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  2017 2016 

 ايضاح 

 ألف
 بحرينيدينار 

 ألف
 دينار بحريني

    الموجودات

 131.990 66.351 4 مركزيالمصرف البنوك واللدى وأرصدة نقد 
 358.269 357.778  حكوميةصكوك 

 182.452 143.803 5 بنوكالمرابحات ووكاالت مستحقة القبض من 
 28.934 10.324 6 صكوك الشركة

 213,687 197,380 7 مرابحات 
 252,807 308,093 8 مضاربات

 188.485 212.148 9 إجارة منتهية بالتمليك

 12.304 19.192  مشاركات

 37,016 2,771 11 موجودات قيد التحويل 

 122.073 111.325 12 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ات استثمار

 51.863 52.431 13 ات عقاريةاستثمار

 17.781 6.448 14 عقارات قيد التطوير 

 10.561 16.835 15 زميلةات في شرك استثمار

 27,260 58.410 16 موجودات أخرى

 25.971 25.971 17 الشهرة 

 19.840 -  موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع
  ──────── ──────── 

 1.681.293 1.589.260  مجموع الموجودات
  ════════ ════════ 

     حقوق الملكيةاالستثمار والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات 

    
    المطلوبات

 132.032 154.641  مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 723.439 597.848  كاالت مستحقة الدفع لغير البنوكوومرابحات 

 279.609 283.886  حسابات جارية 

 217 2.729 11 مطلوبات قيد التحويل

 91.837 79.786 18 ألجل مرابحات تمويل 

 49.043 47,652 19 مطلوبات أخرى

 11.421 -  مطلوبات متعلقة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع
  ──────── ──────── 

 1.287.598 1,166,542  مجموع المطلوبات 
  ──────── ──────── 

 68.796 118.881 20 ستثمارحقوق حاملي حسابات اال
  ──────── ──────── 

    الملكية حقوق 

 214.093 214.093 21 رأس المال

 (1.646) (1.879) 21 أسهم الخزانة 

 100.213 76,029  ات وأرباح مبقاةاحتياطي

 10.705 14,987  تخصيصات مقترحة 
  ──────── ──────── 

 323.365 303,230  البنكالعائدة إلى مساهمي  حقوق الملكيةمجموع 

 1.534 607  حقوق غير مسيطرة 
  ──────── ──────── 

 324.899 303.837   حقوق الملكيةمجموع 
  ──────── ──────── 

 1.681.293 1.589.260  الملكيةوحقوق  ستثمارمجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اال

  ════════ ════════ 
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 القائمة الموحدة للدخل 
 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا

  2017  2016 

 ايضاح 
 ألف

  دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني

     الدخل التشغيلي

 38.850  43.688 24 دخل من عقود التمويل 

 15.930  16.724  دخل من الصكوك 

 صافي  – ات وصكوكاستثمارمكاسب من بيع 
  

25 6.506  15.153 

 1.819  1.745 26 ات استثماردخل من 

 2.477  (941)  ات استثمارتغيرات القيمة العادلة من 

 891  669  سهم األدخل أرباح 

 2.146  1.177  سب صرف العمالت األجنبيةمك

 7.929  12.459 27 صافي -دخل آخرو عموالتالودخل الرسوم 

  ─────────

─ 

 ─────────

─   82.027  85.195 

 (1.910)  (1.831)  ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 

 (18.046)  (15.476)  ربح مستحق الدفع على وكاالت لغير البنوك

 (2.120)  (2.411)  ألجل  مرابحات تمويلربح على 

     قبل ستثمارحقوق حاملي حسابات اال عائد

 (216)  (230) 20 المجموعة كمضارب حصة

 97  111 20 حصة المجموعة كمضارب

  (119)  (119) 
  ─────────

─ 

 ─────────

 63.000  62.190  مجموع الدخل التشغيلي ─

  ─────────

─ 

 ─────────

─      
     المصروفات التشغيلية

 11.523  11.528  تكاليف الموظفين

 2.021  1.675  الممتلكات والمعدات ةتكلف

 3.060  1.509  استهالك

 9.454  9.553  مصروفات تشغيلية أخرى

  ─────────

─ 

 ─────────

 26.058  24.265  مجموع المصروفات التشغيلية ─

  ─────────

─ 

 ─────────

─      
 36.942  37.925  الزميلة  اتنتائج الشركوالربح قبل المخصصات 

 (21.573)  (20.656) 10  ضمحاللاالصافي مخصص الخسائر االئتمانية / 

 727  786 15 شركات زميلة ربح البنك من حصة 

  ─────────

─ 

 ─────────

 16.096  18.055  صافي الربح للسنة ─

  ═════════

═ 

 ═════════

     العائد إلى: ═

 16.219  18.099  مساهمي البنك -

 (123)  (44)  حقوق غير مسيطرة  -

  ─────────

─ 

 ─────────

─   18.055  16.096 

  ═════════

═ 

 ═════════

 2.140.820  2.125.147 23 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(  ═

  ═════════

═ 

 ═════════

 7.6  8.5  النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس( ═

  ═════════

═ 

 ═════════

═  
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 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
 2017ديسمبر  31السنة المنتهية في 

2016 2017   

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

   ايضاح دينار بحريني

 األنشطة التشغيلية   
 صافي الربح للسنة   18.055 16.096

 تعديالت للبنود التالية:   

 استهالك  1.509 3.060

 صافي -إطفاء عالوة على الصكوك   1.179 1.630
 تغيرات القيمة العادلة من استثمارات   941 (2.441)

 صافي –مكسب من بيع استثمارات وصكوك   (6.506) - 
 صافي مخصص الخسائر االئتمانية / االضمحالل  20.656 21.573

  زميلة اتربح شركالبنك من حصة   (786) (727)

───────

─── 
───────

─── 
  

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  35.048 39.191

    
 تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:   

 مصرف المركزي الاحتياطي إجباري لدى   (2.710) 2.727

 مرابحات   1.873 3.756

 مضاربات  (76.699) (4.774)

 إجارة منتهية بالتمليك  (26.535) (32.893)

 مشاركات  (7.087) (5.150)
 موجودات قيد التحويل  10.575 (3.620)

 موجودات أخرى  (15.121) 16.665

 ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيعموجودات   - (8.419)
 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك  22.609 11.237

 وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك  (125.591) (119.131)

 حسابات جارية   4.277 46.062

 مطلوبات قيد التحويل  2.512 (2.110)

 مطلوبات أخرى  (1.769) 248

───────

─── 
───────

─── 
  

 األنشطة التشغيلية لمستخدم فيا صافي النقد  (178.618) (56.211)

───────

─── 
───────

─── 
  

 األنشطة االستثمارية    
 صافي التدفقات النقدية الناتجة من استحواذ شركة تابعة  - 8.723

 النقد المدفوع الستحواذ شركة تابعة  - (726)

 حكومية صكوك   (638) (8.994)
 صكوك الشركة  18.557 21.107

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  استثمارات  14.857 807
 استثمارات عقارية   - 16.904
 عقارات قيد التطوير  11.333 31.240

 زميلةات في شرك استثمار  (6.240) -
 شراء ممتلكات ومعدات  (699) (1.664)

 غير المسيطرة حقوق الملكيةصافي التغيرات في   - 120
 تابعةبيع شركات   7.275 -

───────

─── 
───────

─── 
  

 من األنشطة االستثمارية صافي النقد   44.445 67.517

───────

─── 
───────

─── 
  

 األنشطة التمويلية   
 ألجل  تمويل مرابحات  30.200 56.390
 حقوق حاملي حسابات االستثمار   50.085 6.445

 أرباح أسهم مدفوعة   (10.626) (10.705)
 شراء أسهم الخزانة  (233) (1.646)

 ألجل مدفوعمرابحات تمويل   (42.251) (539)

───────

─── 
───────

─── 
  

 صافي النقد من األنشطة التمويلية  27.175 49.945

───────

─── 
───────

─── 
  

 صافي التغير في النقد وما في حكمه  (106.998) 61.251

 يناير 1النقد وما في حكمه في   284.928 223.677    

───────

─── 
───────

─── 
  

 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في   177.930 284.928

═══════

══════ 
═══════

══════ 
  

 :على شمل النقد وما في حكمهي   

  نقد وأرصدة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي  4 8.509 72.356

 أخرىأرصدة لدى بنوك  4 25.618 30.120

 اً يوم 90مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك بتواريخ استحقاق أصلية أقل من   143.803 182.452

───────

─── 
───────

─── 
  

284.928 177.930   
═══════

══════ 
═══════

══════ 
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  العائد إلى مساهمي البنك  

     اتحتياطياال   

 

 رأس 
 المال

 أسهم
 خزانة ال

 احتياطي
 قانوني

 أرباح 
 مبقاة

 التغيرات 
في القيمة 

 العادلة

 احتياطي
 القيمة 

العادلة 
 للعقار 

 احتياطي
 تحويل  

عمالت 
  أجنبية 

 احتياطي
 عالوة 

إصدار 
 سهماأل

 مجموع 
 ات حتياطياال

 تخصيصات
 مقترحة 

  مجموع
 حقوق 
 المالك

 حقوق 
 غير 

 مسيطرة

 مجموع
الملكية حقوق 

  مجموعةلل

              
 324.899 1.534 323.365 10.705 100.213 12.209 (2.708) 24.234 445 50.695 15.338 (1.646) 214.093 2017يناير  1الرصيد كما في 

ناتج من اعتماد تحويل  تعديل
 30رقم المحاسبة المالي معيار 

 2016يناير  1كما في 
 (26.771) (12) (26.759) - (26.759) - - - - (26.759) - - - (2.3.1)إيضاح 

 ──────

── 
─────

─── 
──────

── 
──────

── 
──────

── 
──────

── 
──────

── 
──────

── 
───────

─ 
──────

── 
───────

─ 
──────

── 
───────

 2017يناير  1في كما الرصيد  ─
 298.128 1.522 296.606 10.705 73.454 12.209 (2.708) 24.234 445 23.936 15.338 (1.646) 214.093 معاد عرضه

 18.055 (44) 18.099 - 18.099 - - - - 18.099 - - - صافي الربح للسنة 
 322 - 322 - 322 - - 568 (246) - - - - ةفي القيمة العادل اتصافي التغير

 (211) - (211) - (211) - (211) - - - - - - إعادة تحويل عمالت أجنبية 
 (10.638) (12) (10.626) (10.705) 79 - - - - 79 - - - أرباح أسهم مدفوعة 

 (1.598) (871) (727) - (727) - - (727) - - - - - شركات تابعةاستبعاد 

أرباح أسهم موصى بتوزيعها لسنة 
2017 - - - (14.987) - - - - (14.987) 14.987 - - - 

 (233) - (233) - - - - - - - - (233) - شراء أسهم الخزانة

ر غي حقوق الملكيةالتغيرات في 
 12 12 - - - - - - - - - - - مسيطرة ال

 - - - - - - - - - (1.810) 1.810 - -  محول إلى االحتياطي القانوني
 ──────

── 
─────

─── 
──────

── 
──────

── 
──────

── 
──────

── 
──────

── 
──────

── 
───────

─ 
──────

── 

───────

─ 
──────

── 
───────

 303.837 607 303.230 14.987 76.029 12.209 (2.919) 24.075 199 25,317 17.148 (1.879) 214.093 2017ديسمبر  31الرصيد في  ──

 ══════

══ 
═════

═══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════

══════

══════

══════ 

══════

══ 
══════

══ 

═══════

═ 
══════

══ 

═══════

═══ 
══════

════ 
═══════

 320.002 1.064 318.938 10.705 94.140 12.209 (2.693) 24.253 (148) 46.803 13.716 - 214.093 2016يناير  1الرصيد كما في                ═══
 16.096 (123) 16.219 - 16.219 - - - - 16.219 - - - صافي الربح للسنة 

 574 - 574 - 574 - - (19) 593 - - - - ةفي القيمة العادل اتصافي التغير
 (4) 11 (15) - (15) - (15) - - - - - - إعادة تحويل عمالت أجنبية 

 (10.705) - (10.705) (10.705) - - - - - - - - - أرباح أسهم مدفوعة 
ة لسن أرباح أسهم موصى بتوزيعها

2016 - - - (10.705) - - - - (10.705) 10.705 -  - -  
 (1.646) - (1.646) - - - - - - - - (1.646) - شراء أسهم الخزانة

ر غي الملكيةحقوق التغيرات في 
مسيطرة نتيجة إلستحوذ ال

 582 582 - - - - - - - - - - - دليمت سيشيل -مصرف السالم 

 - - - - - - - - - (1.622) 1.622 - - محول إلى االحتياطي القانوني
 ──────

── 

─────

─── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

───────

─ 

──────

── 

───────

─ 

──────

── 

───────

 324.899 1.534 323.365 10.705 100.213 12.209 (2.708) 24.234 445 50.695 15.338 (1.646) 214.093 2016ديسمبر  31الرصيد في  ─
 ═════

═══ 
═════

═══ 
═════

═══ 
═════

═══ 
═════

═══ 
═════

═════

═════

═════

════ 

═════

═══ 
═════

═══ 

══════

══ 
═════

═══ 

══════

════ 
══════

════ 
══════

════ 
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 التأسيس واألنشطة الرئيسية 1
 

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

واعد بموجب قأعماله إشراف وتنظيم مصرف البحرين المركزي ولدى البنك ترخيص مصرفي إسالمي بالتجزئة ويزاول البنك 
ً لكافة متطلبات األنظمة المعنية بالبنوك اإلسالمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. إن عنوان والشريعة اإلسالمية  وفقا
، 316شارع الملك فيصل، المنامة ، البرج الشرقي ،مركز البحرين التجاري العالمي، 18282ك هو ص. ب. المكتب المسجل للبن

 مملكة البحرين.
 

، بي إم آي"(. ش.م.ب. )مقفلة( )"بي إم آي بنكفي  %100حصة ملكية بنسبة  استحواذقام البنك ب، 2014مارس  30بتاريخ 
 الشريعةوافقت هيئة الرقابة ، 2015وهي شركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين، من خالل مقايضة األسهم. خالل شهر يناير 

 . 2015يناير  1ي بنك إلى بنك إسالمي اعتباراً من آم إعلى تحويل بي 

 
لقد تم الموافقة على تحويل البنك.  إلى، قرر مساهمي بي إم آي الموافقة على تحويل عمليات بي إم آي 2016نوفمبر  29بتاريخ 

والذي تم نشره الحقاً في الجريدة الرسمية  2017أبريل  17األعمال التجارية للبنك من قبل مصرف البحرين المركزي بتاريخ 
 .المعنية المفترضة بقيمها المدرجة هالتزاماتنك بتحويل جميع حقوق بي إم آي و. قام الب2017أبريل  20تاريخ ب
 

 . ليمتد سيشيل –مصرف السالم في  %70 حصة ملكية بنسبة استحواذ، قام البنك ب2016سنة خالل 
 

الخدمات والمنتجات جميع أصناف ويقدم  سيشيلوفي مملكة البحرين فروع  10من خالل الرئيسية وشركاته التابعة يعمل البنك 
قديم تو حرباية المشاركة في األستثمارتتضمن أنشطة البنك على إدارة الحسابات اال المصرفية المتفقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

ألدوات ة اإدارو التعامل في األدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كمضارب ورب المالو العقود التمويلية اإلسالمية
المالية طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية واألنشطة األخرى المسموح بها بموجب الخدمات المصرفية لمصرف البحرين المركزي 

 كما هو محدد في إطار الترخيص. يتم تداول األسهم العادية للبنك في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.
 

 هي كما يلي:األخرى ن الشركات التابعة الرئيسية ، فإليمتد سيشيل –مصرف السالم  باإلضافة إلى
 
 %نسبة الملكية    

 2016  2017  طبيعة الشركة  اسم الشركة
 %76 %- طائرة قيد التأجير السالم للتأجير اثنان المحدودة 

 %90 %- ية استثمارعقارات  أسلوج القابضة ترست 
 

 وشركاته التابعة معاً "بالمجموعة".يشار إلى البنك 

 
 .2018 فبراير 13على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  ه القوائم المالية الموحدة بناءً إصدار هذ اعتمادلقد تم 

 

 السياسات المحاسبية  2
 

 أسس اإلعداد 2.1
خالل األرباح أو  منات المحتفظ بها بالقيمة العادلة ستثماراال استثناءأعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، ب

تم إدراجها بالقيمة العادلة. تتضمن هذه يات العقارية التي ستثمارواالالملكية  حقوقمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اوال الخسائر
 . لمجموعةابها من قبل المحتفظ الميزانية المالية غير المدرجة في  العقودالقوائم المالية الموحدة على جميع الموجودات والمطلوبات و

 
تم تقريبها و المجموعةوعملة عرض عمليات لكونه العملة الرئيسية الوظيفية ، مالية الموحدة بالدينار البحرينيتم عرض القوائم ال

 ذكر خالف ذلك.ما لم ي ،إلى أقرب ألف دينار بحريني
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( أسس اإلعداد 2.1

 

  لتزامبيان باال  أ 2.1
ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  للمجموعةأعدت القوائم المالية الموحدة  وفقا

وطبقاً ألحكام قانون الشركات  للمجموعةاإلسالمية ومبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية 
تقارير المعايير الدولية إلعداد ال تستخدم المجموعةالتجارية البحريني وقانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية. 

لمالية ا لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسساتذات الصلة المالية 
 اإلسالمية.

 

أو  دادسترعلى نطاق واسع من أجل السيولة. تم عرض تحليل فيما يتعلق باالالموحدة للمركز المالي  اقائمته تعرض المجموعة
بعد تاريخ القائمة الموحدة للمركز شهر  12لي )المتداول( وألكثر من شهراً بعد تاريخ القائمة الموحدة للمركز الما 12التسوية خالل 

 .34 ايضاحالمالي )غير المتداول( في 
 

 أسس التوحيد ب 2.1
. أعدت القوائم المالية للشركات 2017ديسمبر  31تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في 

روفات جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمص استبعادتم . سياسات محاسبية متوافقة استخدامبالتابعة لنفس السنة المالية للبنك 
 الناتجة من المعامالت البينية بالكامل عند التوحيد.غير المحققة والخسائر  والمكاسب

 

. تتحقق رةتاريخ إيقاف السيط إلى المجموعة ويستمر توحيدها حتى تاريخ تحويل السيطرةيتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من 
م تضمين نتائج تي من أنشطتها. نتفاعلمجموعة القوة على إدارة السياسات المالية والتشغيلية للمؤسسة لالدى االسيطرة عندما تكون ل

، ستبعاداالخ ية تاريأو لغا االقتناءفي القائمة الموحدة للدخل من تاريخ إن وجدت،  الشركات التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة
  .حسب مقتضى الحال

 

ل من قبالمحتفظ بها  غير جزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المسيطرة( حقوق الملكيةحقوق األقلية )تمثل 
 ،الماليللمركز القائمة الموحدة في  الملكيةحقوق  ومن خالل لدخلالموحدة لقائمة الويتم عرضها كبند منفصل في  لمجموعةا
 . الشركة األم مساهميالعائدة إلى الملكية بصورة منفصلة عن حقوق و
 

 المحاسبية الهامة اآلراء والتقديرات  2.2
تقديرات قد تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات راء وآيتطلب من اإلدارة عمل الموحدة  إن إعداد القوائم المالية
 التقديرات على اإليرادات والمصروفات والمخصصات الناتجةو االراءالمحتملة. كما تؤثر هذه  اتلتزاماالالمالية واإلفصاح عن 

 . الملكية حقوقفي  تغيرات القيمة العادلة المسجلة على وكذلك
 

 التقديرات غير المؤكدة 
إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ القائمة الموحدة للمركز 

هي والمالي، والتي لديها مخاطر هامة لتكون سبباً لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة 
 موضحة أدناه:

 

 الشهرة  حاللاضم
 علىأللقيمة اوالتي تعد ، ستردادلال ةالقابلة للنقد عن قيمتها للموجود أو الوحدة المنتجتزيد القيم المدرجة عندما  ضمحالليثبت اال

 . ناقصاً تكلفة البيع وقيمتها المستخدمةمن قيمتها العادلة 
 

النقدية من  التدفقاتتوقعات ستخدام اب المستخدمةلكل وحدة منتجة للنقد على حساب القيمة  لالستردادتعتمد قيمة الشهرة القابلة 
 .لمحلياستخدام معدل النمو االسمي إلجمالي الناتج اباإلدارة، لتوقعات لفترة خمس سنوات مجلس الميزانيات المالية المعتمدة من قبل 

مختلقة  التدفقات النقدية على افترضات يتضمن تحديد توقعات معدل النمو ومعدل الخصم على اجتهادات بينما يتطلب إعداد توقعات
 من قبل اإلدارة.

 
نتج بين الخسارة وق قد تللحد من أي فربانتظام المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية  والفرضياتتتم مراجعة المنهجية 

 الخسارة الفعلية.من وقع لمقدرة ا
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2

 

 )تتمة(المحاسبية الهامة اآلراء والتقديرات  2.2
 

 )تتمة( التقديرات غير المؤكدة
 

 .حقوق الملكية القيمة العادلة من خاللاستثمارات مدرجة ب اضمحالل
حقوق الملكية كمضمحلة عندما يكون هناك انخفاض هام أو طويل  خالل القيمة العادلة مناالستثمارات المدرجة ب المجموعةتعامل 

ام أو انخفاض ه تحديد ما إذا كان .ضمحاللدليل موضوعي آخر يثبت اال حيثما يوجد األمد في القيمة العادلة أدنى من تكلفتها أو 
بتقييم عوامل أخرى بما في ذلك  المجموعة تقومباإلضافة إلى ذلك،  .اجتهاداً وجود دليل موضوعي آخر يتطلب مد وطويل األ

التقلبات اإلعتيادية في سعر السهم ألسهم حقوق الملكية المسعرة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل حساب القيمة الحالية ألسهم 
 حقوق الملكية غير المسعرة.

