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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلينالحمد هلل رب العالمين، 

 

 أعزاءنا المساهمين، 

أن أقّدم لكم التقرير السنوي للمصرف الخليجي التجاري )"المصرف"(  يسرنيبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة، 
 .م2020ديسمبر  31والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 

( التي خّلفت 19-ا بالتحديات نتيجة جائحة فيروس كورونا )كوفيدبالنسبة لجميع القطاعات مليئ   م2020لقد كان عام 
( 19-تداعيات سلبية على البشرية جمعاء ومتغيرات اقتصادية بالغة األهمية على مستوى العالم. ومع تفاقم وقع )كوفيد

علة اإستراتيجيته لضمان مساهمته الفعدة سيناريوهات ومراجعة حرص المصرف على وضع ، القطاعاتعلى جميع 
 في دعم نمو وإستدامة المجتمع من أفراد وشركات. 

تي ال اإلستقرارا رغم حالة عدم الفت   طموحة اعتمدها مجلس اإلدارة، سّجل المصرف أداء   عملوكنتيجة الستراتيجية 
مواجهة مختلف التحديات وتحقيق نمو وتطور في عملياته طوال المصرف العالمية، حيث استطاع  األسواقتعيشها 

تم ترسيخ القواعد المتينة لهذه االستراتيجية من خالل اتفاقية تؤهله لذلك، حيث  عام بفضل ما يملكه من مقوماتال
مليون دينار بحريني، واتفاقية  60 من الفئة األولى بقيمة صكوك رأس المال اإلضافيتغطية االكتتاب في ضمان 

جي إف إتش "ينار بحريني واللتان تم إبرامهما مع مجموعة مليون د 46.4لتبادل األصول المالية واالستثمارية بقيمة 
 لنجاحاتاا مكمال  الستراتيجية المصرف في تمهيد الطريق أمام تحقيق المزيد من . وتشكل هاتان االتفاقيتان جزء  "المالية
 مصرفبناه الالذي ت العملعمليات وأنشطة المصرف. إن نموذج  لتبني كافة لتقوية قاعدتهراسخة الخطوات الواتخاذ 
 مواكبة التطورات الحالية واالستفادة من الفرص الجديدة.  لهيضمن 

 تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف االستثنائية التي شهدها العالم بسبب تفشي م من2020استطاع المصرف خالل عام 
ة على والمرتكز وبنيته التحتيةاألمر الذي يؤكد على صالبة القاعدة التي يقف عليها المصرف (، 19-)كوفيد فيروس

وثقة العمالء. كما يعكس تحقيق هذه النتائج اإليجابية مدى كفاءة وسالمة الخطط التي تبناها ر األداء المالي المستق
وتطوير األعمال المصرفية. ولقد كان إلصدار الصكوك أثر  قاعدة رأس المالمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتقوية 

اهم في سية وضعنا المالي والذي سمح لنا بالدخول في شراكات استراتيجية جديدة ومشاريع واعدة، مما كبير على تقو
 للمصرف لتحقيق النمو والربحية.  المتينه إرساء األسس

ا في حماية جميع القطاعات، بما فيها ا مهم  لى ذلك، فقد لعب المناخ االقتصادي في مملكة البحرين دور  إإضافة  
ازية اإلجراءات االحتر ومن ثم هللفي ذلك ويعود الفضل القطاعات المالية والمصرفية، من اآلثار السلبية للجائحة. 

، يروس كورونافاتخذتها اللجنة التنسيقية لحكومة مملكة البحرين والفريق الوطني للتصدي لوالتدابير الوقائية التي 
 نت الشركات والمؤسسات من مواصلة النمو وتحقيق األرباح. ساهمت في استمرار النشاط االقتصادي ومكّ والتي 
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 األداء العام

تحقيق األهداف االستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة، والتي من  م2020استطاع المصرف خالل عام 
 وفهم احتياجات ومتطلبات العمالء.  رات السوقلمتغي اإلستجابةسرعة ارتكزت على تقديم حلول مالية مبتكرة و

مليون دينار بحريني،  7.99ا صافية عائدة إلى المساهمين بلغت ا في أدائه بتحقيقه أرباح  ا إيجابي  سّجل المصرف مؤشر  
على الرغم من م، و2019مليون دينار بحريني في عام  14.94مع خسارة قدرها  ، مقارنة  ٪152.6بزيادة نسبتها 

مليون دينار بحريني في عام  939.75التحديات، تمّكن المصرف من تحقيق نمو في إجمالي موجوداته والذي بلغ 
 . ٪8.1 بنسبة نمو بلغت، م2020مليون دينار بحريني في عام  1,015.59لى إليصل  م2019

من إجمالي الموجودات،  ٪24.41 نسبةا ل حالي  السائلة والتي تشكّ  موجوداتهكما تمّكن المصرف من تحقيق نمو في 
صحية معدل تغطية السيوله المصرف على  حافظذلك،  عالوة  على. ٪20.31رأس المال إلى  فيما وصل معدل كفاية

. م2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  ٪103.65 بلغت معدل صافي التمويل المستقر، و٪198.28 بلغت
 .٪0.81الموجودات  متوسط ، بينما بلغ العائد على٪7.02لى إحقوق المساهمين متوسط ووصل العائد على 

ذات  هرتفعم بعوائد ماليةتمتاز  التي الصكوكفي  في إستثمار هذه السيوله وقد سمحت هذه النتائج المالية للمصرف
مليون دينار  261.13لى إ، وقد نجم عن هذه االستثمارات زيادة ملحوظة في محفظة الصكوك لتصل مخاطر منخفضه
. كما وصل ٪33.9، بنمو نسبته م2019مليون دينار بحريني في عام  195.05مقابل  م2020بحريني في عام 

 بنسبةزيادة أي مليون دينار بحريني،  85.71مع  مليون دينار بحريني مقارنة   141.81لى إإجمالي حقوق المساهمين 
65.5٪ . 

 ٪45.92في الحصول على نسبة كانت إجراءات المصرف المتعلقة بخفض التكاليف مثمرة، حيث نجح المصرف  كما
تخذ وسيالتحكم بالمصروفات،  معترشيد اإلنفاق  خطواته نحو وسيواصل المصرف. من معدل التكلفة إلى الدخل

 في المستقبل.  كفائتهإجراءات أخرى لضمان تحسين 

 االتطلع قدم  

ف المتغيرات مع مختل التكيّفاستراتيجيته المرنة والقادرة على  تنفيذبأن المصرف سيواصل النمو من خالل كلنا ثقة 
من تبعات مالية واقتصادية. ولن يّدخر مجلس اإلدارة  تصاحبها( وما 19-جائحة )كوفيد تفرضهااإلقليمية والدولية التي 

ستدامة وتعزيز الربحية وضمان عوائد مجزية للمساهمين تحقيق اإلية بغية أي جهد لتقديم الدعم الالزم لإلدارة التنفيذ
 الكرام. 
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 محفظتهيز جديدة، وتعزستراتيجية إشراكات  الدخول في عبر المستقرسيواصل المصرف االستثمار في وضعه المالي و
رعة مع نحو التحول الرقمي بخطى متسا إستراتجيته، واالستثمار في الصكوك، واستمرار العمل على تنفيذ يهالتمويل

ليه التكنولوجيا المتطورة في الخدمات المصرفية، وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول إتطبيق أحدث ما توصلت 
 وعةمجم لى جانب طرحإيسعى المصرف إلى تعزيز جودة خدمة العمالء، وسالمصرفية التكنولوجية المبتكرة. كما 

 سواء. حٍد على  وشركاتتلبي الطموحات المتنوعة لعمالئنا الكرام من أفراد  يمن الخدمات والمنتجات الت

تحقيق ا لوالذي يسعى دائم   الرائدة في مملكة البحرين اإلسالمية أحد المصارفيعتبر المصرف الخليجي التجاري و
المصرفية والفرص  والمنتجات تطلعات العمالء من خالل تبنيه لنموذج مصرفي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات

 لألفراد والشركات.  اإلسالمية االستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة

 شكر وتقدير

دارة واإلدارة التنفيذية وموظفي المصرف الخليجي التجاري، اإلجميع أعضاء مجلس وبالنيابة عن باألصالة عن نفسي 
الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى أسمى آيات أود أن أنتهز هذه الفرصة ألرفع 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي  –حفظه هللا ورعاه  –آل خليفة عاهل البالد المفدى 
 هالتي أتخذواعلى توجيهاتهم السديدة والقرارات الحكيمة  –حفظه هللا ورعاه  –العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر 

المملكة  األمر الذي وضع(، 19-لحماية السوق المالي ومجتمع األعمال وجميع القطاعات من تداعيات جائحة )كوفيد
ن مصرف البحريمع هذا الوباء. كما أود أن أعرب عن عظيم تقديري وامتناني ل المتقدمة في التعامل في مصاف الدول

الشكر . واإلستثنائيةساهم في استقرار القطاع في ظل هذه الظروف  الذياألمر قطاع المصرفي للالمركزي على دعمه 
 موصول للوزارات واألجهزة الحكومية وبورصة البحرين على دعمهم ومساندتهم المستمرة. 

، والشكر موصول إلدارة المصرف على والئهم وثقتهمشركاء المصرف مالء لمساهمي المصرف والع أتقدم بالشكركما 
 بإخالص. مهامهم ى إخالصهم في العمل وتأدية والموظفين عل

 

 وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

 

 

 جاسم محمد الصديقي

 رئيس مجلس اإلدارة
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
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 لمساهمي الشركة األم لعائدةحقوق الملكية ا  2020

حصة غير 
 مسيطرة

مجموع حقوق 
 رأس المال  الملكية

إحتياطي  
 قانوني 

 أسهم
 خزينة

برنامج خطة 
حوافز 
 الموظفين

احتياطي  
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

مضاربة 
 ثانوية  
مال  ال)رأس 

إضافي من 
 الفئة األولى(

 أرباح 
 المجموع مستبقاة 

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

           مجموع اإليرادات والمصروفات 
 7.905 (81) 7.986 7.986 - - - - - - للسنةالمحتسبة 

           ضافي من الفئة اإلمال الإصدار رأس 
 72.000 - 72.000 12.000 60.000 - - - - - (35األولى )إيضاح 

           ضافي من اإلمال الإصدار رأس تكلفة 
 (12.778) - (12.778) - (12.778) - - - - - (35الفئة األولى )إيضاح 

 (9.452) - (9.452) (9.452) - - - - - - )أ((2خسارة التعديل )إيضاح 
 1.069 - 1.069 1.069 - - - - - - )ب((2منحة حكومية )إيضاح 

 - - - 15.788 - - - - - (15.788) (20تخفيض رأس المال )إيضاح 
 (129) - (129) - - - - (129) - - شراء أسهم خزينة

           إصدار أسهم وفق برنامج خطة حوافز 
 111 - 111 111 - - - - - - الموظفين

 348 - 348 - - 348 - - - - الحركة في القيمة العادلة
موزعة على رأس المال أرباح 

 (2.834) - (2.834) (2.834) - - - - - - اإلضافي من الفئة األولى
)إيضاح  األستحواذ على شركة تابعة

27) - - - - 
- - 

- - 8.106 8.106 
 - - - (799) - - - - 799 - التحويل إلى االحتياطي القانوني

 (218) - (218) (218) - - - - - - المحّول إلى صندوق الزكاة

 152.035 10.225 141.810 7.863 47.222 348 - (11.859) 9.024 89.212 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 
جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 38 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم   2019

 

 
 رأس
 المال

إحتياطي 
 قانوني

 أسهم
 خزينة

برنامج خطة 
حوافز 
 الموظفين

)خسائر 
 المجموع متراكمة( 

حصة  غير 
 مسيطرة

مجموع 
 حقوق الملكية

          
 103.462 2.290 101.172 (729) (29) (11.295) 8.225 105.000  2019يناير  1الرصيد في 
 (15.027) (90) (14.937) (14.937) - - - -  خسارة السنة

 (15.027) (90) (14.937) (14.937) - - - -  المحتسبة للفترة  مجموع اإليرادات والمصروفات
          

 - - - - - - - -  المحول إلى اإلحتياطي القانوني
 (435) - (435) - - (435) - -  صافي أسهم خزينة مشتراة

 94 - 94 65 29 - - -  إصدار أسهم وفق برنامج خطة حوافز الموظفين
 (187) - (187) (187) - - - -  الزكاةالمحول إلى صندوق 

 87.907 2.200 85.707 (15.788) - (11.730) 8.225 105.000  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية          2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 
 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 2019  2020 إيضاح 
     أنشطة التشغيل

 9.621  3.828  موجودات التمويالت، صافي مبالغ مستلمة من
 (17.786)  11.509  لغرض التأجير، صافي)مدفوعة( من شراء موجودات  /مبالغ مستلمة 

 2.183  551  إيراد مستلم من إيداعات قصيرة األجل
 (10.454)  (15.615)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار

 165.461  (97.296)  ( / مستلمة من أصحاب حسابات االستثمار، صافيسحوبةمبالغ )م
 (11.703)  (12.472)    مبالغ مدفوعة ألرباح اإليداعات

 (19.441)  (13.137)  مبالغ مدفوعة للمصروفات

 3.964  2.048  مبالغ مستلمة أخرى
 (235)  (276)  خيريةمساهمات مدفوعة لجمعيات 

 (12.311)  (2.430)  صافي، من حسابات جارية للعمالءمسحوبة مبالغ 
 (29.839)  (37.552)  من مؤسسات مالية ،صافي يداعاتمدفوعات إل

 14.184  79.589  ، صافيوأفراد مالية غير من مؤسسات إيداعات
للحساب االحتياطي لدى مصرف البحرين  )مدفوعات(صافي مسحوبات / 

 المركزي
 10.016  (4.610) 

 10.006  15.187  إيراد مستلم من صكوك

 99,040  (56.050)  الناتج من أنشطة التشغيل  /(المستخدم في) صافي النقد

     أنشطة االستثمار
 (37.407)  (102.254)  شراء صكوك

 3.269  29.967  صكوكبيع  / مبالغ مستلمة من تسوية
 -  (15.080)  حقوق ملكية استثمارات شراء

 1.438  -  حقوق ملكية استثمارات بيع / تسوية مبالغ مستلمة
 -  728  استثمارات عقارية، صافي بيع

 343  316  أرباح أسهم مستلمة/ إيراد من استثمارات 
 (452)  (249)  شراء عقارات ومعدات، صافي 

 (32.809)  (86.572)  النقد المستخدم في أنشطة االستثمارصافي 

     أنشطة التمويل 
 (350)  (192)  أسهم الخزينةشراء 

 -  11.447  اإلضافي األولى لرأس المال لفئةنقد مستلم من ا
 -  (2.834)  اإلضافي لرأس المال األولى فئةألصحاب الأرباح مدفوعة 

 (41.357)  75.524  ، صافيقروض ألجلمن ( مدفوعة)/  مستلمة مبالغ
 (1.241)  (517)  قروض ألجلمصروفات تمويل مدفوعة ل

 (42.948)  83.491  أنشطة التمويل  (المستخدم في) /الناتج من  صافي النقد 

 23.283  (59.131)  في النقد وما في حكمه الزيادة )النقص( /  صافي
 121.171  144.454  يناير 1النقد وما في حكمه كما في 

 144.454  85.323  ديسمبر 31النقد وما في حكمه كما في 

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

 78.946  67.603 6 مصرف البحرين المركزي(
 65.508  17.720 7 يوماً أو أقل 90تستحق خالل لدى مؤسسات مالية  إيدعات

  85.323  144.454 
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 المقيدة الموحد  ستثماربيان التغيرات في حسابات اال
 بآالف الدنانير البحرينية                    2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

2020 
 الرصيد كما في

 التغيرات خالل السنة 2020يناير  1
 الرصيد كما في

 2020ديسمبر  31

 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة 
للسهم 

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

استثمارات/ 
)سحوبات( 

)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

إعادة تقييم  
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

إجمالي 
/  الدخل

 )الخسائر(
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

أرباح أسهم 
مدفوعة 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

رسوم 
المصرف 
كوكيل 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

مصروفات 
إدارية 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة 
للسهم 

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

             
             سفانا لالستثمار ذ.م.م.  

 NS12 6.254 1.00 6.254 - - - - - - 6.254 1.00 6.254 و(، 1)ريا  
             شادن لالستثمارات  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. 38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 المقيدة الموحد  ستثماربيان التغيرات في حسابات اال
 بآالف الدنانير البحرينية                   )يتبع(  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

2019 
 الرصيد كما في

 التغيرات خالل السنة 2019يناير  1
 الرصيد كما في

 2019ديسمبر  31

 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة 
للسهم 

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

استثمارات/ 
)سحوبات( 

)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

إعادة تقييم  
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

إجمالي 
الدخل / 

)الخسائر( 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

أرباح أسهم 
مدفوعة 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

رسوم 
المصرف 
كوكيل 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

مصروفات 
إدارية 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة 
للسهم 

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

             
             سفانا لالستثمار ذ.م.م.  

 NS12 6.254 1.00 6.254 - - - - - - 6.254 1.00 6.254 و(، 1)ريا  
             شادن لالستثمارات  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. 38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 الموحدوالزكاة بيان مصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخيرية 
 بآالف الدنانير البحرينية 2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 

 2020  2019 

    والزكاة  مصادر صندوق األعمال الخيرية
 708  714 يناير 1كما في 

 187  218 تبرعات المصرف
 54  40 إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية

 949  972 مجموع المصادر

    
    استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة 

 (235)  (276) تبرعات لمؤسسات خيرية

 (235)  (276) مجموع االستخدامات

    
 714  696 ديسمبر  31كما في  رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة الغير موزع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الدنانير البحرينيةبآالف  2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 تقرير المنشأة  .1

درجة في بورصة البحرين، تأسست في مملكة  المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب )"المصرف"(، هو شركة مساهمة مد
. 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

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 الثروات، وهيكلة  المصرفتشتمل أنشطة 
تمويل المشاريع، حيث تلتزم جميع هذه األنشطة بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وفقاً لرأي    منتجات استثمارية وتقديم خدمات

 .للمصرفهيئة الرقابة الشرعية 

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

    
نسبة األسهم  بلد التأسيس  اإلسم

المسيطرة 
(٪) 

2020 

نسبة األسهم 
 المسيطرة 

(٪) 
2019 

 طبيعة العمل 

العقارية  2هاربر تاور ويست 
 ش.ش.و.

 المصرفاإلحتفاظ بعقارات لصالح  ٪100 ٪100 البحرين

العقارية  4هاربر تاور ويست 
 ش.ش.و.

 المصرفاإلحتفاظ بعقارات لصالح  ٪100 ٪100 البحرين

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

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

المصرف الخليجي التجاري للفئه  
 األولى المحدودة

 صدار صكوكإ - ٪100  جزر الكايمن

 
 اإللتزامبيان  .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 

 اإلسالمية، باستثناء: المالية 

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

ة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. أي أرباح أو خسائر أخرى من  المحاسبة المالي
 تعديالت موجودات مالية يتم احتسابها وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المالية.  

لمحسوبة باستخدام معدل الربح التعديل على أنها الفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة ائر  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   حكومية، في حقوق الملكية، بدالً من حساب األرباح أو الخسائر( التي تستوفي متطلبات المنح ال19 –)كوفيد 

  .( الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية19المتطلبات المحاسبية لتأثير جائحة كورنا )كوفيد  
ي حال كان هذا المبلغ يفوق مبلغ  سيكون هذا فقط إلى حد أي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الملكية نتيجة لـ )أ( أعاله، وف

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

 اإلطار أعاله المستخدم في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة يشار إليه فيما يلي بإسم "معايير  
 المحاسبة المالية بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي". 
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 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية 2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . بيان اإللتزام )يتبع( 2
 

 تم تطبيق التغيير في السياسات المحاسبية بأثر رجعي، ولم ينتج عنه أي تغيير على المعلومات المالية المعلنة لفترة المقارنة. 
 

ً مع متطلبات هيئة   وكتيب إرشادات مصرف البحرين المركزي المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةوتماشيا
المجموعة   تسترشد لألمور التي ال تشملها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية،  

 درة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي. الصاالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة ب
 

 أساس القياس   .3
ــهم حقوق الملكيةأعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا اال ــتثمارات في أس ــها س ، والتي يتم قياس

 المهيكلة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. واألوراق الماليةبالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، 
 

 استخدام األحكام والتقديرات .4

اً من اإلدارة تقديراً في  ان إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب أيض
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم مراجعة التقديرات والفرضيات بصورة مستمرة. يتم احتساب التعديالت على 
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها هذا التعديل وأي فترات مستقبلية متأثرة. تعتقد اإلدارة أن الفرضيات المستخدمة 

وأن البيانات المالية الموحدة للمجموعة تعرض المركز المالي والنتائج بشكل عادل. ان األمور التي تتطلب قدر كبير   مناسبة،
 (.25من التقدير أو التعقيد أو التي تتطلب فرضيات وتقديرات مؤثرة على البيانات المالية الموحدة مبينة في إيضاح ) 

 
 السياسات المحاسبية الهامة .5

عرض للسياسات المحاسبية الهامة والتي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تم تطبيق هذه السياسات فيما يلي 
ي، ماعدا المشروح مع تلك السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في العام الماض ،من قبل المجموعة المحاسبية على نحو ثابت

، وتلك الناتجة من تطبيق المجموعة المبكر للمعايير والتعديالت التالية:"بيان اإللتزام" –( 2في إيضاح رقم )  
 
 لكن تم تطبيقها مبكرا   المعايير الجديدة الصادرة ولكن غير سارية  (1
 
 وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار(  –( 31معيار المحاسبة المالي رقم ) أ( 

( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  31طبقت المجموعة مبكراً معيار المحاسبة المالي رقم )
لهدف من هذا المعيار هو وضع السياسات المحاسبية وسياسات إعداد التقارير المالية . ا2021يناير  1ابتداًء من  2019في 

باالستثمار(، الموجودات وااللتزامات ذات العالقة، كلما كان قابالً للتطبيق، للمؤسسات المالية ألدوات وكالة االستثمار )الوكالة  
 اإلسالمية من كال المنظورين كأصيل )مستثمر( ووكيل. 

