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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(تطبيق معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة  2.1
 

 )تتمة( (المتعلق بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالستثمار 31معيار المحاسبة المالي رقم 
 

إثبات ترتيب الوكالة بموجب نهج خارج الميزانية نظراً من وجهة نظر الوكيل، يتطلب المعيار أنه عند بدء المعاملة يجب على الوكيل  
ومع ذلك، هناك استثناءات لنهج خارج الميزانية حيث قد تنص ن الوكيل ال يسيطر على الموجودات / األعمال ذات الصلة. أل

قد يحتفظ الوكيل  .ي الميزانيةاالعتبارات اإلضافية المرتبطة باألداة القائمة على وكالة االستثمار احتساب األمر ذاته كحساب مدرج ف
بإعادة استثمار أموال الوكالة في عقد ثانوي. تحسب  المجموعةة المستويات. بموجب هذا الترتيب، ستقوم بترتيبات االستثمار متعدد

 هذه العقود الثانوية وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبة المالية المعنية في دفاتر الوكيل. 
 

 .ةالحالي السنةمن  مبكر اعتباراً  في وقتالمعيار  تطبيققرر مجلس اإلدارة عدم 
 

 اإلجارة  المتعلق  - 32معيار المحاسبة المالي رقم 
المتعلق "باإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك". يهدف هذا المعيار إلى تحديد  8يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم 

المختلفة التي تنفذها المؤسسات مبادئ التصنيف واإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن معامالت اإلجارة ويشمل ذلك أشكالها 
، 2021يناير    1عيار إلزامي في الفترات المبتدئة في أو بعد  المالية وتكون ظرفاً فيها، بصفتها سواء مؤجر أو مستأجر. سيكون هذا الم

 مع السماح بتطبيق المبكر.
 

   المماثلةاالستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المتعلق ب  - 33معيار المحاسبة المالي رقم 
دوات واألالعرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واألسهم والقياس واإلثبات ولتصنيف ايهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ 

المتوافقة االستثمارية ألدوات لنواع الرئيسية األالمماثلة التي تقوم بها المؤسسة المالية اإلسالمية. يحدد المعيار األخرى  يةاالستثمار
مؤسسة التي يتم بموجبها الونموذج عمل صائص مع خ بما يتناسب األساسية الشريعة اإلسالمية والمعالجات المحاسبية م كا أح مع 

المتعلق "باالستثمار في الصكوك"  25يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة المالي رقم  .إجراء االستثمارات وإدارتها واالحتفاظ بها 
عيار، يتم تصنيف كل استثمار لغرض هذا الم  ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2021يناير    1ئية في أو بعد  وسيكون إلزامي للفترات المبد

 :على طبيعته االستثمار أدناه اعتماداً كإحدى فئات 
 
 أداة الدين النقدية؛ -

 أداة الدين غير النقدية؛ -

 أداة أسهم حقوق الملكية؛ و -

 أدوات االستثمار األخرى  -

 
 التصنيف 
تصنيف االستثمارات الخاضعة  المجموعةالواردة أدناه، يجب على للنقض غير القابلة اإلثبات المبدئي ممارسة خيارات ت إال إذا تم

القيمة العادلة ب( 3أو )أسهم حقوق الملكية القيمة العادلة من خالل ب( 2أو )بالتكلفة المطفأة ( 1إما ) لهذا المعيار كما تم قياسها الحقاً 
بما  لالستثمارالتدفقات النقدية المتوقعة ت وخصائص إلدارة االستثمارامجموعة على أساس نموذج أعمال الخل الدقائمة من خالل 

 مع طبيعة العقود اإلسالمية األساسية.  يتوافق
 

تكلفة المطفأة يتم تصنيف وقياس االستثمار في أداة الدين النقدية، حيث يعكس ديناً في النهاية بالتكلفة، حتى وقت تنفيذ المعاملة، وبال
 بعد ذلك.

 
( 2( بالتكلفة المطفأة أو )1)يمكن تصنيف االستثمار في أداة الدين غير نقدية أو أداة استثمارية أخرى ضمن أي فئة من الفئات الثالث  

 . مجموعة( بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على أساس نموذج أعمال ال3بالقيمة العادلة من خالل أسهم حقوق الملكية أو )
 

باختيار  المجموعةتثمار في أدوات أسهم حقوق الملكية كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ما لم تقم يتم إدراج االس
 تصنيف ال رجعة فيه عند اإلثبات المبدئي لتصنيف ذلك االستثمار على أنه استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

 به لغرض المتاجرة دوماً ضمن تصنيف االستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل. قع االستثمار المحتفظأن ييجب 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( تطبيق معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 2.1
 

 )تتمة( االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلةالمتعلق ب - 33مالي رقم معيار المحاسبة ال

 
   اإلثبات والقياس المبدئي

يتم مبدئياً إثبات جميع االستثمارات بقيمتها مضافاً تكاليف المعاملة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
لدخل الموحدة لقائمة  الامالت المتعلقة باالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إلى  الدخل. يتم احتساب تكاليف المع

 تكبدها. يتم إثبات طريقة الشراء العادية االستثمارات عند نقل السيطرة إلى المستثمر.عند 
 

 القياس الالحق 
 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة أ( 

 لمطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. يتم إثبات جميع المكاسب أو الخسائر الناتجةت المدرجة بالتكلفة ايعاد قياس االستثمارا
لدخل. يتم فحص االستثمارات المدرجة لموحدة لقائمة االعن عملية اإلطفاء وتلك الناتجة عن استبعاد أو إضمحالل االستثمار في 

المتعلق "باإلضمحالل والخسائر  30ر مالي وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم إعداد تقري في كل فترة بالتكلفة المطفأة لإلضمحالل
 " المحملة بالخسائر االلتزاماتواالئتمانية 

 
 ب( استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يتم إثبات . إعداد تقرير مالينهاية كل فترة  لعادلة فيبالقيمة ال قائمة الدخ العادلة من خالل  المدرجة بالقيمةيعاد قياس االستثمارات 
المكسب أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس، إن وجدت، والتي تعد الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة العادلة في القائمة الموحدة 

 للدخل. 
 

 حقوق الاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ج(
حقوق بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة إعداد تقرير مالي. يتم إثبات الة من خالل قائمة المدرجة بالقيمة العادليعاد قياس االستثمارات 

حقوق الأو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس، إن وجدت، والتي تعد الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة العادلة مباشرةً في  المكسب
حقوق لإلضمحالل في ال". يتم فحص االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الحقوقإحتياطي  من خالل  ضمن " القيمة العادلة  

وااللتزامات المحلمة المتعلق "باإلضمحالل والخسائر االئتمانية  30ي وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم كل فترة إعداد تقرير مال
 ."بالخسائر

 
 داد التقارير المالية لحاملي الصكوك لق بإعالمتع 34معيار المحاسبة المالي رقم 

الجهة جودات األساسية ألداة الصكوك. وهو يتطلب من يحدد هذا المعيار المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير المالية للمو
المالية إلزامي من الفترات  سيكون هذا المعيار  إلعدادها حسب الحاجة بموجب هذا المعيار.    الدعوةإعداد تقارير التمويل أو  المصدرة 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020يناير  1المبتدئة في أو بعد 
 

 المتعلق باحتياطيات المخاطر   35معيار المحاسبة المالي رقم 
لعالمية المتبعة يحدد هذا المعيار األسس المحاسبية ومبادئ إعداد التقارير المالية الحتياطيات المخاطر بما يتوافق مع أفضل الممارسات ا

االضمحالل والخسائر االئتمانية وااللتزامات "المتعلق  30يكمل هذا المعيار معيار المحاسبة المالية رقم للمحاسبة وإدارة المخاطر. 
لي بة الما المحاس  معًا محل معيار  30ومعيار المحاسبة المالي رقم    35معيار المحاسبة المالي رقم    يحل كال المعيارينالمحملة بالخسائر".  

، مع  2021يناير  1إلزامي للفترات المبتدئة في أو بعد المعيار سيكون هذا المخصصات واالحتياطيات". ب"المتعلق  11رقم السابق 
 .مبكراً  30إذا قررت المؤسسة المالية اعتماد معيار المحاسبة المالية رقم السماح بالتطبيق المبكر، فقط 

 
  ية ملخص ألهم السياسات المحاسب 2.2

 
 أ( العقود المالية 

تتكون العقود المالية من نقد وأرصدة لدى بنوك وذمم مدينة ومضاربة )بعد حسم األرباح المؤجلة( والتمويل بالمشاركة واستثمارات 
واحد( وبعض   أدوات ديّن مدرجة بالتكلفة المطفأة وإجارة منتهية بالتمليك )حيث تعتمد تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية على عميل  -

ستندية وخطابات الموجودات األخرى. باإلضافة إلى ذلك، فهي تتكون من التعرضات غير المدرجة في الميزانية مثل االعتمادات الم
  .مات غير المسحوبة. يتم إدراج األرصدة المتعلقة بتلك العقود بعد حسم مخصص الخسائر االئتمانيةالضمان وااللتزا
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 لمالية الموحدةإيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( يةملخص ألهم السياسات المحاسب 2.2
 

 ضمحالل تقييم اال ب( 
 

 اضمحالل الموجودات المالية
المدرجة بالتكلفة المطفأة. تطبق المجموعة نهج يتكون من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وذلك بالنسبة للموجودات المالية  

 .تمان منذ اإلثبات المبدئي لهذه الموجوداتة االئيتم تحويل الموجودات من خالل الثالث مراحل التالية وذلك على أساس التغير في نوعي
 

 شهرا   12: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 1المرحلة 
لمبدئي، يتم إثبات جزء من الخسائر االئتمانية المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات ا التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في بالنسبة للتعرضات

يكوم من الممحتمل العقود المالية  الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في السداد على  التي تمثل  المتوقعة على مدى العمر  
الخسائر االئتمانية شهراً( من    12)أو أقصر فترة إذا كان العمر المتوقع لألداة المالية أقل من    بعد تاريخ إعداد التقارير المالية  شهراً   12خالل  

تاريخ إعداد التي تحدث خالل االثني عشر شهراً التالية بعد أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد المرتبطة بالمتوقعة على مدى العمر 
 .ير الماليةالتقار 

 

  غير مضمحلة ائتمانيا   –لمتوقعة على مدى العمر الئتمانية ا: الخسائر ا2المرحلة 
مضمحلة ائتمانياً، يتم  غير بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي، ولكنها 

أحداث  جميع عن تنتج التي الخسارة على مدى العمر هي المتوقعة االئتمانية الخسائر .على مدى العمر إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 المالي. للعقد المتوقع احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر 

 

 للخسائر االئتمانية ويتم تحديدها على أساس الفرقالتقديرات المرجحة  احتمالية  ( هي  2)المرحلة    العمر المتوقعة مدى    يةخسائر االئتمانالإن  
 لقيمةوا عةوللمجم لمستحقةا يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا كافة نبي رقلفهو ا ديلنقا زلعجاإن . النقديبين القيمة الحالية لجميع حاالت العجز 

ً  لتيا لماليةا وداتجوبالنسبة للم، ردادلالست للقابا للمبلغ لحاليةا  إعداد التقارير المالية. يخر تا في هي غير مضمحلة إئتمانيا
 

  مضمحلة ائتمانيا   –: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 3حلة مرال
المالية كمضمحلة ائتمانياً عند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي يكون لها تـأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية  العقوديتم تقييم 
  .تلك الموجودات المالية علىالمقدرة 

 

ً  ة، يتم تحديد المخصصات المتعلق3لمالية للمرحلة بالنسبة للعقود ا   والمبلغعلى أساس الفرق بين صافي القيمة المدرجة  بالمضمحلة ائتمانيا
، تظل منهجية المجموعة بالنسبة 11في معيار المحاسبة المالي رقم  بما أن هذا يستخدم نفس المعايير الوادرة  .  ةالمالي  للعقودالقابل لالسترداد  

 .كما هي دون تغيير للخسائر االئتمانية لمحددة للمخصصات ا
 

ً المطبقة القواعد يتم تطبيق ، هاتتعرضا ضمانات يمكن للمجموعة استردادونات أو رهوفي حاله عدم وجود  وفقا لسياسة المجموعة  سابقا
 الخسائر االئتمانية.الحتساب مخصص المحلية، أيهما أكثر صرامة، متطلباتها أو 

 

ً ة المضمحلة ائتما الموجودات المالي  نيا
ً في تاريخ إعداد التقرير المالي، تقوم   األدلة .  المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي مضمحلة ائتمانيا

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

 رة؛الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو جهة المصد -
 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ -
 يكون قد أصبح من المحتمل بأن المقترض سيعلن إفالسه أو في إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو -
 في خالف ذلك؛ موعةالمجإعادة هيكلة التسهيل من قبل المجموعة بشرط لن تنظر  -
 

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

 

  احتماليه حدوث التعثر في السداد؛ -
 و الخسارة في حالة التعثر في السداد؛ -
 .في السداد عند التعثر قيمة التعرض  -
 

هذه المعايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات  مد تست
 .أدناهالنظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( ألهم السياسات المحاسبية خصمل 2.2
 

 )تتمة(تقييم االضمحالل  ب( 
 

  تعريف التعثر في السداد
نية  تعتبر المجموعة بأن الموجودات المالية تكون في حاله التعثر في السداد عندما يكون من غير المرجح أن يسدد المقترض التزاماته االئتما 

مجموعة التخاذ إجراءات مثل تصفيه الضمان؛ أو تجاوز المقترض في سداد أي من التزاماته للمجموعة بالكامل، وذلك دون الرجوع إلى ال
للمجموعة. وعند تقييم ما إذا كان المقترض متعثر في السداد،  ائتمانيةيومأً أو أي التزامات  90انية المستحقة للمجموعة ألكثر من االئتم

ية مثل خرق التعهدات والعوامل الكمية مثل وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام تأخذ المجموعة في االعتبار كالً من العوامل النوع
 .مجموعةآخر من نفس الجهة المصدرة لل

 

 احتمالية حدوث التعثر في السداد
داد للتعرضات تعتبر درجات المخاطر االئتمانية بمثابة المدخالت األساسية لعملية تحديد الهيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في الس 

ويتم تحليلها من خالل تحديد االئتمانية. تقوم المجموعة بجمع معلومات عن األداء والتعثر في السداد بشأن تعرضات مخاطرها االئتمانية 
اإلحصائية مخاطر االئتمانية الخاصة بالشركات ويتم تحديد عدد أيام التأخير في السداد لمحفظة التجزئة. تستخدم المجموعة النماذج  درجة ال

التغيرات المتوقعة نتيجة   لتحليل البيانات التي تم جمعها، وتقوم بتقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد لهذه التعرضات باإلضافة إلى
يرات فترات الزمنية المقررة. يتضمن هذا التحليل على تحديد وتحديث العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر في السداد والتغلتجاوز ال

 .تعمل فيها المجموعةفي العوامل الرئيسية لالقتصاد الكلي، وذلك على مستوى مختلف المناطق الجغرافية التي 
 

 العجز /الفائض ذلك في بما الكلي، الرئيسية لالقتصاد المؤشرات من للمجموعة مجموعة( الشركة التابعة)عناصر  من عنصر  كل يستخدم
وتقلبات سوق األسهم وتكلفة التمويل   الحكومة  النفط ونفقات  وأسعار  المحلي اإلجمالي  الناتج  ونمو  ماليجاإل  المحلي  الناتج  من  كنسبه  المالي
 .والبطالة التضخم االئتماني ومعدل اإلقراض معدالت ونمو

 

  أنواع احتمالية حدوث التعثر في السداد المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
شهراً القادمة   12هذا هو تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد خالل    –شهراً    12  ر في السداد على مدىاحتمالية حدوث التعث •

شهراً(. يتم استخدام ذلك الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة   12)أو على مدى العمر المتبقي لألداة المالية إذا كان ذلك أقل من  
 شهراً. 12على مدى 

 

العمر المتبقي  هذا هو تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى  –في السداد على مدى العمر  ر عثاحتمالية حدوث الت •
 ".2لألداة المالية. يتم استخدام ذلك الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة "للمرحلة 

 

 إضافة معلومات النظرة المستقبلية 
د الدولي أو مقدمي الخدمات المشهورين اآلخرين، ت االقتصادية المتاحة من قبل صندوق النقتأخذ المجموعة في االعتبار أحدث التوقعا

تستخدم المجموعة النماذج اإلحصائية إلضافة العوامل االقتصادية الكلية على معدالت التعثر في السداد التاريخية. في حالة سنوات.    5لمدة  
السداد في تي تكون ذات أهمية إحصائية أو إذا كانت نتائج احتمالية حدوث التعثر قة والالساب ةالكلي يةد أي من معايير االقتصادعدم وجو

ذلك المتوقعة مخالفة بشكل كبير للتوقعات الحالية للظروف االقتصادية، تطبق اإلدارة الطريقة النوعية الحتمالية حدوث التعثر في السداد، و
 .تحليل المحفظة وفقاً ألداة التشخيصبعد 

 

علومات النظرة المستقبلية إلى زيادة مستويات مرجعية اتخاذ القرارات حول مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية ضافة متؤدي إ 
هي التعرضات  3تجة )المرحلة التي تعتبر بأنها من 2والمرحلة  1الكلية على الخسائر االئتمانية المتوقعة المطبقة على تعرضات المرحلة 

ً لسياسة، يتطلب في السداد(. ضمن فئة التعثر  مراجعة دورية للمنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات لألوضاع  إجراءوفقا
 .االقتصادية المستقبلية

 

  الخسارة في حالة التعثر في السداد
 عثراً في السداد. يتم احتساب ذلكالتي قد تنتج إذا كان المقترض متلة في حالة  الخسارة في حالة التعثر في السداد هي حجم الخسائر المحتم

 باألخذ في االعتبار الضمانات والموارد األخرى المتاحة للمجموعة والتي يمكن استخدامها السترداد الموجود في حالة التعثر في السداد.
 

استرداد المطالبات مقابل األطراف   السداد استناداً إلى واقع خبراتها التاريخية لمعدالتالخسارة في حالة التعثر في  معايير  وتقدر المجموعة  
، بالنسبة لتقدير الخسارة في حالة ي السداد، استناداً إلى البيانات التاريخية باستخدام كالً من العوامل الداخلية والخارجيةاألخرى المتعثرة ف

 عتبار استخدام أي من الطرق التالية:التعثر في السداد، تأخذ المجموعة في اال
 

باستخدام معلومات  في حالة التعثر في السداد يمكن للوحدات تقدير الخسارة متاحة  : عندما تكون البيانات ادللتعثر في السدالسجل الداخلي 
 .المقابلةوبيانات االسترداد من واقع خبراتها التاريخية للتعثر في السداد 
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 )تتمة( الخسارة في حالة التعثر في السداد
 

: أوصت األنظمة المحلية باحتساب الخسارة في حالة التعثر في السداد السداد استنادا  إلى اتفاقية بازلالخسارة في حالة التعثر في 
 تفاقية بازل المعدلة باالعتماد على الضمانات المتاحة.استناداً ال

 

باستخدام الخسارة في حالة  : بالنسبة للتمويالت المضمونة، تقوم المجموعةالخسارة في حالة التعثر في السداد القائمة على الضمانات
الضمانات التي تكون قادرة على تقييم  التعثر في السداد القائمة على الضمانات، حيث يوجد لدى المجموعة إطار عمل فعال إلدارة

 القانونية وقابلية تنفيذها. األتعابوتوفير التقييم للضمانات المحدثة وتحديد 
 

 تعثر في السدادعند القيمة التعرض 
غيرات المتوقعة قيمة التعرض عند التعثر في السداد تقدير التعرض في تاريخ التعثر في السداد في المستقبل، باألخذ في االعتبار التتمثل 

ى المبلغ األصلي القائم والسحوبات في التعرض بعد تاريخ إعداد التقارير المالية بما في ذلك المدفوعات على المبالغ األصلي والربح عل
 على التسهيالت المتعهد بها. المتوقعة 

 

 في السداد المدرجة في الميزانية عند التعثر قيمة التعرض 
لسداد للبنود المدرجة في الميزانية هي المبالغ القائمة عند وقت حدوث التعثر في السداد. يجب أن ترحل ا فيعند التعثر قيمة التعرض 

 خاضعة إلدراج هيكل السداد الخاص بها.الالتعرضات القائمة للبنود المدرجة في الميزانية مباشرةً 
 

في السداد عند احتساب الخسائر االئتمانية عند التعثر  رضتعيجب تقدير المدفوعات باستخدام االتجاهات السابقة وخصمها من قيمة ال
 المتوقعة. 

 

  في السداد غير المدرجة في الميزانيةعند التعثر قيمة التعرض 
في السداد غير المدرجة عند التعثر ال يوجد تاريخ سداد ثابت للتعرضات غير المدرجة في الميزانية؛ وبالتالي، يتم احتساب قيمة التعرض 

ئتمان على المبلغ اإلسمي للتعرضات غير المدرجة في الميزانية. تستخدم المجموعة الطرق التالية زانية بعد تطبيق عامل تحويل االفي المي
 في السداد غير المدرجة في الميزانية.عند التعثر د عامل تحويل االئتمان لقيمة التعرض إليجا

 

تقوم المجموعة بإجراء تحليل على أساس المنتجات غير المدرجة في الميزانية لدراسة  –  عامل تحويل االئتمان بناءً على البيانات الداخلية
سنوات. بناًء على تحليل المنتجات، يتم تقدير عوامل التحويل/االستخدام على  5لى إ 3متوسط معدل االستخدام/ التحويل على مدى فتره 

لصادرة، تحدد الوحدات عامل تحويل االئتمان من خالل تقدير مجموع نطاق واسع. بالنسبة لالعتمادات المستندية وخطاب الضمانات ا
السنوات السابقة كنسبه من مجموع االعتمادات  5 – 3له خالل مبلغ االعتمادات المستندية / خطاب الضمانات الذي تم تفويضه / تحوي

 تلك البنود غير المدرجة في الميزانية. المستندية / خطاب الضمانات الصادرة للتوصل إلى التعرضات المتوقعة في المستقبل ل
 

في حالة عدم وجود البيانات الداخلية، تستخدم المجموعة نفس عامل تحويل االئتمان التفاقية بازل  - عامل تحويل االئتمان التنظيمي
 ً ة للتعرضات التي لديها لنسب% با20ألنظمة مصرف البحرين المركزي. وتبلغ هذه المعدالت    المستخدم لحساب نسبه كفاية رأس المال وفقا

 .ةواحد ةبالنسبة للتعرضات التي لديها استحقاقات ألكثر من سن% 50استحقاقات تعادل أو تقل عن سنة واحدة و
 

  احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الجماعية والمراحل
روض المضمحلة ائتمانياً بشكل فردي. بالنسبة لتعرضات يتم بصفة عامة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات الكبيرة الفردية والق

األخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تكون المعلومات الخاصة المتاحة للعمالء أقل، تقاس الخسائر  األفراد والتعرضات
ي السداد ووقع الخبرة التاريخية الجماعية االئتمانية المتوقعة علي أساس جماعي. ويشمل ذلك المعلومات الخاصة بالمقترضين، مثل التأخر ف

 لكلي للنظرة المستقبلية.للخسائر ومعلومات االقتصاد ا
 

لتقييم مراحل التعرضات ولقياس مخصص الخسارة علي أساس جماعي، تقوم المجموعة بتجميع تعرضاتها إلى قطاعات على أساس 
نوع العميل والقطاع والتصنيف وتاريخ االثبات المبدئي وفترة االستحقاق  خصائص المخاطر االئتمانية المشتركة، مثل الموقع الجغرافي و

 وقيمة الضمان. 
 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية 
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على العقود المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي، تأخذ المجموعة في 

لهما. يتضمن ذلك على كالً من المعلومات والتحليل الكمي لومات المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر االعتبار المع
 والنوعي، وذلك من وقع الخبرات التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني للخبراء المتخصصين، بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.

