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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 والصالة والسالم عىل خبر المرسلير  سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعير  

 
 ، الررامير  المساهمادة يدات والسلسا
 ،لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتها

 
 

ي التجاري ) ي ( للعام المنتهي المرصفيسعدنا بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أقدم لكم البيانات المالية السنوية للمرصف الخليج 
 31 ي 

 . 2021ديسمب  

 

ي التجاري  ي لقد أرىس المرصف الخليج 
اتيج العام الماض  ية ُبنية تحتية صلبة لالنطالق نحو آفاق أوسع من التمب   والنجاح باالرتكاز عىل اسبر

ة للمرصف عىل صعيد المصارف اإلسالمية  ي تعزيز المكانة الُمتمب  
ناجعة تصب نحو تعظيم ما تحقق من إنجازات بارزة وملموسة أسهمت ي 

ي سجلها 
ة التر ي النتائج الُممب  

ي رب  ح بقيمة لالمرصف بتحقيقه  بالمملكة، وهو ما تجسد ي 
ي  10.85صاي 

للسنة المالية  مليون دينار بحريت 
ي 
  . 2021ديسمب   31الُمنتهية ي 

 

ىط قوية باالعتماد عىل ثوابت 
ُ
فة ترتكز عىل نسب  اليوم بخ واصل ريادتنا للصب 

ُ
اف الُمستقبل من أجل أن ن االبداع واالبتكار واستشر

ي تنفيذ
ي ُمواصلة رقمنة خدماتنا واالستفادة من ما تقدمه التكنولوجيا اإلسالمية، وقد تجىل ذلك ي 

نا لسلسلة من الُمبادرات، ال سيما ي 
ي 
لنا الخاصة إلضافة تطوير أساليبنا ووسائاالهتمام بقدمها للعمالء مع نالمالية من مزايا ومنافع لتعزيز التجربة المرصفية االستثنائية التر

ي التجاري لُيو  ،لمسة حرصية وشخصية لكل عميل من ُمواطني   م الكراعمالئنا لُمستوى تطلعات وتوقعات  رتقاءالااصل المرصف الخليج 
ي المملكة

تعميق االستفادة من التكنولوجيات الخاصة بالخدمات الذاتية وإثراء تجارب العمالء باالستعانة وذلك بهدف  ،ومقيمي   ي 
عملنا بهدف التحديث ومواءمة خدماتنا وُمنتجاتنا مع تطلعات واحتياجات  بمنهجية علمية محورها المعلومات الُمستخلصة من قبل فرق

ي 
  تغب  وتنوع ُمستمر. تشهد الُعمالء التر

 

اتها الُمستمرة، فقد حرصنا عىل اتباع سياسة ُمخاطرة واضحة ومرنة لضمان   ن نواصل أوألننا نعمل وسط بيئة تتمب   بديناميكيتها وتغب 
ي الذي أحرزه المرصف التقدإن و  ،خطواتنا الثابتة

ي نحو النجاح والتفوق. وما يزيدنا م الحقيقر
ي شيدناها للُمض 

نتيجة لألسس الراسخة التر
ي اف اتش" المالية لحصت ي المرصف إىل  ها ثقة وتفاؤل ونحن ننظر للُمستقبل هو رفع مجموعة "ج 

وهو ما سيعمق الدعم  ،%81.17ي 
ي التجاري من قبل ا كة األم مما سينعكس باإليجاب عىل ثبات واستقرار العمليات وقدرة المرصف الذي يحىط  به المرصف الخليج  لشر

ي تمتلكها المجموعة كمؤسسة مالية ذات مكانة عالمية مرموقة. 
اتيجية باالستناد عىل المكانة العالية التر   عىل بلوغ أهدافه االسبر

 

ي العام الُمنرصم إىل مد جسور 
ي التجاري ي  كات الخاصة لقد سىع المرصف الخليج  اكات مع ُمختلف المؤسسات الحكومية والشر الشر

اتيجية الهادفة لتعزيز تعاوناتنا الوثيقة مع الالع ي خططنا االسبر
كة وُمتبادلة، إذ ُيعد ذلك ُمكون ُمهم ي  ي   بلتحقيق مكاسب ومنافع ُمشبر

ي القطاعي   العام والخاص لما أثمرت عنه من نجاحات ونتائ
ي المملكة ي 

. الُمهمي   ي    ج انعكست عىل أدائنا الماىلي
 

 العمل  2022خالل العام وسنواصل 
ً
اكات والتعاون مع مؤسسات ريادية وذات موقع ُمتمب   نظرا عىل ذات النهج، ُمتطلعي   للمزيد من الشر

ي التجاري  ي لما حصدناه من ثمار. إىل ذلك، واصل المرصف الخليج 
ي ُمختلف  2021عام ي 

ي ي 
الجهود الوطنية دوره الهام كُمساهم حقيقر

عت  
ُ
ي ت
ي من خالل دعم باقة ُمتنوعة من المبادرات بالتر

ي والرياض  ي واألكاديمي والشباب 
تعزيز رفاهية الُمجتمع، ويشمل ذلك المجال البيت 

يعة اإلسالمية للحفاظ عىل سالم النسيج  ةواألنشطة إليماننا بأهمية التكاتف والتعاضد كمبدئي   ُمهمي   من المباديء الُمنبثقة من الشر
 .   الُمجتمىعي
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ي التجاري، أود أن أنتهز هذه الفرصة  دارة التنفيذيةاإل و اإلدارة بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس  ي المرصف الخليج 
رفع أسم ألوموظق 

ة صاح ب  آيات وإىل  ،هرعاو هللا عاهل البالد المفدى حفظ ه  ،خليفة المل ك حمد بن عيس ى آل الجاللةالش كر والعرف ان إل ى مق ام حرص 
هاتهم توجي عىل ،ورعاههللا حفظه  ول ي العهد رئي س مجلس ال وزراء الموقر  ،س لمان بن حم د آل خليفة األمب  صاحب الس مو الملكي 

ي 
من تبعات  وتعافيها السوق الماىلي ومجتمع األعمال وجميع القطاعات  واستدامة لضمان انتعاش تخذوها االسديدة والقرارات الحكيمة التر

ي 
اتيجيات تتوازى مع تجاوز المملكة  ،(19-ورونا )كوفيدكو   ب   جائحة فتفشر ي االقتصادي وما تضمنته من اسبر

 
ويشمل ذلك خطة التعاي

كات والمؤسسات.   ي باتت تحققها الشر
 عىل صعيد األرقام اإليجابية التر

ً
ات الجائحة وهو ما يظهر جليا ما أود أن أعرب ع ن كلتبعات وتأثب 

ي  وامتنان ي لمرصف البحرينعظيم تقديري 
ي األمر  ،المركزي عىل دعمه للقطاع المرصي 

ي استقرار القطاع ي 
ل هذه الظروف ظ الذي ساهم ي 

 وبورصة البحرين عىل دعمهم ومساندتهم المستمرة.  الحكوميةاألجهزة للوزارات و  كذلك  . والش كر موصولاإلستثنائية
 

ي أن أ
ي التجاريو  إلدارة التنفيذيةلكذلك   تقدم بخالص الشكر والتقدير ويشب  ي المرصف الخليج 

بذلوه من جهود   لما  لجميع العاملي   ي 
ة ة الماضية لتحقيق نتائج قوية وألن  كبب  ي الفبر

ي وضعناها ي 
ي سبيل نهضة المرصف واستدامة نجاحه من خالل ترسيخ الدعائم التر

ي 
كاؤنا الكراملشكر الكما أتوجه با . تحقيق تطلعات وطموحات العمالء الكراميواصل المرصف  ثقتهم  ، وذلك نظب  خاص للمساهمي   وشر

ي التجاري ووالءهم ي المرصف الخليج 
فة اإلسالمية  الالمحدودين ي  ي قطاع الصب 

 . كأحد الرواد ي 
 
امو  ا من البر 

ً
كات التجارية رقم ) نا انطالق  بأحكام المادة رقم ) ،وتعديالته 2001( لسنة 21بأحكام قانون الشر

ً
كات ( 188وإعماال من قانون الشر

التامة  مبدأ الشفافيةوتعهد المرصف بالحفاظ عىل  ،2022( لسنة 3( من الالئحة التنفيذية من القرار رقم )125التجارية والمادة رقم )
لمنتهية ا للسنة الماليةواإلدارة التنفيذية  ، يشنا أن نرفق الجدول أدناه الذي يوضح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةمع المساهمي   الكرام

ي 
 .  2021ديسمب   31ي 
 

  تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 
 

 المكافآت الثابتة
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 : : األعضاء المستقلير 
ً
 اوال

 خليفةل آالشيخ أحمد بن عيش  -1 10,560 24,000 - - 34,560

ي  2- 880 28,500 - - 29,380
 سيد عىلي الحسيت 

 حسي  

 رياض عيد اليعقوب 3- 10,560 30,000 - - 40,560

 عيش عبدهللا زينل 4- 3,520 24,000 - - 27,520

42,520 - - 39,000 3,520 
 مازن ابراهيم عبدالكريم 5-



   
 

مجلس اإلدارةتقرير   
ي 
 
2021ديسمبر  31للعام المنتهي ف  

ي التجاري ش.م.ب  المرصف الخليجر
 

 
 

 

 المكافآت الثابتة
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 *عبدهللا عبدالكريم شويطر 6- 2,640 - - - 2,640

ي  7- 2,640 - - - 2,640  *د.خالد محمد الخزرج 

 *يوسف إبراهيم الغانم 8- 7,920 - - - 7,920

 : : األعضاء غبر التنفيذيير 
ً
 ثانيا

ي -1 3,520 22,500 - - 26,020  مصبح سيف المطب 

 *محمد عبدالمحسن الراشد -2 7,920 - - - 7,920

 : : األعضاء التنفيذيير 
ً
 ثالثا

ي  -1 10,560 7,500 - - 18,060
 جاسم محمد الصديقر

 هشام أحمد الرّيس -2 10,560 21,000 - - 31,560

يف 3- 1,760 21,000 - - 22,760  صالح عبدهلل شر

 **مصطق  غازي خريبا 4- 10,560 - - - 10,560

 *فؤاد طارق خان 5- 9,680 - - - 9,680

 المجموع 96,800 217,500 - - 314,300

ي 
 مالحظة: يتعير  ذكر جميع المبالغ بالدينار البحرين 

 
ي حصلوا عليها خالل عام 2020* أعضاء مجلس اإلدارة إما استقالوا أو انتهت مدتهم خالل عام 

 . 2020بعام تتعلق  2021. المكافأة الن 
ي حصل عليها خالل عام 2021** استقال هذا العضو خالل عام  

 . 2020تتعلق بعام  2021. المكافأة الن 
 

 : اتمالحظ
ة مرصفال يوجد لدى ال . 1  مرصوفات مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة. للأو مكافآت نهاية الخدمة أو مخصصات  أي مكافآت متغبر
ي عقدت بناًء عىل موافقة الجمعية العمومية السنوية م2021عام للمكافآت مجلس اإلدارة  رصفتم  . 2

 . م2021مارس  24بتاري    خ  الن 
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  :مكافآت اإلدارة التنفيذية 
 

 المجموع الكىلي 
 )د.ب(

أي مكافآت أخرى نقدية / 
  2021عينية للعام 

مجموع المكافآت المدفوعة 
(Bonus ) 

مجموع الرواتب والبدالت 
 المدفوعة 

 اإلدارة التنفيذية

1,064,962 - 207,8341 857,128 

أعىل س               ت       ة مك       اف       آت من التنفي       ذيي   بم       ا فيهم الرئيس 
 مدير ادارة الشؤون المالية واالدارية التنفيذي و 

ي 
 مالحظة: يتعير  ذكر جميع المبالغ بالدينار البحرين 

 
 : اتمالحظ

 
ي كمكافأة نقدية و  114.084 يشمل المكافآتإجمالي  . 1

ي كمكافأة عىل أساس األسهم.  93.750دينار بحرين 
 دينار بحرين 

كات التابعة األخرى. عن أي دور تنفيذي بها اكتسيتم ا تفاصيل المكافآت أي مكافأة لمجلس اإلدارة   منستثن  ي . 2 كات المستثمر فيها أو الشر ي الشر
 
 ف

  
 
 
 
 

ي 
 جاسم محمد الصديق 

 اإلدارةرئيس مجلس 
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 الموحــد المركــز المـالـي بيــان
            2021ديسمبر  31في  كما

 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 إيضاح 

  2021  2020 

بآالف الدنانير   
 البحرينية

بآالف الدنانير  
  البحرينية

     الموجودات
 83.017  124.115 6 نقد وأرصدة لدى البنوك

 17.720  26.391 7 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 261.132  323.846 8 في صكوك اتاستممار

 307.717  324.373 9 موجودات التمويل
 139.754  152.394 10 موجودات اإلجارة

 55.892  30.884 11 استممارات في أوراق مالية
 -  63.103 12 جودات محتفظ بها للبيلمو

 83.303  80.919 13 عقارية اراتاستمم
 31.963  25.268 14 استممارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

 27.646  13.192 15 موجودات أخرى
 7.450  1.699 16 عقارات ومعدات

 1.015.594  1.166.184  إجمالي  الموجودات

 

     المطلوبات
 79.545  130.199  من مؤسسات مالية إيداعات
 214.243  183.217 17 من مؤسسات غير مالية وأفراد إيداعات

 75.477  71.617 18 من مؤسسات ماليةجل آ تمويل
 55.676  52.936  حسابات جارية للعمالء

 13.269  25.629 19 مطلوبات أخرى

 438.210  463.598  إجمالي المطلوبات

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار
 

   
 26.154  125.707  من مؤسسات مالية -
 399.195  419.488  من مؤسسات غير مالية وأفراد -

 425.349  545.195 20 قوق أصحاب حسابات اإلستثماراتحمجموع 

     حقوق الملكية
 89.212  89.212 21 رأس المال

 47.222  47.222 22 اإلضافي من الفئة األولى( رأس المالمضاربة مانوية )
 9.024  10.110  حتياطي قانونيا

 (11.859)  (11.926)  أسهم خزينة
 348  187  احتياطي القيمة العادلة لالستممارات

 7.863  11.493  أرباح مستبقاة

 141.810  146.298  إجمالي حقوق الملكية 

 
 حصة غير مسيطرة

 
11.093  10.225 

     إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية

 1.015.594  1.166.184  ر مسيطرةوحصة غي

 ، ووقعها بالنيابة عن المجلس:2022 فبراير 7 من قبل مجلس اإلدارة في البيانات المالية الموحدة عتمدتا
 
 

 سطام سليمان القصيبي الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة جاسم محمد الصديقي
 الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

 
 .جزءاً أساسياً من هذا البيانات المالية الموحدة 40 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الـدخــل المـوحــد بيـان
           2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 سطام سليمان القصيبي الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة جاسم محمد الصديقي
 الرئيس التنفيذي لس اإلدارةنائب رئيس مج رئيس مجلس اإلدارة

 

 جزءاً أساسياً من هذا البيانات المالية الموحدة. 40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 إيضاح 
بآالف   2021

الدنانير 
 البحرينية

 
الف بآ  2020

الدنانير 
 البحرينية

     
 29.921  29.908  موجودات اإلجارةو موجودات التمويلإيراد من 

 551  166  إيراد من إيداعات لدى مؤسسات مالية
 15.242  20.087  صكوكالإيراد من 

 366  580  وراق ماليةفي أ إيراد من استممارات
 (320)  (1.133) 14   حقوق الملكيةاستممارات محتسبة بطريقة  فيالخسارة من حصة ال

 2.437  2.879  رسوم وإيرادات أخرى

 48.197  52.487  إجمالي اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار 

 (21.575)  (25.939) 20 يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات االستممارقبل حصة المصرف كمضارب
 9.289  13.984 20 حصة المصرف كمضارب

 (12.286)  (11.955)  العائد إلى أصحاب حسابات االستممار

     
 (12.472)  (12.371)  مصروفات التمويل على إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد

 (796)  (1.272)  من مؤسسات مالية التمويل اآلجل مصروفات

 22.643  26.889  إجمالي اإليرادات

     
 5.874  5.655 23 ظفينتكلفة المو

 4.523  5.636 42 مصروفات تشغيلية أخرى

 10.397  11.291  إجمالي المصروفات

     
 12.246  15.598  الربح قبل مخصصات اإلنخفاض في القيمة

     
 (4.341)  (4.785) 25 قيمةالنخفاض في الاصافي 

 7.905  10.813  ربح السنة

     

     العائد إلى:
 7.986  10.853  اهمي الشركة األممس

 (81)  (40)  حصة  غير مسيطرة

  10.813  7.905 

     العائد لكل سهم
 6.409  6.039 30 لكل سهم )فلس(ض والمخفّ  العائد األساسي



 

 14                     التجاري ش.م.بالمصرف الخليجي 
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
                2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
حصة غير  لمساهمي الشركة األم لعائدةحقوق الملكية ا  2021

 مسيطرة
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

مجموع حقوق 
 الملكية
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 رأس المال
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

مضاربة 
 ثانوية
مال ال)رأس 

إضافي من 
 الفئة األولى(
بآالف الدنانير 
 البحرينية

حتياطي ا
 قانوني
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أسهم
 خزينة
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

احتياطي 
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

 
 
الدنانير بآالف 

 البحرينية

 أرباح
 مستبقاة

 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 152.035 10.225 141.810 7.863 348 (11.859) 9.024 47.222 89.212 2021يناير  1الرصيد في 
 ( 32أمر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )

 - ()ب((I) 5)إيضاح 
- 

- - 
- 

23 23 - 23 

 152.058 10.225 141.833 7.886 348 (11.859) 9.024 47.222 89.212 2021يناير  1في  الرصيد المعدل
 (161) - (161) - (161)  - - - (11 حالحركة في القيمة العادلة )إيضاصافي 
 10.813 (40) 10.853 10.853 -  - - - لسنةربح ا

 10.813 (40) 10.853 10.853 - - - - - للسنةمجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة 
 (67) - (67) - - (67) - - - شراء أسهم خزينة

 69 - 69 69 - - - - - الموظفين  إصدار أسهم وفق برنامج خطة حوافز
 (6.000) - (6.000) (6.000) - - - - - أرباح موزعة على رأس المال اإلضافي من الفئة األولى

 908 908 - - - - - - - شركة تابعةاالستحواذ على 
 - - - (1.086) - - 1.086 - - التحويل إلى االحتياطي القانوني

 (229) - (229) (229) - - - - - المحّول إلى صندوق الزكاة

 157.391 11.093 146.298 11.493 187 (11.926) 10.110 47.222 89.212 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 

.جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة 40 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 15                             المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 )يتبع( بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
                2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
حصة غير  لمساهمي الشركة األم لعائدةحقوق الملكية ا 2020

 مسيطرة
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

مجموع حقوق 
 الملكية
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 رأس المال
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

مضاربة 
 مانوية

مال ال)رأس 
إضافي من 
 الفئة األولى(

بآالف الدنانير 
 البحرينية

حتياطي ا
 قانوني
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أسهم
 خزينة
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

احتياطي القيمة 
العادلة 

 لالستممارات
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أرباح
 مستبقاة
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 
 
 

الدنانير بآالف 
 البحرينية

 87,907 2,200 85,707 (15,788) -  (11,730) 8,225 - 105,000 2020يناير  1الرصيد في 
 348 - 348 - 348 - - - - (11 حالحركة في القيمة العادلة )إيضاصافي 
 7.905 (81) 7.986 7.986 - - - - - لسنةربح ا

 7.905 (81) 7.986 7.986 - - - - - للسنةمجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة 
          ضافي من الفئة اإلمال الإصدار رأس 

 72.000 - 72.000 12.000 - - - 60.000 - (22األولى )إيضاح 
          ضافي من اإلمال الإصدار رأس تكلفة 

 (12.778) - (12.778) - - - - (12.778) - (22الفئة األولى )إيضاح 
 (9.452) - (9.452) (9.452) - - - - - )أ((2)إيضاح خسارة التعديل 

 1.069 - 1.069 1.069 - - - - - )ب((2منحة حكومية )إيضاح 
 - - - 15.788 - - - - (15.788) (21تخفيض رأس المال )إيضاح 

 (129) - (129) - - (129) - - - شراء أسهم خزينة
 111 - 111 111 - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج خطة حوافز الموظفين

          اإلضافي أرباح موزعة على رأس المال
 (2.834) - (2.834) (2.834) - - - - - من الفئة األولى

 8.106 8.106 - - - - - - - (29)إيضاح  االستحواذ على شركة تابعة
 - - - (799) - - 799 - - التحويل إلى االحتياطي القانوني

 (218) - (218) (218) - - - - - الزكاةالمحّول إلى صندوق 

 152.035 10.225 141.810 7.863 348 (11.859) 9.024 47.222 89.212 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 04إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

16                                                                  ش.م.بالمصرف الخليجي التجاري 
                          

 بيان التدفقات النقدية الموحد
           2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 .(ألف دينار بحريني 2: 2020) ألف دينار بحريني 2 بمبلغ قعةولمتا الئتمانيةا رلخسائا بإجمالي رهظي حكمه في ماو*النقد 
 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة.40 إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 2021 إيضاح 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 2020 
بآالف الدنانير 

 البحرينية
     أنشطة التشغيل

 3.828  (320)  موجودات التمويل، صافي مستلمة من /)مدفوعة( مبالغ 
 11.509  (5.801)  ، صافياألجارةمستلمة من شراء موجودات  /مبالغ )مدفوعة( 

 551  166  إيراد مستلم من إيداعات قصيرة األجل
 (15.615)  (12.638)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات االستممار

 (97.296)  119.845  ( من أصحاب حسابات االستممار، صافيسحوبة/ )ممبالغ مستلمة 
 (12.472)  (12.370)   مبالغ مدفوعة ألرباح اإليداعات

 (13.137)  (10.770)  مبالغ مدفوعة للمصروفات

 2.048  2.879  مبالغ مستلمة أخرى
 (276)  (466)  خيريةمساهمات مدفوعة لجمعيات 

 (2.430)  (2.740)  صافي، حسابات جارية للعمالءمن مسحوبة مبالغ 
 (37.552)  50.653  من مؤسسات مالية ،صافي يداعات)مدفوعة( إل /مبالغ  مستلمة 

 79.589  (31.026)  ، صافيوأفراد مالية غير من مؤسساتمستلمة  /مبالغ )مدفوعة( 
 10.016  124  صافي مسحوبات للحساب االحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي

 (71.237)  97.536  أنشطة التشغيل (المستخدم في) / من الناتج صافي النقد

     أنشطة االستثمار
 (102.254)  (212.871)  شراء صكوك

 29.989  154.726  / بيع صكوك مبالغ مستلمة من تسوية
 15.165  14.866  إيراد مستلم من صكوك

 (15.080)  -  ماليةفي أوراق  استممارات شراء
 -  7.321  في أوراق مالية استممارات استردادات / بيعمبالغ مستلمة من 
 728  780  استممارات عقارية، صافي بيع  مبالغ مستلمة من

 316  666  في أوراق مالية/ إيراد من استممارات  أرباح أسهم مستلمة
 (249)  (1.350)  شراء عقارات ومعدات، صافي 

 -  (582)  االستحواذ في إطار برنامج إعادة الهيكلةالدفع مقابل 

 (71.385)  (36.444)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

     أنشطة التمويل
 (129)  (67)  ،صافي أسهم الخزينةشراء 

 11.447  -  اإلضافي األولى لرأس المال لفئةنقد مستلم من ا
 (2.834)  (6.000)  لرأس المال اإلضافي أرباح مدفوعة ألصحاب الفئة األولى

 75.524  (3.860)  ، صافي تمويل آجل من مؤسسات مالية/ مستلمة من  (مدفوعة) مبالغ
 (517)  (1.272)  تمويل آجل من مؤسسات ماليةمصروفات 

 83.491  (11.199)  أنشطة التمويل الناتج من / (المستخدم في) صافي النقد 

 (59.131)  49.893  في النقد وما في حكمه/ )النقص(  الزيادة صافي
 144.454  85.323  يناير 1النقد وما في حكمه كما في 

 85.323  135.216  ديسمبر 31النقد وما في حكمه كما في 

     *يشتمل النقد وما في حكمه على:
     نقد وأرصدة لدى البنوك )مستبعد منه الحساب اإلحتياطي لدى

 67.603  108.825 6 البحرين المركزي(مصرف 
 17.720  26.391 7 يوماً أو أقل 90تستحق خالل عات لدى مؤسسات مالية اإيد

  135.216  85.323 



 

 17                  المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 المقيدة الموحد ستثماربيان التغيرات في حسابات اال
                     2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

2021 
 الرصيد كما في

 التغيرات خالل السنة 2021يناير  1
 الرصيد كما في

 2021ديسمبر  31

عدد  
 الوحدات

  
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

متوسط 
القيمة 
للسهم 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

استممارات/ 
 )سحوبات(

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 إعادة تقييم 
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

إجمالي 
 /  الدخل
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

أرباح أسهم 
 مدفوعة 

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

رسوم 
المصرف 
 كوكيل 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

مصروفات 
 إدارية
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

عدد 
 الوحدات

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

متوسط 
القيمة 
للسهم 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

             
             سفانا لالستممار ذ.م.م.  

 NS12 6.254 1.00 6.254 (5.007) - - - - - 1.247 1.00 1.247 و(، 1)ريا  
             شادن لالستممارات  العقارية ذ.م.م. 

 269 1.00 269 - - - - - (3.165) 3.434 1.00 3.434 (5)ريا 
 - - - - - - - - (993) 993 0.38 2.633 (6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 

   10.681 (9.165) - - - - -   1.516 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 18                  المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 المقيدة الموحد ستثماربيان التغيرات في حسابات اال
 بآالف الدنانير البحرينية                   )يتبع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

2020 
 الرصيد كما في

 التغيرات خالل السنة 2020يناير  1
 الرصيد كما في

 2020ديسمبر  31

عدد  
 الوحدات

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

متوسط 
القيمة 
للسهم 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 المجموع 
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

استممارات/ 
 )سحوبات( 

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 إعادة تقييم 
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

إجمالي 
 الدخل / 

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

أرباح أسهم 
 مدفوعة

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

رسوم 
المصرف 
كوكيل 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

مصروفات 
 إدارية
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

عدد 
 الوحدات

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

متوسط 
القيمة 
للسهم 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

             
             سفانا لالستممار ذ.م.م.  

 NS12 6.254 1.00 6.254 - - - - - - 6.254 1.00 6.254 و(، 1)ريا  
             شادن لالستممارات  العقارية ذ.م.م. 

 3.434 1.00 3.434 - - - - - - 3.434 1.00 3.434 (5)ريا 
 993 0.38 2.633 - - - - - - 993 0.38 2.633 (6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 

   10.681 - - - - - -   10.681 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 19                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدوالزكاة بيان مصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخيرية 
  2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 

 
 2021 إيضاح

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 2020 
بآالف الدنانير 

 البحرينية

     والزكاة  مصادر صندوق األعمال الخيرية
 714  696  يناير 1كما في 

 218  229  تبرعات المصرف
 40  12 32 إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية

 972  937  مجموع المصادر

     
     استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة 

 (276)  (466)  تبرعات لمؤسسات خيرية

 (276)  (466)  مجموع االستخدامات

     
 696  471  ديسمبر  31كما في  رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة الغير موزع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 20                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
                                                      2021ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

 تقرير المنشأة  .1

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب )"المصرف"(، هو شركة مساهمة ُمدرجة في بورصة البحرين، تأسست في مملكة 
. يعمل المصرف بموجب ترخيص ممنوح من قبل 55133وتحمل السجل التجاري رقم  2004نوفمبر  24البحرين بتاريخ 

كمصرف إسالمي في قطاع التجزئة. تم إدراج األوراق المالية اإلضافية  2003اكتوبر  20في  مصرف البحرين المركزي
 .2020في بورصة لندن )سوق األوراق المالية الدولية( في عام فئة األولى للبنك من ال

من قبل مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب )الشركة األم(، وهي بنك استمماري بحريني  %69.06مملوك بنسبة  المصرف
رصة بويعمل بموجب رخصة مصرفية إسالمية بالجملة صادرة عن مصرف البحرين المركزي، ومدرج في بورصة البحرين، 

 ، وسوق دبي المالي.   الكويت

لقوانين مصرف البحرين المركزي وإلشراف هيئة رقابة شرعية لضمان إلتزام العمليات واألنشطة  المصرفتخضع أنشطة 
 بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.

الرئيسية تقديم التمويل التجاري وتمويل الشركات، وتمويل المستهلكين، وإدارة المروات، وهيكلة  المصرفتشتمل أنشطة 
تمويل المشاريع، حيث تلتزم جميع هذه األنشطة بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وفقاً لرأي  منتجات استممارية وتقديم خدمات

 .للمصرفهيئة الرقابة الشرعية 
 

، أصدرت الشركة األم إعالنا للعامه في بورصة البحرين عن العرض الطوعي المشروط  2021نوفمبر 04، في خالل السنة
 187,589,034سهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف مميل ما يصل إلى من األ %100لإلستحواذ على ما يصل إلى 

ً يسهماً عاد  %21.03إلى  صليمملوكة حالياً من الشركة األم، والتي تممل ما  ريغ( ، تيمن المصرف )تشكل حقوق التصو ا
سهم من الشركة  0.384بنسبة تبادل األسهم عملية من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف. سيتم تنفيذ العرض من خالل 

أو تنازل  فاءيمن أسهم المصرف بناًء على رغبة كل مساهم من مساهمي المصرف واست لكل سهم 0.024قيمة نقد بزائد األم 
، أكد المساهمون الذين 2021ديسمبر  31كما في  األم عن الشروط الموضحة في اإلعالن )حسب مقتضى الحال(. كةالشر

 مشاركتهم في هذا العرض. 91.501.901يمتلكون أسهم 

 والشركات التابعة له )معاً "المجموعة"(. فيما يلي بيان بالشركات للمصرفتشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية 
  التابعة الهامة:

   
نسبة األسهم  بلد التأسيس اإلسم

المسيطرة 
(٪) 

2021 

نسبة األسهم 
 المسيطرة 

(٪) 
2020 

 طبيعة العمل

العقارية  2هاربر تاور ويست 
 ش.ش.و.

 فالمصراإلحتفاظ بعقارات لصالح  ٪100 ٪100 البحرين

العقارية  4هاربر تاور ويست 
 ش.ش.و.

 فالمصراإلحتفاظ بعقارات لصالح  ٪100 ٪100 البحرين

إلنشاء وبيع العقارات في " تالل  ٪19.08 ٪75.70  جزر الكايمن صروح المحدودة 
 المها"

 قطاع الضيافة - ٪86 البحرين للضيافة ش.ش.و  HHشركة

المصرف الخليجي التجاري للفئه 
 ٪100 ٪100 جزر الكايمن األولى المحدودة

إصدار شهادة رأس مال إضافي 
 من الفئة األولى

NS12 اإلحتفاظ بعقارات  ٪28.41 ٪82.52 البحرين 

 اإلحتفاظ بعقارات  ٪23.51 ٪61.88 جزر الكايمن IIأمالك 

 
 بيان اإللتزام .2

ً لألحكام والقوانين الصادرة عن مصرف البحرين  أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمجموعة وفقا
المركزي. هذه األحكام والقوانين تتطلب تطبيق جميع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

 المالية اإلسالمية، باستمناء:

احتساب خسائر التعديل على الموجودات المالية الناتجة من تأجيل دفعات القروض المقدمة للعمالء المتأمرين بوباء الكورونا  (أ
(، بدون احتساب أرباح إضافية، في حقوق الملكية، بدال من حساب األرباح والخسائر حسب متطلبات معايير 19 –)كوفيد 

حاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. أي أرباح أو خسائر أخرى من المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة الم
 تعديالت موجودات مالية يتم احتسابها وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المالية. 
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 . بيان اإللتزام )يتبع(2

دام معدل الربح المعدلة المحسوبة باستخالتعديل على أنها الفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية ئر تم احتساب خسا
 المالية في تاريخ التعديل. موجوداتالفعلي األصلي والقيمة الدفترية الحالية لل

احتساب المساعدة المالية المستلمة من الحكومة و/أو الجهات التنظيمية استجابة إلجراءات الدعم الخاصة بوباء الكورونا   (ب
حسب  المنح الحكومية، في حقوق الملكية، بدالً من حساب األرباح أو الخسائر ( التي تستوفي متطلبات19 –)كوفيد 

 .( الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية19المتطلبات المحاسبية لتأمير جائحة كورنا )كوفيد 
غ أعاله، وفي حال كان هذا المبلغ يفوق مبلسيكون هذا فقط إلى حد أي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الملكية نتيجة لـ )أ( 

خسارة التعديل، يتم احتساب الرصيد المتبقي في حساب األرباح أو الخسائر. يتم احتساب أي مساعدات مالية أخرى وفقاً 
 لمتطلبات معايير المحاسبة المالية.

مع إرشادات مصرف البحرين  االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة المحددة وخسائر االئتمان المتوقعة بما يتماشى (ج
 المركزي المحددة لتطبيق القواعد المرحلية الصادرة كجزء من تدابير االستجابة لفيروس كورونا.

 
 اإلطار أعاله المستخدم في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة يشار إليه فيما يلي بإسم "معايير 

 المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي".المحاسبة المالية بصيغتها 
 تم تطبيق التغيير في السياسات المحاسبية بأمر رجعي، ولم ينتج عنه أي تغيير على المعلومات المالية المعلنة لفترة المقارنة.