 
التزامات في  ك  األموال  هذه  إدراجتستخدم المجموعة هيكل الوكالة لجمع األموال من سوق ما بين البنوك ومن العمالء ، وقد تم  

ديسمبر   31 كما فيمن المؤسسات غير المالية واألفراد، على التوالي  اإليداعات و،من المؤسسات المالية  بموجب اإليداعات
الوكالة" مع مجموعة أموال وعاء تي يتم جمعها باستخدام هيكل الوكالة، والتي تسمى معا "جميع األموال ال مزج. يتم 2019

 . تعادلهامضاربة  اتفاقيةالبنك الممولة بشكل مشترك بناء على 
 

يتم استثمار هذه المجموعة من األموال في مجموعة مشتركة من األصول بالطريقة التي تراها المجموعة مناسبة دون أي قيود 
، تم  2020يناير  1في  (31معيار المحاسبة المالي رقم )  تطبيقأين وكيف وألي غرض يجب استثمار األموال. بعد  حول

  إدراجحسابات االستثمار، ويتم  ملكية حامليحقوق  ضمناربة للتمويل المض وعاءالوكالة اآلن كجزء من  وعاءتصنيف 
 حسابات االستثمار.  لحقوق ملكية حاملياألرباح المدفوعة على هذه العقود كجزء من تحديد العائد على االستثمار 

 
عدم تطبيق هذا المعيار على المعامالت الحالية   المنشأةختار ت ، قد (31لمعيار المحاسبة المالي رقم )وفقا لألحكام االنتقالية 

تطبيق    مصرف. ومع ذلك ، قرر ال2020ديسمبر    31ويكون لها موعد استحقاق تعاقدي أصلي قبل    2020يناير    1المنفذة قبل  
نتج  المقابلة. وقد    نهاية الفترة ونهاية الفترة السابقة   كما في ة  قائمالمعيار بأثر رجعي، وبالتالي إعادة تصنيف جميع المعامالت ال

حسابات   ملكية حامليهذا المعيار تغيير في تصنيف جميع عقود التمويل القائمة على الوكالة كجزء من حقوق  تطبيق عن
 (. 19إيضاح )راجع  ذات العالقةاالستثمار واإلفصاحات اإلضافية 
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 بيانات المالية الموحدةإيضاحات حول ال
 بآالف الدنانير البحرينية 2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 5

 
 االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة –( 33معيار المحاسبة المالي رقم )ب( 

( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  33طبقت المجموعة مبكراً معيار المحاسبة المالي رقم )
الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض وإفصاحات االستثمار  . 2021يناير  1ابتداًء من 

المماثلة التي تقوم بها المؤسسات المالية اإلسالمية. ينطبق هذا المعيار على استثمارات  في الصكوك واألسهم واألدوات 
(  25المؤسسات سواء كانت في هيئة أدوات دين، أو أسهم حقوق ملكية.  يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم )

   .االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة –
 

االستثمارات إلى عدة أنواع هي استثمارات حقوق الملكية، واستثمارات أدوات الدين، وأدوات استثمارية أخرى.    يصنف المعيار 
يمكن تصنيف وقياس االستثمارات بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خالل بيان 

ختبارات نموذج العمل، ولن يسمح بإعادة التصنيف إال في حال تغيير نموذج العمل، الدخل. تعتمد فئات التصنيف اآلن على ا
 وسيتم تطبيقه بأثر مستقبلي. 

 
تخضع لمخصصات انخفاض القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة المالي س، واستثمارات حقوق الملكية يجب أن تكون بالقيمة العادلة

. في حاالت محدودة، وحين تكون المؤسسة ية وااللتزامات ذات المخاطر العالية""انخفاض القيمة، والخسائر االئتمان  - (30رقم )
المالية غير قادرة على تحديد مقياس موثوق للقيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية، من الممكن اعتبار التكلفة كأفضل تقدير  

 للقيمة العادلة. 
 

مع خيار التطبيق المبكر، هو قابل للتطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك،   2021يناير  1سيكون المعيار ساري المفعول ابتداًء من 
فإن األثر التراكمي، إن وجد، المنسوب إلى حقوق الملكية، وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار المتعلقة بالفترات السابقة،  

 صحاب المصلحة ذات الصلة.يجب تعديله مع القيمة العادلة لالستثمارات المتعلقة باألصول الممولة من قبل فئة أ
 

تغييرات في السياسات المحاسبية الحتساب وتصنيف وقياس االستثمار في الصكوك   33نتج عن تطبيق معيار المحاسبة المالي  
أي أثر جوهري على أي من   33واألسهم وغيرها من األدوات المماثلة، ومع ذلك، لم يكن لتطبيق معيار المحاسبة المالي 

، 2019سبتمبر  30اإلعالن عنها سابقا في المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في  المبالغ التي تم
. وفيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية المحددة 2019ديسمبر  31والبيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 رة الحالية.المطبقة في الفت 33لمعيار المحاسبة المالي 
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية
 

 التصنيف والتبويب
( منهجية التصنيف والقياس لالستثمار في الصكوك واألسهم وغيرها من األدوات المماثلة، 33يحدد معيار المحاسبة المالي رقم )

والتي تعكس نموذج العمل الذي يتم من خالله إدارة مثل هذه االستثمارات والصفات الرئيسية للتدفقات النقدية. بموجب المعيار،  
   ضمن األصناف التالية:رات يجب تصنيف كل من االستثما

 أدوات حقوق ملكية؛  .1
 أدوات دين، تشمل: .2

 أدوات دين نقدية؛  •

 أدوات دين غير نقدية؛  •
 ارية أخرى. مأدوات استث .3

ما لم يتم ممارسة خيارات االحتساب المبدئية الغير قابلة للنقض بموجب المعيار، يجب على المؤسسة تصنيف  
( بالقيمة  3( بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، 2( بالتكلفة المطفأة، 1الحقاً االستثمارات على أنها مقاسة 

 العادلة من خالل بيان الدخل، على أساس كل من:

 عمل المصرف إلدارة االستثمارات؛ و ذجنمو •

خصائص التدفقات النقدية المتوقعة لالستثمارات بما يتماشى مع طبيعة عقود التمويل اإلسالمية ذات  •
 عالقة.  ال
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 5
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية )يتبع( 
 

 الموجودات والمطلوباتإعادة تصنيف 
( التغييرات التالية في تصنيف االستثمارات بناًء على إعادة تقييم  33نتج عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )

 . 2020يناير  1تصنيف نموذج العمل للموجودات كما في 
 

 

التصنيف األصلي 
بموجب معيار  

المحاسبة المالي رقم  
(25) 

التصنيف الجديد 
معيار  بموجب 

المحاسبة  
المالي رقم  

(33) 

القيمة الدفترية  
األصلية بموجب 
معيار المحاسبة 
المالي رقم  

(25) 

القيمة الدفترية  
الجديدة بموجب 
معيار المحاسبة 
المالي رقم  

(33) 

 195.050 195.050 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة في صكوك اتاستثمار

   بالقيمة العادلة  بالقيمة العادلة من استثمارات في أوراق مالية
   من خالل حقوق خالل بيان الدخل 
 11.174 11.174 الملكية  

   بالقيمة العادلة  بالقيمة العادلة  استثمارات في أوراق مالية
   من خالل حقوق من خالل حقوق 
 32.815 32.815 الملكية الملكية 

  
 ولم يتم تطبيقها مبكرا   والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد( المعايير والتعديالت 2

 اإلجارة  –( 32معيار المحاسبة المالي رقم )

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

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.  2021يناير   1تبدأ من 

 
معامالت اإلجارة )إجارة الموجودات، الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض وإفصاحات  

بما في ذلك األنواع المختلفة لإلجارة المنتهية بالتمليك( التي تبرمها المؤسسات المالية اإلسالمية  كمؤجر ومستأجر.  يهدف  
التي يواجهها قطاع التمويل اإلسالمي فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية وإعداد التقارير  هذا المعيار الجديد إلى معالجة المشاكل 

ً بتقييم أثر تطبيق هذا  المالية، باإلضافة لتحسين المعالجة الحالية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.  تقوم المجموعة حاليا
  المعيار.

 
 والخيار، والتحوط الوعد،  – 38معيار المحاسبة المالي رقم 

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

والخيار والتحوط المتوافقة مع مباديء الشريعة اإلسالمية للمؤسسات المالية اإلسالمية. هذا المعيار   يتعلق بترتيبات الوعد 
 . هذا المعيار يصنف ترتيبات الوعد والخيار إلى فئتين كما يلي: 2022يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من 

كل المعاملة التي تتم باستخدام منتجات أخرى، مثل المرابحة، واإلجارة "الوعد أو الخيار التابع للمنتج" والذي يتعلق بهي (أ
   المنتهية بالتمليك، وما إلى ذلك؛

 "منتج الوعد والخيار" والذي يستخدم كترتيب قائم بذاته، متوافق مع مباديء الشريعة اإلسالمية.  ( ب
ة والحقوق البناءة الناتجة من منتجات الوعد والخيار باإلضافة لذلك، ينص المعيار على المعالجة المحاسبية لاللتزامات البناء

    القائمة بذاتها. تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار. 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 5
 

 أساس التوحيد (أ

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

بشكل عام، يتم قياس المقابل المحول من  السيطرة إلى المجموعة.المستحوذ عليها تعريف األعمال التجارية، ويتم نقل 
الشراء بقيمته العادلة، كما هو الحال بالنسبة لصافي األصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها. أي شهرة ناتجة يتم اختبارها  

الخسارة الموحد. يتم احتساب  في بيان الربح أو  فوراً النخفاض القيمة، بشكل سنوي. يتم تسجيل أي أرباح شراء مساومة 
 تكاليف المعاملة عند تكبدها، إال إذا كانت هذه التكاليف تتعلق بإصدار أوراق مالية للدين أو أدوات حقوق الملكية.

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

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

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

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

 ٪50أكثر من  يدفترض وجود السيطرة عندما يمتلك المصرف    السيطرة.  التوقف عن توحيد البيانات المالية عند فقدان تلك
 المنشأة.  حقوق التصويت في من 

 
الشركات ذات األغراض الخاصة هي شركات تم إنشاؤها لتحقيق هدف مدحدد وواضح كتوريق أصول معينة، أو تنفيذ  

يتم تحديد ما إذا كان  وعادة تكون حقوق التصويت ذات أهمية لتشغيل هذه الشركات.  ستثمارامعاملة معينة لتمويل أو 
 ستثمار والمقدرة على التحكم في العوائدإتخاذ القرار في اال  إمتالكه سلطة ناءاً على المستثمر يتصرف كمدير أو وكيل ب

مقدرة على التحكم في  وال  ستثمارالمستثمر سلطة إتخاذ القرار في اال  إن إمتالكوبالتالي مدى العالقة بين السلطة والعوائد.  
ة والعوائد. إذا كان صانع  يحدد ما إذا كان يتصرف كمدير او وكيل، لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين السلط العوائد 

. عند  سيطرةالستنتاج 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  
السيطرة على الشركة ذات األغراض الخاصة. تقوم المجموعة بوصفها مؤتمنة بإدارة الموجودات المحتفظ بها بصفة  

 ن. األخرى نيابة عن المستثمري ستثماراألمانة وأدوات اال
 

اليتم إضافة البيانات المالية للشركات ذات األغراض الخاصة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة إال في حالة سيطرة 
دارة من قبل المجموعة والمحتفظ   26المجموعة على هذه الشركات. يتضمن اإليضاح رقم  معلومات عن الموجودات المد

 بها بصفة األمانة.
 

 االستثمارات  في المحتسبة بطريقة حقوق الملكية( 3)
حصص المجموعة في االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية يشمل االستثمار في الشركات الزميلة، والمشاريع  

 المشتركة.
مشتركة على  الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من قبل المجموعة، ولكن ليس لها سيطرة أو سيطرة 

السياسات المالية التشغيلية. المشروع المشترك هو ترتيبات يكون للمجموعة فيها سيطرة مشتركة، حيث تملك الحق في  
 صافي موجودات الترتيبات، بدال عن حقوقها في موجوداتها والتزاماتها مقابل مطلوباتها.

 
 طريقة حقوق الملكية.تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة، والمشاريع المشتركة ب
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 أساس التوحيد)يتبع(  أ(
 

 )يتبع(  المحتسبة بطريقة حقوق الملكيةفي   ات ستثماراال (3)
 

شاملة تكاليف المعاملة، ويتم تعديل القيمة الدفترية الحتساب حصة المجموعة يتم احتساب هذه االستثمارات مبدئياً بالتكلفة،  
التوزيعات المستلمة من الشركة المستثمر  في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الشراء. 

ية ضرورية للتغيرات في نصيب المستثمر  فيها، تخفض القيمة الدفترية لالستثمار. قد تكون التعديالت على القيمة الدفتر
في الشركة المستثمر فيها والناتجة من تغيرات حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها. عندما تتعدى حصة المجموعة من  
الخسائر حصتها في االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى صفر ويتم وقف احتساب  

ائر إضافية ماعدا في حال تكبدت المجموعة التزامات قانونية أو إعتيادية أو قامت بدفع مبالغ بالنيابة عن الشركة أي خس
  الزميلة.

 
السياسة المبينّة في إيضاح رقم    المحتسبة بطريقة حقوق الملكية بحسب ات ستثمارالل القيمة الدفترية إنخفاض  تقييم يتم 

   . (2))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 

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

 سات التي تطبقها المجموعة.المحاسبية 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"(.  

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة. 
يتم إحتساب األرباح والخسائر الناتجة عن فرق العملة الناتجة عن سداد مثل هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات 
والمطلوبات النقدية والتي تتم بالعمالت األجنبية في بيان الدخل وبسعر الصرف السائد في نهاية السنة. يتم إحتساب فروقات  

والتي تظهر  أسهم حقوق ملكية  في    ات  ستثمارالية، كبعض ادفترالتي تظهر بالقيمة الالعملة الناتجة عن البنود غير المالية و
إن العمالت المستخدمة من قِبل شركات   . اتستثمارالبالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، في إحتياطي القيمة العادلة ل

هي إما الدينار البحريني أو الدوالر األمريكي والذي يرتبط بالدينار البحريني. وعليه، لن تنتج فروقات    األخرى  المجموعة
من تحويل البيانات المالية لشركات المجموعة والتي لها عملة تعامل تختلف عن العملة المستخدمة في إعداد البيانات  

 المالية الموحدة.
 

 في أوراق مالية اتاستثمار (ج

في صكوك.   اتاستثمارو ، واستثمارات في سندات دين، أسهم حقوق ملكيةفي  اتاستثمارستثمارات على االهذه تشتمل 
  حقوق بطريقة محتسبة  اتاستثمارفي شركات تابعة و اتاستثمارمالية كالً من ال في األوراقات ستثمارااليدستثنى من 

 ((. أ) 5)إيضاح رقم  الملكية

 التصنيف ( 1)

في ديون وأدوات مصنفة   اتاستثمارك في األوراق المالية إلى أدوات مصنفة ها اتاستثمارتصنف المجموعة 
التي تكون مدفوعات  ات  ستثماراالفي ديون هي   اتاستثماركفي حقوق الملكية. األدوات المصنفة   اتاستثمارك

جميع  موجودات المنشأة، بعد طرح  وتشمل أدوات تملك مصلحة في  ،األرباح ورأس المال فيها ثابتة أو معلومة
  أدوات حقوق الملكية هي استثمارات ال تحمل مالمح أدوات الدين. .واألرباح ورأس المال المطلوبات
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 )يتبع( استثمارات في أوراق مالية ج( 

 
 )يتبع(  التصنيف ( 1)

 
 أدوات الدين:
 ،فقط عندما تتم إدارة هذه األدوات بتعاقدات على أساس العائد  بالتكلفة المطفأة  الدينأدوات وقياس يتم تصنيف 

أو عندما اليتم اإلحتفاظ بها لغرض المتاجرة أو عندما التكون ضمن الفئة التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل 
 . في صكوك اتاستثماربالتكلفة المطفأة على  الدين المقاسة اتاستثمارتتضمن بيان الدخل. 

 
 في حقوق الملكية :   االستثمارات 

( تظهر بالقيمة 1يتم تصنيف االستثمارات  في أدوات مصنفة كاستثمارات في حقوق الملكية إلى الفئات التالية: 
( تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، متناسقة مع إستراتيجية  2العادلة من خالل بيان الدخل أو 

 االستثمار. 

مصنّف بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، وتصنّف  أوراق مالية مهيكلة تمتلك المجموعة استثماراً واحداً في 
 باقي االستثمارات  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

 
 اإلحتساب وإلغاء اإلحتساب  ( 2)

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

حقوق إستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم  إنقضاءيتم إلغاء إحتساب االستثمار عندما 
 ائد حقوق الملكية بشكل جوهري. المجموعة بنقل جميع مخاطر وعو

 
 القياس ( 3) 

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

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

الل حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم  المصنفة كاستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خ واالستثمارات ،الدخل
تظهر بالقيمة إحتساب األرباح والخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات  المصنفة كاستثمارات 

العادلة من خالل بيان الدخل في الفترة التي تنشأ فيها هذه التغيرات وذلك في بيان الدخل. يتم إحتساب األرباح  
لالستثمارات  المصنفة كاستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل تغيرات القيمة العادلة اتجة عن والخسائر الن

ويتم عرضها ضمن بند منفصل إلحتياطي القيمة   ،حقوق الملكية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
تغيرات القيمة العادلة الفصل ضمن حقوق الملكية. يراعى عند إحتساب أرباح أو خسائر  العادلة لالستثمارات

بين الجزء المتعلق بحقوق الملكية والجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستثمار. عند بيع االستثمارات  
المصنفة كاستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، أو عند إنخفاض قيمتها، أو عند تحصيلها  

لك االستثمارات  أو خسائرها المتراكمة والتي تم إحتسابها سابقاً ضمن بيان أو إستبعادها، يتم تحويل أرباح ت
 التغيرات في حقوق الملكية إلى بيان الدخل.

 
بعد اإلحتساب المبدئي، يتم قياس االستثمارات  في ديون والتي اليتم تصنيفها ضمن االستثمارات  التي تظهر  

المطفأة بإستخدام معدل الربح الفعلي بعد طرح أي مخصصات   بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، بالتكلفة
 إلنخفاض في القيمة. ل
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 المحاسبية الهامة )يتبع( . السياسات 5

 
 )يتبع( استثمارات في أوراق مالية ج( 

 
 مبادئ القياس  ( )4

 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  

حتسب مبدئياً ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منه مبلغ )مباشرة  طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ الم
أو باستخدام حساب مخصص(  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.  
 

 العادلةقياس القيمة 

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

   لمستلم.المعاملة، أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو ا

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

رية. كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام معامالت سوق حقيقية ومتكررة بانتظام على أسس تجا
طرق تقييم عندما يكون السوق غير نشط، وتشمل طرق التقييم استخدام معامالت تجارية حديثة بين طرفين  

 ألدوات مماثلة. ملمين، إن وجد، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة، ومدضاعفات السعر/ األرباح

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

 . االستثماراتالمالزمة لهذه 

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

خالل السنة  الممكن بشكل معقول، استناداً إلى المعلومات الحالية، أن النتائج التي ستختلف عن االفتراضات 
 المالية المقبلة قد تتطلب إجراء تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية لالستثمارات. 

عند تحديد القيمة العادلة، تعتمد المجموعة في كثير من األحيان على البيانات المالية للشركات المستثمر فيها،  
 طورات المستقبلية.  وعلى التقديرات من قبل إدارات هذه الشركات، فيما يتعلق بأثر الت

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

حدث  بيان المركز المالي الذيكما في تاريخ تحتسب المجموعة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة 
 فيه التغيير. 

 
 موجودات التمويالت   (د

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

وتظهر بالتكلفة المطفأة بعد طرح مخصصات اإلنخفاض في القيمة، إن   ، موجودات التمويالت من تاريخ نشأتها احتساب
 وجدت.
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 الهامة )يتبع( . السياسات المحاسبية 5

 
 لدى ومن مؤسسات مالية، ومؤسسات غير مالية، وأفراد إيداعات   (هـ

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

 
 النقد وما في حكمه  (و

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

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

 موجودات مشتراة لغرض التأجير ز(

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

ستهالك وفقاً لطريقة القسط الثابت بمعدالت تقلل من تكلفة األصول المؤجرة بصورة يتم إحتساب اإل  جميع أقساط اإليجار.
منتظمة على مدى فترة التأجير. تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان للمركز المالي بتقييم إمكانية وجود أي دليل موضوعي 

  تفوق به  هي المبلغ الذيض في القيمة  اإلنخفا  رةعلى حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المشتراة لغرض التأجير. خسا
إن ، في بيان الدخلخسارة اإلنخفاض في القيمة يتم إحتساب  القيمة الدفترية للموجودات القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة.

تأخذ تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بعين اإلعتبار في حال اإلعتماد على عميل واحد تقييم اإلئتمان للعميل  .وجدت
 باإلضافة إلى عوامل أخرى.

 
 ات عقاريةاستثمار (ح

 عقار استثماري 
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    االستثمارات العقارية  تظهر .  عقارية  ية استثمارك
  العقارية  ات  ستثمارالتتضمن االعقاري.    ستثمار عالقة مباشرة بعملية إقتناء اال  شتمل التكلفة على مصروفات لها توجدت.  

 .  األرض اليتم إستهالكها .لطرف ثالث وعقارات مؤجرة  غير محدد محتفظ بها لغرض  قطع أراضي 
 
 تطويرقيد العقارات   

أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع  تظهر العقارات قيد التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما 
 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
بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع يتم قياس العقارات للتداول 

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

 
 ومعداتعقارات  ( ط 

بعد طرح اإلستهالك المتراكم ومخصصات اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل   ،تظهر العقارات والمعدات بالتكلفة
ليتم شطب تكلفة  يتم إستهالك المعدات األخرى بإستخدام طريقة القسط الثابت  العقارات على أرض اليتم إستهالكها.

سنوات. يتم مراجعة القيمة المتبقية   5إلى  3بين  ها والذي يتراوح ماعلى مدى العمر اإلفتراضي المقدر لالموجودات 
 والعمر اإلفتراضي للموجودات وتعديلها إذا تطلب األمر في تاريخ كل بيان للمركز المالي. 

 
 



 

 28                         المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 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 التمويالت ▪

 ؛ موجودات مشتراة لغرض التأجير)بما في ذلك أقساط إيجارات مستحقة( ▪

   ؛أدوات دين بالتكلفة المطفأة – استثمار في الصكوك ▪

 صادرة.المالية الضمانات الالتزامات تمويلية غير مسحوبة وعقود  ▪
 

يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، ما عدا التالي، والتي يتم  تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ 
 قياسها بالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة إثني عشر شهراً: 

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

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

 
اب المبدئي  قد زادت كثيراً منذ االحتس 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 
السابقة  التجربة أي تكاليف أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على 

 تماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.للمجموعة، والتقييم االئ
 

  30تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على األصل المالي قد ارتفعت كثيراً، إذا تجاوزت مدة استحقاقه أكثر من 
 يوماً.

 
 المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر إذا:تعتبر 

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

  يوماً.  90الموجودات المالية مستحقة ألكثر من 
 

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

 أند بوروز.
 

تعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان.  تطبق المجموعة منهجية المراحل الثالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على ال
 ترّحل األصول من خالل المراحل الثالث 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  
الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر    في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، أو ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة.

