما يت  الموافقة علي ا من قبل مساهمي المجموعة.
 
 ضمانات مالية ( ظ

الضمانات المالية هي الةقود التي تتطلب من المجموعة القيا  بدفةات محددة لتةويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها 
بسبب فشل مدين مةين عن تسديد دفةات عند حلول أجل ا وفقاً لشروط أداة الدين. يحتسب عقد الضمان المالي ابتداًء من تاري  

 ئة من عقد الضمانة المالية بالقيمة الحالية للدفةات المقدرة، عندما يصبح وفقاً للضمان محتمل. إصداره. تحتسب المطلوبات الناش
 

 نة يأسهم الخز( غ
من حقوق الملكية. ال يت   طرح ا بالتكلفة وتاحتسابؤها، ويت  شرانة هي أدوات الملكية الخاصة بالبنت التي يت  إعادة يأس   الخز
بيان الربح أو أو خسارة من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات أس   حقوق الملكية الخاصة بالبنت من خ ل  ربحأي  احتساب
لتغيرات في بيان افي ع وة إصدار األس   في  ،والمقابل، إاا ت  إعادة إصدارها الدفتريةأي فرق بين القيمة  احتسابيت   الخسارة.

 . الموحد حقوق الملكية
 
 ة( الزكاأأ

الزكاة، باستخدا  طريقة صافي الموجودات. تقو   – 9تحتسب الزكاة على قاعدة الزكاة للمجموعة وفقاً لمةيار المحاسبة المالي رق  
المجموعة بدفع الزكاة بناء على أرصدة االحتياطي المستحق واألرباح المستبقاة في ن اية السنة، بينما تدفع الزكاة المتبقية من قبل 

كما تقو   ب ا سنوياً.   غبحساب الزكاة المستحقة الدفع من قبل المساهمين ويت  إب  مصر ويقو  الالمساهمين بصورة فردية. 
المجموعة بدفع الزكاة على رصيد أس   الخزينة المحتفظ ب ا بتاري  ن اية السنة بناء على الحصة التناسبية للزكاة. يت  اعتماد حسبة 

و من مسئولية الزكاة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة. دفع الزكاة على حسابات االستثمار غير المقيدة والحسابات األخرى ه
 حاملي حسابات االستثمار.

  
 ( وكاالت مستحقة الدفع بأ.

تقبل المجموعة األموال من البنوت والةم ء بموجب ترتيبات الوكاالت التي بموجب ا يدفع الةائد للةم ء على النحو المنصوس 
 وجب اتفاقية الوكالة.عليه في االتفاقية. ال توجد أي قيود على المجموعة الستخدا  األموال المستلمة بم

 
 المبالل القائمة. موجوداتيت  استحقاق الربح على وكاالت مستحقة الدفع على أساس التناسب الزمني على مدى فترة الةقد بناًء على 
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 )يتبع( ( الزكاةأأ
 
 الموجودات حيازة استرداد( جأ.

متخلفة السداد والمتةثرة. يت  قياس الةقارات المستردة  التس ي ت الماليةيت  تملت الةقارات في بةض األحيان بةد غلق الرهن على 
يت  تصني  الةقارات  أو القيمة الةادلة ناقصاً مصاري  البيع، أي ما أقل.غلق الرهن عند بالقيمة الدفترية المحتفظ ب ا للبيع الفوري 
 .يةاستثمارةقارات األخرى المسترد حيازت ا ك

 
 ( اإليرادات المخالفة للشريعة اإلسالمية دأ.

تلتز  المجموعة بالتبرع بجي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريةة اإلس مية لألعمال الخيرية. ووفقاً لالت، تحول أرباح المصادر 
 األعمال الخيرية الاي تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية.غير اإلس مية إلى حساب 

 
 ولكن غير نافذة بعدوالتفسيرات الجديدة الصادرة  والتعديالت المعايير     2.4

 
 وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار( –( 31معيار المحاسبة المالي رقم )

ال د  من هاا المةيار هو وضع السياسات المحاسبية وسياسات إعداد التقارير المالية ألدوات وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار(، 
الموجودات وااللتزامات اات الة قة، كلما كان قاب ً للتطبيق، للمؤسسات المالية اإلس مية من ك  المنظورين كجصيل )مستثمر( 

   .إّما كجصيل أو وكيلبيق المةيار على جميع عقود الوكالة باالستثمار التي تبرم ا المؤسسات المالية اإلس مية، سيت  تطووكيل. 
 يؤثر المةيار على عرض الدخل والمصروفات، بما في الت المقابل المتغير، من ترتيبات الوكالة. 

 
إلى حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار، ويتطلب ت من المطلوبايتوقع أن يؤدي المةيار لتغيير تصني  مطلوبات وكالة 

حسين نسبة كفاية رأس المال للمصر . هاا سيؤدي أيضا لتو .إفصاحات إضافية على الموجودات المجمةة، وتخصيس األرباح
حالياً يقو  البنت  بالتطبيق المبكر.، مع السماح 2020يناير  1المةيار ساري المفةول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بةد سيصبح 

 . كمطلوبات وكالةعقود المن مليون دينار بحريني  937بتصني  مبلل 
 

 االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة –( 33معيار المحاسبة المالي رقم )
االستثمار في الصكوت واألس   واألدوات ال د  من هاا المةيار هو وضع مبادئ تصني  واحتساب وقياس وعرض وإفصاحات 

المماثلة التي تقو  ب ا المؤسسات المالية اإلس مية. ينطبق هاا المةيار على استثمارات المؤسسات سواء كانت في هيئة أدوات دين، 
س   واألدوات واأل االستثمار في الصكوت – (25أو أس   حقوق ملكية.  يحل هاا المةيار محل مةيار المحاسبة المالي رق  )

يصن  المةيار االستثمارات إلى عدة ، ويقد  توجي اً مةدالً لتصني  وقياس االستثمارات، لتتماشى مع الممارسات الدولية. المماثلة
أدوات الدين، وأدوات استثمارية أخرى. استثمارات حقوق الملكية يجب أن تكون استثمارات حقوق الملكية، واستثمارات هي أنواع 
في حاالت محدودة، وحين تكون المؤسسة المالية غير قادرة على تحديد مقياس موثوق للقيمة الةادلة الستثمارات  .الةادلةبالقيمة 

 حقوق الملكية، من الممكن اعتبار التكلفة كجفضل تقدير للقيمة الةادلة. 
 

يمكن تصني  وقياس االستثمارات بالتكلفة المطفجة، أو القيمة الةادلة من خ ل حقوق الملكية، أو بالقيمة الةادلة من خ ل بيان 
الدخل. تةتمد فئات التصني  اآلن على اختبارات نمواج الةمل، ولن يسمح بإعادة التصني  إال في حال تغيير نمواج الةمل، وسيت  

  تطبيقه بجثر مستقبلي.
 

إنه من غير ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2020يناير  1سيصبح المةيار ساري المفةول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بةد 
المتوقع أن يكون لتطبيق هاا المةيار أي أثر جوهري على المصر . سيقو  البنت بإعاد تقيي  تصني  الصكوت السيادية وصكوت 

 واج الةمل.الشركات بناء على اختبار نم
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 تصنيف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار  3
 

 2019 

 

 بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح 

 أو الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق 

 الملكية

 بالتكلفة
 المطفأة/ أخرى 

 المجموع

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 
 بحرينيدينار 

 ألف 
 دينار بحريني

     
     الموجودات

 219,456 219,456 - - مصر  المركزينقد وأرصدة لدى البنوت وال
 340,950 340,950 - - وإيداعات لدى المصر  المركزي سياديةصكوت 

 118,615 118,615 - - مؤسسات ماليةإيداعات لدى 

 21,880 21,880 - - ات صكوت الشرك

 723,198 723,198 - - موجودات التموي ت
 348,488 348,488 - - موجودات اإليجارات التمويلية

 108,991 - 1,553 107,438 استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة

 72,774 - 72,774 - استثمارات عقارية

 2,943 2,943 - - عقارات قيد التطوير

 10,640 10,640 - - استثمار في شركات زميلة
 44,260 43,296 964 - موجودات أخرى 

 25,971 25,971 - - الش رة

     
 107,438 75,291 1,855,437 2,038,166 

     
     المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

 392,014 392,014 - - مؤسسات ماليةإيداعات من 
 751,712 751,712 - - إيداعات من الةم ء

 289,456 289,456 - - حسابات جارية للةم ء

 145,590 145,590 - - تمويل مرابحات ألجل

 41,481 41,481 - - مطلوبات أخرى 

 102,476 102,476 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

     
 - - 1,722,729 1,722,729 
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 (يتبعوالمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار )تصنيف الموجودات  3
 

 2018 

 

 بالقيمة الةادلة 
 من خ ل الربح 

 أو الخسارة

بالقيمة الةادلة من 
خ ل حقوق 

 الملكية

 بالتكلفة
 المطفجة/ أخرى 

 

 المجموع

 
 أل  

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
     

     الموجودات
 82,257 82,257 - - مصر  المركزينقد وأرصدة لدى البنوت وال

 377,216 377,216 - - مصر  المركزيال إيداعات لدىو سياديةصكوت 

 140,304 140,304 - - مؤسسات ماليةإيداعات لدى 

 9,222 9,222 - - ات صكوت الشرك

 568,905 568,905 - - موجودات التموي ت

 256,892 256,892 - - موجودات اإليجارات التمويلية

 107,508 - 1,658 105,850 استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة

 74,261 - 74,261 - استثمارات عقارية

 6,290 6,290 - - عقارات قيد التطوير

 15,972 15,972 - - استثمار في شركات زميلة
 45,581 44,540 1,041 - موجودات أخرى 

 25,971 25,971 - - الش رة

     
 105,850 76,960 1,527,569 1,710,379 

     
     االستثمار المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

 214,377 214,377 - - مؤسسات ماليةإيداعات من 
 635,741 635,741 - - إيداعات من الةم ء

 251,842 251,842 - - حسابات جارية للةم ء

 155,543 155,543 - - تمويل مرابحات ألجل

 48,293 48,293 - - مطلوبات أخرى 

 99,761 99,761 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

     
 - - 1,405,557 1,405,557 

 

 
 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي 4

 
 2019  2018 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 أل   
 دينار بحريني

    
 29,003  34,942 احتياطي إجباري لدى المصر  المركزي*

 8,372  83,500 نقد وأرصدة أخرى لدى المصر  المركزي

 44,882  101,014 أرصدة لدى بنوت أخرى** 
    

 219,456  82,257 

 

 إن هاا الرصيد غير متوفر ل ستخدا  في عمليات التشغيل اليومية للمجموعة. *
 .المخصس للخسائر االئتمانية المتوقةةينار بحريني( د ال شيء: 2018)أل  دينار بحريني  93مبلل من إن هاا الرصيد صافي  ** 
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 وإيداعات لدى المصرف المركزي  سياديةصكوك  5

أل  دينار بحريني( في هيئة صكوت مرهونة مقابل تمويل  174,353: 2018أل  دينار بحريني ) 181,549هاا البند يشمل مبلل 
 أل  دينار بحريني(. 138,578: 2018أل  دينار بحريني ) 128,625مرابحة ألجل بمبلل 

 
 
 مؤسسات ماليةوإيداعات من  مؤسسات ماليةإيداعات لدى  6

 .مؤسسات ماليةوإلى في هيئة عقود مرابحة ووكالة من قصير األجل بين البنوت  إيداعاتتتمثل في 
 
 2019  2018 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 أل   
 دينار بحريني

    
    مؤسسات ماليةإيداعات لدى 

 57,734  56,254 مدينة وكالة

 82,571  58,648 موجودات مرابحات السلع

 -  3,812 تمويل مرابحة مشترت

 (1)  (99) مخصس الخسائر االئتمانية
    

 118,615  140,304 

 
 

    مؤسسات ماليةإيداعات من 

 110,727  185,352 دائنة وكالة

 103,650  206,662 دولية سلعمرابحة 
    

 392,014  214,377 

 
 
 اتصكوك الشرك 7

 
 2019  2018 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 أل   
 دينار بحريني

    
 -  1,533 (+AAA – BBB)درجة استثمارية 

 7,361  9,241 (-BBB)>  درجة غير استثمارية

 -  12,992 صكوت غير مصنفة

 (19)  (6) مخصس الخسائر االئتمانية
    

 21,880  9,222 

 
أل  دينار بحريني( مرهونة مقابل تمويل  8,484: 2018أل  دينار بحريني ) 8,509صكوت بمبلل الصكوت على تشمل هاه 

  .(أل  دينار بحريني 138,587: 2018ال  دينار بحريني ) 128,625مرابحة ألجل بمبلل 
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 موجودات التمويالت 8
 
 2019 

 مجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

 الخسائر  الخسائر  الخسائر  الخسائر 

 االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

 المتوقعة  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   

   القيمة  منخفضة القيمة   

 دينارألف   ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

        
 151,480  6,415  6,924  138,141 تمويل مرابحة
 559,814  32,872  45,332  481,610 تمويل مضاربة
 30,892  421  64  30,407 تمويل مشاركة
 3,822  639  168  3,015 بطاقات ائتمان

 746,008  40,347  52,488  653,173 موجودات التمويلمجموع 
 (22,810)  (9,796)  (7,118)  (5,896) (10)إيضاح  لخسائر االئتمانيةامخصس 

        
 647,277  45,370  30,551  723,198 

 
 
 2018 

 مجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

 الخسائر  الخسائر  الخسائر  الخسائر 

 االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

 المتوقةة  المتوقةة لمدى  المتوقةة لمدى  المتوقةة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر ش راً  

   القيمة  منخفضة القيمة   

 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

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

 595,471  51,460  52,489  491,522 موجودات التمويلمجموع 
 (26,566)  (19,022)  (4,093)  (3,451) (10)إيضاح  لخسائر االئتمانيةامخصس 

        
 488,071  48,396  32,438  568,905 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحرين ش.م.ب.-مصرف السالم

 المالية الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31

 

26 

 موجودات اإليجارات التمويلية 9
 

تنس مةظ  وثائق . التمويليةاإليجارات بموجب ترتيبات )أراضي ومباني( تمثل هاه صافي االستثمارات في الموجودات المؤجرة 
 التججير بجن يتة د المؤجر بنقل الموجودات المؤجرة إلى المستججر عند الوفاء بكامل التزاماته بموجب اتفاقية التججير.