 
 يلمركزوكتيب إرشادات مصرف البحرين ا وتماشياً مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

المجموعة  تسترشدلألمور التي ال تشملها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية، 
 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي.المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة ب

 
 أثر اإلجراءات الميسرة لجائحة كورونا

 
 التعديل على األصول المالية

،وبناء على التوجيه التنظيمي الصادر عن مصرف البحرين المركزي كإجراءات ميسرة  2020خالل الربع الماني لسنة 
ألف دينار بحريني الناتجة عن تأجيل دفع  14.711للتخفيف من أمر جائحة الكورونا، فإن خسارة التعديل لمرة واحدة والبالغة 

أشهر المقدمة لعمالء التمويل دون احتساب أرباح إضافية، قد تم احتسابها مباشرة في حقوق الملكية.  6لت لفترة أقساط التمويا
تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي ً 

وجودات المالية بتاريخ التعديل. قدمت المجموعة تأجيال ألقساط القروض على تعرضات األصلي والقيمة الدفترية الحالية للم
(، كجزء من دعمها للعمالء 2020إلى سبتمبر  2020مارس  –الف دينار بحريني )أول تأجيل  44.583التمويل بمبلغ 

 ألف دينار بحريني 186.133تمويلية بمبلغ تسهيالت  لديهم عمالء ، لدى المجموعة2021ديسمبر  31كما في   المتضررين.
   التأجيل المستمر.ترتيبات تحت 

 
 المساعدة المالية

استجابت الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم بتدخالت نقدية ومالية لتحقيق اإلستقرار في األوضاع 
اإلقتصادية. أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي )"الحزم"( لدعم األعمال التجارية في هذه 

ألف دينار بحريني )تممل سدادا ً  791، فإن المساعدات المالية البالغة 2020مية في األوقات الصعبة. وفقا للتوجيهات التنظي
محددا لجزء من تكاليف الموظفين، والتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات( والتمويل الذي ال يتحمل فائدة المستلم 

 لكورونا، فقد تم احتسابها مباشرة في حقوق الملكية.من الحكومة/الجهات التنظيمية، استجابة إلجراءات الدعم لمواجهة جائحة ا
 

 تحديد القيمة العادلة

أدت جائحة الكورونا إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. كما شهدت أسواق األسهم والسلع العالمية 
ة في العادلة للمجموعة بشكل أساسي على األسعار المدرجتقلبات كبيرة وانخفاًضا كبيًرا في األسعار. تعتمد عملية تحديد القيمة 

(، أو باستخدام األسعار القابلة للرصد أو المشتقة ألدوات مماملة 1األسواق النشطة لألدوات المالية )أي المدخالت من المستوى 
رة وكما في تاريخ بيان (، وقامت بعكس التقلبات التي شهدتها خالل الفت2في األسواق النشطة )أي المدخالت من المستوى 

المركز المالي، في قياسها للموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة. حين تعتمد قياسات القيمة العادلة كلياً أو 
(، قامت اإلدارة باستخدام معرفتها باألصل/االستممار 3جزئياً على مدخالت غير قابلة للرصد )أي المدخالت من المستوى 

عني، وقدرتها على االستجابة إلى والتعافي من األزمة، والقطاع، وبلد العمليات، لتحديد التسويات الضرورية على عملية الم
 تحديد القيمة العادلة.
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 أساس القياس  .3
تم قياسثثثها ي ، والتيسثثثتممارات في أسثثثهم حقوق الملكيةأعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا اال

تم  المهيكلة التي يتم قياسثثثثثثثها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. واألوراق الماليةبالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، 
عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني ، بإعتبارها العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك ،مقربة إلى أقرب 

 بحريني ،ما لم يذكر خالف ذلك.ألف دينار 
 

 استخدام األحكام والتقديرات .4

ان إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب أيضاً من اإلدارة تقديراً في 
لى تم احتساب التعديالت عتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم مراجعة التقديرات والفرضيات بصورة مستمرة. ي

التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها هذا التعديل وأي فترات مستقبلية متأمرة. تعتقد اإلدارة أن الفرضيات المستخدمة 
 رمناسبة، وأن البيانات المالية الموحدة للمجموعة تعرض المركز المالي والنتائج بشكل عادل. ان األمور التي تتطلب قدر كبي

 (.27من التقدير أو التعقيد أو التي تتطلب فرضيات وتقديرات مؤمرة على البيانات المالية الموحدة مبينة في إيضاح )
 

 السياسات المحاسبية الهامة .5
فيما يلي عرض للسياسات المحاسبية الهامة والتي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تم تطبيق هذه السياسات 

ي، ماعدا المشروح مع تلك السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في العام الماض ،من قبل المجموعة المحاسبية على نحو مابت
"، وتلك الناتجة من للمعايير والتعديالت التالية:بيان اإللتزام" –( 2في إيضاح رقم )  

 
I)  2021يناير  1المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية 

 
 اإلجارة –( 32معيار المحاسبة المالي رقم )

، 2020"اإلجارة" في سنة  – 32معيار المحاسبة المالي رقم   أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
 8رقم  . هذا المعيار يحل محل معيار المحاسبة المالي 2021يناير  1أو بعد  وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من

 "اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك". –
 

يحدد مبادئ التصنيف، واالحتساب، والقياس، والعرض، واإلفصاح لمعامالت اإلجارة  32معيار المحاسبة المالي رقم 
تلفة لإلجارة المنتهية بالتمليك( التي تبرمها المؤسسات المالية اإلسالمية كمؤجر )موجودات اإلجارة، بما في ذلك األشكال المخ

 ومستأجر. 
 

تم اإلفصاح عن أمر تطبيق هذا المعيار  .2021يناير  1"اإلجارة" ابتداء من  32طبقت المجموعة معيار المحاسبة المالي رقم 
 في )ب( أدناه.

 
 التغيير في السياسة المحاسبية (أ

 
 اإلجارةتحديد 

ما إذا كان العقد يممل، أو يحتوي على صيغة إجارة. تعتبر االتفاقية عقد إجارة، أو تحتوي على  المجموعةقيّم تعند بداية العقد، 
صيغة إجارة، إذا كان العقد ينقل أصل حق االنتفاع )لكن ليس السيطرة( من أصل محدد لفترة من الزمن، نظير مقابل مادي 

رة باحتساب كل مكون إجارة ضمن العقد بصوالمجموعة قوم تلعقود اإلجارة التي تحتوي على عدة مكونات، متفق عليه. بالنسبة 
 منفصلة عن مكونات عدا اإلجارة  ) على سبيل الممال رسوم الخدمة، ورسوم الصيانة، ورسوم التصنيع، إلخ(.

 
 القياس

 بتخصيص المقابل في تقوم المجموعةو عدا إجارة إضافية، بالنسبة للعقد الذي يحتوي على مكون إجارة، أو مكونات إجارة أ
العقد لكل من مكّونات اإلجارة، وذلك على أساس سعره النسبي المستقل، والسعر اإلجمالي المستقل المقّدر لمكونات عدا اإلجارة 

نتفاع جر احتساب أصل حق االبتاريخ بداية العقد، يجب على المستأ التي يمكن للمؤجر، أو لمزود ممامل، فرضها على المستأجر
 .من األصل وصافي التزام اإلجارة
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 I 2021يناير  1(  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 )يتبع(

 
 اإلجارة )يتبع( –( 32معيار المحاسبة المالي رقم )

 
 )يتبع( التغيير في السياسة المحاسبية (أ

 
 القياس )يتبع(

 
 أصل حق االنتفاع : (1
 

 عند االحتساب المبدئي، يقيس المستأجر أصل حق االنتفاع من األصل بالتكلفة، والذي يتكون مما يلي:
 التكلفة األولية ألصل حق االنتفاع؛ -
 من قبل المستأجر؛ والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة  -
 تكاليف تفكيك وإزالة األصل المعني. -

 
يتم تخفيض التكلفة المبدئية بالقيمة النهائية المتوقعة لألصل المعني. إذا لم تكن التكلفة األولية ألصل حق االنتفاع قابلة للتحديد 

اريخ التشغيلية(، من الممكن تقدير التكلفة األولية بتاستناداً إلى طريقة التكلفة األساسية )على وجه الخصوص في حالة اإلجارة 
البدء استناداً إلى القيمة العادلة إلجمالي المقابل المدفوع/ المستحق )أي مجموع إيجارات اإلجارة( مقابل أصول حق االنتفاع، 

متساوي صافي التزام  بموجب معاملة مماملة. في وقت التطبيق، قدرت المجموعة بأن القيمة العادلة ألصول حق اإلنتفاع
 اإلجارة.

 
ً منها اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة،  بعد تاريخ البدء، يقوم المستأجر بقياس أصل حق االنتفاع بالتكلفة مطروحا

 معدلة ألمر أي تعديل أو إعادة قياس لإلجارة.
 
االقتصادي االفتراضي ألصل حق االنتفاع، على بإطفاء أصل حق االنتفاع من تاريخ البدء إلى نهاية العمر  مجموعةقوم الت

أساس منهجي يعكس نمط االستفادة من منافع أصل حق االنتفاع. المبلغ القابل لإلطفاء يتكون من أصل حق االنتفاع مطروحاً 
 منه القيمة المتبقية، إن وجدت.

 
ي باإلضافة لفترات اختيارية محددة معقولة، بما ف بتحديد فترة اإلجارة، بما في ذلك الفترة التعاقدية الُملزمة، تقوم المجموعة

 ذلك:

 فترات التمديد، إذا كان البنك على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و/أو 

 .خيارات اإلنهاء، إذا كان البنك على يقين معقول من عدم ممارسة هذا الخيار 
 

 يتم خصم اإليجارات المدفوعة مقدًما من إجمالي التزامات اإلجارة.
 

"انخفاض القيمة، والخسائر  – 30بإجراء تقييم النخفاض القيمة بما يتماشى مع معيار المحاسبة المالي رقم  تقوم المجموعة
االئتمانية، وااللتزامات المرهقة" لتحديد ما إذا كان أصل حق االنتفاع منخفض القيمة، والحتساب خسائر االنخفاض في القيمة. 

االعتبار قيمة الخردة، إن وجدت. أي التزامات ذات عالقة، بما في ذلك وعود شراء األصل المعني، تقييم انخفاض القيمة يأخذ ب
"انخفاض القيمة، والخسائر االئتمانية، وااللتزامات  – 30تؤخذ باالعتبار هي األخرى تماشياً مع معيار المحاسبة المالي رقم 

 المرهقة".
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 )يتبع(. السياسات المحاسبية الهامة 5
 

 I 2021يناير  1(  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 )يتبع(
 

 اإلجارة )يتبع( –( 32معيار المحاسبة المالي رقم )
 

 )يتبع( التغيير في السياسة المحاسبية (أ
 

 القياس )يتبع(
 

 صافي التزام اإلجارة     (2
 يتكون صافي التزام اإلجارة من إجمالي التزام اإلجارة، زائداً تكلفة اإلجارة المؤجلة )المبينة كالتزام مقابل(.

 
يجب احتساب إجمالي التزام اإلجارة مبدئياً بإجمالي مبلغ إيجارات اإلجارة المستحقة لفترة اإلجارة. تتكون اإليجارات المستحقة 

 فعات التالية لحق االنتفاع من األصل المعني خالل فترة اإلجارة:من الد

 دفعات إجارة مابتة، مطروحاً منها أي حوافز مستحقة القبض؛ 

 دفعات إجارة متغيرة، شاملة اإليجارات التكميلية؛ 

 لخيار اإللغاء(. دفعات اإلجارة اإلضافية، إن وجدت، إللغاء عقد اإلجارة )إذا كان شرط اإلجارة يعكس ممارسة المستأجر 
 

دفعات اإلجارة المتغيرة هي تلك التي تعتمد على مؤشر أو معدل، ممل الدفعات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، أو األسواق 
المالية، أو المعدالت المعيارية التنظيمية، أو التغيرات في معدالت اإليجار في السوق. دفعات اإليجار التكميلية هي إيجارات 

بنود معينة، كرسوم اإليجار اإلضافية بعد تقديم خدمات إضافية أو تكبد تكاليف جوهرية لإلصالح أو الصيانة. كما مشروطة ب
قيس تأي عقود تحتوي على دفعات إيجار متغيرة أو تكميلية.  بعد تاريخ البدء،  المجموعة، لم يكن لدى 2021 سبتمبر 30في 

 صافي التزام اإلجارة من خالل: المجموعة
 

 زيادة صافي القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزام اإلجارة )إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة(؛ 

 تخفيض القيمة الدفترية إلجمالي التزام اإلجارة ليعكس دفعات اإلجارة المدفوعة؛ 

 دلة.اإلجارة المع إعادة قياس القيمة الدفترية في حالة إعادة تقييم أو التعديالت على عقد اإلجارة، أو لتعكس دفعات 
 

تكلفة اإلجارة المؤجلة يتم إطفاءها للدخل على مدى فترات اإلجارة على أساس زمني متناسب، باستخدام طريقة معدل العائد 
 باحتساب ما يلي في بيان الدخل: تقوم المجموعةالفعلي.  بعد تاريخ البدء، 

 إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة؛ و 

  التي لم يتم تضمينها بالفعل في قياس التزام اإلجارة( عند ومتى حصلت األحداث/الظروف دفعات اإلجارة المتغيرة(
 المسببة.

 
 تعديالت عقد اإلجارة       

 التعديالت على عقد اإلجارة كما يلي: المجموعةحتسب تبعد تاريخ البدء، 

 ارة، وتكلفة اإلجارة المؤجلة؛ أوتغير في فترة اإلجارة: إعادة احتساب وتعديل أصل حق االنتفاع، والتزام اإلج 

  تغير دفعات اإلجارة المستقبلية فقط: إعادة احتساب التزام اإلجارة وتكلفة اإلجارة المؤجلة فقط، بدون أي تأمير على أصل
 حق االنتفاع.

 
يعتبر التغيير في عقد اإلجارة كمكون إجارة جديد ليتم احتسابه كإجارة جديدة للمستأجر، إذا كان التغيير ينقل الحق الستخدام 

 األصل المعني القابل للتحديد، ويتم زيادة دفعات اإلجارة بما يقابل أصل حق االنتفاع اإلضافي، معاً. 
 

ان، أن اإلجارة كإجارة معدلة كما في تاريخ السري مجموعةعتبر التمبينة أعاله، بالنسبة للتعديالت التي ال تستوفي الشروط ال
بإعادة حساب التزام اإلجارة، وتكلفة اإلجارة المؤجلة، وأصل حق االنتفاع،  مجموعةقوم التويحتسب معاملة إجارة جديدة. 

 وإلغاء احتساب معاملة وأرصدة اإلجارة الحالية.
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 الهامة )يتبع(. السياسات المحاسبية 5
 

 I 2021يناير  1(  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 )يتبع(
 

 اإلجارة )يتبع( –( 32معيار المحاسبة المالي رقم )
 

 )يتبع( التغيير في السياسة المحاسبية (أ
 

 القياس )يتبع(
 

  )يتبع(صافي التزام اإلجارة  (2
 

 المصروفات المتعلقة باألصل المعني
، يتم جموعةمالمصروفت التشغيلية المتعلقة باألصل المعني، بما في ذلك المصروفات التعاقدية المتفق على تحملها من قبل ال

افل، الصيانة الجوهرية، والتكاحتسابها في بيان الدخل في الفترة التي يتم تكبدها فيها. بالنسبة لمصروفات اإلصالح و
والمصروفات األخرى العرضية المتعلقة بملكية األصل المعني )إذا تم تكبدها من قبل المستأجر بصفته وكيل( فإنه يتم تقييدها 

 كذمم مدينة من المؤجر.      
 

 احتساب اإلعفاءات والمعالجة المحاسبية المبسطة للمستأجر
 متطلبات احتساب وقياس اإلجارة الحتساب أصل حق االنتفاع وصافي التزام اإلجارة لما يلي:اختارت المجموعة عدم تطبيق 

 اإلجارة قصيرة األجل؛ و 

 .اإلجارة التي يكون في األصل المعني ذي قيمة منخفضة 
 

ق والمرافمن الممكن تطبيق إعفاء اإلجارة قصيرة األجل على فئة كاملة من األصول المعنية التي تملك نفس الخصائص 
التشغيلية. ومع ذلك، ال يمكن تطبيق إعفاء إجارة  األصول منخفضة القيمة إال على األصول / معامالت اإلجارة الفردية، وليس 

 .على أساس المجموعة/الجمع
 

 التأثير كمؤجر في محاسبة عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك
 .بالتمليك عند تطبيق هذا المعيارال يوجد تغيير في محاسبة محفظة اإلجارة المنتهية 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 I 2021يناير  1(  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 )يتبع(
 

 اإلجارة )يتبع( –( 32معيار المحاسبة المالي رقم )
 
 32أمر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  (ب

 ربأم )32( مقر لماليا لمحاسبةا رمعيا بيقطبت المجموعة تمقا، )1( مقر لماليا لمحاسبةا رلمعيا بقاًط وحمسم هو ما بحس
 لماليا زكرلما نبياو ة،لمستبقاا حبارلأل الفتتاحيا دصيرلا في رلمعياا بيقطلت كميرالتا رألما سعك مت ثبحي دل،مع جعير

كما  32أدى تأمير تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم . تشمل عقود اإلجارة مواقع اجهزة الصراف االّلي والفروع .لحاليةا رةللفت
  .2021يناير  1إلى التغييرات التالية في  2021يناير  1في 

 
   مجموع مجموع حقوق الملكية

 
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 المطلوبات
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 الموجودات
بآالف الدنانير 

 البحرينية

  

     
 (2020ديسمبر  31الرصيد الختامي )  1.015.594 438.210 141.810

     
 األمر من التطبيق:    

 اصل حق االنتفاع  1.234 - -
 صافي التزام اإليجار  - 1.119 -
 بالدفعات المقدمةإلغاء االعتراف   - 92 -
 32الرصيد االفتتاحي بموجب معيار المحاسبة المالي رقم  تأمير  - - 23

23 1.211 1.234   

141.833 439.421 1.016.828  

بتاريخ  32الرصيد االفتتاحي بموجب معيار المحاسبة المالي رقم 
 2021يناير  1التطبيق المبدئي في 

 
 

 أصل حق االستخدام 

    ديسمبر 31 
2021  

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 1.234 32االعتراف بأصول حق االستخدام عند التطبيق األولي لمعيار المحاسبة المالية 
 114 صافي التعديالت ،زيادة في أصول حق اإلستخدام

 (528) للسنة طفاءاإلرسوم 

 
 820 مجموع
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 I  ) 2021يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 )يتبع(
 

 اإلجارة )يتبع( –( 32معيار المحاسبة المالي رقم )
 
 )يتبع( 32أمر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  (ب

 
 صافي مطلوبات اإلجارة 

 

  2021 ديسمبر 31 

 إجمالي مطلوبات اإلجارة تحليل النضج
 بآالف الدنانير البحرينية

 اإلجارة المؤجلة
 بآالف الدنانير البحرينية

 اإلجارة مطلوباتصافي 
 بآالف الدنانير البحرينية

    
 550 (16) 566 اقل من سنة واحدة

 256 (4) 260 من سنة إلى خمس سنوات

    
 806 (20) 826 مجموع

 

(II   المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا 
، مع 2022يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التالية سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ بعد 

. مع ذلك، لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من 2021يناير  1ي تبدأ في أو بعد السماح بالتطبيق المبكر للفترات المالية الت
 هذه المعايير.

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

والتحوط  الوعد، والخيار، – 38أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم 
. الهدف من هذا المعيار هو تحديد مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المناسبة، الحتساب، وقياس، واإلفصاحات، فيما 2020في 

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

 
 هذا المعيار يصنف ترتيبات الوعد والخيار إلى فئتين كما يلي:

"الوعد أو الخيار التابع للمنتج" والذي يتعلق بهيكل المعاملة التي تتم باستخدام منتجات أخرى، ممل المرابحة، واإلجارة  (أ
 ليك، وما إلى ذلك؛  المنتهية بالتم

 "منتج الوعد والخيار" والذي يستخدم كترتيب قائم بذاته، متوافق مع مباديء الشريعة اإلسالمية. (ب
 

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

 
 ال تتوقع المجموعة أي أمر جوهري من تطبيق هذا المعيار.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

II)  ًيتبع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا( 
 
 إعداد التقارير المالية للزكاة –( 39( معيار المحاسبة المالي رقم )2

إعداد التقارير المالية للزكاة  – 39أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم 
. الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ إعداد التقارير المالية المتعلقة بالزكاة المنسوبة لمختلف األطراف من ذوي 2021في 

الزكاة، وهو ساري المفعول  – 9اإلسالمية. هذا المعيار يحل محل معيار المحاسبة المالي رقم  المصلحة بالمؤسسة المالية
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.  2023يناير  1للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 
 المعنيين من ذوي يسري هذا المعيار على المؤسسة فيما يتعلق باحتساب وقياس واإلفصاح عن الزكاة المنسوبة لألطراف

المصلحة. في حين ان احتساب الزكاة ينطبق بشكل فردي لكل مؤسسة ضمن المجموعة، فإن هذا المعيار سيكون واجب التطبيق 
 على جميع البيانات المالية الموحدة والمنفصلة للمؤسسة.

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

لهيئة المحاسبة  35ذات العالقة لتحديد أساس الزكاة، وقياس الزكاة المستحقة للفترة. )على سبيل الممال، المعيار الشرعي رقم 
 الزكاة، المتطلبات التنظيمية، أو توجيهات هيئة الرقابة الشرعية، حسب االقتضاء(.       –لية اإلسالمية والمراجعة للمؤسسات الما

 
 تقوم المجموعة حالياً بتقييم أمر تطبيق هذا المعيار.

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

العرض العام  –المعدل  1جعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم أصدرت هيئة المحاسبة والمرا
. هذا المعيار يحدد ويحسن متطلبات العرض العام واإلفصاحات المنصوص عليها 2021واإلفصاحات في البيانات المالية في 

السابق. يسري هذا المعيار  على جميع  1رقم  بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويحل محل معيار المحاسبة المالي
المؤسسات المالية اإلسالمية والمؤسسات األخرى التي التي تتبع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 

ع السماح بالتطبيق ، م2023يناير  1للمؤسسات المالية اإلسالمية، وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 المبكر.  

يتماشى مع التعديالت التي أجريت على اإلطار المفاهيمي لهيئة المحاسبة والمراجعة   1إن تعديل معيار المحاسبة المالي رقم 
 للمؤسسات المالية اإلسالمية إلعداد التقارير المالية.   

 
 بعض التعديالت الجوهرية على المعيار كما يلي:

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

 تم إدخال تعريف شبه حقوق الملكية؛   .ب
 تم تعديل وتحسين التعريفات؛ .ج
 تم إدخال مفهوم الدخل الشامل؛ .د

 المصرفية، بتصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة؛هـ.  يسمح للمؤسسات عدا المؤسسات 
 تم نقل اإلفصاح عن الزكاة والتبرعات الخيرية إلى اإليضاحات؛ .و
 تم إدخال مفهوم التجاوز الحقيقي والعادل؛ .ز
 تم إدخال معالجة التغير في السياسات المحاسبية، والتغير في التقديرات، وتصحيح األخطاء؛ .ح
 تم تحسين إفصاحات األطراف ذوي العالقة، واألحداث الالحقة، وفرضية االستمرارية؛ .ط
 تحسين إعداد التقارير بشان العمالت األجنبية، وتقارير القطاعات؛ .ي
تم تقسيم متطلبات العرض واإلفصاح لمالمة أجزاء: الجزء األول يسري على جميع المؤسسات، والجزء الماني يسري على  .ك
بنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية المماملة فقط، والجزء المالث ينص على الوضع الرسمي، وتاريخ سريان التعديالت على ال

 معايير المحاسبة المالية األخرى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية؛ 
 تم إصدارها بشكل منفصل.البيانات المالية التوضيحية ليست جزءاً من هذا المعيار، وسي .ل
 

 تقوم المجموعة بتقييم األمر المحتمل لهذا المعيار، وتتوقع تغييراً في بعض العروض واإلفصاحات في بياناتها المالية الموحدة.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 أساس التوحيد (أ

 دمج العمليات (1)
باستخدام طريقة االستحواذ عندما تستوفي مجموعة األنشطة واألصول تقوم المجموعة باحتساب عمليات دمج األعمال 

 المستحوذ عليها تعريف األعمال التجارية، ويتم نقل السيطرة إلى المجموعة.
 

بشكل عام، يتم قياس المقابل المحول من الشراء بقيمته العادلة، كما هو الحال بالنسبة لصافي األصول القابلة للتحديد 
تم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة، وهي الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحقوق ي .المستحوذ عليها

غير المسيطرة وأي حصة سابقة محتفظ بها على صافي الموجودات الملموسة وغير الملموسة القابلة للتحديد المقتناة 
أي شهرة ناتجة يتم اختبارها النخفاض القيمة، بشكل سنوي. يتم تسجيل أي أرباح شراء مساومة  .والمطلوبات المتكبدة

في بيان الربح أو الخسارة الموحد. يتم احتساب تكاليف المعاملة عند تكبدها، إال إذا كانت هذه التكاليف تتعلق بإصدار  فوراً 
 أوراق مالية للدين أو أدوات حقوق الملكية.

 
ي مقابل طاريء بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. إذا تم تصنيف أي التزام لسداد مقابل طاريء والذي يستوفي يتم قياس أ 

تعريف األداة المالية على أنه من أدوات حقوق الملكية، فإنه ال يتم إعادة قياسه ويتم احتساب عملية السداد ضمن حقوق 
طاريء آخر بالقيمة العادلة بتاريخ كل بيان للمركز المالي، ويتم احتساب  الملكية. وبخالف ذلك، يتم إعادة قياس أي مقابل

 التغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل الطاريء في الربح أو الخسارة.  
  
 الشركات التابعة( 2)

. توجد السيطرة عندما المصرفالشركات التابعة هي مؤسسات )وتشمل شركات ذات أغراض خاصة( خاضعة لسيطرة 
حصول مؤسسة من أجل اللسلطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة السياسات المالية والتشغيلية ل للمصرفيكون 
ة ويتم من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعابتداًء منافع من أنشطتها. يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة العلى 

 ٪50كمر من أيُفترض وجود السيطرة عندما يمتلك المصرف  د البيانات المالية عند فقدان تلك السيطرة.التوقف عن توحي
 المنشأة.  حقوق التصويت في من 

 
 الحصص غير المسيطرة

 في ديتحدالقابلة لل هايفي صافي موجودات الشركة المستحوذ عل ةيبحصتها التناسب طرةيالمس ريالحصص غ اسيق تمي
 طريقةبلتغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها ا. ستحواذاإل خيتار

 حقوق ملكية.
 

الشركات ذات األغراض الخاصة هي شركات تم إنشاؤها لتحقيق هدف ُمحدد وواضح كتوريق أصول معينة، أو تنفيذ 
يتم تحديد ما إذا كان وعادة تكون حقوق التصويت ذات أهمية لتشغيل هذه الشركات.  ستممارامعاملة معينة لتمويل أو 

 دستممار والمقدرة على التحكم في العوائإمتالكه سلطة إتخاذ القرار في اال ناءاً علىالمستممر يتصرف كمدير أو وكيل ب
التحكم في  مقدرة علىوال ستممارذ القرار في االالمستممر سلطة إتخا إن إمتالكوبالتالي مدى العالقة بين السلطة والعوائد. 

يحدد ما إذا كان يتصرف كمدير او وكيل، لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين السلطة والعوائد. إذا كان صانع  العوائد
. عند طرةسيالستنتاج توجد عالقة بين السلطة والعوائد، والسلطة المفوضة لصانع القرار ال تؤدي إل القرار وكيالً، فال

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

 
األخرى نيابة عن  ستممارارة الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة وأدوات االتقوم المجموعة بوصفها مؤتمنة بإد

 المستممرين.
 

اليتم إضافة البيانات المالية للشركات ذات األغراض الخاصة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة إال في حالة سيطرة 
الموجودات الُمدارة من قبل المجموعة والمحتفظ معلومات عن  28المجموعة على هذه الشركات. يتضمن اإليضاح رقم 

 بها بصفة األمانة.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 أساس التوحيد)يتبع( (أ
 

 ( االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية3)
اريع الزميلة، والمشحصص المجموعة في االستممارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية يشمل االستممار في الشركات 

 المشتركة.
الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأمير مهم من قبل المجموعة، ولكن ليس لها سيطرة أو سيطرة مشتركة على 
السياسات المالية التشغيلية. المشروع المشترك هو ترتيبات يكون للمجموعة فيها سيطرة مشتركة، حيث تملك الحق في 

 ات، بدال عن حقوقها في موجوداتها والتزاماتها مقابل مطلوباتها.صافي موجودات الترتيب
 

 تحتسب االستممارات في الشركات الزميلة، والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية.
 

 شاملة تكاليف المعاملة، ويتم تعديل القيمة الدفترية الحتساب حصة المجموعةيتم احتساب هذه االستممارات مبدئياً بالتكلفة، 
ممر التوزيعات المستلمة من الشركة المستفي أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ الشركة المستممر فيها بعد تاريخ الشراء. 

فيها، تخفض القيمة الدفترية لالستممار. قد تكون التعديالت على القيمة الدفترية ضرورية للتغيرات في نصيب المستممر 
ن تغيرات حقوق الملكية للشركة المستممر فيها. عندما تتعدى حصة المجموعة من في الشركة المستممر فيها والناتجة م

الخسائر حصتها في االستممارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى صفر ويتم وقف احتساب 
 قامت بدفع مبالغ بالنيابة عن الشركة أي خسائر إضافية ماعدا في حال تكبدت المجموعة التزامات قانونية أو إعتيادية أو

  الزميلة.
 

نّة في إيضاح رقم السياسة المبي  المحتسبة بطريقة حقوق الملكية بحسب ات ستممارالل القيمة الدفترية إنخفاض  تقييم يتم 
  .)ك(5

 
 معامالت تم إستبعادها عند توحيد البيانات المالية  (4)

تم إستبعاد جميع المعامالت واألرصدة، وأي أرباح غير محققة نتجت عن عمليات مع شركات المجموعة عند إعداد 
البيانات المالية الموحدة. كما تم أيضاً إستبعاد األرباح الناتجة من المعامالت التي تتم بين المجموعة والشركات الزميلة 

ً إستبعاد الخسائرغير  استممارحد والتي تم إحتسابها بطريقة حقوق الملكية إلى  المجموعة في هذه الشركات. ويتم أيضا
المحققة بالطريقة ذاتها، ولكن إلى الحد بحيث التكون هناك أدلة على حدوث أي إنخفاض في القيمة. تم تغيير السياسات 

 موعة.سات التي تطبقها المجالمحاسبية للشركات التابعة والشركات الزميلة عند الضرورة وذلك لضمان توافقها مع السيا
 

 معامالت بالعمالت األجنبية (ب

يتم إحتساب البنود المتضمنة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالعملة اإلقتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيها 
 المجموعة )"عملة التعامل"(. 

التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة. يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة 
يتم إحتساب األرباح والخسائر الناتجة عن فرق العملة الناتجة عن سداد ممل هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات 

تم إحتساب فروقات . يوالمطلوبات النقدية والتي تتم بالعمالت األجنبية في بيان الدخل وبسعر الصرف السائد في نهاية السنة
التي تظهر وأسهم حقوق ملكية في  ات ستممارالية، كبعض ادفترالعملة الناتجة عن البنود غير المالية والتي تظهر بالقيمة ال

 إن العمالت المستخدمة من قِبل شركات .اتستممارالبالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، في إحتياطي القيمة العادلة ل
ألخرى هي إما الدينار البحريني أو الدوالر األمريكي والذي يرتبط بالدينار البحريني. وعليه، لن تنتج فروقات المجموعة ا

من تحويل البيانات المالية لشركات المجموعة والتي لها عملة تعامل تختلف عن العملة المستخدمة في إعداد البيانات 
 المالية الموحدة.
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 الهامة )يتبع(السياسات المحاسبية . 5
 

 في أوراق مالية اتاستثمار (ج

كوك. في ص اتاستممارو ، واستممارات في سندات دين، أسهم حقوق ملكيةفي  اتاستممارستممارات على االهذه تشتمل 
 حقوق ةبطريق محتسبة اتاستممارفي شركات تابعة و اتاستممارمالية كالً من ال في األوراقات ستممارااليُستمنى من 

 ((.أ) 5)إيضاح رقم  الملكية

 التصنيف (1)
 تقوم المجموعة بفصل استمماراتها إلى الفئات التالية:

هي استممارات تبرهن القيمة المتبقية في موجودات المنشأة، بعد طرح جميع مطلوباتها،   - أدوات حقوق الملكية  (1

واألرصدة المماملة لحقوق الملكية ، بما في ذلك أدوات حقوق الملكية العادية. وأدوات االستممار المهيكلة األخرى 

الصكوك في دفاتر  – 29ة المالي رقم التي تصنف كأدوات حقوق ملكية، بما ما يتماشى مع متطلبات معيار المحاسب

 المنشئ.

 أدوات الدين (2

 األدوات التي ينتج عن هيكل المعاملة إنشاء التزام مالي/دين ممل المرابحة مستحقة الدفع. –أدوات الدين النقدية 
ناع( الم أو استصاألدوات التي ينتج عن هيكل المعاملة إنشاء التزام غير مالي، ممل السلع )س –أدوات الدين غير النقدية 

 أو أصول حق االستخدام )إجارة موصوفة في الذمة( أو الخدمات )خدمات إجارة( سيتم تقديمها في المستقبل.
 
 أدوات استممارية أخرى (3

تصنف المجموعة استمماراتها عند االحتساب المبدئي إما: أ( بالتكلفة المطفأة، أو ب( بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.الملكية، أو ج(

 
 بالتكلفة المطفأة

 يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان يستوفي كل من الشرطين التاليين:

إذا كان األستممار يحتفظ به ضمن نموذج عمل الهدف منه االحتفاظ باألستممارات لتحصيل التدفقات النقدية لحين  -
 استحقاق األداة؛ و

 االستممار أداة دين أو أداة استممارية أخرى ذات عائد فعلي معقول قابل للتحديد. يممل -

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 يتم قياس االستممار  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية إذا كان يستوفي الشرطين التاليين:

منه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  إذا كان االستممار يحتفظ به ضمن نموذج عمل يتحقق الهدف -
 االستممار؛ و

 يممل االستممار أداة دين أو أداة استممارية أخرى ذات عائد فعلي معقول قابل للتحديد. -
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 )يتبع( استممارات في أوراق ماليةج( 

 
  )يتبع( التصنيف (1)

 
  رجعة فيه عند االحتساب المبدئيتصنيف ال 

 عند االحتساب المبدئي، قد تتخذ المنشأة قراراً لتصنيف استممار معين كما يلي:
مة لعرض التغيرات الالحقة في القي –أداة حقوق ملكية، والتي كان سيتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  (أ

 العادلة في حقوق الملكية؛

كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو  –أو أداة استممارية أخرى  أداة دين غير نقدية (ب

خفض القياس أو التقليل من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ من قياس األصول أو المطلوبات المترابطة، أو 

 أسس مختلفة. وسيخضع ذلك للمتطلبات الشرعية أدوات شبه حقوق الملكية، أو احتساب األرباح أو الخسائر عليها على

 فيما يتعلق بإسناد وتوزيع ممل هذه األرباح على أصحاب المصلحة المعنيين.

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 يتم قياس جميع االستممارات األخرى بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

 
 تقييم نموذج العمل

تقوم المجموعة بعمل تقييم لهدف نموذج العمل الذي يحتفظ فيه باألصل المالي على مستوى المحفظة، ألن ذلك يعكس 
 الطريقة التي تدار بها األعمال، وتقديم المعلومات لإلدارة بشكل أفضل. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها ما يلي: 

ه السياسات فعلياً. ويشمل هذا ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة ترّكز على السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة، وعمل هذ -
اكتساب إيرادات الفوائد التعاقدية، مع االحتفاظ بمحفظة خاصة لمعدالت الفوائد، أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع 

 األصول؛ 

 المجموعة؛كيف يتم تقييم أداء المحفظة، ورفع التقارير عنها إلى إدارة  -

المخاطر التي تؤمر على أداء نموذج العمل )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج العمل هذا( وكيف يتم إدارة  -
 والتعامل مع هذه المخاطر؛ و     

وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات، والتوقعات بخصوص أنشطة  -
لبيع المستقبلية. ومع ذلك، ال يتم النظر في المعلومات حول نشاط البيع بشكل منعزل، ولكن كجزء من التقييم العام لكيفية ا

 تحقيق المجموعة للهدف المعلن إلدارة الموجودات المالية، وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. 
 

