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  بيان المركز المالي الموحد 
   2021 ديسمبر 31كما في

 

  2021  2020 

 إيضا   
 ألف 

 دينار بحريني 

 
 ألف 

 دينار بحريني 

     الموجودات 

 288,266  309,149 4 مصرف المركزي بنوك والاللدى وأرصدة نقد 

 37,965  133,860 5   إيداعات لدى مؤسسات مالية

 393,108  613,403 6 صكوك سيادية 

 16,395  26,285 6 صكوك الشركات 

 814,449  806,968 7 موجودات التمويالت  

 469,363  555,909 8 موجودات اإليجارات التمويلية 

 98,034  91,591 10 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 67,586  57,961 11 عقارات استثمارية 
 2,943  2,943 12 عقارات للتطوير 

 12,036  14,533 13 استثمار في شركات زميلة 

 35,237  45,998 14 موجودات أخرى 

 25,971  25,971 15 الشهرة  

 2,261,353  2,684,571  مجموع الموجودات 

     
     ،  المساهمين ملكية حقوقاالستثمار، والمطلوبات، وحقوق حاملي حسابات 

     غير مسيطرة   وحصة

     
     المطلوبات 

 116,883  126,891 5 إيداعات من مؤسسات مالية 

 363,970  482,739  حسابات جارية للعمالء 

 221,671  100,216 16 تمويل مرابحة ألجل 

 52,282  53,789 17 مطلوبات أخرى 

 754,806  763,635  مجموع المطلوبات  
     

     حقوق حاملي حسابات االستثمار 
 264,784  299,607 18 عقود وكالة من مؤسسات مالية 

 960,596  1,324,570 18 عقود وكالة ومضاربة من العمالء 

 1,225,380  1,624,177  مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار 
     

       المساهمين  ملكيةحقوق 

 230,450  241,972 19 رأس المال 

 ( 7,530)  ( 12,473) 19 أسهم الخزينة  

 12,209  209  عالوة إصدار أسهم 

 ( 5,549)  19,531  أربا  مستبقاة / خسائر متراكمة 

 51,186  47,012  احتياطيات  

 280,766  296,251  المساهمين  ملكية مجموع حقوق 

 401  508  حصة غير مسيطرة  

 حقوق الملكية    مجموع
 

296,759 
 

281,167 

       المساهمين  ملكيةمجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق 
 2,261,353  2,684,571  حصة غير مسيطرة  و

 
 
 
 

 
 

  من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسياً جزءاً  45إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 رفيق النايض  مطر محمد البلوشي  سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني 
 الرئيس التنفيذي للمجموعة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
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 الموحد    بيان الدخل
   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  2021  2020 

 إيضا  
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف  

 دينار بحريني 

     الدخل التشغيلي 

 74,863  76,357 22 دخل التمويل  

 19,481  22,421  دخل من الصكوك  

 ( 8,964)   ( 2,981)  23 من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  صافي  ( خسارة)

 ( 1,825)   56 24 من العقارات  (خسارة دخل / ) 

 7,406  8,239 25 الرسوم والعموالت، صافي 

 1,953  2,697 13 حصة الربح من شركات زميلة 

 3,665  462 26 إيرادات أخرى 

 96,579  107,251  مجموع الدخل التشغيلي 

     

 (4,265)  ( 4,154)   مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية 

 (5,559)  ( 2,876)   مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل 

     
     العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل 

 (60,186)  ( 68,425)    يلووك حصة المجموعة كمضارب
 925  552  حصة المجموعة كمضارب 

 29,926  31,896  رسوم وكالة للمجموعة 

 (29,335)  ( 35,977)  18 حصة حاملي حسابات االستثمار من األربا  

     
 57,420  64,244  التشغيلي صافي الدخل 

     
     المصروفات التشغيلية 

 14,759  17,033 27.1 تكاليف الموظفين 
 2,293  1,866  بانيتكلفة الم

 1,882  1,283  استهالك
 11,091  13,675 27.2 مصروفات تشغيلية أخرى 

     
 30,025  33,857  مجموع المصروفات التشغيلية 

     
 27,395  30,387  قيمة الالربح قبل مخصصات انخفاض 

     
 ( 18,277)   ( 9,163)  9 صافي مخصص انخفاض القيمة  

 9,118  21,224  صافي ربح السنة 

 

     العائد إلى: 
 9,142  21,367  البنكمساهمي  -
 ( 24)   ( 143)   حصة غير مسيطرة   -

     
  21,224  9,118 

 3.9  9.1 21 األساسي والمخفض )فلس( العائد على السهم 

 
 
 
 
 

 

 
 

.من هذه البيانات المالية الموحدةأساسياً جزءاً  54إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 رفيق النايض  مطر محمد البلوشي  سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني 
 الرئيس التنفيذي للمجموعة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
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 الملكية الموحد   لتغيرات في حقوق ا بيان
             2021ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 المالية الموحدة. البياناتمن هذه أساسياً جزءاً   45إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المبالغ بآالف الدنانير البحرينية                     
   المنسوب إلى مساهمي البنك 
    االحتياطيات      

 

 رأس  

 المال

 أسهم 

 الخزينة  

 

احتياطي عالوة  

 إصدار أسهم 

 أرباح 

 مستبقاة 

 احتياطي 

 قانوني 

احتياطي  

القيمة العادلة 

 لالستثمارات

 احتياطي القيمة 

 العادلة للعقارات 

 احتياطي 

 تحويل   

 أجنبية    عمالت

 مجموع 

 االحتياطيات  

مجموع 

  ملكية حقوق 

 المساهمين 

 حصة  

 غير  

 مسيطرة

 مجموع

 حقوق  

  الملكية

 281,167 401 280,766 51,186 ( 3,784) 23,348 9,844 21,778 ( 5,549) 12,209 ( 7,530) 230,450 2021يناير   1في  الرصيد

               32تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  أثر

 57 - 57 - - - - - 57 - - - ( 2.6)إيضا  

 281,224 401 280,823 51,186 ( 3,784) 23,348 9,844 21,778 ( 5,492) 12,209 ( 7,530) 230,450 )المعدل( 2021  يناير 1 في الرصيد

 21,224 ( 143) 21,367 - - - - - 21,367 - - - صافي ربح السنة   

 ( 312) - ( 312) ( 312) - - ( 312) - - - - - العادلة القيمة في الحركة

 ( 483) - ( 483) ( 483) - ( 483) - - - - - - الدخل  بيان إلى االحتياطي من الحركة

 ( 201) - ( 201) ( 201) ( 201) - - - - - - - إعادة تحويل عمالت أجنبية

 20,228 ( 143) 20,371 ( 996) ( 201) ( 483) ( 312) - 21,367 - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة 

 - - - - - - - - ( 11,522) - - 11,522 أسهم منحة صادرة
 - - - ( 5,315) - - - ( 5,315) 17,315 ( 12,000) - - ( 19.2)إيضا   المستبقاة لألربا  المحول

 - - - 2,137 - - - 2,137 ( 2,137) - - - المحول لالحتياطي القانوني

 ( 4,943) - ( 4,943) - - - - - - - ( 4,943) - شراء أسهم خزينة 

 250 250 - - - - - - - - - - الحركة في حصة غير مسيطرة

 296,759 508 296,251 47,012 ( 3,985) 22,865 9,532 18,600 19,531 209 ( 12,473) 241,972 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 320,074 699 319,375 49,730 ( 3,223) 23,589 8,257 21,107 42,608 12,209 ( 6,758) 221,586 2020يناير   1الرصيد في 

 9,118 ( 24) 9,142 - - - - - 9,142 - - - صافي ربح السنة   

 1,587 - 1,587 1,587 - - 1,587 - - - - - العادلة القيمة في الحركة

 ( 241) - ( 241) ( 241) - ( 241) - - - - - - الدخل  بيان إلى االحتياطي من الحركة

 ( 561) - ( 561) ( 561) ( 561) - - - - - - - إعادة تحويل عمالت أجنبية

 9,903 ( 24) 9,927 785 ( 561) ( 241) 1,587 - 9,142 - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة 

 - - - - - - - - ( 8,864) - - 8,864 أسهم منحة صادرة

 ( 8,551) - ( 8,551) - - - - - ( 8,551) - - - 2019أربا  أسهم نقدية لسنة 

 ( 24,768) - ( 24,768) - - - - - ( 24,768) - - - ( 2.2خسارة التعديل )إيضا  

 2,143 - 2,143 - - - - - 2,143 - - - دعم من الحكومة 

 ( 772) - ( 772) - - - - - - - ( 772) - شراء أسهم خزينة 

 ( 274) ( 274) - - - - - - - - - - الحركة في حصة غير مسيطرة

 (16,588) - (16,588) - - - - - (16,588) - - - معامالت مع حصة غير مسيطرة  

 - - - 671 - - - 671 (671) - - - المحول لالحتياطي القانوني

 2020ديسمبر  31الرصيد في 
 

230,450 (7,530 ) 12,209 (5,549) 21,778 9,844 23,348 (3,784 ) 51,186 280,766 401 281,167 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
    2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

2020  2021  

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
  دينار بحريني 

 األنشطة التشغيلية   
 السنة ربحصافي  21,224  9,118

 تعديالت للبنود التالية:    
 إستهالك  1,283  1,882
 وعقارات  خسارة من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  3,506  10,616
 صافي مخصص انخفاض القيمة   9,163  18,277

 صافي –عالوة إصدار صكوك  إطفاء 1,016  -
 أثر خسارة التعديل -  (23,170)
 حصة الربح من شركات زميلة  (2,697)  (1,953)

    
 التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية الدخل التشغيلي قبل  33,495  14,770

    
 تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:   

 إحتياطي إجباري لدى المصرف المركزي   (10,530)  10,093
 أخرى  بنوك لدى أرصدة -  (9,955)
 كثر يوماً أو أ 90فترات استحقاقها األصلية مدينة لعقود مرابحات ووكالة من بنوك  ذمم (2,019)  -
 موجودات تمويلية وموجودات اإليجارات التمويلية (86,520)  (224,612)
 موجودات أخرى  (10,990)  (7,109)
 إيداعات من مؤسسات مالية 10,100  (94,576)

 للعمالءحسابات جارية  118,769  74,514
 مطلوبات أخرى  2,864  14,912

 حقوق حاملي حسابات االستثمارات 398,797  190,637

 األنشطة التشغيلية  (لمستخدم فياالناتج من / )صافي النقد  453,966  (31,326)
 

 األنشطة االستثمارية    
 صكوك سيادية  (221,487)  (46,440)

 شركات الصكوك  (9,904)  5,743
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة وعقارات 12,079  4,147

 شراء مباني ومعدات (2,815)  (2,304)

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  (222,127)  (38,854)

 

 األنشطة التمويلية    
 تمويل مرابحة ألجل  (121,455)  76,081

 أربا  أسهم مدفوعة  (1,139)  (12,993)

 نة   ي شراء أسهم الخز (4,943)  (772)

 الناتج من األنشطة التمويلية )المستخدم في( / صافي النقد  (127,537)  62,316

 

 صافي التغير في النقد وما في حكمه 104,302  (7,864)

 يناير  1النقد وما في حكمه في  291,645  299,509

 ديسمبر   31النقد وما في حكمه في  395,947  291,645

 

 يتكون النقد وما في حكمه من: *   

 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي  79,458  82,286
 أرصدة لدى بنوك أخرى**  184,648  171,253

ً   90 أقل من إيداعات لدى مؤسسات مالية فترات استحقاقها األصلية 131,841  38,106  يوما

291,645  395,947  

 
 217:  2020ألف دينار بحريني )  87يظهر بإجمالي الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ    2021ديسمبر    31* النقد وما في حكمه  كما في  

 ألف دينار بحريني(. 
    .للبنكألف دينار بحريني الغير متوفر للعمليات اليومية  9,746** أرصدة لدى بنوك أخرى صافي من النقد المقيد بمبلغ 

 
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 45إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 المنشأة  تقرير 1
وسجل لدى   21/2001"( في مملكة البحرين بموجب قانون الشركات التجارية البحريني رقم  بنكالسالم ش.م.ب. )"ال  بنكتأسس  

تحت إشراف وتنظيم    بنك. يعمل ال2006يناير    19بتاريخ    59308وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب سجل تجاري رقم  
ال ولدى  المركزي،  البحرين  ال  بنكمصرف  ويزاول  بالتجزئة،  إسالمي  مصرفي  الشريعة    بنك ترخيص  قواعد  بموجب  أعماله 

في   البنك  المركزي. حصل  البحرين  الصادرة عن مصرف  اإلسالمية  بالبنوك  المعنية  األنظمة  متطلبات  لكافة  اإلسالمية، ووفقاً 
، على موافقة المساهمين لتغيير إسم البنك من مصرف  2021سبتمبر    30غير االعتيادية الذي عقد بتاريخ  اجتماع الجمعية العمومية  

 .  2021أكتوبر    28السالم ش.م.ب. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية في هذا الصدد بتاريخ    بنكالبحرين ش.م.ب إلى    –السالم  
 

، مملكة البحرين. يتم تداول األسهم العادية للبنك في بورصة السنابس  ،410  مجمع،  1015  طريق،  935  مبنى البنك هو   عنوان
 .البحرين وسوق دبي المالي

 
 الشركات التابعة الرئيسية هي كما يلي: 

 
 % ةالملكي نسبة   

 2020 2021 الرئيسية األنشطة التأسيس بلد اسم الشركة 
 %70 %70 مصرفية  خدمات  تقديم سيشل (”ASBS“) سيشل - إس بي  إيه
     
 %36 %36 الحيوي الديزل إنتاج كونج هونج المحدودة ( كونغ )هونغ  بيوديزل بي إس إيه
 

ويقدم جميع أصناف   ،سيشلواحد في  فرعفروع في مملكة البحرين و ةتسعالتابعة الرئيسية من خالل  البنكيةوشركته  لبنكايعمل 
أنشطة   تتضمن  اإلسالمية.  الشريعة  مبادئ  مع  المتفقة  المصرفية  والمنتجات  االستثمارية    لبنكاالخدمات  الحسابات  إدارة  على 

  / والتعامل في األدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كمدير  ،وتقديم العقود التمويلية اإلسالمية  ، المشاركة في األربا 
وإدارة األدوات المالية طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية واألنشطة األخرى المسمو  بها بموجب الخدمات المصرفية لمصرف    ،وكيل

 البحرين المركزي كما هو محدد في إطار الترخيص.  

 .2022 فبراير  12المالية الموحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  البياناتإصدار هذه  اعتماد لقد تم 
 
 السياسات المحاسبية  2
 

 وعرض البيانات المالية اإلعدادأسس  2.1
البيانات الموحدة    أعدت  ب  للمجموعةالمالية  التاريخية،  التكلفة  لمبدأ   وصكوك   السيادية  الصكوك  في ات  ستثماراال  استثناءوفقاً 

العقارية  ستثمارواال  المتاجرة،   غير  لغرض  بها   المحتفظ  واالستثمارات  ،الشركات بالقيمة   تظهرالتي    التحوط  أدوات  وبعض ات 
 العادلة.  

 

وتم تقريبها    ،المجموعةوعملة عرض عمليات  العملة الرئيسية الوظيفية    ا المالية الموحدة بالدينار البحريني، كونه  البياناتتم عرض  
 إلى أقرب ألف دينار بحريني، ما لم يذكر خالف ذلك. 

 

للمجموعة كانت وفقاً    2021ديسمبر    31الموحدة المدققة للسنة المنتهية في  السياسات المحاسبية المستخدمة إلعداد البيانات المالية  
لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. باستثناء تغييرات السياسات المحاسبية  

ن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة كما هو مشرو  في إيضا   اه والتي تم تطبيقها باثر رجعي، والتغييرات الناتجة مدنالمذكورة أ
( أدناه، فإن جميع السياسات المحاسبية األخرى لم تتغير، وتم تطبيقها بثبات على هذه البيانات المالية الموحدة. لم يكن  2.3رقم )

مركزي أي أثر على المعلومات المالية لتطبيق التغيير في السياسات المحاسبية بأثر رجعي والمعدلة من قبل مصرف البحرين ال
 لسنة المقارنة. 
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 أسس اإلعداد وعرض البيانات المالية )يتبع( 2.1
 

الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، بما في ذلك آخر تعميمات    واللوائح  للقواعد المالية الموحدة للمجموعة وفقاً    البياناتأعدت  
تتطلب   واللوائح  القواعد (. هذه  19  –كورونا )كوفيد    جائحةاستجابة لتطورات    الميسرةحول اإلجراءات التنظيمية    البنكصادرة عن  

 الية اإلسالمية، باستثناء: تطبيق جميع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم

كورونا    جائحةاحتساب خسائر التعديل على الموجودات المالية الناتجة من تأجيل دفعات القروض المقدمة للعمالء المتأثرين ب  (أ
(، بدون احتساب أربا  إضافية، في حقوق الملكية، بدال من حساب األربا  والخسائر حسب متطلبات معايير  19  –)كوفيد  

. أي أربا  أو خسائر أخرى من تعديالت    مالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمحاسبة ال
  ؛ ضافية اإللتفاصيل  ل(  2.2موجودات مالية يتم احتسابها وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المالية . الرجاء الرجوع إليضا  رقم )

 

كورونا    جائحةأو الجهات التنظيمية استجابة إلجراءات الدعم الخاصة ب  ة من الحكومة و/احتساب المساعدة المالية المستلم  (ب
حسب المتطلبات  ( التي تستوفي متطلبات المنح الحكومية، في حقوق الملكية، بدالً من حساب األربا  أو الخسائر19-)كوفيد 

سيكون هذا    .المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية( الصادرة عن هيئة  19المحاسبية لتأثير جائحة كورنا )كوفيد  
. يتم  الدخل بيانفقط إلى حد أي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الملكية نتيجة لـ )أ( أعاله، ويتم احتساب الرصيد المتبقي في 

 احتساب أي مساعدات مالية أخرى وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المالية.
 

المالية الموحدة للمجموعة يشار إليه فيما يلي بإسم "معايير المحاسبة المالية بصيغتها    البياناتاإلطار المستخدم أعاله في إعداد  
 المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي". 

البحرين المركزي، بالنسبة لألمور التي  وفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل أنظمة مصرف  
ال تتناولها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، فإن المجموعة تسترشد 

 .    الدولية حاسبةمالصادرة عن مجلس معايير ال بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة
 

 أثر جائحة كورونا 2.2
وتطور بسرعة على مستوى العالم.   (  19كورونا )كوفيد   تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية  2021مارس    11في  

كما شهدت أسواق األسهم والسلع العالمية تقلبات  وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية.  
قتصادية إن تقدير عدم اليقين مرتبط بمدى وفترة التباطؤ االقتصادي، وتوقعات العوامل االكبيرة وانخفاًضا كبيًرا في األسعار.  

ويشمل ذلك تعطيل العمل في أسواق المال، وأسواق  .  ذلك  غير  وماالرئيسية، مثل إجمالي الناتج المحلي، والعمل، وأسعار النفط،  
 االئتمان المتدهورة، ومخاوف السيولة.

ة ومركزها  جموعلمعلى عمليات ا (19كورونا )كوفيد   تراقب اإلدارة ومجلس اإلدارة عن كثب األثر المحتمل لتطورات جائحة
المالي ؛ بما في ذلك الخسارة المحتملة في اإليرادات، والتأثير على تقييمات األصول، واالنخفاض في القيمة، ومراجعة العقود 
المثقلة باألعباء، واتفاقيات الديون، وترتيبات االستعانة بمصادر خارجية وما إلى ذلك. وضعت المجموعة أيًضا إجراءات الطوارئ،  

 شمل على سبيل المثال ال الحصر تعزيز واختبار خطط استمرارية العمل، بما في ذلك متطلبات السيولة.والتي ت

اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ومصادر   قبل  من  اتخاذها  تمات المالية الموحدة، فإن األحكام التي  بيانالعند إعداد  
التقدير تخضع لعدم اليقين بخصوص اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية، وتمثل هذه األحكام أفضل تقييم لإلدارة بناء على 

 المعلومات المتوفرة أو القابلة للرصد.
 

، ومعدل صافي التمويل المستقر، ومعدالت تغطية التنظيمي  بمعدل كفاية رأس المال، فإن البنك ملتزم 2021ديسمبر  31كما في 
 السيولة.

 
 أثر اإلجراءات الميسرة لجائحة كورونا

 تعديل الموجودات المالية

ة، وبناء على التوجيه التنظيمي الصادر عن مصرف البحرين المركزي، كإجراءات ميسرة للتخفيف من أثر  سابقة السنخالل ال
ألف دينار بحريني الناتجة عن تأجيل دفع أقساط التمويالت   24,768جائحة كورونا، فإن خسارة التعديل لمرة واحدة والبالغة  

  إضافية، قد تم احتسابها مباشرة في حقوق الملكية. تم حساب خسارة أشهر المقدمة لعمالء التمويل دون احتساب أربا  6لفترة  
التعديل بالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي والقيمة الدفترية  

جيالً ألقساط القروض على تعرضات التمويل بمبلغ قدمت المجموعة تأ ،  2020  خاللالحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.  
 الف دينار بحريني، كجزء من دعمها للعمالء المتضررين.  896,279

 
 



 السالم ش.م.ب. بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2021ديسمبر  31

 

13 

 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 أسس التوحيد 2.3

 ( دمج األعمال 1
.  العمل  تعريف  المستحوذة  األنشطة  مجموعة  تستوفي  عندما  ،يتم احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة

يتم قياس تكلفة االستحواذ كإجمالي المقابل المحول والمقاس بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، وقيمة أي حصص غير مسيطرة في  
ة في الملكية  الملكية المشتراة. لكل عملية من عمليات دمج األعمال، تختار المجموعة ما إذا كانت ستقيس الحصص غير المسيطر

 المشتراة إما بالقيمة العادلة، أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات المحددة للملكية المشتراة.  

إذا تحققت عمليات دمج األعمال على مراحل، فإن المجموعة تقوم بإعادة قياس حصتها في حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً بالقيمة 
وم باحتساب الناتج من الربح أو الخسارة، إن وجد، في بيان الدخل الموحد أو مجموع الدخل الشامل،  العادلة بتاريخ االستحواذ، وتق

 حسب ما يناسب.

المالية والمطلوبات المفترضة للتصنيف والتعيين المناسب وفقاً   تقيّم الموجودات  فإنها  عندما تقوم المجموعة باستحواذ األعمال، 
 دية والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ االستحواذ. للشروط التعاقدية والظروف االقتصا

 إذا تحققت عمليات دمج األعمال التي يتبادل فيها البنك والملكية المشتراة فقط حصص الملكية، فإنه يتم استخدام القيمة العادلة بتاريخ 
 استحواذ حصة الملكية المشتراة لتحديد قيمة الشهرة.

 

بشكل عام، يتم قياس المقابل المحول من الشراء بقيمته العادلة، كما هو الحال بالنسبة لصافي األصول القابلة للتحديد المستحوذ 
عند   . يتم تسجيل أي أربا  مساومة((ف )  2.5عليها. أي شهرة ناتجة يتم اختبارها النخفاض القيمة، بشكل سنوي )راجع إيضا   

ح أو الخسارة. يتم احتساب تكاليف المعاملة عند تكبدها، إال إذا كانت هذه التكاليف تتعلق بإصدار أوراق فوراً في بيان الرب الشراء
ً   الموجودة  العالقات  بسداد   المتعلقة  المبالغ  اليشمل  المحول  المقابلمالية للدين أو أدوات حقوق الملكية.    هذه  مثل   احتساب  يتم .  سابقا

 .الموحد  الدخل بيان  في المبالغ
 

والذي يستوفي تعريف    ئ بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. إذا تم تصنيف أي التزام لسداد مقابل طار  ئ يتم قياس أي مقابل طار
األداة المالية على أنه من أدوات حقوق الملكية، فإنه ال يتم إعادة قياسه ويتم احتساب عملية السداد ضمن حقوق الملكية. وبخالف  

آخر بالقيمة العادلة بتاريخ كل بيان للمركز المالي، ويتم احتساب التغيرات الالحقة في القيمة    ئادة قياس أي مقابل طارذلك، يتم إع
 .  الموحد  لدخلا بيان في ئالعادلة للمقابل الطار

 

ية أو استثمارات عقارية، كلما كان مالالتي ال تستوفي تعريف دمج األعمال كموجودات  و  عليها  المستحوذ يتم تسجيل االستثمارات  
يتم   عندما  مناسباً.  الموجودات    على  االستحواذ ذلك  بين  االستحواذ  تكلفة  بتخصيص  المجموعة  تقوم  االستثمارات،  هذه  مثل 

بتاريخ االستحواذ. إن تكلفة تلك الموجودات هي إجمالي  والمطلوبات القابلة للتحديد بشكل فردي بناًء على قيمها العادلة النسبية  
مجموع المقابل المدفوع وأي حصص غير مسيطرة محتسبة. إذا كانت لدى الحصص غير المسيطرة حصة ملكية حالياً ويحق لهم  

ع حصتهم  حصة تناسبية من صافي الموجودات عند التصفية، فإن المجموعة تقوم باحتساب الحصص غير المسيطرة بالتناسب م
 في صافي الموجودات. 

 
 التابعة الشركات ( 2

التابعة كما في   للبنك وشركاته  المالية  البيانات  الموحدة على  المالية  البيانات  المالية 2021ديسمبر    31تشتمل  البيانات  . أعدت 
للشركات التابعة لنفس السنة المالية للبنك، ما عدا شركة تابعة واحدة. جميع الشركات التابعة تستخدم سياسات محاسبية متوافقة مع  

 البنك. 

 موعة مجلل. توجد السيطرة عندما يكون  البنكالشركات التابعة هي مؤسسات )وتشمل شركات ذات أغراض خاصة( خاضعة لسيطرة  
سلطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها.  
يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيد البيانات المالية عند 

 ة. يتم اعتبار السيطرة عند امتالك البنك ألغلبية األصوات في الشركة المستثمر فيها. فقدان تلك السيطر
 

الشركات ذات األغراض الخاصة هي شركات تم إنشاؤها لتحقيق هدف ُمحدد وواضح كتوريق موجودات معينة، أو تنفيذ معاملة  
لتشغيل هذه الشركات. إن إمتالك المستثمر سلطة إتخاذ معينة لتمويل أو إستثمار وعادة تكون حقوق التصويت غير ذات صلة  

القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في العوائد يحدد ما إذا كان يتصرف كمدير أو وكيل، لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين 
لطة المفوضة لصانع القرار ال تؤدي  السلطة والعوائد. إذا كان صانع القرار وكيالً، فال توجد عالقة بين السلطة والعوائد، والس

الشروط  تمديد  أو  المقدمة،  المالية  التسهيالت  تفوق  مبالغ  كإقراض  إختيارية،  قرارات  المجموعة  إتخاذ  عند  السيطرة.  إلستنتاج 
إعادة  لتتجاوز الشروط األصلية، أو في حالة تغير العالقة بين المجموعة والشركة ذات األغراض الخاصة، فإن المجموعة تقوم ب 

 تقييم السيطرة على الشركة ذات األغراض الخاصة.
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 أسس التوحيد )يتبع(  2.3
 

البيانات المالية لهذه الشركات ذات األغراض الخاصة لم يتم توحيدها في هذه البيانات المالية الموحدة، إال إذا كانت المجموعة تسيطر  
 معلومات عن الموجودات تحت اإلدارة من قبل المجموعة.  36قم على الشركة. يتضمن إيضا  ر 

 
 مسيطرة  غير  حصص ( 3

الشركة   موجودات  صافي  في  التناسبية  بحصتها  المسيطرة  غير  الحصص  قياس  تاريخ عليها    المستحوذ يتم  في  للتحديد  القابلة 
  غير  للحصص  منسوب  كدخل  الموحد   الدخل  بيان   في   المسيطرة  غير  للحصص  منسوبةيتم إدراج األربا  أو الخسائر ال  .االستحواذ 
للحصص غير المسيطرة، حتى    تخصيصها يتمشركة تابعة،    في. الخسائر القابلة للتطبيق على الحصص غير المسيطرة  المسيطرة

 .الرصيد  في  عجزاً  المسيطرة غير  الحصص لتكبد لو كان ذلك يؤدي 

 .  المجموعة مساهمي مع كمعامالتمع الحصص غير المسيطرة  المعامالت المجموعة تعامل
 
 السيطرة  فقدان( 4

يتم إعادة قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة، مع احتساب    ،أو التأثير الجوهري  عند فقدان السيطرة
القيمة الدفترية المبدئية ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة  القيمة العادلة هي  بيان الدخل الموحد.  التغير في القيمة الدفترية في 

ً   محتسبة  مبالغ  أي  فإن  لذلك،  باإلضافةمالي.    المحتفظ بها  كشركة زميلة، أو مشروع مشترك، أو كأصل   الملكية  حقوق  في  سابقا
 ذلك   يعني   قد .  مباشرة  العالقة  ذات  والمطلوبات  الموجودات  استبعدت  قد   المجموعة  أن  لو  كما   احتسبها  يتم   المنشأة  بتلك  يتعلق   فيما 
ً  المحتسبة المبالغ أن  . الموحد  الدخل بيان إلى تصنيفها يعاد  األخرى الملكية حقوق في  سابقا

 
 معامالت تم إستبعادها عند توحيد البيانات المالية( 5

تم إستبعاد جميع المعامالت واألرصدة، وأي أربا  غير محققة نتجت عن عمليات مع شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية  
ين المجموعة والشركات الزميلة والتي تم إحتسابها بطريقة الموحدة. كما تم أيضاً إستبعاد األربا  الناتجة من المعامالت التي تتم ب 

حقوق الملكية إلى حد استثمار المجموعة في هذه الشركات. ويتم أيضاً إستبعاد الخسائرغير المحققة بالطريقة ذاتها، ولكن إلى الحد 
لشركات التابعة والشركات الزميلة عند بحيث التكون هناك أدلة على حدوث أي إنخفاض في القيمة. تم تغيير السياسات المحاسبية ل

 الضرورة وذلك لضمان توافقها مع السياسات التي تطبقها المجموعة.
 