  
 2019  2018 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 أل   
 دينار بحريني

    
 263,373  352,215 موجودات اإليجارات التمويلية

 (6,481)  (3,727) انخفاض القيمةمخصس 

    
 256,892  348,488 ديسمبر 31في 

 
 

 :موجودات اإليجارات التمويليةفيما يلي التغيرات في 
 
 2019  2018 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 أل   
 دينار بحريني

    
 213,238  256,892 يناير 1في 

 61,265  99,886 صافي –إضافات خ ل السنة 

 (36,138)  (33,169) است  ت موجودات اإلجارة

 (1,166)  2,754 ، صافيخ ل السنة انخفاض القيمةمخصس 

 19,693  22,125 خ ل السنة سداد/تسويات

    
 256,892  348,488 ديسمبر 31في 

 
 

 هي كالتالي: )باستثناء األرباح المستقبلية( إجمالي الحد األدنى للمدفوعات المستحقة لةقود التججير المستقبلية
 
 2019  2018 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 أل   
 دينار بحريني

    
 61,831  36,841 مستحق الدفع خ ل سنة واحدة 

 94,843  63,371 سنوات 5مستحق الدفع من سنة واحدة إلى 

 100,218  248,276 سنوات 5مستحق الدفع بةد 

    
 348,488  256,892 

 
 

 أل  دينار بحريني(. 129,150: 2018أل  دينار بحريني ) 95,982 اإليجارات التمويليةبلل االست  ت المتراك  على موجودات 
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 )يتبع(موجودات اإليجارات التمويلية  9
 
 2019 

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

 352,215  12,901  58,296  281,018 موجودات اإليجارات التمويلية
 (3,727)  (2,829)  (169)  (729) مخصس انخفاض القيمة

 280,289  58,127  10,072  348,488 
 

 
 2018 

 مجموع  المرحلة الثالثة:  الثانية:المرحلة   المرحلة األولى: 
 الخسائر  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 
 المتوقةة  المتوقةة لمدى  المتوقةة لمدى  المتوقةة 
   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر ش راً  
   القيمة  منخفضة القيمة   
 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 
 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 263,373  15,290  23,694  224,389 موجودات اإليجارات التمويلية
 (6,481)  (3,754)  (1,210)  (1,517) مخصس انخفاض القيمة

 222,872  22,484  11,536  256,892 
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 لخسائر االئتمانية / انخفاض القيمةامخصص الحركة في صافي     10

والتةرضات  اإليجارات التمويليةوموجودات رصيد المخصس للخسائر االئتمانية في الجدول أدناه يشمل جميع الموجودات المالية، 
 لموجودات التمويل.غير المدرجة في الميزانية الةمومية، باإلضافة 

 
 2019 
 مجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 
 الخسائر  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 
 المتوقعة  المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 
   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   
   القيمة  منخفضة القيمة   
 ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار 
 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 40,724  29,746  5,385  5,593 السنةالرصيد في بداية 
        التغيرات الناتجة من الذمم المدينة 

        المحتسبة في الرصيد االفتتاحي التي:

        للمرحلة األولى: الخسائر ت  تحويل ا -
 -  (375)  (667)  1,042 االئتمانية المتوقةة إلثني عشر ش راً 

        للمرحلة الثانية: الخسائر ت  تحويل ا -
        ليست -المتوقةة لمدى الحياة االئتمانية 

 -  (2,058)  2,812  (754) منخفضة القيمة
        للمرحلة الثالثة: الخسائر ت  تحويل ا -

         -االئتمانية المتوقةة لمدى الحياة 
 -  609  (580)  (29) منخفضة القيمة

 5,895  3,440  644  1,811 صافي إعادة قياس مخصس الخسارة
 (3,364)  (2,593)  (299)  (472)  استردادات عكس / 

        

 2,531  (977)  1,910  1,598 لخسائر االئتمانيةامخصص 
        تسويات صر  الةم ت األجنبية 

 (214)  (214)  -  - والحركات األخرى
 (9,620)  (9,620)  -  - السنةمبالل مشطوبة خ ل 
 107  107  -  - إلغاء عند التوحيد 

 33,528  19,042  7,295  7,191 السنةالرصيد في نهاية 

 
 2019 

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

        مصر  بنوت والاللدى وأرصدة نقد 
 93  -  -  93 المركزي

 24  -  -  24 صكوت سيادية
 99  -  -  99 مؤسسات ماليةإيداعات لدى 

 6  -  3  3 صكوت الشركات
 22,810  9,796  7,118  5,896 موجودات التموي ت 

 3,727  2,829  169  729 موجودات اإليجارات التمويلية 
        قروض وسلفيات للةم ء

 4,088  4,008  -  80 (15موجودات قيد التحويل )إيضاح  -
 2,227  2,182  -  45 ام  مدينة أخرى

 454  227  5  222 التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية

 7,191  7,295  19,042  33,528 
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 (يتبع) الحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة 10
 
 2018 
 مجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 
 الخسائر  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 
 المتوقةة  المتوقةة لمدى  المتوقةة لمدى  المتوقةة 
   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر ش راً  
   القيمة  منخفضة القيمة   
 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 
 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 90,911  66,878  16,052  7,981 السنةالرصيد في بداية 
        التغيرات الناتجة من الام  المدينة 

        المحتسبة في الرصيد االفتتاحي التي:

        للمرحلة األولى: الخسائر تحويل ات   -
 -  (843)  (485)  1,328 االئتمانية المتوقةة إلثني عشر ش راً 

        للمرحلة الثانية: الخسائر ت  تحويل ا -
        ليست -االئتمانية المتوقةة لمدى الحياة 

 -  (1,995)  2,659  (664) منخفضة القيمة
        للمرحلة الثالثة: الخسائر ت  تحويل ا -

         -االئتمانية المتوقةة لمدى الحياة 
 -  15,228  (14,938)  (290) منخفضة القيمة

 15,565  15,488  2,314  (2,237) صافي إعادة قياس مخصس الخسارة
 (4,783)  (4,060)  (218)  (505)  استردادات عكس / 

        

 10,782  23,818  (10,668)  (2,368) لخسائر االئتمانيةامخصس 
        تسويات صر  الةم ت األجنبية 

 (246)  (227)  1  (20) والحركات األخرى
 (8,678)  (8,678)  -  - السنةمبالل مشطوبة خ ل 
 (52,045)  (52,045)  -  - إلغاء عند التوحيد 

 40,724  29,746  5,385  5,593 السنةالرصيد في ن اية 

 
 2018 

 مجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 
 الخسائر  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
 االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 
 المتوقةة  المتوقةة لمدى  المتوقةة لمدى  المتوقةة 
   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر ش راً  
   القيمة  منخفضة القيمة   
 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 
 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 1  -  -  1 مؤسسات ماليةإيداعات لدى 
 19  -  15  4 صكوت الشركات

 26,566  19,022  4,093  3,451 موجودات التموي ت 
 6,481  3,754  1,210  1,517 موجودات اإليجارات التمويلية 

        قروض وسلفيات للةم ء
 4,554  4,501  26  27 (15موجودات قيد التحويل )إيضاح  -

 1,969  1,946  1  22 ام  مدينة أخرى
 1,134  523  40  571 التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية

 5,593  5,385  29,746  40,724 
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 وأخرى انخفاض القيمة لالستثمارات في أسهم حقوق الملكيةمخصص الحركة في   10.1
 

2018 
 

2019  
 أل 

 دينار بحريني
 ألف 

  دينار بحريني
    

 سنةالرصيد في بداية ال 3,130  3,251

 سنةالانخفاض القيمة خ ل  79  -
 ناتج من استرداداتعكس مخصس  -  (121)
 ةسنالرصيد كما في نهاية ال 3,209  3,130    

 
 

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة      11

بالقيمة الةادلة من خ ل  وتصن ، تتكون االستثمارات المحتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة من استثمارات في أوراق حقوق ملكية
 الةادلة من خ ل الربح أو الخسارة.حقوق الملكية أو بالقيمة 

 

لتزا  بين طرفين ملمين بالمةاملة وعلى أسس اأو سداده عند تحويل  ،موجودالقيمة الةادلة هي المبلل الاي سيت  است مه عند بيع 
 تجارية.

 

من أسس تةري  القيمة الةادلة هو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيت ا، أو تقليس حج  عمليات ا 
 بصورة جوهرية، أو إجراء المةام ت بشروط مجحفة. 

 

وتةمل ، وهي شركة تجسست في البحرين )مقفلة( ( من شركة منارة للتطوير ش. .ب%40: 2018) %40 نسبة تملت المجموعة
في مجال التطوير الةقاري. ت  تقيي  االستثمار بالقيمة الةادلة من خ ل الربح أو الخسارة باستخدا  إعفاء نطاق القيمة الةادلة 

 .24الخاس بمةيار المحاسبة المالي رق  
 
 

 استثمارات عقارية 12
 

2018 
 

2019  
 أل 

 دينار بحريني
 ألف 

  دينار بحريني
    

 أراضي 67,749  66,714
 مباني 5,025  7,547

    
74,261  72,774  

 

 كانت كما يلي: في تراتبية القيمة الةادلة 3الحركة في القيمة الةادلة ل ستثمارات الةقارية المصنفة ضمن المستوى 
 

 

قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت ذات 
 تأثير جوهري غير قابلة للرصد

 3ضمن المستوى  

 2019  2018 

 
 ألف 

  دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    

 66,782  74,261 يناير 1في 

 (246)  (1,239) تغيرات القيمة الةادلة

 8,523  6,960 إضافات خ ل السنة *

 (711)  (7,034) استبةادات خ ل السنة

 (87)  (174) أخرى

    
 74,261  72,774 ديسمبر 31في 

 

 * خ ل السنة، حصل المصر  على ملكية ضمان محتفظ به مقابل تمويل، مما نتج عن زيادة في االستثمارات الةقارية. 
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 عقارات قيد التطوير 13
 

في والبيع اة والمحتفظ ب ا من خ ل األدوات االستثمارية تحديداً ألغراض التطوير شترالةقارات الم تمثل عقارات قيد التطوير
 سةر األرض وتكالي  البناء اات الصلة.تشمل ة دفتريال ةالقيممبالل المملكة المتحدة. 

 
 

 استثمار في شركات زميلة 14
 

بنت الس   الجزائر، وهو بنت غير مدرج مؤسس في الجزائر. لدى  من%( 14.42: 2018% )14.42المجموعة نسبة  تملت
 البنت تمثيل في مجلس إدارة بنت الس   الجزائر والاي من خ له أصبح لدى البنت نفوااً مؤثراً على بنت الس   الجزائر.

 
مرخس من قبل المصر   يتجاربنت الخليج األفريقي وهو بنت إس مي  من (%20.94: 2018) %20.94المجموعة نسبة  تملت

 في كينيا. كجول بنت إس مي  2006في سنة  سستجو المركزي في كينيا،
 

المالية  البياناتفي  حقوق الملكيةت  احتساب حصة ملكية المجموعة في بنت الس   الجزائر وبنت الخليج األفريقي باستخدا  طريقة 
 الموحدة.

 
 الستثمارات المجموعة في بنت الس   الجزائر:المختصرة يلخس الجدول التالي المةلومات المالية 

 

2018 
 

2019  
 أل 

 دينار بحريني
 ألف 

  دينار بحريني
    

 الزميلة: ةالمركز المالي للشركبيان    
 مجموع الموجودات  413,272  350,238

 مجموع المطلوبات  353,299  295,194
    

 صافي الموجودات 59,973  55,044
    

 مجموع اإليرادات  29,431  22,315

 مجموع المصروفات  16,787  14,624
    

 صافي الربح للسنة 12,644  7,691

    
 الزميلة ةحصة المجموعة من صافي ربح الشرك 1,107  297

 

 يلخس الجدول التالي المةلومات المالية الستثمارات المجموعة في بنت الخليج األفريقي:
 

2018 
 

2019  
 أل 

 دينار بحريني
 ألف 

  دينار بحريني
    
 الزميلة: ةالمركز المالي للشركبيان    

 مجموع الموجودات  130,522  123,438

 مجموع المطلوبات  113,462  106,768

 صافي الموجودات 17,060  16,670

    
 مجموع اإليرادات  10,046  13,233

 مجموع المصروفات  9,614  12,475

 صافي الربح للسنة 432  758

 لزميلةة احصة المجموعة من صافي ربح الشرك 102  78
 

 
 
 
 



 البحرين ش.م.ب.-مصرف السالم

 المالية الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31

 

32 

 موجودات أخرى  15
 

 2019  2018 
 ألف 

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    موجودات قيد التحويل )أ(

 10,358  7,285 قروض وسلفيات الةم ء
    بالقيمة الةادلة من –استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة 

 1,041  964 خ ل حقوق الملكية )ب( 
 1,229  21 دين  -استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة 

 8,270  12,628 

 11,527  12,374 ام  مدينة أخرى وسلفيات 

ً مقدم ةمدفوعمصروفات   1,314  924 ا

 20,112  22,692 )ج( مباني ومةدات

    
 44,260  45,581 

 
 
 

)أ( تمثل هاه موجودات ال تتوافق مع أحكا  الشريةة اإلس مية ناتجة من االستحواا على إيه إس بي إس وبي إ  أي بنت ش. .ب. 
يت  تخصيصه  الموجودات)مقفلة( والبنت البحريني السةودي ش. .ب. )سابقاً البنت البحريني السةودي(. أي دخل مستمد من هاه 

ل اإليرادات حوي، ت  تتدقيقة الخاضةة للسنئنة، وبالتالي ال يت  احتسابه في بيان الدخل الموحد. خ ل الإلى بند األعمال الخيرية الدا
حساب األعمال الخيرية الدائنة، ضمن بند "ام   إلىأل  دينار بحريني  352التي ال تتوافق مع أحكا  الشريةة اإلس مية والبالغة 

 (.   19دائنة ومصروفات مستحقة" في إيضاح رق  )
 

في تراتبية القيمة الةادلة.  3)ب( ت  تصني  االستثمارات بالقيمة الةادلة من خ ل حقوق الملكية الماكورة أع ه ضمن المستوى 
 فيما يلي التغيرات في االستثمارات بالقيمة الةادلة من خ ل حقوق الملكية:

 

 

قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت 
 غير قابلة للرصدذات تأثير جوهري 

 3ضمن المستوى  

 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    

 1,359  1,041 يناير 1في 

 119  - استردادات

 (144)  - استبةادات خ ل السنة

 (293)  - تغيرات القيمة الةادلة

 -  2 إضافات خ ل السنة

 -  (79)  السنةخ ل  المخفض

    

 1,041  964 ديسمبر 31في 

 
متمثلة في عقارات ومةدات   (أل  دينار بحريني 18,317: 2018أل  دينار بحريني ) 19,885على مبلل  ا البندحتوي هاي( ج)

 وآالت شركة تابةة.
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 )يتبع(موجودات أخرى  15
 

 موجودات قيد التحويل –قروض وسلفيات للعمالء 
 

 2019 

 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  األولى:المرحلة  

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   

   القيمة  منخفضة القيمة   

 ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  دينارألف  

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

        

 11,269  9,184  384  1,701 قروض وسلفيات للةم ء
 (4,088)  (4,008)  -  (80) لخسائر االئتمانيةامخصس 

        
 1,621  384  5,176  7,181 
 
 

 2018   

 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقةة لمدى  المتوقةة لمدى  المتوقةة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة    

   القيمة  منخفضة القيمة  إلثني عشر ش راً  

 أل  دينار  أل  دينار  دينارأل    أل  دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

        

 14,794  11,624  932  2,238 قروض وسلفيات للةم ء
 (4,554)  (4,501)  (26)  (27) مخصس للخسائر االئتمانية

        
 2,211  906  7,123  10,240 
 
 

 الشهرة 16

تج عن عملية دمج األعمال ي. ولقد نآبي أ  رأس المال المدفوع لمن  %100على ستحواا الالبنت با، قا  2014مارس  30بتاري  
بقطاع الخدمات المصرفية  تتةلقأل  دينار بحريني(  25,971: 2018)أل  دينار بحريني  25,971ش رة بمبلل وقدره 

 للمجموعة. 
 