ة م تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلالموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة، أو التي تدار ويت
 .من خالل الربح أو الخسارة
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 )يتبع( استممارات في أوراق ماليةج( 

 
 اإلحتساب وإلغاء اإلحتساب (2)

المعاملة وهو التاريخ الذي تقوم المجموعة فيه بالتعاقد لشراء أو بيع يتم إحتساب االستممار في أوراق مالية في تاريخ 
 الموجودات، أو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في شروط تعاقدية لهذه األداة.

ة عحقوق إستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجمو إنقضاءيتم إلغاء إحتساب االستممار عندما 
 بنقل جميع مخاطر وعوائد حقوق الملكية بشكل جوهري.

 
 القياس (3) 

ً إحتساب تكاليف  ً قياس االستممارات  في أوراق مالية بالقيمة العادلة، وهي قيمة المقابل المدفوع. يتم مبدئيا يتم مبدئيا
بيان الدخل. أما االستممارات معامالت االستممارات  التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كمصروفات في 

 األخرى في األوراق المالية، فيتم إدراج تكاليف معامالتها ضمن اإلحتساب المبدئي.
 ،بعد اإلحتساب المبدئي، يتم إعادة قياس االستممارات  المصنفة كاستممارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

المصنفة كاستممارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم إحتساب األرباح  واالستممارات
 لدخل تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان اوالخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة لالستممارات  المصنفة كاستممارات 

غيرات القيمة تفي الفترة التي تنشأ فيها هذه التغيرات وذلك في بيان الدخل. يتم إحتساب األرباح والخسائر الناتجة عن 
لالستممارات  المصنفة كاستممارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية في بيان التغيرات في حقوق العادلة 

د ضمن حقوق الملكية. يراعى عن صل إلحتياطي القيمة العادلة لالستمماراتويتم عرضها ضمن بند منف ،الملكية الموحد
 إحتساب أرباح أو خسائر تغيرات القيمة العادلة الفصل 

 
بين الجزء المتعلق بحقوق الملكية والجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستممار. عند بيع االستممارات  المصنفة 

من خالل حقوق الملكية، أو عند إنخفاض قيمتها، أو عند تحصيلها أو إستبعادها، يتم  كاستممارات تظهر بالقيمة العادلة
تحويل أرباح تلك االستممارات  أو خسائرها المتراكمة والتي تم إحتسابها سابقاً ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية إلى 

 بيان الدخل.
 

والتي اليتم تصنيفها ضمن االستممارات  التي تظهر بالقيمة بعد اإلحتساب المبدئي، يتم قياس االستممارات  في ديون 
 ي القيمة.إلنخفاض فلالعادلة من خالل بيان الدخل، بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الربح الفعلي بعد طرح أي مخصصات 
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 )يتبع( استممارات في أوراق مالية( ج
 

 يتم اتباع مبادئ القياس التالية:

 قياس التكلفة المطفأة

إن التكلفة المطفأة لالصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس األصل أو االلتزام المالي في االحتساب 
المبدئي، مطروحاً منه التسديدات الرأسمالية، مضافاً إليه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح 

حتسب مبدئياً ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منه مبلغ )مباشرة أو باستخدام حساب مخصص(  الفعلي ألي فرق بين المبلغ الم
النخفاض القيمة أو عدم القدرة على التحصيل. يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة 

 والتي تشكل جزءاً أساسياً من معدل الربح الفعلي. 
 

 قياس القيمة العادلة

يمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ الق
أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند االحتساب المبدئي يكون عادة سعر المعاملة، أي القيمة العادلة القياس. 

  للمقابل المدفوع أو المستلم.

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت 
هذه األسعار. يعتبر السوق نشطاً عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتممل معامالت سوق حقيقية 

تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم عندما يكون السوق ومتكررة بانتظام على أسس تجارية. كما 
غير نشط، وتشمل طرق التقييم استخدام معامالت تجارية حديمة بين طرفين ملمين، إن وجد، وتحليل التدفقات النقدية 

 ألدوات مماملة. المخصومة، وُمضاعفات السعر/ األرباح

البيانات التي يتم إدخالها في هذه النماذج أو بعضها سوقياً، ولكن يتم تقديرها بناًءا  جميعبعض أو قد اليمكن مالحظة  
على فرضيات. المعلومات التي يتم إدخالها في نماذج التقييم تممل توقعات السوق وقياس العوائد والمخاطر المالزمة لهذه 

 .االستممارات

سائل تحتاج أحكام جوهرية، وبالتالي ال يمكن تحديدها بدقة متناهية. تنطوي تقديرات القيمة العادلة على أوجه عدم يقين وم
ال يوجد يقين حول األحداث المستقبلية )ممل استمرار األرباح التشغيلية ونقاط القوة المالية(. ومن الممكن بشكل معقول، 

راء تعديالً المالية المقبلة قد تتطلب إجاستناداً إلى المعلومات الحالية، أن النتائج التي ستختلف عن االفتراضات خالل السنة 
 جوهرياً على القيمة الدفترية لالستممارات.

عند تحديد القيمة العادلة، تعتمد المجموعة في كمير من األحيان على البيانات المالية للشركات المستممر فيها، وعلى 
 قبلية. التقديرات من قبل إدارات هذه الشركات، فيما يتعلق بأمر التطورات المست

القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يحمل خاصية الطلب )ممل الوديعة تحت الطلب( ال تقل عن المبلغ المستحق عند الطلب، 
 مخصوماً من أول تاريخ يمكن فيه طلب دفع هذا المبلغ. 

 دث فيه التغيير.ح المالي الذي كما في تاريخ بيان المركزتحتسب المجموعة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة 
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 موجودات التمويل(   د

هي عبارة عن عقود تمويالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تكون مدفوعاتها ذات طبيعة مابتة  موجودات التمويل
أو قابلة للتحديد. وتشتمل هذه الموجودات على تمويالت بعقود مرابحة، ومشاركة، ومضاربة، وإستصناع، ووكالة. يتم 

فأة بعد طرح مخصصات اإلنخفاض في القيمة، إن من تاريخ نشأتها، وتظهر بالتكلفة المط موجودات التمويلاحتساب 
 وجدت.

  تمويلموجودات ال ليتعد

صورة للموجود المعدل مختلفة ب ةيما إذا كانت التدفقات النقد ديتقوم المجموعة بتحد ل،يشروط موجودات التمو ليتم تعد إذا
 ليمومن موجودات الت ةيفي التدفقات النقد ةي،فإن الحقوق التعاقد ًايمختلفة جوهر ةي. إذا كانت التدفقات النقدةيجوهر
 دةيالجد ليواحتساب موجودات التمو ةياألصل ليإلغاء احتساب موجودات التمو تمي لة،. في هذه الحاةيتعتبر منته ةياألصل

 العادلة زائداً أي تكاليف معاملة مؤهلة. مةيبالق

م المجموعة تقو الت،يعنها إلغاء احتساب موجودات التمو نتجي المقاسة بالتكلفة المطفأة ال ةيالموجودات المال ليكان تعد إذا
 باستخدام معدل الفائدة الفعلي للموجودات، وتحتسب ةياإلجمالي للموجودات المال ةيالدفتر مةيأوال بإعادة احتساب مبلغ الق

 الربح أو الخسارة. انيفي ب ليالتعد ارةالناتجة كربح أو خس ةيالتسو

مصرف  هاتيباستمناء العقود التي كانت خاضعة لتوج ة،يالمال ريفترات إعداد التقار عيأعاله على جم اسةيالس تطبق
 )2 ضاحيالمتعلقة بجائحة الكورونا )راجع إ ةيالتساهل ريالمركزي بشأن التداب نيالبحر

لمربوطة العقود ا عيبمجملها، وجم ةيلألغراض المحاسب رهايتفس تمي ةياإلسالم عةيالعقود المتوافقة مع أحكام الشر عيجم 
 ف العقود.واحدة، وهد ةياقتصاد جةياألساسي لتعكس نت ليأخذها باالعتبار مع عقد التمو تمي ةيالسندات األذن باتيأو ترت

 
 لدى ومن مؤسسات مالية، ومؤسسات غير مالية، وأفرادإيداعات   (هـ

متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. تكون هذه الودائع في العادة تشتمل على مبالغ مودعة من وإلى المصرف على هيئة عقود 
 قصيرة األجل وتظهر بتكلفتها المطفأة.

 
 النقد وما في حكمه  (و

اء حساب )باستمن لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد، وأرصدة لدى البنوك
وإيداعات لدى مؤسسات مالية، تستحق خالل مالمة أشهر أو اقل من تاريخ شرائها ، احتياطي مصرف البحرين المركزي(

 وهي غير معرضة لتغير القيمة العادلة، و تستخدم من قبل المجموعة إلدارة االلتزامات قصيرة األجل.
 

 موجودات اإلجارة (ز

تظهر الموجودات المشتراة لغرض التأجير )اإلجارة المنتهية بالتمليك(، بالتكلفة بعد طرح اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض 
ً لشروط التأجير، تنتقل ملكية الموجودات الُمؤجرة للمستأجر في نهاية مدة عقد التأجير، شريطة تسديد في القيمة.  وفقا

رة تكلفة األصول المؤجرة على مدى فت بشكل منهجيتقلل  ستهالك باستخدام معدالتيتم احتساب اال جميع أقساط اإليجار.
تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان للمركز المالي بتقييم  اإليجار في نمط المنافع االقتصادية الناشئة عن هذه األصول.

 اإلنخفاض رةرض التأجير. خساإمكانية وجود أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المشتراة لغ
سارة خيتم إحتساب  القيمة الدفترية للموجودات القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة. تفوق به هي المبلغ الذيفي القيمة 

تأخذ تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بعين اإلعتبار في حال اإلعتماد  .إن وجدت، في بيان الدخلاإلنخفاض في القيمة 
 على عميل واحد تقييم اإلئتمان للعميل باإلضافة إلى عوامل أخرى.
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 ات عقاريةاستثمار (ح

 عقار استمماري
يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير، أو لغرض اإلستفادة من الزيادة في قيمتها، أو المحتفظ بها لكال الغرضين 

االستهالك ومخصصات اإلنخفاض في القيمة، إن  مطروحاً منهابالتكلفة  االستممارات العقارية تظهر. عقارية يةاستممارك
 العقارية ات ستممارالتتضمن االعقاري.  ستممارعالقة مباشرة بعملية إقتناء اال شتمل التكلفة على مصروفات لهاتوجدت. 

 . األرض اليتم إستهالكها .لطرف مالثوعقارات مؤجرة  غير محددمحتفظ بها لغرض قطع أراضي 
 
 تطويرقيد العقارات   

ي سعر البيع صافي القيمة القابلة للتحقق ه تظهر العقارات قيد التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.
 المقدر في سياق العمل االعتيادي، مطروحاً منه تكاليف االنتهاء من التطوير ومصروفات البيع.

 كفندق في مملكة البحرين. تطويرهتم ي عقارلتطوير من قيد اتتكون عقارات 
 

 تداولعقارات لل
يع القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيتم قياس العقارات للتداول بالتكلفة أو صافي 

 المقدر في سياق العمل االعتيادي، مطروحاً منه تكاليف االنتهاء من التطوير ومصروفات البيع
 عقارات للتداول تشمل عقارات للبيع في سياق العمل االعتيادي.

 
 عقارات ومعدات (ط

بعد طرح اإلستهالك المتراكم ومخصصات اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل  ،ات بالتكلفةتظهر العقارات والمعد
لفة ليتم شطب تكيتم إستهالك المعدات األخرى بإستخدام طريقة القسط المابت  العقارات على أرض اليتم إستهالكها.

 كالتالي: على مدى العمر اإلفتراضي المقدر لها والذي يتراوحالموجودات 

 

 سنة 25تصل إلى  - البنايات

 سنوات 5إلى  3 – األماث والتجهيزات

 سنوات 5إلى  3 - أجهزة الكمبيوتر

 سنوات 5إلى  3 - السيارات

 سنة 40تصل إلى  - الفنادق

 سنوات 5إلى  3 - معدات أخرى

 

 في تاريخ كل تقرير. وتعديلها إذا كان ذلك مناسبًا، تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلفتراضية للموجودات،
 

 المالية األدواتإنخفاض قيمة  (ي
 

 التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان( 1
 تحتسب المجموعة مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على:

 ؛نقد وأرصدة لدى البنوك 

 ؛إيداعات لدى المؤسسات المالية 

 ؛موجودات التمويل 

 ؛إيجارات مستحقة()بما في ذلك أقساط موجودات اإلجارة 

 ؛أدوات دين بالتكلفة المطفأة – استممار في الصكوك  

  صادرة.المالية الضمانات الالتزامات تمويلية غير مسحوبة وعقود 
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 )يتبع( إنخفاض قيمة األدوات المالية (ي
 
 )يتبع( التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (1

 
المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، ما عدا التالي، والتي يتم تقيس 

 قياسها بالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة إمني عشر شهراً:
 

  ؛في تاريخ بيان المركز الماليأدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما 

  الدين األخرى وأرصدة البنوك التي لم تتعرض مخاطرها االئتمانية ) أي مخاطر العجز عن السداد التي تحدث أدوات
 خالل العمر المتوقع لألداة المالية( لالرتفاع بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي.

 
دت كميراً منذ االحتساب المبدئي قد زا للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 

المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تأخذ 
ابقة السالتجربة أي تكاليف أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على 

 جموعة، والتقييم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.للم
 

 30تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على األصل المالي قد ارتفعت كميراً، إذا تجاوزت مدة استحقاقه أكمر من 
 (37)إيضاح رقم  يوماً.

 
 المجموعة أن األصل المالي في حالة تعمر إذا:تعتبر 

  المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، بدون لجوء المجموعة لخطوات من غير
  أو ؛ ممل تسييل األداة المالية )إن تم االحتفاظ بأي منها(

  يوماً.  90الموجودات المالية مستحقة ألكمر من 
 

ً للتعريف المفهوم تعتبر المجموعة أن أداة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة  عندما يكون التصنيف االئتماني مساويا
حسب تصنيف وكالة ستاندرد أو أعلى   -BBBأن هذه الدرجة تساوي   عالمياً "الدرجة االستممارية". تعتبر المجموعة

 أند بوروز.
 

مان. ضعة لمخاطر االئتتعرضات الخاتطبق المجموعة منهجية المراحل المالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على ال
 ترّحل األصول من خالل المراحل المالث التالية، بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي:

 
 لمرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهرا :ا

عند االحتساب المبدئي، والتي لم يكن لها أي زيادة جوهرية  التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانالمرحلة األولى تشمل 
شر الخسائر االئتمانية المتوقعة إلمني ع في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، أو ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة.

وهي ، بيان المركز الماليشهراً بعد تاريخ  12شهراً هي الخسائر االئتمانية المتوقعة من أحداث التعمر المحتملة خالل 
خالل فترة اإلمني عشر شهراً، لكن مجموع الخسائر االئتمانية على األصل الموزون المتوقعة ليست أحداث العجز النقدي 

 باحتمالية حصول حدث الخسارة خالل اإلمني عشر شهراً القادمة.
 

 نخفضة القيمة ليست م –المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان المرحلة المانية تشمل 

االحتساب المبدئي، ولكن ال يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساب الخسائر 
لخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من أحداث االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة. ا

التعمر المحتملة على مدى الحياة المتوقعة لألداة المالية. الخسائر االئتمانية هي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانية مع 
 السداد لمدى الحياة.   عناحتمالية حدوث التعمر 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(. 5
 

 )يتبع( إنخفاض قيمة األدوات المالية (ي
 
 )يتبع( التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (1

 
 منخفضة القيمة –المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 

أدلة موضوعية على انخفاض القيمة كما في المرحلة المالمة تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها 
النسبة ب، وفقاً للمؤشرات المحددة في كتيب اإلرشادات الصادر عن مصرف البحرين المركزي. تاريخ بيان المركز المالي

أقصى فترة تؤخذ باالعتبار عن تقدير الخسائر . لهذه الموجودات، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة
 الئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض خاللها المجموعة لمخاطر االئتمان. ا

  
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية كما يلي: 

  لغرض التأجير غير منخفضة القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي: الموجودات المالية والموجودات المشتراة
بالقيمة الحالية لجميع العجوزات النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدية 

 التي تتوقع المجموعة استالمها(.
 والموجودات المشتراة لغرض التأجير منخفضة القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي: بالفرق  موجودات التمويل

 بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
 موعة لو تم سحب مستحقة للمجااللتزامات المالية غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية ال

 استالمها.االلتزامات، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة 
 .عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض حامل العقد، مطروحاً منها أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها 
 لخسائر يتم احتساب ا. االحتساب المبدئي عند قيمتهاانخفضت والتي إنشائها أو التي تم المشتراة  الموجودات المالية

 لة المالمة(.ح)المر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة

 
 .ةالمالي متوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألداةيتم خصم الخسائر االئتمانية ال

 
 التعرضات المنخفضة ائتمانيا  

في تاريخ كل بيان للمركز المالي، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان منخفضة 
ائتمانياً. يعتبر التعرض "منخفض ائتمانياً" عند وقوع حدث أو أكمر له تأمير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

 للتعرض. 

 ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية: األدلة على أن التعرض ضعيف

 صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ 

  يوماً ؛  90خرق للعقد، ممل العجز أو التأخر في السداد، أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق 

 خرى؛إعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تعتبرها المجموعة في ظروف أ 

 من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ 

  .ركود أو اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية 
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، والموجودات المشتراة لغرض التأجير من يتم طرح 

يتم إدراج الخسارة على االلتزامات المالية غير المسحوبة وعقود الضمانات المالية إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. 
 ضمن بند المطلوبات األخرى.
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 ة الهامة )يتبع(. السياسات المحاسبي5
 

 )يتبع( إنخفاض قيمة األدوات المالية (ي
 

 االستثمارات في حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية انخفاض قيمة( 2

جود وفي حالة االستممارات  في األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تظهر بالقيمة العادلة، يعتبر 
أي إنخفاض جوهري أو أي إنخفاض لفترة طويلة في القيمة العادلة لألوراق المالية وبسعر أقل من سعر التكلفة دليالً على 

من تكلفته،  ٪30حدوث إنخفاض في قيمتها. تَعتبر المجموعة أن اإلنخفاض يكون جوهرياً عندما تنخفض بنسبة تفوق 
والتي  -طويلة. وفي حالة وجود ممل هذه الدالئل، يتم تحويل الخسائر المتراكمة ولمدة تتجاوز تسعة أشهر إنخفاضاً لفترة 

تظهر بحساب الفرق بين تكلفة اإلستحواذ وبين القيمة العادلة الحالية، بعد طرح أي خسائر إنخفاض في قيمة ذلك االستممار 
 . يتم الحقاً عكس خسائر اإلنخفاض في قيمةمن بيان حقوق الملكية إلى بيان الدخل -تم إحتسابها سابقاً في بيان الدخل 

 أدوات االستممار في حقوق الملكية، والتي تم إحتسابها في بيان الدخل، من خالل حقوق الملكية.
 
  غير الماليةإنخفاض قيمة الموجودات  (ك

ان مبينة أعاله( في تاريخ كل بيالالموجودات المالية عدا تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية )
للمركز المالي لتقييم وجود أي دليل قد يمبت حدوث إنخفاض في قيمتها. عند وجود ممل هذه الدالئل، يتم تقدير القيمة 

 دلهذه الموجودات. تقدر القيمة القابلة لإلسترداد ألي موجودات إما بقيمتها المستغلة أو بقيمتها العادلة بعإستردادها المتوقع 
طرح تكاليف البيع، أيهما أكبر. تحتسب خسائر اإلنخفاض في القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية ألي موجودات قيمتها 
التقديرية المتوقع إستردادها. يتم إحتساب خسائر اإلنخفاض في بيان الدخل. يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة فقط 

 وعند تغيّر التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المتوقع إستردادها.  ،عند وجود مؤشرات تبين إنتفاء هذه الخسائر

التدفقات النقدية المتوقعة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم يعكس تقييم السوق  خصمعند تقدير القيمة المستغلة، يتم 
. تحتسب خسائر اإلنخفاض في القيمة إذا قدالمولدة للن ةوحدالالحالي للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لموجودات أو 

ر ها. يتم عكس خسائدادقيمتها التقديرية المتوقع إستر الوحدة المولدة للنقدتجاوزت القيمة الدفترية ألي موجودات أو 
اإلنخفاض في القيمة فقط عند وجود مؤشرات تبين إنتفاء هذه الخسائر وعند تغيّر التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة 

 . إستردادهاالمتوقع 
 

 حسابات جارية للعمالء (ل

 . يتم قياس المعامالتالمجموعةية( عند إستالمها من قبل ستمماريتم إحتساب األرصدة في الحسابات الجارية )غير اال
ي بتاريخ التعاقد. يتم قياس هذه الحسابات بقيمتها الدفترية ف جموعةالمبالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها وإستالمها من قِبل 

 نهاية الفترة المحاسبية.
 

 ستثمارحسابات اال أصحاب حقوقحقوق  (م

لتصرف حرية ا اولهغير مقيدة،  استممارفي حسابات   المجموعةبها تحتفظ أمواالً  ستممارتممل حقوق أصحاب حسابات اال
ع مناسبة من غير وضتراها أموالهم بالطريقة التي  استممارب المجموعة ستممارحسابات االها. يخول أصحاب استممارفي 

 هذه األموال. استممارقيود من حيث المكان والطريقة والغرض من 
 

. من إجمالي اإليراد من حسابات ستمماررسوم إدارة )رسوم مضارب( على أصحاب حقوق اال تحتسب المجموعة
اطي توفير المخصصات، واإلحتياطيات )إحتي بعد ستمماراإليراد العائد إلى أصحاب حسابات اال، يتم تخصيص ستمماراال

كمضارب. يتم تخصيص اإليراد من قبل إدارة   المجموعة( وبعد طرح حصة ستممارمعادلة األرباح وإحتياطي مخاطر اال
يتم تخصيص اإليراد من قبل  .مارستمضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط حسابات اال جموعةالم

. يتم تخصيص الدخل ستممارإدارة المجموعة ضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط حسابات اال
فقط بين حاملي األسهم وأصحاب حسابات  ستممارالمكتسب من مجموعة الموجودات الممولة من حقوق حاملي حسابات اال

 واليتم تحميلها على ،المتعلقة بإدارة هذه األموالالمتكبدة المصروفات اإلدارية مباشرة  تتحمل المجموعةات. ستمماراال
 ستممارأصحاب حسابات اال
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 )يتبع( حقوق أصحاب حقوق حسابات االستممار (م

المساهمين. ال تخضع المبالغ المستردة من هذه مخصصاً محدداً ومخصصاً جماعياً على حقوق ملكية  المجموعة خصصت
 وحقوق ملكية المساهمين.  ستممارالموجودات منخفضة القيمة للتخصيص بين حاملي حسابات اال

 ،تظهر حسابات االستممار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة األرباح ومخاطر االستممارات
من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم  تخصصه المجموعة. إحتياطي معادلة األرباح هو المبلغ الذي إن وجدت

المضارب، وذلك بهدف المحافظة على مستوى معين من العوائد ألصحاب الودائع من االستممارات . إحتياطي مخاطر 
االستممار، بعد إحتساب رسوم المضارب، من إيرادات أصحاب حسابات  تخصصه المجموعةاالستممار هو المبلغ الذي 

وذلك لغرض تعويض أي خسائر مستقبلية قد يتعرض لها أصحاب حسابات االستممار. ينتج عن إنشاء هذه االحتياطيات 
 زيادة في المطلوبات المتعلقة بحقوق أصحاب حسابات االستممار.

 
 المقيدة ستثمارحسابات اال (ن

وم تقحيث  ،المقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب هذه الحسابات المقيدة وما شابهها ستممارتممل حسابات اال
 ممارستأموال حسابات اال استمماربإدارتها إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. يتم  استممارمدير  ابصفته المجموعة

اليتم إدراج الموجودات المحتفظ بها تحت هذا المقيدة في مشاريع محددة بناءاً على توجيهات أصحاب هذه الحسابات. 
 في البيانات المالية الموحدة. المجموعة التصنيف ضمن موجودات 

 
 الضمانات المالية (س

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

إصداره. يتم إحتساب المطلوبات الناشئة من عقود الضمانات المالية بالقيمة الحالية للدفعات المقدرة، وذلك عندما يصبح 
 تسديد هذه الدفعات وفقاً لعقد الضمان محتمالً.

 
 أسهم الخزينة (ع

يتم إحتساب المبلغ المدفوع والذي يشمل جميع المصروفات التي لها عالقة مباشرة بعملية اإلستحواذ على أسهم الخزينة 
 تمي في بيان حقوق الملكية. يظهر المبلغ المستلم من بيع أسهم الخزينة في البيانات المالية كتغير في حقوق الملكية. ال

 من بيع أسهم الخزينة. حتساب أي ربح أو خسارة في بيان الدخلإ
 

 اإلحتياطي القانوني (ف

ربح السنة إلى صافي بالمائة من  10، يتم تحويل نسبة 2001بموجب متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 
طي اوالذي اليتم توزيعه عادة إال في حال التصفية. يجوز إيقاف هذا اإلستقطاع عندما يبلغ اإلحتي ،اإلحتياطي القانوني

 المدفوع. المصرفبالمائة من رأس مال  50نسبة 
 

 إحتساب اإليراد (ص
 

 على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد بإستخدام معدل الربح الفعلي.إيراد عقود المرابحات والوكاالت يتم إحتساب 
 

هي خالل التي تبدأ وتنت والمضاربة المشاركة تمويلفي معامالت  المجموعةالمتعلقة بحصة خسائر الرباح واأليتم إحتساب 
فترة مالية واحدة في بيان الدخل وقت تصفيتها )إنتهاء العقد(. إذا كانت هذه العقود تتخلل أكمر من فترة مالية، يتم إحتساب 

ً لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص عليها ف  ياألرباح بالمقدار الذي توزع فيه هذه األرباح خالل تلك الفترة ووفقا
 عقد.ال
 

 بإستخدام طريقة نسبة اإلنجاز.المرتبط به وهامش الربح  إيراد اإلستصناعيحتسب 
 

زمنية الفترة الالفعلي على مدى  الربحمعدل  بإستخدام)اإلجارة المنتهية بالتمليك(  اإلجارةإيراد موجودات يتم إحتساب 
 اإليجار. غطيهايالتي 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5 
 

 )يتبع( إحتساب اإليراد (ص
 

بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية اإليداعات وتكاليف  وكذلك إيرادات إيراد من الصكوكيتم إحتساب 
 التي تغطيها هذه األدوات.

 
 عند نشوء حق اإلستالم. إيرادات أرباح األسهميتم إحتساب 

 
 بطريقة القسط المابت على فترة عقد اإليجار. إيراد اإليجار يتم إحتساب

 
ً  الرسوم وإيرادات العموالتتعتبر  ة ويتم المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأللموجودات من معدل الربح الفعلي  جزءاً رئيسيا

ك ما في ذلإضافتها عند قياس معدل الربح الفعلي لهذه الموجودات المالية. يتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى، ب
رسوم خدمة الحسابات، وعمولة البيع، ورسوم اإلدارة، ورسوم عرض وترتيب األسهم، ورسوم ترتيب التكتالت، متى تم 

 تقديم الخدمات ذات العالقة.
 
 اإليرادات المخالفة للشريعة اإلسالمية (ق

بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع أحكام الشريعة اإلسالمية. لذلك، تَُجنّب جميع اإليرادات المجموعة تلتزم 
 في أعمال الخير. المجموعةتستخدمها المخالفة للشريعة اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية التي 

 
 الزكاة (ر

ً لمعيار المحاسبة المالية رقم ) ، وبإستخدام طريقة صافي الموجودات. ""الزكاة( 9تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقا
في  ،في نهاية السنةالمؤهلة اإلحتياطي القانوني واألرباح المستبقاة  استناداً إلى أرصدة تقوم المجموعة بإخراج الزكاة 

بإحتساب نسبة الزكاة الواجب على المساهمين  المجموعةتقوم بقى من مبلغ الزكاة. حين يتوجب على المساهمين إخراج ما ت
تقوم المجموعة بدفع الزكاة عن رصيد أسهم الخزينة المحتفظ بها بتاريخ كما . وإخطارهم بها إخراجها بصورة سنوية

ها إلخراج بالموافقة على النسبة التي تم إحتسابتقوم هيئة الرقابة الشرعية ناًء على الحصة التناسبية للزكاة. بنهاية السنة، 
 أصحاب هذه الحسابات.مسؤولية غير المقيدة والحسابات األخرى هو من  ات ستممارالالزكاة. إن إخراج الزكاة عن ا

 
 منافع الموظفين (ش

 المنافع قصيرة األجل (1)
 كمصروفات متى تم تقديم الخدمةتقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم إحتسابها 

ذات العالقة. يتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن مكافآت نقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة في 
األرباح إذا كان على المجموعة إلتزام قانوني أو حكمي نتيجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقديمها وأن هذا 

 اإللتزام يمكن قياسه بطريقة موموقة.
 

 منافع نهاية الخدمة (2)
يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق اإلجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينيين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين 

ومن  المصرفاإلجتماعي، وهو "نظام إشتراكات محددة"، حيث يتم بموجبه تحصيل إشتراكات شهرية من 
كمصروف في بيان الدخل المجموعة ب. يتم إحتساب مساهمة الموظفين على أساس نسبة مئوية مابتة من الرات

 متى إستُِحقت.
 

ً لنصوص قانون العمل  يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل مابتة مكافأة نهاية خدمة وفقا
البحريني، وذلك على أساس مدة الخدمة والتعويض النهائي. يتم عمل مخصص لهذه اإللتزامات غير الممولة 

 .مركز الماليبيان الفي تاريخ كما وذلك على إفتراض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل 
 

 .تصنف هذه المنافع على أساس "نظام منافع محددة" ويتم إحتساب أي زيادة أو نقص فيها في بيان الدخل
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 )يتبع( منافع الموظفين (ش
 
 )يتبع( منافع نهاية الخدمة (2)

 
والموظفون شهرياً بنسبة  لمجموعةاكذلك نظام توفير إختياري للموظفين، حيث يساهم المجموعة يوجد لدى 

. يصنف المجموعةمئوية مابتة من الراتب. تتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء أعضاؤه موظفون في 
كمصروفات في بيان  المجموعةهذا البرنامج في طبيعته كنظام إشتراكات محددة، ويتم إحتساب مساهمات 

 الدخل متى إستُِحقت.
 

 برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم المصرف      (3)
 يمةكمصروف بالق ،فز الموظفين على أساس َمنح أسهماوفق برنامج حواألسهم الممنوحة للموظفين إحتساب يتم 

. يتم نحلممع زيادة مقابلة في حقوق الملكية على فترة استحقاق الموظفين لهذه ا ،العادلة لألسهم بتاريخ المنح
تعديل المبلغ المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد األسهم الممنوحة والتي من المتوقع استيفاء شروط الخدمات 

الخدمات  في شروطالتي تستوالمنح وفقاً لعدد في األخير لها، ليكون المبلغ المحتسب  غير سوقي وشروط األداء
 بتاريخ المنح. سوقي لهاالغير  وشروط األداء

شروط، القيمة العادلة بتاريخ المنح لتعكس ممل هذه الب هاالتي التملك شروط استحقاق، فإنه يتم قياسمنح للبالنسبة 
 بين النتائج المتوقعة والفعلية. الفرق وال يوجد هناك ما يصل

 
 مجلس اإلدارةأرباح األسهم ومكافآت أعضاء  (ت

 تحتسب أرباح األسهم ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كمطلوبات في الفترة التي يتم اإلعالن عنها.
 

 اإلحتساب في تاريخ التداول (ث

، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو تداولبتاريخ ال البيع والشراء "االعتيادية"يتم احتساب جميع معامالت 
 بيع األصل.

 
 المقاصة (خ

الموجودات والمطلوبات المالية فقط عندما تكون هناك حقوق تسوية قانونية أو حقوق تسوية من وحي الشريعة مقاصة يتم 
 قابلة للتنفيذ وتعتزم المجموعة القيام إما بسداد صافي المبلغ، أو بتسجيل الموجودات وسداد المطلوبات معاً.

 
 المخصصات (ذ

 يمكن ةمجموعاليتم إحتساب مخصصات، بناءاً على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أو ُحكمية على 
 مع إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع إقتصادية يتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات. ،ها بطريقة موموقةتقدير

 
 ستثماروحسابات أصحاب اال ودائعبرنامج حماية ال (ض

 ووالحسابات الجارية ببرنامج حماية الودائع  استممارفي حسابات  المجموعةلدى بها تحتفظ يتم تغطية األموال التي 
( لسنة 34مصرف البحرين المركزي وفقاً لقرار رقم ) تأسيسه بموجب أنظمة)"البرنامج"( الذي تم  ستممارحسابات اال

 بها كمصروف عند استحقاقها.إحتسويتم  برنامجيتم تقديم مساهمة سنوية لل .2010

وتخضع إلستبعادات معينة ومحددة، وسقف  المجموعةلدى بها حتفظ يُ ة التي ؤهليطبق البرنامج على كل الحسابات الم
 حماية الودائع.ومجلس تأسيس برنامج حماية الودائع بالمتعلقة األنظمة لمجموع المبالغ وغيرها من 

 
 استرداد حيازة الموجودات  ( ظ

ات متخلفة السداد والمتعمرة. يتم قياس العقار موجودات التمويليتم تملك العقارات في بعض األحيان بعد غلق الرهن على 
الية ، وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالمستردة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً مصاريف البيع، أيهما أقل

  لبيع والعمليات المتوقفة".غرض المتداولة المحتفظ بها ل" الموجودات غير ا – 5رقم 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(5
 

 تمويل آجل من مؤسسات مالية(   غ

ريخ في تا التمويالت. يتم إحتساب مرابحةعقد  من خالل تم الحصول عليه تمويل تمويل آجل من مؤسسات ماليةممل ت
 بالتكلفة المطفأة. يسجلو التعاقد

 
 العقود المرهقة(   أ أ

يتم إحتساب مخصص للعقود المرهقة عندما تكون المنافع المتوقعة التي ستحصل عليها المجموعة من العقد أقل من التكلفة 
الحتمية للوفاء بالتزاماتها بموجب العقد. يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد أو صافي التكلفة 

 المتوقعة لالستمرار في العقد، أيهما أقل.
 