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

 باحتمالية حصول حدث الخسارة خالل اإلثني عشر شهراً القادمة.
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 إنخفاض قيمة األدوات المالية )يتبع(  ي( 
 

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

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

التعثر المحتملة على مدى الحياة المتوقعة لألداة المالية. الخسائر االئتمانية هي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانية مع  
 السداد لمدى الحياة.   عناحتمالية حدوث التعثر 

 
 القيمةمنخفضة  –المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 

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

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

  
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

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

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

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

 نقدية المستقبلية المقدرة.بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات ال
   االلتزامات المالية غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة لو تم سحب

 استالمها. االلتزامات، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة 
 د، مطروحاً منها أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض حامل العق 
 يتم احتساب الخسائر  . االحتساب المبدئي عند  انخفضت قيمتهاوالتي إنشائها أو التي تم المشتراة  الموجودات المالية

 لة الثالثة(.ح)المر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة

 
 .ةالمالي الفائدة الفعلي لألداةمتوقعة بمعدل يتم خصم الخسائر االئتمانية ال

 
 التعرضات المنخفضة ائتمانيا  

في تاريخ كل بيان للمركز المالي، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان منخفضة  
لنقدية المستقبلية المقدرة "منخفض ائتمانياً" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات ا  التعرضائتمانياً. يعتبر  

 .  للتعرض

 ضعيف ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية: التعرضاألدلة على أن 

 صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ 

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

 في ظروف أخرى؛  المجموعةبشروط ال تعتبرها  مجموعةإعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل ال 

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

 و اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية.  ركود أ 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 5
 

 إنخفاض قيمة األدوات المالية )يتبع(  ي( 
 

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

االلتزامات المالية غير المسحوبة وعقود الضمانات المالية  يتم إدراج الخسارة على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. 
 ضمن بند المطلوبات األخرى. 

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

هر بالقيمة العادلة، يعتبر وجود في حالة االستثمارات  في األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تظ
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   -تسعة أشهر إنخفاضاً لفترة طويلة. وفي حالة وجود مثل هذه الدالئل، يتم تحويل الخسائر المتراكمة  ولمدة تتجاوز

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

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

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

ها المستغلة أو بقيمتها العادلة بعد لهذه الموجودات. تقدر القيمة القابلة لإلسترداد ألي موجودات إما بقيمتإستردادها  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.  ،د مؤشرات تبين إنتفاء هذه الخسائرعند وجو

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

ها. يتم عكس خسائر  داد متها التقديرية المتوقع إستر قي الوحدة المولدة للنقد تجاوزت 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 المعامالت  المجموعةية( عند إستالمها من قبل ستثمار يتم إحتساب األرصدة في الحسابات الجارية )غير اال
بتاريخ التعاقد. يتم قياس هذه الحسابات بقيمتها الدفترية في   جموعةالمبالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها وإستالمها من قِبل 

 نهاية الفترة المحاسبية. 
 

 ستثمارحسابات اال أصحاب حقوق حقوق  (م

حرية التصرف   اولهغير مقيدة،    استثمارفي حسابات      المجموعةبها  تحتفظ  أمواالً    ستثمارأصحاب حسابات االتمثل حقوق  
مناسبة من غير وضع تراها  أموالهم بالطريقة التي  استثمارب المجموعة ستثمار ها. يخول أصحاب حسابات االاستثمارفي 

 هذه األموال. استثمارقيود من حيث المكان والطريقة والغرض من 
 
 
 
 
 



 

 31                         المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 

 المحاسبية الهامة )يتبع( . السياسات 5
 

 )يتبع(   حقوق أصحاب حقوق حسابات االستثمار ( م
 

. من إجمالي اإليراد من حسابات  ستثماررسوم إدارة )رسوم مضارب( على أصحاب حقوق اال تحتسب المجموعة
واإلحتياطيات )إحتياطي  توفير المخصصات،    بعد   ستثمار، يتم تخصيص اإليراد العائد إلى أصحاب حسابات اال ستثماراال

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

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

واليتم تحميلها على   ،األموال المتعلقة بإدارة هذهالمتكبدة المصروفات اإلدارية مباشرة  تتحمل المجموعةات. ستثماراال
 .  ستثمار أصحاب حسابات اال

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

 
،  تظهر حسابات االستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة األرباح ومخاطر االستثمارات

من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم   تخصصه المجموعة. إحتياطي معادلة األرباح هو المبلغ الذي إن وجدت
المحافظة على مستوى معين من العوائد ألصحاب الودائع من االستثمارات . إحتياطي مخاطر   المضارب، وذلك بهدف

من إيرادات أصحاب حسابات االستثمار، بعد إحتساب رسوم المضارب،   تخصصه المجموعةاالستثمار هو المبلغ الذي 
االستثمار. ينتج عن إنشاء هذه االحتياطيات  وذلك لغرض تعويض أي خسائر مستقبلية قد يتعرض لها أصحاب حسابات 

 زيادة في المطلوبات المتعلقة بحقوق أصحاب حسابات االستثمار.
 

 المقيدة  ستثمارحسابات اال (ن

تقوم  حيث  ،المقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب هذه الحسابات المقيدة وما شابهها ستثمارتمثل حسابات اال
  ستثمار أموال حسابات اال استثماربإدارتها إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. يتم  استثمار مدير  ابصفته المجموعة

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

 
 الضمانات المالية ( س

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

ندما يصبح  إصداره. يتم إحتساب المطلوبات الناشئة من عقود الضمانات المالية بالقيمة الحالية للدفعات المقدرة، وذلك ع
 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  
  يتم  مالية كتغير في حقوق الملكية. الفي بيان حقوق الملكية. يظهر المبلغ المستلم من بيع أسهم الخزينة في البيانات ال

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

 اإلحتياطي القانوني ( ف

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

 المدفوع.  المصرفبالمائة من رأس مال  50نسبة 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 5
 
 إحتساب اإليراد ( ص

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

 
التي تبدأ وتنتهي خالل    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 أكثر من فترة مالية، يتم إحتساب  
األرباح بالمقدار الذي توزع فيه هذه األرباح خالل تلك الفترة ووفقاً لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص عليها في  

 عقد.ال
 

 بإستخدام طريقة نسبة اإلنجاز. المرتبط به وهامش الربح  إيراد اإلستصناعيحتسب 
 

)اإلجارة المنتهية بالتمليك( بالتناسب مع الفترة الزمنية التي يغطيها    إيراد الموجودات المشتراة لغرض التأجيريتم إحتساب  
 اإليجار. 

 
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 الثابت على فترة عقد اإليجار.   إيراد اإليجار يتم إحتساب 
 

ً جزءاً رئ  الرسوم وإيرادات العموالتتعتبر   المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة ويتم  للموجودات  من معدل الربح الفعلي    يسيا
إضافتها عند قياس معدل الربح الفعلي لهذه الموجودات المالية. يتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى، بما في ذلك 

ورسوم ترتيب التكتالت، متى تم    رسوم خدمة الحسابات، وعمولة البيع، ورسوم اإلدارة، ورسوم عرض وترتيب األسهم،
 تقديم الخدمات ذات العالقة. 

 
 اإليرادات المخالفة للشريعة اإلسالمية (ق 

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

 
 الزكاة  ( ر

، وبإستخدام طريقة صافي الموجودات.  ""الزكاة( 9تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقاً لمعيار المحاسبة المالية رقم )
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

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

 
 منافع الموظفين ( ش

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

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

 اإللتزام يمكن قياسه بطريقة موثوقة. 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 5

 
 منافع الموظفين )يتبع(  (ش

 
 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 جموعة المالموظفين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب. يتم إحتساب مساهمة 
 متى إستدِحقت. 

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

 . بيان المركز الماليفي تاريخ كما  موظفين قد تركوا العمل وذلك على إفتراض أن جميع ال
 

 تصنف هذه المنافع على أساس "نظام منافع محددة" ويتم إحتساب أي زيادة أو نقص فيها في بيان الدخل.
 

والموظفون شهرياً بنسبة   لمجموعةاكذلك نظام توفير إختياري للموظفين، حيث يساهم المجموعة يوجد لدى 
. يصنف  المجموعةمئوية ثابتة 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 إستدِحقت. 

 
 لموظفين على أساس منح أسهم المصرفبرنامج مكافأة ا      (3)

 كمصروف بالقيمة  ، فز الموظفين على أساس َمنح أسهماوفق برنامج حواألسهم الممنوحة للموظفين  إحتساب  يتم  
. يتم لمنحمع 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 
في شروط الخدمات التي تستوالمنح  وفقاً لعدد  في األخير  لها، ليكون المبلغ المحتسب    غير سوقي  وشروط األداء
 بتاريخ المنح. سوقي لهاالغير  وشروط األداء

 
القيمة العادلة بتاريخ المنح لتعكس مثل هذه الشروط، ب  هاالتي التملك شروط استحقاق، فإنه يتم قياسمنح  للبالنسبة  

 بين النتائج المتوقعة والفعلية. الفرق وال يوجد هناك ما يصل
 

 أعضاء مجلس اإلدارة أرباح األسهم ومكافآت  ( 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 
 األصل.بيع 

 
 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

كمية على  يمكن   ةمجموعاليتم إحتساب مخصصات، بناءاً على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أو حد
 مع إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع إقتصادية يتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات.  ،ها بطريقة موثوقةتقدير
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 المحاسبية الهامة )يتبع( . السياسات 5
 

 ستثمار وحسابات أصحاب اال ودائعبرنامج حماية ال  ( ض

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

2010. 

وتخضع إلستبعادات معينة ومحددة، وسقف   المجموعةلدى بها حتفظ يد 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

يتم تملك العقارات في بعض األحيان بعد غلق الرهن على موجودات التمويالت متخلفة السداد والمتعثرة. يتم قياس  
، وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير  العقارات المستردة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً مصاريف البيع، أيهما أقل

   لبيع والعمليات المتوقفة". غرض ا" الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها ل – 5المالية رقم 
 

 جلأل  قروض (   غ

  يسجلو التعاقد في تاريخ  قروض . يتم إحتساب المرابحةعقد  من خالل تم الحصول عليه قروضجل أل قروض لمثل ات
 بالتكلفة المطفأة.

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك .6
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2020  2019 
    

 5.299  5.031 نقد
 42.601  33.280 أرصدة لدى البنوك

    حسابات لدى مصرف البحرين المركزي:
 31.047  29.292 حساب جاري - 
 25.430  15.414 حساب اإلحتياطي - 

 (1)  - يطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 83.017  104.376 

 

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

 لدى مؤسسات ماليةإيداعات  .7
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2020  2019 
    

 65.524  17.720 إجمالي ودائع المرابحات والوكاالت المستحقة
 (15)  - يطرح: أرباح مؤجلة

 (1)  - يطرح: مخصص إنخفاض القيمة

 17.720  65.508 

 

   (.٪3.07:  2019ديسمبر    31)  ٪1.55 نسبة    2020لدى مؤسسات مالية لسنة  اإليداعات  بلغ متوسط الربح السنوي على  
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 موجودات التمويالت .8
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2020  2019 
    

 354.510  322.220 مرابحة
 104  104 مشاركة

 5.007  90 وكالة
 1.047  1.014 مضاربة
 1.733  1.344 إستصناع

 324.772  362.401 
 (38.046)  (17.055) يدطرح: مخصص إنخفاض القيمة 

 307.717  324.355 

 

 ألف دينار بحريني(.  25.724  :2019ألف دينار بحريني )   18.862أرباح مؤجلة تبلغ  المدينة صافي    اتالمرابح  تظهر ذمم
 
 

 الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القيمة كما يلي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 

 المجموع المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة  المرحلة األولى

     
     

 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 السنةمخصص 
 (2.046) (2.046) - - األسترجاع خالل السنة

 (11.010) (11.010) - - شطب
 (12.692) (12.584) - (108) استبعاد

 17.055 7.891 1.934 7.230 2020ديسمبر  31كما في 

2019 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

     
     

 22.023 13.566 3.695 4.762 2019يناير  1كما في 
 - 1.241 (1.221) (20) صافي الحركة بين المراحل

 16.023 15.928 256 (161) لسنةصافي مخصص ا
 - - - - شطب

     
 38.046 30.735 2.730 4.581 2019ديسمبر  31كما في 
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 في صكوك اتاستثمار .9

 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2020  2019 
    

    بالتكلفة المطفأة  – دينأدوات 
 195.061  261.539 صكوك مدسعرة * - 
سعرة  -   1.317  1.317 صكوك غير مد

 (1.328)  (1.724) يدطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 261.132  195.050 

 
 

 (17)راجع اإليضاح   .بحريني  ألف دينار75.477 ألجل بقيمة    قروضمقابل    مرهونة  .ألف دينار113.952 صكوك بقيمة  *
 

 . موجودات مشتراة لغرض التأجير10
 

 2020  2019 
    

    التكلفة
 138.952  168.309 يناير 1في 

 53.688  34.618 إضافات خالل السنة
 (24.331)  (33.521) تسويات خالل السنةسداد / 

 168.309  169.406 ديسمبر 31في 

    
    اإلستهالك المتراكم

 30.274  39.212 يناير 1في 
 16.714  17.494 إستهالك السنة

 (7.776)  (14.234) سداد خالل السنة

 39.212  42.472 ديسمبر 31في 

 129.097  126.934 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 

ألف دينار   17.102: 2019) 2020ديسمبر  31ألف دينار بحريني في  12.820بلغت أقساط اإليجارات المستحقة 
ألف دينار  969بمبلغ  2و1بحريني(. أقساط اإليجارات المستحقة هي صافية من الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة 

ألف   2.705:  2019)  3.014بمبلغ    3ألف دينار بحريني( والخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة    516 :  2019بحريني )
ألف  762ض في القيمة المحتسبة على أقساط اإليجارات المستحقة خالل السنة بلغت مخصصات اإلنخفا  دينار بحريني(. 
 (. 23ألف دينار بحريني(. )إيضاح  765: 2019ديسمبر  31دينار بحريني ) 

 
ألف دينار   83.394يتضمن صافي القيمة الدفترية لموجودات مشتراة لغرض التأجير على تمويالت للمستهلكين بلغت 

 ألف دينار بحريني(.  84.958: 2019بحريني )
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  في اوراق مالية اتاستثمار   . 11

 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2020  2019 
    

    بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
هيكلة أوراق مالية -   -  15.080  مد

    
    بالقيمة العادلة من خالل بيان حقوق الملكية

 43.989  40.812 أسهم حقوق ملكية غير مسعرة

 55.892  43.989 

 
 ألف دينار بحريني(   2.667:  2019بحريني )ألف دينار    500تم احتساب مخصص انخفاض إضافي في القيمة للسنة بمبلغ  *  

 
 استثمارات عقارية   . 12

 

   2020 2019 
     

 15.081 15.081   ات عقاريةاستثمار
 6.251 65.522   عقارات للتطوير
 3.000 3.000   عقارات للتداول

 (300) (300)   االنخفاض في القيمة مخصص 

   83.303 24.032 

 
 عقارية ( استثمارات  1

دينار 15.081االستثمارات العقارية تتكون من قطع أراضي في مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة بمبلغ 
 . دينار بحريني(300 : 2019)   دينار بحريني  300بحريني، صافي من انخفاض القيمة بمبلغ 

 
تم تحديدها من قبل مقيم  دينار بحريني. تم  15.259 ، كانت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية2020ديسمبر  31كما في 

 .  2استناداً إلى منهجية مقارنة المبيعات، وبالتالي تم تصنيفها ضمن المستوى   عقارات مستقل
 
  ( عقارات للتطوير2

تتكون العقارات للتطوير بشكل أساسي من حصة في عقار يتم تطويره كفندق في مرفأ البحرين المالي في مملكة البحرين، تم  
 (27)راجع اإليضاح الشركة األم.   مقايضة معمن معاملة الكجزء شراؤه خالل السنة 

 
 ( عقارات للتداول3

 العمل االعتيادي. تتكون العقارات للتداول من فلل للبيع في نطاق 
 

تم تحديد القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير، والعقارات للتداول من قبل مقيم عقارات خارجي مستقل، يملك مؤهالت 
 مهنية مناسبة معترف بها، وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. 
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  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية  . 13

  
 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2020  2019 
    

 4.575  4.524 يناير 1في 
 -  27.759 إضافات خالل السنة

 (51)  (320) السنة الحصة في خسائر

 4.524  31.963 ديسمبر 31في 

 
 

 النشاط حصة الملكية الفعلية دولة التأسيس  اإلسم

2020 2019  

 استثمارات عقارية  ٪23.51 ٪23.51 مملكة البحرين 2أمالك 

 التطويرعقارات قيد  ٪30.00 ٪30.00 مملكة البحرين شركة المشاريع العقارية كبيتال 

NS 12 استثمارات عقارية ٪28.41 ٪28.41 مملكة البحرين 

 استثمارات عقارية - ٪22.97 مملكة البحرين الجون للتطوير العقاري

 قطاع الضيافة - ٪50.00 مملكة البحرين فنادق العرين ش.ش.و

 
من فندق العرين ش.ش.و، وهي شركة تأسست في البحرين    ٪50خالل السنة، اشترتت المجموعة من الشركة األم حصة تبلغ  

وتعمل في قطاع الضيافة، وذلك كجزء من اكتتاب الشركة األم في معاملة مضاربة ثانوية ) أسهم رأس مال إضافية من الفئة  
    (. يعتبر االستثمار كمشروع مشترك استناداً إلى اتفاقية المساهمين. 35األولى( صادرة عن المصرف )إيضاح 
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 موجودات أخرى . 14
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2020  2019 
    

 13.513  15.708 مستحوذ عليها موجودات
 3.250  3.836 ربح مستحق على صكوك
 985  1.044 مستحق من االستثمارات

 ً  776  608 مصروفات مدفوعة مقدما
 5.445  6.450 *ذمم مدينة أخرى

 27.646  23.969 

 
ألف دينار  1.742: 2019ألف دينار بحريني ) 1.742الذمم المدينة األخرى هي صافي مخصص انخفاض القيمة البالغ *

 بحريني(. 
 
 عقارات ومعدات  . 15

 

 

 أرض 
أثاث و  
 تجهيزات 

أجهزة  
 حاسوب

مركبات 
ومعدات  
 أخرى

أعمال 
 جارية

2020 
 اإلجمالي

2019 
 اإلجمالي

        
        التكلفة

 16.843 17.190 175 576 5.254 4.471 6.714 يناير 1في 
 452 271 111 1 152 7 - إضافات

 (105) (114) (11) - - (103) - استبعادات
 - - (81) - 81 - - تحويل

 17.190 17.347 194 577 5.487 4.375 6.714 ديسمبر 31في 

        اإلستهالك المتراكم
 8.978 9.440 - 507 4.583 4.350 - يناير 1في 

 567 549 - 36 466 47 - (22)إيضاح   إستهالك السنة
 (105) (92) - - - (92) - استبعادات

 9.440 9.897 - 543 5.049 4.305 - ديسمبر 31في 

        صافي القيمة الدفترية في

 7.750 7.450 194 34 438 70 6.714 2020ديسمبر  31

        

  7.750 175 69 671 121 6.714 2019ديسمبر  31في 
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 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد   . 16

 

 ديسمبر 31 
2020 

 
 ديسمبر 31

2019 
    

 51.660  96.635 مؤسسات غير مالية
 82.994  117.608 أفراد

 214.243  134.654 

 

ألف دينار بحريني    5.622تمثل هذه المبالغ إيداعات في صيغة عقود مرابحة ووكالة، وتظهر صافي من أرباح مؤجلة بقيمة  
 ألف دينار بحريني(.  5.218: 2019)
 
 

 جل قروض أل   . 17
 

ألف دينار بحريني مضمونة    75.477مرابحة األجل بمبلغ    خمسة تسهيالتالمصرف    ىد كان ل،  2020ديسمبر    31في  كما  
 ألف دينار بحريني.   113.952باستثمارات في صكوك بقيمة 

 
 مطلوبات أخرى   .18

 

 ديسمبر 31 
2020 

 
 ديسمبر 31

2019 
    

 8.911  5.581 أرباح مضاربات مستحقة
 3.274  443 مقدم مستلم من عمالء

 1.251  269 ذمم دائنة للموظفين
 714  696 أعمال خيرية وزكاة مستحقة الدفع 

 27  27 مستحقات عقود إستصناع
 5.621  6.253 ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

 13.269  19.798 
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 حقوق أصحاب حسابات األستثمار  .19
 ديسمبر 31 

2020 
 

 ديسمبر 31
2019 

    
 10.355  - وكالة - مؤسسات مالية منو قروض إيداعات 
 511.835  425.349 مضاربة

 425.349  522.190 

 

 ها بصورة مشتركة في الموجودات التالية:استثمار بوتقوم  ستثمار حسابات االحاملي األموال المستلمة من  المجموعةتدمج 
 ديسمبر 31 

2020 
 

 ديسمبر 31
2019 

    
 42.601  33.280 أرصدة لدى البنوك

 25.430  15.414 حساب اإلحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي
 65.508  17.720 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 195.050  261.132 صكوك –أدوات مصنفة كاستثمارات في ديون 
 193.601  97.803 موجودات التمويالت

 425.349  522.190 

 

 : الشيء(.2019)  2020ديسمبر    31كما في    ال شيء   ستثمار إحتياطي مخاطر اال رصيد  و  إحتياطي معادلة األرباح  رصيد  بلغ  
. يتم تخصيص جميع مخصصات  أصحاب حسابات االستثمارإلى صندوق  المتعثرةال تقوم المجموعة بتخصيص األصول 

 .حقوق الملكيةانخفاض القيمة ل
 

يتم تخصيص الدخل المكتسب فقط   .األستثمار ألصحاب حسابات    المتعثرةالمبالغ المستردة من األصول المالية  تخصيص  ال يتم  
الموجودات الممولة من حقوق حاملي حسابات االستثمار بين حقوق ملكية حاملي األسهم وأصحاب حسابات  من مجموعة 

 االستثمارات. لم تحتسب المجموعة أي مصروفات إدارية على حسابات االستثمار. 
 

 و أصحاب حسابات االستثمار: المجموعة بين مساهمي  ةالموزعاألرباح متوسط فيما يلي 
 

 2020  2019 

مساهمي  
 المصرف

أصحاب 
حسابات 
 االستثمار

مساهمي  
 المصرف

أصحاب 
حسابات 
 االستثمار

      
 19.39٪ 80.61٪   12.04٪  87.96٪ مضاربة شهرية *

 34.62٪ 65.38٪   24.65٪  75.35٪ شهور 3مضاربة 
 40.00٪ 60.00٪   28.43٪  71.57٪ أشهر 6مضاربة 
 57.04٪ 42.96٪   37.50٪  62.50٪ شهر 12مضاربة 
 61.35٪ 38.65٪   39.91٪  60.09٪ شهر 18مضاربة 
 56.89٪ 43.11٪   32.65٪  67.35٪ شهر 24مضاربة 
 67.63٪ 32.37٪   44.28٪  55.72٪ شهر 36مضاربة 

 والوافر وحسابات مضاربة تحت الطلب تتضمن حسابات التوفير *

 

  :2019)  ٪60.72  الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار حصة المضارب كنسبة من إجمالي    متوسط  ، بلغالسنةخالل  
عن   ت تنازلالمجموعة ( مقارنة بمتوسط حصة المضارب التعاقدية مع أصحاب حسابات االستثمار. وبالتالي، فإن 46.56٪

 (. ٪12.83: 2019) ٪3.17 رسوم مضارب بلغ متوسطها 
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 )يتبع(   . حقوق أصحاب حسابات األستثمار19
 

في األرباح المحققة من استثمار الحسابات الجارية واألموال األخرى المستلمة على أسس أخرى عدا تتشارك المجموعة ال 
 عقود المضاربة. 