 األجنبية العملة( 6
 عملة التعامل وعملة العرض ( أ

ة )"عملة نشأتعمل فيها الميتم إحتساب البنود المتضمنة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالعملة اإلقتصادية الرئيسية للبيئة التي  
بالدينار البحريني وهي العملة التي   البيانات المالية الموحدة  اليالتعامل"(. يتم إعداد  في معامالته وكذلك في إعداد   بنكستخدمها 

 البيانات المالية.
 

  العمالت األجنبية( ب
إعادة  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. يتم  

إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة في نهاية فترة   الموحد   تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية في تاريخ المركز المالي
إعداد التقارير المالية. تدرج أربا  وخسائر فروقات العملة الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت  

بناء على التكلفة التاريخية يتم تحويلها بأسعار   األجنبية في بيان الدخل الموحد. البنود غير النقدية بالعملة األجنبية والتي يتم قياسها
تحويل البنود غير النقدية المصنفة "بالقيمة العادلة من خالل   أربا  أو خسائرالصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. تدرج  

ذات العالقة، والتي يتم    حقوق الملكية" في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد إلى حين بيع، أو إلغاء احتساب الموجودات
احتسابها آنذاك في بيان الدخل الموحد. أربا  تحويل الموجودات غير المالية المصنفة "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" 

 .كجزء من تغيرات القيمة العادلة يتم احتسابها مباشرة في بيان الدخل الموحد 
 

 تحويل العمليات األجنبية( ج
التابعة  موجودات ومطلوبات  يتم تحويل   إلى   األجنبية التي عملتها الوظيفية ليست الدينار البحرينيوالشركات الزميلة  الشركات 

إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية  بنود  الدينار البحريني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. تحول  
لم وفقا  البحريني  الدينار  الصرف    توسطإلى  العمالت  أسعار  تحويل  من  الناتجة  الفروقات  تحتسب  السنة.   ضمن السائدة خالل 
باستثناء إلى حد تخصيص فروقات التحويل إلى الحصة غير    ،الملكية  حقوقجزء من  جنبية الذي يمثل  احتياطي تحويل العمالت األ

 األجنبية   العمالت  تحويل  احتياطيفروقات التحويل المتعلقة بالبيع، والمحتسبة سابقاً في    فإن ،    العمليات األجنبية  بيععند  المسيطرة.  
  الموحد. الملكية حقوق في  تغيراتالفي بيان يتم احتسابها 
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 المحاسبية الهامة والتقديرات  القرارات 2.4

تقديرات قد تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات  واتخاذ قرارات  يتطلب من اإلدارة  الموحدة    البيانات الماليةإن إعداد  
الخسائر  مخصصات  والمصروفات و  دخلرات على الوالتقدي  القراراتالمحتملة. كما تؤثر هذه    اتلتزاماالالمالية واإلفصا  عن  

 .  الملكية حقوقفي  تغيرات القيمة العادلة المسجلة على  وكذلك ،الناتجة
 

 يرات دتقعدم يقينية ال

، المركز المالي الموحد المصادر األساسية للتقديرات المستقبلية الغير مؤكدة بتاريخ  و  بالمستقبل   المتعلقة اإلفتراضات الرئيسية التالية
والتي لها مخاطر جوهرية مما قد يتسبب في تعديل كبير في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة وقد 

 تم مناقشتها أدناه:
 

 الخاضعة لمخاطر االئتمان  تقييم انخفاض القيمة للعقود المالية
االئتمانال  علىالمتوقعة    الخسائراالئتمانيةتحديد    عند  لمخاطر  الخاضعة  المالية    الجوهرية  تقديراتالاستخدام    ميت ،  عقود 

بما في ذلك الفرضيات الرئيسية المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية   المتوقعة،   االئتمانية  الخسائر  قياس   نموذج  في   المدخالتلتقدير
 2.5  ات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. لتفاصيل إضافية، راجع إيضاح  المعلومات  واستخدامالقابلة لالسترداد،  

 .    31.2و، )د(
 

 انخفاض قيمة الشهرة 
أو الوحدة المنتجة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، وهي قيمتها العادلة   لموجوداتيوجد انخفاض القيمة عندما تفوق القيمة الدفترية ل

 مطروحاً منها تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة، أيهما أعلى.  
 

منتجة للنقد بناًء على حسابات القيمة المستخدمة باستخدام توقعات التدفقات النقدية ال   اتوحدالتستند القيمة القابلة لالسترداد لشهرة  
يتضمن تحديد   سنوات باستخدام معدل النمو االسمي.   ثالث سب الميزانيات المالية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، المتوقعة لفترة  ح

توقعات معدل النمو ومعدل الخصم على قرارات تقديرية، بينما يتطلب إعداد توقعات التدفقات النقدية على افتراضات مختلفة من 
 قبل اإلدارة.

 
ة المنهجية والفرضيات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بانتظام للحد من أي فروقات قد تنتج بين تقديرات  يتم مراجع

 . 15الخسارة بناء على خبرة الخسائر الفعلية. لتفاصيل إضافية، راجع إيضا  
 

   ةحقوق الملكي القيمة العادلة من خاللاستثمارات ب انخفاض قيمة
 منخفضة القيمة عندما يكون هناك االستثمارات في األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  تقرر المجموعة، بأن  

تحديد إذا ما كان هناك انخفاض جوهري أو طويل ان    .بأقل من تكلفتهاإنخفاض جوهري أو إنخفاض لفترة طويلة في القيمة العادلة  
في حالة أسهم حقوق الملكية المدرجة في أسواق نشطة تعتبر المجموعة ان االنخفاض يكون األجل يتطلب اتخاذ قرارات تقديرية.  

األسهم بأقل من   % من تكلفته، كما تعتبر المجموعة ان أي انخفاض في قيمة30جوهرياً عندما تنخفض قيمته العادلة بنسبة تفوق  
في حالة ما إذا كانت أسواق هذه االستثمارات غير نشطة، تحدد المجموعة .  أشهر انخفاضاً لفترة طويلة  9تكلفتها ولمدة تتجاوز  

 . ، وأداء الصناعة والقطاع لالستثمارللقوة المالية للقيمة العادلة وانخفاض القيمة بناًء على تقييمها  
 

 غير المدرجة حقوق الملكيةالقيمة العادلة الستثمارات 
وغير المدرجة في أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييم، مثل التدفقات    الملكية  حقوقالقيمة العادلة الستثمارات    تحدد المجموعة 

النقدية المخصومة وأسعار أحدث المعامالت. يتم تحديد القيمة العادلة في وقت معين، على أساس ظروف السوق ومعلومات عن 
كدة وتحتاج إلى درجة عالية من الشركات المستثمر فيها. ان هذه التقديرات ذات طبيعة غير موضوعية ومتضمنة ألمور غير مؤ

 ، وعليه ال يمكن تحديدها بدقة متناهية.  القرارات التقديرية

نه من الممكن بناءاً على المعلومات المتوفرة إو  ،ن األحداث المستقبلية )كاستمرار األربا  التشغيلية والقوة المالية( غير مؤكدةإ
الية عن الفرضيات، مما يتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لالستثمارات.  حالياً، بأن تختلف النتائج خالل السنة المالية الت

من في الحاالت التي يتم استخدام فيها نماذج التدفقات النقدية المخصومة لتقدير القيم العادلة، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية  
للمعلومات والمناقشات مع ممثلي الشر كات المستثمر فيها ووفقاً ألحدث البيانات المالية المتوفرة المدققة وغير  قبل اإلدارة وفقاً 

سالمة الفرضيات، وصحة االحتساب، وتم اعتمادها والمدققة. تم مراجعة أساس التقييم من قبل اإلدارة من حيث مالئمة الطريقة،  
 من قبل مجلس اإلدارة بهدف تضمينها في البيانات المالية الموحدة.
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة )يتبع(   2.4
 

 تقديرات )يتبع( عدم يقينية ال
 

االستثمارات   الخاصة  تقييم  الملكية  حقوق  أسهم  أو   المقاسة والعقارات    المشتركة  والمشاريعفي  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة 
 ، وعادة يستند على ما يلي: قرارات تقديرية يتضمنالخسارة 

 ؛ المعنيةالمشاريع  / للعقارات  تقييم من قبل مقيمين خارجيين مستقلين •

   ؛أحدث معامالت السوق دون شروط تفضيلية •

 ؛ القيمة العادلة الحالية لعقد آخر مشابه إلى حد كبير •

 أو ؛الشروط وخصائص المخاطرذات  تحملالحالية المطبقة لبنود  معدالت الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة بالالقيمة  •

 . تطبيق نماذج التقييم األخرى  •
 

 القيمة القابلة للتحقق لعقارات قيد التطوير صافيو االستثمارية  للعقارات العادلة القيمة تقدير  

تظهر العقارات قيد التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. صافي  .  العادلة  بالقيمة  االستثمارية   قارات تظهر  الع
 بتعيين  المجموعة  تقوم   القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سياق العمل االعتيادي مطروحاً منه مصروفات البيع المقدرة.

  والعقارات لالستثمار  السوقية القيمة  لتحديد  بموجب فئة معتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري  الخبرة، ذوي من  خارجيين مقيمين 
التي تقّدر و  ، التطوير الكبيرة، يتم استخدام منهجية القيمة المتبقيةبالنسبة لمشاريع    .  المالي  المركز  بيان   تاريخ   في   كما   التطوير  قيد 

قامت اإلدارة بتقدير تكلفة إنجاز العقارات قيد التطوير، وقامت بتكليف مقيمين   . ستخدام التطوير المتوقعالتكلفة المستقبلية لإلنجاز وا
للسوق لعقارات مماثلة. يتم عمل المتوقعة    / مستقلين لتقدير القيمة المتبقية للعقارات قيد التطوير بناء على أسعار البيع التقديرية  

اًء على أوضاع السوق والمعلومات حول االستخدام المتوقع للعقارات تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق في فترة زمنية محددة، بن
 قيد التطوير.  

الضطراب السوق الناتج عن جائحة   نتيجة "  للتقييم  جوهرية   يقينية   عدم "  بند   على  2021  ديسمبر   31  في   المنتهية   السنة  تقييم   يحتوي
 عدم   حالة أكبر من   لوجود   شير يبطل التقييم ولكن  ي ال    بند ال  افي أدلة المعامالت وعوائد السوق. هذ   نخفاضالكورونا، والذي أدى ال 

فإن المقيم ال يستطيع أن يربط وزناً كالمعتاد على ادلة السوق   بالتالي،ة.   يمقارنة بأوضاع السوق العاد   جوهري،  بشكل  يقينيةال
. نتيجة للزيادة القيمة  نتيجة   عن  سيختلف  فعلية  معاملة  في   المحقق  السعر  أن  من  متزايدة  مخاطر   وهناك  المقارنة،  ألغراضالسابقة  

 .   2022 في  جوهرية بصورة الفرضيات تعديل  يتم قد  ،هذه  في عدم اليقينية
 

ً يسنو تقنيات التقييمبمعايرة  المجموعة    تقوم لنفس   قابلة للرصد ال أسعار معامالت السوق الحالية    استخدامبإما    ،فحص صالحيتها وت  ا
 .قابلة للرصد أو بيانات أخرى متوفرة في السوق  عقد،ال
 

 القرارات التقديرية
 

 االستمرارية  فرضية
لديها المصادر المجموعة  على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن    لقدرة المجموعةبعمل تقييم    اإلدارةقامت  

التي  وغير مؤكدة  جوهرية  لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور  
البيانات  من الممكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد 

 الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.  المالية
 

 على شركات ذات أغراض خاصة   السيطرة
تقوم    ات. ستثماراالب  حتفاظ الاترعى المجموعة تأسيس الشركات ذات األغراض الخاصة بصورة أساسية لغرض السما  للعمالء  

، حيث تتضمن ذات األغراض الخاصة  االستشارية إلى هذه الشركاتالمجموعة بتقديم خدمات اإلدارة و إدارة االستثمار والخدمات  
بالنيابة عن   الشركات  بإدارة هذه  تقوم المجموعة  بالنيابة عنهم. كما  قبل المجموعة  القرارات من  وهم عبارة عن   العمالءاتخاذ 

بتوحيد بيانات الشركات ذات األغراض    أطراف ثالثة كبيرة وهم المستفيدون االقتصاديون لالستثمارات األساسية. ال تقوم المجموعة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية   التي ال تمارس عليها صالحية السيطرةو الخاصة  

يطرة، . في الحاالت التي يصعب تحديد ما إذا كانت المجموعة تمارس صالحية السلهذه الشركات، للحصول على منافع من أنشطتها
وتحديد مدى تعرضها لمخاطر ومنافع   ،هداف أنشطة الشركات ذات األغراض الخاصةأل  باتخاذ قرارات تقديريةتقوم المجموعة  
   وكذلك قدرتها على اتخاذ قرارات تشغيلية لها وتحديد ما إذا كانت المجموعة تحصل على منافع من هذه القرارات. ،هذه الشركات
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 المحاسبية )يتبع(السياسات  2
 

 القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة )يتبع(   2.4
 

 تصنيف االستثمارات  

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر المجموعة عند شراء استثمار التصنيف المناسب لهذا االستثمار، إما استثمار  
قيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو كاستثمارات تظهر بالتكلفة المطفأة. محدد بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أو كاستثمار بال

 ويعكس هذا التصنيف نية اإلدارة بخصوص كل استثمار ويخضع كل تصنيف إلى معالجة محاسبية مختلفة بناًء على هذا التصنيف. 
 

تستخدم األحكام والتقديرات الجوهرية في تقييم نموذج العمل الذي يتم من خالل إدارة االستثمارات، وتقييم ما إذا كانت الشروط 
 التعاقدية لالستثمار تمثل إما أداة دين، أو أداة استثمارية أخرى ذات عائد فعال يمكن تحديده بشكل معقول.   

 
 استثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةانخفاض القيمة على 

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تم يتم قياسها بالقيمة العادلة، فإن االنخفاض 
تبر دليل موضوعي على انخفاض القيمة. إذا وجد مثل هذا الجوهري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة بأقل من سعر التكلفة يع

الدليل، فإن الخسارة المتراكمة المحتسبة سابقاً في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، يتم حذفها من حقوق الملكية، واحتسابها  
ارات حقوق الملكية يتم عكسها الحقاً من في بيان الدخل الموحد. خسائر انخفاض القيمة المحتسبة في بيان الدخل الموحد على استثم

 خالل حقوق الملكية. 
 

واالستثنائية، ولغرض تحديد ما يمثل انخفاضاً جوهرياً أو لفترة طويلة في القيمة العادلة   متيقنة   الغيرفي ظروف السوق الحالية  
 لالستثمار، تأخذ اإلدارة باالعتبار العوامل اإلضافية التالية: 

 
قة بفترات االحتفاظ ذات الصلة بمثل هذه االستثمارات، أي ألغراض التداول، أو بنية االستثمار االستراتيجي،  نية اإلدارة المتعل -

 أو لغرض أربا  األسهم طويلة األجل واألربا  الرأسمالية، وما إلى ذلك؛

، أو السوق المحلي، بما  ما إذا كان االنخفاض في قيمة االستثمار يتماشى مع االتجاه العام لالنخفاض في السوق ذي الصلة -
 يتوافق مع الظروف االقتصادية الغامضة نتيجة لجائحة كورونا؛ 

 أو   ات االحتفاظ المتوقعة؛ و/سنوتقديرات االستردادات المتوقعة لقيم السوق خالل  -

النقدية    سنواتتقديرات االستردادات المتوقعة ألعمال األساسية للشركة المستثمر فيها خالل   - االحتفاظ المتوقعة، والتدفقات 
 المترتبة على المنشأة.

 
 المالية األدواتأ( 
 

المركزي والمصرف  البنوك  لدى  أرصدة  من  المالية  الموجودات  سيادية  ،تتكون  شركات  ،وصكوك  لدى   ،وصكوك  وإيداعات 
مالية المؤجلة(  ، مؤسسات  األربا   من  )صافي  مرابحة  مضاربة   ،وتمويالت  عقود   ،ومشاركة  ،وتمويالت  بموجب  مدينة  وذمم 

 ة، بها لغرض غير المتاجر  محتفظأسهم حقوق الملكية    في  واستثمارات  ،وموجودات قيد التحويل  ،موجودات اإليجارات التمويلية
 خاطر وذمم مدينة أخرى.  ومشتقات تستخدم إلدارة الم

 
تتكون عقود المطلوبات المالية من إيداعات من مؤسسات مالية وإيداعات من العمالء، وحسابات جارية للعمالء، وتمويل مرابحة 

 ألجل، وذمم دائنة أخرى. 
 

جميع   المخاطر،  إلدارة  تستخدم   التي  والمشتقات  المتاجرة  غير   لغرض   بها   المحتفظ  واالستثمارات  الصكوك،  باستثناء  تحتسب 
 الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بالتكلفة المطفأة.

 
ً   المالي  االلتزام  أو  المالي  األصل  قياس  يتم   الخسارة،   أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المصنف  غير  للبند   زائداً،  العادلة،  بالقيمة  مبدئيا

 .المعاملة سعر عادة  هي . القيمة العادلة لألداة المالية عند االحتساب المبدئي اإلصدار أو للشراء مباشرة المنسوبة  المعاملة تكاليف
 

إن التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس الموجود أو المطلوب المالي في االحتساب  
الرأسمالية، مضافاً إليه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي  المبدئي، مطروحاً منه التسديدات  

فرق بين المبلغ المحتسب مبدئياً ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منه مبلغ )مباشرة أو باستخدام حساب مخصص(  النخفاض القيمة أو  
الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً أساسياً من عدم القدرة على التحصيل. يتضمن احتساب معدل الربح  

 معدل الربح الفعلي.
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 ( المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد ب
يتم احتساب جميع  .  تها نشأملكية حاملي حسابات االستثمار بتاريخ  وحقوق    ،والودائع  ،واالستثمارات  ،التمويالتتحتسب المجموعة  

المشتريات والمبيعات للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع  
 الموجود أو المطلوب.

 
 ( إلغاء احتساب الموجودات الماليةج

ات المالية عند انتهاء حقوق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو عند قيام المجموعة بنقل يتم إلغاء احتساب الموجود
 جميع مخاطر ومكافآت الملكية بصورة جوهرية.

 
والحد األقصى    لموجود يتم قياس استمرار المشاركة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية ل

 للمقابل الذي قد يكون من الواجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل. 
 

 أو إلغائها أو انتهائها.  المحددة في العقد، تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية
 
 انخفاض القيمة ( تقييم د

 وااللتزامات الموجودات المالية انخفاض قيمة
تطبق المجموعة منهجية المراحل الثالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة.  

 من خالل المراحل الثالث التالية، بناء على التغيرات  في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي.الموجودات ترّحل 
 
 الئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً: لمرحلة األولى: الخسائر اا

بالنسبة للتعرضات التي لم يكن هناك أي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، يحتسب جزء الخسائر االئتمانية  
 شهراً.  12المتوقعة مدى الحياة فقط المتعلق باحتمالية أحداث التخلف ضمن 

 
)المرحلة    12مدى    الخسائر االئتمانية المتوقعة على ( هي الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث 1شهراً 

 شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية. 12مالي خالل عقد احتمالية حدوث التعثر في السداد على 
 

 ليست منخفضة القيمة  –المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
بالنسبة لتعرضات االئتمان التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكنها غير ضعيفة ائتمانياً،  

 .مدى الحياةلمتوقعة الئتمانية االيتم احتساب خسائر 
 

االئتمانية المتوقعة ويتم تحديدها بناًء على الفرق  للخسائر المرجحة االحتمالية تقدير ( هي2الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة  
لدفع للمجموعة العجز النقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة ا بين القيمة الحالية لكافة

 ائتمانياً في تاريخ إعداد التقارير المالية.  القيمة ةنخفضوالقيمة الحالية للقيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية غير م 
 

 منخفضة القيمة –المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
المالية بأنها ضعيفة ائتمانياً عندما يقع حدث أو أكثر من األحداث ذات اآلثار السلبية على التدفقات النقدية المتوقعة لذلك   عقود تقيم ال

 األصل.
 

على أساس الفرق بين صافي القيمة   يةاالئتمانقيمة  ال  نخفاضاب  ةالمتعلقمخصصات  ال، يتم تحديد  3بالنسبة للعقود المالية للمرحلة  
 د المالي.عقلقيمة القابلة لالسترداد للة وادفتريال
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 د( تقييم انخفاض القيمة )يتبع(
 

ً  نخفضة القيمةمتراة لغرض التأجير مشوالموجودات الالموجودات المالية   ائتمانيا
موجودات اإليجارات وفي تاريخ إعداد التقرير المالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  

وع حدث قائتمانياً عند و  القيمة  ةنخفضماإليجارات التمويلية    اتموجود والمالي    الموجود ائتمانياً. يعد    القيمة  ةنخفضهي م  التمويلية
 المالي.  الموجود لية المقدرة بالنسبة لذلك أو أكثر من األحداث ويكون لها تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقب

 
القابلة للرصد   ائتمانياً تتضمن المعلومات  القيمة  ة نخفضم  اإليجارات التمويليةوموجودات  األدلة التي تثبت بأن الموجودات المالية  

 التالية:
 
 جهة المصدرة؛الأو   عميلالصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه ال -
ً  90ألكثر من  خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق -  ؛ يوما
    ؛المجموعة باالعتبار في ظروف أخرىإعادة هيكلة القرض أو السلفية من قبل المجموعة بشروط لن تأخذها  -
 سيعلن إفالسه أو في عملية إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو عميلالمن المحتمل بأن  -
 . اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الظروف المالية الصعبة -
 

 الشطب 
المالية )إما جزئياً أو كلياً( عند عدم وجود أي احتمال واقعي لالسترداد. تكون هذه هي الحالة عامة عندما   الموجوداتيتم شطب  

ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب.    عميل التحدد المجموعة أن  
ال تزال خاضعة ألنشطة التنفيذ لغرض االمتثال بإجراءات المجموعة السترداد بالرغم من ذلك، فإن األصول المالية المشطوبة  

 المبالغ المستحقة.
 

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

 بالتكلفة المطفأة، كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. الموجودات المالية المقاسة  -
 مخصص ضمن بند المطلوبات األخرى؛ وك االلتزامات التمويلية وعقود الضمانات المالية: عامةً  -
المتوقعة على  - االئتمانية  الخسائر  المجموعة  المالي على مكونين مسحوب وغير مسحوب، وقد حددت  العقد  حين يشتمل 

المجموعة االلتزاما تعرض  المسحوب،  بالبند  المتعلقة  تلك  عن  منفصل  بشكل  العمومية  الميزانية  خارج  بند   / المالية  ت 
المبلغ كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية للمكونات المسحوبة.  مخصصاً للخسائر االئتمانية للمكونات المسحوبة. يتم عرض  

    كمخصص في المطلوبات األخرى.   مخصص الخسائر االئتمانية للمكون المسحوب يتم عرض 
 
 النقد وما في حكمه (هـ

مصرف البحرين المركزي،  وأرصدة لدى    ،في اليد   على النقد   "النقد وما في حكمه"لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل  
وإيداعات لدى ،  (المقيدة  األرصدة)باستثناء   والمؤسسات المالية األخرىالبنوك  عدا ودائع االحتياطيات اإلجبارية، وأرصدة لدى  

 . و اقل من تاريخ شرائها أ يوم 90مالية ذات استحقاق أصلي خالل  مؤسسات
 
 موجودات التمويالت  (و

عبارة عن عقود تمويالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تكون مدفوعاتها ذات طبيعة ثابتة أو قابلة موجودات التمويالت هي  
.  االئتمان   بطاقات  على  القائمة  المدينة  والذمم  ،مضاربةللتحديد. وتشتمل هذه الموجودات على تمويالت بعقود مرابحة، ومشاركة، و

  للخسائر   وتظهر بالتكلفة المطفأة بعد طر  مخصصات اإلنخفاض في القيمة   ،تهاموجودات التمويالت من تاريخ نشأ  احتسابيتم  
   ، إن وجدت.المتوقعة االئتمانية
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 )يتبع( و( موجودات التمويالت
 

 تعديل موجودات التمويل 
المعدل مختلفة بصورة جوهرية.    للموجود بتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية  إذا تم تعديل شروط موجودات التمويل، تقوم المجموعة  

إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً، فإن الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من موجودات التمويل األصلية  تعتبر منتهية.  
الة، يتم إلغاء احتساب موجودات التمويل األصلية واحتساب موجودات التمويل الجديدة بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف  في هذه الح

   معاملة مؤهلة. 
 

إذا كان تعديل الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ال ينتج عنها إلغاء احتساب موجودات التمويالت، تقوم المجموعة أوالً  
بإعادة احتساب مبلغ القيمة الدفترية اإلجمالي للموجودات المالية باستخدام معدل الفائدة الفعلي للموجودات، وتحتسب التسوية الناتجة  

 .   الموحد  الدخلسارة التعديل في كربح أو خ
 

 البحرين  مصرف   لتوجيهات   خاضعة  كانت   التي  العقود   باستثناء   المالية،  التقارير   إعداد   فترات  جميع   على  أعاله  السياسة  تطبق
 (  2.2 إيضا )راجع  الكورونا بجائحة  المتعلقة التساهلية  التدابير بشأن المركزي

الشريعة اإلسالمية يتم تفسيرها لألغراض المحاسبية بمجملها، وجميع العقود المربوطة أو ترتيبات  جميع العقود المتوافقة مع أحكام  
 . د و، وهدف العقنتيجة اقتصادية واحدة عكسالسندات األذنية يتم أخذها باالعتبار مع عقد التمويل األساسي لت

 
 تمويل المرابحات  ( 1و

المرابحة هو عقد يقوم بموجبه أحد األطراف )"البائع"( ببيع أصل لطرف آخر )"المشتري"( بالتكلفة زائداً هامش ربح على أساس 
على أساس عقد هذه المرابحة ذاتها.    الموجود بناًء على وعد المشتري بشراء نفس    الموجوددفعات مؤجلة. بعد أن يقوم البائع بشراء  

تكلفة زائداً هامش ربح متفق عليه. إن سعر البيع )التكلفة مضافاً إليها هامش الربح( يعاد سداده على أقساط يشتمل على ال  بيعالسعر  
من قبل المشتري بموجب فترة التمويل المتفق عليها. بموجب عقد المرابحة، يجوز للمجموعة التصرف إماّ كبائع أو مشتري، حسب  

 قام به المشتري في معاملة مرابحة لصالح البائع ملزماً.  تعتبر المجموعة أن وعد الشراء الذي الحالة.
 
 تمويل مضاربة ( 2و

 المضاربة هي عقد بين طرفين، والذي بموجبه يقدم أحدهما األموال )رب المال(، حيث يقوم بتوفير مبلغ معين من المال )رأس 
مال المضاربة( إلى الطرف األخر )المضارب(. ومن ثم يقوم المضارب باستثمار رأس مال المضاربة في مؤسسة أو نشاط معين 
مستخدماً خبرته ومعرفته نظير حصة محددة من األربا  الناتجة المتفق عليها مسبقاً. ال يشارك رب المال في إدارة نشاط المضاربة.  

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

 
 تمويل المشاركات   (3و

يتم تقاسم    .المجموعة والعميل في رأس مال المشاركةمال مشترك أو تمويل مشروع. تساهم    تستخدم عقود المشاركة لتقديم رأس
األربا  وفقاً لنسبة من الربح متفق عليها مسبقاً، غير أن الخسارة يتحملها الشركاء بناًء على مساهمة كل شريك في رأس المال.  

 . مال المشارك إما بصورة نقدية أو عينية، ويتم احتساب قيمته في وقت إبرام المشاركة وقد يكون رأس
 
  موجودات اإليجارات التمويلية. ز

تقوم بموجبها المجموعة   العمالء   معهي عبارة عن اتفاقية  إجارة منتهية بالتمليك(  عقود  )تعرف أيضاً ب   موجودات اإليجارات التمويلية
للعميل )"المستأجر"( بعد شراء أو / اقتناء الموجود المحدد، سواًء من بائع طرف ثالث أو من   أحد الموجودات)"المؤجر"( بتأجير  

الدفع ات تأجير محددة، مستحقة  سنوالعميل نفسه، حسب طلب العميل والوعد بالتأجير مقابل بعض مدفوعات اإليجار لمدة تأجير أو  
 على أساس إيجار ثابت أو متغير. 