 

األدوات قد يكون لديها مخاطر ائتمانية مختلفة عند اإلثبات الً من الطرف اآلخر. ألن كل أداة من لنسبة ألداة محددة بديتم إجراء التقييم با
 المبدئي.
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 )تتمة(الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية 
د يختلف تطبيق المتطلبات المذكورة أعاله المتعلقة بالزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية بالنسبة لمختلف مواقع المجموعة وفقاً لعد 

نهجيه قوية لتقييم المخاطر تتناسب مع حجم محفظتها الظروف التي يواجهها كل موقع من المواقع ويطبق كل موقع من المواقع م
 ا وأهميتها االقتصادية وبيان مخاطرها.هتوتعقيدها وهيكل

 

 الموجودات المالية المعاد تفاوضها 
. الحسابات 2سيتم تصنيف الحسابات التي كانت منتجة قبل إعادة الهيكلة ولكن تمت إعادة هيكلتها نتيجة لصعوبة مالية ضمن المرحلة  

 .3ه يتم بعد ذلك تصنيفها ضمن المرحلة إن، ف(ة الهيكلةقبل إعاد)ستوفي أي من المعايير لتصنف كحسابات متعثرة، لمتعثرة أو تا
 

 التحول الخلفي 
النموذج المرحلي هو ذو طبيعة متناظرة حيث أن الحركة عبر المراحل هي ظاهرة من "طريقتين".  30معيار المحاسبة المالي رقم 

وبمجرد ن الحركة عبر المراحل ليست فورية ما لم تعد هناك زيادة جوهرية ملحوظة في مؤشرات المخاطر االئتمانية. ومع ذلك، فإ 
وال  2أو المرحلة  1تمان، يجب أن تتم معايرة الحركة إلى المرحلة أن لم تعد هناك زيادة جوهرية ملحوظة في مؤشرات مخاطر االئ

المالحظة ومؤشرات الزيادة الجوهرية في المخاطر األخذ في االعتبار بعض المعايير مثل فترة يمكن أن تكون تلقائية أو فورية. يتم 
خذ في االعتبار العوامل التالية بما في ذلك فترة المعالجة . يتم األ1أو المرحلة    2االئتمانية وسجل الدفع للعمالء المحولين إلى المرحلة  

 ألي تحول خلفي:
 

 : 1إلى المرحلة  2من المرحلة 
)المعايير المغطاة في جزء الزيادة الجوهرية في المخاطر  2لم تعد المعايير الخاصة بتصنيف التعرض إلى المرحلة  •

 االئتمانية أعاله( موجودة؛ 
 ن أي متأخرات في السداد؛المدفوعات دويتم عمل  •
 و ؛2 أشهر ألي من حسابات المرحلة 6الحد األدنى لفترة المالحظة / المعالجة لمدة  •
 شهراً للحسابات المعاد هيكلتها. 12الحد األدنى لفترة المالحظة / المعالجة لمدة  •
 

 : 2إلى المرحلة  3من المرحلة 
 )المعايير المغطاة في جزء التعثر في السداد أعاله( موجودة؛  3لم تعد المعايير الخاصة بتصنيف التعرض إلى المرحلة  •
 .ي متأخرات في السداددون أ وقتها  المدفوعات يتم عملها في •
 هيكلتها.لمعاد للتسهيالت المتعثرة واشهراً  12الحد األدنى لفترة المالحظة / المعالجة لمدة  •
 

 شطب
سترداد. وهذا هو الحال بشكل عام عندما تحدد ال( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لأو كلياً  التمويل )إما جزئياً تسيهالت يتم شطب 

الخاضعة أن تحقق التدفقات النقدية الكافية لسداد المبالغ ن المقترض ال يمتلك أية موجودات أو مصادر دخل التي يمكن المجموعة بأ 
للشطب. ومع ذلك، يجب أن تخضع الموجودات المالية التي يتم شطبها لإلجراءات التنفيذية من أجل االلتزام بإجراءات المجموعة 

 السترداد المبالغ المستحقة.
 

 للخسائر االئتمانية في القائمة الموحدة للمركز المالي  مخصصعرض 
 القائمة الموحدة للمركز المالي كالتالي:خسائر االئتمانية في للتم عرض مخصص 

 
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم من إجمالي القيمة المدرجة للموجودات؛ -
 ت األخرى؛ ولية: بصفة عامة، كمخصص مدرج في المطلوبا ارتباطات التمويل وعقود الضمانات الما  -
العنصر المسحوب أو غير المسحوب، قامت المجموعة بتحديد الخسائر االئتمانية عقود المالية على كالً من الحيثما تتضمن  -

لمسحوب، يتم المتوقعة على ارتباطات التمويل / العنصر غير المدرج في الميزانية وذلك بشكل منفصل عن ذلك العنصر ا
 عرض مخصص الخسائر االئتمانية للعنصر غير المسحوب كمخصص في المطلوبات األخرى.
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 النقد وما في حكمه   .ج

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية على نقد ونقد قيد التحصيل وأرصده لدى بنوك مركزية   ه كما هو مشار إليه فييشمل النقد وما في حكم
 بإستثناء اإلحتياطيات اإلجبارية وأرصدة لدى بنوك أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل.

 
 ذمم مدينة  .د

 مم سلم مدينة وذمم إستصناع مدينة.ت( مدينة وذمم إجارة مدينة وذالمدينة على ذمم بيوع )مرابحا تشتمل الذمم 
 

 ذمم بيوع )مرابحات( مدينة
تشتمل ذمم بيوع )مرابحات( مدينة بشكل أساسي على مرابحات وسلع دولية وتدرج بعد حسم األرباح المؤجلة ومخصصات المبالغ  

 راء.)مرابحات( مدينة ملزماً لطالب الشالمجموعة الوعد في عقود ذمم بيوع المشكوك في تحصيلها. تعتبر 

 

 ذمم إجارة مدينة 
 ذمم اإلجارة المدينة هي عبارة عن مبالغ اإليجار المستحقة في نهاية السنة بعد حسم أي مخصص للمبالغ المشكوك في تحصيلها.

 
 ذمم سلم مدينة  

 ا.ي مخصص للمبالغ المشكوك في تحصيلهلمستحقة في نهاية السنة بعد حسم أذمم السلم المدينة هي عبارة عن المبالغ ا

 

 مدينة إستصناع ذمم 
 ذمم اإلستصناع المدينة هي عبارة عن المبالغ المستحقة في نهاية السنة بعد حسم أي مخصص للمبالغ المشكوك في تحصيلها.

 
 التمويل بالمضاربة والمشاركة   .هـ

دلة وجبها البنك بالمساهمة في رأس المال. تدرج هذه بالقيمة العا التمويل بالمضاربة والمشاركة هو عبارة عن شراكة حيث يقوم بم
 للمقابل المدفوع بعد حسم االضمحالل.

 
 إستثمارات  . و

تشتمل اإلستثمارات على أدوات أسهم حقوق الملكية و الدين  المدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل وأدوات أسهم حقوق الملكية 
 ّدين مدرجة بالتكلفة المطفأة وإستثمارات عقارية وإستثمار في شركات زميلة. المدرجة ضمن الحقوق وأدوات

 
 إستثمارات عقارية 

العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما كإستثمارات عقارية. يتم تسجيل يتم تصنيف 
العادلة للمقابل المدفوع وتكاليف اإلقتناء المرتبطة بالعقار. بعد اإلثبات المبدئي، د القيمة  والتي تع  ،اإلستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة

اس اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة )فقط المكاسب( كإحتياطي القيمة العادلة في يتم إعادة قي
 ك.القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المال

 
لقيمة العادلة إلى حد الرصيد يتم أوالً تعديل الخسائر الناتجة من التغيرات في القيم العادلة لإلستثمارات العقارية مقابل إحتياطي ا

 المتوفر ومن ثم يتم تضمين الخسائر المتبقية في القائمة الموحدة للدخل. في حال وجود خسائر غير محققة تم إثباتها في القائمة الموحدة
إلى حد عمل رصيد دائن لدخل في الفترات المالية السابقة، فإنه يجب إثبات المكاسب غير المحققة الحالية في القائمة الموحدة للدخل ل

للخسائر السابقة في القائمة الموحدة للدخل. عندما يتم إستبعاد العقار، فأنه يتم تحويل المكسب المتراكم المحول مسبقاً إلى إحتياطي 
 عادلة إلى القائمة الموحدة للدخل.القيمة ال



 مجموعة البركة المصرفية  ش.م.ب. 

20 
 

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.2

 
 )تتمة(إستثمارات  . و

 
 استثمار في شركات زميلة

نفوذاً مؤثراً   ريقة الحقوق. إن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعةيتم حساب استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة بموجب ط
عليها وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك. بموجب طريقة الحقوق، يتم إدراج االستثمار في شركة زميلة في القائمة الموحدة 

من صافي موجودات الشركة الزميلة. الشهرة المتعلقة   للمركز المالي بالتكلفة مضافاً إليها تغيرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة
ركة الزميلة يتم تضمينها في القيمة المدرجة لإلستثمار وال تخضع لإلطفاء. تعكس القائمة الموحدة للدخل حصة المجموعة في بالش

قوم المجموعة بإثبات حصتها في نتائج عمليات الشركة الزميلة. أينما وجدت تغييرات قد أثبتت مباشرةً في حقوق الشركة الزميلة، ت
، إذا استلزم األمر في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك. يتم إستبعاد المكاسب والخسائر الناتجة هذه التغييرات وتفصح عنها 

 من معامالت فيما بين المجموعة والشركة الزميلة إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الزميلة.
 

حاسبية للشركات الزميلة مطابقة لتلك المستخدمة من ميلة والمجموعة متطابقة والسياسات المقارير الشركات الزإن تواريخ إعداد ت
 قبل المجموعة فيما يتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابهة في الظروف المتماثلة.

 
 أدوات أسهم حقوق الملكية و الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

سوق القصيرة األجل. يتم إثباتها مبدئياً بالتكلفة والتي تعد القيمة ن هذه أدوات محتفظ بها لغرض تحقيق أرباح من تقلبات الضمتت
المحققة   العادلة للمقابل المدفوع بإستثناء تكاليف اإلقتناء. ويتم الحقاً إعادة قياسها بالقيمة العادلة. يتم تضمين جميع المكاسب أو الخسائر

 المحققة ذات الصلة في القائمة الموحدة للدخل. وغير
 

 يع االستثمارات األخرى مبدئياً بالتكلفة والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف اإلقتناء المصاحبة لإلستثمار.تثبت جم
 

 الحقوق من خاللأدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة 
اإلقتناء، يتم إعادة قياس االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة ضمن لتي لم يتم تغطيتها أعاله. بعد ألدوات المالية اتتضمن هذه جميع ا

الحقوق بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب أو الخسائر غير المحققة بالتناسب في حقوق المالك وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار حتى 
ب أو الخسارة المتراكمة المسجلة مسبقاً ضمن حقوق يصبح اإلستثمار مضمحالً فعندها يتم إثبات المكس يستبعد اإلستثمار أو عندما 

 المالك أو حقوق حاملي حسابات اإلستثمار في القائمة الموحدة للدخل.
 

 أدوات ّدين مدرجة بالتكلفة المطفأة
بالقيمة العادلة من خالل ظ بها لغرض المتاجرة ولم يتم تصنيفها يتم تصنيف أدوات الّدين التي تدار على أسس تعاقدية ولم يتم االحتفا 

قائمة الدخل كأدوات ّدين مدرجة بالتكلفة المطفأة. تدرج هذه االستثمارات بالتكلفة المطفأة، بعد حسم مخصص إضمحالل من قيمتها. 
هذه يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة من يتم حساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي عالوات أو خصومات من اإلقتناء. 

 االستثمارات في القائمة الموحدة للدخل عند االستبعاد أو االضمحالل.
 
 إجارة منتهية بالتمليك   .ز

 تدرج الموجودات المقتناة لغرض التأجير )اإلجارة( بالتكلفة، بعد حسم اإلستهالك المتراكم.
 

 ات أو فترة عقد التأجير، أيهما أقل.بت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجوديتم حساب اإلستهالك على أساس القسط الثا 

 
 معدات عقارات و .ح

 تدرج العقارات والمعدات مبدئياً بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم إدراج العقارات والمعدات بالتكلفة بعد حسم اإلستهالك المتراكم
العادلة. يتم رسملة تكلفة اإلضافات والتحسينات الرئيسية؛ راضي التي تم إدراجها بالقيمة  واإلضمحالل المتراكم في القيمة بإستثناء األ

ويتم احتساب الصيانة والتصليحات في القائمة الموحدة للدخل عند تكبدها. يتم إدراج المكاسب أو الخسائر الناتجة من االستبعاد ضمن 
ة المقدرة للموجودات باستثناء األراضي ثابت وعلى مدى األعمار اإلنتاجيدخل  تشغيلي آخر. يحسب اإلستهالك على أساس القسط ال
 المملوكة ملكاً حراً حيث تعتبر بأن ليس لها عمراً محدداً.
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 يتم حساب اإلستهالك على النحو التالي: 
 

 سنوات  30 - 50 مباني 

 سنوات  10 – 4 أثاث مكاتب ومعدات 

 سنوات  3 مركبات

 سنوات  5 – 4 أخرى

 
 القيم العادلة  .ط

 المعلنة في السوق. لعطاءاتأسعار ايتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات المتداولة في األسواق المالية المنظمة بالرجوع إلى 
 

حالية بالنسبة لإلستثمارات التي ليس لها أسعار سوقية معلنة، فإنه يتم تحديد تقديرات معقولة للقيم العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ال
ل المجموعة بموجب نسبة عادلة من قبالنقدية المألداة أخرى مشابهة لها، أو بناًء على تقييم التدفقات النقدية المستقبلية. يتم تحديد القيم 

 الربح الحالية للعقود المشابهة في الشروط وخصائص المخاطر.
 

يمها يتم تحديد القيمة العادلة لذمم البيوع )المرابحات( المدينة على مستوى البنك أو الشركة التابعة في نهاية الفترة المالية على أساس ق
 النقدية المعادلة.

 
 هرة الش .ي

ة المقتناة عند دمج األعمال مبدئياً بالتكلفة والتي تعد الزيادة في تكلفة دمج األعمال فوق نصيب المجموعة في صافي س الشهريتم قيا 
سم القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات واإللتزامات المحتملة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد ح 

األحداث أو التغيرات في إذا وجدت من المعتاد ة. يتم مراجعة الشهرة لالضمحالل سنوياً أو أكثر حالل متراكمي خسائر اضمأ
 بأن القيمة المدرجة يمكن أن تكون مضمحلة.الظروف 

 
عة نقد أو مجمولغرض فحص االضمحالل يتم تخصيص الشهرة المقتناة في دمج األعمال، من تاريخ اإلقتناء، لكل وحدة منتجة لل

تجة للنقد، التي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر ما إذا كانت الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة وحدات من
 المقتناة تم تعيينها في هذه الوحدات أو مجموعات من الوحدات.

 
علقة بالشهرة. يتم إثبات خسارة االضمحالل للنقد المت حدة المنتجةيتم تحديد االضمحالل عن طريق تقييم المبالغ القابلة لإلسترداد للو

 عندما تكون القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها المدرجة.
 
 موجودات غير ملموسة  .ك

بالتكلفة عند  الموجودات غير الملموسةتتكون الموجودات غير الملموسة بصورة أساسية من قيمة برنامج الحاسب اآللي. يتم قياس 
المبدئي. بعد اإلثبات المبدئي، تدرج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد حسم أي إطفاء متراكم وأي خسائر إضمحالل اإلثبات 
 متراكمة.

 
 رهن قيد البيع  . ل

ذات الصلة والقيمة العادلة   المتوقع تحقيقها للتسهيالت الماليةتدرج األصول المكتسبة من تسوية بعض التسهيالت المالية بصافي القيمة  
 ة لمثل هذه الموجودات، أيهما أقل. يتم إثبات المكاسب أو الخسائر عند االستبعاد وخسائر إعادة التقييم في القائمة الموحدة للدخل.الحالي

 

   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .م
ام الحد األدنى لمدة على أساس مدة الخدمة للموظفين وإتملموظفيها. يتم حساب هذه المكافآت  تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة

 الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت كمستحقات على مدى فترة التوظيف.
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   مخصصات  .ن

قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب وجود  يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام على المجموعة  )
 لتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات.تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذ اال

 
 أرباح أسهم   .س

 اإلعالن عنها.هم المساهمين كمطلوبات في السنة التي تم أرباح أس يتم إثبات
 
 حقوق حاملي حسابات االستثمار   .ع

تدرج جميع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار بالتكلفة مضافاً إليها الربح المستحق واالحتياطيات ذات الصلة. يتم عمل إحتياطي 
 وى البنك أو الشركة التابعة.مخاطر اإلستثمار واحتياطي معادلة األرباح على مست

 
   مخاطر اإلستثمارإحتياطي  .ف

احتياطيات مخاطر اإلستثمار هي عبارة عن مبالغ تم تخصيصها من دخل حقوق حاملي حسابات اإلستثمار، بعد تخصيص حصة 
 المضارب، احتياطياً للخسائر المستقبلية لحقوق حاملي حسابات اإلستثمار.

 
   إحتياطي معادله األرباح .ص

بالغ تم تخصيصها من قبل المجموعة من دخل المضاربة، قبل تخصيص حصة المضارب، احتياطيات معادلة األرباح هي عبارة عن م
 لتتمكن من المحافظة على مستوى عائد معين من االستثمارات لحقوق حاملي حسابات اإلستثمار.

 
  صكوك . ق

 العقود الضمنية والهيكلة. يتم معاملة الصكوك الصادرة من قبل المجموعة على أساس
 
 حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية حقوق  .ر

تمثل حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية األموال المستلمة من قبل المجموعة من أطراف أخرى وذلك لغرض 
أي حق في هذه المنتجات.  جات بصفة األمانة وليس لدى المجموعة استثمارها في منتجات معينة وفقاً لتوجيهاتهم. تدار هذه المنت

تتحمل األطراف األخرى كافة المخاطر وينتفعون بجميع األرباح من هذه المنتجات. ال يتم تضمين حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  
تلك   ال تملك الحق في استخدام أو إستبعاد  غير المدرجة في الميزانية في القائمة الموحدة للمركز المالي للمجموعة حيث إن المجموعة
 المنتجات دون مراعاة الشروط التي ينص عليها العقد بين المجموعة واألطراف األخرى.

 
 أسهم خزينة  .ش

أدوات الملكية الخاصة بالمجموعة التي تم إعادة اقتنائها )أسهم خزينة( من رأس مال الشركة األم ويتم حسابها بالتكلفة على يتم خصم  
المقابل المدفوع أو المستلم من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات الملكية الخاصة بالمجموعة أساس المتوسط المرجح. يتم إثبات 

مباشرةً ضمن حقوق الشركة األم. ال يتم إثبات المكسب أو الخسارة في القائمة الموحدة للدخل من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء 
 لخاصة.أدوات الملكية ا

 
 إثبات اإليراد  .ت 
 

 ذمم بيوع )مرابحات( مدينة
عند بدء المعاملة. يتم الكمي  التعاقدي وقابالً للقياسيتم إثبات الربح من ذمم بيوع )مرابحات( مدينة عندما يكون الدخل قابالً للتحديد 

فالبالً للقياس أو  د التعاقدي  قابالً للتحديمن العقد غير  معاملة. حينما يكون الدخل  على مدى فترة الالدخل وفقاً للتناسب الزمني  هذا  إثبات  
أو عند تحقيقه بالفعل. ال يدرج الدخل المستحق المتعلق بالحسابات المتأخرة بدرجة معقولة يثبت الدخل عند التأكد من إمكانية تحقيقه 

 يوماً أو أكثر ضمن القائمة الموحدة للدخل. 90 لمدة عن السداد
 

 ناع المدينةذمم السلم واإلستص
 عند بدء المعاملة.التعاقدي وقابالً للقياس  يتم إثبات دخل السلم واإلستصناع على أساس التناسب الزمني عندما يكون الدخل قابالً للتحديد  
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 التمويل بالمضاربة والمشاركة
يتم إثبات دخل التمويل بالمضاربة والمشاركة عند وجود الحق الستالم المدفوعات أو عند التوزيع من قبل المضارب. ال يدرج الدخل 

 .لقائمة الموحدة للدخليوماً أو أكثر ضمن ا 90 لمدة المتعلق بالحسابات المتأخرة عن السدادالمستحق 
 

 إجارة منتهية بالتمليك
 .اإليجارعقد على مدى فترة دخل بعد حسم اإلستهالك على أساس التناسب الزمني اليتم إثبات 

 
 دخل الرسوم والعموالت  

 يتم إثبات دخل األتعاب والعموالت عند اكتسابها. 

 
 دخل آخر

 حق الستالم المدفوعات الخاصة بها.يتم إثبات الدخل اآلخر من االستثمارات عند وجود ال

 
 حصة المجموعة كمضارب

ط االتفاقيات يتم حساب حصة المجموعة في األرباح كمضارب نظير إدارة حقوق حاملي حسابات اإلستثمار بناًء على بنود وشرو
 المتعلقة بالمضاربة.

 
 حصة المضارب في حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية

 حساب حصة المجموعة في األرباح نظير إدارة حقوق حاملي حسـابات االستثمار بناًء على البنود والشروط المتعلقة بهذه االتفاقيات.م  يت

 
 حقوق حاملي حسابات االستثمار   عائد .ث 

ًء على عقود المضاربة حصة حقوق حاملي حسابات اإلستثمار من الدخل على أساس القوانين المحلية القابلة للتطبيق وبنا يتم حساب 
خرى عد حسم المصروفات األخرى. تتضمن المصروفات األكالً على حده. يمثل هذا الدخل الناتج من حسابات اإلستثمار المشتركة ب

 جميع المصروفات التي تكبدتها المجموعة متضمنة مخصصات معينة. تحسم حصة المجموعة قبل توزيع هذا الدخل.
 
 تمويل مشترك وذاتي   .خ
نف اإلستثمارات والتمويل والذمم المدينة المملوكة بصورة مشتركة من قبل المجموعة وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار ضمن صت

ك" في القوائم المالية الموحدة. تصنف اإلستثمارات والتمويل والذمم المدينة الممولة فقط من قبل المجموعة ضمن بند "التمويل المشتر
 "التمويل الذاتي".

