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                                        بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                                                
 

     لموحدت النقدية التدفقاابيان 
 بآالف الدنانير البحرينية                 2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 2018  2019 إيضاح 

     األنشطة التشغيلية
 11.381  6.214  ربح السنة

     تعديالت للبنود غير النقدية:
 1.473  1.353 9 الكستها

 8.895  10.998 23 ، صافيقيمةالض انخفا مخصص

 204  484 20 عقاراتفي  ستثماراتالانخفاض القيمة 

 531  (63) 20 عقارات في استثماراتبيع خسارة  )ربح( /
 29  (5)  إعادة تقييم عمالت أجنبيةمن  خسارة)ربح( / 

 (3.472)  -  دادات من حسابات مشطوبةتراس
 (86)  133 7 يف، صاالزميلةالشركات ج ائتنن م جموعةحصة الم

 18.955  19.114  الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

     تعديالت في رأس المال العامل:
 100  (410)  إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

 (34.485)  (2.061)  التمويلموجودات 
 (8.359)  (18.780)  يكمللتاب ةيهتة منإجار
 (693)  1.565      جودات أخرى  وم

 1.578  48.448  حسابات جارية للعمالء      
 11.729  (3.744)  مطلوبات أخرى 

 44.719  75.960  من مؤسسات مالية إيداعات
 7.255  217.376  الية وأفرادإيداعات من مؤسسات غير م

 (7.765)  (329.310)  راثمستت االاب حساباحقوق أصح

 33.034  8.158  من األنشطة التشغيليةالناتج قد لنا فياص

 
     االستثماريةاألنشطة 
 3.480  2.308  عقارات في استثماراتاستبعاد 

 -  887  شركات زميلة في استثمار استرداد

 (75.590)  (36.059)  في أوراق مالية استثماراتشراء 

 (844)  (1.303)  تاعدوم تلكاممتشراء 

 95.504  29.511  في أوراق مالية استثماراتع بي نم ضاتومقب

 22.550  (4.656)  يةاالستثماراألنشطة  الناتج من / (المستخدم في) النقدصافي 

 
     األنشطة التمويلية

 -  (121)  سهم خزينةأشراء 
 (5.190)  (66.820)  يةمالمؤسسات تمويالت من من  مدفوعات السداد

 (72)  (7)  مدفوعة أسهم حأربا

 (5.262)  (66.948)  األنشطة التمويلية لمستخدم فيا النقدصافي 

 
 50.322  (63.446)  في النقد وما في حكمه الزيادة ( /)النقص صافي

 112.794  163.116  يناير 1النقد وما في حكم) في 

 163.116  99.670  مبرديس 31النقد وما في حكمه في 
  

     على ما يلي: )النقد وما في حكممل تيش

 15.318  16.221 3 نقد في الصندوق
 242  465 3 اطي اإلجباريكزي بإستثناء ودائع اإلحتيصدة لدى مصرف البحرين المرأر

 10.106  6.916 3 األرصدة المقيدة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء
ً  90نم أقلإستحقاق أصلية  راتتفلة يالم ى مؤسساتات لدإيداع  137.450  76.068 4   يوما

  99.670  163.116 

 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 34إلى  1من  مرفقةتشكل اإليضاحات ال
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                                                                                                                                                                              بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                                                 
                                                                                                                                                                                                        

 ان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  بي
        بآالف الدنانير البحرينية                                2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  تاطيااحتي      2019

    إحتياطي إحتياطي   أسهم    
 مجموع    القيمة  القيمة    عالوة  تحت خطة   
 حقوق  مجموع أرباح العادلة  العادلة  إحتياطي  رإصدا حوافز أسهم رأس 
 الملكية االحتياطيات مستبقاة لالستثمارات للعقارات قانوني أسهم الموظفين خزانة المال 
    في األوراق       
    المالية       
           

 117.749 12.506 2.843 718 4.830 4.115 120 (391) (892) 106.406   2019يناير  1الرصيد في 
           

 6.214 6.214 6.214 - - - - - - - السنةربح 

 (179) (179) (179) - - - - - - - معتمدة الزكاة

 (250) (250) (250) - - - - - - - تبرعات معتمدة

 291 - - - - - 60 231 - - أسهم مخصصة للموظفين خالل السنة

 (121) - - - - - - - (121) - نةشراء أسهم خزا

 - - - - - - - (121) 121 - ز الموظفينالمحول إلى أسهم تحت خطة حواف

 (2.781) (2.781) - - (2.781) - - - - - صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات

 - - (621) - - 621 - - - - المحول إلى اإلحتياطي القانوني

           

 120.923 15.510 8.007 718 2.049 4.736 180 (281) (892) 106.406 2019 مبرديس 31في  صيدالر

 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموحدةالية مجزءاً أساسياً من هذه البيانات ال 34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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                                                                                                                                                                  بحرين اإلسالمي ش.م.ب                                                        ال بنك
                                                                                                                                                                                                        

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  
        بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                            )يتبع( 2019 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 
 

  احتياطيات     2018

    إحتياطي إحتياطي   أسهم    
 موت جم    القيمة مة قيلا   عالوة  تحت خطة   
 حقوق  مجموت أرباح العادلة  العادلة  إحتياطي  إصدار حوافز أسهم رأس 
 الملكية االحتياطيات مستبقاة لالستثمارات للعقارات قانوني أسهم ظفينالمو خزانة الالم 
    في األوراق       
    المالية       
           

 122.270 22.195 12.328 745 6.145 2.977 98 (498) (864) 101.339  2018يناير  1الرصيد في 
 (13.943) (13.943) (13.943) - - - - - - - 30أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 
           30أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 

 (350) (350) (350) - - - - - - -  زميلةمن قبل شركة 

           
 107.977 7.902 (1.965) 745 6.145 2.977 98 (498) (864) 101.339 )معدل( 2018اير ين 1رصيد في لا
           

 11.381 11.381 11.381 - - - - - - - السنةربح 

 - (4.970) (4.970) - - - (35) (34) (28) 5.067  2017لسنة معلنة  أسهم منحة

 (265) (265) (265) - - - - - - - معتمدة الزكاة

 (200) (200) (200) - - - - - - - مدةت معتتبرعا

 198 - - - - - 57 141 - - السنةخالل  للموظفين مخصصةأسهم 

           لةالعاد صافي الحركة في احتياطي القيمة

 (27) (27) - (27) - - - - - - لالستثمارات في األوراق المالية

 (1.315) (1.315) - - (1.315) - - - - - اراتالعادلة للعق صافي الحركة في احتياطي القيمة

 - - (1.138) - - 1.138 - - - - ول إلى اإلحتياطي القانونيمحال

           

 117.749 12.506 2.843 718 4.830 4.115 120 (391) (892) 106.406 2018 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 
 

الموحدة.ه البيانات المالية من هذءاً أساسياً زج 34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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                                                                                         إلسالمي ش.م.ببنك البحرين ا
 

     وحدن المسلحبيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض ا
 حرينيةنانير الببآالف الد                                                     2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

    أموال الصندوق 

   حسنقرض  المتاحة للقرض 

  مستحق القبض الحسن المجموع

    

 2019يناير  1الرصيد في  71 57 128
    

 أموال صندوق القرض الحسنمصادر    

 ةريعة اإلسالميدخل ال يتوافق مع الش - 89 89

 تفوعاالمد (37) 37 -
    

 السنةخالل  المصادرمجموت  (37) 126 89
    

 استخدامات أموال صندوق القرض الحسن   

 الزواج 14 (14) -

 أخرى )األوقاف( 9 (9) -
    

 السنةخالل مجموت االستخدامات  23 (23) -
    

 2019 ديسمبر 31الرصيد في  57 160 217

 
    ل الصندوقواأم 

   حسنقرض  رضمتاحة للقلا 

  مستحق القبض الحسن المجموت

    

 2018اير ين 1في الرصيد  71 57 128
    

 نأموال صندوق القرض الحسمصادر    

 المدفوعات (36) 36 -
    

 السنةخالل  المصادرمجموت  (36) 36 -
    

 لقرض الحسناستخدامات أموال صندوق ا   

 الزواج 10 (10) -

 أخرى )األوقاف( 26 (26) -
    

 السنةخالل مجموت االستخدامات  36 (36) -
    

 2018 ديسمبر 31الرصيد في  71 57 128

 

 2019  2018 
    

    مصادر القرض الحسن
 125  125 مساهمة البنك

 3  3 تبرعات 
 -  89 دخل ال يتوافق مع الشريعة اإلسالمية

    
 217  128 

  
 

 .جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة 34إلى  1لمرفقة من يضاحات اإلل اتشك
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                                                                بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                        
 

     لموحدت ادقاق الزكاة والصاستخدامات أموال صندوبيان مصادر و
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019 ديسمبر  31 في  تهيةالمن للسنة

 
 

  2019  2018 
     

     مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات
 259  314  موزعة في بداية السنةة والصدقات غير الأموال صندوق الزكا

 374  580  متأخرة السداد تمويالتتعاب محتسبة على أ/عة اإلسالمية الشريتوافق مع غيرمل خد
 265  192  ك للزكاةمساهمة البن

 200  250  مساهمة البنك للتبرعات

     
 1.098  1.336  مجموع مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات خالل السنة

     
     صدقاتالزكاة والوق صنداستخدامات أموال 

     
 366  334  جمعيات الخيريةلا

 381  527  مساعدات ألسر محتاجة
 37  -  فعاليات إسالمية

 -  74  أخرى

     
 784  935  ق خالل السنةومجموع استخدامات أموال الصند

     
 314  401  نةت غير الموزعة في نهاية السأموال صندوق الزكاة والصدقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 34إلى  1مرفقة من ضاحات الياإل شكلت
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                                                          البحرين اإلسالمي ش.م.ب                             ك بن
 

     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 لبحرينيةبآالف الدنانير ا                                                    2019  رديسمب  31 في  تهيةللسنة المن

 
 
 تقرير المنشأة.  1

لسنة  2األميري رقم  بموجب المرسوم 1979البحرين سنة  ..م.ب )بالبنكب( في مملكة يتأسس بنك البحرين اإلسالم
واألنشطة  المصرفية، لمزاولة األعمال 9900 جاري رقمت جـلب سارة بموجتجالوة الصناعة ومسجل لدى وزار ،1979

ً لتعاليم الشريعة اإلسالمية. يزاول البالمالية التجارية األخرى وفق للتجزئة إسالمي ترخيص مصرفي  بنك أعمال) بموجا
لتأكد من التزام البنك في اط بها نوالمهة بنك هي الجبة الشرعية لللرقا. إن هيئة ايصادر عن مصرف البحرين المركز

 إن البنك مدرج في بورصة البحرين.المية. معامالت) وأعمال) بمبادئ وقواعد الشريعة اإلس
 

 بحرين. ، المنامة، مملكة ال317، مجمع 1708، طريق 722مسجل هو مبنى لعنوان البنك ا
 

 رين. البح ا بمملكةجميعهتعمل  ( فروت تسعة: 2018) فروت تسعةلدى البنك 
 

 يمتلك البنك بالمجموعةب(.معاً ) التابعة اتلشركلالمالية للبنك والبيانات البيانات المالية تشتمل البيانات المالية الموحدة على 
  و.....أبعاد العقارية  من رأس مال %100 نسبة
 

 ب()بأبعاد و.....العقارية  شركة أبعاد
مليون دينار  25وت بالكامل يبلو برأس مال مصرح ب) ومدف 2003 أبريل 8خ رين بتاريملكة البحفي م تأسست الشركة

ً لمبادئ وقواعد  في االستثمارهي ية ألبعاد س. األنشطة الرئي2007يني. بدأت أبعاد عملياتها خالل سنة بحر العقارات )وفقا
 مية(.الشريعة اإلسال

 
 .2020فبراير  11 بتاريخالصادر دارة لس اإلر مجفقاً لقراالموحدة و اليةالم البيانات ارعتماد إصدالقد تم 

 

 ( أساس األعدادأ

وبأدوات أسهم حقوق الملكية ب اتالعقار في االستثماراتاستثناء ببمالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، يانات الأعدت الب
 دلة. لقيمة العابا سهالتي يتم قياوا الملكية ب وقلقيمة العادلة من خالل حقالمدرجة با

 في اً ت المحاسبية الهامة. كما يتطلب أيضاً من اإلدارة اجتهادإن إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب استخدام بعض التقديرا
 التعديالت علىب بصورة مستمرة. يتم احتسا طبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم مراجعة التقديرات والفرضياتت

دارة أن الفرضيات المستخدمة ديل وأي فترات مستقبلية متأثرة. تعتقد اإللتي يتم فيها هذا التعترة ابية في الفحاسالمالتقديرات 
در كبير من والنتائج بشكل عادل. ان األمور التي تتطلب قة الموحدة تعرض الوضع المالي يمناسبة، وأن البيانات المال

 .(غ) 2حدة مبينة في إيضاح البيانات المالية الموعلى  يرات مؤثرةتقدت وتتطلب فرضياعقيد أو التي لتاالجتهاد أو ا
 

ً  هي والتيموحدة بالدينارالبحريني ات المالية التم عرض البيان الرئيسية لعمليات المجموعة. تم تقريب جميع القيم ملة عال أيضا
 لك.ذ إال إذا ذكر خالف ،بحرينيإلى أقرب ألف دينار 

 

  اإللتزامب( بيان 

ً لمعاييرالية بيانات المال عدتأ بة والمراجعة للمؤسسات المالية المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاس الموحدة وفقا
ً لقانون ً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما. والتجاريةالشركات  اإلسالمية وطبقا مور لية اإلسالمية، لألفقا

تستخدم سات المالية اإلسالمية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤس رة عندلمحاسبة الصاظلة معايير اتنطوي تحت متي ال ال
 لس معايير المحاسبة الدولي.قارير المالية الصادرة عن مجتالمعايير الدولية إلعداد ال من توجيهاتالمجموعة 
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                                                                              مي ش.م.ب         بنك البحرين اإلسال
 

     ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 الهامة سات المحاسبيةلسيا. ا2

 ق هذه السياساتحة أدناه. تم تطبيالبيانات المالية الموحدة هي موضهذه عداد إالمتبعة في  اسبية الهامةت المحسياساإن ال
 .السابقة واتكما كانت مطبقة في السن المحاسبية من قبل المجموعة على نحو ثابت

  
  والتعديالت والتفسيرات جديدةالمعايير الأ(  

 
 النافذة ت الجديدةوالتفسيرا توالتعديال المعايير - 1

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، والسارية المفعول  اسبةحمة عن هيئة الرة صادتفسيرات جديد ير أووجد معايال ت
 ة.على المجموع ها أثر جوهريمن المتوقع أن يكون ل ،2019يناير  1 بعدأو ة المنتهية من اليالمللمرة األولى للسنة 

 
 ذة بعدر نافولكن غي جديدةوالتفسيرات ال التوالتعدي اييرالمع - 2

، مع السماح 2020يناير  1 بعدالتعديالت على المعايير التالية هي سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ ديدة وجعايير الالم
 دلة.لمعالمعايير الجديدة أو ا مني بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم يقم البنك بالتطبيق المبكر أل