  
تحدد اتفاقية اإلجارة األصل المؤجر ومدة اإليجار، وكذلك األسس لحساب اإليجار وتوقيت دفعات اإليجار ومسؤوليات كال الطرفين  

يجار المتعلقة بذلك خالل مدة اإليجار. يقدم العميل )المستأجر( للمجموعة )المؤجر( تعهد بتجديد مدة عقد اإليجار ودفع دفعات اإل
 حسب جدول زمني متفق عليه خالل مدة اإليجار.
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 ز. موجودات اإليجارات التمويلية )يتبع( 
 
خالل مدة اإليجار. في نهاية مدة التأجير، وبعد الوفاء بكافة االلتزامات من قبل المستأجر بموجب  الموجود  حتفظ المؤجر بملكية  ي

لمستأجر بقيمة اسمية بناًء على تعهد بالبيع من قبل المؤجر. وعادةً ما تكون لالمؤجر  الموجود  قوم المؤجر ببيع  ياتفاقية اإلجارة،  
 ارية أو طائرات.  الموجودات المؤجرة عقارات سكنية أو عقارات تج

 
فيما عدا األراضي )التي ليس لها عمر محدد(،   موجودات اإليجارات التمويليةيتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت لجميع  

 أيهما أقل.  للموجود،بمعدالت يتم احتسابها لشطب التكلفة لكل أصل على مدى فترة عقد التأجير أو العمر االقتصادي 
 

موجودات  تقوم المجموعة بعمل تقييم في نهاية فترة إعداد التقارير المالية لتحديد وجود دليل موضوعي يثبت انخفاض في قيمة  
. تحتسب خسارة انخفاض القيمة عندما تفوق القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد. إن تقديرات  اإليجارات التمويلية

النقدية المستقبلية، عندما تعتمد على عميل واحد، تأخذ باالعتبار التقييم االئتماني للعميل، باإلضافة لعوامل أخرى. تحتسب  التدفقات  
 خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، في بيان الدخل الموحد. 

 
 تعديل موجودات اإليجارات التمويلية

المعدل مختلفة    للموجود لمجموعة بتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية  إذا تم تعديل شروط موجودات اإليجارات التمويلية، تقوم ا
  بصورة جوهرية. إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً، فإن الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية  من موجودات التمويل األصلية 

التمويلية األصلية واحتساب موجودات إليجارات التمويلية تعتبر منتهية. في هذه الحالة، يتم إلغاء احتساب موجودات اإليجارات  
  الجديدة بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معاملة مؤهلة. 

 
، اإليجارات التمويليةالمقاسة بالتكلفة المطفأة ال ينتج عنها إلغاء احتساب موجودات    اإليجارات التمويليةإذا كان تعديل موجودات  
بإع أوالً  المجموعة  الدفترية اإلجمالي  تقوم  القيمة  مبلغ  احتساب  اادة  التمويليةموجودات  الفعلي    إليجارات  الفائدة  باستخدام معدل 

 .    الموحد  الدخلللموجودات، وتحتسب التسوية الناتجة كربح أو خسارة التعديل في بيان 
  

  مؤسسات الماليةالإيداعات لدى  .ح
ذمم مرابحات سلع مدينة وذمم وكاالت مدينة.    شكل في خزينة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية    عقود تشتمل هذه اإليداعات على  

 بالتكلفة المطفأة مطروحاً منها األربا  المؤجلة ومخصص الخسائر االئتمانية، إن وجدت.   اإليداعات هذهتظهر 
  
 وصكوك الشركات  . صكوك سياديةط

  الصكوك التي تحدد بأنها ثابتة أو قابلة للتحديد.    يةرأس مال  دفعات وأدوات الدين توفر دفعات أربا     طبيعة  في  هي   االستثمارات  هذه
دينأ تصنيفها  دوات  المطفأة  يتم  بالتكلفة  تظهر  العادلة   سيتم  .الملكية  حقوق  خالل  من  كاستثمارات  القيمة  في  تغير  أي  احتساب 

 نتيجة   الصكوك  احتساب  إلغاء  عند .  العادلة  القيمة  احتياطي   ضمنللصكوك كحركة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  
   الموحد.  الدخل بيان إلى العادلة القيمة احتياطي في  الرصيد  ريتدو سيتم الستبعادها،

 
 والمطلوبات قيد التحويل ي. الموجودات  

 
 :موجودات ومطلوبات قيد التحويل

 

 قروض وسلفيات: 
 بالتكلفة المطفأة، مطروحاً منها المبالغ المشطوبة ومخصص الخسائر االئتمانية ، إن وجد.

 
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  

تم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، ويتم تقييم  
 )ك(.   2.5القيمة العادلة على أساس المعايير المنصوص عليها في إيضا   

 
 مطلوبات قيد التحويل:

 أة.يتم إعادة قياس المطلوبات قيد التحويل بالتكلفة المطف
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 ( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ك
 

 حقوق الملكية أسهم استثمارات

تبرهن على القيمة المتبقية من حقوق الملكية هي استثمارات ال تحمل مالمح أدوات الدين، وتشمل أدوات تملك    استثمارات أسهم 
حقوق الملكية في الفئات التالي:  أسهم  في أدوات  تم تصنيف االستثمارات  ي.  التعلقة بها  المطلوبات  كل، بعد طر  موجودات المنشأة

 ( بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، بما يتفق مع استراتيجيتها االستثمارية.  2أو ( بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 1
 

 و إلغاء االحتساب   االحتساب
يتم مبدئيا قياس االستثمارات في األوراق المالية بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل، وهو 

فيه المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي  التاريخ الذي تصبح  
 حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوهري. 

 
 القياس

في األوراق المالية بالقيمة العادلة، والتي تمثل قيمة المقابل المدفوع. بالنسبة لالستثمارات المقاسة يتم مبدئياً قياس االستثمارات  
بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، يتم احتساب تكاليف المعاملة كمصروفات في بيان الدخل الموحد. بالنسبة لالستثمارات  

 ملة يتم تضمينها كجزء من االحتساب المبدئي. األخرى في األوراق المالية، فإن تكاليف المعا
  

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واالستثمارات    الملكية  حقوق  أسهمبعد التسجيل المبدئي، يتم الحقاً إعادة قياس استثمارات  
الناتجة من تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم احتساب األربا  والخسائر  

ة التي تنشأ فيها. يتم احتساب األربا  والخسائر الناتجة من سنبالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في بيان الدخل الموحد في ال
في   التغيرات  بيان  في  الملكية  العادلة من خالل حقوق  بالقيمة  العادلة لالستثمارات  القيمة  الموحد، ويتم تغيرات  الملكية  حقوق 

عرضها في احتياطي منفصل للقيمة العادلة لالستثمارات ضمن حقوق الملكية. عند بيع، أو انخفاض قيمة، أو تحصيل، أو التخلص  
غيرات  من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، تحول األربا  أو الخسائر المتراكمة التي احتسبت سابقاً في بيان الت

 في حقوق الملكية الموحد إلى بيان الدخل الموحد.
 
 ومشاريع مشتركة( استثمارات في شركات زميلة ل

بموجب    ،ها ألغراض استراتيجيةشراؤ، والتي تم  والمشاريع المشتركة  يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة
كاستثمارات    . ك(2.5)  طريقة حقوق الملكية للمحاسبة. تحتسب استثمارات أسهم حقوق الملكية األخرى في الشركات الزميلة  

، المتعلق 24عن طريق االستفادة من نطاق اإلعفاء بموجب معيار المحاسبة المالي رقم    الموحد   الدخل  بيانبالقيمة العادلة من خالل  
زميلة. الشركة الزميلة هي مؤسسة التي تمارس المجموعة نفوداً مؤثراً عليها وهي ليست شركة تابعة  الركات  شالستثمارات في  البا

لدى المجموعة أكثر من   إذا كان  المؤسسة كشركة زميلة  أو لدى   ،% حصة ملكية في المؤسسة20أو مشروع مشترك. تعتبر 
اتفاقية يكون للمجموعة فيها سيطرة مشتركة، حيث تملك   المشروع المشترك هوالمجموعة نفوذ مؤثر من خالل أي طريقة أخرى.  

 الحق في صافي موجودات االتفاقية، بدال عن حقوقها في موجوداتها والتزاماتها مقابل مطلوباتها.  
 

ة مضافاً إليها تغيرات ما بالتكلفالموحد  لمركز المالي  بيان ااالستثمار في الشركة الزميلة في    بموجب طريقة حقوق الملكية، يظهر
الخسائر التي تجاوزت تكلفة االستثمار في    احتسابفي حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة. يتم    االستحواذ بعد  

لقيمة  الشركات الزميلة عندما تتكبد المجموعة التزامات نيابةً عن الشركة الزميلة. يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في ا
عكس حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة. أينما وجدت  بيان الدخل الموحد ية لالستثمار وال تخضع لإلطفاء.  دفتريال

حصتها في هذه التغيرات وتفصح عنها إذا استلزم    احتساب مباشرةً في حقوق الشركة الزميلة، تقوم المجموعة ب  احتسبت تغيرات  
 .الموحد  ت في حقوق الملكيةلتغيرابيان ااألمر في 

الزميلة مطابقة لتلك   اتوالسياسات المحاسبية للشرك  ،إن تواريخ إعداد تقارير الشركات الزميلة للمجموعة متطابقة مع المجموعة
 المستخدمة من قبل المجموعة فيما يتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابهة في الظروف المتماثلة.  

 

 

 

 



 السالم ش.م.ب. بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2021ديسمبر  31

 

23 

 المحاسبية )يتبع(السياسات  2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 2.5
 

 )يتبع(  ومشاريع مشتركة ل( استثمارات في شركات زميلة
 

كان ضرورياً   إذا  ما  بتحديد  المجموعة  تقوم  الملكية،  حقوق  طريقة  تطبيق  إضافية    احتساب بعد  على  خسارة  القيمة  النخفاض 
الزميلة. تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي  استثمارات  المجموعة في الشركات  

يتمثل الذي  و  مبلغ انخفاض القيمةتقوم المجموعة باحتساب    ،في هذه الحالةواالستثمارات في الشركات الزميلة.    نخفاض قيمةيثبت ا
 .بيان الدخل الموحد المبلغ في  ب، وتقوم باحتساةدفتريوقيمتها الالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة  في

 يتم استبعاد األربا  والخسائر الناتجة من معامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة إلى حد حصة المجموعة في الشركات الزميلة.  

الناتجة من   األجنبية  العمالت  تحويل  الخسائر من   / األربا   في    االستثمارتحويل صافي موجودات  يتم تضمين  أعاله  المذكور 
 .الموحد  لتغيرات في حقوق الملكيةبيان االشركات الزميلة في 

 
 ( استثمارات عقارية  م

  احتسابأو لكليهما كاستثمارات عقارية. يتم  ،ة في قيمتهايتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزياد 
لبيع.  االستثمار العقاري مبدئياً بالتكلفة ويتم الحقاً قياسه بناًء على نية ما إذا كان االحتفاظ باالستثمار العقاري لغرض االستخدام أو ا

العادلة القيمة  العقارية. بموجب نموذج  العادلة الستثماراتها  القيمة  بتطبيق نموذج  المجموعة  غير    أربا  أية    احتسابيتم    ،قامت 
أي خسائر غير محققة في حقوق الملكية إلى    سوية. يتم تضمن احتياطي القيمة العادلة للعقارات  مباشرةً في حقوق الملكيةمحققة  

 لدخلبيان اها في  احتسابحد الرصيد الدائن المتوفر. عندما تتجاوز الخسائر غير المحققة الرصيد المتوفر في حقوق الملكية، فإنه يتم  
ة المالية السابقة،  سنفي ال  بيان الدخل الموحد ها في  احتسابائر غير محققة متعلقة باستثمارات عقارية يتم  . في حالة وجود خسالموحد 
بيان إلى حد عمل رصيد دائن للخسائر السابقة في    بيان الدخل الموحد ة المالية الحالية في  سنغير المحققة للاحتساب األربا   يتم  

ة وقيمتها العادلة المتوقعة ناقصاً تكاليف دفتريقيمتها الالمحتفظ بها لغرض البيع بعقارية  . يتم إدارج االستثمارات الالدخل الموحد 
 . االستثمارات العقارية المدرجة بالقيمة العادلة يجب أن يستمر قياسها بالقيمة العادلة.، أيهما أقلالبيع
 
 ( عقارات قيد التطويرن

، للتحقق  القابلةويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة    ،التطوير كعقارات قيد التطويرة تحديداً لغرض  شترايتم تصنيف العقارات الم
  لالنجاز   المقدرة  التكاليفهي سعر البيع المتوقع في سياق العمل االعتيادي، مطروحاً منه    للتحقق  القابلة  القيمة   صافي  يهما أقل. أ

 . البيع إلتمام الالزمة المقدرة والتكاليف
 

 ممتلكات ومعدات( س

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد طر  االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم حساب االستهالك على أساس القسط 
حراً واألعمال الرأسمالية تملكاً  الثابت بناًء على األعمار اإلنتاجية المتوقعة لجميع الممتلكات والمعدات، فيما عدا األراضي المملوكة  

 قيد التنفيذ.  
 

 
 
 
 
 
 

وتعديلها كلما   يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستهالك الموجودات بتاريخ كل بيان للمركز المالي،  
 كان ذلك مناسباً. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سنوات  5إلى  3 معدات الحاسب اآللي -
 سنوات  5إلى  3 برامج الحاسب اآللي -
 سنوات  5إلى  3 أثاث ومعدات مكتبية   -
 سنوات  5إلى  4 مركبات   -
 على مدى فترة عقد التأجير   تحسينات على العقارات المؤجرة  -
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 ( الشركات التابعة المشتراة لغرض البيع ع

التابعة الم البيع" عندما يكون بيعها  شترايتم تصنيف الشركة  "كمحتفظ بها لغرض  ة لغرض بيعها الحقاً خالل اثنى عشر شهراً 
"كموجودات محتفظ بها  بيان المركز المالي الموحد  محتمالً جداً. يتم إظهار موجودات ومطلوبات الشركة التابعة كبند منفصل في  

متعلق و"مطلوبات  البيع"  تصنيفها  لغرض  تم  التي  الموجودات  قياس  يتم  التوالي.  على  البيع"  لغرض  بها  محتفظ  بموجودات  ة 
البيع   بها لغرض  العادلةكموجودات محتفظ  الدفترية والقيمة  البيع  بالقيمة  تكاليف  ناقصاً  العادلة  أقلوقيمتها  أيهما  . أي خسارة ، 

 ال يتم استهالك الموجودات التي تم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع.  ة للموجودات.  دفتريناتجة تخفض القيمة ال  انخفاض في القيمة
 

 ف( الشهرة 
 

 إذا تحققت عمليات دمج األعمال التي يتبادل فيها البنك والملكية المشتراة فقط حصص الملكية، فإنه يتم استخدام القيمة العادلة بتاريخ 
الشهرة. بعد االحتساب المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر  استحواذ حصة الملكية المشتراة لتحديد قيمة  

متراكمة النخفاض القيمة. يتم فحص الشهرة النخفاض القيمة على األقل سنوياً. يتم احتساب أي انخفاض في القيمة مباشرةً في بيان 
مولدة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، الدخل الموحد. يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من وحدات المجموعة ال

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

العادلة  القيمة  القابلة لالسترداد، وهي  قيمتها  للنقد  المولدة  الوحدة  أو  للموجود  الدفترية  القيمة  تتجاوز  القيمة عندما  انخفاض  يوجد 
 مطروحاً منها تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة، أيهما أعلى.  

 
المولدة للنقد )أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد(   يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة عن طريق تقييم المبلغ القابل لالسترداد للوحدة

تها  التي تتعلق بها الشهرة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد )أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد( أقل من قيم
 فإنه يتم احتساب خسارة انخفاض القيمة مباشرةً في بيان الدخل الموحد. ،الدفترية

 
لغرض فحص انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة المستحوذة في دمج األعمال، من تاريخ االستحواذ لكل وحدة من الوحدات  
المولدة للنقد للمجموعة، أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد، والتي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر عن ما  

خرى للمجموعة تم تخصيصها لتلك الوحدات أو مجموعة من الوحدات. كل وحدة أو مجموعة من إذا كانت موجودات أو مطلوبات أ
 الوحدات التي تم تخصيص الشهرة لها:  

 
 تمثل الحد األدنى ضمن المجموعة والتي يتم فيها مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية؛ و  -

 
 ئيسية للمجموعة أو شكل قطاعات التقارير الجغرافية للمجموعة. القطاع األساسي سواء قطاعات التقارير الر  ليست أكبر من  -
 

 ( المقاصة  ص

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في بيان المركز المالي  الموحد فقط إذا كان هناك حق شرعي أو  
ى أســاس صــافي المبلغ أو تســييل الموجودات وســداد وعند وجود نية للتســوية علقانوني قابل للتنفيذ لمقاصــة المبالغ المحتســبة، 

 المطلوبات في آن واحد.
 
 حسابات جارية للعمالء ( ق 

. يتم قياس المعامالت  البنكعند إستالمها من قبل    هايتم إحتساب و  استثمارية،  غير  حسابات  هي  للعمالء  الجارية  الحسابات  أرصدة
 يمثل   والذي  ،بتاريخ التعاقد. يتم قياس هذه الحسابات بقيمتها الدفترية في نهاية الفترة المحاسبية  البنكمن قِبل    ستلمةبالقيمة النقدية الم

 .  للعمالء السداد  قيمة
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 حقوق حاملي حسابات االستثمار (  ر

ملكية أصحاب   االتمثل حقوق  المجموعة في حساب  حسابات  بها  تحتفظ  أمواالً  ستثمار مشترك غير مقيد، وللمجموعة استثمار 
 ضمن   الوكالة  وعقود   المضاربة  عقود   بموجب  جمعها  يتماألموال التي    هذه  وتشمل  ستثمارها.ا)"المُضـارب"( حرية التصرف في  

  المضاربة،  استثمار  سلة  فيالوكالة    اتفاقيات استثمار األموال المستلمة بموجب    يتم  .المستويات  متعددة  استثمارات  ترتيبات  إطار
يخول أصحاب    الممزوجة،  والوكالة  المضاربة  من  كالً   ترتيبات  بموجب.  االستثماري   الحساب  صاحب  به  يقوم  كاستثمار  وتعتبر

من حيث المكان والطريقة   الستثمارها  وضع قيود   ودون ستثمار أموالهم بالطريقة التي تراها مناسبة  ا ستثمار المجموعة بحسابات اال
والغرض. تحتسب المجموعة رسوم إدارة )رسوم ُمضارب( على أصحاب حقوق اإلستثمار. يتم تخصيص اإليراد من قبل إدارة 

ا مع أصحاب حسابات  مسبقاً  المتفق عليها  للمعدالت  وفقاً  اإلدارية    .إلستثمار المجموعة  المصروفات  المجموعة   المتكبدة تتحمل 
الموجودات    سلةمن    ة المكتسب  توزيع األربا يتم تحميلها على أصحاب حسابات اإلستثمار. يتم    وال  ،المتعلقة بإدارة هذه األموال

وأصحاب حسابات االستثمارات. تظهر جميع حقوق ملكية    المساهمينحقوق أصحاب حسابات االستثمار فقط بين  قبل  الممولة من  
 حاملي حسابات االستثمار بالتكلفة، زائداً األربا  واالحتياطيات ذات العالقة، مطروحاً منها المبالغ المسددة.

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

كوكيل استثماري ومضارب لنفس الصندوق في نفس الوقت. وبالتالي،   البنك يعمل ال الوكالة،حالة عقود  في منه دخل المساهمين.
  يتقاسم   ولن  وكالة،  رسوم  بفرض   فقط  سيقوم  االستثمار  وكيل  فإن  المضاربة،  سلة  مع  الوكالة  استثمارات  أموالوفي حال مزج  

 .     ضاربم ه بصفت المضاربة استثمار سلة من  األربا 
 

، يتم تخصيص الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الموجودات المستثمرة باستخدام األموال من 30بموجب معيار المحاسبة المالي رقم  
 حسابات االستثمار غير المقيدة. 

 
 مخصصات ( ش

( ناتج عن حدث سابق وأن تكلفة تسوية االلتزام  تعاقدييتم احتساب المخصصات إذا كان على المجموعة أي التزام حالي )قانوني أو  
 ة.  موثوقيمحتملة ويمكن قياسها ب

 
 ( منافع نهاية الخدمة للموظفين ت
 

 المنافع قصيرة األجل
تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة. يتم عمل 
مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط المشاركة في األربا ، إذا كان على المجموعة التزام 

 ابقة قام الموظفون بتقديمها، و إذا كان باإلمكان تقدير هذا االلتزام بصورة موثوقة.  قانوني أو اعتيادي حالي كنتيجة لخدمات س
 

 منافع ما بعد نهاية الخدمة 
يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق اإلجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينيين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي، وهو 

ومن الموظفين على أساس نسبة مئوية   البنكيث يتم بموجبه تحصيل إشتراكات شهرية من  ، حبطبيعته "نظام إشتراكات محددة"
 كمصروف في بيان الدخل متى إستُِحقت.  البنكثابتة من الراتب. يتم إحتساب مساهمة 

 
البحريني، وذلك على يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل ثابتة مكافأة نهاية خدمة وفقاً لنصوص قانون العمل  

أساس مدة الخدمة والتعويض النهائي. يتم عمل مخصص لهذه اإللتزامات غير الممولة وذلك على إفتراض أن جميع الموظفين قد 
 تركوا العمل في تاريخ البيانات المالية.

 
 اإليراد  احتساب ( ث
 

  موجودات التمويالت
ً عندما يكون الدخل قابالً للتحديد ومعلوماً   .  العقد على فترة  العائد الفعلي  الدخل على أساس    احتسابعند بداية العقد، فإنه يتم    تعاقديا

أو عندما تكون أقساط المرابحات    ،الدخل المستحق عندما تعتقد المجموعة بأن استرداد هذه المبالغ مشكوك في تحصيلها  احتسابيعلق  
 يوماً، أيهما أسبق. 90السداد  متأخرة عن
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 )يتبع(  ث( احتساب اإليراد
 

 الصكوك  
 الدخل من الصكوك على أساس التناسب الزمني بناًء على معدل العائد األساسي لذلك النوع من الصكوك المعني.   احتساب يتم 
 

 أرباح األسهم 
 دخل أربا  األسهم عندما يكون لدى المجموعة الحق في استالم مدفوعاتها.   احتساب يتم 

 
 موجودات اإليجارات التمويلية 

 اإليجارات التمويلية بيعلق الدخل المتعلق  .  عقد التأجير  فترة  علىعلى أساس التناسب الزمني    اإليجارات التمويليةدخل    احتسابيتم  
عندما تكون مدفوعات  ، أو  الدخل عندما تعتقد المجموعة بأن استرداد هذه المبالغ مشكوك في تحصيلهااحتساب  المتعثرة. يعلق  

 يوماً، أيهما أسبق. 90اإليجار متأخرة عن السداد 
 

 الرسوم والعموالتدخل 
تكتسب المجموعة دخل الرسوم والعموالت من نطاق متنوع من الخدمات التي تقدمها إلى عمالئها. ويمكن تقسيم دخل الرسوم إلى  

 الفئات الرئيسية التالية:
 
رسوم  مقدماً وية على الرسوم المدفوعة  دخل الرسوم من المعامالت التمويلية: تتضمن الرسوم المكتسبة من المعامالت التمويل -

على فترة العقود   تحتسبنها  إها. إلى الحد الذي تعتبر فيه الرسوم معززة للعائد، ف اكتسابها عند  احتساب ويتم    المبكر  السداد 
 التمويلية.

 
  ،والخدمات االستشارية للشركات  ،الرسوم الناتجة من تمويل الشركات  احتساب: يتم  المعامالت  خدماتدخل الرسوم من   -

 وترتيب بيع الموجودات وإدارة الثروات عند اكتسابها أو على أساس التناسب الزمني عندما تكون الرسوم مرتبطة بالوقت. 
  
 عندما يتم تقديم الخدمات.  ىخردخل الرسوم األ احتساب: يتم ىخردخل الرسوم األ  -
 
 ( القيمة العادلة للموجودات الماليةخ

في    السائدة  المعلنةالعرض  في األسواق المالية المنظمة بالرجوع إلى أسعار    بنشاط  يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة
 . إعداد التقارير الماليةالسوق بتاريخ 

 
العادلة بالرجوع إلى تقييم يتم إجراؤه بالنسـبة لالستثمارات التي ليس لها أسعار سوقية معلنة، فإنه يتم تحديد تقديرات معقولة للقيمة  

من قبل مثمنون خارجيون مستقلون أو بناًء على معامالت السوق الحالية. وبدالً عن ذلك، قد يستند التقدير أيضاً على القيمة السوقية 
تحديد قيم النقد المعادلة من قبل   الحالية لعقد آخر، وهو مشابه له إلى حٍد كبير، أو بناًء على تقييم التدفقات النقدية المستقبلية. يتم 

ذات شروط وخصائص   للعقود  الحالية  الربح  بمعدالت  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  احتساب  المجموعة عن طريق 
 مخاطر مشابهة. 

 
النشط لوسيط  المتاحة لسعار  األ على  بالنسـبة لالستثمارات التي لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة بناءً 

الحالية لألدوات ذات  السوقية من قبل المجموعة باستخدام معدالت الربح المحددة صافي القيمة المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية و
 شروط وخصائص مخاطر مشابهة.  

 
 ( موجودات األمانةذ

  كموجودات للمجموعة وبالتالي ال يتم إظهارها في بيان المركز المالي الموحد. ال تعامـل الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة  
 .عهدة وموجودات اإلدارة، تحت موجودات هذه تشمل
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 ( أرباح األسهم العاديةض

من حقوق   طرحهاويتم    التزامك  للبنكالمدفوعة بالكامل  و أربا  األسهم المستحقة الدفع على األسهم العادية الصادرة    احتسابيتم  
 الملكية عندما يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي المجموعة.

 
 ضمانات مالية (  ظ

الضمانات المالية هي العقود التي تتطلب من المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها  
بسبب فشل مدين معين عن تسديد دفعات عند حلول أجلها وفقاً لشروط أداة الدين. يحتسب عقد الضمان المالي ابتداًء من تاريخ 

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

 نة يأسهم الخز( غ

من حقوق الملكية. ال يتم    طر ها بالتكلفة وتاحتسابؤها، ويتم  شرانة هي أدوات الملكية الخاصة بالبنك التي يتم إعادة  يأسهم الخز
 الدخل بيان  أو خسارة من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة بالبنك من خالل    ربحأي    احتساب
لتغيرات في  بيان افي عالوة إصدار األسهم في    ،والمقابل، إذا تم إعادة إصدارها  الدفتريةأي فرق بين القيمة    احتسابيتم    .الموحد 

 . الموحد  حقوق الملكية
 
 الزكاة ( أأ

الزكاة، باستخدام طريقة صافي الموجودات. تقوم   –  9تحتسب الزكاة على قاعدة الزكاة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم  
المجموعة بدفع الزكاة بناء على أرصدة االحتياطي المستحق واألربا  المستبقاة في نهاية السنة، بينما تدفع الزكاة المتبقية من قبل 

بحساب الزكاة المستحقة الدفع من قبل المساهمين ويتم إبالغهم بها سنوياً. كما تقوم المجموعة   البنكمين بصورة فردية. ويقوم  المساه
بدفع الزكاة على رصيد أسهم الخزينة المحتفظ بها بتاريخ نهاية السنة بناء على الحصة التناسبية للزكاة. يتم اعتماد حسبة الزكاة من 

ة الشرعية للمجموعة. دفع الزكاة على حسابات االستثمار غير المقيدة والحسابات األخرى هو من مسئولية حاملي قبل هيئة الرقاب
 حسابات االستثمار. 