 
 ضرائب   .ذ

المعمول بها األجنبية وفقاً لألنظمة الضريبية الضرائب على العمليات  تفرضال تخضع أرباح الشركة للضرائب في مملكة البحرين. 
التي تزاول فيها الشركات التابعة أعمالها. تحسب حصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة بعد حساب كل بلد من البلدان في 

ريخ قائمة المركز باستخدام طريقة المطلوبات على الفروق الزمنية المؤقتة بتا تفرض ضريبية الدخل المؤجل  .الضرائب المفروضة
 الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة ألغراض إعداد التقارير المالية.األسس المالي بين 

 
  هيئة الرقابة الشرعية  .ض

 ة أعضاء تعينهم الجمعية العمومية. بل هيئة الرقابة الشرعية المكونة من خمستخضع أنشطة أعمال المجموعة للرقابة من ق
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2.2
 

 الزكاة  .أأ
نيابةً عن المساهمين وال يوجد هناك قانون نه لم يتم تخويل المجموعة لدفع الزكاة وفقاً للنظام األساسي لمجموعة البركة المصرفية فإ 

من هذا القبيل في مملكة البحرين يتطلب من المجموعة بدفع الزكاة نيابةً عن المساهمين، إال إذا كان هناك تخويل مباشر من الجمعية 
 العمومية للمجموعة لدفع الزكاة نيابةً عن المساهمين.

 
 ادات محظورة شرعا  يرإ .أب 

المجموعة بتجنب اإليرادات الناتجة من مصادر ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية. وعليه تقوم المجموعة بترحيل هذه اإليرادات تلتزم 
 مختلفة. إلى حساب الصدقات والتي تقوم المجموعة باستخدامها ألغراض اجتماعية خيرية

 
 اضمحالل الموجودات المالية  .جأ

كز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل موجود مالي محدد أو مجموعة تاريخ كل قائمة مر  تقييم فييتم عمل  
موجودات مالية. إذا وجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم تحديد المبلغ القابل لإلسترداد المقدر لهذا الموجود وكذلك أي خسارة ناتجة من 

لمقابل النقدي، ويتم إثباته في القائمة الموحدة للدخل. يتم عمل مخصصات المجموعة للقيمة المقدرة ل االضمحالل، بناًء على تقييم
محددة لتخفيض جميع العقود المالية المضمحلة لقيمها النقدية المتوقع تحقيقها. يتم شطب الموجودات المالية فقط في الحاالت التي 

 تكون قد استنفذت جميع المحاوالت إلستردادها.
 

إلى حدث موضوعي تم حدوثه بعد إثبات قيمة  ذلك  إذا انخفض مبلغ خسارة االضمحالل في فترة الحقة، فإن االنخفاض يمكن أن يعود  
االضمحالل، عندئذ فإن خسارة االضمحالل المثبتة مسبقاٌ يتم إسترجاعها. يتم إثبات أي استرجاعات الحقة لخسارة االضمحالل في 

 القائمة الموحدة للدخل.
 
اإلضافة إلى ذلك، تحتفظ المجموعة بمخصصات للتحوط من الخسارة المحتملة التي من الممكن حدوثها كنتيجة للمخاطر التي لم يتم ب

 التي تعزى. يعكس المبلغ الخسائر المتوقعة لهذه الموجودات يةتحديدها فيما يتعلق بالذمم المدينة والتمويالت أو موجودات االستثمار
 مستقبلية.الحداث األمتعلقة بالمقدرة الخسائر يعزى هذا المبلغ إلى الاريخ القوائم المالية وال بتإلى أحداث وقعت 

 
 المقاصة   .دأ

يتم عمل مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق ديني 
لغ المثبتة حيث تنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجود وسداد المبا لمقاصةأو قانوني قابل للتنفيذ 

 المطلوب في الوقت ذاته.
 
 العمالت األجنبية  .أهـ

قدية يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعاملة. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات الن
ت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. ترحل جميع الفروق الناتجة إلى قائمة الدخل على مستوى العمالب

 الوحدة.
 

 تحويل العمالت األجنبية
ة )الدوالر عرض المجموعكما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى عملة 

األمريكي( بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي، ويتم تحويل قوائم دخلها بالمتوسط المرجح ألسعار الصرف للسنة. 
 ترحل فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية مباشرة إلى بند منفصل في حقوق المالك.

 
المؤجل الذي تم إثباته في حقوق المالك والمتعلق بتلك الوحدة األجنبية في القائمة  لغ المتراكمإثبات المب عند استبعاد وحدة أجنبية، يتم

 الموحدة للدخل.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( السياسات المحاسبيةملخص ألهم  2.2

 
 اآلراء . أو

التالية، منفصلة عن تلك المرتبطة بالتقديرات، التي لديها تأثير  اآلراءمحاسبية للمجموعة، اتخذت اإلدارة ق السياسات الفي أثناء تطبي
 على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:

 
 تصنيف اإلستثمارات 

لملكية و الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل عند إقتناء اإلستثمارات تقرر اإلدارة ما إذا يتوجب تصنيفها كأدوات أسهم حقوق ا
 حقوق اأو أدوات ّدين مدرجة بالتكلفة المطفأة.الة الدخل أو أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائم

 
 مبدأ االستمرارية 

أ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبد بإجراءقامت ادارة المجموعة 
غير مؤكدة جوهرية صادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور  الم

ولذلك، تم إعداد القوائم مجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية.  التي من الممكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة ال
 الستمرارية.المالية على أساس مبدأ ا

 
 استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية الموحدة  . أز

تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات افتراضات التي  تقديرات وإصدار  إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة يتطلب  
استخدام التقديرات أساساً لتحديد مخصصات ذمم بيوع )مرابحات( مدينة والتمويل بالمضاربة   يتمائم المالية الموحدة.  المالية بتاريخ القو

وإجارة ديّن المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات الوالمشاركة وأدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق 
 .المستحقة القبض وموجودات أخرى

 
 إستبعاد   .أح

 جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابه( عند:حسب مقتضى الحال    ،يتم إستبعاد الموجود المالي )أو
 

 انقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛  (1)

ود ولكنها تعهدت بدفها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موج       (2)
ة المتعلقة بالموجود، أو )ب(  بموجب "ترتيب سداد" وسواء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهريثالث  

 ة على الموجود.عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطر

 
وب يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب تم إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته. عندما يتم استبدال مطل

مالي حالي بآخر من نفس المقترض بشروط مختلفة جوهرياً أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي بشكل جوهري، فإن هذا االستبدال أو  
حدة تعديل يعتبر بمثابة إستبعاد للمطلوب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديد. يتم إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية في القائمة الموال

 للدخل.
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 بنوكنقد وأرصدة لدى   3
 2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

   

  3,956,830   4,027,943 أرصدة لدى بنوك مركزية *

  707,214   497,408 أرصدة لدى بنوك أخرى

  726,567   839,830 نقد ونقد قيد التحصيل  

 (3,685)  (3,737)  : الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمنها محسوماً 
 ─────── ─────── 
 5,361,444  5,386,926  
 ═══════ ═══════ 

 

  2,464,426:  2019دوالر أمريكي )ألف    2,587,004  احتياطيات إجبارية بمبلغ قدرهعلى  مركزية  البنوك  الرصدة لدى  األ* تتضمن  
 إن هذه المبالغ غير متوفرة لالستخدام في عمليات المجموعة اليومية. دوالر أمريكي(. ألف 

 

 ذمم مدينة  4
 2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 يدوالر أمريك

   
 10,944,436 12,126,087 ( 4.1ذمم بيوع )مرابحات( مدينة )

  97,919  150,787 ( 4.2ذمم إجارة مدينة )

  265,926  225,550 ( 4.3ذمم سلم مدينة )

  157,738  198,804 ( 4.4ذمم إستصناع مدينة )

 (571,082)  (755,235)  محسوماً منها: مخصص الخسائر اإلئتمانية 
 ─────── ─────── 
 11,945,993  10,894,937  
 ═══════ ═══════ 

 )مرابحات( مدينة ذمم بيوع  4.1
 2020  2019 
تمويل   تمويل ذاتي  

 مشترك 

 المجموع تمويل مشترك تمويل ذاتي المجموع 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 يكي دوالر أمر 

   

  634,769  600,802  33,967  628,208  569,723  58,485 سلع مرابحات 

 11,874,332 10,214,951 1,659,381 12,798,914 10,332,891  2,466,023 مرابحات أخرى
 ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

إجمالي ذمم بيوع 
 12,509,101 10,815,753  1,693,348 13,427,122 10,902,614  2,524,508 )مرابحات( مدينة

)إيضاح أرباح مؤجلة 
 (1,564,665)  (1,292,260)  (272,405)  (1,301,035) (1,004,471) (296,564)  (4.1)أ(

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,227,944  9,898,143  12,126,087 1,420,943  9,523,493  10,944,436 

محسوماً منها: مخصص 
الخسائر االئتمانية 

 (519,229)  (361,961)  (157,268)  (676,910)  (455,075)  (221,835)  ( 22)إيضاح 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

ذمم بيوع صافي 
 10,425,207  9,161,532  1,263,675 11,449,177  9,443,068  2,006,109 )مرابحات( مدينة

 ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
    2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

   

  684,126  769,795 المتعثرة
 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( مدينةذمم  4

 ة ذمم بيوع )مرابحات( مدين 4.1
 أرباح مؤجلة   4.1)أ(

 2020 2019 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
  1,393,888  1,564,665 األرباح المؤجلة في بداية السنة 

  5,246,048  3,960,783 بيوع المرابحات خالل السنة 
 (3,903,575) (3,493,121) تكلفة بيوع المرابحات 

 ─────── ─────── 
 2,032,327  2,736,361  

 (720,167)  (498,002)  األرباح المؤجلة المحصلة خالل السنة 
 (345,204)  (31,019)  األرباح المؤجلة التي تم تسويتها خالل السنة 
 (6,794)  (3,172)  األرباح المؤجلة المتنازل عنها خالل السنة 

 (99,531)  (199,099)  تحويل العمالت األجنبية 
 ─────── ─────── 

  1,564,665  1,301,035 السنة  نهايةاألرباح المؤجلة في 
 ═══════ ═══════ 

 ذمم إجارة مدينة     4.2
 2020  2019 

تمويل   تمويل ذاتي 
 مشترك

 المجموع تمويل مشترك تمويل ذاتي المجموع

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 كي أمري دوالر 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

       
  97,919  87,892  10,027  150,787  138,515  12,272 إجمالي ذمم اإلجارة المدينة 

محسوماً منها: مخصص 
الخسائر االئتمانية 

 (34,452)  (34,333)  (119)  (51,975)  (51,593)  (382)  ( 22)إيضاح 
 ────── ────── ──────── ────── ────── ──────── 

  63,467  53,559  9,908  98,812  86,922  11,890 المدينة  ذمم اإلجارة صافي
 ══════ ══════ ════════ ══════ ═══════ ════════ 

 
      

 2020 2019 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
  85,851  127,733 المتعثرة 

 ═══════ ════════ 

 ذمم سلم مدينة  4.3
 2020  2019 

 المجموع تمويل ذاتي تمويل مشترك تمويل ذاتي تمويل مشترك  تمويل ذاتي 

 
 ألف

 أمريكيدوالر 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       
م  إـجمـــاـلي  ـــل ذـمم الســـ
  المدينة

-  225,550  225,550  -  265,926  265,926  
محسوماً منها: 

مخصص الخسائر 
)إيضاح  االئتمانية 

22) -   (15,186)  (15,186) -   (12,441)  (12,441) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

ذمم السلم صافي 
  المدينة

-  210,364  210,364  -  253,485  253,485  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 
       
 2020 2019 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   

  24,264  22,619 المتعثرة 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة( ذمم مدينة 4

 

 ذمم إستصناع مدينة    4.4
 2020  2019 

 

 تمويل  
 ذاتي

تمويل  
 ركمشت

 تمويل  
 ذاتي

تمويل 
 مشترك

 تمويل 
 المجموع ذاتي

 

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

       

  157,738  157,738  -  198,804  198,804  - المدينة   إجمالي ذمم اإلستصناع

محسوماً منها: مخصص 
ائر االئتمانية )إيضاح  الخس 
22) 

-   (11,164)  (11,164) -   (4,960)  (4,960) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  152,778  152,778  -  187,640  187,640  - ذمم اإلستصناع المدينة  صافي
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

   

 2020 2019 

 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 ألف
دوالر 
 أمريكي

   

  8,063  14,682 المتعثرة

 ══════ ═══════ 

 

لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني  اتللتعرضالحدود القصوى والذمم المدينة يوضح الجدول أدناه جودة ائتمان 
 المرحلة.الداخلي للمجموعة وتصنيف 

     2020 ديسمبر  31  

 المجموع   : 3المرحلة   : 2رحلة مال  : 1حلة مرال  

 ألف   ألف   ألف   ألف   

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   ر أمريكي دوال  

 
  

 
 

 
   

  3,044,885   -   228,144   2,816,741  ( 4-1جيد )

  8,721,514   -   1,703,017   7,018,497  (7-5مرضي )

  -  ( 10-8) التعثر في السداد
 

-   934,829   934,829  

محسوماً منها: مخصص الخسائر 
 (755,235)   (502,523)   (179,520)   (73,192)   اإلئتمانية 

  9,762,046  

 

 1,751,641  

 

 432,306  

 

 11,945,993 

 

 
 

     2019 ديسمبر  31  

 المجموع  :3المرحلة   :2رحلة مال  :1المرحلة   

 ألف  فأل  ألف  ألف  

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  ر أمريكيدوال  

 
  

 
 

 
   

  2,798,537   -   161,309   2,637,228  ( 4-1جيد )

  7,865,178   -   1,599,734   6,265,444  (7-5مرضي )

  802,304   802,304   -   -  ( 10-8) التعثر في السداد

 محسوماً منها: مخصص الخسائر
 (571,082)   (401,005)   (115,719)   (54,358)   اإلئتمانية 

  8,848,314   1,645,324   401,299   10,894,937 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة( ذمم مدينة 4
 

 حسب المرحلة:مخصص الخسائر اإلئتمانية أدناه التغيرات في يوضح الجدول 
 

   2020 ديسمبر 31 
   :3المرحلة   :2المرحلة   :1المرحلة  

 

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة
 12مدى 
  شهرا  

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

 مدى العمر غير
مضمحلة ال

  ائتمانيا

الخسائر 
االئتمانية 
 على المتوقعة

مدى العمر 
مضمحلة ال

 المجموع  ائتمانيا
  فأل  ألف  ألف  ألف 

 دوالر أمريكي
 

 دوالر أمريكي
 

 دوالر أمريكي
 

 دوالر أمريكي

         
  54,358 يناير  1الرصيد في 

 
 115,719  

 
 401,005  

 
 571,082  

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في الرصيد   
        تتضمن على:التي االفتتاحي 

  -  (9,457)   (3,304)    12,761 1محول إلى المرحلة  -

  -   38,907  (37,684)   (1,223)  2محول إلى المرحلة  -
  -   1,865  (1,800)   (65)  3محول إلى المرحلة  -

  260,845    153,572    95,572    11,701 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (57,534)    (57,534)    -   - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها 

  19,680   13,325   12,794  (6,439)  االستثمار من احتياطي مخاطر  صصمخ

 (13,185)    (13,185)    -   - مبالغ مشطوبة  

 (25,653)    (25,975)    (1,777)    2,099 / أخرى ل عمالت أجنبيةيتحو
 

        
 73,192   179,520   502,523   755,235  

 

   2019 ديسمبر  31 
   :3المرحلة   :2المرحلة   :1لة المرح 

 

الخسائر 
االئتمانية  
على  المتوقعة

 12مدى 
  شهراً 

الخسائر 
االئتمانية  
على  المتوقعة

 مدى العمر غير 
مضمحلة ال

  ائتمانيا 

الخسائر 
االئتمانية  
 على المتوقعة

مدى العمر 
مضمحلة ال

 المجموع  ائتمانيا 
  ألف  ألف  ألف  ألف 

 دوالر أمريكي
 

 كيأمري دوالر 
 

 دوالر أمريكي
 

 دوالر أمريكي

  566,503    412,349    124,404    29,750 يناير  1الرصيد في 

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في الرصيد  
        تتضمن على:التي االفتتاحي 

  -  (53)   (4,020)    4,073 1محول إلى المرحلة  -
  -  (7,937)    11,315  (3,378)  2محول إلى المرحلة  -
  -   61,891  (48,112)   (13,779)  3محول إلى المرحلة  -

  158,287    148,541   (3,150)     12,896 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (46,050)    (46,050)    -   - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها 

  5,717  (49,628)    34,604    20,741 االستثمار مخصص من احتياطي مخاطر 

 (113,220)    (113,220)    -   - مبالغ مشطوبة  
 (155)    (4,888)     678    4,055 / أخرى ل عمالت أجنبيةيتحو

 
        

 54,358    115,719    401,005    571,082  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31في 

 
 

 التمويل بالمضاربة والمشاركة 5
 2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

   
  2,207,515  1,784,183 ( 5.1التمويل بالمضاربة )

  1,040,725  1,106,881 ( 5.2التمويل بالمشاركة )

 (19,625)  (36,406)  محسوماً منها: مخصص الخسائر اإلئتمانية
 ──────── ──────── 
 2,854,658  3,228,615  
 ════════ ════════ 

 التمويل بالمضاربة  5.1

 2020  2019 

 المجموع  تمويل ذاتي  تمويل مشترك تمويل ذاتي تمويل مشترك تمويل ذاتي 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

لتمويل إجمالي ا 
  2,207,515  1,813,790  393,725  1,784,183  1,356,965  427,218 المضاربة  ب

محسوماً منها: مخصص  
الخسائر االئتمانية  

 (6,831)  (6,411)  (420)  (14,618)  (14,198)  (420)  ( 22)إيضاح 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  2,200,684  1,807,379  393,305  1,769,565  1,342,767  426,798   التمويل بالمضاربة  صافي
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 2020 2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

   

  16,311  15,994 المتعثرة
 ═══════ ════════ 

 التمويل بالمشاركة   5.2

 2020  2019 

 تمويل ذاتي 

تمويل  
 المجموع تمويل مشترك تمويل ذاتي المجموع مشترك

 

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       

  1,040,725  547,655  493,070 1,106,881  655,448  451,433 إجمالي التمويل بالمشاركة 

محسوماً منها: مخصص 
الخسائر االئتمانية 

 (12,794)  (12,212)  (582)  (21,788)  (13,352)  (8,436)  ( 22)إيضاح 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── 

  1,027,931  535,443  492,488 1,085,093  642,096  442,997 التمويل بالمشاركة  صافي

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

   

 2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

   

  26,167 المتعثرة 

 
21,415  

 ════════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( بالمضاربة والمشاركةالتمويل  5
 

 )تتمة(   مشاركةالتمويل بال  5.2
 

والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني لتمويل بالمضاربة والمشاركة ل يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان 
 الداخلي للمجموعة وتصنيف المرحلة.  

     2020 ديسمبر  31  

 المجموع   : 3المرحلة   : 2رحلة مال  : 1المرحلة   

 ألف   ألف   ف لأ  ألف   

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   ر أمريكي دوال  

         

  1,358,919   -   139,196   1,219,723  (4-1جيد )

  1,489,984   -   319,509   1,170,475  (7-5مرضي )

  42,161   42,161   -   -  ( 10-8) التعثر في السداد

 (36,406)   (14,756)   (9,381)   (12,269)   ئر اإلئتمانية  محسوماً منها: مخصص الخسا
  2,377,929  

 

 449,324  

 

 27,405  

 

 2,854,658  

  

     2019 ديسمبر    31  

 المجموع   : 3المرحلة   : 2رحلة مال  : 1المرحلة   

 ألف   ألف   ألف   ألف   

 ي دوالر أمريك  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   ر أمريكي دوال  

         

  2,221,299   -   68,381   2,152,918  (4-1جيد )

  989,215   -   251,652   737,563  (7-5مرضي )

  37,726   37,726   -   -  ( 10-8) التعثر في السداد

 (19,625)   (14,723)   (2,406)   (2,496)   محسوماً منها: مخصص الخسائر اإلئتمانية  
  2,887,985   317,627   23,003   3,228,615  

 

 حسب المرحلة: مخصص الخسائر اإلئتمانيةالتغيرات في  أدناه يوضح الجدول 
 

   2020 ديسمبر 31 
   : 3المرحلة   : 2المرحلة   : 1المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية 
على   المتوقعة
  شهرا    12مدى 

الخسائر  
االئتمانية 
على   المتوقعة

  مدى العمر غير
ة مضمحلال
  مانياائت 

الخسائر  
االئتمانية 
  على  المتوقعة

مدى العمر  
مضمحلة ال

 المجموع   ائتمانيا
  ألف   ألف   ألف   ألف  

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي 

  19,625   14,723   2,406   2,496 يناير   1الرصيد في 

المثبت في الرصيد  للتمويل تغيرات نتيجة 
        تضمن على:ي  ذيالتاحي االفت 

  -  (10)    262  (252)  1محول إلى المرحلة  -

  -  (2)    2,583  (2,581)  2محول إلى المرحلة  -

  -   8  (4)   (4)  3محول إلى المرحلة  -

  17,361   266   4,235   12,860 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

 (482)   (482)    -   - ة إليها  استردادات / مخصصات انتفت الحاج

  341  (3)   (2)    346 احتياطي مخاطر االستثمار  (إلى)مخصص من 

  -   -   -   - مبالغ مشطوبة 

 (439)    256  (99)   (596)  / أخرى ل عمالت أجنبيةيتحو
 

        
 12,269   9,381   14,756   36,406  
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 لموحدةإيضاحات حول القوائم المالية ا

 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة( التمويل بالمضاربة والمشاركة 5
 

   2019  ديسمبر 31 
   :3المرحلة   :2المرحلة   :1المرحلة  

 

الخسائر 
االئتمانية  
على   المتوقعة

  شهراً  12مدى 

الخسائر االئتمانية  
على مدى   المتوقعة

  العمر غير
  مضمحلة ائتمانيا ال

الخسائر االئتمانية  
مدى   على توقعةالم

مضمحلة الالعمر 
 المجموع  ائتمانيا 

  ألف  ألف  ألف  ألف 
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

  19,908   8,813   8,138   2,957 يناير    1الرصيد في 

المثبت في الرصيد  للتمويل تغيرات نتيجة 
        تضمن على:الذي ي االفتتاحي 

  -  (12)   (74)    86 1لمرحلة إلى ا محول -

  -  (1)    59  (58)  2محول إلى المرحلة  -

  -   6,388  (6,363)  (25)  3محول إلى المرحلة  -

  2,058   2,416   298  (656)  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (319)   (319)    -   - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها 

  101   3  (7)    105 احتياطي مخاطر االستثمار  (إلى)من  مخصص

 (565)  (565)    -   - مبالغ مشطوبة  

  (1,558)   (2,000)    355   87 / أخرى  أجنبيةل عمالت يتحو
  

     
  2,496   2,406   14,723   19,625  

 إستثمارات 6
 2020 2019 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي 

   
  291,611  234,405 ( 6.1)أدوات أسهم حقوق الملكية و أدوات الّدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