 
 باالستثمار( ةاالستثمار )الوكال وكالة –( 31ي رقم )المحاسبة المالار معي

ر )الوكالة باالستثمار(، واألصول مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ألدوات وكالة االستثما لبيانهذا المعيار  يهدف
(، ستثمر)الم وكلالم، من كال المنظورين ،ة اإلسالميةسسات الماليمناسباً، للمؤكلما كان ذلك وااللتزامات ذات العالقة، 

    .والوكيل
 

 )المستثمر( وكلمال

مدير )كخيار مفضل(، أو منهجية  لمباشر لمخاطر االستثماركل االمو انكشافإما اتبات منهجية  ستثمرالميتطلب المعيار من 
 الوكالة.ب االستثمار

 
 ارخاطر االستثمل المباشر لمانكشاف الموكمنهجية 

قابلية وكيل، باإلضافة لخيرات يكون في) مشاركة ال ي، هو االستثمار الذتثمارر لمخاطر االسباالنكشاف المباش االستثمار
   لألصول المعنية. ية التعرضات المباشرةالمستثمر بصورة رئيس تحملتحويل األداة، محدودة، وي

 
ى األصول رة علرضات المباشتعالحمل المستثمر يت، ثمارباالستفي جميع ترتيبات الوكالة هناك افتراض قابل للدحض، هو أن 

ا في ذلك خلفية. نتيجة لذلك، يجب على المستثمر احتساب هذه األصول )بمما في ذلك األعمال التجارية( في الجهة البالمعنية )
ً لسياسات ماألعمال التجارية( في سجالت) المحاسبية مباشرة، وف أو هذه األصول ) لطبيق على مثوقابلة للت حاسبية مناسبةقا

ً مع المعاييرية( تال التجارألعما دئ المحاسبية المقبولة عموماً، في حال عدم المحاسبية المالية ذات العالقة، أو المبا ماشيا
 محددة حول الموضوت.سبية مالية معايير محا توافر

 
 لوكالةمدير االستثمار بامنهجية 

لة للتحويل، ويخضع بر شروط األداة القاستثماقود وكالة االدما تستوفي علة عنالوكاتثمار بمدير االسمنهجية ن تطبيق من الممك
االستثمار من خالل باحتساب  المستثمروم لتقدير الوكيل. في حال استخدام هذه المنهجية، يق االستثمار لتغييرات متكررة وفقاً 

 ة.تطبيق طريقة حقوق الملكية المحاسبي
 

   لوكيلا

حتساب في الميزانية العمومية االمنهجية  و، أيزانية العموميةج المحتساب خاراال اتبات منهجية إما وكيليار من اليتطلب المع
  وكالة االستثمار(. )فقط عند االستثناءات بناًء على اعتبارات إضافية ملحقة بعقد
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                                                                بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                       
 
     موحدةية اللالبيانات المات حول ضاحايإ

 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2
 
 )يتبع(لتفسيرات والتعديالت وا جديدةالر معاييال    (أ
 

 يةمموارج الميزانية العساب خمنهجية االحت

بما أن الوكيل العمومية،  عند بدء المعاملة، يجب على الوكيل احتساب ترتيبات الوكالة وفقاً لمنهجية االحتساب خارج الميزانية
صروفات ذات واإليرادات والم بتسجيل األصول،القة، وبالتالي ال يقوم ال يتحكم في األصول/ األعمال التجارية ذات الع

ول و/أو المطلوبات التي يملكها المستثمر ى الوكيل عدم احتساب األصعل بي دفاتر حسابات). يجصلة فال
  في دفاتر حسابات). ((وكلون)المموكل)ال)المستثمرون(

 
 ومية،لعملميزانية اتثمار في ات االسحسابا بحاأص اشر أو من خالل حقوقيمتلك هذه األصول سابقاً، بشكل مبإذا كان الوكيل 

  كيل إلغاء احتساب األصول )والمطلوبات( من دفاتر حسابات).جب على الويمشابهة، فأو أدوات 
 

 العموميةمنهجية االحتساب في الميزانية 

وكيل نفس). بغض ا مع الًء على معامالت مستقلة مسموح بهيجوز للوكيل االحتفاظ ترتيبات استثمارية متعددة المستويات، بنا
ر بالوكالة، فإن) يجب احتساب هذه المعامالت الثانوية بما يتماشى بترتيبات االستثما قالمعيار فيما يتعلا ات هذلنظر عن متطلبا

   ر المحاسبة المالية ذات العالقة، في الدفاتر المحاسبية للوكيل.مع متطلبات معايي
 

ض المعالجة اوق ملكية وذلك ألغرقشب) حهي أداة كالة ار بالوت االستثمرتيبات أنوكيل أن يأخذ باالعتبار لى اليجب ع
 ، تابعة لجميع مطلوبات الوكيل.ة، إذا كانت أداة االستثمار بالوكالة وفقاً لالعتبارات اإلضافية المرفقة باألداةالمحاسبي

  
  بكر.بالتطبيق الم ، مع السماح2020 يناير 1ت المالية التي تبدأ من أو بعد سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للسنوا

 
 أحكام انتقالية

 ار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار فقط بالنسبة لمثل هذه المعامالت:تخت قد
 ة؛ وريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأالتي تم تنفيذها فعالً قبل تا .أ
 منشأة.لعيار لشهراً بعد تاريخ تطبيق هذا الم 12ال يتجاوز تاريخ استحقاقها أكثر من  .ب

 

 .الموحدةيانات المالية بأي أثر جوهري على العديل ا التتطبيق هذلم يكن ل
 

 مماثلةاالستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات ال –( 33معيار المحاسبة المالي رقم )
األسهم فصاح عن االستثمار في الصكوك والهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض واإل

المؤسسة سواء في شكل سندات  تثماراتطبق هذا المعيار على اسنيالمالية اإلسالمية. سسات ة من قبل المؤواألدوات المماثل
لة، االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماث -(25ة المالي رقم )المحاسبدين أو أسهم. يحل هذا المعيار محل معيار 

 الدولية.   رسات ماشى مع الممااالستثمارات، لتتوقياس  ويقدم إرشادات معدلة لتصنيف
 

تكون يجب أن  الستثمارات إلى استثمارات حقوق ملكية، واستثمارات أدوات دين، وأدوات استثمارية أخرى.معيار اليصنف ا
ً  عةبالقيمة العادلة، ولن تكون خاض ستثمارات في أدوات حقوق الملكية اال المحاسبة  لمعيار لمخصصات انخفاض القيمة وفقا

ت المثقلة باألعباءب. في ظروف  محددة، وعندما ال تكون ئتمانية، وااللتزاماالالقيمة، والخسائر ا نخفاضا –( 30رقم ) المالي
 أفضل تقدير للقيمة العادلة.ثوق للقيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية،  قد تعتبر التكلفة قياس موالمؤسسة قادرة على تحديد 

 
خالل بيان من خالل حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من  ة، أو بالقيمة العادلمطفأةلفة الر بالتكالستثماف وقياس اتصني كنيم

 ج العمل، ولن يسمح بإعادة التصنيف إال في حال تغيير نموذج العمل،ات نموذالدخل. تعتمد فئات التصنيف اآلن على اختبار
 وسيتم تطبيق) بصورة مستقبلية.
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                                                                                 .م.ب      اإلسالمي شبحرين بنك ال
 

     موحدةإيضاحات حول البيانات المالية ال
 رينيةير البحبآالف الدنان                                                     2019  ديسمبر  31 في  سنة المنتهيةلل
 
 ة )يتبع(الهامبية ات المحاس. السياس2
 
 )يتبع(والتعديالت والتفسيرات  جديدةالر يايعمال    (أ

 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020يناير   1هذا المعيار ساري المفعول للسنوات التي تبدأ من أو بعد 

 
 أحكام انتقالية

لحة الذي صالمنسوب ألصحاب الم وجد، المتراكم، إن ذلك، فإن التأثيري. ومع  للتطبيق بأثر رجعلمعيار قابالً سيكون هذا ا
تعديل) مع احتياطي القيمة ابات االستثمار المتعلقة بفترات سابقة، يجب يتحملون األرباح والخسائر، بما في ذلك أصحاب حس

 حاب المصلحة.لالستثمارات المتعلق بهذه الفئة من أص العادلة
 

 .الموحدةية لر على البيانات المالمعياتطبيق هذا ان م الناتجر األثر تقديدد بص بنكزال اليال 
 

 التقارير المالية لحاملي الصكوك –( 34معيار المحاسبة المالي رقم )

تقديم بالصكوك لضمان للموجودات واألعمال المعنية لمحاسبة وإعداد التقارير هو إرساء مبادئ ا رالهدف من هذا المعيا
 . ككوبخاصة حاملي الصين، ولحة المعنيلمصادلة لجميع أصحاب افة وعتقارير شفا

 
أو مؤسسة ة المالية الدولية، الصادرة عن المؤسسسيطبق هذا المعيار على الصكوك، وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية 

 تيبالصكوك ال لة. فيما يتعلقاثممشركة ذات أغراض خاصة، أو آلية تخدام ب( مباشرة، أو من خالل اسالُمنشئأخرى )تسمى ب
ً مع متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم )ة العموميةينلميزاافي  الُمنشئظ بها حتفي في سجالت  الصكوك –( 29، تماشيا

  عدم تطبيق هذا المعيار. الُمنشئقد يختار ، الُمنشئ
 

  نهما.محاسبية لكل مضح المعالجة اليوو ارية، صكوكاً تجارية وصكوكاً غير تج يصنف المعيار الصكوك باعتبارها
 

 بالتطبيق المبكر.، مع السماح 2020يناير   1ات التي تبدأ من أو بعد ي المفعول للسنورهذا المعيار سا
 

 أحكام انتقالية

 قد تختار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار فقط بالنسبة لمثل هذه المعامالت:
 نشأة؛ وذا المعيار للمه يقالتي تم تنفيذها فعالً قبل تاريخ تطب .أ
 يق هذا المعيار للمنشأة.شهراً بعد تاريخ تطب 12ثر من كقاقها أتاريخ استحجاوز ال يت .ب

 

 .الموحدةيانات المالية بأي أثر جوهري على اللم يكن لتطبيق هذا التعديل 
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                                                                                       إلسالمي ش.م.ببنك البحرين ا
 

     موحدةإيضاحات حول البيانات المالية ال
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 الهامة )يتبع(المحاسبية  . السياسات2
 
 ( أساس التوحيد ب

. توجد السيطرة عندما مجموعةكات ذات أغراض خاصة( خاضعة لسيطرة الرش سسات )وتشملمؤي التابعة هكات الشر
 ة، في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصولو غير مباشررة مباشرة أسلطة، بصو مجموعةيكون لل

تم التوقف عن إلى المجموعة وي رةسيطتحويل الخ ريلتابعة من تاابيانات المالية للشركات من أنشطتها. يتم توحيد العلى منافع 
 توحيد البيانات المالية عند فقدان تلك السيطرة.

 
 توافقة.باستخدام سياسات محاسبية م، مجموعةتابعة لنفس السنة المالية للللشركات ال نات الماليةأعدت البيا

 
الناتجة من المعامالت بين قة قمحغير السائر لخواات واألرباح فولمعامالت والدخل والمصرستبعاد جميع األرصدة واا تم

 شركات المجموعة بالكامل.
 

 ( النقد وما في حكمهج

 صرف البحرين، يشـتمل بالنقد وما في حكم)ب على نقد في الصندوق وأرصدة لدى مقدية الموحدلتدفقات النلغرض بيان ا
  ثناء األرصدة المقيدة،أخرى بإستؤسسات مالية مو صدة لدى بنوكراالحتياطي اإلجباري، وأ المركزي، باستثناء ودائع

 .عند شرائها يوماً أو أقل 90لية لفترة اريخ إستحقاق أصوبت مؤسسات ماليةإيداعات لدى و
 

 سات مالية مؤسوتمويالت من  (  إيداعات لدىد
 

 مؤسسات مالية إيداعات لدى
ذمم مرابحات لة المدينة. تظهر م الوكاسلع مدينة وذمت حالى ذمم مرابدى مؤسسات مالية بصورة أساسية علتشتمل إيداعات 
صافي من األرباح المؤجلة ومخصص انخفاض القيمة، إن وجد. وتظهر ذمم الوكالة المدينة مطفأة لبالتكلفة االسلع المدينة 
 انخفاض القيمة، إن وجد.  صصمخروحاً منها بالتكلفة مط

 
 مؤسسات ماليةتمويالت من 

هر بالتكلفة ظمن تاريخ نشأتها وت هااحتسابيتم د مرابحة ومن خالل عقو تتمويالعلى  ات ماليةسسمؤ تمويالت منتشتمل 
 .المطفأة

 
 (  موجودات التمويلهـ

ية، ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد. وتشمل مسالالشريعة اإلة مع أحكام من عقود تمويل متوافق لتتكون موجودات التموي
بالتكلفة  رموجودات التمويل من تاريخ نشأتها وتظه احتساب. يتم اتركوالمشا اتالمرابح دقوع لمقدمة من خالالتمويالت ال

 فاض في القيمة، إن وجدت.نخالمطفأة بعد طرح مخصصات اال
 

 (  تمويل المرابحات و

ض فاومخصصات انخعلى معامالت البيع المؤجل، وتظهر صافي من األرباح المؤجلة ي اسحات بشكل أسشتمل المرابت
 دت. القيمة، إن وج

موعة بترتيب معاملة المرابحات بشراء سلعة )والتي تمثل جالت المرابحات هي معامالت بيع بشروط مؤجلة. وتقوم المويتم
حتساب هام. الربح على التكلفة. إن سعر البيع )التكلفة ا عدالمستفيد( با للمرابح )موضوت المرابحة( ومن ثم إعادة بيعه

 وجب الفترة المتفق عليها.  أقساط من قبل المرابح بم اده علىلربح( يعاد سدا م.اً إليها هامضاف
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                             بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                                                          
 

     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يةنير البحرينابآالف الدن                                                     2019  برسمدي  31 في  تهيةللسنة المن

 
 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2
 

 (  تمويل المشاركات ز

 لمدفوت بعد طرح مخصص انخفاض القيمة ، إن وجد.ة للمقابل اقيمة العادلالب اتلمشاركتدرج تمويل ا
 
عة في البداية عينياً وتقاس المشاركة في رأس المال الذي تقدم) المجم أس المال.في ر كةراأشكال الش نم لاركة هي شكمشال

العادلة والقيمة الدفترية، فإن  يمةالقي فرق بين لموجودات أمة العادلة للموجودات. وإذا نتج عن تقييم ا)إذا لم تكن نقداً( بالقي
  .ةعخسارة للمجموهذا الفرق يحتسب كربح أو 

 

 راق الماليةاألوفي  راتاستثما(  ح

حقوق الملكية تظهر بالقيمة العادلة  وأدوات ،المطفأة بالتكلفة تظهر دينلى أدوات عاألوراق المالية  في االستثماراتتشتمل 
 .ةقوق الملكيمن خالل ح

 
ً بال المالية األوراق في االستثماراتع تحتسب جمي  نة تكاليفمتضم وتدفللمقابل الم ةملتي تعد قيوا، العادلة قيمةمبدئيا

 .المباشرة ستحواذاال
 

 المطفأة  ةأدوات دين تظهر بالتكلف

 قياسمبدئي، يتم االحتساب ال خلتاري حقاً ال .مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد متضمنة الربح ورأس المال ذات استثمارات هذه
 يمة، إن وجدت.نخفاض في القصات االطرح مخصالفعلي بعد  حربلا معدل طريقةباستخدام  مطفأةال تكلفةبال االستثمارات هذه

الدين في بيان الدخل الموحد عند إلغاء احتساب أو انخفاض قيمة أدوات خسارة ناتجة من أدوات  يتم احتساب أي ربح أو
 الدين.