القيمة المستخدمة بإستخدا  توقةات التدفقات النقدية من الميزانيات المالية عملية حساب على تةتمد للش رة القابلة لإلسترداد  القيمة
للوصول  سنواتالخمس الفترة لتوقةات  والمةدلة لمتطلبات المةايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اإلدارة،مجلس المةتمدة من قبل 
، حسب ما ت  تطبيقه على تقديرات التدفقات %16.9ومةدل خص  بنسبة  %1بنسبة  ثابتمةدل نمو استخدا  بللقيمة الن ائية، 

  النقدية.
 

انخفاض قيمة  – 36يقو  البنت سنوياً، بتقيي  ما إاا كان هنات مؤشر على انخفاض قيمة الش رة وفقاً لمةيار المحاسبة الدولي رق  
، ال يوجد أي مؤشر 2019ديسمبر  31الموجودات غير المالية، استناداً على مصادر المةلومات الداخلية أو الخارجية. كما في 

 على انخفاض قيمة الوحدة المولدة للنقد المتةلقة بالش رة. 
 

مقارنة بالقيمة  القيمة القابلة ل ستردادتجثير  لتقيي الفرضيات الرئيسية من خ ل تغيير قامت اإلدارة بإجراء تحليل للحساسية 
في مةدل الخص   %0.5بنسبة  زيادةإن واألرباح من الفرضيات الرئيسية، . يةتبر مةدل الخص  ة للنقدمولدللوحدة الالدفترية 

المخفض في تحليل  ، فإن القيمة الدفترية للش رة ستكون أكبر من المبلل القابل ل ستردادفي األرباح %0.25بنسبة انخفاض و
  الحساسية.
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 تمويل مرابحات ألجل  17
 

ة دفتريالقيمة المضمونة مقابل هي و ،ل  المؤسسات الماليةطويلة األجل مع مختوقصيرة األجل  تتنوع ما بين تمثل هاه تموي ت
 أل  دينار بحريني(. 182,837: 2018أل  دينار بحريني ) 190,058والبالغة ية سيادوالصكوت ال اتصكوت الشركل
 
 

  إيداعات من العمالء 18

 متولدة( مستحقة الدفع بتواري  استحقاق محددة.  أرباح)رأس مال وكالة وأموال في صورة عقود وكالة إيداعات من الةم ء تمثل 

 

 
 مطلوبات أخرى   19

 
 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    

 30,401  28,693 ام  دائنة ومصروفات مستحقة 

 6,005  5,581 مستحقة الدفعأرباح أس   

 3,513  - باالستثمارات متةلقةام  دائنة 

 60  60 ام  مشاريع دائنة

 6,020  5,229 مطلوبات قيد التحويل

 1,161  1,464 منافع ن اية الخدمة ومستحقات أخرى تتةلق بالموظفين

 1,133  454 لخسائر االئتمانية المتةلقة بااللتزامات التمويلية وعقود الضمانات الماليةامخصس 

    

 41,481  48,293 

 
  

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 20

تستخد  يت  مزج أموال حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار مع أموال المجموعة والوكالة إلنشاء حساب مضاربة عا  واحد. 
ال تمنح األولوية ألي طر  لغرض وبالرغ  من الت، للدخل،  الموجودات المولدةاالستثمار في واألموال المجمةة لتمويل هاه 

مقارنة مع حصة تةاقدية تبلل  ،%82من األرباح الفةلية ارب ضالمتوسط، بلغت حصة الماالستثمارات أو توزيع األرباح. في 
 .2019للسنة المنت ية  85%
 

% 0.27 نسبة 2019لسنة  متوسط مةدل الربح المنسوب لحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار بناء على النسبة أع هبلل 
(2018 :0.17% .) 

         
 ملكية حاملي حسابات االستثمار مما يلي:يتكون رصيد حقوق 

 

 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    

 62,770  73,939 حسابات التوفير

 21,948  6,267 حسابات هامش

 15,043  22,270 حسابات تحت الطلب

    

 102,476  99,761 
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 رأس المال  21
 

 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    

    المصرح به:

    س  ( بقيمة اسمية  2,500,000,000: 2018)س   عادي  2,500,000,000

 250,000  250,000 دينار بحريني للس   0.100قدرها 

    
 دينار بحريني للس  ( 0.100الصادر والمدفوع بالكامل: )بقيمة اسمية قدرها 

 
   

 214,093  221,586 س  ( 2,140,930,752: 2018)س    2,215,863,320
 
 

 .س  ( 37,737,634: 2018)س ماً  72,694,133القائمة خزينة الأس   عدد مجموع  كان، 2019ديسمبر  31كما في 
 

من مجموع  %5للمساهمين الاين يملكون أكثر من  ونسبة التملت من مجموع عدد األس   ،أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين
 كالتالي: 2019ديسمبر  31كما في  األس   القائمة

 

 النسبة من %    

 القائمة األسهم عدد األسهم الجنسية إسم المستثمر

    
 14.74 326,537,112 عماني بنت مسقط )ش. .ع.ع(

 6.28 139,087,541 بحريني األول ش. .ب )مقفلة(مصر  الطاقة 

 6.01 133,280,449 بحريني استثمارات عبر البحار ش.ش.و

 
 2019ديسمبر  31كما في  ونسبة التملت من مجموع عدد األس   ،عدد المساهمينكل فئة من فئات األس  ، ويوضح الجدول أدناه 

 :كالتالي

 % من مجموع   

 عدد األسهم   

 القائمة عدد المساهمين عدد األسهم التصنيف

    

 35 22,459 778,411,876 %1أقل من 

 38 14 838,546,342 %5إلى أقل من  %1من 

 12 2 272,367,990  %10إلى أقل من  %5من 
 15 1 326,537,112 %20إلى أقل من  %10من 

 100 22,476 2,215,863,320 المجموع

 
 توزيعات مقترحة  21.1

( من %7 فلس لكل س   أو 7: 2018للس   ) %8 فلس لكل س   أو 8 توزيع أرباح أس   بواقعبتوصية القرر مجلس اإلدارة 
من خ ل إصدار  %50من ا نقدا، و %50، ليت  دفع ألرباح النقدية فقط(لهاا )ينطبق  باستثناء أس   الخزينة ،رأس المال المدفوع

 دينار بحريني(. أل  14,987: 2018دينار بحريني ) أل  17,727أس   منحة. تبلل أرباح األس   الماكورة 
 
 احتياطي قانوني 22

الربح للسنة إلى االحتياطي من صافي  %10وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظا  األساسي للبنت، ت  تحويل 
من رأس المال المدفوع  %50القانوني. يجوز للمجموعة أن تقرر إيقا  مثل هاا التحويل السنوي عندما يبلل االحتياطي القانوني 

على  للبنت. إن هاا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينس علي ا قانون الشركات التجارية البحريني وبةد الحصول
 موافقة مصر  البحرين المركزي.
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 لسهم العائد لكل 23

على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  الةائد إلى مساهمي البنتيحتسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة صافي ربح السنة 

 ل  يكن هنات أي أدوات مخفضة صادرة عن المجموعة.  السنة.
 

 2019  2018 
    

 18,499  21,093 )بآال  الدنانير البحرينية( صافي الربح المنسوب لمساهمي المصر 

 2,121,586  2,153,821 المتوسط المرجح لةدد األس   القائمة )باآلال (

 8.7  9.8 الةائد على الس   األساسي والمخفض )فلس(

 
 
 تالتمويال موجوداتدخل من  24
 

 2019  2018 

 
 ألف

 بحرينيدينار 
 أل  

 دينار بحريني
    

 11,644  8,377  ةمرابحتموي ت 

 19,294  28,155 ةمضاربتموي ت 

 14,537  18,259  ، صافياإليجارات التمويلية دخل

 1,399  1,713 مشاركات

 2,510  3,208 مؤسسات ماليةإيداعات لدى 

    
 59,712  49,384 

 
 

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة دخل من استثمارات 25

 

 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    

 (106)  196 من بيع استثمارات (خسارة)/  ربح

 (1,788)  2,145 تغيرات القيمة الةادلة على االستثمارات

 1,005  292 دخل أرباح األس  

    

 2,633  (889) 

 
 

 العقاراتدخل من  26

 

 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    

 35  - لتطويرقيد ا ربح من بيع عقارات

 528  (302) )خسارة( / ربح من بيع عقارات استثمارية 

 (143)  (1,140) انخفاض قيمة عقارات استثمارية

    

 (1,442)  420 
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  ، صافيوالعموالتدخل الرسوم  27

 

 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    

 2,424  2,258 رسو  وعموالت متةلقة بالمةام ت

 1,075  1,555 رسو  ترتيبات

 3,587  1,463 خطابات ائتمان وخطابات ضمانعمولة 

 889  974 الخص  وبطاقات االئتمان دخل بطاقات

 1,421  1,389 أخرى

    

 7,639  9,396 

 
 
 إيرادات أخرى  28
 

 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    

 8,567  2,491 استردادات من مخصصات ما قبل الشراء

 304  299 تحويل الةم ت األجنبيةأرباح 

 593  2,099 أخرى
    

 4,889  9,464 

 
 

 تكلفة الموظفين 29
 

 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
    

 10,827  14,169 رواتب ومنافع قصيرة األجل

 973  1,156 مصروفات التجمين االجتماعي

 61  69 مصروفات الموظفين األخرى

    
 15,394  11,861 

 
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة    30

واإلدارة الةليا وأفراد عائ ت   المقربين، ، وأعضاء مجلس إدارة البنت المساهمين الرئيسين،يتكون األطرا  اوي الة قة من 
والشركات المملوكة ل   أو المدارة من قبل   وكالت الشركات الحليفة اات الة قة مع البنت بحك  الملكية المشتركة أو أعضاء مجلس 

 ط تجارية، وبموافقة مجلس اإلدارة.اإلدارة. يت  إجراء المةام ت مع تلت األطرا  بشرو
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 )يتبع(معامالت مع األطراف ذات العالقة   30
 

 :2018 ديسمبر 31و 2019 ديسمبر 31فيما يلي األرصدة المتةلقة باألطرا  اوي الة قة كما في 
 
 2019 

 

 شركات
زميلة 

ومشاريع 
 مشتركة 

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 العليا

 المجموع

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

      الموجودات:

 3,407 - 3,407 - - صكوت الشركات
 28,474 1,159 17,256 2 10,057 موجودات التمويل

      استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير
 91,001 - 2,187 - 88,814 المتاجرة

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

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

      االستثمار:

 98,015 - 5 98,010 - مؤسسات الماليةالإيداعات من 

 24,059 2,042 13,881 7,193 943  إيداعات من الةم ء

 18,148 317 1,602 14,712 1,517 للةم ءحسابات جارية 

 1,130 237 807 86 - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 541 15 - 526 - مطلوبات أخرى
      
 654 - 101 553 - التزاماتورتباطات محتملة ا
 
 2018 

 

 شركات
زميلة 

ومشاريع 
 مشتركة 

المساهمين 
 الرئيسيين

 

 أعضاء
مجلس اإلدارة 
والشركات 
 المتةلقة ب   

 اإلدارة
 الةليا

 المجموع

 أل   
 دينار بحريني

 أل  
 دينار بحريني

 أل  
 دينار بحريني

 أل  
 دينار بحريني

 أل  
 دينار بحريني

      

      الموجودات:

      والمصر نقد وأرصدة لدى البنوت 

 9,471 - - 9,471 - المركزي

 3,393 - 3,393 - - صكوت الشركات
 27,505 1,009 16,319 9 10,168 موجودات التمويل

      استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير
 91,574 - 2,297 - 89,277 المتاجرة

 15,972 - - - 15,972 استثمارات في شركات زميلة
 3,204 - - - 3,204 موجودات أخرى

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

      االستثمار:

 43,029 - - 43,029 - مؤسسات ماليةإيداعات من 

 15,705 2,465 12,382 - 858  إيداعات من الةم ء

 5,494 318 1,417 3,135 624 للةم ءحسابات جارية 

 223 199 24 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 4 4 - - - مطلوبات أخرى
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 601 - 100 501 - التزاماتورتباطات محتملة ا
 
 

 )يتبع(معامالت مع األطراف ذات العالقة   30
 

 والمصروفات المتةلقة باألطرا  اوي الة قة والمتضمنة في بيان الدخل الموحد المختصر: اتفيما يلي اإليراد
 

 2019 

 

 شركات 
زميلة 

ومشاريع 
 مشتركة 

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 العليا

 المجموع

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني

      الدخل:
 1,881 18 1,130 37 696 دخل التموي ت 

      محتفظ ب ا دخل من استثمارات
 1,909 - - - 1,909 لغرض غير المتاجرة

      حصة المجموعة من ربح 

 1,209 - - - 1,209 الشركات الزميلة
      

      المصروفات:

      على  مصروفات التمويل

 2,338 - - 2,338 - من مؤسسات ماليةإيداعات 

      على مصروفات التمويل

 597 62 480 29 26 إيداعات من الةم ء

      الحصة من األرباح على 

      حقوق ملكية حاملي حسابات

 4 1 1 2 - االستثمار

 1,019 - 1,019 - - مصروفات تشغيلية أخرى

 

 2018 

 

 شركات 
زميلة ومشاريع 

 مشتركة 

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 
والشركات 
 المتةلقة ب   

 اإلدارة
 الةليا

 المجموع

 
 أل  

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني
 أل  

 دينار بحريني

      الدخل:
 1,422 34 898 45 445 دخل التموي ت 

      محتفظ ب ا دخل من استثمارات

 810 - (73) - 883 لغرض غير المتاجرة

      حصة المجموعة من أرباح 

 375 - - - 375 الشركات الزميلة
      

      المصروفات:

      على  مصروفات التمويل

 1,093 - - 1,093 - إيداعات من مؤسسات مالية

      على مصروفات التمويل

 410 69 301 - 40 إيداعات من الةم ء

      الحصة من األرباح على 

      حقوق ملكية حاملي حسابات

 1 1 - - - االستثمار

 983 - 983 - - مصروفات تشغيلية أخرى
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 )يتبع( معامالت مع األطراف ذات العالقة   30
 

 ل  دينار يحريني(.أ 595: 2018) 2019أل  دينار بحريني لسنة  787بلغت مكافجة أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 أل  دينار بحريني(. 34: 2018) 2019أل  دينار بحريني لسنة  72الرقابة الشرعية  هيئةبلغت مكافجة 
 

الرئيسيين الاين يمارسون السلطة والمسئولية في من أعضاء مجلس اإلدارة في المصر  يتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيون 
تشمل الرواتب والمنافع األخرى قصيرة  أعضاء اإلدارة الرئيسيونمكافآت  صر .التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة الم

 أل  دينار بحريني( 2,605: 2018) 2019لسنة أل  دينار بحريني  2,851األجل بمبلل 
 
 

 ارتباطات والتزامات محتملة  31
 

 2019  2018 
 ألف  

 دينار بحريني
 أل   

 دينار بحريني
    التزامات محتملة نيابة  عن العمالء

 21,523  20,860 ضمانات

 13,781  9,223 اعتمادخطابات 

 2,195  808 خطابات قبول

    
 
 

30,891  37,499 

    
    ارتباطات غير قابلة للنقض غير مستخدمة 

 52,122  55,230 ارتباطات تمويلية غير مستخدمة 

 9,262  9,396 ارتباطات غير ممولة غير مستخدمة
    

 64,626  61,384 
 
 

( المجموعة بالدفع نيابة عن الةم ء في حال فشل االحتياطيةاالعتمادات المستندية بما في ا تلز  االعتمادات المستندية والضمانات )
 الةميل من الوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط الةقد. 