  
 استرداد حيازة الموجودات( بأ

متخلفة السداد والمتعثرة. يتم قياس العقارات المستردة   التسهيالت الماليةيتم تملك العقارات في بعض األحيان بعد غلق الرهن على  
يتم تصنيف العقارات    أو القيمة العادلة ناقصاً مصاريف البيع، أيهما أقل.عند غلق الرهن  بالقيمة الدفترية  المحتفظ بها للبيع الفوري  
 . ية استثمارعقارات األخرى المسترد حيازتها ك

 
 ( اإليرادات المخالفة للشريعة اإلسالمية جأ

تلتزم المجموعة بالتبرع بأي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية لألعمال الخيرية. ووفقاً لذلك، تحول أربا  المصادر  
 غير اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية. 
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 المعايير الصادرة وسارية المفعول 2.6

 لمعايير الجديدة في السنة الحاليةاتطبيق 

 جارة اإل( 32معيار المحاسبة المالي رقم )

يحل .  2020"اإلجارة" في    –(  32أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  معيار المحاسبة المالي رقم )
 "اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك". - ( 8هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي الحالي رقم )

الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض واإلفصا  لمعامالت اإلجارة )أصل اإلجارة، بما في  
هذا   الصيغذلك   يهدف  وكمستأجر.  كمؤجر  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  فيها  دخلت  التي  بالتمليك(  المنتهية  لإلجارة  المختلفة 

ن المعيارالجديد لمعالجة المسائل التي يواجهها قطاع التمويل اإلسالمي فيما يتعلق بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية، باإلضافة لتحسي
يتماشى مع الممارسات الدولية. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  طرق المعالجة الحالية بما  

 ، مع السما  بالتطبيق المبكر.  2021يناير  1

تحتسب المجموعة أصل حق االنتفاع والتزام اإليجار بتاريخ بدأ اإليجار. يتم قياس أصل حق االنتفاع مبدئياً بالتكلفة، والذي يتكون  

بدة، من المبلغ االبتدائي اللتزام اإليجار ، معدالً ألي دفعات إيجار مدفوعة في أو قبل تاريخ البدء، زائداً أي تكاليف مبدئية مباشرة متك

 يراً لتكلفة تفكيك وإزالة األصل المعني، أو تأهيل  األصل المعني أو الموقع الذي يقع فيه، مطروحاً أي حوافز إيجار مستلمة. وتقد 

العمر االفتراضي   نهاية يتم الحقاً احتساب االستهالك على أصول حق االنتفاع بطريقة القسط السنوي الثابت من تاريخ البدء وحتى  

صل حق االنتفاع على نفس أساس تحديد أل  االفتراضي  العمر  تحديد   يتم.  أقرب  أيهمانهاية فترة اإليجار،    ألصول حق االنتفاع أو

. باإلضافة لذلك، يتم تخفيض أصل حق االنتفاع دورياً من خالل خسائر انخفاض القيمة، إن  تلكات والمعداتمالعمر االفتراضي للم

 جار.       وجدت، ويعدل لبعض حاالت إعادة قياس التزام اإلي

ي يتم قياس التزام اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الغير مدفوعة بتاريخ البدء، مخصومة باستخدام معدل الفائدة  الضمن 

موعة اإلضافي للمجموعة. بشكل عام، فإن المج  تمويلفي اإليجار، وإذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة بسهولة، باستخدام معدل ال

 اإلضافي كمعدل الخصم.  تمويلالمعدل 

 يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم قياسه عندما يكون هناك تغيير في دفعات اإليجار

للمبلغ المتوقع ان يستحق الدفع بموجب  المجموعةالمستقبلية ناتجة من تغير في مؤشر أو معدل، أو إذا كان هناك تغيير في تقدير  

 . بتغيير تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار الشراء، أو التمديد، أو اإلنهاء جموعةالمتبقية، أو إذا قامت المضمان القيمة 

يتم قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم عمل تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االنتفاع، أو تسجيلها في بيان عندما يتم  

 إذا كانت القيمة الدفترية ألصل حق االنتفاع قد تم تخفيضها للصفر. الموحد  الدخل

 
 اإليجارات قصيرة األجل وإيجار األصول ذات القيمة المنخفضة

شهراً، وإيجارات   12األجل ألقل من    قصيرةإليجارات  لاختارت المجموعة عدم احتساب أصول حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار  

تحتسب المجموعة دفعات اإليجار المتعلقة بهذه األصول كمصروف   .المعلومات  تقنية  أصول  ذلك  في   بما  ،األصول منخفضة القيمة

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

 2021  يناير  1 قبل المحاسبية السياسة

  تم .  للمجموعة الموحد  المالي المركز بيان في احتسابها يتم ولم تشغيلية، كإيجارات تصنيفها تم اإليجار بموجب  بها المحتفظ األصول

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. الموحد  الدخل بيان في التشغيلية اإليجارات بموجب المدفوعات احتساب
 

 األثر عند االنتقال

ً   مسموح  هو  كما  األثر   منهجية  باستخدام(  32)  رقم  المالي  المحاسبة  معيار  بتطبيق  البنك  قام(،  1)  رقم   المالي  المحاسبة  لمعيار  وفقا

 الموحد  المالي  المركز  وبيان  المستبقاة  لألرباح  االفتتاحي الرصيد   في  المعيار  لتطبيق  المتراكم  األثر  عكس  يتم  حيث  المعدل،   الرجعي

 . الحالية للفترة

 المبدئي   التطبيق  من  الناتجة  بحريني  دينار  الف  2,036  و  بحريني  دينار  الف  2,094  بمبلغ  اإليجار  والتزام  باألصول  االنتفاع  حق

  التوالي،   على(  17)إيضاح    أخرى  ومطلوبات(  14تم تصنيفها ضمن الموجودات األخرى )إيضاح    ( 32)  رقم  المالي  المحاسبة  لمعيار

 .المستبقاة األرباح على تحميله تم  بحريني دينار ألف 57 والبالغ التطبيق من األول  اليوم وأثر
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

   المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد 2.7
 

  السماح  مع،  2022يناير    1  بعد   أو  من  تبدأ  التي  المالية  للفتراتالمعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول  

 .المعايير  هذه من يأل المبكر تطبيقالب المجموعة تقم لم ذلك، مع. المبكر بالتطبيق

 
 والتحوط والخيار،  الوعد، –( 38معيار المحاسبة المالي رقم )( 1

تحوط في الخيار، ووالوعد،  ال  –  38هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم    أصدرت
من هذا المعيار هو تحديد مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المناسبة، الحتساب، وقياس، واإلفصاحات، فيما يتعلق   الهدف.  2020

المتوافقة مع مباديء الشريعة اإلسالمية للمؤسسات المالية اإلسالمية. هذا المعيار ساري المفعول   والخيار والتحوط   بترتيبات الوعد 
   .المبكر بالتطبيق السما  مع ،2022يناير  1للفترات المالية التي تبدأ من 

 
 : يلي  كما فئتين إلى والخيار الوعد  ترتيبات  يصنف المعيار هذا
"الوعد أو الخيار التابع للمنتج" والذي يتعلق بهيكل المعاملة التي تتم باستخدام منتجات أخرى، مثل المرابحة، واإلجارة  (أ

   المنتهية بالتمليك، وما إلى ذلك؛
 "منتج الوعد والخيار" والذي يستخدم كترتيب قائم بذاته، متوافق مع مباديء الشريعة اإلسالمية.  (ب
 

الناتجة من منتجات الوعد والخيار    التقديريةوالحقوق    التقديرية المعيار على المعالجة المحاسبية لاللتزامات  لذلك، ينص    باإلضافة 
 . وترتيبات التحوط التي تستند على سلسلة من عقود الوعد والخيار ،القائمة بذاتها

    .المعيار هذا  تطبيقمن  جوهري أثر أي المجموعةتتوقع  ال

 
 إعداد التقارير المالية للزكاة  –( 39المحاسبة المالي رقم )معيار ( 2

إعداد التقارير المالية للزكاة في   –  39هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم    أصدرت

. الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ إعداد التقارير المالية المتعلقة بالزكاة المنسوبة لمختلف األطراف من ذوي المصلحة 2021

الزكاة، وهو ساري المفعول للفترات المالية التي    –  9مية. هذا المعيار يحل محل معيار المحاسبة المالي رقم  بالمؤسسة المالية اإلسال

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.  2023يناير  1تبدأ من أو بعد  

 

يين من ذوي المصلحة. لألطراف المعنيسري هذا المعيار على المؤسسة فيما يتعلق باحتساب وقياس واإلفصاح عن الزكاة المنسوبة 

في حين ان احتساب الزكاة ينطبق بشكل فردي لكل مؤسسة ضمن المجموعة، فإن هذا المعيار سيكون واجب التطبيق على جميع 

 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة للمؤسسة. 

 

المؤسسة الرجوع لإلرشادات الرسمية ال يحدد هذا المعيار طريقة تحديد أساس الزكاة، وقياس الزكاة المستحقة للفترة. يجب على  

رقم   الشرعي  المعيار  المثال،  سبيل  )على  للفترة.  المستحقة  الزكاة  وقياس  الزكاة،  أساس  لتحديد  العالقة  المحاسبة   35ذات  لهيئة 

  القتضاء(.     الزكاة، المتطلبات التنظيمية، أو توجيهات هيئة الرقابة الشرعية، حسب ا –والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

 

 تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار.

 

 العرض العام واإلفصاحات في البيانات المالية –( 1( معيار المحاسبة المالي رقم )3

فصاحات العرض العام واإل  –المعدل    1هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم    أصدرت

. هذا المعيار يحدد ويحسن متطلبات العرض العام واإلفصاحات المنصوص عليها بما يتماشى مع 2021في البيانات المالية في  

المالي رقم   المحاسبة  الدولية، ويحل محل معيار  الممارسات  المالية   1أفضل  المعيار  على جميع المؤسسات  السابق. يسري هذا 

رى التي التي تتبع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والمؤسسات األخ

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.  2023يناير  1اإلسالمية، وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

رقم   المالي  المحاسبة  معيار  تعديل  التعديال    1إن  مع  والمراجعة يتماشى  المحاسبة  لهيئة  المفاهيمي  اإلطار  على  أجريت  التي  ت 

 للمؤسسات المالية اإلسالمية إلعداد التقارير المالية.   
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 السياسات المحاسبية )يتبع( 2
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد )يتبع( 2.7
 

 الجوهرية على المعيار كما يلي: بعض التعديالت 

أصبح اإلطار المفاهيمي المعدل جزءاً ال يتجزأ من معايير المحاسبة المالية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  .أ
 اإلسالمية؛

 ؛   الملكية حقوقتم إدخال تعريف شبه  .ب

 تم تعديل وتحسين التعريفات؛  .ج

 تم إدخال مفهوم الدخل الشامل؛  .د 

 يسمح للمؤسسات عدا المؤسسات المصرفية، بتصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة؛.  هـ

 تم نقل اإلفصا  عن الزكاة والتبرعات الخيرية إلى اإليضاحات؛  .و

 تم إدخال مفهوم التجاوز الحقيقي والعادل؛  .ز

 التقديرات، وتصحيح األخطاء؛ تم إدخال معالجة التغير في السياسات المحاسبية، والتغير في  . 

 تم تحسين إفصاحات األطراف ذوي العالقة، واألحداث الالحقة، وفرضية االستمرارية؛  .ط

 تحسين إعداد التقارير بشان العمالت األجنبية، وتقارير القطاعات؛  .ي

ثاني يسري  تم تقسيم متطلبات العرض واإلفصا  لثالثة أجزاء: الجزء األول يسري على جميع المؤسسات، والجزء ال .ك
سريان   وتاريخ  الرسمي،  الوضع  على  ينص  الثالث  والجزء  فقط،  المماثلة  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات  البنوك  على 

 التعديالت على معايير المحاسبة المالية األخرى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية؛  

 المعيار، وسيتم إصدارها بشكل منفصل. البيانات المالية التوضيحية ليست جزءاً من هذا  .ل
 

 المجموعة بتقييم األثر المحتمل لهذا المعيار، وتتوقع تغييراً في بعض العروض واإلفصاحات في بياناتها المالية الموحدة.    تقوم
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 تصنيف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار  3
 

 2021 

 

 بالقيمة العادلة  

  بيان  خالل  من
 الموحد  الدخل

بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق 

 الملكية

 بالتكلفة
 المجموع المطفأة/ أخرى 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 بحريني دينار 

     الموجودات 
 309,149 309,149 - - مصرف المركزي نقد وأرصدة لدى البنوك وال
 133,860 133,860 - - إيداعات لدى مؤسسات مالية

 613,403 - 613,403 - سياديةصكوك 

 26,285 - 26,285 - ات صكوك الشرك

 806,968 806,968 - - موجودات التمويالت
 555,909 555,909 - - اإليجارات التمويلية موجودات 

 91,591 - 350 91,241 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 57,961 - 57,961 - استثمارية عقارات

 2,943 2,943 - - عقارات قيد التطوير

 14,533 14,533 - - استثمار في شركات زميلة
 45,998 45,187 192 619 موجودات أخرى  

 25,971 25,971 - - الشهرة 

     
 91,860 698,191 1,894,520 2,684,571 

     
     المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

 126,891 126,891 - - إيداعات من مؤسسات مالية
 482,739 482,739 - - حسابات جارية للعمالء

 100,216 100,216 - - ألجل ةتمويل مرابح

 53,789 53,387 - 402 مطلوبات أخرى  

 1,624,177 1,624,177 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

     
 402 - 2,387,410 2,387,812 
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 ( يتبعاالستثمار )تصنيف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات  3
 

 2020 

 

 بالقيمة العادلة  

  بيان خاللمن 
 الموحد  الدخل

بالقيمة العادلة من 
خالل حقوق  

 الملكية

 بالتكلفة
 المجموع المطفأة/ أخرى  

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
     

     الموجودات
 288,266 288,266 - - مصرف المركزي البنوك والنقد وأرصدة لدى 

 37,965 37,965 - - إيداعات لدى مؤسسات مالية

 393,108 - 393,108 - سيادية صكوك 

 16,395 - 16,395 - ات صكوك الشرك

 814,449 814,449 - - موجودات التمويالت
 469,363 469,363 - - موجودات اإليجارات التمويلية 

 98,034 - 350 97,684 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 67,586 - 67,586 - استثمارية عقارات

 2,943 2,943 - - عقارات قيد التطوير

 12,036 12,036 - - استثمار في شركات زميلة
 35,237 34,038 900 299 موجودات أخرى  

 25,971 25,971 - - الشهرة 

     
 97,983 478,339 1,685,031 2,261,353 

     
     المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

 116,883 116,883 - - إيداعات من مؤسسات مالية
 363,970 363,970 - - حسابات جارية للعمالء

 221,671 221,671 - - ألجل ةتمويل مرابح

 52,282 52,088 - 194 مطلوبات أخرى  

 1,225,380 1,225,380 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

     
 194 - 1,979,992 1,980,186 

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي  4
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
 24,848  35,378 المركزي* احتياطي إجباري لدى المصرف 

 82,286  79,458 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي 

 181,132  194,313 أرصدة لدى بنوك أخرى**  
    

 309,149  288,266 

 
 إن هذا الرصيد غير متوفر لالستخدام في عمليات التشغيل اليومية للمجموعة. *

المخصص للخسائر االئتمانية  ينار بحريني(  د ألف    76:  2020) ألف دينار بحريني    81مبلغ  من  إن هذا الرصيد صافي    **  
 .المتوقعة
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 مؤسسات ماليةوإيداعات من  مؤسسات ماليةإيداعات لدى  5

 . مؤسسات ماليةاألجل بين البنوك في هيئة عقود مرابحة ووكالة من وإلى  ةإيداعات قصيرتتمثل في 
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
    مؤسسات مالية إيداعات لدى 

 27,432  93,584 وكالة 

 10,674  40,282 مرابحات السلع 

 (141)  (6) االئتمانية مخصص الخسائر 
    

 133,860  37,965 

 
 

    مؤسسات ماليةإيداعات من 

 116,883  126,891 سلع  ال اتمرابح
    

 126,891  116,883 

 
 
 صكوك الشركاتوصكوك سيادية  6

 سيادية صكوك. أ

ألف دينار بحريني( مرهونة مقابل تمويل   271,361:  2020ألف دينار بحريني )  128,220  تبلغ  الدفترية   قيمتها  اً صكوك  تشمل
 مرابحة ألجل. 

 
 الشركات صكوك. ب

 : يلي كما هو الشركات صكوك تصنيف
  

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
 10,756  3,980 (+AAA – BBB)درجة استثمارية  

 12,446  15,543 مصنفة صكوك غير 
 (31)  (14) مخصص الخسائر االئتمانية 

    
 26,285  16,395 

 

)  3,942  تبلغ  الدفترية   قيمتها   اً صكوك  تشتمل بحريني  دينار  بحريني(  3,977:  2020ألف  دينار  تمويل   ، ألف  مقابل  مرهونة 
 مرابحة ألجل. 
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 موجودات التمويالت 7
 
 2021 
 المجموع   المرحلة الثالثة:   المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
 ليست  –الحياة   إلثني عشر شهراً  

 القيمة  منخفضة
  –الحياة  

 القيمة  منخفضة
  

 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   دينار ألف  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 392,066  5,588  27,008  359,470 تمويل مرابحة
 403,794  6,264  15,525  382,005 تمويل مضاربة
 33,227  277  -  32,950 تمويل مشاركة 
 4,171  571  34  3,566 بطاقات ائتمان

 833,258  12,700  42,567  777,991 مجموع موجودات التمويل 
 (26,290)  (7,592)  (6,955)  (11,743) (9مخصص الخسائر االئتمانية )إيضا  

        
 766,248  35,612  5,108  806,968 

 
 
 2020 
 المجموع   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
 ليست  –الحياة   إلثني عشر شهراً  

 القيمة  منخفضة
 –الحياة  

 منخفضة القيمة 
  

 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

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

 847,706  49,609  40,379  757,718 مجموع موجودات التمويل 
 (33,257)  (17,574)  (5,499)  (10,184) (9مخصص الخسائر االئتمانية )إيضا  

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

 
 

 ألف دينار بحريني(.  41,687: 2020)  ألف دينار بحريني  29,007إدراج تمويل المرابحة صافي من أربا  مؤجلة بمبلغ  تم
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 موجودات اإليجارات التمويلية    8
 

تنص  .  البنك  عمالء  مع  اإليجارات التمويليةبموجب ترتيبات  )أراضي ومباني(  تمثل صافي االستثمارات في الموجودات المؤجرة  
عند الوفاء بكامل التزاماته    رفي نهاية فترة التأجيمعظم وثائق التأجير بأن يتعهد المؤجر بنقل الموجودات المؤجرة إلى المستأجر  

 بموجب اتفاقية التأجير. 
  
 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
 476,137  565,383 موجودات اإليجارات التمويلية 

 (6,774)  (9,474) مخصص انخفاض القيمة

    
 469,363  555,909 ديسمبر 31في 

 
 

 :موجودات اإليجارات التمويليةفيما يلي التغيرات في 
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
 389,742  469,363 يناير 1في 

 141,285  170,163 صافي –إضافات خالل السنة 

 (40,994)  (32,109) استهالك موجودات اإلجارة التمويلية

 (2,332)  (2,700) مخصص انخفاض القيمة خالل السنة، صافي

 (18,338)  (48,808) سداد/تسويات خالل السنة 

    
 469,363  555,909 ديسمبر 31في 

 
 

 هي كالتالي:  )باستثناء األربا  المستقبلية( لعقود التأجير المستقبلية إجمالي الحد األدنى للمدفوعات المستحقة 
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
 59,939  54,045 مستحق الدفع خالل سنة واحدة  

 154,565  129,023 سنوات 5مستحق الدفع من سنة واحدة إلى 

 254,859  372,841 سنوات 5مستحق الدفع بعد  

    
 555,909  469,363 

 
 

 ألف دينار بحريني(.  54,988:  2020ألف دينار بحريني )  75,914  اإليجارات التمويليةبلغ االستهالك المتراكم على موجودات  
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 )يتبع(موجودات اإليجارات التمويلية     8
 
 2021 
   المرحلة الثالثة:   الثانية: المرحلة   المرحلة األولى: 
 المجموع   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 565,383  9,288  33,178  522,917 موجودات اإليجارات التمويلية 
 (9,474)  (5,865)  (324)  (3,285) (9)إيضا   مخصص انخفاض القيمة

 519,632  32,854  3,423  555,909 

 
 
 2020 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
 مجموع ال  الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   دينار ألف   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 476,137  9,887  20,594  445,656 موجودات اإليجارات التمويلية 
 (6,774)  (3,069)  (350)  (3,355) (9مخصص انخفاض القيمة )إيضا  

 442,301  20,244  6,818  469,363 
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 لخسائر االئتمانية / انخفاض القيمةامخصص الحركة في صافي    9
 
 2021 
   المرحلة الثالثة:   المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
 مجموع ال  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
إلثني عشر   

 شهراً 
  ليست –الحياة  

 منخفضة القيمة 
  منخفضة –الحياة  

 القيمة 
  

 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 47,300  26,719  6,035  14,546 الرصيد في بداية السنة
        التغيرات الناتجة من الذمم المدينة  

        المحتسبة في الرصيد االفتتاحي التي:

        تم تحويلها للمرحلة األولى: الخسائر  -
 -  (55)  (2,365)  2,420 االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً 

        تم تحويلها للمرحلة الثانية: الخسائر -
        – المتوقعة لمدى الحياة االئتمانية 

 -  (3,407)  3,856  (449) ليست منخفضة القيمة
        تم تحويلها للمرحلة الثالثة: الخسائر -

          -االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
 -  783  (696)  (87) منخفضة القيمة

 10,723  10,866  660  (803) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
 (1,560)  (1,402)  (158)  - عكس / استردادات  

        
 9,163  6,785  1,297  1,081 مخصص الخسائر االئتمانية 

        تسويات صرف العمالت األجنبية  
 (18)  (18)  -  - والحركات األخرى

 (11,961)  (11,961)  -  - مبالغ مشطوبة خالل السنة

 44,484  21,525  7,332  15,627 السنةالرصيد في نهاية 

 
 2021 
   المرحلة الثالثة:   المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
 مجموع ال  الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر  
   القيمة   منخفضة القيمة   شهراً  
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

        مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 81  -  -  81 المركزي  

 6  -  -  6 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 143  -  -  143 صكوك سيادية

 14  -  -  14 صكوك الشركات 
 26,290  7,592  6,955  11,743 موجودات التمويالت 

 9,474  5,865  324  3,285 موجودات اإليجارات التمويلية  
        قروض وسلفيات للعمالء

 5,627  5,606  1  20 (14موجودات قيد التحويل )إيضا   -
 2,227  2,183  -  44 ذمم مدينة أخرى

 622  279  52  291 التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية

 15,627  7,332  21,525  44,484 
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 (يتبع الحركة في صافي المخصص للخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة )    9
 
 2020 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
 مجموع ال  الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
إلثني عشر   

 شهراً 
ليست   –الحياة  

 منخفضة القيمة 
منخفضة   –الحياة  

 القيمة 
  

 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 33,528  19,042  7,295  7,191 الرصيد في بداية السنة
        التغيرات الناتجة من الذمم المدينة 

        المحتسبة في الرصيد االفتتاحي التي:

        تم تحويلها للمرحلة األولى: الخسائر  -
 -  (336)  (1,128)  1,464 االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً 

        تم تحويلها للمرحلة الثانية: الخسائر -
        – االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 

 -  (493)  810  (317) ليست منخفضة القيمة
        تم تحويلها للمرحلة الثالثة: الخسائر -

          -االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
 -  1,864  (1,815)  (49) منخفضة القيمة

 17,631  10,439  935  6,257 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
 (495)  (433)  (62)  - عكس / استردادات  

        
 17,136  11,041  (1,260)  7,355 مخصص الخسائر االئتمانية 

        تسويات صرف العمالت األجنبية  
 (125)  (125)  -  - والحركات األخرى

 (3,239)  (3,239)  -  - مبالغ مشطوبة خالل السنة

 47,300  26,719  6,035  14,546 الرصيد في نهاية السنة

 

ألف دينار    1,141:  2020الحركة في مخصص انخفاض قيمة استثمارات حقوق الملكية وأخرى هي ال شئ دينار بحريني )
 بحريني(. 

 
 2020 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
 مجموع ال  الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر  
   القيمة   منخفضة القيمة   شهراً  
 ألف دينار   ألف دينار   دينار ألف   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

        مصرف بنوك والاللدى وأرصدة نقد 
 76  -  -  76 المركزي  

 141  -  -  141 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 248  -  -  248 صكوك سيادية

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

 6,774  3,069  350  3,355 موجودات اإليجارات التمويلية  
        قروض وسلفيات للعمالء

 3,764  3,602  145  17 موجودات قيد التحويل  -
 2,226  2,181  -  45 ذمم مدينة أخرى

 783  293  41  449 التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية

 14,546  6,035  26,719  47,300 
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 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة       10
 

2020  2021  
 ألف 

 دينار بحريني 

 ألف  
  بحريني دينار 

    

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:    
 أدوات حقوق ملكية - 90,939  94,371
 صناديق - 302  3,313
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - 350  350

 السنة نهاية الرصيد في  91,591  98,034    
  

وشركة بريق الرتاج للخدمات العقارية   ، )مقفلة(  شركة منارة للتطوير ش.م.ب%( من 40: 2020% )40 نسبة تملك المجموعة
 الدخل   بيانوهي شركة تأسست في البحرين وتعمل في مجال التطوير العقاري. تم تقييم االستثمار بالقيمة العادلة من خالل  ذ.م.م  

كجزء من إعادة هيكلة صافي أصول شركة منارة،   . 24باستخدام إعفاء نطاق القيمة العادلة الخاص بمعيار المحاسبة المالي رقم  
 . القانونية اإلجراءات بانتظار وذلك  ،إلى شركة بريق تحويلهاسيتم 
 

 استثمارية عقارات 11
 

2020  2021  
 ألف 

 دينار بحريني 

 ألف  
  دينار بحريني 

    

 أراضي  57,351  64,466
 مباني 610  3,120

    67,586  57,961  

 
 في تراتبية القيمة العادلة كانت كما يلي:  3الستثمارات العقارية المصنفة ضمن المستوى االحركة في 

 

 

قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت ذات 
 قابلة للرصدتأثير جوهري غير 

 3ضمن المستوى  

 2021  2020 

 
 ألف 

  دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
    

 72,774  67,586 يناير 1في 

 (1,991)  (109) الدخل بيان خالل من العادلة القيمة في تغيرات

 902  2,669 إضافات خالل السنة *

 (4,033)  (12,136) استبعادات خالل السنة

 (66)  (49) أخرى 

    
 67,586  57,961 ديسمبر 31في 

 

 ضمان محتفظ به مقابل تمويل، مما نتج عن زيادة في االستثمارات العقارية.  ك  عقاراتعلى ملكية خالل السنة  البنك* حصل 
مقيمين خارجيين مستقلين باستخدام  يتم اشتقاق القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بناء على التقييم الذي يتم إجراؤه من قبل 

 . طريقة المقارنة المعدلة
ألف دينار    2,898٪ في قيمة العقارات على بيان الدخل بمبلغ  5لتحليل حساسية العقارات االستثمارية ، ستؤثر زيادة أو نقصان  

 بحريني. 
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 لتطوير لعقارات  12
 

في المملكة  والبيع  اة والمحتفظ بها من خالل األدوات االستثمارية تحديداً ألغراض التطوير  شترالعقارات الم  تمثل  لتطويرلعقارات  
 سعر األرض وتكاليف البناء ذات الصلة.تشمل ة دفتريال ةالقيممبالغ المتحدة. 

 
 استثمار في شركات زميلة  13

مؤسس في الجزائر.  إسالمي    تجاريبنك السالم الجزائر، وهو بنك    من%(  14.42:  2020% )14.42المجموعة نسبة    تملك
 لدى البنك تمثيل في مجلس إدارة بنك السالم الجزائر والذي من خالله أصبح لدى البنك نفوذاً مؤثراً على بنك السالم الجزائر. 

 
نسبة    تملك األفريقي  من   %(20.94:  2020% )20.94المجموعة  الخليج  بنك إسالمي    ، بنك  قبل   تجاري وهو  مرخص من 

 في كينيا.  كأول بنك إسالمي  2006في سنة   سستأو المصرف المركزي في كينيا، 
 

المالية   البياناتفي    حقوق الملكيةتم احتساب حصة ملكية المجموعة في بنك السالم الجزائر وبنك الخليج األفريقي باستخدام طريقة  
  الموحدة.

 
 الستثمارات المجموعة في بنك السالم الجزائر: المختصرة يلخص الجدول التالي المعلومات المالية 

 

2020 
 

2021  

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
  دينار بحريني 

 الزميلة: المركز المالي للشركةبيان    
 مجموع الموجودات  631,468  463,738

 مجموع المطلوبات  571,119  409,843

    
 صافي الموجودات 60,349  53,895

    
 مجموع اإليرادات  25,082  21,960

 مجموع المصروفات  15,914  13,208

    
 صافي الربح للسنة 9,168  8,752

    
 حصة المجموعة من صافي ربح الشركة الزميلة 2,178  1,823

 
 

 يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الستثمارات المجموعة في بنك الخليج األفريقي: 
 

2020 
 

2021  

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
  دينار بحريني 

    
 الزميلة: بيان المركز المالي للشركة   

 مجموع الموجودات  124,734  129,946

 مجموع المطلوبات  106,490  112,664

 صافي الموجودات 18,244  17,282

    
 مجموع اإليرادات  9,815  9,867

 مجموع المصروفات  8,326  8,586

 صافي الربح للسنة 1,489  1,281

 الزميلةحصة المجموعة من صافي ربح الشركة  519  130
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 موجودات أخرى   14
 

 2021  2020 
 ألف  

 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    موجودات قيد التحويل )أ( 

 6,434  3,749 قروض وسلفيات العمالء
 900  192 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )ب( –استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 8  - دين  -استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 3,941  7,342 

 24,635  31,408 ذمم مدينة أخرى وسلفيات 

 ً  1,299  1,682 مصروفات مدفوعة مقدما

 1,961  3,609 مباني ومعدات

 -  5,358 (ج)  البيع لغرض بها محتفظ  موجودات

    
 45,998  35,237 

 
إيه إس بي   ناتجة من االستحواذ على  الشريعة اإلسالمية  تتوافق مع أحكام  تمثل هذه موجودات ال  بنك   سيشل)أ(  إم أي  وبي 

ش.م.ب. )مقفلة( والبنك البحريني السعودي ش.م.ب. أي دخل مستمد من هذه الموجودات يتم تخصيصه إلى بند األعمال الخيرية  
ل اإليرادات التي ال تتوافق مع أحكام  حوي، تم تتدقيقة الخاضعة للسناحتسابه في بيان الدخل الموحد. خالل الالدائنة، وبالتالي ال يتم  

والبالغة   اإلسالمية  بحريني    291الشريعة  دينار  الدائنة،    إلىألف  الخيرية  األعمال  دائنة   هاإدراج  وتمحساب  "ذمم  بند  ضمن 
 (.    17ومصروفات مستحقة" في إيضا  رقم )

 

في تراتبية القيمة العادلة.  3)ب( تم تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية المذكورة أعاله ضمن المستوى 
 فيما يلي التغيرات في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:

 

 

قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت 
 قابلة للرصدذات تأثير جوهري غير 

 3ضمن المستوى  

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
 964  900 يناير 1في 

 -  (708) خالل السنة  المباع

 (64)  - المخفض خالل السنة 

 900  192 ديسمبر 31في 

 
 موجودات قيد التحويل –قروض وسلفيات للعمالء 

 
 2021 
   المرحلة الثالثة:   المرحلة الثانية:   األولى:المرحلة  
 المجموع   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   دينار ألف  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 9,376  8,113  138  1,125 قروض وسلفيات للعمالء
 (5,627)  (5,606)  (1)  (20) (9مخصص الخسائر االئتمانية  )إيضا  

        
 1,105  137  2,507  3,749 
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 موجودات أخرى )يتبع(   14
 

)ج( خالل السنة، استلمت المجموعة عرضاً ملزماً لبيع استثمارها في الشركة التابعة إيه إس بي بيوديزل )هونغ كونغ( المحدودة. 
واإلدارية. وفقاً لذلك، فقد تم تصنيف موجودات  المجموعة ملتزمة ببيع استثمارها، وهي بصدد االنتهاء من اإلجراءات القانونية  

ومطلوبات الشركة التابعة "كمحتفظ بها لغرض البيع". إن الخسارة المتوقعة من بيع االستثمار متضمنة في بيان الدخل الموحد 
 . أخرى إيرادات د تحت بن

 
 2020 
   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
 المجموع   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 10,198  7,907  485  1,806 قروض وسلفيات للعمالء
 (3,764)  (3,602)  (145)  (17) (9مخصص الخسائر االئتمانية  )إيضا  

        
 1,789  340  4,305  6,434 

 

 الشهرة  15

تج عن عملية دمج ي. ولقد نآبي أم  رأس المال المدفوع ل% من  100على  ستحواذ  ال، قام البنك با2014مارس    30بتاريخ  
بقطاع الخدمات المصرفية   تتعلقألف دينار بحريني(    25,971:  2020)ألف دينار بحريني    25,971األعمال شهرة بمبلغ وقدره  

 للمجموعة. 
 