 
 هر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةكية التي تظت حقوق الملواأد

دات المنشأة، موجو في القيمة المتبقية برهنلدين، وتشمل أدوات تمح أدوات امال تحملال  استثمارات يهلكية قوق المأدوات ح
لة من خالل بيان عادال فة بالقيمةتلك المصن عدا ،تصنف أدوات حقوق الملكيةعند االحتساب المبدئي، بعد طرح المطلوبات. 

  .لكيةالدخل، بالقيمة العادلة من خالل حقوق الم
 

ند ب األرباح أو الخسائر غير المحققة كباق الملكية بالقيمة العادلة، مع احتسعادة قياس أدوات حقو، يتم إعملية الشراءل اً الحق
مار منخفض القيمة. عند إلغاء االحتساب ستثاالندما يصبح ثمار، أو عستمنفصل في حقوق الملكية حتى يتم إلغاء احتساب اال

لموحد احقوق الملكية يتم احتسابها في بيان الدخل  فيلة مسبقاً سجة المتراكمارة المسخلان الربح أو إ، فقيمت)أو انخفاض 
 للسنة.

 
ل بيان الدخل خال من وق الملكيةمن خالل حقخسائر انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة  عكسال يتم 

 الملكية.وق حق في ةفاض القيمانخ باسبعد احتادلة احتساب الزيادة في قيمتها الع وتتمالموحد، 

 
  مبادئ القياس( ط

 القيمة العادلةقياس 

ق لسوي االمعلنة ف ر العطاءاتالمتداولة في األسواق المالية المنظمة بالرجوت إلى أسعا لالستثماراتد القيمة العادلة تحدي يتم
 عند إقفال العمل بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. 

عادلة بالرجوت إلى القيمة ل) يتم تحديد تقديرات معقولة للقيمة ار سوقية مدرجة، فإنها أسعاالتي ليس ل تاراملالستثسبة لنبا
يتم تحديد القيم النقدية المعادلة من قبل  ية.قبلقدية المستتدفقات النالية ألداة أخرى مشابهة لها، أو بناءاً على تقييم الالسوقية الح

 خاطر. هة في الشروط وخصائص المالمشاب حالية للعقودلا حمعدالت الرب المجموعة بموجب
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                                                                 .ب                      مبنك البحرين اإلسالمي ش.
 

     ية الموحدةت المالالبيانات حول إيضاحا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 ة الهامة )يتبع(ت المحاسبيا. السياس2
 
 )يتبع( مبادئ القياس( ط

 
تحديد قيمتها العادلة بصورة مستمرة  مجموعةستطيع التي ال التة وقوق الملكيمن خالل ح بالقيمة العادلة المصنفة االستثمارات

ً منها تول على القيمة العادلة تظهر بالأو طرق أخرى مناسبة للحصق مدرج ليس لها سو تيال االستثماراتك كلفة مطروحا
 في القيمة. مخصص االنخفاض

 
 التكلفة المطفأة

االحتساب المالي في  مطلوبأو ال موجودتم من خالل) قياس اللمبلو الذي يالمالي هو ا بمطلوأو ال موجودإن التكلفة المطفأة لل
ً منيئدبمال ً من) اإلطفاء ا وعاتالمدف) ، مطروحا ً إلي) أو مطروحا متراكم باستخدام طريقة معدل الربح لالرأسمالية، مضافا

ً ومبلو االستالفعلي ألي فرق بي ً من) مبحقاق، مطرون المبلو المحتسب مبدئيا اشرة أو باستخدام حساب مخصص(  )مبلو حا
المدفوعة أو المستلمة والتي لربح الفعلي كل األتعاب معدل ا يتضمن احتساب .ليرة على التحصالنخفاض القيمة أو عدم القد

 .ن معدل الربح الفعليجزءاً أساسياً م لتشك
 

 ستثمار في شركات زميلةا(  ي

 ،% من حقوق التصويت 50%  و  20نسبة تتراوح بين  عة فيهاالمجموتمتلك التي  تمؤسسايع الجمالشركات الزميلة هي 
 االستثماراتتحتسب  يلية.غفي سياساتها المالية والتش المشترك التحكم اوون التحكم د كن منها ولثرة عليؤم ةوتمارس سلط

 في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية.

 رم  ستثحصة المُ  بإحتساب ة الدفتريةقيمالئياً بالتكلفة ويتم زيادة أو خفض مبدلة ركات الزميمار في الشستثيتم إحتساب قيمة اال
ستثمار بالتوزيعات المستلمة من الدفترية لال الُمستثَمر فيها بعد تاريخ اإلستحواذ. تنخفض القيمة ركةالشارة من ربح أو خس

عند وجود أي تغيير في حصة المستثمر في ية فترللقيمة الدمل تسويات ُمستثَمر فيها. قد يكون من الضروري عالشركة ال
ي فحصة المجموعة من الخسائر حصتها ثَمر فيها. عندما تتعدى الُمست لكية الشركةم في تج عن تغيراتالشركة والتي قد تن

 لتيت افي الحاال ، بإستثناء، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى ال شيء ويتم وقف إحتساب أي خسائر إضافيةالشركة الزميلة
 عن الشركة الزميلة.نيابة  ة بدفع مبالوعومجالة قيام الميكون على المجموعة إلتزامات قانونية أو إعتبارية أو في ح

 
في  االستثماراتبتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة  اليالم زمركالبيان  تاريخ تقوم المجموعة في

 تردادسالل ةالقابللقيمة تحتسب المجموعة مبلو انخفاض القيمة والذي يعد الفرق بين اك، كذلكان األمر ميلة. إذا الز اتالشرك
 وحد.محتسب المبلو في بيان الدخل الية الدفترية، وميلة والقيمالزكات للشر
 

 .المستخدمة من قبل المجموعة تتماشى مع تلكالسياسات المحاسبية للشركات الزميلة 
 

  ة بالتمليكجارة منتهي( إك

نخفاض في امتراكم وأي هالك البعد طرح اإلست ةفتمليك( بالتكلالموجودات المشتراة لغرض التأجير )اإلجارة المنتهية بال هرظت
ة للمستأجر في نهاية مدة عقد التأجير، شريطة تسديد جميع أقساط ل ملكية الموجودات الُمؤجرقوفقاً لشروط التأجير، تنتقيمة. ال
 الموجودات ةفتخفض تكلدالت ، بمع لطريقة القسط الثابت على مدى فترة التأجيرتهالك وفقاً سحتساب االم إيت إليجار.ا

إمكانية وجود أي دليل  كل بيان مركز مالي بتقييم تقوم المجموعة في تاريخ مدى فترة التأجير.  منهجياً علىرة ستأجالم
نخفاض في القيمة م إحتساب خسائر االيت ير.لغرض التأجالمشتراة  في قيمة الموجودات انخفاضموضوعي على حدوث 

ائر س. تُحّمل خالمقدرة لة لإلستردادت مستحقة( والقيمة القابإيجارا )شاملة أقساط تاددفترية للموجوبالفرق بين القيمة ال
 ض في القيمة )إن وجدت( في بيان الدخل.نخفااال
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                                                                                بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب       
 

     ةوحدالم اليةانات الميبلاإيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 )يتبع(ية الهامة . السياسات المحاسب2
 
 اتعقارفي  ماراتتثاس( ل

في  استثماراتك ،أو لكليهما ،قيمتها يادة فيمن الز تفادةسالا لغرضيجار أو يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإل
ً بالتكلفة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوت وتكا في العقارات ستثماراتالا. يتم تسجيل عقارات  ليف الشراءمبدئيا

اب التغيرات تساح ويتممة العادلة قيال الى لعقاراتا في االستثماراتر. بعد االحتساب المبدئي، يتم إعادة قياس عقابالالمرتبطة 
 قيمة العادلة للعقارات في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.طي الاإحتيفي في القيمة العادلة )فقط األرباح( 

 
للعقارات  ةلداي القيمة العمقابل إحتياط في العقارات لالستثماراتفي القيم العادلة  راتتغياتجة من اللخسائر النيتم أوالً تعديل ا

ن الدخل الموحد. في حالة وجود خسائر غير محققة تم اد المتوفر، ومن ثم يتم احتساب الخسائر المتبقية في بيصيحد الر إلى
جب احتساب األرباح غير المحققة للسنة الحالية في بيان ) يفإنالسابقة،  ات الماليةابها في بيان الدخل الموحد في الفتراحتس
حويل األرباح المتراكمة تإستبعاد العقار، فأن) يتم  عندان الدخل الموحد. ة في بيالسابق عكس الخسائر دح ىدخل الموحد إلال

 خل الموحد.ولة سابقاً إلى إحتياطي القيمة العادلة للعقارات إلى بيان الدالمح
 

 معداتو ممتلكات(  م

ً بالتكلفة. يتم رسالممتلكات وتحتسب  ة ية؛ ويتم احتساب الصيانالرئيس ت والتحسيناتافاضملة تكلفة اإلالمعدات مبدئيا
تسب األرباح أو الخسائر الناتجة من االستبعاد ضمن اإليرادات األخرى. د عند تكبدها. تححبيان الدخل المو والتصليحات في

 الثابت وعلى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات.  قسطال ك على أساسب اإلستهاليحتس
 

 الي: لتنحو الى التهالك عسإلايتم احتساب 
 

 سنة 35 – 25 مباني
 سنوات 5 تركيبات وتجهيزات 

 سنوات 5 داتعم
 سنوات 5 أثاث

 
 ستثمار حسابات اال أصحاب(  حقوق ن

في  ستثمار غير مقيدة، ول) حرية التصرفاحسابات  في مجموعةحتفظ بها الت ثمار أمواالً ستابات االتمثل حقوق أصحاب حس
راها مناسبة من غير وضع قيود من يتثمار أموالهم بالطريقة التي ساب مجموعةالستثمار ات االاب حسابخول أصحتها. رامثستا
لى أصحاب رسوم مضارب( عرسوم إدارة ) مجموعةالب حتست ستثمار هذه األموال.اث المكان والطريقة والغرض من حي

ستثمار بعد ات االد العائد إلى أصحاب حساباإليرا ر، يتم تخصيصامثتسات االستثمار. من إجمالي اإليراد من حسابحقوق اال
 مجموعةالحتياطيات )إحتياطي معادلة األرباح وإحتياطي مخاطر االستثمار( وبعد طرح حصة ، واإلتتوفير المخصصا

حسابات  طوموجب شرضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها ب مجموعةدارة الراد من قبل إم تخصيص اإليتيكمضارب. 
  ستثمار.ات االال واليتم تحميلها على أصحاب حسابودارية المتعلقة بإدارة هذه األمحمل البنك المصروفات اإلمار. يتستثاال

حسابات االستثمار فقط بين حاملي األسهم  بحاأص لة من حقوقودات الممويتم تخصيص الدخل المكتسب من مجموعة الموج
 .اراتاالستثموأصحاب حسابات 

، إن االستثماراتمعادلة األرباح ومخاطر  ها الدفترية وتشمل المبالو المحتفظ بها في إحتياطياتيمتبق رثماستسابات االح هرظت
إحتساب رسوم المضارب، لمضاربة، قبل من إيرادات ا مجموعةال) خصصت. إحتياطي معادلة األرباح هو المبلو الذي وجدت

. إحتياطي مخاطر االستثمار هو المبلو االستثماراتمن  الودائعائد ألصحاب عوال معين منوذلك بهدف المحافظة على مستوى 
 ض تعويض أيمن إيرادات أصحاب حسابات االستثمار، بعد إحتساب رسوم المضارب، وذلك لغر مجموعةالخصص) تذي لا

علقة ات المتة في المطلوبدايزاطيات قد يتعرض لها أصحاب حسابات االستثمار. ينتج عن إنشاء هذه االحتيية قبلخسائر مست
 االستثمار. بحقوق أصحاب حسابات
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                                                                             مي ش.م.ب          بنك البحرين اإلسال
 

     ية الموحدةلبيانات المالإيضاحات حول ا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 ت المحاسبية الهامة )يتبع(سياسال. ا2

 
 ستثمار( إحتياطي مخاطر االس

ستثمار، بعد تخصيص حسابات اال أصحابا من دخل حقوق يصهتخصمبالو تم  ي عبارة عنستثمار هاحتياطيات مخاطر اال
 ستثمار.  حسابات اال أصحابية لحقوق لمستقبلاً للخسائر ابسحتحصة المضارب، 

 
 باحمعادلة األر (  إحتياطيع

بعد األخذ ستثمار الحسابات ا حابصأوق تقوم المجموعة بتخصيص بعض المبالو الفائضة من األرباح ليتم توزيعها على حق
 االستثماراتمستوى عائد معين من ظة على محافلو في الابملفي االعتبار حصة المضارب من الدخل. يتم إستخدام هذه ا

 مار. ستثاال حساب أصحابلحقوق 
 
 (  الزكاةف

يئة المحاسبة والمراجعة ر عن هالصاد (9)رقم بة المالي يتم احتساب الزكاة على أساس الزكاة للمجموعة طبقاً لمعيار المحاس
التي تحتسب بناء على األرقام . تدفع المجموعة الزكاة مرةتثمسل الاألموا فيصا للمؤسسات المالية اإلسالمية باستخدام طريقة

ة بقيلمتن الزكاة اع المساهموحدة لإلحتياطي القانوني واالحتياطي العام وأرصدة األرباح المستبقاة في بداية السنة. ويدفومال
 أصحابلى لحسابات األخرى عاوار ثمستحسابات اال باحصأعليهم بأنفسهم. وتقــع مسئولية دفع الزكاة المستحقة على حقوق 

 تلك الحسابات. 
 