 
إن ل رتباطات عادةً تواري  انت اء محددة، أو تحكم ا بنود خاصة إلن ائ ا. وحيث أن االرتباطات قد تنت ي دون تنفياها، فإن 

 النقدية المستقبلية. تمتطلبامجموع مبالل الةقود ال تمثل بالضرورة ال
 

 المجموعة كمستأجر –ارتباطات عقود التأجير التشغيلية 
دخلت المجموعة في مختل  عقود التججير التشغيلية لمباني ا. فيما يلي الحد األدنى لمدفوعات عقود التججير المستقبلية بموجب عقود 

 التججير غير القابلة لإللغاء:
 

 2019  2018 

 
 ألف 
 بحرينيدينار 

 أل   
 دينار بحريني

    
 1,275  1,238 خ ل سنة واحدة

 1,740  746 بةد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات

    
 1,984  3,015 
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 دارة مخاطر إل معامالت صرف العمالت األجنبية على أساس الوعد 32

المجموعة مةام ت صر  الةم ت األجنبية على أساس الوعد لإلدارة الةامة لميزانيت ا الةمومية، بغرض إدارة تةرضات ا أبرمت 
  كانت كما يلي: 2019ديسمبر  31كما لمخاطر الةم ت األجنبية. القيمة الةادلة لألدوات المشتقة 

 

    

 2019  2018 

 القيمة الةادلة القيمة اإلسمية  القيمة العادلة القيمة اإلسمية 

      
 22,858 22,730  5,058 4,967 وعد صر  الةم ت األجنبيةأدوات 

 
 
 إدارة مخاطر  33
 

 المقدمة 33.1
إال أنه يت  إدارات ا من خ ل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، مع مراعاة حدود  مجموعةإن المخاطر كامنة في أنشطة ال

وكل وحدة  مجموعةلمخاطر والضوابط األخرى. تةتبر عملية إدارة المخاطر هاه اات أهمية كبيرة الستمرار ربحية الل مدى قبول ا
لةدة مخاطر متمثلة في مخاطر  مجموعةبمسئوليات ا. وتتةرض التةتبر مسئولة عن تةرضات المخاطر المتةلقة  مجموعةداخل ال

  .مخاطر السوق. وكما تخضع لمخاطر الدفع المبكروالمخاطر التشغيلية ومخاطر أمن المةلومات واالئتمان ومخاطر السيولة 
 
لجنة التدقيق والمخاطر مجموعة تقاريره إلى للمخاطر المجموعة مستقلة عن وحدات األعمال ويقد  رئيس إدارة مخاطر إدارة إن 

 .الرئيس التنفياي للمجموعةمع إمكانية الوصول إلى التابةة للمجلس 
 

يت  مراقبة حيث وجيا والصناعية. وال تتضمن عملية رقابة المخاطر المستقلة على مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنول
 مخاطر األعمال من خ ل عملية التخطيط االستراتيجي للمجموعة.

 
 مجلس اإلدارة

 وسياساتاستراتيجيات مدى قبول ا للمخاطر المشتملة على المخاطر وعن وضع اإلطار الةا  إلدارة إن مجلس اإلدارة هو المسئول 
 المخاطر.

 
 اللجنة التنفيذية

 وتوصية المجلس بالموافقة علي ا. المخاطر وسياسات المخاطر الةامة عملية مراجةة إن اللجنة التنفياية هي المسئولة عن 
 

 هيئة الرقابة الشرعية
 بالقواعد والمبادئ الشرعية في مةام ت ا وأنشطت ا. مجموعةمسئولية التجكد من التزا  ال مجموعةتتولى هيئة الرقابة الشرعية لل

 
 لجنة المخاطر

توصي اللجنة بسياسات . سلطت ا في مراجةة المقترحات والموافقة علي ا ضمن حدود السلطة المفوضة ل ا لجنة المخاطرتمارس 
االستثمارية إن دورها الرئيسي هو اختيار وتنفيا نظ  إدارة المخاطر ومراقبة المحافظ المخاطر وإطار المخاطر إلى المجلس. 

تقو  اللجنة بإخ ء واإلدارة التنفياية. والج ات التنظيمية وفحس الضغوطات وتقدي  تقارير المخاطر للمجلس ولجان المجلس 
 . د دراسة الةناية الواجبةسلطت ا بة

 
 لجنة الموجودات والمطلوبات 

 مجموعةمركز المالي للللإدارة الموجودات والمطلوبات المتةلقة بتقو  لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع السياسات واألهدا  
ال يكل والتوزيع والمخاطر و المراحلومخاطر التقد  حسب الضغوطات،  فحسو عملية تقيي  كفاية رأس المال الداخلية،من حيث 

 والةوائد وتجثيرها على الربحية. كما أن ا تقو  بمراقبة التدفق النقدي وسجل االستحقاقات والتكلفة/ الةائد على الموجودات والمطلوبات
 ت التصحيحية المناسبة من حيث حساسية أسةار الفائدة وكالت السيولة، بحيث تقو  بإجراء التةدي مجموعةوتقيي  المركز المالي لل

 بناًء على اتجاهات وظرو  السوق المتوقةة ومراقبة السيولة ومراقبة تةرضات صر  الةم ت األجنبية والمراكز.
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 أمن المعلومات لجنة
أمن المةلومات هي لجنة استشارية، مةينة من قبل اللجنة التنفياية للمصر ، لتطوير ومراجةة وتنفيا نظا  شامل إلدارة أمن لجنة 

 ستقو  اللجنة بمراجةة دورية لتةرض المصر  لمخاطر أمن المةلومات.المةلومات للمصر . 
 

 
 والمخاطر لجنة التدقيق 

من قبل مجلس اإلدارة وهي تض  أعضاء غير تنفيايين من أعضاء مجلس إدارة المجموعة. تساعد والمخاطر يت  تةيين لجنة التدقيق 
مجلس اإلدارة على القيا  بمسئولياته فيما يتةلق بتقيي  جودة ونزاهة التقارير المالية وتدقيق تلت التقارير والمخاطر لجنة التدقيق 

أساليب وبالسياسات والحدود داخلية للمجموعة ومراجةة ومراقبة إطار وبيان مخاطر المجموعة وكالت االلتزا  وس مة الضوابط ال
 .المنصوس علي ا القوانين واألنظمة والسياسات الرقابية والداخليةمراقبة 

 

الرقابة المالية والداخلية نزاهة ولمخاطر وتقرير إدارة ابمراجةة الممارسات المحاسبية والمالية للمجموعة المخاطر وتقو  لجنة التدقيق 
بمراجةة التزا  المجموعة بالمتطلبات القانونية وتوصي بتةيين وتةويض واإلشرا   تقو الموحدة. كما  البيانات الماليةللمجموعة و

 ن للمجموعة.يوالداخليالخارجيين على مدققي الحسابات 
 

 التدقيق الداخلي
 مجموعةمن قبل قس  التدقيق الداخلي الاي يفحس ك ً من كفاية اإلجراءات والتزا  ال مجموعةيت  تدقيق عمليات إدارة مخاطر ال

ب اه اإلجراءات. ويناقش قس  التدقيق الداخلي نتائج جميع التقييمات مع اإلدارة ويقد  تقارير بشجن استنتاجاته وتوصياته الى لجنة 
 التابةة لمجلس اإلدارة.والمخاطر التدقيق 

 

 قياس المخاطر وأنظمة التقارير 
وإدارة المخاطر التي تواج  ا، لوضع حدود وضوابط المخاطر تحليل قياس وت د  سياسات إدارة المخاطر للمجموعة إلى تحديد و

المناسبة، ومراقبة مستويات المخاطر بصورة مستمرة وااللتزا  بالحدود. كما إن قس  إدارة مخاطر المجموعة هو المسئول عن 
 ي  من هاه المخاطر.تحديد خصائس المخاطر الكامنة في المنتجات واألنشطة الجديدة والقائمة ووضع حدود للتةرضات للتخف

 
تت  المراقبة والسيطرة على المخاطر بصورة رئيسية بناًء على الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. تةكس هاه الحدود استراتيجية 
األعمال وبيئة سوق المجموعة، وكالت عن مستوى المخاطر التي تكون المجموعة على استةداد لقبول ا، مع المزيد من التركيز 

طاعات المختارة. وباإلضافة إلى الت، تقو  المجموعة بمراقبة وقياس المخاطر الةامة، حيث تضع في اعتبارها إجمالي على الق
 القدرات التي تحمل المخاطر إلى التةرض الكلي لجميع أنواع المخاطر واألنشطة.

 
يل والسيطرة وتحديد المخاطر في وقت مبكر. إن المةلومات التي ت  جمة ا من كافة األعمال تخضع للفحس والمةالجة من أجل التحل

. ، عند الحاجةالمخاطر ولجنة الموجودات والمطلوباتالتدقيق وت  تقدي  وتوضيح هاه المةلومات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجنة 
التملت  وتةرضات مخاطر السوق ومقاييس المخاطر التشغيلية واستثناءات سق االئتمان وتةرضات ة جود يتضمن التقرير إجمالي

وتغيرات بيان المخاطر. يت  تقدي  تقارير مفصلة على أساس ربع سنوي وتقارير موجزة على  وفحس الضغوطات ومةدالت السيولة
أساس ش ري. تقو  اإلدارة الةليا بتقيي  مدى م ئمة مخصصات الخسائر االئتمانية على أساس ربع سنوي. يتسل  مجلس اإلدارة 

 جميع المةلومات ال زمة لتقيي  واستنتاج مخاطر المجموعة.تقرير شامل عن المخاطر على أساس ربع سنوي والاي ي د  إلى توفير 
 

ً للمخاطر لكافة مستويات المجموعة من أجل التجكد بجن جميع قطاعات األعمال لدي ا  يت  إعداد وتوزيع تقارير مصممة خصيصا
السوق  سقو تخدا  مةلومات شاملة وضرورية وحديثة. يت  تقدي  ملخس يومي لجميع أعضاء المجموعة اات الة قة عن اس

 واستثمارات الملكية الخاصة والسيولة، باإلضافة إلى أية تطورات في المخاطر األخرى.
 

تظ ر التركزات عندما تدخل مجموعة من األطرا  المتةاملة في أنشطة تجارية متشاب ة أو في أنشطة في نفس اإلقلي  الجغرافي أو 
ثر بشكل متشابه على مقدرت ا للوفاء بالتزامات ا التةاقدية في حالة ظ ور تغيرات عندما تكون ل ا نفس السمات االقتصادية مما تؤ

إقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. تةطي التركزات مؤشراً للتجثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ 
 على قطاع صناعي أو موقع جغرافي مةين.

 
ز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجي ات مةينة للتركيز من أجل الحفاظ على من أجل تجنب الزيادة في ترك

 على الت.  اً محافظ استثمارية متنوعة. يت  سيطرة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان بناء
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 مخاطر االئتمان 33.2
 

التزا  أحد أطرا  عقود التمويل من الوفاء بالتزاماته، األمر الاي ينتج عنه تحمل الطر  اآلخر مخاطر االئتمان هي مخاطر عد  
للتةامل مع  حدودلسيطرة على مخاطر االئتمان عن طريق متابةة المخاطر االئتمانية، وضع لالمجموعة  سةىلخسارة مالية. ت

 صفة مستمرة. األطرا  األخرى وتقيي  الجدارة االئتمانية لألطرا  األخرى ب
 

االئتمانية، تقو  المجموعة بإدارة التةرضات االئتمانية بالدخول في ترتيبات تةاقدية مع األطرا   الحدودباإلضافة إلى متابةة 
 األخرى في الظرو  الم ئمة وبتحديد فترة التةرض للمخاطر.

 
 ضمانات وتعزيزات إئتمانية أخرىالتعرضات القصوى لمخاطر االئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي 

 
 المخاطر االئتمانية درجات

تخصس المجموعة لكل تةرض من التةرضات درجة مخاطر ائتمانية والت على أساس مجموعة متنوعة من البيانات التي ت  
ق اآلراء االئتمانية من واقع خبرات ا. يت  تحديد درجات المخاطر االئتمانية يوتطب ،تحديدها لتكون تنبؤيه لمخاطر التةثر في السداد

باستخدا  الةوامل النوعية والكمية التي تشير إلى احتمالية حدوث التةثر في السداد. تختل  هاه الةوامل على أساس طبيةة التةرضات 
داد المخاطر االفتراضية التي تحدث بشكل تصاعدي مع ونوع المقترض. يت  تحديد وتحديث درجات المخاطر االئتمانية بحيث تز

يت  تخصيس كل تةرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية عند االحتساب المبدئي، بناء على المةلومات تدهور المخاطر االئتمانية. 
   ائتماني مختل .المتوفرة عن الُمقترض. تخضع التةرضات للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي لنقل أحد التةرضات لدرجة تصني

 

التةرضات القصوى . يت  إظ ار بيان المركز المالي الموحديوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتةرض لمخاطر االئتمان لبنود 
 المخصس، قبل تجثير تقليل المخاطر من خ ل استخدا  إتفاقيات المقاصة والضمانات الرئيسية. طرحللمخاطر بةد 

 
إجمالي الحد  

األقصى 
 للتعرض

إجمالي الحد  
األقصى 
 للتةرض

 2019  2018 

ألف دينار  
 بحريني

أل  دينار  
 بحريني

    الموجودات

 44,882  101,014 بنوت أخرى رصدة لدى أ

 140,304  118,615  إيداعات لدى مؤسسات مالية

 9,222  21,880 صكوت الشركة

 825,797  1,071,686 موجودات مالية وموجودات اإليجارات التمويلية

 1,229  21 دين -استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير التجارة 

 11,680  7,285 عقود التمويل ضمن الموجودات األخرى

    
 1,033,114  1,320,501 المجموع

    

 97,750  95,063 ارتباطات والتزامات محتملة
    

 1,130,864  1,415,564 مجموع التعرض لمخاطر االئتمان

 
 

الحد ولكن ليس إلى  ،أينما تسجل األدوات المالية بالقيمة الةادلة فإن المبالل المبينة أع ه توضح تةرض مخاطر االئتمان الحالية
 األقصى الاي من الممكن أن ينتج في المستقبل نتيجة للتغيرات في القي . 
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 أنواع مخاطر االئتمان
عقود و اتالشركمضاربات ومشاركات وصكوت  تموي ت مرابحات وتموي ت دخلت المجموعة في الةديد من الةقود والتي تشمل 

وأخرى، كما تشمل المضاربات على مةام ت ، ومركبات ،وسلع ،ومباني ،. تشتمل عقود المرابحات على أراضيإيجارات تمويلية
اإلس مي تمويلية ت  الدخول في ا مع بنوت إس مية ومؤسسات مالية أخرى. المضاربة هي اتفاقية شراكة التي بموجب ا يةمل البنت 

كمقد  لألموال )رب المال( بينما يقد  المستفيد من األموال )المضارب أو المدير( الخبرة الم نية واإلدارية والدراية التقنية من أجل 
 تنفيا مشروع أو تجارة أو خدمة ب د  تحقيق الربح. 