 موجودات تحت اإلدارة(   ب ب
تعمل المجموعة بصفتها أميناً / مديًرا وفي صفات أخرى تؤدي إلى حيازة أو وضع الموجودات نيابة عن صندوق ائتمان 

للمجموعة ألنها ليست موجودات أو مؤسسة أخرى. ال يتم تضمين هذه الموجودات والدخل الناتج عنها في البيانات المالية 
 للمجموعة.

 
 نقد وأرصدة لدى البنوك .6

 
 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    

 5.031  3.193 نقد
 33.280  50.580 أرصدة لدى البنوك

    حسابات لدى مصرف البحرين المركزي:
 29.292  55.052 حساب جاري - 
 15.415  15.291 حساب اإلحتياطي - 

 (1)  (1) يطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 124.115  83.017 

 

 حساب اإلحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر ألغراض العمليات اليومية.

 

 لدى مؤسسات ماليةإيداعات  .7
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2021 

 بآالف الدنانير
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    

 17.721  26.393 إجمالي ودائع المرابحات والوكاالت المستحقة
 -  (1) مرابحة ىعل يطرح: أرباح مؤجلة

 (1)  (1) يطرح: مخصص إنخفاض القيمة

 26.391  17.720 

 

  (.٪1.55: 2020ديسمبر  31) ٪1,12نسبة  2021لدى مؤسسات مالية لسنة اإليداعات بلغ متوسط الربح السنوي على 
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 استثمارات في صكوك .8
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
    بالتكلفة المطفأة –أدوات دين 

    صكوك ُمسعرة * - 
 195.782  262.790 2021يناير  1كما في 

 170.209  212.871 األستحواذ
 (103.201)  (148.804) واستردادات اتاستبعاد

 262.790  326.857 2021ديسمبر  31كما في 
 (1.251)  (2.409)  غير مطفأة عالوة

 (407)  (602) يُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 261.132  323.846 2021ديسمبر  31كما في 
    
    صكوك غير ُمسعرة -

 1.317  1.317 2021ديسمبر  31كما في 
 (1.317)  (1.317) يُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 -  - 2021ديسمبر  31كما في 

 323.846  261.132 

 
 

تمويل مرهونة مقابل  .(ألف دينار بحريني 113.952 :2020ديسمبر  31) بحريني ألف دينار 152.419 صكوك بقيمة *
 إيضاح)راجع  .(ألف دينار بحريني 75.477 :2020ديسمبر  31) ألف دينار بحريني71.617 بقيمة  ماليةآجل من مؤسسات 

18) 
 

 موجودات التمويل .9
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
 322.220  343.706 مرابحة

 1.014  971 مضاربة
 90  90 وكالة

 104  - مشاركة
 1.344  - إستصناع

 324.772  344.767 موجودات التمويل إجمالي
 (17.055)  (20.394) يُطرح: مخصص إنخفاض القيمة 

 307.717  324.373 صافي موجودات التمويل

 

 18.862 :2020ألف دينار بحريني )  17.391أرباح مؤجلة تبلغ المدينة صافي  اتالمرابحموجودات تمويل  تظهر ذمم
 ألف دينار بحريني(.
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 )يتبع( . موجودات التمويل9
 

 الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القيمة كما يلي:

 

 
 

 ر* يتم االحتساب المبدئي لألصول المنخفضة ائتمانياً عند شرائها أو عند إصدارها بقيمتها العادلة، ويتم إعادة قياسها الحقاً ألي تغيي
ً بنسبة  ديسمبر  31) ٪13.69في الخسائر االئتمانية المتوقعة او المبالغ القابلة لالسترداد المتوقعة. هذه االصول مدرجة حاليا

 الموجودات المنخفضة في القيمةتسجيل  تمعلى أساس تراكمي ،   ( مقارنةً بمبالغها التعاقدية األصلية القائمة.16.33٪: 2020
( مقارنة بمبالغها التعاقدية ٪50.77: 2020ديسمبر  31) ٪34.38( بنسبة تماني المشترى أو الناشئإلئالضعف او 3)المرحلة 

 األصلية القائمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

 المرحلة األولى
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المرحلة الثانية
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المرحلة الثالثة
بآالف الدنانير 
 البحرينية

الضعف 
ئتماني إلا

المشترى أو 
 *الناشئ

 المجموع
بآالف الدنانير 
 البحرينية

بآالف     
الدنانير 
 البحرينية

 

      
 17.055 - 7.891 1.934 7.230 2021يناير  1كما في 

 - - (442) 47 395 صافي الحركة بين المراحل
 3.585 612 4.804 (230) (1.601) صافي المخصص

 (5) - (5) - - شطب
 (241) - (241) - - استبعاد

 20.394 612 12.007 1.751 6.024 2021ديسمبر  31كما في 

2020 

 المرحلة األولى
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 المرحلة المانية
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 المرحلة المالمة
بآالف الدنانير 

 البحرينية

الضعف 
ئتماني إلا

المشترى أو 
 *الناشئ

 المجموع
بآالف الدنانير 

 البحرينية

بآالف     
الدنانير 
 البحرينية

 

      
 38.046 - 30.735 2.730 4.581 2020يناير  1كما في 

 - - 1.616 (1.701) 85 صافي الحركة بين المراحل
 4.757 - 1.180 905 2.672 صافي المخصص

 (2.046) - (2.046) - - األسترجاع 
 (11.010) - (11.010) - - شطب

 (12.692) - (12.584) - (108) استبعاد

 17.055 - 7.891 1.934 7.230 2020ديسمبر  31كما في 
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 اإلجارة موجودات. 10
 

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
    التكلفة

 168.309  186.209 يناير 1في 
 51.421  57.482 إضافات خالل السنة

 (33.521)  (38.955) سداد / تسويات خالل السنة

 186.209  204.736 ديسمبر 31في 

    
    اإلستهالك المتراكم

 39.212  42.472 يناير 1في 
 17.494  21.245 إستهالك السنة

 (14.234)  (16.687) سداد خالل السنة

 42.472  47.030 ديسمبر 31في 

 (3.983)  (5.312) يُطرح: مخصص إنخفاض القيمة

 139.754  152.394 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 
 القيمة كما يلي:الحركة في مخصصات اإلنخفاض في    
 

 

 
 
 
 
 

2021 

 المرحلة األولى 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المرحلة الثانية
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المرحلة الثالثة
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
بآالف الدنانير 
 البحرينية

     
     

 3.983 3.014 424 545 2021يناير  1كما في 
 - (197) 286 (89) صافي الحركة بين المراحل

 1.399 1.394 219 (214) صافي المخصص
 (70) (70) - - استبعاد

 5.312 4.141 929 242 2021ديسمبر  31كما في 

2020 

 المرحلة األولى 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المرحلة الثانية
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المرحلة الثالثة
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
بآالف الدنانير 
 البحرينية

     
     

 3.221 2.705 376 140 2020يناير  1كما في 
 - 442 (673) 231 صافي الحركة بين المراحل

 762 (133) 721 174 صافي المخصص
 - - - - استبعاد

 3.983 3.014 424 545 2020ديسمبر  31كما في 
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  في اوراق مالية اتاستثمار   .11
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
    بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

    ُمهيكلة  أوراق مالية - 
 15.080  15.080 2021يناير  1كما في 

 -  451 ربح مستحق

 15.080  15.531 2021ديسمبر  31كما في 

    
    العادلة من خالل بيان حقوق الملكيةبالقيمة 

    *أسهم حقوق ملكية غير مسعرة -
 43.433  40.812 2021يناير  1كما في 

 8.205  9.201 األستحواذ
 (11.174)  (34.999) استبعادات واستردادات

 348  (161) الحركة في القيمة العادلةصافي 

 40.812  15.353 2021ديسمبر  31كما في 

 30.884  55.892 

 
( ألف دينار بحريني 500: 2020ألف دينار بحريني ) ال شيئمخصص انخفاض إضافي في القيمة للسنة بمبلغ  يشمل* 

 (25 إيضاح)راجع 
 
 موجودات محتفظ بها للبيع  .12

ية بنيتها التحتتقوم مجموعة جي إف إتش بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة المجموعة )"البرنامج"( والذي يتضمن التخلص من 
مليار دوالر  شركة تم إنشاؤه حديمًا "إنفراكورب" )"الشركة"( ، والتي ستتم رسملتها بأكمر من وأصولها العقارية من خالل

في البنية التحتية واألصول المتطورة. سوف تتخصص إنفراكورب في االستممارات التي تركز على تسريع النمو وتطوير 
 ة المستدامة في منطقة الخليج واألسواق العالمية.أصول وبيئات البنية التحتي

 
بموجب هذا البرنامج ،سيتم نقل بعض األصول العقارية والبنية التحتية من شركات المجموعة، بما في ذلك البنك، إلى 

 إنفراكورب بمقابل عيني في شكل صكوك و / أو أسهم ملكية صادرة عن إنفراكورب.
 

على توحيد وتجميع  2021مايو  6مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري في اجتماعه بتاريخ  استعداًدا لهذا البرنامج، وافق
 تعرضاته للعقارات والبنية التحتية من خالل تقديم مخرج منظم لمستممري إدارته من خالل مزيج من النقد واالعتبارات العينية.

العديد من الشركات  من قبل بها موجودات محتفظ و في ، استحوذت المجموعة على أسهم2021ديسمبر  31اعتباًرا من 
مليون دينار بحريني والتي ستكون جزًءا من األصول التي سيتم تحويلها إلى  22.27العقارية الخاضعة لإلدارة بقيمة 

 إنفراكورب.
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 . موجودات محتفظ بها للبيع )يتبع(12
 

مليون  55.62، التزم مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري بخطة لتحويل أصول بقيمة 2021ديسمبر  31اعتباًرا من 
مليون دينار بحريني لمستممري إدارة األصول )كمقابل عيني(.  4.5دينار بحريني إلى إنفراكورب بموجب شروط البرنامج 

وبناًء  .مليون دينار بحريني 3استممارات في عقارات بقيمة دفترية تبلغ  باإلضافة إلى ذلك ،أبرمت المجموعة عقود بيع لبيع
 :2021ديسمبر  31عليه ،تم تصنيف األصول التالية على أنها محتفظ بها للبيع كما في 

 

 ديسمبر 31  
  2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

   
 34.499  استممارات في أوراق مالية

 12.198  *عقارية استممارات
 6,714  عقارات ومعدات

 8.871  استممارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
 821  موجودات أخرى

  63.103 

 

 

 12تخضع عمليات النقل المذكورة أعاله لموافقات الشركات والهيئات التنظيمية المطلوبة، ومن المتوقع إتمامها في غضون 
 .شهًرا من نهاية فترة التقرير

 
 .الحصة الغير مسيطرة آالف دينار بحريني منسوب إلى 976من إجمالي األصول المحتفظ بها للبيع * 

 
 استثمارات عقارية   .13

 

 ديسمبر 31   
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

     
 65.522 71.032   عقارات للتطوير

 15.081 9.887   استممارات عقارية
 3.000 -   عقارات للتداول

 (300) -   مخصص االنخفاض في القيمة 

   80.919 83.303 

 
 طويرعقارات للت (1

تتكون العقارات للتطوير بشكل أساسي من حصة في عقار يتم تطويره كفندق في مرفأ البحرين المالي في مملكة البحرين، 
 (29)راجع اإليضاح الشركة األم.  معكجزء من معاملة المقايضة تم شراؤه خالل السنة 
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 )يتبع( استممارات عقارية  .13
 

 استممارات عقارية  (2
 مخصصمن صافي  ،االستممارات العقارية تتكون من قطع أراضي في مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة

 العقارات المحتفظخالل السنة ،تم إعادة تصنيف . )دينار بحريني300 : 2020دينار بحريني ) ءالشيانخفاض القيمة بمبلغ 
 محتفظ بها للبيع. موجوداتألف دينار بحريني إلى  4.895 البالغة بقيمتها الدفتريةبها لإلستخدام 

 
 15.259: 2020ديسمبر  31)دينار بحريني 9.761، كانت القيمة العادلة لالستممارات العقارية 2021ديسمبر  31كما في 

ها استناداً إلى منهجية مقارنة المبيعات، وبالتالي تم تصنيف تم تحديدها من قبل مقيم عقارات مستقل. تم ألف دينار بحريني(
وبالتالي، لم يتم أخذ  نهاية العام؛ فيبناًء على تقييم اإلدارة ،ال توجد مؤشرات على انخفاض القيمة . 2ضمن المستوى 

 .مخصص انخفاض القيمة في االعتبار
 

 ( عقارات للتداول3
 تتكون العقارات للتداول من فلل للبيع في نطاق العمل االعتيادي.

 
تم تحديد القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير، والعقارات للتداول من قبل مقيم عقارات خارجي مستقل، يملك مؤهالت 

 الذي يتم تقييمه.مهنية مناسبة معترف بها، وخبرة حديمة في موقع وفئة العقار 
 

 محتفظ بها للبيع خالل السنة. موجوداتألف دينار بحريني إلى  3.000تم تحويل الرصيد البالغ 
   

  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية .14
  
 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
 4.524  31.963 يناير 1في 

 27.759  5.803 إضافات
 -  (8.106) حصة مسيطرةاألستحواذ على على إلغاء االعتراف 

 -  (3.259) محتفظ بها للبيعإلى موجودات تحويل 
 (320)  (1.133) السنة الحصة في خسائر

 31.963  25.268 ديسمبر 31في 

 
 النشاط حصة الملكية الفعلية دولة التأسيس اإلسم

2021 2020  

 استممارات عقارية  ٪23.51 ٪61.88 يمناجزر الك *2أمالك 

 عقارات قيد التطوير ٪30.00 ٪30.00 مملكة البحرين شركة المشاريع العقارية كبيتال

NS 12* استممارات عقارية ٪28.41 ٪82.52 مملكة البحرين 

 عقاريةاستممارات  ٪22.97 ٪22.97 مملكة البحرين **الجون للتطوير العقاري

 قطاع الضيافة ٪50.00 ٪50.00 مملكة البحرين ذ.م.م.فنادق العرين 

 شركة صرافة - ٪25.00 مملكة البحرين ذ.م.م.البحرين س يكترافل

 
ا كشركة شركة ويتم توحيدهى الالمجموعة عل ذتستحواحيث  استتممارات محتسبة بطريقة حقوق الملكيةتوقف احتسابها ك* 

 تابعة.
 موجودات محتفظ بها للبيع.** تحويل إلى 
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 موجودات أخرى .15
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
 3.836  4.293 ربح مستحق على صكوك

 -  820 حق استخدام األصول
 ً  608  577 مصروفات مدفوعة مقدما
 1.044  249 مستحق من االستممارات

 15.708  - مستحوذ عليها موجودات
 4.564  4.564 من عمالء ذمم مدينة

 1.886  2.689 *ذمم مدينة أخرى

 13.192  27.646 

 
ألف دينار  1.742: 2020ألف دينار بحريني ) شيء الالذمم المدينة األخرى هي صافي مخصص انخفاض القيمة البالغ *

 بحريني(.
، تم إعادة تصنيف موجودات مستحوذ عليها الى محتفظ بها لالستخدام، وتم تحويلها الى استممارات عقارية بسبب سنةخالل ال

 التغيير في احتمال البيع الفوري لهذه االصول.   
 
 عقارات ومعدات .16

 

 أرض 
 
 

 بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

أثاث و 
 تجهيزات
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

أجهزة 
 حاسوب
 
 بآالف
الدنانير 
 البحرينية

مركبات 
ومعدات 
 أخرى
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

أعمال 
 جارية
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

2021 
 اإلجمالي
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

2020 
 اإلجمالي

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

        
        التكلفة

 17.190 17.346 194 576 5.487 4.375 6.714 يناير 1في 
 271 1.372 774 53 342 203 - إضافات

 (114) (26) (1) - - (25) - استبعادات
 - - (82) - 82 - - تحويل

                   موجودات محتفظ بها تحويل إلى 
 - (6.714) - - - - (6.714) للبيع

        

 17.347 11.978 885 629 5.911 4.553 - ديسمبر 31في 

        المتراكمإلستهالك ا
 9.440 9.897 - 543 5.049 4.305 - يناير 1في 

 549 386 - 21 312 53 - (24)إيضاح   إستهالك السنة
 (92) (4) - - - (4) - استبعادات

 9.897 10.279 - 564 5.361 4.354 - ديسمبر 31في 

        صافي القيمة الدفترية في

 7.450 1.699 885 65 550 199 - 2021ديسمبر  31

        

  7.450 194 34 438 70 6.714 2020ديسمبر  31في 
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 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد   .17
 

 ديسمبر 31 
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    

 117.608  116.029 أفراد

 96.635  67.188 مؤسسات غير مالية

 183.217  214.243 

 

ألف دينار بحريني  2.273تممل هذه المبالغ إيداعات في صيغة عقود مرابحة، وتظهر صافي من أرباح مؤجلة بقيمة 
 ألف دينار بحريني(. 5.622: 2020)

 

 تمويل آجل من مؤسسات مالية   .18
 

 مرهونة مقابلألف دينار بحريني(   2020:75.477ألف دينار بحريني )   71.617تممل تسهيالت مرابحة ألجل بمبلغ
معدل (. يبلغ متوسط 8ألف دينار بحريني( )إيضاح   2020:113.952ألف دينار بحريني )  152.419صكوك بمبلغ

 استحقاق يصل إلى ستة أشهر.( بمتوسط ٪3.74: 2020) ٪2.09االقتراض 
 
 مطلوبات أخرى  .19

 

 ديسمبر 31 
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
 -  13.597  *ذمم دائنة إلى المستممرين
 5.581  4.898 أرباح مضاربات مستحقة

 -  806  التأجيرصافي مطلوبات 
 443  556 مقدم مستلم من عمالء

 696  471 أعمال خيرية وزكاة مستحقة الدفع 
 269  258 ذمم دائنة للموظفين

 27  27 مستحقات عقود إستصناع
 6.253  5.016 **ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

 25.629  13.269 

 (12تتعلق بالتسوية النقدية مع المستممرين على حساب إعادة الهيكلة )إيضاح * 
ألف دينار  237: 2020) ف دينار بحرينيأل 85بمبلغ  إلتزامات وضمانات ماليةعلى  مخصص إنخفاض القيمةيتضمن  **

 بحريني(
 

 حقوق أصحاب حسابات األستثمار  .20
 ديسمبر 31 

2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
 425.349  545.195 مضاربة – مؤسسات مالية و قروض منإيداعات 

 545.195  425.349 
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 )يتبع( حقوق أصحاب حسابات األستممار. 20
 

 ها بصورة مشتركة في الموجودات التالية:استمماربوتقوم  ستممارحسابات االحاملي األموال المستلمة من  المجموعةتدمج 

 
 ديسمبر 31 

2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
 33.280  50.580 أرصدة لدى البنوك
 15.414  15.290 لدى مصرف البحرين المركزيحساب اإلحتياطي 

 17.720  26.391 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 261.132  172.029 صكوك –أدوات مصنفة كاستممارات في ديون 

 97.803  280.905 موجودات التمويل

 545.195  425.349 

 

 : الشيء(.2020) 2021ديسمبر  31كما في  ال شيء ستممارإحتياطي مخاطر االرصيد و إحتياطي معادلة األرباح رصيد بلغ 
. يتم تخصيص جميع مخصصات أصحاب حسابات االستممارإلى صندوق  المتعمرةال تقوم المجموعة بتخصيص األصول 

 .حقوق الملكيةانخفاض القيمة ل
 

تخصيص الدخل المكتسب فقط  يتم .األستممارألصحاب حسابات  المتعمرةالمبالغ المستردة من األصول المالية تخصيص ال يتم 
من مجموعة الموجودات الممولة من حقوق حاملي حسابات االستممار بين حقوق ملكية حاملي األسهم وأصحاب حسابات 

 االستممارات. لم تحتسب المجموعة أي مصروفات إدارية على حسابات االستممار.
 

 حسابات االستممار: فيما يلي متوسط األرباح الموزعة بين مساهمي المجموعة و أصحاب
 

 2021  2020 

مساهمي  
 المصرف

أصحاب 
حسابات 
 االستممار

مساهمي  
 المصرف

أصحاب 
حسابات 
 االستممار

      
  ٪12.04  ٪87.96  ٪17.03 ٪82.97 مضاربة شهرية *

  ٪24.65  ٪75.35  ٪36.80 ٪63.20 شهور 3مضاربة 
  ٪28.43  ٪71.57  ٪41.51 ٪58.49 أشهر 6مضاربة 
  ٪37.50  ٪62.50  ٪48.87 ٪51.13 شهر 12مضاربة 
  ٪39.91  ٪60.09  ٪53.15 ٪46.85 شهر 18مضاربة 
  ٪32.65  ٪67.35  ٪46.99 ٪53.01 شهر 24مضاربة 
  ٪44.28  ٪55.72  ٪56.69 ٪43.31 شهر 36مضاربة 

 

 تتضمن حسابات التوفير والوافر وحسابات مضاربة تحت الطلب* 

 
: 2020) ٪53.73خالل السنة، بلغ متوسط حصة المضارب كنسبة من إجمالي الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستممار 

( مقارنة بمتوسط حصة المضارب التعاقدية مع أصحاب حسابات االستممار. وبالتالي، فإن المجموعة تنازلت عن 60.72٪
 (.٪3.17: 2020) ٪9.97رسوم مضارب بلغ متوسطها  

 
في األرباح المحققة من استممار الحسابات الجارية واألموال األخرى المستلمة على أسس أخرى عدا شارك المجموعة تتال 

 عقود المضاربة. 
 

جميع األموال التي تم جمعها من أصحاب حسابات االستممار يتم تخصيصها للموجودات على أساس األولوية، بعد تجنيب مبلغ 
 السيولة. إدارةض اغرأللدى البنوك وإيداعات نقدي محدد 
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 رأس المال . 21

  

 ديسمبر 31 
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
    المصرح به:

 300.000  300.000 دينار بحريني للسهم الواحد 0.100سهم عادي بواقع  3.000.000.000

    :بالكامل الصادر والمدفوع
 (1.050.000.000: 2019سهم عادي ) 892.119.480

 89.212  89.212 دينار بحريني للسهم الواحد 0.100بواقع 

 
، قرر المساهمون شطب خسائر بمبلغ 2021مارس  25خالل اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادي الذي عقد بتاريخ 

 فئة واحدة فقط جموعةالميوجد لدى ألف دينار بحريني مقابل رأس المال المدفوع، من خالل تخفيض عدد األسهم.  15,788
 المجموعةتحتفظ ، 2021ديسمبر  31بتاريخ  ويتمتع حملة هذه األسهم بحقوق تصويت متساوية. ،من أسهم حقوق الملكية

 (.سهما 92.048.004: 2020سهماً ) 88.473.159بلغ بأسهم خزينة ت
 

 يممل الجدول التالي بياناً بتوزيع أسهم حقوق الملكية، موضحاً عدد المساهمين ونسبة حقوق الملكية حسب التصنيفات التالية:
 

 2021ديسمبر  31
 

 عدد األسهم * الفئات
عدد 

 المساهمين

النسبة من 
إجمالي عدد 
األسهم 
 (٪المتداولة )

 
   

 ٪12.15 498 108.434.519 ٪1أقل من 
 ٪8.87 5 79.154.515  ٪5إلى أقل من  1٪
 ٪9.92 1 88.473.159 **٪10إلى أقل من  5٪

 ٪69.06 1 616.057.287 وأكمر 50٪

 892.119.480 505 100.00٪ 

 * مبينة كنسبة من إجمالي عدد أسهم المصرف المتداولة.
 ** تشمل أسهم الخزينة.

 
 
 

 2020ديسمبر  31
 

 عدد المساهمين عدد األسهم * الفئات

النسبة من 
إجمالي عدد 

األسهم المتداولة 
)٪( 

 
   

 ٪13.16 541 117.417.814 ٪1أقل من 
 ٪11.76 5 104.880.910  ٪5إلى أقل من  1٪
 ٪19.67 2 175.490.264 **٪10إلى أقل من  5٪

 ٪55.41 1 494.330.492 وأكمر 50٪

 892.119.480 549 100.00٪ 

 * مبينة كنسبة من إجمالي عدد أسهم المصرف المتداولة.
 ** تشمل أسهم الخزينة.
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 ))يتبعرأس المال . 21
 

أو أكمر من عدد  ٪5فيما يلي بيان بأسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم التي يملكونها والتي تممل نسبة 
 األسهم المتداولة:

 

 عدد األسهم الجنسية 2021ديسمبر  31

النسبة من 
إجمالي عدد 

األسهم المتداولة 
(٪) 

 ٪69.06 616.057.287 البحرين مجموعة جي إف إتش المالية *
 ٪9.92 88.473.159 البحرين المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب

 

نيابة عن مجموعة جي إف إتش المالية، والتي * هذه األسهم تم اإلحتفاظ بها في شركة أصول المصرف الخليجي التجاري 
 تعتبر الشركة األم للمصرف.

 

 عدد األسهم الجنسية 2020ديسمبر  31

النسبة من 
إجمالي عدد 

األسهم المتداولة 
)٪( 

 ٪55.41 494.330.492 البحرين مجموعة جي إف إتش المالية *
 ٪9.91 88.411.540 البحرين المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب

 9.76٪ 87.078.724 اإلمارات شركة االستممار غولديلوكس المحدودة

 

* هذه األسهم تم اإلحتفاظ بها في شركة أصول المصرف الخليجي التجاري نيابة عن مجموعة جي إف إتش المالية، والتي 
 تعتبر الشركة األم للمصرف.

 
إتش المالية عن االنتهاء من االستحواذ على أسهم ، أعلنت مجموعة جي إف 2022، في الخامس من يناير سنةنهاية ال بعد

، وبالتالي زيادة حصتها إلى  ٪12.11سهًما تممل  108.046.105المصرف الخليجي التجاري من خالل إعادة شراء تضم 
81.17٪. 

 
 
 مضاربة ثانوية .22
 

 ديسمبر 31  
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    

 47.222  47.222 مضاربة مانوية

 47.222  47.222 

 
مليون  159( بقيمة 3يحتفظ البنك بمضاربة مانوية )أوراق مالية من الفئة األولى اإلضافية المتوافقة مع إطار مع بازل 

. تم (مليون دينار بحريني 12) مليون دوالر امريكي 31,8بقيمة  عالوة على مليون دينار بحريني( 60) دوالر أمريكي
رفع رأس المال هذا من أجل تلبية الحد األدنى من المتطلبات التنظيمية المتعلقة بإجمالي حقوق الملكية كما هو محدد من قبل 

 القيمة الدفترية هي صافي تكلفة اإلصدار. مصرف البحرين المركزي.
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 . مضاربة مانوية )يتبع(22
 

 -واألحكام: فيما يلي ملخص الشروط 
يتم توزيع األرباح على هذه األوراق المالية على أساس نصف سنوي وفقًا للشروط واألحكام الخاصة بالقيمة االسمية  -

 سنويًا.؛ %10القائمة لألوراق المالية ووفقًا لها بمعدل متوقع قدره 
دفوعة الموحد واألرباح الم المختصرمرحلي يتم احتساب المضاربة المانوية ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي ال -

 لألرباح.؛ كتخصيص لرب المال )حامل أألداة المالية( يتم احتسابها 
 .يتم استممار المضاربة المانوية في مجموعة أصول مضاربة عامة على أساس متداخل غير مقيد -
 د.حدث للتعمر في السدا ال يحق للمستممر المطالبة باألرباح ولن يتم اعتبار ممل هذا الحدث بأنه -
روط الشهادات شكليًا أو جزئيًا على أساس تناسبي وفقًا ل حويالتالشهادات تحويل  سيتم، بقاءفي حالة وقوع حدث غير قابل لل -

 والتي تتطلب التحويل بالقيمة العادلة لحصة البنك في وقت وقوع ممل هذا الحدث الغير قابل للبقاء.
 .من تاريخ اإلصدار  سنوات 5الشهادات وفقًا لخيار استدعاء الوصي بعد قد يتم استرداد   -

 
 تكلفة الموظفين . 23

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
 4.943  4.785 رواتب ومنافع قصيرة األجل
 835  742 مصروفات تأمينات إجتماعية

 31  69 مكافآت نهاية الخدمة
 65  59 مصروفات الموظفين األخرى

 5.655  5.874 

 
 
 

 أخرىتشغيلية  مصروفات  .24
 

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
 743  1.208 أتعاب مهنية

 663  916 مصروفات قنوات التوزيع
 549  635 مصروفات تقنية المعلومات

 -  600 (10إيضاح ) تكلفة اإلجارةصافي 

 216  441 مصروفات مجلس اإلدارة
 549  386 مصروفات إستهالك

 157  258 تكاليف إعالنات وتسويق
 773  192 تكلفة الَمكاتب

 135  134 مصروفات اإلتصاالت
 738  866 مصروفات إدارية أخرى

 5.636  4.523 
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 مخصصات اإلنخفاض في القيمةصافي   .25
 

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    

 2.711  3.585 (9)إيضاح  موجودات التمويل
 762  1.399 (10موجودات اإلجارة )إيضاح 

 401  195 (8)إيضاح  استممارات في صكوك
 (2)  - أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية

 500  - (11)إيضاح رقم  في أوراق ماليةاستممارات 
 (31)  (394) (19)إيضاح رقم  إلتزامات وضمانات مالية

 4.785  4.341 

 
 

 نظام حوافز الموظفين باألسهم . 26
على نظام حوافز الموظفين باألسهم  2015مارس  30وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 

)"النظام"(، والذي يتفق مع الممارسات السليمة للمكافآت لمصرف البحرين المركزي. طبقاً لنظام الحوافز باألسهم، يتم منح 
 كمكافأة نظير أدائهم. المصرفبعض الموظفين المؤهلين أسهم 

 

ئتمان موظفي المصرف الخليجي التجاري )"صندوق أسست المجموعة صندوق ائتمان، تحت إسم صندوق ا، 2018خالل 
  بأسهم المستفيدين وفق النظام.لالحتفاظ  ،االئتمان"(

 
وفقاً للنظام، فإن أسهم المنحة لكل سنة أداء ستستحق مباشرة ولكن سيتم إصدارها على فترة مالث سنوات من تاريخ المنح. 

ر من تاريخ إنتهاء الفترة المؤجلة، وبعد ذلك يسمح للموظفين ببيعها تخضع أسهم المنحة لفترة إحتفاظ إضافية تمتد لستة أشه
مصادرة ب لمصرففي السوق بدون أي شروط. يسمح النظام للجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة اإلدارية التابعة لمجلس إدارة ا

 أو إلغاء األسهم غير الممنوحة، إذا كان ذلك مناسباً، في بعض الحاالت المعينة.
 

سهماً(. خالل  3.636.464: 2020سهماً ) 104.734حتفظ بما مجموعه ي ندوق اإلتمانص ، كان2021ديسمبر  31كما في 
وتخضع لفترة المالث  ،سهماً(  إلى الموظفين وفقاً لشروط النظام  2.827.275: 2020سهماً ) 1.995.000السنة، تم منح 

  سنوات.
 

فيما يتعلق باالستحقاق السنوي لمنح  2021سهماً للموظفين في أكتوبر  1.457.931خالل العام ، قامت المجموعة بتحويل 
لجنة  تهفيما يتعلق بقرار اتخذ 2021سهًما للموظفين في نوفمبر  4.068.799سهًما( و 896.634 : 2020األسهم المؤجلة )

لتسريع شروط االستحقاق لجميع األسهم المؤجلة غير المكتسبة وفقًا لقواعد النظام المرتبطة  التعيينات والمكافآت والحوكمة
من األسهم  ٪100ستحواذ على ما يصل إلى لتقديم عرض لإل .بالنية المؤكدة من مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب

 المصدرة والمدفوعة للمجموعة.
 

 والقرارات التي تم إتخاذها لتطبيق هذه التقديراتالتقديرات المحاسبية الهامة   .27

بعمل تقديرات وإفتراضات تؤمر في مبالغ تم اإلعالن عنها لموجودات ومطلوبات وذلك خالل الفترة المالية  المجموعةتقوم 
تقبلية يُفترض مسالمقبلة. يتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر وبناءاً على الخبرة وعوامل أخرى، كتوقعات ألحداث 

ومع ذلك، فإن عملية وضع التقديرات والفرضيات المطلوبة شملت تحديات إضافية نتيجة  بأنها معقولة في ممل تلك الظروف.
 (.Covid 19للشكوك السائدة الناتجة عن جائحة الكورونا )
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 التقديرات )يتبع(التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات التي تم إتخاذها لتطبيق هذه .  27
 
 األحكام .1

أ( وضع المعايير التي تحدد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على التعرضات الخاضعة لها قد ازدادت بصورة جوهرية منذ 
االحتساب المبدئي، وتحديد منهجية دمج المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، واختيار واعتماد النماذج 

 (. 37وإيضاح ) (1)(ي)5ة المتوقعة مشروحة في إيضاح المستخدمة لقياس الخسائر االئتماني
 

 (Covid 19)أثر جائحة الكورونا 
( 19ورونا )كوفيد الك (. كان لجائحة19كورونا )كوفيد ال تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية 2020 مارس في

 والعالمي، وسالسل التوريد، واألسواق المالية.وتدابير المتخذة الحتواء تفشي الوباء أمراً جوهرياً على االقتصاد المحلي 
 

السوق ذات الصلة عند إعداد هذه البيانات المالية ( وتقلبات 19الكورونا )كوفيد  أخذت المجموعة باالعتبار أمر جائحة
عن تلك  رالموحدة. في حين أن المنهجيات والفرضيات المطبقة لقياس البنود المختلفة في البيانات المالية تظل بدون تغيي

( أدى لتطبيق المزيد من االحكام واالجتهادات، 19الكورونا )كوفيد  ، فإن أمر جائحة2020المطبقة في البيانات المالية لسنة 
 (.19الكورونا )كوفيد  وإدراج تقديرات وفرضيات خاصة بجائحة

 
ة، وتقييم لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعبشكل أساسي، فقد أدى ذلك لتحديث الفرضيات االقتصادية للمجموعة، المستخدمة 

، يستمر تطبيق إطار إدارة المخاطر وإدارة رأس المال الخاص بالمجموعة انخفاض القيمة للموجودات غير المالية األخرى.
 ( على المخاطر ورأس المال الخاصة بالمجموعة. يتم تحديد،19)كوفيد وتواصل المجموعة مراقبة أمر جائحة الكورونا 

وتقييم، وإدارة المخاطر غير المالية الناتجة من قيود الحركة المحلية والعالمية، وعمل الموظفين عن بعد، واألطراف المقابلة، 
 والعمالء والموردين، وحوكمتها من خالل تطبيق إطار إدارة المخاطر للمجموعة في الوقت المناسب. 