 (  مخصصاتص

امالت راء مع( من جقديةتعايتم احتساب المخصص في بيان المركز المالي عندما تكون على الشركة التزامات )قانونية أو 
ير موثوق لمبالو دقل تعمن تزامات، ويمكلالاندما يكون من المحتمل وجود تدفق خارجي لمنافع اقتصادية لسداد هذه ابقة وعس

 إللتزامات.هذه ا
 

  جلس اإلدارةفآت ماومك (  أرباح أسهمق

 .يناهمن قبل المساعتمادها م / تحتسب أرباح أسهم المساهمين كمطلوبات في السنة التي تم اإلعالن عنها
 
 (  إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات الماليةر
 

 موجودات مالية 

 د:موجودات مالية متشابهة( عن نالمالي أو جزء من مجموعة م الموجودي جزء من أمالي )أو لا ودجوملاغاء احتساب إل يتم
 ؛ الموجودانقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من  -

ر طاخمسواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع  الموجودتالم التدفقات النقدية من إس في نقل حقوقهاالمجموعة بقيام  -
الجوهرية قاء جميع مخاطر وعوائد الملكية بأو )ب( عندما لم يتم نقل أو إ موجودلقة بالهرية المتعوجال يةلكوعوائد الم

 أو  ؛الموجودللموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على 

 ريدون تأخير جوه لم، ولكنها تعهدت بدفعها بالكاالموجودإستالم التدفقات النقدية من  قوقها فيجموعة بحظ الماحتفا -
 ثالث بموجب بترتيب سدادب.ف رطلى إ

 
و إبقاء ، أو دخلت في ترتيب سداد، ولم تقم بنقل أالموجوداتات النقدية من حقوقها في إستالم التدفق لعندما تقوم المجموعة بنق

 دإلى ح دالموجوب احتسا مت، فإن) يالموجود، ولم يتم نقل السيطرة على للموجوداتالملكية الجوهرية ئد عوايع مخاطر وجم
 .الموجودمرار مشاركة المجموعة في است

 
 مطلوبات مالية 

 هائها.ئها أو انتتقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغا
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                                    اإلسالمي ش.م.ب                                                  بحرين بنك ال
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يةحريننانير الببآالف الد                                                     2019  ديسمبر  31 في  سنة المنتهيةلل
 
 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2
 
 ( أسهم خزينةش

سهم الخزينة من أإعادة شراؤها من خالل وسيطها الخاص. يتم طرح  التي تم ةمجموعالب كية الخاصةلملاهي أدوات حقوق 
ن شراء أو بيع م مستلفوت أو الممقابل المدفة على أساس المتوسط المرجح. يتم إحتساب الرأس المال ويتم احتسابها بالتكل

دخل الموحد ح أو خسارة في بيان البراب تساحكية. ال يتم لملاأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة مباشرةً ضمن حقوق 
 ات حقوق الملكية الخاصة. دار أو إلغاء أدوصمن شراء أو بيع أو إ

 
 ( إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالميةت

ً لذلك، تحول أرباح المصيراي إم إحتساب أمجموعة بعدتلتزم ال غير  رداد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. ووفقا
  رية. يي تستخدم) المجموعة لألعمال الخب األعمال الخيرية الذاسى حإلة اإلسالمي

 

 (  مقاصة األدوات الماليةث

لي الموحد فقط عندما يوجد حق لماز ابيان المركالمبلو في يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي 
افي المبلو أو تسييل نية للتسوية على أساس ص جودو ندمعترف بها وعلا وقانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبال

 ي آن واحد.سداد المطلوبات فوالموجودات 
 
 ( إحتساب اإليرادخ
 

 ووكالة ةمرابح
مني على الفترة الزمنية التي يغطيها العقد بإستخدام معدل الربح لزا التناسبساس على أكالة والو المرابحةيراد إيحتسب 
  الفعلي.

 

 ةمشارك
ة في بيان تي تبدأ وتنتهي خالل فترة مالية واحدلالمتعلقة بمعامالت عقود المشاركة ا مجموعةالح وخسائر ابرأ ابتسيتم إح

فترة مالية، يتم إحتساب األرباح بالمقدار الذي توزت  من كثرود تتخلل أت هذه العقالدخل وقت تصفيتها )إنتهاء العقد(. إذا كان
 ة.كاح المنصوص عليها في عقد المشارسبة المشاركة في األربنلاً فقووتلك الفترة  لالخفي) هذه األرباح 

 
 صكوك

 ات.دويها هذه األة التي تغطبإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمني الصكوك من اإليرادتم إحتساب ي
 

 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 ةالقائم الموجودات د، بناءاً على مبالوالتي يغطيها العق نيةزمالأساس الفترة  ىلعيتم احتساب إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية 

 المتفق علي) مع العمالء.والربح 
 

 إجارة  منتهية بالتمليك
 ى الفترة الزمنية التي يغطيها عقد التأجير. لع بالتناسبيك هية بالتمليتم احتساب إيراد اإلجارة المنت

 

 إيراد أرباح األسهم
 . الدفعات استالم قح وءشن األسهم عندح ابرأتحتسب 
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                                                                                   بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب   
 

   الموحدةية ماللبيانات الاحات حول اإيض
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 ية الهامة )يتبع(ب. السياسات المحاس2

 

 )يتبع( ( إحتساب اإليرادخ
 

 إيراد الرسوم والعموالت
ً بر جزءاً رئعتت التيالت لرسوم والعمواإيراد   متيمن معدل الربح الفعلي لألدوات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة  يسيا

األخرى، بما في ذلك رسوم  سوم والعموالترتم إحتساب الموجودات المالية. يالربح الفعلي لهذه ال لدمع اسقيإضافتها عند 
تم تقديم ما ، متى المشاركات سومور يب األسهم،م عرض وترتخدمة الحسابات، وعمولة البيع، ورسوم اإلدارة، ورسو

 الخدمات ذات العالقة.
 
 ةيب(  العمالت األجنذ

النقدية ة. يتم تحويل الموجودات والمطلـوبات لبأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامبالعمالت األجنبية  التاممعيتم تسجيل ال
خ بيان المركز المالي الموحد. تحمل جميع الفروقات اريبت ف السـائدةــعار الصربالعـمالت األجنبية إلى الدينار البحريني بأس

 الموحد.  لخدالناتجة إلى بيان ال
 
جزء من ة التي تظهر بالقيمة العادلة في حقوق الملكية كيأو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقداألرباح  تحميلم يت

 تسوية القيمة العادلة. 
 

 ئتمانلمخاطر االالخاضعة  رضاتالتعقيمة  ضا(  انخفض
 

 :على ةقعالمتو االئتمانية رسائللخ الخسارة مخصصات موعةالمج تحتسب
 ؛المالية المؤسسات لدى إيداعات و البنوك لدى دةرصوأ نقد (1)
 ؛التمويل موجودات (2)
 ؛بضإجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة الق (3)
 ؛أدوات دين بالتكلفة المطفأة – الصكوك في استثمار (4)
  ؛ وصادرة ةمالي ضمانات عقود (5)
 .مسحوبة ريغ تمويلية التزامات (6)

 
قياسها  تمي والتيعدا التالي،  ماقعة لمدى الحياة، واالئتمانية المت رئلخساساوي اي لوات الخسارة بمبعة مخصصالمجمو تقيس

 :اً شهر عشر نيإث لفترة المتوقعة االئتمانية الخسائرب

 ؛التقريرحدودة كما في تاريخ أدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية م (أ

طر العجز عن السداد التي تحدث امخ أينية ) الئتمارض مخاطرها اعتتأرصدة البنوك التي لم أدوات الدين األخرى و (ب
 .اب المبدئيمنذ االحتسل العمر المتوقع لألداة المالية( لالرتفات بصورة جوهرية خال

 
حتساب منذ االبصورة جوهرية قد زادت  رض الخاضع لمخاطر االئتمانتعللعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 

معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة أخذ المجموعة باالعتبار معلومات تعة، تمانية المتوقر االئالخسائ يرالمبدئي عند تقد
قة الساب التجربةعلى  عية، بناءً ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنو لها. ويشملد ال داعي بدون أي تكاليف أو جه

 ت التطلعية.المعلومذلك ا فيا الئتماني المطلع، بملمجموعة، والتقييم ال
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                         ك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                                                             نب
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بحرينيةلبآالف الدنانير ا                                                     2019  رديسمب  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2
 
 )يتبع(االئتمان  التعرضات الخاضعة لمخاطرض قيمة ا(  انخفض
 

ت مدة كثيراً، إذا تجاوز رتفعتقد ا لمخاطر االئتمان الخاضع التعرضتفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على 
 ماً.يو 30 منر استحقاق) أكث

 
 في حالة تعثر إذا: لمخاطر االئتمان الخاضعة رضاتتعلاتبر المجموعة أن عت

مثل لمجموعة لخطوات المجموعة بالكامل، بدون لجوء ل االئتمانيةالتزامات) من غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد  -
 ها( تم االحتفاظ بأي من )إن الضمانات حقيقت

 اً. موي 90 ة ألكثر منحقستالموجودات المالية م -
 

اً فهوم عالميلتعريف الملمجموعة أن أداة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون التصنيف االئتماني مساوياً لاتعتبر 
 .بوروز أند ردستاند وكالة تصنيف حسب  أو أعلى -BBBه الدرجة تساوي  بالدرجة االستثماريةب. تعتبر المجموعة أن هذ

 
الخاضعة لمخاطر االئتمان.  تعرضاتوقعة على الاس الخسائر االئتمانية المتيل الثالث لقاحالمر ةمنهجي مجموعةالطبق ت

 انية منذ االحتساب المبدئي:ث التالية، بناء على التغيرات في الجودة االئتمراحل الثالن خالل المم الموجوداتترّحل 
 

 :ا  ثني عشر شهرإل االئتمانية المتوقعة المرحلة األولى: الخسائر
وهرية في عند االحتساب المبدئي، والتي لم يكن لها أي زيادة ج االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضاتشمل تحلة األولى مرال
عشر شهراً ئتمانية المتوقعة إلثني تمانية المنخفضة. الخسائر االمان منذ االحتساب المبدئي، أو ذات المخاطر االئخاطر االئتم

شهراً بعد تاريخ بيان المركز المالي. وهي ليست أحداث  12 ثر المحتملة خاللعاث التحدمن أ توقعةمئتمانية الالا هي الخسائر
ث الموزون باحتمالية حصول حد ودالموجهراً، ولكن مجموت الخسائر االئتمانية على ثني عشر شل فترة اإلالعجز النقدي خال

 شهراً القادمة.شر الخسارة خالل اإلثني ع
 
 ائتمانيا  منخفضة ليست  –المتوقعة لمدى الحياة  ةمانيالئتائر االخس :حلة الثانيةرملا

حتساب التي يوجد لها ارتفات جوهري في مخاطر االئتمان منذ اال ماناالئت خاطرلم الخاضعة التعرضاتالمرحلة الثانية تشمل 
مانية ئتالسائر الخساب ام احتتلموجودات، ياه قيمتها. بالنسبة لهذ دليل موضوعي على انخفاض المبدئي، ولكن ال يوجد

تجة من أحداث التعثر توقعة الناتمانية المالمتوقعة لمدى الحياة. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئ
ة تماليحتمانية مع ائالسط الموزون للخسائر اائر االئتمانية هي المتولمتوقعة لألداة المالية. الخسالمحتملة على مدى الحياة ا

 لحياة.  في السداد لمدى ا التعثرث حدو
 

 انيا  ائتمنخفضة م –المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
ا في تاريخ معية على انخفاض القيمة كالتي يوجد لها أدلة موضو تماناالئ لمخاطر الخاضعة التعرضاتالمرحلة الثالثة تشمل 

بالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساب نظمة مصرف البحرين المركزي. ددة في دليل أحالمات ؤشرالمعلى  اً بناء التقرير
مانية المتوقعة تئار في حال تقدير الخسائر االالفترة القصوى التي تؤخذ بعين االعتب ى الحياة.متوقعة لمدئتمانية الالخسائر اال
 ئتمان.طر االامخل عةجموالمفيها  والتي تتعرض ايهة القصوى المتعاقد علهي الفتر

 

 

 

 

 

 



26 

 

                                              بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                                        
 

   ت المالية الموحدةإيضاحات حول البيانا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  منتهيةللسنة ال

 
 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2
 

 ر االئتمان )يتبع(ضعة لمخاطرضات الخاعتالض قيمة ا(  انخفض
 

 متوقعةقياس الخسائر االئتمانية ال 

 لي: يكما نية امئر االئتاس الخسايق متي لخسائر االئتمانية.ل حةمتوقعة هي تقديرات مرجالخسائر االئتمانية ال

العجوزات ية لجميع يمة الحالقل: باالتقريرفي تاريخ  كما ائتمانياً منخفضة غير  تعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانال (1)
 ؛مها(تالتي تتوقع المجموعة اسد، والتدفقات النقدية الة المستحقة للشركة وفقاً للعقالنقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدي

 ةم: بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيالتقريرمنخفضة القيمة كما في تاريخ  االئتمان رلمخاطات الخاضعة رضتعال (2)
 ؛المقدرة المستقبليةالنقدية للتدفقات الحالية 

تم سحب  ة لوجموعحقة للمستلمالتعاقدية االنقدية  التدفقات بينالية للفرق بالقيمة الحية غير المسحوبة: االلتزامات المال (3)
 ؛ واستالمهات، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة امالتزاال

ً  العقد، تعويض حاملالمتوقعة ل عقود الضمانات المالية: الدفعات (4)  .استردادها المجموعة تتوقع مبالو أي منها مطروحا
 

 تهامعاد هيكل تعرضات

 تعرض خاضع لمخاطر االئتمانبدال تساتم ، أو أذا ئتمانع لمخاطر االاضخ تعرضض أو تعديل شروط إذا تم إعادة التفاو
واحتساب  التعرض الخاضع لمخاطر االئتمانب غاء احتسالإآخر جديد نتيجة للصعوبات المالية للمقترض، يجب  بموجود

ابتداء من والمخصومة  ي،الالح مانلمخاطر االئت التعرض الخاضعالنقدي من عجز نية المتوقعة باستخدام الالخسائر االئتما
 نر االئتمااضع لمخاطخلللتعرض ا ير، باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي توقع إللغاء االحتساب إلى تاريخ التقرملايخ لتارا

 الحالي.
 