 
جميع األموال التي تم جمعها من أصحاب حسابات االستثمار يتم تخصيصها للموجودات على أساس األولوية، بعد تجنيب مبلغ  

 السيولة. ةإدارض اغرأللدى البنوك وإيداعات نقدي محدد 
 

 رأس المال . 20

  

 ديسمبر 31 
2020 

 
 ديسمبر 31

2019 
    

    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

 105.000  89.212 بحريني للسهم الواحددينار  0.100بواقع 

 
، قرر المساهمون شطب خسائر بمبلغ  2020مارس  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 ، 2020ديسمبر  31بتاريخ  ويتمتع حملة هذه األسهم بحقوق تصويت متساوية.  ،من أسهم حقوق الملكية

 (. سهما 105.573.476: 2019سهماً ) 92.048.004 بأسهم خزينة تبلغ 
 

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

 2020ديسمبر  31
 

 عدد األسهم * الفئات
عدد 

 المساهمين

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٪

 - - - ٪20إلى أقل من  10٪
 - - - ٪50إلى أقل من  20٪
 55.41 1 494.330.492 وأكثر 50٪

 892.119.480 549 100.00 

 * مبينة كنسبة من إجمالي عدد أسهم المصرف المتداولة.
 ** تشمل أسهم الخزينة. 
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 )يتبع(  الرأس الم. 20
 

 2019ديسمبر  31
 

 عدد األسهم * الفئات
عدد 

 المساهمين

النسبة من 
إجمالي عدد  
األسهم 
 ( ٪المتداولة )

 
   

 13.12 604 137.765.476 ٪1أقل من 
 11.62 5 122.049.555  ٪5إلى أقل من  1٪
 28.26 3 296.694.051 **٪10إلى أقل من  5٪

 - - - ٪20إلى أقل من  10٪
 47 1 493.490.918 ٪50إلى أقل من  20٪
 - - - وأكثر 50٪

 1.050.000.000 613 100.00 

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

 

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

 

 عدد األسهم الجنسية 2020ديسمبر  31

النسبة من 
إجمالي عدد  

األسهم المتداولة  
(٪) 

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

 9.76 87.078.724 اإلمارات شركة االستثمار غولديلوكس المحدودة

 

 عدد األسهم الجنسية 2019ديسمبر  31

النسبة من 
إجمالي عدد  

األسهم المتداولة  
(٪) 

 47.00 493.490.918 البحرين المالية *مجموعة جي إف إتش 
 9.98 104.779.110 اإلمارات  شركة االستثمار غولديلوكس المحدودة

 9.87 103.592.516 البحرين المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 8.41 88.322.425 اإلمارات .م.عش اإلسالمي اإلمارات مصرف

 

المصرف الخليجي التجاري نيابة عن مجموعة جي إف إتش المالية، والتي * هذه األسهم تم اإلحتفاظ بها في شركة أصول 
 تعتبر الشركة األم للمصرف. 
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 تكلفة الموظفين . 21
 2020  2019 
    

 7.073  4.974 رواتب ومنافع قصيرة األجل
 964  835 مصروفات تأمينات إجتماعية
 121  65 مصروفات الموظفين األخرى

 5.874  8.158 

 
 

 أخرىتشغيلية  مصروفات  .22
 

 2020  2019 
    

 1.059  773 تكلفة الَمكاتب
 660  157 تكاليف إعالنات وتسويق

 1.194  743 أتعاب مهنية 
 536  549 تقنية المعلوماتمصروفات 

 244  216 مصروفات مجلس اإلدارة
 286  135 مصروفات اإلتصاالت

 589  663 مصروفات قنوات التوزيع
 567  549 مصروفات إستهالك

 901  738 مصروفات إدارية أخرى

 4.523  6.036 

 

 مخصصات اإلنخفاض في القيمة صافي   .23
 

 2020  2019 
    

 (50)  (2) أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية
 16.023  2.711 (8)إيضاح  موجودات التمويالت

 8  401 (9)إيضاح  استثمارات في صكوك
    موجودات مشتراة لغرض التأجير 

 765  762 (10)إيضاح )بما في ذلك أقساط إيجارات مستحقة( 
 2.667  500 (11)إيضاح رقم  في أوراق ماليةاستثمارات 

 300  - (12استثمارات عقارية )إيضاح رقم 
 788  - موجودات أخرى

 (112)  (31) إلتزامات وضمانات مالية 

 4.341  20.389 
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 نظام حوافز الموظفين باألسهم . 24
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  
 ة نظير أدائهم. كمكافأ المصرفبعض الموظفين المؤهلين أسهم 

 

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

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

تخضع أسهم المنحة لفترة إحتفاظ إضافية تمتد لستة أشهر من تاريخ إنتهاء الفترة المؤجلة، وبعد ذلك يسمح للموظفين ببيعها  
بمصادرة   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(.   1.980.960: 2019سهماً ) 3.636.464حتفظ بما مجموعه ي ندوق اإلتمانص ، كان2020ديسمبر  31كما في 
وتخضع لفترة   ،سهماً(  إلى الموظفين وفقاً لشروط النظام 1.182.516: 2019سهماً ) 2.827.275خالل السنة، تم منح 

 (.1.465.997: 2019سهماً للموظفين ) 896.634بتحويل المجموعة  تخالل السنة قام  الثالث سنوات.
 

ألف دينار بحريني مقابل رأس المال المدفوع، من خالل تخفيض  15,788قرر المساهمون شطب خسائر بمبلغ  ،السنةخالل 
 .سهم 297.862تم تخفيض عدد األسهم المملوكة للصندوق بمقدار . (20)إيضاح  عدد األسهم

 

 واألحكامالتقديرات المحاسبية الهامة   .25

وإفتراضات تؤثر في مبالغ تم اإلعالن عنها لموجودات ومطلوبات وذلك خالل الفترة المالية  بعمل تقديرات  المجموعةتقوم 
المقبلة. يتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر وبناءاً على الخبرة وعوامل أخرى، كتوقعات ألحداث مستقبلية يدفترض  

ومع ذلك، فإن عملية وضع التقديرات والفرضيات المطلوبة شملت تحديات إضافية نتيجة   بأنها معقولة في مثل تلك الظروف.
 (.Covid 19للشكوك السائدة الناتجة عن جائحة الكورونا )

 
 األحكام .1

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

 (.  35وإيضاح ) (1)(ي) 5المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مشروحة في إيضاح 
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 التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات التي تم إتخاذها لتطبيق هذه التقديرات )يتبع( .  25
 

 )يتبع(  ألحكاما .1
 

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

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

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

( أدى لتطبيق المزيد من االحكام واالجتهادات،  19الكورونا )كوفيد   ، فإن أثر جائحة2020ات المالية لسنة  المطبقة في البيان 
 (. 19الكورونا )كوفيد  وإدراج تقديرات وفرضيات خاصة بجائحة

 
االئتمانية المتوقعة، وتقييم  بشكل أساسي، فقد أدى ذلك لتحديث الفرضيات االقتصادية للمجموعة، المستخدمة لتحديد الخسائر  

،  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 أثر جائحة الكورونا 

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

 
 القروض والسلفيات

ً إلجراءات المساعدة الصادرة عن مصرف  البحرين المركزي، قدمت المجموعة عدداً من إجراءات الدعم للعمالء  وفقا
بما في ذلك تأجيل أقساط القروض بدون احتساب أي فوائد للعمالء من األفراد  (،19)كوفيد بجائحة الكورونا  المتأثرين

 فوائد. الاحتساب  مع  ية مدتها ستة أشهر، والتي تم تمديدها الحقاً ألربعة أشهر أخرىمبدئوالشركات الصغيرة لفترة 
 

     مخصص انخفاض القيمة على القروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة
عند تحديد المستوى المناسب للخسائر االئتمانية المتوقعة، أخذت المجموعة باالعتبار تطلعات االقتصاد الكلي، والجودة 

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

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

دخالت النموذج، ب ما في ذلك المعلومات التطلعية، والسيناريوهات والترجيحات المتعلقة بها، لتعكس التوقعات تم تعديل مد
الحالية. مع مالحظة المجموعة الواسعة للسيناريوهات وتوقعات االقتصاد الكلي المحتملة، والشكوك المتعلقة بتحقق العواقب  

ت تمثل وجهات نظر تطلعية معقولة وقابلة للدعم كما في  االجتماعية واالقتصادية لجائحة الكورونا، فإن هذه السيناريوها
 تاريخ بيان المركز المالي.   

 
دخالت. أصدر  المجموعةتم معايرة نماذج   الجهات التنظيمية    ت العتبار األداء السابق ومتغيرات االقتصاد الكلي التطلعية كمد

، ألخذ الظروف االستثنائية 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
 

في تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. لم يتم اعتبار استخدام  تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات النوعية والكمية  
برنامج تأجيل دفع األقساط كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، أو ترحيالً للمراحل ألغراض احتساب  

سائر االئتمانية المتوقعة، نظراً ألن الغرض من هذه البرامج هو إتاحة تخفيف مؤقت للتدفقات النقدية لعمالء المجموعة الخ
 المتأثرين 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.    
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 التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات التي تم إتخاذها لتطبيق هذه التقديرات )يتبع( .  25

 
 ات  ستثمارال تصنيف اب. 

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

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

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

 
 

 التقديرات .2

 بالتكلفة المطفأة المحتسبة اإلنخفاض في قيمة موجودات التمويالتأ( 

    تحديد المدخالت في نموذج قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك تضمين معلومات تطلعية، مشروحة في إيضاح
 (. 35وإيضاح ) ( ي )5رقم 

 .الفرضيات الرئيسية المستخدمة في تقدير التفقات النقدية القابلة لالسترداد 

 
  )(4)ج()5إيضاح رقم (راجع  –ب( قياس القيمة العادلة الستثمارات أسهم حقوق الملكية  بالقيمة العادلة )المستوى الثالث( 

 .34)إيضاح رقم (و
 

    .  12)إيضاح(و ))ك(5، (ح) 5إيضاح رقم  (ج( تقييم انخفاض قيمة االستثمارات العقارية
 
 .  موجودات تحت اإلدارة 26

والتي تتضمن اتخاذ    ،المجموعة خدمات إدارة الشركات وإدارة االستثمار والخدمات االستشارية إلى شركاتها االستثماريةتقدم  
في  كما  القرارات نيابة عن تلك المؤسسات. ال يتم إدراج الموجودات المحتفظ بها بهذه الصفة في هذه البيانات المالية الموحدة.  

ديسمبر  31مليون دينار بحريني ) 267.98ت لدى المجموعة موجودات تحت اإلدارة بمبلغ ، كان بيان المركز الماليتاريخ 
 : الشيء( إلدارة هذه الموجودات.2019مليون دينار بحريني(. خالل السنة لم يحتسب البنك أية رسوم إدارة )  262.25:  2019

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة  .27

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

  .المجموعةبواإلدارة التنفيذية  الشريعة، الرقابة  هيئة، وأعضاء عليها نفوذاً مؤثراً، وأعضاء مجلس اإلدارة المجموعةتمارس 
 تمت المعامالت مع هذه األطراف بشروط تجارية متفق عليها. 
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 .  معامالت مع أطراف ذات عالقة )يتبع(27

 

مليون دينار بحريني    46.4بقيمة    موجودات  ، دخلت المجموعة في معاملة مقايضة مع الشركة األم، من خالل تحويلالسنةخالل  
مليون دينار بحريني وأستثمارات في    7.5مليون دينار بحريني وصكوك بقيمة 27.7التمويالت بقيمة  مكونة من موجودات

هي شركة بحرينية   و، للضيافة ش.ش.و  HHشركة من ٪86حصة  في مقابلمليون دينار بحريني  11.2أوراق مالية بقيمة 
لم تنتج من  تم تحديد المعاملة على أساس أية استحواذ على موجود و . اإلنشاء في مملكة البحرينتأسست المتالك فندق قيد 

 .بالقيمة العادلة في تاريخ التحويل التطويراحتساب العقار قيد  تم  .للمجموعةالمعاملة اي أرباح أو خسائر 

 
 

: احتفظ مدير واحد بـ 2019تفاصيل حصص أعضاء مجلس اإلدارة في األسهم العادية للبنك كما في نهاية العام ال شيء )
 ٪ من إجمالي األسهم القائمة للبنك(. 1سهًما تمثل أقل من  1.050.763

 
 تعويضات أعضاء اإلدارة الرئيسيين

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 

 

 2020  2019 
    

 254  236 مكافأة ومخصصات أعضاء مجلس اإلدارة
 1.150  1.452 رواتب ومنافع قصيرة األجل

 
 

 :كما في نهاية السنةاإلدارة الرئيسيين مجلس  أعضاء  أرصدةفيما يلي 
 
 

 2020  2019 
    

 426  228 كتعويض اإلدارة الرئيسيينمجلس ألعضاء األرصدة المستحقة 

 
 
 
 
 

مساهمين  شركات زميلة  2020ر ديسمب 31
رئيسيين / 
شركات لدى 

مجلس أعضاء 
اإلدارة حصص 

 فيها 

 المجموع

    
    معامالت مع األطراف ذوي العالقة 
 12.100 12.100 - رسوم اكتتاب على مضاربة ثانوية

 60.000 60.000 - مضاربة ثانوية
 23.600 23.600 - األولى لرأس المال فئةنقد مستلم من ال

 24.500 - 24.500 زميلة ةاستثمار في شرك
 60.000 60.000 - عقارات قيد التطويرشراء 

 46.376 46.376 - بيع موجودات التمويالت
 18.433 18.433 - تحويل موجودات التمويالت

 2.834 2.834 - ألولى توزيع األرباح على حاملي  إصدار رأس مال الفئة
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 .  معامالت مع أطراف ذات عالقة )يتبع( 27
 

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

 

 شركــات 2020ديسمبر  31
 زميلة

أعضاء مجلس 
اإلدارة /  

موظفي اإلدارة 
الرئيسيين و  
أعضاء هيئة 
الرقابة 
 الشرعية

الشركه األم/ 
مساهمين 
رئيسيين 
آخرين/ 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فيها 

موجودات تحت  
ة )شاملة اإلدار

شركات ذات 
أغراض 
 خاصة(

 اإلجمالي

      
      الموجودات 

 10.247 - 6.671 3.576 - موجودات التمويالت
 20.821 18.537 2.284 - - استثمارات في أوراق مالية

 31.963 - - - 31.963 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
 942 825 - - 117 موجودات أخرى

      
      المطلوبات 

 44.543 - 42.438 2.105 - غير مالية وأفراد, استثمارات في أوراق مالية
 8.215 1.211 6.784 85 135 حسابات جارية للعمالء

 80.827 327 79.846 241 413 حقوق أصحاب حسابات االستثمار
 1.030 - 1.030 - - مطلوبات أخرى

 
 

 شركــات 2019ديسمبر  31
 زميلة

أعضاء مجلس 
اإلدارة / 

موظفي اإلدارة 
الرئيسيين و 
أعضاء هيئة 

الرقابة 
 الشرعية

الشركه األم/ 
مساهمين 
رئيسيين 
آخرين/ 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
 حصص فيها

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة(

 اإلجمالي

      
      الموجودات

 7.727 - 5.710 2.017 - موجودات التمويالت
 20.335 18.051 2.284 - - استثمارات في أوراق مالية

 4.524 - - - 4.524 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
 986 865 - - 121 موجودات أخرى

      
      المطلوبات

 1.784 - - 1.784 - غير مالية وأفراد, استثمارات في أوراق مالية
 7.096 1.207 5.634 61 194 جارية للعمالءحسابات 

 124.262 380 122.880 598 404 حقوق أصحاب حسابات االستثمار
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )يتبع(  . 27
 
 

 شركــات 2020
 زميلة

أعضاء مجلس 
اإلدارة /  

موظفي اإلدارة 
الرئيسيين و  
أعضاء هيئة 
الرقابة 
 الشرعية

م/ الشركه األ
مساهمين 
رئيسيين 

شركات  /آخرين
لدى أعضاء 
مجلس اإلدارة  
 حصص فيها

موجودات تحت  
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 
أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      
      اإليرادات 

      وموجودات إيراد من موجودات التمويالت
 1.087 - 987 100 - مشتراة لغرض التأجير

 (318) - 2 - (320) رسوم وإيرادات أخرى 
      

      المصروفات
      منإيداعات مصروفات التمويل على 

      مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية
 2.037 - 1.937 100 - وأفراد

      العائد إلى أصحاب حسابات
 1.845 9 1.820 2 14 ستثماراال

 1.452 - - 1.452 - تكلفة الموظفين
 25 25 - - - مصروفات أخرى

 
 

 شركــات 2019
 زميلة

أعضاء مجلس 
اإلدارة / 

موظفي اإلدارة 
الرئيسيين و 
أعضاء هيئة 
 الرقابة الشرعية

الشركه األم/ 
مساهمين 
رئيسيين 

آخرين/ شركات 
لدى أعضاء 

مجلس اإلدارة 
 حصص فيها

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      
      اإليرادات

      وموجودات إيراد من موجودات التمويالت
 501 - 373 128 - مشتراة لغرض التأجير

 (42) - - - (42) رسوم وإيرادات أخرى 
      

      المصروفات
      مصروفات التمويل على إيداعات من
      مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية

 2.931 - 2.931 - - وأفراد
      العائد إلى أصحاب حسابات

 4.197 11 4.153 18 15 االستثمار
 1.150 - - 1.150 - تكلفة الموظفين

 32 32 - - - مصروفات أخرى
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 العائد لكل سهم  .28

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

 

 2019  2020 العائد األساسي لكل سهم
    

 (14.937)  7.986 الربح العائد للشركة األم للسنة )بآالف الدنانير البحرينية(
    

 804.820  803.874 )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية 
    

 (18.56)  9.94 العائد األساسي لكل سهم )بالفلس(

 
 .  2019ديسمبر  31، و 2020ديسمبر  31أي أدوات مخفضَّة كما في  تمتلك المجموعة ال 
 

 
 هيئة الرقابة الشرعية  .29

مع األحكام    المجموعةمن ثالثة 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 
 
 
 

 .  الزكــاة 30

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

ها بالطريقة التي تدِقرها هيئة الرقابة الشرعية بالمجموعة، وتقوم المجموعة بإشعار   نسبة الزكاة الواجب على المساهمين إخراجد
ألف   246قامت هيئة الرقابة الشرعية بإحتساب قيمة الزكاة المستحقة حيث بلغت  المساهمين بهذا الشأن سنوياً. خالل السنة،

الواجب إخراجها من    2020ديسمبر    31ألف دينار بحريني( من ضمنها الزكاة المستحقة بتاريخ    222:  2019دينار بحريني ) 
:  2019ألف دينار بحريني ) 230تبلغ  قبل المجموعة على الرصيد المتراكم لإلحتياطي القانوني واألرباح المستبقاة والتي

:  2019فلس لكل سهم ) 0.018آالف دينار بحريني أو  16ألف دينار بحريني(. أما الرصيد المتبقي من الزكاة والبالغ  218
 1.6مبلغ    المجموعةفلس لكل سهم( فهو مستحق ويجب إخراجه من قبل المساهمين. ستدفع    0.003آالف دينار بحريني أو    4

إستناداً إلى    2020ديسمبر  31ألف دينار بحريني( على أسهم الخزينة المحتفظ بها بتاريخ  0.4: 2019ألف دينار بحريني )
 فلس للسهم الواحد. 0.018
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مصروفات،    تكبدالقطاعات التشغيلية هي عبارة عن عناصر من المجموعة تقوم بأنشطة وأعمال قد تنتج عنها تحصيل إيرادات و
بمراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة بهدف إتخاذ   (اإلدارةمجلس صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة )ويقوم 

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

 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، 

الئه من الشركات واألفراد ذوي المالءة العالية وكذلك منتجات تمويل المستهلكين. والمشاركة، واإلستصناع، واإلجارة( لعم
خدمات سوق المال والخزينة في صيغة مرابحات سلع قصيرة األجل للبنوك والمؤسسات المالية يتضمن هذا القطاع كما 

 عة.في صكوك، كما تستخدم هذه الخدمات إلدارة أموال المجمو اتاستثماروالشركات، وكذلك 
 

 ية استثمارأعمال مصرفية  
رتِب لال ات استثمارتشتمل أعمال هذا القطاع بصفة أساسية على إبتكار  ، والمدير الرئيسي، ومدير  ستثماروالقيام بدور المد

منتجات    المجموعةتقدم  وإدارة أموال(. كما    ،للصندوق )يشمل هيكلة الصفقات، وجمع األموال من خالل عمليات طرح خاصة
المقيدة. كما تشتمل أعمال هذا القطاع على القيام    ستثمار مقيدة وإدارة أموال يتم جمعها من خالل حسابات اال  استثماركحسابات  

أو في   ،بإنشائها وإدارتها المجموعة تإستراتيجية على هيئة مساهمات في حقوق الملكية )إما في صناديق قام اتاستثمارب
 سسات أخرى(. صناديق أدنشأت من قبل مؤ

 
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  

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

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

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

ملكة. لقد تم بيان التمركز  تمتلك أي فروع أو أقسام خارج الم وال ، تزاول المجموعة أنشطتها بشكل رئيسي في مملكة البحرين
 )ب( من البيانات المالية الموحدة. 33الجغرافي للموجودات والمطلوبات في اإليضاح رقم 

 
 األعمال المصرفية االستثمارية. قطاع تسعى المجموعة إللغاء  
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بين القطاعات   ، إن وجدت ،تدعتبر هذه القطاعات األساس الذي تستخدمه المجموعة في إعداد بيان القطاعات. تتم أي معامالت
 بشروط تجارية عادلة.

