
السالم .م.ب.ــمصرف ش البحرين

الموحدة المالية القوائم

312017







السألم ش.م.ب.-مصرف البحرين

من المرفقة الموحدة. 144اإليضاحات المالية القوائم هذه جزءاً من
4

المالي للمركز الموحدة القائمة
312017

20172016

ايضاح
ألف

بحرينيدينار
ألف

بحريني دينار
الموجودات

466.351131.990مركزيالمصرفالبنوكواللدىوأرصدةنقد
357.778358.269حكوميةصكوك

من القبض مستحقة 5143.803182.452بنوكالمرابحاتووكاألت
الشركة 610.32428.934صكوك

7197,380213,687مرابحات
8308,093252,807مضاربات

بالتمليك منتهية 9212.148188.485إجارة
19.19212.304مشاركات

التحويل قيد 112,77137,016موجودات
المتاجرةاتاستثمار غير لغرض بها 12111.325122.073محتفظ

1352.43151.863اتعقاريةاستثمار
التطوير قيد 146.44817.781عقارات

شركاستثمار 1516.83510.561زميلةاتفي
أخرى 1658.41027,260موجودات

1725.97125.971الشهرة
البيع لغرض بها كمحتفظ مصنفة      19.840 -  موجودات

الموجودات 1.589.2601.681.293مجموع

حسابات حاملي حقوقالملكيةاالستثماروالمطلوباتوحقوق

المطلوبات
لبنوك الدفع مستحقة ووكاألت 154.641132.032مرابحات

لغيرالبنوكوومرابحات الدفع مستحقة 597.848723.439كاألت
جارية 283.886279.609حسابات

التحويل قيد 112.729217مطلوبات
1879.78691.837الجلمرابحاتتمويل

أخرى 1947,65249.043مطلوبات
البيع لغرض بها كمحتفظ مصنفة بموجودات متعلقة       11.421 -  مطلوبات

المطلوبات      1,166,5421.287.598مجموع

اال حسابات       20118.88168.796ستثمارحقوقحاملي

الملكيةحقوق
المال 21214.093214.093رأس

الخزانة  (1.646) (1.879) 21أسهم
وأرباحمبقاةاحتياطي 76,029100.213ات

مقترحة       14,98710.705تخصيصات

مساهميحقوقالملكيةمجموع 303,230323.365البنكالعائدةإلى
مسيطرة غير       6071.534حقوق

     303.837324.899حقوقالملكيةمجموع

اال حسابات حاملي وحقوق 1.589.2601.681.293الملكيةوحقوقستثمارمجموعالمطلوبات

خليفةه/ حصالشيخة آل خليفة تقيبنت يوسف
اإلدارة مجلس التنفيذيرئيس والرئيس اإلدارة مجلس المجموعةعضو
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للدخل الموحدة القائمة
فيا 312017المنتهية

20172016

ايضاح
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
التشغيلي الدخل

التمويل عقود من 2443.68838.850دخل
الصكوك من 16.72415.930دخل

بيع 256.50615.153صافي  – اتوصكوكاستثمارمكاسبمن
261.7451.819اتاستثماردخلمن

من العادلة 2.477  (941)  اتاستثمارتغيراتالقيمة
669891سهماالدخلأرباح

العمألتاالجنبيةمك 1.1772.146سبصرف
2712.4597.929صافي -دخلآخروعموألتالودخلالرسوم

82.02785.195
لبنوك ووكاألت مرابحات على الدفع مستحق  (1.910)  (1.831)  ربح

البنوك لغير وكاألت على الدفع مستحق  (18.046)  (15.476)  ربح
 (2.120)  (2.411)  الجلمرابحاتتمويلربحعلى

األعائد حسابات قبلستثمارحقوقحاملي
كمضارب المجموعة  (216)  (230) 20حصة

كمضارب المجموعة 2011197حصة
119)  (119) 

التشغيلي الدخل 62.19063.000مجموع

التشغيلية المصروفات
الموظفين 11.52811.523تكاليف

والمعداتةتكلف 1.6752.021الممتلكات
1.5093.060استهألك

أخرى تشغيلية 9.5539.454مصروفات

التشغيلية المصروفات 24.26526.058مجموع

المخصصات 37.92536.942الزميلةاتنتائجالشركوالربحقبل
األئتمانية الخسائر  (21.573)  (20.656) 10ضمحأللاألصافيمخصص

منحصة زميلةربحالبنك 15786727شركات

للسنة الربح 18.05516.096صافي

إلى العائد
البنك 18.09916.219مساهمي

مسيطرة غير  (123)  (44)  حقوق

18.05516.096

اإلسهم )باآلالف لعدد المرجح 232.125.1472.140.820المتوسط

اإلرباح )فلس في للسهم والمخفض اإلساسي 8.57.6النصيب

خليفةهالشيخة/ حص آل خليفة تقيبنت يوسف
اإلدارة مجلس التنفيذيرئيس والرئيس اإلدارة مجلس المجموعةعضو
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النقدية للتدفقات الموحدة القائمة
في 312017المنتهية

2016 2017
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار ايضاح
التشغيلية اإلنشطة

16. 096 18. 055 للسنة الربح صافي
التالية للبنود تعديألت

3.060 1.509 استهألك
1.630 1.179 الصكوك على عألوة صافي -إطفاء
2.441) 941 استثمارات من العادلة القيمة تغيرات

وصكوك   (6.506 استثمارات بيع من صافي –مكسب
21. 573 20. 656 األئتمانية / األضمحألل الخسائر مخصص صافي

727) ( زميلةاتربحشركالبنكمنحصة   (786

39. 191 35. 048 التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات قبل التشغيلي الدخل

التشغيلية والمطلوبات الموجودات في تغيرات
2.727 ( لدى   (2.710 المركزيالاحتياطيإجباري مصرف
3.756 1.873 مرابحات
4.774) ( 76. مضاربات  (699

32. 893) ( 26. بالتمليك  (535 منتهية إجارة
5.150) ( مشاركات  (7.087
3.620) 10. 575 التحويل قيد موجودات

16. 665 ( 15. أخرى  (121 موجودات
لغرضالبيعموجودات   - (8.419 بها كمحتفظ مصنفة ومطلوبات

11. 237 22. 609 لبنوك الدفع مستحقة ووكاألت مرابحات
119. 131) ( 125. البنوك  (591 لغير الدفع مستحقة وكاألت
46. 062 4.277 جارية حسابات

2.110) 2.512 التحويل قيد مطلوبات
248 ( أخرى  (1.769 مطلوبات

56. 211) ( 178. النقد  (618 التشغيليةلمستخدمفياصافي االنشطة

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

تابعة  - (726 شركة ألستحواذ المدفوع النقد
8.994) ( حكوميةصكوك   (638

21. 107 18.557 الشركة صكوك
807 14.857 المتاجرةاستثمارات غير لغرض بها محتفظ

16. عقارية   - 904 استثمارات
31. 240 11.333 التطوير قيد عقارات

شركاستثمار  (6.240 زميلةاتفي
1.664) ( ومعدات  (699 ممتلكات شراء

في   - 120 المسيطرةحقوقالملكيةصافيالتغيرات غير
7.275 تابعةبيعشركات

67. 517 44. 445 النقد األستثماريةصافي االنشطة من

التمويلية اإلنشطة
56. 390 30.200 مرابحات الجلتمويل

6.445 50.085 األستثمار حسابات حاملي حقوق
10. 705) ( مدفوعة   (10.626 أسهم أرباح

1.646) ( الخزانة  (233 أسهم شراء
539) ( الجلمدفوعمرابحاتتمويل   (42.251

49. 945 27. 175 التمويلية االنشطة من النقد صافي

61. 251 ( 106. حكمه  (998 في وما النقد في التغير صافي

223. 677 284. 928 في حكمه في يناير1وما

284. 928 177. 930 في حكمه في ديسمبر31وما

فيحكمهي وما النقد  :علىشمل
72. 356 8.509 4 المركزي البحرين مصرف لدى أخرى وأرصدة نقد
30. 120 25. 618 4 بنوك أخرىأرصدةلدى

182. 452 143. 803 من أقل أصلية استحقاق بتواريخ البنوك من القبض مستحقة اً يوم90ووكاألت

284. 928 177. 930
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البنك مساهمي إلى العائد
اتحتياطياأل

رأس
المال

أسهم
خزانةال

احتياطي
قانوني

أرباح
مبقاة

التغيرات
القيمة في

العادلة

احتياطي
القيمة

العادلة
للعقار

احتياطي
تحويل
عمألت

أجنبية

احتياطي
عألوة

إصدار
سهماال

مجموع
اتحتياطياأل

تخصيصات
مقترحة

مجموع
حقوق

المألك

حقوق
غير

مسيطرة

مجموع
الملكيةحقوق

مجموعةلل

في 12.209100.21310.705323.3651.534324.899 (2.708) 15.33850.69544524.234 (1.646) 12017214.093كما

اعتمادتحويلتعديل من ناتج
الماليمعيار 30المحاسبة

12016في
 (26.771) (12) (26.759) - (26.759) - - - - (26.759) - - - (2.3.1)إيضاح

12017كماالرصيد
عرضه 12.20973.45410.705296.6061.522298.128 (2.708) 15.33823.93644524.234 (1.646) 214.093معاد

للسنة الربح 18.055 (44) 18.099 - 18.099 - - - - 18.099 - - - صافي
العادلاتصافيالتغير 322 - 322 - 322 - - 568 (246) - - - - ةفيالقيمة

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

 (1.598) (871) (727) - (727) - - (727) - - - - - شركاتتابعةاستبعاد
لسنة بتوزيعها موصى أسهم أرباح

2017 - - - (14.987) - - - - (14.987) 14.987 - - - 
الخزانة أسهم  (233) - (233) - - - - - - - - (233) - شراء

رغيحقوقالملكيةالتغيراتفي
1212 - - - - - - - - - - - مسيطرةال

القانوني األحتياطي إلى  - - - - - - - - - (1.810) 1.810 - -  محول

12.20976.02914.987303.230607303.837 (2.919) 17.14825,31719924.075 (1.879) 312017214.093في

في 12.20994.14010.705318.9381.064320.002 (2.693) 24.253 (148) 13.71646.803 - 12016214.093كما
للسنة الربح 16.096 (123) 16.219 - 16.219 - - - - 16.219 - - - صافي

العادلاتصافيالتغير 574 - 574 - 574 - - (19) 593 - - - - ةفيالقيمة
أجنبية عمألت تحويل  (4) 11 (15) - (15) - (15) - - - - - - إعادة

مدفوعة أسهم  (10.705) - (10.705) (10.705) - - - - - - - - - أرباح
بتوزيعها موصى أسهم ةلسنأرباح

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

في رغيالملكيةحقوقالتغيرات
إلستحوذال نتيجة مسيطرة

السألم 582582 - - - - - - - - - - - دليمتسيشيل -مصرف
القانوني األحتياطي إلى  - - - - - - - - - (1.622) 1.622 - - محول

12.209100.21310.705323.3651.534324.899 (2.708) 15.33850.69544524.234 (1.646) 312016214.093في
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الرئيسية1 واإلنشطة التأسيس

السألم مصرف رقم -تأسس البحريني التجارية الشركات قانون بموجب البحرين مملكة "( في . )"البنك .م.ب 21/2001ش
والتجارة الصناعة وزارة لدى رقموالسياحةوسجل تجاري تحت59308192006سجل البنك . يعمل

البنك ويزاول بالتجزئة إسألمي مصرفي ترخيص البنك ولدى المركزي البحرين مصرف وتنظيم واعدبموجبقأعمالهإشراف
عنوانوالشريعةاإلسألمية . إن المركزي البحرين مصرف عن الصادرة اإلسألمية بالبنوك المعنية االنظمة متطلبات ً لكافة وفقا

للبن المسجل ص. ب. المكتب التجاريالعالمي 18282هو الشرقي ،مركزالبحرين فيصل، المنامة ، البرج الملك مملكةالبحرين 316
30 2014 

.م.ب. )مقفلة( )"يبنكبيإمأفي  %100ملكيةبنسبةاستحواذقامالبنكب أ. ش "(بيإم . خأللشهريناير، ي
االسهم مقايضة خألل البحرين، من مملكة في مقفلة مساهمة شركة الرقابة  2015 تحويلبيالشريعةوافقتهيئة أمإعلى

ً من إلىبنكإسألمياعتبارا بنك 12015 . 29 بيإم2016

ا، قررمساهمي إمأي علىتحويلعملياتبي لموافقة تمالبنك.  إلىي تلقد بتاريخلالموافقةعلىتحوي المركزي مصرفالبحرين
قبل من للبنك التجارية 17 2017 الرسمية نشرهألحقاً فيالجريدة تم والذي ب 20 2017 بتحويل

إمأأغلبية . قامالبنك بي المدرجةهالتزاماتيوحقوق خألل .المعنيةالمفترضةبقيمها 2016 ، قامالبنك

ملكيةبنسبةاستحواذ في  %70حصة السألم البنك . ليمتدسيشيل –مصرف وشركاتهالتابعةيعمل

الرئيسية 10خألل والمنتجاتويقدمسيشيلوفيمملكةالبحرينفروع اإلسألميةجميعأصنافالخدمات الشريعة مبادئ مع
المتفقة المصرفية أنشطة األتتضمن الحسابات فياالستثمارالبنكعلىإدارة المشاركة قديمتوحرباية المالوالعقودالتمويليةاإلسألمية

ورب كمضارب أحكامالشريعةاإلسألمية مع المتوافقة المالية االدوات في التعامل إدارو االدوات ة االخرىالمسموحبهاب
واالنشطة اإلسألمية الشريعة ً الحكام طبقا المالية المركزي البحرين لمصرف الخدماتالمصرفية موجب المالي دبي وسوق البحرين

بورصة في للبنك العادية االسهم تداول الترخيص. يتم إطار في محدد هو كما إلى باإلضافة السألم  –مصرف

سيشيل الرئيسية ، فإليمتد يلي:االخرىنالشركاتالتابعة كما هي الشركةاسم %نسبةالملكية الشركة طبيعة

2017 2016
اثنانالمحدودة التأجيرالسألمللتأجير

قيد القابضةترست %76 %- طائرة أسلوج  %- يةاستثمارعقارات
البنك 90% معاً "بالمجموعة".يشارإلى

التابعة وشركاته اعتمادلقدتم هذ بناءً إصدار

بتاريخهالقوائمالماليةالموحدة الصادر اإلدارة مجلس 13قرار فبراير 2018. 2 2.1السياساتالمحاسبية

، بأسساألعداد

التاريخية ً لمبدأالتكلفة وفقا
الموحدة المالية القوائم استثناءأعدت ستثماراأل العادلة بالقيمة أومناتالمحتفظبها االرباح خألل خأللمدرجةاوالالخسائر من العادلة

التيستثمارواألالملكيةحقوقبالقيمة العقارية العادلة. تتضمنهذهيات وتمإدراجهابالقيمة والمطلوبات الموجودات جميع على
الموحدة المالية العقودالقوائم الميزانية في المدرجة المحتفظالماليةغير قبل من عرضالقوائمال . لمجموعةابها البحرينيماليةالمتم

بالدينار لكونهالعملةالرئيسيةالوظيفية ، وحدة والمجموعةوعملةعرضعمليات تقريبها بحرينيتم ي ،إلىأقربألفدينار
لم ذلك.ما ذكرخألف
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

األعداد2.1  )تتمة( أسس

لتزامبيانباالأ2.1
الموحدة المالية الماليةللمجموعةأعدتالقوائم للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة المالية المحاسبة ً لمعايير وفقا

الشرعية الرقابة هيئة قبل من المحددة اإلسألمية الشريعة وقواعد الشركاتللمجموعةاإلسألميةومبادئ قانون ً الحكام وطبقا
وقا المركزي البحرين مصرف وقانون البحريني المالية. التجارية التستخدمالمجموعةنونالمؤسسات إلعداد الدولية تقاريرالمعايير

الصلةالمالية الماليةذات للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة المحاسبة معايير مظلة تحت تنطوي أل التي لالمور
اإلسألمية

المجموعة المالياقائمتهتعرض نطاقواسعالموحدةللمركز باألعلى يتعلق فيما تحليل عرض . تم السيولة أودادسترمنأجل
الما12خألل للمركز الموحدة القائمة تاريخ ً بعد منشهرا ( والكثر للمركزشهر12 )المتداول الموحدة القائمة تاريخ بعد

( في المتداول  .34ايضاحالمالي )غير

التوحيدب2.1 أسس
في كما التابعة وشركاته للبنك المالية القوائم على الموحدة المالية للشركات312017القوائم المالية القوائم . أعدت

للبنك المالية السنة متوافقةاستخدامبالتابعةلنفس محاسبية البنكسياسات والمعامألتاستبعادتم . مع االرصدة والدخلجميع
المحققةوالخسائركاسبوالموالمصروفات التوحيد.غير عند بالكامل البينية المعامألت من الناتجة

من بالكامل التابعة الشركات تحويلالسيطرةيتمتوحيد حتىتاريخ توحيدها ويستمر المجموعة السيطإلى . تتحققرةتاريخإيقاف
ل تكون السياساتالماليدىاالسيطرةعندما إدارة على للمؤسسةلأللمجموعةالقوة أنشطتها. نتفاعةوالتشغيلية نتائجتيمن تضمين م

السنة خألل المستبعدة أو المقتناة التابعة وجدت،  الشركات تاريخإن من للدخل الموحدة تاريخاألقتناءفيالقائمة لغاية الحال، ستبعاداألأو
مقتضى  )تمثل  .حسب

غيرالمسيطرة( حقوقالملكيةحقوقاالقلية وصافيالموجوداتاً جزء الخسارة أو الربح من لمجموعةالمنقبالمحتفظبهاغير
منفصلفي كبند عرضها ومنخألللدخلالموحدةلقائمةالويتم و ،للمركزالماليالقائمةالموحدةفيالملكيةحقوق

عنحقوق منفصلة بصورة .2 . الشركةاالممساهميالعائدةإلىالملكية

2 اآلراءوالتقديرات المحاسبيةالهامة المالية
القوائم إعداد إن اإلدارةعملالموحدة من للموجوداتوالمطلوباتوراءآيتطلب المدرجة المبالغ على تؤثر قد تقديرات عن

واإلفصاح تؤثرهذهاتلتزاماألالمالية اإليراداتوالمصروفاتواألراءالمحتملة. كما على وكذلكوالمخصصاتالناتجةالتقديرات
العادلةالمسجلةعلى القيمة تغيرات المؤكدة . الملكيةحقوقفي

غير التقديرات للمركز
الموحدة القائمة بتاريخ المؤكدة غير للتقديرات االخرى االساسية والمصادر بالمستقبل المتعلقة االساسية القادمةإنالفرضيات

المالية السنة خألل والمطلوبات للموجودات المدرجة للقيم جوهري سبباً لتعديل لتكون هامة مخاطر لديها أدناههيوالمالي، والتي
موضحة حأللاضم

األالشهرة
القيمالمدرجةعندماضمحألليثبت أوالوحدةالمنتجتزيد للموجود عنقيمتها للنقد قيمتهاالعادلةعلىالالقيمةاوالتيتعد ، ستردادلألةالقابلة

المستخدمةمن ً تكلفةالبيعوقيمتها القابلة . ناقصا الشهرة

قيمة لألستردادتعتمد علىحسابالقيمة للنقد منتجة وحدة المستخدمةلكل منقبلحسبالنقديةالتدفقاتتوقعاتستخداماب
المعتمدة المالية الميزانيات ابلفترةخمسسنواتالمتوقعةاإلدارة، مجلس األسميإلجماليالناتج النمو معدل ستخدام توقعات .المحلي

يتطلبإعداد بينما اجتهادات على الخصم ومعدل النمو معدل توقعات تحديد النقديةعلىايتضمن التدفقات فترضات قبلاإلدارة
من مختلقة المنهجية مراجعة

والفرضياتتتم التدفقاتالنقديةالمستقبلية تقدير في المستخدمة فربانتظام تللحدمنأي الخسارةوققد نتجبين ا لمقدرة
الفعلية.منوقع الخسارة
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

والتقديرات2.2 الهامةاآلراء  )تتمة(المحاسبية

المؤكدة غير  )تتمة( التقديرات

باضمحألل منخأللاستثماراتمدرجة العادلة الملكيةالقيمة  .حقوق
بالمجموعةتعامل العادلةمناألستثماراتالمدرجة طويلخأللالقيمة أو هام انخفاض هناك يكون عندما كمضمحلة الملكية حقوق

أو تكلفتها من أدنى العادلة القيمة في يوجداالمد األحيثما يثبت آخر كان .ضمحأللدليلموضوعي إذا ما هتحديد أوانخفاض ام
يتطلبمدوطويلاال آخر موضوعي دليل ذلك،  .اجتهاداً وجود ذلكالمجموعةتقومباإلضافةإلى في بما أخرى عوامل بتقييم

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

الخاصةاستثمارتقييم الملكية حقوق أسهم العقاريةستثمارواألغيرالمسعرةات ات
تقييم أعألهستثماراألتتضمنعملية المذكورة وتستندات رأي التالية: علىعادةً على الطرق إحدى

خارجيين مستقلين مثمنين قبل من تفضيلية ؛ تقييم
شروط دون السوق معامألت أحدث الحال

العادلة القيمة لهابصورة مماثلة أخرى الداة الحاليةأساسية؛ ية
بالمعدألتالحاليةالالقيمة المخصومة المتوقعة النقدية للتدفقات الشروطوخصائص نفس تحمــل دوات ؛ أو

المخاطر تطبيق
تخرى.االتقييمالنماذج

دوريوالمجموعةحدد أساس على التقييم الجديرةبالمألحظاستخدامبإماتهافحصصألحيتتقنيات الحالية السوق معامألت بالمألحظةةأسعار
جديرة السوق في متوفرة أخرى بيانات أو االداة لنفس اآلراء