  94,446  107,971 ( 6.2)أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق 

  3,235,903  4,533,589 (6.3)أدوات ّدين مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ──────── ──────── 
 4,875,965  3,621,960  

  206,108  176,136 (6.4إستثمارات عقارية )

  44,470  45,088 (6.5إستثمارات في شركات زميلة )
 ──────── ──────── 
 5,097,189  3,872,538  

 ═══════ ═══════ 
 قيمة العادلة من خالل قائمة الدخلأدوات أسهم حقوق الملكية و أدوات الّدين المدرجة بال  6.1

 
 

 2020  2019 

 المجموع تمويل مشترك تمويل ذاتي  المجموع  تمويل مشترك  تمويل ذاتي  

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

       إستثمارات مسعرة  

  2,939  -  2,939  6,697  3,389  3,308 ّدينالأدوات 

سندات أسهم حقوق 
  284,855  879  283,976  222,179  686  221,493 الملكية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 224,801  4,075  228,876  286,915  879  287,794  

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

       مسعرة   غيرإستثمارات 

سندات أسهم حقوق  
  3,817  2,738  1,079  5,529  3,644  1,885 الملكية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,885  3,644  5,529  1,079  2,738  3,817  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 226,686  7,719  234,405  287,994  3,617  291,611  

 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة( إستثمارات 6
 

 أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق   6.2
 

 2020  2019 
 المجموع تمويل مشترك تمويل ذاتي المجموع ويل مشترك مت تمويل ذاتي 

 
 ألف

دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       إستثمارات مسعرة 

سندات أسهم حقوق 
 الملكية  

20,292  30,044  
50,336  

10,981  28,158  
39,139  

  8,282  4,655  3,627  7,857  4,342  3,515 مدارة   ديقصنا
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 23,807  34,386  58,193  14,608  32,813  47,421  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       إستثمارات غير مسعرة 

  37,621  21,872  15,749  21,255  14,039  7,216 أسهم حقوق الملكية 

  16,214  15,386  828  35,942  34,949  993 صناديق مدارة  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 8,209  48,988  57,197  16,577  37,258  53,835  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

  (6,810)   (1,728)   (5,082)  (7,419)  (467)  (6,952)  الضمحاللاات مخصص
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 25,064  82,907  107,971  26,103  68,343  94,446  
 ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
 

 المطفأة  بالتكلفةأدوات ّدين مدرجة    6.3

 2020  2019 

 المجموع تمويل ذاتي تمويل مشترك تمويل ذاتي ترك تمويل مش تمويل ذاتي 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 أمريكيدوالر 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       إستثمارات مسعرة 
  2,352,528   1,155,569   1,196,959   3,229,798  1,556,333   1,673,465  صكوك وبنود مشابهة 

       
إستثمارات غير 

 مسعرة 

      
  891,175  776,664  114,511  1,312,047  1,192,521   119,526 صكوك وبنود مشابهة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
محسوم منها: 

مخصص الخسائر 
 (7,800)  (7,015)  (785)  (8,256)  (7,484)  (772)  االئتمانية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  1,792,219   2,741,370    4,533,589   1,310,685   1,925,218   3,235,903  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

تمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني ر االئلمخاط اتللتعرضالحدود القصوى ّدين والدوات أليوضح الجدول أدناه جودة االئتمان 
 المرحلة.حسب تصنيف الالداخلي للمجموعة و

     2020 ديسمبر  31  

 المجموع   : 3المرحلة   : 2رحلة مال  : 1المرحلة   

 ألف   ألف   ألف   ألف   

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   ر أمريكي دوال  
         

  3,959,071   -   -   3,959,071  ( 4-1جيد )

  580,209   -   62,551   517,658  (7-5مرضي )

  2,565   2,565   -   -  ( 10-8) التعثر في السداد

محسوماً منها: مخصص الخسائر 
 (8,256)   (2,565)   (1,201)   (4,490)   اإلئتمانية 

  4,472,239   61,350   -   4,533,589  



 مجموعة البركة المصرفية  ش.م.ب. 

34 
 

 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 

 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة(إستثمارات  6
 

 المطفأة  بالتكلفةأدوات ّدين مدرجة   6.3

     2019  ديسمبر  31  

 المجموع   : 3المرحلة   : 2رحلة م ال  : 1المرحلة   

 ألف   ألف   ألف   ألف   

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   ر أمريكي دوال  
         

  2,700,451   -   -   2,700,451  ( 4-1جيد )

  540,687   -   10,000   530,687  ( 7-5مرضي )

  2,565   2,565   -   -  ( 10-8) التعثر في السداد
 (7,800)   (2,565)   (584)   (4,651)   محسوماً منها: مخصص الخسائر اإلئتمانية  

  3,226,487   9,416   -   3,235,903  
 

 حسب المرحلة: مخصص الخسائر اإلئتمانية أدناه التغيرات في يوضح الجدول 

   2019 ديسمبر 31 
   : 3المرحلة   : 2الرحلة   : 1المرحلة  

 

الخسائر االئتمانية 
على مدى   المتوقعة

  شهرا   12

الخسائر  
االئتمانية 
على   المتوقعة

  مدى العمر غير
مضمحلة ال

  ائتمانيا

ية الخسائر االئتمان
مدى   على المتوقعة
مضمحلة الالعمر 
 المجموع  ائتمانيا

  ألف   ألف   ألف   ألف  
 دوالر أمريكي

 
 دوالر أمريكي

 
 دوالر أمريكي

 
 دوالر أمريكي

  7,800   2,565   584   4,651 يناير   1الرصيد في 

المثبتة في الرصيد االفتتاحي لألدوات  تغيرات نتيجة  
        تتضمن على: التي 

  -   -   -   - 1محول إلى المرحلة  -

  -   -   -   - 2محول إلى المرحلة  -

  -   -   -   - 3محول إلى المرحلة  -

  208   -   480  (272)  قياس مخصص الخسارة صافي إعادة 

  180   -   126   54 احتياطي مخاطر االستثمار  منمخصص  

  - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها  
 

-  
 

-   -  

  - مبالغ مشطوبة خالل السنة 
 

-  
 

-   -  

  57 / أخرى  ل عمالت أجنبيةيتحو
 

11  
 

-   68  
         
 4,490   1,201   2,565   8,256  

 

   2019 ديسمبر 31 
   : 3المرحلة   : 2المرحلة   : 1المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  
على   المتوقعة

  شهرًا  12مدى  

االئتمانية  الخسائر 
على   المتوقعة

  مدى العمر غير
  مضمحلة ائتمانيا ال

الخسائر االئتمانية  
مدى   على  المتوقعة
مضمحلة  الالعمر 
 المجموع   ائتمانيا 

  ألف   ألف   ألف   ألف  
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

  11,602   7,022   2,246   2,334 يناير   1الرصيد في 

في الرصيد االفتتاحي  ةالمثبتلألدوات تغيرات نتيجة 
        تضمن على: الذي ي

  -   -  (38)    38 1محول إلى المرحلة  -

  -   -   -   - 2محول إلى المرحلة  -

  -   -   -   - 3محول إلى المرحلة  -

  2,322   408  (189)    2,103 مخصص الخسارة صافي إعادة قياس 

 (4,045)   (2,563)   (1,435)   (47)  ت / مخصصات انتفت الحاجة إليها  استردادا 

  -   -   -   - احتياطي مخاطر االستثمار  ( إلىمن) مخصص 

 (2,302)   (2,302)    -   - مبالغ مشطوبة  

  223   -   -   223 / أخرى  ل عمالت أجنبيةيتحو
 

        
 4,651   584   2,565   7,800  
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 حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا

 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( إستثمارات 6
 

 استثمارات عقارية  6.4

 2020  2019 

 المجموع تمويل ذاتي تمويل مشترك تمويل ذاتي  تمويل مشترك  تمويل ذاتي  

 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 يكيدوالر أمر

 ألف
 دوالر أمريكي

       
  125,452  120,754  4,698  118,267  114,316  3,951 أراضي

  80,656  63,491  17,165  57,869  46,296  11,573 مباني
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 15,524  160,612  176,136  21,863  184,245  206,108  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 في بداية ونهاية السنة: بين القيم المدرجة لإلستثمار العقارية فيما يلي تسوي
 2020  2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    
  215,530   206,108 الرصيد في بداية السنة 

    
  15,584   3,729 اتإقتناء

  6,075  (4,063)  مكسب من تعديالت القيمة العادلة  صافي )خسارة(

 (82)   (26,531)  اتإستبعاد

 (27,178)   - تحويل

 (3,821)  (3,107)  صافي –تحويل العمالت األجنبية / أخرى 

  (29,972)   (9,422) 
 ──────  ────── 

  206,108   176,136 الرصيد في نهاية السنة 
 ═══════  ═══════ 

 ستثمار في شركات زميلةإ 6.5
 

 ستثمارات في الشركات الزميلة على ما يلي: إلتشتمل ا

 2020 

 القيمة السوقية   المجموع  مشترك  تمويل تمويل ذاتي    

   

 ألف 
 أمريكي دوالر 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 أمريكي  دوالر

       
  9,742  11,729  11,729  -   شركات زميلة مسعرة 

   33,359  -  33,359   شركات زميلة غير مسعرة
   ─────── ─────── ───────  

   33,359  11,729  45,088   
   ═══════ ═══════ ═══════  
 

 2019 

 القيمة السوقية  المجموع مشترك  تمويل تمويل ذاتي   

   

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 أمريكي دوالر

       
 9,026  11,581  11,581  -   شركات زميلة مسعرة 

   32,889  -  32,889   شركات زميلة غير مسعرة
   ─────── ─────── ───────  

   32,889  11,581  44,470   
   ═══════ ═══════ ═══════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31في 

 
 

 إجارة منتهية بالتمليك   7
 2020  2019 

 تمويل   
 ذاتي

تمويل مشترك  
 المجموع مشترك

 تمويل 
 ذاتي 

 تمويل 
 المجموع مشترك

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       أراضي ومباني

  1,937,314 1,914,053 23,261  1,959,331  1,942,652  16,679 التكلفة 

 (406,723)  (401,518)  (5,205)  (395,333)  (395,219)  (114)  اإلستهالك المتراكم

محسوماً منها: 
مخصص الخسائر 

 (11,782)  (11,556)  (226)  (15,676)  (15,506)  (170)  االئتمانية 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

صافي القيمة  
 الدفترية

16,395  1,531,927  1,548,322  17,830  1,500,979  1,518,809  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       معدات
  350,456  262,302  88,154  297,590  224,737  72,853 التكلفة 

 (114,310)  (74,287)  (40,023)  (94,830)  (70,157)  (24,673)  ك المتراكماإلستهال
محسوماً منها: 

مخصص الخسائر 
 (5,903)  (5,771)  (132)  (8,143)  (7,712)  (431)  االئتمانية 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
صافي القيمة  

 الدفترية

47,749  146,868  194,617  47,999  182,244  230,243  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       أخرى
  13,735  13,735  -  12,780  12,780  - التكلفة 

 (5,929)  (5,929)   - (8,061)  (8,061)   - اإلستهالك المتراكم
محسوماً منها: 

مخصص الخسائر 
 (102)  (102)   - (31)  (31)   - تمانية االئ

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
صافي القيمة  

 الدفترية

-  4,688  4,688  -  7,704  7,704  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       لمجموعا
  2,301,505  2,190,090  111,415  2,269,701  2,180,169  89,532 التكلفة 

 (526,962)  (481,734)  (45,228)  (498,224)  (473,437)  (24,787)  اإلستهالك المتراكم
محسوماً منها: 

مخصص الخسائر 
 (17,787)  (17,429)  (358)  (23,850)  (23,249)  (601)  االئتمانية 

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

صافي القيمة  
 الدفترية

64,144  1,683,483  1,747,627  65,829  1,690,927  1,756,756  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف  اتللتعرضالحدود القصوى ولإلجارة المنتهية بالتمليك يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان 
 المرحلة.حسب تصنيف الاالئتماني الداخلي للمجموعة و

     2020 ديسمبر  31  

 المجموع   : 3المرحلة   : 2رحلة مال  : 1المرحلة   

 ألف   ألف   ألف   ألف   

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   ر أمريكي دوال  
         

  453,911   -   6,548   447,363  (4-1جيد )

  1,317,515   -   266,465   1,051,050  (7-5مرضي )

  51   51   -   -  (10-8) التعثر في السداد

 (23,850)   (8)   (21,434)   (2,408)   محسوماً منها: مخصص الخسائر اإلئتمانية 
  1,496,005  

 

 251,579  

 

 43  

 

 1,747,627  
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 يضاحات حول القوائم المالية الموحدةإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة(إجارة منتهية بالتمليك  7

     2019 ديسمبر    31  

 المجموع   : 3المرحلة   : 2رحلة مال  : 1المرحلة   

 ألف   ألف   ألف   ألف   

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   ر أمريكي دوال  
         

  466,750   -   7,331   459,419  (4-1جيد )

  1,307,793   -   373,791   934,002  (7-5مرضي )

  -   -   -   -  ( 10-8) التعثر في السداد

 (17,787)    -  (13,160)   (4,627)   محسوماً منها: مخصص الخسائر اإلئتمانية  
  1,388,794   367,962   -   1,756,756  

 
 حسب المرحلة:مخصص الخسائر اإلئتمانية التغيرات في أدناه يوضح الجدول 

 

   2020 ديسمبر 31 
   : 3المرحلة   : 2الرحلة   : 1المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية 
على   المتوقعة
  شهرا    12مدى 

الخسائر  
االئتمانية 
على   المتوقعة

  مدى العمر غير
مضمحلة ال

  ائتمانيا

الخسائر االئتمانية 
مدى   على  المتوقعة

مضمحلة  اللعمر ا
 المجموع   ائتمانيا

  ألف   ألف   ألف   ألف  
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

  17,787   -   13,160   4,627   1الرصيد في 

المثبتة  لإلجارة المنتهية بالتمليكة تغيرات نتيج
        تتضمن على:التي في الرصيد االفتتاحي 

  -   8   -  (8)  1المرحلة محول إلى   -
  -   -   -   - 2محول إلى المرحلة  -
  -   -   -   - 3محول إلى المرحلة  -

  8,098   -   9,918  (1,820)  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

 (2,035)    -  (1,644)   (391)  / أخرى ل عمالت أجنبيةيتحو
 

 
 

 
   

  2,408  

 

 21,434  

 

 8  

 

 23,850  

  

   2019 ديسمبر 31 
   : 3المرحلة   : 2الرحلة   : 1المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية 
على   المتوقعة

  شهرًا  12مدى 

الخسائر االئتمانية  
على   المتوقعة

 مدى العمر غير 
  مضمحلة ائتمانيا ال

الخسائر االئتمانية  
مدى   على المتوقعة
مضمحلة  الالعمر 
 المجموع   ائتمانيا 

  ألف   ألف   ألف   ألف  
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

 
 دوالر أمريكي 

  18,586   -   14,587   3,999 يناير   1الرصيد في 

المثبتة لإلجارة المنتهية بالتمليك ة تغيرات نتيج
        تتضمن على: التي في الرصيد االفتتاحي 

  -   -   11  (11)  1محول إلى المرحلة  -

  -   -   -   - 2إلى المرحلة  محول -

  -   -   -   - 3محول إلى المرحلة  -

 (588)    -  (1,293)    705 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

 (211)    -  (145)   (66)  / أخرى ل عمالت أجنبيةيتحو
 

  
     

 
 4,627   13,160   -   17,787  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 
 عقارات ومعدات   8

 أراضي  مباني  
 أثاث مكاتب 

 المجموع أخرى مركبات ومعدات

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

       التكلفة: 
  650,985  50,229  10,307  218,198  147,018  225,233 2019يناير  1في 

  94,503  38,493  2,350  17,453  13,715  22,492 إضافات
 (31,190)  (13,068)  (994)  (5,730)   - (11,398)  ستبعاداتإ

تحويالت صرف العمالت 
 (2,260)  (1,104)   240 (1,489)   361 (268)  األجنبية 

 ─────── ─────── ─────── ──────── ────────  ──────── 
  712,038  74,550  11,903  228,432  161,094    236,059   2019ديسمبر  31في 

  96,579  30,631  1,496  22,004  19,968      22,480 إضافات
 (16,983)  (5,154)  (961)  (3,087)   - (7,781)  ستبعاداتإ

تحويالت صرف العمالت 
 (42,720)  (14,123)  (1,181)  (7,999)  (11,119)   (8,298)  األجنبية 

 ─────── ─────── ─────── ──────── ────────  ──────── 
  748,914  85,904  11,257  239,350  169,943  242,460 2020ديسمبر  31في 

 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── 
       االستهالك:

  244,421  17,338  4,640  160,926  -  61,517 2019يناير  1في 

المخصص خالل السنة 
  32,037  3,271  1,130  19,123  -  8,513 ( 20)إيضاح 

 (18,147)  (4,664)  (427)  (2,424)   - (10,632)   متعلق بإستبعادات 

تحويالت صرف العمالت 
 (1,304)  (396)   16 (544)   - (380)  األجنبية 

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

  257,007  15,549  5,359  177,081  -  59,018 2019ديسمبر  31في 

المخصص خالل السنة 
  30,815  3,716  888  18,376  -  7,835 ( 20)إيضاح 

 (3,381)  (461)  (86)  (2,760)   - (74)  متعلق بإستبعادات 

تحويالت صرف العمالت 
 (14,099)  (2,670)  (382)  (5,999)   - (5,048)  نبية األج

 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── 
  270,342  16,134  5,779  186,698  -  61,731 2020ديسمبر  31في 

 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── 
       صافي القيم الدفترية: 

  478,572  69,770  5,478  52,652  169,943  180,729 2020يسمبر د 31في 

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

  455,031  59,001  6,544  51,351  161,094  177,041 2019ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 موجودات أخرى  9
 2020 2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

  199,615  297,067 فواتير مستحقة القبض

  75,082  75,788 )أ( 9الشهرة وموجودات غير ملموسة 

  220,610  176,126 رهونات قيد البيع 

  30,177  115,012  أموال صندوق القرض الحسن

  62,850  60,284 ضرائب مؤجلة

  68,622  25,606 عة مقدماً مبالغ مدفو

  29,953  39,684 أخرى
 ─────── ─────── 

 789,567  686,909  

 (23,181)  (25,051)   *الخسائر اإلئتمانية مخصصمحسوماً منها: 
 ─────── ─────── 

 764,516  663,728  
 ════════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020 ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(موجودات أخرى  9

 
 شهرة  وموجودات غير ملموسة  )أ( 9
 2020  2019 

 شهرة 

موجودات  
 شهرة المجموع  غير ملموسة 

موجودات  
 المجموع غير ملموسة 

 

 ألف  
دوالر 
 أمريكي 

 ألف  
 دوالر 

 أمريكي  

 ألف  
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 

 أمريكي 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

       

  75,923  22,598  53,325  75,082  23,722  51,360 يناير  1في 

  10,668  9,963  705  14,720  14,603  117 إضافات

)إيضاح  مخصص اإلطفاء للسنة
20) -   (8,776)  (8,776) -   (8,486)  (8,486) 

  -  -  - (2,500)   - (2,500)  خسارة إضمحالل للسنة 

مالت العتحويالت صرف 
 (3,023)  (353)  (2,670)  (2,738)  (565)  (2,173)  األجنبية

 ───── ────── ───── ───── ────── ───── 
  75,082  23,722  51,360  75,788  28,984  46,804 ديسمبر  31في 

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

القيمة المدرجة للشهرة فيما يلي ألربع وحدات منتجة للنقد. ر غير المحددة تم تخصيص الشهر الناتجة عن دمج األعمال ذات األعما
 المخصصة لكل وحدة من هذه الوحدات المنتجة للنقد: 

 2020 2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   
  9,298  5,107 بنك البركة التركي للمشاركة

  914  1,001 بنك البركة مصر

  26,646  26,646 األردني البنك اإلسالمي

  14,502  14,050 بنك البركة )باكستان( المحدود

 ─────── ─────── 
 46,804  51,360  
 ═══════ ═══════ 

 
حساب القيمة المستخدمة بإستخدام توقعات التدفقات النقدية من تم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد للوحدات المنتجة للنقد على أساس 

نيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا للمجموعة والتي تغطي فترة خمس سنوات. تحدد اإلدارة هوامش الميزانية على أساس الميزا
 األداء السابق للوحدات المنتجة للنقد وتوقعاتها لتطورات السوق.

 

 ويلة األجلتمويالت ط 10
 2020 2019 

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

  99,841  35,787 التمويل بالمضاربة 

  279,428  283,577 تمويل ثانوي تم الحصول عليه من قبل شركة تابعة
 ─────── ────── 
 319,364  379,269  

 ══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 مطلوبات أخرى 11
 2020 2019 

 
 ألف  

 كي دوالر أمري

 ألف 
 دوالر أمريكي

   
  517,130  614,611 مبالغ مستحقة الدفع

  224,177  236,028 هوامش نقدية  

  94,500  102,106 شيكات اداريه

  74,885  80,612 ضرائب حالية *

  6,698  11,368 ضرائب مؤجلة *

  97,931  99,712 مصروفات مستحقة

  36,645  30,077 صندوق الصدقات

  23,097  80,646 أخرى 

  23,137  86,516 مخصص الخسائر اإلئتمانية للتعرضات غير الممولة
 ─────── ─────── 
 1,341,676  

 

1,098,200  
 ═══════ ═══════ 

 

ة نظراً لكون عمليات المجموعة خاضعة لقوانين وسلطات ضريبية مختلفة، فإنه ليس من العملي عرض تسوية بين األرباح المحاسبي*  
 واألرباح الخاضعة للضريبة مع تفاصيل المعدالت الفعلية للضرائب.