 

 2020ديسمبر  31
خدمات مصرفية 

 يةاستثمار

خدمات مصرفية 
للشركات  تجارية

 المجموع غـير موزعــــة واألفراد 

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

 307.717 - 307.717 - موجودات التمويالت
 261.132 - 261.132 - في صكوك اتاستثمار

     موجودات مشتراة لغرض التأجير )شاملة أقساط
 139.754 - 139.754 - إيجارات مستحقة(

 55.892 - - 55.892 استثمارات في أوراق مالية
 83.303 - - 83.303 استثمارات عقارية

 31.963 - - 31.963 الملكيةاستثمارات محتسبة بطريقة حقوق 
 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 - جلأل قروض
 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 االستثمار
     
     

 10.681 - - 10.681 إجمالي حسابات االستثمار المقيدة
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2020 
خدمات مصرفية 

 يةاستثمار

خدمات مصرفية 
تجارية للشركات 

 المجموع غـير موزعــــة واألفراد 

     
     إيراد من موجودات التمويالت وموجودات

 29.921 - 30.096 (175) التأجيرمشتراة لغرض 
 551 - 523 28 لدى مؤسسات مالية  إيداعاتإيراد من 

 15.242 - 15.242 - إيراد من الصكوك
 366 - - 366 في أوراق ماليةاستثمارات إيراد من 

 2.117 - 2.425 (308) رسوم وإيرادات أخرى

     إجمالي اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب
 48.197 - 48.286 (89) ستثمارحسابات اال

     يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار
 (21.575) - (21.575) -  كمدضارب المصرفقبل حصة 

 9.289 - 9.289 - كمضارب المصرفحصة 

 (12.286) - (12.286) - ستثمارالعائد إلى أصحاب حسابات اال

     
     من مؤسسات إيداعاتيدطرح: مصروفات على 

 (12.472) - (12.472) - مالية، ومؤسسات غير مالية وأفراد
 (796) - (796) - جلقروض ألمصروفات التمويل على 

 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
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مصرفية خدمات  2019ديسمبر  31
 استثمارية

خدمات مصرفية 
تجارية للشركات 

 المجموع غـير موزعــــة واألفراد

 104.376 - 104.375 1 نقد وأرصدة لدى البنوك
 65.508 - 64.324 1.184 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 324.355 - 324.355 - موجودات التمويالت
 195.050 - 195.050 - استثمارات في الصكوك

     موجودات مشتراة لغرض التأجير )شاملة أقساط
 146.199 - 146.199 - إيجارات مستحقة(

 43.989 - - 43.989 استثمارات في أوراق مالية
 24.032 - - 24.032 استثمارات عقارية 

 4.524 - - 4.524 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
 23.969 5.881 4.182 13.906 موجودات أخرى

 7.750 7.750 - - معداتعقارات و

 939.752 13.631 838.485 87.636 إجمالي موجودات القطاع
     
     

 117.098 - 117.098 - إيداعات من مؤسسات مالية
 134.654 - 134.654 - إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

 - - - - جلقروض أل
 58.105 - 56.921 1.184 حسابات جارية للعمالء

 19.798 4.304 13.647 1.847 مطلوبات أخرى

 329.655 4.304 322.320 3.031 إجمالي مطلوبات القطاع
     
     

 522.190 - 522.190 - حقوق أصحاب حسابات االستثمار
     
     

 10.681 - - 10.681 إجمالي حسابات االستثمار المقيدة
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خدمات مصرفية  2019
 استثمارية

خدمات مصرفية 
تجارية للشركات 

 المجموع غـير موزعــــة واألفراد

     
     إيراد من موجودات التمويالت وموجودات

 31.334 - 31.232 102 مشتراة لغرض التأجير
 2.183 - 2.144 39 إيراد من إيداعات لدى مؤسسات مالية 

 10.031 - 10.031 - إيراد من الصكوك
 (1.687) - - (1.687) في أوراق ماليةإيراد من استثمارات 

 5.726 - 5.777 (51) رسوم وإيرادات أخرى

     إجمالي اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب
 47.587 - 49.184 (1.597) حسابات االستثمار

     يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار
 (27.059) - (27.059) -  كمدضارب المصرفقبل حصة 

 8.457 - 8.457 - كمضارب المصرفحصة 

 (18.602) - (18.602) - العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار

     
     يدطرح: مصروفات على إيداعات من مؤسسات

 (8.188) - (8.188) - مالية، ومؤسسات غير مالية وأفراد
 (1.241) - (1.241) - جلأل قروضمصروفات التمويل على 

 19.556 - 21.153 (1.597) إجمالي إيرادات القطاع

     
 8.158 4.079 3.263 816 تكلفة الموظفين

 6.036 4.673 1.262 101 مصروفات تشغيلية أخرى

 14.194 8.752 4.525 917 إجمالي مصروفات القطاع

     
     نتائج القطاع قبل مخصصات اإلنخفاض في

 5.362 (8.752) 16.628 (2.514) القيمة

 (20.389) - (17.421) (2.968) صافي مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 (15.027) (8.752) (793) (5.482) نتائج القطاع
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لدى ومن مؤسسات مالية، وموجودات التمويالت، والموجودات المشتراة لغرض اإليداعات  تم عرض مواعيد إستحقاق كل من  
ذلك أقساط إيجارات مستحقة(، وحقوق أصحاب حسابات االستثمار بإستخدام التدفقات النقدية التعاقدية. أما  التأجير )بما في 

بالنسبة لألرصدة األخرى، فقد تم عرض مواعيد إستحقاقها بناءاً على التدفقات النقدية المتوقعة أو مواعيد سداد الموجودات 
 والمطلوبات ذات العالقة. 

 

 3 لغاية 2020ديسمبر  31
 شهور

 إلى 3
 شهور 6

 شهور 6
 إلى سنة

 إلى 1
 سنوات 3

 أكثر من
 سنوات 3

 اإلجمالي

       الموجودات 
 83.017 - 1.986 3.918 1.875 75.238 نقد وأرصدة لدى البنوك

 17.720 - - - - 17.720 لدى مؤسسات ماليةإيداعات 
 307.717 84.875 123.057 37.549 18.839 43.397 موجودات التمويالت

 261.132 - - - 11.416 249.716 استثمارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض التأجير

 139.754 90.423 32.884 7.457 3.724 5.266 )شاملة أقساط إيجارات مستحقة( 
 55.892 17.721 15.549 22.622 - - استثمارات في أوراق مالية

 83.303 83.303 - - - - استثمارات عقارية
استثمارات محتسبة بطريقة حقوق 

 31.963 29.059 - 1.981 923 - الملكية
 27.646 - 26.426 61 206 953 موجودات أخرى
 7.450 7.450 - - - - عقارات ومعدات

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

 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 االستثمار
       

 10.681 - 10.681 - - - حسابات االستثمار المقيدة
       

 41.569 6.923 17.459 5.495 4.796 6.896 إلتزامات و ضمانات مالية
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 3لغاية  2019ديسمبر  31
 شهور

 إلى 3
 شهور 6

 شهور 6
 إلى سنة

 إلى 1
 سنوات 3

 أكثر من
 سنوات 3

 اإلجمالي

       الموجودات
 104.376 - 3.559 5.485 4.727 90.605 نقد وأرصدة لدى البنوك

 65.508 - - - - 65.508 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 324.355 64.619 121.509 38.425 24.168 75.634 موجودات التمويالت

 195.050 - - - - 195.050 استثمارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض التأجير

 146.199 81.815 38.729 8.358 11.191 6.106 )شاملة أقساط إيجارات مستحقة( 
 43.989 21.384 15.549 7.056 - - استثمارات في أوراق مالية

 24.032 24.032 - - - - استثمارات عقارية
استثمارات محتسبة بطريقة حقوق 

 4.524 1.620 - 1.981 923 - الملكية
 23.969 - 22.975 12 138 844 موجودات أخرى
 7.750 7.750 - - - - عقارات ومعدات

 939.752 201.220 202.321 61.317 41.147 433.747 إجمالي الموجودات

 
 

       المطلوبات
 117.098 - 101.461 15.637 - - إيداعات من مؤسسات مالية

 134.654 3.291 12.232 41.594 39.623 37.914 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
 - - - - - - قروض ألجل

 58.105 21.427 7.018 6.141 5.655 17.864 حسابات جارية للعمالء
 19.798 - 7.598 3.305 2.164 6.731 مطلوبات أخرى

 329.655 24.718 128.309 66.677 47.442 62.509 إجمالي المطلوبات

 522.190 92.737 92.855 126.115 86.311 124.172 حقوق أصحاب حسابات االستثمار
       

 10.681 - 10.681 - - - حسابات االستثمار المقيدة
       

 80.712 102 35.406 5.203 7.579 32.422 إلتزامات و ضمانات مالية
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 تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحسابات االستثمار المقيدة  .33
 
 القطاع الصناعي )أ(
 

بنوك   2020ديسمبر  31
ومؤسسات 

 مالية

 المجموع أخرى عقارات

     الموجودات 
 83.017 - - 83.017 نقد وأرصدة لدى البنوك

 17.720 - - 17.720 لدى مؤسسات مالية إيداعات
 307.717 213.765 89.532 4.420 موجودات التمويالت

 261.132 238.818 21.177 1.137 استثمارات في الصكوك
     موجودات مشتراة لغرض التأجير )شاملة أقساط إيجارات

 139.754 12.421 127.333 - مستحقة(
 55.892 4.155 28.952 22.785 استثمارات في أوراق مالية

 83.303 - 83.303 - استثمارات عقارية
 31.963 - 31.963 - استثمارات 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 قروض ألجل
 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 إجمالي المطلوبات

     
 425.349 345.835 59.171 20.343 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

     
 10.681 993 9.688 - حسابات االستثمار المقيدة

     
 41.569 26.554 15.015 - إلتزامات وضمانات مالية
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 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحسابات االستثمار المقيدة )يتبع( 33

 
 )أ(. القطاع الصناعي )يتبع( 

 

بنوك  2019ديسمبر  31
ومؤسسات 

 مالية

 المجموع أخرى عقارات

     الموجودات
 104.376 - - 104.376 نقد وأرصدة لدى البنوك

 65.508 - - 65.508 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 324.355 244.455 72.043 7.857 موجودات التمويالت

 195.050 175.774 7.539 11.737 استثمارات في الصكوك
     التأجير )شاملة أقساط إيجاراتموجودات مشتراة لغرض 

 146.199 12.542 133.657 - مستحقة(
 43.989 3.668 29.147 11.174 استثمارات في أوراق مالية

 24.032 - 24.032 - استثمارات عقارية
 4.524 - 4.524 - استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

 23.969 8.144 14.871 954 موجودات أخرى
 7.750 1.011 6.739 - معداتعقارات و

 939.752 445.594 292.552 201.606 إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات

 117.098 - - 117.098 إيداعات من مؤسسات مالية
 134.654 134.654 - - إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

 - - - - قروض ألجل
 58.105 46.022 7.422 4.661 حسابات جارية للعمالء

 19.798 19.193 588 17 مطلوبات أخرى

 329.655 199.869 8.010 121.776 إجمالي المطلوبات

     
 522.190 383.935 119.463 8.792 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

     
 10.681 993 9.688 - حسابات االستثمار المقيدة

     
 80.712 28.933 51.779 - مالية إلتزامات وضمانات 
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 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحسابات االستثمار المقيدة )يتبع( 33
 

 التمركز الجغرافي )ب( 
 

دول مجلس   2020ديسمبر  31
 التعاون 

 المجموع أستراليا آسيا أمريكا أوروبا 

       الموجودات 
 83.017 - 9 5.442 2.693 74.873 نقد وأرصدة لدى البنوك

 17.720 - - - - 17.720 لدى مؤسسات مالية إيداعات
 307.717 - 2.111 - - 305.606 موجودات التمويالت

 261.132 - - - - 261.132 استثمارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض

       التأجير )شاملة أقساط إيجارات
 139.754 - 128 - - 139.626 مستحقة(

 55.892 4.154 14.383 - 15.080 22.275 استثمارات في أوراق مالية
 83.303 - - - - 83.303 استثمارات عقارية

استثمارات 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 من مؤسسات مالية إيداعات
       من مؤسسات غير مالية إيداعات
 214.243 - 75 - 10 214.158 وأفراد

 75.477 - - - 26.532 48.945 قروض ألجل
 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 االستثمار

       
 10.681 993 - - - 9.688 حسابات االستثمار المقيدة

       
 41.569 - - - - 41.569 إلتزامات وضمانات مالية

 
 

يتم قياس التمركز حسب الموقع لموجودات التمويالت بناءاً على موقع الطرف اآلخر، حيث توجد عالقة وثيقة لهذا الموقع 
 بالضمان المتوفر لهذا التعرض. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 62                 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 

 االستثمار وحسابات االستثمار المقيدة )يتبع( . تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 33
 

 )ب(. التمركز الجغرافي )يتبع( 
 

دول مجلس  2019ديسمبر  31
 التعاون

 المجموع أستراليا آسيا أمريكا أوروبا

       الموجودات
 104.376 - 26 10.786 1.593 91.971 نقد وأرصدة لدى البنوك

 65.508 - - - - 65.508 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 324.355 - 14 - 4.258 320.083 موجودات التمويالت

 195.050 - - - - 195.050 استثمارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض

       التأجير )شاملة أقساط إيجارات
 146.199 - 39 - - 146.160 مستحقة(

 43.989 3.668 14.383 - - 25.938 استثمارات في أوراق مالية
 24.032 - - - - 24.032 استثمارات عقارية

استثمارات محتسبة بطريقة حقوق 
 الملكية

4.524 - 
- 

- 
- 

4.524 

 23.969 1 750 - 15 23.203 موجودات أخرى
 7.750 - - - - 7.750 معداتعقارات و

 939.752 3.669 15.212 10.786 5.866 904.219 إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات

 117.098 - - - - 117.098 إيداعات من مؤسسات مالية
       إيداعات من مؤسسات غير مالية

 134.654 - - - - 134.654 وأفراد
 - - - - - - قروض ألجل

 58.105 - 618 - 257 57.230 حسابات جارية للعمالء
 19.798 - - - - 19.798 مطلوبات أخرى

 329.655 - 618 - 257 328.780 المطلوباتإجمالي 

       
 522.190 - 1.841 - 694 519.655 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

       
 10.681 993 - - - 9.688 حسابات االستثمار المقيدة

       
 80.712 - - - - 80.712 إلتزامات وضمانات مالية 
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 القيمة العادلة  .34

 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    195.061:  2019ألف دينار بحريني )  261.539والتي تظهر بالتكلفة المطفأة    سعرةالقيَم العادلة للصكوك المد 
 ألف دينار بحريني(.  204.198: 2019) 2020ديسمبر   31ألف دينار بحريني في  275.366بحريني( بلغت  

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

مقدماً مخاطر المبالغ المدفوعة اإلعتبار التعديالت المتعلقة بعلى ذلك وبعد األخذ بعين وبناءاً  ،للتسهيالت المشابهة
فإن القيمة يتوقع أال تتغير القيمة الحالية جوهرياً مقارنة بالقيمة العادلة لهذه الموجودات.  ، انخفاض القيمة ومخصصات

نظراً لطبيعتها قصيرة   ،دفترية التختلف إختالفاً جوهرياً عن قيمها ال للمجموعةالعادلة المقّدرة لألدوات المالية األخرى 
 األجل.

 
 لقيمة العادلةتراتبية ا ب( 

طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلفة على   حسب يحلل الجدول التالي أدوات االستثمار التي تظهر بالقيمة العادلة، 
 النحو التالي:

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

دخالت أخرى غير األسعار   • درجةالمستوى الثاني: مد على الموجودات   القابلة للرصد المشمولة في المستوى األول و  المد
 أو المطلوبات، سواءاً بطريقة مباشرة )كاألسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مستمدة من األسعار(. 

دخالت لموجودات أو  • دخالت غير  القابلة للرصد مطلوبات تكون غير مبنية على بيانات السوق المستوى الثالث: مد )مد
 (قابلة للرصد 

 

المستوى  2020ديسمبر  31
 األول 

المستوى 
 الثاني 

المستوى 
 الثالث 

 اإلجمالي

     
هيكلة  أوراق مالية -       بالقيمة العادلة من خالل تظهر مد

 15.080 - 15.080 - بيان الدخل
     حقوق ملكية غير مسعرة تظهر بالقيمة العادلة منأدوات  -

 40.812 40.812 - - حقوق الملكيةخالل 

 - 15.080 40.812 55.892 

 



 

 64                 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . القيمة العادلة )يتبع( 34
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  ( ب
 

المستوى  2019ديسمبر  31
 األول

المستوى 
 الثاني 

المستوى 
 الثالث 

 اإلجمالي

     
 ملكية غير مسعرة تظهر بالقيمة العادلة منأدوات حقوق  -

 11.174 11.174 - - خالل بيان الدخل

 - - 11.174 11.174 

 

دخالت يعرض الجدول التالي تسوية التغيرات في قيمة االستثمارات التي تم قياسها بإستخدام  المستوى الثالث: مد
 

 2020  2019 
    

 13.148  11.174 يناير 1في 

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

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

 -  8.205 مشتريات
 -  (11.174) تسويات

    
 11.174  40.812 ديسمبر 31في 

 
 

دخالت  األثر المحتمل الستخدام فرضيات بديلة معقولة محتملة لتقييم االستثمارات  يعرض الجدول التالي   التي تم قياسها بإستخدام مد
 .  المستوى الثالث

 
 2020ديسمبر  31    

 الزيادة/
 )النقص( في التقييم

الحركة الممكنة 
)في  -والمعقولة +/

 المدخل المتوسط(

القيمة العادلة 
 31كما في 
 2020ديسمبر 

 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  الدفترية السعر إلى القيمة  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   

 
 2019ديسمبر  31    

 الزيادة/
 التقييم)النقص( في 

الحركة الممكنة 
)في  -والمعقولة +/

 المدخل المتوسط(

القيمة العادلة 
 31كما في 
 2019ديسمبر 

 تقنية التقييم المستخدمة المدخالت الرئيسية غير القابلة للرصد

 منهجية مضاعفات السوق  السعر إلى القيمة الدفترية  11.174 5 -/+  / (559)559

     

  11.174   
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 إدارة المخاطر  .35

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

 مخاطر اإلئتمان  •

 مخاطر السيولة •

 مخاطر السوق •

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرضات المجموعة لكل المخاطر المشار إليها أعاله، وأهدافها، والسياسات واإلجراءات  
 ل.وكيفية إدارة رأس الما ،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
أيضاً وبصفة مستمرة بمتابعة   انتقوم هذه اللج لجان مختلفة تتولى مسئولية إدارة المخاطر العامة المتعلقة بالمجموعة. بإنشاء 
وتقوم برفع تقارير عن أي حاالت إنحراف للمجلس، إن وجدت. تتكون   ،المنتظم للسياسات التي أقرها مجلس اإلدارة التنفيذ 

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 واالستثمار( تثمارالتشغيلية(، واللجنة التنفيذية لالئتمان واالس

إدارة مستقل إلدارة المخاطر، مسئوليتها العامة تشمل تحديد، وقياس،  ورأس المال(. باإلضافة لهذه اللجان، أنشأ مجلس اإلدارة  
المناسبة. يرفع قسم إدارة المخاطر تقاريره مباشرة  والسيطرة على المخاطر، والتوصية بالسياسات واإلجراءات التصحيحية 

 إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

، المجموعةبهدف معرفة وتحليل المخاطر التي تواجه  المجموعةلها تتعرض لقد تم وضع سياسات إلدارة المخاطر التي 
قبة المخاطر ومدى اإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة  ولوضع حدود وضوابط مالئمة لهذه المخاطر، وكذلك لمرا

سياسات إدارة المخاطر واألنظمة المتعلقة بها بصورة دورية لتعكس التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة. 
ا إلى إيجاد بيئة ملتزمة وبناءة  تّبعه تالتدريبية ومن خالل المعايير واإلجراءات اإلدارية التي    امن خالل برامجه  المجموعةتهدف  

 حيث يدِلم جميع الموظفين فيها باألدوار المنوطة بهم واإللتزامات الواجبة عليهم.

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

داخلي بمراجعة دورية ومتى  بمساعدة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر على القيام بهذه المسؤوليات. يقوم قسم التدقيق ال  جموعةالمب
 تطلب األمر إلجراءات وأساليب إدارة المخاطر ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

 

 مخاطر اإلئتمان
إذا فشل العميل أو الطرف اآلخر ألدوات مالية  جموعةالمتعرض لها تمخاطر اإلئتمان هي مخاطر الخسائر المالية التي قد 

لدى مؤسسات مالية، ومن موجودات التمويالت،  إليداعات  جموعةالمبالوفاء بإلتزاماته التعاقدية، وتنشأ أساساً من تعرضات 
رى. ومن موجودات مشتراة لغرض التأجير)شاملة أقساط إيجارات مستحقة(، ومن استثمارات في صكوك، ومن ذمم مدينة أخ

باألخذ في اإلعتبار ودمج كل عناصر مخاطر اإلئتمان )كمخاطر   المجموعةتقوم ولغرض إعداد تقارير إدارة المخاطر، 
 التعرضات الفردية والجماعية، ومخاطر التمركز الجغرافي والقطاع الصناعي، وتعرضات األطراف ذات العالقة، إلخ(.  

 
قتصادية الناتجة أثرت على العمليات التمويلية للمجموعة كما يتوقع ان تؤثر على الشكوك المحيطة بجائحة كورونا والتقلبات اال

أغلب العمالء والقطاعات إلى حد ما. على الرغم من صعوبة تقدير درجة التأثير التي يواجهها كل قطاع في هذه المرحلة، إال 
حي االقتصاد، إلى حد ما. ومع ذلك، فإن القطاعات  ( على جميع نوا19  –أنه من المتوقع أن تؤثر أزمة جائحة الكورونا )كوفيد  

الرئيسية األكثر تأثراً هي الضيافة، والسياحة، والترفيه، وشركات الطيران/النقل، والتجار. باإلضافة لذلك، من المتوقع أن تتأثر 
لتقلب اسعار النفط بعض القطاعات األخرى بصورة غير مباشرة، مثل المقاوالت، والعقارات، وتجارة الجملة. كما سيكون 

 تأثير اقليمي بسبب مساهمته في االقتصادات االقليمية.  2020خالل الجزء األول من عام 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع( 35
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 
 

اعتماد نهج  بالنظر إلى هذا الوضع المتطور، اتخذت المجموعة تدابير وإجراءات وقائية للتخفيف من مخاطر االئتمان من خالل  
أكثر حذراً للموافقات االئتمانية، وبالتالي تشديد معايير تقديم االئتمان للقطاعات المتضررة. تم تأجيل دفعات التمويالت للعمالء،  
بما في ذلك القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التزاماً بتعليمات مصرف البحرين المركزي. قد تؤدي هذه 

   ى انخفاض صرف التسهيالت التمويلية، مما يؤدي لخفض صافي دخل التمويل وانخفاض اإليرادات األخرى.اإلجراءات إل
 

، أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاً تنظيمياً آخر لتمديد اإلجراءات التنظيمية االمتيازية، أي تأجيل  2020في سبتمبر 
سيتم فرض فوائد على العمالء خالل فترة تمديد تأجيل الدفع هذه،  . ومع ذلك ، 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  
ة الخطوات المناسبة للتخفيف من أثرها  التدفقات النقدية التعاقدية المتوقعة للمجموعة لفترة أربعة أشهر. ومع ذلك، ستتخذ اإلدار

 على وضع السيولة.
 