االستمرارية

مبدأ قام
األستمراريةوهلقدرةالمجموعةبعملتقييماإلدارةت مبدأ أساس على المواصلة أعمالهادرالمصالديهالمجموعةبأنةمقتنعيعلى

في بأيأمورالألستمرار علم على ليست اإلدارة ذلك، فإن على . وعألوة المنظور المستقبل الالتيوغيرمؤكدةجوهريةفي
قدرة حول ً جوهرية شكوكا تسبب أن الممكن إعدادالقوائممجموعةمن . ولذلك، تم األستمرارية مبدأ أساس على المواصلة على عل

الموحدة .المالية مبدأاألستمرارية أساس السيطرةى

أغراضخاصة ذات شركات على االغراض
ذات الشركات تأسيس المجموعة ترعى أساسيةلغرضالخاصة بصورة ألتقوم . اتستثمارباأللألحتفاظالسماحللعمألء الشركات

بتوحيد المجموعة التيأل الخاصة االغراض علىالسيطرةعليهاذات القدره كانتالمجموعةعند . تمتلك إذا ما تحديد ال
على السيطرة على القدرة لديها الخاصة، يتمإجراءشركات االغراض ذات ذاتاالغراضشركاتأنشطةالمنهدافاالحولآراء الخاصة

القراراتالتشغيليةمخاطروالمكافآتلالمجموعةلوتعرضات اتخاذ على قدرتها وكذلك الشركاتذات عن  .ةالخاصاالغراض
االستثمارات

تصنيف أو
الخسائر أو االرباح خألل من العادلة بالقيمة كمدرجة تصنيفها يتوجب كان إذا ما اإلدارة تقرر األستثمارات اقتناء الملكيةدرجةمعند

حقوق خألل من العادلة المالية . بالقيمة

العقود اعتباراً من  –اضمحالل مطبقة المستقبلية12017
النقدية التدفقات وتوقيت مقدار تقدير رأياً في عمل المدينة، يتطلب الذمم اضمحألل تحديد عند إذاكانتتوكذلك ما قييم األئتمانال

فيقياسالعقودالماليةعلىيةمخاطر المستقبلية النظرة معلومات وإضافة المبدئي اإلثبات منذ جوهري بشكل زادت قد األئتما
الخسائر راجعإيضاح التفاصيل من . لمزيد المتوقعة  .)ب( 2,3,1
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

الهامة2.3 المحاسبية السياسات

المبكر2.3.1 رقمالتطبيق المالي المثقلةب" المتعلق30المحاسبة واالرتباطات االئتمانية والخسائر االضمحالل
باإلعباء

رقم المالي المحاسبة لمعيار المبكر بالتطبيق المثقلةب" المتعلق30المجموعة واألرتباطات األئتمانية والخسائر األضمحألل
ً من في12017" اعتبارا المبدئي للتطبيق المالي12020إلزامي المحاسبة معيار في المتطلبات . تمثل

ً جوهريًا عن30 رقممتطلباتتغيرا المالي واألحيتاطيات". 11المحاسبة المتعلق "بالمخصصات

المعيار رجعيبتمتطبيق بموجبأثر به مسموح هو عرضأرقام  30رقمالمالمحاسبةمعيارمتطلباتكما إعادة يتم لم  . المقارنة
الماليرقم المحاسبة لمعيار المبكر التطبيق تأثير إثبات االرباحالمبقاة30 المعياراستخداميلغي . في نهجنموذج رقم

المالي المحاسبة معيار في القائم المتكبدة لالتحو .11األضمحألل

الناتجة
المحاسبية السياسات في التغيرات تطبيق نتطبيقعتم باستثناءإعادة  ،بأثررجعي30الماليالمحاسبةمعيار السابقةعرض

الفترات مقارنة أرقام إثباتالفروق . يتم والمطلوباتالمالية المالية للموجودات المدرجة القيم يالمالالمحاسبةرالمعيانتطبيقالناتجةعفي
فياالرباح30 المعلوماتالواردة12017فيمكواألحتياطياتالمبقاة لذلك، فإن 2016لسنة . ونتيجة

الخاصةب المتطلبات تعكس أل أليمكنهن. ولذلك 30الماليالمحاسبةمعيار بالمعلوماتالواردة مقارنتها رقم2017
المالي المحاسبة معيار رقم .30

المالي المحاسبة معيار تطبيق تأثير30
يلي الماليرقملتطبيقالمبكرالفيما المحاسبة في :30

312016
تعديألت

التحو
الرصيدل

12017في
عرضه
معاد ألف

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار المبقاة

االرباح 50.695 (26.759) 23.936 مسيطرة
غير حقوق 1.534 (12) 1.522 لبنوك

الدفع مستحقة ووكاألت مرابحات 182.452 (4) 182.448 مرابحات
213.687 (14.636) 199.051 05248.

065 مضاربات 252.807 (4.742) 248.065 بالتمليك
منتهية إجارة 188.485 (4.151) 184.334 مشاركات

12.304 (91) 12.213 التحويل
قيد موجودات 37.016 (44) 36.972 زملية

شركات في استثمارات 10.561 (541) 10.020 أخرى
موجودات 27.260 (891) 26.369 أخرى
مطلوبات 49.043 (1.647) 50,690 تقديم

الناتجةعنملخصتم للمجموعة المحاسبية للسياسات الرئيسية التغيرات الماليرقم المحاسبة معيار فيإيضاح30 2,
 )ب(. 3,2
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

الهامة2.3 المحاسبية  )تتمة( السياسات

المحاسبية2.3.2 السياسات إلهم ملخص

العقودالماليةأ
لدى أرصدة من المالية وصكوكالبنوكوالتتكونالعقود المركزي االرباححكوميةمصرف حسم ومرابحات )بعد الشركة وصكوك
ومشاركاتوإجارا بالتمليكةلمؤجلة( ومضاربات أخرىمنتهية وموجودات التحويل قيد بهذهوموجودات المتعلقة االرصدة . تدرج

حسممخصصالعقود  .المتوقعةاألئتمانيةالخسائربعد

االضمحالل )سياسة  (12017اعتباراً مطبقةب( تقييم

المالية الموجودات اضمحالل
رقممعياريستبدل المحاسبةةنموذج "الخسار30المالي معيار ا11الماليالمتكبدة" في المتوقعة. ئتمانألبنموذجالخسائر ية

الجديدانموذجيطبقكما األرتباطاتألضمحألل الماليةالتمويليةعلىبعض الضمانات أسهموعقود استثمارات على ينطبق أل ولكنه
الملكية   .حقوق

المجموعة مراحلتطبق ثألث من الماليةألئتمانلقياسالخسائرانهجيتكون للموجودات بالنسبة وذلك بالتكلفةجةالمدريةالمتوقعة
. يت خأللالمطفأة من الموجودات فيالثألثمتحويل التغير أساس على وذلك األئتمانانوعيةالمراحلالتالية اإلثبات لمبدئيمنذ

الموجودات لهذه

ا : الخسائر المتوقعةالئتمانالمرحلةاإلولى اً شهر12مدىية
هناكتكالتيلمللتعرضاتبالنسبة إثباتجزء، اإلثباتالمبدئييةمنذألئتمانمخاطرافيجوهريةزيادةن األئتمانيةلخسائرامنيتم

احتماليةالعمرمدىعلىالمتوقعة بأحداث التعثرالمرتبط ً القادمة12مدىالسدادفيحدوث  .شهرا

مدى على المتوقعة المتوقعة1ً )المرحلة12األئتمانية األئتمانية الخسائر من الجزء تنتج ( هي أحداثعنالتي
على السداد في التعثر المالية12الموجودالمالياحتماليةحدوث التقارير إعداد تاريخ ً بعد  .شهرا

المتوقعةالئتمانلخسائرااالمرحلةالثانية العمرية مدى ائتمانياً  –على مضمحلة غير
ا فييةألئتمانبالنسبةللتعرضات جوهرية زيادة هناك المبدئييةألئتمانمخاطراالتيكانت اإلثبات مضمحلةتليس، ولكنهامنذ

إثباتالخسائ، ائتمانيا مدىيتم على المتوقعة  .العمرعمرراألئتمانية

المتوقعة )المرحلة ويتللخسائرالمرجحةاألحتماليةتقدير ( 2األئتمانية تحديدهابنااألئتمانيةالمتوقعة الفرقءً م على
الحالية النقديلكافةبينالقيمة التعاقديةالعجز النقدية التدفقات جميع بين الفرق هو النقدي العجز للمج. إن الدفع موعةالمستحقة

للقيمة الحالية لألستردادوالقيمة هيللموجوداتتلكالقابلة التي ائتمانياً المالية تاريخإعدادغيرمضمحلة المالية.التقفي ارير

المتوقعةالئتمانلخسائرااالمرحلةالثالثة العمرية مدى ائتمانياً  –على مضمحلة
المالية الموجودات تقييم ائتمانياً  يتم حدثووقوعندكمضمحلة أكثرع تـأثيرأو لها يكون التي علىالتدمناالحداث فقاتضار

الموجوداتالمقدرةالنقديةالمستقبلية تلك المالية. من

للمرحلة المالية تحديد3للعقود القيمةقيمةاضمحأللبةالمتعلقمخصصاتال، يتم صافي بين الفرق أساس على األئتمان
المالي للموجود لألسترداد القابلة والقيمة المحاسبةالمدرجة معيار في المعايير نفس تظلمنهجية  11المالينظراً ألستخدام تغيير

دون هي كما المحددة للمخصصات بالنسبة ا .المجموعة

ً لموجوداتالمالية المضمحلةائتمانيا التقرير
إعداد تاريخ في الموجوداتالماليةالمالي كانت إذا ما بتقييم المجموعة المدرجة ، تقوم مضمحأل . حلةائتمانياً هيمضمبالتكلفةالمطفأة المالي

الموجود يعد ضار لهاتأثير ويكون االحداث من أكثر أو حدث قووع المستقبائتمانياً عند علىالتدفقاتالنقدية لية بالنسبةلالمقدرة
التيتثبت .الماليذلكالموجود

مألحظتهااالدلة التاليةالتييمكن المعلومات على ائتمانياً، تتضمن مضمحلة المالية الموجودات أو :بأن المقترض

تواجه التي الكبيرة المالية الالصعوبات العقخرق ؛المصدرةجهة
دمثلالتعثر السداد تجاوزفي المحتملب ؛موعداألستحقاقأو

من أصبح قد أويكون المقترضسيعلنإفألسه أن آخر تنظيممالي إعادة التسهيلإعادةهيكلة ؛ أوفي
المجموعة المجموعةطبشرمنقبل تنظرفيخألفذلكأن هيكلة ؛لن التسهيلإعادة
المجموعة خألفذلكمنقبل لنتنظرفي المجموعة أن  ؛بشرط
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

الهامة2.3 المحاسبية  )تتمة( السياسات

المحاسبية2.3.2 السياسات إلهم  )تتمة(ملخص

اعتباراً من مطبقة االضمحالل )سياسة  )تتمة(( 12017( تقييم

ا المتوقعةالئتمانقياسالخسائر ية
الرئيسيةأن المتغيراتالتاليةيةالمتوقعةألئتمانقياسالخسائراالمستخدمةفيالمدخألت  :هي

السداداحتماليه في التعثر probabilityof)؛ حدوث default) ا
lossgiven)فيالسداد؛  لتعثرفيحالةالخسارة default) التعرضقيمة
حوثا فيالسداد؛ عند )لتعثر exposuresat default) هذه

تستمد بصفةعامة المعايير النماذجاإلحصائيةمن تعكسمعلوماتاً داخليالمطورة بحيث تعديلها االخرى. ويتم التاريخية موضحلنظرةاوالبيانات
هو كما وذلك السدادتعريف .أدناهالمستقبلية

التعثرفي المجموعة
تكونفيحالالموجوداتبأنتعتبر فيالسدادةالمالية التعثر غيرالمرجح من يكون المقترضالتزاماتهاألئتمانأعندما يسدد بالكامليةن

للمجموعة المجموعةألتخاذدونوذلك إلى الرجوع الضمان؛ أو تصفيه مثل إجراءات منالتزاماتهالمقترضتجاوز أي سداد في من
الكثر للمجموعة المستحقة ائتماينةللمجموعة90 التزامات أي كانالمقترضعند . ويومأً أو إذا ما ، متعثرفيالسدادتقييم التخذتأ

خرق مثل النوعية العوامل كأًل من األعتبار في الكميةمثلعهداتالمجموعة والعوامل فيالسداد التأخر وضع التزامآخر سداد لنموعدم
المصدرة الجهة .نفس احتماليةلمجموعة

فيالسدادالتعثرحدوث بمثابة
األئتمانية المخاطر درجات الهيكلالزمنياالساسيةمدخألتالتعتبر تحديد تعرضاتاألئتمانية. لفيالسدادلالتعثرحدوثألحتماليةلعملية معلومات

بجمع المجموعة تقوم تعرضاتمخاطرهااالداءعن بشأن السداد في درجةالمخاطرألئتماناوالتعثر تحديد خألل من تحليلها ويتم ية ألئتمانا
ويتمتحديد بالشركات الخاصة ية عددأيام فيالسداد التأخير ليلالبياناتائيةلتحالمجموعةالنماذجاإلحصتستخدمالتجزئة. لمحفظة احتمالية

بتقدير جمعها، وتقوم تم التي فيالسداد التعثر لتجاوزالفتراتالزمنحدوث نتيجة المتوقعة التغيرات إلى باإلضافة التعرضات لهذه التحليلية
هذا . يتضمن المقررة التغيراتفيعلى بين العألقة وتحديث تحديد فيالسداد التعثر معدألت لرئيسيةلألقتصاداالعواملفيوالتغيرات مستوى
على ، وذلك الكلي المناطقالجغرافية مختلف التعرضات، تشملالتعرضاتالالتيتشهد لمعظم . بالنسبة بالبنك والنمولمؤشراتاخاصة

والبطالة الفعلية الفائدة ومعدألت اإلجمالي المحلي الناتج الكلي: نمو لألقتصاد وأسعارالنفطوالمحلياألئتمانيالرئيسية إيراداتالحكومة اإلجمالي
المحلي الناتج من كنسبة وذلك المركزية المحلياإلجمالي.ونفقات الناتج من كنسبة المركزية الحكومة إضافة

تستخدمالمستقبليةمعلوماتالنظرة
اإلحصائيةإلضافة النماذج معدألتالتعثرعلىةالكليالعواملاألقتصاديةالمجموعة عدموجودأيفيالسداد حالة التاريخية. في الكليمن

األقتصاد نتائجاحتماليةةمعايير كانت إذا أو إحصائية أهمية ذات تكون والتي السابقة بشكلكبيرالمتوقعةمخاالسدادفيالتعثرحدوث لفة النوعية
الطريقة اإلدارة ، تطبق األقتصادية للظروف الحالية بعدتحليلالمحفظةفيالسدادالتعثرحدوثحتماليةألللتوقعات ً الداة  ، وذلك التشخيصوفقا مستويات

زيادة

إلى المستقبلية النظرة معلومات إضافة تؤدي اجتهادات العواملاألقتصاديةالكلية في التغيرات تأثير مدى حول القرارات اتخاذ المرحل تعرضات
على المطبقة المتوقعة األئتمانية الخسائر على 1 بأنهامنتجة )المرحلة2 تعتبر 3 التعرضاتضمنفئة هي المستقبلية األقتصادية

لالوضاع توقعات ذلكأي في بما واألفتراضات للمنهجيات دورية مراجعة عمل السداد(. يتم في التعثر السداد في

التعثر حالة في الخسارة السداد في
التعثر حالة في هالخسارة فيحالةوجودي المحتملة الخسائر السدادحجم المجموعةالتعثرفي ال. وتقدر فيفيحالةالخسارة السدادتعثر ً إلى

االخرىاستنادا مقابلاالطراف المطالبات استرداد لمعدألت التاريخية خبراتها المتعثرةواقع إلىالب ، استناداً فيالسداد ياناتالتاريخية كأًل منالعو
.باستخدام والخارجية الداخلية ا: التحسنمعدالتامل من

انهانسبة على تعرف لحسابات السداد ضمنالتعثرفي تقع التي التعثر تجاوز تمكنتمن السدولكنها في  : معدالتاالسترداد .منتجةكحساباتلتصنفاد
نسبة

بأنها بالقيمالةقيمتعرف بهالمحتفظاالساسيالسوقيةللضمانةتصفيةمقارنة فيوقتحدوثالتعثر ف باحتسابيالسداد، كما تقوم األسترداد
معدألت المتوقعةمن التعرضاتغير كجزءمن وذلك الفردية للموجودات العامة الخصم .المضمونةالمطالبات أل: معدالت

منها غيرالمستفاد الفرص قيمة بأنها تعرف سترداد للقيمة فيالسدادمعدلة التعثر وقت في تتحقق لم التي القيمة الزمنية
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المحاسبية2  )تتمة(السياسات

الهامة2.3 المحاسبية  )تتمة( السياسات

المحاسبية2.3.2 السياسات إلهم  )تتمة(ملخص

ً من اعتبارا مطبقة االضمحالل )سياسة  )تتمة( (12017( تقييم

االتعرضقيمة فيالسدادعندحدوث لتعثر
السداد في التعثر حالة في المتوقعة التعرضات السداد في للتعثر التعرض قيمة المجموعةو. تمثل فيتعرقيمةتستمد التعثر ضات

الحاليالسداد اآلخروامنالتعرض ذلكللطرف في بما العقد بموجب بها المسموح الحالية للمبالغ إن . طفاءاإللتغيراتالمحتملة
المدرجة قيمته إجمالي هو مالي لموجود السداد في للتعثر التعرض المالية. قيمة والضمانات التمويلية يتم  ،بالنسبةألرتباطات فإنه

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

في الجوهرية االئتمانيةالزيادة المخاطر
تحديد مخاطرعند كانت إذا العقودالتعثرما على جوهريالماليةفيالسداد بشكل زادت المبدئي، قد موعةتأخذالمجمنذاإلثبات

األعتبار مبررلهماالمعلوماتفي أل جهد أو تكلفة بدون المتاحة والداعمة ذلكالمعقولة كألً . يتضمن تحليلوالالمعلوماتمنعلى
والنوعي التاريخيةللمجموعةوذلك ، الكمي الخبرات وقع يللخبراءالمتخصصين، ألئتمانوالتقييمامن فيذلك المستقبليةالنظرةعلوماتمبما

تختلف

إذاكانت ما تحديد وتتضمنعلىقديةمخاطراألئتمانالمعايير األستثمارية المحفظة بحسب جوهري بشكل التغييراتازادت
لكميةفي فيالسداد التعثر حدوث السدادومخاطرالتصنيفوالعواملالنوعية، احتمالية في التأخير أيام عدد ذلك في المالية .بما

عألقةالمعادتفاوضهاالموجودات
أل أخرى وعوامل المتغيرة السوق ظروف ذلك في بما االسباب من لعدد تمويل على للحصول التعاقدية الشروط تعديل يجوز للعميل

أوالمحتمل الحالي األئتمان بتدهور لها تعديلشروط يتم عنالتعديلالموجوداتعندما ينتج وأل كانتالمخاطتحديدفإن ، اداستبعالمالية
إذا ما األئتمانية للموجوداتر زادتبشكلجوهري قد بعمل السداديكون التعثرفي حدوث احتمالية علمقارنة المتبقيىمدى ً العمر

بناء التقاريرالمالية إعداد بتاريخ تقدير المعدلةمع الشروط على السداد التعثرفي حدوث عاحتمالية لىمدىالعمر المتبقي ً بنا
والشروطالتعاقديةاالصلية. ء المبدئي اإلثبات عند البيانات على يواجهون الذين

للعمألء التمويل تفاوض بإعادة المجموعة تقوم المالية التحصيلالصعوبات لزيادةفرص منوالتقليل السدادمخاطرالتعثر في
يترتبعلىذلك . وقد على الدفعواألتفاق ترتيبات تمويلتمديد بيدة. بشروطجد اإلدارةبصورةمستمرة تقوم مراجعة أنتحدث

الممكن من المستقبلية المدفوعات وبأن استيفائها تم المعايير جميع بأن للتأكد تفاوضها المعاد التسهيألت س الحسابات

يتمتصنيف منتجة التيكانت ولكن إعادةالهيكلة قبل نتيجة إعادةهيكلتها لصعوبةتمت المتعثرةأو. 2لضمنامالية
الحسابات التي تصنيفهاتلك بعدذلك يتم ، فأنه الهيكلة إعادة متعثرة، قبل كحسابات لتصنف المعايير من أي تستوفي المرحلة 3 . 