 

 قارية ات العستثمارواالغير المسعرة ات أسهم حقوق الملكية الخاصة استثمارتقييم 
 إحدى الطرق التالية: على عادةً على رأي وتستند ات المذكورة أعاله ستثماراالتتضمن عملية تقييم 

 

 ؛ تقييم من قبل مثمنين مستقلين خارجيين 

  أحدث معامالت السوق دون شروط تفضيلية؛ 

 أساسية؛ ية ألداة أخرى مماثلة لها بصورة القيمة العادلة الحال 

  دوات تحمــل نفس الشروط وخصائص للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بالمعدالت الحالية ألالقيمة الحالية
 المخاطر؛ أو 

  خرى.األتقييم النماذج تطبيق 
 

ة أسعار معامالت السوق الحالية الجديرة بالمالحظ استخدامبإما  تهافحص صالحيتتقنيات التقييم على أساس دوري و المجموعةحدد ت
 لنفس األداة أو بيانات أخرى متوفرة في السوق جديرة بالمالحظة.

 

 اآلراء
 

 مبدأ االستمرارية 
ادر المص الديهالمجموعة بأن  ةمقتنع يعلى المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وه لقدرة المجموعةبعمل تقييم  اإلدارةت قام

ي غير مؤكدة التجوهرية في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور  الالستمرار في أعماله
على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم  مجموعةمن الممكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة ال

 أساس مبدأ االستمرارية. المالية الموحدة على
 

  على شركات ذات أغراض خاصة السيطرة
ال تقوم . اتستثمارباال لالحتفاظالسماح للعمالء بصورة أساسية لغرض الخاصة ترعى المجموعة تأسيس الشركات ذات األغراض 

تحديد ما إذا كانت المجموعة عند . تمتلك القدره على السيطرة عليهاذات األغراض الخاصة التي ال المجموعة بتوحيد الشركات 
ذات األغراض شركات أنشطة المن هداف األحول آراء ذات األغراض الخاصة، يتم إجراء شركات لديها القدرة على السيطرة على ال

األغراض عن الشركات ذات وكذلك قدرتها على اتخاذ القرارات التشغيلية  مخاطر والمكافآتلالمجموعة لوتعرضات  الخاصة
 .ةالخاص

 
 تصنيف االستثمارات 

درجة معند اقتناء االستثمارات تقرر اإلدارة ما إذا كان يتوجب تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو 
 . بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 
 2017يناير  1سياسة مطبقة اعتباراً من  –اضمحالل العقود المالية 

قييم ما إذا كانت توكذلك عند تحديد اضمحالل الذمم المدينة، يتطلب عمل رأياً في تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية 
قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وإضافة معلومات النظرة المستقبلية في قياس  العقود الماليةعلى  يةمخاطر االئتمانال

 .)ب( 2,3,1نية المتوقعة. لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح الخسائر االئتما
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2

 

 السياسات المحاسبية الهامة  2.3
 

االضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة ب" المتعلق 30لمعيار المحاسبة المالي رقم  التطبيق المبكر 2.3.1
 باألعباء"

 
االضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة ب" المتعلق 30قامت المجموعة بالتطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 

. تمثل المتطلبات في معيار المحاسبة المالي 2020يناير  1هو إلزامي للتطبيق المبدئي في  2017يناير  1باألعباء" اعتباراً من 
 المتعلق "بالمخصصات واالحيتاطيات". 11معيار المحاسبة المالي رقم متطلبات تغيراً جوهرياً عن  30رقم 

 
تم إثبات . لم يتم إعادة عرض أرقام المقارنة، 30معيار المحسابة المالي رقم تمشيا مع متطلبات وذلك أثر رجعي بتم تطبيق المعيار 

نهج نموذج المعيار استخدام يلغي . 2017يناير  1كما في  في األرباح المبقاة 30تأثير التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 
 .11خسارة االضمحالل المتكبدة القائم في معيار المحاسبة المالي رقم 

 
 التحويل

تم يلم عن ذلك باستثناء  ،بأثر رجعي 30رقم  الماليالمحاسبة معيار ن تطبيق عرات في السياسات المحاسبية الناتجة تم تطبيق التغي
ن لناتجة عافي القيم المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية إثبات الفروق . يتم عرض أرقام مقارنة الفترات السابقةإعادة 

. ونتيجة لذلك، فإن المعلومات 2017يناير  1ا في مكواالحتياطيات المبقاة في األرباح  30رقم  الماليالمحاسبة المعيار تطبيق 
مقارنتها بالمعلومات الواردة ال يمكن  هن. ولذلك، فإ30رقم  الماليالمحاسبة معيار ال تعكس المتطلبات الخاصة ب 2016لسنة الواردة 

 .30م بموجب معيار المحاسبة المالي رق 2017لسنة 
 

 30تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 
 :30معيار المحاسبة المالي رقم لفيما يلي تأثير تطبيق المبكر 

 
 31الرصيد في 

 2016ديسمبر 

تعديالت 
 التحويل 

  1 في الرصيد
  2017يناير 

 معاد عرضه 
 ──────── ──────── ──────── 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

    

 23.936 (26.759) 50.695 األرباح المبقاة

 1.522 (12) 1.534 حقوق غير مسيطرة 

 182.448 (4) 182.452 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 199.051 (14.636) 213.687 مرابحات 
 248.065 (4.742) 252.807 مضاربات 05248.065

 184.334 (4.151) 188.485 إجارة منتهية بالتمليك

 12.213 (91) 12.304 مشاركات

 36.972 (44) 37.016 موجودات قيد التحويل

 10.020 (541) 10.561 استثمارات في شركات زملية 

 26.369 (891) 27.260 موجودات أخرى

 50,690 (1.647) 49.043 مطلوبات أخرى

 
في إيضاح  30تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم تم تقديم مخلص التغيرات الرئيسية للسياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن 

 )ب(. 2,3,2
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2.3
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.3.2
 

 أ( العقود المالية
وصكوك الشركة ومرابحات )بعد حسم األرباح حكومية مصرف المركزي وصكوك البنوك والتتكون العقود المالية من أرصدة لدى 

. تدرج األرصدة المتعلقة بهذه وموجودات قيد التحويل وموجودات أخرى منتهية بالتمليك ةلمؤجلة( ومضاربات ومشاركات وإجارا
 .المتوقعةاالئتمانية الخسائر  بعد حسم مخصصالعقود 

 

 (2017يناير  1من اعتباراً مطبقة ب( تقييم االضمحالل )سياسة 
 

 اضمحالل الموجودات المالية

ية المتوقعة. ئتمانالبنموذج الخسائر ا 11رقم  الماليالمتكبدة" في معيار المحاسبة  ةنموذج "الخسار 30المحاسبة المالي رقم معيار يستبدل 
ولكنه ال ينطبق على استثمارات أسهم  وعقود الضمانات المالية التمويليةعلى بعض االرتباطات الضمحالل الجديد انموذج يطبق كما 

  .حقوق الملكية
 

بالتكلفة جة المدرللموجودات المالية ية المتوقعة وذلك بالنسبة الئتمانلقياس الخسائر انهج يتكون من ثالث مراحل تطبق المجموعة 
لمبدئي منذ اإلثبات ا الئتمانا نوعيةالمراحل التالية وذلك على أساس التغير في الثالث المطفأة. يتم تحويل الموجودات من خالل 

 لهذه الموجودات:
 

 اً شهر 12على مدى ية المتوقعة الئتمانالمرحلة األولى: الخسائر ا

 الخسائر من يتم إثبات جزء، اإلثبات المبدئيية منذ الئتمانفي المخاطر اجوهرية زيادة ن هناك تكالتي لم للتعرضات بالنسبة 
 .شهراً القادمة 12على مدى  السداد في حدوث التعثر المرتبط بأحداث احتمالية العمر مدى على المتوقعة االئتمانية

 

أحداث عن التي تنتج ( هي الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة 1شهراً )المرحلة  12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 .شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية 12خالل  الموجود المالياحتمالية حدوث التعثر في السداد على 

 

 غير مضمحلة ائتمانياً  –على مدى العمر قعة ية المتوالئتمانلخسائر ااالمرحلة الثانية: 

مضمحلة  ستلي، ولكنها منذ اإلثبات المبدئي يةالئتمانالمخاطر االتي كانت هناك زيادة جوهرية في ية الئتمانبالنسبة للتعرضات ا
 .يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، ائتمانياً 

 

على الفرق  ءً االئتمانية المتوقعة ويتم تحديدها بنا للخسائر المرجحة االحتمالية تقدير ( هي2)المرحلة الخسائر االئتمانية المتوقعة 
موعة المستحقة الدفع للمج. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية العجز النقدي لكافةبين القيمة الحالية 

 لمالية.في تاريخ إعداد التقارير اغير مضمحلة ائتمانياً المالية التي هي  للموجوداتتلك ترداد القابلة لالسوالقيمة الحالية للقيمة 
 

 مضمحلة ائتمانياً  –على مدى العمر ية المتوقعة الئتمانلخسائر ااالمرحلة الثالثة: 

ً  يتم تقييم الموجودات المالية فقات ضار على التدمن األحداث التي يكون لها تـأثير أو أكثر ع حدث ووقوعند كمضمحلة ائتمانيا
 المالية. من تلك الموجودات  المقدرةالنقدية المستقبلية 

 

االئتمان على أساس الفرق بين صافي القيمة قيمة اضمحالل المتعلق بمخصصات ال، يتم تحديد 3بالنسبة للعقود المالية للمرحلة 
، تظل منهجية 11رقم  المالينظراً الستخدام نفس المعايير في معيار المحاسبة وجود المالي. المدرجة والقيمة القابلة لالسترداد للم

 .المجموعة بالنسبة للمخصصات المحددة كما هي دون تغيير
 

 المضمحلة ائتمانياً لموجودات المالية ا
 . حلة ائتمانياً هي مضمبالتكلفة المطفأة المدرجة ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المالي في تاريخ إعداد التقرير

لية على التدفقات النقدية المستقبيعد الموجود المالي مضمحالً ائتمانياً عند قووع حدث أو أكثر من األحداث ويكون لها تأثير ضار 
 .الماليذلك الموجود بالنسبة لالمقدرة 

 

 :بأن الموجودات المالية مضمحلة ائتمانياً، تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتهااألدلة التي تثبت 
 

 ؛المصدرةالصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو جهة  -
 ؛موعد االستحقاقأو تجاوز في السداد د مثل التعثر العق خرق -
 ؛ أوفي إعادة تنظيم مالي آخر أن المقترض سيعلن إفالسه أويكون قد أصبح من المحتمل ب -
 ؛أن المجموعة لن تنظر في خالف ذلكط بشرمن قبل المجموعة التسهيل إعادة هيكلة  -
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 ية المتوقعة الئتمانقياس الخسائر ا
 :هي المتغيرات التاليةية المتوقعة الئتمانقياس الخسائر االمستخدمة في المدخالت الرئيسية أن 

 

 (probability of default)؛ السدادحدوث التعثر في  احتماليه -

 (loss given default)في السداد؛  لتعثرلخسارة في حالة اا -

 (exposures at default)للتعثر في السداد؛  التعرضقيمة  -
 

ً داخليالمطورة النماذج اإلحصائية من المعايير بصفة عامة تستمد هذه  لنظرة اوالبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات  ا
 .أدناهالمستقبلية وذلك كما هو موضح 

 

  التعثر في السدادتعريف 
ية ن يسدد المقترض التزاماته االئتمانأعندما يكون من غير المرجح التعثر في السداد المالية تكون في حاله الموجودات  بأنتعتبر المجموعة 

في سداد أي من التزاماته المقترض تجاوز إجراءات مثل تصفيه الضمان؛ أو الرجوع إلى المجموعة التخاذ دون وذلك للمجموعة بالكامل، 
ذ تأخ، متعثر في السدادكان المقترض تقييم ما إذا عند . ويومأً أو أي التزامات ائتماينة للمجموعة 90االئتمانية المستحقة للمجموعة ألكثر من 

ن موعدم سداد التزام آخر وضع التأخر في السداد والعوامل الكمية مثل  المجموعة في االعتبار كالً من العوامل النوعية مثل خرق التعهدات
 لمجموعة.نفس الجهة المصدرة ل

 

 في السداد التعثرحدوث  احتمالية
تعرضات االئتمانية. لفي السداد لالتعثر حدوث  الحتماليةلعملية تحديد الهيكل الزمني األساسية مدخالت التعتبر درجات المخاطر االئتمانية بمثابة 

خاطر مية ويتم تحليلها من خالل تحديد درجة الالئتماناوالتعثر في السداد بشأن تعرضات مخاطرها األداء عن تقوم المجموعة بجمع معلومات 
بيانات المجموعة النماذج اإلحصائية لتحليل التستخدم التجزئة. لمحفظة التأخير في السداد عدد أيام ية الخاصة بالشركات ويتم تحديد الئتمانا

ية لهذه التعرضات باإلضافة إلى التغيرات المتوقعة نتيجة لتجاوز الفترات الزمنحدوث التعثر في السداد التي تم جمعها، وتقوم بتقدير احتمالية 
لرئيسية لالقتصاد ا العواملوالتغيرات في معدالت التعثر في السداد تحديد وتحديث العالقة بين التغيرات في على المقررة. يتضمن هذا التحليل 
 لمؤشراتاخاصة بالبنك. بالنسبة لمعظم التعرضات، تشمل التعرضات التشهد التي مختلف المناطق الجغرافية الكلي، وذلك على مستوى 

رادات الحكومة المحلي وأسعار النفط وإي االئتمانيالرئيسية لالقتصاد الكلي: نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت الفائدة الفعلية والبطالة والنمو 
 الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.ات ونفقالمركزية وذلك كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

 

 المستقبليةمعلومات النظرة إضافة 
من  التاريخية. في حالة عدم وجود أيفي السداد معدالت التعثر على  ةالكلي العوامل االقتصاديةالمجموعة النماذج اإلحصائية إلضافة تستخدم 

شكل كبير المتوقعة مخالفة بالسداد التعثر حدوث السابقة والتي تكون ذات أهمية إحصائية أو إذا كانت نتائج احتمالية  ةمعايير االقتصاد الكلي
وفقاً ألداة  ، وذلك بعد تحليل المحفظةفي السداد التعثرحدوث حتمالية الللتوقعات الحالية للظروف االقتصادية، تطبق اإلدارة الطريقة النوعية 

 التشخيص.
 

 ي إضافة معلومات النظرة المستقبلية إلى زيادة مستويات مرجعية اتخاذ القرارات حول مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية الكليةتؤد
هي التعرضات ضمن فئة  3التي تعتبر بأنها منتجة )المرحلة  2والمرحلة  1على الخسائر االئتمانية المتوقعة المطبقة على تعرضات المرحلة 

 ثر في السداد(. يتم عمل مراجعة دورية للمنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات لألوضاع االقتصادية المستقبلية.التع
 

 الخسارة في حالة التعثر في السداد 
تعثر في في حالة الخسارة ال. وتقدر المجموعة التعثر في السدادحجم الخسائر المحتملة في حالة وجود ي هالخسارة في حالة التعثر في السداد 

يانات التاريخية إلى الب ، استناداً في السداد المتعثرةواقع خبراتها التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى استناداً إلى السداد 
  باستخدام كالً من العوامل الداخلية والخارجية.

 

لتصنف سداد في الولكنها تمكنت من تجاوز التعثر التي تقع ضمن التعثر في السداد لحسابات تعرف على انها نسبة من ا: التحسن. معدالت 1
 .منتجةكحسابات 

 

ي السداد، ف المحتفظ بها في وقت حدوث التعثراألساسي  السوقية للضمان ةتصفية مقارنة بالقيمال ةقيمتعرف بأنها نسبة : . معدالت االسترداد2
 .المضمونةالمطالبات العامة للموجودات الفردية وذلك كجزء من التعرضات غير لمتوقعة من امعدالت االسترداد كما تقوم باحتساب 

 

ة القيمة التي لم تتحقق في وقت التعثر في السداد معدلة للقيمسترداد تعرف بأنها قيمة الفرص غير المستفاد منها ال: معدالت الخصم. 3
 الزمنية.
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 للتعثر في السداد التعرضقيمة 
ضات التعثر في تعرقيمة تستمد المجموعة و. تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد

إن . طفاءاإللتغيرات المحتملة للمبالغ الحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك للطرف اآلخر وامن التعرض الحالي السداد 
فإنه يتم ، ةوالضمانات الماليبالنسبة الرتباطات التمويلية . قيمة التعرض للتعثر في السداد لموجود مالي هو إجمالي قيمته المدرجة

 تحويل قيمة التعرض التعثر في السداد إلى ما يعادله في القائمة الموحدة للمركز المالي.

 

 المخاطر االئتمانية الزيادة الجوهرية في 
موعة تأخذ المجمنذ اإلثبات المبدئي، قد زادت بشكل جوهري  الماليةفي السداد على العقود التعثر ما إذا كانت مخاطر عند تحديد 

تحليل والالمعلومات من  على كالً . يتضمن ذلك المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهماالمعلومات في االعتبار 
النظرة علومات مبما في ذلك ي للخبراء المتخصصين، الئتمانوالتقييم امن وقع الخبرات التاريخية للمجموعة وذلك ، الكمي والنوعي

 المستقبلية.

 

لتغييرات ازادت بشكل جوهري بحسب المحفظة االستثمارية وتتضمن على قد  يةمخاطر االئتمانالمعايير تحديد ما إذا كانت تختلف 
 وما إذا كانت، تحت المراقبةوالعوامل النوعية، بما في ذلك ما إذا كان التعرض احتمالية حدوث التعثر في السداد الكمية في 

 .استناداً على التأخير في السدادو كاجراء احترازي يوماً  30رة عن السداد ألكثر من التعرضات متأخ
 

 المعاد تفاوضهاالموجودات المالية 
يجوز تعديل الشروط التعاقدية للحصول على تمويل لعدد من األسباب بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة وعوامل أخرى ال عالقة 

، يعكس اداستبعالمالية وال ينتج عن التعديل  الموجوداتعندما يتم تعديل شروط لها بتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. 
قد زادت بشكل جوهري مقارنة لمدى العمر المتبقي الحتمالية حدوث التعثر في للموجودات ر االئتمانية تحديد ما إذا كانت المخاط

 ءً على الشروط المعدلة مع تقدير مدى العمر المتبقي الحتمالية حدوث التعثر في السداد بنا السداد بتاريخ إعداد التقارير المالية بناءً 
 شروط التعاقدية األصلية.على البيانات عند اإلثبات المبدئي وال

 

مخاطر التعثر  منوالتقليل لزيادة فرص التحصيل الصعوبات المالية تقوم المجموعة بإعادة تفاوض التمويل للعمالء الذين يواجهون 
مراجعة بتقوم اإلدارة بصورة مستمرة بشروط جديدة.  تمويلتمديد ترتيبات الدفع واالتفاق على يترتب على ذلك . وقد في السداد

 التسهيالت المعاد تفاوضها للتأكد بأن جميع المعايير تم استيفائها وبأن المدفوعات المستقبلية من الممكن أن تحدث.

 

. 2مرحلة لضمن امالية  لصعوبةتمت إعادة هيكلتها نتيجة قبل إعادة الهيكلة ولكن التي كانت منتجة يتم تصنيف الحسابات س
أي من المعايير لتصنف كحسابات متعثرة، قبل إعادة الهيكلة، فأنه يتم بعد ذلك تصنيفها ضمن الحسابات المتعثرة أو تستوفي 

 . 3المرحلة 
 

 التحويل الخلفي 
قياس الخسائر االئتمانية من حويل أن التعرض قد يذو طبيعة متناظرة حيث هو النموذج المرحلي  30معيار المحاسبة المالي رقم 

(. ومع 1شهراً )المرحلة  12( إلى قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 3والمرحلة  2المتوقعة على مدى العمر )المرحلة 
 وبمجرد أنفي مؤشرات المخاطر االئتمانية. ملحوظة ن الحركة عبر المراحل ليست فورية ما لم تعد هناك زيادة جوهرية فإذلك، 

وال  2أو المرحلة  1تتم معايرة الحركة إلى المرحلة جوهرية ملحوظة في مؤشرات مخاطر االئتمان، يجب أن لم تعد هناك زيادة 
مخاطر الي فالجوهرية الزيادة ومؤشرات  المالحظةيتم األخذ في االعتيار بعض المعايير مثل فترة يمكن أن تكون تلقائية أو فورية. 

 .1أو المرحلة  2المرحلة المحولين من إلى تاريخ الدفع للعمالء و يةاالئتمان
 

 عامل تحويل اإلئتمان 
 ي تغيرات غير متوقعه في التعرض بعد تاريخ التقييم ، بما في ذلكأاالعتبار في  للتعثر في السداد التعرضقيمة  قديريوياخذ 

 لتعثر في السدادل التعرضقيمة يتم تقدير ل تطبيق عامل تحويل االئتمان. الملتزم بها من خالالتسهيالت المسحوبات المتوقعة علي 
في الجزء غير المسحوب من  عامل تحويل االئتمان مضروباً ات القائمة المعدلة من خالل تطبيق التعرض باستخدام التعرض

 :التسهيالت
 

غير جزء ال يشير إلىو. محسوم منه المدفوعات المتوقعةباإلضافة إلى األرباح على إنه المبلغ األصلي احتساب التعرض القائم يتم 
 لسلوكيخدام اأعلى من متوسط استالتسهيالت على  عامل تحويل االئتمان المطبقسيكون . المستخدمحد االئتمان غير المسحوب ال

 رأس المال.مصروفات على مدى السنوات الخمس الماضية أو 



 البحرين ش.م.ب.-مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2017ديسمبر  31

 

15 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة السياسات 2.3
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.3.2
 

 )تتمة( (2017يناير  1ب( تقييم االضمحالل )سياسة مطبقة اعتباراً من 
 

 شطب 
 تحدد. وهذا هو الحال بشكل عام عندما السترداد)إما جزئيا أو كليا( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي تمويل يتم شطب سندات ال

ة كافية لسداد المبالغ الخاضعالنقدية التدفقات ال تحققأو مصادر دخل التي يمكن أن ال يمتلك أية موجودات أن المقترض بالمجموعة 
 المجموعة تمن أجل االلتزام بإجراءاالتنفيذية  التي يتم شطبها لإلجراءاتللشطب. ومع ذلك، يجب أن تخضع الموجودات المالية 

 المستحقة. السترداد المبالغ
 

 عرض مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة في القائمة الموحدة للمركز المالي
 على النحو التالي:مركز المالي الموحدة للقائمة الفي للخسائر االئتمانية المتوقعة  ةيتم عرض مخصصات الخسار

 

 المدرجة للموجودات؛القيمة كخصم من إجمالي يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:  -
 و؛ كمخصصوعقود الضمانات المالية: بصفة عامة،  ارتباطات التمويل -
متوقعة الة ياالئتمانخسائر بتحديد الالمجموعة قامت ، بمسحوالغير المسحوب أو على كالً من العنصر العقود المالية حيثما تتضمن  -

عض رتقوم المجموعة : ذلك العنصر المسحوبالميزانية وذلك بشكل منفصل عن التمويل / العنصر غير المدرج في  اتارتباطعلى 
ب.  يتم عنصر المسحوللإجمالي القيمة المدرجة كخصم من يتم عرض المبلغ حيث للعناصر المسحوبة. للخسائر االئتمانية مخصص 

 .المطلوبات األخرىكمخصص في مسحوبة غير الللعناصر االئتمانية  ةعرض مخصص الخسار
 

 (2016ديسمبر  31)مطبقة حتى  اضمحالل وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية ج(
 

اضمحالل موجود مالي محدد. إذا وجد مثل وجود لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت مالي يتم عمل تقييم في تاريخ كل تقرير 
 الموحدة للدخل.يه خسارة اضمحالل ضمن القائمة أ احتسابهذا الدليل، فإنه يتم 

 

 كما يلي: ضمحالليتم تحديد اال
 

ر على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة على أساس سع للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تحديد االضمحالل بناءً  (1)
 الربح الفعلي األصلي؛

 

 التكلفة والقيمة العادلة؛ وللموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن االضمحالل هو الفرق بين  (2)
 

على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة على أساس معدل العائد  للموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن االضمحالل يحسب بناءً  (3)
 الحالي في السوق لموجود مالي مماثل.