 

 (. 25قامت المجموعة بتحديث مدخالتها وفرضياتها الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )راجع إيضاح رقم 
 

ارة تدير المجموعة مخاطر االئتمان من خالل وحدات العمل المختلفة، وقسم منفصل إلدارة المخاطر، ولجنة التدقيق وإد
 المخاطر، واللجنة التنفيذية إلدارة االئتمان واالستثمار.  

 
 يتضمن إطار إدارة مخاطر االئتمان ما يلي: 

صياغة استراتيجيات وسياسات مخاطر اإلئتمان والرغبة في المخاطرة، والتي يتم تطويرها بعد تقييم دقيق للسوق،  •
مجلس اإلدارة في تحمل المخاطر. يتم ترميز استراتيجيات المخاطر ومتطلبات رأس المال، والقواعد التنظيمية، ورغبة 

والرغبة في المخاطرة إلى سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يتضمن إطار سياسة ائتمان المجموعة، من جملة أمور 
اطر االئتمان،  أخرى، ما يلي: بالتشاور مع وحدات العمل ذات العالقة، وإطار إدارة مخاطر االئتمان، والحد من مخ

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

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

وحدة مراجعة  في ذلك وصف للمخاطر المحتملة والعوامل المخففة. يتم مراجعة جميع طلبات االئتمان بشكل مستقل من قبل  
االئتمان، لتقييم مدى كفاية إجراءات العناية الواجبة التي تتم، وتقييم مستقل للمخاطر والمخففات، وضمان االلتزام بالحدود 
ً فيما يتعلق بالمقترحات، والذي قد يشمل توصيات لتعزيز   ً رسميا والسياسات. تقوم وحدة مراجعة االئتمان بإصدار رأيا

الالزم )أنظر النقطة التخاذ م عرض المقترحات على السلطات المسئولة عن الموافقة واالعتماد موقف المجموعة. ثم يت 
القادمة أدناه(. عند الحاجة والضرورة، يتم مراجعة طلبات االئتمان أيضاً من قبل مسئول االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية،  

 لضمان االلتزام بها.  

. يتم توثيق سلطات الموافقة في سياسة سلطات االئتمان  التسهيالت االئتمانية وتجديدهاإنشاء هيكل الترخيص للموافقة على   •
، وحدود اعتماد المعامالت التجارية الناتجة من أنشطة والشروطللمجموعة، والتي تصف سلطات الموافقة المختلفة، 

مستويات رئيسية لسلطات االئتمان واالستثمار في المجموعة هي: مجلس   5االستثمار واالئتمان ضمن المجموعة. توجد 
حدات األعمال.  اإلدارة، ولجنة االستثمار واالئتمان، واللجنة التنفيذية لالستثمار واالئتمان، والرئيس التنفيذي، ورؤساء و

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                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع( 35
 

 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 

مراجعة المخاطر الذاتية  )المخصصات(. باإلضافة لتحديد المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل والتسهيالت االئتمانية، فإن
دخالً رئيسياً لتكاليف رأس المال وأوزان المخاطر. تم توثيق منهجية المجموعة لتصنيف مخاطر االئتمان في سياسة   توفر مد
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 المتعثرة. قامت  •
( لتصنيف التعرضات ضمن ثالث فئات. يتم نقل الحسابات إلى مراحل أعلى، اعتماداً على حدوث 9التقارير المالية رقم )

 يفها كتعرضات متعثرة.  نيوماً يتم تص 90زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية. التعرضات المستحقة ألكثر 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، مثل تغييرات أساسية في ظروف السوق، تغييرات في  من المحتم أن 
القوانين واألحكام، وتغييرات في أحوال األطراف المقابلة )مثل 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 )مثل التأخ
االفتراضات الرئيسية. من وجهة نظر التأثير على األعمال، سيكون لهذه التعرضات تكاليف عالية نتيجة لتعليق األرباح،  

الضار،  أو تكاليف كل من التخصيص، أوالسيولة، أوالسمعة، أو تكاليف الفرض البديلة. لتجنب مثل هذا األثر التجاري 
مناسبة للحجم والطبيعة وفترة التأخير. يتم توثيق 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.     وإعادة الجدولة، وإعادة الهيكلة،، لسداد با ذلك: المطالبة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع( 35
 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 
 

 لمخـاطـر اإلئتـمان الخاضعة التعرضات
 
 المجموع *3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2020ديسمبر  31
     

     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 االئتمانية المتوقعةمطروحاً: الخسائر 

     
 307.717 32.086 31.401 244.230 صافي القيمة الدفترية

     
     موجودات مشتراة لغرض التأجير )بما في ذلك  

     أقساط إيجارات مستحقة(
 15.208 15.208 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 

     
     منخفضة القيمةمستحقة لكن غير 

 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 المتوقعةمطروحاً: الخسائر االئتمانية 

 139.754 12.194 22.546 105.014 صافي القيمة الدفترية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 إدارة المخاطر )يتبع(  .35

 
 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 
 لمخـاطـر اإلئتـمان )يتبع(  الخاصعة التعرضات

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2020ديسمبر  31
     

     استثمار 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 إجمالي القيمة الدفترية
 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 إجمالي القيمة الدفترية
  - - - - مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

    
  95.706 - - 95.706 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 المتوقعةمطروحاً: الخسائر االئتمانية 

    
  41.332 651 2.728 37.953 صافي القيمة الدفترية

    

 845.641 44.931 56.675 744.035 مجموع صافي القيمة الدفترية 

 
 ألف دينار بحريني.   24.405 تمويالت تم شرائها أو مصدرة منخفضة القيمة بقيمةتشمل  *

.ةأو الناشئ اةئتماني المشترالضعف اإلصول أل دينار بحريني  6.621يشمل **    
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 
 التعرضات الخاصعة لمخـاطـر اإلئتـمان )يتبع( 

 
 المجموع *3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2019ديسمبر  31
     

     تسهيالت التمويل
 71.289 71.289 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 

     
     مستحقة لكن غير منخفضة القيمة

 40.470 56 6.790 33.624 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 6.882 6 6.867 9 قائمة المراقبة 7درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

ً  30حتى   34.114 18 4.047 30.049 يوما
30 – 60  ً  1.917 41 1.858 18 يوما
60 – 90  ً  11.321 3 7.752 3.566 يوما
     

     غير مستحقة وال منخفضة القيمة:
 241.892 734 12.117 229.041 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 1.868 1 1.780 87 قائمة المراقبة 7درجة 

 362.401 72.086 27.554 262.761 الدفتريةإجمالي القيمة 
 38.046 30.735 2.730 4.581 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

     
 324.355 41.351 24.824 258.180 صافي القيمة الدفترية

     
     موجودات مشتراة لغرض التأجير )بما في ذلك 

     أقساط إيجارات مستحقة(
 35.137 35.137 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 

     
     مستحقة لكن غير منخفضة القيمة

 20.918 769 7.501 12.648 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 3.272 - 3.272 - قائمة المراقبة 7درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

ً  30حتى   18.787 105 7.462 11.220 يوما
30 – 60  ً  4.701 664 2.609 1.428 يوما
60 – 90  ً  702 - 702 - يوما
     

     غير مستحقة وال منخفضة القيمة:
 88.672 108 2.249 86.315 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 1.421 - 1.421 - قائمة المراقبة 7درجة 

 149.420 36.014 14.443 98.963 إجمالي القيمة الدفترية
 3.221 2.705 376 140 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

 146.199 33.309 14.067 98.823 صافي القيمة الدفترية

 
 دينار بحريني.ألف  46.900* تشمل تسهيالت تمويالت خاضعة لفترة السماح بمبلغ 
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 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 
 التعرضات الخاصعة لمخـاطـر اإلئتـمان )يتبع( 

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2019ديسمبر  31
     

     استثمار في الصكوك
 1.317 1.317 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 
 195.061 - - 195.061 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 

 196.378 1.317 - 195.061 إجمالي القيمة الدفترية
 1.328 1.317 - 11 االئتمانية المتوقعةمطروحاً: الخسائر 

     
 195.050 - - 195.050 صافي القيمة الدفترية

     
     أرصدة لدى البنوك وإيداعات

 164.587 - - 164.587 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 

 164.587 - - 164.587 إجمالي القيمة الدفترية
  (2) - - (2) االئتمانية المتوقعةمطروحاً: الخسائر 

    
  164.585 - - 164.585 صافي القيمة الدفترية

    
     التزامات وضمانات مالية  

 1.415 1.415 - - منخفضة القيمة 10- 8درجة 
 79.272 13 1.950 77.309 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة 
 25 - 25 - تحت المراقبة 7درجة 

 80.712 1.428 1.975 77.309 إجمالي القيمة الدفترية
  268 76 17 175 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

    
  80.444 1.352 1.958 77.134 صافي القيمة الدفترية

    

 910.633 76.012 40.849 793.772 مجموع صافي القيمة الدفترية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 

 الجوهرية في المخاطر االئتمانيةالزيادة 

السداد لألداة المالية واألصل المشترى لغرض التأجير قد زادت كثيراً منذ االحتساب   عن عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر 
وفرة بدون المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتالمبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تأخذ  

أي تكاليف أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات السابقة 
 للمجموعة، والتقييم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.

 ب المبدئي، يتم أخذ المعايير التالية باالعتبار: قد زادت كثيراً منذ االحتساعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية  

 . تخفيض تصنيف المخاطر وفقاً للسياسة المعتمدة للخسائر االئتمانية المتوقعة. 1

 . التسهيالت التي تم إعادة هيكلتها خالل اإلثني عشر شهراً الماضية.2

 .. مؤشرات نوعية3

 تاريخ بيان المركز المالي، والتي تخضع للطعن في الظروف المناسبة.يوماً كما في  30. تسهيالت مستحقة ألكثر من  4

 
 درجات تصنيف المخاطر االئتمانية 

تقوم المجموعة بتخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية، بناء على معلومات مختلفة، والتي تم تحديدها على أنها  
ات ائتمانية ذات خبرة. يتم تحديد درجات تصنيف المخاطر االئتمانية  السداد، وتطبيق احكام واجتهاد  عنتتنبأ بمخاطر التعثر 

ً لطبيعة التعرض ونوع   عنباستخدام عوامل نوعية وكمية، تشير وتدل على مخاطر التعثر  السداد. تختلف هذه العوامل تبعا
قترض.     المد

 
مع تدهور المخاطر االئتمانية، وعلى    التعثر عن السداد يتم تحديد ومعايرة تصنيفات المخاطر االئتمانية بحيث تتصاعد احتماالت  

أصغر من الفرق بين تصنيف  2و  1بين تصنيف المخاطر االئتماني  التعثر عن السداد سبيل المثال، فإن الفرق بين مخاطر 
 .   3و  2المخاطر االئتماني 

 
قترض.   يتم تخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية عند االحتساب المبدئي، بناء على المعلومات المتوفرة عن المد

تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنيف ائتماني مختلف. يتم تصنيف التعرضات  
هي درجات   10و  9و  8على قائمة المراقبة، والدرجات    7جيدة، والدرجة    1  ، بحيث تكون الدرجة10إلى    1على الدرجات من  

 التعثر. تتضمن المراقبة عادة البيانات التالية: 
 

 تعرضات الشركات  

المعلومات التي يتم الحصول عليها خالل المراجعة الدورية لملفات العميل، أي البيانات المالية المدققة، والحسابات اإلدارية،  -
نسب المالية، وتغطية  الوالميزانيات والتوقعات. ومن األمثلة على مجاالت التركيز بوجه خاص: هوامش الربح اإلجمالي، و

 ، وجودة اإلدارة، وتغييرات اإلدارة العليا.بشروط االئتمانخدمة الديون، وااللتزام 

 في التصنيفات االئتمانية الخارجية. معلومات من وكاالت التصنيف االئتمانية، والمقاالت الصحفية، والتغييرات  -

قترض، عند توفرها.  -  أسعار السندات المدرجة ومقايضات التعثر االئتمانية للمد

قترض، أو في أنشطته التجارية.  -  التغييرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية، والتنظيمية، والتقنية للمد
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 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 
 تعرضات التجزئة

 تجميعها داخلياً عن سلوك العمالء، على سبيل المثال 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   

 مجموعة من المتغيرات حول نِسب الدفعسجل الدفع، ويشمل وضع المتأخرات، باإلضافة ل -

 .االستفادة من الحد األقصى الممنوح -

 طلبات وَمنح التسامح. -

 التغييرات الحالية والمتوقعة في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية. -

 

 التعثر عن السدادإنشاء مصطلح احتمالية حدوث 

. تقوم المجموعة التعثر عن الســـداد درجات تصـــنيف المخاطر االئتمانية هي بشـــكل رئيســـي مدخالت لتحديد احتمالية حدوث 
حول تعرضــات المخاطر االئتمانية، والتي يتم تحليلها حســب المنطقة، وحســب نوع  التعثر عن الســداد بجمع معلومات األداء و

قترض، باإلضافة لدرجة التصنيف ا  الئتماني. المنتج والمد
 

ــتخدم المجموعة النماذج اإلحصــائية لتحليل المعلومات التي يتم جمعها، وإعداد تقديرات احتمالية حدوث  ــداد تس  التعثر عن الس
 المتبقية للتعرضات، وكيف يدتوقع أن تتغير مع مرور الزمن.    

 
ــمن تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت  ــداد التعثر هذا التحليل يتضـ ــاد عن السـ ، والتغيرات في عوامل االقتصـ

ــامح( على مخاطر  ــبيل المثال الخبرة في منح التسـ ــافة للتحليل المتعمق في أثر بعض العوامل األخرى )على سـ الكلي، باإلضـ
ائدة . لمعظم التعرضـات، عوامل االقتصـاد الكلي الرئيسـية تشـمل: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت الفالتعثر عن السـداد 

 وأسعار النفط القياسية. بالنسبة للتعرضات للصناعات و/أو المناطق المعينة، قد يمتد التحليل إلى أسعار السلع و/أو العقارات. 
مخاطر بالمجموعة، والخبراء االقتـصاديين، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية إدارة البناء على نـصيحة لجنة  

تقوم المجموعة بصــياغة وجهة نظر "الحالة األســاســية" لالتجاه المســتقبلي للمتغيرات االقتصــادية ذات  والتوقعات الخارجية،
ــات أدناه حول دمج  ــيناريوهات التوقع المحتملة األخرى )رجاء الرجوع للمناقشــ ــافة لمجموعة تمثيلية من ســ العالقة، باإلضــ

 . التعثر عن السداد ديل تقديراتها الحتماالت حدوث المعلومات التطلعية(. ثم تستخدم المجموعة هذه التوقعات لتع
 

 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية
ــمل تغييرات كمية في  ــب المحفظة، وتشــ ــورة جوهرية تختلف حســ معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصــ

 ، وعوامل نوعية، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر.التعثر عن السداد احتماالت حدوث 
 

السابقة ذات الصلة، أن تعرضاً ما قد شهد زيادة  تحدد المجموعة باستخدام احكامها وتقديراتها االئتمانية، وكلما أمكن، الخبرات
جوهرية في مخاطر االئتمان، وذلك بناًء على مؤشـرات نوعية معينة، والتي تعتبرها المجموعة مؤشـراً على ذلك، والتي قد ال 

         ينعكس تأثيرها بشكل كامل على التحليل الكمي في الوقت المناسب.           
 

 شمل معايير مختلفة تستخدم لبطاقات االئتمان لمحافظ مختلفة، والعقارات التجارية، إلخ.المؤشرات النوعية ت
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 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 
 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية )يتبع(

 
على سبيل الدعم، تعتبر المجموعة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث موعد أقصاه ال يتجاوز عندما يكون األصل 

يوماً. يتم تحديد أيام االسـتحقاق من خالل حسـاب عدد األيام منذ أقدم تاريخ مسـتحق لم يتم اسـتالم الدفع  30مسـتحقاً ألكثر من 
قترض.  الكامل له. يتم تحديد مواعيد   االستحقاق بدون األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد تكون متاحة للمد

تراقب المجموعة فعالية المعايير المســتخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل المراجعة الدورية للتأكد 
 من:

 أن يصبح التعرض متعثراً.المعايير قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل  -

 يوماً.  30ال تتوافق المعايير مع النقطة الزمنية عندما يكون األصل مستحقاً ألكثر من  -

ألثني عشر شهراً   التعثر عن السداد ال يوجد تقلب غير مبرر في مخصص الخسائر من التحويالت بين احتماالت حدوث  -
 (.2الحياة )المرحلة  لمدى التعثر عن السداد ( و احتماالت حدوث 1)المرحلة 

 
 تعريف التعثر

 تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراً في الحاالت التالية:

قترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل، بدون الرجوع للمجموعة إلجراءات مثل استحقاق   - من غير المحتمل أن يقوم المد
 األداة، )إذا كان يتم االحتفاظ بها(. 

قترض التزامات مستحقة ألكثر من  -  يوماً، على أي التزامات جوهرية تجاه المجموعة.    90كان على المد

المقترض بإعادة هيكلة األصل نتيجة لإلفالس، بسبب عدم قدرة المقترض على سددا التزاماته  يقوم  أصبح من المحتمل أن   -
 االئتمانية.  

 
قترض متعثراً، تأخذ  المجموعة باالعتبار عوامالً نوعية وكمية. إن تعريف التعثر يتماشــى مع التعريف   عند تقييم ما إذا كان المد

 المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال التنظيمي.
 

 دمج معلومات تطلعية

ة تقوم المجموعة بدمج معلومات تطلعية في كل من تقييمها لما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألداة ما قد زادت بصورة جوهري
بالمجموعة والخبراء  األصول والخصوممنذ االحتساب المبدئي، وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. بناء على نصيحة لجنة 

بصياغة وجهة نظر   المجموعةالخارجية، تقوم  االقتصاديين، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والتوقعات
"الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، باإلضافة لمجموعة تمثيلية من السيناريوهات األخرى  

 المتوقعة. هذه العملية تشمل وضع سيناريوهات اقتصادية إضافية، واالخذ باالعتبار لالحتماالت النسبية لكل نتيجة.    
 

ارجية تتضمن المعلومات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الجهات الحكومية والسلطات النقدية التي تعمل فيها  المعلومات الخ
المجموعة، والمنظمات فوق الوطنية، مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، وبعض خبراء التنبؤات 

 في القطاع الخاص واألكاديمي. 
 

ً وتتماشى مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى، مثل الحالة  األساسية تمثل النتيجة األكثر ترجيحا
التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانيات. السيناريوهات األخرى تمثل نتائج أكثر تفاؤالً، ونتائج أكثر تشاؤمية. تقوم المجموعة  

 ت األكثر تطرفاً، لمعايرة تحديدها لهذه السيناريوهات التمثيلية األخرى. بإجراء اختبار الضغط بشكل دوري للصدما
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 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 

 دمج معلومات تطلعية )يتبع( 
 

قامت المجموعة بتحديد وتوثيق 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 مثل معدالت البطالة   2020ديسمبر    31ي  صادية المستخدمة فتضمنت السيناريوهات االقت
 ومعدالت الربح ونمو الناتج المحلي اإلجمالي. 

 
 الموجودات المالية والموجودات المشتراة لغرض التأجير المعدلة 

لعدد من األسـباب، منها تغير ظروف   لغرض التأجير موجودات المالية والموجودات المشـتراةيجوز تعديل الشـروط التعاقدية لل
الـسوق، واالحتفاظ بالعمالء، وعوامل أخرى ليـست ذات ـصلة بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. عند تعديل ـشروط 

اب األصـل، فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألصـل قد زادت بصـورة  األصـل المالي، والذي ال ينتج عنه إلغاء احتـس
 جوهرية يعكس المقارنة بين:

 احتماالت حدوث التعثر عن السداد المتبقية لمدى الحياة كما في تاريخ بيان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة. -

 

قدية احتماالت حدوث التعثر عن الســداد المتبقية لمدى الحياة بناء على المعلومات عند االحتســاب المبدئي والشــروط التعا -

 األصلية.

مع العمالء الذين يمرون بمصــاعب مالية )يشــار إليها "بأنشــطة منح التســامح"(  تمويللاتقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول 
. بموجب سـياسـة  المجموعة لمنح التسـامح، يتم منح التسـامح على التعثر عن السـداد لزيادة فرص التحصـيل والحد من مخاطر  

كبيرة للتخلف عن الســـداد، أو إذا كان هناك أســـاس انتقائي إذا كان المدين متخلفاً عن الســـداد حالياً ، أو إذا كان هناك مخاطر 
دلـيل على أن الـمدين ـقد ـبذل جميع الجهود المعقوـلة لـلدفع بموـجب الشـــــروط التـعاـقدـية األصـــــلـية، ويتوقع أن يتمكن الـمدين من 

 الوفاء بالشروط المعدلة.   
 

تتضــمن الشــروط المعدلة عادة تمديد فترة االســتحقاق، وتغيير توقيت دفعات الفوائد، وتغيير شــروط القرض. تخضــع كل من 
 قروض األفراد والشركات لسياسة منح التسامح. 

 
امح يعد  راً نوعياً على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يمثل توقع  التـس امح مؤـش رض ضـعيف دليالً أن على التعالتـس

 12(. يحتاج العميل إلى إظهار وإثبات ســلوك دفع جيد بثبات، على مد فترة من الوقت )5ائتمانياً / متعثر )راجع إيضــاح رقم  
 التعثر عن الســداد شــهراً( قبل أن يتم التوقف عن اعتبار التعرض ضــعيف ائتمانياً / متعثراً، أو إذا انخفضــت احتمالية حدوث 

 سارة مرة أخرى بمبلغ قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شهراً.بحيث يتم قياس مخصص الخ
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 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

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

 الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.

 
 الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية: أن المدخالت 

 
 ( probability of default؛ )التعثر عن السداد احتماليه حدوث  -
 
 (loss given default؛ )التعثر عن السداد الخسارة في حالة  -
 
 (exposures at defaultقيمة التعرض للتعثر في السداد؛ ) -
 

تمد  هذه المعايير بصـفة عامة من النماذج اإلحصـائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث تعكس تـس
 معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.