 
ة. يت  تةيين تصني  لكافة الموجودات المالية تتبع المجموعة آلية تصني  داخلية لتصني  الة قات ضمن إطار الموجودات المالي

درجات تدل على أن ا  7إلى  1لة قات االئتمان، مع  10إلى  1وفقاً لمةايير محددة. تستخد  المجموعة نطاق قياسات تتراوح من 
تمثل درجة  10إلى  8تمثل درجة مرضية ومن  7إلى  5تمثل درجة جيدة ومن  4إلى  1متةثرة. الدرجات من  10إلى  8منتجة، 

 التةثر في السداد.
 

كاالت التصني  االئتماينة المةتمدة )ستاندرز وبالنسبة للتةرضات المصنفة خارجياً ، فانه يت  تحويل تصنيفات مخاطر االئتمان لدى 
 تحويليت   المخاطر. تحملش ية المصر  لداخلية التي يت  مةايرت ا مع التصنيفات الإلى  وبورز وموديز وفيتش وكابيتل انتليجنز(

 مؤسسات الةامة المصنفة وغير المصنفة.الجميع  بينتصني  مخاطر االئتمان الخارجية إلى مخاطر تصني  داخلية لضمان التناسق 
 

ة مخاطر االئتمان والممارسات التي تةبر تسةى المجموعة باستمرار لتحسين من جيات تصنيفات االئتمان الداخلية وسياسات إدار
 عن مخاطر االئتمان الحقيقية الكامنة لمحفظة االستثمار والثقافة االئتمانية الخاصة بالمجموعة. 

 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

االئتمانية بالقيمة الحالية لجميع الةجوزات النقدية الخسائر االئتمانية المتوقةة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية. تقاس الخسائر 
يت  خص  الخسائر  )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشجة وفقاً للةقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة است م ا(.

 المالي.للموجود الفةلي  ربحاالئتمانية المتوقةة بمةدل ال
 

 الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقةة هي المتغيرات التالية: إن المةايير
 
 (Probability of Default؛ )احتماليه حدوث التةثر في السداد -
 
 (Loss Given Defaultالخسارة في حالة التةثر في السداد؛ ) -
 
 (Exposures at Defaultقيمة التةرض للتةثر في السداد؛ ) -
 
األخرى. ويت  تةديل ا والمقدرة بصفة عامة من النمااج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية  استخ س هاه المةاييريت  

 اه.دننظرة مستقبلية والت كما هو موضح أاات  سيناريوهاتبحيث تةكس أيضا ً 
 

 تعريف التعثر
من غير المحتمل أن يقو  الُمقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل، بدون الرجوع المالي متةثراً إاا كان  الموجودتةتبر المجموعة 

يوماً،  90كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكثر من  ، أوللمجموعة إلجراءات مثل استحقاق األداة، )إاا كان يت  االحتفاظ ب ا(
مثل جموعة. عند تقيي  ما إاا كان الُمقترض متةثراً، تجخا المجموعة باالعتبار عوام ً نوعية على أي التزامات جوهرية تجاه الم

 .التجخر في السداد، وعد  سداد التزا  آخر من نفس الُمصدر للمجموعةمثل  كميةعوامل وخرق الشروط، 
 

 احتمالية حدوث التعثر
، ويت  التةثر حاالتخبرة المصر  في حتمالية حدوث التةثر في السداد في تاري  مةين، والتي يت  حساب ا على أساس ايت  تقدير 

على المةلومات المجمةة التقديرات األطرا  األخرى والتةرضات. تستند هاه  لقطاعاتتقييم ا باستخدا  أدوات تقيي  مصممة وفقاً 
 مةلومات السوق  من الممكن استخدا في حال عد  وجود خبرات في حاالت التةثر، فإنه عية. داخلياً، والتي تشمل عوامل كمية ونو

.  إاا كان الطر  اآلخر او التةرض يتنقل بين فئات المختارة ألطرا  األخرىقطاعات االشتقاق احتمالية حدوث التةثر في السداد ل
 التصني ، فإن الت سيؤدي لتغيير التقدير اي الة قة باحتمالية حدوث التةثر في السداد. 
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 إنشاء مصطلح احتمالية حدوث التعثر في السداد

لتحديد احتمالية حدوث التةثر في السررداد. تقو  المجموعة بجمع  ُمةاِم تدرجات تصررني  المخاطر االئتمانية هي بشرركل رئيسرري 
 مةلومات األداء والتةثر في السررررررداد حول تةرضررررررات المخاطر االئتمانية، والتي يت  تحليل ا حسررررررب درجة التصررررررني  االئتماني

  ة التجزئة.للشركات، وعدد أيا  االستحقاق لمحفظ
 

لتحليل المةلومات التي يت  جمة ا، وإعداد تقديرات احتمالية حدوث التةثر في تقدير مخاطر االئتمان تسرررررررتخد  المجموعة نمااج 
 السداد المتبقية للتةرضات، وكي  يُتوقع أن تتغير مع مرور الزمن.    

 
 دمج معلومات تطلعية

. المرصررودة التةثر التاريخيةعوامل االقتصرراد الكلي على مةدالت تقدير أثر ل مةروفة في القطاعتقو  المجموعة باسررتخدا  نمااج 
للظرو   مةدالت التةثر في السرررررداد التي  يمكن رصررررردهاعن  جوهرياً  ختلفةاحتماالت التةثر في السرررررداد مفي حال كانت نتائج 

مؤشررررات االقتصررراد الكلي تشرررمل  واألثر.اإلدارة بةد تحليل المحفظة  من قبلمتحفظ غطاء  يجب اسرررتخدا ، المقدرة االقتصرررادية
    الناتج المحلي، وأسةار النفط. إجمالي 

حول كيفية تجثير التغيرات في الةوامل االقتصرررادية الكلية على الخسرررائر االئتمانية يتطلب تقييماً مسرررتمراً دمج المةلومات التطلةية 
هي التةرضررررررات ضررررررمن فئة  3، والتي تةتبر منتجة )المرحلة 2والمرحلة  1المتوقةة  القابلة للتطبيق على تةرضررررررات المرحلة 

 ت للظرو  االقتصادية المستقبلية، بشكل دوري. التةثر(. يت  مراجةة المن جيات والفرضيات المستخدمة ، بما في الت أي توقةا
 

 الخسارة في حالة التعثر في السداد
الخسارة في حالة التةثر في السداد هي حج  الخسائر المحتملة في حالة وجود التةثر في السداد. وتقدر المجموعة ُمةاِم ت الخسارة 

التاريخية لمةدالت استرداد المطالبات مقابل األطرا  األخرى المتةثرة في في حالة التةثر في السداد استناداً إلى واقع خبرات ا 
باستخدا   الخسارة في حالة التةثر في السداديت  تقدير  ، استناداّ على المةلومات التاريخية باستخدا  عوامل داخلية وخارجية.السداد

 الةوامل التالية:
 

ت التي أصبحت متةثرة، وتمكنت من التةافي والرجوع إلى وضةية الحسابات يت  تةريفه على أنه مةدل الحسابامعدل التعافي: 
 المنتجة.

 
يت  تةريفه كنسبة قيمة التصفية إلى القيمة السوقية للضمان اي الة قة وقت التةثر، والاي من شجنه أيضا احتساب  معدل االسترداد:

 ير المضمون من التةرض.  مةدل االسترداد من المطالبة الةامة على موجودات الفرد للجزء غ
 

  على ممارسات السوق. بناءً  ،الخسارة في حالة التةثر في السدادتقديرات في حال عد  توفر بيانات االسترداد، يستخد  المصر  
 

عندما تفتقر يةر  بجنه تكلفة الفرصة البديلة لقيمة االسترداد التي ال يت  تحقق ا في يو  التةثر، مةدلة لقيمة الوقت.  معدل الخصم:
المجموعة للخبرة الداخلية المناسبة من حيث الخسارة أو االسترداد، يت  استخدا  اجت ادات الخبراء للقياس باستخدا  مةايير السوق 

  كمدخ ت. 
 

 التعرض عند حدوث التعثر في السدادقيمة 
تمثل التةرض المتوقع في حالة التةثر عن السداد. تشتق المجموعة قيمة التةرض عند حدوث التةثر في السداد من التةرضات 

يمة التةرض على المبلل الحالي، والمسموح ب ا بموجب الةقد، بما في الت اإلطفاء.  ق الحالية لألطرا  المقابلة، والتغييرات المحتملة
المالي هي إجمالي القيمة الدفترية. بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية، فإن قيمة  للموجودعند حدوث التةثر في السداد 

التةرض للتةثر في السداد تشمل المبلل المسحوب، باإلضافة للمبالل المستقبلية المحتملة التي يمكن سحب ا بموجب الةقد، والتي يت  
 .، والتقديرات المستقبليةديرها بناء على الم حظات التاريخيةتق
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 إدارة مخاطر )يتبع( 33
 

 )يتبع( مخاطر االئتمان 33.2
 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية

المالي قد زادت كثيراً منا االحتساب المبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية  ةقدعند تحديد ما إاا كانت مخاطر التةثر في السداد لل
باالعتبار مةلومات مةقولة، وداعمة، واات ع قة ومتوفرة بدون أي تكالي  أو ج د ال داعي ل ا. ويشمل الت  البنتجخا يالمتوقةة، 

لسابقة للمجموعة، والتقيي  االئتماني المطلع، بما في الت ك ً من المةلومات والتحلي ت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات ا
 المةلومات التطلةية.

 
تشمل و ،تختل  على مستوى المحفظة كثيراً منا االحتساب المبدئي ارتفةتقد تحديد ما إاا كانت المخاطر االئتمانية  إن مةايير

 تصني  المخاطر.الترحيل النسبي في وووضع إعادة ال يكلة، ونوعية، بما في الت عدد أيا  االستحقاق،  عوامل كمية 
 

 الموجودات المالية المعدلة

لةدد من األسررباب، من ا تغير ظرو  السرروق، وعوامل أخرى ليسررت اات صررلة بالتدهور  تمويليجوز تةديل الشررروط التةاقدية لل
، فإن تحديد ما الموجودالمالي، والاي ال ينتج عنه إلغاء احتسرراب  الموجوداالئتماني الحالي أو المحتمل للةميل. عند تةديل شررروط 

احتماالت حدو ث التةثر عن السرررداد المتبقية  المقارنة بينقد زادت بصرررورة جوهرية يةكس  للموجودإاا كانت المخاطر االئتمانية 
احتماالت حدوث التةثر عن السرررررررداد المتبقية لمدى ، ولمدى الحياة كما في تاري  بيان المركز المالي بناء على الشرررررررروط المةدلة

 .الحياة بناء على المةلومات عند االحتساب المبدئي والشروط التةاقدية األصلية

بإعادة التفاوض حول القروض مع الةم ء الاين يمرون بمصاعب مالية لزيادة فرس التحصيل والحد من مخاطر  تقو  المجموعة
وقد يشررررمل هاا تمديد ترتيبات السررررداد وتوثيق اتفاقية الشررررروط الجديدة  لتقدي  التمويل. تقو  اإلدارة بمراجةة التةثر في السررررداد. 

ر للتجكد من اسرررتيفاء جميع المةايير، وضرررمان أن الدفةات المسرررتقبلية من المرجح أن التسررر ي ت المةاد التفاوض بشرررجن ا باسرررتمرا
 تحدث.  

. الحسابات المتةثرة أو 2الحسابات المنتجة قبل إعادة ال يكلة ولكن ت  هيكلت ا نتيجة الصةوبات المالية يت  تصنيف ا ضمن المرحلة 
عادة ال يكلة(، فإنه يت  تصني  هاه الحسابات المةاد هيكلت ا ضمن المرحلة التي تستوفي أي من المةايير لتصنيف ا كمتةثرة )قبل إ

3 . 
 