 

تراكمة في ممحالل يتم تسجيلها كزيادة في التغيرات الفإن استرجاع خسائر االضأسهم حقوق الملكية ات ستثماراللقيمة العادلة بالنسبة ل
 . الملكية حقوق من خاللالقيمة العادلة 

 

 الشركةحكومية وصكوك ( صكوك د
  .طفأةبالتكلفة الممدرجة ات استثمارمصنفة كمسعرة وغير مسعرة أوراق مالية  عبارة عن هيالصكوك الحكومية وصكوك الشركة 

 

 ( مرابحات مستحقة القبض هـ
افاً إليه مض( بالتكلفة "المشتري") خرالموجود إلى الطرف اآل( ببيع "البائع")أحد األطراف يقوم الذي بموجبه والمرابحة هي عقد 

 سعلى أساشراء نفس الموجود على أساس وعد المشتري ب، بعد قيام البائع بشراء الموجود الربح على أساس الدفع المؤجل
من قبل لربح( اسعر البيع )التكلفة مضافاً إليها مبلغ  يسددهامش ربح متفق عليه. تكلفة الموجود وعلى سعر البيع يشتمل المرابحة. 

كبائع أو ما التصرف إ للمجموعةيجوز بموجب عقد المرابحة  .على مدى فترة التمويل المتفق عليه بالتقسيطالمشتري إلى البائع 
 حسب الحالة. ،مشتري

 

 ملزماً.المقدم للشراء من قبل المشتري في معاملة المرابحة لصالح البائع الوعد  المجموعةعتبر ت
 

والمبالغ  ت،إن وجدالخسائر االئتمانية، مخصص / أو  ، محسوماً منها األرباح المؤجلة وبالتكلفةالمرابحات المستحقة القبض تدرج 
 المسددة.
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 ( المضاربة و
أسمال )ر مبلغ معين من المالرب المال(، حيث يقوم بتوفير ) الذي بموجبه يقدم أحدهما األموالو ،المضاربة هي عقد بين طرفين

دماً أو نشاط معين مستخمؤسسة مال المضاربة في ومن ثم يقوم المضارب باستثمار رأسارب(. )المض لى الطرف األخرالمضاربة( إ
ً النظير حصة محددة من األرباح الناتجة خبرته ومعرفته  يتحمل سرب المال في إدارة نشاط المضاربة. ال يشارك  .متفق عليها مسبقا

بموجب عقد وإال سيتحمل رب المال الخسارة.  ؛المضاربة أي من شروط أو بنود عقدالمضارب الخسارة في حال إهماله أو انتهاك 
 حسب الحالة. رب المال،أو التصرف إما كمضارب  للمجموعةالمضاربة يجوز 

 

، تإن وجد ،المتوقعة االئتمانيةيتم إثبات المضاربة بالقيمة العادلة لموجودات المضاربة بعد حسم مخصص االضمحالل / الخسائر 
ذلك م إثبات نه يتإالمضاربة. إذا أدى تقييم موجودات المضاربة إلى فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، فسداد مبالغ رأسمال و

  .مجموعةالفرق كربح أو خسارة لل
 

 ( إجارة منتهية بالتمليك ز
 ( بعد شراء"المستأجر"للعميل )( بتأجير موجود "مؤجرال") المجموعة ابموجبه تقوم اتفاقيةعبارة عن اإلجارة المنتهية بالتمليك هي 

الموجود المحدد، سواًء من بائع طرف ثالث أو من العميل نفسه، حسب طلب العميل والوعد بالتأجير مقابل بعض  اقتناء/ أو 
 فترات تأجير محددة، مستحقة الدفع على أساس إيجار ثابت أو متغير.أو  مدفوعات اإليجار لمدة تأجير

 

لطرفين ا سس لحساب اإليجار وتوقيت دفعات اإليجار ومسؤوليات كالً األ وجود المؤجر ومدة اإليجار، وكذلكاإلجارة الم اتفاقيةتحدد 
لك إليجار المتعلقة بذ)المؤجر( تعهد بتجديد مدة عقد اإليجار ودفع دفعات ا مجموعةخالل مدة اإليجار. يقدم العميل )المستأجر( لل

 يغة المطبقة خالل مدة اإليجار.متفق عليه والصحسب جدول زمني 
 

العميل  من قبل اتلتزاماالد الوفاء بكافة بع)المؤجر( بملكية الموجود خالل مدة اإليجار. في نهاية مدة التأجير، و المجموعةحتفظ ت
ًء على تعهد بنا اسمية)المؤجر( ببيع الموجود المؤجر للعميل )المستأجر( بقيمة  مجموعةقوم التاإلجارة،  اتفاقية)المستأجر( بموجب 

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

أساس القسط الثابت لجميع موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك فيما عدا األراضي )التي ليس لها عمر  ىعل االستهالكيتم حساب 
 ما أقل.أيه ها لشطب التكلفة لكل موجود على مدى فترة عقد التأجير أو العمر االقتصادي للموجود،احتسابمحدد(، بمعدالت يتم 

 

 ( مشاركاتح
 ويتم عادةً  ،والعميل في رأسمال المشاركة المجموعةساهم تالمشاركة لتقديم رأسمال مشترك أو تمويل مشروع. عقود تستخدم 

ً لنسبة من الربح متفق عليها مسبقاً غير أن  وتأسيس شركة ذ غرض خاص أو شراكة للقيام بالمشاركة. يتم تقاسم األرباح وفقا
نقدية أو عينية،  مال المشارك إما بصورةيكون رأس شريك في رأس المال. وقدالخسارة يتحملها الشركاء بناًء على مساهمة كل 

 في وقت إبرام المشاركة.  قيمته احتسابيتم و
 

 .االئتمانيةخسائر مخصص للتدرج المشاركة بالتكلفة المطفأة بعد حسم أي 
 
 موجودات ومطلوبات قيد التحويل( ط
 

 موجودات قيد التحويل: 
 

 القروض والسلف 
 االئتمانية، إن وجدت.خسائر القروض والسلف بالتكلفة المطفأة بعد حسم المبالغ المشطوبة ومخصص للتدرج 

 

 ات محتقظ بها لغرض غير المتاجرة استثمار
يتم تقييم و حقوق الملكية كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خاللات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة ستثمارف االيتصنتم 

. يتم إثبات أية تغيرات في القيم العادلة الحقاً لعملية )ب(2.3.2 إيضاحالمنصوص عليها في المعايير س اأسالقيمة العادلة على 
 .(28ستحواذ في مجموع الدخل الشامل )إيضاح اال
 

 مطلوبات قيد التحويل:
 تدرج المطلوبات قيد التحويل بالتكلفة المطفأة.
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 ( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةي
قيمة مدرجة بالأو الملكية حقوق  القيمة العادلة من خاللبكمدرجة المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة ات ستثمارف االيتصنتم 

 . ألرباح أو الخسائر أو خسارة االستثماراتامن خالل العادلة 
 

. ستثمارلمصاحبة لالا االقتناءات مبدئياً بالتكلفـة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف ستثمارتثبت جميع اال
ي القائمة الموحدة ف ن خالل األرباح أو الخسائرمبالقيمة العادلة كمدرجة ات المصنفة الستثماراحتساب تكلفة االقتناء المتعلقة بايتم 

 للدخل.
 

 كالتالي:المسجلة قيم الات، يتم الحقاً تحديد ستثماربعد اإلثبات المبدئي لهذه اال
 

 الملكية حقوق  القيمة العادلة من خاللب استثمارات مدرجة
من خالل  ،بالقيمة العادلةمدرجة ستثمارات المصنفة كااستثمارات أسهم حقوق الملكية قياس عادةً إعادة يتم  بعد اإلثبات المبدئي،

م في هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة بعد حسفإال إذا كان ال يمكن تحديد قيمها العادلة بموثوقية، حقوق الملكية بالقيمة العادلة، 
ار االستثمار، أو عندما يصبح االستثمحتى يستبعد الملكية حقوق سجيل تغيرات القيمة العادلة في يتم ت، إن وجد. االضمحالل

 ن خالل متغيرات في القيمة العادلة "مضمحالُ. عند االستبعاد أو االضمحالل فإن المكسب أو الخسارة المتراكمة المسجلة مسبقاً "ك
 ، يتم تضمينها في القائمة الموحدة للدخل. الملكية حقوق

 

يتم ول لدخالموحدة ل القائمةمن خالل  حقوق الملكية القيمة العادلة من خاللب مدرجةاالستثمارات  استرجاع خسائر اضمحاللال يتم 
 .الملكية حقوقحسم االضمحالل مباشرةً في العادلة بعد قيمتها إثبات الزيادة في 

 

 خسارة االستثماراتمن خالل األرباح أو مدرجة بالقيمة العادلة 
 ة إدارةات على أساس القيمة العادلة وفقاً لسياسستثمارالمبدئي، إذا تم تقييم هذه االات ضمن هذه الفئة عند اإلثبات الستثمارتصنف ا
ات ثماراستات أسهم حقوق الملكية الخاصة بما فيها استثمارجميع على . تتضمن هذه اواستراتيجية استثماراته المجموعةمخاطر 

 . اتيجيةالتي هي ليست ذات طبيعة استر المشاريع المشتركة والشركات الزميلة
 

في القائمة الموحدة للمركز المالي بالقيمة العادلة. تسجل  من خالل األرباح أو الخسائرات المدرجة بالقيمة العادلة ستثمارتسجل اال
"كتغيرات القيمة العادلة لالستثمارات" في القائمة الموحدة للدخل. يتم إثبات المكسب من بيع تلك التغيرات في القيمة العادلة 

 يتم إثبات الدخل المحقق من تلك االستثمارات في القائمة الموحدة للدخل.ثمارات "كمكسب من بيع االستثمارات والصكوك" االست
 "كدخل من االستثمارات" في القائمة الموحدة للدخل.

 

 ( استثمارات في شركات زميلة ك
لملكية احقوق بموجب طريقة  ألغراض استراتيجيةشركات الزميلة، والتي تم اقتنائها الفي  المجموعةيتم احتساب استثمارات 

للمحاسبة. تحتسب استثمارات أسهم حقوق الملكية األخرى في الشركات الزميلة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
الشركة ركات زميلة. ، المتعلق باستثمارات في ش24عن طريق االستفادة من نطاق اإلعفاء بموجب معيار المحاسبة المالي رقم 

ة تعتبر المؤسسة كشركالزميلة هي مؤسسة التي تمارس المجموعة نفود مؤثر عليها وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك. 
  نفوذ مؤثر من خالل أي طريقة أخرى. المجموعةحصة ملكية في المؤسسة أو لدى  %20أكثر من  مجموعةزميلة إذا كان لدى ال

 

ليها تغيرات ة مضافاً إبالتكلفالقائمة الموحدة للمركز المالي في الشركة الزميلة في  ستثمارااليدرج ، الملكية حقوقبموجب طريقة 
تثمار في سالزميلة. يتم إثبات الخسائر التي تجاوزت تكلفة اال اتمن صافي موجودات الشرك مجموعةالفي حصة  ما بعد االقتناء

نيابةً عن الشركة الزميلة. يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة  التزامات مجموعةتكبد التالزميلة عندما  اتالشرك
ة. أينما الزميل اتفي نتائج عمليات الشرك مجموعة. تعكس القائمة الموحدة للدخل حصة الطفاءلإلوال تخضع  ستثمارالمدرجة لال

نها إذا فصح عتفي هذه التغيرات و ابإثبات حصته مجموعةال تقوم وجدت تغيرات قد أثبتت مباشرةً في حقوق الشركة الزميلة،
 .الملكيةحقوق الموحدة للتغيرات في قائمة الاستلزم األمر في 

 

لك الزميلة مطابقة لتوالسياسات المحاسبية للشركة مع المجموعة ابقة متط مجموعةللالزميلة  اتإن تواريخ إعداد تقارير الشرك
 فيما يتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابهة في الظروف المتماثلة.  ةمجموعالالمستخدمة من قبل 

 

 بتحديد ما إذا كان ضرورياً إثبات خسارة اضمحالل إضافية لحصة استثمارات  المجموعةقوم ت، الملكية بعد تطبيق طريقة حقوق
بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت مالي كل تقرير  إعدادبتاريخ  المجموعةوم تقالزميلة.  الشركاتفي  المجموعة

باحتساب قيمة االضمحالل الذي يعد الفرق بين القيمة  المجموعةقوم تالزميلة. ففي هذه الحالة  اتاضمحالل االستثمارات في الشرك
 القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة وإثبات المبلغ في القائمة الموحدة للدخل.
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 تتمة() ات في شركات زميلةاستثمار( ك
 الزميلة.  اتفي الشرك مجموعةإلى حد حصة ال الزميلة اتهاوشركالمجموعة بين معامالت الناتجة من  الخسائروالمكاسب  استبعاديتم 

 

القائمة ي الزميلة ف اتأعاله في الشركالمذكور تحويل العمالت األجنبية الناتجة من االستثمار من الخسائر  / يتم تضمين المكاسب
 .الملكية حقوقالموحدة للتغيرات في 

 

 ( استثمارات عقارية ل
تم إثبات ي استثمارات عقارية.اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما كيتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض 

ً بالتكلفة ويتم  ستثماراال ً العقاري مبدئيا أو  الستخدامالعقاري لغرض ا ستثمارباال االحتفاظإذا كان على النية ما  بناءً قياسه الحقا
اتها العقارية. بموجب نموذج القيمة العادلة يتم إثبات أية مكاسب غير ستثمارال قامت المجموعة بتطبيق نموذج القيمة العادلةالبيع. 

جاوز إلى حد الرصيد الدائن المتوفر. عندما تتالملكية حقوق محققة في  . يتم تعديل أي خسائر غيرالملكيةمحققة مباشرةً في حقوق 
ائر غير في حالة وجود خس. في القائمة الموحدة للدخلها إثباتيتم نه إف، الملكيةالخسائر غير المحققة الرصيد المتوفر في حقوق 

كاسب غير المحققة مالإثبات يتم تم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل في الفترة المالية السابقة، يات عقارية استثمارمتعلقة بمحققة 
تم إدارج ي ئر السابقة في القائمة الموحدة للدخل.الحالية في القائمة الموحدة للدخل إلى حد عمل رصيد دائن للخسا فترة الماليةلل

جة بالقيمة االستثمارات العقارية المدر .من قيمتها المدرجة وقيمتها العادلة المتوقعة ناقصاً تكاليف البيع ستثمارات العقارية بأدنىاال
 العادلة يجب أن يستمر قياسها بالقيمة العادلة.

 

 عقارات قيد التطوير( م
قارات المقتناة تحديداً لغرض التطوير كعقارات قيد التطوير ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، يتم تصنيف الع

 إيهما أقل. 
 

 ومعدات ممتلكات( ن
 س القسطاالستهالك على أسافي القيمة. يتم حساب  اضمحاللالمتراكم وأي  االستهالكوالمعدات بالتكلفة بعد حسم  الممتلكاتتدرج 

والمعدات، فيما عدا األراضي المملوكة ملكاً حراً واألعمال الرأسمالية  الممتلكاتعلى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لجميع  الثابت بناءً 
 قيد التنفيذ. 

 

 

 

 ( الشركات التابعة المقتناة لغرض البيعس
يتم تصنيف الشركة التابعة المقتناة لغرض بيعها الحقاً خالل اثنا عشر شهراً "كمحتفظ بها لغرض البيع" عندما يكون بيعها محتمالً 

موجودات ومطلوبات الشركة التابعة كبند منفصل في القائمة الموحدة للمركز المالي"كموجودات محتفظ بها لغرض جداً. يتم إظهار 
. يتم قياس الموجودات التي تم تصنيفها كموجودات على التوالي البيع" و"مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع"

ض القيمة ناتجة تخف اضمحالل. أي خسارة وقيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع بأدني من قيمتها المدرجةمحتفظ بها لغرض البيع 
 الموجودات التي تم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع.  استهالكالمدرجة للموجودات. ال يتم 

 

 ( دمج األعمال والشهرة ع
قاسة بالقيمة المو االقتناء كإجمالي للمقابل المحوليتم قياس تكلفة للمحاسبة.  االقتناءطريقة  باستخدامدمج األعمال  احتسابيتم 

يس قتوالقيمة ألي حقوق غير مسيطرة في الملكية المشتراة. لكل عملية من عمليات دمج األعمال،  االستحواذالعادلة بتاريخ 
لمحددة افي الموجودات اغير المسيطرة في الملكية المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بتناسب حصتهم في ص حقوق الملكيةالمجموعة 

 للملكية المشتراة. 
 

ظ االستحواذ للمشتري المحتفإعادة قياس القيمة العادلة بتاريخ ن المجموعة تقوم بإذا تحققت عمليات دمج األعمال على مراحل، فإ
لخسارة، تج من المكسب أو اوإثبات النا االستحواذمسبقاً كحصة أسهم حقوق في الملكية المشتراة بالقيمة العادلة كما هو بتاريخ  به

 أو مجموع الدخل الشامل حسب مقتضى الحال. القائمة الموحدة للدخل إن وجد. في

 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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 )تتمة(( دمج األعمال والشهرة ع
نها تقيم الموجودات المالية والمطلوبات المفترضة للتصنيف والتعيين المناسب وفقاً إاألعمال، ف باستحواذعندما تقوم المجموعة 

 . االستحواذللشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ 
 

تاريخ بمة العادلة القي استخداميتم فإنه ، حصة الملكيةفقط والملكية المشتراة البنك يتبادل فيها التي  األعمالإذا تحققت عمليات دمج 
 قيمة الشهرة.استحواذ حصة الملكية المشتراة لتحديد 

 

دمج األعمال كموجودات تمويلية أو استثمارات عقارية، حسب مقتضى تعريف يتم تسجيل االستثمارات المقتناة التي ال تقع ضمن 
الحال. عندما يتم اقتناء مثل هذه االستثمارات، تقوم المجموعة بتخصيص تكلفة االستحواذ بين الموجودات والمطلوبات المحددة 

أي ت هي إجمالي مجموع المقابل المدفوع وبشكل فردي بناًء على قيمها العادلة النسبية بتاريخ االستحواذ. إن تكلفة تلك الموجودا
ً ويحق لهم  حقوق الملكيةلدى إذا كانت حقوق غير مسيطرة مثبتة.  افي من صتناسبية حصة غير المسيطرة حصة ملكية حاليا

 .موجوداتصافي البالتناسب مع حصتهم في مسيطرة الغير  حقوق الملكيةفإن المجموعة تقوم بإثبات عند التصفية، الموجودات 
 

إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت ألي حقوق غير مسيطرة وأي حصة يتم مبدئياً قياس الشهرة بالتكلفة، التي تعد الزيادة في 
لصافي الموجودات  إذا كانت القيمة العادلة. المفترضةوالمطلوبات المقتناة لموجودات المحددة اصافي ملكية محتفظ بها مسبقاً فوق 

ن إجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا تم تحديد جميع الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات المقتناة تزيد ع
المفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إثباتها بتاريخ االستحواذ. إذا كانت نتائج 

جود زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول، فإنه يتم بعد ذلك عملية إعادة التقييم تشير إلى و
 إثبات المكسب في القائمة الموحدة للدخل.

 

قل يتم فحص الشهرة لالضمحالل على األ متراكمة. خسائر اضمحاللبعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم إي 
المجموعة وحدات وحدة من يتم تخصيص الشهرة لكل سنوياً. يتم إثبات أي اضمحالل ناتج مباشرةً من القائمة الموحدة للدخل. 

لمشتراة ا للملكيةالتي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى  منتجة للنقدال
 الوحدات.في تلك تم تخصيصها 

 

من قيمتها  على، والتي تعد األالقابلة لالسترداديثبت االضمحالل عندما تتجاوز القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد قيمتها 
 . ناقصاً تكلفة البيع وقيمتها المستخدمةالعادلة 

 

بين الخسارة  للحد من أي فروق قد تنتجبانتظام تقدير التدفقات النقدية المستقبلية  المستخدمة في والفرضياتتتم مراجعة المنهجية 
 المقدرة وخبرة الخسارة الفعلية.