الخلفيالتحو

رقمل المالي
المحاسبة 30 هوالنموذجالمرحلي طبيعةمتناظرةحيث يذو قياسالخسائراألئتمانيةمنلحوأنالتعرضقد العمر )المرحلة

مدى على المتوقعةعلىمدى23 األئتمانية الخسائر قياس 12( إلى جوهريةفإذلك(. ومع1ً )المرحلة
هناكزيادة تعد لم ما فورية ليست المراحل عبر الحركة ن مؤشراتالمخاطراألئتمانية. ملحوظة أفي زيادةلنوبمجرد

تعدهناك م أن األئتمان، يجب مخاطر مؤشرات في ملحوظة جوهرية المرحلة الحركةإلى 1معايرة أوفوريةوأل2المرحلة
تلقائية تكون أن يمكن فترة المعاييرمثل بعض األعتيار في االخذ المألحظةيتم للعمألءيةاألئتمانمخاطراليفالجوهريةالزيادةومؤشرات

وتاريخالدفع إلى المحولينمن 2 عاملتحو .1المرحلة

األئتمان التعرضقيمةقديرتوياخذل
للتعثرفيالسداد في التقييم ، بمافيذلكأاألعتبار تاريخ بعد التعرض في متوقعه غير تغيرات ي علي المتوقعة المسحوبات

خألالتسهيألت من لتطبيقالملتزمبها لاألئتمان. عاملتحو عندالتعرضقيمةيتمتقدير السدادلتعثرحدوثا التعرضفي
اباستخدام خأللتطبيق المعدلةمن القائمة ً ات مضروبا األئتمان عاملتحويل من المسحوب الجزءغير في يتم :التسهيألت القائم
التعرض

االصلياحتساب المبلغ علىإنه االرباح إلى المتوقعةمحسومباإلضافة المدفوعات جزءلا. يشيرإلىمنه يحداألئتمانالإلىالمسحوبغير
دامالسلوكيخأعلىمنمتوسطاستالتسهيألتعلىلاألئتمانعاملتحوسيكونتطبيق . المستخدمغير الخمسالماضيةأو

السنوات مدى على .مصروفات المال رأس
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 )تتمة( المحاسبيةالهامةالسياسات2.3

المحاسبية2.3.2 السياسات إلهم  )تتمة(ملخص

ً من اعتبارا مطبقة االضمحالل )سياسة  )تتمة( (12017( تقييم

شطب
ال سندات شطب واقعيتمويليتم احتمال هناك يكون أل ( عندما كليا أو جزئيا عندماألستردادل)إما عام بشكل الحال هو تحدد. وهذا

المقترضبالمجموعة موجوداتأن أية يمتلك أنأل يمكن التي دخل المبالغالخاضعالنقديةالتدفقاتالتحققأومصادر لسداد ةكافية
المالية الموجودات تخضع أن ذلك، يجب شطبهالإلجراءاتللشطب. ومع يتم األلتزامبإجراءاالتنفيذيةالتي المجموعةتمنأجل

المبالغ المستحقة. ألسترداد

المالي للمركز الموحدة القائمة في المتوقعة االئتمانية للخسائر مخصص عرض
الخسار مخصصات المتوقعةةيتمعرض األئتمانية الماليالموحدةللقائمةالفيللخسائر التالي:مركز النحو على

المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات قياس إجمالييتم من للموجودات؛القيمةكخصم
المدرجة عامة،  ارتباطاتالتمويل : بصفة ؛ كمخصصوعقودالضماناتالمالية
العقودالماليةالحيثماتتضمنو العنصر متوقعةالةياألئتمانخسائربتحديدالالمجموعةتقوم ، بمسحوالغيرالمسحوبأوعلىكألً من

فياتارتباطعلى المدرج غير عنالميزانيةوالتمويل / العنصر منفصل العنصرالمسحوبذلكبشكل عرضبتقومالمجموعة : ذلك
األئتمانيةمخصص المسحوبة. للخسائر المبلغحيثللعناصر عرض منيتم المدرجةكخصم .  يتمعنصرالمسحوللإجماليالقيمة ب

الخسار  .المطلوباتاالخرىكمخصصفيمسحوبةغيرالللعناصراألئتمانيةةعرضمخصص

الماليةج الموجودات تحصيل قابلية وعدم حتىاضمحالل  (312016)مطبقة

تقرير كل تاريخ في تقييم عمل يثبتمالييتم موضوعي دليل هناك كان إذا ما مثلوجودلتحديد وجد . إذا محدد مالي موجود اضمحألل
يتم ، فإنه القائمةأاحتسابهذاالدليل ضمن اضمحألل خسارة للدخل.يه الموحدة

األ يلي: ضمحألليتمتحديد كما
بناء  (1 األضمحألل تحديد ، يتم المطفأة بالتكلفة المدرجة سعللموجودات أساس على المتوقعة النقدية للتدفقات الحالية القيمة رعلى

االصلي الفعلي الربح
بين  (2 الفرق هو األضمحألل ، فإن العادلة بالقيمة العادلة؛ وللموجوداتالمدرجة والقيمة التكلفة
بناء  (3 يحسب األضمحألل ، فإن بالتكلفة المدرجة العائدللموجودات معدل أساس على المقدرة النقدية للتدفقات الحالية القيمة على

مماثل مالي لموجود السوق في الحالي

ل الملكيةاتستثمارأللقيمةالعادلةبالنسبة خسائراألضأسهمحقوق التغيراتالفإناسترجاع في كزيادة تسجيلها فيممحألليتم تراكمة
 . الملكيةحقوقمنخأللالقيمةالعادلة

الشركةحكوميةوصكوك ( صكوكد
الشركة وصكوك عنهيالصكوكالحكومية ماليةعبارة مسعرةأوراق   .طفأةبالتكلفةالممدرجةاتاستثمارمصنفةكمسعرةوغير

القبضهـ مستحقة  ( مرابحات
عقد بموجبهوالمرابحةهي االطرافيقومالذي اآل( ببيع "البائع")أحد الطرف ً إليهمض( بالتكلفة "المشتري") خرالموجودإلى افا

المؤجل الدفع أساس على الموجودالربح بشراء البائع قيام المشتريب، بعد وعد أساس الموجودعلى سعلىأساشراءنفس
البيعيشتملالمرابحة الموجودوعلىسعر عليه. تكلفة متفق مبلغيسددهامشربح مضافاً إليها قبللربح( اسعرالبيع )التكلفة من

البائع عليهبالتقسيطالمشتريإلى المتفق التمويل فترة مدى المرابحة  .على عقد إللمجموعةيجوزبموجب أوماالتصرف كبائع
الحالة. ،مشتري حسب

البائعالمقدمللالوعدالمجموعةعتبرت لصالح المرابحة معاملة في المشتري قبل من ملزماً.شراء

القبضتدرج المؤجلةوبالتكلفةالمرابحاتالمستحقة االرباح والمبالغت،إنوجدالخسائراألئتمانية، مخصص / أو  ، محسوماً منها
المسددة
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الهامة ) 2.3 المحاسبية تتمة(السياسات

المحاسبية2.3.2 السياسات إلهم  )تتمة(ملخص

 ( المضاربةو
طرفين بين عقد أحدهمااالموالو ،المضاربةهي يقدم بموجبه بتوفير ) الذي يقوم المال(، حيث معينمنالمالرب مبلغ ( إأسمال )ر

لىالطرفاالخرالمضاربة ثميقوم )المض المضاربباستثماررأسارب(. ومن المضاربةفي مال نشاطمعينمؤسسة أو ومعرفته
مستخدماً خبرته االرباحالناتجة من محددة حصة عليهامسبقاً النظير إدارةنشاطالمضاأليشارك  .متفق في المال انتهاكربة. رب

أو إهماله حال في الخسارة المضارب بنودعقدالمضاربةسيتحمل أو شروط من المالالخسارة.  ؛أي رب سيتحمل وإأل عقد
بموجب إماكمضاربللمجموعةالمضاربةيجوز التصرف الحالة. ربالمال،أو حسب

األضمحألل / الخسائر مخصص حسم بعد المضاربة لموجودات العادلة بالقيمة المضاربة رأسو، تإنوجد ،المتوقعةاألئتمانيةيتمإثبات
سدادمبالغ المضاربة. إذا مال الدفترية، ف والقيمة العادلة القيمة بين فرق إلى المضاربة موجودات تقييم تمإثباتنهيإأدى للذلك

أوخسارة كربح ز  .مجموعةالفرق

منتهيةبالتمليك هي ( إجارة
بالتمليك المنتهية اإلجارة موجودللعميل )"مؤجرال") المجموعةابموجبهتقوماتفاقيةعبارةعن / أو ( بعدشراء"المستأجر"( بتأجير

مقابلبعضاقتناء بالتأجير والوعد العميل طلب نفسه، حسب العميل من أو ثالث طرف بائع ً من ، سواء المحدد الموجود تأجير
لمدة اإليجار مدفوعات أومتغير.أو ثابت إيجار أساس على الدفع محددة، مستحقة تأجير فترات اتفاقيةتحدد

ومدةاإليجار، وكذلكوجودالماإلجارةالم ؤجر ومسؤولياتكألاال اإليجار دفعات وتوقيت اإليجار لحساب ( لللطرفيناسس
العميل )المستأجر اإليجار. يقدم مدة دفعاتامجموعةخألل ودفع اإليجار عقد مدة بتجديد )المؤجر( تعهد المتعلقةبذ إليجار زمنيلك

جدول حسب خأللمدة المطبقة والصيغة عليه .متفق تاإليجار

التأجير، والمجموعةحتفظ مدة نهاية اإليجار. في مدة خألل الموجود )المؤجر( بملكية الوفاءبكافةبع منقبلاتلتزاماألد ( بموجبالعميل
)المستأجر للعميل )المستأجر( بقيمةمجموعةقومالتاإلجارة،  اتفاقية المؤجر الموجود )المؤجر( ببيع ءً علىتعهدبنااسمية البا

منقبل أوطائرات. مجموعةلبيع تجارية أوعقارات سكنية عقارات المؤجرة الموجودات تكون حساب  )المؤجر(. وعادةً ما

لهاعمرىعلاألستهألكيتم ليس االراضي )التي عدا فيما بالتمليك المنتهية اإلجارة موجودات لجميع الثابت القسط أساس يتم
(، بمعدألت احتسابمحدد العمراألقتصاديللموجود،هالشطب أو التأجير عقد فترة مدى على موجود لكل التكلفة ماأقل.أيه  ( مشاركاتح

تستخدم
تمويلمشروع. عقود أو مشترك رأسمال لتقديم فيرأسالمجموعةساهمتالمشاركة والعميل ذةً ويتمعاد ،مالالمشاركة

شركة ً غيرأنوتأسيس مسبقا عليها متفق الربح من ً لنسبة وفقا االرباح تقاسم بالمشاركة. يتم للقيام شراكة أو خاص غرض . وقد
المال رأس في شريك كل مساهمة بناًء على الشركاء يتحملها الخسارة المشاركإمابصورةيكونرأس أوعينية،  مال نقدية و

إبرامالمشاركة.  قيمتهاحتسابيتم وقت في أي

حسم بعد المطفأة بالتكلفة المشاركة ( ط .األئتمانيةخسائرمخصصللتدرج

قيدالتحويل ومطلوبات موجودات التحويل

قيد موجودات والسلف

القروض لل
ومخصص المشطوبة المبالغ حسم بعد المطفأة بالتكلفة والسلف القروض تدرج األئتمانية، إنوجدت.خسائر محتقظاستثمار

غيرالمتاجرةات لغرض بها األيتصنتم
غيرالمتاجرةستثمارف لغرض بها المحتفظ العادلةمنخأللات بالقيمة مدرجة كاستثمارات يتمتقييموحقوقالملكية على

العادلة عليهافيالمعاييرساأسالقيمة العادلةألحقاً )ب(2.3.2إيضاحالمنصوص القيم في تغيرات أية إثبات األلعملية . يتم
الشامل )إيضاح الدخل مجموع في التحويل .(28

قيد مطلوبات المطفأة
بالتكلفة التحويل قيد المطلوبات تدرج



السألم .م.ب.-مصرف ش البحرين
الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

312017

17

المحاسبية2  )تتمة(السياسات

الهامة ) 2.3 المحاسبية تتمة(السياسات
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بهالغرضي محتفظ المتاجرة ( استثمارات غير
المتاجرةاتستثمارفاأليتصنتم غير لغرض بها منخأللبكمدرجةالمحتفظ العادلة قيمةمدرجةبالأوالملكيةحقوقالقيمة

خسارةاألستثماراتامنخأللالعادلة أو الخسائر أو  . الرباح

األ تكاليفستثمارتثبتجميع متضمنة المدفوع للمقابل العادلة القيمة تعد ً بالتكلفـة، والتي . ستثمارلمصاحبةلألااألقتناءاتمبدئيا
المتعلقةبايتم األقتناء المصنفةألستثماراحتسابتكلفة أوالخسائربالقيمةالعادلةكمدرجةات االرباح الموحدةفمنخألل القائمة ي

للدخل

المبد ألحقاً تحديدستثمارئيلهذهاألبعداإلثبات كالتالي:المسجلةقيمالات، يتم

مدرجة منخأللباستثمارات العادلة الملكيةحقوقالقيمة
المبدئي اإلثبات المصنفةكاقياسعادةً إعادةيتمبعد الملكية حقوق أسهم خألل  ،بالقيمةالعادلةمدرجةستثماراتاستثمارات من

العادلة بالقيمة الملكية بموثوقية، حقوق العادلة قيمها تحديد يمكن أل كان بعدحسفإألإذا بالتكلفة قياسها يتم الحالة هذه مفي
وجد. األضمحألل فييتمت، إن العادلة القيمة تغيرات األستثمارالملكيةحقوقسجيل يصبح عندما األستثمار، أو يستبعد حتى

مسبقاً "كمضمحألُ. عن المسجلة المتراكمة الخسارة أو المكسب فإن األضمحألل أو األستبعاد العادلة "د القيمة نخأللمتغيراتفي
للدخل. الملكيةحقوق الموحدة القائمة في تضمينها يتم ، يتم

استرجاعخسائراضمحأللأل العادلةمنخأللبمدرجةالاألستثمارات القيمة حقوقالملكية ودخللالموحدةلالقائمةمنخألل
الزيادةفي إثبات يتم العادلةبعدقيمتها مباشرةً في األضمحألل العادلة .الملكيةحقوقحسم

بالقيمة مدرجة االرباحأو خألل اخسارةاألستثماراتمن
تقييمهذهاألألستثمارتصنف تم المبدئي، إذا اإلثبات عند الفئة هذه ضمن العادلةوفقاً لساتعلىستثمارات القيمة المجموعةمخاطرياسةإدارةأساس

بمافيهااستثمارجميععلى . تتضمنهذهاواستراتيجيةاستثماراته الخاصة الملكية حقوق أسهم الزميلةاتثماراستات
والشركات المشتركة المشاريع طبيعةاستراتيجية ذات ليست هي األ . التي

اتالمدرجةبالقيمةستثمارتسجل االرباحأوالخسائرالعادلة خألل العادلة. تسجلمن بالقيمة المالي للمركز الموحدة القائمة في العادلة
القيمة في التغيرات بيعتلك من المكسب إثبات للدخل. يتم الموحدة القائمة لألستثمارات" في العادلة القيمة "كتغيرات والصكوك

األستثمارات بيع من .األستثمارات "كمكسب الموحدةللدخل القائمة في تلكاألستثمارات من المحقق الدخل إثبات يتم للدخل
الموحدة القائمة األستثمارات" في من ك "كدخل

شركاتزميلة في استثمارات ( استثمارات
احتساب اقتنائهاالغراضاستراتيجيةالفيالمجموعةيتم تم ، والتي الزميلة شركات بموجبطريقة الخسائرلملكيةاحقوق

أو االرباح خألل من العادلة بالقيمة كمدرجة الزميلة الشركات في االخرى الملكية حقوق أسهم استثمارات للمحاسبة. تحتسب رقم
المالي المحاسبة معيار بموجب اإلعفاء نطاق من األستفادة طريق شركاتزميلة. 24 في باستثمارات الشركة ، المتعلق هيمؤسسة

الزميلة نفود تمارسالمجموعة ًا التي أومشروعمشترك.  اً مؤثر تابعة شركة ليست وهي كشرعليها لدىالكةتعتبرالمؤسسة
كان إذا مجموعةزميلة المؤسسةأولدى  %20من في ملكية . المجموعةحصة أيطريقةأخرى خألل من مؤثر نفوذ طريقة حقوقبموجب

فيالشركةالزميلةفيستثماراأليدرج ، الملكية المالي للمركز ً إبالتكلفالقائمةالموحدة ليهاتغيراتةمضافا بعداألقتناء ما
حصة مجموعةالفي اتمنصافيموجوداتالشرك األ التيتجاوزتتكلفة الخسائر إثبات . يتم سالزميلة في عندمااتالشركتثمار التالزميلة

فيالقينيابةً عنالشركالتزاماتمجموعةتكبد المتعلقةبالشركةالزميلة الشهرة تضمين ةالزميلة. يتم مة لأل تخضعستثمارالمدرجة
القائمةالموحدةللدخلحصةالطفاءلإلوأل مجموعة. تعكس الشرك اتفينتائجعمليات الزميل الشركةالزميلةة. أينما حقوق

مباشرًة في أثبتت قد تغيرات وجدت تقوم مجموعةال فصحتفيهذهالتغيراتوابإثباتحصته إذا االمرفيعنها الاستلزم
قائمة الشرك .الملكيةحقوقالموحدةللتغيراتفي إعدادتقارير

تواريخ اتإن مجموعةللالزميلة المحاسبيةللشركةمعالمجموعةابقةمتط مطابقةلتوالسياسات قبللكالزميلة .  مجموعةالالمستخدمةمن
المتماثلة المتشابهةفيالظروف واالحداث بالمعامألت يتعلق فيما حقوق طريقة تطبيق

بعد ت، الملكية اضمحأللإضافيةلحصةاستثماراتالمجموعةقوم خسارة ً إثبات ضروريا كان ماإذا بتحديد المجموعة .  الشركاتفي تقالزميلة
يثبتماليكلتقريرإعدادبتاريخالمجموعةوم هناكدليلموضوعي كان إذا ما بتحديد الشرك في األستثمارات

اتاضمحألل الحالة تالزميلة. ففيهذه المجموعةقوم يعدالفرقبينالقيمة الذي األضمحألل قيمة باحتساب للدخل الموحدة القائمة
في المبلغ وإثبات المدرجة وقيمتها الزميلة للشركة لألسترداد القابلة
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شركاتزميلةاستثمار( ك في تتمة() ات
منالخسائروالمكاسباستبعاديتم الالزميلةاتهاوشركالمجموعةبينمعامألتالناتجة حصة الزميلة.  اتفيالشركمجموعةإلىحد

المكاسب تضمين األستثمارمنالخسائر  / يتم من الناتجة االجنبية العمألت فاتأعألهفيالشركالمذكورتحويل القائمةيالزميلة
في  .الملكيةحقوقالموحدةللتغيرات

عقاريةل  ( استثمارات
لغرض بها المحتفظ العقارات لكليهماكيتمتصنيف أو قيمتها في الزيادة من لألستفادة أو عقارية.اإليجار إثباتياستثمارات تم

ويتمستثماراأل ً بالتكلفة مبدئيا مابناءً قياسهألحقاً العقاري النية استثمارباألاألحتفاظإذاكانعلى أوألستخدامالعقاريلغرض
القيمةالعادلةالبيع نموذج بتطبيق المجموعة غيرستثمارألقامت مكاسب أية إثبات يتم العادلة القيمة نموذج . بموجب العقارية اتها

حقوق ً في خسائرغيرالملكيةمحققةمباشرة أي تعديل في  . يتم . عندماتتالملكيةحقوقمحققة المتوفر الدائن الرصيد حد جاوزإلى
حقوق في المتوفر الرصيد المحققة الموحدةللدخلهاإثباتيتمنهإف، الملكيةالخسائرغير القائمة خس. في وجود حالة غيرفي ائر

السابقة، ياتعقاريةاستثمارمتعلقةبمحققة المالية الفترة في للدخل الموحدة القائمة في إثباتها المحققةمالإثباتيتمتم غير كاسب
للخسافترةالماليةلل دائن رصيد عمل حد إلى للدخل الموحدة القائمة في للدخل.الحالية الموحدة القائمة في السابقة إدارجيئر تم

العقاريةبأدنىاأل البيعستثمارات ً تكاليف ناقصا المتوقعة العادلة وقيمتها المدرجة قيمتها المدر .من العقارية بالقيمةاألستثمارات جة
العادلة بالقيمة قياسها يستمر أن يجب العادلة

التطوير( م قيد عقارات
تحقيقها المتوقع القيمة صافي أو بالتكلفة قياسها ويتم التطوير قيد كعقارات التطوير ً لغرض تحديدا المقتناة العقارات تصنيف يتم

أقل إيهما

ومعداتممتلكات( ن
حسمالممتلكاتتدرج بعد حساباضمحأللالمتراكموأياألستهألكوالمعداتبالتكلفة . يتم القسطلىاألستهألكعفيالقيمة أساس

بناء لجميعالثابت المتوقعة اإلنتاجية الرأسماليةالممتلكاتعلىاالعمار ملكًا حرًا واالعمال المملوكة االراضي عدا والمعدات، فيما
التنفيذ قيد

لغرضالبيعس المقتناة التابعة  ( الشركات
المق التابعة الشركة ألحقًا خأللاثنيتمتصنيف بيعها محتىتناةلغرض بيعها يكون " عندما البيع لغرض بها ً "كمحتفظ شهرا مألً عشر

لغرض بها محتفظ المالي"كموجودات للمركز الموحدة القائمة في منفصل كبند التابعة الشركة ومطلوبات موجودات إظهار ً. يتم جدا
البيع لغرض بها محتفظ بموجودات متعلقة "مطلوبات قياسالمعلىالتواليالبيع" و كموج. يتم تصنيفها تم التي وداتوجودات

البيع لغرض البيعبأدنىمحتفظبها ً تكاليف ناقصا العادلة وقيمتها المدرجة قيمتها خسارةمن تخفاضمحألل. أي القيمةناتجة ض
يتم . أل البيع.  استهألكالمدرجةللموجودات لغرض بها كمحتفظ تصنيفها تم التي الموجودات

اإلعمالوالشهرةع   ( دمج
للمقابلالمحولللمحاسبة.  األقتناءطريقةباستخدامدمجاالعمالاحتسابيتم كإجمالي األقتناء تكلفة قياس بالقيمةالمويتم قاسة

االعمال،  األستحواذالعادلةبتاريخ دمج عمليات من عملية . لكل المشتراة الملكية في مسيطرة غير حقوق يسقتوالقيمةالي
المحددةحقوقالملكيةالمجموعة الموجودات صافي في حصتهم بتناسب أو العادلة بالقيمة إما المشتراة الملكية في المسيطرة غير