بإستخدام توقعات التدفقات النقدية من الميزانيات المالية   ،القيمة المستخدمةعملية حساب  على  تعتمد  للشهرة  القابلة لإلسترداد    القيمة
للوصول   ثالث سنوات  فترةلتوقعات    والمعدلة لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،   اإلدارة،مجلس  المعتمدة من قبل  
حسب ما تم تطبيقه على تقديرات التدفقات  ،  %14.4% ومعدل خصم بنسبة  1بنسبة    ثابتمعدل نمو  استخدام  ب للقيمة النهائية،  

  النقدية.
 

انخفاض قيمة   –  36يقوم البنك سنوياً، بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة الشهرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
، ال يوجد أي مؤشر  2021مبر  ديس  31الموجودات غير المالية، استناداً على مصادر المعلومات الداخلية أو الخارجية. كما في  

 على انخفاض قيمة الوحدة المولدة للنقد المتعلقة بالشهرة. 
 

للحساسية   تحليل  بإجراء  اإلدارة  تغيير  قامت  الرئيسية  من خالل  تأثير  الفرضيات  لالسترداد لتقييم  القابلة  بالقيمة   القيمة  مقارنة 
بنسبة انخفاض  و% في معدل الخصم  1بنسبة    زيادةإن  النظر في عاملين متغيرين في التحليل،    تم.  ة للنقد مولد للوحدة الالدفترية  
 ألي  تؤدي  ولم  ،ي تحليل الحساسيةفالقيمة الدفترية  للشهرة ستكون أكبر من  المبلغ القابل لالسترداد  ، فإن  % في األربا 0.50

   .القيمة في  انخفاض
 
 

 ألجل  ةمرابحتمويل  16

مضمونة  هي  و  ، لف المؤسسات الماليةمختالحصول عليها من    تمطويلة األجل  وقصيرة األجل    تتنوع ما بين   تمويالتتمثل هذه  
ألف دينار    275,338:  2020ألف دينار بحريني )  132,162  تبلغ  قيمة دفتريةبية  سياد والصكوك ال   اتمقابل صكوك الشرك

 .( 3.9%إلى   1.32%:2020)  2.50%إلى   1.09%من  تراو ت التسهيالت هذه على المعدالت .بحريني(
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 مطلوبات أخرى  17
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
 48,767  46,529 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 

 1,139  - أربا  أسهم مستحقة الدفع

 69  69 ذمم مشاريع دائنة

 1,524  2,088 منافع نهاية الخدمة ومستحقات أخرى تتعلق بالموظفين

 783  622 مخصص الخسائر االئتمانية المتعلقة بااللتزامات التمويلية وعقود الضمانات المالية

 -  4,481 مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع 

    
 53,789  52,282 

 
 

 حقوق حاملي حسابات االستثمار 18
 

 حقوق حاملي حسابات االستثمار:   تتضمن
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
    

 264,784  299,607 عقود وكالة من مؤسسات مالية

 714,465  888,906 العمالء منعقود وكالة 

 1,188,513  979,249 

    

 246,131  435,664 العمالء من مضاربة

    
 1,624,177  1,225,380 

 
 تستخدم المجموعة أموال حقوق حاملي حسابات االستثمار لتمويل الموجودات.

 
 : حقوق حاملي حسابات االستثمار فيها هي كما يليالموجودات التي تم استثمار أموال 

 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
    الموجودات 
 24,848  35,378 لدى المصرف المركزي   إجبارياحتياطي 

 82,286  154,025 نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي 

 38,106  133,866 إيداعات لدى المؤسسات المالية

 757,718  777,991 موجودات التمويالت

 322,422  522,917 موجودات اإليجارات التمويلية 

    
 1,624,177  1,225,380 

 

 

 

 



 السالم ش.م.ب. بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2021ديسمبر  31

 

44 

 
 )يتبع(  حقوق حاملي حسابات االستثمار 18

تستخدم يتم مزج أموال حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار مع أموال المجموعة والوكالة إلنشاء حساب مضاربة عام واحد.  
ال تمنح األولوية ألي طرف لغرض  وبالرغم من ذلك،  للدخل،    الموجودات المولدة االستثمار في  واألموال المجمعة لتمويل  هذه  

   األربا .االستثمارات أو توزيع 

انخفاض   يتم تخصيص جميع مخصصات  المتعثرة لصندوق حاملي حسابات االستثمار.  المجموعة بتخصيص األصول  تقوم  ال 
القيمة في حقوق ملكية المساهمين. كما ال يتم تخصيص االستردادات من األصول المالية المتعثرة إلى حاملي حسابات االستثمار.  

المكتسبة من سلة الموجودات الممولة من قبل حقوق أصحاب حسابات االستثمار فقط بين المساهمين وأصحاب  يتم توزيع األربا   
% من العوائد المكتسبة على األصول على حاملي 15حسابات االستثمارات. وفقاً لسياسة المجموعة، يتم توزيع ما ال يقل عن  

حصته كمضارب، في  من  بجزء  خالل السنة، ضحى البنك    ارب. % كحصة مض85حسابات االستثمار، وتحتفظ المجموعة بنسبة  
تنافسي اربا   الحفاظ على توزيع  إدارية على حسابات    لحاملي حسابات االستثمار.  ة سبيل  المجموعة أي مصروفات  لم تحتسب 

 31المنتهية في    ةسن للبلغ متوسط معدل الربح المنسوب لحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار بناء على النسبة أعاله   االستثمار.
 . %(2.83: 2020% )2.46نسبة  2021ديسمبر 

 
 رأس المال   19 
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    

    المصر  به:

    سهم( بقيمة اسمية   2,500,000,000: 2020) سهم عادي  2,500,000,000

 250,000  250,000 دينار بحريني للسهم  0.100قدرها 

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

 
   

 230,450  241,972 سهم( 2,304,497,853: 2020سهم ) 2,419,722,746

 
 . سهم( 81,304,080: 2020)سهماً  146,300,000القائمة خزينة الأسهم عدد مجموع  كان، 2021ديسمبر  31كما في 

 
% من مجموع  5ونسبة التملك من مجموع عدد األسهم للمساهمين الذين يملكون أكثر من   ،أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين

 كالتالي:  2021ديسمبر  31كما في  األسهم القائمة
 

 من %    

 القائمة األسهم عدد األسهم الجنسية إسم المستثمر 

    
 14.74 356,578,525 عماني بنك مسقط )ش.م.ع.ع( 

 6.28 151,883,594 بحريني )مقفلة(ش.م.ب   ساياكورب

 6.01 145,542,249 بحريني استثمارات عبر البحار ش.ش.و 

 
 2021ديسمبر    31كما في    ونسبة التملك من مجموع عدد األسهم  ،عدد المساهمينكل فئة من فئات األسهم، ويوضح الجدول أدناه  

 : كالتالي
 

 % من مجموع   

 عدد األسهم   

 القائمة عدد المساهمين األسهمعدد  التصنيف 

    

 38.93 22,598 942,020,389 %1أقل من 

 27.99 10 677,397,989 % 5% إلى أقل من 1من 

 18.34 3 443,725,843 % 10% إلى أقل من 5من 
 14.74 1 356,578,525 %20% إلى أقل من 10من 

 100 22,612 2,419,722,746 المجموع
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 توزيعات مقترحة  19.1
القيمة اإلسمية بواقع    من(  شيء  ال:  2020للسهم )  %4  فلس لكل سهم أو  4  توزيع أربا  أسهم بواقعبمجلس اإلدارة    أوصى
( 1)سهم ) من خالل إصدار أسهم منحة  ،من رأس المال المدفوع%  3دينار بحريني لكل سهم، باستثناء أسهم الخزينة، و  0.100
 ألف دينار بحريني(.  11,523: 2020ألف دينار بحريني    ) 16,353سهم مملوك(، بمبلغ وقدرة  33.3لكل 
 

يمثل هذا تحويالً جزئياً من أرصدة احتياطي عالوة إصدار األسهم واالحتياطي القانوني إلى األربا  المستبقاة، بغرض    19.2
 مقاصة الخسائر المتراكمة.  

 
 احتياطي قانوني  20

% من صافي الربح للسنة إلى االحتياطي  10لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك، تم تحويل  وفقاً  
% من رأس المال المدفوع  50القانوني. يجوز للمجموعة أن تقرر إيقاف مثل هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني  

إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول   ،ابل للتوزيعللبنك. إن هذا االحتياطي غير ق
 . االحتياطي القانوني خداماست )19.2)  يضاإ راجع على موافقة مصرف البحرين المركزي. 

 
 

 المخفض  و األساسي السهم علىالعائد  21

يحتسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
 لم يكن هناك أي أدوات مخفضة صادرة عن المجموعة.السنة.  

 

 2021  2020 
    

 9,142  21,367 )بآالف الدنانير البحرينية( البنكصافي الربح المنسوب لمساهمي 

 2,337,096  2,346,812 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(

 3.9  9.1 العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس( 

 
 دخل التمويل 22

 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    

 18,033  19,305 تمويالت مرابحة 

 27,960  23,386 تمويالت مضاربة

 24,608  30,359 دخل اإليجارات التمويلية، صافي 

 2,858  1,994 مشاركات

 1,404  1,313 إيداعات لدى مؤسسات مالية

    
 76,357  74,863 

 
 

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة   من استثمارات صافي ( خسارة) 23
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    

 (252)  346 خسارة( من بيع استثمارات ربح / )

 (8,866)  (3,397) تغيرات القيمة العادلة على االستثمارات

 154  70 دخل أربا  األسهم

    
 (2,981)  (8,964) 
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 من العقارات  ( خسارة/ )  دخل 24
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    

 (75)  165 بيع عقارات استثمارية  من (خسارة) /ربح 

 (1,750)  (109) خسارة القيمة العادلة لعقارات استثمارية

    
 56  (1,825) 

 
 

  ، صافيالرسوم والعموالت 25
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 بحريني دينار 

 ألف  
 دينار بحريني 

    

 2,213  2,237 رسوم وعموالت متعلقة بالمعامالت
 1,959  1,524 رسوم ترتيبات

 867  1,318 عمولة خطابات ائتمان وخطابات ضمان 

 733  1,061 دخل بطاقات الخصم وبطاقات االئتمان

 1,634  2,099 أخرى 

    
 8,239  7,406 

 
 إيرادات أخرى   26

 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
 1,392  946 استردادات 

 377  144 أربا  تحويل العمالت األجنبية 

 1,896  (628) أخرى 

    
 462  3,665 

 
 

 الموظفين اليفتك 27.1
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    

 13,617  15,638 رواتب ومنافع قصيرة األجل

 1,047  1,289 مصروفات التأمين االجتماعي

 95  106 مصروفات الموظفين األخرى 

    
 17,033  14,759 
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 تشغيلية أخرى   مصروفات 27.2
 

 2021  2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    
 3,208  5,186 باألعمال متعلقة  مصروفات

 1,783  2,253 المعلومات  تقنيةمصروفات 

 1,634  1,687 مهنية  مصروفات
 1,058  1,307 اإلدارة بمجلس متعلقة  مصروفات
أخرى  مصروفات  3,242  3,408 

    
 13,675  11,091 

 
 معامالت مع األطراف ذات العالقة    28

الرئيسين،يتكون األطراف ذوي العالقة من   البنك،    المساهمين  إدارة  المقربين،  وأعضاء مجلس  العليا وأفراد عائالتهم  واإلدارة 
والشركات المملوكة لهم أو المدارة من قبلهم وكذلك الشركات الحليفة ذات العالقة مع البنك بحكم الملكية المشتركة أو أعضاء مجلس 

 ط تجارية، وبموافقة مجلس اإلدارة. اإلدارة. يتم إجراء المعامالت مع تلك األطراف بشرو
 

 :2020ديسمبر  31و 2021 ديسمبر 31فيما يلي األرصدة المتعلقة باألطراف ذوي العالقة كما في 
 

 2021 

 

 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: 

      النقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف 

 76 - - 76 - البحرين المركزي 

 25,025 1,618 3,166 7,413 12,828 موجودات التمويالت   

 74,964 - 612 - 74,352 المتاجرةاستثمارات محتفظ بها لغرض غير  
 14,533 - - - 14,533 استثمارات في شركات زميلة 

 16,187 - - - 16,187 موجودات أخرى 

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار:

 6,400 - - 6,400 - مالية مؤسسات من إيداعات

 6,611 707 2,776 978 2,150 حسابات جارية للعمالء

 32,595 2,498 12,978 12,660 4,459 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 44 8 26 - 10 مطلوبات أخرى 
      

 151 - 151 - - ارتباطات محتملة والتزامات
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(  28
 

 2020 

 

 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:

      النقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف 

 194 - - 194 - البحرين المركزي 

 3,977 - 3,977 - - الشركات  صكوك

 32,694 1,107 6,797 6,460 18,330 موجودات التمويالت
 81,289 - 1,574 - 79,715 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

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

      

      حاملي حسابات االستثمار:المطلوبات وحقوق 

 23,455 - - 23,455 - إيداعات من المؤسسات المالية

 9,243 496 3,175 2,984 2,588 حسابات جارية للعمالء

 102,366 2,041 59,367 31,672 9,286 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 48 5 30 - 13 مطلوبات أخرى 
      

 9,337 - 101 119 9,117 والتزاماتارتباطات محتملة 

 
 : فيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة باألطراف ذوي العالقة والمتضمنة في بيان الدخل الموحد 

 

 2021 

 

 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: 

 1,419 77 198 217 927 دخل التمويالت  

 102 10 12 49 31 صافي ،وعموالت رسوم دخل
        من استثمارات  صافي (خسارة)

 (2,622) - (612) - (2,010) لغرض غير المتاجرةبها  محتفظ

      حصة المجموعة من ربح  

 2,697 - - - 2,697 الشركات الزميلة
      

      المصروفات:

      مصروفات التمويل على 

 232 - - 232 - إيداعات من مؤسسات مالية

      الحصة من األربا  على 

      حقوق ملكية حاملي حسابات

 552 66 237 109 140 االستثمار

 1,215 - 1,215 - - مصروفات تشغيلية أخرى
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(  28
 

 2020 

 

 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:
 1,490 18 313 89 1,070 دخل التمويالت  

 123 - 123 - - الصكوك  من دخل
      من استثمارات محتفظ بها  خسارة

 (9,601) - (612) - (8,989) لغرض غير المتاجرة

      حصة المجموعة من ربح  

 1,953 - - - 1,953 الشركات الزميلة
      

      المصروفات: 

      مصروفات التمويل على 

 1,858 - - 1,858 - إيداعات من مؤسسات مالية

      الحصة من األربا  على 

      حقوق ملكية حاملي حسابات

 1,585 61 1,313 125 86 االستثمار

 1,058 - 1,058 - - مصروفات تشغيلية أخرى
 

 مكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين
وبلغت رسوم   ،حريني(بلف دينار  أ   787:  2020)  2021ألف دينار بحريني لسنة    690بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
 .ألف دينار بحريني(    270: 2020) 2021دينار بحريني لسنة  ألف 478حضور جلسات لجان مجلس اإلدارة 

 
 ألف دينار بحريني(.  43: 2020) 2021ألف دينار بحريني لسنة   44الرقابة الشرعية  هيئةبلغت مكافأة 

 
من أعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين يمارسون السلطة والمسئولية في التخطيط والتوجيه   البنكيتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيون في  

 3,090مكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيون تشمل الرواتب والمنافع األخرى قصيرة األجل بمبلغ    .البنكوالسيطرة على أنشطة  
 . ألف دينار بحريني(  2,769: 2020) 2021لسنة ألف دينار بحريني 

 
 ارتباطات والتزامات محتملة   29

 
 2021  2020 
 ألف  

 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

    التزامات محتملة نيابةً عن العمالء

 34,575  44,749 ضمانات

 9,190  13,117 خطابات اعتماد 

 855  1,862 خطابات قبول

    
 
 

59,728  44,620 

    
    غير مستخدمة  ارتباطات

 55,051  121,501 ارتباطات تمويلية غير مستخدمة  

 9,097  7,384 ارتباطات غير ممولة غير مستخدمة
    

 128,885  64,148 
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 )يتبع(ارتباطات والتزامات محتملة   29
 

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

 
بنود خاصة إلنهائها. وحيث أن االرت أو تحكمها  انتهاء محددة،  تواريخ  فإن إن لالرتباطات عادةً  تنفيذها،  تنتهي دون  قد  باطات 

 مجموع مبالغ العقود ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية. 
 

 دارة مخاطر  إل معامالت صرف العمالت األجنبية على أساس الوعد 30

المجموعة معامالت صرف العمالت األجنبية على أساس الوعد بغرض إدارة تعرضاتها لمخاطر العمالت األجنبية. القيمة  أبرمت  
   كانت كما يلي:األجنبية  لعمالتاصرف  وعد العادلة ألدوات 

 

    

 2021  2020 

 القيمة العادلة  القيمة اإلسمية   القيمة العادلة  القيمة اإلسمية  

 
  دينار ألف

 بحريني 
  دينار ألف

  بحريني 
  دينار ألف

 بحريني 
  دينار ألف

 بحريني 

       أدوات وعد صرف العمالت األجنبية

 299 27,584  619 57,163 الموجودات وضع
 194 9,404  402 19,488 المطلوبات وضع

 
 

 إدارة مخاطر   31
 

 المقدمة 31.1
إال أنه يتم إدارتها من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، مع مراعاة حدود   مجموعةإن المخاطر كامنة في أنشطة ال

 فرد وكل    مجموعةلمخاطر والضوابط األخرى. تعتبر عملية إدارة المخاطر هذه ذات أهمية كبيرة الستمرار ربحية الل  مدى قبولها 
لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر    مجموعة. وتتعرض الهعن تعرضات المخاطر المتعلقة بمسئوليات  عتبر مسئوالً ي  مجموعة داخل ال

   .مخاطر السوق. وكما تخضع لمخاطر الدفع المبكروالمخاطر التشغيلية ومخاطر أمن المعلومات واالئتمان ومخاطر السيولة 
 
لجنة التدقيق والمخاطر التابعة  مخاطر تقاريره إلى  ال مخاطر المجموعة مستقلة عن وحدات األعمال ويقدم رئيس إدارة  إدارة  إن  

 .الرئيس التنفيذي للمجموعةمع إمكانية الوصول إلى للمجلس 
 

يتم مراقبة  حيث  لصناعية. وال تتضمن عملية رقابة المخاطر المستقلة على مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا وا
 مخاطر األعمال من خالل عملية التخطيط االستراتيجي للمجموعة.

 
 مجلس اإلدارة 

  وسياساتاستراتيجيات  مدى قبولها للمخاطر المشتملة على  المخاطر وعن وضع اإلطار العام إلدارة  إن مجلس اإلدارة هو المسئول  
 المخاطر.

 
 هيئة الرقابة الشرعية

 بالقواعد والمبادئ الشرعية في معامالتها وأنشطتها.  مجموعةمسئولية التأكد من التزام ال مجموعةهيئة الرقابة الشرعية للتتولى 
 

 االئتمان مخاطر لجنة
توصي اللجنة بسياسات  .  سلطتها في مراجعة المقترحات والموافقة عليها ضمن حدود السلطة المفوضة لها  لجنة المخاطرتمارس  

االستثمارية  إن دورها الرئيسي هو اختيار وتنفيذ نظم إدارة المخاطر ومراقبة المحافظ  المخاطر وإطار المخاطر إلى المجلس.  
للمجلس ولجان   المخاطر  تقارير  وتقديم  الضغوطات  التنظيمية  المجلس  وفحص  التنفيذية.  والجهات  بإخالء  واإلدارة  اللجنة  تقوم 

 .  سلطتها بعد دراسة العناية الواجبة
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 إدارة مخاطر )يتبع( 31
 

 )يتبع( المقدمة  31.1
 

 لجنة الموجودات والمطلوبات  
 مجموعةمركز المالي للللإدارة الموجودات والمطلوبات  المتعلقة بتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع السياسات واألهداف  

والمخاطر    ،التعافي   وخطة  ،ومخاطر التقدم حسب المراحلالضغوطات،    فحصو  عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية،من حيث  
  والعوائد وتأثيرها على الربحية. كما أنها تقوم بمراقبة التدفق النقدي وسجل االستحقاقات والتكلفة/ العائد على الموجودات والمطلوبات 

من حيث حساسية أسعار الفائدة وكذلك السيولة، بحيث تقوم بإجراء التعديالت التصحيحية المناسبة   مجموعةوتقييم المركز المالي لل
 ناًء على اتجاهات وظروف السوق المتوقعة ومراقبة السيولة ومراقبة تعرضات صرف العمالت األجنبية والمراكز. ب
 

 لجنة المخاطر التشغيلية 
المؤسسية  القيم  مع  متسقة  تكون  ان  يجب  والتي  للمجموعة،  التشغيلية  المخاطر  إدارة  سياسات  بتحديد  التشغيلية  المخاطر  لجنة  تقوم 

 .  للبنك. إن اللجنة مسئولة عن تصميم، وتنفيذ، واإلشراف على إطار المخاطر التشغيلية البنكواستراتيجية 
 

 لجنة أمن المعلومات
التنفيذية  أمن المعلومات ه لجنة   ، لتطوير ومراجعة وتنفيذ نظام شامل إلدارة أمن للبنكي لجنة استشارية، معينة من قبل اللجنة 

 لمخاطر أمن المعلومات.  البنكستقوم اللجنة بمراجعة دورية لتعرض . للبنك المعلومات 
 

 والمخاطر  لجنة التدقيق 
من قبل مجلس اإلدارة وهي تضم أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس إدارة المجموعة. تساعد والمخاطر  يتم تعيين لجنة التدقيق  

التدقيق   التقارير  والمخاطر  لجنة  تلك  المالية وتدقيق  التقارير  بتقييم جودة ونزاهة  يتعلق  فيما  القيام بمسئولياته  مجلس اإلدارة على 
أساليب وبالسياسات والحدود  إطار وبيان مخاطر المجموعة وكذلك االلتزام  وسالمة الضوابط الداخلية للمجموعة ومراجعة ومراقبة  

 . المنصوص عليها القوانين واألنظمة والسياسات الرقابية والداخليةمراقبة 

المالية والداخلية الرقابة  نزاهة  ووتقرير إدارة المخاطر  بمراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للمجموعة  المخاطر  وتقوم لجنة التدقيق  
وتوصي بتعيين وتعويض واإلشراف    ،بمراجعة التزام المجموعة بالمتطلبات القانونية  تقوم الموحدة. كما    البيانات الماليةللمجموعة و

عملية وسياسة المخاطرالشاملة داخل  تقع على عاتق اللجنة مسئولية مراجعة    ن للمجموعة.يوالداخليالخارجيين  على مدققي الحسابات  
 ها. لمجلس اإلدارة العتماد  اتالتوصيتقديم و، البنك

 
 التدقيق الداخلي

 مجموعة من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يفحص كالً من كفاية اإلجراءات والتزام ال  مجموعةيتم تدقيق عمليات إدارة مخاطر ال
بهذه اإلجراءات. ويناقش قسم التدقيق الداخلي نتائج جميع التقييمات مع اإلدارة ويقدم تقارير بشأن استنتاجاته وتوصياته الى لجنة 

 التابعة لمجلس اإلدارة.والمخاطر التدقيق 
 

 قياس المخاطر وأنظمة التقارير 
تحليل وإدارة المخاطر التي تواجهها، لوضع حدود وضوابط المخاطر قياس وتهدف سياسات إدارة المخاطر للمجموعة إلى تحديد و

المناسبة، ومراقبة مستويات المخاطر بصورة مستمرة وااللتزام بالحدود. كما إن قسم إدارة مخاطر المجموعة هو المسئول عن 
 ديد خصائص المخاطر الكامنة في المنتجات واألنشطة الجديدة والقائمة ووضع حدود للتعرضات للتخفيف من هذه المخاطر.تح

تتم المراقبة والسيطرة على المخاطر بصورة رئيسية بناًء على الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس هذه الحدود استراتيجية  
ك عن مستوى المخاطر التي تكون المجموعة على استعداد لقبولها، مع المزيد من التركيز  األعمال وبيئة سوق المجموعة، وكذل

على القطاعات المختارة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة وقياس المخاطر العامة، حيث تضع في اعتبارها إجمالي 
 واألنشطة.القدرات التي تحمل المخاطر إلى التعرض الكلي لجميع أنواع المخاطر 

إن المعلومات التي تم جمعها من كافة األعمال تخضع للفحص والمعالجة من أجل التحليل والسيطرة وتحديد المخاطر في وقت مبكر.  
ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة إدارة المخاطر    ،المخاطرالتدقيق وولجنة    ،تم تقديم وتوضيح هذه المعلومات ألعضاء مجلس اإلدارة

االئتمان  وتعرضات  ة  جود   . يتضمن التقرير إجمالي، عند الحاجةولجنة الموجودات والمطلوباتنة أمن المعلومات،  التشغيلية، ولج
وفحص    واستثناءات سقف التملك ومعدالت السيولةوتحديثات أمن المعلومات،    ،وتعرضات مخاطر السوق ومقاييس المخاطر التشغيلية

وتغيرات بيان المخاطر. يتم تقديم تقارير مفصلة على أساس ربع سنوي وتقارير موجزة على أساس شهري. تقوم اإلدارة    الضغوطات
العليا بتقييم مدى مالئمة مخصصات الخسائر االئتمانية على أساس ربع سنوي. يتسلم مجلس اإلدارة تقرير شامل عن المخاطر على  

 جميع المعلومات الالزمة لتقييم واستنتاج مخاطر المجموعة.أساس ربع سنوي والذي يهدف إلى توفير 
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 إدارة مخاطر )يتبع( 31
 

 )يتبع( المقدمة  31.1
 

 )يتبع(   قياس المخاطر وأنظمة التقارير

التأكد بأن جميع قطاعات األعمال لديها  للمخاطر لكافة مستويات المجموعة من أجل  يتم إعداد وتوزيع تقارير مصممة خصيصاً 
استخدام   عن  العالقة  ذات  المجموعة  أعضاء  لجميع  يومي  ملخص  تقديم  يتم  وحديثة.  شاملة وضرورية  السوق   سقوفمعلومات 

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

  ، أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي  ،تظهر التركزات عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة
أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة ظهور تغيرات  
إقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. تعطي التركزات مؤشراً للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ 

 و موقع جغرافي معين. على قطاع صناعي أ

من أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز من أجل الحفاظ على  
 على ذلك.   اً محافظ استثمارية متنوعة. يتم سيطرة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان بناء

 
 مخاطر االئتمان  31.2

االئتمان هي مخاطر عدم التزام أحد أطراف عقود التمويل من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر  مخاطر  
للتعامل مع    حدود لسيطرة على مخاطر االئتمان عن طريق متابعة المخاطر االئتمانية، وضع  لالمجموعة    سعىلخسارة مالية. ت

 مانية لألطراف األخرى بصفة مستمرة.  األطراف األخرى وتقييم الجدارة االئت

مع األطراف    ضماناالئتمانية، تقوم المجموعة بإدارة التعرضات االئتمانية بالدخول في ترتيبات    الحدود باإلضافة إلى متابعة  
 األخرى في الظروف المالئمة وبتحديد فترة التعرض للمخاطر.

 
 التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزيزات إئتمانية أخرى 

 
 المخاطر االئتمانية  درجات

تخصص المجموعة لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمانية وذلك على أساس مجموعة متنوعة من البيانات التي تم  
ق اآلراء االئتمانية من واقع خبراتها. يتم تحديد درجات المخاطر االئتمانية يوتطب  ، تنبؤيه لمخاطر التعثر في السداد تحديدها لتكون  

باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تشير إلى احتمالية حدوث التعثر في السداد. تختلف هذه العوامل على أساس طبيعة التعرضات  
حديث درجات المخاطر االئتمانية بحيث تزداد المخاطر االفتراضية التي تحدث بشكل تصاعدي مع  ونوع المقترض. يتم تحديد وت
يتم تخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية عند االحتساب المبدئي، بناء على المعلومات  تدهور المخاطر االئتمانية.  