 
ذج التقييم اإلحصائية،  هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم حسابها على أساس نما  التعثر عن السداد تقديرات احتمالية حدوث  

ويتم تقييمها باستخدام أدوات تقييم مصممة وفقاً لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تستند هذه النماذج اإلحصائية  
على المعلومات المجمعة داخلياً، والتي تشمل عوامل كمية ونوعية. عند توفر معلومات السوق، من الممكن استخدامها الشتقاق 

لألطراف األخرى من الشركات الكبيرة.   إذا كان الطرف اآلخر او التعرض يتنقل بين فئات    التعثر عن السداد حدوث  احتمالية  
 . التعثر عن السداد التصنيف، فإن ذلك سيؤدي لتغيير التقدير ذي العالقة باحتمالية حدوث 

 
عاِمالت  التعثر عن السداد د هي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجو التعثر عن السداد الخسارة في حالة  . وتقدر المجموعة مد
استناداً إلى واقع خبراتها التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى   التعثر عن السداد الخسارة في حالة 

تأخذ باالعتبار هيكل، وضمانات، وأقدمية المطالبة، والقطاع  التعثر عن السداد المتعثرة في السداد. نماذج الخسارة في حالة 
تعتبر جزءاً ال يتجزأ من األصل المالي. بالنسبة للموجودات التشغيلي للطرف اآلخر، وتكاليف االسترداد ألي ضمانات والتي 

التمويلية المضمونة بعقارات للتجزئة، فإن معدالت قيمة القرض إلى قيمة العقار هي معامل أساسي في تحديد الخسارة في حالة 
 لي كمعامل الخصم.    . وتحتسب على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعالتعثر عن السداد 

                 
تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد. تشتق المجموعة قيمة التعرض   التعثر عن السداد قيمة التعرض عند حدوث 

وح على المبلغ الحالي، والمسم   من التعرضات الحالية لألطراف المقابلة، والتغييرات المحتملة التعثر عن السداد عند حدوث 
لألصل المالي هي إجمالي القيمة  التعثر عن السداد بها بموجب العقد، بما في ذلك اإلطفاء.  قيمة التعرض عند حدوث 

الدفترية. بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية، فإن قيمة التعرض للتعثر في السداد تشمل المبلغ المسحوب،  
 لتي يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناء على المالحظات التاريخية. باإلضافة للمبالغ المستقبلية المحتملة ا
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 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

  
الجدول التالي يوضح التسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص الخسائر: الخسائر االئتمانية المتوقعة  

   أثني عشر شهراً، والخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، والضعيفة ائتمانياً. لفترة 
 

 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  

 

  المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة  
  - لمدى الحياة - لمدى الحياة إلثني عشر 

  ائتمانيا  ضعيفة  ليست ضعيفة شهرا  
   ائتمانيا    

 2020 يناير 1الرصيد في 

  (3)المرحلة (2)المرحلة (1)المرحلة

4.909 3.123 34.833 42.865 
 - (451) (979) 1.430 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة ألثني 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

 22.999 12.298 2.364 8.337 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 
 

 :خارج الميزانية العموميةااللتزامات و ما يلي تفصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب فئة األصول في بيان المركز المالي
 

 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 2020 االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  
  المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة  
  - لمدى الحياة - لمدى الحياة إلثني عشر 
  ضعيفة ائتمانيا   ليست ضعيفة شهرا   
   ائتمانيا    
  (3)المرحلة (2)المرحلة (1)المرحلة 

     
 - - - - (6)إيضاح  البنوكنقد وأرصدة لدى 

 - - - - (7)إيضاح  إيداعات لدى المؤسسات المالية
 17.055 7.891 1.934 7.230 (8)إيضاح  موجودات التمويالت

     موجودات مشتراة لغرض التأجير )بما في ذلك أقساط إيجارات
 3.983 3.014 424 545 (10)إيضاح  مستحقة(

 1.724 1.317 - 407 (9)إيضاح  استثمار في الصكوك 
  237 76 6 155  التزامات وعقود ضمانات مالية

8.337 2.364 12.298 22.999 
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 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  

 

  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحياة -الحياةلمدى  إلثني عشر 

ً  ليست ضعيفة شهراً    ضعيفة ائتمانيا
   ً    ائتمانيا

 2019يناير  1الرصيد في 

  (3)المرحلة (2)المرحلة (1)المرحلة

5.099 3.918 17.214 26.231 
 - (220) (1.118) 1.338 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة ألثني عشر شهراً 

     ليست -الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة المحول إلى 
 - (104) 604 (500) ضعيفة ائتمانية 

     -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
 - 1.719 (856) (863) ضعيفة ائتمانية 

 - 1.395 (1.370) (25) صافي التحويالت
 16.714 16.304 575 (165) صافي اعادة قياس مخصص الخسائر

 (80) (80) - - استرداد / إعادة
 - - - - شطب

 42.865 34.833 3.123 4.909 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 
 

 : وخارج الميزانية العمومية ما يلي تفصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب فئة األصول في بيان المركز المالي
 

 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 2019 االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  
  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحياة -لمدى الحياة إلثني عشر 
ً  ليست ضعيفة شهراً     ضعيفة ائتمانيا
   ً    ائتمانيا
  (3)المرحلة (2)المرحلة (1)المرحلة 

     
 1 - - 1 (6)إيضاح  نقد وأرصدة لدى البنوك

 1 - - 1 (7إيداعات لدى المؤسسات المالية )إيضاح 
 38.046 30.735 2.730 4.581 (8موجودات التمويالت )إيضاح 

     موجودات مشتراة لغرض التأجير )بما في ذلك أقساط إيجارات
 3.221 2.705 376 140 (10مستحقة( )إيضاح 

 1.328 1.317 - 11 (9استثمار في الصكوك )إيضاح  
  268 76 17 175  التزامات وعقود ضمانات مالية

4.909 3.123 34.833 42.865 
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 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 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  

ل تعرض  ، وبالنسبة للموجودات المالية األخرى يتم تقييم اإلنخفاض في القيمة على أساس فردي لك10و 9و 8بين درجة  
 . بالنظر لعوامل مختلفة

 
 تعرضات متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة

عتقد  تالتعاقدية ولكن دفعات المبالغ األصلية تتعلق هذه التعرضات بموجودات التمويل التي إنقضى موعد إستحقاق أرباحها أو 
بتحصيل هذه المبالغ مستقبالً، أو مستوى    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   37.917:  2019دينار بحريني )  19.676  ألفبلغ مجموع التسهيالت التي تم أعادة التفاوض بشأنها  خالل السنة،  

غير متأخرة ألف دينار بحريني( تسهيالت مصنفة كتسهيالت  1.096: 2019ألف دينار بحريني ) 6.056بحريني( منها 
دة التفاوض عادة إما سداد األرباح المستحقة على  .  تتطلب شروط إعا2020ديسمبر   31كما في  القيمة خفضة نغير مو

أو الحصول على ضمانات إضافية للتغطية، أو جميع هذه الشروط و/  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  166.033: 2019ينار بحريني )ألف د  83.612، من إجمالي التسهيالت المتأخرة والبالغة 2020ديسمبر  31بتاريخ 
 ألف دينار بحريني(.  36.625: 2019ألف دينار بحريني فقط )  42.555تشكل 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
  ت يتم ذلك بناءاً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه الموجودات وقيمة الضمانات المتوفرة. قام 

بعمل مخصص على أساس جماعي لخسائر اإلنخفاض في القيمة بناءاً على تقديرات اإلدارة لخسائر حدثت ولكن لم    جموعةالم
 نظراً للظروف اإلقتصادية واإلئتمانية الحالية. تحديدهايتم 
 

 وضع عدم اإلستحقاق 
  90د استحقاقها اكثر من بتصنيف موجودات التمويالت و الصكوك في وضع غير مستحق اذا ما انقضى موع مجموعةقوم الت

يوما، أو كان هناك مجال معقول للشك في القدرة على تحصيل المبالغ المستحقة. ال يتم احتساب الربح على هذه التمويالت في  
 قائمة الدخل اال عند سداد المستحقات من قبل المقترض او عند رفع درجة التعرض للوضع العادي.

 
 سياسة الشطب 

جمالي القيمة الدفترية لألصـل المالي عندما يكون للمجموعة توقعات معقولة بأن االصـل المالي غير تقوم المجموعة بشـطب ا
قابل للتحصــيل كلياً أو جزئياً. ال تتوقع المجموعة أي اســتردادات جوهرية من المبالغ المشــطوبة. مع ذلك، يمكن أن تخضــع 

داد. خالل الموجودات المالية المـشطوبة إلجراءات التنفيذ بغرض االلتزا ترداد المبالغ المتخلفة الـس م بإجراءات المجموعة الـس
: ال شـــيء( والتي تمت تغطيتها بمخصـــصـــات 2019) 11.010الســـنة، قامت المجموعة بشـــطب تســـهيالت مالية بمبلغ  
ألف دوالر أمريكي( مقابل  964:  2019ألف دوالر أمريكي ) 628اإلنخفاض في القيمة بالكامل. قامت المجموعة باسترداد  

 تسهيالت مالية مشطوبة في سنوات سابقة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                      2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 

 
 الضمانات

بضمانات تتعلق بموجودات التمويالت وذمم مدينة تتعلق بموجودات مشتراة لغرض التأجير على هيئة رهن   المجموعةحتفظ ت
عقاري، أو أوراق مالية مدرجة ، أو أصول وضمانات أخرى. تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الرهن المقـيّمة بتاريخ  

غالباً اليتم اإلحتفاظ   ، ويتم مراقبة القرض عن كثب. ي قائمة المراقبةعندما يوضع القرض فالتمويل، وتتم مراجعتها وتحديثها 
القيمة العادلة للرهن والضمانات األخرى المحتفظ بها  تقدير برهن مقابل التعرض لمخاطر من بنوك ومؤسسات مالية أخرى. 

ية من البنوك، واليتضمن الضمانات  في مقابل الموجودات المالية موضحة في الجدول التالي. ويتضمن ذلك قيمة الضمانات المال
من الشركات واألفراد إذ أنه من الصعب تحديد قيمها. قيمة الضمانات التي تم إعتبارها لغرض اإلفصاح مقيدة إلى حد 

 . القائمة التعرضات
 

 2019ديسمبر  31في  كما   2020ديسمبر  31في كما  

موجودات   
 التمويالت 

موجودات  
مشتراة 
لغرض 
التأجير  
)شاملة 
أقساط 
إيجارات  
 مستحقة(

موجودات   اإلجمالي
 التمويالت

موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجير 
)شاملة 
أقساط 

إيجارات 
 مستحقة(

 اإلجمالي

مقابل موجودات منخفضة 
        القيمة

 52.645 32.464 20.181  28.856 11.838 17.018 عقارات
 1.888 - 1.888  1.162 - 1.162 أخرى

        
        مقابل موجودات متأخرة

        السداد ولكن غير منخفضة
        القيمة

 59.369 23.949 35.420  46.326 22.957 23.369 عقارات
 1.157 - 1.157  628 - 628 أخرى

        
        مقابل موجودات غير
        متأخرة السداد وغير

        منخفضة القيمة
 186.411 89.681 96.730  246.036 105.173 140.863 عقارات

 9.280 - 9.280  17.337 - 17.337 أخرى

 310.750 146.094 164.656  340.345 139.968 200.337 اإلجمالي 

 

:  2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31في كما  ٪149.71 بلغ معدل متوسط تغطية الضمان على التسهيالت اآلمنة نسبة 
130.5٪.) 

 
 .33)راجع إيضاح رقم (لتحليل تمركز الموجودات والمطلوبات، 

 
بمراقبة تمركز مخاطر اإلئتمان لموجودات التمويالت والموجودات المشتراة لغرض التأجير حسب القطاع   جموعةالمقوم ت

 والموقع الجغرافي. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 

 مخاطر اإلئتمان )يتبع( 
 

 الجدول التالي يبين تحليل تمركزات مخاطر اإلئتمان في تاريخ إعداد هذه البيانات: 
 
 

 2019ديسمبر  31في كما   2020ديسمبر  31في كما      التمركز القطاعي

موجودات   
 التمويالت 

موجودات  
مشتراة 
لغرض 
التأجير  
)شاملة 
أقساط 
إيجارات  
 مستحقة(

موجودات   اإلجمالي
 التمويالت

موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجير 
)شاملة 
أقساط 

إيجارات 
 مستحقة(

 اإلجمالي

        
 7.857 - 7.857  4.420 - 4.420 القطاع المصرفي والمالي

 205.700 133.657 72.043  216.865 127.333 89.532 عقارات
 51.038 - 51.038  56.623 - 56.623 إنشاءات 
 57.224 - 57.224  48.951 - 48.951 متاجرة
 13.955 - 13.955  14.617 - 14.617 تصنيع
 134.780 12.542 122.238  105.995 12.421 93.574 أخرى

 470.554 146.199 324.355  447.471 139.754 307.717 الدفتريةإجمالي القيمة 

 

 
 مخاطر السداد 

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 

حدود اإلئتمانية التي تم ذكرها سابقاً. يتطلب قبول مخاطر  تشكل حدود السداد جزءاً من عملية الموافقة على اإلئتمان ومراقبة ال
 السداد على متاجرات خالية من السداد موافقة خاصة من قسم إدارة المخاطر على المعاملة أو الطرف اآلخر. 

 
 مخاطر السيولة

التزاماتها المتعلقة بلتزاماتها  ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على األموال الالزمة لسداد 
 المالية والتي يتم تسديدها نقداً أو باستخدام أصل مالي آخر. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر السيولة )يتبع( 

 
 إدارة مخاطر السيولة

 تتطور آثار 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 
 .للمجموعةتيادية أو الصعبة، دون تكبّد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بالسمعة التجارية  حلول أجلها، سواء في الظروف اإلع

 
تم تمديد إجازات السداد للعمالء ، بما في ذلك القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، تماشياً مع تعليمات مصرف  

ن تؤخر عطلة الدفع هذه التدفقات النقدية التعاقدية  . ومن المتوقع أ2021يونيو  30إلى  2020البحرين المركزي من مارس 
 المتوقعة للمجموعة. ومع ذلك ، ستتخذ اإلدارة الخطوات المناسبة للتخفيف من تأثيرها على وضع السيولة.

 
أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمكافحة آثار جائحة الكورونا ولتخفيف السيولة في القطاع المصرفي  

معدل  ٪ ؛ وخفض نسبة  3٪ إلى  5بما في ذلك ، إعادة الشراء الميسرة بنسبة صفر بالمائة ، وخفض نسبة االحتياطي النقدي من  

 ٪ ؛80٪ إلى 100من  قرمعدل صافي التمويل المستو   تغطية السيوله
 

تواصل   تستمر المجموعة في مراقبة جميع متطلبات السيولة والتمويل المقدمة واالستجابة لها.  استجابة لتفشي جائحة الكورونا ،
المجموعة معايرة سيناريوهات فحص اإلجهاد لظروف السوق الحالية، بغرض تقييم األثر على المجموعة في ظل اإلجهاد 

 الشديد الحالي.
 

كما في تاريخ إعداد التقارير المالية، ال يزال وضع السيولة والتمويل للمجموعة قوياً، وبوضع جيد الستيعاب وإدارة آثار هذا 
 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 

وضع السيولة لموجوداتها وإلتزاماتها المالية وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة األخرى الناشئة من األنشطة التجارية المستقبلية  
الرقابة المالية بإبالغ إدارة الخزينة بهذه المعلومات والتي تقوم بدورها بإدارة محفظة الموجودات السائلة  المتوقعة. تقوم إدارة

، والمكونة على نحو كبير من ودائع قصيرة األجل لدى بنوك وتسهيالت أخرى بين البنوك، لضمان جموعةالمقصيرة 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  
راجعة من قبل لجنة إدارة ويتم الموافقة على هذه السياسات واإلجراءات من   المصرفالموجودات والمطلوبات ب السيولة للمد

قبل األشخاص المخولين بذلك. يتم تقديم تقرير ملخص يتضمن أية إستثناءات وإجراءات عالجية تم إتخاذها إلى أعضاء لجنة  
 إدارة الموجودات والمطلوبات.

 
 التعرضات المتعلقة بمخاطر السيولة

إلدارة مخاطر السيولة. إلحتساب   المصرفة صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء مقياساً رئيسياً يستخدمه تعتبر نسب
هذه النسبة، يحتوي صافي الموجودات السائلة على النقد وأرصدة البنوك وعلى الودائع لدى مؤسسات مالية واستثمارات في 

ألجل وبعد خصم الودائع من المؤسسات المالية، في حين تتكون   روضقالصكوك مطروحاً منها الصكوك المضمونة مقابل 
 ودائع العمالء من حسابات جارية، وعلى ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد وعلى حقوق أصحاب حسابات االستثمار. 
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 الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر السيولة )يتبع( 

 
الجارية كما في تاريخ إعداد هذه البيانات  فما يلي بيان تفاصيل نسبة صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء ، والحسابات  

 المالية وخالل السنة:

 

 2020 

٪ 

 2019 

٪ 
    

 33.70  35.7٪ ديسمبر 31
 29.11  36.4٪ المتوسط للفترة

 33.70  39.9٪ الحد األقصى للفترة
 22.32  33.6٪ الحد األدنى للفترة 

 
 

 . 32)اإليضاح رقم (لمواعيد إستحقاق الموجودات والمطلوبات راجع 
 

 .2019وضع مصرف البحرين المركزي نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر قيد االستخدام خالل 
 

متطلبات نسبة تغطية  تم تطوير نسبة تغطية السيولة لتعزيز المرونة قصيرة األجل لمحفظة مخاطر سيولة المصرف. تهدف 
يملك مخزون كافي من الموجودات السائلة عالية الجودة غير المرتبطة، والتي تتكون من   مصرفالسيولة لضمان أن ال

يوماً. إن مخزون الموجودات السائلة عالية  30موجودات التي يمكن تحويلها للنقد فوراً للوفاء باحتياجاتها من السيولة لفترة 
يوماً تحت سيناريو الضغط، وهو الوقت الذي ستتخذ فيه اإلدارة  30طة يجب أن يسمح للمصرف من البقاء الجودة الغير مرتب

تحتسب نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزون   اإلجراءات التصحيحية المناسبة إليجاد الحلول الالزمة ألزمة السيولة.
،  2021ديسمبر  31حتى يوماً تقويمياً.  30للخارج على مدار الموجودات السائلة عالية الجودة على صافي التدفقات النقدية 

، بلغت نسبة تغطية السيولة 2020ديسمبر  31. كما في  ٪80 االحتفاظ بنسبة تغطية سيولة أكبر من مصرفيتعين على ال
 .    198.28٪للمصرف 

 
وتحفيز القطاع المصرفي على مدى فترة  نسبة صافي التمويل المستقر تهدف لتعزيز مرونة محافظ مخاطر سيولة المصرف، 

زمنية أطول. ستتطلب نسبة صافي التمويل من البنوك االحتفاظ محفظة تمويل مستقرة فيما يتعلق بتكوين موجوداتها وأنشطتها 
ل خارج الميزانية العمومية. إن هيكل التمويل المستقر يهدف للتقليل من احتمالية أن تؤدي أي اضطرابات في مصادر التموي

المعتادة للمصرف، إلى تدهور وضع السيولة  بطريقة ستؤدي لزيادة مخاطر فشله،  وربما تؤدي لضغوط نظامية بشكل أوسع.  
ً أفضل   إن حدود نسبة صافي التمويل المستقر تحد من مخاطر المبالغة في التمويالت بالجملة قصيرة األجل، ويشجع تقييما

 والبنود خارج الميزانية العمومية، ويدعم استقرار التمويل. لمخاطر التمويل في جميع البنود المدرجة
 

إن نسبة صافي التمويل المستقر هي نسبة مئوية محتسبة "كالتمويل المستقر المتاح" مقسوماً بـ "التمويل المستقر المطلوب". 
ديسمبر   31كما في  . ٪80االحتفاظ بصافي نسبة التمويل المستقر أكبر من  مصرف، يتطلب من ال2021ديسمبر  31 ىحت

 .  103.65٪للمصرف  المستقر، بلغت صافي نسبة التمويل 2020
 

 مخاطر السوق 
تتمثل 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 تأثير على إيرادات 
ومخاطر معدل الربح ومخاطر األسعار األخرى. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة  ثالثة أنواع: مخاطر عمالت، 

 لمثل هذه المخاطر في الحدود المقبولة مع تحقيق عوائد مجزية على هذه المخاطر. المصرفوالتحكم في تعرضات 
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 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر السوق )يتبع( 

 
 إدارة مخاطر السوق 

لمخاطر السوق بين محفظتين إحداهما للمتاجرة واألخرى لغير المتاجرة. اليوجد لدى   ابفصل تعرضاته جموعةالمقوم ت
هي   جموعةالمتعرض لها تمراكز متاجرة في أسهم حقوق الملكية أو السلع والمصدر الرئيسي للمخاطر التي  جموعةالم

 تعرضات للعمالت األجنبية وفجوة معدل الربح.
 
قوم بالمتاجرة في مشتقات العمالت األجنبية. تقوم إدارة ت  ة في العمالت األجنبية. كما البإجراء أية متاجر جموعةالمقوم ت ال

الخزينة بإحتساب جميع إيرادات وخسائر العمالت األجنبية الناشئة عن تعامالت العمالء وإعادة تقييم الموجودات والمطلوبات 
 اطر أيضاً على إدارة الخزينة. في بيان المركز المالي. وتقع مسؤولية متابعة وإدارة هذه المخ

 
مسؤولة كلياً عن إدارة مخاطر السوق. إن قسم إدارة المخاطر مسؤول عن  جموعةالمإن لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ب

وضع سياسات مفصلة إلدارة المخاطر )خاضعة للمراجعة واإلعتماد من قبل الجهة المختصة( في حين أن إدارة الرقابة المالية 
 لة عن المتابعة اليومية لتنفيذ هذه السياسات.مسؤو

 
 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 
الربح السوقية. تتم إدارة مخاطر معدل الربح بصفة رئيسية عبر متابعة  القيم العادلة لألدوات المالية بسبب تغيّر في معدالت 

فجوات معدل الربح وعن طريق الحصول على حدود معتمدة مسبقاً إلعادة التسعير. تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 
 المتابعة اليومية. بمتابعة اإللتزام بهذه الحدود ويقوم قسم إدارة المخاطر بمساعدتها في أعمال  جموعةالمب
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 

 مخاطر السوق )يتبع( 
 

 :2020ديسمبر  31كما في  للمصرففيما يلي ملخص بمركز فجوة هامش الربح 
 

 3لغاية  2020ديسمبر  31
 شهور

 6إلى  3
 شهور

شهور إلى  6
 سنة

 3إلى  1
 سنوات

 3أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

       
       الموجودات 

 17.720 - - - - 17.720 لدى مؤسسات مالية إيداعات
 307.717 178.611 48.964 16.998 13.386 49.758 موجودات التمويالت

       موجودات مشتراة لغرض 
       التأجير )شاملة أقساط إيجار

 139.754 137.096 2.576 15 36 31 مستحقة(

 261.132 235.093 6.800 16.556 536 2.147 صكوكفي استثمارات 

       مجموع الموجودات الحساسة 
 726.323 550.800 58.340 33.569 13.958 69.656 لمعدل الربح

       
       المطلوبات و حسابات االستثمار

 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 قرض ألجل

 1.188 - - - - 1.188 حسابات جارية للعمالء
       حقوق أصحاب حسابات

 425.349 2.075 185.198 51.894 41.472 144.256 االستثمار

       
       مجموع المطلوبات وحسابات 

       االستثمار 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
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 

 . إدارة المخاطر )يتبع( 35
 

 مخاطر السوق )يتبع( 
 

 6إلى  3 شهور 3لغاية  2019ديسمبر  31
 شهور

شهور إلى  6
 سنة

 3إلى  1
 سنوات

 3أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

       
       الموجودات

 65.508 - - - - 65.508 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 324.355 163.106 58.075 25.046 15.395 62.733 موجودات التمويالت

       موجودات مشتراة لغرض 
       التأجير)شاملة أقساط إيجار

 146.199 137.438 2.030 133 6.597 1 مستحقة(

 195.050 175.003 18.096 - - 1.951 صكوكفي استثمارات 

       مجموع الموجودات الحساسة 
 731.112 475.547 78.201 25.179 21.992 130.193 الربحلمعدل 

       
       المطلوبات و حسابات االستثمار

 117.098 - 101.461 15.637 - - إيداعات من مؤسسات مالية
       إيداعات من مؤسسات غير

 134.654 - 45.909 38.307 21.056 29.382 مالية وأفراد
 - - - - - - قرض ألجل

 1.193 - - - - 1.193 حسابات جارية للعمالء
       حساباتحقوق أصحاب 

 522.190 - 50.974 99.735 104.746 266.735 االستثمار

       
       مجموع المطلوبات وحسابات 

       االستثمار الحساسة لمعدل

 775.135 - 198.344 153.679 125.802 297.310 الربح

 (44.023) 475.547 (120.143) (128.500) (103.810) (167.117) فجوة معدل هامش الربح
 
 

  جموعةالمتتم 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  100ة على بصورة شهري
 اإلنخفاض مع منحنيات العوائد.