 
 محفظة التمويل

، قدمت المجموعة خيار تأجيل أقساط  2020عن مصرف البحرين المركزي خالل وفقاً إلجراءات المساعدة الصادرة 
 2020القروض بدون احتساب أي فوائد للعمالء من األفراد والشركات الصغيرة لفترة مبدئية مدتها ستة أشهر من مارس 

البحرين المركزي  ، قام مصرف2021، ومايو 2020وديسمبر  ،2020)التأجيل األول( . في سبتمبر  2020إلى سبتمبر 
)التأجيل الماني( ، يونيو  2020بإصدار تعميمات رقابية لتمديد إجراءات المساعدة الصادرة منه حتى نهاية شهر ديسمبر 

حتى  2022يناير  1)التأجيل الرابع(  على التوالي . التأجيل الخامس سار من  2021)التأجيل المالث( و ديسمبر  2021
 . 2022يونيو  30
 

    بالتكلفة المطفأة نخفاض القيمة على القروض والسلفياتمخصص ا
عند تحديد المستوى المناسب للخسائر االئتمانية المتوقعة، أخذت المجموعة باالعتبار تطلعات االقتصاد الكلي، والجودة 

خ بيان كما في تارياالئتمانية للعميل، ونوع الضمان المحتفظ به، والتعرض المتعمر، وأمر خيارات تأجيل دفع األقساط 
، وتعريف  (SICR) المركز المالي. منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة، والزيادة الجوهرية في عتبات مخاطر االئتمان

 .2020ديسمبر  31التعمر كلها تظل متسقة مع تلك المستخدمة كما في 
 

وهات والترجيحات المتعلقة بها، لتعكس التوقعات تم تعديل ُمدخالت النموذج، بما في ذلك المعلومات التطلعية، والسيناري
الحالية. مع مالحظة المجموعة الواسعة للسيناريوهات وتوقعات االقتصاد الكلي المحتملة، والشكوك المتعلقة بتحقق العواقب 

ا في لدعم كماالجتماعية واالقتصادية لجائحة الكورونا، فإن هذه السيناريوهات تممل وجهات نظر تطلعية معقولة وقابلة ل
 تاريخ بيان المركز المالي.  

 
ظيمية الجهات التن تالعتبار األداء السابق ومتغيرات االقتصاد الكلي التطلعية كُمدخالت. أصدر المجموعةتم معايرة نماذج 

، ألخذ الظروف االستمنائية لجائحة الكورونا باالعتبار. ويشمل ذلك اعتبار الدعم الحكومي والدرجة العالية إرشاداتالدولية 
للشكوك المحيطة االتجاهات التاريخية طويلة األجل المستخدمة لتحديد المعلومات التطلعية المعقولة والقابلة للدعم، باإلضافة 

 األرصدة إلى مراحل تقدمية.     لتقييم التدهور االئتماني المعني، وترحيل
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 .  التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات التي تم إتخاذها لتطبيق هذه التقديرات )يتبع(27
 
 )يتبع( األحكام .1

 
ستخدام افي تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. لم يتم اعتبار تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات النوعية والكمية 

برنامج تأجيل دفع األقساط كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، أو ترحيالً للمراحل ألغراض احتساب 
الخسائر االئتمانية المتوقعة، نظراً ألن الغرض من هذه البرامج هو إتاحة تخفيف مؤقت للتدفقات النقدية لعمالء المجموعة 

 المتأمرين بجائحة الكورونا.
 

تواصل المجموعة تقييم المقترضين لمؤشرات أخرى لعدم القدرة على السداد، مع األخذ باالعتبار للسبب الكامن وراء أي 
   صعوبة مالية، واحتمالية كونها مؤقتة نتيجة لجائحة الكورونا، أو على المدى الطويل.    

 
 ات ستممارالتصنيف اب. 

( 1 : إذا كان يجب تصنيفه ما استممارخالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة عند شراء أي 
حقوق أدوات في  ستمماراك( 2 بالتكلفة المطفأة، أوأو دين تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أدوات في  استممارك

نية اإلدارة  راستمماالملكية أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يعكس تصنيف كل  الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق
 ((.1))جـ(  5 رقم محاسبية مختلفة بناءاً على تصنيفه )راجع إيضاحلمعالجة  استممارويخضع كل  ،ستممارتجاه هذا اال

 
 .)(2) (ي)5راجع إيضاح رقم )–الملكية  ج. انخفاض قيمة استممارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق

 
 التقديرات .2

 بالتكلفة المطفأة المحتسبة موجودات التمويلاإلنخفاض في قيمة أ( 

  تحديد المدخالت في نموذج قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك تضمين معلومات تطلعية، مشروحة في إيضاح
 (.37وإيضاح ) ( ي)5رقم 

  الرئيسية المستخدمة في تقدير التفقات النقدية القابلة لالسترداد.الفرضيات 

 
 )(3)ج()5إيضاح رقم (راجع  –ب( قياس القيمة العادلة الستممارات أسهم حقوق الملكية  بالقيمة العادلة )المستوى المالث( 

 .36)إيضاح رقم (و
 

   . 13)إيضاح(و ))ك(5، (ح)5إيضاح رقم  (ج( تقييم انخفاض قيمة االستممارات العقارية
 
 .  موجودات تحت اإلدارة28

خاذ والتي تتضمن ات ،تقدم المجموعة خدمات إدارة الشركات وإدارة االستممار والخدمات االستشارية إلى شركاتها االستممارية
في ما كالقرارات نيابة عن تلك المؤسسات. ال يتم إدراج الموجودات المحتفظ بها بهذه الصفة في هذه البيانات المالية الموحدة. 

ديسمبر  31مليون دينار بحريني ) 201.41، كانت لدى المجموعة موجودات تحت اإلدارة بمبلغ بيان المركز الماليتاريخ 
: الشيء( إلدارة هذه 2020مليون دينار بحريني(. خالل السنة لم يحتسب البنك أية رسوم إدارة ) 267.98: 2020

 .رةاإلدارة اليومية للموجودات تحت اإلدا في اإلستعانة بالشركة األمقامت المجموعة ب الموجودات.
 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة  .29

يكون ألحد هذه األطراف الَمقدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة يتم إعتبار األطراف على أنها ذات عالقة عندما 
شركات ، وآخرين مساهمين رئيسيينو الشركة األم نفوذ على سياساته المالية والتشغيلية. تتكون األطراف ذات العالقة من

 .ةالمجموعبواإلدارة التنفيذية  ريعة،الشهيئة الرقابة ، وأعضاء عليها نفوذاً مؤمراً، وأعضاء مجلس اإلدارة المجموعةتمارس 
 تمت المعامالت مع هذه األطراف بشروط تجارية متفق عليها.

 : الشيء(2020كما في نهاية العام الشيء )العادية للبنك في األسهم مجلس اإلدارة نت تفاصيل حصص أعضاء كا
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 الرئيسيينتعويضات أعضاء اإلدارة 
يتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيون من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية الذين لهم صالحية ومسؤولية تخطيط 

 :خالل السنة . فيما يلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئيسيينالمجموعةوتوجيه وتنظيم أنشطة 
 

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    

 236  468 مكافأة ومخصصات أعضاء مجلس اإلدارة
 1.452  767 رواتب ومنافع قصيرة األجل

 

 :كما في نهاية السنةاإلدارة الرئيسيين مجلس أعضاء  أرصدةفيما يلي 
 

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    

 228  234 كتعويض اإلدارة الرئيسيينمجلس ألعضاء األرصدة المستحقة 

 

فيما يلي األرصدة والمعامالت مع أطراف ذوي عالقة )بإستمناء مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين( المبينة في هذه البيانات 
 المالية الموحدة:

 

 شركــات 2021ديسمبر  31
 زميلة
 
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

أعضاء مجلس 
اإلدارة / 

موظفي اإلدارة 
الرئيسيين و 
أعضاء هيئة 
الرقابة 
 الشرعية

 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

الشركه األم/ 
مساهمين 
رئيسيين 
آخرين/ 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فيها
بآالف الدنانير 
 البحرينية

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 
أغراض 
 خاصة(

 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 إلجماليا
 
 
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

      
      الموجودات

 9.288 - 6.061 3.227 - موجودات التمويل
 7.038 4.754 2.284 - - استممارات في أوراق مالية

 25.828 - - - 25.828 استممارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
 60.000 - - - 60.000 استممارات عقارية

 55.620 - - - 55.620 محتفظ بها للبيعموجودات 
 147 30 - - 117 موجودات أخرى

      
      المطلوبات

 1.666 - - 1.666 - غير مالية وأفراد, استممارات في أوراق مالية
 7.182 24 5.952 340 866 حسابات جارية للعمالء

 139.636 292 138.833 102 409 حقوق أصحاب حسابات االستممار
 - - - - - مطلوبات أخرى
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شركــات2020ديسمبر  31
زميلة

بآالف الدنانير 
البحرينية

أعضاء مجلس 
اإلدارة / 

موظفي اإلدارة 
الرئيسيين و 
أعضاء هيئة 

الرقابة 
الشرعية

بآالف الدنانير 
البحرينية

الشركه األم/ 
مساهمين 
رئيسيين 
آخرين/ 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
حصص فيها

بآالف الدنانير 
البحرينية

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
خاصة(

بآالف الدنانير 
البحرينية

اإلجمالي

بآالف الدنانير 
البحرينية

 الموجودات
10.247-3.5766.671- موجودات التمويل

2.28418.53720.821-- استممارات في أوراق مالية
31.963---31.963استممارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

60.000---60.000 استممارات عقارية
----- موجودات محتفظ بها للبيع

825942--117 موجودات أخرى

 المطلوبات
44.543-2.10542.438-غير مالية وأفراد, أوراق ماليةاستممارات في 

135856.7841.2118.215 حسابات جارية للعمالء
41324179.84632780.827حقوق أصحاب حسابات االستممار

1.030-1.030-- مطلوبات أخرى

خالل 2020، دخلت المجموعة في معاملة مقایضة مع الشركة األم، من خالل تحویل موجودات بقیمة 46.4 ملیون دینار بحریني 
مكونة من موجودات التمویالت بقیمة 27.7 ملیون دینار بحریني وصكوك بقیمة 7.5 ملیون دینار بحریني وأستثمارات في أوراق 

مالیة بقیمة 11.2 ملیون دینار بحریني في مقابل حصة تبلغ 86% من شركة  HHللضیافة ش.ش.و، وھي شركة بحرینیة 
تأسست المتالك فندق قید اإلنشاء في مملكة البحرین . لم تنتج من المعاملة اي أرباح أو خسائر للمصرف. تم االعتراف بموجودات 

التمویل بالقیمة العادلة لألصل المستلم في تاریخ التحویل. 

مساهمين شركات زميلة 2020 ديسمبر 31
رئيسيين / 
شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

هافي

المجموع

 معامالت مع األطراف ذوي العالقة
12.10012.100- رسوم اكتتاب على مضاربة مانوية

60.00060.000- مضاربة مانوية
23.60023.600- نقد مستلم من الفئة األولى لرأس المال

24.500-24.500 زميلة ةاستممار في شرك
60.00060.000- شراء عقارات قيد التطوير

46.37646.376- بيع موجودات التمويالت
18.43318.433- تحويل موجودات التمويالت

2.8342.834-ألولى توزيع األرباح على حاملي  إصدار رأس مال الفئة
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 شركــات 2021
 زميلة
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

مجلس أعضاء 
اإلدارة / 

موظفي اإلدارة 
الرئيسيين و 
أعضاء هيئة 
الرقابة 
 الشرعية

بآالف الدنانير 
 البحرينية

م/ الشركه األ
مساهمين 
رئيسيين 

/ شركات آخرين
لدى أعضاء 
مجلس اإلدارة 
 حصص فيها
بآالف الدنانير 
 البحرينية

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 
أغراض 
 خاصة(

 
 

 ربآالف الدناني
 البحرينية

 المجموع
 
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

      
      اإليرادات
      وموجودات موجودات التمويلإيراد من 

 2.372 96 1.143 1.133 - إلجارةا
 263 263 - - - ستممارات في أوراق ماليةمن ا أرباح

حصة الخسارة من الشركات المستممر فيها 
 (1.133) - - - (1.133) بطريقة حقوق الملكية

 - - - - - رسوم وإيرادات أخرى 
      

      المصروفات
      منإيداعات مصروفات التمويل على 

      مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية
 24 - - 24 - وأفراد

 3.817 7 3.797 1 12 العائد إلى أصحاب حسابات االستممار
 767 - - 767 - تكلفة الموظفين

 570 102 - 468 - مصروفات أخرى

 
 

 شركــات 2020
 زميلة
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

أعضاء مجلس 
اإلدارة / 

موظفي اإلدارة 
الرئيسيين و 
أعضاء هيئة 
 الرقابة الشرعية

 
بآالف الدنانير 

 البحرينية

الشركه األم/ 
مساهمين 
رئيسيين 

آخرين/ شركات 
لدى أعضاء 

مجلس اإلدارة 
 حصص فيها

بآالف الدنانير 
 البحرينية

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة(

 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

      
      اإليرادات

 وموجودات إيراد من موجودات التمويل
 1.087 - 987 100 - اإلجارة

 هافي حصة الخسارة من الشركات المستممر
 (320)    (320) بطريقة حقوق الملكية

 2 - 2 - - رسوم وإيرادات أخرى 
      

      المصروفات
      مصروفات التمويل على إيداعات من
      مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية

 2.037 - 1.937 100 - وأفراد
 1.845 9 1.820 2 14 العائد إلى أصحاب حسابات االستممار

 1.452 - - 1.452 - تكلفة الموظفين
 25 25 - - - مصروفات أخرى
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 العائد لكل سهم  .30

بعد  لسنةالقائمة خالل احقوق الملكية السنة على المتوسط المرجح لعدد أسهم  يتم إحتساب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح
 .األخذ في اإلعتبار تأمير األسهم التى تم إصدارها ضمن برنامج خطة حوافز الموظفين

 

 2021 األساسي لكل سهمالعائد 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
 7.986  10.853 الربح العائد للشركة األم للسنة

 2.834  6.000 رأس مال إضافي من الفئة األولىعلى  موزعة ناقًصا: األرباح

    
    همالمخفّض لكل س األساسي والعائد حاملي أسهم الشركة األم إلحتساب العائد إلى الربح 
 5.152  4.853 للسنة

    
 803.874  803.599 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة بعد طرح أسهم الخزينة )باآلالف(

    
 6.409  6.039 العائد األساسي والمخفّض لكل سهم )بالفلس(

    

 
ة كما في تمتلك المجموعة ال   . 2020ديسمبر  31، و 2021ديسمبر  31أي أدوات مخفضَّ
 

 
 هيئة الرقابة الشرعية  .31

ألحكام مع ا المجموعةمن مالمة علماء في الشريعة يقومون بمراجعة مدى إلتزام أعمال  للمصرفتتكون هيئة الرقابة الشرعية 
الشرعية العامة والفتاوى واألحكام الخاصة الصادرة عن الهيئة. تشتمل مراجعة الهيئة على فحص للمستندات واإلجراءات 

 بأحكام الشريعة اإلسالمية. الضمان إلتزام أنشطته جموعةالمالمتبعة من قبل 
 

 .  الزكــاة32

يتحمل المساهمون وأصحاب حسابات االستممار مسؤولية أداء فريضة الزكاة عن األرباح الموزعة بصورة مباشرة. حالياً، ال 
حتساب بإ المجموعةبتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن المساهمين أو أصحاب حسابات االستممار المقيدة. تقوم  المجموعةتقوم 

نسبة الزكاة الواجب على المساهمين إخراُجها بالطريقة التي تُِقرها هيئة الرقابة الشرعية بالمجموعة، وتقوم المجموعة بإشعار 
ألف  438قامت هيئة الرقابة الشرعية بإحتساب قيمة الزكاة المستحقة حيث بلغت  المساهمين بهذا الشأن سنوياً. خالل السنة،

الواجب إخراجها من  2021ديسمبر  31ألف دينار بحريني( من ضمنها الزكاة المستحقة بتاريخ  246: 2020دينار بحريني )
: 2020ألف دينار بحريني ) 395تبلغ  قبل المجموعة على الرصيد المتراكم لإلحتياطي القانوني واألرباح المستبقاة والتي

: 2020فلس لكل سهم ) 0.048آالف دينار بحريني أو  43ألف دينار بحريني(. أما الرصيد المتبقي من الزكاة والبالغ  229
ستدفع المجموعة زكاة فلس لكل سهم( فهو مستحق ويجب إخراجه من قبل المساهمين.  0.018آالف دينار بحريني أو  16

على  2021ديسمبر  31ألف دينار بحريني( على أسهم الخزينة المملوكة كما في  2: 2020آالف دينار بحريني ) 4قدرها 
)فلس للسهم 0.018: 2020فلس للسهم ) 0.048أساس 
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 القطاعبيان   .33

صروفات، م تكبدالقطاعات التشغيلية هي عبارة عن عناصر من المجموعة تقوم بأنشطة وأعمال قد تنتج عنها تحصيل إيرادات و
بمراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة بهدف إتخاذ  (مجلس اإلدارةصانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة )ويقوم 

القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد لهذه القطاعات وتقييم أداءها بناءاً على معلومات مالية متوافرة منفصلة لها. تنقسم 
ى قطاع تجاري وقطاع جغرافي. تم تقسيم المجموعة بناءاً على أهداف إدارية إلى قطاعين تجاريين القطاعات التشغيلية إل

 هامين:
 

 للشركات واألفراد  أعمال مصرفية تجارية
تشتمل أعمال هذا القطاع بصفة أساسية على تقديم خدمات الزبائن كقبول ودائع مضاربة، وخدمات حسابات التوفير والحسابات 
الجارية، وخدمات تحويل األموال، وخدمات دفع الفواتير. كما يقدم هذا القطاع خدمات تمويلية )في صيغة مرابحة السلع، 

إلجارة( لعمالئه من الشركات واألفراد ذوي المالءة العالية وكذلك منتجات تمويل والمشاركة، واإلستصناع، وا ،والمرابحة
خدمات سوق المال والخزينة في صيغة مرابحات سلع قصيرة األجل للبنوك والمؤسسات يتضمن هذا القطاع المستهلكين. كما 

 موال المجموعة.في صكوك، كما تستخدم هذه الخدمات إلدارة أ اتاستممارالمالية والشركات، وكذلك 
 

 استممارات
دير ، والمدير الرئيسي، ومستمماروالقيام بدور الُمرتِب لال اتاستممارتشتمل أعمال هذا القطاع بصفة أساسية على إبتكار 

منتجات  المجموعة ديرتوإدارة أموال(. كما  ،للصندوق )يشمل هيكلة الصفقات، وجمع األموال من خالل عمليات طرح خاصة
المقيدة. كما تشتمل أعمال هذا القطاع على القيام  ستممارمقيدة وإدارة أموال يتم جمعها من خالل حسابات اال استمماركحسابات 

في  أو ،بإنشائها وإدارتها المجموعة تإستراتيجية على هيئة مساهمات في حقوق الملكية )إما في صناديق قام اتاستممارب
 صناديق أُنشأت من قبل مؤسسات أخرى(.

 
يتم قياس أداء كل قطاع بناءاً على نتائج كل قسم كما هو مذكور في التقارير اإلدارية الداخلية والتي يتم مراجعتها من قبل 
مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي. يتم إستخدام نتائج القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة بأن هذه المعلومات لها أهمية كبيرة 

 بعض القطاعات التي لها صلة بالشركات األخرى التي تزاول أنشطتها في هذه القطاعات.وتساعد على تقييم نتائج 
 

ببيان اإليرادات والمصروفات المنسوبة بصفة مباشرة إلى المعامالت الناتجة من كل قطاع كإيرادات  المجموعةتقوم 
ات العامة كمصروفات غير موزعة. تم ومصروفات القطاع على التوالي. يتم التعامل مع المصروفات غير المباشرة والنفق

 تصميم التقارير اإلدارية الداخلية لتعكس اإليرادات والمصروفات الفعلية لكل قطاع مقارنة بميزانيتها التقديرية.
 

تمتلك أي فروع أو أقسام خارج المملكة. لقد تم بيان التمركز  وال ،تزاول المجموعة أنشطتها بشكل رئيسي في مملكة البحرين
 )ب( من البيانات المالية الموحدة. 35غرافي للموجودات والمطلوبات في اإليضاح رقم الج
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 القطاع )يتبع( بيان  .33
 

بين القطاعات  ،إن وجدت ،تُعتبر هذه القطاعات األساس الذي تستخدمه المجموعة في إعداد بيان القطاعات. تتم أي معامالت
 بشروط تجارية عادلة.

 

 اتاستثمار 2021ديسمبر  31
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

خدمات مصرفية 
للشركات  تجارية

 واألفراد
بآالف الدنانير 
 البحرينية
 

 غـير موزعــــة
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 124.115 - 124.113 2 نقد وأرصدة لدى البنوك
 26.391 - 25.796 595 ماليةلدى مؤسسات إيداعات 

 323.846 - 323.846 -   استممارات في صكوك
 324.373 - 324.373 - موجودات التمويل
 152.394 - 152.394 - موجودات اإلجارة

 30.884 - - 30.884 استممارات في أوراق مالية
 63.103 - - 63.103 جودات محتفظ بها للبيعمو

 80.919 - - 80.919 استممارات عقارية
 25.268 - - 25.268 استممارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

 13.192 7.694 5.257 241 موجودات أخرى
 1.699 1.699 - - معداتعقارات و

 1.166.184 9.393 955.779 201.012 إجمالي موجودات القطاع
     
     

 130.199 - 130.199 - إيداعات من مؤسسات مالية
 183.217 - 183.217 - مؤسسات غير مالية وأفرادإيداعات من 

 71.617 - 71.617 - تمويل آجل من مؤسسات مالية
 52.936 - 52.342 594 حسابات جارية للعمالء

 25.629 3.925 6.470 15.234 مطلوبات أخرى

 463.598 3.925 443.845 15.828 إجمالي مطلوبات القطاع
     
     

 545.195 - 545.195 - االستثمارحقوق أصحاب حسابات 
     
     

 1.516 - - 1.516 إجمالي حسابات االستثمار المقيدة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 65                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 بيان القطاع )يتبع(  .33
 

2021 
 

 اتاستثمار
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

خدمات مصرفية 
تجارية للشركات 

 واألفراد
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 غـير موزعــــة
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

     
     وموجودات موجودات التمويلإيراد من 

 29.908 - 29.908 - اإلجارة
 166 - 162 4 لدى مؤسسات مالية إيداعاتإيراد من 

 20.087 - 20.087 - إيراد من الصكوك
 580 - - 580 في أوراق ماليةاستممارات إيراد من 

استممارات محتسبة الحصة من الخسارة في 
   بطريقة حقوق الملكية

(1.133) - 
- 

(1.133) 

 2.879 - 2.844 35 رسوم وإيرادات أخرى

     إجمالي اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب
 52.487 - 53.001 (514) ستثمارحسابات اال

     يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات االستممار
 (25.939) - (25.939) -  كُمضارب المصرفقبل حصة 

 13.984 - 13.984 - كمضارب المصرفحصة 

 (11.955) - (11.955) - العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار

     
     من مؤسسات إيداعاتيُطرح: مصروفات على 

 (12.371) - (12.371) - مالية، ومؤسسات غير مالية وأفراد
 (1.272) - (1.272) - من مؤسسات مالية اآلجلتمويل المصروفات 

 26.889 - 27.403 (514) إجمالي إيرادات القطاع

     
 5.655 2.827 2.262 566 تكلفة الموظفين

 5.636 4.287 1.181 177 مصروفات تشغيلية أخرى

 11.291 7.105 3.443 743 إجمالي مصروفات القطاع

     
     مخصصات اإلنخفاض فينتائج القطاع قبل 

 15.598 (7.105) 23.960 (1.257) القيمة

 (4.785) - (4.590) (195) صافي مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 10.813 (7.105) 19.370 (1.452) نتائج القطاع

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 66                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 بيان القطاع )يتبع(  .33
 

خدمات مصرفية  2020ديسمبر  31
 استممارية

 
بآالف الدنانير 

 البحرينية

خدمات مصرفية 
تجارية للشركات 

 واألفراد
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 غـير موزعــــة
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 83.017 - 83.015 2 نقد وأرصدة لدى البنوك
 17.720 - 16.818 902 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 261.132 - 261.132 - استممارات في صكوك
 307.717 - 307.717 - موجودات التمويل
 139.754 - 139.754 - موجودات اإلجارة

 55.892 - - 55.892 استممارات في أوراق مالية
 83.303 - - 83.303 استممارات عقارية

 - - - - جودات محتفظ بها للبيعمو
 31.963 - - 31.963 استممارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

 27.646 6.683 4.894 16.069 موجودات أخرى
 7.450 7.450 - - معداتعقارات و

 1.015.594 14.133 813.330 188.131 إجمالي موجودات القطاع
     
     

 79.545 - 79.545 - إيداعات من مؤسسات مالية
 214.243 - 214.243 - إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

 75.477 - 75.477 - من مؤسسات ماليةتمويل آجل 
 55.676 - 54.774 902 حسابات جارية للعمالء

 13.269 3.314 8.364 1.591 مطلوبات أخرى

 438.210 3.314 432.403 2.493 إجمالي مطلوبات القطاع
     
     

 425.349 - 425.349 - حقوق أصحاب حسابات االستممار
     
     

 10.681 - - 10.681 االستممار المقيدةإجمالي حسابات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 67                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 بيان القطاع )يتبع(  .33
 

خدمات مصرفية  2020
 استممارية

 
بآالف الدنانير 

 البحرينية

خدمات مصرفية 
تجارية للشركات 

 واألفراد
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 غـير موزعــــة
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 

الدنانير بآالف 
 البحرينية

     
     وموجودات موجودات التمويلإيراد من 

 29.921 - 30.096 (175) اإلجارة
 551 - 523 28 إيراد من إيداعات لدى مؤسسات مالية

 15.242 - 15.242 - إيراد من الصكوك
 366 - - 366 في أوراق ماليةإيراد من استممارات 

     استممارات محتسبة الحصة من الخسارة في 
 (320) - - (320)   بطريقة حقوق الملكية

 2.437 - 2.425 12 رسوم وإيرادات أخرى

     إجمالي اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب
 48.197 - 48.286 (89) حسابات االستممار

     يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات االستممار
 (21.575) - (21.575) -  كُمضارب المصرفقبل حصة 

 9.289 - 9.289 - كمضارب المصرفحصة 

 (12.286) - (12.286) - العائد إلى أصحاب حسابات االستممار

     
     يُطرح: مصروفات على إيداعات من مؤسسات

 (12.472) - (12.472) - مالية، ومؤسسات غير مالية وأفراد
 (796) - (796) - من مؤسسات مالية التمويل اآلجلمصروفات 

 22.643 - 22.732 (89) إجمالي إيرادات القطاع

     
 5.874 2.937 2.350 587 تكلفة الموظفين

 4.523 3.605 825 93 مصروفات تشغيلية أخرى

 10.397 6.542 3.175 680 إجمالي مصروفات القطاع

     
     نتائج القطاع قبل مخصصات اإلنخفاض في

 12.246 (6.542) 19.557 (769) القيمة

 (4.341) - (3.841) (500) صافي مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 7.905 (6.542) 15.716 (1.269) نتائج القطاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 68                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 مواعيد االستحقاق  .34

، والموجودات المشتراة لغرض موجودات التمويللدى ومن مؤسسات مالية، واإليداعات تم عرض مواعيد إستحقاق كل من 
التأجير )بما في ذلك أقساط إيجارات مستحقة(، وحقوق أصحاب حسابات االستممار بإستخدام التدفقات النقدية التعاقدية. أما 
بالنسبة لألرصدة األخرى، فقد تم عرض مواعيد إستحقاقها بناءاً على التدفقات النقدية المتوقعة أو مواعيد سداد الموجودات 

 والمطلوبات ذات العالقة.
 

 3لغاية  2021يسمبر د 31
 شهور

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 إلى 3
 شهور 6

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 شهور 6
 إلى سنة
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 إلى 1
 سنوات 3

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 أكثر من
 سنوات 3

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 اإلجمالي
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

       الموجودات
 124.115 - 519 3.638 2.553 117.405 نقد وأرصدة لدى البنوك

 26.391 - - - - 26.391 لدى مؤسسات ماليةإيداعات 
 323.846 - - 56.355 - 267.491 استممارات في الصكوك

 324.373 67.420 113.931 26.198 13.200 103.624 موجودات التمويل
 152.394 84.888 39.708 9.966 5.027 12.805 موجودات اإلجارة

 30.884 8.654 6.699 15.531 - - استممارات في أوراق مالية
 63.103 - - - - 63.103 جودات محتفظ بها للبيعمو

 80.919 80.919 - - - - استممارات عقارية
استممارات محتسبة بطريقة حقوق 

 25.268 25.268 - - - - الملكية
 13.192 - 11.848 19 319 1.006 موجودات أخرى
 1.699 1.699 - - - - عقارات ومعدات

 1.166.184 268.848 172.705 111.707 21.099 591.825 إجمالي الموجودات

 
 

       المطلوبات
 130.199 - - 6.554 67.514 56.131 من مؤسسات مالية إيداعات
 183.217 4.361 15.573 46.400 48.659 68.224 من مؤسسات غير مالية وأفراد إيداعات

 71.617 - - 26.479 - 45.138 تمويل آجل من مؤسسات مالية
 52.936 19.521 6.393 5.595 5.152 16.275 حسابات جارية للعمالء

 26.557 - 7.924 1.348 1.404 15.881 مطلوبات أخرى

 464.526 23.882 29.890 86.376 122.729 201.649 إجمالي المطلوبات

 545.195 90.151 88.820 142.145 101.525 122.554 أصحاب حسابات االستثمارحقوق 
       

 1.516 - 1.516 - - - حسابات االستثمار المقيدة
       

 51.024 6.079 37.145 6.510 1.247 43 إلتزامات و ضمانات مالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 مواعيد االستحقاق )يتبع( .34
 

 3لغاية  2020ديسمبر  31
 شهور

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 إلى 3
 شهور 6

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 شهور 6
 إلى سنة
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 إلى 1
 سنوات 3

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 أكمر من
 سنوات 3

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 اإلجمالي
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

       الموجودات
 83.017 - 1.986 3.918 1.875 75.238 البنوكنقد وأرصدة لدى 

 17.720 - - - - 17.720 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 261.132 - - - 11.416 249.716 استممارات في الصكوك

 307.717 84.875 123.057 37.549 18.839 43.397 موجودات التمويل
 139.754 90.423 32.884 7.457 3.724 5.266 موجودات اإلجارة

 55.892 17.721 15.549 22.622 - - استممارات في أوراق مالية
 - - - - - - جودات محتفظ بها للبيعمو

 83.303 83.303 - - - - استممارات عقارية
استممارات محتسبة بطريقة حقوق 

 31.963 29.059 - 1.981 923 - الملكية
 27.646 - 26.426 61 206 953 موجودات أخرى

 7.450 7.450 - - - - ومعداتعقارات 

 1.015.594 312.831 199.902 73.588 36.983 392.290 إجمالي الموجودات

 
 

       المطلوبات
 79.545 - 3.614 8.077 34.948 32.906 إيداعات من مؤسسات مالية

 214.243 4.663 14.369 45.795 62.708 86.708 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
 75.477 - - - 7.562 67.915 آجل من مؤسسات مالية تمويل

 55.676 20.532 6.724 5.884 5.419 17.117 حسابات جارية للعمالء
 13.269 - 5.111 1.589 1.651 4.918 مطلوبات أخرى

 438.210 25.195 29.818 61.345 112.288 209.564 إجمالي المطلوبات

 425.349 75.227 73.093 107.892 73.308 95.829 حقوق أصحاب حسابات االستممار
       

 10.681 - 10.681 - - - حسابات االستممار المقيدة
       

 41.569 6.923 17.459 5.495 4.796 6.896 إلتزامات و ضمانات مالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحسابات االستثمار المقيدة .35
 
 القطاع الصناعي )أ(
 

بنوك  2021ديسمبر  31
ومؤسسات 

 مالية
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 عقارات
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أخرى
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

     الموجودات
 124.115 - - 124.115 نقد وأرصدة لدى البنوك

 26.391 - - 26.391 لدى مؤسسات مالية إيداعات
 323.846 321.584 2.262 - استممارات في الصكوك

 324.373 247.498 72.292 4.583 موجودات التمويل
 152.394 24.192 128.202 - موجودات اإلجارة

 30.884 4.755 10.598 15.531 استممارات في أوراق مالية
 63.103 - 63.103 - جودات محتفظ بها للبيعمو

 80.919 - 80.919 - استممارات عقارية
 25.268 - 25.268 - محتسبة بطريقة حقوق الملكيةاستممارات 

 13.192 7.417 5.018 757 موجودات أخرى
 1.699 1.699 - - معداتعقارات و

 1.166.184 607.145 387.662 171.377 إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات

 130.199 - - 130.199 إيداعات من مؤسسات مالية
 183.217 180.217 298 2.702 مالية وأفرادإيداعات من مؤسسات غير 

 71.617 - - 71.617 تمويل آجل من مؤسسات مالية
 52.936 46.232 6.411 293 حسابات جارية للعمالء

 26.557 26.161 396 - مطلوبات أخرى

 464.526 252.610 7.105 204.811 إجمالي المطلوبات

     
 545.195 406.006 22.797 116.392 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

     
 1.516 - 1.516 - حسابات االستثمار المقيدة

     
 51.024 32.696 18.328 - إلتزامات وضمانات مالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستممار وحسابات االستممار المقيدة )يتبع(35
 

 القطاع الصناعي )يتبع( )أ(.
 