 

 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  12
 2020 2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 أمريكيدوالر 

   
  15,063,854  15,152,841 *حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

  7,400  6,345 (12.1احتياطي معادلة األرباح )إيضاح 

  77,199  65,202 (12.2احتياطي مخاطر االستثمار )إيضاح 

صافي  - التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة المتعلقة بحقوق حاملي حسابات اإلستثمار
  7,423  5,802 (12.3 )إيضاح

 ─────── ─────── 
 15,230,190  15,155,876  
 ═══════ ═══════ 
 صكوك متوسطة األجل * 

 14,667: 2019ألف دوالر أمريكي ) 12,883تبلغ قيمتها غير مضمونة  ثانويةعلى صكوك مضاربة مطلقة خاصة  تتضمن هذه
. إن الهدف من إصدار هذه الصكوك هو االمتثال 2014ألف دوالر أمريكي( صادرة من قبل بنك البركة )باكستان( المحدود خالل سنة  

المال لبنك البركة باكستان المحدود. إن مدة هذه الصكوك هي سبع سنوات وتستحق  للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بنسبة كفاية رأس
 اد الرئيسي لهذه الصكوك بعد ستة اشهر من تاريخ السحب، وستكون نصف سنوية علي أساس القسط الثابت.. يبدأ السد2021في سنة  

 

 إحتياطي معادلة األرباح   12.1
 

 معدل األرباح:الجدول التالي الحركة في إحتياطي يوضح 
 2020 2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   
  5,320  7,400 يناير 1الرصيد في 

 (962)   2,423 مبالغ مخصصة من الدخل المرصود لحقوق حاملي حسابات اإلستثمار

  (21) (2,582)  مبالغ مستخدمة خالل السنة

  3,063 (896)  تحويالت صرف العمالت األجنبية  
 ─────── ─────── 

 7,400  6,345 ديسمبر 31الرصيد في 
 ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  12
 

 إحتياطي مخاطر اإلستثمار   12.2
 

 الجدول التالي الحركة في إحتياطي مخاطر االستثمار:يوضح 
 2020 2019 

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 أمريكيدوالر 

   

 104,005   77,199 يناير 1الرصيد في 

 (1,771)  (20,201)  (22مبالغ محولة إلى المخصصات )إيضاح 

 (24,616)   8,469 مبالغ مخصصة من الدخل المرصود لحقوق حاملي حسابات اإلستثمار

 (419)  (265)  تحويالت صرف العمالت األجنبية  
 ─────── ─────── 

 77,199  65,202 ديسمبر 31الرصيد في 

 ═══════ ═══════ 
 

 صافي   -حقوق حاملي حسابات اإلستثمارالعائدة إلى التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة الحركة في  12.3

 

 2020 2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي
   

 8,229  7,423  يناير 1الرصيد في 

 (274)  (1,215)   التغيرات في القيم العادلة خالل السنة

 (160)  (157)  محقق محول الى القائمة الموحدة للدخل  مكسب 

  165  521 تأثير الضريبة المؤجلة 

 (537)  (770)  المساهمين حقوق محول إلى
 ─────── ─────── 

ديسمبر  31الرصيد في   5,802    7,423  
 ═══════ ═══════ 

  11,137  8,591 ستثمارات العقارية  إلى االعائدة إل

 (3,714)  (2,789)  الحقوق  من خاللالعائدة إلى أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة 
 ─────── ─────── 

 5,802  7,423 

 ═══════ ═══════ 

 المالكحقوق  13
 2020 2019 

 
 ألف  

 كي دوالر أمري 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   رأس المال

:  2019)سهم بقيمة إسمية قدرها دوالر أمريكي واحد للسهم  2,500,000,000المصرح به 
2,500,000,000 ) 2,500,000 2,500,000 

 ═══════ ═══════ 
   رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل

   
    في بداية السنة

 بقيمة إسمية قدرها  ( سهم 1,242,879,755: 2019) 1,242,879,755
 1,242,879  1,242,879 دوالر أمريكي واحد للسهم  

   
   في نهاية السنة 

 سهم بقيمة إسمية قدرها   (1,242,879,755: 2019) 1,242,879,755
 1,242,879 1,242,879 دوالر أمريكي واحد للسهم  

 ═══════ ═══════ 
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 ة إيضاحات حول القوائم المالية الموحد
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( المالكحقوق  13
 

 أسهم خزينة  
 عدد  

 األسهم

 ف  باآلال 

2020 2019 

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    
  9,203  8,308  8,308 يناير 1في 

  230  9,636 24,676 شراء أسهم خزينة 

 (1,125)  (482)  (482)  بيع أسهم خزينة 
 ─────── ─────── ─────── 
  8,308  17,462 32,502 ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ 
 

: 2019) %0.7حيث تمثل ألف دوالر أمريكي(  2,575: 2019)لف دوالر أمريكي أ 8,386بلغت القيمة السوقية ألسهم الخزينة 
 من عدد األسهم القائمة.(  0.7%

 

 نمط الملكية ضافية عن إ معلومات 
 

 القائمة: من األسهم أكثر أو 5%بـ يحتفظون فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم للذين (1
 

 

 2020ديسمبر  31في 
 

 نسبة الملكية % عدد األسهم  الجنسية/بلد التأسيس   األسماء 

    
 %30.11  374,236,973 سعودي  صالح عبدهللا كاملالمرحوم 

 %24.64  306,194,694 بحرينية شركة معفاة –قابضة شركة دلة البركة ال

 %19.32  240,173,054 جزيرة كايمن شركة التوفيق للصناديق اإلستثمارية المحدودة 

 %7.03  87,313,197 سعودي  عبدهللا عبدالعزيز الراجحي  
 

 2019ديسمبر  31في 
 

 نسبة الملكية % عدد األسهم   الجنسية/بلد التأسيس  األسماء 
    

 %30.11  374,236,973 سعودي  صالح عبدهللا كامل

 %24.64  306,194,694 بحرينية شركة معفاة –شركة دلة البركة القابضة 

 %19.32  240,173,054 جزيرة كايمن شركة التوفيق للصناديق اإلستثمارية المحدودة 

 %7.03  87,313,197 سعودي  عبدهللا عبدالعزيز الراجحي  
 

 وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية. ك فئة واحدة من األسهم فقط لدى البن (2
 

 يوضح الجدول توزيع األسهم وعدد حاملي األسهم ونسبة ملكيتهم في الفئات التالية: (3
 

 2020ديسمبر   31في  

 فئات:
 عدد 

 األسهم 

 عدد 
 المساهمين  

   % النسبة من
 المجموع القائم 

    
 %8.43  1,101  104,768,232 %1أقل من 

 %10.47  5  130,193,605 %5لغاية أقل من  %1من 

 %7.03  1  87,313,197 %10لغاية أقل من  %5من 

 %19.32  1  240,173,054 %20لغاية أقل من  %10من 

 %54.75  2  680,431,667 %50لغاية أقل من  %20من 
 ───────── ──────── ──────── 

 1,242,879,755  1,110  100.00% 

 ══════════ ═════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(حقوق المالك  13
 

 )تتمة( الملكيةمعلومات إضافية عن نمط 

 2019ديسمبر  31في 

 فئات:
 عدد 

 األسهم 

 عدد 
 المساهمين 

   % النسبة م
 المجموع القائم

    
 %8.43  1,097  104,768,232 %1ن أقل م

 %10.47  5  130,193,605 %5لغاية أقل من  %1من 

 %7.03  1  87,313,197 %10لغاية أقل من  %5من 

 %19.32  1  240,173,054 %20لغاية أقل من  %10من 

 %54.75  2  680,431,667 %50لغاية أقل من  %20من 
 ───────── ──────── ──────── 

 1,242,879,755  1,106  100.00% 
 ══════════ ═════════ ═════════ 

 أ( عالوة إصدار أسهم/تكاليف عمليات الطرح
، اإلصداريتم معاملة المبالغ المتحصلة التي تفوق القيمة االسمية لرأس المال الصادر خالل أي إصدار جديد لألسهم، بعد حسم تكاليف  

مبلغ غير قابل للتوزيع ولكن يمكن إستخدامه في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات على أنها عالوة إصدار أسهم. إن هذا ال
 .التجارية البحريني

 

 التكاليف المتكبدة من قبل البنك والتي تتعلق مباشرةً بزيادة رأس المال وتم تكبدها نقداً.معاملة أسهم حقوق الملكية تمثل تكاليف 
 

 إحتياطي قانوني ( ب
دخل المن حصة الشركة األم في صافي  %10ت قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك، تم تحويل وفقاً لمتطلبا 

من رأس المال المدفوع للبنك. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال   %50  سنة إلى اإلحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا اإلحتياطيلل
الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. خالل السنة،   في الحاالت التي ينص عليها قانون

 إلى االحتياطي القانوني.ألف دوالر أمريكي(  10,567: 2019ألف دوالر أمريكي ) 6,658تم تحويل مبلغ وقدره 

 

 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  (ج
ائر القيمة العادلة غير المحققة المتعلقة بحقوق الشركة األم من أدوات أسهم حقوق الملكية تمثل هذه التغيرات صافي مكاسب وخس

 التي تشغلها المجموعة )المصنفة كعقارات ومعدات(. المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق واإلستثمارات العقارية واألرض 
 

 تحويل العمالت األجنبية (د
 الناتجة من تحويل القوائم المالية للشركات األجنبية التابعة.الصرف ألجنبية في تسجيل فروق العمالت ا تتحوياليتم استخدام 

 

 ديسمبر: 31التابعة كما في حسب الشركة يلخص الجدول التالي احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
 

    2020 2019 

 العملة    الشركة التابعة 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
      

  57,159  68,594 يجزائردينار    بنك البركة الجزائر

  30,006  31,499 روبية باكستانية   بنك البركة )باكستان( المحدود

  121,363  117,960 جنية مصري   بنك البركة مصر 

  373,936  392,992 ليرة تركية    بنك البركة التركي للمشاركة

  18,593  19,637 ريقيراند جنوب أف   بنك البركة المحدود

  85,822  91,312 جنية سوداني   بنك البركة السودان

  31,437  28,677 دينار تونسي   بنك البركة تونس 

  33,534  50,480 جنية سوري   بنك البركة سورية  

  218 (662)  درهم مغربي   بنك التمويل واالنماء

    ─────── ─────── 
    800,489  

 

752,068  

    ════════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(حقوق المالك  13
 

 )تتمة( الملكيةمعلومات إضافية عن نمط 
 
 إحتياطيات أخرى (هـ

المخاطر المصرفية العامة المحتفظ بها من قبل الشركات التابعة وفقاً ات تتضمن اإلحتياطيات األخرى بشكل رئيسي على إحتياطي
 للقوانين المحلية.

 
 زكاة مدفوعة نيابة عن المساهمين ( و

 بمبلغ بأن تدفع زكاة البركة المصرفية مجموعة اإلدارة التنفيذية ل 2020مارس  20فوضت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد في 

 2019 للسنة الماليةألف دوالر أمريكي، نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من األرباح المبقاة،  1,656وقدره 

ألف دوالر أمريكي على مستحقي الزكاة وبحسب الضوابط الشرعية الموضوعة  1,421دفع وتوزيع مبلغ قدره قامت المجموع ب
ألف دوالر أمريكي فتم تخصيصه لكي   235  الشرعية الموحدة. أما المبلغ المتبقي والبالغ قدرهوالمعتمدة والمصادق عليها من قبل الهيئة  

 .2021سنة يوزع على المستحقين بحد أقصى قبل نهاية الربع األول من 
 2020 2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
   

  1,656 زكاة مدفوعة نيابة عن المساهمين للسنة

 
2,235  

 ─────── ─────── 
   استخدامات الزكاة:

  1,007  751 زكاة مدفوعة للفقراء والمحتاجين   

  58  20 زكاة مدفوعة للمؤلفة قلوبهم

  800  650 منح دراسية

 ─────── ─────── 
  1,421 مجموع االستخدامات

 

1,865  

 ─────── ─────── 
  235 المستحقة الدفع  الزكاة المتبقية 

 

370  

 ════════ ════════ 

 تخصيصات مقترحة  ز(
 2020 2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
   

 24,858  -  (%2: 2019) %0بواقع  أرباح أسهم نقدية
 ─────── ─────── 
  - 24,858  
 ════════ ════════ 
 

وسيتم تقديمها للموافقة المخصصة لالحتياطي القانوني كما هو مذكور أعاله. التوزيعات  المذكورة أعاله المقترحة التوزيعاتتستثنى 
 وافقة الجهات التنظيمية.م رهناً للحصول علىالسنوي  اجتماع الجمعية العموميةالرسمية في 

 

دوالر  0.02أرباح أسهم نقدية بواقع : 2019) ال شيء دوالر أمريكي للسهم الصادرأرباح أسهم نقدية بواقع توزيع البنك  أعلن
هـذا رسمياً في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه وسيكون خاضع   وسيقدم وال توجد أسهم منحة(.    الصادرأمريكي للسهم  

 للحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
 

في  2020مارس  21في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  2019تمت الموافقة على التخصيصات المقترحة لسنة 
 بعد صدور تلك الموافقة.  2020سنة 

 

 صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة (ح
يتضمن هذا بصورة أساسية على تأثير التغيرات في رأسمال الشركات التابعة، شراء )بيع( من قبل الحقوق غير المسيطرة من )إلى( 

  المجموعة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 1رأس المال الدائم فئة  14
 

مليون  400بقيمة إجمالية قدرها  1، أتم البنك إصدار صكوك مرابحة إضافية مدرجة ضمن رأس المال فئة 2017مايو  31بتاريخ 
المدرجة في البورصة األيرلندية. يخضع ويستند توزيع المبالغ ؛ تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزيدوالر أمريكي 

وتدفع على أساس نصف  سنوياً  %7,875القائمة للصكوك بمعدل ربح متوقع بنسبة قة الدفع لشروط وبنود القيمة االسمية المستح 
على  الربح المقابل المستحق الدفعسنوي. يتم إثبات هذه الصكوك ضمن الحقوق في القائمة الموحدة للمركز المالي وسيتم احتساب 

ار في األرباح المبقاة. ووفقاً للشروط والبنود، ليس تضمين المصروفات المتعلقة بهذا اإلصد تلك الصكوك كتوزيعات من األرباح. تم
 لدى حاملي الصكوك الحق بالمطالبة باألرباح وال يتم اعتبار حدث عدم دفع األرباح بأنها حدث للتعثر في السداد.

 

 صافي الدخل من عقود تمويل وإستثمارات مشتركة وذاتية 15
 2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

   
  998,512  924,381 (  15.1ذمم مدينة )إيضاح

  304,126  180,308    15.2) التمويل بالمضاربة والمشاركة )إيضاح

  319,227  435,390 ( 15.3إستثمارات )إيضاح 

  109,305  104,300 (15.4إجارة منتهية بالتمليك )إيضاح 

  914  2,226 أخرى
 ──────── ──────── 
 1,646,605  ,732,084 1 
 ════════ ════════ 

  1,391,699  1,285,391 صافي الدخل من عقود التمويل واإلستثمارات المشتركة 

  340,385  361,214 إجمالي الدخل من عقود التمويل واإلستثمارات الذاتية
 ──────── ──────── 
 1,646,605  1,732,084  
 ════════ ════════ 
   

  340,385  361,214 عقود التمويل واإلستثمارات الذاتية إجمالي الدخل من

  (123,402)  (96,139) الربح المدفوع على تمويالت الوكالة
 ──────── ──────── 

  216,983  265,075 صافي الدخل من عقود التمويل واإلستثمارات الذاتية  
 ════════ ════════ 

 ذمم مدينة   15.1

 2020 2019 

 

 ألف  
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

  968,863  889,571 ذمم بيوع )مرابحات( مدينة 

  17,215  16,727 ذمم سلم مدينة 

  12,434  18,083 ذمم إستصناع مدينة 
 ──────── ──────── 

 924,381  998,512  
 ════════ ════════ 

 التمويل بالمضاربة والمشاركة   15.2

 2020 2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

  233,524  121,292 التمويل بالمضاربة  

  70,602  59,016 التمويل بالمشاركة 
 ─────── ─────── 

 180,308  304,126  
 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( مارات مشتركة وذاتيةصافي الدخل من عقود تمويل وإستث 15
 

 إستثمارات  15.3
 2020 2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

  4,513  3,560 الحقوقخالل أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من 

  282,737  394,642 أدوات ّدين مدرجة بالتكلفة المطفأة 

المدرجة بالقيمة العادلة من الدين أدوات م حقوق الملكية وغير محقق من أدوات أسهمكسب 
  21,952  24,705 خالل قائمة الدخل

خالل من بيع أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من )خسارة( مكسب 
 (654)   1,076 الحقوق

دلة من خالل المدرجة بالقيمة العا وأدوات الدين مكسب من بيع أدوات أسهم حقوق الملكية 
  3,874  3,664 قائمة الدخل

  556 (609)  من استثمار عقاري  دخل )خسارة( 
 5,818  5,049 شركات زميلة دخل من 

  431  3,303 عقاريإستثمار مكسب من بيع 
 ─────── ─────── 
 435,390  319,227  
 ═══════ ═══════ 

 إجارة منتهية بالتمليك   15.4
 2020 2019 

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

  304,599  316,051 دخل من إجارة منتهية بالتمليك  

 (195,294)  (211,751)   إستهالك موجودات إجارة منتهية بالتمليك
 ─────── ─────── 

 104,300  109,305  
 ═══════ ═══════ 

 حصة المجموعة كمضارب 16
 

 شركة تابعة وبناًء على الشروط والقوانين المتعلقة باالتفاقيات.ب على مستوى كل يتم تحديد حصة المجموعة كمضار
 

 دخل رسوم وعموالت أخرى  17
 2020 2019 

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   
  131,469  126,555 رسوم وعموالت مصرفية 

  15,748  31,181 إعتمادات مستنديه

  27,869  24,793 خطابات ضمان

  6,730  5,445 خطابات قبول
 ─────── ─────── 

 187,974  181,816  
 ═══════ ═══════ 

 دخل تشغيلي آخر 18
 2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

   
  88,658  122,593 *مكسب تحويل العمالت األجنبية 
  7,194  10,484 مكسب من بيع عقارات ومعدات 

 ─────── ─────── 
 133,077  95,852  
 ═══════ ═══════ 

 

 دوالر أمريكي بمكسب إعادة تقييم تحويل العمالت األجنبية من الشركات التابعة. مليون 37وقدره * يتعلق مبلغ 
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 األجل ةطويل تمدفوع على تمويالربح  19
 2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

   

  5,540  4,255 تمويالت المرابحة

  28,427  28,353 من قبل شركة تابعة ا تم الحصول عليه ةثانوي تتمويال

  12,990  1,791 الوكالة
 ─────── ─────── 
 34,399  46,957  
 ═══════ ═══════ 

 استهالك وإطفاء 20
 2020 2019 

 
 ألف  
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

  32,037  30,815 (8إستهالك عقارات ومعدات )إيضاح 

  8,486  8,776 )أ((9)إيضاح  إطفاء موجودات غير ملموسة
 ─────── ─────── 
 39,591  

 

40,523  
 ═══════ ═══════ 

 تشغيلية أخرىمصروفات  21
 2020 2019 

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 مريكيدوالر أ

   

  114,877  133,458 مصروفات عامة وإدارية

  32,510  29,145 مصروفات مهنية وأعمال  

  54,957  49,502 مصروفات متعلقة بالممتلكات
 ─────── ─────── 
 212,105  202,344  

 ═══════ ═══════ 
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 صص الخسائر اإلئتمانية / اإلضمحاللصافي مخ 22

 

 ألف دوالر امريكي ( مقابل اإلستثمارات والشهرة.   155:  2019ألف دوالر أمريكي  ) 4,601تم احتساب خسارة اضمحالل بمبلغ ، خالل السنة
 

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق.   ألدوات اسهم حقوق الملكيةمخصص تسجيل الر أمريكي( بألف دو 6,810  :2019ألف دوالر أمريكي )  7,419  وقدرهمبلغ  يتعلق  
 

 

نقد وأرصدة 
 لدى بنوك 

ذمم بيوع 
)مرابحات( 

 مدينة

 ذمم
 إجارة مدينة

 ذمم
 سلم مدينة

 ذمم
 إستصناع مدينة

 التمويل 
 بالمضاربة 

 التمويل 
 إستثمارات  بالمشاركة 

إجارة منتهية 
 بالتمليك 

 موجودات
 أخرى

 مطلوبات
 المجموع أخرى

2020 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 & 6.2)إيضاح  ( 5.2)إيضاح  ( 5.1)إيضاح  ( 4.4)إيضاح  ( 4.3)إيضاح  ( 4.2)إيضاح  ( 4.1)إيضاح  (3 )إيضاح 

6.3 ) 

  ( 11)إيضاح  (9 )إيضاح (7 )إيضاح

             

  673,107  23,137  23,181  17,787  14,610  12,794  6,831  4,960  12,441  34,452  519,229  3,685 ديسمبر 31المخصص في 

  347,450  57,126  2,399  8,098  1,569  10,346  7,015  4,787  4,547  22,939  228,572  52 المخصص خالل السنة

مستردة خالل  مبالغ مخصص أنتفت الحاجة إليه / 
 السنة

-   (52,658)  (3,886)  (985)  (5) -   (482)  (701) -   (12)  (2,706) 

 

 (61,435) 

  52  175,914  19,053  3,562  4,782  7,015  9,864  868  8,098  2,387  54,420  286,015  
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,737  695,143  53,505  16,003  9,742  13,846  22,658  15,478  25,885  25,568  77,557  959,122  

 (13,185)   -  -  -  -  -  -  -  -  - (13,185)   - مبالغ تم شطبها خالل السنة 

مبالغ مخصصة من احتياطي مخاطر اإلستثمار 
  20,201  -  -  -  180  341  -  1,635  -  645  17,400  - ( 12.2)إيضاح 

 (19,668)   8,959 (517)  (2,035)   17 (1,211)   772 (213)  (817)  (2,175)  (22,448)   - صافي -أخرى / تحويالت صرف العمالت األجنبية
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  946,470  86,516  25,051  23,850  15,675  21,788  14,618  11,164  15,186  51,975  676,910  3,737 ديسمبر  31المخصصات في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

نقد وأرصدة 
 لدى بنوك

ذمم بيوع  
)مرابحات( 

 مدينة 

 ذمم
 إجارة مدينة

 ذمم
 سلم مدينة 

 ذمم
إستصناع 

 مدينة 

 التمويل 
 بالمضاربة 

 التمويل 
 إستثمارات  بالمشاركة

إجارة منتهية  
 بالتمليك

 موجودات
 أخرى

 مطلوبات
 المجموع أخرى

2019 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

  & 6.2)إيضاح  ( 5.2)إيضاح  ( 5.1)إيضاح  ( 4.4)إيضاح  ( 4.3)إيضاح  ( 4.2)إيضاح  ( 4.1)إيضاح  ( 3 )إيضاح 

6.3 ) 

  ( 11)إيضاح  ( 9 )إيضاح ( 7 )إيضاح
             

  703,983  22,395  58,516  18,586  18,010  12,704  7,204  3,943  7,724  33,217  521,619  65 ديسمبر 31المخصص في 

  171,267  1,638  5,856 (588)   3,026  1,627  431  1,730  6,586  12,311  137,660  990 خالل السنةالمخصص 

مستردة  مبالغ مخصص أنتفت الحاجة إليه / 

 (49,631)  (1,708)  (1,554)   -  - (319)   - (143)  (1,464)  (3,012)  (41,431)   - السنةخالل 

 990  96,229  9,299  5,122  1,587  431  1,308  3,026   (588) 4,302   (70) 121,636  
 ────── ─────── ────── ────── ─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,055  617,848  42,516  12,846  5,530  7,635  14,012  21,036  17,998  62,818  22,325  825,619  

 (116,105)   - (18)   - (2,302)  (565)   -  -  - (8,387)  (104,833)   - ا خالل السنة مبالغ تم شطبه

مبالغ مخصصة من احتياطي مخاطر اإلستثمار 
 ( 12.2)إيضاح 

-  5,152  843  -   (278) -  101   (4,047) -  -  -  1,771  

 -أخرى / تحويالت صرف العمالت األجنبية

 صافي

2,630  1,062   (520)  (405)  (292)  (804)  (754)  (77)  (211)  (39,619) 812   (38,178) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  673,107  23,137  23,181  17,787  14,610  12,794  6,831  4,960  12,441  34,452  519,229  3,685 ديسمبر  31المخصصات في 

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



 مجموعة البركة المصرفية  ش.م.ب. 