 

تجة للنقد( منالوحدات من اليتم تحديد اضمحالل الشهرة عن طريق تقييم المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد )أو مجموعة 
 قيمهامن  منتجة للنقد( أدنىالوحدات من الذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد )أو مجموعة التي تتعلق بها الشهرة. إ

 ضمحالل مباشرةً في القائمة الموحدة للدخل. االنه يتم إثبات خسارة إف ،المدرجة للوحدة
 

نقد من الوحدات المنتجة لللغرض فحص االضمحالل، يتم تخصيص الشهرة المقتناة في دمج األعمال، من تاريخ االقتناء لكل وحدة 
ما إذا كانت عن أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد، والتي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر للمجموعة 

الوحدات أو مجموعة من الوحدات. كل وحدة أو مجموعة من الوحدات  لتلكوعة تم تخصيصها موجودات أو مطلوبات أخرى للمجم
 التي تم تخصيص الشهرة لها: 

 

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

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

 ( المقاصة ف
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق شرعي 

قيق الموجود وسداد تح تنويما التسوية على أساس صافي المبلغ أو إوتنوي المجموعة أو قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة 
 طلوب في الوقت ذاته.الم

 

 ( مخصصاتص
 لتزامحالي )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق وأن تكلفة تسوية االالتزام أي  المجموعةيتم إثبات المخصصات إذا كان على 

 محتملة ويمكن قياسها بواقعية. 
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 ( مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ق
على رواتب الموظفين عند إنهاء الخدمة وعدد  جانب، وتُستحق هذه المكافآت بناءً األ امكافآت نهاية الخدمة لموظفيه مجموعةقدم الت

 التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على فترة الخدمة.  استحقاقسنوات الخدمة، ولكن بشرط إتمام حد أدنى من الخدمة. يتم 
 

نسبة من رواتب ك التي تحسبهيئة التأمين االجتماعي نظام في بدفع اشتراكات  المجموعةقوم تالبحرينيين،  اما يخص موظفيهفيأما 
 .يتم صرفها عند استحقاقهاكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي ت مجموعةال التزاماتالموظفين. إن 

 

 ( إثبات اإليرادر
 

 مرابحات مستحقة القبض 
لمتبقية. يعلق على الفترة ا أساس القسط الثابتعندما يكون الدخل قابالً للتحديد ومعلوماً عند بداية العقد، فإنه يتم إثبات الدخل على 

ات عندما تكون أقساط المرابح هذه المبالغ مشكوك في تحصيلها أو عادةً  استردادبأن  مجموعةعتقد التإثبات الدخل المستحق عندما 
 يوماً، أيهما أسبق. 90متأخرة عن السداد 

 
 صكوك ال

. يعلق المعني الصكوكلذلك النوع من  األساسيعلى معدل العائد  مني بناءً صكوك على أساس التناسب الزاليتم إثبات الدخل من 
يوماً،  90عندما تكون متأخرة عن السداد  هذه المبالغ مشكوك في تحصليها أو عادةً  استردادبأن  المجموعةعتقد تإثبات الدخل عندما 

 أيهما أسبق.
 

 مضاربات
في  أيهما أسبق.، هذه من قبل المضاربها أو يتم اإلعالن عن الستالميتم إثبات الدخل من معامالت المضاربة عند وجود الحق 

ل ماتم فيه خصم الخسائر من حصة رأسالخسائر الى الحد الذي يهذه من  المجموعةالخسائر في المضاربة، تثبت حصة  ةحال
 المضارب. 

 

 أرباح األسهم 
 . هاالحق في استالم مدفوعات المجموعةكون لدى عندما يخل أرباح األسهم ديتم إثبات 

 

 إجارة منتهية بالتمليك
جارة المنتهية يعلق الدخل المتعلق باإل. يتم إثبات دخل اإلجارة المنتهية بالتمليك على أساس التناسب الزمني وفقاً لشروط عقد التأجير

ندما تكون ع هذه المبالغ مشكوك في تحصيلها أو عادةً  استردادبأن  المجموعةعتقد تتعثرة. يعلق الدخل الفعلي عندما بالتمليك الم
 يوماً، أيهما أسبق. 90مدفوعات اإليجار متأخرة عن السداد 

 

 مشاركات
 لمجموعةاتثبت حصة  ة،المشاركفي الخسائر  ةفي حال .المدفوعات أو التوزيعات الستالمدخل المشاركة عند وجود الحق يتم إثبات 

 من هذه الخسائر الى الحد الذي يتم فيه خصم الخسائر من حصة رأس المال المشارك. 
 

 دخل الرسوم والعموالت
. ويمكن تقسيم دخل الرسوم إلى اإلى عمالئه امن الخدمات التي تقدمه متنوعنطاق دخل الرسوم والعموالت من  المجموعةكتسب ت

 الرئيسية التالية:الفئات 
 

سوم لرسوم المدفوعة مقدماً والرعلى ادخل الرسوم من المعامالت التمويلية: تتضمن الرسوم المكتسبة من المعامالت التمويلية  -
 ة.رة العقود التمويلينها تثبت على فتإتعتبر فيه الرسوم معززة للعائد، ف ذي. إلى الحد الويتم إثباتها عند تحقيقها المستحقة مبكراً 

 

رتيب وت للشركات دخل الرسوم من معامالت الخدمات: يتم إثبات الرسوم الناتجة من تمويل الشركات والخدمات االستشارية -
 بيع الموجودات وإدارة الثروات عند اكتسابها أو على أساس التناسب الزمني عندما تكون الرسوم مرتبطة بالوقت.

  

 يتم إثبات دخل الرسوم اآلخر عندما يتم تقديم الخدمات. دخل الرسوم اآلخر:  -
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 ( القيمة العادلة للموجودات الماليةش

ات المتداولة في األسواق المالية المنظمة بالرجوع إلى أسعار العطاءات المعلنة في السوق بتاريخ ستثماريتم تحديد القيمة العادلة لال
 .إعداد التقارير المالية

 

تم إجراؤه يات التي ليس لها أسعار سوقية معلنة، فإنه يتم تحديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع إلى تقييم ستثماربالنسـبة لال
ً يستند عن ذلك، قد  وبدالً ى معامالت السوق الحالية. خارجيون مستقلون أو بناًء عل مثمنونمن قبل  لقيمة السوقية اعلى  التقدير أيضا

معادلة من قبل . يتم تحديد قيم النقد العلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية ، أو بناءً إلى حٍد كبير لهالحالية لعقد آخر، وهو مشابه 
خصائص شروط وذات بمعدالت الربح الحالية للعقود احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية عن طريق  مجموعةال

 .مشابهة مخاطر
 

يمة المقدرة للتدفقات على صافي الق يتم تحديد القيمة العادلة بناءً  أو قابلة للتحديد، فإنهستثمارات التي لها مدفوعات ثابتة بالنسـبة لال
 . مشابهة وخصائص مخاطرذات شروط  لألدواتمعدالت الربح الحالية  باستخدام مجموعةاللية من قبل النقدية المستقب

 
 ( عمالت أجنبيةت

إجراء المعامالت. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بتواريخ تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة 
بالعمالت األجنبية في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي بأسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. يتم إثبات المكاسب والخسائر 

سجيلها لفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تالموجودات غير النقدية المقاسة بالتكالناتجة عن التحويل في القائمة الموحدة للدخل. 
مدرجة من كالبنود غير النقدية المصنفة "تحويل مكاسب أو خسائر تضمين يتم  بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت.

تستبعد  تباع أو حتى الملكيةزميلة في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الشركات الفي  اتستثماراال" وحقوق الملكيةخالل 
مكاسب الناتجة عن تحويل الموجودات غير النقدية اليتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل. يتم إثبات فعندها الموجودات المعنية 

 في القائمة الموحدة للدخل. " مباشرةً من خالل األرباح أو الخسائرالمصنفة "كمدرجة بالقيمة العادلة من 
 

 تحويل العمليات األجنبية ( ث
لدينار البحريني اعملتها الرئيسية إلى الدينار البحريني يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية التي ال تعتبر 

صرف ل. ويتم تحويل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط أسعار اإعداد التقارير الماليةبأسعار الصرف السائدة بتاريخ 
 كل جزءً في "احتياطي تحويل العمالت األجنبية" التي تش عن التحويل. يتم تضمين أي فروق ناتجة التقارير المالية السائدة في فترة

بعاد العمليات . عند استغير المسيطرة حقوق الملكيةر باستثناء الحد الذي تم فيه تخصيص فروق التحويل إلى من الدخل الشامل اآلخ
 خر في القائمة الموحدة للدخل. فروق التحويل المرتبطة بها والمثبتة مسبقاً في الدخل الشامل اآلم إثبات يتاألجنبية، 

 
 موجودات مستردة ( خ

الموجودات المستردة هي موجودات مكتسبة من تسوية الديون. ويتم إدراج هذه الموجودات بأدنى من قيمتها المدرجة وقيمتها العادلة 
وجودات الميمكن استخدام  من سياسة المجموعة تحديد ما إذا كانإن ع ويتم تسجيلها ضمن "الموجودات األخرى".ناقصاً تكاليف البي

عملياتها الداخلية أو ينبغي بيعها. يتم تحويل الموجودات التي يتم تحديدها بأنها مفيدة للعمليات الداخلية على أفضل وجه في المستردة 
إلى فئات الموجودات ذات الصلة بها بقيمتها المستردة أو القيمة المدرجة للموجود األصلي المضمون، أيهما أقل. يتم تحويل 

لقيمة العادلة ابها لغرض البيع بقيمها العادلة أو  هو بيعها إلى الموجودات المحتفظلها الموجودات التي تم تحديد بأن الخيار األفضل 
 ناقصاً تكلفة البيع للموجودات غير المالية في تاريخ إعادة الملكية وذلك تماشياً مع سياسة المجموعة.

 
 

 ( المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسدادذ
 مجموعةيه التزم فتلريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي موجودات والمطلوبات المالية في تايتم إثبات جميع المشتريات والمبيعات لل

 بشراء أو بيع الموجود أو المطلوب.
 

 ( استبعاد الموجودات الماليةض
بنقل  لمجموعةافي استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو قيام  حقوق الملكيةالموجودات المالية عند انقضاء  استبعاديتم 

 ملكية بصورة جوهرية. جميع المخاطر والمكافآت ال
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  2.3

 
 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.3.2

 
 

 )تتمة( ( استبعاد الموجودات الماليةض
صلية للموجود والحد المدرجة األأدنى من القيمة على الموجودات المحولة ب المشاركة التي تأخذ شكل ضماناستمرار يتم قياس 

 .هدفع مجموعةاألقصى للمقابل الذي يتوجب على ال
 
 ( موجودات األمانةأ.أ

 وبالتالي ال يتم إظهارها في القائمة الموحدة للمركز المالي. للمجموعةال تعامـل الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة كموجودات 
 

 ( أرباح األسهم العاديةأ.ب
ها من كمطلوب ويتم خصمأرباح األسهم المستحقة الدفع على األسهم العادية الصادرة واألسهم المدفوعة بالكامل للبنك يتم إثبات 

أرباح أسهم السنة التي تمت الموافقة عليها بعد تضمين . يتم المجموعةعندما يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي  حقوق الملكية
 .القائمة الموحدة للمركز الماليكحدث بعد تاريخ ويتم اإلفصاح عنها  حقوق الملكيةإعداد التقارير المالية في تاريخ 

 
 ( حقوق حاملي حسابات االستثمار أ.ج

 . لمسددةابالتكلفة مضافاً إليها األرباح والمخصصات المتعلقة بها بعد حسم المبالغ  ستثمارتدرج جميع حقوق حاملي حسابات اال
 

م بعد حس ستثمارمن حسابات االمن الموجودات الممولة  على أساس الدخل الناتج ستثمارتحسب حصة حقوق حاملي حسابات اال
 المساهمين وال يتم تضمينها في الحساب.تحتسب المصروفات التشغيلية من أموال  .)كمضارب ورب المال( حصة المضارب

 
وماً محس ستثمارإجمالي دخل اال ملي حسابات االستثمار في الدخل هوفي الوصول إلى حقوق حا مجموعةطبقه التإن األساس الذي 

 المساهمين.منه دخل 
 

ات المستثمرة باستخدام األموال من ، يتم تخصيص الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الموجود30بموجب معيار المحاسبة المالي رقم 
 حسابات االستثمار المطلقة. 

 
 خزانة الأسهم أ.د( 

ال يتم إثبات . ةحقوق الملكيخصم من توإقتناؤها، ويتم إثباتها بالتكلفة أسهم الخزانة هي أدوات الملكية الخاصة بالبنك التي يتم إعادة 
أي مكسب أو خسارة من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة بالبنك من خالل األرباح أو الخسائر. 
يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة والمقابل، إذا تم إعادة إصدارها في عالوة إصدار األسهم في القائمة الموحدة للتغيرات في 

 . ملكيةحقوق ال
 

 ( الزكاةأ.هـ
 . البنك، تقع مسئولية دفع الزكاة على مساهمي للمجموعةوفقاً للنظام األساسي 

 
 النقد وما في حكمه أ.و(

 استحقاقخ بتواريمن البنوك ومرابحات مستحقة القبض  مصرف البحرين المركزييشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى 
 يوماً. 90أقل من أصلية 

 
 ( وكاالت مستحقة الدفع زأ.
و المنصوص على النح للعمالءيدفع العائد جبها العمالء بموجب ترتيبات الوكاالت التي بمومن قبل البنوك و األموال المجموعةقبل ت

 الوكالة. اتفاقيةاألموال المستلمة بموجب  الستخدام المجموعةوجد أي قيود على ت. ال عليه في االتفاقية
 

 .القائمةالغ المببناًء على أصول على مدى فترة العقد التناسب الزمني على أساس على وكاالت مستحقة الدفع لربح يتم استحقاق ا
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 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  2.3
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.3.2
 

 التمويل المشترك والتمويل الذاتي( حأ.
حاملي حقوق والمجموعة المستحقة القبض التي يتم تمويلها بشكل مشترك من قبل والمبالغ التمويل واالستثمارات يتم تصنيف 

حقة المست التمويل والمبالغو االستثماراتيتم تصنيف و .القوائم المالية الموحدةمشترك" في التمويل ال"ضمن حسابات االستثمار 
 ذاتي".التمويل ال"ضمن  المجموعةالممولة بصورة فردية من قبل القبض 

 

 ( اإليرادات المحظورة في الشريعة اإلسالمية طأ.
قوم توعليه  .ال تتفق مع الشريعة اإلسالميةبالمساهمة في األعمال الخيرية ألي دخل يتحقق من مصادر  ةملزم مجموعةإن ال

 خيرية. الجتماعية اال غراضألللكي يتم استخدامها يرادات إلى حساب الصدقات بترحيل هذه اإل مجموعةال
 

 الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار تصنيف  3
 

 2017ديسمبر  31 

 

بالقيمة  مدرجة
 العادلة 

 من خالل
 األرباح 

 و الخسائرأ

مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل 

 الملكيةحقوق 

 مدرجة 
 بالتكلفة
 المجموع / أخرى المطفأة

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني

     الموجودات

 66.351 66.351 - - مصرف المركزيالبنوك والنقد وأرصدة لدى 

 357.778 357.778 - - حكوميةصكوك 

 143.803 143.803 - - بنوكالمستحقة القبض من مرابحات ووكاالت 

 10.324 10.324 - - ةصكوك الشرك

 197.380 197.380 - - مرابحات 

 308.093 308.093 - - مضاربات

 212.148 212.148 - - إجارة منتهية بالتمليك 

 19.192 19.192 - - مشاركات

 2.771 2.771 - - موجودات قيد التحويل

 111.325 - 1.932 109.393 ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمار

 52.431 - 52.431 - ات عقاريةاستثمار

 6.448 6.448 - - عقارات قيد التطوير

 16.835 16.835 - - زميلة استثمار في شركات
 58.410 57.051 1.359 - موجودات أخرى 

 25.971 25.971 - - الشهرة

 ───────── ──────── ──────── ──────── 
 109.393 55.722 1.424.145 1.589.260 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
     ستثماراال

 154.641 154.641 - - مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 597.848 597.848 - - مستحقة الدفع لغير البنوكمرابحات ووكاالت 

 283.886 283.886 - - حسابات جارية 

 2.729 2.729 - - مطلوبات قيد التحويل

 79.786 79.786 - - ألجلمرابحات تمويل 

 47.652 47.652 - - مطلوبات أخرى 

 118.881 118.881 - -  ستثمارحقوق حاملي حسابات اال

 ───────── ───────── ───────── ─────────

─  - - 1.285.423 1.285.423 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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   )تتمة(الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار تصنيف  3

 

 2016ديسمبر  31 

 

بالقيمة  مدرجة
 العادلة 

 األرباح  من خالل
 أو الخسائر

مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل 

  حقوق الملكية

 مدرجة 
بالتكلفة  

 المجموع المطفأة/ أخرى 

 
 ألف 
 بحريني دينار

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

     
     الموجودات

 131.990 131.990 - - مصرف المركزيالبنوك والنقد وأرصدة لدى 

 358.269 358.269 - -   حكومية صكوك 

 182.452 182.452 - - بنوكالمستحقة القبض من مرابحات ووكاالت 

 28.934 28.934 - - ةصكوك الشرك

 213,687 213,687 - - مرابحات 

 252,807 252,807 - - مضاربات

 188.485 188.485 - - إجارة منتهية بالتمليك 

 12.304 12.304 - - مشاركات

 37,016 36,975 41 - موجودات قيد التحويل

 122.073 - 6.670 115.403 ات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمار

 51.863 - 51.863 - استثمارات عقارية

 17.781 17.781 - - عقارات قيد التطوير

 10.561 10.561 - - استثمار في شركات زميلة

 27,260 25,811 1.449 - موجودات أخرى 

 25.971 25.971 - - الشهرة

 19.840 204 19.636 - موجودات محتفظ بها لغرض البيع
 ───────── ──────── ──────── ──────── 
 115.403 79.659 1.486.231 1.681.293 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

 األرباح  من خالل
 أو الخسائر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

  حقوق الملكية

 مدرجة 
بالتكلفة  

 المجموع المطفأة/ أخرى 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

     

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
     االستثمار

 132.032 132.032 - - مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 723.439 723.439 - - مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

 279.609 279.609 - - حسابات جارية 

 217 217 - - مطلوبات قيد التحويل

 91.837 91.837 - - ألجلمرابحات تمويل 

 49.043 49.043 - - مطلوبات أخرى 

 68.796 68.796 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

مطلوبات متعلقة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها 
 11.421 11.421 - - لغرض البيع

 ───────── ───────── ───────── ────────

─  - - 1.356.394 1.356.394 
 ═════════ ═════════ ═════════ ════════

═   
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 مصرف المركزيالبنوك والنقد وأرصدة لدى  4
 2017 2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
   

 29.514 32.224 *مصرف المركزيالاحتياطي إجباري لدى 
 72.356 8.509 مصرف المركزيالنقد وأرصدة أخرى لدى 
 30.120 25.618  **أرصدة لدى بنوك أخرى

 ──────── ──────── 

 66.351 131.990 
 ════════ ════════ 

 للمجموعة. غير متوفر لالستخدام في عمليات التشغيل اليوميةهذا الرصيد إن * 
 االئتمانية المتوقعة.** إن هذا الرصيد محسوم منه المبلغ غير الجوهري لمخصص الخسائر 

 

 بنوك الاالت مستحقة القبض من مرابحات ووك 5
 2017 2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
   

 68.796 118.879 موجودات ممولة بصورة مشتركة
 113.656 24.924  موجودات ممولة بصورة ذاتية

 ─────────

─ 

─────────

─  143.803 182.452 

 ═════════ ═════════ 

 

: الشيء( والتي تم تخصيصها بالكامل 2016ألف دينار بحريني ) 2البالغة نه الخسائر االئتمانية المتوقعة إن هذا الرصيد محسوم م
 للموجودات الممولة بصورة مشتركة.