المشتراة للملكية

مراحل، فإ على االعمال دمج عمليات تقومبإذاتحققت المجموعة بتاريخن العادلة القيمة للمشتريالمحتفإعادةقياس ظاألستحواذ
بتاريخبه هو كما العادلة بالقيمة المشتراة الملكية في حقوق أسهم الخساألستحواذمسبقاً كحصة أو المكسب من الناتج ارة، وإثبات

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

اآللي الحاسب سنوات35معدات
اآللي الحاسب سنوات35برامج
مكتبية ومعدات سنوات35أثاث

سنوات45مركبات
المؤجرة العقارات على التأجيرتحسينات عقد فترة مدى على
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المحاسبية2.3.2 السياسات إلهم  )تتمة(ملخص

والشهرةع اإلعمال  )تتمة(( دمج
المجموعة وفقاً إاالعمال، فباستحواذعندماتقوم المناسب والتعيين للتصنيف المفترضة والمطلوبات المالية الموجودات تقيم نها

بتاريخ هو كما الصلة ذات والشروط األقتصادية والظروف  . األستحواذللشروطالتعاقدية

دمج عمليات تحققت التيإذا فيهااالعمال المشتراةالبنكيتبادل لتحديدتاريخبمةالعادلةالقيستخدامايتمفإنه ، حصةالملكيةفقطوالملكية
المشتراة الملكية حصة .استحواذ قيمةالشهرة ضمن

تقع أل التي المقتناة األستثمارات تسجيل يتم عقارية، حسبمقتضىتعريف أواستثمارات تمويلية كموجودات االعمال دمج المحددة
والمطلوبات الموجودات بين األستحواذ تكلفة بتخصيص المجموعة األستثمارات، تقوم هذه مثل اقتناء يتم . عندما الحال الموجودا

تلك تكلفة األستحواذ. إن بتاريخ النسبية العادلة قيمها ً على بناء فردي المقابلالمدفوعوبشكل مجموع إجمالي هي ت مثبتةأي
مسيطرة غير حقوق إذاكانت ً ويحقلهمحقوقالملكيةلدى حاليا ملكية حصة المسيطرة غير ، الموجوداتافيمنصتناسبيةحصة

عندالتصفية تقومبإثبات المجموعة حصتهمفيمسيطرةالغيرحقوقالملكيةفإن مع في .موجوداتصافيالبالتناسب

الزيادة تعد ، التي بالتكلفة الشهرة ً قياس مبدئيا يتم وأيحصة مسيطرة غير حقوق الي المثبت والمبلغ المحول المقابل إجمالي ً فوق
مسبقا بها محتفظ ملكية لموجوداتالمحددةاصافي القيمةالعادلة. المفترضةوالمطلوباتالمقتناة كانت إذا علصافيالموجودات

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

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

المبدئي اإلثبات بعدحسمأبعد بالتكلفة الشهرة قياس م علىاالمتراكمة. خسائراضمحأللي لألضمحألل الشهرة فحص . سنويقليتم
الموحدةللدخل القائمة مباشرًة من ناتج اضمحألل أي إثبات ًا. يتم الشهرةلكل تخصيص يتم وحدةمن للنقدالالمجموعةوحدات

أومطلوباتأخرىمنتجة موجودات كانت إذا ما النظر الدمج، بغض أعمال من تستفيد أن المتوقع من تخصيصهاتراةللملكيةالمشالتي
تم .فيتلك قيمتهاالوحدات

للنقد المنتجة الوحدة أو للموجود المدرجة القيمة تتجاوز عندما األضمحألل ، والتيتعداالالقابلةلألسترداديثبت منقيمتهاعلى المستخدمةالعادلة
البيعوقيمتها ً تكلفة لل . ناقصا

المنتجة للوحدة لألسترداد القابل المبلغ تقييم طريق عن الشهرة اضمحألل تحديد يتم تجةللنقد( منالوحداتمنالنقد )أومجموعة مجموعة
للنقد )أو المنتجة للوحدة لألسترداد القابلة القيمة كانت الشهرة. إذا بها تتعلق منتجةللنقد( أدنىالوحداتمنالالتي للوحدةقيمهامن

إثباتخسارةإف ،المدرجة يتم الموحدةللدخل. األنه القائمة مباشرًة في ضمحألل لغر

لكلوحدة األقتناء تاريخ االعمال، من دمج في المقتناة الشهرة تخصيص األضمحألل، يتم فحص الوحداتالمنتجةللض من للمجموعةنقد
الدمج، بغضالنظر أعمال من تستفيد أن المتوقع من ، والتي للنقد المنتجة الوحدات من مجموعة أو إذاكانتعن ما للمجموعة

أخرى أومطلوبات موجودات منالوحداتلتلكتمتخصيصها أومجموعة وحدة الوحدات. كل من أومجموعة الوحدات لها
الشهرة تخصيص تم التي ؛ و

الداخلية اإلدارة الغراض الشهرة مراقبة يتم والتي المجموعة ضمن االدنى الحد تمثل من
أكبر ليست التقاريرالرئيسية قطاعات سواء االساسي القطاع الجغرافيةللمجموعة. أوللمجموعة التقارير قطاعات شكل ف

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

المبالغ لمقاصة للتنفيذ قابل قانوني أو المبلغأوإوتنويالمجموعة صافي أساس على التسوية الموجودوسدادتحتنويما قيق .الم
الوقتذاته في طلوب  ( مخصصاتص

على
كان إذا المخصصات إثبات تكلفةتسويةاألالتزامأيالمجموعةيتم وأن سابق حدث عن ( ناتج متوقع أو بواقعيةلتزامحالي )قانوني

قياسها ويمكن محتملة
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 )تتمة( حاسبيةالسياساتالم2

 )تتمة( الهامةالسياساتالمحاسبية2.3

المحاسبية2.3.2 السياسات إلهم  )تتمة(ملخص

للموظفينق الخدمة نهاية  ( مكافآت
لموظفيهمجموعةقدمالت الخدمة بناءً االامكافآتنهاية المكافآت هذه جانب، وتُستحق وعدد الخدمة إنهاء عند الموظفين رواتب

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

المجموعةقومتالبحرينيين،  امايخصموظفيهفيأماالتكاليف نظامفيبدفعاشتراكات كالتيتحسبهيئةالتأميناألجتماعي رواتب من
تمجموعةالالتزاماتالموظفين. إننسبة والتي النظام هذا في بها المساهم المبالغ نطاق استحقاقهاكونمحصورةفي عند صرفها

األيرادر .يتم

القبض ( إثبات مستحقة
مرابحات على الدخل إثبات يتم العقد، فإنه بداية ومعلوماً عند ً للتحديد قابأل الثابتعندمايكونالدخل أساسالقسط ا علىالفترة . يعلق

لمتبقية عندما ً  استردادبأنمجموعةعتقدالتإثباتالدخلالمستحق أوعادة تحصيلها في مشكوك هذهالمبالغ المرابح أقساط عندماتكون
ات أسبق. 90عنالسداد ً، أيهما

اليوما
صكوك من الزاليتمإثباتالدخل التناسب أساس ً صكوكعلى منيبناء االساسيعلىمعدلالعائد المعنيالصكوكلذلكالنوعمن

ً  استردادبأنالمجموعةعتقدتإثباتالدخلعندما. يعلق أوعادة تحصليها في مشكوك هذهالمبالغ السداد عن   90تكونمتأخرة
يوما أسبق

أيهما
مضاربات الحق وجود عند المضاربة معامألت من ألستألميتمإثباتالدخل عن اإلعألن المضاربهاأويتم قبل أسبق.، هذهمن فيأيهما

حصةةحال المضاربة، تثبت الذييهذهمنالمجموعةالخسائرفي الحد حصةرأسالخسائرالى من الخسائر خصم لماتمفيه
المضارب

اإلسهم أرباح
إثبات االسهميتم مدفوعاتالمجموعةكونلدىعندمايدخلأرباح استألم  . هاالحقفي

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

الم عندمابالتمليك الفعلي الدخل عادةً  استردادبأنالمجموعةعتقدتتعثرة. يعلق أو تحصيلها في مشكوك المبالغ تكونعهذه ندما
السداد عن متأخرة أسبق. 90اإليجار يومًا، أيهما

مشاركات
إثبات الحقيتم وجود عند التوزيعاتألستألمدخلالمشاركة أو حصةة،المشاركفيالخسائرةفيحال .المدفوعات

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

من والعموالت الرسوم
المجموعةكتسبتدخل من والعموألت متنوعنطاقدخلالرسوم تقدمه اإلىعمألئهامنالخدماتالتي إلى الرسوم دخل تقسيم

:الفئات. ويمكن التالية

الرئيسية التمويلية المعامألت من المكتسبة الرسوم : تتضمن التمويلية المعامألت ً والعلىادخلالرسوممن مقدما لرسومالمدفوعة
رسوم المستحقةمبكرا تحقيقها الويتمإثباتهاعند ذي. إلىالحد للعائد، ف معززة فتإتعتبرفيهالرسوم التمويلينهاتثبتعلى .رةالعقود

ة األستشارية والخدمات الشركات تمويل من الناتجة الرسوم إثبات الخدمات: يتم معامألت من وتللشركاتدخلالرسوم
رتيب بالوقت مرتبطة الرسوم تكون عندما الزمني التناسب أساس أوعلى اكتسابها عند الثروات وإدارة الموجودات

بيع اآلخر الخدمات. دخلالرسوم تقديم يتم عندما اآلخر الرسوم دخل إثبات
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المحاسبية2  )تتمة( السياسات

الهامة2.3 المحاسبية  )تتمة( السياسات

المحاسبية2.3.2 السياسات إلهم   )تتمة(ملخص

للموجوداتالماليةش العادلة  ( القيمة
لأل العادلة القيمة بتاريخستثماريتمتحديد السوق في المعلنة العطاءات أسعار إلى بالرجوع المنظمة المالية االسواق في المتداولة ات

المالية التقارير  .إعداد

تقييمستثماربالنسـبةلأل إلى بالرجوع العادلة للقيمة معقولة تقديرات تحديد يتم معلنة، فإنه سوقية أسعار لها ليس إجراؤهياتالتي تم
ً علمثمنونمنقبل بناء أو مستقلون الحالية. خارجيون السوق ذلك، قدوبدألً ىمعامألت أيضاً يستندعن السوقيةاعلىالتقدير لقيمة

مشابه آخر، وهو ٍ كبيرلهالحاليةلعقد حد بناءً إلى النقديةالمستقبلية ، أو التدفقات تقييم قيمالنقدالعلى تحديد منقبل . يتم معادلة مجموعةال
عنطريق النقديةالمستقبلية للتدفقات الحالية القيمة احتساب الحاليةللعقود الربح بمعدألت مخاطرخصائصشروطوذات

لأل .مشابهة

بالنسـبة مدفوعاتثابتة لها التي قابلةللتحديد، فإنهستثمارات العادلةبناءً  أو القيمة تحديد يتم صافيالق على المقدرةللتدفقات يمة المستقب
النقدية منقبل الربحالحاليةباستخداممجموعةاللية أجنبيةت . مشابهةوخصائصمخاطرذاتشروطلالدواتمعدألت

السائدة ( عمالت
الصرف بأسعار االجنبية بالعمألت المعامألت تسجل والمطلوباتالنقديةبتواريخ الموجودات تحويل المعامألت. يعاد إجراء والخسائر

المكاسب إثبات التاريخ. يتم بذلك السائدة الصرف بأسعار المالي للمركز الموحدة القائمة تاريخ في االجنبية بالعمألت للدخل
الموحدة القائمة في التحويل عن النقديةالمقاسةبالتكالناتجة غير االجنبيةيتمتالموجودات بالعمألت التاريخية لفة المعامألتسجيلها

إجراء بتاريخ السائدة الصرف بأسعار أوخسائرتضمينيتم مكاسب النقديةالمصنفة "تحويل غير مدرجةمنكالبنود الملكيةخألل
فيحقوقالشركاتالفياتستثماراأل" وحقوق للتغيرات الموحدة القائمة في تباعأوحتىالملكيةزميلة المعنيةتستبعد

الموجودات للدخل. يتمإثباتفعندها الموحدة القائمة في إثباتها غيرالنقديةاليتم الموجودات تحويل عن الناتجة مكاسب من
العادلة بالقيمة االرباحأوالخسائرالمصنفة "كمدرجة خألل الموحدةللدخل. " مباشرةً من القائمة في  ( ث

العملياتاإلجنبية تحويل تعتبر
أل التي االجنبية التابعة للشركات والمطلوبات الموجودات تحويل يتم الدينارالبحريني الرئيسيةإلى لدينارالبحرينياعملتها بتاريخ

السائدة الصرف متوسطأسعاراإعدادالتقاريرالماليةبأسعار أساس على والمصروفات الدخل بنود تحويل فترةصرفل. ويتم
في السائدة التقاريرالمالية فروقناتجة أي تضمين عنالتحويل. يتم " التيتش االجنبية العمألت تحويل ً في "احتياطي كلجزء اآلخ

الشامل الدخل من التحويلإلى فروق تخصيص فيه تم الذي الحد باستثناء بعادالعمليات . عنداستغيرالمسيطرةحقوقالملكيةر يتاالجنبية
الدخلالشاملاآلمإثبات مسبقًا في والمثبتة بها المرتبطة التحويل الموحدةللدخل. فروق القائمة في خر  ( خ

موجوداتمستردة العادلة
وقيمتها المدرجة قيمتها من بأدنى الموجودات هذه إدراج الديون. ويتم تسوية من مكتسبة موجودات هي المستردة الموجودات البي

ً تكاليف ضمن "الموجوداتاالخرى".ناقصا تسجيلها ويتم ماإذاكانإنع تحديد المجموعة سياسة من المستردةوجوداتالميمكناستخدام
وجهفي أفضل على للعملياتالداخلية مفيدة بأنها تحديدها يتم التي الموجودات تحويل بيعها. يتم ينبغي أو الداخلية عملياتها تحويل

أقل. يتم ، أيهما المضمون االصلي للموجود المدرجة القيمة أو المستردة بقيمتها بها الصلة ذات الموجودات فئات إلى االفضل
الخيار بأن تحديد تم التي الموجودات إلىالموجوداتالمحتفظلها بيعها هو العادلةأو بقيمها البيع لغرض لقيمةالعادلةابها المجموعة

سياسة تماشياً مع وذلك الملكية إعادة تاريخ في المالية غير للموجودات البيع ً تكلفة ناقصا والسدادذ

تاريخالمتاجرة في والمبيعات ( المحاسبة
المشتريات جميع إثبات الماليةفيتايتم والمطلوبات للموجودات التاريخالذي المتاجرة، وهو المطلوبمجموعةيهالتزمفتلريخ
أو الموجود بيع أو بشراء الماليةض

استبعاديتم ( استبعادالموجودات
عندانقضاء المالية أوقيامحقوقالملكيةالموجودات المالية الموجودات من النقدية التدفقات استألم البنقللمجموعةافي

والمكافآت المخاطر بصورةجوهرية. جميع ملكية
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المحاسبية2  )تتمة( السياسات

الهامة2.3 المحاسبية  )تتمة( السياسات

المحاسبية2.3.2 السياسات إلهم  )تتمة(ملخص

الموجوداتض  )تتمة( المالية( استبعاد
قياس المحولةباستمراريتم الموجودات على ضمان شكل تأخذ التي القيمةالمشاركة والحدالمدرجةاالأدنىمن للموجود صلية

ال على يتوجب الذي  .هدفعمجموعةاالقصىللمقابل

 ( موجوداتاإلمانةأ.أ
كموجودات االمانة بصفة بها المحتفظ الموجودات المالي. للمجموعةألتعامـل للمركز الموحدة القائمة في إظهارها يتم أل وبالتالي

اإلسهمالعاديةأ.ب  ( أرباح
إثبات للبنكيتم بالكامل المدفوعة واالسهم الصادرة العادية االسهم على الدفع المستحقة ويتمخصمأرباحاالسهم منكمطلوب ها

الملكية مساهميحقوق قبل من عليها الموافقة بعدتضمين . يتمالمجموعةعندمايتم عليها الموافقة تمت التي السنة أسهم أرباح
فيتاريخ المالية عنهاحقوقالملكيةإعدادالتقارير اإلفصاح تاريخويتم للمركزالماليكحدثبعد الموحدة  .القائمة

االستثمارأ.ج حسابات حاملي  ( حقوق
حساباتاألتدرج حاملي المبالغستثمارجميعحقوق حسم بعد بها المتعلقة والمخصصات االرباح ً إليها  . لمسددةابالتكلفةمضافا

األ حسابات حاملي حقوق الناتجستثمارتحسبحصة الدخل أساس الممولةعلى حسستثمارمنحساباتاألمنالموجودات مبعد
المضارب المال( حصة ورب الحساب. .)كمضارب في تضمينها يتم وأل المساهمين أموال من التشغيلية المصروفات تحتسب

الذي حامجموعةطبقهالتإناالساس حقوق إلى الدخلهوفيالوصول في األستثمار حسابات األملي وماً محسستثمارإجماليدخل
دخل المساهمين.منه

رقم المالي المحاسبة تخصيص30معيار االموالمن ، يتم باستخدام المستثمرة الموجودات إلى المتوقعة األئتمانية ائر المطلقة
األستثمار حسابات .د

أ إعادةخزانةالأسهم
يتم التي بالبنك الخاصة الملكية أدوات هي الخزانة أسهم إثباتهابالتكلفة يتمإثبات . ةحقوقالملكيخصممنتوإقتناؤها، ويتم أل الخسائر

أو االرباح خألل من بالبنك الخاصة الملكية حقوق أسهم أدوات إلغاء أو أوإصدار بيع أو شراء من خسارة أو مكسب فيأي
للتغيرات الموحدة القائمة في االسهم إصدار عألوة في إصدارها إعادة تم والمقابل، إذا المدرجة القيمة بين فرق أي إثبات يتم ال

.هـ . ملكيةحقوق

االساسي ( الزكاةأ
ً للنظام علىمساهميللمجموعةوفقا الزكاة دفع مسئولية .و . البنك، تقع

أ فيحكمه وما النقد لدى
وأرصدة نقد على حكمه في وما النقد مصرفالبحرينالمركزييشتمل مستحقةالقبض ومرابحات أصليةاستحقاقخبتواريمنالبنوك

زأيوما. 90من

مستحقةالدفع ت ( وكاالت
البنوكواالموالالمجموعةقبل قبل الوكاألتالتيبمومن ترتيبات بموجب العمألء علىالنحللعمألءيدفعالعائدجبها األتفاقيةوالمنصوص

في عليه قيودعلىت. أل أي المستلمةبموجبألستخدامالمجموعةوجد الربحالوكالة. اتفاقيةاالموال

استحقاق يتم مستحقةالدفع وكاألت على علىأساس التناسبالزمني فترةالعقد مدى على  .القائمةالغالمببناءً علىأصول
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المحاسبية2  )تتمة( السياسات

الهامة2.3 المحاسبية  )تتمة( السياسات

المحاسبية2.3.2 السياسات إلهم  )تتمة(ملخص

والتمويلالذاتيحأ المشترك  ( التمويل
تصنيف قبلوالمبالغالتمويلواألستثماراتيتم من مشترك بشكل تمويلها يتم التي القبض حامليحقوقوالمجموعةالمستحقة

األستثمار الماليةالموحدةمشترك" فيالتمويلال"ضمنحسابات المستحقةالتمويلوالمبالغواألستثماراتيتمتصنيفو .القوائم
قبلالقبض من فردية ذاتي".التمويلال"ضمنالمجموعةالممولةبصورة

األسالميةطأ الشريعة في المحظورة  ( األيرادات
مصادرةملزممجموعةإنال من يتحقق دخل الي الخيرية االعمال الشريعةاإلسألميةبالمساهمةفي مع قومتوعليه  .ألتتفق

اإلمجموعةال هذه الصدقاتبترحيل حساب إلى استخدامهايرادات خيرية. الجتماعيةاألغراضالللكييتم

االستثمارتصنيف3 حسابات حاملي وحقوق والمطلوبات الموجودات
312017

بالقيمةمدرجة
العادلة

خالل من
اإلرباح

والخسائرأ

بالقيمة مدرجة
خالل من العادلة

الملكيةحقوق

مدرجة
بالتكلفة
المجموع / أخرىالمطفأة

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

الموجودات
لدى 66.35166.351 - - مصرفالمركزيالبنوكوالنقدوأرصدة
357.778357.778 - - حكوميةصكوك

ووكاألت منمرابحات 143.803143.803 - - بنوكالمستحقةالقبض
10.32410.324 - - ةصكوكالشرك

197.380197.380 - - مرابحات
308.093308.093 - - مضاربات

بالتمليك منتهية 212.148212.148 - - إجارة
19.19219.192 - - مشاركات

التحويل قيد 2.7712.771 - - موجودات
غيرالمتاجرةاتاستثمار لغرض بها 111.325 - 109.3931.932محتفظ

52.431 - 52.431 - اتعقاريةاستثمار
التطوير قيد 6.4486.448 - - عقارات
شركات في 16.83516.835 - - زميلةاستثمار

أخرى 1.35957.05158.410 - موجودات
25.97125.971 - - الشهرة

109.39355.7221.424.1451.589.260

حسابات حاملي وحقوق المطلوبات
ستثماراال

لبنوك الدفع مستحقة ووكاألت 154.641154.641 - - مرابحات
لغيرالبنوكمرابحاتووكاألت الدفع 597.848597.848 - - مستحقة

جارية 283.886283.886 - - حسابات
التحويل قيد 2.7292.729 - - مطلوبات

79.78679.786 - - الجلمرابحاتتمويل
أخرى 47.65247.652 - - مطلوبات

األ حسابات 118.881118.881 - -  ستثمارحقوقحاملي

1.285.4231.285.423
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االستثمارتصنيف3 حسابات حاملي وحقوق والمطلوبات    )تتمة(الموجودات