 
تجاه إرتفاع أو إنخفاض معدالت الربح )على إفتراض ثبات العوامل المتغيرة األخرى   جموعةالمفيما يلي تحليل لحساسية 

 لعوائد والثبات في بيان المركز المالي(: المؤثرة على منحنيات ا
 

نقطة  100 
إرتفاع أو 

 إنخفاض متوازي

نقطة إرتفاع  50 
 أو إنخفاض

    
  345 ±     690±   2020ديسمبر  31في 
 216±     433±   2019ديسمبر  31في 
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 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 . إدارة المخاطر )يتبع( 35

 
 مخاطر السوق )يتبع( 

 
التجارية، حيث تستخدم أدوات مالية استثمارية قصيرة  تقوم إدارة الخزينة بإدارة مراكز مخاطر معدل الربح للَمحافظ غير 

غير التجارية. يتم إجراء   جموعةمن البنوك إلدارة المركز الناشىء من أنشطة الم لدى البنوك و إيداعات  األجل، و إيداعات
مراجعة وتعديل أساسيين لمعايير معدالت األرباح الجوهرية على مستوى عالمي. يوجد عدم يقينية من حيث توقيت والطرق 

 االنتقالية الستبدال معدالت األرباح المعيارية السائدة بين البنوك حالياً، بمعدالت بديلة.

مكن أن يكون هناك أثر على قيمة العقود المالية التي يبرمها المصرف. بينما يستمر  نتيجة لحاالت عدم اليقينية هذه، من الم
استخدام معدالت األرباح المعيارية السائدة بين البنوك كمعدل مرجعي في األسواق المالية، وتستخدم في تقييم األدوات ذات 

السائدة بين البنوك. يجب على المصرف أن يقوم بتقييم  فترات االستحقاق التي تفوق التاريخ المتوقع النتهاء  معدالت األرباح 
، يقوم البنك بتقييم األثر على أدواته المالية التي تستحق بعد تاريخ االنتهاء المتوقع لمعدالت  2020ديسمبر  31األثر. كما في 

 األرباح السائدة بين البنوك.
 

 التعرض إلى مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية
ي المخاطر الناشئة من تغيّر قيمة األدوات المالية جراء تغير أسعار صرف العمالت األجنبية. لدى المجموعة مخاطر العملة ه

 ديسمبر:  31صافي تعرضات جوهرية مقيـّمة بالعمالت األجنبية كما في 
 

 2020 
 بما يعادلها 

 بالدينار البحريني 

 2019 
 بما يعادلها

 بالدينار البحريني
    

 145.868  103.734 أمريكي*دوالر 
 (63.732)  (39.435) عمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى*

 (280)  (1.079) يورو
 4.608  5.100 دوالر أسترالي

 3.322  3.158 دينار كويتي
 1.443  (433) جنيه إسترليني 

 30  13 روبية هندية

 

للتعرضات المرتبطة بالدوالر األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي )*( التوجد أي مخاطر من أسعار الصرف 
األخرى وذلك ألن الدينار البحريني وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى باستثناء الدينار الكويتي مرتبطة بالدوالر 

 األمريكي. 

عن طريق متابعة حساسية الموجودات  تتم إدارة مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية مقابل صافي حدود التعرضات
تجاه السيناريوهات المتعددة ألسعار صرف العمالت األجنبية. تشتمل السيناريوهات المعيارية   جموعةللموالمطلوبات المالية 

إرتفاع أو هبوط في معدالت سعر صرف العمالت األخرى غير الدوالر  ٪5والتي يتم إعتبارها بصورة شهرية على نسبة 
 ي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي.األمريك

إلى اإلرتفاع أو اإلنخفاض في معدالت أسعار صرف العمالت األجنبية )على إفتراض ثبات   لمجموعةافيما يلي تحليل حساسية  
 جميع العوامل المتغيرة األخرى، وبشكل أساسي، معدالت الربح(:

 

 2020 
 بما يعادلها 

 بالدينار البحريني 

 2019 
 بما يعادلها

 بالدينار البحريني
    

   14±      54±   يورو
   230±     255±   أستراليدوالر 

   166±     158±   دينار كويتي
   72±     22±   جنيه إسترليني 

   2±      1±   روبية هندية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 . إدارة المخاطر )يتبع( 35
 

 محافظ غير تجارية - التعرضات إلى مخاطر أسعار السوق األخرى 
يقوم قسم إدارة المخاطر بمتابعة مخاطر اإلئتمان لالستثمارات  في ديون بصورة دورية، غير أن هذه المخاطر ليست جوهرية  

 .جموعةللممقارنة بالنتائج العامة والوضع المالي 

اإليضاح رقم  ( تتعرض استثمارات المجموعة في األسهم غير المدسعّرة والتي تظهر بالتكلفة لمخاطر التغير في قيمتها. راجع
والمتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة والقرارات التي تم إتخاذها لتقييم إنخفاض قيمة االستثمار في األسهم غير المسعرة   25)

والتي تظهر بالتكلفة. تقوم المجموعة بإدارة التعرضات لمخاطر األسعار األخرى عن طريق المراقبة المستمرة ألداء هذه  
 . يتم إعداد تقييم لألداء بشكل ربع سنوي ويدعرض على لجنة االستثمار 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 ت ن مدساءالت قانونية ورقابية. إلى خسائر مالية وخسائر للسمعة، وما يتبعها م 
إتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة، وتأصيل مبدأ فصل المهام والرقابة الداخلية، بما في ذلك التدقيق الداخلي ورقابة اإللتزام. تقع  

سياسة معتمدة للقيام    المجموعةقسم إدارة المخاطر. لدى    على  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  عالوة على ذلك، تم تحديد مجاالت المخاطر الرئيسية  والمؤشرات والمحفزات الرئيسية لتلك المخاطر.

ذه على بمواصلة عملية التقييم الذاتية ه المجموعةقوم تس التالية ستكون تحديد المؤشرات والمحفزات الرئيسية لتلك المخاطر. 
ً  فترات منتظمة ولجميع األقسام التابعة له وسيتم إجراء عملية مراجعة  المجموعةستخدم ت . المؤشرات الرئيسية للمخاطر سنويا

 المجموعةهدف  تبرنامجاً للحاسب اآللي لمراقبة هذه المحفزات وتسجيل الخسائر المحققة والخسائر التي كان باإلمكان تفاديها.  
ي إعداد بيانات موثوقة إحصائياً لرفع مستوى األساليب المتطورة لمراقبة مخاطر العمليات ألجل ممارسة  على المدى المتوسط ف

 أفضل إلدارة المخاطر والحد من اإللتزامات الرأسمالية.

وية استجابة لتفشي جائحة الكورونا، كانت هناك تغييرات مختلفة على نموذج العمل، والتواصل مع العمالء، وطرق الدفع والتس
الرقمية، واكتساب العمالء وتنفيذ العقود، وتنفيذ المعامالت مع وبالنيابة عن العمالء. عززت إدارة المجموعة مراقبتها لتحديد 
أحداث المخاطر الناتجة من الوضع الحالي، والتغيرات في طريقة إدارة األعمال. قامت إدارة المخاطر التشغيلية بمراجعة  

لية، ونظرت إدارة المخاطر التشغيلية فيما إذا كان سيتم تحديث سجالت المخاطر، من خالل تحديد شاملة لبيئة الرقابة الحا
  أحداث الخسارة المحتملة، استناداً على مراجعتها للعمليات التجارية في البيئة الحالية.    

 ية. ، لم يكن لدى المجموعة أي مشاكل جوهرية تتعلق بالمخاطر التشغيل2020ديسمبر  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   3الموجودات الموزونة بالمخاطر. إن متطلبات كفاية رأس المال لمصرف البحرين المركزي مبنية على مبادئ بازل  

 مجلس الخدمات المالية اإلسالمية.
 

 التنظيمي إلى فئتين:  جموعةالمينقسم رأس مال  

 . (1)والفئة اإلضافية   1ى لرأس المال، وتتضمن فئة حقوق الملكية العادية الفئة األول •

على أسهم رأس المال العادية والتي تستوفي التصنيف كأسهم عادية لألغراض التنظيمية،    1فئة حقوق الملكية العادية  تشمل  
واإلحتياطيات المعلنة والتي تشمل عالوة إصدار األسهم واإلحتياطيات العامة واإلحتياطي القانوني، واألسهم العادية  

التي تمسك بها أطراف ثالثة. باإلضافة إلى األرباح المستبقاة بعد التسويات وللمصرف  الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة  
 التنظيمية المتعلقة بالشهرة والبنود التي تتضمنها حقوق الملكية والتي تـدعالج بصورة مختلفة ألغراض كفاية رأس المال.

والتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي 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  

 



 

 89                 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 

 . إدارة المخاطر )يتبع( 35
 

 إدارة رأس المال )يتبع( 
 

 مضاربة ثانوية تسهيالت 

مليون دينار بحريني، خالل   100بهدف الوفاء بالحد األدنى للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمجموع حقوق الملكية البالغة 
مليون  159( بمبلغ 3السنة، أصدر البنك مضاربة ثانوية )أوراق مالية من الفئة األولى اإلضافية المتوافقة مع إطار بازل 

مليون دينار بحريني. تم االكتتاب في اإلصدار بالكامل   12ني( بعالوة إصدار تبلغ مليون دينار بحري 60دوالر أمريكي ) 
مليون  48.4مليون دينار بحريني ومساهمة عينية بمبلغ  23.6مزيج مساهمة نقدية بمبلغ من قبل الشركة األم من خالل 

  5.5(، وعقارات بقيمة  13ضاح  مليون دينار بحريني )إي  24.5دينار بحريني تتكون من حصة في مشروع مشترك بقيمة  
مليون دينار بحريني. تم احتساب المساهمة العينية بالقيمة العادلة  18.4مليون دينار بحريني، وموجودات تمويلية بقيمة 

للمقابل المستلم بتاريخ التحويل. تم إضافة عالوة اإلصدار المستلمة إلى األرباح المستبقاة واحتسابها كجزء من مجموع  
 .  1لكية المنسوبة إلى الفئة اإلضافية حقوق الم

 
مليون دينار بحريني إلى الشركة    12.1مليون دينار بحريني والتي تمثل رسوم اكتتاب بمبلغ     12.7تكاليف اإلصدار البالغة

 الصادر.  1دينار بحريني لتكاليف المعامالت األخرى، تم تسويتها مقابل رأس المال من الفئة اإلضافية  ليونم 0.6واألم 
 

للشروط واألحكام على القيمة اإلسمية القائمة  سيتم توزيع األرباح على هذه األوراق المالية على أساس نصف سنوي، وفقاً  
في بيان   سنوياً. يتم احتساب تسهيالت المضاربة الثانوية ضمن بند حقوق الملكية ٪10لألوراق المالية بمعدل متوقع يبلغ 

المركزي المالي الموحد، واحتساب األرباح المدفوعة لرب المال كمخصصات لألرباح. لن يكون لرب المال الحق في  
        المطالبة باألرباح، ولن يتم اعتبار هذا الحدث كحدث تعثر في السداد.  

 
والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس   المصرفلثانية لرأس المال، وتتضمن األدوات الصادرة عن  الفئة ا •

للمصرف  المال، وفائض األسهم الناتج من إصدار الفئة الثانية لرأس المال، واألدوات الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
عايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس المال، والمخصصات العامة المحتفظ والتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي م

وإحتياطي إعادة تقييم األصول من إعادة تقييم الموجودات الثابتة وأغراض  ،بها مقابل الخسائر غير محددة على التمويل
 األدوات والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة الثانية لرأس المال.

 
وائح على أوزان مخاطر أعلى لبعض التعرضات التي تفوق الحدود الجوهرية. إن هذه التسويات التنظيمية مطلوبة تنص الل

لبعض البنود كالشهرة على حقوق خدمة الرهونات، وموجودات الضرائب المؤجلة، واحتياطي تحوط التدفقات النقدية، والربح 
  المصرفصندوق منافع التقاعد المحددة، واالستثمار في أسهم  من بيع معامالت التورق ذات الصلة، وأصول ومطلوبات

الخاصة، وإجمالي الحيازات المتبادلة في اسهم المؤسسات المصرفية والمالية، واالستثمار في أسهم المؤسسات المصرفية  
ملكية العادية من أسهم حقوق ال ٪10أكثر من  المصرفوالمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي، وحيث ال يملك 

الصادرة لرأس مال المؤسسة، واستثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد 
 التنظيمي.

 
ألف 14.356 : 2019ألف دينار بحريني )  11.859بعمل تسويات تنظيمية بمبلغ المصرف، قام 2020ديسمبر 31كما في 

 لمتطلبات مصرف البحرين المركزي. دينار بحريني( وفقا 
 

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  

 لبيانات المالية. في ا
 

لدمج تأثير جائحة الكورونا، سمح مصرف البحرين المركزي بإضافة إجمالي خسارة التعديل والمخصص اإلضافي للخسائر  
، إلى الفئة األولى لرأس المال للسنتين 2020االئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية للفترة من مارس إلى ديسمبر 

. ولطرح هذا المبلغ بالتناسب من الفئة األولى لرأس المال على 2021ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31المنتهيتين كما في 
   .2024ديسمبر  31، و2023ديسمبر  31، و2022ديسمبر  31للثالث سنوات المنتهية في أساس سنوي 
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 الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 

 . إدارة المخاطر )يتبع( 35
 

 إدارة رأس المال )يتبع( 
 

 ديسمبر:  31التنظيمي كما في  جموعةالملرأس مال فيما يلي بيان 
 
 ديسمبر 31 

2020 
 ديسمبر 31 

2019 
    

 532.793  791.271 بالمخاطرإجمالي الموجودات الموزونة 
    

    الفئة األولى لرأس المال
 97.215  116.422 فئة حقوق الملكية العادية األولى قبل التعديالت التنظيمية -
 (14.356)  (11.859) يطرح: التعديالت التنظيمية  -

 82.859  104.932 العادية األولى بعد التعديالت التنظيميةفئة حقوق الملكية 
 -  47.222 ( 1فئة اإلضافية )

 5.726  8.940 الفئة الثانية لرأس المال

 160.725 إجمالي رأس المال التنظيمي 
 

88.585 

 الموزونة الموجودات إجمالي من مئوية كنسبة التنظيمي  المال رأس إجمالي
 ٪16.63  ٪20.31 بالمخاطر

    
 ٪733.93  ٪198.28 ةمعدل تغطية السيول

 ٪108.5  ٪103.65 معدل صافي التمويل المستقر
 ٪13.72  ٪20.84 معدل الرفع المالي

    

 

 من جهات خارجية خالل السنة. اباإللتزام بجميع متطلبات رأس المال التي فـدرضت عليه جموعةالم ت قام
 

 تخصيص رأس المال
من خالل  جموعةالمسعى تتـدعتبر المتطلبات الرقابية محركاً أساسياً في تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة. 

 جموعةالمفي إدارة رأس المال إلى زيادة العائد المعّدل على المخاطر وإستيفاء جميع المتطلبات الرقابية. إن سياسة اسياسته 
 دورية من قبل مجلس اإلدارة. في تخصيص رأس المال خاضعة لمراجعة

 
 

 اإللتزامات .36

 األعمال اإلعتيادية:سياق التي تم التعاقد عليها ضمن  جموعةالمفيما يلي بيان بإلتزامات 
 

 2020  2019 
    

 68.876  31.389 إلتزامات غير مسحوبة لتمديد تمويالت *
 11.836  10.180 ضمانات مالية

 -  19.000 القانونية األحتياطات 

 41.569  80.712 

 

 * تملك المجموعة الحق في إلغاء االلتزام غير المسحوب لتمديد التمويل قبل انتهاء مدته.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية 2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

 
 . اإللتزامات )يتبع( 36

 

 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   2020ديسمبر  31تكون هناك مطلوبات مستحقة على المجموعة بتاريخ رأي اإلدارة، من غير المتوقع أن 

 مشروعاتها. 
 

 قضايا ومطالبات
قام مسثمرفي أحد مشاريع المجموعة برفع دعوى قضائية ضد المجموعة . بناًء على تأكيد المستشارين القانونيين الخارجيين 

بنك للدفاع عن نفسه مقابل هذه الدعوة القضائية. لم يكن هناك أي إفصاحات إضافية  للبنك، فإن اإلدارة على ثقة من قوة موقف ال
تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، حيث أن أعضاء مجلس إدارة البنك يعتقدون أن أي إفصاحات من  

 هذا النوع قد تضر وضع البنك القانوني. 
 
 
 
 . المسؤولية اإلجتماعية37

من صندوق الزكاة  إلى مؤسسات إجتماعية وخيرية بالوفاء بمسؤولياته اإلجتماعية عن طريق تقديم التبرعات جموعةمقوم الت
 .والجمعيات الخيرية

 
 
 . أرقام المقارنة38

تؤثر على تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع السنة الحالية. إعادة التصنيف هذه لم  
 أرباح السنة، أو حقوق الملكية المعلنة سابقاً. 
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                                                                                        إفصاحات إضافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الموحدة المالية اناتيالب من جزءا تمثل ال المرفقة المعلومات(
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 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                          إفصاحات إضافية

 

   )غير مدققة( المالية الموحدة بياناتفي الافصاحات اضافية 
 

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 
االئتمان المتدهورة، ومخاوف السيولة. اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تطبيق قيود على السفر  

كان للوباء، واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثراً على المجموعة. تراقب المجموعة عن كثب وضع  .وتدابير الحجر الصحي
جاوباً مع آثارها، قامت بتفعيل خطة مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة  (، وت 19كورونا )كوفيد  جائحة

       األخرى، بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها المالي.
 

ت السيولة في االقتصاد أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجهة آثار جائحة الكورونا، ولتخفيف متطلبا
 ومساعدة البنوك على االلتزام بالنسب التنظيمية، وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات الهامة: 

 2020  مارس 1 يشملو من اً بدء أشهر للعمالء المؤهلين 6تأجيل دفع األقساط لفترة  •

 معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة. •

 .٪3إلى  ٪5االحتياطي النقدي من تخفيض نسبة  •

 ٪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  2020سمبر  دي  31للسنتين المنتهيتين في     رأس المال من الفئة األولى

،  2023ديسمبر  31، و2022ديسمبر  31من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات المنتهية في 
    .2024ديسمبر  31و

ً ن مصرف البحرين المركزي الحقأعل •   ،لمدة أربعة أشهر 2020سبتمبر من  اً اني وثالث ألقساط التمويل اعتبارعن تأجيل ث ا
لم ينتج عنها أي خسائر   لتأجيالت، وعلى هذا النحوا عن هذه للبنوك باحتساب األرباح لمدة ستة أشهر. سمح 2021ويناير 

     عة.تعديل إضافية للمجمو
 

 التدابير واإلجراءات المذكورة أعاله أدت لآلثار التالية على المجموعة:

أشهر حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي يتطلب من البنوك المتأثرة احتساب خسارة   6القروض لفترة تأجيل أقساط  •
التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية. تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة 

 ة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيم

أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي )"الحزم"( لدعم األعمال التجارية في هذه األوقات   •
موظفين، وتنازل عن  الصعبة. استلمت المجموعة مساعدة مالية من الجهات التنظيمية تمثل سداداً محدداً لجزء من تكاليف ال

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.   

شرطاً لتعليق الحد األدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات   أشهر يشمل 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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 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                          إفصاحات إضافية

الضغط الناتج من جائحة الكورونا على االقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في حجز موجودات تمويلية جديدة من قبل المجموعة.   •
مقارنة بنفس الفترة   ٪30.80بنسبة ، كانت حجوزات الموجودات التمويلية أقل 2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

 من السنة السابقة.  

، في حين  صرفين الناتج عن التباطؤ االقتصادي، أدى لزيادة األرصدة عند الطلب التي تحتفظ بها المانخفاض إنفاق المستهلك •
ً من ضغط السيولة الذي تواجهه  انخفضت الودائع ألجل مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. هذه اآلثار خففت جزئيا

 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 لآلثار االقتصادية المذكورة أعاله:
 

  صافي األثر  صافي االثر   صافي االثر

  الدخل بيان على   بيان المركزعلي   حقوق على 

  الموحد  الموحد المالي  الملكية الموحد

    للمجموعة  للمجموعة

  بآالف الدنانير   بآالف الدنانير   بآالف الدنانير 

  البحرينية  البحرينية  البحرينية

      

      

      

      
 متوسط انخفاض االحتياط النقدي -  9.482  -

 ٪0اتفاقية إعادة الشراء الميسر بنسبة  (278)  48.888  278
  خسارة التعديل -  (9.452)  (9.452)

 إطفاء خسارة التعديل  9.452  9.452  -
 منح حكومية -  -  791

 دخل بطاقات االئتمان (313)  -  -
 ائحة كورنا لج المنسوبة الخسائر االئتمانية اإلضافية (1.700)  (1.700)  -

      
(8.383)  56.670  7.161  

 
ً بتعميم مصرف البحرين المركزي رقم  )إصدار تقريرعن األثر    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   . بأكملها، أو االعتماد عليها ألي أغراض أخرى

فإن األثر أعاله هو كما في تاريخ إعداد هذه المعلومات. قد تتغير الظروف، مما يؤدي بهذه المعلومات ألن تصبح قديمة وغير  
( على المجموعة. لم  19 –هذه المعلومات ال تمثل تقييماً شامالً وكامالً ألثر جائحة الكورونا )كوفيد  باإلضافة لذلك، فإن .نافعة

 .من قبل المدقق الخارجي تدقيقللتخضع هذه المعلومات 
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