 

 2017ديسمبر  31كما في  ألف دينار بحريني 35 بنوكالمستحقة القبض من الوالوكاالت المرابحات  علىبلغت األرباح المؤجلة 
 ألف دينار بحريني(. 60: 2016)
 

هي مع المؤسسات  2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31إن التعرضات الكلية للمرابحات والوكاالت المستحقة القبض من البنوك في 
 .المالية الموجودة أساساً في دول مجلس التعاون الخليجي

 

 صكوك الشركة 6
 2017 2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
   

 17.865 5.689 درجة االستثمار

 3.843 4.635 درجة غير استثمارية

 7.226 - صكوك غير مصنفة 
 ──────── ──────── 
 10.324 28.934 
 ═══════ ═══════ 
 

 : الشيء(.2016بحريني )ألف دينار  3إن هذا الرصيد محسوم منه مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة البالغة 
 

 مرابحات 7
 2017 2016 

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

   
 231,363 223,749 مرابحات 

 (17,676) (26,369) مخصص الخسائر االئتمانيةمحسوم منها: 
 ──────── ──────── 
 197,380 213.687 
 ═══════ ═══════ 
 

 ألف دنيار بحريني(. 39,249: 2016ألف دينار بحريني ) 29,694األرباح المؤجلة البالغة يتم تسجيل المرابحات بعد حسم 
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 )تتمة(مرابحات  
 

 مرابحاتعلى الئتمانية الالتغير في مخصص الخسائر ا 7.1
 

2016  2017  

  المجموع 

مجموع 
الخسائر 

االئتمانية 
  المتوقعة 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

مدى المتوقعة على 
العمر المضمحلة 

  ائتمانياً 

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر غير 

مضمحلة ال
  ائتمانياً 

: 1المرحلة 
الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة على 

  شهراً  12مدى 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 

          

8.288  32.312  16.866  12.766  2.680 

نتيجة يناير  1الرصيد في 
معيار المحاسبة  العتماد

 30المالي رقم 

         

تغيرات نتيجة للذمم المدينة 
المثبتة في الرصيد االفتتاحي 

 التي تتضمن على:

-  -  (150)  (304)  454 

: خسائر 1محول إلى المرحلة 
 12 على مدى ائتمانية متوقعة

 شهراً 

-  -  -  24  (24) 

: خسائر 2محول إلى المرحلة 
ائتمانية متوقعة على مدى 

مضمحلة الغير  -العمر 
 ائتمانياً 

-  -  203  (187)  (16) 

: خسائر 3محول إلى المرحلة 
ائتمانية متوقعة على مدى 

 المضمحلة ائتمانياً  -العمر 

14.645  12,350  12,536  (1.282)  1.096 
صافي إعادة قياس مخصص 

 الخسارة 

(1.767)  (776)  (115)  (206)  (455) 
/ مخصصات انتفت  تاستردادا

 الحاجة إليها 

 ئتمانيةمخصص الخسائر اال 1.055  (1.955)  12,474  11,574  12.878

(2.643)  -  -  -  - 
إعادة تصنيف عقود التمويل 

 األخرى 
 مبالغ مشطوبة خالل السنة -  -  (17,517)  (17,517)  (847)

───────  ───────  ───────  ───────  ───────  

 الرصيد في نهاية السنة  3.735  10.811  11,823  26,369  17.676
═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  

 

 مضاربات 8
 2017 2016 

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

   

 263.146 325,748 مضاربات 

 (10.339) (17,655) االئتمانيةمحسوم منها: مخصص الخسائر 
 ──────── ──────── 

 308.093 252.807 
 ═══════ ═══════ 
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 مضاربات 8
 

 مضاربات االئتمانية على الالتغير في مخصص الخسائر  8.1
2016  2017  

  المجموع 

مجموع 
الخسائر 

االئتمانية 
  المتوقعة 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

  ائتمانياً 

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر غير 

مضمحلة ال
  ائتمانياً 

: 1المرحلة 
الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة على 

  شهراً  12مدى 
 ألف

 بحرينيدينار 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 

          

10.633  19.494  11.502  3.281  4.711 

نتيجة يناير  1الرصيد في 
معيار المحاسبة  العتماد

 30المالي رقم 

         

تغيرات نتيجة للذمم المدينة 
المثبتة في الرصيد االفتتاحي 

 التي تتضمن على:

-  -  (3)  (732)  735 

: خسائر 1محول إلى المرحلة 
 12 ائتمانية متوقعة على مدى

 شهراً 

-  -  (316)  416  (100) 

: خسائر 2محول إلى المرحلة 
ائتمانية متوقعة على مدى 

مضمحلة الغير  -العمر 
 ائتمانياً 

-  -  2.164  (2.142)  (22) 

خسائر : 3محول إلى المرحلة 
ائتمانية متوقعة على مدى 

 المضمحلة ائتمانياً  -العمر 

290  4,724  (135)  3,952  907 
صافي إعادة قياس مخصص 

 الخسارة 

(52)  (427)  (193)  (100)  (134) 
/ مخصصات انتفت  تاستردادا

 الحاجة إليها 

 ئتمانيةمخصص الخسائر اال 1.386  1.394  1.517  4,297  238

4.289  -    -  - 
إعادة تصنيف عقود التمويل 

 األخرى 
 مبالغ مشطوبة خالل السنة -  -  (6.136)  (6.136)  (408)

───────  ───────  ───────  ───────  ───────  

 الرصيد في نهاية السنة  6,097  4.675  6.883  17.655  14.752
═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  

 

 إجارة منتهية بالتمليك  9
 

مثل هذه اإلنتاجي المقدر لجزء رئيسي من العمر تقريبية أو تغطي سواًء كانت تمثل هذه صافي االستثمارات في الموجودات المؤجرة للفترات 
وثائق التأجير بأن يتعهد المؤجر بنقل الموجودات المؤجرة إلى المستأجر عند الوفاء بكامل التزاماته بموجب اتفاقية معظم الموجودات. تنص 

 التأجير. 
 2017 2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني

   فيما يلي التغيرات في موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك:

   
 155.217 188.485 يناير 1في 

 29.006 54.782 صافي –إضافات خالل السنة 

 (10.568) (17.996) استهالك موجودات اإلجارة 

 14.400 (14.400) / تحويل استبعاد

 430 1.277 استرجاع للسنة
 ──────── ──────── 

 188.485 212.148 ديسمبر 31في 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة(إجارة منتهية بالتمليك  9

 2017 2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني

   إجمالي الحد األدنى للمدفوعات المستحقة لعقود التأجير المستقبلية هي كالتالي:
   

 4.304 6.314 مستحق الدفع خالل سنة واحدة 

 79.273 98,459 سنوات 5مستحق الدفع من سنة واحدة إلى 

 104.908 107,375 سنوات 5مستحق الدفع بعد 
 ──────── ──────── 

 212.148 188.485 

 ════════ ════════ 

   تنقسم اإلجارة المنتهية بالتمليك إلى فئات الموجودات التالية:

 181.685 212.148 أراضي ومباني

 6.800 - ةطائر
 ────────── ────────── 

 212.148 188.485 
 ═════════ ═════════ 
 

ألف دينار  40.403: 2016ألف دينار بحريني ) 43.832منتهية بالتمليك لإلجارة البلغ االستهالك المتراكم على الموجودات الخاضعة 
 بحريني(.

 

 إلجارة المنتهية بالتمليكعلى ائتمانية التغير في مخصص الخسائر اال 9.1
 

2016  2017  

  المجموع 

مجموع 
الخسائر 

االئتمانية 
  المتوقعة 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر 
المضمحلة 

  ائتمانياً 

: 2المرحلة 
ة االئتماني الخسائر

المتوقعة على 
مدى العمر غير 

مضمحلة ال
  ياً ائتمان

: 1المرحلة 
الخسائر 

ية ئتماناال
على المتوقعة 

 12 مدى
  شهراً 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 بحرينيدينار 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 

          

9.304  14.327  12.212  1.106  1.009 
 نتيجة إلعتماديناير  1الرصيد في 

 30معيار المحاسبة المالي رقم 

         

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة 
في الرصيد االفتتاحي التي تتضمن 

 على:

-  -  (5)  (229)  234 

: خسائر 1محول إلى المرحلة 
 12ائتمانية متوقعة على مدى 

 شهراً 

-  -  (11)  16  (5) 

: خسائر 2محول إلى المرحلة 
 -ائتمانية متوقعة على مدى العمر 

 مضمحلة ائتمانياً الغير 

-  -  119  (117)  (2) 

: خسائر 3محول إلى المرحلة 
 -ائتمانية متوقعة على مدى العمر 

 ائتمانياً المضمحلة 

2  (905)  (445)  (286)  (174) 
صافي إعادة قياس مخصص 

 الخسارة 

(432)  (372)  (372)  -  - 
نتفت / مخصصات ا تاستردادا

 الحاجة إليها 

 ئتمانيةمخصص الخسائر اال 53  (616)  (714)  (1.277)  (430)
 إعادة تصنيف عقود التمويل األخرى  -  -  -  -  1.302

 مبالغ مشطوبة خالل السنة -  -  (7.769)  (7.769)  -

──────

─ 

 ──────

─ 

 ───────  ───────  ──────

─ 

 
 الرصيد في نهاية السنة  1.062  490  3.729  5.281  10.176

══════  ══════  ═══════  ═══════  ══════

═ 
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  مخصص الخسائر االئتمانية / االضمحاللصافي  10
 2017 2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

   
 - (3) بنوكالمرابحات ووكاالت مستحقة القبض من 

 - 3 صكوك الشركة

 12.878 11,574 مرابحات 

 238 4,297 مضاربات

 (430) (1.277) إجارة منتهية بالتمليك 

 (6) 108 مشاركات

 501 (1,677) موجودات قيد التحويل

 5.239 5.833 موجودات أخرى 

 - (802) الضمانات المالية عقود وتمويلية الرتباطات عقود اال
 ───────── ──────── 

 18,056 18.420 

 3.153 886 (10.1)إيضاح  حقوق الملكيةالقيمة العادلة من خالل استثمارات مدرجة باضمحالل 
 ───────── ──────── 
 18,942 21.573 
 ════════ ═══════ 

  الملكية حقوقخالل القيمة العادلة من استثمارات مدرجة بالتغيرات في اضمحالل  10.1
 
 

2017  2016 

 
 ألف 

  دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

    

 5.471  8.624 الرصيد في بداية السنة 

 3.153  1,048  استردادات
 -  (162) تحويل 

 3.153  886 مخصص االضمحالل
 -  (6,259) مبالغ مشطوبة 

 ─────────  ────────── 
 8.624  3,251 الرصيد في نهاية السنة

 ════════  ════════ 

 موجودات ومطلوبات قيد التحويل 11
 

التي تستحق عليها فائدة وال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. تم تسجيل هذه سيشيل  –مصرف السالم تمثل هذه موجودات ومطلوبات 
والمطلوبات كبند منفصل في مقدمة القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي. فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات قيد  الموجودات

 التحويل:

 2017 2016 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
   الموجودات 

 35.408 1,688 *قروض وسلف

 1.592 926 دين –استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

حقوق مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  –استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 16 - الملكية

  157 موجودات أخرى 
 ────────

── 

─────────

─  2,771 37.016 
 ════════

══ 

═════════

   المطلوبات  ═

 - 2.729 ودائع العمالء

 217 - مطلوبات أخرى 
 ────────

── 

─────────

─  2.729 217 
 ════════

══ 

═════════

═  

 (.16خالل السنة، تم تحويل موجودات قيد التحويل المتعلقة ببي أم أي إلى موجودات أخرى عند االنتهاء من عملية التحويل )إيضاح 
 

 (.ألف دينار بحريني 1,714: 2016ألف دينار بحريني )93* أن هذا الرصيد محسوم منه مخصص الخسائر االئتمانية البالغة 
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 )تتمة(موجودات ومطلوبات قيد التحويل  11
 

 موجودات قيد التحويل الئتمانية على االالتغيرات في مخصص الخسائر  11.1
 

2016  2017  

  المجموع 

مجموع 
الخسائر 

االئتمانية 
  المتوقعة 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر 
المضمحلة 

  ائتمانياً 

: 2المرحلة 
ة االئتماني الخسائر

المتوقعة على 
مدى العمر غير 

مضمحلة ال
  ياً ائتمان

: 1المرحلة 
الخسائر 

ية ئتماناال
على المتوقعة 

  شهراً  12 مدى
 ألف

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 

          

1.213  1,770  1,043  671  56 

نتيجة يناير  1الرصيد في 
معيار المحاسبة  عتمادال

 30المالي رقم 

 محول إلى موجودات أخرى -  (671)  (1.043)  (1,714)  -
          

584  37  -  -  37 
صافي إعادة قياس مخصص 

 الخسارة 

(83)  -  -  -  - 
نتفت / مخصصات ا تاستردادا

 الحاجة إليها 
 ئتمانيةمخصص الخسائر اال 37  (671)  (1.043)  (1,677)  501

 مبالغ مشطوبة خالل السنة -  -  -  -  -

──────

─ 

 ──────

─ 

 ───────  ───────  ───────  
 الرصيد في نهاية السنة  93  -  -  93  1.714

══════  ══════  ═══════  ═══════  ═══════  
 

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  12
 

و أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ حقوق الملكيةيتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 الخسائر. 

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم: مجموعةستخدم الت
 

 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛1المستوى 
 

لجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو غير : التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير ا2المستوى 
 وأمباشرة؛ 

 

: التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها في 3المستوى 
 السوق. 

 

 الي:القائمة الموحدة للمركز الم العادلة من خاللالمدرجة بالقيمة  رض غير المتاجرة بالقيمةإستثمارات محتفظ بها لغتحليل التالي يوضح الجدول 
 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى   2017ديسمبر  31

 ألف ألف ألف ألف 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
 109.393 97.929 5.561 5.903 الخسائر 

 1.932 1.932 - -  الملكية حقوقمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الالموجودات المالية 

 ───────

─── 

───────

─── 
───────

─── 
────────

──  5.903 5.561 99.861 111.325 
 ═══════

═══ 
═══════

═══ 
═══════

═══ 
════════

══ 
 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى   2016ديسمبر  31

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

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
 115.403 102.637 5.011 7.755 الخسائر 

 6.670 2.702 - 3.968  الملكية حقوقمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الالموجودات المالية 
 ───────

─── 
───────

─── 
───────

─── 
────────

──  11.723 5.011 105.339 122.073 
 ═══════

═══ 
═══════

═══ 
═══════

═══ 
════════

══ 
 

 3إلى المستوى 1المستوى ألف دينار بحريني( من  1.793: 2016تم تحويل مبلغ وقدره ال شيء ) ،2017ديسمبر  31 خالل السنوات المنتهية في
 لقياسات القيمة العادلة.
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 )تتمة(استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  12
 

 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 3المتاجرة المصنفة ضمن المستوى فيما يلي التغيرات في االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير 
 

 

قياس القيمة العادلة باستخدام 
ذات تأثير جوهري ال يمكن  مدخالت

 3مالحظتها ضمن المستوى 
 2017 2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
   
 106.392 105.339 يناير 1

 228 1.228 تغيرات القيمة العادلة

 (1.030) (726) مخصص اإلضمحالل

 (2.151) (2.346) استبعادات خالل السنة

 (307) (3.634) مبالغ مسددة خالل السنة 

 414 - إضافات خالل السنة

 1.793 - 3إلى المستوى  1محول من المستوى 
 ─────────

─ 

─────────

 105.339 99.861 ديسمبر  31في  ─
 ═════════ ═════════ 

 عقاريةات استثمار 13
 2017 2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
   

 48.930 49.498 أراضي

 2.933 2.933 مباني 
 ─────────

─ 

────────

──  52.431 51.863 
 ═════════ ════════

═ 
 

 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. كما يلي: 3المستوى تم تصنيف التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن 
 

 تمدخالقياس القيمة العادلة باستخدام  
ذات تأثير جوهري ال يمكن 

 3مالحظتها ضمن المستوى 
 2017 2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
   
 68.786 51.863 يناير 1

 (19) 568 تغيرات القيمة العادلة 

 2.732 - خالل السنةإضافات 

 (19.636) - محول إلى موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع 
 ─────────

─ 

─────────

 51.863 52.431 ديسمبر  31في  ─
 ═════════ ═════════ 

 عقارات قيد التطوير 14
 

لمملكة وا في مملكة البحرينالتطوير ألغراض تحديداً ية األدوات االستثمارمن خالل قتناة والمحتفظ بها العقارات المتمثل هذه 
 وتكاليف البناء ذات الصلة.األرض سعر تتضمن القيم المدرجة على . المتحدة

 

 زميلة كاتاستثمار في شر 15
 

في الجزائر.  مؤسسفي بنك السالم الجزائر، وهو بنك غير مدرج ( %14.4: 2016) %14.4حصة ملكية بنسبة  المجموعةلدى 
 زائر.بنك السالم الجعلى  اً مؤثروالذي من خالله أصبح لدى البنك نفوذاً بنك السالم الجزائر ثيل في مجلس إدارة لدى البنك تم

 

إسالمي خاص مؤسس في هو بنك وبنك الخليج األفريقي ( في %20.94: 2016) %20.94لدى المجموعة حصة ملكية بنسبة 
 كينيا. 
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 )تتمة( زميلة كاتاستثمار في شر 15
 

دى بروبرتيز يونيت ترست، وهي شركة خاصة مؤسسة في جيرسي. ل 1السنة، قامت المجموعة بعمل استثمار في سي إس كيو خالل 
 بروبرتيز يونيت ترست. 1: ال شيء( في سي إس كيو 2016) %23,2حصة ملكية بنسبة  المجموعة

 

بروبرتيز يونيت ترست باستخدام طريقة  1وبنك الخليج األفريقي وسي إس كيو  بنك السالم الجزائرتم احتساب حصة ملكية المجموعة في 
 في القوائم المالية الموحدة. حقوق الملكية

 

 :السالم الجزائر بنك فيات المجموعة يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الستثمار
 2017 2016 
 ألف ألف 
 دينار بحريني دينار بحريني 

   الزميلة: اتمركز المالي للشركالمن قائمة  المجموعةحصة 
 180.792 282.037 مجموع الموجودات 
 128.426 227.465 مجموع المطلوبات 

 ────────── ────────── 

 52.366 54.572 صافي الموجودات

 ════════ ════════ 

 9.428 13.093 مجموع اإليرادات    
 5.751 9.144 مجموع المصروفات 

 ────────── ────────── 

 3.677 3.949 صافي الربح للسنة 
 ════════ ════════ 

 164 451 الزميلة اتمن صافي ربح الشرك المجموعةحصة 

 ════════ ════════ 

 :بنك الخليج األفريقي فيات المجموعة يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الستثمار
 2017 2016 
 ألف ألف 
 دينار بحريني بحرينيدينار  

   الزميلة: اتمركز المالي للشركالمن قائمة  المجموعةحصة 
 99.856 115.427 مجموع الموجودات 
 83.889 96.734 مجموع المطلوبات 

 ────────── ────────── 

 15.967 18.693 صافي الموجودات

 ════════ ════════ 

 10.729 11.661 مجموع اإليرادات    
 9.021 10.074 مجموع المصروفات 

 ────────── ────────── 

 1.708 1.587 صافي الربح للسنة 
 ════════ ════════ 

 563 335 الزميلة اتمن صافي ربح الشرك المجموعةحصة 

 ════════ ════════ 

 موجودات أخرى  16
 2017 2016 

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
   )أ( التحويلموجودات قيد 

 - 20.149 قروض وسلف العمالء
 344 29 دين  -استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 1.341 1.359   ()بالملكية حقوق القيمة العادلة من خالل  –استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 ─────────

─ 

─────────

─  21.537 1.685 
   

 4.863 14.351 )ج(موجودات مستردة 
 9.922 11.410 ربح مستحق القبض 

 2.514 1.704 ممتلكات ومعدات
 ً  1.874 1.136 مبالغ مدفوعة مقدما

 449 1.090 إيجار مستحق القبض على موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك
 2.926 2.437 لبطاقات االئتمان ذمم مدينة

 3.027 4.745 وسلف ذمم مدينة أخرى
 ───────── ───────── 
 58.410 27.260 

 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(موجودات أخرى  16
 

)أ( تمثل هذه موجودات ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ناتجة من استحواذ بي أم أي بنك والبنك البحريني السعودي ش.م.ب. 
: ال 2016ألف دينار بحريني ) 4,970 مخصص الخسائر االئتمانية البالغ هذا الرصيد محسوم منه )سابقاً البنك البحريني السعودي(.

 .(دينار بحريني شيء
 

في التسلسل الهرمي  3المذكورة أعاله ضمن المستوى الملكية حقوق لعادلة من خالل )ب( تم تصنيف االستثمارات المدرجة بالقيمة ا
 :الملكية حقوقمدرجة بالقيمة العادلة من خالل مارات ال(. فيما يلي التغيرات في االستث12للقيمة العادلة )ايضاح 

 

 

 مدخالتقياس القيمة العادلة باستخدام 
ذات تأثير جوهري ال يمكن مالحظتها 

 3ضمن المستوى 

 2017 2016 

 
 ألف

 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

   

 1.928 1.341 يناير 1في 
 (82) 18 خالل السنة  تحويالت

 (505) - خالل السنةاستبعادات 
 ────────

── 

─────────

 1.341 1.359 ديسمبر  31في  ─
 ════════

═ 

═════════ 
 

 (.دينار بحريني : ال شيء2016ألف دينار بحريني ) 611)ج( هذا الرصيد محسوم منه مخصص بمبلغ وقدره 
 

 التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية على الموجودات األخرى 16.1
 

2016  2017  

  المجموع 

مجموع 
الخسائر 

االئتمانية 
  المتوقعة 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر 
المضمحلة 

  ائتمانياً 

: 2المرحلة 
ة االئتماني الخسائر

المتوقعة على 
مدى العمر غير 

مضمحلة ال
  ياً ائتمان

: 1المرحلة 
الخسائر 

ية ئتماناال
على المتوقعة 

  شهراً  12 مدى
 ألف

  دينار بحريني
 ألف

  دينار بحريني
 ألف

  دينار بحريني
 ألف

  دينار بحريني
 ألف

  دينار بحريني

          

125  3,307  3,674  (419)  52 

الرصيد في بداية السنة نتيجة 
إلعتماد معيار المحاسبة 

 30المالي رقم 

-  1.714  1.043  671  - 
قيد محول إلى موجودات 

 التحويل

5.532  6,558  6,676  (213)  95 
صافي إعادة قياس مخصص 

 الخسارة 

(293)  (1,336)  (1,336)  -  - 
/ مخصصات انتفت  تاستردادا

 الحاجة إليها 

 مخصص للخسائر اإلئتمانية 95  (213)  5,340  5,222  5.239

(2.948)  -  -  -  - 
إعادة تصنيف عقود التمويل 

 األخرى 
 مبالغ مشطوبة خالل السنة -  -  (2.184)  (2.184)  -

───────  ───────  ───────  ───────  ───────  
 الرصيد في نهاية السنة  147  39  7.873  8,059  2,416

═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  
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 الشهرة 17
 

. ولقد ناتج عن عملية دمج األعمال شهرة %100بي إم آي بنسبة المال المدفوع لرأس قام البنك باستحواذ ، 2014مارس  30بتاريخ 
 وهي مرتبطة بقطاع الخدمات المصرفية للمجموعة. ألف دينار بحريني(  25,971: 2016)ألف دينار بحريني  25,971بمبلغ وقدره 

 

الية المعتمدة التدفقات النقدية من الميزانيات المتوقعات ستخدام إب المستخدمةعلى حساب القيمة للشهرة تعتمد قيمة الشهرة القابلة لإلسترداد 
ومعدل الخصم بنسبة ( %3: 2016) %1.5النهائي بنسبة اإلدارة، لتوقعات لفترة خمس سنوات بإستخدام معدل النمو مجلس من قبل 

21.5% (2016 :11%) . 
 

لخسارة النقدية المستقبلية على أساس منتظم لتقليل أية فروق بين تقديرات اتتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات 
 والخسارة الفعلية.