312016
بالقيمةمدرجة
العادلة

خألل االرباحمن
الخسائر أو

بالقيمة مدرجة
خألل من العادلة

الملكية حقوق

مدرجة
بالتكلفة

المجموعالمطفأة/ أخرى
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

الموجودات
لدى 131.990131.990 - - مصرفالمركزيالبنوكوالنقدوأرصدة

358.269358.269 - -   حكوميةصكوك
ووكاألت منمرابحات 182.452182.452 - - بنوكالمستحقةالقبض

28.93428.934 - - ةصكوكالشرك
213,687213,687 - - مرابحات

252,807252,807 - - مضاربات
بالتمليك منتهية 188.485188.485 - - إجارة

12.30412.304 - - مشاركات
التحويل قيد 4136,97537,016 - موجودات

غيرالمتاجرةاستثمار لغرض بها محتفظ 122.073 - 115.4036.670ات
عقارية 51.863 - 51.863 - استثمارات

التطوير قيد 17.78117.781 - - عقارات
زميلة شركات في 10.56110.561 - - استثمار

أخرى 1.44925,81127,260 - موجودات
25.97125.971 - - الشهرة

البيع لغرض بها محتفظ 19.63620419.840 - موجودات

115.40379.6591.486.2311.681.293

مدرجة
العادلة بالقيمة

خألل االرباحمن
الخسائر أو

بالقيمة مدرجة
خألل من العادلة

الملكية حقوق

مدرجة
بالتكلفة

المجموعالمطفأة/ أخرى
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

حسابات حاملي وحقوق المطلوبات
األستثمار

لبنوك الدفع مستحقة ووكاألت 132.032132.032 - - مرابحات
البنوك لغير الدفع مستحقة ووكاألت 723.439723.439 - - مرابحات

جارية 279.609279.609 - - حسابات
التحويل قيد 217217 - - مطلوبات

91.83791.837 - - الجلمرابحاتتمويل
أخرى 49.04349.043 - - مطلوبات

األستثمار حسابات حاملي 68.79668.796 - - حقوق
بها كمحتفظ مصنفة بموجودات متعلقة مطلوبات

البيع 11.42111.421 - - لغرض

1.356.3941.356.394
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لدى4 مصرفالمركزيالبنوكوالنقدوأرصدة
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

لدى .32 *مصرفالمركزيالاحتياطيإجباري 22429.514
لدى أخرى 8.50972.356مصرفالمركزيالنقدوأرصدة
أخرى بنوك لدى .25  **أرصدة 61830.120

66. 351131. 990

التشغيلاليوميةهذاالرصيدإن عمليات في لألستخدام متوفر للمجموعة. غير
غير المبلغ منه محسوم الرصيد هذا المتوقعة.** إن األئتمانية الخسائر لمخصص الجوهري

ووك5 منمرابحات القبض بنوكالاالتمستحقة
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

مشتركة بصورة ممولة .118موجودات 87968.796
ذاتية بصورة ممولة .24.924113موجودات 656  

143.803182. 452

م محسوم الرصيد هذا المتوقعةإن األئتمانية الخسائر بحريني ) 2نه بالكامل2016دينار تخصيصها تم ( والتي : ألشيء
مشتركة بصورة الممولة للموجودات

المؤجلة منالوالوكاألتالمرابحاتعلىبلغتاالرباح بحريني35بنوكالمستحقةالقبض دينار 312017فيألف
بحريني(. 60: 2016 دينار ألف

فياتعرضاتجميعإن البنوك من القبض المستحقة المؤسسات312017312016والوكاألت مع هي
الخليجي التعاون مجلس دول ً في أساسا الموجودة  .المالية

الشركة6 صكوك
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

.5.68917استثماريةدرجة 865
استثمارية غير 4.6353.843درجة

مصنفة غير 7.226 - صكوك

10. 32428.934

البالغة المتوقعة األئتمانية الخسائر مخصص منه محسوم الرصيد بحريني ) 3هذا  : ألشيء(.2016دينار

مرابحات7
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

,223,749231مرابحات 363
الخسائراألئتمانيةمحسوممنها ,17) (26,369) مخصص 676) 

197, 380213. 687

البالغة المؤجلة االرباح حسم بعد المرابحات بحريني ) 29,694تسجيل بحريني(. دينارألف39,249: 2016دينار



السألم .م.ب.-مصرف ش البحرين
الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

312017

26

 )تتمة(مرابحات7

ا7.1 الخسائر مخصص مرابحاتعلىالئتمانيةالالتغيرفي

2016 2017

المجموع

مجموع
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة  -العمر

ائتمانيا

2 :
االئتمانية الخسائر

على المتوقعة
العمر غير  -مدى

مضمحلةال
ائتمانيا

1 :
الخسائر

االئتمانية
على المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

8.288 32.312 16.866 12.766 2.680

نتيجةيناير1في
المحاسبةالعتماد معيار

30رقم
المدينة للذمم نتيجة تغيرات

الرصيد ياالفتتاحالمثبتةفي
على تتضمن التي

150)  ( 304)  454

المرحلة : خسائر1إلى
مدى على متوقعة 12ائتمانية

شهرا

24  ( 24) 

المرحلة : خسائر2إلى
مدى على متوقعة ائتمانية

مضمحلةالغير  -العمر
ائتمانيا

203  ( 187)  ( 16) 

المرحلة : خسائر3إلى
مدى على متوقعة ائتمانية

ائتمانياً  -العمر المضمحلة

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

الخسارة

1.767)  ( 776)  ( 115)  ( 206)  ( 455) 
انتفتتاستردادا / مخصصات

إليها الحاجة

12.878 11,574 12,474  ( 1.955)  1.055 اال ئتمانيةمخصصالخسائر

2.643)  -  -  -  - 
عقود إلى يةتمويلمعادتصنيفها

أخرى
847)  ( 17,517)  ( السنة -  -  (17,517 خألل مشطوبة مبالغ

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

مضاربات8
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

325,748267,559مضاربات
الخسائر : مخصص  (14,752) (17,655) األئتمانيةمحسوممنها

308.093252.807
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مضاربات8

الخسائر8.1 مخصص علىالالتغيرفي مضارباتاالئتمانية
2016 2017

المجموع

مجموع
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة  -العمر

ائتمانيا

2 :
االئتمانية الخسائر

على المتوقعة
العمر غير  -مدى

مضمحلةال
ائتمانيا

1 :
الخسائر

االئتمانية
على المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

10.633 19.494 11.502 3.281 4.711

نتيجةيناير1في
المحاسبةالعتماد معيار

30رقم
المدينة للذمم نتيجة تغيرات

االفتتاحي الرصيد في المثبتة
على تتضمن التي

3)  ( 732)  735

المرحلة : خسائر1إلى
مدى على متوقعة 12ائتمانية

شهرا

316)  416  ( 100) 

المرحلة : خسائر2إلى
مدى على متوقعة ائتمانية

مضمحلةالغير  -العمر
ائتمانيا

2.164  ( 2.142)  ( 22) 

المرحلة : خسائر3إلى
مدى على متوقعة ائتمانية

ائتمانياً  -العمر المضمحلة

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

الخسارة

52)  ( 427)  ( 193)  ( 100)  ( 134) 
انتفتتاستردادا / مخصصات

إليها الحاجة

238 4,297 1.517 1.394 1.386 اال ئتمانيةمخصصالخسائر

4.289  -    -  - 
تمويلية عقود من تصنيفها معاد

أخرى
408)  ( 6.136)  ( السنة -  -  (6.136 خألل مشطوبة مبالغ

14.752 17.655 6.883 4.675 6,097 السنة نهاية في الرصيد

بالتمليك9 منتهية إجارة

للفترات المؤجرة الموجودات في األستثمارات صافي هذه ً كانتتمثل تغطيسواء أو لمثلاةاإلنتاجياألعمارمنةرئيسيأجزاءتقريبية لمقدر
. تنصتلك بموجبمعظمالموجودات التزاماته بكامل الوفاء عند المستأجر إلى المؤجرة الموجودات بنقل المؤجر يتعهد بأن التأجير وثائق
التأجير. اتفا قية

20172016
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
بالتمليك المنتهية اإلجارة موجودات في التغيرات يلي فيما

188.485155.217يناير1
السنة خألل 54.78229.006صافي –إضافات

اإلجارة موجودات  (10.568) (17.996) استهألك
14.400 (14.400) / تحويل (استبعاد

السنةاسترجاع خألل األئتمانية الخسائر 1.277430مخصص

212.148188.485ديسمبر31



السألم .م.ب.-مصرف ش البحرين
الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

312017

28

بالتمليك9 منتهية  )تتمة(إجارة
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

للمدفوعات االدنى الحد كالتالي: إجمالي هي المستقبلية التأجير لعقود المستحقة

واحدة سنة خألل الدفع 6.3144.304مستحق
إلى واحدة سنة من 98,45979.273سنوات5الدفع

بعد 107,375104.908سنوات5الدفع

212.148188.485

التالية:تنقسم الموجودات فئات إلى بالتمليك المنتهية اإلجارة
ومباني 212.148181.685أراضي

6.800 - ةطائر

212.148188.485

الخاضعة الموجودات على المتراكم دينار43.832بالتمليكلإلجارةالبلغاألستهألك دينار40.403: 2016 )ألف ألف
بحريني

اال9.1 الخسائر مخصص في المنتهيةبالتمليكعلىائتمانيةالتغير ألجارة
2016 2017

المجموع

مجموع
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة

3 :
االئتمانية الخسائر

على المتوقعة
العمر  -مدى
المضمحلة

ائتمانيا

2 :
ةاالئتمانيالخسائر

على المتوقعة
العمر غير  -مدى

مضمحلةال
ياً ائتمان

1 :
الخسائر

يةئتماناال
علىالمتوقعة

12مدى
شهرا

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

9.304 14.327 12.212 1.106 1.009
نتيجةألعتماديناير1في

رقم المالي 30المحاسبة
المثبتة المدينة للذمم نتيجة تغيرات

تتضمن التي االفتتاحي الرصيد في
على

5)  ( 229)  234

المرحلة : خسائر1إلى
مدى على 12متوقعة

شهرا

11)  16  ( 5) 

المرحلة : خسائر2إلى
العمر مدى على متوقعة  -ائتمانية

ائتمانياً الغير مضمحلة

119  ( 117)  ( 2) 

المرحلة : خسائر3إلى
العمر مدى على متوقعة  -ائتمانية

ائتمانيا المضمحلة

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

الخسارة

432)  ( 372)  ( 372)  -  - 
اتاستردادا نتفت / مخصصات

إليها الحاجة
430)  ( 1.277)  ( 714)  ( 616)  53 اال ئتمانيةمخصصالخسائر

1.302  -  -  -  - 
تمويلية عقود من تصنيفها معاد

أخرى
7.769)  ( السنة -  -  (7.769 خألل مشطوبة مبالغ

10.176 5.281 3.729 490 1.062 السنة نهاية في الرصيد
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االئتمانية / االضمحاللصافي10 الخسائر مخصص
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

من القبض مستحقة  - (3) بنوكالمرابحاتووكاألت
الشركة  - 3صكوك

11,57412.878مرابحات
4,297238مضاربات

بالتمليك منتهية  (430) (1.277) إجارة
 (6) 108مشاركات

التحويل قيد 37501موجودات
أخرى 5.8335.239موجودات

األ الماليةعقودوتمويليةالرتباطاتعقود  - (802) الضمانات

19,77918.420
مدرجةباضمحألل خأللاستثمارات من 8863.153 (10.1)إيضاححقوقالملكيةالقيمةالعادلة

20,65621.573

اضمحالل10.1 مدرجةبالتغيراتفي مناستثمارات العادلة الملكيةحقوقخاللالقيمة
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

السنة بداية في 8.6245.471الرصيد
السنة خألل 1,0483.153المخصص

 -  (162) / استرجاعاتاستردادات
األضمحألل 8863.153مخصص

مشطوبة  -  (6,259) مبالغ

السنة نهاية في 3,2518.624الرصيد

التحويل11 قيد ومطلوبات موجودات
ومطلوبات موجودات هذه السألمتمثل هذهسيشيل  –مصرف تسجيل . تم اإلسألمية الشريعة أحكام مع تتوافق وأل فائدة عليها تستحق التي

المالي للمركز الموحدة المرحلية القائمة مقدمة في منفصل كبند والمطلوبات قيدالموجودات والمطلوبات الموجودات تفاصيل يلي فيما
التحويل

20172016
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
الموجودات

وسلف 1,68835.408 *قروض
المتاجرة غير لغرض بها محتفظ 9261.592دين –استثمارات
المتاجرة غير لغرض بها محتفظ خألل  –استثمارات من العادلة بالقيمة حقوقمدرجة

16 - الملكية
أخرى  - 157موجودات

2,77137.016

المطلوبات
العمألء  - 2.729ودائع

أخرى 217 - مطلوبات

2.729217

مو تحويل ببيإخأللالسنة، تم المتعلقة التحويل قيد التحويل )إيضاحجودات عملية من األنتهاء عند أخرى موجودات إلى  (.16أي

البالغة األئتمانية الخسائر مخصص منه محسوم الرصيد هذا بحريني )93* أن بحريني1,714: 2016دينار دينار  (.ألف
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التحويل11 قيد ومطلوبات  )تتمة(موجودات

11. الخسائر1 مخصص التحويلالئتمانيةعلىاالالتغيراتفي قيد موجودات

2016 2017

المجموع

مجموع
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة

3 :
االئتمانية الخسائر

على المتوقعة
العمر  -مدى
المضمحلة

ائتمانيا

2 :
ةاالئتمانيالخسائر

على المتوقعة
العمر غير  -مدى

مضمحلةال
ياً ائتمان

1 :
الخسائر

يةئتماناال
علىالمتوقعة

شهرا  12مدى
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

1.213 1,770 1,043 671 56

نتيجةيناير1في
المحاسبةعتمادال معيار

30رقم

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

584 37  -  -  37
مخصص قياس إعادة صافي

الخسارة

83)  -  -  -  - 
اتاستردادا نتفت / مخصصات

إليها الحاجة
501 37  -  -  37 ئتمانيةالخسائراالمخصص

السنة خألل مشطوبة مبالغ

1.714 93  -  -  93 السنة نهاية في الرصيد

المتاجرة12 غير لغرض بها محتفظ استثمارات
خألل من العادلة بالقيمة كمدرجة المتاجرة غير لغرض بها المحتفظ األستثمارات أحقوقالملكيةيتمتصنيف االرباح خألل من العادلة بالقيمة وأو

الخسائر

العادلة للقيمة الهرمي التسلسل
لالدواتمجموعةستخدمالت العادلة القيمة عن واإلفصاح للتحديد التالي الهرمي التقييم: التسلسل بتقنية المالية

المماثلة1 أوالمطلوبات للموجودات النشطة االسواق المعدلة( في المعلنة )غير

2 : االسعار غير أو مباشرة بصورة إما المسجلة العادلة القيمة على الجوهري التأثير ذات مدخألتها جميع مألحظة يمكن والتي االخرى
مباشرة: التقنيات

3وأ في مألحظتها يمكن معلومات على تستند أل والتي المسجلة العادلة القيمة على الجوهري التأثير ذات مدخألت تستخدم التي
: التقنيات

السوق بالقيمةتحليلالتالييوضحالجدول المتاجرة غير لغرض بها خأللالمدرجةبالقيمةإستثماراتمحتفظ العادلةمن الم للمركز :القائمةالموحدة

312017123الي
ألفألفألفالمجموع

ألف ديناربحريني ديناربحريني ديناربحريني بحريني
دينار أو االرباح خألل من العادلة بالقيمة المدرجة المالية

الخسائرالموجودات 5.903 5.561 97.929 109.
الالموجوداتالمالية393 خألل من 1.932 - -  الملكيةحقوقمدرجةبالقيمةالعادلة 1.

932 5.903 5.561 99.861 111.

325312016123
ألفألفألفالمجموع

ألف ديناربحريني ديناربحريني ديناربحريني بحريني
دينار أو االرباح خألل من العادلة بالقيمة المدرجة المالية

الخسائرالموجودات 7.755 5.011 102.637 115.
الالموجوداتالمالية403 خألل من الملكيةحقوقمدرجةبالقيمةالعادلة 3.968 - 2.702 6.

670 11.723 5.011 105.339 122.

073 في المنتهية تحويللميتم  312017خأللالسنوات 3المستوى1منأيمبلغ العادلة : 2016) لقياساتالقيمة 1.793
ألف بحريني
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المتاجرة12 غير لغرض بها محتفظ  )تتمة(استثمارات

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

باستخدام العادلة القيمة قياس
يمكنمدخألت أل جوهري تأثير ذات

3ضمنمألحظتها
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

105.339106.392يناير1
العادلة القيمة 1.228228تغيرات

اإلضمحألل  (1.030) (726) مخصص
السنة خألل  (2.151) (2.346) استبعادات

السنة خألل مسددة  (307) (3.634) مبالغ
السنة خألل 414 - إضافات
المستوى 1.793 - 3المستوى1من

99.861105.339ديسمبر31

عقاريةاتاستثمار13
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

49.49848.930أراضي
2.9332.933مباني

52.43151.863

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

باستخدام العادلة القيمة قياس
يمكنمدخألت أل جوهري تأثير ذات

3ضمنمألحظتها
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

51.86368.786يناير1
العادلة القيمة  (19) 568تغيرات
السنة خألل 2.732 - إضافات

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

52.43151.863ديسمبر31

التطوير14 قيد عقارات

بهاالعقاراتالمتمثلهذه والمحتفظ مملكةالبحرينالتطويرالغراضتحديداً يةاالدواتاألستثمارمنخأللقتناة لمملكةوافي
على . المتحدة المدرجة القيم الصلة.وتكاليفاالرضسعرتتضمن ذات البناء

شر15 زميلةكاتاستثمارفي

بنسبةالمجموعةلدى مدرج ( %14.4: 2016) %14.4ملكية غير بنك الجزائر، وهو السألم الجزائر.  مؤسسفيبنك في
إدارة مجلس في تمثيل البنك الجزائرلدى السألم نفوذاً بنك البنك لدى أصبح خألله جزائر.السألمالبنكعلىاً مؤثروالذيمن

بنسبة ملكية حصة االفريقي ( في %20.94: 2016) %20.94المجموعة بنكوبنكالخليج فيهو مؤسس خاص إسألمي
كينيا
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شر15  )تتمة( زميلةكاتاستثمارفي

كيو إس سي في استثمار بعمل المجموعة . لبروبرتيز1السنة، قامت جيرسي في مؤسسة خاصة شركة ترست، وهي دىيونيت
بنسبةالمجموعة كيو2016) %23,2ملكية إس سي ( في شيء ترست. 1: أل يونيت بروبرتيز

في المجموعة ملكية حصة السألمالجزائرتماحتساب كيوبنك إس وسي االفريقي طريقة1الخليج باستخدام ترست يونيت بروبرتيز
الموحدة. الملكيةحقوق المالية القوائم في

ألستثمار المالية المعلومات التالي الجدول الجزائربنكفياتالمجموعةيلخص  :السألم
20172016

ألفألف
بحريني بحرينيدينار دينار

الزميلة: اتمركزالماليللشركالمنقائمةالمجموعةحصة
الموجودات 282.037180.792مجموع
المطلوبات 227.465128.426مجموع

الموجودات 54.57252.366صافي

اإليرادات 13.0939.428مجموع
المصروفات 9.1445.751مجموع

للسنة الربح 3.9493.677صافي

الشركالمجموعةحصة ربح 451164الزميلةاتمنصافي

ألستثمار المالية المعلومات التالي الجدول االفريقيفياتالمجموعةيلخص الخليج  :بنك
20172016

ألفألف
بحريني بحرينيدينار دينار

الزميلة: اتمركزالماليللشركالمنقائمةالمجموعةحصة
الموجودات 115.42799.856مجموع
المطلوبات 96.73483.889مجموع

الموجودات 18.69315.967صافي

اإليرادات 11.66110.729مجموع
المصروفات 10.0749.021مجموع

للسنة الربح 1.5871.708صافي

الشركالمجموعةحصة ربح 335563الزميلةاتمنصافي

أخرى16 موجودات
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

التحويل قيد    )أ( موجودات
العمألء وسلف  - 20.149قروض

المتاجرة غير لغرض بها محتفظ 29344دين  -استثمارات
المتاجرة غير لغرض بها محتفظ خألل  –استثمارات من العادلة 1.3591.341   ()بالملكيةحقوقالقيمة

21.5371.685

مستردة 14.3514.863 )ج(موجودات
القبض مستحق 11.4109.922ربح

ومعدات 1.7042.514ممتلكات
مدفوعة 1.1361.874مقدماً  مبالغ

بالتمليك المنتهية اإلجارة موجودات على القبض مستحق 1.090449إيجار
مدينة األئتمانذمم 2.4372.926لبطاقات

أخرى مدينة 4.7453.027وسلفذمم

58.41027.260
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أخرى16  )تتمة(موجودات

( تمثل الشريعة)أ أحكام مع تتوافق أل موجودات إهذه بي استحواذ من ناتجة .م.ب. اإلسألمية ش السعودي البحريني والبنك بنك أي م
السعودي البحريني ً البنك منه )سابقا محسوم الرصيد البالغهذا األئتمانية الخسائر بحريني ) 4,970مخصص : أل2016دينار

بحرينيشيء  .(دينار

( تم ا)ب بالقيمة المدرجة األستثمارات خأللتصنيف من المستوىالملكيةحقوقلعادلة ضمن الهرمي3أعأله التسلسل في
األستثمارات12العادلة )ايضاح في التغيرات يلي خألل (. فيما من العادلة  :الملكيةحقوقمدرجةبالقيمة