 ائتمانيا   منخفضة تعرضات

عتبر قيمتها. ي قد انخفضت نمائتاضعة لمخاطر االت الختعرضاالما إذا كانت ييم بتق مركز ماليكل تاريخ في  عةالمجموقوم ت
ً منخفض ب الخاضع لمخاطر االئتمان ضرعتال ي على ث أثر سلبادأكثر، وكان لهذا الحدث/األح إذا وقع حدث أوب ائتمانيا
 . الئتمانع لمخاطر اتعرض الخاضللدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الت

 
 لية:اتلاد رصات القابلة للتشمل المعلوم انع لمخاطر االئتمالخاضتعرض الفاض قيمة على انخاألدلة 

 ؛الُمصد رصعوبات مالية جوهرية للمقترض أو  (1)

 ؛اإلخالل بالعقد، مثل التخلف عن الدفع (2)

 ؛مثالية في ظروف أخرى ةالمجموععتبرها تبشروط ال  المجموعةويلية من قبل سهيالت تمة هيكلة تداإع (3)

 رى.ظيم مالية أخنت ادةعلن إفالس)، أو إععلى أن المقترض سيؤشرات وجود م (4)
 

 المتوقعة في بيان المركز المالي ئر االئتمانية اسص الخعرض مخص
تعرضات للإجمالي القيمة الدفترية كخصم من المالي المركز  في بيان ةعقمخصصات الخسائر االئتمانية المتو يتم عرض
 . لمخاطر االئتمان الخاضعة
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                                                                       ش.م.ب               بنك البحرين اإلسالمي 
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 البحرينية بآالف الدنانير                                                     2019  ديسمبر  31 في  تهيةنمللسنة ال

 
 
 (بعيتة الهامة )ت المحاسبي. السياسا2

 
 ر االئتمان )يتبع(خاضعة لمخاطلا رضاتالتعض قيمة ا(  انخفض
 

 الشطب
ً  وجزئياً أ تعرضات الخاضعة لمخاطر االئتماناليتم شطب  من مخصص الخسارة المبلو الذي سيتم شطب) أكبر  . إذا كانكليا

ً  مخصص، والذي يتالفرق كإضافة للم م، يتم أوالً التعامل معكالمترا دادات استرأي  .يمة الدفتريةبل إجمالي الققام تطبيق) الحقا
 ىب.رادات أخريإالحقة يتم احتسابها في بند ب

 
  قوق الملكيةن خالل حلعادلة مبالقيمة ا التي تظهر الملكية حقوق أدوات(  ظ

القيمة في ة يلفترة طوأو ل جوهريالض افنخاال، فإن من خالل حقوق الملكيةالعادلة بالقيمة  التي تظهر ملكيةألدوات حقوق ال
يمة هو الدليل، فإن انخفاض الق القيمة. إذا وجد مثل هذاالتكلفة يعتبر دليل موضوعي على انخفاض  رعمن سأقل لعادلة با

ً منها الحالية لقيمة العادلةاوالشراء كلفة الفرق بين ت ً في بياالقيمة تم احت أي خسارة انخفاض، مطروحا الدخل  نسابها مسبقا
 وحد.الم

 

بة في بيان ئر انخفاض القيمة المحتسمة العادلة ضمن حقوق الملكية، فإن خسالقيبا جةدرلملكية الموات حقوق ادألة النسبب
ً  هاكسع يتم الدخل الموحد  الملكية.من خالل حقوق  الحقا

  

ً بالتكلفة  رالتي تظهو يمة العادلة من خالل حقوق الملكيةة بالقالمصنف ماراتستثلالبالنسبة  نخفاض اال صخصم منها مطروحا
دليل موضوعي على  م ما إذا كان هناك أيتقوم المجموعة بتقيي لة،عادالقيمة لل موثوقة قياستوفـّر أدوات  مبب عديمة بسفي الق
ص صخالية أو التشغيلية أو اإلقتصادية. يتم إحتساب مالمات تقييم المؤشرمة كل استثمار عن طريق في قي انخفاض حدوث
 مار.الستثل القيمة الدفتريةأقل من  دادرلإلستابلة لتقديرية القانت القيمة اكا إذ في القيمة انخفاض

 
 لموحدةنات المالية اعداد البياحكام في إلتقديرات واأل(  إستخدام اغ

ات انبيرة باستخدام التقديرات واألحكام لتحديد المبالو المحتسبة في التقوم اإلدا للمجموعة، في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية
 ت هي ما يلي:امات الفرضيات والتقديراستخدأهم اموحدة. إن الة المالي

 
 االئتمانر االنخفاض في قيمة التعرضات الخاضعة لمخاط

منذ  اضعة لها قد ازدادت بصورة جوهريةمخاطر االئتمان على التعرضات الخكانت إذا  ما ديدلتح المعايير وضع -
وقعة، واختيار واعتماد خسائر االئتمانية المتلاياس تقبلية في قعلومات المسلما جدممبدئي، وتحديد منهجية االحتساب ال

 (.27) وإيضاح( ض) (2) احضيإ يف مشروحة المتوقعة مانيةاالئت الخسائر لقياسالنماذج المستخدمة 

ة القابلة يدقنمة في تقدير التدفقات الالفتراضات الرئيسية المستخدجارات مستحقة القبض: ااالنخفاض في قيمة اإلي -
 (.ض) (2) رقم إيضاح في حةرومش، ستردادلال

 في ةمشروح ية،علتط معلومات تضمين ذلك في امب المتوقعة، االئتمانية الخسائر قياس نموذج في المدخالت تحديد -
 (.27) وإيضاح( ض) (2) رقم إيضاح

 
  فرضية االستمرارية

، وهي مقتنعة بأن لديها ريةمراستالس فرضية اصلة على أساوالمل تقييم لقدرة المجموعة على اعمب المجموعةقامت إدارة 
ر غير مؤكدة لى علم بأي أموليست عدارة ك، فإن اإلوة على ذلالي أعمالها في المستقبل المنظور. وعالمصادر لالستمرار ف

ولذلك،  ية.ارمرة االستالمواصلة على أساس فرضي ة حول قدرة المجموعة علىب شكوكاً جوهريتسب ن أنوالتي من الممك
 ت المالية الموحدة على أساس فرضية االستمرارية. انالبيا ادإعد استمر
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                                                            بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                          
 

   انات المالية الموحدةحول البيإيضاحات 
 يةنير البحرينبآالف الدنا                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(2

 
 )يتبع( الموحدة يةاليانات المإعداد الب يإستخدام التقديرات واألحكام ف(  غ

 
  االستثماراتتصنيف 
مار في ما بتصنيف) كأدوات استثراء أي استثمار إعند شدارة رر اإلمجموعة، تقلل يةمحاسبسياسات التطبيق ال ةيخالل عمل

كية تقرر تصنيف) كأدوات استثمار في حقوق المللمطفأة، أو خالل حقوق الملكية أو بالتكلفة ا العادلة من ظهر بالقيمةيدين 
تثمار نية كل اسصنيف يعكس تيان الدخل. ب لن خالالعادلة م أو بالقيمة وتظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 ((.ح) 2اح رقم على تصنيف) )راجع إيضمحاسبية مختلفة بناءاً  يخضع كل استثمار لمعاملةرة تجاه هذا االستثمار واإلدا
 
 الملكية في حقوق استثماراتنخفاض في قيمة الا

 في نخفاضال يةالملك ل حقوقخال من العادلة ةمقيبال تظهر والتي الملكية حقوق يف  االستثمارات بتعرض عةالمجمو تقر
ً  انخفاض هناك يكون عندما القيمة  سعر من أقل بسعر دلةالعا قيمتها في طويلة رةتفل انخفاض هناك يكون عندما أو جوهريا
 .بتقديرات مالقيا يتطلب طويلة لفترة انخفاض أو جوهري انخفاض أي وجود تحديد إن. التكلفة

 

من  %30وهرياً عندما تنخفض قيمت) العادلة بنسبة تفوق يكون ج خفاضناال نأة المجموع ، تَعتبرسعرةلمُ في حالة األسهم ا
 لة.رة طوياً لفتانخفاض أشهر 9تتجاوز أقل من تكلفتها ولمدة مة األسهم بفي قي انخفاضأن أي  المجموعة ربتكلفت)، كما تَعت

 
 على موضوعية أدلة أي هناك نتاك إذا ما بتقدير المجموعة تقوم ،بالتكلفة تظهر والتي الُمسعرة غير األسهم حالة في

 تكون عندما نخفاضاال بإحتسا يتم. صاديةاإلقت أو ةغيليالتش أو ةيلالما المؤشرات تقييم طريق عن استثمار كل قيمة انخفاض
 من التي املوعال بعض ييمبتق البنك ومقي التقديرات، بهذه القيام عند .راالستثما تكلفة من أقل ددالإلستر القابلة رةالمقد القيمة
 الممكن، من. والتمويلية تشغيليةلا النقدية والتدفقات فيها، الُمستثَمر للشركة المالي الوضع في تدهور على دالئل وجود ضمنها
ً  تعديالً  القيمة في انخفاض ألي الحالي ميقيالت يتطلب أن متوفرة، معلومات على بناءاً    لالستثمارات الدفترية للقيمة جوهريا
 .التقييمات لهذه المستخدمة راتقديالت في جوهرية تغيرات ببسب القادمة ليةماال نةالس خالل
 

  اريخ المتاجرة( المحاسبة بتأ أ

جرة، أي التاريخ الذي تلتزم في) المتااريخ ية بتالمال اتودديةب للموجيع والشراء باالعتيااب جميع معامالت الباحتسيتم 
 .الموجودموعة بشراء أو بيع المج

 
 ءالارية للعمبات ج( حساب ب

 بالقيمة المعامالت قياس يتم. المجموعة قبل نم إستالمها عند( ستثماريةاال)غير  ةالجاري الحسابات في األرصدة سابإحت يتم
 الفترة نهاية في الدفترية بقيمتها الحسابات هذه قياس يتم. التعاقد خبتاري بنكلا ق بل من امهالوإست تحقيقها المتوقع النقدية
 .سبيةالمحا
 
 نع للموظفيفا( منج ج

 ة األجلالمنافع قصير (1)

يم الخدمة ذات العالقة. بها كمصروفات متى تم تقدير مخصوم ويتم إحتسافين قصيرة األجل على أساس غفع الموظتقاس منا
ى ية قصيرة األجل أو خطط مشاركة في األرباح إذا كان عل) ضمن مكافآت نقددفع لمتوقعمبلو الل صصمخل يتم عم

 ثوقة.) بطريقة مومكن قياسلتزام يموظفون بتقديمها وأن هذا اإلقام المات سابقة نتيجة لخد دياقتعوني أو ناإلتزام ق جموعةالم
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                                                                      اإلسالمي ش.م.ب                بحرين بنك ال
 

   دةحوالمالية ت المإيضاحات حول البيانا
 يةبآالف الدنانير البحرين                                                     2019  برسمدي  31 في  منتهيةة الللسن
 
 
 ع(تب. السياسات المحاسبية الهامة )ي2

 

 )يتبع( لموظفينع ل( منافج ج
 

 منافع نهاية الخدمة (2)

اإلجتماعي، وهو بنظام  التأمينة ن حسب نظام هيئيبحرينيموظفين اللاة بالخاصاعية يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق اإلجتم
ن وية ثابتة ممئة ومن الموظفين على أساس نسب مجموعةالن تحصيل إشتراكات شهرية م ث يتم بموجب)إشتراكات محددةب، حي

قت. مجموعةال لراتب. يتم إحتساب مساهمةا  كمصروف في بيان الدخل متى إستُح 
 
على حريني، وذلك نصوص قانون العمل البأة نهاية خدمة وفقاً لابتة مكافبعقود عمل ث ين يعملونجانب الذألاظفون لموق اتحيس

اض أن جميع الموظفين ة وذلك على إفترلمولممات غير ازالتمخصص لهذه اإلتعويض النهائي. يتم عمل أساس مدة الخدمة وال
 .ليةالما البياناتقد تركوا العمل في تاريخ 

 
 خل.نقص فيها في بيان الدم إحتساب أي زيادة أو حددةب ويتنظام منافع ملى أساس بالمنافع ع هتصنف هذ

 
ً بنسبة مئويشهروالموظفون  عةمومجالساهم تللموظفين، حيث فير إختياري كذلك نظام تو مجموعةالى يوجد لد ة ثابتة من يا

ت) كنظام ج في طبيع. يصنف هذا البرناموعةمجمالفي  نووظفاؤه مء أعضالراتب. تتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمنا
قت. كمصروفات في بيان الدخل مجموعةالمات تم إحتساب مساهإشتراكات محددة، وي  متى إستُح 

 
 هم البنكأس ى أساس َمنحعلن برنامج حوافز الموظفي (3)

 ملألسه العادلة بالقيمة كمصروفم هسح أس َمنى أسابرنامج حوفز الموظفين عل وفق للموظفين الممنوحة األسهم حتسابإ يتم
يتم تعديل المبلو المحتسب كمصروف . لمنحق الموظفين لهذه افترة استحقا مع زيادة مقابلة في حقوق الملكية على المنح بتاريخ
 ومبلون ال، ليكألداء غير سوقي لهاالممنوحة والتي من المتوقع استيفاء شروط الخدمات وشروط اهم لك عدد األسبذس ليعك

ً لعدد  يفالمحتسب   بالنسبة ريخ المنح.تاب لها سوقيال غيرتستوفي شروط الخدمات وشروط األداء  لم التي منحلااألخير وفقا
 ما هناك يوجد وال الشروط، هذه مثل لتعكسبتاريخ المنح  العادلةمة القيب هاقياس متي فإن) استحقاق، شروط التملك التي منحلل

 .ليةوالفع قعةوتالم جتائالن نبيالفرق  يصل
 
 ية(  ضمانات مالدد

يتكبدها الضمان عن الخسارة التي فعات محددة لتعويض حامل عة القيام بدالية هي العقود التي تتطلب من المجموات المالضمان
ريخ اتمن داًء ي ابتل أجلها وفقاً لشروط أداة الدين. يحتسب عقد الضمان المالسديد دفعات عند حلون تمدين معين عل فشبسبب 
ً للضمانات المقدرة، القيمة الحالية للدفععقد الضمانة المالية بناشئة من المطلوبات اله. تحتسب إصدار  عندما يصبح وفقا
 محتمل. 