 

. للوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالستردادلتقييم تأثير قامت اإلدارة بإجراء تحليل للحساسية لتقييم التغيرات في الفرضيات الرئيسية 
وسوف ال يؤثر التغير بنسبة في معدل الخصم  %0.5سيؤثر التغير بنسبة ات الرئيسية، واألرباح من الفرضييعتبر معدل الخصم 

 في األرباح على القيمة المدرجة للشهرة.  0.25%
 

 تمويل مرابحات ألجل  18
 

كوك صلالقيمة المدرجة مقابل قصيرة األجل إلى طويلة األجل مع مختلف المؤسسات المالية التي هي المضمونة تمويالت هذه تمثل 
 دينار بحريني(.ألف  171,779: 2016دينار بحريني )ألف  116,006والبالغة ة والصكوك الحكومية ولديها الشرك

 

 مطلوبات أخرى 19
 2017 2016 

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

   
 25.524 21.555 ذمم دائنة ومستحقات 

 7.808 7.208 استثمارات متعلقة بالذمم الدائنة
 5.917 5.293 ربح مستحق الدفع 

 3.988 4.704 أرباح أسهم مستحقة الدفع
 886 4.645 مبالغ مستحق الدفع للمشروع 

 4.144 3.402 مكافات نهاية الخدمة ومستحقات أخرى متعلقة بالموظفين 
 - 845 مخصص الخسائر االئتمانية المتعلقة باالرتباطات التمويلية وعقود الضمان المالي  

 776 - مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء لبيع عقارات 
 ─────── ─────── 

 47.652 49.043 
 ═══════ ════════ 

 املي حسابات االستثمار ح حقوق 20
 

طرق ب عقود الموجوداتتمويل واالستثمار في لويتم استخدامها ل المجموعةإن أموال حقوق حاملي حسابات االستثمار مختلطة مع أموال 
ً لشروط القبول لحقوق حاملي حسابات  إسالمية وال يتم منح األولوية ألي من األطراف لغرض االستثمارات وتوزيع األرباح. وفقا

مع األخذ في االعتبار متوسط األعمار ذات الصلة، إن وجدت. تتراوح حصة  األموالمن هذه  %100 استثمار نسبةاالستثمار يتم 
 حساب.العملية . يتم احتساب المصروفات التشغيلية على أموال المساهمين وال يتم تضمينها في %50و %40المضارب في الربح بين 

له ز حسين األرباح ويجووذلك ت ،عند الحاجة ،االستثمارأموال بحقه في خصم نسبة من صافي األرباح قبل توزيع المضارب حتفظ ي
المخاطر. وتحدد هذه النسبة من وقت مقابل كاحتياطي  هابعد توزيعرباح من حصة حاملي حسابات االستثمار من األخصم نسبة أخرى 

 لمضارب.اآلخر في توزيع األرباح بناء على تقدير 
 

ألف دينار بحريني( وحسابات تحت الطلب  50.944: 2016ألف دينار بحريني ) 58.014 تتكون األرصدة من حسابات التوفير البالغة
ألف دينار بحريني  22,935وحسابات الهامش البالغة  ألف دينار بحريني( 12.207:  2016ني )ألف دينار بحري 37.932البالغة 

 . ألف دينار بحريني( 5,645: 2016)
 

 مخصص الخسائر االئتمانية المخصصة للموجودات المستثمرة باستخدام أموال من حسابات االستثمار المطلقة هي غير جوهري.
 

 .(%0.27: 2016) 2017في سنة  %0.20هو  حسابات االستثمارإن متوسط عائد الربح لحاملي 
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  رأس المال 21

 2017 2016 

 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

   المصرح به:
سهم عادي بقيمة اسمية قدرها سهم(  2.500.000.000: 2016) 2.500.000.000

 250.000 250.000 دينار بحريني للسهم  0.100
 ════════

══ 

════════

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

 214.093 214.093 ( 2.140.930.752: 2016) 2.140.930.752عدد األسهم 
 ════════

══ 

════════

══  
سهم( والتي تم االحتفاظ بها  15.032.732: 2016السنة )سهم من أسهم البنك خالل  19.218.000قامت المجموعة بشراء 

 .2017ديسمبر  31كأسهم خزانة كما في 
 

 توزيعات مقترحة  21.1

 
 %7فلس للسهم أو  7بتوصية توزيع أرباح أسهم نقدية بواقع  2018فبراير  13قرر مجلس اإلدارة في اجتماعة المنعقد بتاريخ 

 ( من رأس المال المدفوعة خاضعة للحصول على موافقة اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.%5 أوفلس  5: 2016)
 

 احتياطي قانوني 22
 

ربح للسنة إلى االحتياطي المن صافي  %10وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك، تم تحويل 
من رأس المال المدفوع  %50قرر إيقاف مثل هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني تأن  مجموعةالقانوني. يجوز لل

ى نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول علي. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي للبنك
 موافقة مصرف البحرين المركزي.

 

 األرباح للسهم 23
 
لعدد األسهم  على المتوسط المرجحالعائد إلى مساهمي البنك سنة للربح صافي الحتسـب النصيب األساسي للسهم في األرباح بقسمة ي

  القائمة خالل السنة.العادية 
 

 دخل من عقود التمويل 24
 2017 2016 

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

   

 12.870 10.826 مرابحات 
 13.069 17.289 مضاربات

 10.030 10.499 إجارة المنتهية بالتمليك*
 591 961 مشاركات

 1.415 1.656 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك
 875 2.457 دخل من موجودات قيد التحويل**

 
──────── ──────── 

 43.688 38.850 
 ═════════

═ 

════════

═  
 ألف دينار بحريني(. 10.568: 2016ألف دينار بحريني ) 17.996*بلغ استهالك اإلجارة المنتهية بالتمليك 

 
 .حسب تقديرهم**ينصح مساهمي البنك بذلك، ولكنهم غير ملزمون، بالمساهمة بهذا الدخل لألعمال الخيرية 
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 صافي -سب من بيع استثمارات وصكوك مك 25
 2017 2016 

 
 ألف

 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

   مكسب من بيع:صافي 

   

 12.130 4.771 عقارات قيد التطوير*

 - 1.294 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاستثمارات 

 398 229 استثمارات أخرى

 2.611 202 الخسائراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 14 10 صكوك
 ────────

─ 
────────

─  6.506 15.153 

 ════════

═ 

════════

═  
ألف  18.381 : بمبلغ وقدرهألف دينار بحريني( وتكلفة 49.131: 2016ألف دينار بحريني ) 23.152 : بمبلغ وقدره * مبيعات

 ألف دينار بحريني(. 37.001: 2016دينار بحريني )
 

 من استثماراتدخل  26
 2017 2016 

 
 ألف

 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

   

 (128) 1.532 مكسب / )خسارة( من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 1.947 213 دخل إيجار من استثمارات عقارية 
 ──────── ──────── 

 1.745 1.819 

 ════════

══ 

════════

 صافي - عموالت ودخل آخرالرسوم ودخل ال 27 ═
 2017 2016 

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

   

 5.953 4.613 رسوم وعموالت متعلقة بالتمويل والمعامالت 

 1.751 7.691 *دخل آخر

 225 155 أمانة ورسوم أخرى رسوم 
 ───────── ────────

─  12.459 7.929 
 ═════════ ════════

═  

دينار بحريني(. باإلضافة إلى ذلك،  ء: ال شي2016ألف دينار بحريني ) 1.594بيع تسهيل لطرف ثالث بقيمة تيضمن هذا على * 
: ال شيء دينار بحريني( على القيم المكتسبة 2016ألف دينار بحريني ) 3.933قامت المجموعة باسترداد المبالغ الفائضة البالغة 
 الناتجة من تسوية التسهيالت التمويلية المتعثرة.  
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 مجموع الدخل الشامل 28
 2017 2016 

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
   

 16.096 18.055 صافي الربح للسنة 
 ───────── ────────

 مكسب غير محقق معاد تصنيفه إلى القائمة الموحدة للدخل من استبعاد  ─
 (82) (246) حقوق الملكيةاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 675 - الملكية حقوق مدرجة بالقيمة العادلة من خالل مكسب غير محقق من استثمارات 
 (19) (159) تغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

 (4) (211) إعادة تحويل عمالت أجنبية 
 ───────── ────────

 570 (616) للسنة اآلخرشامل الالدخل  ─

 ───────── ────────

 16.666 17.439 الشامل للسنة  مجموع الدخل ─

 ═════════ ════════

   العائد إلى:  ═

 16.778 17.483 البنكحاملي أسهم 

 (112) (44) حقوق غير مسيطرة 
 ───────── ────────

─  17.439 16.666 

 ═════════ ════════

 معامالت مع األطراف ذات العالقة  29 ═
 

وأفراد عائالتهم المقربين والشركات المملوكة واإلدارة العليا تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس إدارة البنك 
لى عتتم الموافقة . لهم أو المدارة من قبلهم وكذلك الشركات الحليفة ذات العالقة مع البنك بحكم الملكية المشتركة أو أعضاء مجلس اإلدارة

  .من قبل مجلس اإلدارةاألطراف تلك المعامالت مع 

 
 :2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31ة في فيما يلي األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالق

 
 2017 

 

 شركات
 زميلة 

 ومشاريع 
 مشتركة

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 ألف  
دينار 

 بحريني

 ألف 
دينار 

 بحريني

 ألف 
 دينار 

 بحريني

 ألف 
 دينار 

 بحريني

 ألف 
 دينار 

 بحريني

      :الموجودات

 92 - - 92 - المركزيالمصرف بنوك والنقد وأرصدة لدى 

 9.319 235 - - 9.084 مرابحات 

 7.267 - 4.163 - 3.104 مضاربات

 2.321 647 1.674 - - إجارة منتهية بالتمليك

 35 - 35 - - مشاركات 

 331 36 201 - 94 موجودات أخرى 
      

      :ات وحقوق حاملي حسابات االستثمارالمطلوب

 21.895 2.314 426 17.295 1.860 لبنوكلغير اوكاالت مستحقة الدفع 

 1.677 158 775 438 306 حسابات جارية 

 755 200 555 - -  ستثمارحقوق حاملي حسابات اال

 178 19 6 98 55 خرىأمطلوبات 

 1.283 - - 22 1.261  محتملة وارتباطات التزامات
      

      حقوق الملكية

 12.317 - - - 12.317 التحويلتعديل 
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 )تتمة( معامالت مع األطراف ذات العالقة 29

 2016 

 

 شركات
 زميلة 

 ومشاريع 
 مشتركة

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

      :الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف 
 181 - - 181 - المركزي

مستحقة القبض من  وكاالتمرابحات و
 6.786 - - 6.786 - البنوك

 25.287 115 - - 25.172 مرابحات 

 4,022 - 2,137 - 1.885 مضاربات

 369 226 143 - - إجارة منتهية بالتمليك

 45 - 45 - - مشاركات 
 1,081 24 108 2 947 موجودات أخرى 

      

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
      :االستثمار

 15.922 1.134 48 10.505 4.235 لبنوكلغير اوكاالت مستحقة الدفع 

 1.815 132 1.331 9 343 حسابات جارية 

 960 135 825 - - حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 65 5 - - 60 خرىأمطلوبات 

 743 - - - 743  محتملةوارتباطات التزامات 

 
 :للدخل الموحدة في القائمةفيما يلي الدخل والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المتضمنة 

 
 2017 

 

شركات زميلة 
 ومشاريع 

 مشتركة

المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 
 ألف 

 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

      الدخل: 

 258 23 227 8 - دخل من عقود التمويل 

 786 - - - 786 شركات زميلةربح البنك من حصة 

      
      المصروفات:

ربح من مرابحات ووكاالت مستحقة 
 16 - - 16 - الدفع لبنوك

وكاالت مستحقة على ربح مدفوع 
 519 22 7 421 69 البنوك لغير

رباح من حقوق حاملي األحصة 
 4 2 2 - - حسابات االستثمار

 740 - 740 - - مصروفات تشغيلية أخرى

 6.516 - - - 6.516 مخصص الخسائر االئتمانية
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 )تتمة( معامالت مع األطراف ذات العالقة 29

 2016 

 

شركات زميلة 
 ومشاريع 

 مشتركة
المساهمين 
 الرئيسيين

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
 المتعلقة بهم 

 اإلدارة
 المجموع العليا

 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
      الدخل: 

 106 6 81 19 - دخل من عقود التمويل 

 727 - - - 727 شركات زميلةربح البنك من حصة 
      

      المصروفات:

وكاالت مستحقة على ربح مدفوع 
 430 22 1 380 27 لغير البنوك

رباح من حقوق حاملي األحصة 
 3 - 3 - - ستثمارحسابات اال

 593 - 593 - - مصروفات تشغيلية أخرى
 8.947 - - - 8.947 مخصص االضمحالل

 
 الف دينار يحريني (. 389: 2016) 2017دينار بحريني لسنة  ألف 415 بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 
 ألف دينار بحريني(. 49: 2016) 2017ألف دينار بحريني لسنة  66بلغت مكافأة هئية الرقابة الشرعية 

 
 2.981البالغة ووالمكافآت غير النقدية بلغت تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين للسنة والمشتملة على مكافآت القصيرة األجل 

  ألف دينار بحريني (. 2.902: 2016ألف دينار بحريني )
 

 ارتباطات والتزامات محتملة  30
 2017 2016 
 ألف  

 دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني
   محتملة نيابةً عن العمالء التزامات

 24.993 19.419 خطابات ضمان

 20.788 10.767 مستندية  اعتمادات

 3.607 954 خطابات قبول
 ─────── ─────── 
 
 

31.140 49.388 
 ─────── ─────── 

   غير قابلة للنقض غير مستخدمة  ارتباطات
 114.491 81.941 تمويلية غير مستخدمة  ارتباطات
 23.308 9.594 غير ممولة غير مستخدمة  ارتباطات
 2.951 - تكلفة التطوير مقابل ارتباطات

 ─────── ─────── 
 91.535 140.750 
 ─────── ─────── 
   

 20.280 37.814  المبلع االعتباري -عقود صرف أجنبي آجلة 
 ═══════ ═══════ 

 
 بالدفع نيابة عن العمالء في حال فشلالمجموعة المستندية المعززة(  عتماداتالمستندية والضمانات )متضمنة اال عتماداتتلزم اال

 ه وفقاً لشروط العقد. التزاماتالعميل من الوفاء ب
 

قد تنتهي دون تنفيذها، فإن مجموع  رتباطاتمحددة أو تحكمها بنود خاصة إلنهائها. وحيث أن اال انتهاءتواريخ  عادةً  رتباطاتإن لال
 مبالغ العقود ال تمثل االحتياجات النقدية المستقبلية.
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 )تتمة(ارتباطات والتزامات محتملة  30

 
 كمستأجرالمجموعة  –عقود التأجير التشغيلية  ارتباطات

. فيما يلي الحد األدنى لمدفوعات عقد التأجير المستقبلية بموجب لممتلكاتهاتشغيلية التأجير العقود مختلف في  مجموعةال تدخل
 عقود التأجير غير القابلة لإللغاء:

 2017 2016 

 
 ألف 

 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

   

 1.168 1.204 واحدة خالل سنة

 2.360 1.971 بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات
 ─────── ─────── 
 3.175 3.528 
 ═══════ ═══════ 

 إدارة مخاطر  31

 
 المقدمة 1.31

إال أنه يتم إداراتها من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، مع مراعاة حدود  مجموعةإن المخاطر كامنة في أنشطة ال
وكل وحدة داخل  مجموعةالمخاطر والضوابط األخرى. تعتبر عملية إدارة المخاطر هذه ذات أهمية كبيرة الستمرار ربحية ال

الئتمان العدة مخاطر متمثلة في مخاطر  مجموعةتعرض الت. وتعتبر مسئولة عن تعرضات المخاطر المتعلقة بمسئولياتها مجموعةال
 . وكما تخضع لمخاطر الدفع المبكر والمخاطر التشغيلية. ومخاطر السيولة ومخاطر السوق

 
يذي الرئيس التنفتقاريره إلى مجموعة باإلنابة للمخاطر يقدم رئيس إدارة ووحدات األعمال وظيفة مخاطر المجموعة مستقلة عن إن 

 الوصول إلى لجنة التدقيق والمخاطر التابعة للمجلس.إمكانية للمجموعة مع 
 

م مراقبة ة. ويتيال تتضمن عملية رقابة المخاطر المستقلة على مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والصناع
 .ةمجموعلل االستراتيجيمخاطر األعمال من خالل عملية التخطيط 

 
 مجلس اإلدارة

ات ساسيستراتيجيات وامدى قبولها للمخاطر المشتملة على المخاطر وعن وضع اإلطار العام إلدارة إن مجلس اإلدارة هو المسئول 
 المخاطر.

 
 اللجنة التنفيذية

 وتوصية المجلس بالموافقة عليها. المخاطر وسياسات المخاطر العامة عملية مراجعة إن اللجنة التنفيذية هي المسئولة عن 
 

 هيئة الرقابة الشرعية
 .اأنشطتهو اعد والمبادئ الشرعية في معامالتهبالقوا مجموعةالالتزام مسئولية التأكد من  مجموعةتتولى هيئة الرقابة الشرعية لل

 
 لجنة المخاطر

 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. 

إخالء تقوم اللجنة بواإلدارة التنفيذية. والجهات التنظيمية المجلس وفحص الضغوطات وتقديم تقارير المخاطر للمجلس ولجان 
 . سلطتها بعد دراسة العناية الواجبة

 
 لجنة الموجودات والمطلوبات 

 وعةمجمالمالي للمركز لل إدارة الموجودات والمطلوباتالمتعلقة بتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع السياسات واألهداف 
ات حقاقاالستسجل و فق النقديتقوم بمراقبة التد كما أنها المخاطر والعوائد وتأثيرها على الربحية.و التوزيعو من حيث الهيكل

ث من حيث حساسية أسعار الفائدة وكذلك السيولة، بحي مجموعةوالتكلفة/ العائد على الموجودات والمطلوبات وتقييم المركز المالي لل
رف ومراقبة السيولة ومراقبة تعرضات ص ى اتجاهات وظروف السوق المتوقعةعل عديالت التصحيحية المناسبة بناءً بإجراء الت تقوم

العمالت األجنبية والمراكز.
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 )تتمة( المقدمة 1.31
 

 

 والمخاطر تدقيق اللجنة 

تساعد  .مجموعةاإلدارة وهي تضم أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس إدارة المن قبل مجلس والمخاطر يتم تعيين لجنة التدقيق 
التقارير  التقارير المالية وتدقيق تلكنزاهة مجلس اإلدارة على القيام بمسئولياته فيما يتعلق بتقييم جودة ووالمخاطر تدقيق اللجنة 

بالسياسات والحدود أساليب خاطر المجموعة وكذلك االلتزام ومراجعة ومراقبة إطار وبيان م مجموعةوسالمة الضوابط الداخلية لل
 .المنصوص عليها القوانين واألنظمة والسياسات الرقابية والداخليةمراقبة 

 

القوائم والمالية والداخلية للمجموعة رقابة النزاهة للمجموعة ووالمالية المحاسبية بمراجعة الممارسات المخاطر والتدقيق لجنة تقوم 
حسابات القي مدقشراف على اإلتعويض ووتعيين بتوصي و المتطلبات القانونيةبلمجموعة بمراجعة التزام ا تقومالمالية الموحدة. كما 

 للمجموعة.ن يوالداخليالخارجيين 
 

 التدقيق الداخلي

 جموعةمالالتزام من كفاية اإلجراءات و من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يفحص كالً  مجموعةيتم تدقيق عمليات إدارة مخاطر ال
لجنة  ويقدم تقارير بشأن استنتاجاته وتوصياته الىالتقييمات مع اإلدارة جميع ائج بهذه اإلجراءات. ويناقش قسم التدقيق الداخلي نت

 التابعة لمجلس اإلدارة.والمخاطر التدقيق 
 

 قياس المخاطر وأنظمة التقارير 

ة، مخاطر المناسبالوضع حدود وضوابط المخاطر التي تواجهها، ل تحديد وتحليل وإدارةإلى للمجموعة تهدف سياسات إدارة المخاطر 
عن تحديد هو المسئول قسم إدارة مخاطر المجموعة كما إن بالحدود.  لتزامواال ةمستمربصورة مستويات المخاطر ومراقبة 

 للتخفيف من هذه المخاطر.للتعرضات ة ووضع حدود في المنتجات واألنشطة الجديدة والقائم الكامنةخصائص المخاطر 
 

 تراتيجيةاس. تعكس هذه الحدود مجموعةالمراقبة والسيطرة على المخاطر بصورة رئيسية بناًء على الحدود الموضوعة من قبل التتم 
مزيد من التركيز العلى استعداد لقبولها، مع  مجموعةكون الت، وكذلك عن مستوى المخاطر التي مجموعةاألعمال وبيئة سوق ال

الي إجم اضع في اعتبارهتالمخاطر العامة، حيث  مجموعة بمراقبة وقياسال تقوممختارة. وباإلضافة إلى ذلك، الالقطاعات على 
 القدرات التي تحمل المخاطر إلى التعرض الكلي لجميع أنواع المخاطر واألنشطة.

 

السيطرة وتحديد المخاطر في وقت مبكر. و من كافة األعمال تخضع للفحص والمعالجة من أجل التحليلإن المعلومات التي تم جمعها 
ولجنة الموجودات والمطلوبات التي قد تكون قابلة المخاطر التدقيق ولجنة و تم تقديم وتوضيح هذه المعلومات ألعضاء مجلس اإلدارة

ستثناءات سقف واوتعرضات مخاطر السوق ومقاييس المخاطر التشغيلية تمان يتضمن التقرير إجمالي التعرض لمخاطر االئ للتطبيق.
. على أساس ربع سنوي وتقارير موجزة على أساس شهريالتملك ومعدالت السيولة وتغيرات بيان المخاطر. يتم تقديم تقارير مفصلة 

 ع سنوي. يتسلم مجلس اإلدارة تقرير شامل عنتقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى مالئمة مخصصات الخسائر االئتمانية على أساس رب
 .مجموعةلى توفير جميع المعلومات الالزمة لتقييم واستنتاج مخاطر الإالمخاطر على أساس ربع سنوي والذي يهدف 

 

ً للمخاطر لكافة مستويات ال من أجل التأكد بأن جميع قطاعات األعمال لديها  مجموعةيتم إعداد وتوزيع تقارير مصممة خصيصا
حدود السوق  استخدامذات العالقة عن  مجموعةجميع أعضاء اللمعلومات شاملة وضرورية وحديثة. يتم تقديم ملخص يومي 

 باإلضافة إلى أية تطورات في المخاطر األخرى. ،استثمارات الملكية الخاصة والسيولةو
 

تظهر التركزات عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو 
يرات ها التعاقدية في حالة ظهور تغالتزاماتمما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء ب االقتصاديةعندما تكون لها نفس السمات 

طرأ تجاه التطورات التي قد ت مجموعةالأي تغيرات أخرى. تعطي التركزات مؤشراً للتأثر النسبي في أداء  إقتصادية أو سياسية أو
 على قطاع صناعي أو موقع جغرافي معين.