 االنتقال العكسي
هو او طبيةة متناظرة، بحيث يمكن للتةرضات ان تنتقل من مقياس الخسائر  30نمواج التدريج لمةيار المحاسبة المالي رق  

(. ومع الت، 1(، إلى مقياس الخسائر االئتمانية المتوقةة إلثني عشر ش راً )المرحلة 3و2االئتمانية المتوقةة لمدى الحياة )المرحلة 
ليست فورية متى ما توقفت مؤشرات الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. وبمجرد توق  هاه المؤشرات، فإن الحركة بين المراحل 

، والتي ال يمكن أن تكون تلقائية أو فورية. بةض المةايير، مثل فترة 2أو المرحلة  1يجب مةايرة الحركة الةكسية إلى المرحلة 
أو  2ئتمان، وسجل السداد، يت  اخاها باالعتبار لترحيل الةم ء من المرحلة التسكين، ومؤشرات الزيادة الجوهرية في مخاطر اال

 .   1المرحلة 
 

 عامل تحويل االئتمانم
أي تغييرات غير متوقةة في التةرض بةد تاري  التقيي ، بما في الت باالعتبار يجخا  قيمة التةرض للتةثر في السدادتقيي  إن 

 قيمة التةرض للتةثر في السدادالسحوبات المتوقةة من التس ي ت الملتز  ب ا من خ ل تطبيق مةامل تحويل االئتمان. يت  تقدير 
 سحوب من التس ي ت.باستخدا  التةرض القائ  المةدل بمةامل تحويل االئتمان مضروباً في الجزء غير الم

يحتسب التةرض القائ  كالمبلل الرئيسي زائداً الربح مطروحاً منه المبالل المدفوعة مقدماً المتوقةة. الجزء غير المسحوب يشير إلى 
الجزء غير المستغل من حد االئتمان. عامل تحويل االئتمان المطبق على التس ي ت هو متوسط االستخدا  السلوكي على فترة 

  ي ما أعلى.أس سنوات الماضية، أو عامل تحويل االئتمان المستخد  لرأس المال، الخم

 ةامل تحويل االئتمان التنظيمي، حسب تةري  مصر  البحرين المركزي.ميطبق المصر  
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 )يتبع( مخاطر االئتمان 33.2
 

 مةامل تحويل االئتمان )يتبع(
 
 هي كالتالي:  يةئتمانمخاطر االلالخاضةة ل اإليداعات لدى المؤسسات الماليةاالئتمان لألرصدة لدى البنوت و ةجودن أ( إ
 
 2019 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   

   القيمة  منخفضة القيمة   

 ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 219,823  -  -  219,823 (4إلى  1جيدة )درجة 
 (194)  -  -  (194) مخصس الخسائر االئتمانية 

        
 219,629  -  -  219,629 

 
 
 2018 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقةة لمدى  لمدىالمتوقةة   المتوقةة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر ش راً  

   القيمة  منخفضة القيمة   

 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 162,790  -  -  162,790 (4إلى  1جيدة )درجة 
 22,397  -  -  22,397 (7إلى  5مرضية )درجة 

 (1)  -  -  (1) مخصس الخسائر االئتمانية 
        

 185,186  -  -  185,186 

 
ت التمويلية وعقود الضمان المالي، تمثل لتزاماائتمان الموجودات المالية. بالنسبة ل  جودةب( يحدد الجدول التالي مةلومات حول 

 الملتز  ب ا أو المضمونة.المبالل في الجدول المبالل 
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  اتصكوك الشرك (1
 
 2019 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   

   القيمة  منخفضة القيمة   

 ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 17,937  -  3,410  14,527 (4إلى  1جيدة )درجة 
 3,949  -  -  3,949 (7إلى  5مرضية )درجة 

 (6)  -  (3)  (3) مخصس الخسائر االئتمانية 
        

 18,473  3,407  -  21,880 

 
 2018 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقةة لمدى  المتوقةة لمدى  المتوقةة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر ش راً  

   القيمة  منخفضة القيمة   

 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 3,408  -  3,408  - (4إلى  1جيدة )درجة 
 5,833  -  -  5,833 (7إلى  5مرضية )درجة 

 (19)  -  (15)  (4) مخصس الخسائر االئتمانية 
        

 5,829  3,393  -  9,222 

 
 اإليجار تمويالتموجودات ذمم مستحقة من و التمويالتموجودات  (2

 
 2019 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   

   القيمة  منخفضة القيمة   

 ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 970,827  1,930  83,894  885,003 (4إلى  1جيدة )درجة 
 108,114  32,036  26,890  49,188 (7إلى  5مرضية )درجة 

 19,282  19,282  -  - (10إلى  8ة )درجة تةثرم
        وانخفاض مخصس الخسائر االئتمانية

 (26,537)  (12,625)  (7,287)  (6,625) القيمة
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 927,566  103,497  40,623  1,071,686 

 

 إدارة مخاطر )يتبع( 33
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 وام  مستحقة من موجودات تموي ت اإليجار )يتبع( التموي ت(       موجودات 2
 

 2018 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقةة لمدى  المتوقةة لمدى  المتوقةة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر ش راً  

   القيمة  منخفضة القيمة   

 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

        

 648,283  3,424  50,780  594,079 (4إلى  1جيدة )درجة 
 175,477  28,242  25,403  121,832 (7إلى  5مرضية )درجة 

 35,084  35,084  -  - (10إلى  8ة )درجة تةثرم
        وانخفاض مخصس الخسائر االئتمانية

 (33,047)  (22,776)  (5,303)  (4,968) القيمة

        
 710,943  70,880  43,974  825,797 

 
 دين -استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  (3

 
 2019 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  األولى:المرحلة  

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   

   القيمة  منخفضة القيمة   

 ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  دينارألف  

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

        

 21  -  -  21 (4إلى  1جيدة )درجة 

        
 21  -  -  21 

 
 2018 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقةة لمدى  المتوقةة لمدى  المتوقةة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر ش راً  

   القيمة  منخفضة القيمة   

 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

        

 1,229  -  -  1,229 (4إلى  1)درجة جيدة 

        
 1,229  -  -  1,229 
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 مالية تحت موجودات أخرى عقود (4
 

 2019 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   

   القيمة  منخفضة القيمة   

 ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 1,396  110  32  1,254 (4إلى  1)درجة جيدة 
 837  38  352  447 (7إلى  5مرضية )درجة 

 9,036  9,036  -  - (10إلى  8ة )درجة تةثرم
 (4,088)  (4,008)  -  (80) مخصس الخسائر االئتمانية 

        

 1,621  384  5,176  7,181 

 
 2018 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  الثانية:المرحلة   المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقةة لمدى  المتوقةة لمدى  المتوقةة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر ش راً  

   القيمة  منخفضة القيمة   

 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

        

 2,104  33  205  1,866 (4إلى  1جيدة )درجة 
 1,699  600  727  372 (7إلى  5مرضية )درجة 

 10,991  10,991  -  - (10إلى  8ة )درجة تةثرم
 (4,554)  (4,501)  (26)  (27) خصس الخسائر االئتمانية م
        

 2,211  906  7,123  10,240 

 

 التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية (5
 

 2019 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقعة لمدى  المتوقعة لمدى  المتوقعة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر شهرا   

   القيمة  منخفضة القيمة   

 ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
        

 84,837  -  3,439  81,398 (4إلى  1جيدة )درجة 
 8,193  305  1,450  6,438 (7إلى  5مرضية )درجة 

 2,487  2,487  -  - (10إلى  8ة )درجة تةثرم
 (454)  (222)  (5)  (227) مخصس الخسائر االئتمانية 
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 87,609  4,884  2,570  95,063 

 

 إدارة مخاطر )يتبع( 33
 

 )يتبع( مخاطر االئتمان 33.2
 

 (        التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية )يتبع(5
 

 2018 
 المجموع  المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:  المرحلة األولى: 

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 

   االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

   المتوقةة لمدى  المتوقةة لمدى  المتوقةة 

   منخفضة -الحياة   ليست -الحياة   إلثني عشر ش راً  

   القيمة  منخفضة القيمة   

 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 

 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

        

 79,363  1,083  3,220  75,060 (4إلى  1جيدة )درجة 
 16,804  429  2,960  13,415 (7إلى  5مرضية )درجة 

 2,716  2,716  -  - (10إلى  8ة )درجة تةثرم
 (1,133)  (523)  (40)  (570) مخصس الخسائر االئتمانية 

        

 87,905  6,140  3,705  97,750 

 

 
إن الحد األقصى لمخاطر االئتمان، دون األخا في االعتبار القيمة الةادلة ألي ضمانات واتفاقيات المقاصة التي تتوافق مع مبادئ 

الةم ء المفصح عن ا في  التزاماتباإلضافة إلى  بيان المركز المالي الموحدالشريةة اإلس مية، هي محددة بالمبالل المدرجة في 
 الرأسمالية.  لتزاماتثناء اال، باست31ايضاح رق  

 
أل  دينار بحريني(. إن  7,720: 2018أل  دينار بحريني ) 66,940ت  خ ل السنة إعادة تفاوض تس ي ت تمويلية بإجمالي 

 مةظ  التس ي ت المةاد التفاوض بشجن ا هي منتجة ومضمونة بالكامل.
 

 شطبسياسة ال
إنخفاض في القيمة( بةد التجكد من أن هاه لخسائر )بةد خص  أي مخصصات  أوراق ماليةبشطب أي موجودات أو  المجموعةقو  ت

لمةلومات متوفرة كحدوث اغير قابلة للتحصيل. يت  التوصل إلى هاا القرار بةد األخا في اإلعتبار  ماليةالوراق األالموجودات أو 
لتزاماته، أو أن المبالل المحصلة من الضمان غير اتغيرات جوهرية للوضع المالي للطر  اآلخر تؤدي إلى عد  مقدرته على دفع 

: 2018أل  دينار بحريني ) 16,600 بشطب تس ي ت مالية بمبلل  جموعةمال تكافية لسداد كامل مبلل اإللتزا . خ ل السنة، قام
 .القيمة بالكامل منخفضةكانت ( والتي أل  دينار بحريني 45
 

 المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى الضمانات
يكون الضمان بالدينار  نالمركزي. يمكن أتقبل المجموعة أنواع الضمانات التالية، حسب تةري  كتيب إرشادات مصر  البحرين 

 . سياسة مخاطر االئتمانتنفيا قيمة الضمان طبقاً ل يت الةم ت األجنبية األخرى، وفي مثل هاه الحاالت، بالبحريني أو 

 ال امش النقدي -

 مصنفة وغير مصنفة –الصكوت طويلة األجل  -

 األس   المدرجة وغير المدرجة في المؤشر الرئيسي -

 اديق االستثماريةصنال يالوحدات ف -

 الموجودات الملموسة األخرى، بما في الت الةقارات -
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 إدارة مخاطر )يتبع( 33
 

 )يتبع( مخاطر االئتمان 33.2
 
وتةزيزات ائتمانية أخرى مقابل بةض تةرضات ا االئتمانية. الجدول التالي يبين األنواع الرئيسية بضمانات  المجموعةحتفظ ت

 حتفظ ب ا مقابل أنواع مختلفة من الموجودات المالية.للضمانات المُ 
 
 2018  2019  النوع الرئيسي  

 أل  دينار  ألف دينار  للضمان 

 بحريني  بحريني  المحتفظ به نوع التعرض االئتماني

      
 458,660  464,824  نقد، وممتلكات، موجودات تموي ت للشركات

     وآالت، وأس    
     وصكوت 
      

 201,253  301,792  نقد، وممتلكات، موجودات تموي ت لةم ء التجزئة
     واس  ، وصكوت 
      

 
 

 معدل التمويل إلى القيمة
يحتسب مةدل التمويل إلى القيمة كنسبة من إجمالي مبلل التمويل، أو المبلل المخصس اللتزامات التمويل، إلى قيمة الضمان. إن 

 الضمانات. لتحصيل وبيعتقيي  الضمان يستثني أي تسويات 
 

 2019  2018 
 أل  دينار  ألف دينار 

 بحريني  بحريني 

    

 249,374  262,466 %50أقل من 

51-70% 7,690  149,332 

71-90% 320,172  105,287 

91-100% 69,664  29,045 

 126,876  106,624 %100أكثر من 

 
 

 العوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية
، أو عميل مدينتنشج مخاطر االئتمان من جميع المةام ت التي تؤدي لمطالبات فةلية او طارئة أو محتملة مقابل أي طر  آخر، أو 

 واألكبر التي يواج  ا أي بنت تمويل.)والتي يشار ل ا جماعياً "باألطرا  المقابلة"(. هاه هي المخاطر األكثر شيوعاً 
 

 قد يكون لمخاطر االئتمان الةواقب التالية، والتي قد تؤدي لتكبد الخسائر االئتمانية:

 تجخر الوفاء بالتزا  السداد •

 يخسارة جزئية للتةرض االئتمان •

 للتةرض االئتماني الخسارة الكاملة •
 

 األنواع المختلفة لمخاطر االئتمان  تةر  كما يلي:

 مخاطر التةثر •

 مخاطر البلد •

 مخاطر السداد •

 مخاطر تكلفة االستبدال •

 مخاطر التركز •

 المخاطر المتبقية )مثل المخاطر القانونية، ومخاطر التوثيق، ومخاطر السيولة( •
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 )يتبع(إدارة مخاطر  33
 

 )يتبع( مخاطر االئتمان 33.2
 

حددت المجموعة ووثقت الةوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية لكل محفظة من محافظ األدوات المالية، باستخدا  
تتضمن ة. تحليل للمةلومات التاريخية، قدرت الة قات بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان والخسائر االئتماني

السيناريوهات االقتصادية المستخدمة المؤشرات الرئيسية للبحرين، مثل أسةار النفط، وصافي التمويل، والسّكان، ونمو إجمالي 
 الناتج المحلي، والمصروفات الحكومية.

 
 المخاطر القانونية والمطالبات  33.3

المخاطر القانونية هي المخاطر المحتملة الناتجة عن إجراءات قانونية أو قضائية قد تبطل أو تةيق شروط الةقد أو االتفاقيات المةنية 
 التي تؤثر سلبياً على الةمليات التشغيلية للمجموعة. لقد قامت المجموعة بتطوير الرقابة الوقائية الكافية واتخاا اإلجراءات المناسبة

 المخاطر القانونية وتةتقد بجن الخسائر قد تكون ضئيلة.    لتحديد
 

أل  دينار بحريني  385، بلغت قيمة القضايا القانونية المرفوعة ضد المجموعة والتي ل  يبت في ا بةد 2019ديسمبر  31كمـا في 
موع المطلوبات المقدرة الناتجة من أل   دينار بحريني(. بناًء على إفادة المستشار القانوني للمجموعة، فإن مج 5,552: 2018)

هاه القضايا القانونية ليس ل ا تجثير جوهري على المركز المالي الموحد للمجموعة حيث قامت المجموعة أيضاً برفع قضايا ضد 
 .هاه األطرا 

 
 

 التركزات  34

متشاب ة أو في أنشطة بنفس األقلي  الجغرافي، أو يظ ـر التركز عندما تدخل مجموعة من األطرا  المتةاملين في أنشطة تجارية 
عندما تكون ل ا نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرت ا للوفاء بالتزامات ا التةاقدية في حالة ظ ور تغيرات اقتصادية أو 

تي قد تطرأ على قطاع سياسية أو أي حاالت أخرى. يةطى التركز مؤشراً للتجثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات ال
األعمال أو على منطقة جغرافية مةينة. تقو  المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان من خ ل تنويع أنشطت ا المالية لتفادي تركز 

 المخاطر غير المرغوبة مع الةم ء في مناطق أو قطاعات أعمال مةينة.
 