49 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 )تتمة( اإلئتمانية / اإلضمحاللصافي مخصص الخسائر  22

 
 ذه المخصصات بالمناطق الجغرافية التالية:تتعلق ه

 

 
ن دوالر  مليو  684.5: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في  588.7 المحتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالتسهيالت المتعثرةبلغت القيمة العادلة للضمانات 

 تعرض العميل.على إجمالي  وستقتصرأمريكي(. تشتمل الضمانات على هوامش نقدية وأوراق مالية وعقارات. ستكون االستفادة من الضمانات على أساس كل عميل على حدة 

 

2020 

نقد وأرصدة  
 لدى بنوك 

ذمم بيوع  
)مرابحات( 

 مدينة

 ذمم 
 إجارة مدينة

 ذمم 
 سلم مدينة 

 ذمم 
 إستصناع 

 مدينة

 التمويل 
 بالمضاربة 

 التمويل 
 إستثمارات  بالمشاركة 

إجارة منتهية 
 بالتمليك

 موجودات 
 أخرى 

 مطلوبات  
 أخرى 

 
 المجموع 

 

 ألف  
 أمريكي  والرد

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

 أمريكي دوالر 

 
  6.2)إيضاح  ( 5.2)إيضاح  ( 5.1)إيضاح  ( 4.4)إيضاح  ( 4.3)إيضاح  ( 4.2)إيضاح  ( 4.1)إيضاح  (3)إيضاح 

& 6.3 ) 
  (11)إيضاح  (9 )إيضاح (7 )إيضاح

             
  484,546  78,393  21,365  -  10,872  1,439  14,618  2,007  -  11,738  340,437  3,677 الشرق األوسط 

  106,904  3,215  1,847  23,112  1,510  1,210  -  977  6,710  37,555  30,708  60 شمال أفريقيا

  295,118  4,725  756  711  8  8,431  -  -  -  -  280,487  - أوروبا 

  59,902  183  1,083  27  3,285  10,708  -  8,180  8,476  2,682  25,278  - أخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ────── 

  946,470  86,516  25,051  23,850  15,675  21,788  14,618  11,164  15,186  51,975  676,910  3,737 المجموع  
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════  ══════ ═══════ ══════ ══════ 
             

2019             
             

  328,627  16,881  18,895  -  9,716  3,852  6,831  371  -  8,834  259,583  3,664 ألوسط الشرق ا 

  80,332  2,958  1,835  17,374  1,006  715  -  793  5,295  22,829  27,506  21 شمال أفريقيا

  214,154  3,140  1,324  369  222  -  -  -  -  -  209,099  - أوروبا 

  49,994  158  1,127  44  3,666  8,227  -  3,796  7,146  2,789  23,041  - أخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ────── 

  673,107  23,137  23,181  17,787  14,610  12,794  6,831  4,960  12,441  34,452  519,229  3,685 المجموع  
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ 
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 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 23
 

العائد إلى حقوق حاملي أسهم الشركة يتم احتساب مبالغ النصيب األساسي والمخفض للسهم من األرباح بقسمة صافي الدخل للسنة 
 األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

 2020 2019 

   

  105,672  66,580 ر أمريكي ألف دوال –صافي الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم للسنة 

 (31,500)  (31,500)  1محسوم منها: الربح الموزع على رأس المال الدائم فئة 

 ─────── ─────── 

 35,080  74,172  
 ═══════ ═══════ 

  1,242,879  1,242,879 بداية السنة )باآلالف(عدد األسهم القائمة في 

 (8,754)  (32,502)  تأثير أسهم الخزينة )باآلالف(

 ─────── ─────── 
  1,234,125  1,210,377 في نهاية السنة )باآلالف( القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط

 ═══════ ═══════ 
  6.01  2.90 سنتات أمريكية  – الربح الموزع للسهم

 ═══════ ═══════ 
 

 النقد وما في حكمه 24
 2020 2019 

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 لف أ
 أمريكيدوالر 

   

  1,492,404  1,440,939 أرصدة لدى بنوك مركزية باستثناء اإلحتياطي اإلجباري

  707,214  497,408 أرصدة لدى بنوك أخرى  

  726,567  839,830 نقد ونقد قيد التحصيل  
 ─────── ─────── 
 2,778,177  2,926,185  
 ═══════ ═══════ 
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 م المالية الموحدةإيضاحات حول القوائ
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 عالقةال يطرف ذالمعامالت مع  25
 

المسيطر عليها أو ذو نفوذ مؤثر من قبلهم والشركات الحليفة بفضل مساهمة مشتركة تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والشركات المملوكة لهم أو 
 جموعة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.مع تلك الم

 
 مع األطـراف ذات العـالقة:التي تمت معامالت الاإليـرادات والمصروفات المتعلقة بفيما يلي 

 
 شركات 
 زميلة  

المساهمين  
 الرئيسين  

أعضاء مجلس  
اإلدارة وموظفي  

اإلدارة 
 الرئيسيين 

أطراف أخرى  
 2019 2020 ذات عالقة 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

   ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

       

  2,868  2,941  -  20  -  2,921 واستثمارات مشتركةصافي الدخل من عقود تمويل 

  1,735  3,710  -  615  2,874  221 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار

  2,319  444  -  -  -  444 العموالت األخرىدخل األتعاب ودخل 

 
 في القائمة الموحدة للدخل:المدرجة فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين للبنك 

 2020 2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

   

  8,851  7,415 مكافآت قصيرة األجل

  1,559  927 مكافآت طويلة األجل

 
التعويضـات ومزايا التأمينات االجتماعية  على المكافآت طويلة األجل تتضـمن المدفوعة خالل السـنة، و المكافآتالرواتب األسـاسـية والعالوات والبدالت وغيرها من على قصـيرة األجل الفآت المكا تشـتمل 

 وخطة االستثمار.
 

 دوالر أمريكي(.مليون  1.5: 2019) 2020 ديسمبر 31 دوالر أمريكي للسنة المنتهية في مليون1.5 بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(عالقة ال يطرف ذالمعامالت  25
 

 ديسمبر هي كالتالي: 31األطراف ذات العالقة في  لدىإن األرصدة 

 

 شركات  
 زميلة 

المساهمين  
 الرئيسين 

أعضاء مجلس  
اإلدارة وموظفي  
 اإلدارة الرئيسيين

أطراف أخرى  
 2019 2020 ذات عالقة  

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

       الموجودات:

  2,441  6,040  -  261  -  5,779 ذمم مدينة

  1,656  1,717  -  1,717  -  - التمويل بالمضاربة والمشاركة 

  15,783  16,808  -  -  -  16,808 استثمارات

  62  -  -  -  -  - إجارة منتهية بالتمليك

  2,154  573  -  417  -  156 موجودات أخرى 

       

       المطلوبات:

  34,534  13,052  4  2,371  8,342  2,335 حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى

  7  579  -  -  579  - مبالغ مستحقة لبنوك

  8  49  49  -    -  - مطلوبات أخرى 

       
  24,347  28,954  -  18,250  1,777  8,927 اإلستثمارحقوق حاملي حسابات 

       
  47,366  24,779  -  1,128  11,280  12,371 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية  

       
 

 االئتمانية.خسائر لصصات لجميع التعرضات المتعلقة باألطراف ذات العالقة منتجة وخالية من أية مخ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 

 

 )تتمة(عالقة ال يطرف ذالمعامالت  25
 

 السنة:التنفيذية في أسهم البنك كما في نهاية واإلدارة مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة الصيل الحصص المباشرة وغير تفافيما يلي 
 
 المعاملة  2020   
   ───────── ───────── 

 عدد  الجنسية  المنصب  أعضاء مجلس اإلدارة   اسم

 األسهم

 عدد 

 األسهم

     

  -  338,598 سعودي 2020يو نانتخب في شهر يو   – رئيس مجلس اإلدارة صالح كامل   عبدهللا

  -  225,899 سعودي عضو مجلس اإلدارة  عبداإلله صباحي 

  -  10,815 سعودي عضو مجلس اإلدارة  فهد الرجحي 

 
 المعاملة 2019   
   ───────── ───────── 

 عدد  الجنسية المنصب أعضاء مجلس اإلدارة  اسم

 األسهم

 عدد 

 األسهم
     

  - 680,431,667 سعودي  رئيس مجلس اإلدارة صالح عبدهللا كاملالمرحوم 

  - 338,598 سعودي  2020يو نيو شهر انتخب في – اإلدارةرئيس مجلس  عبدهللا صالح كامل

  - 666,350 بحريني نائب رئيس مجلس اإلدارة عبدهللا عمار سعودي 

  - 707,976 سعودي  عضو مجلس اإلدارة محي الدين صالح كامل

  - 225,899 سعودي  عضو مجلس اإلدارة عبداإلله صباحي

  - 362 بحريني *(الرئيس التنفيذي)وعضو مجلس اإلدارة  عدنان احمد يوسف

  - 339,231 بحريني *نائب رئيس تنفيذي، رئيس العمليات و الشؤن اإلدارية عبدالرحمن شهاب

 
 .2020ديسمبر  31تقاعد بتاريخ  *
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ارتباطات وإلتزامات محتملة  26
 2020 2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   

  635,669  645,083 مستندية اعتمادات

  2,027,755  1,832,887 خطابات ضمان

  111,075  104,947 خطابات قبول

  874,750  890,708 ارتباطات غير مسحوبة 

  84,641  869,261 لشريعةعقود الوعد المتوافقة مع مبادئ ا

 ──────── ──────── 
 4,342,886  3,733,890  

 ═══════ ═══════ 

 تحليل القطاعات  27
 

القطاعات الجغرافية على موقع الوحدات المسئولة تستند تم عرض معلومات القطاعات على أساس القطاعات الجغرافية للمجموعة. 
 يتم فيها تقييم المعلومات من قبل إدارة المجموعة ومجلس اإلدارة. عن تسجيل المعامالت وتعكس الطريقة التي

 
 مجموعة إلى القطاعات الجغرافية التالية:ألغراض تقديم التقارير المالية، تم تقسيم ال

 
 الشرق األوسط

 شمال أفريقيا
 أوروبا
 أخرى

 
رير المالية الداخلية للمجموعة. إن السياسات المحاسبية إن النتائج المقدم تقرير بشأنها للقطاعات الجغرافية مبنية على أنظمة التقا 

المعامالت ما بين . 2اإليضاح رقم للقطاعات هي نفسها التي تم إتباعها في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما هو مبين في 
 عات تنفذ حسب أسعار السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية.هذه القطا 

 
 على المجموعة. ألن ذلك ال ينطبق عات األعمال قطاتقديم لم يتم 

 
 فيما يلي بنود قطاع الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار:

 

 2020  2019 

 المطلوبات   الموجودات   

 حقوق حاملي  
 حسابات 
 المطلوبات  الموجودات  اإلستثمار 

 حقوق حاملي 
 حسابات 
 اإلستثمار

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ف  أل
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

       

       القطاع 

  8,602,235  3,183,416  13,147,200  9,130,834  3,430,814 13,891,840 الشرق األوسط

  992,650  1,412,977  2,711,726  899,172  1,446,142  2,631,510 شمال أفريقيا

  4,361,686  3,654,755  8,509,482  3,870,198  4,965,210  9,256,366 أوروبا

  1,199,305  528,317  1,890,123  1,329,985  955,250  2,470,283 أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 28,249,999  10,797,416  15,230,189  26,258,531 8,779,465 15,155,876 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(تحليل القطاعات  27
 

 : من القطاعات فيما يلي بنود الدخل التشغيلي وصافي الدخل التشغيلي وصافي الدخل لكل قطاع
 

 2020  2019 

 
مجموع الدخل   

 التشغيلي 

 صافي  
الدخل  

 التشغيلي 
 صافي  
 الدخل 

مجموع   
الدخل 

 التشغيلي

 صافي 
الدخل 

 التشغيلي
 صافي 
 الدخل

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

       

       القطاع 

  118,293  245,515  491,027  77,812  304,659  557,179 الشرق األوسط

  46,888  77,421  145,346  18,339  62,264  126,688 أفريقياشمال 

  2,469  52,028  242,382  36,990  152,825  325,800 أوروبا

  12,516  24,275  88,642  32,748  59,682  130,082 أخرى 

 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,139,749  579,430  165,889  967,397  399,239  180,166  
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 إدارة المخاطر  28
 

لجان التنفيذية بتوجيه ومساعدة والاإلدارية  إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من عملية اتخاذ القرار بالمجموعة. وتقوم لجنة المخاطر    تعتبر
لم ومجموعة. تدير المجموعة هذه التعرضات عن طريق وضع حدود لها بموافقة مجلس اإلدارة. للميزانية الاإلدارة العامة لمخاطر 

 بشكل جوهري عن السنة السابقة.هذه المخاطر ر وعمليات تتغير هذه المخاط
 

طر اإلئتمان ومخاطر التركز ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية األخرى. تتضمن إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر السيولة ومخا 
 العمالت األجنبية.صرف سهم ومخاطر أسعار األمخاطر السوق على مخاطر معدل الربح ومخاطر 

 

 مخاطر السيولة أ(
ضمن الظروف االعتيادية والمضغوطة.   لى الوفاء بالتزاماتها عندما يحين إستحقاقها مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة ع

أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة على ووإدارة الموجودات  متنوعة  مصادر تمويل  بترتيب  تقليل هذه المخاطر، قامت اإلدارة لو
ت المحلية واألجنبية وإجراءات موثقة ومطبقة تتعلق بسيولة العمال  أساس منتظم. لدى كل شركة من الشركات التابعة للمجموعة سياسات

األحداث حماية القوة المالية حتى خالل  أهداف الشركات التابعة المتمثل في  هذه السياسة  وتتناول  .  وتعقيداتها أعمالها  تتناسب مع طبيعة  
 الصعبة.

 
د. لقد تم تحديد لمجموعة على أساس الترتيبات التعاقدية للسدايلخص الجدول بالصفحة التالية بيان استحقاق موجودات ومطلوبات ا

االستحقاق التعاقدي للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي 
ط االستثمار وتوفر الخطوحاملي احتفاظ المجموعة بحسابات تاريخ في التي يشتر إليها  الفعليةفي االعتبار االستحقاقات تأخذ  وال

 .المصرفية
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
 2020ديسمبر  31في 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر  28
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  أ(
 

 : 2020ديسمبر  31فيما يلي بيان اإلستحقاق الموحد كما في 
 

 أشهر   6 6إلى  3 3إلى  1 لغاية شهر   
 
 
   

 إلى سنة 

   سنة  20 إلى  10 إلى  5 إلى  3 سنة واحدة إلى 

 المجموع  غير مؤرخة   وأكثر   سنة     20 سنوات   10 سنوات  5 سنوات  3 واحدة  إلى سنة  أشهر أشهر واحد 

 

 ألف  
 أمريكي دوالر 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 ر أمريكي دوال 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

            الموجودات  
  5,361,444  877,549  -  -  -  8,770  451,964  -  8,709  11,625  4,002,827 نوك  بنقد وأرصدة لدى 

  11,945,993  -  7,152  83,788  650,300  2,282,171  2,514,567  1,743,098  1,467,365  1,458,536  1,739,016 ذمم مدينة 

 التمويل بالمضاربة والمشاركة 
 
   

1,596,182  8,173  81,358  20,771  577,180  373,274  68,310  128,220  1,190  -  2,854,658  

  5,097,189  224,556  2,166  930  538,437  878,468  1,394,276  582,046  615,995  491,021  369,294 استثمارات  

  1,747,627  -  28,186  405,320  440,493  288,946  313,724  116,590  79,764  39,018  35,586 إجارة منتهية بالتمليك  

  478,572  478,572  -  -  -  -  -  -  -  -  - عقارات ومعدات  

  764,516  206,938  -  1,686  8,841  39,907  196,464  52,423  101,532  30,988  125,737 موجودات أخرى 

 ─────── ─────── ──────── ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
   28,249,999  1,787,615  38,694  619,944  1,706,381  3,871,536  5,448,175  2,514,928  2,354,723  2,039,361   7,868,642 مجموع الموجودات  

 ═══════ ═══════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
            المطلوبات 

حسابات جارية للعمالء وحسابات  

  7,508,344  -  -  -  257,682  159,661  211,197  171,399  224,936  278,473  6,204,996 أخرى 

  1,628,032  -  -  -  -  -  136,950  109,799  105,265  391,828  884,190 ة لبنوك  مبالغ مستحق

  319,364  -  -  -  245,994  17,977  10,161  1,726  7,081  15,260  21,165 األجل  ة طويل تمويالت

  1,341,676  248,984  -  -  208  90,328  22,311  65,096  131,838  95,083  687,828 مطلوبات أخرى 

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

─ 

──────── ──────── ──────── 
  10,797,416  248,984  -  -  503,884  267,966  380,619  348,020  469,120  780,644  7,798,179 مجموع المطلوبات 

         -    
  15,230,189  -  -  91,612  1,504,637  860,371  2,856,958  1,582,718  825,006  1,799,658  5,709,229 ت اإلستثمار  حقوق حاملي حسابا 

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

─ 

──────── ──────── ──────── 
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي  

  26,027,605  248,984  -  91,612  2,008,521  1,128,337  3,237,577  1,930,738  1,294,126  2,580,302  13,507,408 تثمار  حسابات اإلس

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

═ 

════════ ════════ ════════ 

  2,232,934  1,538,631  38,694  528,332 (302,140)   2,743,199  2,210,598  584,190  1,060,597 (540,941)  (5,638,766) صافي فجوة السيولة  

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

═ 

════════ ════════ ════════ 

   2,222,394  683,763  645,069  116,737  418,877 (2,324,322)  (4,534,920)  (5,119,110)  (6,179,707) (5,638,766) فجوة السيولة المتراكمة صافي 

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

═ 

════════ ════════  

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  
  1,581,910  -  39,235  7,695  116,390  152,295  97,501  681,955  149,759  258,075  79,005 غير المدرجة بالميزانية  

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

═ 

════════ ════════ ════════ 
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 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة(إدارة المخاطر  28

 

 )تتمة(مخاطر السيولة  أ( 
 

 : 2019ديسمبر  31فيما يلي بيان اإلستحقاق الموحد كما في 
 

 أشهر   6 6إلى  3 3إلى  1 لغاية شهر   
 
 
   

 إلى سنة 

   سنة  20 إلى  10 إلى  5 إلى  3 سنة واحدة إلى 

 موع المج غير مؤرخة   وأكثر   سنة     20 سنوات   10 سنوات  5 سنوات  3 واحدة  إلى سنة أشهر  أشهر  واحد  

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
            الموجودات  

  5,386,926  764,328  -  -  -  9,807  391,168  20,000  10,597  7,835  4,183,191 نوك  بنقد وأرصدة لدى 

  10,894,937 -  4,063  266,606  744,506  1,943,389  2,524,020  1,498,193  1,246,223  864,854  1,803,083 ذمم مدينة 

 التمويل بالمضاربة والمشاركة 

 

   

1,933,154  9,792  16,211  26,693  667,145  430,979  121,026  23,463  -  152  3,228,615  

  3,872,538  612,698  -  (61,696)  406,004  621,021  1,170,147  339,534  390,586  169,914  224,330 استثمارات  

  1,756,756 -  19,944  309,765  421,193  285,874  433,509  120,988  86,317  34,523  44,643 إجارة منتهية بالتمليك  

  455,031  455,031  -  -  -  -  -  -  -  -  - عقارات ومعدات  

  663,728  262,006 -  1,539  4,650  63,087  27,306  91,556  43,897  21,990  147,697 موجودات أخرى 
 ─────── ─────── ──────── ────────

── 

────────

─ 

──────── ──────── ────────

─ 

──────── ───────

─ 
──────── 

  26,258,531 2,094,215  24,007  539,677  1,697,379  3,354,157  5,213,295  2,096,964  1,793,831  1,108,908  8,336,098 مجموع الموجودات  
 ═══════ ═══════ ════════ ════════

══ 

════════

═ 

════════ ════════ ════════

═ 

════════ ═══════

═ 
════════ 

            المطلوبات 

  6,195,073  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6,195,073 للعمالء وحسابات أخرى حسابات جارية  

  1,106,923  -  -  131,443  -  -  38,000  23,310  105,053  256,845  552,272 مبالغ مستحقة لبنوك  

  379,269  -  -  -  232,404  17,440  83,158  44,212  -  62  1,993 تمويالت طويلة األجل 

  1,098,200  7,526  -  249,535  241  23,283  20,896  70,266  74,178  115,338  536,937 مطلوبات أخرى 
 ─────── ─────── ──────── ────────

── 

────────

─ 

──────── ──────── ────────

─ 

──────── ───────

─ 
──────── 

  8,779,465  7,526  -  380,978  232,645  40,723  142,054  137,788  179,231  372,245  7,286,275 مجموع المطلوبات 

            
  15,155,876  -  -  98,919  1,377,304  881,752  2,602,576  1,535,142  767,885  1,603,538  6,288,760 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  

 ─────── ─────── ──────── ────────

── 

────────

─ 

──────── ──────── ────────

─ 

──────── ───────

─ 
──────── 

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات  
  23,935,341  7,526  -  479,897  1,609,949  922,475  2,744,630  1,672,930  947,116  1,975,783  13,575,035 اإلستثمار  

 ════════ ═══════ ════════ ════════

══ 

════════

═ 

════════ ════════ ════════

═ 

════════ ═══════

═ 
════════

 (5,238,937) صافي فجوة السيولة   ═
 

 (866,875) 846,716  424,034  2,468,665  2,431,682  87,430  59,780  24,007  2,086,689  2,323,190  

 ════════ ═══════ ════════ ════════

══ 

════════

═ 

════════ ════════ ════════

═ 

════════ ═══════

═ 
════════

═ 
 (5,238,937) صافي فجوة السيولة المتراكمة 

 
(6,105,812) (5,259,097) (4,835,063) 

 
(2,366,398) 

 
65,284  152,714  212,494  236,501  2,323,190   

 ═══════ ═══════ ════════ ════════

══ 

════════

═ 

════════ ════════ ════════

═ 

════════ ═══════

═ 

 

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير  
  1,418,941 11,772  20,868 317  134,259  121,520  20,274  680,233  219,965  174,234  35,499 المدرجة بالميزانية  

 ═══════ ═══════ ════════ ════════

══ 

════════

═ 

════════ ════════ ════════

═ 

════════ ═══════

═ 

════════

═ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  28
 

 مخاطر اإلئتمان   ب(
 أطراف عقود التمويل بالوفاء بإلتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسائرتتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد  

مالية. وتحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان من خالل متابعة التعرضات االئتمانية والتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف 
األخرى، عن طراف األبالضمانات الشخصية لألفراد الذين يمتلكون في الغالب عقود التمويل ويتم تأمين . مستمرة بصورة األخرى

 نات لألصول الممولة أو أصول أخرى ملموسة. في شكل رهوطريق ضمان 
 

 أنواع مخاطر االئتمان 
ذمم استصناع مدينة والتمويل بالمضاربة والتمويل و ذمم سلم مدينة وتشتمل عقود التمويل أساساَ على ذمم بيوع )مرابحات( مدينة 

 بالمشاركة وإجارة منتهية بالتمليك.
 