 قد يؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنيف ائتماني مختلف. المتوفرة عن الُمقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما
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التعرضات القصوى  . يتم إظهار  بيان المركز المالي الموحد يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود  
 المخصص، قبل تأثير تقليل المخاطر من خالل استخدام إتفاقيات المقاصة والضمانات الرئيسية. طر للمخاطر بعد 

 
إجمالي الحد   

األقصى  
 للتعرض 

إجمالي الحد  
األقصى 
 للتعرض 

 2021  2020 

 ألف دينار بحريني   ألف دينار بحريني  

    الموجودات 

 181,132  194,313 بنوك أخرى  رصدة لدى أ

 37,965  133,860 إيداعات لدى مؤسسات مالية 

 16,395  26,285 صكوك الشركات 

 1,283,812  1,362,877 موجودات التمويالت وموجودات اإليجارات التمويلية

 8  - دين -استثمارات محتفظ بها لغرض غير التجارة 

 6,434  3,749 األخرىعقود التمويل ضمن الموجودات 

    
 1,525,746  1,721,084 المجموع

    

 107,985  187,991 ارتباطات والتزامات محتملة
    

 1,633,731  1,909,075 مجموع التعرض لمخاطر االئتمان
  

بالقيمة العادلة فإن المبالغ المبينة أعاله توضح تعرض مخاطر االئتمان الحالية  عقود أينما تسجل ال الحد ولكن ليس إلى    ،المالية 
 األقصى الذي من الممكن أن ينتج في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم.  

 
 أنواع مخاطر االئتمان 

  وبطاقات ائتمان مدينة   مضاربات ومشاركاتتمويالت    مرابحات وتمويالت  دخلت المجموعة في العديد من العقود والتي تشمل  
  وموجودات ،  ومركبات  ،وسلع  ،ومباني  ،أراضي  تمويالت   . تشتمل عقود المرابحات علىإيجارات تمويليةعقود  و  اتالشركوصكوك  

، كما تشمل المضاربات على معامالت تمويلية تم الدخول فيها مع بنوك إسالمية ومؤسسات مالية أخرى. المضاربة هي  مالية غير
اتفاقية شراكة التي بموجبها يعمل البنك اإلسالمي كمقدم لألموال )رب المال( بينما يقدم المستفيد من األموال )المضارب أو المدير(  

 راية التقنية من أجل تنفيذ مشروع أو تجارة أو خدمة بهدف تحقيق الربح.  الخبرة المهنية واإلدارية والد 

تتبع المجموعة آلية تصنيف داخلية لتصنيف العالقات ضمن إطار الموجودات المالية. يتم تعيين تصنيف لكافة الموجودات المالية 
درجات تدل على أنها    7إلى    1قات االئتمان، مع  لعال  10إلى    1وفقاً لمعايير محددة. تستخدم المجموعة نطاق قياسات تتراو  من  

 8مرضية ومن    ائتمانية  تمثل درجة  7إلى    5تمثل درجة جيدة ومن    4إلى    1من    االئتمانية   متعثرة. الدرجات  10إلى    8منتجة،  
 تمثل درجة التعثر في السداد. 10إلى 

، فانه يتم تحويل تصنيفات مخاطر االئتمان لدى     مثلة المعتمدة  نيكاالت التصنيف االئتماوبالنسبة للتعرضات المصنفة خارجياً 
تصنيف مخاطر   تحويليتم    المخاطر.  تحملل  البنك  قابلية داخلية التي يتم معايرتها مع  التصنيفات  الإلى   ، وغيرهاز  روبو  د ستاندر

 مؤسسات العامة المصنفة وغير المصنفة. الجميع  بيناالئتمان الخارجية إلى مخاطر تصنيف داخلية لضمان التناسق 

 
تسعى المجموعة باستمرار لتحسين منهجيات تصنيفات االئتمان الداخلية وسياسات إدارة مخاطر االئتمان والممارسات التي تعبر  

 الكامنة لمحفظة االستثمار والثقافة االئتمانية الخاصة بالمجموعة.   عن مخاطر االئتمان الحقيقية 
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ادية الناتجة أثرت على العمليات المالية للمجموعة، كما يتوقع ان تؤثر على المحيطة بجائحة كورونا والتقلبات االقتص  اليقينية   عدم
أغلب العمالء والقطاعات إلى حد ما. على الرغم من صعوبة تقدير درجة التأثير التي يواجهها كل قطاع في هذه المرحلة، فإن 

. باإلضافة لذلك، من التجزئة  لطيران/النقل، وتجارالقطاعات الرئيسية األكثر تأثراً هي الضيافة، والسياحة، والترفيه، وشركات ا
الرغم من أن   علىالمتوقع أن تتأثر بعض القطاعات األخرى بصورة غير مباشرة، مثل المقاوالت، والعقارات، وتجارة الجملة.  

ً اتجاهأسعار النفط قد عكست   ً   شهدت   حيث  ،متقلبة  كانت   أنها  إال  ،2021في سنة    متزايداً   ا  وال   ة، نتظمم  غير  فترات   على  انخفاضا
 في االقتصادات االقليمية.  اتأثير اقليمي بسبب مساهمته ذات زالت

بالنظر إلى هذا الوضع المتطور، اتخذت المجموعة تدابير وإجراءات وقائية للتخفيف من مخاطر االئتمان من خالل اعتماد نهج 
م تأجيل دفعات التمويالت للعمالء، بما  أكثر حذراً للموافقات االئتمانية، وبالتالي تشديد معايير تقديم االئتمان للقطاعات المتضررة. ت

هذه   تؤدي  قد  المركزي.  البحرين  مصرف  بتعليمات  التزاماً  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  وقطاع  الخاص،  القطاع  ذلك  في 
 اإلجراءات إلى انخفاض صرف التسهيالت التمويلية، مما يؤدي لخفض صافي دخل التمويل وانخفاض اإليرادات األخرى.  

سم إدارة المخاطر من مراقبته لمحفظة التمويل من خالل مراجعة أداء التعرضات للقطاعات التي من المتوقع أن تضرر كما عزز ق
 ( بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نوعي. 19 -بجائحة الكورونا )كوفيد  

 
 المتوقعةقياس الخسائر االئتمانية 

ية الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية. تقاس الخسائر االئتمانية بالقيمة الحالية لجميع العجوزات النقد 
لخسائر  يتم خصم ا  )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. 

 المالي.للموجود الفعلي  ربحاالئتمانية المتوقعة بمعدل ال
 

 الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية: إن المعايير

 ؛ (Probability of Default؛ )احتماليه حدوث التعثر في السداد -
 و ؛ (Loss Given Defaultالخسارة في حالة التعثر في السداد؛ ) -
 . (Exposures at Defaultقيمة التعرض للتعثر في السداد؛ ) -
 

األخرى. ويتم تعديلها  والمقدرة  بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية    يتم استخالص هذه المعايير
 موضح أدناه.نظرة مستقبلية وذلك كما هو ذات  سيناريوهاتبحيث تعكس أيضا ً 

 
 تعريف التعثر

من غير المحتمل أن يقوم الُمقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل، بدون الرجوع المالي متعثراً إذا كان    األصلتعتبر المجموعة  
يوماً، على أي التزامات جوهرية    90أو كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكثر من  ،  الضمان  تصفية للمجموعة إلجراءات مثل  

جموعة باالعتبار عوامالً نوعية مثل خرق الشروط، وعوامل كمية تجاه المجموعة. عند تقييم ما إذا كان الُمقترض متعثراً، تأخذ الم
 .التأخر في السداد، وعدم سداد التزام آخر من نفس الُمصدر للمجموعةمثل 

 
 احتمالية حدوث التعثر

، ويتم تقييمها  التعثر  حاالت في    البنكخبرة  حتمالية حدوث التعثر في السداد في تاريخ معين، والتي يتم حسابها على أساس  ايتم تقدير  
على المعلومات المجمعة داخلياً، التقديرات  األطراف األخرى والتعرضات. تستند هذه    لقطاعات باستخدام أدوات تقييم مصممة وفقاً  
الشتقاق   معلومات السوق    من الممكن استخدامفي حال عدم وجود خبرات في حاالت التعثر، فإنه  والتي تشمل عوامل كمية ونوعية.  
ل السداد  في  التعثر  حدوث  المختارةاحتمالية  األخرى  األطراف  فئات  قطاعات  بين  يتنقل  التعرض  او  اآلخر  الطرف  كان  إذا    .

 التصنيف، فإن ذلك سيؤدي لتغيير التقدير ذي العالقة باحتمالية حدوث التعثر في السداد. 
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 إنشاء مصطلح احتمالية حدوث التعثر في السداد

لتحديد احتمالية حدوث التعثر في الســداد. تقوم المجموعة بجمع    ُمعاِمالتدرجات تصــنيف المخاطر االئتمانية هي بشــكل رئيســي  
ــنيف االئتماني   ــب درجة التصــ ــات المخاطر االئتمانية، والتي يتم تحليلها حســ ــداد حول تعرضــ معلومات األداء والتعثر في الســ

ــتحقاق لمحفظ ــركات، وعدد أيام االسـ ــتخدم المجموعة نماذج  للشـ لتحليل المعلومات التي يتم  تقدير مخاطر االئتمان ة التجزئة. تسـ
 جمعها، وإعداد تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد المتبقية للتعرضات، وكيف يُتوقع أن تتغير مع مرور الزمن.    

 
 معلومات تطلعية إدخال

. المرصــودة عوامل االقتصــاد الكلي على معدالت التعثر التاريخيةتقدير أثر ل معروفة في القطاعتقوم المجموعة باســتخدام نماذج  
للظروف  معدالت التعثر في الســـداد التي  يمكن رصـــدهاعن   جوهرياً   ختلفةاحتماالت التعثر في الســـداد مفي حال كانت نتائج  

ــادية ــاد الكلي   .عليها واألثربعد تحليل المحفظة   بعمل تعديالت اختيارية متحفظة  اإلدارة  تقوم، المقدرة االقتصـ ــرات االقتصـ مؤشـ
    إجمالي الناتج المحلي، وأسعار النفط.  نموتشمل  الرئيسية

حول كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصـادية الكلية على الخسـائر االئتمانية  يتطلب تقييماً مسـتمراً المعلومات التطلعية   إدخال
ــات المرحلة  ــمن فئة   3، والتي تعتبر منتجة )المرحلة 2والمرحلة   1المتوقعة  القابلة للتطبيق على تعرضــ ــات ضــ هي التعرضــ

 ي. سنوت للظروف االقتصادية المستقبلية، بشكل التعثر(. يتم مراجعة المنهجيات والفرضيات المستخدمة ، بما في ذلك أي توقعا
 

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

خية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة في  في حالة التعثر في السداد استناداً إلى واقع خبراتها التاري
يتم تقدير الخسارة في حالة التعثر في السداد باستخدام   ، استناداّ على المعلومات التاريخية باستخدام عوامل داخلية وخارجية.السداد 

 العوامل التالية:
 

الحسابات التي أصبحت متعثرة، وتمكنت من التعافي والرجوع إلى وضعية الحسابات  يتم تعريفه على أنه معدل  معدل التعافي:  
 المنتجة.

 

يتم تعريفه كنسبة قيمة التصفية إلى القيمة السوقية للضمان ذي العالقة وقت التعثر، والذي من شأنه أيضا احتساب   معدل االسترداد: 
 للجزء غير المضمون من التعرض.   معدل االسترداد من المطالبة العامة على موجودات الفرد 

 

  على ممارسات السوق. بناءً  ، الخسارة في حالة التعثر في السداد تقديرات  البنكفي حال عدم توفر بيانات االسترداد، يستخدم 
 

عندما تفتقر  قيمة الوقت.  ب يعرف بأنه تكلفة الفرصة البديلة لقيمة االسترداد التي ال يتم تحققها في يوم التعثر، معدلة    معدل الخصم:
المجموعة للخبرة الداخلية المناسبة من حيث الخسارة أو االسترداد، يتم استخدام اجتهادات الخبراء للقياس باستخدام معايير السوق 

   كمدخالت. 
 

 قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد 
ند حدوث التعثر في السداد من التعرضات  تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد. تشتق المجموعة قيمة التعرض ع

المالي هي إجمالي القيمة الدفترية. بالنسبة اللتزامات    للموجود قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد     .الحالية لألطراف المقابلة
والضمانات المالية، فإن قيمة التعرض للتعثر في السداد تشمل المبلغ المسحوب، باإلضافة للمبالغ المستقبلية المحتملة التي    تمويلال

 التاريخي، والتقديرات المستقبلية.  الرصد يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناء على 
 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية

دة الجوهرية في مخاطر االئتمان عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر التعثر في السداد التي تحدث على مدى تحدث الزيا
لتحديد   باالجتهادات  القيام  يتضمن  ذلك  فإن  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  قياس  عند  المالية.  لألداة  المتوقع  ونقاط   القواعد العمر 

زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي للتسهيالت االئتمانية، مما سيؤدي النتقال اإلطالق لتحديد ما إذا كان هناك  
 ".2" إلى "المرحلة 1األصول المالية من "المرحلة 
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عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد للعقد المالي قد زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية 
باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جهد ال داعي لها. ويشمل   مجموعةالأخذ  تالمتوقعة،  

علومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات السابقة للمجموعة، والتقييم االئتماني المطلع، بما في ذلك ذلك كالً من الم 
 المعلومات التطلعية. 

 
قد ارتفعت كثيراً منذ االحتساب المبدئي تختلف على مستوى المحفظة، وتشمل إن معايير تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية  

يتم تحديد     كمية  ونوعية، بما في ذلك عدد أيام االستحقاق، ووضع إعادة الهيكلة، والترحيل النسبي في تصنيف المخاطر.عوامل  
عن السداد بشكل   التعثرمخاطر    الزيادة   تدهور درجة مخاطر االئتمان تؤدي إلى  انبحيث    معياريتها،ودرجات مخاطر االئتمان  

أصغر من الفرق بين    2و    1عن السداد بين درجتي مخاطر االئتمان    التعثرفي مخاطر    على سبيل المثال ، يكون الفرق  .كبير
 . 5و  4درجات مخاطر االئتمان 

  
للمؤشرات األخرى الحتماالت التعثر في الدفع، مع أخذ السبب الرئيسي ألي مصاعب مالية   عميلتستمر المجموعة في تقييم ال

 (، أو لفترة أطول. 19  – باالعتبار، وما إذا كان من المرجح أن يكون هذا السبب مؤقتاً  نتيجة لجائحة كورونا )كوفيد 
 

ال بت سنخالل  المجموعة  قامت  المركزي،  البحرين  لتعليمات مصرف  المؤهلين/المتضررين،  ة، ووفقاً  العمالء  أقساط تمويل  أجيل 
أمور التدفقات   لمعالجة  عميلالعلى    للتخفيض  كسيولة قصيرة األجل  على نطاق السوق  . تعتبر هذه التأجيالتاً شهر  عشر  إثنيلفترة  

الدفع هذه لن تؤدي تلقائياً لزيادة   فتراتالنقدية، وليست بالضرورة مؤشراً على تدهور مخاطر االئتمان. تعتقد المجموعة أن تمديد  
مخاطر االئتمان بصورة جوهرية، وترحيل المرحلة ألغراض احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، حيث أن الغرض من تقديمها  

( على استئناف المدفوعات المنتظمة. في هذه المرحلة، ال  19  –المقترضين المتضررين من جائحة كورونا )كوفيد    هو مساعدة
، والتغيير في مخاطر االئتمان  عمالءيوجد معلومات كافية تمكن المجموعة من التفريق بشكل فردي بين قيود السيولة قصيرة األجل لل 

موعة بإجراء تقييمات على أساس المخاطر على المحفظة المتأثرة لتحديد مجموعة من ومع ذلك ، فقد قامت المج  لمدى الحياة.
اإلدارة على مخرجات النموذج إذا كانت متسقة مع   تغطياتالنتائج المحتملة لعملية تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تطبيق  

 هدف تحديد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. 
 

 المعاد التفاوض بشأنها  الماليةالموجودات 

يجوز تعديل الشروط التعاقدية للتمويل لعدد من األسباب، منها تغير ظروف السوق، وعوامل أخرى ليست ذات صلة بالتدهور  
ذا ، فإن تحديد ما إاألصل المالي، والذي ال ينتج عنه إلغاء احتساب    األصلاالئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. عند تعديل شروط  

احتماالت حدوث التعثر عن السداد المتبقية لمدى   قد زادت بصورة جوهرية يعكس المقارنة بين  لألصلكانت المخاطر االئتمانية  
الحياة كما في تاريخ بيان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة، واحتماالت حدوث التعثر عن السداد المتبقية لمدى الحياة بناء  

 .االحتساب المبدئي والشروط التعاقدية األصلية على المعلومات عند 

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول القروض مع العمالء الذين يمرون بمصاعب مالية لزيادة فرص التحصيل والحد من مخاطر  
بمراجعة   اإلدارة  تقوم  التمويل.  لتقديم  الجديدة   الشروط  اتفاقية  وتوثيق  السداد  ترتيبات  تمديد  هذا  يشمل  وقد  السداد.  في  التعثر 

 شأنها باستمرار للتأكد من استيفاء جميع المعايير، وضمان أن الدفعات المستقبلية من المرجح أن تحدث.   التسهيالت المعاد التفاوض ب
 

. الحسابات المتعثرة أو 2الحسابات المنتجة قبل إعادة الهيكلة ولكن تم هيكلتها نتيجة الصعوبات المالية يتم تصنيفها ضمن المرحلة  
كمتعثرة )قبل إعادة الهيكلة(، فإنه يتم تصنيف هذه الحسابات المعاد هيكلتها ضمن المرحلة التي تستوفي أي من المعايير لتصنيفها  

3. 
 

لمصرف البحرين المركزي ال يؤدي    19  -   كوفيد بـ  المتعلقة  ةالميسر  األجراءات السداد بسبب    تأجيل  فترةتعتقد المجموعة أن تمديد  
 وترحيل المرحلة ألغراض حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.  األئتمان مخاطر لزيادةتلقائيًا 
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 االنتقال العكسي 
التدريج المالي رقم  ب  الموجود   نموذج  المحاسبة  تنتقل من مقياس   30معيار  للتعرضات ان  هو ذو طبيعة متناظرة، بحيث يمكن 

(.  1(، إلى مقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً )المرحلة  3و2الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة )المرحلة  
ما توقفت مؤشرات الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. وبمجرد توقف ومع ذلك، فإن الحركة بين المراحل ليست فورية متى  

، والتي ال يمكن أن تكون تلقائية أو فورية. بعض  2أو المرحلة    1هذه المؤشرات، يجب معايرة الحركة العكسية إلى المرحلة  
داد، يتم اخذها باالعتبار لترحيل العمالء  ، ومؤشرات الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وسجل الس تسكينالالمعايير، مثل فترة  

 .    1أو المرحلة  2من المرحلة 
 

 عامل تحويل االئتمان م
السداد إن   في  للتعثر  التعرض  قيمة  ذلك  باالعتبار  يأخذ   تقييم  في  بما  التقييم،  تاريخ  بعد  التعرض  في  متوقعة  تغييرات غير  أي 

 خالل تطبيق معامل تحويل االئتمان. يتم تقدير قيمة التعرض للتعثر في السداد السحوبات المتوقعة من التسهيالت الملتزم بها من  
 باستخدام التعرض القائم المعدل بمعامل تحويل االئتمان مضروباً في الجزء غير المسحوب من التسهيالت. 

زائداً الربح مطروحاً منه المبالغ المدفوعة مقدماً المتوقعة. الجزء غير المسحوب يشير إلى   األساسييحتسب التعرض القائم كالمبلغ  
السلوكي على فترة   التسهيالت هو متوسط االستخدام  الجزء غير المستغل من حد االئتمان. عامل تحويل االئتمان المطبق على 

  يهما أعلى.أالمال، الخمس سنوات الماضية، أو عامل تحويل االئتمان المستخدم لرأس 

 عامل تحويل االئتمان التنظيمي، حسب تعريف مصرف البحرين المركزي. م البنكيطبق 
 
 المتوقعة  يةخسائر االئتمانال

المستخدمة   الغير مؤكدة  االقتصادية  الظروف المجموعة تحديث المدخالت والفرضيات  الناجمة عن جائحة كورونا، تطلبت من 
المتوقعة كما في   االئتمانية  الخسائر  إلى مجموعة من 2021  ديسمبر  31لتحديد  استناداً  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تقدير  تم   .

التقلبات  الظروف االقتصادية المتوقعة كما في ذلك التاريخ، ونظرأ لتطور   الوضع بسرعة، فقد أخذت المجموعة باالعتبار أثر 
الشديدة في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية، عند تحديد مدى خطورة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة.  
 

موذج، والترابط بين هذه المدخالت، ويسلط الضوء على يلخص الجدول التالي االحكام والفرضيات الرئيسية المتعلقة بمدخالت الن
 التغييرات الجوهرية خالل السنة الحالية:

 

 التغير في التقديرات المدخالت الرئيسية للنموذج

احتمال التعثر في السداد عند وقت محدد من الزمن والمحدث باستخدام أحدث  احتمالية حدوث التعثر في السداد
باستخدام   المتوفرة  الكلي  لالقتصاد   الناتج   جماليإلالتاريخي    الترابطتوقعات 

  إجمالي   من  الوطنية  المدخرات  ونسبة  البطالة،  ومعدل  ،سعر النفطو  المحلي،
 .اتوالخدم  السلع صادرات  وحجم والتضخم، المحلي، الناتج

   10، محسنة 25، مجهدة 65ترجيحات االحتماالت بأساس  نتائج ترجيحات االحتماالت  

 تلك   مع%  65  بنسبة  الخسارة بسبب التعثر في السداد غير المضمونة  تتوافق الخسارة في حالة التعثر في السداد
  بسنة   مقارنتها  عند %  10  بنسبة  زيادتها تم  والتي،  2020  سنة  في  المستخدمة
2019. 
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كورونا           جائحة  بسبب  بشدة  تتأثر  أن  المتوقع  من  التي  و  محددة  قطاعات  المتعلقة  التمويل  مخاطر  بتشديد  المجموعة  قامت  كما 
  . في سيناريوهات ترجحيات األحتمال  احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة( و قد تم أخذها بعين االعتبار بالنسبة عند  19  –)كوفيد  

. تواصل المالية  التقارير  إعداد   تاريخيعكس وضع حساباتهم في    ،ومع ذلك، فإن مراحل هذه التعرضات الواردة في الجداول أدناه 
 –تغييرات سلبية بسبب جائحة كورونا )كوفيد    المجموعة التقييم الفردي لمخاطر الشركات الهامة لتوفير الحماية الكافية ضد أي

19.) 

االئتمان والخسائر   تؤثر على مخاطر  التي  الرئيسية  االقتصادية  العوامل  تاريخي، وتحديد  تحليل  بإجراء  المجموعة سابقاً  قامت 
ثرها المرتبط باحتمالية حدوث  االئتمانية المتوقعة لكل محفظة، مع أخذ رأي أهل الخبرة في هذه العملية. هذه العوامل االقتصادية وأ

( السداد  في  )Probability of Default “PDالتعثر  السداد  في  التعثر  حالة  في  والخسارة   )”Loss Given Default 
“LGD وقيمة التعرض للتعثر في السداد ،)”(Exposure at Default “EAD”)  .يختلف لكل أداة مالية 

تحديد أي من متغيرات المعلومات التطلعية ذات صلة بمحافظ التمويل المعينة، ولتحديد حساسية العوامل للحركات ل  األحكام   اتخاذ   يتم
في هذه المتغيرات التطلعية. كما هو الحال مع أي تقديرات اقتصادية، تخضع التوقعات واحتماالت الحدوث لدرجات عالية من عدم  

 علية قد تختلف بصورة جوهرية عن هذه التوقعات.   اليقين الضمني، وبالتالي فإن النتائج الف

أي تغييرات تتم على الخسائر االئتمانية المتوقعة لتحديد األثر الكلي لجائحة كورونا تخضع لمستويات عالية من عدم اليقينية، كون 
والفرضيات ضمن نطاق تأثير    حكاماألالمعلومات التطلعية المتوفرة حالياً والتي تستند عليها هذه التغييرات هي محدودة. تم اتخاذ  

جائحة الكورونا، وتعكس التجربة التاريخية والعوامل األخرى ذات الصلة ، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها  
وآثار إجراءات    معقولة في ظل هذه الظروف. فيما يتعلق بـجائحة الكورونا، تشمل القرارات التقديرية والفرضيات مدى ومدة الوباء،

بذلك على   المرتبط  التأثير  إلى جانب  القطاعات،  الشركات والمستهلكين في مختلف  الحكومات والسلطات األخرى، واستجابات 
االقتصاد العالمي. وفقا لذلك، فإن تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة غير مؤكدة بطبيعتها، ونتيجة لذلك، قد تختلف  

 لية عن هذه التقديرات.  النتائج الفع
 
 هي كالتالي:   ية ئتمانمخاطر االلالخاضعة ل اإليداعات لدى المؤسسات الماليةاالئتمان لألرصدة لدى البنوك و ةجود ن أ( إ
 
 2021 
 المجموع   المرحلة الثالثة:   المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 230,380  -  -  230,380 (4إلى  1)درجة جيدة 
 97,880  -  -  97,880 (7إلى  5مرضية )درجة 

 (87)  -  -  (87) مخصص الخسائر االئتمانية  

 328,173  -  -  328,173 

 
 2020 
 المجموع   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 211,392  -  -  211,392 (4إلى  1)درجة جيدة 
 7,922  -  -  7,922 (7إلى  5مرضية )درجة 

 (217)  -  -  (217) مخصص الخسائر االئتمانية  

 219,097  -  -  219,097 
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ت التمويلية وعقود الضمان المالي، تمثل  لتزاماائتمان الموجودات المالية. بالنسبة لال  جودةب( يحدد الجدول التالي معلومات حول  
 المبالغ في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة.

 
   صكوك الشركات (1
 
 2021 
 المجموع   المرحلة الثالثة:   المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 10,759  -  -  10,759 (4إلى  1جيدة )درجة 
 15,540      15,540 (7إلى  5مرضية )درجة 

 (14)  -  -  (14) مخصص الخسائر االئتمانية  
        

 26,285  -  -  26,285 

 
 2020 
 المجموع   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 16,426  -  -  16,426 (4إلى  1جيدة )درجة 
 (31)  -  -  (31) مخصص الخسائر االئتمانية  

        

 16,395  -  -  16,395 

 

 اإليجار  تمويالتموجودات ذمم مستحقة من و التمويالتموجودات  (2
 

 2021 
 المجموع   المرحلة الثالثة:   المرحلة الثانية:   األولى:المرحلة  
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
  ليست –الحياة   إلثني عشر شهراً  

 منخفضة القيمة 
  –الحياة  

 القيمة  منخفضة
  

 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 1,261,258  -  37,622  1,223,636 (4إلى  1جيدة )درجة 
 115,395  -  38,123  77,272 (7إلى  5مرضية )درجة 
 21,988  21,988  -  - (10إلى  8متعثرة )درجة 

        مخصص الخسائر االئتمانية 
 (35,764)  (13,457)  (7,279)  (15,028) وانخفاض القيمة

        

 1,285,880  68,466  8,531  1,362,877 
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 إدارة مخاطر )يتبع( 31
 

 مخاطر االئتمان )يتبع(  31.2
 

 وذمم مستحقة من موجودات تمويالت اإليجار )يتبع(  التمويالت(       موجودات 2
 

 2020 
 المجموع   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
ليست   –الحياة   إلثني عشر شهراً  

 منخفضة القيمة 
منخفضة   –الحياة  

 القيمة 
  

 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

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

        مخصص الخسائر االئتمانية 
 (40,031)  (20,643)  (5,849)  (13,539) وانخفاض القيمة

        

 1,189,835  55,124  38,853  1,283,812 

 
 ألف دينار بحريني(.  42,209: 2020دينار بحريني )  ألف 41,799، بلغ الربح المعلق 2021ديسمبر  31في  كما

 

 مالية تحت موجودات أخرى  عقود (3
 

 2021 
 المجموع   المرحلة الثالثة:   المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 1,243  -  138  1,105 (4إلى  1جيدة )درجة 
 20  -  -  20 (7إلى  5مرضية )درجة 
 8,113  8,113  -  - (10إلى  8متعثرة )درجة 

 (5,627)  (5,606)  (1)  (20) مخصص الخسائر االئتمانية  
        

 1,105  137  2,507  3,749 

 
 2020 
 المجموع   الثالثة:المرحلة   المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 دينار ألف   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

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

 (3,764)  (3,602)  (145)  (17) مخصص الخسائر االئتمانية  
        

 1,789  340  4,305  6,434 
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 التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية  (4
 

 2021 
 المجموع   المرحلة الثالثة:   المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة -الحياة   ليست  -الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 169,064  -  1  169,063 (4إلى  1جيدة )درجة 
 16,856  -  1,946  14,910 (7إلى  5مرضية )درجة 

 2,693  2,693  -  - (10إلى  8)درجة متعثرة 
 (622)  (279)  (52)  (291) مخصص الخسائر االئتمانية  

        

 183,682  1,895  2,414  187,991 

 
 2020 
 المجموع   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
   الخسائر   الخسائر   الخسائر  
   االئتمانية   االئتمانية   االئتمانية  
   المتوقعة لمدى   المتوقعة لمدى   المتوقعة  
   منخفضة  –الحياة   ليست  –الحياة   إلثني عشر شهراً  
   القيمة   منخفضة القيمة    
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

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

 (783)  (293)  (41)  (449) مخصص الخسائر االئتمانية  
        

 100,526  5,381  2,078  107,985 

 

 
 :التمويلية الموجودات أعمار تحليل

 
 2021 
 المجموع   المرحلة الثالثة:   المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 1,337,754  1,938  73,462  1,262,354 متداول
 36,878  -  542  36,336 يومأ 30 من أقل
30 -90  ً  5,333  111  1,879  3,343 يوما
ً  90 من أكثر  28,052  28,052  -  - يوما

        

 1,302,033  75,883  30,101  1,408,017 
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 إدارة مخاطر )يتبع( 31
 

 مخاطر االئتمان )يتبع(  31.2
 

 التزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية )يتبع(  (91
 
 2020 
 المجموع   المرحلة الثالثة:  المرحلة الثانية:   المرحلة األولى: 
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  
        

 1,251,610  31,029  59,306  1,161,275 متداول
 22,784  43  546  22,195 يومأ 30 من أقل
30 -90  ً  23,325  9  1,606  21,710 يوما
ً  90 من أكثر  36,322  36,322  -  - يوما

        

 1,205,180  61,458  67,403  1,334,041 

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

لعمالء المفصح عنها في ل  التزاماتباإلضافة إلى    بيان المركز المالي الموحد الشريعة اإلسالمية، هي محددة بالمبالغ المدرجة في  
 الرأسمالية.   لتزامات، باستثناء اال29ايضا  رقم 

 
ألف دينار بحريني(. إن   46,896:  2020ألف دينار بحريني )  41,889تم خالل السنة إعادة تفاوض تسهيالت تمويلية بإجمالي  

 معظم التسهيالت المعاد التفاوض بشأنها هي منتجة ومضمونة بالكامل. 
 