بنوك  2020ديسمبر  31
ومؤسسات 

 مالية
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 عقارات
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أخرى
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

     الموجودات
 83.017 - - 83.017 نقد وأرصدة لدى البنوك

 17.720 - - 17.720 مؤسسات ماليةإيداعات لدى 
 261.132 238.818 21.177 1.137 استممارات في الصكوك

 307.717 213.765 89.532 4.420 موجودات التمويل
 139.754 12.421 127.333 - )شاملة أقساط إيجارات موجودات اإلجارة

 55.892 4.155 28.952 22.785 استممارات في أوراق مالية
 - - - - محتفظ بها للبيعجودات مو

 83.303 - 83.303 - استممارات عقارية
 31.963 - 31.963 - استممارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

 27.646 9.264 16.982 1.400 موجودات أخرى
 7.450 711 6.739 - معداتعقارات و

 1.015.594 479.134 405.981 130.479 إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات

 79.545 - - 79.545 إيداعات من مؤسسات مالية
 214.243 170.236 42.798 1.209 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

 75.477 - - 75.477 تمويل آجل من مؤسسات مالية
 55.676 46.304 8.524 848 حسابات جارية للعمالء

 13.269 12.871 398 - مطلوبات أخرى

 438.210 229.411 51.720 157.079 المطلوباتإجمالي 

     
 425.349 345.835 59.171 20.343 حقوق أصحاب حسابات االستممار

     
 10.681 993 9.688 - حسابات االستممار المقيدة

     
 41.569 26.554 15.015 - إلتزامات وضمانات مالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستممار وحسابات االستممار المقيدة )يتبع(. تمركز الموجودات 35
 

 التمركز الجغرافي )ب(
 

دول مجلس  2021ديسمبر  31
 التعاون

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أوروبا
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 أمريكا
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 آسيا
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 أستراليا
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

       الموجودات
 124.115 - 15 10.456 2.303 111.341 نقد وأرصدة لدى البنوك

 26.391 - - - - 26.391 لدى مؤسسات مالية إيداعات
 323.846 - - - - 323.846 استممارات في الصكوك

 324.373 - - - 6.009 318.364 موجودات التمويل
 152.394 - - - - 152.394 موجودات اإلجارة

 30.884 4.754 - - 15.531 10.599 استممارات في أوراق مالية
 63.103 - 23.874 - - 39.229 جودات محتفظ بها للبيعمو

 80.919 - - - - 80.919 استممارات عقارية
استممارات محتسبة بطريقة حقوق 

 25.268 - - - - 25.268 الملكية
 13.192 1 13 - 15 13.163 موجودات أخرى

 1.699 - - - - 1.699 معداتعقارات و

 1.166.184 4.755 23.902 10.456 23.858 1.103.213 إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات

 130.199 - - - - 130.199 إيداعات من مؤسسات مالية
       مالية إيداعات من مؤسسات غير

 183.217 - 85 - - 183.132 وأفراد
 71.617 - - - 26.623 44.994 تمويل آجل من مؤسسات مالية

 52.936 - 995 - 566 51.375 حسابات جارية للعمالء
 26.557 - - - - 26.557 مطلوبات أخرى

 464.526 - 1.080 - 27.189 436.257 إجمالي المطلوبات

       
 545.195 - 8.259 1 42 536.893 حسابات االستثمارحقوق أصحاب 

       
 1.516 - - - - 1.516 حسابات االستثمار المقيدة

       
 51.024 - - - - 51.024 إلتزامات وضمانات مالية

 
 

بناءاً على موقع الطرف اآلخر، حيث توجد عالقة وميقة لهذا الموقع  موجودات التمويليتم قياس التمركز حسب الموقع ل
 بالضمان المتوفر لهذا التعرض.
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 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستممار وحسابات االستممار المقيدة )يتبع(35
 

 )ب(. التمركز الجغرافي )يتبع(
 

دول مجلس  2020ديسمبر  31
 التعاون

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أوروبا
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 أمريكا
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 آسيا
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 أستراليا
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

       الموجودات
 83.017 - 9 5.442 2.693 74.873 نقد وأرصدة لدى البنوك

 17.720 - - - - 17.720 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 261.132 - - - - 261.132 استممارات في الصكوك

 307.717 - 2.111 - - 305.606 موجودات التمويل
 139.754 - 128 - - 139.626 موجودات مشتراة لغرض

 55.892 4.154 14.383 - 15.080 22.275 استممارات في أوراق مالية
 - - - - - - جودات محتفظ بها للبيعمو

 83.303 - - - - 83.303 استممارات عقارية
استممارات محتسبة بطريقة حقوق 

 31.963 - - - - 31.963 الملكية
 27.646 1 808 - 131 26.706 موجودات أخرى

 7.450 - - - - 7.450 معداتعقارات و

 1.015.594 4.155 17.439 5.442 17.904 970.654 إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات

 79.545 - - - - 79.545 إيداعات من مؤسسات مالية
       إيداعات من مؤسسات غير مالية

 214.243 - 75 - 10 214.158 وأفراد
 75.477 - - - 26.532 48.945 تمويل آجل من مؤسسات مالية

 55.676 - 471 - 260 54.945 حسابات جارية للعمالء
 13.269 - - - - 13.269 مطلوبات أخرى

 438.210 - 546 - 26.802 410.862 إجمالي المطلوبات

       
 425.349 - 7.393 - 42 417.914 حقوق أصحاب حسابات االستممار

       
 10.681 993 - - - 9.688 حسابات االستممار المقيدة

       
 41.569 - - - - 41.569 إلتزامات وضمانات مالية
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 القيمة العادلة .36

 القيمة العادلة لألدوات المالية أ(

 .طرفين ملّمين بالمعاملة وبشروط تجارية عادلةبين  القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام،

ألف دينار  261.539: 2020ألف دينار بحريني ) 324.448والتي تظهر بالتكلفة المطفأة  سعرةالقيَم العادلة للصكوك المُ 
 ألف دينار بحريني(. 275.366: 2020) 2021ديسمبر  31ألف دينار بحريني في  333.124بحريني( بلغت 

 
ومستحقات اإليجار، يكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قيم السوق الحالية  موجودات التمويلفي حالة 

قدماً ممخاطر المبالغ المدفوعة على ذلك وبعد األخذ بعين اإلعتبار التعديالت المتعلقة بوبناءاً  ،للتسهيالت المشابهة
القيمة  فإنبالقيمة العادلة لهذه الموجودات.  يتوقع أال تتغير القيمة الحالية جوهرياً مقارنة ،انخفاض القيمة ومخصصات

رة نظراً لطبيعتها قصي ،التختلف إختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية للمجموعةالعادلة المقّدرة لألدوات المالية األخرى 
 األجل.

 
 لقيمة العادلةتراتبية ا ب(

لى طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلفة ع حسبيحلل الجدول التالي أدوات االستممار التي تظهر بالقيمة العادلة، 
 النحو التالي:

  ُة )غير المعّدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متطابقة.درجالمستوى األول: األسعار الم 

  تعلى الموجودا القابلة للرصدالمشمولة في المستوى األول و الُمدرجةالمستوى الماني: ُمدخالت أخرى غير األسعار 
 أو المطلوبات، سواءاً بطريقة مباشرة )كاألسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مستمدة من األسعار(.

  ير )ُمدخالت غالقابلة للرصد المستوى المالث: ُمدخالت لموجودات أو مطلوبات تكون غير مبنية على بيانات السوق
 (قابلة للرصد

 

المستوى  2021ديسمبر  31
 األول
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

المستوى 
 الثاني
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

المستوى 
 الثالث
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

 اإلجمالي
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

     
     بالقيمة العادلة من خالل تظهر ُمهيكلة  أوراق مالية - 

 15.531 - 15.531 - بيان الدخل
     بالقيمة العادلة منأدوات حقوق ملكية غير مسعرة تظهر  -

 15.353 15.353 - - حقوق الملكيةخالل 

 - 15.531 15.353 30.844 
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 . القيمة العادلة )يتبع(36
 

 )يتبع( تراتبية القيمة العادلة ب(
 

المستوى  2020ديسمبر  31
 األول

بآالف الدنانير 
 البحرينية

المستوى 
 الماني

بآالف الدنانير 
 البحرينية

المستوى 
 المالث

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 اإلجمالي
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

     
     ُمهيكلة تظهر بالقيمة العادلة من خالل  أوراق مالية - 

 15.080 - 15.080 - بيان الدخل
     أدوات حقوق ملكية غير مسعرة تظهر بالقيمة العادلة من -

 40.812 40.812 - - خالل حقوق الملكية

 - 15.080 40.812 55.892 

 

 :المستوى المالث ُمدخالت يعرض الجدول التالي تسوية التغيرات في قيمة االستممارات التي تم قياسها بإستخدام
 

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    
 11.174  40.812 يناير 1في 

 32.815  - (33بسبب معيار المحاسبة المالي رقم ) إعادة التصنيف

 (556)  - خسارة القيمة العادلة في بيان الدخل 
 348  (161) صرف العمالت األجنبيةالحركة في احتياطي 

 8.205  10.084 مشتريات
 (11.174)  (884) تسويات

 -  (34.498) التحويل إلى األصول المحتفظ بها للبيع
    

 40.812  15.353 ديسمبر 31في 

 

اسها بإستخدام التي تم قي األمر المحتمل الستخدام فرضيات بديلة معقولة محتملة لتقييم االستمماراتيعرض الجدول التالي 
 .  ُمدخالت المستوى المالث

 
 2021ديسمبر  31    

 الزيادة/
 )النقص( في التقييم

الحركة الممكنة 
)في  -والمعقولة +/

 المتوسط(المدخل 

القيمة العادلة 
 31كما في 
 2021ديسمبر 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 تقنية التقييم المستخدمة المدخالت الرئيسية غير القابلة للرصد

(4) / 4  +/- 5٪ 2.817 
قيمة المؤسسة لألرباح قبل الفوائد 
 منهجية مضاعفات السوق والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 منهجية مضاعفات السوق السعر إلى القيمة الدفترية 3.959 5٪ -/+ 228 / (228)

 منهجية مضاعفات السوق السعر إلى إجمالي األصول 1.142 5٪ -/+  / (32)32

 التدفقات النقدية المخصومة تكلفة حقوق الملكية ومعدل النمو النهائي 778 5٪ -/+  / (27)27

  8.696   
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 . القيمة العادلة )يتبع(36
 

 )يتبع( تراتبية القيمة العادلة ب(
 

 
 2020ديسمبر  31    

 الزيادة/
 )النقص( في التقييم

الحركة الممكنة 
)في  -والمعقولة +/

 المدخل المتوسط(

القيمة العادلة كما 
ديسمبر  31في 

2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 تقنية التقييم المستخدمة المدخالت الرئيسية غير القابلة للرصد

103(103) /  +/- 5٪ 2.817 
قيمة المؤسسة لألرباح قبل الفوائد 
 منهجية مضاعفات السوق والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 منهجية مضاعفات السوق السعر إلى القيمة الدفترية 11.664 5٪ -/+  / (702)702

 منهجية مضاعفات السوق السعر إلى إجمالي األصول 1.142 5٪ -/+  / (32)32

 التدفقات النقدية المخصومة تكلفة حقوق الملكية ومعدل النمو النهائي 792 5٪ -/+  / (27)27

  16.415   

 

 إدارة المخاطر .37

 مقدمة ونظرة عامة
 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة إستخدامها ألدوات مالية:

 مخاطر اإلئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرضات المجموعة لكل المخاطر المشار إليها أعاله، وأهدافها، والسياسات واإلجراءات 
 وكيفية إدارة رأس المال. ،لقياس وإدارة المخاطر المصرفالتي يتخذها 

 
 إطار إدارة المخاطر

واإلشراف على تنفيذه. قام مجلس اإلدارة للمجموعة إطار إدارة المخاطر  إن مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن تأسيس
متابعة أيضاً وبصفة مستمرة ب انتقوم هذه اللج لجان مختلفة تتولى مسئولية إدارة المخاطر العامة المتعلقة بالمجموعة. بإنشاء 

كون لس، إن وجدت. تتوتقوم برفع تقارير عن أي حاالت إنحراف للمج ،التنفيذ المنتظم للسياسات التي أقرها مجلس اإلدارة
المجموعة. تتكون اللجان مما يلي: لجنة اإلدارة )المخاطر في األخرى األقسام المعنية الشركات ون من رؤساء اهذه اللج

 ، ولجنة األصول والخصوم )مخاطر السوق)مخاطر االئتمان واالستممار( التشغيلية(، واللجنة التنفيذية لالئتمان واالستممار
إدارة مستقل إلدارة المخاطر، مسئوليتها العامة تشمل تحديد، وقياس، إلضافة لهذه اللجان، أنشأ مجلس اإلدارة ورأس المال(. با

والسيطرة على المخاطر، والتوصية بالسياسات واإلجراءات التصحيحية المناسبة. يرفع قسم إدارة المخاطر تقاريره مباشرة 
 س اإلدارة.إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجل

، المجموعةبهدف معرفة وتحليل المخاطر التي تواجه  المجموعةلها تتعرض لقد تم وضع سياسات إلدارة المخاطر التي 
ولوضع حدود وضوابط مالئمة لهذه المخاطر، وكذلك لمراقبة المخاطر ومدى اإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة 
سياسات إدارة المخاطر واألنظمة المتعلقة بها بصورة دورية لتعكس التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة. 

ة تّبعها إلى إيجاد بيئة ملتزمة وبناءتة ومن خالل المعايير واإلجراءات اإلدارية التي التدريبي امن خالل برامجه المجموعةتهدف 
 حيث يُِلم جميع الموظفين فيها باألدوار المنوطة بهم واإللتزامات الواجبة عليهم.

ات إدارة المخاطر، بمراقبة مدى اإللتزام بسياسات وإجراء المجموعة التابعة لمجلس إدارةالمخاطر إدارة وتقوم لجنة التدقيق 
. يقوم قسم التدقيق الداخلي مجموعةالكما تقوم بمراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر ومالءمته للمخاطر التي تواجه 

بمساعدة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر على القيام بهذه المسؤوليات. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمراجعة دورية ومتى  جموعةالمب
 تطلب األمر إلجراءات وأساليب إدارة المخاطر ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر.
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 . إدارة المخاطر )يتبع(37

 مخاطر اإلئتمان
إذا فشل العميل أو الطرف اآلخر ألدوات مالية  جموعةالمتعرض لها تمخاطر اإلئتمان هي مخاطر الخسائر المالية التي قد 
ومن  ،موجودات التمويللدى مؤسسات مالية، ومن إليداعات  جموعةالمبالوفاء بإلتزاماته التعاقدية، وتنشأ أساساً من تعرضات 

رات مستحقة(، ومن استممارات في صكوك، ومن ذمم مدينة أخرى. ولغرض إعداد تقارير )شاملة أقساط إيجاموجودات اإلجارة
باألخذ في اإلعتبار ودمج كل عناصر مخاطر اإلئتمان )كمخاطر التعرضات الفردية والجماعية،  المجموعةتقوم إدارة المخاطر، 

 ، إلخ(. ومخاطر التمركز الجغرافي والقطاع الصناعي، وتعرضات األطراف ذات العالقة

الشكوك المحيطة بجائحة كورونا والتقلبات االقتصادية الناتجة أمرت على العمليات التمويلية للمجموعة كما يتوقع ان تؤمر على 
أغلب العمالء والقطاعات إلى حد ما. على الرغم من صعوبة تقدير درجة التأمير التي يواجهها كل قطاع في هذه المرحلة، إال 

( على جميع نواحي االقتصاد، إلى حد ما. ومع ذلك، فإن القطاعات 19 –تؤمر أزمة جائحة الكورونا )كوفيد  أنه من المتوقع أن
الرئيسية األكمر تأمراً هي الضيافة، والسياحة، والترفيه، وشركات الطيران/النقل، والتجار. باإلضافة لذلك، من المتوقع أن تتأمر 

 ممل المقاوالت، والعقارات، وتجارة الجملة. بعض القطاعات األخرى بصورة غير مباشرة، 

ً بتعليمات  تم تأجيل دفعات التمويالت للعمالء، بما في ذلك القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التزاما
مصرف البحرين المركزي. قد تؤدي هذه اإلجراءات إلى انخفاض صرف التسهيالت التمويلية، مما يؤدي لخفض صافي دخل 

  التمويل وانخفاض اإليرادات األخرى.

، أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاً تنظيمياً آخر لتمديد اإلجراءات التنظيمية االمتيازية، أي تأجيل  2020في سبتمبر 
هذه، . ومع ذلك ، سيتم فرض فوائد على العمالء خالل فترة تمديد تأجيل الدفع 2020دفع أقساط العمالء حتى نهاية ديسمبر 

وبالتالي ال تتوقع المجموعة خسارة تعديل جوهرية نتيجة للتمديد. من المتوقع أن يؤدي تأجيل دفع األقساط هذا إلى تأخير 
التدفقات النقدية التعاقدية المتوقعة للمجموعة لفترة أربعة أشهر. ومع ذلك، ستتخذ اإلدارة الخطوات المناسبة للتخفيف من أمرها 

 على وضع السيولة.
 

 (.27امت المجموعة بتحديث مدخالتها وفرضياتها الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )راجع إيضاح رقم ق
 

تدير المجموعة مخاطر االئتمان من خالل وحدات العمل المختلفة، وقسم منفصل إلدارة المخاطر، ولجنة التدقيق وإدارة 
 ر. المخاطر، واللجنة التنفيذية إلدارة االئتمان واالستمما

 
 يتضمن إطار إدارة مخاطر االئتمان ما يلي:

  ،صياغة استراتيجيات وسياسات مخاطر اإلئتمان والرغبة في المخاطرة، والتي يتم تطويرها بعد تقييم دقيق للسوق
ومتطلبات رأس المال، والقواعد التنظيمية، ورغبة مجلس اإلدارة في تحمل المخاطر. يتم ترميز استراتيجيات المخاطر 
والرغبة في المخاطرة إلى سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يتضمن إطار سياسة ائتمان المجموعة، من جملة أمور 
أخرى، ما يلي: بالتشاور مع وحدات العمل ذات العالقة، وإطار إدارة مخاطر االئتمان، والحد من مخاطر االئتمان، 

والخسائر االئتمانية المتوقعة، وسياسة األعمال التجارية عبر الحدود، وتصنيف مخاطر االئتمان، وتسعير مخاطر االئتمان، 
 وبرامج منتجات التمويل الشخصي، ومصفوفات سلطات االعتماد، والكمير غيرها.

عملية منح االئتمان: يتم افتراض جميع تعرضات االئتمان بعد التقييم الدقيق للمخاطر. يتم بدء مقترحات األعمال من قبل 
مل من خالل طلبات االئتمان الرسمية. توفر هذه الطلبات االئتمانية معلومات كافية حول التعرض المقترح، بما وحدات الع

في ذلك وصف للمخاطر المحتملة والعوامل المخففة. يتم مراجعة جميع طلبات االئتمان بشكل مستقل من قبل وحدة مراجعة 
بة التي تتم، وتقييم مستقل للمخاطر والمخففات، وضمان االلتزام بالحدود االئتمان، لتقييم مدى كفاية إجراءات العناية الواج

ً فيما يتعلق بالمقترحات، والذي قد يشمل توصيات لتعزيز  والسياسات. تقوم وحدة مراجعة االئتمان بإصدار رأياً رسميا
الالزم )أنظر النقطة تخاذ الموقف المجموعة. مم يتم عرض المقترحات على السلطات المسئولة عن الموافقة واالعتماد 

القادمة أدناه(. عند الحاجة والضرورة، يتم مراجعة طلبات االئتمان أيضاً من قبل مسئول االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية، 
 لضمان االلتزام بها. 

 سلطات االئتمان  ياسةإنشاء هيكل الترخيص للموافقة على التسهيالت االئتمانية وتجديدها. يتم توميق سلطات الموافقة في س
للمجموعة، والتي تصف سلطات الموافقة المختلفة، والشروط، وحدود اعتماد المعامالت التجارية الناتجة من أنشطة 

مستويات رئيسية لسلطات االئتمان واالستممار في المجموعة هي: مجلس  5االستممار واالئتمان ضمن المجموعة. توجد 
ئتمان، واللجنة التنفيذية لالستممار واالئتمان، والرئيس التنفيذي، ورؤساء وحدات األعمال. اإلدارة، ولجنة االستممار واال

يتم تحديد سلطات الموافقة بناء على حجم المخاطر وحجم المعامالت، وفي نفس الوقت السماح بالقيام بعمليات تجارية 
 سلسة. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 
  إدارة التمركزات. تركز المجموعة بشكل كبير على تنويع محفظتها من خالل تطبيق استراتيجية المحفظة التي تقوم من

خاللها بنشر أعمال موجوداتها ومطلوباتها، بحيث تصبح نتائج التقلبات في هذه األعمال خاضعة للتحكم والسيطرة، وتساهم 
ن العناصر المهمة في استراتيجية المحفظة هذه هي وضع حدود تتمّكن نمو في مصالح المساهمين طويل األجل. مالفي 

اإلدارة من خاللها من أن تدير أعمالها. من حيث المبدأ، يجب على المجموعة االلتزام بكل الحدود القصوى التي تحددها 
يلي: تمركز مخاطر الجهات التنظيمية. في نفس الوقت، قامت المجموعة بتحديد ضوابطها الداخلية للسيطرة على ما 

االئتمان، وحدود األطراف المقابلة، وحدود القطاع، وحدود البلد، وحدود تمركز الضمانات، ومزيج المنتجات، وحدود 
االستحقاق، وغيرها. يتم مراجعة هذه الضوابط والحدود الداخلية بشكل دوري، مع مراعاة العوامل التالية: شهية المجموعة 

مل والميزانية، تصنيف مخاطر الطرف المقابل، وتصنيف مخاطر بلد الطرف المقابل، والمراكز لتحمل المخاطر، وخطط الع
المالية للمجموعة، بما في ذلك السيولة وكفاية راس المال، وظروف السوق العامة، والعوامل األخرى التي يحددها مجلس 

  اإلدارة، أو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر. 

 ة عالقة عكسية بين المخاطر والحدود، بحيث يتم تحديد حدود أدنى للمخاطر األعلى.بشكل عام، تطبق المجموع

    منهجيات قياس االئتمان. تحدد المجموعة مخاطر االئتمان باستخدام مقياسين رئيسيين: الخسارة المتوقعة، وراس المال
ألعمال( وترتبط بسياسة المجموعة بشأن االقتصادي. الخسارة المتوقعة تعكس متوسط قيمة الخسائر المقدرة )أي تكلفة ا

المخصصات، بينما رأس المال االقتصادي هو مبلغ رأس المال الضروري لتغطية الخسائر غير المتوقعة )أي إذا كانت 
التقييم، تقوم المجموعة بإجراء اختبار ضغط مناسب على تقنيات الخسائر الفعلية أعلى من الخسائر المتوقعة(. كجزء من 

  محفظتها.

  تصنيف مخاطر االئتمان. من األدوات المهمة لمراقبة جودة االئتمان بصورة فردية، باإلضافة إلى إجمالي المحفظة، هو
استخدام أنظمة تصنيف مخاطر االئتمان. تطبق المجموعة نظاماً داخلياً منظم جيداً لمراجعة المخاطر الذاتية، كوسيلة للتمييز 

ضات االئتمان المختلفة للمجموعة، إلتاحة المجال لتحديد أدق للخصائص العامة بين درجات مخاطر االئتمان في تعر
لمحفظة األصول، والتمركزات، وحدود اإلدارة، واألصول ذات المشاكل، والتسعير، وكفاية احتياطيات الخسارة 

ذاتية مراجعة المخاطر ال )المخصصات(. باإلضافة لتحديد المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل والتسهيالت االئتمانية، فإن
توفر ُمدخالً رئيسياً لتكاليف رأس المال وأوزان المخاطر. تم توميق منهجية المجموعة لتصنيف مخاطر االئتمان في سياسة 
تصنيف مخاطر االئتمان، والذي يهدف لتحقيق مايلي: )أ( إنشاء معيار لتقييم الجدارة االئتمانية ذات العالقة بالمنشأة 

ياس مخاطر االئتمان  ذات العالقة بالسوق، )ب( الوصول لنظام يستند على المخاطر لتسعير التسهيالت المصنفة، وق
االئتمانية الممنوحة من قبل المجموعة، )ج( مراقبة مخاطر االئتمان العامة المتضمنة في محفظة ائتمان المجموعة، )د( 

)هـ( ربط وتيرة مراجعة األصول ومستويات سلطات  إنشاء معيار الحتساب الدخل المستحق على موجودات االئتمان،
الموافقة من جهة، مع مخاطر االئتمان وتأكيد التركيز على اإلدارة الفعالة لألصول الضعيفة، )و( توفير وسيلة للربط بين 

 كفاية راس المال الداخلية مع مخاطر االئتمان للمحفظة.          

  المعيار الدولي إلعداد  / (30المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )تصنيف وتحديد التعرضات المتعمرة. قامت
( لتصنيف التعرضات ضمن مالث فئات. يتم نقل الحسابات إلى مراحل أعلى، اعتماداً على حدوث 9التقارير المالية رقم )

 يفها كتعرضات متعمرة. نيوماً يتم تص 90زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية. التعرضات المستحقة ألكمر من 

 ة. جميع التعرضات المفترضة من قبل المجموعة يتم اخذها باالعتبار بعد تحليل دقيق للمخاطر والمكافآت، ياإلدارة التصحيح
مناسب لحجم وطبيعة العمل الذي يتم النظر فيه. مع ذلك، وبالرغم من جميع إجراءات العناية الواجبة للحد من المخاطر، 

تواجه بعض التعرضات انتكاسات ألسباب مختلفة، ممل تغييرات أساسية في ظروف السوق، تغييرات في من المحتم أن 
القوانين واألحكام، وتغييرات في أحوال األطراف المقابلة )ممل الوفاة، أو فقدان الوظيفة، أو فرض العقوبات، أو مصادرة 

ير في إنجاز المشاريع( أو األخطاء غير المقصودة في العمل، أو اإلفالس(، والتأخر في تسليم المخرجات )ممل التأخ
االفتراضات الرئيسية. من وجهة نظر التأمير على األعمال، سيكون لهذه التعرضات تكاليف عالية نتيجة لتعليق األرباح، 

لضار، ا أو تكاليف كل من التخصيص، أوالسيولة، أوالسمعة، أو تكاليف الفرض البديلة. لتجنب ممل هذا األمر التجاري
مناسبة للحجم والطبيعة وفترة التأخير. يتم توميق هذه االستراتيجية في ، طورت المجموعة استراتيجية تصحيحية حكيمة

سياسة اإلدارة التصحيحية. من خالل قسم اإلصالح والتحصيل، تقوم المجموعة بمتابعة أساليب استرداد متنوعة، بما في 
 وإغالق الرهن، واإلجراءات القانونية، والتسوية النقدية، وغيرها.    ولة، وإعادة الهيكلة،، وإعادة الجدلسدادبا ذلك: المطالبة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 

 لمخـاطـر اإلئتـمان الخاضعة التعرضات
 
 1المرحلة  2021ديسمبر  31

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 2المرحلة 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 *3المرحلة 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
بآالف الدنانير 
 البحرينية

     
     تسهيالت التمويل

 30.580 30.580** - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 
     

     مستحقة لكن غير منخفضة القيمة
 13.546 - 7.281 6.265 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 2.848 - 2.841 7 قائمة المراقبة 7درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

ً  30حتى   15.759 - 9.987 5.772 يوما
30 – 60  ً  106 - - 106 يوما
60 – 90  ً  529 - 135 394 يوما
     

     غير مستحقة وال منخفضة القيمة:
 271.462 - 25.087 246.375 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 26.331 - 24.331 2.000 قائمة المراقبة 7درجة 

 344.767 30.580 59.540 254.647 إجمالي القيمة الدفترية
 20.394 12.619 1.751 6.024 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

     
 324.373 17.961 57.789 248.623 صافي القيمة الدفترية

     
     )بما في ذلك  اإلجارةموجودات 

     أقساط إيجارات مستحقة(
 12.812 12.812 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 

     
     مستحقة لكن غير منخفضة القيمة

 6.126 - - 6.126 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 557 - 281 276 قائمة المراقبة 7درجة 

     
     من:تتكون المستحقة 

ً  30حتى   3.100 - - 3.100 يوما
30 – 60  ً  741 - 24 717 يوما
60 – 90  ً  2.842 - 257 2.585 يوما
     

     غير مستحقة وال منخفضة القيمة:
 127.574 - 24.606 102.968 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 10.637 - 10.392 245 قائمة المراقبة 7درجة 

 157.706 ***12.812 35.279 109.615 إجمالي القيمة الدفترية
 5.312 4.141 929 242 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

 152.394 8.671 34.350 109.373 صافي القيمة الدفترية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 إدارة المخاطر )يتبع( .37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 

 لمخـاطـر اإلئتـمان )يتبع( الخاصعة التعرضات
 
 1المرحلة  2021ديسمبر  31

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 2المرحلة 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 3المرحلة 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 المجموع
بآالف الدنانير 
 البحرينية

     
     استثمار في الصكوك

 1.317 1.317 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 
 324.448 - - 324.448 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 

 325.765 1.317 - 324.448 إجمالي القيمة الدفترية
 1.919 1.317 - 602 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

     
 323.846 - - 323.846 صافي القيمة الدفترية

     
     أرصدة لدى البنوك وإيداعات

 147.313 - - 147.313 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 

 147.313 - - 147.313 إجمالي القيمة الدفترية
  2 - - 2 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

    
  147.311 - - 147.311 صافي القيمة الدفترية

    
     التزامات وضمانات مالية 

 6 6 - - القيمةمنخفضة  10- 8درجة 
 51.009 - 6.221 44.788 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 9 - 9 - تحت المراقبة 7درجة 

 51.024 6 6.230 44.788 إجمالي القيمة الدفترية
  85 6 - 79 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

    
  50.939 - 6.230 44.709 صافي القيمة الدفترية

    

 998.863 26.632 98.369 873.862 مجموع صافي القيمة الدفترية

 
 

 دينار بحريني. 20.729تشمل تسهيالت تمويل خاضعة لفترة السماح بمبلغ *
 

 دينار بحريني ألصول الضعف اإلئتماني المشتراة أو الناشئة. 6,112** يشمل 
 

 صول الضعف اإلئتماني المشتراة أو الناشئة.أفي  متوقعةالئتمان اإلخسائر ل دينار بحريني 612*** يشمل 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 

 التعرضات الخاصعة لمخـاطـر اإلئتـمان )يتبع(
 
 1المرحلة  2020ديسمبر  31

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 2المرحلة 
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 *3المرحلة 
الدنانير بآالف 

 البحرينية

 المجموع
بآالف الدنانير 

 البحرينية
     

     تسهيالت التمويل
 39.977 **39.977 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 

     
     مستحقة لكن غير منخفضة القيمة

 10.243 - 995 9.248 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 16.565 - 16.540 25 قائمة المراقبة 7درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

ً  30حتى   24.422 - 15.826 8.596 يوما
30 – 60  ً  1.339 - 1.257 82 يوما
60 – 90  ً  1.047 - 452 595 يوما
     

     غير مستحقة وال منخفضة القيمة:
 252.439 - 10.461 241.978 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 5.548 - 5.339 209 قائمة المراقبة 7درجة 

 324.772 39.977 33.335 251.460 إجمالي القيمة الدفترية
 17.055 7.891 1.934 7.230 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

     
 307.717 32.086 31.401 244.230 صافي القيمة الدفترية

     
     موجودات اإلجارة

 15.208 15.208 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 
     

     مستحقة لكن غير منخفضة القيمة
 21.556 - 10.773 10.783 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 1.578 - 320 1.258 قائمة المراقبة 7درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

ً  30حتى   3.141 - 360 2.781 يوما
30 – 60  ً  2.126 - 110 2.016 يوما
60 – 90  ً  17.867 - 10.623 7.244 يوما
     

     غير مستحقة وال منخفضة القيمة:
 94.203 - 10.579 83.624 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 11.192 - 1.298 9.894 قائمة المراقبة 7درجة 

 143.737 15.208 22.970 105.559 إجمالي القيمة الدفترية
 3.983 3.014 424 545 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

 139.754 12.194 22.546 105.014 صافي القيمة الدفترية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 

 التعرضات الخاصعة لمخـاطـر اإلئتـمان )يتبع(
 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2020ديسمبر  31
بآالف الدنانير  

 البحرينية
بآالف الدنانير 

 البحرينية
بآالف الدنانير 

 البحرينية
بآالف الدنانير 

 البحرينية
     استممار في الصكوك

 1.317 1.317 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 
 261.539 - - 261.539 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 

 262.856 1.317 - 261.539 القيمة الدفترية إجمالي
 1.724 1.317 - 407 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

     
 261.132 - - 261.132 صافي القيمة الدفترية

     
     أرصدة لدى البنوك وإيداعات

 95.706 - - 95.706 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 

 95.706 - - 95.706 القيمة الدفتريةإجمالي 
  2 - - 2 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

    
  95.704 - - 95.704 صافي القيمة الدفترية

    
     التزامات وضمانات مالية 

 727 727 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 
 40.735 - 2.627 38.108 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 107 - 107 - تحت المراقبة 7درجة 

 41.569 727 2.734 38.108 إجمالي القيمة الدفترية
  237 76 6 155 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

    
  41.332 651 2.728 37.953 صافي القيمة الدفترية

    

 845.639 44.931 56.675 744.033 مجموع صافي القيمة الدفترية

 
 دينار بحريني.46.900 *تشمل تسهيالت تمويل خاضعة لفترة السماح بمبلغ 

 
 دينار بحريني ألصول الضعف اإلئتماني المشتراة أو الناشئة.6.621 ** يشمل 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية

السداد لألداة المالية واألصل المشترى لغرض التأجير قد زادت كميراً منذ االحتساب  عنعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعمر 
المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون المبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تأخذ 

اعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات السابقة أي تكاليف أو جهد ال د
 للمجموعة، والتقييم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.

 الية باالعتبار:قد زادت كميراً منذ االحتساب المبدئي، يتم أخذ المعايير التعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 

 . تخفيض تصنيف المخاطر وفقاً للسياسة المعتمدة للخسائر االئتمانية المتوقعة.1

 . التسهيالت التي تم إعادة هيكلتها خالل اإلمني عشر شهراً الماضية.2

 .. مؤشرات نوعية3

 طعن في الظروف المناسبة.يوماً كما في تاريخ بيان المركز المالي، والتي تخضع لل 30. تسهيالت مستحقة ألكمر من 4

 
 درجات تصنيف المخاطر االئتمانية 

تقوم المجموعة بتخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية، بناء على معلومات مختلفة، والتي تم تحديدها على أنها 
السداد، وتطبيق احكام واجتهادات ائتمانية ذات خبرة. يتم تحديد درجات تصنيف المخاطر االئتمانية  عنتتنبأ بمخاطر التعمر 

ً لطبيعة التعرض ونوع  عنباستخدام عوامل نوعية وكمية، تشير وتدل على مخاطر التعمر  السداد. تختلف هذه العوامل تبعا
 الُمقترض.  