 ذمم بيوع )مرابحات( مدينة
حة ومن ثم إعادة بيعها بربح للمرابح ويل هذه المعامالت من خالل شراء السلعة، والتي تمثل موضوع المرابتقوم المجموعة بتم

)المستفيد(. إن سعر البيع )التكلفة مضافاً إليها هامش الربح( يعاد سداده على أقساط من قبل المرابح بموجب الفترة المتفق عليها. 
لضمانات التي المرابحة )في حالة التمويل العقاري( وفي أوقات أخرى بمجموعة من اأحياناً تكون المعامالت مضمونة بموضوع 

 تضمن جميع التسهيالت المعطاة للعميل.
 

 ذمم سلم مدينة  
السلم هو عقد تقوم بموجبه المجموعة بدفع فوري للبائع لتوصيل السلعة في المستقبل. لحماية نفسها من المخاطر المرتبطة بالسلعة 

 صيل المؤجل مقابل الدفع الفوري.وعة بإبرام عقد السلم الموازي الذي بموجبة تقوم ببيع السلعة للتوتقوم المجم
 

 ذمم إستصناع مدينة 
إن اإلستصناع هو عقد بيع بين المجموعة كبائع والعميل كمشتري والذي بموجبة تتعهد المجموعة بتصنيع )أو إقتناء( سلعة وبيعها 

 ين الطرفين عند استكمالها في تاريخ مستقبلي.للعميل على سعر متفق عليه ب
 

 التمويل بالمضاربة 
تدخل المجموعة في عقود المضاربة عن طريق اإلستثمار في صناديق مدارة من قبل بنوك ومؤسسات مالية أخرى لفترات زمنية 

 محددة.
 

 التمويل بالمشاركة
إلسـتثمارية، سـواء كانت موجودة أو جديدة، أو ملكية بعض من هي إتفاقية بين المجموعة والعميل للمسـاهمة في بعض المشـاريع ا

ــراء العميل الملكية بالكامل. يوزع الربح بموجب  ــة التي تنتهي بشـ ــاركة المتناقصـ ــكل دائم أو وفقاً لترتيب المشـ العقارات إما بشـ
 المشروع.االتفاقية التي وضعت بين الطرفين بينما توزع الخسارة بموجب نسبة أسهمهم في رأس المال أو 

 

 األخذ باالعتبار الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات اإلئتمانية األخرىلمخاطر االئتمان قبل القصوى  ات التعرض
 

 التعرض األقصى 

 2020 2019 

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

   
  3,956,830  4,027,943 أرصدة لدى بنوك مركزية

  707,214  497,408 أرصدة لدى بنوك أخرى

  10,894,937  11,945,993 ذمم مدينة 

  3,228,615  2,854,658 التمويل بالمضاربة والمشاركة 

  3,872,538  5,097,189 استثمارات 

  236,564  426,712 موجودات أخرى

 ─────── ─────── 
  22,896,698  24,849,903 المجموع 

   
  3,733,890  4,342,886 ارتباطات والتزامات محتملة

 ─────── ─────── 
 29,192,789  26,630,588  

 ════════ ════════ 



 مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. 

59 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة(إدارة المخاطر  28

 

 )تتمة( مخاطر اإلئتمان ب( 
 

 نوعية اإلئتمان حسب فئة عقود التمويل اإلسالمية  
 ية اإلئتمان حسب فئة عقود التمويل اإلسالمية، على أساس نظام التصنيف اإلئتماني للمجموعة: يوضح الجدول أدناه نوع

 

 2020ديسمبر  31 

 عقود التمويل اإلسالمية نوعية

 لم يحين موعد 
 إستحقاقها 

 وغير متعثرة  
 ألف 
 أمريكيدوالر 

 فات موعد 

إستحقاقها ولكنها 
 منتجة
 ألف 

 دوالر أمريكي

 عقود تمويل  
 ية  إسالم
 متعثرة 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 المجموع 
 ألف 

 دوالر أمريكي

     
  12,701,228  934,829  656,666  11,109,733 ذمم مدينة 

  2,891,064  42,161  3,678  2,845,225 التمويل بالمضاربة والمشاركة  

  451,763  6,339  1,123  444,301 موجودات أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 14,399,259  661,467  983,329  16,044,055  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2019ديسمبر  31 

 عقود التمويل اإلسالمية  نوعية

 لم يحين موعد
 إستحقاقها 

 وغير متعثرة 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 فات موعد 
إستحقاقها ولكنها 

 منتجة 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 عقود تمويل  
 ة إسالمي

 متعثرة 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 المجموع
 ألف 

 دوالر أمريكي 

     
  11,466,019  802,304  785,303  9,878,412 ذمم مدينة 

  3,248,240  37,726  5,210  3,205,304 التمويل بالمضاربة والمشاركة  

  259,745  7,887  1,668  250,190 موجودات أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 13,333,906  792,181  847,917  14,974,004  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 التمويل اإلسالمية الفائت موعد استحقاقها ولكنها منتجةالتحليل الزمني لعقود 
 يلخص الجدول التالي التحليل الزمني لعقود التمويل الفائت موعد استحقاقها ولكنها منتجة كما في:

 2020مبر ديس 31 

 عقود التمويل اإلسالمية نوعية

 يوما   30أقل من 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 60إلى  31 من
 يوما  
 ألف 

 دوالر أمريكي

 90إلى  61 من
 يوما  
 ألف 

 دوالر أمريكي

 المجموع 
 ألف 

 دوالر أمريكي

     
  656,666  347,883  158,996  149,787 ذمم مدينة 

  3,678  687  421  2,570 التمويل بالمضاربة والمشاركة  

  1,123  321  411  391 موجودات أخرى

 ────── ─────── ─────── ─────── 
 152,748  159,828  348,891  661,467  

 ═══════ ════════ ════════ ═══════ 
 

 2019ديسمبر  31 

 عقود التمويل اإلسالمية  نوعية

  30أقل من 
 يوماً 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 60إلى  31 من
 يوماً 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 90إلى  61 من
 يوماً 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 المجموع
 ألف 

 دوالر أمريكي 

     
  785,303  160,919  505,294  119,090 ذمم مدينة 

  5,210  3,103  429  1,678 التمويل بالمضاربة والمشاركة  

  1,668  694  576  398 موجودات أخرى

 ────── ─────── ─────── ─────── 
 121,166  506,299  164,716  792,181  

 ═══════ ════════ ════════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020ديسمبر  31في 

 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر  28
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة(  ب( 
 

 تقليل مخاطر االئتمان
بالتحقق من الضمانات وتقييمها بشكل  التي لديها تعرضات مضمونة بعقارات أو رهونات أخرى  جميع الشركات التابعة للمجموعةتقوم 

وتتم عملية التأكد من قيمة الرهونات من قبل جهة تقييم مستقلة ومؤهلة أو من قبل محلل رهونات في الشركة التابعة. ويتم  منتظم ودوري.
االئتمان أو االستثمار وعملية الموافقة عليها. وتسمح الشركات التابعة للمجموعة د هذه الرهونات كجزء من سياسة تحديد عدد مرات تأكي

ا بعملية رهن المركبات والسفن والطائرات واألقمار الصناعية والقطارات واألساطيل كرهونات مقابل االئتمان والمنتجات االستثمارية ولكنه
أعمار إستهالكية أقل من خمس سنوات. وال تقبل الشركات التابعة للمجموعة أية ة للتلف أو الموجودات األخرى بال تقبل الموجودات القابل

ذه  موجودات كرهونات إذا كانت هذه الموجودات قابلة للتقادم في حالة نقلها )على سبيل المثال األثاث(. وكما تتأكد الشركات التابعة بأن ه
 ون مقبولة كرهونات. الموجودات مؤمن عليها لكي تك

 
األطراف األخرى كرهونات. وتقبل الشركات التابعة األوراق التجارية كرهونات مؤهلة  من شيكات كات التابعة للمجموعة التقبل الشر

ة  إذا كانت صادرة من قبل بنوك أو مؤسسات ذات مراكز ائتمانية جيدة. وحيث أن فترة استحقاق األوراق التجارية بصفة عامة ذات طبيع
ولها كرهونات مقابل التسهيالت االئتمانية طويلة األجل )على سبيل المثال، يجب أال تتجاوز مدة التمويل  قصيرة األجل، فإنه ال يتم قب

فترة استحقاق األوراق التجارية(. وكما ال تقبل الشركات التابعة المركبات أو المعدات، إذا كانت جديدة، كرهونات مؤهلة الحتساب 
قيمتها السوقية، وفي نفس الوقت ال يتم قبول أية مركبات أو معدات مستعملة كرهونات من  %80س المال وذلك ألكثر من مالئمة رأ

 من قيمتها المؤمنة.  %50مؤهلة ألكثر من 

 
 الضمانات الواردة أدناه قد تستقطب إعفاء من متطلبات مالئمة رأس المال حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي:

 
ل الشركات التابعة هذا النوع من الضمانات في الصفقات التي يتم فيها تقديم وعود تنفيذ غير هامش الجدية )وديعة حسن النية(: تقب (1

ملزمة بشأنها من قبل العميل. فإذا لم يفي العميل بوعده بالتنفيذ، فإن الشركات التابعة في هذه الحالة يكون لديها حق تحصيل هامش 
 الجدية.  

 

كة التابعة الحق في الرجوع إلى الضامن في حالة إخالل العميل بالتزاماته. لكي يصبح ضمان األطراف األخرى: يكون لدى الشر (2
الضمان رهناً مؤهالً، فإنه يجب أن يكون غير مشروط وغير قابل لإللغاء. ويجب أن يكون الضامن قادراً على الوفاء، عندما يكون 

 ف استثماري جيد.ذلك قابال للتطبيق وذو تصني

 
لمبلغ الذي يجب الحصول عليه من المشتري أو المستأجر عند إبرام العقد وهو يعتبر من االحتياطيات األولية للشركة العربون: وهو ا (3

 التابعة إذا أخل المشتري أو المستأجر بشروط العقد.
 
كون للشركة التابعة حق األساسية ذات قيمة نقدية ويجب أن ي  الموجودات األساسية التي تمثل عقد اإليجار: يجب أن تكون الموجودات (4

الرجوع عليها قانونياً والوصول إليها وامتالكها بل وبيعها من أجل استرداد التعرض غير المغطى من قبل هذا العميل. وكما يجب أن 
 تكون الموجودات خالية من أي نوع من أنواع الرهن.

 
إلى العميل )الراهن(. ويجب على الشركة التابعة إجراء إغالق الرهن من قبل الشركة التابعة  ويجب إعادة أي مبلغ فائض ناتج عن  

 عملية تقييم سنوية على األقل للموجودات المرهونة والحفاظ على مستندات كافية تؤيد هذا التقييم.
 

حقوق حاملي  ى شكل حقوق حاملي حسابات استثمار أوالودائع النقدية الخالية من أية أعباء قانونية لدى الشركة التابعة، وذلك إما عل (5
 حسابات إستثمار غير مدرجة بالميزانية.

 

 صكوك مصنفة أو غير مصنفة صادرة من قبل مؤسسات مالية ذات درجة عالية أو حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. (6
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 )تتمة(مخاطر اإلئتمان  (ب 
 

 جودة االئتمان 
ستعتمد إدارة مخاطر االئتمان في المجموعة على إنشاء وصيانة نظام التصنيف االئتماني وأنشطة األعمال غير أنشطة التجزئة. ستقوم  

مقرة من وحدات المجموعة بتنفيذ نظام التصنيف االئتماني الخاص بها مع األخذ بعين االعتبار المتطلبات المنهجية المطلوبة والجميع 
( خصوصيات األعمال الرئيسية للمجموعة المصدرقبل مصارفها المركزية المحلية بهذا الخصوص. ستعكس منهجية تقييم المدين )

وسيتم إجراء تصنيفات البلدان والحكومات والمؤسسات المالية بطريقة مركزية في البنك بمملكة البحرين، والتنوع الجغرافي لعملياتها.  
ية تصنيف المؤسسات على مستوى الشركات التابعة وذلك ما لم تتضمن مخاطر المؤسسات مخاطر عبر الحدود وفي بينما ستتم عمل

 تماد حد االئتمان.هذه الحالة ستتم عملية التصنيف في االبنك كجزء من اع

 
عروفة )موديز، ستاندرد أند وقد تم تصميم نظام تصنيف االئتمان لكي يكون متماثال مع نظام تصنيف وكاالت التصنيف الدولية الم

 بورز، فيتش( وذلك فيما يتعلق بتطبيقاتها الخاصة بالعمالت األجنبية للدول والحكومات والمؤسسات المالية.
 

ول والحكومات والمؤسسات المالية سيتم تصنيفها على أساس التزامات العمالت األجنبية المتوسطة األجل وغير وبناء على ذلك، فإن لد
لخاصة بها. وهذا يعني انه بالنسبة للحكومات والمؤسسات المالية فان المخاطر عبر الحدود ستكون أيضا جزءاً من عملية المضمونة ا

 عظم الحاالت عبارة عن السقف المحدد لتصنيف المؤسسة المالية.التصنيف وستكون عملية تصنيف الدولة في م

 
شركات التصنيف العريقة. والتي تنطوي على التحليل األساسي الشامل للعوامل تتبنى المجموعة آليات التصنيف االئتماني المتبعة في 

لدول والعميل الواحد. يتم تصنيف العميل الفردي مع  الكمية والنوعية بغية تحديد المخاطر الفعلية والمتوقعة. يتم التصنيف االئتماني ل
التصنيف اإلئتماني الداخلي على تصنيف المدينين )العمالء( بدالً  المؤسسات المالية، الشركات، األفراد والحكومات. وعليه يقوم نظام

ق العميل بالوفاء بالتزاماته بغض النظر من التسهيل االئتماني. كما يقوم هذا التصنيف على التعرف وتحديد االحتمالية النسبية إلخفا 
، الجمع بين احتمالية حدوث على النقيض من ذلكتصنف التسهيالت االئتمانية  عن أثر الضمانات وأدوات تقليل المخاطر األخرى.

. ومع ذلك ففي الوقت الراهن تتبنى المجموعة سياسة تصنيف في حالة التعثر في السدادالخسائر المتوقعة التعثر في السداد وحجم 
 ذلك(.في رغبوا ذا أمن تبنى تصنيف التسهيالت االئتمانية داخلياً شركاتها التابعة الفردية المدين فقط )مع أنها ال تمنع 
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 مخاطر التركز   ج(  
أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو عندما تكون  ينتج التركز عندما تدخل مجموعة من األطراف متعاملة في أنشطة تجارية متشابهه

إلقتصادية مما يؤثر على مقدرتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات إقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات لها نفس السمات ا
تي قد تطرأ على قطاع صناعي محدد أو منطقة جغرافية أخرى. تدل مخاطر التركز على الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات ال

 معينة. 
 

مخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز على حدود البلد وحدود الطرف المفرط للب  تركز من أجل تجن
 اآلخر والحفاظ على محافظ إستثمارية متنوعة. يتم سيطرة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان وفقاً لذلك. 

 

 ستثمار حسب القطاع اإلقتصادي:حاملي حسابات اإل فيما يلي بنود توزيع الموجودات والمطلوبات وحقوق
 

 2020  2019 

 

 المطلوبات الموجودات 

حقوق حاملي 
 حسابات

 المطلوبات  الموجودات   االستثمار 

حقوق حاملي 
 حسابات

 االستثمار 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
  دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 لف أ
 أمريكيدوالر 

        

  249,199  207,022  3,973,201   403,783  166,488  4,529,603 صناعي

  38,993  5,623  87,175   29,542  3,630  178,966 تعدين وتنقيب 

  11,967  29,803  159,492   15,851  34,575  176,243 زراعي

  20,410  28,612  2,834,481   20,379  23,255  2,704,963 عقاريإنشائي و

  1,933,975  1,524,956  5,246,635   1,735,509  2,065,887  4,304,550 مالي

  282,359  267,965  1,752,862   214,500  294,681  1,716,019 تجاري

 شخصي وتمويل
  5,620,301  3,069,122 إستهالكي

  

10,143,401   2,641,012  4,657,786  10,540,573  

  105,790  85,353  6,949,245   161,054  74,731  8,634,720 حكومي

  1,972,610  1,972,345  2,614,428   2,506,170  2,513,868  2,935,813 خدمات أخرى
 ─────── ────── ───────  ─────── ────── ─────── 
 28,249,999  10,797,416 

 
15,230,189   26,258,531  8,779,465  15,155,876  

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

 مخاطر السوق د(
تنتج مخاطر السوق من تقلبات في معدالت الربح وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت األجنبية. وفقاً لسياسات مخاطر السوق المطبقة  

الممكن تقبلها. ويتم مراقبة االلتزام بهذه الحدود من قبل اإلدارة المحلية على مستوى المجموعة حدوداً لمستويات المخاطر  حالياً. وضعت إدارة  
 الشركة التابعة.

 

 مخاطر معدل الربح
حقوق حاملي الربح على موجودات المجموعة و معدلمخاطر معدل الربح هي مخاطر تكبد المجموعة لخسارة مالية نتيجة لعدم التطابق في 

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار على إتفاقيات تقاسم األرباح. ولذلك، فإن المجموعة ال تخضع  على توزيع الربح د يستنحسابات اإلستثمار. 
 ألي مخاطر معدل ربح جوهرية.

 

توزيع األرباح تماشياً مع معدالت مخاطر التعويض التجاري عندما ال تسمح نتائج المجموعة بسيؤدى إألى إتفاقيات تقاسم األرباح إال أن 
 لسوق.ا
 

 مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم 

رات حسب ذه المخاطر من خالل تنويع اإلستثماعلى حده. ينتج التعرض لمخاطر أسعار األسهم من محفظة االستثمار. تدير المجموعة ه
 التوزيع الجغرافي والتركز الصناعي.

 

ألف دوالر أمريكي(  383,115: 2019ألف دوالر أمريكي ) 335,679.لدى المجموعة إجمالي محفظة أسهم حقوق ملكية بمبلغ وقدره
 94,446:  2019مريكي )ألف دوالر أ  107,971مشتملة على أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق بإجمالي  

ي ألف دوالر أمريك  227,708ألف دوالر أمريكي( أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بإجمالي 
زيادة أو نقصان في قيمة المحفظة سوف لن يكون له أي تأثير جوهري   %10ألف دوالر أمريكي(. إن إختالف بمقدار  288,672: 2019)
 .لى صافي الدخل الموحد أو حقوق المالك الموحدة للمجموعةع
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 مخاطر السوق )تتمة( د(
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية 
للتأكد من أن من الزمن. يتم مراقبة المراكز على أساس منتظم  تنتج مخاطر صرف العمالت األجنبية عن الحركة في معدالت الصرف على مدى فترة

 المراكز هي ضمن الحدود المسموح بها.
 

 وفيما يلي تعرضات المجموعة لمختلف العمالت بما يعادل الدوالر األمريكي:

 2020 

 

 معادل فائض
 )عجز( 

 تشغيلي 

 معادل فائض
 )عجز( 

 إستراتيجي 

 مجموع 
 معادل فائض

 )عجز( 

 

 ألف 
 الر أمريكيدو

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 أمريكيدوالر 

    العملة

  455,573   146,342   309,231  ليرة تركية 
  472,299   458,019   14,280  دينار أردني 

  235,037   236,477  (1,440)  جنيه مصري 
  43,933   42,679   1,254  جنيه سوداني 

  108,987   103,600   5,387  دينار جزائري 
  18,215   16,923   1,292  ليرة لبنانية 

 (3,859)   -  (3,859)  جنيه إسترليني 
  39,093   55,946  (16,853)  دينار تونسي 

 (22,812)   -  (22,812)  يـورو 
  34,813   35,530  (717)  راند جنوب أفريقي 

  69,013   94,475  (25,462)  روبية باكستانية  
  15,802   12,379   3,423  ليرة سورية 

  11,606   11,606   - درهم المغربي  

  70,736   -   70,736  أخرى
 

 2019 

 

 معادل فائض
 )عجز( 

 تشغيلي 

 معادل فائض
 )عجز( 

 إستراتيجي 

 مجموع 
 معادل فائض

 )عجز( 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

    العملة

  240,207  175,310  64,897 ليرة تركية 
  421,556  413,150  8,406 دينار أردني 

  179,115  188,947 (9,832)  جنيه مصري 
  30,719  28,001  2,718 جنيه سوداني 

  118,204  122,139 (3,935)  دينار جزائري 
  13,080  15,249 (2,169)  ليرة لبنانية 

 (5,176)   - (5,176)  جنيه إسترليني 
  38,570  47,128 (8,558)  ينار تونسي د

 (24,528)   - (24,528)  يـورو 
  34,247  35,075 (828)  راند جنوب أفريقي 

  61,535  94,475 (32,940)  روبية باكستانية  
 (16,196)   20,586 (36,782)  ليرة سورية 

 (7,730)   12,988 (20,718)  درهم المغربي  
  88,379  -  88,379 أخرى

 

 تمثل مخاطر العملة اإلستراتيجية مبلغ حقوق الشركات التابعة. 
 