 ستثمار حسب اإلقلي  الجغرافي والقطاع الصناعي:فيما يلي توزيع الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات اال
 

 2019  2018 

 

مطلوبات  موجودات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
  االستثمار

ارتباطات 
والتزامات 
 محتملة 

 

مطلوبات  موجودات 
 وحقوق 

حاملي حسابات 
  االستثمار

 ارتباطات 
 والتزامات

 محتملة 

 
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف

  دينار بحريني 
 أل 

 دينار بحريني 
 أل 

 دينار بحريني 
 أل 

 دينار بحريني 

        

        اإلقليم الجغرافي

        دول مجلس

 91,014 1,210,244 1,549,953  88,895 1,500,645 1,859,459 التةاون الخليجي

 7,099 56,409 46,656  5,857 82,865 19,781 الةال  الةربي 

 34 80,526 35,091  25 72,015 69,832 أوروبا

 736 44,628 29,616  740 45,544 24,638 أسيا
 - 475 17,646  - 3,631 40,944 أمريكا الشمالية

 - 13,275 31,417  - 18,029 23,512 أخرى
        

 2,038,166 1,722,729 95,517  1,710,379 1,405,557 98,883 
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 2019  2018 

 

 موجودات
  

مطلوبات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
  االستثمار

ارتباطات 
والتزامات 
  محتملة

 

مطلوبات  موجودات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
  االستثمار

ارتباطات 
والتزامات 

 محتملة

 
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف

  دينار بحريني 
 أل 

 دينار بحريني 
 أل 

 دينار بحريني 
 أل 

 دينار بحريني 

        القطاع الصناعي

 7,325 138,809 469,774  2,977 168,098 424,960 وقطاع عا   ةحكوم

        بنوت ومؤسسات

 10,338 503,184 296,476  8,136 642,339 511,929 مالية
 35,433 109,316 364,478  7,535 97,693 345,064 عقاري

 18,708 44,604 117,051  66,834 257,794 299,079 تجاري وصناعي
 - 6 1,308  - - 1,203 طيران
 13,185 394,975 281,475  5,376 441,606 383,164 أفراد
 13,894 214,663 179,817  4,659 115,199 72,767 أخرى

        

 2,038,166 1,722,729 95,517  1,710,379 1,405,557 98,883 

 
 

 مخاطر السوق 35

المالية وأسةار صر  الةم ت األجنبية التي قد تؤثر  الةقودتنتج مخاطر السوق عن التقلبات في مةدالت الةوائد الةالمية على 
بصورة غير مباشرة على قيمة موجودات المجموعة وأسةار األس  . لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لقيمة المخاطر التي قد يت  

الخاصة الموجودات والمطلوبات طر وكالت لجنة االتدقيق والمخويت  مراقبة مخاطر السوق بشكل منتظ  من قبل لجنة قبول ا. 
 .مجموعةبال
 

 مخاطر أسعار األسهم  35.1
تنتج مخاطر أسةار األس   عن التغيرات في أسةار األس  . لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لتةرضات استثمارات البنت. يت  مراقبة 

 مخاطر السوق باستمرار من قبل لجنة االستثمار وإدارة المخاطر للمجموعة. 
 

إن التجثير على الدخل )نتيجة للتغيرات في القي  الةادلة ل ستثمارات المحتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة المدرجة بالقيمة الةادلة من 
لتغيرات المحتملة الممكنة لمارات المدرجة بالقيمة الةادلة من خ ل حقوق الملكية( هي فقط نتيجة تثواالس الربح أو الخسارةخ ل 

 في أسةار األس  ، وهي على النحو التالي: 
 
 2019 

 انخفاض %10  زيادة 10% 

التأثير على  
 صافي الربح

التأثير على 
 حقوق الملكية

التأثير على  
 صافي الربح

التأثير على 
 الملكيةحقوق 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

      مسةرة:

 - (358)  - 358 السةودية 

 (252) (10,386)  252 10,386 غير مسةرة
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 )يتبع(مخاطر أسعار األسهم  35.1
 
 2018 

 انخفاض %10  زيادة 10% 

التجثير على  
 صافي الربح

 التجثير على 
 حقوق الملكية

التجثير على  
 صافي الربح

التجثير على 
 حقوق الملكية

 أل  
 دينار بحريني 

 أل 
 دينار بحريني 

 أل  
 دينار بحريني 

 أل 
 دينار بحريني 

      مسةرة:

 - (358)  - 358 السةودية 

 (270) (10,227)  270 10,227 غير مسةرة
 
 

 مخاطر عائد الربح 35.2
الةادلة للموجودات  ةالقيم ىالربحية المستقبلية أو عل ىتنتج مخاطر عائد الربح من احتمال أن تؤثر التغيرات في مةدالت الربح عل

ويت  مراقبة هاه المخاطر بصورة منتظمة من قبل لجنة المخاطر المالية. وقد وضع المجلس حدود على المخاطر التي يمكن قبول ا. 
 . المجموعةلجنة الموجودات والمطلوبات الخاصة بكالت و
 

التةرضات لتجثيرات الةديد من المخاطر المرتبطة بتقلبات في المستويات السائدة لمةدالت الربح على مركزها  المجموعةتدير 
 المالي وتدفقات ا النقدية.

 

إن التجثير على الدخل فقط نتيجة لتغيرات محتملة ممكنة فورية ومستمرة في مةدالت عائد الربح، والتي تؤثر على ك ً من 
الموجودات والمطلوبات اات مةدالت فائدة عائمة والموجودات والمطلوبات اات مةدالت فائدة ثابتة بتواري  استحقاق أقل من سنة 

 واحدة هي كالتالي: 
 

 2019 

 
 لتغير فيا
 المعدل  

 التأثير على
 صافي الربح  

 في التغير 
 المعدل 

 التأثير على 
 صافي الربح  

 
% 
 

 ألف
 دينار بحريني

% 
 

 ألف
 دينار بحريني

     

 (311) (0.10) 311 0.10 دينار بحريني

 (341) (0.10) 341 0.10 دوالر أمريكي
 
 

 2018 

 
 التغير في

 المةدل  
 التجثير على

 صافي الربح  
 فيالتغير 
 المةدل 

 التجثير على 
 صافي الربح  

 
% 
 

 أل 
 دينار بحريني

% 
 

 أل 
 دينار بحريني

     

 (134) 0.10 134 0.10 دينار بحريني

 (314) 0.10 314 0.10 دوالر أمريكي
 
 

 إصالح مؤشر معدل الفائدة
مةياري على أساسه تقدر البنوت أنه بإمكان ا إقراض أموال لبنوت أخرى على أساس غير مضمون. ت  مةدل هو  LIBORمةدل 

 LIBOR، لن يكون يكون نشر مةدل 2021لخمس عم ت مختلفة، ولسبع استحقاقات مختلفة. بةد سنة  LIBORنشر مةدل 
 ً ً  إلزاميا . بدالً من الت، سيت  نشر مةدل LIBORمنظمة لمةدل السلوت المالي، وهي الج ة الل يئة من قبل البنوت، والت وفقا
، وسيت  مراجةة مةدل الربح لةم ت مختلفة من قبل الج ات التنظيمية المةنية. تملت المجموعة عقود ليو  واحدالمضمون التمويل 

 المضمونل إلى المةدل ل نتقا . ال تزال المجموعة بصدد تقيي  األثر المحتملLIBORاات مةدالت ربح متغيرة بناء على مةدل 
   من المخاطر لمحفظة التمويل الخاصة ب ا. 
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 مخاطر العملة 35.3
إن مخاطر الةملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة لتغيرات في أسةار صر  الةم ت األجنبية. لقد قا  مجلس اإلدارة 
بوضع حدود على المراكز حسب الةملة، ويت  مراقبة المراكز على أساس دوري للتجكد من بقائ ا ضمن الحدود الموضوعة من قبل 

 مطلوبات.الو موجوداتالمخاطر ولجنة اللجنة 
 

إن جزءاً هاماً من موجودات ومطلوبات المجموعة هي بالدينار البحريني أو الدوالر األمريكي أو اللاير السةودي. بما إن الدينار 
                البحريني واللاير السةودي مثبتان بالدوالر األمريكي، فإن المراكز من تلت الةم ت ال تمثل مخاطر عملة جوهرية كما 

  .2018و 2019ديسمبر  31في 
 

 :ديسمبر ألدوات ا المالية كانت كما يلي 31كما في ةم ت األجنبية تةرضات بالتةرضات المجموعة للصافي 
 

 2019  2018 
 طويلة  طويلة 
 )قصيرة(  )قصيرة( 
 بآال  الدنانير  بآالف الدنانير 
 البحرينية  البحرينية 
    

 6,347  4,427 جنيه إسترليني
 2,088  2,115 شلنج كيني 

 (7,172)  (2,499) يورو
 126  294 أخرى

 
 

في أسةار صر  الةم ت األجنبية، عدا  %10السيناريوهات المةيارية التي أخات باالعتبار تشمل زيادة أو انخفاض بمةدل 
للزيادة أو االنخفاض في تحليل لحساسية المجموعة  اآلتي يمثلعم ت دول مجلس التةاون الخليجي المرتبطة بالدوالر األمريكي. 

 تة(:أسةار صر  الةم ت األجنبية ) بافتراض بقاء جميع المتغيرات األخرى، وعلى وجه الخصوس مةدالت الربح، تبقى ثاب

 

 2019  2018 

 األثر على الربح التغير في سةر  األثر على الربح التغير في سعر 

  صر  الةملة   صرف العملة 
 % 2019  % 2018 

 بآال  الدنانير   بآالف الدنانير  

 البحرينية   البحرينية  

      
 635 10  443 10 جنيه إسترليني
 209 10  212 10 شلنج كيني 

 (717) 10  (250) 10 يورو
 13 10  29 10 أخرى

 140   434  المجموع

      
 
 

 مخاطر السيولة 36

مخاطر السيولـة هي المخاطر التي تكمن في عد  مقدرة المجموعة على الوفاء بمطلوبات ا عندما يحين موعد استحقاق ا. مخاطر 
االئتمان مما قد يؤثر على بةض مصادر التمويل. وللحد من هاه المخاطر، السيولة قد تكون بسبب إخت ل السوق أو تدني درجة 

قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخا السيولة في االعتبار واإلبقاء على رصيد النقد وما في حكمه 
تمرة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات واألوراق المالية الجاهزة للتداول في السوق. يت  مراقبة مراكز السيولة بصورة مس

 .الخاصة بالمجموعة للمجموعة ولجنة المخاطر
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 )يتبع( مخاطر السيولة 36

 
حسب متطلبات كتيب اإلرشادات الصادر عن مصر   مستقراحتسب المصر  مةدل تغطية السيولة، وصافي مةدل التمويل ال

، والمتوسط البسيط %165.09، بلل مةدل تغطية السيولة على مستوى المجموعة 2019ديسمبر  31البحرين المركزي. كما في 
ةدل ، بلل صافي م2019ديسمبر  31كما في  .%234.35للستة األش ر األخيرة يبلل لمةدالت تغطية السيولة اليومية الموحدة 

    .%105.82 مستقرالتمويل ال
 

ت ابيان االستحقاق للصكوت السيادية وصكوت الشركات، واإليداعات لدى ومن المؤسسات المالية، وموجودات التموي ت، وموجود
اإليجارات التمويلية، وتمويل المرابحة ألجل ت  عرض ا باستخدا  فترة االستحقاق التةاقدية. بالنسبة لألرصدة األخرى، فإن بيان 

 االستحقاق يستند على التدفقات النقدية المتوقةة/ مل  سداد الموجودات والمطلوبات اات الة قة. 
 

 2019 

 

 لغاية ثالثة 
 أشهر

أشهر  3من 
 إلى سنة واحدة 

 5إلى  1من 
 سنوات 

 أكثر من
 سنوات 5

 المجموع

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني

      

      الموجودات

      مصر رصدة لدى البنوت والوأنقد 

 219,456 - - - 219,456 المركزي

 340,950 149,981 165,233 20,574 5,162 سياديةصكوت 
 118,615 - - 1,269 117,346 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 21,880 - 7,005 3,982 10,893 اتصكوت الشرك
 723,198 140,664 337,739 192,925 51,870 موجودات تموي ت 

 348,488 171,015 119,062 19,224 39,187 إيجارات تمويليةموجودات 

      استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير

 108,991 - 108,991 - - المتاجرة 
 72,774 - 72,774 - - استثمارات عقارية
 2,943 - 2,943 - - عقارات قيد التطوير

 10,640 - 10,640 - - استثمار في شركات زميلة
 44,260 26,718 1,562 2,480 13,500 موجودات أخرى

 25,971 25,971 - - - الش رة

      
 457,414 240,454 825,949 514,349 2,038,166 

      

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

      االستثمار 

 392,014 - - 86,868 305,146 إيداعات من مؤسسات مالية

 751,712 - 86,082 387,099 278,531 إيداعات من الةم ء 
 289,456 - - - 289,456 حسابات جارية 

 145,590 15,247 33,842 43,886 52,615 تمويل مرابحات ألجل 
 41,480 5,726 9,805 15,014 10,936 مطلوبات أخرى

 102,476 - - - 102,476 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

      
 1,039,160 532,867 129,729 20,973 1,722,729 

 
 
 

 
 



 البحرين ش.م.ب.-مصرف السالم

 المالية الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31

 

58 

 
 
 
 (يتبع)  مخاطر السيولة 36
 

 2018 

 

 لغاية ث ثة 
 أش ر

أش ر  3من 
 إلى سنة واحدة 

 5إلى  1من 
 سنوات 

 أكثر من
 سنوات 5

 المجموع

 
 أل 

 دينار بحريني
 أل 

 دينار بحريني
 أل 

 دينار بحريني
 أل 

 دينار بحريني
 أل 

 دينار بحريني

      

      الموجودات

      مصر رصدة لدى البنوت والوأنقد 

 82,257 - - - 82,257 المركزي

 377,216 152,454 149,314 44,670 30,778 سياديةصكوت 
 140,304 - - - 140,304 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 9,222 - 7,286 1,936 - اتصكوت الشرك
 568,905 105,985 189,972 169,239 103,709 موجودات تموي ت 

 256,892 100,219 94,843 53,170 8,660 إيجارات تمويليةموجودات 

      استثمارات محتفظ ب ا لغرض غير

 107,508 - 107,508 - - المتاجرة 
 74,261 - 74,261 - - استثمارات عقارية
 6,290 - 6,290 - - عقارات قيد التطوير

 15,972 - 15,972 - - استثمار في شركات زميلة
 45,581 26,458 8,353 1,114 9,656 موجودات أخرى

 25,971 25,971 - - - الش رة

      
 375,364 270,129 653,799 411,087 1,710,379 

      

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

      االستثمار 

 214,377 - 3,876 57,174 153,327 إيداعات من مؤسسات مالية

 635,741 - 37,407 341,300 257,034 إيداعات من الةم ء 
 251,842 - - - 251,842 حسابات جارية 

 155,543 2,211 47,481 28,380 77,471 تمويل مرابحات ألجل 
 48,293 42 27,711 - 20,540 مطلوبات أخرى

 99,761 - - - 99,761 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

      
 859,975 426,854 116,475 2,253 1,405,557 
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 (يتبعمخاطر السيولة ) 36
 

    للسررررداد غير المخصررررومة كما فيللمجموعة بناًء على االلتزامات التةاقدية يلخس الجدول أدناه بيان اسررررتحقاق المطلوبات المالية 
 : 2018 و 2019ديسمبر  31
 

 2019 

 

 عند
  الطلب

 لغاية ثالثة 
 أشهر
  

أشهر  3من 
 إلى سنة واحدة

  

 5إلى  1من 
 سنوات

  

 5أكثر من 
 سنوات 

  

 المجموع

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
       

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
 وارتباطات والتزامات محتملة

       

       إيداعات من مؤسسات

 394,134 - - 88,414 305,720 - مالية

 767,171 - 92,048 395,601 279,522 - إيداعات من الةم ء

 289,456 - - - - 289,456 جارية  عم ء حسابات

       حساباتحقوق حاملي 

 102,476 - - - - 102,476 االستثمار 

 150,515 16,103 36,409 44,983 53,020 - تمويل مرابحات ألجل

 64,626 - 1,786 30,020 32,820 - غير مستخدمة التزامات

 37,841 13 5,142 11,394 21,292 - محتملة مطلوبات

 16,982 - - - - 16,982 مطلوبات مالية أخرى
       
 408,914 692,3742

0,042 
570,412 135,385 16,116 1,823,201 

 
 

 2018 

 

 عند
  الطلب

 لغاية ث ثة 
 أش ر
  

أش ر  3من 
 إلى سنة واحدة

  

 5إلى  1من 
 سنوات

  

 5أكثر من 
 سنوات 

  

 المجموع

 
 أل 

 دينار بحريني
 أل 

 دينار بحريني
 أل 

 دينار بحريني
 أل 

 دينار بحريني
 أل 

 دينار بحريني
 أل 

 دينار بحريني
       

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
 وارتباطات والتزامات محتملة

       

       إيداعات من مؤسسات

 216,666 - 4,102 59,032 153,532 - مالية

 647,069 - 40,407 348,721 257,941 - إيداعات من الةم ء

 251,842 - - - - 251,842 جارية  عم ء حسابات

 157,205 2,211 47,481 29,745 77,768 - تمويل مرابحة ألجل

       حقوق حاملي حسابات

 99,761 - - - - 99,761 االستثمار 

 61,384 - 49 34,738 26,597 - غير مستخدمة التزامات

 63,244 - 6,663 22,045 34,536 - محتملة مطلوبات

 11,849 - - - - 11,849 مطلوبات مالية أخرى
       
 363,452 550,374 494,281 98,702 2,211 1,509,020 
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 معلومات قطاعات األعمال 37
 

 معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 

 ة قطاعات أعمال رئيسية:أربةألغراض إدارية ت  توزيع أنشطة المجموعة إلى 
 

ً بإدارة الحسابات االستثمارية المشاركة في األرباح المتوافقة مع مبادئ الشريةة  - الخدمات المصرفية  يقو  أساسا
اإلس مية، وتقدي  الةقود التمويلية التي تتفق مع مبادئ الشريةة اإلس مية، ويقد  خدمات مصرفية 

الخدمات المصرفية للشركات، أخرى تتوافق مع الشريةة اإلس مية. يشمل هاا القطاع على 
 الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات. و
 

أساساً بتقدي  خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشريةة اإلس مية، وخدمات المتاجرة يقو   - الخزينة 
 والخزينة، متضمنة مرابحات السلع قصيرة األجل. 