 
نية، وعلى مع تدهور المخاطر االئتما التعمر عن السدادية بحيث تتصاعد احتماالت يتم تحديد ومعايرة تصنيفات المخاطر االئتمان

أصغر من الفرق بين تصنيف  2و  1بين تصنيف المخاطر االئتماني  التعمر عن السدادسبيل الممال، فإن الفرق بين مخاطر 
 .  3و  2المخاطر االئتماني 

 
عند االحتساب المبدئي، بناء على المعلومات المتوفرة عن الُمقترض.  يتم تخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية

تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنيف ائتماني مختلف. يتم تصنيف التعرضات 
هي درجات  10و 9و 8درجات على قائمة المراقبة، وال 7جيدة، والدرجة  1، بحيث تكون الدرجة 10إلى  1على الدرجات من 

 التعمر. تتضمن المراقبة عادة البيانات التالية:
 

 تعرضات الشركات 

المعلومات التي يتم الحصول عليها خالل المراجعة الدورية لملفات العميل، أي البيانات المالية المدققة، والحسابات اإلدارية،  -
ة نسب المالية، وتغطياليز بوجه خاص: هوامش الربح اإلجمالي، ووالميزانيات والتوقعات. ومن األمملة على مجاالت الترك

 ، وجودة اإلدارة، وتغييرات اإلدارة العليا.بشروط االئتمانخدمة الديون، وااللتزام 

 معلومات من وكاالت التصنيف االئتمانية، والمقاالت الصحفية، والتغييرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية. -

 درجة ومقايضات التعمر االئتمانية للُمقترض، عند توفرها.أسعار السندات الم -

 التغييرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية، والتنظيمية، والتقنية للُمقترض، أو في أنشطته التجارية.  -
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 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 

 تعرضات التجزئة

 تجميعها داخلياً عن سلوك العمالء، على سبيل الممال االستفادة من تسهيالت البطاقات االئتمانية.المعلومات التي يتم  -

 .القدرة على تحمل التكاليف -

 معلومات خارجية من وكاالت التصنيف االئتمانية، بما في ذلك درجات االئتمان للقطاع.  -
 

 جميع التعرضات  

 لمجموعة من المتغيرات حول نِسب الدفعسجل الدفع، ويشمل وضع المتأخرات، باإلضافة  -

 .االستفادة من الحد األقصى الممنوح -

 طلبات وَمنح التسامح. -

 التغييرات الحالية والمتوقعة في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية. -

 

 التعثر عن السدادإنشاء مصطلح احتمالية حدوث 

 . تقوم المجموعةالتعمر عن السثثثثداددرجات تصثثثثنيف المخاطر االئتمانية هي بشثثثثكل رئيسثثثثي مدخالت لتحديد احتمالية حدوث 
حول تعرضثثات المخاطر االئتمانية، والتي يتم تحليلها حسثثب المنطقة، وحسثثب نوع  التعمر عن السثثدادبجمع معلومات األداء و

 الئتماني. المنتج والُمقترض، باإلضافة لدرجة التصنيف ا
 

 دادالتعمر عن السثثثتسثثثتخدم المجموعة النماذج اإلحصثثثائية لتحليل المعلومات التي يتم جمعها، وإعداد تقديرات احتمالية حدوث 
 المتبقية للتعرضات، وكيف يُتوقع أن تتغير مع مرور الزمن.    

 
اد ، والتغيرات في عوامل االقتصثثثثثعن السثثثثثدادالتعمر هذا التحليل يتضثثثثثمن تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت 

الكلي، باإلضثثثثثافة للتحليل المتعمق في أمر بعض العوامل األخرى )على سثثثثثبيل الممال الخبرة في منح التسثثثثثامح( على مخاطر 
ئدة ا. لمعظم التعرضثثات، عوامل االقتصثثاد الكلي الرئيسثثية تشثثمل: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت الفالتعمر عن السثثداد

 وأسعار النفط القياسية. بالنسبة للتعرضات للصناعات و/أو المناطق المعينة، قد يمتد التحليل إلى أسعار السلع و/أو العقارات. 
مخاطر بالمجموعة، والخبراء االقتصاديين، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية إدارة البناء على نصيحة لجنة 

تقوم المجموعة بصثثثياغة وجهة نظر "الحالة األسثثثاسثثثية" لالتجاه المسثثثتقبلي للمتغيرات االقتصثثثادية ذات  والتوقعات الخارجية،
العالقة، باإلضثثثثثثافة لمجموعة تمميلية من سثثثثثثيناريوهات التوقع المحتملة األخرى )رجاء الرجوع للمناقشثثثثثثات أدناه حول دمج 

 . التعمر عن السدادديل تقديراتها الحتماالت حدوث المعلومات التطلعية(. مم تستخدم المجموعة هذه التوقعات لتع
 

 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية
معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصثثثثثثورة جوهرية تختلف حسثثثثثثب المحفظة، وتشثثثثثثمل تغييرات كمية في 

 في ذلك الدعم على أساس التعمر.، وعوامل نوعية، بما التعمر عن السداداحتماالت حدوث 
 

تحدد المجموعة باستخدام احكامها وتقديراتها االئتمانية، وكلما أمكن، الخبرات السابقة ذات الصلة، أن تعرضاً ما قد شهد زيادة 
د ال قجوهرية في مخاطر االئتمان، وذلك بناًء على مؤشثثرات نوعية معينة، والتي تعتبرها المجموعة مؤشثثراً على ذلك، والتي 

         ينعكس تأميرها بشكل كامل على التحليل الكمي في الوقت المناسب.           
 

 المؤشرات النوعية تشمل معايير مختلفة تستخدم لبطاقات االئتمان لمحافظ مختلفة، والعقارات التجارية، إلخ.
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 مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية )يتبع( تحديد ما إذا كانت
 

على سبيل الدعم، تعتبر المجموعة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث موعد أقصاه ال يتجاوز عندما يكون األصل 
 يتم اسثثتالم الدفع يوماً. يتم تحديد أيام االسثثتحقاق من خالل حسثثاب عدد األيام منذ أقدم تاريخ مسثثتحق لم 30مسثثتحقاً ألكمر من 

اب لغرض احتسثثثثثالكامل له. يتم تحديد مواعيد االسثثثثثتحقاق بدون األخذ باالعتبار ألي فترة سثثثثثماح قد تكون متاحة للُمقترض. 
ً  30مقابل  يوم 74لدعم ، طبق البنك فترة ا2021ديسمبر 31الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة امنتهية في  ، وهذا يتماشى يوما

  اإلمتياز الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.مع إجراءات 
 

تراقب المجموعة فعالية المعايير المسثثثتخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل المراجعة الدورية للتأكد 
 من:

 المعايير قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح التعرض متعمراً. -

 يوماً. 30تتوافق المعايير مع النقطة الزمنية عندما يكون األصل مستحقاً ألكمر من ال  -

شهراً  ألمني عشر التعمر عن السدادال يوجد تقلب غير مبرر في مخصص الخسائر من التحويالت بين احتماالت حدوث  -
 (.2لمدى الحياة )المرحلة  التعمر عن السداد( و احتماالت حدوث 1)المرحلة 

 
 التعثر تعريف

 تعتبر المجموعة األصل المالي متعمراً في الحاالت التالية:

من غير المحتمل أن يقوم الُمقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل، بدون الرجوع للمجموعة إلجراءات ممل استحقاق  -
 األداة، )إذا كان يتم االحتفاظ بها(.

 يوماً، على أي التزامات جوهرية تجاه المجموعة.   90كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكمر من  -

المقترض بإعادة هيكلة األصل نتيجة لإلفالس، بسبب عدم قدرة المقترض على سددا التزاماته يقوم أصبح من المحتمل أن  -
 االئتمانية. 

 
المجموعة باالعتبار عوامالً نوعية وكمية. إن تعريف التعمر يتماشثثى مع التعريف  عند تقييم ما إذا كان الُمقترض متعمراً، تأخذ

 المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال التنظيمي.
 

 دمج معلومات تطلعية

 ةتقوم المجموعة بدمج معلومات تطلعية في كل من تقييمها لما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألداة ما قد زادت بصورة جوهري
براء بالمجموعة والخ األصول والخصوممنذ االحتساب المبدئي، وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. بناء على نصيحة لجنة 

ر بصياغة وجهة نظ المجموعةالخارجية، تقوم  االقتصاديين، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والتوقعات
ي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، باإلضافة لمجموعة تمميلية من السيناريوهات األخرى "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبل

 المتوقعة. هذه العملية تشمل وضع سيناريوهات اقتصادية إضافية، واالخذ باالعتبار لالحتماالت النسبية لكل نتيجة.   
 

المعلومات الخارجية تتضمن المعلومات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الجهات الحكومية والسلطات النقدية التي تعمل فيها 
المجموعة، والمنظمات فوق الوطنية، ممل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، وبعض خبراء التنبؤات 

 في القطاع الخاص واألكاديمي.
 

ً وتتماشى مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى، ممل  الحالة األساسية تممل النتيجة األكمر ترجيحا
التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانيات. السيناريوهات األخرى تممل نتائج أكمر تفاؤالً، ونتائج أكمر تشاؤمية. تقوم المجموعة 

 ي للصدمات األكمر تطرفاً، لمعايرة تحديدها لهذه السيناريوهات التمميلية األخرى.بإجراء اختبار الضغط بشكل دور
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 دمج معلومات تطلعية )يتبع(
 

قامت المجموعة بتحديد وتوميق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية لكل محفظة من األدوات المالية، 
وقدرت العالقة  بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية، باستخدام تحليل المعلومات التاريخية. 

المؤشرات الرئيسية للبلدان المختارة ممل معدالت البطالة  2021ديسمبر  31ي صادية المستخدمة فتضمنت السيناريوهات االقت
 ومعدالت الربح ونمو الناتج المحلي اإلجمالي.

 
 الموجودات المالية والموجودات المشتراة لغرض التأجير المعدلة

لعدد من األسثثباب، منها تغير ظروف  لغرض التأجير موجودات المالية والموجودات المشثثتراةيجوز تعديل الشثثروط التعاقدية لل
السوق، واالحتفاظ بالعمالء، وعوامل أخرى ليست ذات صلة بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. عند تعديل شروط 

رة قد زادت بصو األصل المالي، والذي ال ينتج عنه إلغاء احتساب األصل، فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألصل
 جوهرية يعكس المقارنة بين:

 احتماالت حدوث التعمر عن السداد المتبقية لمدى الحياة كما في تاريخ بيان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة. -

 

تعاقدية الاحتماالت حدوث التعمر عن السثثداد المتبقية لمدى الحياة بناء على المعلومات عند االحتسثثاب المبدئي والشثثروط  -

 األصلية.

مع العمالء الذين يمرون بمصثثاعب مالية )يشثثار إليها "بأنشثثطة منح التسثثامح"(  تمويللاتقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول 
. بموجب سثياسثة  المجموعة لمنح التسثامح، يتم منح التسثامح على التعمر عن السثدادلزيادة فرص التحصثيل والحد من مخاطر 

ان المدين متخلفاً عن السثثثثداد حالياً ، أو إذا كان هناك مخاطر كبيرة للتخلف عن السثثثثداد، أو إذا كان هناك أسثثثثاس انتقائي إذا ك
دليل على أن المدين قد بذل جميع الجهود المعقولة للدفع بموجب الشثثثثثثثروط التعاقدية األصثثثثثثثلية، ويتوقع أن يتمكن المدين من 

 الوفاء بالشروط المعدلة.   
 

لة عادة تمديد فترة االسثثثتحقاق، وتغيير توقيت دفعات الفوائد، وتغيير شثثثروط القرض. تخضثثثع كل من تتضثثثمن الشثثثروط المعد
 قروض األفراد والشركات لسياسة منح التسامح. 

 
ف دليالً أن على التعرض ضعيالتسامح مؤشراً نوعياً على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يممل توقع التسامح يعد 

 12(. يحتاج العميل إلى إظهار وإمبات سثثثلوك دفع جيد بمبات، على مد فترة من الوقت )5ائتمانياً / متعمر )راجع إيضثثثاح رقم 
 السثثثداد التعمر عنشثثثهراً( قبل أن يتم التوقف عن اعتبار التعرض ضثثثعيف ائتمانياً / متعمراً، أو إذا انخفضثثثت احتمالية حدوث 

تساب رض احلغ يتم قياس مخصص الخسارة مرة أخرى بمبلغ قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أمني عشر شهراً. بحيث
تقييم من اجل ، راً شه 12طبق البنك فترة المالمة أشهر مقابل  ،2021ديسمبر 31للسنة امنتهية في الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  مع إجراءات اإلمتياز الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.يتماشى ، وهذا للعميل سلوك دفع جيد
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 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(

 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

لعجوزات االخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية. تقاس الخسائر االئتمانية بالقيمة الحالية لجميع 
تم خصم ي النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(.

 الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.

 
 المتوقعة هي المتغيرات التالية: أن المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية

 
 (probability of default؛ )التعمر عن السداداحتماليه حدوث  -
 
 (loss given default؛ )التعمر عن السدادالخسارة في حالة  -
 
 (exposures at defaultقيمة التعرض للتعمر في السداد؛ ) -
 

المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث تعكس تستمد هذه المعايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية 
 معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.

 
هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم حسابها على أساس نماذج التقييم اإلحصائية،  التعمر عن السدادتقديرات احتمالية حدوث 

ً لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تستند هذه النماذج اإلحصائية  ويتم تقييمها باستخدام أدوات تقييم مصممة وفقا
وفر معلومات السوق، من الممكن استخدامها الشتقاق على المعلومات المجمعة داخلياً، والتي تشمل عوامل كمية ونوعية. عند ت

لألطراف األخرى من الشركات الكبيرة.   إذا كان الطرف اآلخر او التعرض يتنقل بين فئات  التعمر عن السداداحتمالية حدوث 
 . التعمر عن السدادالتصنيف، فإن ذلك سيؤدي لتغيير التقدير ذي العالقة باحتمالية حدوث 

 
. وتقدر المجموعة ُمعاِمالت التعمر عن السدادهي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود  التعمر عن السدادالة الخسارة في ح

استناداً إلى واقع خبراتها التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى  التعمر عن السدادالخسارة في حالة 
تأخذ باالعتبار هيكل، وضمانات، وأقدمية المطالبة، والقطاع  التعمر عن السدادلة المتعمرة في السداد. نماذج الخسارة في حا

التشغيلي للطرف اآلخر، وتكاليف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من األصل المالي. بالنسبة للموجودات 
العقار هي معامل أساسي في تحديد الخسارة في حالة التمويلية المضمونة بعقارات للتجزئة، فإن معدالت قيمة القرض إلى قيمة 

 . وتحتسب على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي كمعامل الخصم.   التعمر عن السداد
                

ق المجموعة قيمة التعرض تممل التعرض المتوقع في حالة التعمر عن السداد. تشت التعمر عن السدادقيمة التعرض عند حدوث 
على المبلغ الحالي، والمسموح   من التعرضات الحالية لألطراف المقابلة، والتغييرات المحتملة التعمر عن السدادعند حدوث 

لألصل المالي هي إجمالي القيمة  التعمر عن السدادبها بموجب العقد، بما في ذلك اإلطفاء.  قيمة التعرض عند حدوث 
سبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية، فإن قيمة التعرض للتعمر في السداد تشمل المبلغ المسحوب، الدفترية. بالن

 باإلضافة للمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناء على المالحظات التاريخية.
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 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 اإلئتمان )يتبع(مخاطر 
  

الجدول التالي يوضح التسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص الخسائر: الخسائر االئتمانية المتوقعة 
  لفترة أمني عشر شهراً، والخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، والضعيفة ائتمانياً.

 
 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 االئتمانية االئتمانية االئتمانية 

 

  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحياة -لمدى الحياة إلثني عشر 

  ضعيفة ائتمانيا   ليست ضعيفة شهرا  
   ائتمانيا    

 2021 يناير 1الرصيد في 

 (1)المرحلة
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 (2)المرحلة
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 (3)المرحلة
بآالف الدنانير 
 البحرينية

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

8.339 2.364 14.039 24.742 
 - (656) (668) 1.324 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة ألمني عشر شهراً 

     ليست -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
 - (339) 1.197 (858) ضعيفة ائتمانية

     -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
 - 357 (193) (164) ضعيفة ائتمانية

 - (638) 336 302 صافي التحويالت
 4.785 6.497 (20) (1.692) صافي اعادة قياس مخصص الخسائر

 - - - - استرداد / إعادة
 (5) (5) - - شطب

 (1.810) (1.810) - - استبعادات

 27.712 18.083 2.680 6.949 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
 

 :عموميةخارج الميزانية الااللتزامات و ما يلي تفصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب فئة األصول في بيان المركز المالي
 

 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 2021 االئتمانية االئتمانية االئتمانية 
  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحياة -لمدى الحياة إلثني عشر 
  ضعيفة ائتمانيا   ليست ضعيفة شهرا   
   ائتمانيا    
 (1)المرحلة 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 (2)المرحلة
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 (3)المرحلة
بآالف الدنانير 
 البحرينية

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

     
 1 - - 1 (6)إيضاح  نقد وأرصدة لدى البنوك

 1 - - 1 (7إيداعات لدى المؤسسات المالية )إيضاح 
 1.919 1.317 - 602 (8استممار في الصكوك )إيضاح  

 20.394 12.619 1.751 6.024 (9)إيضاح  موجودات التمويل
 5.312 4.141 929 242 (10)إيضاح  موجودات اإلجارة

 85 6 - 79 (19 إيضاح) ضمانات مالية التزامات وعقود
  - - - - موجودات أخرى

6.949 2.680 18.083 27.712 
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 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
   

 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 االئتمانية االئتمانية االئتمانية 

 

  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحياة -الحياةلمدى  إلمني عشر 

  ضعيفة ائتمانياً  ليست ضعيفة شهراً 
   ائتمانياً   

 2020يناير  1الرصيد في 

 (1)المرحلة
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 (2)المرحلة
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 (3)المرحلة
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

4.911 3.123 36.574 44.608 
 - (451) (979) 1.430 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة ألمني عشر شهراً 

     ليست -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
 - (238) 360 (122) ضعيفة ائتمانية

     -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
 - 2.160 (1.169) (991) ضعيفة ائتمانية

 - 1.471 (1.788) 317 صافي التحويالت
 6.545 2.292 1.029 3.224 صافي اعادة قياس مخصص الخسائر

 (2.704) (2.704) - - استرداد / إعادة
 (11.010) (11.010) - - شطب

 (12.697) (12.584) - (113) استبعادات

 24.742 14.039 2.364 8.339  2020ديسمبر  31الرصيد في 

 
 :وخارج الميزانية العمومية ما يلي تفصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب فئة األصول في بيان المركز المالي

 
 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 2020 االئتمانية االئتمانية االئتمانية 
  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -الحياةلمدى  -لمدى الحياة إلمني عشر 
  ضعيفة ائتمانياً  ليست ضعيفة شهراً  
   ائتمانياً   
 (1)المرحلة 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 (2)المرحلة
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 (3)المرحلة
بآالف الدنانير 

 البحرينية

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

     
 1 - - 1 (6)إيضاح  نقد وأرصدة لدى البنوك

 1 - - 1 (7المؤسسات المالية )إيضاح إيداعات لدى 
 1.724 1.317 - 407 (8استممار في الصكوك )إيضاح  

 17.055 7.891 1.934 7.230 (9)إيضاح  موجودات التمويل
 3.983 3.014 424 545 (10)إيضاح  موجودات اإلجارة

 237 76 6 155 (19 إيضاح) التزامات وعقود ضمانات مالية
  1.741 1.741 - - خرىأموجودات 

8.339 2.364 14.039 24.742 

 

 
 
 



 90                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 

 موجودات مالية منخفضة القيمة
على التحصيل الكلي أو  اعلى إفتراض عدم مقدرته جموعةالمحددها تإن الموجودات المالية منخفضة القيمة هي تلك التي 

الجزئي للمبالغ واألرباح المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية لتلك التعرضات. بصفة عامة، يتم تصنيف مخاطر هذه الموجودات 
، وبالنسبة للموجودات المالية األخرى يتم تقييم اإلنخفاض في القيمة على أساس فردي لكل تعرض 10و 9و 8بين درجة  

 .تلفةبالنظر لعوامل مخ
 

 تعرضات متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة
عتقد تلكن التعاقدية ودفعات المبالغ األصلية تتعلق هذه التعرضات بموجودات التمويل التي إنقضى موعد إستحقاق أرباحها أو 

توى بتحصيل هذه المبالغ مستقبالً، أو مس ابأنه من غير المناسب إحتساب إنخفاض في قيمتها وذلك بناءاً على توقعاته جموعةالم
 .مجموعةأو مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة للو/ الضمان المتوفر 

 
 تسهيالت تم إعادة التفاوض عليها

ألف دينار  19.676: 2020دينار بحريني ) 19.205 ألفبلغ مجموع التسهيالت التي تم أعادة التفاوض بشأنها خالل السنة، 
غير متأخرة ألف دينار بحريني( تسهيالت مصنفة كتسهيالت  6.056: 2020ألف دينار بحريني ) 18.072بحريني( منها 

.  تتطلب شروط إعادة التفاوض عادة إما سداد األرباح المستحقة على 2021ديسمبر   31كما في القيمة خفضة نغير مو
ل على ضمانات إضافية للتغطية، أو جميع هذه الشروط أو الحصوو/ سداد جزء من مبلغ التمويل  أوو/ التسهيالت حتى تاريخه 

معاً. تكون هذه التسهيالت التي تم إعادة التفاوض عليها عرضة إلعادة تقييم اإلئتمان وللمراجعة المستقلة من قبل قسم إدارة 
 المخاطر. 

 
ألف  83.612: 2020بحريني )ألف دينار  40.900، من إجمالي التسهيالت المتأخرة والبالغة 2021ديسمبر  31بتاريخ 

 ألف دينار بحريني(. 42.555: 2020ألف دينار بحريني فقط ) 18.307تشكل األقساط المتأخرة مبلغ  دينار بحريني(
 

 مخصصات اإلنخفاض في القيمة
بصفة فردية.  10و 9و 8بإحتساب مخصصات لإلنخفاض في القيمة على الموجودات المصنفة ضمن درجة  جموعةالمقوم ت

 تيتم ذلك بناءاً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه الموجودات وقيمة الضمانات المتوفرة. قام
ي القيمة بناءاً على تقديرات اإلدارة لخسائر حدمت ولكن لم بعمل مخصص على أساس جماعي لخسائر اإلنخفاض ف جموعةالم

 نظراً للظروف اإلقتصادية واإلئتمانية الحالية. تحديدهايتم 
 

 وضع عدم اإلستحقاق
 90و الصكوك في وضع غير مستحق اذا ما انقضى موعد استحقاقها اكمر من  موجودات التمويلبتصنيف  مجموعةقوم الت

يوما، أو كان هناك مجال معقول للشك في القدرة على تحصيل المبالغ المستحقة. ال يتم احتساب الربح على هذه التمويالت في 
 ع العادي.قائمة الدخل اال عند سداد المستحقات من قبل المقترض او عند رفع درجة التعرض للوض

 
 سياسة الشطب

تقوم المجموعة بشثطب اجمالي القيمة الدفترية لألصثل المالي عندما يكون للمجموعة توقعات معقولة بأن االصثل المالي غير 
قابل للتحصثثيل كلياً أو جزئياً. ال تتوقع المجموعة أي اسثثتردادات جوهرية من المبالغ المشثثطوبة. مع ذلك، يمكن أن تخضثثع 

الية المشطوبة إلجراءات التنفيذ بغرض االلتزام بإجراءات المجموعة السترداد المبالغ المتخلفة السداد. خالل الموجودات الم
( والتي بحرينيينار ألف د 11.010 :2020) االف دينار بحريني 5السثثنة، قامت المجموعة بشثثطب تسثثهيالت مالية بمبلغ 

 628: 2020)ينار بحريني ألف د 732تمت تغطيتها بمخصصات اإلنخفاض في القيمة بالكامل. قامت المجموعة باسترداد 
 ( مقابل تسهيالت مالية مشطوبة في سنوات سابقة.دينار بحرينيألف 
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 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 

 الضمانات
على هيئة رهن عقاري، أو أوراق  موجودات اإلجارةوذمم مدينة تتعلق ب موجودات التمويلبضمانات تتعلق ب المجموعةحتفظ ت

مالية مدرجة ، أو أصول وضمانات أخرى. تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الرهن المقـيّمة بتاريخ التمويل، وتتم 
ابل غالباً اليتم اإلحتفاظ برهن مق ، ويتم مراقبة القرض عن كمب.بةعندما يوضع القرض في قائمة المراقمراجعتها وتحديمها 

القيمة العادلة للرهن والضمانات األخرى المحتفظ بها في مقابل تقدير التعرض لمخاطر من بنوك ومؤسسات مالية أخرى. 
واليتضمن الضمانات من الموجودات المالية موضحة في الجدول التالي. ويتضمن ذلك قيمة الضمانات المالية من البنوك، 

 الشركات واألفراد إذ أنه من الصعب تحديد قيمها. قيمة الضمانات التي تم إعتبارها لغرض اإلفصاح مقيدة إلى حد التعرضات
 .القائمة

 

 2020ديسمبر  31في  كما   2021ديسمبر  31في كما  

موجودات  
 التمويل

 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

موجودات 
)شاملة  اإلجارة

أقساط إيجارات 
 مستحقة(

 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 اإلجمالي
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

موجودات  
 التمويل

 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

موجودات 
)شاملة  اإلجارة

أقساط إيجارات 
 مستحقة(

 
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 اإلجمالي
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

موجودات منخفضة مقابل 
        القيمة

 28.856 11.838 17.018  16.726 8.645 8.081 عقارات
 1.162 - 1.162  1.023 - 1.023 أخرى

        
        مقابل موجودات متأخرة

        السداد ولكن غير منخفضة
        القيمة

 46.326 22.957 23.369  20.424 6.423 14.001 عقارات
 628 - 628  180 - 180 أخرى

        
        مقابل موجودات غير
        متأخرة السداد وغير

        منخفضة القيمة
 246.036 105.173 140.863  314.841 137.463 177.378 عقارات

 17.337 - 17.337  20.000 - 20.000 أخرى

 340.345 139.968 200.337  373.194 152.531 220.663 اإلجمالي 

 

: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31في كما  ٪148.99 بلغ معدل متوسط تغطية الضمان على التسهيالت اآلمنة نسبة
149.71٪.) 

 
 .35)راجع إيضاح رقم (لتحليل تمركز الموجودات والمطلوبات، 

 
والموجودات المشتراة لغرض التأجير حسب القطاع والموقع  موجودات التمويلبمراقبة تمركز مخاطر اإلئتمان ل جموعةالمقوم ت

 الجغرافي.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع(
 

 الجدول التالي يبين تحليل تمركزات مخاطر اإلئتمان في تاريخ إعداد هذه البيانات:
 
 

 2020ديسمبر  31في كما   2021ديسمبر  31في كما      التمركز القطاعي

موجودات  
 التمويل

 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

موجودات 
 اإلجارة

)شاملة أقساط 
إيجارات 
 مستحقة(

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 اإلجمالي
 
 
 

 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

موجودات  
 التمويل

 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

موجودات 
)شاملة  اإلجارة

أقساط إيجارات 
 مستحقة(

 
بآالف الدنانير 

 البحرينية

 اإلجمالي
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

        
 4.420 - 4.420  4.582 - 4.582 القطاع المصرفي والمالي

 216.865 127.333 89.532  199.636 128.202 71.434 عقارات
 56.623 - 56.623  54.180 - 54.180 إنشاءات
 48.951 - 48.951  51.447 - 51.447 متاجرة
 14.617 - 14.617  13.543 - 13.543 تصنيع
 43.144 - 43.144  43.929 - 43.929 أفراد

 62.851 12.421 50.430  109.450 24.192 85.258 أخرى

 447.471 139.754 307.717  476.767 152.394 324.373 إجمالي القيمة الدفترية

 

 
 السدادمخاطر 

مخاطر عند سداد المعامالت وعمليات المتاجرة. مخاطر السداد هي مخاطر الخسائر التي قد  مجموعةالقد ينشأ عن أنشطة 
 موجودات أخرى متفق عليها حسب العقد. وأإلتزاماتها كتسديدات نقدية، أوأدوات مالية ب الوفاءتنتج عن فشل شركة ما في 

الموافقة على اإلئتمان ومراقبة الحدود اإلئتمانية التي تم ذكرها سابقاً. يتطلب قبول مخاطر تشكل حدود السداد جزءاً من عملية 
 السداد على متاجرات خالية من السداد موافقة خاصة من قسم إدارة المخاطر على المعاملة أو الطرف اآلخر.

 
 مخاطر السيولة

األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقة بلتزاماتها  ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على
 المالية والتي يتم تسديدها نقداً أو باستخدام أصل مالي آخر.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر السيولة )يتبع(
 

 إدارة مخاطر السيولة

 تتطور آمار جائحة الكورونا على السيولة وملف مخاطر التمويل للنظام المصرفي، وتخضع للمراقبة والتقييم المستمرين. 
 

من خالل إدارتها للسيولة إلى التأكد قدر اإلمكان من توافر السيولة في جميع األحوال لسداد إلتزاماتها عند  المجموعةتهدف 
 .لمجموعةلتيادية أو الصعبة، دون تكبّد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بالسمعة التجارية حلول أجلها، سواء في الظروف اإلع

 
أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمكافحة آمار جائحة الكورونا ولتخفيف السيولة في القطاع المصرفي 

معدل ؛ وخفض نسبة  ٪3إلى  ٪5الحتياطي النقدي من بما في ذلك ، إعادة الشراء الميسرة بنسبة صفر بالمائة ، وخفض نسبة ا

 30تستمر هذه اإلجراءات االمتيازية سارية المفعول حتى س .٪80إلى  ٪100من  معدل صافي التمويل المستقرو  تغطية السيوله
 .2022يونيو 

 
تواصل  لها. المقدمة واالستجابة تستمر المجموعة في مراقبة جميع متطلبات السيولة والتمويل استجابة لتفشي جائحة الكورونا ،

المجموعة معايرة سيناريوهات فحص اإلجهاد لظروف السوق الحالية، بغرض تقييم األمر على المجموعة في ظل اإلجهاد 
 الشديد الحالي.

 
ة آمار هذا ركما في تاريخ إعداد التقارير المالية، ال يزال وضع السيولة والتمويل للمجموعة قوياً، وبوضع جيد الستيعاب وإدا

 أدناه. 2020ديسمبر  31االضطراب. تم اإلفصاح عن مزيد من المعلومات حول السيولة التنظيمية ونسب رأس المال كما في 
 

بجمع البيانات من كٍل من إدارة الخزينة ووحدات العمل األخرى ذات العالقة حول  جموعةالمتقوم إدارة الرقابة المالية في 
وإلتزاماتها المالية وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة األخرى الناشئة من األنشطة التجارية المستقبلية  وضع السيولة لموجوداتها

المتوقعة. تقوم إدارة الرقابة المالية بإبالغ إدارة الخزينة بهذه المعلومات والتي تقوم بدورها بإدارة محفظة الموجودات السائلة 
لى نحو كبير من ودائع قصيرة األجل لدى بنوك وتسهيالت أخرى بين البنوك، لضمان ، والمكونة عجموعةالمقصيرة األجل ب

 بسيولة كافية في جميع األحوال. المجموعةإحتفاظ 
 

خطة طوارئ بالنسبة للسيولة، حيث يتم إختبار  جموعةالممتلك تتقوم إدارة الرقابة المالية بمراقبة السيولة على نحو يومي. 
عناصر هذه الخطة بشكل دوري. يتم تنفيذ إختبارات جهد منتظمة على مختلف السيناريوهات. تخضع جميع سياسات وإجراءات 

ن م ويتم الموافقة على هذه السياسات واإلجراءات المصرفالسيولة للُمراجعة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ب
قبل األشخاص المخولين بذلك. يتم تقديم تقرير ملخص يتضمن أية إستمناءات وإجراءات عالجية تم إتخاذها إلى أعضاء لجنة 

 إدارة الموجودات والمطلوبات.
 

 التعرضات المتعلقة بمخاطر السيولة
ساب إلدارة مخاطر السيولة. إلحت رفالمصتعتبر نسبة صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء مقياساً رئيسياً يستخدمه 

هذه النسبة، يحتوي صافي الموجودات السائلة على النقد وأرصدة البنوك وعلى الودائع لدى مؤسسات مالية واستممارات في 
وبعد خصم الودائع من المؤسسات المالية،  جل من مؤسسات ماليةاآلتمويل الصكوك مطروحاً منها الصكوك المضمونة مقابل 

تتكون ودائع العمالء من حسابات جارية، وعلى ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد وعلى حقوق أصحاب حسابات  في حين
 االستممار.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر السيولة )يتبع(
 

لبيانات كما في تاريخ إعداد هذه افما يلي بيان تفاصيل نسبة صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء ، والحسابات الجارية 
 المالية وخالل السنة:

 

 2021 

٪ 

 2020 

٪ 
    

 ٪35.7  ٪46.1 ديسمبر 31
 ٪36.4  ٪42.3 المتوسط للفترة

 ٪39.9  ٪46.1 الحد األقصى للفترة
 ٪33.6  ٪38.8 الحد األدنى للفترة

 
 

 .34)اإليضاح رقم (لمواعيد إستحقاق الموجودات والمطلوبات راجع 
 

 .2020وضع مصرف البحرين المركزي نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر قيد االستخدام خالل 
 

تم تطوير نسبة تغطية السيولة لتعزيز المرونة قصيرة األجل لمحفظة مخاطر سيولة المصرف. تهدف متطلبات نسبة تغطية 
ت السائلة عالية الجودة غير المرتبطة، والتي تتكون من يملك مخزون كافي من الموجودا مصرفالسيولة لضمان أن ال

يوماً. إن مخزون الموجودات السائلة عالية  30موجودات التي يمكن تحويلها للنقد فوراً للوفاء باحتياجاتها من السيولة لفترة 
الذي ستتخذ فيه اإلدارة يوماً تحت سيناريو الضغط، وهو الوقت  30الجودة الغير مرتبطة يجب أن يسمح للمصرف من البقاء 

تحتسب نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزون  اإلجراءات التصحيحية المناسبة إليجاد الحلول الالزمة ألزمة السيولة.
، 2021ديسمبر  31حتى يوماً تقويمياً.  30الموجودات السائلة عالية الجودة على صافي التدفقات النقدية للخارج على مدار 

، بلغت نسبة تغطية السيولة 2021ديسمبر  31. كما في ٪80 االحتفاظ بنسبة تغطية سيولة أكبر من فمصريتعين على ال
 .   ٪177.58للمصرف 

 
نسبة صافي التمويل المستقر تهدف لتعزيز مرونة محافظ مخاطر سيولة المصرف، وتحفيز القطاع المصرفي على مدى فترة 

البنوك االحتفاظ محفظة تمويل مستقرة فيما يتعلق بتكوين موجوداتها وأنشطتها زمنية أطول. ستتطلب نسبة صافي التمويل من 
خارج الميزانية العمومية. إن هيكل التمويل المستقر يهدف للتقليل من احتمالية أن تؤدي أي اضطرابات في مصادر التمويل 

 وربما تؤدي لضغوط نظامية بشكل أوسع.المعتادة للمصرف، إلى تدهور وضع السيولة  بطريقة ستؤدي لزيادة مخاطر فشله،  
ً أفضل  إن حدود نسبة صافي التمويل المستقر تحد من مخاطر المبالغة في التمويالت بالجملة قصيرة األجل، ويشجع تقييما

 لمخاطر التمويل في جميع البنود المدرجة والبنود خارج الميزانية العمومية، ويدعم استقرار التمويل.
 