   تحليل حساسية مخاطر صرف العمالت األجنبية
لمخاطر العملة، تقوم المجموعة بفحص ضغوطات تعرضاتها متبعة قياس الصدمات المعتمدة من قبل سياسة المشتقات  هاتعرضمدى من أجل قياس 

هذا والتي تحسب التأثير على موجودات ودخل المجموعة كنتيجة زيادة أو نقصان في قيمة العمالت األجنبية فيما يتعلق فيما يتعلق بللمجموعة المالية 
 إدارة المجموعة.اجتهادات على   مختلفة بناءً مئوية المجموعة. ويتم ذلك بإستخدام نسب بعملة إعداد تقارير 
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 )تتمة(مخاطر السوق    د(
التغيرات المحتملة الممكنة في أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الدوالر األمريكي مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات  يحسب التحليل التالي تأثير 

 . حقوق المالكاألخرى ثابتة في القائمة الموحدة للدخل والقائمة الموحدة للتغيرات في 
 

 2020ديسمبر  31في 

 تفاصيل العملة 

 التعرضات  
 ألف 

 دوالر أمريكي

تأثير  أقصى
 هبوط متوقع 

 % 

التغيرات في صافي 
 المالك   الدخل وحقوق

 دوالر أمريكي  ألف

 أقصى
صعود  تأثير
 % متوقع

التغيرات في صافي 
 المالك   الدخل وحقوق

 دوالر أمريكي  ألف

  800  %5 (1,982)  %15-  15,197  صافي الدخل  دينار جزائري 

  10,061  %5 (24,933)  %15-  191,150  مجموع حقوق المالك 

       
  3,898  %5 (12,344)  %20-  74,062  صافي الدخل  جنيه مصري 

  17,207  %5 (54,487)  %20-  326,924  مجموع حقوق المالك 

       
  1,947  %5 (6,165)  %20-  36,990  صافي الدخل  ليرة تركية  

  20,259  %5 (64,155)  %20-  384,930  مجموع حقوق المالك 

  1,402  %5 (13,315)  %100-  26,630  صافي الدخل  جنيه سوداني        

  2,966  %5 (28,177)  %100-  56,354  مجموع حقوق المالك 

       
  123  %5 (304)  %15-  2,334  صافي الدخل  راند جنوب أفريقي 

  2,899  %5 (7,184)  %15-  55,075  مجموع حقوق المالك 

  1,198  %5 (11,377)  %100-  22,753  صافي الدخل  ليرة  سورية        
  2,833  %5 (26,912)  %100-  53,824  مجموع حقوق المالك 

  199  %5 (344)  %10-  3,783    )الخسارة(صافي  روبية باكستانية         
  3,874  %5 (6,692)  %10-  73,614  مجموع حقوق المالك 
       

  408  %5 (705)  %10-  7,758    )الخسارة(صافي  دينار تونسي 

  3,756  %5 (6,487)  %10-  71,360  مجموع حقوق المالك 

 (243)  %5  769  %20- (4,616)    )الخسارة(صافي  درهم مغربي        
  1,247  %5 (3,948)  %20-  23,686  حقوق المالك مجموع 

 

 2019ديسمبر  31في 

 تفاصيل  العملة 

 التعرضات 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

تأثير   أقصى
 هبوط متوقع 

 % 

التغيرات في صافي  
 المالك الدخل وحقوق

 دوالر أمريكي  ألف

 أقصى
صعود تأثير

 %  متوقع

التغيرات في صافي  
 المالك الدخل وحقوق

 أمريكي  دوالر ألف

  2,664 %5 (6,603)  %15-  50,621 صافي الدخل  دينار جزائري 

  11,657 %5 (28,889)  %15-  221,481 مجموع حقوق المالك 

  2,940 %5 (9,309)  %20-  55,857 صافي الدخل  جنيه مصري        

  13,698 %5 (43,378)  %20-  260,269 مجموع حقوق المالك 

       
  208 %5 (660)  %20-  3,961 صافي الدخل  ية  ليرة ترك

  24,344 %5 (77,090)  %20-  462,542 مجموع حقوق المالك 

  431 %5 (4,630)  %130-  8,191 صافي الدخل  جنيه سوداني        

  1,946 %5 (20,898)  %130-  36,973 مجموع حقوق المالك 

       
  251 %5 (621)  %15-  4,764 صافي الدخل  راند جنوب أفريقي 

  2,862 %5 (7,092)  %15-  54,371 مجموع حقوق المالك 

  781 %5 (2,474)  %20-  14,845 صافي الدخل  ليرة  سورية        

  4,711 %5 (14,918)  %20-  89,506 مجموع حقوق المالك 

 (23)  %5  40 %10- (436)    )الخسارة(صافي  روبية باكستانية         
  3,745 %5 (6,469)  %10-  71,161 مجموع حقوق المالك 
       

  214 %5 (370)  %10-  4,072   )الخسارة(صافي  دينار تونسي 
  3,164 %5 (5,465)  %10-  60,113 مجموع حقوق المالك 
 (306)  %5  968 %20- (5,807)    )الخسارة(صافي  درهم مغربي        

  1,395 %5 (4,418)  %20-  26,505 مجموع حقوق المالك 
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 المخاطر التشغيلية    هـ(

و  مالئمة أو فشل العمليات الداخلية واألخطاء البشرية واألنظمة أمخاطر الخسائر الناتجة عن عدم بأنها لمخاطر التشغيلية تعرف ا
 المخاطر اإلستراتيجية ومخاطر السمعة.يستثني  هأحداث خارجية. ويتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية، ولكن

 

 إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية  
الهيكل  –( إدارة المخاطر التشغيلية 2عة للمخاطر التشغيلية، )المجمو قبول( مدى 1تتضمن إرشادات المجموعة األقسام التالية: )

( المخاطر التشغيلية لمتطلبات رأس 6) II( المخاطر التشغيلية وبازل 5( التدقيق الداخلي )4( تقييم المخاطر والرقابة )3واألنظمة، )
 المال.

 

. تقاس المحددةيتم تعريف المخاطر التشغيلية للمجموعة على أنها مستوى المخاطر الذي تختار المجموعة قبوله ضمن فئات مخاطرها  
 التأثير )الخسارة المباشرة( وإحتمال حدوثها.كل من التشغيلية من حيث المخاطر 

 

 التدقيق الداخلي.سيخضع إطار عمل المخاطر التشغيلية لمراجعة دورية من قبل 
 

 تصنف المجموعة أحداث خسائر المخاطر التشغيلية إلى الفئات التالية:
 

 مخاطر البنية التحتية 
ذو أهمية قصوى للبنية التحتية للمجموعة. أية تأثيرات سلبية في هذا الخصوص قد تعطل عمليات توفر تكنولوجيا المعلومات يعتبر 

 مخاطر تشغيلية شديدة.حدوث المجموعة وشركاتها التابعة وبالتالي 
 

ميع الشركات التابعة من مخاطر البنية التحتية كما هو موضح أعاله، فإنه يجب على كل شركة تابعة أن تتخذ ج حماية من أجل 
 الالزمة في خطة استمرارية األعمال و/ أو خطة لمعالجة الكوارث الستيعاب هذه المخاطر. المعايير

 

 مخاطر تكنولوجيا المعلومات  

البرامج المعدات والدخول غير المصرح به كفاية جودة عدم في التي تتعرض لها المجموعة في هذا السياق تتمثل المخاطر الرئيسية 
 .وما إلى ذلكخرى أو الموظفين، من قبل األطراف األ

 

 مخاطر الموظفين 
. وما إلى ذلكالسرقة واالحتيال والفساد والجريمة،  ن  الناتجة عمخاطر  في الالمخاطر الرئيسية التي قد تنشأ من مخاطر الموظفين  تتمثل  

تتضمن والتي رية في المجموعة  للموارد البشسلوكيات  مدونه  من أجل تجنب وقوع هذه المخاطر، قامت المجموعة بصياغة سياسات و
خطوات رقابة معتمدة في العمليات وكذلك بوضع االحتيال. كما قامت المجموعة عمليات بناءة في التعامل مع األخطاء وعلى طرق 

للهيكل التنظيمي من حيث الفصل بين إجراءات إنشاء عمليات رقابة داخلية مستقلة. وعالوة على ذلك، فقد قامت المجموعة بوضع 
 .االحتيال وما في ذلكوعمليات  للحد من األخطاء البشريةمتنوعة تدريب وفضالً عن إجراءات الوظائف، 

 

 مخاطر األعمال 
 قد تتخذ هذه المخاطر األشكال التالية: 

 

 توثيق أو تحديت العمليات الموثقة مسبقاً.على كافي الوقت التخصيص عدم عمليات غير محددة: على سبيل المثال  1
 

 .ةالقائمة مختلفة عن ما هو مبين في الهيكللة عمليات وإجراءات غير محدثة بحيث تكون اإلجراءات والعمليات هيك 2
 

قامت المجموعة باعتماد سياسات توثيق سليمة ، تماماً. للتحوط من هذه المخاطرللمستندات المفقودة في الحالة القصوى  3
وواضح، وعالوة على ذلك، فهو محدث لتنظيم. إن وصف هذه العملية أساسي لحسن سير عملية اكشرط للعمليات التجارية 

 في متناول الموظفين بطريقة بسيطة وممكنة.    
 

 ونسبة صافي التمويل المستقر    مالئمة رأس المال

 اعتمده كما  3بازل التفاقية ا وفقً ونسبة صافي التمويل المستقر مخاطر للالتنظيمي والموجودات المرجحة  تم احتساب رأس المال
إن و( %16.71: 2019) 2020ديسمبر  13كما في  %15.97 رأس المال للمجموعةمالئمة نسبة  بلغتمصرف البحرين المركزي. 

ديسمبر  13كما في  %242نسبة صافي التمويل المستقر  بلغت .%12.5هو المركزي البحرين لمصرف  اً الحد األدنى المطلوب وفق
 . %100هو المركزي البحرين لمصرف  اً قالحد األدنى المطلوب وفإن و 2020
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  28
 

 حوكمة الشركات     و( 
 

 مجلس اإلدارة 
الحاسمة فيما يتعلق   إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن الموافقة على اإلستراتيجية العامة للمجموعة، ومتابعة عملياتها واتخاذ القرارات

، قام المجلس بوضع إجراءات حوكمة الشركات لضمان حماية مصالح الدولية الرائدةباألعمال. وتماشياً مع أفضل الممارسات 
مصرف ل يرشاداإل للدليلتعيين أربعة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين في مجلس اإلدارة كما هو محدد في  المساهمين، بما في ذلك

 كزي.البحرين المر
 

البنك مجلس إدارة يتألف مما ال يقل عن خمسة أعضاء وال يزيد عن خمسة عشر عضواً. ومع ذلك، ووفقاً ألحكام القانون، يجوز يدير 
يتجاوز خمسة عشر عضوا في ظروف معينة.  يشغل أعضاء بما العادية زيادة عدد أعضاء المجلس  للمساهمين في الجمعية العامة

لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز تمديد عضويته بناًء على طلب المجلس لفترة ال تتجاوز ستة مجلس اإلدارة مناصبهم 
 البحرين.في والسياحة أشهر بموجب قرار من وزير الصناعة والتجارة 

 

لة وموضوعية بصورة يمارسون أحكاما مستقوالذين  متنوعةيتألف مجلس اإلدارة حاليا من ثالثة عشر عضواً ذوو خلفيات وخبرات 
الرئيس التنفيذي فإن جميع أعضاء مجلس اإلدارة هم غير تنفيذيين. يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة بخالف . فردية وجماعية

 ن قبل أعضاء مجلس إدارة مختلفين ولكٍل منهم مسؤوليات مختلفة ومحددة بشكل واضح. ومنصب الرئيس التنفيذي م
 

ألمور، وينظر في الجوانب األساسية لجدول رسمي له  ويخصصظمة )عادةً أربع مرات في السنة( يجتمع مجلس اإلدارة بصورة منت
إستراتيجية المجموعة وخططها المالية وجميع التغيرات بمراجعة  المجلس  يقوم  من شئون المجموعة التي تحال إليه التخاذ قرار بشأنها.  
ى التطوير التنظيمي، عن عمليات المجموعة )مع التركيز علالمقدمة إليه  ارير  الجوهرية في سياسات المجموعة وهيكلها وتنظيمها والتق

أداء اإلدارة التنفيذية. يتم تزويد المجلس ولجانه بمعلومات كاملة وفي الوقت المناسب وإدارة المخاطر وتطوير تقنية المعلومات( 
س اإلدارة الحصول على مشورة وخدمات أمين السر وهو  لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه. يمكن لجميع أعضاء مجل

 ول عن مالحظة االلتزام بإجراءات مجلس اإلدارة وكذلك بجميع القوانين واألنظمة المعمول بها.مسئ
 

المجموعة إجراءات لدى تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسئولية العامة عن نظام الرقابة الداخلية للمجموعة وعن فعاليتها. توجد 
معتمدة ومستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الجوهرية التي تواجهها المجموعة، وتتم مراجعة هذه اإلجراءات بصورة منتظمة من 

ويطبق على جميع عمليات المجموعة، وقابلة للمراجعة المجموعة للرقابة الداخلية على وجود تسلسل موثق قبل المجلس. ينص نظام 
ن فعالية وكفاءة العمليات وااللتزام بجميع القوانين واألنظمة المعمول بها وهو يهدف إلى إدارة المخاطر وقد وضع هذا النظام لضما 

 يات احتيال.لغرض تجنب حدوث أخطاء هامة أو خسائر أو عمل
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 29
 

ما في حكمه  أو بيع موجود أو مبلغ النقد مقابل ي سيتم استالمه نقد أو ما في حكمه الذالمبلغ تقدير القيمة العادلة هي القيمة التي تمثل 
 ومشتري لديه رغبة بتاريخ القياس.أو تحويل مطلوب في معاملة منظمة بين بائع لديه الرغبة  الذي يتم دفعه إلطفاء

 

مدرجة في األسواق النشطة ألدوات إن أدوات أسهم حقوق الملكية المسعرة هي إستثمارات تم تقييم قيمتها العادلة باستخدام األسعار ال
مالحظتها بصورة  مماثلة وأدوات أسهم حقوق الملكية غير المسعرة هي إستثمارات تم تقييم قيمتها العادلة باستخدام مدخالت يمكن

 مباشرة أو غير مباشرة.
 

 3,519:  2019ميلون دوالر أمريكي )  4,671إستثمارات المجموعة في الصكوك المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة لديها قيم عادلة بإجمالي  
 مليون دوالر أمريكي(.

 

ألف  57,197مة العادلة ضمن الحقوق والبالغة كما تتضمن اإلستثمارات على أدوات أسهم حقوق الملكية غير المسعرة المدرجة بالقي
إيجاد طرق بديلة مناسبة للحصول على   لعدم إمكانية  ألف دوالر أمريكي( وهي مدرجة بالتكلفة نظراً   53,835:  2019دوالر أمريكي )

 قيمة عادلة موثوق بها لهذه االستثمارات.
 

ال تختلف القيم العادلة لبنود األدوات المالية األخرى المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل جوهري عن قيمها المدرجة المتضمنة في 
 القوائم المالية الموحدة.
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 حدةإيضاحات حول القوائم المالية المو

 2020ديسمبر  31في 

 
 

 متطلبات صافي نسبة التمويل المستقر ومنهجية الحساب 30
 

يتم حساب صافي نسبة التمويل المستقر وفقاً لتوجيهات وحدة إدارة مخاطر السيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وهي 
. %100يل المستقر وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي . يبلع الحد األدنى لنسبة صافي نسبه التمو2019نافذة اعتباراً من سنة 

 .2020 ديسمبر 31كما في  %242موحد المستقر للمجموعة بلغ صافي نسبة التمويل ال
 

 :حساب نسبة صافي التمويل المستقر )كنسبة مئوية( على النحو التالي ينبغي
 

 القيم غير المرجحة )أي قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( 

 البند 
تاريخ 

استحقاق غير 
 محدد

 أقل من
 أشهر  6 

 6أكثر من 
أشهر وأقل من 

 سنة واحدة
أكثر من سنة 

 واحدة
 مجموع 

 القيم الموزونة 

 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

      التمويل المستقر المتاح:
      رأس المال

  1,924,824   235,815   -  -  1,689,009  المال التنظيميرأس 

  -  -  -  -  - أدوات رأسمالية أخرى 

ودائع األفراد وودائع عمالء الشركات 
      الصغيرة: 

  3,627,867   71,549   240,280   3,503,212   - ودائع مستقرة  

  8,069,183   745,226   1,647,943  6,489,787   - ودائع أقل استقرار 

      بالجملة:تمويل 
  4,230   -  -  8,459   - الودائع التشغيلية 

  1,722,990   274,188   430,177   3,622,711   - تمويل بالجملة آخر 

      مطلوبات أخرى:

صافي نسبة التمويل المستقر اللتزامات عقود 
  -  -  -  -  - التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

المطلوبات األخرى غير المدرجة ضمن جميع 
  - الفئات المذكورة أعاله 

   

1,056,288  
     

138,355  
    

131,711  
     

131,711  
 ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 15,480,805 1,458,489 2,456,755 14,680,457 1,689,009 مجموع التمويل المستقر المتاح  
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
      

      التمويل المستقر المطلوب:

مجموع صافي نسبة التمويل المستقر لألصول  
  41,382   -  -  1,484,825   4,056,321  السائلة عالية الجودة 

ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى 
  29,647   -  -  59,295   - ألغراض تشغيلية 

التمويالت والصكوك / األوراق المالية 
      المنتجة: 

التمويالت المنتجة للمؤسسات المالية المضمونة  
باألصول السائلة عالية الجودة حسب 

  73,227   70,582   -  26,450   -  1المستوى 

التمويالت المنتجة للمؤسسات المالية المضمونة  
جودة بغير المستوى  باألصول السائلة عالية ال

والتمويالت المنتجة غير المضمونة   1
  - للمؤسسات المالية

      

671,037  
     

136,590  
    

137,322  
     

306,272  

 



 مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. 

68 

 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( متطلبات صافي نسبة التمويل المستقر ومنهجية الحساب 30
 

 ر المرجحة )أي قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(القيم غي 

 البند 
تاريخ 

استحقاق غير 
 محدد

 أقل من

 أشهر  6 

 6أكثر من 
أشهر وأقل من 

 سنة واحدة

أكثر من سنة 
 واحدة

 مجموع 

 القيم الموزونة 

 

 ألف 

دوالر 
 أمريكي

 ألف 

دوالر 
 أمريكي

 ألف 

دوالر 
 أمريكي

 ألف 

دوالر 
 أمريكي

 ألف 

دوالر 
 أمريكي

      

التمويالت المنتجة لعمالء الشركات غير 
المالية والتمويالت لعمالء األفراد 

والشركات الصغيرة والتمويالت للحكومات 
ومؤسسات القطاع والبنوك المركزية 

      الخاص، ومنها تمويالت:

وفقاً  %35بترجيح مخاطر أقل من أو يساوي 
لتوجيهات نسبة كفاية رأس المال الصادر 

 2,700,019   -  2,180,085  3,219,953   -  ف البحرين المركزيعن مصر 

تمويالت الرهن العقاري المنتجة، ومنها 
      تمويالت: 

وفقاً  %35بترجيح مخاطر أقل من أو يساوي 
لتوجيهات نسبة كفاية رأس المال الصادر 

  942,153  1,449,466   -  -  - عن مصرف البحرين المركزي

ية / الصكوك غير المتعثرة في األوراق المال
السداد وال تعتبر مؤهلة كأصول سائلة عالية 

المتداولة في الجودة، بما في ذلك األسهم 
  35,475   30,987   6,023   12,249   - البورصة 

      موجودات أخرى:

  -  -  -  -  - السلع المتداولة الفعلية، بما في ذلك الذهب

ها كهامش مبدئي الموجودات التي تم تسجلي
لعقود التحوط المتوافقة مع الشريعة  
اإلسالمية والمساهمات في صناديق  

  -  -  -  -  - ( CCPs)المتعثرة في السداد 

صافي نسبة التمويل المستقر لموجودات 
  -  -  -  -  - التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

تقر اللتزامات عقود صافي نسبة التمويل المس 
وط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية قبل التح

  -  -  -  -  - خصم أوجه تباين الهامش المسجل

جميع الموجودات األخرى غير المدرجة 
  2,089,169   112,683   28,236   2,518   1,968,209  ضمن الفئات المذكورة أعاله 

  181,136   -  -  -  3,622,724  البنود غير المدرجة في الميزانية 
 ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── 

  6,398,480   1,801,040   2,350,934   5,476,327   9,647,254  مجموع التمويل المستقر المطلوب 

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

 %242 %81 %105 %268 %18 نسبة صافي التمويل المستقر )%( 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31في 

 
 

 إيرادات محظورة شرعا    31
 

مليون دوالر أمريكي( تم  12: 2019مليون دوالر أمريكي ) 10بلغت اإليرادات المحققة خالل السنة من معامالت محظورة شرعا 
 ترحيل هذه المبالغ إلى التبرعات الخيرية.

 

 أرقام المقارنة 32

لية. لم تؤثر إعادة التصنيفات هذه على تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع العرض المطبق في السنة الحا 
 مسبقا. المسجلةالدخل الموحد أو حقوق المالك الموحدة 
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 المعلومات المالية اإلضافية 
   2020 ديسمبر  31في 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية المرفقة جزءا  من القوائم )ال تشكل المعلومات 

 المالية الموحدة( 
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في مختلف المناطق الجغرافية على الصعيد العالمي، مما تسبب في تعطيل أعمال التجارية واألنشطة  19 -لقد انتشرت جائحة كوفيد 
إلى حدوث حاالت عدم التيقن في البيئة االقتصادية العالمية. وشهدت أسواق األسهم والسلع   19 -قتصادية. وقد أدت جائحة كوفيد اال

لبات جوهرية. وترتبط حالة عدم التيقن في التقدير مدى ومدة الركود االقتصادي. األساسية العالمية، وخاصة قطاع الهيدروكربونات تق
في سوق رأس المال، وتدهور نوعية االئتمان للموجودات المالية، وتصاعد التحديات المتعلقة بإدارة السيولة. وفي   ويشمل ذلك التقلبات

لها البشري باإلضافة إلى تقديم الخدمات دون انقطاع لقاعدة هذا الصدد، اتخذت المجموعة مبادرات مختلفة لضمان حماية رأس ما 
رسات االحترازية الصارمة للحفاظ على مستويات كافية من السيولة وتخفيف التأثيرات المحتملة عمالئها. وعالوة على ذلك، اتبعت المما 

رز لمثل هذه الجائحة وتأثيرها على على قاعدة موجودات البنك. وعالوة على ذلك، تراقب المجموعة بصورة نشطة التقدم المح 
 انية المتوقعة والعقود المثقلة بالتزامات وما إلى ذلك. عملياتها، مثل الخسائر المحتملة في اإليرادات والخسائر االئتم

 
أنحاء العالم في هذا الصدد، أعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية والدولية على حد سواء، عن إجراءات دعم مختلفة في جميع 

ل أكثر تحديداً، قدم مصرف البحرين المركزي لمواجهة التأثيرات السلبية المحتملة للجائحة وتعويض هذا التباطؤ في االقتصاديات. وبشك
 والحكومة حزمة التحفيز المالي التالية:

 

 أشهر للعمالء المؤهلين بدون فرض أية أرباح إضافية؛ 6تأجيل المدفوعات لمدة  •

 عادة الشراء بشروط ميسرة للبنوك المؤهلة بدون تكلفة أو بمعدل ربح بنسبة صفر بالمائة؛اتفاقية إ •

 لاللتزامات غير الموضوعية؛  %3إلى  %5تياطي النقدي من خفض نسبة االح  •

 ؛%80إلى  %100خفض نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر من  •

السماح بإضافة أي تأثير إضافي على "حقوق المالك"، من خسارة التعديل والخسائر االئتمانية المتوقعة بعد حسم أي إعانة/  •
. وبعد ذلك، سيتم إطفاؤها على مدى 2021و 2020حديد نسبة كفاية رأس المال خالل السنة المالية منحة، إلى حقوق المالك لت

 وفترة ثالث سنوات على أساس متساو؛ 

 تقديم الدعم لألعمال التجارية المحلية في شكل إعانة في فواتير المرافق ورواتب الموظفين لمدة ثالثة أشهر. •
 

 الية على المجموعة:فيما يلي ملخص ألهم التأثيرات الم

 صافي التأثير على المجموعة  
القائمة الموحدة  

 للدخل 
القائمة الموحدة 
 للمركز المالي 

الموحدة القائمة 
 للحقوق المالك 

 ألف   
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

    
 (8,836)  (8,836)   - خسارة التعديل 

  8,836   8,836   8,836  إطفاء خسارة التعديل 

  1,914   -  - منحة حكومية  

اتفاقية إعادة الشراء بشروط ميسرة )تم استحقاقها 
  -  79,576   - الفترة(خالل 

  -  10,837   - متوسط التخفيض في االحتياطيات

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة العائدة إلى 
 (146,110)  (146,110)  (146,110)  19 –جائحة كوفيد 

 