 شطب سياسة ال
إنخفاض في القيمة( بعد التأكد من أن هذه لخسائر  )بعد خصم أي مخصصات    أوراق ماليةبشطب أي موجودات أو    المجموعةتقوم  

لمعلومات متوفرة كحدوث اغير قابلة للتحصيل. يتم التوصل إلى هذا القرار بعد األخذ في اإلعتبار    ماليةالوراق  األالموجودات أو  
لتزاماته، أو أن المبالغ المحصلة من الضمان غير  اتغيرات جوهرية للوضع المالي للطرف اآلخر تؤدي إلى عدم مقدرته على دفع 

:  2020ألف دينار بحريني )  11,961بشطب تسهيالت مالية بمبلغ    جموعةمال  تكافية لسداد كامل مبلغ اإللتزام. خالل السنة، قام
 . القيمة بالكامل  انخفاض  مخصص  لهاكانت ( والتي ألف دينار بحريني 3,239

 
 الضمانات المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى 

يكون الضمان بالدينار    نالبحرين المركزي. يمكن أتقبل المجموعة أنواع الضمانات التالية، حسب تعريف كتيب إرشادات مصرف  
 .  سياسة مخاطر االئتمانتنفيذ قيمة الضمان طبقاً ل يتم العمالت األجنبية األخرى، وفي مثل هذه الحاالت، بالبحريني أو 

 والودائع الهامش النقدي •

 مصنفة وغير مصنفة  –الصكوك طويلة األجل  •

 المؤشر الرئيسياألسهم المدرجة وغير المدرجة في  •

 اديق االستثمارية صنال يالوحدات ف •

 الموجودات الملموسة األخرى، بما في ذلك العقارات •
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 مخاطر االئتمان )يتبع(  31.2
 

التالي  بضمانات    المجموعةحتفظ  ت الجدول  االئتمانية.  تعرضاتها  بعض  مقابل  أخرى  ائتمانية  الرئيسية  وتعزيزات  األنواع  يبين 
 حتفظ بها مقابل أنواع مختلفة من الموجودات المالية.للضمانات المُ 

 

 2020  2021  النوع الرئيسي   
 ألف دينار  ألف دينار   للضمان  

 بحريني  بحريني   المحتفظ به نوع التعرض االئتماني 
      

 864,158  986,300  نقد، وممتلكات،  موجودات تمويالت للشركات 
       وصكوك ،وأسهم 
      

 624,657  785,478  نقد، وممتلكات،  موجودات تمويالت لعمالء التجزئة
     واسهم، وصكوك  
      

 
 

 معدل التمويل إلى القيمة
يحتسب معدل التمويل إلى القيمة كنسبة من إجمالي مبلغ التمويل، أو المبلغ المخصص اللتزامات التمويل، إلى قيمة الضمان. إن 

 الضمانات.  لتحصيل وبيعتقييم الضمان يستثني أي تسويات 
 

 2021  2020 
 ألف دينار   ألف دينار  

 بحريني   بحريني  

    

 605,305  615,849 %50أقل من 

51-70% 165,835  161,212 

71-90% 217,989  205,527 

91-100% 114,812  96,049 

 262,476  289,361 % 100أكثر من 

    

 1,403,846  1,330,569 

 

 
 العوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية 

، أو عميل مدينتنشأ مخاطر االئتمان من جميع المعامالت التي تؤدي لمطالبات فعلية او طارئة أو محتملة مقابل أي طرف آخر، أو  
 واألكبر التي يواجهها أي بنك تمويل.)والتي يشار لها جماعياً "باألطراف المقابلة"(. هذه هي المخاطر األكثر شيوعاً 

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

 تأخر الوفاء بالتزام السداد •

 خسارة جزئية للتعرض االئتماني •

 للتعرض االئتماني  الخسارة الكاملة •
 

 األنواع المختلفة لمخاطر االئتمان  تعرف كما يلي: 

 مخاطر التعثر  •

 مخاطر البلد •

 مخاطر السداد •

 االستبدال مخاطر تكلفة  •

 ركز ممخاطر الت •

 المخاطر المتبقية )مثل المخاطر القانونية، ومخاطر التوثيق، ومخاطر السيولة(  •
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 إدارة مخاطر )يتبع( 31
 

 مخاطر االئتمان )يتبع(  31.2
 

حددت المجموعة ووثقت العوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية لكل محفظة من محافظ األدوات المالية، باستخدام  
االئتمانية.   والخسائر  االئتمان  ومخاطر  الكلي  االقتصاد  متغيرات  بين  العالقات  قدرت  التاريخية،  للمعلومات  تتضمن تحليل 

السّكان، ونمو إجمالي    عدد ستخدمة المؤشرات الرئيسية للبحرين، مثل أسعار النفط، وصافي التمويل، والسيناريوهات االقتصادية الم
 الناتج المحلي، والمصروفات الحكومية. 

 
 المخاطر القانونية والمطالبات   31.3

التي تؤثر على   سلبية   أحكام  أو  للتنفيذ   قابلة  غير  عقود المخاطر القانونية هي المخاطر المحتملة الناتجة عن إجراءات قانونية أو  
المخاطر  لتحديد  المناسبة  الكافية واتخاذ اإلجراءات  الوقائية  الرقابة  بتطوير  المجموعة  قامت  لقد  للمجموعة.  التشغيلية  العمليات 

 القانونية وتعتقد بأن الخسائر قد تكون ضئيلة.    
 

ألف دينار    3,203والتي لم يبت فيها بعد  ، بلغت قيمة القضايا القانونية المرفوعة ضد المجموعة  2021ديسمبر    31كمـا في  
المقدرة ألف    2,379:  2020بحريني ) المطلوبات  فإن مجموع  للمجموعة،  القانوني  المستشار  إفادة  بناًء على  دينار بحريني(. 

يضاً برفع الناتجة من هذه القضايا القانونية ليس لها تأثير جوهري على المركز المالي الموحد للمجموعة حيث قامت المجموعة أ
 .قضايا ضد هذه األطراف

 
  إدارة المخاطر التشغيلية 31.4

استجابة لتفشي جائحة كورونا، كانت هناك تغييرات مختلفة على نموذج العمل، والتواصل مع العمالء، واكتساب العمالء وتنفيذ 
العقود، وتنفيذ المعامالت مع وبالنيابة عن العمالء. عززت إدارة المجموعة مراقبتها لتحديد أحداث المخاطر الناتجة من الوضع 

ة إدارة األعمال. قامت إدارة المخاطر التشغيلية بتعزيز عمليات الرقابة لتحديد المخاطر التشغيلية في  الحالي، والتغيرات في طريق
 أسلوب العمل المعدل.  

 موقع  منمثل العمل    المطبقة  تدابيرالجراءات واإل  ذلك  في  بماخطة مواصلة األعمال بدقة خالل السنة،  قامت المجموعة باختبار  
 بشكل مرِض.      بالعملهذه اإلجراءات  استمرت خطة مواصلة األعمال ومن المنزل. 

 
 ، لم يكن لدى المجموعة أي مشاكل جوهرية تتعلق بالمخاطر التشغيلية. 2021مبر ديس  31كما في 

 
 التمركز 32

عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملين في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة بنفس األقليم الجغرافي، أو   التمركزيظهـر  
عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة ظهور تغيرات اقتصادية أو  

للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع  رمسياسية أو أي حاالت أخرى. يعطى الت كز مؤشراً 
لتفادي ت المالية  أنشطتها  تنويع  بإدارة مخاطر االئتمان من خالل  المجموعة  تقوم  أو على منطقة جغرافية معينة.  ركز ماألعمال 

 معينة. المخاطر غير المرغوبة مع العمالء في مناطق أو قطاعات أعمال 
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 )يتبع(  التمركز 32
 

 فيما يلي توزيع الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي: 
 

 2021  2020 

 

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  

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

        

        اإلقليم الجغرافي 

        مجلس دول 

 101,105 1,720,695 2,104,951  178,700 2,092,615 2,524,872 التعاون الخليجي

 6,920 82,175 30,578  9,129 154,736 17,423 العالم العربي 

 - 105,984 31,482  45 81,350 31,101 أوروبا 

 743 44,059 12,194  739 31,514 10,453 أسيا

 - 3,449 61,608  - 6,980 82,420 أمريكا الشمالية 

 - 23,824 20,540  - 20,617 18,302 أخرى 
        

 2,684,571 2,387,812 188,613  2,261,353 1,980,186 108,768 

 

 2021  2020 

 

 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  
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 

        القطاع الصناعي

 1,015 165,716 513,933  17,603 136,382 620,052 حكومة وقطاع عام 

        بنوك ومؤسسات 

 18,510 663,899 535,514  14,018 689,120 719,341 مالية
 20,257 157,207 360,618  42,395 165,382 350,537 عقاري 

 53,487 282,882 268,417  102,159 320,734 296,316 تجاري وصناعي 
 7,501 570,893 506,080  6,752 718,962 629,780 أفراد
 7,998 139,589 76,791  5,686 357,232 68,545 أخرى 

        

 2,684,571 2,387,812 188,613  2,261,353 1,980,186 108,768 

 
 

 مخاطر السوق  33

المالية وأسعار صرف العمالت األجنبية التي قد تؤثر   العقود تنتج مخاطر السوق عن التقلبات في معدالت العوائد العالمية على  
بصورة غير مباشرة على قيمة موجودات المجموعة وأسعار األسهم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لقيمة المخاطر التي قد يتم  

قبل لجنة  قبولها.   الخاصة المطلوبات  الموجودات وطر وكذلك لجنة  االتدقيق والمخويتم مراقبة مخاطر السوق بشكل منتظم من 
 .مجموعةبال
 

 مخاطر أسعار األسهم  33.1

تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغيرات في أسعار األسهم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لتعرضات استثمارات البنك. يتم مراقبة  
 مخاطر السوق باستمرار من قبل لجنة االستثمار وإدارة المخاطر للمجموعة. 
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 مخاطر أسعار األسهم )يتبع( 33.1
 

إن التأثير على الدخل )نتيجة للتغيرات في القيم العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المدرجة بالقيمة العادلة من 
لتغيرات المحتملة الممكنة  لمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية( هي فقط نتيجة  تث واالس  الربح أو الخسارةخالل  

 في أسعار األسهم، وهي على النحو التالي: 
 
 2021 

 % 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  

     

 - (412)  - 412 مسعرة: 

 
 2020 

 % انخفاض 10  % زيادة10 

التأثير على  
 صافي الربح 

التأثير على حقوق 
 الملكية

التأثير على  
 صافي الربح 

التأثير على 
 حقوق الملكية 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

      

 - (416)  - 416 مسعرة: 

 

 
 مخاطر عائد الربح 33.2

العادلة للموجودات    ة القيم  ى الربحية المستقبلية أو عل  ىتنتج مخاطر عائد الربح من احتمال أن تؤثر التغيرات في معدالت الربح عل
ويتم مراقبة هذه المخاطر بصورة منتظمة من قبل لجنة المخاطر  المالية. وقد وضع المجلس حدود على المخاطر التي يمكن قبولها.  

 . المجموعةلجنة الموجودات والمطلوبات الخاصة بكذلك و
 

تقلبات في المستويات السائدة لمعدالت الربح على مركزها  الالتعرضات لتأثيرات العديد من المخاطر المرتبطة ب  المجموعةتدير  
 المالي وتدفقاتها النقدية.

 
من  كالً  على  تؤثر  والتي  الربح،  عائد  معدالت  في  ومستمرة  فورية  ممكنة  محتملة  لتغيرات  نتيجة  فقط  الدخل  على  التأثير  إن 

وبات ذات معدالت فائدة عائمة والموجودات والمطلوبات ذات معدالت فائدة ثابتة بتواريخ استحقاق أقل من سنة الموجودات والمطل
 واحدة هي كالتالي:  

 

 2021 

 

 التغير في 
 المعدل   

 التأثير على
 صافي الربح  

 في  التغير 
 المعدل  

 التأثير على 
 صافي الربح  

 

% 
 

 ألف 
 دينار بحريني 

% 
 

 ألف 
 بحريني دينار 

     

 (560) (0.10) 560 0.10 دينار بحريني

 (466) (0.10) 466 0.10 دوالر أمريكي 
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 مخاطر عائد الربح )يتبع(  33.2
 
 2020 

 

 التغير في
 المعدل  

 التأثير على
 صافي الربح   

 فيالتغير 
 المعدل 

 التأثير على 
 صافي الربح   

 

 % 
 

 ألف 
 دينار بحريني 

 % 
 

 ألف 
 دينار بحريني 

     

 (447) (0.10) 447 0.10 دينار بحريني

 242 (0.10) 242 0.10 دوالر أمريكي 
 

 
 الربح  إصالح مؤشر معدل

لبنوك أخرى على  تسهيالت التمويل    تقديم البنوك  بإمكانها  إذا ما كانت    تقدير على أساسه    ويتم   مقياسيمعدل  هو    LIBORمعدل  
معدل   نشر  تم  مضمون.  غير  سنة    LIBORأساس  بعد  مختلفة.  استحقاقات  ولسبع  مختلفة،  عمالت  يكون 2021لخمس  لن   ،

ً  LIBORنشر معدل في  المشاركة .  LIBORالسلوك المالي، وهي الجهة المنظمة لمعدل لهيئة من قبل البنوك، وذلك وفقاً  إلزاميا
من قبل الجهات  سيتم مراقبتها    والتيلعمالت مختلفة  يكون معدالً خالياً من المخاطر    الذي، وجديدة  معايير بدالً من ذلك، سيتم نشر  

بناء على معدل   المجموعة عقود ذات معدالت ربح متغيرة  تملك  المعنية.  المحتملالم  قيمت.  LIBORالتنظيمية   جموعة األثر 
 المجموعة   ستتبع  ذلك،  على  عالوة.  المتطلبات  مع  للتعامل  التحتية  بنيتها  تحديث  طور   في  وهي  والعمليات،  األنظمة  علىلالنتقال  
والسوق   تقات، االتفاقية الرئيسية للجمعية الدولية للمبادالت والمشو  المركزي،   والمصرف  البديل،  المرجعي  المعدل  لجنة  توصية

العتماد االتفاقيات الجديدة الستحقاق معدل الربح للتعرضات الجديدة و / أو العقود القديمة، بما    ،  IIFMالمالية اإلسالمية الدولية  
تعمل المجموعة حالياً على نقل العقود القديمة، وفقاً لتسويات إيقاف الهامش الموصى بها، للحفاظ على   .السوق  ممارسةيتماشى مع  

 التكافؤ االقتصادي ووفقاً للغة االحتياطية و / أو البروتوكول، حسب االقتضاء.   
 

    من المخاطر لمحفظة التمويل الخاصة بها.   خاليالإلى المعدل 
 

 مخاطر العملة 33.3

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. لقد قام مجلس اإلدارة 
ي للتأكد من بقائها ضمن الحدود الموضوعة من قبل  سنو بوضع حدود على المراكز حسب العملة، ويتم مراقبة المراكز على أساس  

 مطلوبات.الو موجودات المخاطر ولجنة اللجنة 
 

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

   .2020و 2021ديسمبر   31في 
 

 : ديسمبر ألدواتها المالية كانت كما يلي  31كما في عمالت األجنبية تعرضات بالتعرضات المجموعة للصافي 
 

 2021  2020 
 طويلة  طويلة  
 )قصيرة(  )قصيرة( 
 بآالف الدنانير   بآالف الدنانير  
 البحرينية   البحرينية  
    

 4,051  (33) جنيه إسترليني 
 109  - كيني يلينغ ش

 (10,496)  (36,175) يورو 
 8,773  10,676 جزائري  دينار
 (3,445)  199 أخرى 

 

 
% في أسعار صرف العمالت األجنبية، عدا  10السيناريوهات المعيارية التي أخذت باالعتبار تشمل زيادة أو انخفاض بمعدل  

للزيادة أو االنخفاض في  تحليل لحساسية المجموعة  اآلتي يمثل عمالت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالدوالر األمريكي. 
 تة(: أسعار صرف العمالت األجنبية ) بافتراض بقاء جميع المتغيرات األخرى، وعلى وجه الخصوص معدالت الربح، تبقى ثاب
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 مخاطر العملة )يتبع( 33.3

 على   األثر
 الملكية  حقوق

2020 

 

  على األثر
 الربح 
2020 

 

 في  التغير
  صرف سعر

 العملة 

 

  حقوق  على األثر
 الملكية 
2021 

 

  على األثر
 الربح 
2021 

 

  في التغير
 سعر

  صرف
 العملة 

 

  دينار ألف
 بحريني 

  دينار ألف 
 %   بحريني 

  دينار ألف 
  بحريني 

  دينار ألف
 %  بحريني 

 

 إسترليني  جنيه 10  (3)  -  10  405  -

 كيني  يلينغش 10  -  -  10  11  -

 يورو  10  (3,618)  -  10  (1,050)  -

 جزائري دينار 10  -  1,068  10  -  877

 أخرى 10  20  -  10  (345)  -

 المجموع    (3,601)  1,068    (979)  877

            

 

 
 مخاطر السيولة 34

استحقاقها. مخاطر  مخاطر السيولـة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتها عندما يحين موعد  
السيولة قد تكون بسبب إختالل السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد يؤثر على بعض مصادر التمويل. وللحد من هذه المخاطر،  
النقد وما في حكمه  السيولة في االعتبار واإلبقاء على رصيد  الموجودات مع أخذ  التمويل وإدارة  بتنويع مصادر  قامت اإلدارة 

الية الجاهزة للتداول في السوق. يتم مراقبة مراكز السيولة بصورة مستمرة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات  واألوراق الم
 .الخاصة بالمجموعة للمجموعة ولجنة المخاطر

حسب متطلبات كتيب اإلرشادات الصادر عن مصرف البحرين    مستقرمعدل تغطية السيولة، وصافي معدل التمويل ال  البنكاحتسب  
%، والمتوسط البسيط لمعدالت  322.93، بلغ معدل تغطية السيولة على مستوى المجموعة  2021ديسمبر    31كزي. كما في  المر

، بلغ صافي معدل التمويل 2021ديسمبر    31كما في    %.343.93ة األشهر األخيرة يبلغ  ثالثلل تغطية السيولة اليومية الموحدة  
     %.117.75 مستقرال

.  في مملكة البحرين  القطاع المصرفي   على  البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجهة آثار جائحة كوروناأعلن مصرف  
.  التنظيمية   بالمتطلبات  االلتزام  على  البنوك  لمساعدة  باإلضافة  االقتصاد،  فيخفيف متطلبات السيولة  ت ل  تهدفهذه اإلجراءات    كانتو

 : يلي  ما علىهذه اإلجراءات  اشتملت ولقد 

 %. 3% إلى 5تخفيض نسبة االحتياطي النقدي من  •

 %80% إلى 100تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من  •
 

وموجودات  بيان االستحقاق للصكوك السيادية وصكوك الشركات، واإليداعات لدى ومن المؤسسات المالية، وموجودات التمويالت،  
اإليجارات التمويلية، وتمويل المرابحة ألجل تم عرضها باستخدام سنة االستحقاق التعاقدية. بالنسبة لألرصدة األخرى، فإن بيان 

 االستحقاق يستند على التدفقات النقدية المتوقعة/ ملف سداد الموجودات والمطلوبات ذات العالقة.

اجتماعاتها بشكل أكثر تكراراً من   والخصوم  األصولومتطلبات التمويل. تعقد لجنة    شددت إدارة المجموعة في مراقبتها للسيولة
أجل إجراء تقييم أكثر دقة لمتطلبات التمويل، بهدف استكشاف خطوط التمويل المتاحة، وتقليص خطوط التمويل الحالية متى ما كان 

 األمر ضرورياً، للحفاظ على سيولة كافية وبتكلفة تمويل معقولة.

آثار هذا   كما للمجموعة قوياً، وبوضع جيد الستيعاب وإدارة  السيولة والتمويل  المالية، ال يزال وضع  التقارير  في تاريخ إعداد 
في إيضا     2021ديسمبر    31االضطراب. تم اإلفصا  عن مزيد من المعلومات حول السيولة التنظيمية ونسب رأس المال كما في  

        .الموحدةمن البيانات المالية  43
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 2021 

 

 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 

      مصرف رصدة لدى البنوك والوأنقد 

 309,149 - - - 309,149 المركزي 

 133,860 - - 4,671 129,189  إيداعات لدى مؤسسات مالية
 613,403 236,480 294,905 66,725 15,293 صكوك سيادية

 26,285 3,149 12,574 1,875 8,687 صكوك الشركات 
 806,968 91,108 372,765 170,283 172,812 موجودات تمويالت 

 555,909 372,841 129,023 47,209 6,836 إيجارات تمويلية موجودات 

      استثمارات محتفظ بها لغرض غير 

 91,591 91,591 - - - المتاجرة 
 57,961 57,961 - - - استثمارات عقارية

 2,943 2,943 - - - عقارات قيد التطوير
 14,533 14,533 - - - استثمار في شركات زميلة

 45,998 35,183 535 135 10,145 موجودات أخرى 
 25,971 25,971 - - - الشهرة 

      
 652,111 290,898 809,802 931,760 2,684,571 

      

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

      االستثمار 

 126,891 - 402 56,726 69,763 إيداعات من مؤسسات مالية
 482,739 - - - 482,739 حسابات جارية للعمالء

 100,216 15,247 2,211 27,518 55,240 ألجل  ةتمويل مرابح
 53,789 28,813 - - 24,976 مطلوبات أخرى 

 1,624,177 6,192 101,411 538,919 977,655 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 
      
 1,610,373 623,163 104,024 50,252 2,387,812 
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 2020 

 

 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 

 بحريني دينار 

      

      الموجودات

      مصرف رصدة لدى البنوك والوأنقد 

 288,266 - - - 288,266 المركزي 
 37,965 - - 5,295 32,670 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 393,108 67,911 268,005 39,157 18,035 صكوك سيادية
 16,395 - 6,136 8,974 1,285 صكوك الشركات 

 814,449 110,845 398,566 185,121 119,917 موجودات تمويالت 
 469,363 254,859 154,565 28,646 31,293 موجودات إيجارات تمويلية 

      استثمارات محتفظ بها لغرض غير 

 98,034 98,034 - - - المتاجرة 
 67,586 67,586 - - - استثمارات عقارية

 2,943 2,943 - - - عقارات قيد التطوير
 12,036 12,036 - - - استثمار في شركات زميلة

 35,237 21,642 1,166 397 12,032 موجودات أخرى 
 25,971 25,971 - - - الشهرة 

      
 503,498 267,590 828,438 661,827 2,261,353 

      

      المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 

      االستثمار 

 116,883 - 302 57,298 59,283 إيداعات من مؤسسات مالية
 363,970 - - - 363,970 حسابات جارية للعمالء

 221,671 15,247 2,211 66,752 137,461 ألجل  ةتمويل مرابح
 52,282 6,137 4,673 68 41,404 مطلوبات أخرى 

 1,225,380 323 82,272 407,881 734,904 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 
      
 1,337,022 531,999 89,458 21,707 1,980,186 
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 مخاطر السيولة )يتبع( 34
 

    للســـداد غير المخصـــومة كما فيللمجموعة بناًء على االلتزامات التعاقدية يلخص الجدول أدناه بيان اســـتحقاق المطلوبات المالية 
 : 2020 و 2021ديسمبر  31
 

 2021 

 

 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

 127,926 - 419 57,552 69,955 - مالية

 482,739 - - - - 482,739  ية للعمالءرجاحسابات 

 102,961 15,418 3,685 28,136 55,722 - ألجل ةتمويل مرابح

       حساباتحقوق حاملي 

 1,642,443 7,476 109,188 546,893 543,223 435,663 االستثمار 

       والتزامات  ارتباطات

 188,613 81,165 13,113 58,904 35,431 - محتملة

 13,654 - - - - 13,654 مطلوبات مالية أخرى 

       
 932,056 704,331 691,485 126,405 104,059 2,558,336 

 
 

 2020 

 

 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

 118,046 - 327 58,207 59,512 - مالية

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

       حقوق حاملي حسابات

 226,802 15,761 3,733 68,223 139,085 - االستثمار

 1,241,847 428 88,801 416,664 489,823 246,131 ألجل   ةتمويل مرابح

       والتزامات  ارتباطات

 108,768 21,200 18,003 43,948 25,617 - محتملة

 29,318 - - - 16,965 12,353 مطلوبات مالية أخرى 

       
 622,454 731,002 587,042 110,864 37,389 2,088,751 
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 معلومات قطاعات األعمال 35
 

 معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 

 قطاعات أعمال رئيسية:   ثالثةألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى 
 

مبادئ   - الخدمات المصرفية  مع  المتوافقة  األربا   في  المشاركة  االستثمارية  الحسابات  بإدارة  أساساً  الشريعة يقوم 
اإلسالمية، وتقديم العقود التمويلية التي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، ويقدم خدمات مصرفية 
للشركات،   المصرفية  الخدمات  على  القطاع  هذا  يشمل  اإلسالمية.  الشريعة  مع  تتوافق  أخرى 

 الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات. و
 

أساساً بتقديم خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وخدمات المتاجرة يقوم   - الخزينة 
 والخزينة، متضمنة مرابحات السلع قصيرة األجل.  

 
قبل  يقوم   - االستثمارات  من  المملوكة  المحافظ  بإدارة  منتجات  يقوم  و  المجموعة،أساساً  بتقديم  العمالء  بخدمة 

 يق، وتقديم استثمارات بديلة.استثمارية، وإدارة الصناد 
 

 
 . تستند رسوم التحويل على المعدل المجمع، الذي يقارب تكلفة األموال.  بمعدالت داخلية مخصصةتتم المعامالت بين القطاعات 

 
 : ديسمبر 31فيما يلي معلومات قطاعات األعمال للفترة المنتهية في 

 

 2021 

 

 الخدمات
 المصرفية 

 المجموع غير مخصص  اإلستثمارات الخزينة

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

      

 64,244 - (2,399) 11,229 55,414 الدخل   صافي 

      

 21,224 - (4,362) 8,763 16,823 نتيجة القطاع  

      
 2,684,571 3,425 185,799 1,075,488 1,419,859 موجودات القطاع 

      
 2,684,571 297,014 7,617 480,239 1,899,701 المطلوبات والحقوق حسب القطاع 

 

 تم تخصيص الشهرة الناتجة من استحواذ بي إم آي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية. 
 

 2020 

 

 الخدمات
 المصرفية 

 المجموع غير مخصص  اإلستثمارات الخزينة

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

      

 57,420 - (8,967) 10,726 55,661 صافي الدخل  

      

 9,118 - (11,119) 7,764 12,473 نتيجة القطاع  

      
 2,261,353 2,712 192,012 727,651 1,338,978 موجودات القطاع 

      
 2,261,353 281,906 7,469 660,947 1,311,031 المطلوبات والحقوق حسب القطاع 

 

 تم تخصيص الشهرة الناتجة من استحواذ بي إم آي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية. 
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 ( يتبعمعلومات قطاعات األعمال ) 35
 

 معلومات قطاعات األعمال الثانوية 

تعمل المجموعة بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقق كافة إيراداتها التشغيلية، وتتكبد كافة مصروفاتها التشغيلية 
 في دول مجلس التعاون الخليجي.