ويل المستقر هي نسبة مئوية محتسبة "كالتمويل المستقر المتاح" مقسوماً بـ "التمويل المستقر المطلوب". إن نسبة صافي التم
ديسمبر  31. كما في ٪80االحتفاظ بصافي نسبة التمويل المستقر أكبر من  مصرف، يتطلب من ال2021ديسمبر  31 ىحت

 . ٪105.28للمصرف  المستقر، بلغت صافي نسبة التمويل 2021
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر السيولة )يتبع(
 

، كانت نسبة صافي التمويل المستقر الموحدة حسب متطلبات الكتيب اإلرشادي لمصرف 2021 ديسمبر 31كما في 
 البحرين المركزي كما يلي:

 
  قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( مجموع القيمة

 الموزونة
 
 

الدنانير بآالف 
 البحرينية

 أكثر من
 سنة واحدة

 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أكثر من
أشهر وأقل من  6

 سنة واحدة

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أقل من
 أشهر 6

 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

بدون تاريخ 
 استحقاق محدد

 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 البند

 التمويل المستقر المتاح:     
 المال: رأس     

 رأس المال التنظيمي 158.107 - - 9.627 167.734

 أدوات رأسمالية أخرى - - - - -

 ودائع األفراد وودائع من العمالء من      

 الشركات الصغيرة:     

 ودائع مستقرة - 68.722 9.797 1.037 75.630

 ودائع أقل استقراراً  - 187.257 55.678 3.440 222.082

 تمويالت بالجملة:     

 ودائع تشغيلية - - - - -

 تمويالت أخرى بالجملة - 580.012 52.547 25.589 179.209

 مطلوبات أخرى:     

 نسبة صافي التمويل المستقر لمطلوبات  - - - - -

- - - 25.844 - 
جميع المطلوبات األخرى غير المشمولة 

 في الفئات المذكورة أعاله

 مجموع التمويل المستقر المتاح 158.107 861.835 118.022 39.693 644.655
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر السيولة )يتبع(
 

  قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( مجموع القيمة

 الموزونة
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أكثر من
 سنة واحدة

 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أكثر من
أشهر وأقل  6

 من سنة واحدة

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أقل من
 أشهر 6

 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

بدون تاريخ 
 استحقاق محدد

 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 البند

 التمويل المستقر المطلوب:     
 مجموع نسبة صافي التمويل المستقر     

 للموجودات السائلة عالية الجودة 360.333    17.733
 تمويالت وصكوك/أوراق مالية منتجة:     
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية      
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     
 من المستوى األول -    
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية     
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     
 عدا المستوى األول وتمويالت منتجة غيرمن      

 مضمونة لمؤسسات مالية - 76.971 - - 11.546
 تمويالت منتجة لمؤسسات لعمالء الشركات عدا     
 المؤسسات المالية وتمويالت للعمالء من األفراد     
 الشركات الصغيرة، وتمويالت لجهات سيادية     

 ومصارف مركزية ومؤسسات القطاع العام، منها: - 101.368 28.532 251.598 278.808
 %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي      
 وفقاً لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال     
 الصادرة عن مصرف البحرين      

 المركزي - - - 9.345 6.074
 المنتجة الرهون السكنية     
 %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي      
      ً  لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال وفقا
 الصادرة عن مصرف البحرين      

 المركزي - - - 68.238 44.355
 أوراق مالية/صكوك غير متعمرة وغير     
 مؤهلة كموجودات سائلة عالية الجودة،     
 بما في ذلك األسهم المتداولة في      

 البورصة 115.189 35.386 - 2.262 134.805
 التغيير المدرج -    
 جميع الموجودات األخرى غير      

 المتضمنة في الفئات أعاله 116.431 - - - 116.431
 بنود خارج الميزانية العمومية 51.024 - - - 2.551

 مجموع التمويل المستقر المطلوب 642.977 213.725 28.532 331.443 612.303

 )%(التمويل المستقر  نسبة صافي     105.28٪
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر السيولة )يتبع(
 

 2020ديسمبر  31متطلبات الكتيب اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي كما في حسب حتسب نسبة صافي التمويل المستقر ت
 كما يلي:

 
  قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( مجموع القيمة

 الموزونة
 
 

الدنانير بآالف 
 البحرينية

 أكمر من
 سنة واحدة

 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أكمر من
أشهر وأقل  6

 من سنة واحدة

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 أقل من
 أشهر 6

 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

بدون تاريخ 
 استحقاق محدد

 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 البند

 التمويل المستقر المتاح:     
 المال: رأس     

 رأس المال التنظيمي 153.561 - - 8.980 162.541

 ودائع أقل استقراراً  - 174.719 70.275 44.572 265.067

 تمويالت بالجملة:     

 ودائع تشغيلية - - - - -

 تمويالت أخرى بالجملة - 497.624 42.200 20.870 205.322

 مطلوبات أخرى:     

 غير المشمولة في جميع المطلوبات األخرى     

 الفئات المذكورة أعاله - 12.133 - - -

 مجموع التمويل المستقر المتاح 153.561 684.476 112.475 74.422 632.930
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر السيولة )يتبع(
 

 التمويل المستقر المطلوب:     
 التمويل المستقرمجموع نسبة صافي      

 للموجودات السائلة عالية الجودة 273.568 - - - 15.341
 تمويالت وصكوك/أوراق مالية منتجة:     
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية      
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     

 من المستوى األول - 51.001 - - 7.650
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية     
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     
من عدا المستوى األول وتمويالت منتجة      

 غير
 مضمونة لمؤسسات مالية - 67.044 32.874 318.236 320.459

تمويالت منتجة لمؤسسات لعمالء الشركات      
 عدا

المؤسسات المالية وتمويالت للعمالء من      
 األفراد

الصغيرة، وتمويالت لجهات الشركات      
 سيادية

 %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي      
 وفقاً لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال     
 الصادرة عن مصرف البحرين      

 المركزي - - - 8.326 5.412
 أوراق مالية/صكوك غير متعمرة وغير     
 مؤهلة كموجودات سائلة عالية الجودة،     
 بما في ذلك األسهم المتداولة في      

 البورصة 139.751 32.205 - 5.501 160.530
 جميع الموجودات األخرى غير      

 المتضمنة في الفئات أعاله 99.149 - - - 99.149
 بنود خارج الميزانية العمومية 41.570 - - - 2.078

 المستقر المطلوبمجموع التمويل  554.038 150.250 32.874 332.063 610.619

 نسبة صافي التمويل المستقر )%(     103.65٪

 
 

 مخاطر السوق
تتممل مخاطر السوق في تغير األسعار، كمعدل الربح، وأسعار أسهم حقوق الملكية، وأسعار صرف العمالت األجنبية، وهامش 

، أو تدفقاته النقدية المستقبلية أو قيمة أدواته المالية. تتكون مخاطر السوق من جموعةالماإلئتمان والتي لها تأمير على إيرادات 
مالمة أنواع: مخاطر عمالت، ومخاطر معدل الربح ومخاطر األسعار األخرى. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة 

 ئد مجزية على هذه المخاطر.لممل هذه المخاطر في الحدود المقبولة مع تحقيق عوا المصرفوالتحكم في تعرضات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر السوق )يتبع(
 

 محافظ غير تجارية -التعرض لمخاطر معدل الربح 
الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ غير التجارية هو خطر الخسائر الناتجة عن تقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو 

لألدوات المالية بسبب تغيّر في معدالت الربح السوقية. تتم إدارة مخاطر معدل الربح بصفة رئيسية عبر متابعة  القيم العادلة
فجوات معدل الربح وعن طريق الحصول على حدود معتمدة مسبقاً إلعادة التسعير. تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 

 قسم إدارة المخاطر بمساعدتها في أعمال المتابعة اليومية. بمتابعة اإللتزام بهذه الحدود ويقوم جموعةالمب
 

 

 :2021ديسمبر  31كما في  للمصرففيما يلي ملخص بمركز فجوة هامش الربح 
 

 3لغاية  2021ديسمبر  31
 شهور

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 6إلى  3
 شهور
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية

شهور إلى  6
 سنة

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 3إلى  1
 سنوات

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 3أكثر من 
 سنوات

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 اإلجمالي
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

       
       الموجودات

 26.391 - - - - 26.391 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 323.846 270.804 25.523 3.792 10.660 13.067 صكوكفي استممارات 

 324.373 223.248 43.423 4.829 3.038 49.835 موجودات التمويل
 152.394 148.897 3.439 32 13 13 موجودات اإلجارة

       مجموع الموجودات الحساسة 
 827.007 642.949 72.385 8.653 13.711 89.306 لمعدل الربح

       
       المطلوبات و حسابات االستثمار

 130.199 - - 6.555 67.514 56.130 مالية إيداعات من مؤسسات
       إيداعات من مؤسسات غير 

 183.217 - 3.165 52.844 26.547 100.661 مالية وأفراد
 71.617 - - 26.479 - 45.138 تمويل آجل من مؤسسات مالية

 1.554 - - - - 1.554 حسابات جارية للعمالء
       حقوق أصحاب حسابات

 545.195 - 29.185 57.749 56.571 401.690 االستممار

       
       مجموع المطلوبات وحسابات 

       االستثمار الحساسة لمعدل

 931.782 - 32.350 143.627 150.632 605.173 الربح

 (104.778) 642.949 40.035 (134.974) (136.921) (515.867) فجوة معدل هامش الربح

  (104.778) (747.727) (787.762) (652.788) (515.867) التراكميفجوة معدل الربح 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر السوق )يتبع(
 

 )يتبع( محافظ غير تجارية -التعرض لمخاطر معدل الربح 
 

 شهور 3لغاية  2020ديسمبر  31
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 6إلى  3
 شهور

بآالف الدنانير 
 البحرينية

شهور إلى  6
 سنة

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 3إلى  1
 سنوات

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 3أكمر من 
 سنوات

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 اإلجمالي
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية

       
       الموجودات

 17.720 - - - - 17.720 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 261.132 235.093 6.800 16.556 536 2.147 صكوكفي استممارات 

 307.717 178.611 48.964 16.998 13.386 49.758 موجودات التمويل
 139.754 137.096 2.576 15 36 31 اإلجارةموجودات 

       مجموع الموجودات الحساسة 
 726.323 550.800 58.340 33.569 13.958 69.656 لمعدل الربح

       
       و حسابات االستممار المطلوبات

 79.545 - 3.614 8.077 34.948 32.906 إيداعات من مؤسسات مالية
       إيداعات من مؤسسات غير 

 214.243 - 47.432 59.918 32.705 74.188 مالية وأفراد
 75.477 - - - 7.562 67.915 تمويل آجل من مؤسسات مالية

 1.188 - - - - 1.188 حسابات جارية للعمالء
       حقوق أصحاب حسابات

 425.349 2.075 185.652 51.894 41.472 144.256 االستممار

       
       مجموع المطلوبات وحسابات 

       االستممار الحساسة لمعدل

 795.802 2.075 236.698 119.889 116.687 320.453 الربح

 (69.479) 548.725 (178.358) (86.320) (102.729) (250.797) فجوة معدل هامش الربح

  (69.479) (618.204) (439.846) (353.526) (250.797) فجوة معدل الربح التراكمي

 
 

 المجموعةتتم إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة معدل هامش الربح عن طريق متابعة حساسية موجودات ومطلوبات 
المالية تجاه السيناريوهات المتعددة لمعدل الربح المعياري وغير المعياري. تشتمل السيناريوهات المعيارية والتي يتم إعتبارها 

نقطة من اإلرتفاع أو  50نقطة من اإلنخفاض أو اإلرتفاع المتوازي مع جميع منحنيات العوائد و  100بصورة شهرية على 
 اإلنخفاض مع منحنيات العوائد.

 

)على إفتراض مبات العوامل المتغيرة األخرى  تجاه إرتفاع أو إنخفاض معدالت الربح  المجموعةفيما يلي تحليل لحساسية 
 المؤمرة على منحنيات العوائد والمبات في بيان المركز المالي(:

نقطة  100 
إرتفاع أو 

 إنخفاض متوازي
بآالف الدنانير 
 البحرينية

نقطة إرتفاع  50 
 أو إنخفاض

 
بآالف الدنانير 

 البحرينية
    

 523 ±     1.047 ±   2021ديسمبر  31في 
  345±      690±   2020ديسمبر  31في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
                                                      2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 مخاطر السوق )يتبع(
 

 )يتبع( محافظ غير تجارية -التعرض لمخاطر معدل الربح 
 

مخاطر معدل الربح للَمحافظ غير التجارية، حيث تستخدم أدوات مالية استممارية قصيرة تقوم إدارة الخزينة بإدارة مراكز 
 غير التجارية. جموعةمن البنوك إلدارة المركز الناشىء من أنشطة الم لدى البنوك و إيداعات  األجل، و إيداعات

 
 معدل الربح بين البنوك

 
يسية لمعدالت األرباح على مستوى العالم، وهناك عدم يقينية فيما يتعلق يتم حالياً إجراء مراجعة وإصالح أساسي للمقاييس الرئ

(، بمعدالت بديلة. تم إيقاف معظم IBORبتوقيت والمنهجيات االنتقالية لتحل محل معدالت الربح المعروضة بين البنوك )
ت مرجعية بديلة معينة، ، وتم استبدالها بمعدال2021ديسمبر  31ومعدالت ما بين البنوك األخرى بعد  LIBORمعدالت 

. إن عملية االنتقال من 2023يونيو  30بالدوالر األمريكي، حيث تم تأجيل ايقافها لغاية  LIBORباستمناء بعض معدالت 
 تغطي معظم وحدات العمل وإدارات الدعم للمجموعة.    IBORمعدل 

 
 ت بديلة. تقوم اللجنة بتقييم مدى إشارة العقود للتدفقاتتقوم لجنة األصول والخصوم بمراقبة وإدارة انتقال المجموعة إلى معدال

، وكيفية إدارة االتصاالت  IBOR، وما إذا كانت هذه العقود ستحتاج للتعديل نتيجة إصالح معدالت  IBORالنقدية لمعدالت 
أشهر، وتتعاون  3ل . تقوم اللجنة برفع تقاريرها لمجلس إدارة المجموعة كIBORمع األطراف المقابلة حول إصالح معدالت 

مع اإلدارات األخرى حسب الحاجة. وتقوم بتوفير معلومات دورية لمجلس اإلدارة حول مخاطر معدل الربح والمخاطر الناتجة 
 .IBORمن إصالح معدالت 

 
 ، لم يكن لدى المجموعة أي عقود قائمة مرتبطة بالمعدالت القياسية، وتستمر بتعزيز أنظمتها2021ديسمبر  31كما في 

 وعملياتها للتعامل والتكيف مع التغير في المعدالت القياسية.
 

 التعرض إلى مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية
مخاطر العملة هي المخاطر الناشئة من تغيّر قيمة األدوات المالية جراء تغير أسعار صرف العمالت األجنبية. لدى المجموعة 

 ديسمبر: 31األجنبية كما في صافي تعرضات جوهرية مقيـّمة بالعمالت 
 

 2021 
 بما يعادلها

بآالف الدنانير 
 البحرينية

 2020 
 بما يعادلها

بآالف الدنانير 
 البحرينية

    

 103.734  78.780 دوالر أمريكي*
 (39.435)  (87.168) عمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى*

 (1.079)  (548) يورو
 5.100  4.803 دوالر أسترالي

 3.158  3.352 دينار كويتي
 (433)  (369) جنيه إسترليني

 13  18 روبية هندية

 

)*( التوجد أي مخاطر من أسعار الصرف للتعرضات المرتبطة بالدوالر األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي 
باستمناء الدينار الكويتي مرتبطة بالدوالر  األخرى وذلك ألن الدينار البحريني وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 األمريكي.

تتم إدارة مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية مقابل صافي حدود التعرضات عن طريق متابعة حساسية الموجودات 
يارية عتجاه السيناريوهات المتعددة ألسعار صرف العمالت األجنبية. تشتمل السيناريوهات الم جموعةللموالمطلوبات المالية 

إرتفاع أو هبوط في معدالت سعر صرف العمالت األخرى غير الدوالر  ٪5والتي يتم إعتبارها بصورة شهرية على نسبة 
 األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
                                                      2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 )يتبع( التعرض إلى مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

إلى اإلرتفاع أو اإلنخفاض في معدالت أسعار صرف العمالت األجنبية )على إفتراض مبات  لمجموعةافيما يلي تحليل حساسية 
 جميع العوامل المتغيرة األخرى، وبشكل أساسي، معدالت الربح(:

 

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية

 2020 
بآالف الدنانير 

 البحرينية
    

   54±    27  ±   يورو
  255±    240 ±   دوالر أسترالي

  158±    168 ±   دينار كويتي
  22±     18 ±   جنيه إسترليني

   1±      1 ±   روبية هندية

 
 

 محافظ غير تجارية -التعرضات إلى مخاطر أسعار السوق األخرى 
يقوم قسم إدارة المخاطر بمتابعة مخاطر اإلئتمان لالستممارات  في ديون بصورة دورية، غير أن هذه المخاطر ليست جوهرية 

 .جموعةللممقارنة بالنتائج العامة والوضع المالي 

اإليضاح رقم ( تتعرض استممارات المجموعة في األسهم غير الُمسعّرة والتي تظهر بالتكلفة لمخاطر التغير في قيمتها. راجع
والمتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة والقرارات التي تم إتخاذها لتقييم إنخفاض قيمة االستممار في األسهم غير المسعرة  27)

والتي تظهر بالتكلفة. تقوم المجموعة بإدارة التعرضات لمخاطر األسعار األخرى عن طريق المراقبة المستمرة ألداء هذه 
 . يتم إعداد تقييم لألداء بشكل ربع سنوي ويُعرض على لجنة االستممار واإلئتمان بمجلس اإلدارة.األوراق المالية

 

 مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر الناجمة عن فشل في األنظمة والتحكم، وعمليات إحتيال وأخطاء بشرية، التي قد تؤدي 

بإدارة مخاطر التشغيل من خالل  جموعةالمقوم تإلى خسائر مالية وخسائر للسمعة، وما يتبعها من ُمساءالت قانونية ورقابية. 
إتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة، وتأصيل مبدأ فصل المهام والرقابة الداخلية، بما في ذلك التدقيق الداخلي ورقابة اإللتزام. تقع 

لقيام تمدة لسياسة مع المجموعةعلى قسم إدارة المخاطر. لدى  جموعةالممسؤولية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر التشغيلية في 
 بهذه المهام حيث تتوافر جميع البنى التحتية والتنظيمية والمادية للقيام بها.

لتحديد مجاالت المخاطر الرئيسية  المجموعةعملية تقييم ذاتية لمراقبة مخاطر العمليات في معظم أقسام  المجموعة تإستكمل
والخطوة  ،لباقي اإلدارات تم تحديد مجاالت المخاطر الرئيسيةعالوة على ذلك،  والمؤشرات والمحفزات الرئيسية لتلك المخاطر.

ذه على بمواصلة عملية التقييم الذاتية ه المجموعةقوم تس التالية ستكون تحديد المؤشرات والمحفزات الرئيسية لتلك المخاطر. 
ً المؤشرات الرئيسية ل فترات منتظمة ولجميع األقسام التابعة له وسيتم إجراء عملية مراجعة  المجموعة ستخدمت. لمخاطر سنويا

 المجموعة هدفتبرنامجاً للحاسب اآللي لمراقبة هذه المحفزات وتسجيل الخسائر المحققة والخسائر التي كان باإلمكان تفاديها. 
رسة اعلى المدى المتوسط في إعداد بيانات موموقة إحصائياً لرفع مستوى األساليب المتطورة لمراقبة مخاطر العمليات ألجل مم

 أفضل إلدارة المخاطر والحد من اإللتزامات الرأسمالية.

استجابة لتفشي جائحة الكورونا، كانت هناك تغييرات مختلفة على نموذج العمل، والتواصل مع العمالء، وطرق الدفع والتسوية 
 الرقمية، واكتساب العمالء وتنفيذ العقود، وتنفيذ المعامالت مع وبالنيابة عن العمالء. عززت إدارة المجموعة مراقبتها لتحديد 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
                                                      2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 
 )يتبع( . إدارة المخاطر37
 

 )يتبع( محافظ غير تجارية -التعرضات إلى مخاطر أسعار السوق األخرى 
 

أحداث المخاطر الناتجة من الوضع الحالي، والتغيرات في طريقة إدارة األعمال. قامت إدارة المخاطر التشغيلية بمراجعة 
سيتم تحديث سجالت المخاطر، من خالل تحديد شاملة لبيئة الرقابة الحالية، ونظرت إدارة المخاطر التشغيلية فيما إذا كان 

  أحداث الخسارة المحتملة، استناداً على مراجعتها للعمليات التجارية في البيئة الحالية.   

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

 إدارة رأس المال
بصورة شاملة. لتنفيذ المتطلبات الحالية لرأس  جموعةالميقوم مصرف البحرين المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال 

المحافظة على معدل محدد إلجمالي رأس المال نسبةً إلى إجمالي  جموعةالمالمال، يطلب مصرف البحرين المركزي من 
وإرشادات  3رأس المال لمصرف البحرين المركزي مبنية على مبادئ بازل الموجودات الموزونة بالمخاطر. إن متطلبات كفاية 

 مجلس الخدمات المالية اإلسالمية.
 

 التنظيمي إلى فئتين: جموعةالمينقسم رأس مال 

  (1)والفئة اإلضافية  1الفئة األولى لرأس المال، وتتضمن فئة حقوق الملكية العادية. 

أسهم رأس المال العادية والتي تستوفي التصنيف كأسهم عادية لألغراض التنظيمية، على  1فئة حقوق الملكية العادية تشمل 
واإلحتياطيات المعلنة والتي تشمل عالوة إصدار األسهم واإلحتياطيات العامة واإلحتياطي القانوني، واألسهم العادية 

يات باإلضافة إلى األرباح المستبقاة بعد التسووالتي تمسك بها أطراف مالمة. للمصرف الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
 التنظيمية المتعلقة بالشهرة والبنود التي تتضمنها حقوق الملكية والتي تـُعالج بصورة مختلفة ألغراض كفاية رأس المال.

والتي والتي تمسك بها أطراف مالمة للمصرف األدوات الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة  (1)الفئة اإلضافية تشمل 
 (.(1)، )والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة اإلضافية (1)تستوفي معايير التصنيف ضمن الفئة اإلضافية 

 

 
  س والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة المانية لرأ المصرفالفئة المانية لرأس المال، وتتضمن األدوات الصادرة عن

صرف للمر الفئة المانية لرأس المال، واألدوات الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة المال، وفائض األسهم الناتج من إصدا
والتي تمسك بها أطراف مالمة والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة المانية لرأس المال، والمخصصات العامة المحتفظ 

من إعادة تقييم الموجودات المابتة وأغراض  وإحتياطي إعادة تقييم األصول ،بها مقابل الخسائر غير محددة على التمويل
 األدوات والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة المانية لرأس المال.

 
تنص اللوائح على أوزان مخاطر أعلى لبعض التعرضات التي تفوق الحدود الجوهرية. إن هذه التسويات التنظيمية مطلوبة 

هونات، وموجودات الضرائب المؤجلة، واحتياطي تحوط التدفقات النقدية، والربح لبعض البنود كالشهرة على حقوق خدمة الر
 المصرفمن بيع معامالت التورق ذات الصلة، وأصول ومطلوبات صندوق منافع التقاعد المحددة، واالستممار في أسهم 

 في أسهم المؤسسات المصرفية الخاصة، وإجمالي الحيازات المتبادلة في اسهم المؤسسات المصرفية والمالية، واالستممار
من أسهم حقوق الملكية العادية  ٪10أكمر من  المصرفوالمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي، وحيث ال يملك 

الصادرة لرأس مال المؤسسة، واستممارات جوهرية في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق 
 التوحيد التنظيمي.

 
ألف 11.859 : 2020ألف دينار بحريني )  11.926 بعمل تسويات تنظيمية بمبلغ المصرف، قام 2021ديسمبر 31في كما 

 دينار بحريني( وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
 

يتم تصنيف عمليات المصرف على أساس دفاتر متاجره أو ضمن دفاتر المصرف، و يتم تحديد الموجودات الموزونة بالمخاطر 
بناءاً على متطلبات محددة بحيث تعكس المستويات المختلفه للمخاطر المرتبطة بتعرضات الموجودات المضمنّة و الغير مضمنّة 

 في البيانات المالية.
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 . إدارة المخاطر )يتبع(37
 

 إدارة رأس المال )يتبع(
 

لدمج تأمير جائحة الكورونا، سمح مصرف البحرين المركزي بإضافة إجمالي خسارة التعديل والمخصص اإلضافي للخسائر 
، إلى الفئة األولى لرأس المال للسنتين 2021االئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والمانية للفترة من مارس إلى ديسمبر 

. ولطرح هذا المبلغ بالتناسب من الفئة األولى لرأس المال على 2021يسمبر د 31و 2020ديسمبر  31المنتهيتين كما في 
  .2024ديسمبر  31، و2023ديسمبر  31، و2022ديسمبر  31للمالث سنوات المنتهية في أساس سنوي 

 
 ديسمبر: 31التنظيمي كما في  جموعةالملرأس مال فيما يلي بيان 

 
 ديسمبر 31 

2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية
 

 ديسمبر 31 
2020 

بآالف الدنانير 
 البحرينية
 

    
 791.271  858.942 بالمخاطرإجمالي الموجودات الموزونة 

    
    الفئة األولى لرأس المال

 116.422  120.967 فئة حقوق الملكية العادية األولى قبل التعديالت التنظيمية -
 (11.859)  (11.926) يطرح: التعديالت التنظيمية -

 104,563  109.041 فئة حقوق الملكية العادية األولى بعد التعديالت التنظيمية
 47.222  47.222 (1فئة اإلضافية )

 8.940  9.627 الفئة المانية لرأس المال

 165.890 إجمالي رأس المال التنظيمي
 

160.725 

 الموزونة الموجودات إجمالي من مئوية كنسبة التنظيمي المال رأس إجمالي
 ٪20.31  ٪19.31 بالمخاطر

    
 ٪198.28  ٪177.58 ةمعدل تغطية السيول

 ٪103.65  ٪105.28 معدل صافي التمويل المستقر
 ٪20.84  ٪19.38 معدل الرفع المالي

    

 

 من جهات خارجية خالل السنة. اباإللتزام بجميع متطلبات رأس المال التي فـُرضت عليه جموعةالم تقام
 

 تخصيص رأس المال
ً في تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة.  خالل  من جموعةالمسعى تتـُعتبر المتطلبات الرقابية محركاً أساسيا

 جموعةلمااسة في إدارة رأس المال إلى زيادة العائد المعّدل على المخاطر وإستيفاء جميع المتطلبات الرقابية. إن سياسياسته 
 في تخصيص رأس المال خاضعة لمراجعة دورية من قبل مجلس اإلدارة.
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 . اإللتزامات38

 التي تم التعاقد عليها ضمن سياق األعمال اإلعتيادية: المجموعةفيما يلي بيان بإلتزامات 
 

 2021  2020 
بآالف الدنانير  

 البحرينية
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية

 31.389  35.946 إلتزامات غير مسحوبة لتمديد تمويالت *
 10.180  15.078 ضمانات مالية

 19.000  - األحتياطات القانونية

 51.024  60.569 

 

 * تملك المجموعة الحق في إلغاء االلتزام غير المسحوب لتمديد التمويل قبل انتهاء مدته. 
 

على حساب الخطر  القيمةفي مخصص إنخفاض ك ألف دينار بحريني( 236: 2020ألف دينار بحريني ) 85تم تخصيص مبلغ 
 في اإللتزامات.اإلئتماني 

 

 إلتزامات باألداء
قد تدخل المجموعة في إلتزامات باألداء تتعلق ببعض مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها المجموعة وذلك ضمن األنشطة 

إلى الشركات التي تمتلك هذه المشاريع متى أمكن ذلك. في األداء هذه . من عادة المجموعة نقل إلتزامات جموعةللماإلعتيادية 
نتيجة أداء أي من  2021ديسمبر  31رأي اإلدارة، من غير المتوقع أن تكون هناك مطلوبات مستحقة على المجموعة بتاريخ 

 مشروعاتها.
 

 قضايا ومطالبات
يقوم البنك برفع قضايا ضد عمالءه ويقوم عمالء البنك والمستممرين برفع قضايا ضد البنك. اإلدارة في سياق العمل االعتيادي، 

القانونية للمجموعة تعمل مع مستشار قانوني داخلي ومستشار قانوني خارجي اعتماداً على طبيعة القضايا. يتم إجراء تقييم 
 ة العليا ومجلس اإلدارة بهذه النتائج.دوري للنتائج المحتملة لهذه القضايا، ويتم إبالغ اإلدار

 
 
 . المسؤولية اإلجتماعية39

من صندوق الزكاة  إلى مؤسسات إجتماعية وخيرية بالوفاء بمسؤولياته اإلجتماعية عن طريق تقديم التبرعات جموعةقوم المت
 .والجمعيات الخيرية

 
 
 . أرقام المقارنة40

الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع السنة الحالية. إعادة التصنيف هذه لم تؤمر على تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة 
 أرباح السنة، أو حقوق الملكية المعلنة سابقاً.
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 ) الموحدة المالية البيانات من جزءا تمثل ال المرفقة المعلومات(
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  )غير مدققة( المالية الموحدة بياناتفصاحات اضافية في الإ
 

وتطورها بسرعة على مستوى العالم.  ( 19كورونا )كوفيد  تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية 2020مارس  11في 
وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. ويشمل ذلك تعطيل العمل في أسواق المال، وأسواق 

يولة. اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تطبيق قيود على السفر االئتمان المتدهورة، ومخاوف الس
كان للوباء، واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أمراً على المجموعة. تراقب المجموعة عن كمب وضع  .وتدابير الحجر الصحي

(، وتجاوباً مع آمارها، قامت بتفعيل خطة مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة 19كورونا )كوفيد  جائحة
       األخرى، بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها المالي.

 
ورونا، ولتخفيف متطلبات السيولة في االقتصاد أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجهة آمار جائحة الك

 ومساعدة البنوك على االلتزام بالنسب التنظيمية، وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات الهامة:

  2020 مارس 1 ويشمل من أشهر للعمالء المؤهلين بدءاً  6تأجيل دفع األقساط لفترة 

 لمئة.معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر با 

  3إلى  %5تخفيض نسبة االحتياطي النقدي من%. 

  80إلى  %100تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من% 

  إلى 2020من مارس إلى ديسمبر  2و 1إضافة إجمالي خسارة التعديل ومخصص الخسائر االئتمانية اإلضافية للمرحلة ،
. وخصم هذا المبلغ بشكل تناسبي 2021ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31المنتهيتين في للسنتين   رأس المال من الفئة األولى

، 2023ديسمبر  31، و2022ديسمبر  31من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للمالث سنوات المنتهية في 
    .2024ديسمبر  31و

 أعل ً لمدة أربعة أشهر،  2020من سبتمبر  لتمويل اعتباراً عن تأجيل ماني ومالث ألقساط ا ن مصرف البحرين المركزي الحقا
التأجيالت، وعلى هذا النحو لم ينتج عنها أي خسائر  عن هذهلمدة ستة أشهر. سمح للبنوك باحتساب األرباح  2021ويناير 

    عة.تعديل إضافية للمجمو
 

 التدابير واإلجراءات المذكورة أعاله أدت لآلمار التالية على المجموعة:

 أشهر حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي يتطلب من البنوك المتأمرة احتساب خسارة  6ل أقساط القروض لفترة تأجي
التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية. تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة 

 ي والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصل

  أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي )"الحزم"( لدعم األعمال التجارية في هذه األوقات
كاليف الموظفين، وتنازل عن الصعبة. استلمت المجموعة مساعدة مالية من الجهات التنظيمية تممل سداداً محدداً لجزء من ت

الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي ال يتحمل فائدة المستلم من الحكومة/الجهات التنظيمية، استجابة إلجراءات 
 الدعم لمواجهة جائحة الكورونا، فقد تم احتسابها مباشرة في حقوق ملكية المجموعة.  

  شهر يشمل شرطاً لتعليق الحد األدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات أ 6إن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة
 االئتمان المستحقة، مما أدى النخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة.

  .تستمر المجموعة بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر 
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  .الضغط الناتج من جائحة الكورونا على االقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في حجز موجودات تمويلية جديدة من قبل المجموعة
مقارنة بنفس الفترة  %19.43، كانت حجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة 2021 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

 من السنة السابقة. 

 في حين رفصين الناتج عن التباطؤ االقتصادي، أدى لزيادة األرصدة عند الطلب التي تحتفظ بها المانخفاض إنفاق المستهلك ،
انخفضت الودائع ألجل مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. هذه اآلمار خففت جزئياً من ضغط السيولة الذي تواجهه 

 فقاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.أشهر، و 6المجموعة نتيجة إلجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 

 .الوضع االقتصادي الصعب أدى بالمجموعة الحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتها 
 

 فيما يلي ملخص لآلمار االقتصادية المذكورة أعاله:
 

  صافي األثر  صافي االثر   صافي االثر

  بيان الدخلعلى   بيان المركزعلي   حقوقعلى 

  الموحد  الموحد المالي  الملكية الموحد

    للمجموعة  للمجموعة

  بآالف الدنانير  بآالف الدنانير  بآالف الدنانير

  البحرينية  البحرينية  البحرينية

      

      

      

      
 متوسط انخفاض االحتياط النقدي -  9.946  -

 %0الميسر بنسبة اتفاقية إعادة الشراء  (278)  48.888  278
  خسارة التعديل -  (9.452)  (9.452)

 إطفاء خسارة التعديل 9.452  9.452  -
 منح حكومية -  -  791

 دخل بطاقات االئتمان (313)  -  -
 ورنا ائحة كلج المنسوبة الخسائر االئتمانية اإلضافية (2.700)  (2.700)  -

      
(8.383)  56.134  6.161  

 
ً بتعميم مصرف البحرين المركزي رقم  )إصدار تقريرعن األمر   OG/259/2020تم تقديم المعلومات اإلضافية أعاله إلتزاما

. يجب أن ال تعتبر هذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة 2020يوليو  14((، المؤرخ 19 –المالي لجائحة الكورونا )كوفيد 
( الذي ال يزال يتطور، 19 –نظراً للشكوك المحيطة بوضع جائحة الكورونا )كوفيد  .ض أخرىبأكملها، أو االعتماد عليها ألي أغرا

فإن األمر أعاله هو كما في تاريخ إعداد هذه المعلومات. قد تتغير الظروف، مما يؤدي بهذه المعلومات ألن تصبح قديمة وغير 
( على المجموعة. لم 19 – وكامالً ألمر جائحة الكورونا )كوفيد باإلضافة لذلك، فإن هذه المعلومات ال تممل تقييماً شامالً  .نافعة

 .من قبل المدقق الخارجي تدقيقللتخضع هذه المعلومات 
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