 
 مستردة موجودات( هـ هـ

 أو ةالدفتري يمةلقبا المستردةان مقابل قروض وسلفيات متعثرة. يتم احتساب العقارات ي بعض األحيت فالعقارا دادتراسيتم 
ً  العادلة القيمة     .بىاألخر الموجوداتب في قيدها ويتم ،أقل أيهما ،البيع فمصاري ناقصا

 
 االحتياطي القانوني( وو

ذي ال يتم السنوي إلى احتياطي قانوني وال صافي الربحمن  %10يل وتحم ، يتالشركات التجارية قانون طلباتب متبموج
 س المال المدفوت. من رأ %50اطي حتيو االعندما يبلا االستقطات إيقاف هذ جوز. يبنكلاتوزيع) إال في حالة تصفية 
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                                                                             .ب         اإلسالمي ش.مبنك البحرين 
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  مبرديس  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 هامة )يتبع(. السياسات المحاسبية ال2
 

 ودائعال حماية برنامج( زز

 عالودائ يةامح ببرنامج الجارية والحسابات مقيدة غير ستثمارا حسابات في مجموعةال لدى بها ظتفيح التي لواماأل تغطية يتم
 .2010لسنة  (34مصرف البحرين المركزي وفقاً لقرار رقم ) أنظمة جببمو تأسيس) مت الذي)بالبرنامجب( 

 
 لمجموت وسقف ومحددة، معينة اداتتبعإلس وتخضع نكبلا لدى بها يحتفظ التي المستحقة الحسابات كل على امجالبرن يطبق
 .الودائع حماية ومجلس الودائع ةحماي مجنارب بتأسيس المتعلقة األنظمة من وغيرها المبالو

 
 

 المركزي البنوك والبنك.  نقد وأرصدة 3
 

2018  2019  

    

 نقد في الصندوق 16.221  15.318

 اإلجباري  حتياطياال ناء ودائعزي، بإستثركلما أرصدة لدى مصرف البحرين 465  242
  ىأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخر 9.428  14.772

30.332  26.114  
    

 حتياطي اإلجباري لدى مصرف البحرين المركزي ع االائود 35.515  35.105
    

65.437  61.629  

 
 ليات المجموعة اليومية. دام في عمفر لالستختوم يرإن االحتياطي اإلجباري لدى مصرف البحرين المركزي غ

 
 ألف دينار 4.666 :2018) ينيألف دينار بحر 2.512 مبلوتشمل  األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

   ات المجموعة اليومية.غير متوفر لالستخدام في عملي (،بحريني
 
 

 .  إيداعات لدى مؤسسات مالية   4
 

2018  2019  

    
    

 مرابحات سلع 51.147  54.975
 أرباح مؤجلة (5)  (6)

54.969  51.142  
    

 الةكو 24.929  82.486

137.455  76.071  
 القيمة انخفاض صصخم (3)  (5)

    
137.450  76.068  
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                                                                                  سالمي ش.م.ب    حرين اإلبنك الب
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ةبآالف الدنانير البحريني                                                     2019  رسمبيد  31 في  للسنة المنتهية

 
 
  التمويل موجودات.  5

 

2018  2019  

    

 (5.1ح ضامرابحة )إي 481.429  482.735
 (5.2مشاركة )إيضاح  93.422  97.341

    
580.076  574.851  

 
 مرابحات   5. 1
  

2018   2019  

    

 تسهيل 243.190  217.622
 التورق 196.291  214.778
 المرن التمويل 86.701  82.128
 ن معاد تمويلهائتماات اخطاب 23.925  32.819
 ت مرابحات المركبا 5.904  7.858
 ئتمانبطاقات اال 20.191  19.719

 أخرى 36  46

574.970  576.238  
    
 حسن لاصندوق القرض  57  71

    
 دينةالممم مالي الذجإ 576.295  575.041

    
 أرباح مؤجلة (68.288)  (65.253)
 مة فاض القيمخصص انخ (26.578)  (27.053)

    
482.735  481.429  

 
 ألف 71.265: 2018) 2019ديسمبر  31ألف دينار بحريني كما في  91.180 مبلو عثرةلمتة المستحقا اتبحبلغت المرا

 ني(.ريبحر نايد
 

 الب الشراء.لمرابحات ملزماً لطد اعقوالوعد في تعتبر المجموعة 
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                                                                                    اإلسالمي ش.م.ب   بحرين بنك ال
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 نيةبآالف الدنانير البحري                                                     2019  مبرديس  31 يف  للسنة المنتهية

 

 
 )يتبع(   يل تموال.  موجودات 5
 
 مرابحات )يتبع(    5. 1

 
 القيمة انخفاضقبل مخصص وصافي من األرباح المؤجلة  ،المرابحات مستحقة القبض فظةمح إجماليت ناكوفيما يلي م

  طات:الق بسح
 

2018  2019  

    

 تجاري  133.671  120.762
 مؤسسات مالية 22.895  26.310
 ت التجزئة أخرى شاملة قطا 351.441  362.716

    
509.788  508.007  

 

 
 .األوسط الشرق في ركزةتمم تمويليةالابحات المرفي  عةجموالم ظةمحف اتتعرض

 
 

 مشاركات 5. 2
 

2018  2019  

    

 ة مشاركات عقاري 96.314  100.127
 مخصص انخفاض القيمة (2.892)  (2.786)

    
97.341  93.422  

 
 

 4.920: 2018) ر بحرينيألف دينا 6.530 مبلو 2019ديسمبر  31ة كما في يلية القائمة المتعثربلغت المشاركات التمو
 بحريني(.ألف دينار 

 
 :ليكما ي نخفاض القيمةاالحركة في مخصصات  5. 3
 

 2019 1ة حلمرلا 2حلة مرال 3المرحلة  المجموع

     

 2019ناير ي 1في  2.157 3.146 24.536 29.839
 صافي الحركة بين المراحل  205 (286) 81 -

 ةخصص للسنصافي الم (747) (1.303) 9.465 7.415
 مشطوبات - - (7.784) (7.784)

     
 2019 رديسمب 31في  1.615 1.557 26.298 29.470
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                                                                                      م.بش. اإلسالمي بنك البحرين
 

   ةحدموإيضاحات حول البيانات المالية ال
 ير البحرينيةالدنانف البآ                                                     2019  ديسمبر  31 في  لمنتهيةللسنة ا
 

  تمويل )يتبع(  لات موجودا  .5
 

 2018 1حلة المر 2حلة مرال 3المرحلة  المجموت
     

 2018يناير  1في  2.367 9.486 15.345 27.198
 لحركة بين المراحل ي اصاف 1.302 (4.304) 3.002 -

 صافي المخصص للسنة (1.512) (2.036) 9.295 5.747
 مشطوبات - - (3.106) (3.106)
     

 2018ديسمبر  31في  2.157 3.146 24.536 29.839

 
 

 ماليةوراق في أ استثمارات . 6
 

2018  2019  

 *أدوات دين أ.    
  فأةمطالة تظهر بالتكلف – مدرجة صكوك   

 السنةالرصيد في بداية إجمالي  160.727  176.806
 شراء 35.999  41.891

 اتستحقاقادات وبعاإست (6.253)  (57.970)

 لي الرصيد في نهاية السنةماإج 190.473  160.727
 قيمةخفاض المخصص ان (7)  (23)

 سنةالرصيد في نهاية الصافي  190.466  160.704

     

  فة المطفأةلتكلهر باتظ – درجةم يرغ صكوك   
 السنةالرصيد في بداية إجمالي  58.725  62.581
 شراء 60  33.699

 قاتحقااستوادات إستبع (23.258)  (37.534)
 تغيرات تحويل العمالت األجنبية 7  (21)

 في نهاية السنةإجمالي الرصيد  35.534  58.725
 ةيملقمخصص انخفاض ا (12.187)  (12.196)
    

 سنةالرصيد في نهاية الصافي  23.347  46.529

 
 أدوات حقوق الملكية ب.   

 مةلقيانخفاض ا بالتكلفة مطروحاً منها –ة مدرج غير أسهم   
 الرصيد اليإجم 28.436  28.436

 مخصص انخفاض القيمة (10.204)  (9.784)
    

 سنةالرصيد في نهاية الفي صا 18.232  18.652

    
 يمةبالتكلفة مطروحاً منها انخفاض الق -مدرجة  دارة غيرصناديق م   

 يدرصالإجمالي  14.168  14.168
 مخصص انخفاض القيمة -  -
    

 ديسمبر 31الرصيد في  14.168  14.168
    

 األوراق المالية استثماراتمجموع صافي  246.213  240.053
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                                                                                    بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب   
 

   لموحدةت المالية انايالبحول اإيضاحات 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  رديسمب  31 في  هيةمنتللسنة ال

 
 
 بع()يت اليةمق راأوفي  استثمارات . 6
 

من يالت ضد تمو ةهونمر ي(ألف دينار بحرين 134.895: 2018) ألف دينار بحريني 38.800صكوك بقيمة * تتضمن 
 .(12)إيضاح  (حرينيألف دينار ب 96.386: 2018) ألف دينار بحريني 29.566 يمةبق مالية مؤسسات

 
 يلي: ماك ك()الصكو دينالدوات أل  لقيمةنخفاض ااكة في مخصصات رحال
 

 2019 1مرحلة ال 2المرحلة  3المرحلة  موعمجال

     

 2019يناير  1في  52 - 12.167 12.219
 ص للسنةصافي المخص (32) - - (32)
 يرات تحويل العمالت األجنبيةغت - - 7 7

     
 2019 ديسمبر 31في  20 - 12.174 12.194

 
 2018 1المرحلة  2المرحلة  3المرحلة  المجموت

     

 2018يناير  1في  96 - 11.481 11.577
 صافي المخصص للسنة (44) - 707 663

 مالت األجنبيةحويل العات تتغير - - (21) (21)

     
 2018ديسمبر  31في  52 - 12.167 12.219

 
 نارديف أل 1.147: 2018ألف دينار بحريني ) 419 مبلو السنةل خال محتسبالالقيمة في  نخفاضبلو مخصص اال

   وق الملكية.حق في استثمارات ي( علىبحرين
 
 
 في شركات زميلة استثمارات . 7
 

2018  2019  

    

 ايرين 1في  21.643  23.739
 صافي ،الشركات الزميلة نتائجالحصة في  (133)  86
 لكية للشركة الزميلةحصة في تغيرات حقوق الملا -  (27)
 ات زميلةركش استرداد استثمار في (887)  -
 (30لي رقم )ق المعيار الماتطبيأثر  -  (350)
 يةات تحويل العمالت األجنبيرتغ 4  (29)
 اض القيمةمخصص انخف (1.877)  (1.776)
    

 ديسمبر 31في  18.750  21.643
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                                                           ن اإلسالمي ش.م.ب                            لبحريبنك ا
 

   لموحدةالمالية اإيضاحات حول البيانات 
 ينيةبآالف الدنانير البحر                                                     2019  مبرديس  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 )يتبع( في شركات زميلة استثمارات . 7

 
الملكية في البيانات المالية الموحدة بدون أي  حقوق ةريقبط والمحتسبةالزميلة  اتكشرلللخص للمعلومات المالية يلي مفيما 

 عة:المجمو ةملكي تعديل لنسبة
 

2018  2019  

    

 اتمجموت الموجود 163.932  196.652
 اتمجموت المطلوب 46.183  77.726
 مجموت اإليرادات 3.186  4.508

 مجموت صافي الخسارة (2.555)  (1.373)
 
 

  يلة على ما يلي:كات الزمفي الشر اراتاالستثم تشتمل
 

 اسم الشركة الزميلة
 

 نسبة الملكية %
 

 
 دبل

 التأسيس
 طبيعة العمل

الية لما ة السيولةرمركز إدا
 لة()مقف ..م.ب

خيص) واإلشراف علي) من كبنك، وتم تر 2002تأسس سنة  البحرين 25.00%
لية بين ما وقس البحرين المركزي، لتسهيل خلققبل مصرف 

المالية اإلسالمية ات ي سيمكن مؤسسات الخدموالذالبنوك، 
 ة.   ا بفعاليوباتهمن إدارة أصولها ومطل

ً تأسست  الكويت %19.00 العقارية شركة أرابيان سي كويتي، بموجب لقانون الشركات التجارية الوفقا
كما تم تعديل) وتنظيم)  1960لسنة  15ري رقم المرسوم األمي

كة الكويتية. أنشطة الشراعة رة والصنرة التجاوزال قبمن 
وعة موعة متنة لمجتركز على تطوير العقارات واإلدارة العام

لبنى العقارات وا قطاعي جية فيتراتيساال االستثماراتمن 
ق األوسط وشمال ربي/الشرخليج العالتحتية في منطقة ال

 أفريقيا.  

جزر  في سئولية محدودة وتأسستات معفاة، وذي شركة مه رينبحال %29.41 ر الطاقةستثماالر شركة الدو
بموجب أنشطتها زاول ، وت2009يونيو  10الكايمان بتاريخ 

كة للشركة في مم. تعمل ا227032سجل تجاري رقم 
غير مباشرة  غرض واحد هو االحتفاظ بصورةحرين لالب

لطاقة والمياه، وهي شروت محطة النتاج امن م %15بنسبة 
 م.ب )مقفلة( في مملكةه ..ة والميااج الطاقنتإل ورشركة الد

 بحرين.ال
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                                                                                                                                                             بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب  
 

   حدةلية المونات المابياالل إيضاحات حو
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                             2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 ية بالتمليك. إجارة منته8
 

 2019  2018 

 لمجموتا موجودات عقارات  لمجموعا موجودات اتارعق 

  متعلقة    متعلقة  

  رانبالطي    بالطيران  

        التكلفة:

 211.603 7.540 204.063  224.952 7.540 217.412 يناير 1في 
 41.541 - 41.541  64.202 - 64.202 إضافات

 (28.192) - (28.192)  (39.643) - (39.643) تسويات / تعديالت

 224.952 7.540 217.412  249.511 7.540 241.971 ديسمبر 31في 
        :مالمتراك االستهالك
 47.206 1.113 46.093  59.222 2.000 57.222 يناير 1في 
 21.818 887 20.931  25.674 887 24.787 مخصص خالل السنةلا

 (9.802) - (9.802)  (15.242) - (15.242) التتسويات / تعدي

 59.222 2.000 57.222  69.654 2.887 66.767 ديسمبر 31في 
        

 165.730 5.540 160.190  179.857 4.653 175.204 :فتريةصافي القيمة الد

 

 فأل 14.791 والبالويمة ق انخفاض مخصصبعد خصم  في( هي صاألف دينار بحريني 186.871: 2018نار بحريني )ألف دي 204.403ض بمبلو بالتمليك وإيجارات مستحقة القبية إيجارة منته
على إيجارات  بحرينيينار ألف د 1.248 بمبلو مةالقي في انخفاضمخصص  باحتسابعة قامت المجمو خالل السنة، )أ(. 27ر إيضاح انظ(، نيألف دينار بحري 13.543: 2018دينار بحريني )

  (.23ح انظر إيضا)(، نيبحري ألف دينار 774بمبلو  في القيمة انخفاض مخصصإطالق : 2018) القبضمستحقة 
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                                                                                                                                                ي ش.م.ب               بنك البحرين اإلسالم
 

   المالية الموحدة إيضاحات حول البيانات
 انير البحرينيةندف البآال                                                     2019  ديسمبر  31 في  منتهيةالة للسن
 

 
 معداتممتلكات و. 9
 

 2019 

 وعلمجما قيد عمالأ أثاث معدات تركيبات  انيبم أراضي 

  التنفيذ   وتجهيزات   

        

        التكلفة:

 30.728 186 894 12.312 4.164 7.651 5.521 يناير 1في 
 1.303 330 6 941 26 - -  ويالت/ تح إضافات

        
 32.031 516 900 13.253 4.190 7.651 5.521 يسمبرد 31 في

        
        االستهالك:

 17.087 - 847 10.210 3.547 2.483 - ايرين 1في 
 1.353 - 28 858 213 254 - المخصص خالل السنة

        
 18.440 - 875 11.068 3.760 2.737 - ديسمبر 31في 

        

 13.591 516 25 2.185 430 4.914 5.521  صافي القيمة الدفترية

 
 

 2018 

 تالمجمو قيدعمال أ أثاث معدات تركيبات  يانمب أراضي 

  التنفيذ   وتجهيزات   

        

        التكلفة:

 29.987 569 890 11.519 3.837 7.651 5.521 يناير 1في 
 845 (383) 10 817 401 - -  يالت/ تحو إضافات

 (104) - (6) (24) (74) - - استبعادات

        
 30.728 186 894 12.312 4.164 7.651 5.521 رديسمب 31في 

        
        االستهالك:

 15.717 - 803 9.287 3.404 2.223 - يناير 1في 
 1.473 - 50 946 217 260 - لسنةل اخالص المخص
 (103) - (6) (23) (74) - - دةموجودات مستبعمتصلة ب