باستخدام العادلة مدخألتقياسالقيمة
مألحظتها يمكن أل جوهري تأثير ذات

3المستوى
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

1.3411.928يناير1
السنةتحويألت  (82) 18خألل

السنة خألل  (505) - استبعادات

1.3591.341ديسمبر31

وقدره بمبلغ مخصص منه محسوم الرصيد ( هذا بحريني ) 611)ج بحريني : أل2016دينار  (.دينار

اإلخرى16.1 الموجودات على االئتمانية الخسائر مخصص في التغيرات

2016 2017

المجموع

مجموع
الخسائر

االئتمانية
المتوقعة

3 :
االئتمانية الخسائر

علىالمتوقعة
العمر مدى
المضمحلة

ائتمانيا

2 :
ةاالئتمانيالخسائر

على المتوقعة
غير العمر مدى

مضمحلةال
ياً ائتمان

1 :
الخسائر

يةئتماناال
علىالمتوقعة

شهرا  12مدى
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحرينيدينار

125 3,307 3,674  ( 419)  52

نتيجة السنة بداية في الرصيد
المحاسبة معيار ألعتماد

30رقم

1.714 1.043 671  - 
قيدموجوداتمنمحول
التحويل

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

الخسارة

293)  ( 1,336)  ( 1,336)  -  - 
انتفتتاستردادا / مخصصات

إليها الحاجة
5.239 5,222 5,340  ( 213)  95 األئتمانية للخسائر مخصص

2.948)  -  -  -  - 
تصنيفها يةلتمويإلىعقودمعاد

أخرى
2.184)  ( السنة -  -  (2.184 خألل مشطوبة مبالغ

2,416 8,059 7.873 39 147 السنة نهاية في الرصيد
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الشهرة17

البنكباستحواذ  302014 المالالمدفوعلقام رأس أمأيبنسبة االعمالشهرة . ولقدن100% دمج عملية عن تج وقدره
ديناربحريني25,971 ديناربحريني(  25,971: 2016)ألف المصرفيةللمجموعة. ألف الخدمات بقطاع مرتبطة وهي لإلسترداد

القابلة الشهرة قيمة تعتمد حسابالقيمةللشهرة منالميزانياتالمتوقعاتستخدامإبالمستخدمةعلى النقدية التدفقات اليةالمعتمدة قبل
من اإلدارة، لتوقعاتمجلس تماستخدامسنواتالخمسالفترة معدلالنمو الخصمبنسبة ( %3: 2016) %1.5بنسبة ومعدل 21.
الم . (11%: 2016) 5%

النقدية التدفقات لتقدير المستخدمة واألفتراضات المنهجية مراجعة فروقبينتقديرتتم أية لتقليل منتظم أساس على ستقبلية اتالخسارة الفعلية
والخسارة الرئيسية

الفرضيات في التغيرات لتقييم للحساسية تحليل بإجراء اإلدارة قامت القيمةالقابلةلألستردادلتقييمتأثير المنتجةللنقد . للوحدة الخصم
معدل ، يعتبر الفرضياتالرئيسية من واالرباح معدلالخصم  %0.5بنسبةإن فياالرباح  %0.25وفي علىسوف

يؤثر المدرجةللشهرة. لن القيمة 18

مرابحاتإلجل تمويل تمثل

االجلمعمختتمويألتهذه طويلة إلى االجل قصيرة التيهي المالية المؤسسات لف الشرككصكوالمدرجةلالقيمةمقابلمضمونة
ةوالصكوكالحكومية 171,779: 2016بحريني )ألف116,006 ديناربحريني(.ألف 19

مطلوباتأخرى 2017
ألف2016

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار ومستحقات

دائنة ذمم 21.555 25.524 الدائنة
بالذمم متعلقة 7.208استثمارات 7.808 الدفع

مستحق ربح 5.293 5.917 الدفع
مستحقة أسهم أرباح 4.704 3.988 مستحق

الدفعللمشروعةمبالغ 4.645 بالموظفين886
متعلقة أخرى ومستحقات الخدمة نهاية مكافات 3.402 4.144 المالي

الضمان وعقود التمويلية باألرتباطات المتعلقة األئتمانية الخسائر مخصص عقارات - 845
لبيع العمألء مقدمًا من مستلمة .77647 - مبالغ

652 49.043 20

حساباتاالستثمارححقوق املي أموال

مع مختلطة األستثمار حسابات حاملي حقوق أموال استخدامهالالمجموعةإن واألستثمارفيلويتم حساباتطرقبعقودالموجوداتتمويل
حاملي لحقوق القبول ً لشروط االرباح. وفقا وتوزيع األستثمارات لغرض االطراف من الي االولوية منح يتم وأل إسألمية األستثمار

فياألعتباراالموالمنهذه  %100استثمارنسبةيتمالمطلقة االخذ . تتراوححصةاالوزانمع وجدت الصلة، إن ذات بين
الربح في المضارب تضمينهافي 50% 40% يتم وأل المساهمين أموال على التشغيلية المصروفات احتساب يحساب.العملية . يتم

قبلتوزيعالمضاربحتفظ االرباح صافي من نسبة خصم في بحقه حسيناالرباحويجتلوذلك  ،عندالحاجة ،األستثمارأموال أخرىلهوز
نسبة خصم مناالرباح األستثمار حسابات حاملي حصة منوقتمقابلكاحتياطيهابعدتوزيعمن النسبة هذه . وتحدد المخاطر تقدير

على بناء االرباح توزيع في البالغةلمضارب.اآلخر

التوفير حسابات من االرصدة تتكون ديناربحريني ) 58.014 2016 :50.944 ( وحساباتتحت بحريني دينار ألف .37الطلب
ديناربحريني ) 932 ديناربحريني( 12.207:  2016 ألف الهامشالبالغة ديناربحريني22,935 ألف 2016 :

5,645 ) ديناربحريني المخصص . ألف

األئتمانية الخسائر . مخصص غيرجوهري المطلقة األستثمار حسابات من أموال باستخدام المستثمرة للموجودات األستثمار

حسابات لحاملي الربح عائد متوسط إن  .(%0.27: 2016) 2017سنة  0.20%
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المال21 رأس
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

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

للسهم0.100 بحريني 250.000250.000دينار

بالكامل والمدفوع قدرهاالصادر اسمية للسهم( 0.100: )بقيمة بحريني دينار
214.093214.093 ( 2.140.930.752: 2016) 2.140.930.752االسهم

بشراء السنة ) 19.218.000المجموعة خألل البنك أسهم بها15.032.732: 2016من األحتفاظ تم ( والتي سهم
في كما  .312017خزانة

مقترحة21.1 توزيعات

اجتماعه في اإلدارة مجلس بواقع132018بتاريخقرر نقدية أسهم أرباح أو7توزيع  %7للسهم
المدفوع%5أوفلس5: 2016 المال رأس المقبل. ( من السنوي العمومية الجمعية اجتماع موافقة على للحصول خاضعة

قانوني22 احتياطي

تحويل للبنك، تم االساسي والنظام البحريني التجارية الشركات قانون األحتياطيالمنصافي  %10ً لمتطلبات إلى للسنة ربح
لل القانونيتأنمجموعةالقانوني. يجوز األحتياطي يبلغ عندما السنوي التحويل هذا مثل المدفوع  %50إيقاف المال رأس من

هذااألحتياطيللبنك التي  . إن الحاألت في إأل للتوزيع الحصولعليغيرقابل وبعد البحريني التجارية الشركات قانون عليها ىنص
المركزي البحرين مصرف موافقة

للسهم23 اإلرباح

بقسمة االرباح في للسهم االساسي البنكسنةللربحصافياليحتسـبالنصيب مساهمي المتوسطالمرجحالعائدإلى االعلى سهملعدد
السنة.العادية خألل القائمة

التمويل24 عقود من دخل
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

10.82612.870مرابحات
17.28913.069مضاربات

بالتمليك المنتهية 10.49910.030إجارة
961591مشاركات

البنوك من القبض مستحقة ووكاألت 1.6561.415مرابحات
التحويل قيد موجودات من      2.457875دخل

43.68838.850

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

الخيرية لالعمال الدخل بهذا ملزمون، بالمساهمة غير بذلك، ولكنهم البنك مساهمي تقديرهم**ينصح  .حسب
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وصكوكمك25 استثمارات بيع من صافي -سب
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

بيع:صافي من مكسب

قيد 4.77112.130التطوير*عقارات
حقوقالملكيةاستثمارات خألل من العادلة بالقيمة  - 1.294مدرجة

أخرى 229398استثمارات
الخسائر أو االرباح خألل من العادلة بالقيمة مدرجة 2022.611استثمارات

1014صكوك

6.50615.153

وقدرهمبيعات بحريني ) 23.152 : بمبلغ ( وتكلفة49.131: 2016دينار بحريني ألف18.381 : بمبلغوقدرهألفدينار
بحريني(. 37.001: 2016بحريني دينار ألف

استثمارات26 من دخل
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

استثمارات ( من أوالخسائرمكسب / )خسارة االرباح خألل من العادلة بالقيمة  (128) 1.532مدرجة
عقارية استثمارات من إيجار 2131.947دخل

1.7451.819

ودخلآخرالرسومودخلال27 صافي - عموالت
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

والمعامألت بالتمويل متعلقة وعموألت 4.6135.953رسوم
آخر 7.6911.751 *دخل

أخرىرسوم ورسوم 155225أمانة

12.4597.929

علىيتضمن بقيمةهذا ثالث لطرف بحريني ) 1.594تسهيل ذلك،  ء: أل2016دينار إلى (. باإلضافة بحريني دينار
البالغة الفائضة المبالغ باسترداد بحريني ) 3.933المجموعة المكتسبة2016دينار القيم ( على بحريني دينار شيء : أل

المتعثرة التمويلية التسهيألت تسوية من الناتجة
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الشامل28 الدخل مجموع
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

للسنة الربح 18.05516.096صافي

استبعاد من للدخل الموحدة القائمة إلى تصنيفه معاد محقق غير مكسب
خألل من العادلة بالقيمة  (82) (246) حقوقالملكيةاستثماراتمدرجة

استثمارات من محقق غير خأللمكسب من العادلة بالقيمة 675 - الملكيةحقوقمدرجة
العقارية لألستثمارات العادلة القيمة في  (19) (159) تغيرات

أجنبية عمألت تحويل  (4) (211) إعادة

570 (616) للسنةاآلخرشاملالالدخل

الدخل للسنةمجموع 17.43916.666الشامل

إلى العائد
17.48316.778البنكحامليأسهم

مسيطرة غير  (112) (44) حقوق

17.43916.666

العالقة29 ذات اإلطراف مع معامالت

البنك إدارة مجلس وأعضاء الرئيسين المساهمين من العألقة ذات االطراف العلياتتألف المملوكةواإلدارة والشركات المقربين عائألتهم وأفراد
اإلدارة مجلس أعضاء أو المشتركة الملكية بحكم البنك مع العألقة ذات الحليفة الشركات وكذلك قبلهم من المدارة أو لىعتتمالموافقة . لهم

مع مجلساإلدارةاالطرافتلكالمعامألت قبل   .من

العألق ذات باالطراف المتعلقة االرصدة يلي  :312017312016فيفيما

2017
شركات

زميلة
ومشاريع

مشتركة
المساهمين

الرئيسيين

أعضاء
األدارة مجلس

والشركات
بهم المتعلقة

األدارة
المجموعالعليا

ألف
دينار

بحريني

ألف
دينار

بحريني

ألف
دينار

بحريني

ألف
دينار

بحريني

ألف
دينار

بحريني
      :الموجودات

لدى 92 - - 92 - المركزيالمصرفبنوكوالنقدوأرصدة

2359.319 - - 9.084مرابحات

7.267 - 4.163 - 3.104مضاربات

بالتمليك منتهية 1.6746472.321 - - إجارة

35 - 35 - - مشاركات

أخرى 20136331 - 94موجودات

حساباتاالستثمارالمطلوب حاملي وحقوق       :ات
الدفع 1.86017.2954262.31421.895لبنوكلغيراوكاألتمستحقة

جارية 3064387751581.677حسابات
األ حسابات 555200755 - -  ستثمارحقوقحاملي

5598619178خرىأمطلوبات
1.283 - - 1.26122محتملةوارتباطاتالتزامات

الملكية حقوق
12.317 - - - 12.317التحويلتعديل
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العالقة29 ذات اإلطراف مع  )تتمة( معامالت
2016

شركات
زميلة

ومشاريع
مشتركة

المساهمين
الرئيسيين

أعضاء
اإلدارة مجلس

والشركات
بهم المتعلقة

اإلدارة
المجموعالعليا

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

      :الموجودات
والمصرف البنوك لدى وأرصدة نقد

181 - - 181 - المركزي
منوكاألتمرابحاتو القبض مستحقة

6.786 - - 6.786 - البنوك
11525.287 - - 25.172مرابحات

4,022 - 2,137 - 1.885مضاربات
بالتمليك منتهية 143226369 - - إجارة

45 - 45 - - مشاركات
أخرى 9472108241,081موجودات

حسابات حاملي وحقوق المطلوبات
      :األستثمار

الدفع 4.23510.505481.13415.922لبنوكلغيراوكاألتمستحقة
جارية 34391.3311321.815حسابات

األستثمار حسابات حاملي 825135960 - - حقوق
565 - - 60خرىأمطلوبات

743 - - - 743محتملةوارتباطاتالتزامات

المتضمنة العألقة ذات باالطراف المتعلقة والمصروفات الدخل  :للدخلالموحدةفيالقائمةفيمايلي

2017

زميلة شركات
ومشاريع

مشتركة
المساهمين

الرئيسيين

أعضاء
األدارة مجلس

والشركات
بهم المتعلقة

األدارة
المجموعالعليا

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

الدخل
التمويل عقود من 822723258 - دخل

منحصة 786 - - - 786شركاتزميلةربحالبنك

المصروفات

مستحقةعلىربح ووكاألت مرابحات
لبنوك 16 - - 16 - الدفع

مدفوع مستحقةعلىربح وكاألت
البنوك 69421722519لغير

حاملياالحصة حقوق من رباح
األستثمار 224 - - حسابات

أخرى تشغيلية 740 - 740 - - مصروفات
األئتمانية الخسائر 6.516 - - - 6.516مخصص
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العالقة29 ذات اإلطراف مع  )تتمة( معامالت
2016

زميلة شركات
ومشاريع

مشتركة
المساهمين
الرئيسيين

أعضاء
اإلدارة مجلس

والشركات
بهم المتعلقة

اإلدارة
المجموعالعليا

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

الدخل
التمويل عقود من 19816106 - دخل

منحصة 727 - - - 727شركاتزميلةربحالبنك

المصروفات
مدفوع مستحقةعلىربح وكاألت

البنوك 27380122430لغير
حاملياالحصة حقوق من رباح

3 - 3 - - ستثمارحساباتاأل
أخرى تشغيلية 593 - 593 - - مصروفات

األضمحألل 8.947 - - - 8.947مخصص

اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة لسنةألف415بلغت يحريني (. 389: 2016) 2017بحريني دينار الف

الشرعية الرقابة هئية لسنة66مكافأة بحريني بحريني(. 49: 2016) 2017دينار دينار ألف

االجل القصيرة مكافآت على والمشتملة للسنة الرئيسيين اإلدارة موظفي تعويضات النقديةبلغت 2.981ووالمكافآتغير
بحريني بحريني (. 2.902: 2016دينار دينار ألف

محتملة30 والتزامات ارتباطات
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

العمالءالتزامات ً عن نيابة محتملة
ضمان 19.41924.993خطابات

10.76720.788مستنديةاعتمادات
قبول 9543.607خطابات

31.14049.388

مستخدمةارتباطات غير للنقض قابلة غير
مستخدمةارتباطات غير 81.941114.491تمويلية
مستخدمةارتباطات غير ممولة 9.59423.308غير
التطويرمقابلارتباطات 2.951 - تكلفة

91.535140.750

آجلة أجنبي صرف االعتباري -عقود 37.81420.280المبلع

األعتماداتتلزماأل المعززة(  عتماداتالمستنديةوالضمانات )متضمنة حالفشلالمجموعةالمستندية في العمألء عن نيابة بالدفع
ب الوفاء العقد. التزاماتالعميلمن وفقاً لشروط ه

األانتهاءتواريخعادةً  رتباطاتإنلأل أن . وحيث إلنهائها خاصة بنود تحكمها مجموعرتباطاتمحددةأو تنفيذها، فإن دون تنتهي قد
المستقبلية النقدية األحتياجات تمثل أل العقود مبالغ



السألم .م.ب.-مصرف ش البحرين
الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

312017

40

محتملة30 والتزامات  )تتمة(ارتباطات

التشغيليةارتباطات التأجير كمستأجرالمجموعة  –عقود
بموجبلممتلكاتهاتشغيليةالتأجيرالعقودمختلففيمجموعةالتدخل المستقبلية التأجير عقد لمدفوعات االدنى الحد يلي . فيما

لإللغاء القابلة غير التأجير عقود
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

سنة 1.2041.168واحدةخألل
سنوات خمس من أكثر ليست ولكن سنة 1.9712.360بعد

3.1753.528

مخاطر31 إدارة

المقدمة1.31
ال أنشطة في كامنة حدودمجموعةإنالمخاطر مراعاة المستمرة، مع والمراقبة والقياس التحديد عملية خألل من إداراتها يتم أنه إأل

ال ربحية ألستمرار كبيرة أهمية ذات هذه المخاطر إدارة عملية . تعتبر االخرى داخلمجموعةالمخاطروالضوابط وحدة وكل
بمسئولياتهامجموعةال المتعلقة المخاطر تعرضات عن مخاطرمجموعةتعرضالت. وتعتبرمسئولة في متمثلة ألئتمانالعدةمخاطر

السوق ومخاطر السيولة التشغيلية. ومخاطر والمخاطر المبكر الدفع لمخاطر تخضع  . وكما

عنإن مستقلة المجموعة مخاطر إدارةووحداتاالعمالوظيفة رئيس يذيالرئيسالتنفتقاريرهإلىمجموعةباإلنابةللمخاطريقدم
مع للمجلس.إمكانيةللمجموعة التابعة والمخاطر التدقيق لجنة إلى الوصول

والصناع والتكنولوجيا البيئة في التغيرات مثل االعمال مخاطر على المستقلة المخاطر رقابة عملية مراقبةيثحة. ويألتتضمن يتم
التخطيط عملية خألل من  .جموعةمللاألستراتيجيمخاطراالعمال

األدارة مجلس
المسئول هو اإلدارة مجلس إلدارةإن العام اإلطار علىالمخاطروعنوضع المشتملة للمخاطر اتوسياسستراتيجياتامدىقبولها

المخاطر

التنفيذية اللجنة
عن المسئولة هي التنفيذية اللجنة العامةعمليةمراجعةإن المخاطر وسياسات عليها. المخاطر بالموافقة المجلس وتوصية

الشرعية الرقابة هيئة
لل الشرعية الرقابة منمجموعةتتولىهيئة التأكد فيمعامألتهبالقوامجموعةالالتزاممسئولية الشرعية  .اأنشطتهواعدوالمبادئ

المخاطر لجنة
لهالجنةالمخاطرتمارس المفوضة السلطة حدود ضمن عليها والموافقة المقترحات مراجعة في بسياسات. سلطتها اللجنة توصي

المجلس إلى المخاطر وإطار المحافظالمخاطر ومراقبة المخاطر إدارة نظم وتنفيذ اختيار هو الرئيسي دورها األستثماريةإن
ولجان للمجلس المخاطر تقارير وتقديم الضغوطات التنظيميةالمجلسوفحص اللجنةبواإلدارةالتنفيذية. والجهات إخألءتقوم

الواجبة العناية دراسة بعد  . سلطتها

والمطلوبات الموجودات لجنة
واالهداف السياسات بوضع والمطلوبات الموجودات الموجوداتوالمطلوباتالمتعلقةبتقوملجنة وعةمجممركزالماليللللإدارة

الهيكل حيث الربحية.والتوزيعومن على وتأثيرها والعوائد أنهاالمخاطر التدكما اتحقاقاألستسجلوفقالنقديتقومبمراقبة
لل المالي المركز وتقييم والمطلوبات الموجودات على السيولة، بحيمجموعةوالتكلفة/ العائد وكذلك الفائدة أسعار حساسية ثمنحيث

الت بإجراء بناءً تقوم المناسبة التصحيحية السوقالمتوقعةعلعديألت وظروف اتجاهات صى تعرضات ومراقبة السيولة رفومراقبة
والمراكز االجنبية العمألت
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مخاطر31  )تتمة(إدارة

 )تتمة( المقدمة1.31

والمخاطرتدقيقاللجنة
التدقيق لجنة تعيين مجلسوالمخاطريتم إدارةالمنقبل مجلس أعضاء من تنفيذيين غير أعضاء تضم تساعد  .مجموعةاإلدارةوهي

جودةووالمخاطرتدقيقاللجنة بتقييم يتعلق فيما بمسئولياته القيام على اإلدارة وتدقيقتلكنزاهةمجلس المالية التقاريرالتقارير
لل الداخلية ممجموعةوسألمةالضوابط وبيان إطار ومراقبة األلتزامومراجعة وكذلك المجموعة أساليبوبالسياساتوالحدودخاطر

الرقابيةوالداخليةمراقبة والسياسات واالنظمة عليهاالقوانين  .المنصوص

الممارساتالمخاطروالتدقيقلجنةتقوم المخاطرللمجموعةوالماليةالمحاسبيةبمراجعة الداخليةالماليةورقابةالنزاهةووتقريرإدارة
. كماوالقوائمللمجموعة اتقومالماليةالموحدة التزام شرافاإلتعويضووتعيينبتوصيوالمتطلباتالقانونيةبلمجموعةبمراجعة

للمجموعة.نيوالداخليالخارجيينحساباتالمدققيعلى

الداخلي التدقيق
ال مخاطر إدارة عمليات التدمجموعةيتمتدقيق قسم قبل كألً من يفحص الذي الداخلي وقيق اإلجراءات كفاية جموعةمالالتزاممن