 
ً بإدارة المحافظ المملوكة من قبل يقو   - االستثمارات بخدمة الةم ء بتقدي  منتجات يقو  و المجموعة،أساسا

 استثمارية، وإدارة الصناديق، وتقدي  استثمارات بديلة.
 

 
 المجمع، الاي يقارب تكلفة األموال.  المةدل. تستند رسو  التحويل على بمةدالت داخلية مخصصةتت  المةام ت بين القطاعات 

 
 :ديسمبر 31فيما يلي مةلومات قطاعات األعمال للفترة المنت ية في 

 

 2019 

 
 الخدمات

 المصرفية 
 المجموع غير مخصص اإلستثمارات الخزينة

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

      

 53,527 - 2,570 13,435 37,522 الدخل  صافي 

      

 21,130 - (1,467) 8,847 13,750 نتيجة القطاع 

      
 2,038,166 2,474 201,962 722,623 1,111,107 موجودات القطاع 

      
 2,038,166 321,020 1,256 617,227 1,098,663 المطلوبات والحقوق حسب القطاع

 

 تخصيس الش رة الناتجة من استحواا بي إ  آي بنت ضمن قطاع الخدمات المصرفية.ت  
 

 2018 

 
 الخدمات

 المصرفية 
 المجموع غير مخصس اإلستثمارات الخزينة

 أل  
 دينار بحريني

 أل 
 دينار بحريني

 أل 
 دينار بحريني

 أل 
 دينار بحريني

 أل 
 دينار بحريني

      

 57,094 - 1,894 14,619 40,581 الدخل  صافي 
      

 18,520 - (3,353) 13,312 8,561 نتيجة القطاع 

      
 1,710,379 1,482 212,457 661,932 834,508 موجودات القطاع 

      
 1,710,379 310,629 11,827 423,469 964,454 المطلوبات والحقوق حسب القطاع

 

 إ  آي بنت ضمن قطاع الخدمات المصرفية.ت  تخصيس الش رة الناتجة من استحواا بي 
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 (يتبع) معلومات قطاعات األعمال 37
 
 

 معلومات قطاعات األعمال الثانوية

تةمل المجموعة بشكل أساسي في دول مجلس التةاون الخليجي، وتحقق كافة إيرادات ا التشغيلية، وتتكبد كافة مصروفات ا التشغيلية 
 الخليجي.في دول مجلس التةاون 

 
 

 موجودات األمانة 38

أل  دينار بحريني(. هاه الموجودات  164,314: 2018أل  دينار بحريني ) 162,077بلغت الصناديق المدارة في ن اية السنة 
باإلضافة لالت، فإن . بيان المركز المالي الموحدوال يت  إدراج ا في  بمبالل االكتتاب المبدئيةمحتفظ ب ا بصفة األمانة وتقاس 

المجموعة ومن خ ل الشركات اات األغراض الخاصة، تةمل كوكيل/أمين نيابة عن بةض الةم ء لتس يل المةام ت وفقاً للشروط 
 والتةليمات من الةم ء.

 
 

 هيئة الرقابة الشرعية  39

شريةة اإلس مية والفتاوى علماء يقومون بمراجةة امتثال البنت للمبادئ الةامة لل أربةةتتكون هيئة الرقابة الشرعية للبنت من 
، وتوجي ات مصر  البحرين المركزي اات الة قة الخاصة والتةليمات واإلرشادات الصادرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية

للتجكد فحس األدلة المتةلقة بالتوثيق واإلجراءات المتبناة من قبل المجموعة على تتضمن مراجةت    بالحوكمة الشرعية وااللتزا .
 ، وبالتالي إصدار تقرير سنوي عن التزا  البنت، بةد مراجةة البيانات المالية.من أن أنشطت ا تدار وفقاً لمبادئ الشريةة اإلس مية

 
 

 لشريعة اإلسالميةل خالفةاإليرادات والمصروفات الم  40

أل  دينار  251: 2018أل  دينار بحريني ) 182بإجمالي  إيرادات مخالفة للشريةة اإلس ميةخ ل السنة، استلمت المجموعة 
 ،بحريني(. تتضمن هاه على دخل مكتسب من االستثمارات والتموي ت التقليدية نتيجة استحواا بي إ  أي و البنت البحريني السةودي

راسلة. وت  تخصيس هاه مالية محتسبة على عم ء ودخل من أرصدة الحسابات الجارية المحتفظ ب ا في البنوت الم اتوغرام
 سترداد من هاه األموال.االاألموال للمساهمات الخيرية بةد خص  مصروفات 

  
 

 الواجبات االجتماعية 41

أدت المجموعة خ ل السنة واجبات ا االجتماعية والت من خ ل نفقات صندوق الزكاة والصدقات لألفراد والمؤسسات المستخدمة 
، أل  دينار بحريني( 619: 2018أل  دينار بحريني ) 395ألغراض التبرعات الخيرية. خ ل السنة دفةت المجموعة مبلل وقدره 

 أل  دينار بحريني( ت  دفة ا من مجمع إيرادات مخالفة للشريةة. 506: 2018أل  دينار بحريني ) 204من ا 

 
 
 الزكاة 42

تةديل النظا  األساسي  ت ، 2009نوفمبر  12وفقاً لقرار المساهمين في اجتماع الجمةية الةمومية غير الةادية الاي عقد بتاري  
الزكاة في بيان الدخل  احتسابل وصافي القيمة. وبالتالي، ل  يت  للبنت إلب غ المساهمين عن التزامات   بدفع الزكاة على صافي الدخ

والتي ت  تحديدها من قبل هيئة الرقابة الشرعية  2019الزكاة مستحقة الدفع من قبل المساهمين لسنة  مجموع الموحد كمصرو . بلل
(، ت  احتساب الزكاة المستحقة 9بموجب مةيار المحاسبة المالي رق  ) فلس( للس  . 2.4: بواقع 2018) فلس 2.3بواقع  مجموعةلل

أل  دينار  198,399: 2018أل  دينار بحريني ) 189,479ل من قاعدة الزكاة بمبل %2.5775 نسبةب 2019 فيللسنة 
 بحريني(، والتي ت  تحديدها باستخدا  طريقة صافي األموال المستثمرة.
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 كفاية رأس المال 43

مال المجموعة هو التجكد بجن المجموعة تلتز  بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال  إدارة رأسسياسات إن ال د  الرئيسي ل
من أجل دع  أعمال ا وزيادة الحد األقصى للقيمة للمساهمين. وبجن المجموعة تحتفظ بدرجات ائتمانية قوية ونسبة رأسمال عالية 
شكل منفصل وبصورة فردية. ال توجد لدى المجموعة أية قيود كما يت  إدارة كفاية رأس المال لكل شركة من شركات المجموعة ب

جوهرية على قدرت ا للحصول على أو استخدا  موجودات ا وتسوية التزامات ا باستثناء القيود التي قد تنتج عن األطر الرقابية من 
 خ ل الشركات التابةة المصرفية التي تةمل في ا.

 

 أس  المال، يمكن للمجموعة تةديل مبالل أرباح األس   المدفوعة للمساهمين أو إصدار من أجل الحفاظ على أو تةديل هيكلة رأس 
 . ل  يت  عمل تغييرات في األهدا  والسياسات والةمليات عن السنوات السابقة.  حقوق ملكية

 

دد من قبل مصر  البحرين على النحو المح 3ت  احتساب رأس المال التنظيمي والموجودات المرجحة المخاطر وفقاً التفاقية بازل 
 المركزي.

 
 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني 
 أل  

 دينار بحريني 
    

 254,761  265,251  1رأس المال األس   الةادية فئة 

 13  16 1رأس المال اإلضافي فئة 

 35,557  39,143 2رأس المال فئة 

    
 290,331  304,410 مجموع رأس المال 

    
 1,304,492  1,355,921 التةرضات المرجحة لمخاطر االئتمان

 2,306  3,108 التةرضات المرجحة لمخاطر السوق

 101,343  100,639 التةرضات المرجحة للمخاطر التشغيلية 

    
 1,408,141  1,459,668 ة للمخاطر  جحمجموع الموجودات المر

    
 %20.62  %20.85 رأس المال  كفاية مجموعة نسبة

    
 %12.5  %12.5 الحد األدنـى المطلوب
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 ؛:  أسةار السوق المدرجة )غير المةدلة( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة1المستوى 
 

 ؛بصورة مباشرة أو غير مباشرة قابلة للرصدأخرى يكون للمدخ ت أثر جوهري على القيمة الةادلة المسجلة ال تقنيات: 2المستوى 
 

 .قابلة للرصدتستخد  المدخ ت التي ل ا اثر جوهري على القيمة الةادلة ليست مستندة على مةلومات السوق ال تقنيات: 3المستوى 
 

 ة األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادل
الجدول التالي يوضح تحليل االستثمارات المحتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة، والتي تظ ر بالقيمة الةادلة في بيان المركز المالي 

 الموحد:
  

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2019 ديسمبر 31
 ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار 
 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

        موجودات مالية بالقيمة الةادلة
 107,438  97,380  6,480  3,578 من خ ل الربح أو الخسارة

        موجودات مالية بالقيمة الةادلة
 1,553  1,553  -  - من خ ل حقوق الملكية

 3,578  6,480  98,933  108,991 

 
 
 



 البحرين ش.م.ب.-مصرف السالم

 المالية الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
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 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2018 ديسمبر 31
 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 
 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 

        موجودات مالية بالقيمة الةادلة
 105,850  96,992  5,282  3,576 من خ ل الربح أو الخسارة

        موجودات مالية بالقيمة الةادلة
 1,658  1,658  -  - من خ ل حقوق الملكية

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

 
 خ ل السنة، ل  يكن هنات أي تحوي ت بين المستويات.

 
أي  تراتبية القيمة الةادلة،من  3تحركات القيمة الةادلة ل ستثمارات المحتفظ ب ا لغرض غير المتاجرة مصنفة ضمن المستوى 

 كما يلي: باستخدا  مدخ ت جوهرية غير قابلة للرصد،
 
  

 2019  2018 

 
 ألف

 دينار بحريني 
 أل  

 دينار بحريني 
    
 99,861  98,650 يناير 1في 

 (1,641)  (2,008) تغيرات القيمة الةادلة

 (48)  - خ ل السنة االستبةادات

 (274)  (294) السنةخ ل المقبوضات 

 752  2,585 إضافات خ ل السنة

    
 98,933  98,650 

 
 األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 
 ةعادلالقيمة ال  المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2019 ديسمبر 31
 ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار  ألف دينار 
 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
          

 343,975  340,950  -  -  340,950 صكوت سيادية
 22,004  21,880  11,055  -  10,825 صكوت الشركات

 351,775  -  11,055  362,830  365,979 

 
 ةةادلالقيمة ال  المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2018 ديسمبر 31
 أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار  أل  دينار 
 بحريني  بحريني  بحريني  بحريني  بحريني 
          

 349,087  354,215  -  -  354,215 صكوت سيادية
 9,390  9,222  -  -  9,222 صكوت الشركات

 363,437  -  -  363,437  358,477 

 
القيمة الةادلة المقدرة للموجودات التمويلية المدرة للدخل والمطلوبات التمويلية تقارب قيمت ا الدفترية ، كون أسةارها ال تختل  

 اخت فاً جوهرياً عن الةائد السوقي المتوقع من مثل هاه الةقود.  

ً الةادلة المقدرة لألدوات المالية األخرى  ةالقيمتختل  ن ال يتوقع أ  2019ديسمبر  31ة كما في دفتري ا التجوهرياً عن قيم اخت فا
 ، نتيجة لطبيةت ا قصيرة األجل.2018ديسمبر  31و
 
 
 



 البحرين ش.م.ب.-مصرف السالم

 المالية الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
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 نظام حماية الودائع 45

. يت  تغطية ودائع المركزي بنظا  حماية الودائع المؤسس من قبل قوانين مصر  البحرين المصر بةض عم ء يت  تغطية ودائع 
الةم ء المحتفظ ب ا من قبل البنت في مملكة البحرين بنظا  حماية الودائع وحقوق حاملي حسابات االستثمار المطلقة الصادرة عن 

هاا النظا  "األشخاس اإلعتياديين" )األفراد( المؤهلين بحد  . يغطي2010( لسنة 34مصر  البحرين المركزي وفقاً للقرار رق  )
دينار بحريني كما هو منصوس عليه وفقاً لمتطلبات مصر  البحرين المركزي. ويت  دفع مساهمة دورية من  20,000أقصى 

 قبل البنت على النحو المنصوس عليه من قبل مصر  البحرين المركزي ضمن هاا النظا .
 
 

 المقارنةأرقام  46

ت  إعادة تصني  بةض أرقا  المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع الةرض المطبق في السنة الحالية. إن إعادة التصنيفات هاه ل  تؤثر 
 للمجموعة المبينة مسبقاً.الملكية حقوق ومجموع للسنة، على صافي الربح 

 