        
 17.087 - 847 10.210 3.547 2.483 - ديسمبر 31في 

        

 13.641 186 47 2.102 617 5.168 5.521  صافي القيمة الدفترية
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                                                                                                                                                         بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب      
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ر البحرينيةبآالف الدناني                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 

 
 اتارفي عق استثمارات. 10
 

2018  2019  

    
 أراضي 18.675  23.966

 ني مبا 81  318
    

24.284  18.756  

 
 عقارات: الفي  االستثماراتحركة 

 

2018  2019  

    
 يناير 1في  24.284  29.831

 داتاستبعا (2.263)  (4.028)
 تغيرات القيمة العادلة  (3.265)  (1.519)
    

  سمبريد 31 في 18.756  24.284

 
 رات العربية المتحدة. إلمان واالبحريمملكة دة في على عقارات موجو اتعقارال في اترثماستاالتمل تش
 

يمين مستقلين مق قبلئها من اجرإ ات تمتقييم تظهر بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها بناءاً على العقاراتي ف االستثمارات
فة مصن قاراتالعفي  لالستثمارات القيمة العادلة قع.لمونفس ا في ماراتستثاالقييم هذه األنوات من والمتخصصين في ت

  لثانية من تراتبية القيمة العادلة.ئة امن الفض
 
 

 . موجودات أخرى11
 

2018  2019  

    
 تردة*مس موجودات 5.103  5.103
 **ينةمد ذمم 1.453  3.224
 ظفين سلفيات للمو 1.697  1.717
ً  مصروفات مدفوعة 486  803  مقدما
 أخرى 560  215

    

11.062  9.299  

 
 ألف دينار 585: 2018يني )نار بحرألف دي 585مخصص انخفاض قيمة والبالو  ة مندة هي صافيموجودات مستر*

 (.بحريني
 

دينار  ألف ال شيءولى الغة: المرحلة األائر االئتمانية المتوقعة والبلخسل اشميينة دلما ى ذمميمة عل** مخصص انخفاض الق
 5األولى المرحلة : 2018ألف دينار بحريني ) 333لثة لة الثامرحوالي ر بحرينلف ديناأ ال شيء لمرحلة الثانيةي، ابحرين
تم . خالل السنة، (ألف دينار بحريني 101ثالثة المرحلة الولف دينار بحريني أ 127 دينار بحريني، المرحلة الثانية آالف

 ثليم(، والذي حرينيألف دينار ب 173: 2018ار بحريني )ألف دين 202نخفاض في القيمة والبالو احتساب مخصص ا
        مبلو، واحتساب خسائر ائتمانية متوقعة ب)المرحلة األولى( بحرينيدينار االف  5 بمبلوائتمانية متوقعة  سائرخق إطال
ألف دينار بحريني  67، ى(نار بحريني )المرحلة األولآالف دي 5: 2018( )الثالثة المرحلة) دينار بحريني ألف 207

 .ة الثالثة()المرحل حرينيألف دينار ب 101 )المرحلة الثانية( و
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                                 ي ش.م.ب                                                      سالمن اإلبنك البحري
 

   حدةحول البيانات المالية المو إيضاحات
 دنانير البحرينيةف البآال                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 

 
 من مؤسسات مالية يالتتمو .12

 ألف دينار 96.386: 2018) دينار بحريني لفأ 29.566مبلو بجل ألخالل السنة، حصلت المجموعة على مرابحات 
 ستحق فيت( رينيألف دينار بح 134.895: 2018) ألف دينار بحريني 38.800 بقيمةمونة برهن صكوك مض بحريني(
  (.6)إيضاح  %3.49سعر التمويالت وسط لو متيب من نهاية السنة. احدشهر وغضون 

 

 
 . مطلوبات أخرى13
 

2018  2019  

    
 شيكات إدارية 4.382  3.560
 ذمم دائنة للمزودين 6.846  3.874
 قةتحمصروفات مس 3.792  3.551
 أرباح أسهم مستحقة  921  928
 وق التبرعاتدة وصنزكا 401  314

 أخرى  5.174  12.921

    
25.148  21.516  

 
 
 ستثمارحسابات اال أصحابحقوق .  14

وال أمخدم المجموعة حقوق الملكية. تماشياً مع سياستها، تست ستثمار مختلطة مع أموالحسابات اال أصحابقوق موال حأ
 دات.والموجلتمويل ستثمار حسابات اال ابأصححقوق 

 
 رتثماساال حسابات أصحاب قوقأرصدة ح 14. 1
 

2018  2019  

    
 ثل في:مار يتمستثاالحسابات  أصحابحقوق    
 ستثمار العمالء احسابات    

 أرصدة تحت الطلب 295.096  296.140
 ياقدتعأساس  132.606  460.872

    
757.012  427.702  
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                                                                                    ن اإلسالمي ش.م.ب   يالبحربنك 
 

   ية الموحدةالماليانات حول الب إيضاحات
 رينيةف الدنانير البحبآال                                                     2019  ديسمبر  31 في  نتهيةللسنة الم
 
 

 ()يتبع ستثمارب حسابات االصحاأ حقوق . 14
 
 يهاف ستثمارحسابات اال أصحاب الموجودات التي تم استثمار أموال 14. 2

 هي كالتالي: ديسمبر 31حسابات االستثمار فيها كما في  تم استثمار أموال أصحابالتي جودات المو
 

2018  2019  

    
 وداتموج   

 يى البنوك ومصرف مركزلد نقد وأرصدة 21.564  43.334
 موجودات التمويل، صافي 235.099  424.627
 فينة، صاارات مدية بالتمليك وذمم إيجإجارة منتهي 83.595  137.057
 ، صافيأوراق مالية في استثمارات 87.444  151.994

    
757.012  427.702  

 
لة من ودات المموعة الموجمجمو الىيوماً(  90ة )متخلفة السداد ألكثر من ودات المتعثرنك بتخصيص الموجيقوم الب

أصحاب حسابات االستثمار،  وعةمالى مج قعةئر االئتمانية المتوالخسايتم أيضاً تخصيص و. حسابات االستثمار بحاأص
المبالو  لمتعثرة.ا الموجودات مجموت على تثماربات االسبل أصحاب حساممولة من قتعثرة المدات الوبنسبة الموج

خالل  لكية المساهمين.حسابات االستثمار وحقوق م أصحابيص بين تخضع للتخص متعثرةالات المستردة من هذه الموجود
ف دينار أل 42.351: 2018توقعة )مانية المن الخسائر االئتم ألف دينار بحريني 23.089 مبلو نكلبخصص االسنة، 
  تثمار.حسابات االسأصحاب على  (قعةتمانية المتومن الخسائر االئ  يبحرين

 
 دارية على حسابات االستثمار خالل السنة.يف إلبنك مصارلم يحتسب ا

 
 ب الحسا باح حسب نوعتوزيع األر  14. 3

حسابات  كل نوت منل ل السنةالنسبة تخصيص األرباح بين حسابات المساهمين المطبقة خمتوسط يمثل الجدول التالي 
 :بناءاً على الشروط التعاقدية مع العميل ستثمارالات احساب حابأص حقوق

 

 2019  2018 

 نوع الحساب
نصيب  المستخدم

 المضارب
 نسبة الربح
  الموزع

ب نصي لمستخدما
 بارالمض

 نسبة الربح
 الموزت

        
 %2.51 %97.49 %90  %2.12  %97.88  %90      تجوري 
 %2.53 %97.47 %90  %2.13  %97.87  %90       توفير  اتحساب
 %2.59 %97.41 %90  %2.11  %97.89  %90     فيفو 
 %27.01 %72.99 %100  %22.54  %77.46  %100     اقرأ 

 %54.50 %45.50 %100  %49.82  %50.18  %100 ودائع محددة
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                                                                                  سالمي ش.م.ب     ين اإلبنك البحر
 

   الموحدة اليةول البيانات المإيضاحات ح
 ف الدنانير البحرينيةبآال                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 )يتبع( رماستثت االحسابا ابأصححقوق   .14

 
من أرباح  حافزوعة أي لمجمذلك، لم تستلم ا. باإلضافة لبرفع نسبة أرباحها كمضارب عةم تقم المجمول خالل السنة،

 .مارستثحسابات اال أصحابحقوق 
 
 ىاألخر الواألمو ةالجاري الحسابات ستثمارا من المحققة األرباح فيمع أصحاب حسابات االستثمار  المجموعة تشاركت ال

 . ةبالمضار عقود عدا أخرى أسس على المستلمة
 

  على اساس األولوية.مارها في الموجودات أستثاالستثمار يتم  أصحاب حساباتاألموال المجمعة من 
 
 ستثمارحسابات اال ابأصحطيات حقوق إحتيا 14. 4

 
  2019 الحركة 2018

    
 ألرباح ي معادلة ااحتياط 1.245 - 1.245
 االستثمار طر احتياطي مخا - (1.177) 1.177

 
 
 ستثمارت االحسابا أصحابائد على حقوق الع 14 .5

 
2018  2019  

    
 الستثمارحسابات ا أصحابإجمالي العائد على حقوق  31.894  40.440

  المجموعة كمضارب حصة (23.001)  (27.223)
 االستثمارمخاطر  حتياطيا ستخداما 1.177  -

    
 ستثمارالاب حسابات اأصححقوق د على العائصافي  10.070  13.217

 
 
 يةحقوق الملك.  15
 

  2018  2019  

    
 ( رأس المالأ)   
    
 صرح ب)الم (1   
  سهم( بقيمة إسمية قدرها 2.000.000.000: 2018سهم ) 2.000.000.000   

 ار بحريني للسهمدين 0.100 200.000  200.000

    
 كاملالصادر والمدفوت بال (2   
    
 ( بقيمة إسمية قدرها سهم 1.064.058.587 :2018) سهم 1.064.058.587   

 حريني للسهمدينار ب 0.100 106.406  106.406
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                                                                                ك البحرين اإلسالمي ش.م.ب       بن
 

   موحدةنات المالية الإيضاحات حول البيا
 بحرينيةبآالف الدنانير ال                                                     2019  ديسمبر  31 في  ة المنتهيةنللس
 

 
 بع()يت حقوق الملكية.  15
 

 نة( أسهم خزيب) 2019  2018  

  د األسهمدع انيردنبآالف ال  
   البحرينية  
     
 يسمبرد 31في  5.855.358 892  892 

 
 

2019    

    
 نالموظفي حوافز طةختحت أسهم  استثناء، بخزينةم التكلفة أسه   892
 الخزينة لقيمة السوقية ألسهما   703

 
 .%0.55إن نسبة أسهم الخزينة من إجمالي األسهم الصادرة هو 

 

خسارة في ب أي ربح أو ال يتم احتساقوق الملكية. حا من ؤهرابالمجموعة المعاد ش صةأدوات حقوق الملكية الخا تم طرحي
 لمجموعة.ق الملكية الخاصة بالغاء أدوات حقوأو إد عند شراء أو بيع أو إصدار بيان الدخل الموح

 
 (  االحتياطياتج)
 

 اإلحتياطي القانوني
انوني االحتياطي الق لىا( نييرألف دينار بح 1.138 :2018) ألف دينار بحريني 621مبلو  خالل السنة، خصص البنك

(. إن بحريني ألف دينار 11.381: 2018) ألف دينار بحريني 6.214صافي الدخل للسنة البالو من  %10يمثل والذي 
 لىة البحريني وبعد الحصول علتجاريحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات اهذا اإل

 .كزيالمرن موافقة مصرف البحري
 

 لعاماإلحتياطي ا
ً للنظام األساسي اإلحتياطي التم عمل   المساهمين في إجتماتول على موافقة الحصللبنك وهو قابل للتوزيع بعد عام وفقا

يتم ا إلى اإلحتياطي العام، كم ي مبلوالجمعية العمومية وموافقة مصرف البحرين المركزي. يمكن للمجموعة تحويل أ
 ياطي القانوني.السنة بعد تخصيص اإلحت بحرمن لعمومية، ات الجمعية اساهمين في إجتمالمقبل ن الموافقة علي) م

 
  في العقارات ماراتلالستثقيمة العادلة ي الإحتياط

 بيان الدخلإلى  طيم تحويل هذا اإلحتيا. يتلعقاراتفي ا االستثماراتتمثل هذه متراكم أرباح إعادة تقييم غير محققة على 
 .االستثماراته ذهيع ب عند الموحد

 

  لالستثمارات قيمة العادلةإحتياطي ال
 ممولة ذاتياً.  استثماراتة بحقوق الملكية متعلق أسهم تثماراتاسن في أرباح أو خسائر غير محققة متمثل هذه صا
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                                                                              بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب         
 

   نات المالية الموحدةات حول البياإيضاح
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  نة المنتهيةللس
 
 
 (حقوق الملكية )يتبع . 15

 
 ق الملكيةقونمط حمعلومات إضافية عن  (د)

 ة:القائم من األسهم أكثر أو %5و تبل  يحتفظون بها سهم التييين وعدد األاهمين الرئيسء وجنسيات المساأسم ليفيما ي (1
 
  2019  2018 

 الجنسية األسماء 
 عدد
 األسهم

نسبة الملكية 
%  

 عدد
 األسهم

نسبة الملكية 
% 

       
 %29.06 309.206.266  %29.06 309.206.266 بحريني لوطنيين ابنك البحر

 %14.53 154.604.585  %14.53 154.604.585 بحريني عيأمين االجتمامة للتيئة العاه
       االجتماعيمين هيئة العامة للتأ

 %14.53 154.604.587  %14.53 154.604.587 بحريني العسكريصندوق التقاعد  -
 %14.42 153.423.081  %14.42 153.423.081 سعودي يةلتنمالبنك اإلسالمي ل

 %7.18 76.366.321  %7.18 76.366.321 ويتيك ف الكويتيةس العام لألوقاالمجل

 
  ، أحداث الحقة.33رقم  إيضاح انظر
 
 ن األسهم فقط وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.ة مدى المجموعة فئة واحلد(  2
 
 ية:الات التهم ونسبة ملكيتهم في الفئل توزيع األسهم وعدد حاملي األس(  يوضح الجدو3
 
 2019  2018 

 
 دعد

 األسهم
 عدد

 المساهمين

% 
من مجموع 
األسهم 

 قائمةال

 

 عدد
 األسهم

 عدد
 مينساهالم

% 
مجموت  من

األسهم 
 مةئالقا

        
 %12.91 3.244 137.353.127  %12.88  3.227 136.999.164 %1أقل من 

        لغاية  %1من 

 % 7.41 4 78.854.583  %8.68  5 92.406.481 %5أقل من 

        ية غال %5من 

 %7.17 1 76.273.875  %5.90  1 62.814.423 %10أقل من 

        لغاية  %10من 

 %72.51 4 771.577.002  %72.54  4 771.838.519 %50أقل من 

        

 1.064.058.587 3.237 100.00%  1.064.058.587 3.253 100.00% 

   
 