نت الداخلي التدقيق قسم . ويناقش اإلجراءات اإلدارةجميعائجبهذه وتوصياتهالىالتقييماتمع استنتاجاته بشأن تقارير لجنةويقدم
اإلدارة.والمخاطرالتدقيق لمجلس التابعة

التقارير وأنظمة المخاطر قياس
للمجموعة المخاطر إدارة سياسات وتحليلوإدارةإلىتهدف تواجهها، لتحديد التي وضوابطالمخاطر ة، مخاطرالمناسبالوضعحدود

المخاطرومراقبة إنبالحدود.  لتزامواألةمستمربصورةمستويات المجموعةكما مخاطر إدارة المسئولقسم تحديدهو عن
المنتجاالكامنةخصائصالمخاطر حدودفي ووضع والقائمة الجديدة المخاطر.للتعرضاتتواالنشطة هذه من للتخفيف

قبلالتتم من الموضوعة الحدود بناءً على رئيسية بصورة المخاطر على الحدودمجموعةالمراقبةوالسيطرة هذه تراتيجيةاس. تعكس
ال سوق التيمجموعةاالعمالوبيئة المخاطر مستوى عن لقبولها، معمجموعةكونالت، وكذلك التركيزالعلىاستعداد من مزيد

ذلك، الالقطاعاتعلى إلى بمراقبةوقياسالتقوممختارة. وباإلضافة اليإجماضعفياعتبارهتالمخاطرالعامة، حيثمجموعة
واالنشطة المخاطر أنواع لجميع الكلي التعرض إلى المخاطر تحمل التي القدرات

تم التي المعلومات التحليلإن أجل من والمعالجة للفحص تخضع االعمال كافة من مبكر. وجمعها وقت في المخاطر وتحديد السيطرة
اإلدارة مجلس العضاء المعلومات هذه وتوضيح التعرض .، عندالحاجةولجنةالموجوداتوالمطلوباتالمخاطرالتدقيقولجنةوتمتقديم

إجمالي التقرير نوعيةاألئتمانوتعريتضمن مخاطراألئتمانضات المخاطرالتشغيلية ومقاييس السوق مخاطر وتعرضات مفصلة
تقارير تقديم المخاطر. يتم بيان وتغيرات السيولة ومعدألت التملك سقف ربعسنويوتقارواستثناءات أساس على يرموجزة شهري

أساس مخصصاتالخسائراألئتمانعلى مألئمة مدى بتقييم العليا اإلدارة مجلساإلدار. تقوم . يتسلم سنوي ربع أساس على ية يهدفة
والذي سنوي ربع أساس على المخاطر عن شامل واستنتاجمخاطرالإتقرير لتقييم الألزمة المعلومات جميع توفير ال .جموعةملى

مستويات لكافة ً للمخاطر خصيصا مصممة تقارير وتوزيع إعداد االعماللديهامجموعةيتم قطاعات جميع بأن التأكد أجل من يومي
ملخص تقديم وحديثة. يتم وضرورية شاملة العألقةعنمجموعةجميعأعضاءاللمعلومات والسيولةوالسوقسقوفاستخدامذات

الملكيةالخاصة المخاطراالخرى. ،استثمارات في تطورات أية إلى باإلضافة مج

تدخل عندما التركزات تظهر الجغرافيأو اإلقليم نفس في أنشطة في أو متشابهة تجارية أنشطة في المتعاملة االطراف من موعة السمات
نفس لها تكون للوفاءباألقتصاديةعندما مقدرتها على متشابه بشكل تؤثر حالةظهورتغالتزاماتمما في التعاقدية ها التركيرات

أخرى. تعطي تغيرات أي أو سياسية أو إقتصادية فيأداء النسبي ً للتأثر مؤشرا قدتمجموعةالزات التي التطورات تجاه معينطرأ
جغرافي موقع أو صناعي قطاع على ال

وإجراءات سياسات المخاطر، تتضمن تركز في الزيادة تجنب أجل منأجلمجموعةمن للتركيز معينة اعلىالحفاظتوجيهات
وإدارة سيطرة متنوعة. يتم استثمارية ً علىذلك.محافظ بناء األئتمان لمخاطر المحددة .2لتركزات

31 األئتمانمخاطراالئتمانمخاطر

مخاطرعدم الوفاءبالتزامهي من التمويل عقود أطراف ينتجعنهالتزاماتأحد الذي ه، االمر الطرفاآلخر تحمل مالية
علىمخاطرتحاولالمجموعةلخسارة للتعاملمعسقوفية، وضعاألئتمانمتابعةالمخاطرطريقعناألئتمانالسيطرة اال

وتقييمالجدارةاالطراف بصفةمستمرة. األئتمانخرى االخرى لالطراف باإلضافةية

تعاقديةمعاألئتمانالتعرضاتبإدارةتقومالمجموعةاألئتمانية،  السقوفإلىمتابعة ترتيبات في بالدخول االطرافالاية
التعرضللمخاطر.الظروفالخرىفي فترة وبتحديد مألئمة
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القصوى وتعزيزاتاالئتمانلمخاطرالتعرضات ضمانات أي األعتبار في إئتمانيةأخرىدوناإلخذ

األئتمانيةدرجات المخاطر
درجة التعرضات من تعرض لكل أساسةمخاطرائتمانيتخصصالمجموعة على منوذلك متنوعة تمالبياناتمجموعة التي

ل تنبؤيه لتكون األئتمانيةوالسدادفيمخاطرالتعثرتحديدها واقعخبراتهاتطبقاآلراء تحديدمن يةألئتماناالمخاطردرجات . يتم
احتماليةالنوعيةالعواملباستخدام إلى تشير فيالسدادوالكميةالتي أساسطبيالعواملذه . تختلفهحدوثالتعثر التعرضاتعلى عة

تحديد . يتم المقترض بشكليةألئتمانالمخاطراوتحديثدرجاتونوع تحدث التي األفتراضية المخاطر معتبحيثتزداد صاعدي
درجةية. ألئتمانالمخاطراتدهور التعرضات من تعرض لكل تخصيص أساسائتمانمخاطرتم على وذلك المبدئي اإلثبات عند ية

التعرضاتالمتوفرةالمعلومات . تخضع المقترض درجاتعن مختلف إلى التعرضات نقل إلى يؤدي لمخاطرالمراقبةمستمرة، مما
ية.األئتمان

لمخاطر للتعرض االقصى الحد أدناه ( لبنواستثناء)باألئتمانيوضحالجدول للمركزالمالتعرضالحكومي الموحدة . اليدالقائمة
إظهار المخصص،  لمخاطرلالتعرضاتالقصوىيتم حسم خأللبعد من المخاطر تقليل المقاستخدامقبلتأثير اصةإتفاقيات

الرئيسية والضمانات
الحدإجمالي

للتعرض اإلقصى
الحدإجمالي

للتعرض االقصى
20172016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

الموجودات
لدىأ أخرىرصدة 25.61830.120بنوك

من القبض 143.803182.452بنوكالمرابحاتمستحقة
الشركة 10.32428.934صكوك

194,265209,800مرابحات
269,750201,409مضاربات

بالتمليك منتهية 211.420187.356إجارة
19.57712.305مشاركات

التحويل قيد 2.77134.465موجودات
االخرىعقود الموجودات ضمن 21,4029.918التمويل

898,930896.759المجموع

محتملة والتزامات 93,420132,216ارتباطات

االئتمان لمخاطر التعرض 992,3501,028,975مجموع

تبلغقيمة ، مذكورأعألههومالباإلضافة حكومةالبحرينوالتمويليةالتسهيألت إلى المقدمة الحكوميةساتالمؤسذاتالصلةومؤسساتها
التعاونالخليجي مجلس 70,718: 2016بحريني )ألف61,132 ديناربحريني المبينة (. ألف

المبالغ فإن العادلة بالقيمة المالية االدوات تسجل أينما تعرضمخاطر توضح ليسإلىاألئتمانأعأله ولكن الحالية الممكنالحد
من الذي فيالقيم. نتجينأاالقصى للتغيرات نتيجة المستقبل في مخاطر

تدخلاالئتمانأنواع
ومشاركاتوصكوكمجموعةال ومضاربات مرابحات تشمل والتي العقود من العديد في منتهيةبالتمليك. الشركة وإجارة الدخول

تم تمويلية معامألت على المضاربات تشمل وأخرى، كما ومركبات وسلع ومباني أراضي على المرابحات عقود تشتمل أخرى
مالية ومؤسسات إسألمية بنوك مع فيها كمقدملالموال اإلسألمي البنك يعمل بموجبها التي شراكة اتفاقية هي المضاربة ا

من المستفيد يقدم المال( بينما واإلداريةوالد)رب المهنية المدير( الخبرة أو أجلتنفيذمشرورالموال )المضارب من التقنية اية الربحع
تحقيق بهدف خدمة أو تجارة أو
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االئتمان مخاطر  )تتمة( أنواع
إطار ضمن العألقات لتصنيف داخلية تصنيف آلية تصنيف  .الموجوداتالماليةتتبعالمجموعة الماليلكافةيتمتعيين ً لمعاييرةالموجودات وفقا

منمحددة تتراوح قياسات نطاق منتجة،  درجات17األئتمان، مع110المجموعة أنها متعثرة.  810على
درجة57جيدةتمثلدرجة14الدرجات فيالسدادتمثلدرجة810مرضيةتمثل  .التعثر

خارجياً ب المصنفة للتعرضات تحويله، فانالنسبة األئتمانيتم مخاطر المعتمدةولدىتصنيفات األئتماينة التصنيف وبورز)كاألت ستاندرز
وكابيتلوموديزو . يتمالإلىتصنيفاتانتليجنز(.فيتش البنك قبول مخاطر مع معايرتها يتم مختحويلداخليةالتي الخارجيةتصنيف األئتمان اطر

التناسق لضمان داخلية تصنيف المصنفة.الجميعبينإلىمخاطر وغير المصنفة العامة مؤسسات

الداخلباستمرارتسعىالمجموعة األئتمان تصنيفات منهجيات مخاطرلتحسين عن تعبر التي والممارسات األئتمان مخاطر إدارة وسياسات ية
األئتمانية والثقافة األستثمار لمحفظة الكامنة لمجموعة. الخاصةبااألئتمانالحقيقية

مستحقةلدىلالرصدةاألئتماننوعيةن ( إأ الخاضعةلالبنوكوالمرابحات البنوك كالتالي:  يةئتماناألمخاطرلالقبضمن هي

2016 2017

المجموع المجموع

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة  - العمر

ائتمانيا

2 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
غير  -العمر

ائتمانيا المضمحلة

1 :
الخسائر

االئتمانية
لمدة المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

164.512 100.220 - - 100.220  (14 )درجة
48.060 69.203 - - 69.203  (57 )درجة

2) - - ( األئتمانية  (2 الخسائر مخصص مجموع

212.572 169.421 - - 169.421

المالي، تمثلالمبالغب الضمان وعقود التمويلية لألرتباطات . بالنسبة المالية الموجودات ائتمان نوعية حول معلومات التالي الجدول يفيحدد
المبالغ المضمونة.الجدول أو بها الملتزم

الشركة  (1 صكوك
2016 2017

المجموع المجموع

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة العمر

ائتمانيا

2 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
غير العمر

ائتمانيا المضمحلة

1 :
الخسائر

االئتمانية
لمدة المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

30,003 10.327 - - 10.327  (14 )درجة
3) - - ( األئتمانية  (3 الخسائر مخصص مجموع

30,003 10.324 - - 10,324
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مرابحات  (2
2016 312017

المجموع المجموع

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة  -العمر

ائتمانيا

2 :
االئتمانيةالخسائر

مدى على المتوقعة
غير  -العمر

اً يائتمانمضمحلةال

1 :
الخسائر

يةئتماناال
لمدة المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

98,207 102.622 - 391 102.231  (14 )درجة
69,867 101.509    - 32.666 68.843  ( 57)درجةمرضية
59,402 16,516  (10درجة8 )درجة  - - 16,516
17,676) ( 26.382) ( 11,830) ( 10.814) ( األئتمانية  (3.738 الخسائر مخصص مجموع

209,800 194,265 4,686 22.243 167.336

بإجمالي القبض مستحق ربح على أعأله بحريني2,701الجدول دينار بحريني( 1,687: 2016) ألف دينار الخسائرألف ومخصص
بهاألئتمانية بحريني13المتعلق دينار بحريني : أل2016) ألف  .(دينار

مضاربات  (3
2016 2017

المجموع المجموع

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة  -العمر

ائتمانيا

2 :
االئتمانيةالخسائر

مدى على المتوقعة
غير  -العمر

اً يائتمانمضمحلةال

1 :
الخسائر

يةئتماناال
لمدة المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

137,532 191.736 - 5.055 186.681  (14 )درجة
51,680 70.630 - 13.724 56.906  ( 57)درجةمرضية
26,949 25.063  (10درجة8)درجةمتعثرة - - 25.063
14,752) ( 17.679) ( 6.890) ( 4.690) ( األئتمانية  (6.099 الخسائر مخصص مجموع

201,409 269.750 18.173 14.089 237.488

بإجمالي القبض مستحق ربح على أعأله بحريني2,416الجدول دينار بحريني(  1,391: 2016)ألف دينار الخسائرألف ومخصص
به المتعلق بحريني ) 24األئتمانية بحريني : أل2016دينار  (.دينار

بالتمليك  (4 منتهية إجارة
2016 2017

المجموع المجموع

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة  -العمر

ائتمانيا

2 :
االئتمانيةالخسائر

مدى على المتوقعة
غير  -العمر

اً يائتمانمضمحلةال

1 :
الخسائر

يةئتماناال
لمدة المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحرينيدينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

148,534 143.831 - 620 143.211  (14 )درجة
40,205 30.606 - 8.823 21.783  ( 57 )درجة

9,654 42.298  (10درجة8 )درجة  - - 42.298
10,176) ( 5.315) ( 3.744) ( 492) ( األئتمانية  (1.079 الخسائر مخصص مجموع

188,217 211.420 38.554 8.951 163.915
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بالتمليك  (4 منتهية  )تتمة(إجارة
الجدول بإجمالييتضمن القبض مستحق ربح بحريني1,090على دينار بحريني449: 2016)ألف دينار به (ألف المتعلق األئتمانية الخسائر والبالغومخصص

بحريني34 دينار بحريني : أل2016) ألف  .(دينار

مشاركات (5
2016 2017

المجموع المجموع

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة  -العمر

ائتمانيا

2 :
االئتمانيةالخسائر

مدى على المتوقعة
غير  -العمر

اً يائتمانمضمحلةال

1 :
الخسائر

يةئتماناال
لمدة المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحرينيدينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

8.427 14.190 - - 14.190  (14 )درجة
3.840 5.352 - 1.337 4.015  ( 57)درجةمرضية

152 235  (10درجة8 )درجة  - - 235
200) ( 24) ( 43) ( األئتمانية  (133 الخسائر مخصص مجموع

12.419 19.577 211 1.294 18.072

بإجمالي القبض مستحق ربح على أعأله بحريني385الجدول دينار بحريني( 115: 2016) ألف دينار  .ألف

التحويل (6 قيد موجودات
2016 2017

المجموع المجموع

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة  -العمر

ائتمانيا

2 :
االئتمانيةالخسائر

مدى على المتوقعة
غير  -العمر

اً يائتمانمضمحلةال

1 :
الخسائر

يةئتماناال
لمدة المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحرينيدينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

13.198 2.864 - - 2.864  (14 )درجة
 ( 57 )درجة  - - - - 229

 (10درجة8 )درجة  - - - - 22.745
1,714) ( 93) - - ( األئتمانية  (93 الخسائر مخصص مجموع

34.458 2.771 - - 2.771

الموجوداتاإلخرىالتمويلعقود  (7 ضمن
2016 2017

المجموع المجموع

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة  -العمر

ائتمانيا

: 2المرحلة
االئتمانيةالخسائر

مدى على المتوقعة
غير  -العمر

اً يائتمانمضمحلةال

1 :
الخسائر

يةئتماناال
لمدة المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

8,853 2.434 - - 2.434  (14 )درجة
358 2,259 - 372 1.887  ( 57)درجةمرضية

8,700 24.773  (10درجة8 )درجة  - - 24.773
2,416) ( 8,064) ( 7,874) ( 41) ( األئتمانية  (149 الخسائر مخصص مجموع

15,495 21,402 16,899 331 4.172

بإجمالي القبض مستحق ربح على أعأله بحريني333الجدول دينار بحريني( 18: 2016) ألف دينار بالخسائر  .ألف المتعلق الصلة ذو والمخصص
بحريني ) 5والبالغ بحريني(.2016دينار دينار شيء  : أل
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مخاطر31  )تتمة(إدارة

 )تتمة( االئتمانمخاطر2.31

الماليالتمويلةاالرتباطات  (8 الضمان وعقود
2016 2017

المجموع المجموع

3 :
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة  -العمر

ائتمانيا

2 :
االئتمانيةالخسائر

مدى على المتوقعة
غير -العمر

اً يائتمانمضمحلةال

1 :
الخسائر

يةئتماناال
لمدة المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

94,005 91,127 - 5,594 85,533  (14 )درجة
38,211  (810درجةمرضية ) - 3,138 - 3,138

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

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

لمخاطر االقصى الشريعةاألئتمانإنالحد مبادئ مع تتوافق التي المقاصة واتفاقيات ضمانات الي العادلة القيمة األعتبار في االخذ اإلسألمية، دون
باإلضافةإلىهي المالي للمركز الموحدة القائمة في المدرجة بالمبالغ عنهافيارتباطاتمحددة المفصح رتباطاتاألاستثناءب 30رايضاحالعمألء

تمويليةبإجمالي . الرأسمالية

تسهيألت تفاوض إعادة السنة خألل ديناربحريني(. إن17,803: 2016ديناربحريني ) 8,345 معظمألف . بشأنهاتفاوضالالمعادتسهيألتال
منتجةومضمونةبالكامل هي بازل اتفاقية

ً لمتطلبات وفقا الما رأس كفاية احتساب األئتمانيالذييزيدعن  3 التعرض مبلغ التنظيمي  15% منرأسالمال للمجموعة الفردية االخرى
ألشيءلالطراف 31فيديناربحريني والمطالبات3.31 .(ديناربحرينيألشيء: 2016) 2017 القانونية

المخاطر أواألتفاقياتالمعنية العقد
شروط تعيق أو تبطل قد قضائية أو قانونية إجراءات عن الناتجة المحتملة المخاطر هي القانونية المخاطر التي ً على سلبيا التؤثر

قاممجموعةلالتشغيليةلعمليات الوقائيةالكافيةواتخاذاإلجراءاتالممجموعةالت. لقد الرقابة بتطوير ناسبة ضئيلة تكون الخسائرقد
بأن وتعتقد القانونية المخاطر لتحديد في 31 ال 2017

بعدقانونيةالقضايابلغتقيمة والتيلميبتفيها المجموعة ضد 545 بحريني دينار 4.925: 2016ألف ً ألف
بحريني(. بناء القانونيإفادةعلىدينار مجموعةللالمستشار مجموعالمطلوباتالمقدرةالناتجةمن لل، فإن الموحد المالي المركز على

جوهري تأثير لها ليس القانونية القضايا مجموعةهذه قام تحيث 32 .هذهاالطرافدبرفعقضاياضأيضًا  مجموعةال بنفسالتركزات
أنشطة في

متشابهةأو

تجارية أنشطة في المتعاملين االطراف من مجموعة تدخل عندما التركز يظهـر الجغرااالقليم في، أو أو ظهورتغيراتاقتصادية حالة
في التعاقدية بالتزاماتها للوفاء مقدرتها على يؤثر مما األقتصادية السمات نفس لها تكون عندما أخر حاألت أي أو السياسية

أداء في النسبي التركزمؤشراً للتأثر . يعطى مجموعةى قطاع على تطرأ التطوراتالتيقد تجاه اال أو عمال معينة. على
التمنطقةجغرافية تنويعأنشطتهمجموعةقوم مخاطراألئتمانمنخألل ابإدارة تركز لتفادي المالية أوقطاعاتأع مناطق في

العمألء مع المرغوبة غير .المخاطر معينة مال
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مخاطر31  )تتمة(إدارة

 )تتمة(التركزات32

والقطاعالصناعيفيمايلي الجغرافي اإلقليم حسب األستثمار حسابات حاملي وحقوق والمطلوبات الموجودات  :توزيع

موجودات

مطلوبات
وحقوق
حاملي

حسابات
االستثمار

وحقوق
الملكية

ارتباطات
والتزامات

موجوداتمحتملة

مطلوبات
وحقوق

حسابات حاملي
األستثمار

وحقوق
الملكية

ارتباطات
والتزامات

محتملة
201720172017201620162016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

الجغرافي األقليم
مجلس دول

1.441.8311.153.987121.3651.492.5941.192.331174.196الخليجيالتعاون
العربي 38.35550.22213.377  - 63.45458.224العالم

33.58961.9124749.58395.056427أوروبا
15.2476091.26352.4598932.138أسيا

الشمالية  - 9.535314  - 15.9821.607أمريكا
 - 38.76717.578  - 19.1579.084أخرى

1.589.2601.285.423122.6751.681.2931.356.394190.138

 - 324.899 -  - 303.837 -  الملكيةحقوق

1.589.2601.589.260122.6751.681.2931.681.293190.138

موجودات

مطلوبات
حاملي وحقوق

حسابات
االستثمار

الملكيةوحقوق

ارتباطات
والتزامات

موجوداتمحتملة

مطلوبات
حاملي وحقوق

حسابات
األستثمار

الملكيةوحقوق

ارتباطات
والتزامات

محتملة
201720172017201620162016

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

الصناعي القطاع
عام وقطاع 520.127173.78312.704525.865148.79833.417حكومي

ومؤسسات بنوك
230.163321.7781.445362.504310.63416.582مالية
366.733124.57257.814382.136192.03872.566عقاري