 
 

 موجودات األمانة 36

ألف دينار بحريني(. هذه الموجودات   158,458:  2020ألف دينار بحريني )  141,004بلغت الصناديق المدارة في نهاية السنة  
بها بصفة األمانة وتقاس   المبدئيةمحتفظ  إدراجها في    بمبالغ االكتتاب  يتم  الموحد وال  المالي  المركز  فإن .  بيان  لذلك،  باإلضافة 

المجموعة ومن خالل الشركات ذات األغراض الخاصة، تعمل كوكيل/أمين نيابة عن بعض العمالء لتسهيل المعامالت وفقاً للشروط 
 .عمالئها عن الصادرةوالتعليمات 

 
 

 هيئة الرقابة الشرعية   37

للبنك من   الشرعية  الرقابة  للشريعة اإلسالمية   سالميينإ  علماء  أربعةتتكون هيئة  العامة  للمبادئ  البنك  امتثال  يقومون بمراجعة 
، وتوجيهات مصرف البحرين المركزي ذات  والفتاوى الخاصة والتعليمات واإلرشادات الصادرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية

بالحوكمة   وااللتزام.العالقة  مراجعتهم    الشرعية  المنتجات وفحص  على  تتضمن  اإلجراءات،  التوثيقواعتماد  وسياسات  وأدلة   ،
، وبالتالي إصدار للتأكد من أن أنشطتها تدار وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالميةوالخدمات والرسوم ذات العالقة المعروضة عليها،  

 البيانات المالية.  اد واعتمتقرير سنوي عن التزام البنك، بعد مراجعة 
 
 

 اإليرادات والمصروفات المخالفة للشريعة اإلسالمية 38

ألف دينار   209:  2020ألف دينار بحريني )  291خالل السنة، استلمت المجموعة إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية بإجمالي  
البنك  و  سيشلإيه إس بي  بحريني(. تتضمن هذه على دخل مكتسب من االستثمارات والتمويالت التقليدية نتيجة استحواذ بي إم أي و

البحريني السعودي، وغرامات مالية محتسبة على عمالء ودخل من أرصدة الحسابات الجارية المحتفظ بها في البنوك المراسلة.  
 . األموال للمساهمات الخيريةوتم تخصيص هذه 

  
 

 الواجبات االجتماعية 39

أدت المجموعة خالل السنة واجباتها االجتماعية وذلك من خالل نفقات صندوق الزكاة والصدقات لألفراد والمؤسسات المستخدمة  
وقدره   مبلغ  المجموعة  دفعت  السنة  خالل  الخيرية.  التبرعات  )  554ألغراض  بحريني  دينار  دينار    920:  2020ألف  ألف 

 ألف دينار بحريني( تم دفعها من مجمع إيرادات مخالفة للشريعة.  745: 2020ألف دينار بحريني ) 271بحريني(، منها  
 
 

 الزكاة  40

تعديل النظام األساسي    تم،  2009نوفمبر    12وفقاً لقرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد بتاريخ  
للبنك إلبالغ المساهمين عن التزاماتهم بدفع الزكاة على صافي الدخل وصافي القيمة. وبالتالي، لم يتم احتساب الزكاة في بيان الدخل 

بلغ لسنة    مجموع  الموحد كمصروف.  المساهمين  قبل  الدفع من  الرقابة   2021الزكاة مستحقة  هيئة  قبل  تحديدها من  تم  والتي 
(، تم احتساب الزكاة 9بموجب معيار المحاسبة المالي رقم )  فلس( للسهم.  2.3: بواقع  2020) فلس  2.6بواقع    مجموعةشرعية للال

ألف    187,369:  2020ألف دينار بحريني )  233.146% من قاعدة الزكاة بمبلغ  2.577  نسبةب  2021  في المستحقة للسنة  
 باستخدام طريقة صافي األموال المستثمرة.دينار بحريني(، والتي تم تحديدها 
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 تراتبية القيمة العادلة     41
 

 ؛لموجودات ومطلوبات مماثلة النشطة قااألسو:  أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في 1المستوى 
 

 ؛ القابلة للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة : تقنيات أخرى يكون للمدخالت أثر جوهري على القيمة العادلة المسجلة  2المستوى  
 

 : تقنيات تستخدم المدخالت التي لها اثر جوهري على القيمة العادلة ليست مستندة على معلومات السوق القابلة للرصد. 3المستوى 
 

 األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  
، والتي تظهر بالقيمة العادلة في بيان ومحفظة الصكوك  لغرض غير المتاجرةالجدول التالي يوضح تحليل االستثمارات المحتفظ بها  

 المركز المالي الموحد:
  

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2021ديسمبر  31
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  

        
 613,403  -  157,680  455,723 صكوك سيادية

 26,285  11,774  379  14,132 صكوك الشركات 
        موجودات مالية بالقيمة العادلة
 91,241  86,823  302  4,116 من خالل الربح أو الخسارة 

        موجودات مالية بالقيمة العادلة
 350  350  -  - من خالل حقوق الملكية

 473,971  158,361  98,947  731,279 

 
 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2020ديسمبر  31
 ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار   ألف دينار  
 بحريني   بحريني   بحريني   بحريني  

        
 393,108  -  325,404  67,704 صكوك سيادية

 16,395  10,551  3,978  1,866 صكوك الشركات 
        موجودات مالية بالقيمة العادلة
 97,684  90,209  3,313  4,162 من خالل الربح أو الخسارة 

        موجودات مالية بالقيمة العادلة
 350  350  -  - من خالل حقوق الملكية

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

 

 
كما   من تراتبية القيمة العادلة، 3العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة مصنفة ضمن المستوى تحركات القيمة 

 يلي: 
 
 2021  2020 

 
 ألف 

 دينار بحريني  
 ألف  

 دينار بحريني 

    
 98,933  90,559 يناير 1في 

 (10,434)  (3,386) تغيرات القيمة العادلة

 (231)  - السنةالتسديدات خالل 
 2,291  - إضافات خالل السنة

    
 90,559  87,173 ديسمبر  31 في
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 تراتبية القيمة العادلة )يتبع(   41
 

 ما يلي ملخص لتحليل الحساسية لالستثمارات المحتفظ بها لغرض عدا المتاجرة من المستوى الثالث

  التقييم تقنية
  المستخدمة 

   الرئيسية المدخالت
 للرصد  القابلة غير

 

 31 في كما العادلة  القيمة

 2021 ديسمبر

  البحرينية  الدنانير بآالف
  -الحركة المحتملة المعقولة +/
  )في متوسط المدخالت( 

الزيادة / )النقص(  
 في التقييم 

 /5,853  5%-/+  117,065  الموجودات  تقييم  المعني  العقار
(5,853) 

 التدفقات
  النقدية

 المخصومة 

 /1,095  1%-/+و 5%-/+  15,109  معدل اإلشغال والخصم 
(1,197) 

 
من تراتبية القيمة العادلة، أي باستخدام مدخالت جوهرية غير  3لصكوك مصنفة ضمن المستوى محفظة تحركات القيمة العادلة ل
 قابلة للرصد، كما يلي: 

 
 2021  2020 

 
 ألف 

 دينار بحريني  
 ألف  

 دينار بحريني 

    
 11,320  10,551 يناير 1في 

 13,411  10,994 إضافات

 (3,426)  - تغيرات القيمة العادلة

 (10,754)  (9,771) استبعادات 

    
 10,551  11,774 السنة نهاية في كما

 
القيمة العادلة المقدرة للموجودات التمويلية المدرة للدخل والمطلوبات التمويلية تقارب قيمتها الدفترية ، كون أسعارها ال تختلف  

 اختالفاً جوهرياً عن العائد السوقي المتوقع من مثل هذه العقود.  

ً المالية األخرى    للموجوداتالعادلة المقدرة    ةالقيمتختلف  ن  ال يتوقع أ  2021ديسمبر    31ة كما في  دفتريها ال تجوهرياً عن قيم  اختالفا
 ، نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل.2020ديسمبر  31و
 
 

 نظام حماية الودائع 42

. يتم تغطية ودائع  المركزي   بنظام حماية الودائع المؤسس من قبل قوانين مصرف البحرين  البنكبعض عمالء  يتم تغطية ودائع  
العمالء المحتفظ بها من قبل البنك في مملكة البحرين بنظام حماية الودائع وحقوق حاملي حسابات االستثمار المطلقة الصادرة عن 

هذا النظام "األشخاص اإلعتياديين" )األفراد( المؤهلين بحد   . يغطي2010( لسنة  34مصرف البحرين المركزي وفقاً للقرار رقم )
ية من  سنودينار بحريني كما هو منصوص عليه وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي. ويتم دفع مساهمة    20,000أقصى  

 قبل البنك على النحو المنصوص عليه من قبل مصرف البحرين المركزي ضمن هذا النظام.
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 النسب التنظيمية  43
 
 ( نسبة تغطية السيولة1

. تهدف متطلبات نسبة تغطية السيولة البنكتم تطوير نسبة تغطية السيولة لتعزيز المرونة قصيرة األجل لمحفظة مخاطر سيولة  
التي يمكن تحويلها   أصولالسائلة عالية الجودة غير المرتبطة، والتي تتكون من    األصوللضمان أن البنك يملك مخزون كافي من  

يجب أن يسمح السائلة عالية الجودة الغير مرتبطة    األصول يوماً. إن مخزون    30للنقد فوراً للوفاء باحتياجاتها من السيولة لفترة  
يوماً تحت سيناريو الضغط، وهو الوقت الذي ستتخذ فيه اإلدارة اإلجراءات التصحيحية المناسبة إليجاد الحلول   30من البقاء    للبنك

السائلة عالية الجودة على صافي التدفقات النقدية   األصولتحتسب نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزون   الالزمة ألزمة السيولة.
أشهر وفقاً لمتطلبات كتيب إرشادات مصرف البحرين المركزي،    3تم احتساب المتوسط الموحد لنسبة تغطية السيولة لفترة    للخارج.
 ، كما يلي:    2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31كما في 

 
 
 ةرجحمجموع القيمة الم 
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 
 ألف 

 دينار بحريني  
 ألف  

 دينار بحريني 
    

 195,494  579,523 مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة الغير مرتبطة

 157,730  180,147 صافي التدفقات النقدية 

 %126.41  %343.93 نسبة تغطية السيولة %
     

 %80  %80 الحد األدنـى المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي 

 
 كفاية رأس المال(  2

إن الهدف الرئيسي لسياسات إدارة رأس مال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال 
من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األقصى للقيمة للمساهمين.  مال عالية  رأس وبأن المجموعة تحتفظ بدرجات ائتمانية قوية ونسب

كما يتم إدارة كفاية رأس المال لكل شركة من شركات المجموعة بشكل منفصل وبصورة فردية. ال توجد لدى المجموعة أية قيود 
قد تنتج عن األطر الرقابية من   جوهرية على قدرتها للحصول على أو استخدام موجوداتها وتسوية التزاماتها باستثناء القيود التي

 خالل الشركات التابعة المصرفية التي تعمل فيها. 
 

من أجل الحفاظ على أو تعديل هيكلة رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أربا  األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم  
 حقوق ملكية. لم يتم عمل تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة.   
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 النسب التنظيمية )يتبع(  43
 
على النحو المحدد من قبل مصرف البحرين   3احتساب رأس المال التنظيمي والموجودات المرجحة المخاطر وفقاً التفاقية بازل  تم  

 المركزي. 
 
 كما في 
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 
 ألف 

 دينار بحريني  
 ألف  

 دينار بحريني 
    

 277,655  295,333 قبل التسويات التنظيميةرأس المال  -الفئة األولى لرأس المال العادي 

 25,971  25,971 مطروحاً: التسويات التنظيمية 

 251,684  269,362 رأس المال بعد التسويات التنظيمية  -الفئة األولى لرأس المال العادي 

 26  36 رأس المال اإلضافي من الفئة األولى

 35,745  34,596 تسويات رأس المال من الفئة الثانية 

 287,455  303,994 رأس المال التنظيمي

    
    التعرضات الموزونة للمخاطر:

 988,982  934,629 الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان 

 250  27,314 الموجودات الموزونة لمخاطر السوق 

 97,200  103,250 الموجودات الموزونة للمخاطر التشغيلية 

 1,086,432  1,065,193 الموجودات التنظيمية الموزونة للمخاطرمجموع 

    

 1,086,432  1,065,193 مجموع التعرضات المعدلة الموزونة للمخاطر  

    
 %26.46  %28.54 نسبة كفاية رأس المال  

 %23.17  %25.29 نسبة كفاية رأس المال من الفئة األولى

    
 % 12.50  % 12.50 مصرف البحرين المركزي الحد األدنـى المطلوب من 

 
 

 ألف دينار بحريني إلى رأس المال من الفئة األولى.    24,768، تم إضافة إجمالي خسارة التعديل بمبلغ  2021ديسمبر    31كما في  
 

ديسمبر    31و  2020ديسمبر    31وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي، سيتم اتباع المعالجة الميسرة أعاله للسنتين المنتهية في  
، ومن ثم سيتم خصم هذا المبلغ بشكل تناسبي من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات المنتهية في  2021
 .2024ديسمبر  31، و2023 ديسمبر 31، و2022ديسمبر  31
 
 نسبة صافي التمويل المستقر  (3

الهدف من نسبة صافي التمويل المستقر هو تعزيز مرونة محافظ مخاطر السيولة للبنوك، وتحفيز قطاع مصرفي أكثر مرونة على  
كثرة االعتماد على التمويل بالجملة قصير األجل، وتشجع تقييماً أفضل مدى أفق زمني أطول. تحد نسبة صافي التمويل المستقر من  

 لمخاطر التمويل عبر جميع البنود داخل وخارج الميزانية العمومية، وتعزز استقرار التمويل.
 

يتم احتساب نسبة صافي التمويل المستقر وفقاً إلرشادات وحدة إدارة مخاطر السيولة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والتي 
%.  100. الحد األدنى لنسبة صافي التمويل المستقر وفقاً لمصرف البحرين المركزي هي  2019أصبحت سارية المفعول ابتداًء من  
لتعمي  ووفقاً  ذلك،  من  رقم  وبالرغم  المركزي  البحرين  رقم    2020مارس    17المؤرخ     OG/106/2020م مصرف  وتعميم 

OG/296/2021    و    2020أغسطس    26المؤرخOG/431/2020   فقد تم تخفيض الحد األدنى    ،2020  ديسمبر  29  المؤرخ
 ، بغرض احتواء تداعيات جائحة الكورونا.2022 يونيو% حتى 80إلى 
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 التنظيمية )يتبع( النسب  43
 

 : كما يلي 2021ديسمبر  31تم احتساب نسبة صافي التمويل المستقر )كنسبة مئوية( كما في  
 

 قيم غير مرجحة )قبل تطبيق العوامل ذات العالقة(  ألف دينار بحريني

 

ال يوجد  
 استحقاق محدد

  6أقل من 
 أشهر

 6أكثر من 
أشهر وأقل من  

 سنة واحدة  

أكثر من سنة 
 واحدة 

مجموع القيمة 
 الموزونة 

      البند 

      التمويل المستقر المتاح 

      رأس المال: 

 307,340 34,596 - - 272,744 رأس المال التنظيمي
      ودائع األفراد، وودائع العمالء من  

      الشركات الصغيرة:

 90,869 6,445 3,048 85,820 - مستقرة  ودائع

 634,621 80,423 113,787 501,988 - ودائع أقل استقراراً 

      تمويالت بالجملة: 

 522,229 56,041 149,710 1,322,106 - تمويالت بالجملة أخرى 

      مطلوبات أخرى:

      جميع المطلوبات األخرى غير  

 - - - 67,695 - في الفئات أعاله المتضمنة

 1,555,059 177,505 266,545 1,977,609 272,744 مجموع التمويل المستقر المتاح

 

 قيم غير مرجحة )قبل تطبيق العوامل ذات العالقة(  ألف دينار بحريني

 البند 

ال يوجد  
 استحقاق محدد

  6أقل من 
 أشهر

 6أكثر من 
أشهر وأقل  

من سنة  
 واحدة  

أكثر من سنة 
 واحدة 

مجموع القيمة 
 الموزونة 

      

      التمويل المستقر المطلوب 

      مجموع صافي التمويل المستقر  

 29,612 - - - - لموجودات السيولة عالية الجودة 

      ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية

 - - - - - تشغيليةأخرى ألغراض 
      تمويالت منتظمة األداء والصكوك/ 

      األوراق المالية: 

      تمويالت منتظمة األداء للمؤسسات

      المالية المضمونة بموجودات السيولة

      ، 1عالية الجودة من غير المستوى 

      والتمويالت غير المضمونة ا

 63,974 5,878 6,367 366,087 - للمؤسسات الماليةوالمنتظمة األداء 
      تمويالت منتظمة األداء للعمالء من
      الشركات غير المالية، والتمويالت
للعمالء من األفراد والشركات  

 الصغيرة، 
     

والتمويالت للجهات السيادية، 
 والمصارف 

     
 812,050 756,908 153,681 227,810 - المركزية ومنشآت القطاع العام، منها:
      ذات وزن مخاطر أقل من أو يساوي

      % وفقاً إلرشادات نسبة كفاية 35
      رأس المال الصادرة عن مصرف 

 71,718 110,335 - - - البحرين المركزي 

 122,256 188,086 - - - رهونات سكنية منتظمة األداء، منها:
      أو يساويذات وزن مخاطر أقل من 
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      % وفقاً إلرشادات نسبة 35
      كفاية رأس المال الصادرة

 122,256 188,086 - - - عن مصرف البحرين المركزي 

      األوراق المالية/الصكوك غير 

      المتخلفة وغير المؤهلة كموجودات 

      سيولة عالية الجودة، شاملة 

 9,050 3,151 - 12,743 - البورصةاألسهم المتداولة في 

      موجودات أخرى: 

      جميع الموجودات األخرى غير 

 274,306 30,018 - 5,809 241,383 المتضمنة في الفئات أعاله

      البنود غير المتضمنة في الميزانية 

 9,417 - - 188,333 - العمومية

      

 1,320,665 984,041 160,048 800,782 241,383 مجموع التمويل المستقر المطلوب 

 %117.75 - - - - نسبة صافي التمويل المستقر )%(

 )يتبع(  النسب التنظيمية 43
 
 )يتبع(  نسبة صافي التمويل المستقر(  3
 

 كما يلي:  2020ديسمبر  31تم احتساب نسبة صافي التمويل المستقر )كنسبة مئوية( كما في  
 

 قيم غير مرجحة )قبل تطبيق العوامل ذات العالقة( ألف دينار بحريني

 

ال يوجد 
 استحقاق محدد 

 6أقل من 
 أشهر 

  6أكثر من 
أشهر وأقل من  

 سنة واحدة 

أكثر من سنة  
 واحدة

مجموع القيمة 
 الموزونة 

      البند 

      التمويل المستقر المتا 

      رأس المال: 

 290,801 35,745 - - 255,056 رأس المال التنظيمي
      ودائع األفراد، وودائع العمالء من  

      الشركات الصغيرة:

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

      تمويالت بالجملة:

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

      مطلوبات أخرى: 

      جميع المطلوبات األخرى غير  

 - - - 64,101 - في الفئات أعاله المتضمنة

 1,243,490 160,822 314,856 1,538,821 255,056 مجموع التمويل المستقر المتا  
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 )يتبع(  النسب التنظيمية 43
 
 )يتبع(  نسبة صافي التمويل المستقر(  3
 

 قيم غير مرجحة )قبل تطبيق العوامل ذات العالقة( ألف دينار بحريني

 البند 

ال يوجد 
 استحقاق محدد 

 6أقل من 
 أشهر 

  6أكثر من 
أشهر وأقل من  

 سنة واحدة 

أكثر من سنة  
 واحدة

مجموع القيمة 
 الموزونة 

      

      التمويل المستقر المطلوب 

      مجموع صافي التمويل المستقر  

 17,604 - - - - لموجودات السيولة عالية الجودة 
      تمويالت منتظمة األداء والصكوك/ 

      األوراق المالية: 

      تمويالت منتظمة األداء للمؤسسات

      المالية المضمونة بموجودات السيولة

      ، 1عالية الجودة من غير المستوى 

      والتمويالت غير المضمونة ا

 41,956 4,911 416 245,585 - والمنتظمة األداء للمؤسسات المالية
      تمويالت منتظمة األداء للعمالء من
      الشركات غير المالية، والتمويالت
للعمالء من األفراد والشركات  

 الصغيرة، 
     

والتمويالت للجهات السيادية، 
 والمصارف 

     
 775,213 740,303 133,368 225,592 - المركزية ومنشآت القطاع العام، منها:
      ذات وزن مخاطر أقل من أو يساوي

      % وفقاً إلرشادات نسبة كفاية 35
      رأس المال الصادرة عن مصرف 

 108,958 167,627 - - - البحرين المركزي 

 85,388 131,367 - - - رهونات سكنية منتظمة األداء، منها:
      ذات وزن مخاطر أقل من أو يساوي

      % وفقاً إلرشادات نسبة 35
      كفاية رأس المال الصادرة

 85,388 131,367 - - - عن مصرف البحرين المركزي 

      األوراق المالية/الصكوك غير 

      وغير المؤهلة كموجودات المتخلفة 

      سيولة عالية الجودة، شاملة 

 3,337 780 6,567 7,386 - األسهم المتداولة في البورصة

      موجودات أخرى: 

      جميع الموجودات األخرى غير 

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

      الميزانية البنود غير المتضمنة في 

 7,273 - - 145,464 - العمومية

      

 1,244,015 901,368 140,351 628,007 292,513 مجموع التمويل المستقر المطلوب 

 %99.96 - - - - نسبة صافي التمويل المستقر )%( 
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 حدث الحق  44
  المصرفية  األعمال  وحدة  على  السالم  بنك  استحواذ   على .م.ب  ش  القابضة   إثمار  شركة  مع  السالم  بنك   اتفق  السنة،  نهاية   تاريخ  بعد 

 سوليدرتي  ومجموعة(  كي   بي .م.ب )بي  ش  والكويت  البحرين   بنك  من  كل  في   القابضة  إثمار   شركة   ملكية   وحصة   إثمار،  لبنك  لألفراد 
  مساهمي  لموافقة  خاضعة  الصفقة  تظل.  2021  أكتوبر  في   المنشأتين  بين  تفاهم  مذكرة  تنفيذ   تم.  التوالي  على.م.ب )مقفلة(  ش  القابضة
  . النهائية االتفاقيات على والتوقيع القابضة، إثمار شركة

 
 

 أرقام المقارنة  45

إن إعادة التصنيفات هذه لم تؤثر .  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع العرض المطبق في السنة الحالية
تم تطبيق   للمجموعة المبينة مسبقاً. الملكية  حقوق  مجموع  مجموع الموجودات، ومجموع المطلوبات، ووللسنة،على صافي الربح  

 رجعي، ولم يتم تعديل أرقام المقارنة.   أثرب( 32معيار المحاسبة المالي رقم )
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، والذي يهدف 2021  ديسمبر  23الصادر في    OG/417/2021مع توجيهات مصرف البحرين المركزي حسب التعميم   تماشيا
(، قدم البنك معلومات إضافية عن تأثير هذه 19-كوفيد إلى الحفاظ على الشفافية، وسط األثار المالية الحالية لتفشي جائحة كورونا ) 

 الجائحة على بياناتها المالية ونتائج عملياتها. 
 

وتطورها بسرعة على مستوى العالم.   (  19-كوفيد كورونا )  تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية2020مارس    11في  
المال، وأسواق   وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. ويشمل ذلك تعطيل العمل في أسواق

تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك جميع أنحاء العالم    فياالئتمان المتدهورة، ومخاوف السيولة. اتخذت السلطات  
الصحي الحجر  وتدابير  السفر  قيود على  أثراً    .تطبيق  عنه  الناتجة  والسياسات  واإلجراءات  للوباء،    السالم   بنكعلى    كبيراً كان 

كورونا   . تراقب المجموعة عن كثب وضع جائحةالزميلة  وشركاته"المجموعة"(    تمعة وشركاته التابعة الرئيسية )يشار إليها مج
مارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى، بغرض  (، وتجاوباً مع آثارها، قامت بتفعيل خطة مواصلة األعمال، وبعض م 19-كوفيد )

        إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها المالي.
 

  على القطاع المصرفي في مملكة البحرين،   أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجهة آثار جائحة كورونا 
لتخفيف متطلبات السيولة في االقتصاد ومساعدة البنوك على االلتزام بالنسب التنظيمية، وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات    ذلكو

 الهامة:

 %. 3% إلى 5تخفيض نسبة االحتياطي النقدي من  •

 %80% إلى 100ن تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر م •

من مارس    2و   1رأسمالية من خالل إضافة إجمالي خسارة التعديل ومخصص الخسائر االئتمانية اإلضافية للمرحلة    تخفيفات •
 ،2021ديسمبر    31و  2020ديسمبر    31للسنتين المنتهيتين في     ، إلى رأس المال من الفئة األولى2020إلى ديسمبر  

ديسمبر   31أس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات المنتهية في  وخصم هذا المبلغ بشكل تناسبي من ر
        .2024ديسمبر  31، و2023ديسمبر  31، و2022

 
 التدابير واإلجراءات المذكورة أعاله أدت لآلثار التالية على المجموعة:

طلب من البنوك المتأثرة احتساب خسارة  أشهر حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي يت  6تأجيل أقساط القروض لفترة   •
التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية. تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة  

 المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.

أشهر يشمل شرطاً لتعليق الحد األدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات    6إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة    إن •
، مما أدى النخفاض  العالقة  ذات  والرسوم  المعامالت  حجم  النخفاض  كورونا  جائحة  أدت  فقد   لذلك،  باإلضافة االئتمان المستحقة.  

 للمجموعة.جوهري في دخل الرسوم 

أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي )"الحزم"( لدعم األعمال التجارية في هذه األوقات  •
مساعدة مالية من الجهات التنظيمية تمثل سداداً محدداً لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن الرسوم   البنكالصعبة. استلم  

الجهات التنظيمية، استجابة إلجراءات    أو/و ، والتمويل الذي ال يتحمل فائدة المستلم من الحكومةوالضرائب ورسوم الخدمات
ً   ،قد تم احتسابها مباشرة في حقوق ملكية المجموعةوالدعم لمواجهة جائحة كورونا،    .  المركزي   البحرين  مصرف   لتعليمات   وفقا

 %. 3ة االحتياطي النقدي إلى تخفيض نسبل نتيجة  أقل، نقدي باحتياطي  المجموعة احتفظت •

 وصرف   جديدة  ودائع  على  للحصول   أعلى  تمويل  مصروفات  لتكبد   البنك  اضطر  السوق،  في  المجهد   السيولة  لسيناريو  نتيجة •
 .األجنبية العمالت

 
، حيث    2022  يونيوإلى    2020فترات تأجيل أخرى من سبتمبر    أربع بعد التأجيل األول، أعلن مصرف البحرين المركزي عن  

األربا  على المبالغ المؤجلة. وأدى ذلك إلى تأثير إضافي على سيولة البنك ومخصصات    احتساب مح للبنك بوسُ   ،تم تأجيل المدفوعات
 . المتوقعة االئتمانية الخسائر
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 المذكورة أعاله:فيما يلي ملخص لآلثار االقتصادية 
 

 المتراكم - المجموعة  على األثر صافي 

 الموحد الملكية حقوق الموحد المالي المركز الموحد الدخل بيان ألف دينار بحريني

    

 (24,768) - - التعديل خسارة

 - 24,768 - التعديل  خسارة إطفاء

 (282) - - أقل ائتمان بطاقات رسوم

 2,143 - - حكومية  منح

 - 121,613 - معامالت إعادة الشراء الملزمة بمعدل صفري 

 - 412,297 - النقدي االحتياطي في االنخفاض  متوسط

 (371) - - مجهدة سيولة

 - (9,053) (2,423) 19 - كوفيداالئتمانية المتوقعة المنسوبة لـ الخسائر

 

 31  في  كماتستمر المجموعة بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر.  
عند  ل  الموحدة  النسب   كانت،  2021  ديسمبر ثابتة  المستقر  التمويل  وصافي  السيولة،  وتغطية  المال،  رأس  %  28.54كفاية 

 .التوالي على% 117.75و % 322.93و
 

ً   للتحديد   قابالً   األثر   فيها   كان  التي  البنود   أو  المجاالت  فقط  تشمل  أعاله  الجدول  في  الواردة  المعلومات  الواردة   المبالغ  بعض.  وجوهريا
المالية   ت بياناال  في   المعلنة  المبالغ  مع  بالضرورة  تتطابق  ال  قد   وبالتالي  إضافية،   تكلفة  قياس   أو  للدخل،  إفتراضية  خسارة  تشمل  أعاله

 . 2021 مبرديس 31المنتهية في  للسنة الموحدة
 
ينبغي اعتبار المعلومات  الواردة في هذا اإلفصا  اإلضافي كمؤشر على نتائج السنة بأكملها، أو االعتماد عليها ألي أغراض    ال

 تاريخأعاله هو كما في    التقييم( الذي ال يزال يتطور، فإن  19  –نظراً للشكوك المحيطة بوضع جائحة كورونا )كوفيد   أخرى.
العتبار فقط المجاالت الجوهرية لألثر. قد تتغير الظروف، مما يؤدي بهذه المعلومات ألن تصبح وتأخذ با  ،المعلومات  هذه  إعداد 

نافعة )كوفيد   .قديمة وغير  ألثر جائحة كورونا  وكامالً  شامالً  تقييماً  تمثل  المعلومات ال  هذه  فإن  لذلك،  ( على  19  –باإلضافة 
 .من قبل المدقق الخارجي للتدقيقالمجموعة. لم تخضع هذه المعلومات 
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