 

 على الحفاظتوجيهات معينة للتركيز من أجل  مجموعةمن أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات ال
  متنوعة. يتم سيطرة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان بناًء على ذلك. محافظ استثمارية

 

 االئتمانمخاطر  2.31
 

تحمل الطرف اآلخر ه، األمر الذي ينتج عنه التزاماتأحد أطراف عقود التمويل من الوفاء ب التزامهي مخاطر عدم  االئتمانمخاطر 
ية، وضع حدود للتعامل مع االئتمانمتابعة المخاطر  طريق عن االئتمانالسيطرة على مخاطر  تحاول المجموعةلخسارة مالية. 

 ية لألطراف األخرى بصفة مستمرة. االئتمانخرى وتقييم الجدارة األطراف األ
 

طراف األمع  ديةية بالدخول في ترتيبات تعاقاالئتمان التعرضاتبإدارة  تقوم المجموعةإلى متابعة الحدود االئتمانية،  باإلضافة
 مالئمة وبتحديد فترة التعرض للمخاطر.الظروف الخرى في األ
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 )تتمة( االئتمانمخاطر  2.31
 

 إئتمانية أخرىدون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزيزات  االئتمانلمخاطر التعرضات القصوى 
 

 المخاطر االئتمانية درجات
التي تم البيانات مجموعة متنوعة من وذلك على أساس  ةمخاطر ائتمانيتخصص المجموعة لكل تعرض من التعرضات درجة 

ية الئتمانا المخاطردرجات . يتم تحديد من واقع خبراتهاتطبق اآلراء االئتمانية والسداد  فيمخاطر التعثر تحديدها لتكون تنبؤيه ل
عة التعرضات على أساس طبيالعوامل . تختلف هذه حدوث التعثر في السدادالتي تشير إلى احتمالية  والكمية النوعيةالعوامل باستخدام 

صاعدي مع تبحيث تزداد المخاطر االفتراضية التي تحدث بشكل ية الئتمانالمخاطر اوتحديث درجات ونوع المقترض. يتم تحديد 
ية عند اإلثبات المبدئي وذلك على أساس ائتمانمخاطر درجة تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات ية. الئتمانالمخاطر اتدهور 

لمخاطر المراقبة مستمرة، مما يؤدي إلى نقل التعرضات إلى مختلف درجات عن المقترض. تخضع التعرضات المتوفرة المعلومات 
 ية.االئتمان

 

. اليد القائمة الموحدة للمركز الملبنو التعرض الحكومي( استثناء)ب االئتمانيوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر 
اصة إتفاقيات المق استخدامقبل تأثير تقليل المخاطر من خالل بعد حسم المخصص،  لمخاطرلالتعرضات القصوى يتم إظهار 

 والضمانات الرئيسية.

  

 الحد إجمالي
 األقصى للتعرض

 الحد إجمالي
 األقصى للتعرض

  2017 2016 

  
 ألف 

 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

    الموجودات

 30.120 25.618  بنوك أخرى رصدة لدى أ

 182.452 143.803  بنوك المرابحات مستحقة القبض من 

 28.934 10.324  صكوك الشركة

 209,800 194,265  مرابحات 

 201,409 269,750  مضاربات

 187.356 211.420  إجارة منتهية بالتمليك

 12.305 19.577  مشاركات

 34.465 2.771  موجودات قيد التحويل

 9.918 21,402  التمويل ضمن الموجودات األخرى عقود 
  ─────── ─────── 

 896.759 898,930  المجموع

    

 132,216 93,420  ارتباطات والتزامات محتملة 
  ─────── ─────── 

 1,028,975 992,350  مجموع التعرض لمخاطر االئتمان
  ═════════ ═════════ 
 

سات المؤسذات الصلة ومؤسساتها المقدمة إلى حكومة البحرين والتمويلية التسهيالت تبلغ قيمة ، هو مذكور أعالهما ل باإلضافة
 (. ألف دينار بحريني 70,718: 2016دينار بحريني )ألف  61,132لدول مجلس التعاون الخليجي الحكومية 

 
 الحد الحالية ولكن ليس إلى االئتمانأينما تسجل األدوات المالية بالقيمة العادلة فإن المبالغ المبينة أعاله توضح تعرض مخاطر 

 في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم. نتج ين أاألقصى الذي من الممكن 
 

 االئتمانأنواع مخاطر 
وإجارة منتهية بالتمليك. الشركة في العديد من العقود والتي تشمل مرابحات ومضاربات ومشاركات وصكوك  مجموعةال تدخل

تشتمل عقود المرابحات على أراضي ومباني وسلع ومركبات وأخرى، كما تشمل المضاربات على معامالت تمويلية تم الدخول 
فاقية شراكة التي بموجبها يعمل البنك اإلسالمي كمقدم لألموال المضاربة هي ات فيها مع بنوك إسالمية ومؤسسات مالية أخرى.

ع اية التقنية من أجل تنفيذ مشرور)رب المال( بينما يقدم المستفيد من األموال )المضارب أو المدير( الخبرة المهنية واإلدارية والد
 المالية هي:العقود أنواع إن  أو تجارة أو خدمة بهدف تحقيق الربح.
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 )تتمة( االئتمانمخاطر  2.31
 

 )تتمة( أنواع مخاطر االئتمان
وفقاً لمعايير ة الموجودات المالي لكافةيتم تعيين تصنيف  .الموجودات الماليةتتبع المجموعة آلية تصنيف داخلية لتصنيف العالقات ضمن إطار 

متعثرة.  10إلى  8تدل على أنها منتجة،  درجات 7إلى  1لعالقات االئتمان، مع  10إلى  1تستخدم المجموعة نطاق قياسات تتراوح من  محددة.
 .التعثر في السدادتمثل درجة  10إلى  8ومن مرضية تمثل درجة  7إلى  5ومن  جيدةتمثل درجة  4إلى  1من  الدرجات

 

ً ب )ستاندرز مدة كاالت التصنيف االئتماينة المعت لدىتصنيفات مخاطر االئتمان يتم تحويل  ه، فان النسبة للتعرضات المصنفة خارجيا
إلى تصنيفات داخلية التي يتم معايرتها مع مخاطر قبول البنك. يتم إجراء تصنيف مخاطر االئتمان فيتش وكابيتل انتليجنز(.و موديزو وبورز

 التناسق عبر جميع مؤسسات العامة المصنفة وغير المصنفة.الخارجية إلى مخاطر تصنيف داخلية لضمان 

 
لتحسين منهجيات تصنيفات االئتمان الداخلية وسياسات إدارة مخاطر االئتمان والممارسات التي تعبر عن مخاطر  باستمرارتسعى المجموعة 

 . لمجموعةالخاصة بااالئتمان الحقيقية الكامنة لمحفظة االستثمار والثقافة االئتمانية 
 
 هي كالتالي:  يةئتماناالمخاطر لالقبض من البنوك الخاضعة لالبنوك والمرابحات مستحقة  لدىلألرصدة  االئتمان نوعيةن ( إأ

 
2016  2017  

 المجموع   المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ً  ائتمانيا

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 ً  المضمحلة ائتمانيا

: 1المرحلة 
الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

  دينار بحريني

      

 (4إلى  1جيدة )درجة  100.220 - - 100.220 164.512
 (7إلى  5مرضية )درجة  69.203 - - 69.203 48.060

 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية  (2) - - (2) -
─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

212.572 169.421 - - 169.421  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 
الموجودات المالية. بالنسبة لالرتباطات التمويلية وعقود الضمان المالي، تمثل المبالغ في يحدد الجدول التالي معلومات حول نوعية ائتمان ب( 

 الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة.
 
 صكوك الشركة  (1

2016  2017  

 المجموع   المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ً  ائتمانيا

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 ً  المضمحلة ائتمانيا

: 1المرحلة 
الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

  دينار بحريني

      

 (4إلى  1جيدة )درجة  10.327 - - 10.327 30,003
 (10إلى  8في السداد )متعثر  التعثر - - - - -

 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية  (3) - - (3) -
─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

30,003 10.324 - - 10,324  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
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 )تتمة(إدارة مخاطر  31
 

 )تتمة( االئتمانمخاطر  2.31
 

 مرابحات  (2

  2017ديسمبر  31  2016

 المجموع   المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
االئتمانية  الخسائر

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 اً يائتمانمضمحلة ال

: 1المرحلة 
الخسائر 

ية ئتماناال
لمدة المتوقعة 

  شهراً  12

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

      
 (4إلى  1جيدة )درجة  102.231 391 - 102.622 98,207

 ( 7إلى  5)درجة مرضية  68.843 32.666 -    101.509 69,867

 (10إلى  8في السداد )متعثر  التعثر - - 16,516 16,516 59,402

 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية  (3.738) (10.814) (11,830) (26.382) (17,676)

─────── ─────── ─────── ─────── ──────

─ 

 
209,800 194,265 4,686 22.243 167.336  

════════ ════════ ════════ ════════ ═══════

═ 

 
 

ومخصص ذو صلة  ألف دينار بحريني( 1,687: 2016) ألف دينار بحريني 2,701ربح مستحق القبض بإجمالي  يتضمن الجدول أعاله على
 .(دينار بحريني : ال شيء2016) ألف دينار بحريني 13بالخسائر االئتمانية والبالغ 

 

 مضاربات  (3

2016  2017  

 المجموع   المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

مدى المتوقعة على 
العمر المضمحلة 

 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
االئتمانية  الخسائر

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 اً يائتمانمضمحلة ال

: 1المرحلة 
الخسائر 

ية ئتماناال
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

      
 (4إلى  1جيدة )درجة  186.681 5.055 - 191.736 137,532

 ( 7إلى  5)درجة  مرضية 56.906 13.724 - 70.630 51,680

 (10إلى  8في السداد )متعثر  التعثر - - 25.063 25.063 26,949

 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية  (6.099) (4.690) (6.890) (17.679) (14,752)

─────── ─────── ─────── ─────── ──────

─ 

 
201,409 269.750 18.173 14.089 237.488  

════════ ════════ ════════ ════════ ═══════

═ 

 
 

والمخصص ذو ألف دينار بحريني(  1,391: 2016)ألف دينار بحريني  2,416يتضمن الجدول أعاله على ربح مستحق القبض بإجمالي 
 (.دينار بحريني : ال شيء2016ألف دينار بحريني ) 24نية والبالغ الصلة المتعلق بالخسائر االئتما

 

 إجارة منتهية بالتمليك  (4

2016  2017  

 المجموع   المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
االئتمانية  الخسائر

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 اً يائتمانمضمحلة ال

: 1المرحلة 
الخسائر 

ية ئتماناال
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

      
 (4إلى  1جيدة )درجة  143.211 620 - 143.831 148,534
 ( 7إلى  5مرضية )درجة  21.783 8.823 - 30.606 40,205

 (10إلى  8التعثر في السداد )متعثر  - - 42.298 42.298 9,654

 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية  (1.079) (492) (3.744) (5.315) (10,176)

─────── ─────── ─────── ─────── ──────

─ 

 
188,217 211.420 38.554 8.951 163.915  

════════ ════════ ════════ ════════ ═══════

═ 
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 )تتمة(إدارة مخاطر  31
 

 )تتمة( االئتمانمخاطر  2.31
 

 )تتمة(إجارة منتهية بالتمليك  (4
والمخصص ذو الصلة المتعلق  (ألف دينار بحريني 449: 2016)ألف دينار بحريني  1,090يتضمن الجدول أعاله على ربح مستحق القبض بإجمالي 

 .(دينار بحريني : ال شيء2016) ألف دينار بحريني 34بالخسائر االئتمانية والبالغ 
 

 مشاركات (5

2016  2017  

 المجموع   المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
االئتمانية  الخسائر

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 اً يائتمانمضمحلة ال

: 1المرحلة 
الخسائر 

ية ئتماناال
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

      
 (4إلى  1جيدة )درجة  14.190 - - 14.190 8.427

 ( 7ألى  5)درجة  مرضية 4.015 1.337 - 5.352 3.840

 (10إلى  8في السداد )متعثر  التعثر - - 235 235 152

 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية  (133) (43) (24) (200) -

─────── ─────── ─────── ─────── ──────

─ 

 
12.419 19.577 211 1.294 18.072  

════════ ════════ ════════ ════════ ═══════

═ 

 
 

 .ألف دينار بحريني( 115: 2016) ألف دينار بحريني 385يتضمن الجدول أعاله على ربح مستحق القبض بإجمالي 
 

 موجودات قيد التحويل (6

2016  2017  

 المجموع   المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
االئتمانية  الخسائر

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 اً يائتمانمضمحلة ال

: 1المرحلة 
الخسائر 

ية ئتماناال
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

      
 (4إلى  1جيدة )درجة  2.864 - - 2.864 13.198

 ( 7إلى  5مرضية )درجة  - - - - 229

 (10إلى  8التعثر في السداد )متعثر  - - - - 22.745

 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية  (93) - - (93) (1,714)

─────── ─────── ─────── ─────── ──────

─ 

 
34.458 2.771 - - 2.771  

════════ ════════ ════════ ════════ ═══════

═ 

 

 ضمن الموجودات األخرىالتمويل عقود  (7

2016  2017  

 المجموع   المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
االئتمانية  الخسائر

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 اً يائتمانمضمحلة ال

: 1المرحلة 
الخسائر 

ية ئتماناال
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

      
 (4إلى  1جيدة )درجة  2.434 - - 2.434 8,853

 ( 7إلى  5)درجة مرضية  1.887 372 - 2,259 358

 (10إلى  8في السداد )متعثر  التعثر - - 24.773 24.773 8,700

 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية  (149) (41) (7,874) (8,064) (2,416)

─────── ─────── ─────── ─────── ──────

─ 

 
15,495 21,402 16,899 331 4.172  

════════ ════════ ════════ ════════ ═══════

═ 

 
 

والمخصص ذو الصلة المتعلق بالخسائر  .ألف دينار بحريني( 18: 2016) ألف دينار بحريني 333يتضمن الجدول أعاله على ربح مستحق القبض بإجمالي 
 : ال شيء دينار بحريني(.2016آاللف دينار بحريني ) 5االئتمانية والبالغ 
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 )تتمة(إدارة مخاطر  31
 

 )تتمة( االئتمانمخاطر  2.31
 

 وعقود الضمان المالي التمويلة االرتباطات  (8

2016  2017  

 المجموع   المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
االئتمانية  الخسائر

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 اً يائتمانمضمحلة ال

: 1المرحلة 
الخسائر 

ية ئتماناال
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 بحرينيدينار 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

      
 (4إلى  1جيدة )درجة  85,533 5,594 - 91,127 94,005

 (10إلى  8 درجةمرضية ) - 3,138 - 3,138 38,211

 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية  (523) (322) - (845) -

─────── ─────── ─────── ─────── ──────

─ 

 
132,216 93,420 - 8,410 85,010  

════════ ════════ ════════ ════════ ═══════

═ 

 
 

، دون األخذ في االعتبار القيمة العادلة ألي ضمانات واتفاقيات المقاصة التي تتوافق مع مبادئ الشريعة االئتمانإن الحد األقصى لمخاطر 
، 30قم ر ايضاحالعمالء المفصح عنها في  ارتباطاتمحددة بالمبالغ المدرجة في القائمة الموحدة للمركز المالي باإلضافة إلى هي اإلسالمية، 

 الرأسمالية.  رتباطاتاال استثناءب
 

تسهيالت ال معظمن ألف دينار بحريني(. إ 17,803: 2016ألف دينار بحريني ) 8,345تم خالل السنة إعادة تفاوض تسهيالت تمويلية بإجمالي 
 هي منتجة ومضمونة بالكامل. بشأنها تفاوضالالمعاد 

 

من رأس المال التنظيمي  %15بلغ مبلغ التعرض االئتماني الذي يزيد عن ، 3لغرض احتساب كفاية رأس الما وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 
 .(دينار بحريني ال شيء: 2016) ، 2017ر ديسمب 31كما في دينار بحريني  ال شيءلألطراف األخرى الفردية  للمجموعة

 

 
 المخاطر القانونية والمطالبات  3.31

المخاطر القانونية هي المخاطر المحتملة الناتجة عن إجراءات قانونية أو قضائية قد تبطل أو تعيق شروط العقد أو االتفاقيات المعنية 
ناسبة بتطوير الرقابة الوقائية الكافية واتخاذ اإلجراءات الم مجموعةال ت. لقد قاممجموعةلالتشغيلية لعمليات التؤثر سلبياً على  التي

 لتحديد المخاطر القانونية وتعتقد بأن الخسائر قد تكون ضئيلة.   
 

ألف دينار بحريني  545المرفوعة ضد المجموعة والتي لم يبت فيها بعد قانونية القضايا بلغت قيمة ال، 2017ديسمبر  31كمـا في 
، فإن مجموع المطلوبات المقدرة الناتجة من مجموعةللالمستشار القانوني  إفادةعلى  ألف  دينار بحريني(. بناءً  4.925: 2016)

د برفع قضايا ضأيضاً  مجموعةال تحيث قام مجموعةهذه القضايا القانونية ليس لها تأثير جوهري على المركز المالي الموحد لل
 هذه األطراف

 

 التركزات  32
 

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

تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع  مجموعةى. يعطى التركز مؤشراً للتأثر النسبي في أداء السياسية أو أي حاالت أخر
المالية لتفادي تركز  ابإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطته مجموعةقوم التمنطقة جغرافية معينة. على عمال أو األ

 مال معينة.المخاطر غير المرغوبة مع العمالء في مناطق أو قطاعات أع
 
 

 .
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 )تتمة(إدارة مخاطر  31

 

 )تتمة(التركزات  32
 

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

 موجودات  

مطلوبات 
وحقوق 
حاملي 

حسابات 
 االستثمار
وحقوق 
 الملكية

ارتباطات 
والتزامات 

 موجودات   محتملة 

مطلوبات 
 وحقوق 

حاملي حسابات 
 االستثمار
 وحقوق 
 الملكية

 ارتباطات 
 والتزامات

 محتملة 

 2017 2017 2017  2016 2016 2016 

 
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف

  دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف

 دينار بحريني 

        اإلقليم الجغرافي

دول مجلس 
 174.196 1.192.331 1.492.594  121.365 1.153.987 1.441.831 الخليجي التعاون

 13.377 50.222 38.355  - 58.224 63.454 العالم العربي 

 427 95.056 49.583  47 61.912 33.589 أوروبا

 2.138 893 52.459  1.263 609 15.247 أسيا

 - 314 9.535  - 1.607 15.982 أمريكا الشمالية

 - 17.578 38.767  - 9.084 19.157 أخرى
 ───────── ────────

─ 

────────

─ 

 ───────── ───────── ───────── 

 1.589.260 1.285.423 122.675  1.681.293 1.356.394 190.138 
 - 324.899 -  - 303.837 -  الملكيةحقوق         

 ───────── ────────

─ 

────────

─ 

 ───────── ───────── ───────── 
 1.589.260 1.589.260 122.675  1.681.293 1.681.293 190.138 
 ═════════

═══ 

════════

═ 

════════

══ 

 ═════════

═══ 

═════════ ═════════ 
 

 موجودات  

مطلوبات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
 االستثمار
  الملكيةوحقوق 

ارتباطات 
والتزامات 

 موجودات   محتملة

مطلوبات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
 االستثمار
 الملكيةوحقوق 

ارتباطات 
والتزامات 

 محتملة

 2017 2017 2017  2016 2016 2016 

 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
  دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

        القطاع الصناعي

 33.417 148.798 525.865  12.704 173.783 520.127 حكومي وقطاع عام 

بنوك ومؤسسات 
 16.582 310.634 362.504  1.445 321.778 230.163 مالية

 72.566 192.038 382.136  57.814 124.572 366.733 عقاري
 23.395 64.371 100.405  17.496 16.086 76.251 تجاري وصناعي

 - 14.918 10.245  - 6 509 طيران
 8.412 461.909 200.220  20.525 414.134 213.518 أفراد

 35.766 163.726 99.918  12.691 235.064 181.959 أخرى
 ────────

─ 

──────── ────────

─ 

 ──────── ─────── ─────── 
 1.589.260 1.285.423 122.675  1.681.293 1.356.394 190.138 

        
 - 324.899 -  - 303.837 - الملكيةحقوق 

 ────────

─ 
──────── ────────

─45.967── 

 ──────── ──────── ──────── 

 1.589.260 1.589.260 122.675  1.681.293 1.681.293 190.138 
 ════════

════ 

════════ ════════

═ 

 ════════

════ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
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 مخاطر السوق 33
 

المالية وأسعار صرف العمالت األجنبية التي قد تؤثر  العقودتنتج مخاطر السوق عن التقلبات في معدالت العوائد العالمية على 
 قد يتموأسعار األسهم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لقيمة المخاطر التي  مجموعةبصورة غير مباشرة على قيمة موجودات ال

ة الخاصالموجودات والمطلوبات التدقيق والمخطر وكذلك لجنة بشكل منتظم من قبل لجنة  ة مخاطر السوقويتم مراقبقبولها. 
 .مجموعةبال
 

 مخاطر أسعار األسهم  1.33
تم مراقبة ي. لتعرضات استثمارات البنكتنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغيرات في أسعار األسهم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً 

 . مجموعةلل وإدارة المخاطر باستمرار من قبل لجنة االستثمار مخاطر السوق
 

ة من حتفظ بها لغرض غير المتاجرة المدرجة بالقيمة العادلإن التأثير على الدخل )نتيجة للتغيرات في القيم العادلة لالستثمارات الم
أو الخسائر واالسثتمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية( هي فقط نتيجة لتغيرات المحتملة الممكنة خالل األرباح 

 في أسعار األسهم، وهي على النحو التالي: 
 2017 

 انخفاض %10  زيادة 10% 

على التأثير  
 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 

      مسعرة:

 - (590)  - 590 السعودية 

 (329) (10.349)  329 10.349 غير مسعرة

 
 2016 

 انخفاض %10  زيادة 10% 

 
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 
      مسعرة:

 - (166)  166 - البحرين 

 - (776)  - 776 السعودية 

 - (231)  231 - سنغافورة 

 (270) (10.765)  270 10.765 غير مسعرة

 
 مخاطر عائد الربح 2.33

المالية. وقد  للموجوداتأو علي القيم العادلة  المستقبليةن تؤثر التغيرات في معدالت الربح علي الربحية أالربح من احتمال عائد مخاطر تنتج 
ودات موجلجنة الكذلك المخاطر ومن قبل لجنة منتظمة تم مراقبة هذه المخاطر بصورة وي يمكن قبولها.مخاطر التي على الوضع المجلس حدود 

 . المجموعةالخاصة بمطلوبات الو

 
 االتعرضات لتأثيرات العديد من المخاطر المرتبطة بتقلبات في المستويات السائدة لمعدالت الربح على مركزه المجموعةدير ت

 النقدية. االمالي وتدفقاته
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 )تتمة( مخاطر السوق 33
 

 )تتمة( مخاطر عائد الربح 2.33
 

من  إن التأثير على الدخل فقط نتيجة لتغيرات محتملة ممكنة فورية ومستمرة في معدالت عائد الربح، والتي تؤثر على كالً 
الموجودات والمطلوبات ذات معدالت فائدة عائمة والموجودات والمطلوبات ذات معدالت فائدة ثابتة بتواريخ استحقاق أقل من سنة 

 واحدة هي كالتالي: 

 2017 

 
التغير في 

 المعدل 
التأثير على 

 صافي الربح  
 التغير 

 في المعدل 
 التأثير على 

 صافي الربح  

 
% 
 

 ألف
 دينار بحريني

% 
 

 ألف
 دينار بحريني

     

 (192) (0.10) 192 0.10 دينار بحريني

 (201) (0.10) 201 0.10 دوالر أمريكي
 
 2016 

 
التغير في 

 المعدل 
التأثير على 

 صافي الربح  
 التغير 

 في المعدل 
 التأثير على 

 صافي الربح  

 
% 
 

 ألف
 دينار بحريني

% 
 

 ألف
 دينار بحريني

     

 (380) (0,10) 380 0.10 بحرينيدينار 

 (193) (0,10) 193 0.10 دوالر أمريكي

 
 مخاطر العملة 3.33

في أسعار صرف العمالت األجنبية. لقد قام مجلس اإلدارة  اتلتغيرتقلب قيمة األداة المالية نتيجة إن مخاطر العملة هي مخاطر 
بوضع حدود على المراكز حسب العملة، ويتم مراقبة المراكز على أساس دوري للتأكد من بقائها ضمن الحدود الموضوعة من قبل 

 .مجموعةالالخاصة بمطلوبات الموجودات وولجنة ال المخاطرلجنة 
 

بما إن الدينار . أو اللاير السعودي هي بالدينار البحريني أو الدوالر األمريكي مجموعةات الإن جزءاً هاماً من موجودات ومطلوب
 31ي كما فن المراكز من تلك العمالت ال تمثل مخاطر عملة جوهرية بالدوالر األمريكي، فإالبحريني واللاير السعودي مثبتان 

 .2016و 2017 ديسمبر
 

 مخاطر السيولة 34
 

 . مخاطراستحقاقهاعلى الوفاء بمطلوباتها عندما يحين موعد  مجموعةالمخاطر السيولـة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة 
مما قد يؤثر على بعض مصادر التمويل. وللحد من هذه المخاطر،  االئتمانالسيولة قد تكون بسبب إختالل السوق أو تدني درجة 

ويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار واإلبقاء على رصيد النقد وما في حكمه قامت اإلدارة بتنويع مصادر التم
 اتمطلوبالموجودات والواألوراق المالية الجاهزة للتداول في السوق. يتم مراقبة مراكز السيولة بصورة مستمرة من قبل لجنة 

 .للمجموعة ولجنة المخاطر
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 )تتمة(  مخاطر السيولة 34
 

 :2016و  2017ديسمبر  31كما في  المجموعةالمتوقع لموجودات ومطلوبات  االستحقاقيلخص الجدول أدناه بيان 
 

 2017ديسمبر  31 

 

 لغاية ثالثة 
 أشهر

أشهر  3من 
إلى سنة 

 واحدة 
 5إلى  1من 

 سنوات 
 أكثر من

 المجموع سنوات 5

 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

      الموجودات

بنوك الرصدة لدى وأنقد 
 66.351 - - - 66.351 مصرف المركزيالو

 357.778 170.146 150.521 28.956 8.155 حكوميةصكوك 

مرابحات ووكاالت مستحقة القبض 
 143.803 - - - 143.803 بنوك المن 

 10.324 - 5.332 3.121 1.871 صكوك الشركة

 197.380 48.493 30,048 84,444 34,395 مرابحات 

 308.093 87.861 95.689 86.338 38.205 مضاربات

 212.148 107.375 98.459 1.494 4.820 إجارة منتهية بالتمليك

 19.192 3.204 5.558 10.337 93 مشاركات

 2.771 1.040 108 61 1.562 موجودات قيد التحويل

استثمارات محتفظ بها لغرض غير 
 111.325 - 109.394 - 1.931 المتاجرة 

 52.431 - 52.431 - - استثمارات عقارية

 6.448 - 6.448 - - عقارات قيد التطوير

 16.835 - 16.835 - - زميلة اتاستثمار في شرك

 58.410 1,414 35,389 1,073 20,534 موجودات أخرى

 25.971 25.971 - - - الشهرة
 ───────

── 

───────

── 

───────

── 

───────

── 

───────

─────  321,720 215,824 606,212 445,504 1.589.260 
 ═══════

════ 

═══════

═════ 

══════

══════ 

═══════

════ 

═══════

المطلوبات وحقوق حاملي  ══════
      حسابات االستثمار 

مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع 
 154.641 - - 7.463 147.178 لبنوك

 وكاالت مستحقة الدفع لغير
 597.848 100 478,178 59.785 59,785 البنوك    

 283.886 - 127,260 86.345 70,281 حسابات جارية 

 2.729 43 2,447 239 - مطلوبات قيد التحويل

 79.786 2.211 16,779 45.904 14,892  ألجلمرابحات تمويل 

 47.652 115 24,166 14.500 8,871 مطلوبات أخرى

 118,881 - 58,101 35,078 25,702 حقوق حاملي حسابات االستثمار
 ───────

── 

───────

── 

───────

── 

───────

── 

───────

─────  326,709 249.314 706,931 2.469 1.285.423 
 ═══════

════ 

═══════

════ 

═══════

════ 

═══════

════ 

═══════

════  
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 )تتمة(مخاطر السيولة  34

 2016ديسمبر  31 

 

 لغاية ثالثة 
 أشهر

أشهر  3من 
إلى سنة 

 واحدة 
 5إلى  1من 

 سنوات 
 أكثر من

 المجموع سنوات 5

 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

      الموجودات

بنوك الرصدة لدى وأنقد 
 131.990 - 6.567 4.800 120.623 مصرف المركزيالو

 358.269 191.183 140.624 23.371 3.091 حكوميةصكوك 

مرابحات ووكاالت مستحقة القبض 
 182.452 - - - 182.452 بنوك المن 

 28.934 - 16.293 3.910 8.731 صكوك الشركة

 213.687 67.433 36.673 41.165 68.416 مرابحات 

 252.807 73.554 72.199 79.141 27.913 مضاربات
 188.485 104.908 79.273 1.615 2.689 إجارة منتهية بالتمليك

 12.304 3.427 8.811 - 66 مشاركات

 37,016 9,328 27.688 - - موجودات قيد التحويل

استثمارات محتفظ بها لغرض غير 
 122.073 - 120.126 - 1.947 المتاجرة 

 51.863 2.933 48.930 - - استثمارات عقارية

 17.781 - 14.838 - 2.943 عقارات قيد التطوير

 10.561 3.030 7.531 - - زميلة اتاستثمار في شرك

 27,260 6,745 6.267 1.182 13.066 موجودات أخرى

 25.971 25.971 - - - الشهرة

 19.840 - - - 19.840 موجودات محتفظ بها لغرض البيع
 ───────

── 

───────

── 

───────

── 

───────

── 

───────

─────  451.777 155.184 585.820 488.512 1.681.293 
 ═══════

════ 

═══════

═════ 

══════

═════ 

═══════

════ 

═══════

المطلوبات وحقوق حاملي  ══════
      حسابات االستثمار 

مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع 
 132.032 - 7.397 124.635 - لبنوك

 وكاالت مستحقة الدفع لغير
 723.439 - 578,751 72.344 72,344 البنوك    

 279.609 - 129.083 85.984 64.542 حسابات جارية 

 217 - - - 217 مطلوبات قيد التحويل

 91.837 9.204 33.744 - 48.889 تمويل مرابحات ألجل

 49.043 - 24.521 14.713 9.809 مطلوبات أخرى

مطلوبات متعلقة بموجودات 
 11.421 - - - 11.421 مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

 68,796 - 33,584 20,454 14,758 حقوق حاملي حسابات االستثمار
 ───────

── 

───────

── 

───────

── 

───────

── 

───────

─────  221,980 318.130 807,080 9.204 1.356.394 
 ═══════

════ 

═══════

════ 

═══════

════ 

═══════

════ 

═══════

════  
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 )تتمة(مخاطر السيولة  34
 

 2017ديستتمبر  31للستتداد غير المخصتتومة كما في على االلتزامات التعاقدية  للمجموعة بناءً يلخص الجدول أدناه بيان استتتحقاق المطلوبات المالية 
 : 2016و

 2017ديسمبر  31 

 

 عند
 لطلبا

 

 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
    

       
مرابحات ووكاالت مستحقة 

 154.641 - - 9.175 145.466 - الدفع لبنوك

 وكاالت مستحقة الدفع 
 597.848 100 71.629 261.076 265.043 - البنوكلغير 

 283.886 - - - - 283.886 حسابات جارية 

حقوق حاملي حسابات 
 118.881 - - - 118.881 - االستثمار 

 2.729 43 2.447 239 - - مطلوبات قيد التحويل

 79.786 2.211 16.779 45.904 14.892 - ألجلمرابحات تمويل 

 91.535 19,881 36.516 28,329 6,809 - ارتباطات غير مستخدمة 

 72.129 - 12.801 12.406 46.933 - التزامات محتملة

 9.314 115 928 2.634 5.637 - مطلوبات مالية أخرى 

 10.882 23 5.248 4.763 848 -  على مطلوبات مالية ربح 
 ──────

─── 

──────

─── 

───────

── 

──────

─── 

──────

─── 

──────

─── 
 283.886 604,498 364,526 146.348 22,373 1.421.631 

 ═══════

════ 

═══════

════ 

════════

══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 
 

 2016ديسمبر  31 

 
 عند

 لطلبا
 

 لغاية ثالثة 
 أشهر

 
 

أشهر إلى  3من 
 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
    

       
مرابحات ووكاالت مستحقة 

 132.032 - - 7.397 124.635 - الدفع لبنوك

 وكاالت مستحقة الدفع 
 723.439 - 81.408 328.513 313.518 - البنوكلغير 

 279.609 - - - - 279.609 حسابات جارية 

حقوق حاملي حسابات 
 68.796 - - - 40.729 28.067 االستثمار 

 217 - - - - 217 مطلوبات قيد التحويل

 91.837 9.204 33.744 - 48.889 - ألجلمرابحات تمويل 

 137.799 25.372 44.729 46.577 12.122 8.999 ارتباطات غير مستخدمة 

 76.147 - 10.318 5.980 24.531 35.318 التزامات محتملة

 14.759 - 528 6.246 7.985 - مطلوبات مالية أخرى 

 12.105 - 6.329 5.015 761 -  على مطلوبات مالية ربح 

مطلوبات متعلقة 
بموجودات مصنفة 

 11.421 - - - 11.421 - كمحتفظ بها لغرض البيع
 ──────

─── 

──────

─── 

───────

── 

──────

─── 

──────

─── 

──────

─── 
 352.210 584.591 399.728 177.056 34.576 1.548.161 

 ═══════

════ 

═══════

════ 

════════

══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 
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 معلومات قطاعات األعمال 35
 

 معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 
 إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية: المجموعةألغراض إدارية تم توزيع أنشطة 

 

الخدمات 
 المصرفية 

االستثمارية المشاركة في األرباح المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، تقديم يقوم أساساً بإدارة الحسابات  -
العقود التمويلية التي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ويقدم خدمات مصرفية أخرى تتوافق مع الشريعة 

لخدمات الخدمات المصرفية لألفراد واو اإلسالمية. يشمل هذا القطاع على الخدمات المصرفية للشركات
 المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. 

 

أساساً بتقديم خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، خدمات التجارة والخزانة متضمنة يقوم  - الخزانة 
 مرابحات السلع قصيرة األجل. 

 

عمالء بتقديم منتجات استثمارية وإدارة البخدمة م يقوو المجموعةأساساً بإدارة المحافظ المملوكة من قبل يقوم  - االستثمارات
 الصناديق وتقديم استثمارات بديلة.

 

استثماره في األدوات المالية ذات جودة عالية ويتكبد جميع غير المستخدم عن طريق  المجموعةيدير رأس مال  - رأس المال 
 الحوكمة الرأسمالية.مصروفات إدارة هذه االستثمارات واحتساب المصروفات المتعلقة بنظم 

 

حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. المعامالت ما بين هذه القطاعات  اتقاريره المجموعةعليه  تبنيهذه القطاعات هي األساس الذي 
تنفذ حسب معدالت السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. تكاليف التحويل هي على أساس المعدل المجمع والذي يساوي تقريباً تكلفة 

 األموال.
 

 فيما يلي بيان بمعلومات القطاعات:
 2017ديسمبر  31 

 
 الخدمات

 االستثمارات الخزانة المصرفية 

 رأس 
 المجموع المال

 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

      
 62.190 877 8,526 22,030 30,757 الدخل التشغيلي 

      
 18.055 934 (1.604) 17,540 645 نتيجة القطاع 

 ════════

══ 

════════

══ 

════════

══ 

════════

══ 

═════════

═       
 1.589.260 34,333 198,249 612,414 744,264 موجودات القطاع 

 ════════

══ 
════════

══ 
════════

═ 
════════

═ 
═════════

 1.589.260 326,014 16,954 330,513 915,779 حسب القطاع حقوق الملكيةالمطلوبات و ═
 ════════

═ 

════════

══ 

════════

═ 

════════

═ 

═════════

═ 
 

 تم تخصيص الشهرة الناتجة من استحواذ بي إم آي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية.
 

 2016ديسمبر  31 

 
 الخدمات

 االستثمارات الخزانة المصرفية 

 رأس 
 المجموع لمالا

 
 ألف

 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

      

 63.000 1.361 20.319 13.369 27.951 الدخل التشغيلي 
      

 16.096 (522) 14.723 11.957 (10.062) نتيجة القطاع 
 ════════

══ 

═══════

═══ 

════════

══ 

════════

══ 

═════════

═       
 1.681.293 59.487 236.338 678.896 706.572 موجودات القطاع 

 ════════

══ 
═══════

═══ 
════════

═ 
════════

═ 
═════════

 1.681.293 292.273 50.312 317.079 1.021.629 حسب القطاع حقوق الملكيةالمطلوبات و ═
 ════════

═ 

═══════

═══ 

════════

═ 

════════

═ 

════════

══ 
 

 ضمن قطاع الخدمات المصرفية.تم تخصيص الشهرة الناتجة من استحواذ بي أم أي بنك 
 

 معلومات قطاعات األعمال الثانوية
دول مجلس ن مالتشغيلية مصروفاتها كافة تتكبد التشغيلية وتحقق كافة إيرادتها وبشكل أساسي في دول مجلس التعاون  لمجموعةعمل ات

 التعاون.
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 موجودات األمانة 36
 

بحريني(. هذه الموجودات  ألف دينار 105,174: 2016ألف دينار بحريني ) 70,484بلغت الصناديق المدارة في نهاية السنة 
 وال يتم إدراجها في القائمة الموحدة للمركز المالي. وتقاس بالتكلفة محتفظ بها بصفة األمانة 

 

 هيئة الرقابة الشرعية  37
 

للمبادئ العامة للشريعة اإلسالمية والفتاوى  البنكعلماء يقومون بمراجعة امتثال  خمسمن  للبنكتتكون هيئة الرقابة الشرعية 
يق فحص األدلة المتعلقة بالتوثعلى الخاصة والتعليمات واإلرشادات الصادرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. تتضمن مراجعتهم 

 تدار وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية. اللتأكد من أن أنشطته مجموعةواإلجراءات المتبناة من قبل ال
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 38
 

يني وإن القيمة ألف دينار بحر 357.778ألف دينار بحريني وقيمها المدرجة  361.172إن القيمة العادلة للصكوك الحكومية هي 
إن القيم العادلة المقدرة ألف دينار بحريني.  10.324ألف دينار بحريني وقيمها المدرجة  10.339شركة هي العادلة للصكوك لل

 .2016و 2017ديسمبر  31كما في المدرجة ها لف جوهرياً عن قيمال تختاألخرى لألدوات المالية 
 

 اإليرادات والمصروفات المحظورة في الشريعة اإلسالمية 39
 

 412: 2016ألف دينار بحريني ) 397بموجب قواعد الشريعة اإلسالمية بإجمالي  اً محظور دخالً  لمجموعةا لمتخالل السنة، است
لبحريني نتيجة استحواذ بي إم آي و البنك ادينار بحريني(. تتضمن هذه على دخل مكتسب من االستثمارات والتمويالت التقليدية  ألف

وغرامية مالية محتسبة على عمالء ودخل من أرصدة الحسابات الجارية المحتفظ بها في البنوك المراسلة. وتم تخصيص السعودي 
 .بعد خصم استرداد المصروفات من هذه األموال ةهذه األموال للمساهمات الخيري

 

 الواجبات االجتماعية 40
 
لألفراد والمؤسسات المستخدمة االجتماعية وذلك من خالل نفقات صندوق الزكاة والصدقات  اخالل السنة واجباته مجموعةال دتأ

ألف دينار بحريني(  267: 2016بحريني ) ألف دينار 328مبلغ وقدره  مجموعةال تالخيرية. خالل السنة دفعألغراض التبرعات 
 على حساب التبرعات الخيرية. 

 

 الزكاة 41
 

ً لقرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير  ، لقد تقرر تعديل النظام 2009نوفمبر  12الذي عقد بتاريخ  العاديةوفقا
إلبالغ المساهمين عن التزاماتهم بدفع الزكاة على صافي الدخل وصافي القيمة. وبالتالي، لم يتم إثبات الزكاة في  للبنكاألساسي 

والتي تم تحديدها من قبل هيئة  2017القائمة الموحدة للدخل كمصروف. بلغت الزكاة المستحقة الدفع من قبل المساهمين لسنة 
  لس( للسهم.ف 2,5: بواقع 2016) فلس 2,5بواقع  مجموعةالرقابة الشرعية لل

 

 كفاية رأس المال 42
 

إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال وبأن 
ما يتم كلمساهمين. لمن أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األقصى للقيمة قوية ونسبة رأسمال عالية  المجموعة تحتفظ بدرجات ائتمانية

ية جوهرقيود توجد لدى المجموعة أية ال إدارة كفاية رأس المال لكل شركة من شركات المجموعة بشكل منفصل وبصورة فردية. 
 لتنتج عن األطر الرقابية من خال قد القيود التي استثناءب اهالتزاماتوتسوية موجوداتها  استخدامأو للحصول على على قدرتها 

 .التي تعمل فيهاالشركات التابعة المصرفية 
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 )تتمة( رأس المالكفاية  42
 

على أو تعديل هيكلة رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار سندات الحافظ من أجل 
 . لم يتم عمل تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة.  يةرأسمال

 

ً الموجودات ورأس المال التنظيمي  احتسابتم  من قبل مصرف البحرين على النحو المحدد  3بازل التفاقية  المرجحة المخاطر وفقا
 المركزي.

 2017 2016 

 
 ألف

 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

   
 273.576 253.469  1رأس المال األسهم العادية فئة 

 5 9 1رأس المال اإلضافي فئة 
 29.873 39,861 2رأس المال فئة 

 ───────── ───────── 
 303.454 293.339 رأس المال  مجموع

 ─────────

─ 

─────────

─    
 1.314.315 1,261,939 لمخاطر االئتمان ةالمرجح اتالتعرض
 8.053 2.331 لمخاطر السوق ةالمرجح اتالتعرض
 85.710 104.310 للمخاطر التشغيلية  ةالمرجح اتالتعرض

 ─────────

─ 

─────────

 1.408.078 1.368.580 للمخاطر  الموجودات المرحجة مجموع  ─
   

 2 - احتياطي مخاطر االستتثمار

 ───────── ───────── 
 1.408.076 1.368.580 المعدلةللمخاطر  ةالمرجحات مجموع التعرض

 ══════════

═ 
══════════

 %21.55 %21.43 رأس المال مجموعة نسبة  ═
 ══════════

═ 
══════════

 %12.5 %12.5 الحد األدنـى المطلوب ═
 ══════════ ══════════ 

 نظام حماية الودائع 43
 

صرف م)النظام( المؤسس من قبل قوانين  بنظام حماية الودائعللمجموعة ودائع المحتفظ بها لدى عمليات البحرين اليتم تغطية 
سابات ححقوق حاملي يتم تغطية ودائع العمالء المحتفظ بها من قبل البنك في مملكة البحرين بنظام حماية الودائع و. البحرين

ً للقرار رقم ) يغطي هذا النظام "األشخاص  .2010( لسنة 34االستثمار المطلقة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وفقا
ً لمتطلبات مصرف البحرين  20.000اإلعتياديين" )األفراد( المؤهلين بحد أقصى  دينار بحريني كما هو منصوص عليه وفقا

 مصرف البحرين المركزي ضمن هذا النظام.من قبل البنك على النحو المنصوص عليه من قبل مساهمة دورية المركزي. ويتم دفع 
 

 م المقارنةأرقا 44
 

ؤثر تلم  ههذ تاالحالية. إن إعادة التصنيف السنةالمطبق في عرض الالسابقة لتتناسب مع  للسنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 
 المبينة مسبقاً.للمجموعة الملكية حقوق جودات ومجموع المطلوبات ومجموع مجموع الموو الربحعلى صافي 

 