وصناعي 76.25116.08617.496100.40564.37123.395تجاري
 - 10.24514.918  - 5096طيران

213.518414.13420.525200.220461.9098.412أفراد
181.959235.06412.69199.918163.72635.766أخرى

1.589.2601.285.423122.6751.681.2931.356.394190.138

 - 324.899 -  - 303.837 - الملكيةحقوق

45.967 1.589.2601.589.260122.6751.681.2931.681.293190.138
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السوق33 مخاطر

على العالمية العوائد معدألت في التقلبات عن السوق تؤثرالعقودتنتجمخاطر قد التي االجنبية العمألت صرف وأسعار المالية
ال موجودات قيمة على مباشرة التيمجموعةبصورةغير المخاطر ً لقيمة حدودا اإلدارة مجلس وضع . لقد قديتموأسعاراالسهم

مخاطرالسوقويتممراقبقبولها لجنةة قبل من منتظم لجنةبشكل وكذلك والمخطر ةالخاصالموجوداتوالمطلوباتالتدقيق
 .مجموعةبال

اإلسهم1.33 أسعار مخاطر
حدودا اإلدارة مجلس وضع . لقد االسهم أسعار في التغيرات عن االسهم أسعار استثماراتالبنكتنتجمخاطر مراقبةي. لتعرضات تم

السوق األستثمارمخاطر لجنة قبل من المخاطرباستمرار  . مجموعةللوإدارة

الم لألستثمارات العادلة القيم في للتغيرات الدخل )نتيجة على بالقيمةالعادلإنالتأثير المدرجة المتاجرة غير لغرض بها منحتفظ ة
االرباح نتيجةخألل فقط ( هي الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة المدرجة واألسثتمارات المحتملةالأوالخسائر لممكنةلتغيرات

التالي النحو على االسهم، وهي أسعار في
2017

انخفاض %10زيادة 10%
علىالتأثير

الربح صافي
على التأثير

الملكية حقوق
على التأثير

الربح صافي
على التأثير

الملكية حقوق
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
مسعرة

 - (590)  - 590السعودية
مسعرة  (329) (10.349)  10.349329غير

2016

انخفاض %10زيادة 10%
على التأثير

الربح صافي
على التأثير

الملكية حقوق
على التأثير

الربح صافي
على التأثير

الملكية حقوق
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
مسعرة

 - (166)  166 - البحرين
 - (776)  - 776السعودية
 - (231)  231 - سنغافورة
مسعرة  (270) (10.765)  10.765270غير

الربح2.33 عائد مخاطر
احتمالعائدمخاطرتنتج الربحيةأالربحمن علي الربح معدألت في التغيرات العادلةالمستقبليةنتؤثر القيم . وقدللموجوداتأوعلي المالية

حدود التيعلىالوضعالمجلس قبولها.مخاطر بصورةوييمكن المخاطر هذه مراقبة لجنةمنتظمةتم وداتموجلجنةالكذلكالمخاطرومنقبل
 . المجموعةالخاصةبمطلوباتالو

مركزهالمجموعةديرت على الربح لمعدألت السائدة المستويات في بتقلبات المرتبطة المخاطر من العديد االتعرضاتلتأثيرات
النقدية. االماليوتدفقاته
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السوق33  )تتمة( مخاطر

الربح2.33 عائد  )تتمة( مخاطر

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

كالتالي هي واحدة
2017

في التغير
المعدل

على التأثير
الربح صافي

التغير
المعدل في

على التأثير
الربح صافي

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

بحريني  (192) (0.10) 0.10192دينار
أمريكي  (201) (0.10) 0.10201دوألر

2016
في التغير

المعدل
على التأثير

الربح صافي
التغير

المعدل في
على التأثير

الربح صافي
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

 (380) (0,10) 0.10380بحرينيدينار
أمريكي  (193) (0,10) 0.10193دوألر

العملة3.33 مخاطر
مخاطر هي العملة مخاطر نتيجةإن المالية االداة اإلدارةاتلتغيرتقلبقيمة مجلس قام . لقد االجنبية العمألت صرف فيأسعار

قبل من الموضوعة الحدود ضمن بقائها من للتأكد دوري أساس على المراكز مراقبة العملة، ويتم حسب المراكز على حدود بوضع
 .مجموعةالالخاصةبمطلوباتالموجوداتوولجنةالالمخاطرلجنة

ومطلوب موجودات ً هاماً من االمريكيمجموعةاتالإنجزءا الدوألر أو البحريني السعوديهيبالدينار الدينار . أواللاير إن بما
مثبتان السعودي االمريكي، فإالبحرينيواللاير جوهريةبالدوألر عملة مخاطر تمثل أل العمألت تلك من 31كمافنالمراكز

 .20172016ديسمبر

السيولة34 مخاطر

مقدرة عدم في تكمن التي المخاطر هي موعدمجموعةالمخاطرالسيولـة يحين عندما بمطلوباتها  . مخاطراستحقاقهاعلىالوفاء
درجة تدني أو السوق إختألل بسبب تكون المخاطر،  األئتمانالسيولةقد هذه من . وللحد التمويل مصادر بعض على يؤثر قد مما

التم مصادر بتنويع اإلدارة حكمهقامت في وما النقد رصيد على واإلبقاء األعتبار في السيولة أخذ مع الموجودات وإدارة ويل
لجنة قبل من مستمرة بصورة السيولة مراكز مراقبة . يتم السوق في للتداول الجاهزة اتمطلوبالموجوداتوالواالوراقالمالية

المخاطر ولجنة  .للمجموعة
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السيولة34  )تتمة(  مخاطر

بيان أدناه ومطلوباتاألستحقاقيلخصالجدول  :3120172016فيالمجموعةالمتوقعلموجودات

312017

ثالثة لغاية
أشهر

أشهر3
سنة إلى

واحدة
15

سنوات
من أكثر

المجموعسنوات5
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
الموجودات

بنوكالرصدةلدىوأنقد
66.351 - - - 66.351مصرفالمركزيالو

8.15528.956150.521170.146357.778حكوميةصكوك
القبض مستحقة ووكاألت مرابحات

143.803 - - - 143.803بنوكالمن
الشركة 10.324 - 1.8713.1215.332صكوك

34,39584,44430,04848.493197.380مرابحات
38.20586.33895.68987.861308.093مضاربات

بالتمليك منتهية 4.8201.49498.459107.375212.148إجارة
9310.3375.5583.20419.192مشاركات

التحويل قيد 1.562611081.0402.771موجودات
غير لغرض بها محتفظ استثمارات

111.325 - 109.394 - 1.931المتاجرة
عقارية 52.431 - 52.431 - - استثمارات

التطوير قيد 6.448 - 6.448 - - عقارات
شرك 16.835 - 16.835 - - زميلةاتاستثمارفي
أخرى 20,5341,07335,3891,41458.410موجودات

25.97125.971 - - - الشهرة

321,720215,824606,212445,5041.589.260

حاملي وحقوق المطلوبات
االستثمار حسابات

الدفع مستحقة ووكاألت مرابحات
154.641 - - 147.1787.463لبنوك

لغير الدفع مستحقة وكاألت
59,78559.785478,178100597.848البنوك

جارية 283.886 - 70,28186.345127,260حسابات
التحويل قيد 2392,447432.729 - مطلوبات

14,89245.90416,7792.21179.786الجلمرابحاتتمويل
أخرى 8,87114.50024,16611547.652مطلوبات

األستثمار حسابات حاملي 118,881 - 25,70235,07858,101حقوق

326,709249.314706,9312.4691.285.423
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السيولة34  )تتمة(مخاطر
312016

ثألثة لغاية
أشهر

أشهر3
سنة إلى

واحدة
15

سنوات
من أكثر

المجموعسنوات5
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
الموجودات

بنوكالرصدةلدىوأنقد
131.990 - 120.6234.8006.567مصرفالمركزيالو

3.09123.371140.624191.183358.269حكوميةصكوك
القبض مستحقة ووكاألت مرابحات

182.452 - - - 182.452بنوكالمن
الشركة 28.934 - 8.7313.91016.293صكوك

68.41641.16536.67367.433213.687مرابحات
27.91379.14172.19973.554252.807مضاربات

بالتمليك منتهية 2.6891.61579.273104.908188.485إجارة
8.8113.42712.304 - 66مشاركات

التحويل قيد 27.6889,32837,016 - - موجودات
غير لغرض بها محتفظ استثمارات

122.073 - 120.126 - 1.947المتاجرة
عقارية 48.9302.93351.863 - - استثمارات

التطوير قيد 17.781 - 14.838 - 2.943عقارات
شرك 7.5313.03010.561 - - زميلةاتاستثمارفي
أخرى 13.0661.1826.2676,74527,260موجودات

25.97125.971 - - - الشهرة
البيع لغرض بها محتفظ 19.840 - - - 19.840موجودات

451.777155.184585.820488.5121.681.293

حاملي وحقوق المطلوبات
األستثمار حسابات

الدفع مستحقة ووكاألت مرابحات
132.032 - 124.6357.397 - لبنوك

لغير الدفع مستحقة وكاألت
723.439 - 72,34472.344578,751البنوك

جارية 279.609 - 64.54285.984129.083حسابات
التحويل قيد 217 - - - 217مطلوبات
الجل مرابحات 33.7449.20491.837 - 48.889تمويل

أخرى 49.043 - 9.80914.71324.521مطلوبات
بموجودات متعلقة مطلوبات

البيع لغرض بها كمحتفظ 11.421 - - - 11.421مصنفة
األستثمار حسابات حاملي 68,796 - 14,75820,45433,584حقوق

221,980318.130807,0809.2041.356.394
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السيولة34  )تتمة(مخاطر

المالية المطلوبات استتتحقاق بيان أدناه الجدول بناءً يلخص التعاقديةللمجموعة األلتزامات فيعلى كما المخصتتومة 312017غير
2016 : 

312017
عند

لطلبا
ثالثة لغاية

أشهر
أشهر3

واحدة سنة إلى
15

سنوات
5من
المجموعسنوات

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

االستثمار حسابات حاملي وحقوق المطلوبات
محتملة والتزامات وارتباطات

مستحقة ووكاألت مرابحات
لبنوك .145 - الدفع 4669.175 - - 154. 641

الدفع مستحقة وكاألت
.265 - البنوكلغير 043261. 07671. 629100597. 848

جارية .283حسابات 886 - - - - 283. 886

حسابات حاملي حقوق
.118 - األستثمار 881 - - - 118. 881

التحويل قيد 2392.447432.729 - - مطلوبات

.14.89245 - الجلمرابحاتتمويل 90416. 7792.21179. 786

مستخدمة غير ,6,80928 - ارتباطات 32936. 51619, 88191. 535

محتملة .46 - التزامات 92212. 40612. 801 - 72. 129
أخرى مالية 5.6372.6349281159.314 - مطلوبات

ماليةربح مطلوبات .8484.7635.2482310 -  على 882

283. 886604, 498364, 526146. 34822, 3731.421. 631

312016
عند

لطلبا
ثألثة لغاية

أشهر
إلى3 أشهر

واحدة سنة
15

سنوات
5من

المجموعسنوات
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

األستثمار حسابات حاملي وحقوق المطلوبات
محتملة والتزامات وارتباطات

مستحقة ووكاألت مرابحات
لبنوك .124 - الدفع 6357.397 - - 132. 032

الدفع مستحقة وكاألت
.313 - البنوكلغير 518328. 51381. 408 - 723. 439

جارية .279حسابات 609 - - - - 279. 609

حسابات حاملي حقوق
.28األستثمار 06740. 729 - - - 68. 796

التحويل قيد 217 - - - - 217مطلوبات

.48 - الجلمرابحاتتمويل 889 - 33. 7449.20491. 837

مستخدمة غير .8.99912.12246.57744.72925.372137ارتباطات 799

محتملة 76.147 - 35.31824.5315.98010.318التزامات
أخرى مالية .14 - 7.9856.246528 - مطلوبات 759

ماليةربح مطلوبات 12.105 - 7615.0156.329 -  على
متعلقة مطلوبات

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

352. 210584. 591399. 728177. 05634. 5761.548. 161
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اإلعمال35 قطاعات معلومات

الرئيسية اإلعمال قطاعات معلومات
أنشطة توزيع تم رئيسية: المجموعةالغراضإدارية أعمال قطاعات أربعة إلى

الخدمات
المصرفية

الحساباتت ً بإدارة أساسا ، تقديمقوم اإلسألمية الشريعة مبادئ مع المتوافقة االرباح في المشاركة األستثمارية
تت التي اإلسألميةوالعقودالتمويلية الشريعة مبادئ مصرفيةأخرتفقمع معالشقدمخدمات تتوافق ريعةى

المصرفيةللشركاتياإلسألمية الخدمات القطاع هذا لالفرادوالخدموشمل يةاتالمصرفالخدماتالمصرفية
الثروات وإدارة الخاصة

متضمنةيقوم  - الخزانة والخزانة التجارة اإلسألمية، خدمات الشريعة مع تتوافق التي االموال أسواق خدمات ً بتقديم أساسا
االجل قصيرة السلع مرابحات

قبليقوم  - االستثمارات من المملوكة المحافظ وإدارةالبخدمةيقوموالمجموعةأساساً بإدارة استثمارية منتجات بتقديم عمألء
بديلة استثمارات وتقديم الصناديق

المال مال  - رأس طريقالمجموعةيديررأس عن المستخدم جميعغير ويتكبد عالية جودة ذات المالية االدوات في استثماره
الح بنظم المتعلقة المصروفات واحتساب األستثمارات هذه إدارة الرأسمالية.مصروفات وكمة

الذي االساس هي القطاعاتاتقاريرهالمجموعةعليهتبنيهذهالقطاعات هذه بين ما . المعامألت الرئيسية االعمال قطاعات معلومات حول
ً تكلفة تقريبا يساوي والذي المجمع المعدل أساس على هي التحويل . تكاليف تفضيلية شروط ودون التقديرية السوق معدألت حسب تنفذ

االموال

القطاعات بمعلومات بيان يلي فيما
312017

الخدمات
االستثماراتالخزانةالمصرفية

رأس
المجموعالمال

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

التشغيلي 30,75722,0308,52687762.190الدخل

القطاع .93418 (1.604) 64517,540نتيجة 055

القطاع 744,264612,414198,24934,3331.589.260موجودات

القطاعحقوقالملكيةالمطلوباتو 915,779330,51316,954326,0141.589.260حسب

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

312016

الخدمات
األستثماراتالخزانةالمصرفية

رأس
المجموعلمالا

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

التشغيلي 27.95113.36920.3191.36163.000الدخل

القطاع .11 (10.062) نتيجة 95714. 723 (522) 16. 096

القطاع .706موجودات 572678. 896236. 33859. 4871.681. 293

القطاعحقوقالملكيةالمطلوباتو 1.021.629317.07950.312292.2731.681.293حسب

بيإتمتخصي استحواذ من الناتجة الشهرة بنكص أي المصرفية.م الخدمات قطاع ضمن

الثانوية اإلعمال قطاعات معلومات
التعاونلمجموعةعملات مجلس دول في إيرادتهاوبشكلأساسي مجلسنمالتشغيليةمصروفاتهاكافةتتكبدالتشغيليةوتحققكافة دول

التعاون
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اإلمانة36 موجودات

السنة نهاية في المدارة بحريني ) 70,484الصناديق دينار105,174: 2016دينار الموجوداتألف (. هذه بحريني
االمانة بصفة بها بالتكلفةمحتفظ المالي. وتقاس للمركز الموحدة القائمة في إدراجها يتم وأل

الشرعية37 الرقابة هيئة

الشرعية الرقابة امتثالخمسمنللبنكتتكونهيئة بمراجعة والفتاوىالبنكعلماءيقومون اإلسألمية للشريعة العامة للمبادئ
مراجعتهم . تتضمن الشرعية الرقابة هيئة قبل من الصادرة واإلرشادات والتعليمات المتعلقةبالتوثعلىالخاصة االدلة يقفحص

ال قبل من أنشطتهمجموعةواإلجراءاتالمتبناة أن اإلسألمية. اللتأكدمن الشريعة ً لمبادئ وفقا تدار

لألدواتالماليةا38 العادلة لقيمة

هي الحكومية للصكوك العادلة المدرجة361.172القيمة وقيمها بحريني بحر357.778دينار دينار القيمةألف وإن يني
لل للصكوك المدرجة10.339هيالعادلة وقيمها بحريني بحريني.  10.324دينار العادلةالمقدرألفدينار القيم ةإن

المالية جوهريًا عنقيماالخرىلالدوات تختلف  .3120172016فيالمدرجةهاأل

األسالمية39 الشريعة في المحظورة والمصروفات األيرادات

بإجمالياً محظوردخألً  لمجموعةالمتخأللالسنة، است اإلسألمية الشريعة بحريني ) 397قواعد 412: 2016دينار
التقليديةألف والتمويألت األستثمارات من مكتسب دخل على هذه (. تتضمن إمأديناربحريني بي البحرينييونتيجةاستحواذ البنك

تخصيصوغرامالسعودي . وتم المراسلة البنوك في بها المحتفظ الجارية الحسابات أرصدة من ودخل عمألء على محتسبة ةمالية
للمساهمات االموالالخيريةهذهاالموال هذه من المصروفات استرداد خصم  .بعد

االجتماعية40 الواجبات

واجباتهمجموعةالدتأ والصدقاتاخأللالسنة الزكاة صندوق نفقات خألل من وذلك المستخدمةاألجتماعية والمؤسسات لالفراد
السنةدفعالغراضالتبرعات بحريني(  267: 2016بحريني ) ألف328وقدرهمجموعةالتالخيرية. خألل دينار ألف

الخيرية التبرعات حساب على

الزكاة41

غير العمومية الجمعية اجتماع في المساهمين بتاريخالعاديةوفقاً لقرار النظام122009عقد تعديل تقرر ، لقد للبنكاالساسي
الزكاةفي إثبات يتم . وبالتالي، لم القيمة وصافي الدخل صافي على الزكاة بدفع التزاماتهم عن المساهمين إلبألغ لسنة

المساهمين قبل من الدفع المستحقة الزكاة كمصروف. بلغت للدخل الموحدة قبلهيئة2017 من تحديدها تم والتي لل
الشرعية 2,5: بواقع2016) سفل2,5مجموعةالرقابة لس( للسهم.ف 42

رأسالمال كفاية وبأن

المال لرأس المفروضة الخارجية بالمتطلبات تلتزم المجموعة بأن التأكد هو المجموعة رأسمال إلدارة الرئيسي الهدف إن ائتمانية
بدرجات تحتفظ المجموعة رأسمالعالية ونسبة قوية االقصىللقيمة الحد وزيادة أعمالها دعم أجل مايتمكلمساهمين. لمن فردية

وبصورة منفصل بشكل المجموعة شركات من شركة لكل المال رأس كفاية إدارة المجموعةأيةأل لدى توجد قدرتهايةجوهرقيود
على للحصولعلى القيودالتياستثناءباهالتزاماتوتسويةموجوداتهااستخدامأو منخألقد الرقابية االطر عن المصرفيةلتنتج

التابعة  .التيتعملفيهاالشركات
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 )تتمة( رأسالمالكفاية42

سنداتافظفالحمنأجل إصدار أو للمساهمين المدفوعة االسهم أرباح مبالغ تعديل للمجموعة المال، يمكن رأس هيكلة تعديل أو على
السابقة.  يةرأسمال السنوات عن والعمليات والسياسات االهداف في تغييرات عمل يتم  . لم

التنظيمياحتسابتم وفقاً الموجوداتورأسالمال المخاطر المحدد3ألتفاقيةالمرجحة النحو البحرينعلى مصرف قبل من
المركزي

20172016
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

فئة العادية االسهم 1253.469273.576المال
فئة اإلضافي 195المال

فئة 239,86129.873المال

المالمجموع 293.339303.454رأس

األئتمانةالمرجحاتالتعرض 1,261,9391.314.315لمخاطر
السوقةالمرجحاتالتعرض 2.3318.053لمخاطر
التشغيليةةالمرجحاتالتعرض 104.31085.710للمخاطر

المرحجةمجموع 1.368.5801.408.078للمخاطرالموجودات

األستتثمار مخاطر 2 - احتياطي

التعرض 1.368.5801.408.076المعدلةللمخاطرةالمرجحاتمجموع

نسبة المالمجموعة  %21.55 %21.43رأس

المطلوب االدنـى  %12.5 %12.5الحد

الودائع43 حماية نظام

ودائع عمألءاليتمتغطية حمايةالودائعمجموعةبعض قوانينبنظام قبل من ( المؤسس البحرين)النظام يتم  .المركزيمصرف
و الودائع حماية بنظام البحرين مملكة في البنك قبل من بها المحتفظ العمألء ودائع المطلقةحساباتاألستثمارحقوقحامليتغطية

رقم ً للقرار وفقا المركزي البحرين مصرف النظام .2010( لسنة34عن هذا " )االفراد(  يغطي اإلعتياديين "االشخاص
أقصى دفع20.000بحد . ويتم المركزي البحرين مصرف ً لمتطلبات وفقا عليه منصوص هو كما اهمةمسديناربحريني

قبلدورية من عليه المنصوص النحو على البنك قبل النظام.من هذا ضمن المركزي البحرين مصرف

المقارنة44 أرقام

إعادة المقارنةتم أرقام معللسنةتصنيفبعض التصنيفالسنةالمطبقفيعرضالالسابقةلتتناسب إعادة ؤثرتلمههذتاالحالية. إن
ومجموعمجموعالمووالربحعلىصافي المطلوبات ومجموع مسبقاً.للمجموعةالملكيةحقوقجودات المبينة