 كما في نهاية السنة: موعةالمجهم أسفي جلس اإلدارة اء معضيل حصة أفيما يلي تفاص
 

 الفئات: 2019  2018

   عدد األسهم د أعضاءعد  ألسهمعدد ا عدد أعضاء
   مجلس اإلدارة   لس اإلدارةمج
      
 %1 أقل من 493.443 2  487.535 4
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                                                                                    بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب   
 

   البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول
 البحرينيةنير الدنا بآالف                                                     2019  رمبديس  31 في  نتهيةللسنة الم

 
 

 )يتبع( حقوق الملكية.  15
 

 (بع)يت الملكية مط حقوقن ية عنمعلومات إضاف (د)
 

وأعلى لمدير العام ا عددارة العليا )مساالشرعية واإل لس اإلدارة وأعضاء الرقابةي عدد األسهم ونسبة ملكية أعضاء مجفيما يل
 (:الذين يشكلون جزءاً من اللجنة اإلدارية

 
2018  2019   

   ألسهمعدد ا نسبة  عدد األسهم نسبة
   الملكية   الملكية

      

 اء مجلس اإلدارة عضأ 493.443 0.046%  487.535 0.046%
 لشرعية اء الرقابة اأعض 187.663 0.018%  190.817 0.018%
 عليااإلدارة ال 1.125.153 0.106%  1.202.534 0.113%

      
0.177% 1.880.886  0.170% 1.806.259  

 
 

 التخصيصات المقترحة( هـ

 ر بحريني(،ألف دينا 179: 2018) 2019لعام ي ينلف دينار بحرأ 328بمبلو  اةتخصيصات للزكيقترح مجلس اإلدارة 
 ال شيء بقيمة رباحأو ،ألف دينار بحريني( 250: 2018) 2019م لعا بحريني لف دينارأ 250 مبلوخيرية بتبرعات 

   .القادمدي ومية االعتياعمت الجمعية اللتي تخضع للموفقات التنظيمية وموافقة المساهمين في اجتما، وا(ال شيء: 2018)
   
 

 لةمات محتماطات وإلتزاتب.  إر16
 

 ئتمانيةا التإرتباطات متعلقة بتسهي

 ات عمالء المجموعة.تياجإلبرام عقود تمويلية مصممة لتلبية احتشمل هذه ارتباطات 
 

 ء. ان وخطابات الضمان تلزم المجموعة بالدفع نيابة عن العمالإن خطابات االئتم
 

 ء: ابة عن العمالمات المحتملة التالية نيزاة واإللتئتمانيت االالعلقة بالتسهيلمتاطات ارتبالمجموعة اإلى لديوجد 
 

  2018  2019  

    

 ات قبولخطابخطابات ائتمان و 7.448  6.166
 خطابات ضمان 63.324  66.316
 بطاقات ائتمان 34.638  34.048
 المرنالتمويل  23.113  15.405

 التشغيلية*قود التأجير إرتباطات ع 268  327
 التمويلب تزامال 39.202  35.422

    

157.684  167.993  

 
احد إلى فترات لعقود التأجير يتراوح بين شهر وط الد تأجير تجارية لبعض الفروت. إن متوسالمجموعة عقو أبرمت *

. اإليجارق التي تحمل ح لجهة المعينةلحق خيار هي ت إن التجديدا ثالث سنوات، وتتضمن العقود بنود لتجديد التأجير.
 د اإليجار هذه.عقوند إبرام عموضوعة على المستأجر  ديوك قس هنالي
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                                                                           البحرين اإلسالمي ش.م.ب             بنك
 

   وحدةلمات المالية اإيضاحات حول البيان
 حرينيةبآالف الدنانير الب                                                     2019  رديسمب  31 يف  المنتهية للسنة

 

 

 )يتبع( تملةإرتباطات وإلتزامات مح  .16
 

          فيلغاء كما إلير القابلة لمستقبلية المستحقة الدفع بموجب عقود التأجير التشغيلية غإن الحد األدنى لإليجارات ال
 يلي: ماديسمبر هي ك 31

 
  2018  2019  

    
 واحدةخالل سنة  171  182
 كن ليست أكثر من خمس سنواتبعد سنة واحدة ول 97  145

    
327  268  

 
 
 كفاية رأس المال . 17

صائص مخاطر إلقتصادية وخا ات في الظروفوعمل تعديالت على ضوء التغير مالها رأسموعة بإدارة هيكل تقوم المج
هم المدفوعة يل مبالو أرباح األسللمجموعة تعدأس المال، يمكن هيكل ريل دلى أو تعل المحافظة عأجنشطتها. من أ

. لم يتم عمل تغييرات في األهداف والسياسات ل إلى المساهمين أو إصدار صكوك وغيرهاالماللمساهمين أو إعادة رأس 
 قة.  ابالسنوات الس والعمليات عن

 

سهم وإحتياطيات. الوة إصدار أت، بما في ذلك عالمدفو هالما رأسن ورة رئيسية مبصالمجموعة  لما رأسهيكل  يتكون
لرأس المال كما تم تحديده من قبل  1المجموعة هو على من الفئة  مال رأس  منالناحية التنظيمية، فإن قسماً جوهرياً من 

 . طبيعة دائمة المال هو ذو أسأي إن معظم رمصرف البحرين المركزي، 
 

ها. يتم تحديد متطلبات ونمو أعمال عم تطويرقوية لد مال رأستفاظ بقاعدة ي اإلحة هعالمجمو لما رأسكفاية ة إن سياس
ت سهيالت التمويلية لكل وحدة عمل، توقعات النمو في التسهيالوالمستقبلية على أساس توقعات نمو الت اليةرأس المال الح

 بلية.ناديق المستقلصإستخدامات اة والمصادر وفي الميزاني جةغير المدر
 

              اء صبح ساري المفعول ابتداوالذي  3بازل نهائية لتفعيل إطار التعليمات اللبحرين المركزي مصرف ادر صأ
ن اسهم أ ز اإلطار علىس المال التنظيمي بصورة جوهرية. يركأيراجع تعريف ر 3ازل . إطار ب2015يناير  1من 

 ى من معدل رأس المالة الحد األدنل، عن طريق إضافس المالرأ 1الفئة  المهيمن على صردية هي العنالملكية العاحقوق 
تفاظ مصدات لرأس المال. لغرض تتطلب من المؤسسات المالية االح 3ازل ار ب. كما أن أحكام إط1العادي من الفئة 

فوق ي تتمبالو الما في ذلك الب )الخصومات( ت التنظيميةفإن التعديال ،1دي من الفئة احتساب معدل رأس المال العا
رائب المؤجلة من الض الية، وحقوق خدمة الرهونات، وموجوداترية في المؤسسات المالجوه ثماراتاالستمالي حدود إج

ها نتهاء من طرحالراحل، ليتم اعلى مدى م 1تم طرحها من معدل رأس المال العادي من الفئة الفروقات المؤقتة، سي
 جديدة.      المال التنظيمية ال متطلبات رأس بنك يكفي للوفاءمال الأس رالحالي ل. الوضع 2019ر يناي 1حلول بالكامل ب
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                                                              سالمي ش.م.ب                         اإل بنك البحرين
 

   الموحدةنات المالية ات حول البيااحإيض
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  بريسمد  31 في  نة المنتهيةلسل
 
 

 )يتبع( كفاية رأس المال  .17
 

 المجموعة وفقاً للمتطلبات التنظيمية: مال رأسصنيف فيما يلي ت
 

2018   2019  

    
    
    

 ةالتنظيميديالت ى قبل التعلاألو ديةالعا الملكية قحقو فئة 118.874  112.919
 يةالتنظيم التعديالت: يطرح -  -

 ةالتنظيمي التعديالت بعداألولى  لعاديةا يةالملك حقوق فئة 118.874  112.919

    
 المال لرأس الثانية الفئةتعديالت  8.294  12.559

    
 التنظيمي الالم رأس ماليإج 127.168  125.478

 
 

 القياس الموحد طريقةالمجموعة  رين المركزي، اعتمدتف البحات مصروفقا لمتطلب مالها رأسمة ئلبات ماللتقييم متط
تطلبات رأس إن مطر التشغيلية وطريقة القياس الموحد لمخاطر السوق. تمان، وطريقة المؤشرات األساسية للمخااالئلمخاطر 

 :اطر هي كالتاليال لهذه المخالم
 

  2018  2019  

 الموزونة: المخاطر تعرض   
 خاطر االئتمانالموزونة لم وجوداتممجموت ال 741.068  618.293
 جودات الموزونة لمخاطر السوق المومجموت  1.263  11.891
 ة مجموت الموجودات الموزونة للمخاطر التشغيلي 114.095  103.812

    
 خاطرالموزونة للمت مي للموجوداالمجموع التنظي 856.426  733.996

    
 فقط( %30الستثمار )احتياطي مخاطر ا -  353
 فقط( %30دلة )المعا تياطياح 374  374

    
 ة المعدلمجموع  تعرض المخاطر الموزون 856.052  733.269

    
 نسبة كفاية رأس المال 14.86%   17.11%
 1ئة رأس المال للف معدل كفاية 13.89%   15.40%

    

 نـى المطلوبدالحد األ 12.5%   12.5%
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                                                                               سالمي ش.م.ب        البحرين اإل بنك
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 حرينيةبآالف الدنانير الب                                                     2019  ديسمبر  31 في  لمنتهيةللسنة ا

 

 
  لالتموي دخل  .18

 
  2018  2019  

    
 تمويليةرابحات م ادإير 27.135  25.755
   إجارة منتهية بالتمليكإيراد  10.770  9.529
 مشاركات  إيراد تمويالت 5.312  5.923
 مؤسسات مالية اد إيداعات لدىإير 2.247  1.903

    

43.110  45.464  

 
 
 يةفي أوراق مال استثمارات دخل.  19

 
  2018  2019  

    
 إيراد أرباح األسهم 613  216

    
216  613  

 
 
 لعقاراتفي ا ماراتاستث لدخ.  20

 
  2018  2019  

    
   استثماراتبيع  (خسارة)ربح /  63  (531)

 اإليجار إيرادات 147  179
  مةنخفاض القيا صصمخ (484)  (204)

    
(556)  (274)  

 
 
 أخر دخل . 21
  

  2018  2019  

    
 بقاً ة سااستردادات من تمويالت مشطوب 651  4.491

 جنبيةالت األالعم تحويل ربح / )خسارة( 138  (123)
 أخرى 702  4

    
4.372  1.491  
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                                                                                     اإلسالمي ش.م.ب  رين بنك البح
 

   احات حول البيانات المالية الموحدةإيض
 ةالبحرينيبآالف الدنانير                                                      2019  ديسمبر  31 في  نتهيةالم للسنة

 

 
 أخرىلية تشغيمصروفات . 22

 
  2018  2019  

    
 عالن واإل مصروفات التسويق 2.374  2.224
 مهنيةخدمات  2.175  1.442
 علوماتالم مصروفات متعلقة بتقنية 1.138  1.032
 لكات ومعداتمصروفات الممت 857  918
 التاالتصامصروفات  573  662
 رةاإلدالس مكافآت أعضاء مج 79  266
 لسات مجلس اإلدارةأتعاب ج 221  153
 اللجنة الشرعية مصروفاتو أتعاب 66  65

 أخرى  2.127  2.279

    
9.041  9.610  

 
 

 

 ، صافي قيمةال. مخصص انخفاض 23
 

  2018  2019  

    
 (5.3)إيضاح  موجودات التمويل 7.415  5.747

 (8إيضاح ) مستحقة القبض يجاراتإ 1.248  (774)
 (6)إيضاح في صكوك  تاستثمارا (32)  663

 (6ق الملكية )إيضاح من خالل حقو بالقيمة العادلة استثمارات 419  1.147
 (7ح إيضازميلة ) اتفي شرك استثمارات 1.877  1.776

 ت مالية إيداعات لدى مؤسسا (2)  3
 موجودات أخرى  202  758

 إلتزامات  (129)  (425)

    
8.895  10.998  

 

 الزكاة. 24

(، دينار بحريني ألف 1.961: 2018) 2019ديسمبر  31بحريني كما في  دينار ألف 2.207ستحقة لمبلو إجمالي الزكاة ا
( بناء على االحتياطي ألف دينار بحريني 179: 2018البنك مبالو زكاة مستحقة ) على ألف دينار بحريني 328منها 
أو  يف دينار بحرينأل 1.878 لو باالزكاة الو مبل .2020يناير  1في ح المستبقاة كما رباألعام والني واالحتياطي االقانو
 ن.( مستحق الدفع من قبل المساهميمللسهفلس  1.7ف دينار بحريني أو بواقع أل 1.782 :2018) فلس للسهم 1.8بواقع 
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                                                                                 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب      
 

   موحدةت المالية الحات حول البياناإيضا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  هيةللسنة المنت

 
 

  . العائد على السهم25

األسهم  وسط المرجح لعددة على المتسنلخسارة للا بقسمة صافي الربح أو المخفض على السهمسي واألسا ئديتم حساب العا
 النحو التالي:ئمة خالل السنة على القا
 

  2018  2019  

    
 نانير البحرينيةصافي الربح للسنة بآالف الد 6.214  11.381

    
 ألسهمط المرجح لعدد االمتوس 1.052.254  1.051.093

    
 (لسالسهم )ف لىئد األساسي والمخفض ععاال 5.91  10.83

 

 عنها ينتج ت قدلقيمة حيث لم تقم المجموعة بإصدار أية أدواهم الواحد هو بنفس امخفض على السائد األساسي والإن الع
 .السهم ىعل العائد في انخفاض

 
 

 معامالت مع أطراف ذوي عالقة .26

قربين الم عائالتهماد لعليا وأفرا واإلدارة نكأعضاء مجلس إدارة البو ئيسيينهمين الرلمساقة من األطراف ذوي العالتتكون ا
دارة مع مساهمة مشتركة و أعضاء مجلس اإلفضل المسيطر عليها من قبلهم والشركات الحليفة بات المملوكة لهم أو والشرك

 جارية.ت أسستكون على  األطراف ذوي عالقةمع تلك للبنك. المعامالت 
 
 ديسمبر: 31في  كمالعالقة ا ويذطراف األلجوهرية مع امعامالت الرصدة ويلي األ فيما
 

2019  
   ةشركات زميل ضاء مجلسأع  
   ومشاريع اإلدارة  
  مساهمين ركةمشت والمؤسسات  

    المتعلقة بهم يااإلدارة العل المجموع
      
 الموجودات      

 لتمويالجودات مو - - 1.261 - 1.261
 زميلةكات شرفي  استثمارات - 18.750 - - 18.750

 ى موجودات أخر - - - 266 266
      
 حسابات أصحاب المطلوبات وحقوق     
 ستثمار الا     

 حسابات جارية للعمالء - 1.857 390 109 2.356
 ات أخرىمطلوب - - 297 - 297

  ثمارستسابات االح أصحابحقوق  - - 959 1.159 2.118
 فرادات غير مالية وأإيداعات من مؤسس 44.930 - 50 - 44.980

 
 
 
 
 
 



50 

 

                                                                        ب               إلسالمي ش.م.بنك البحرين ا
 

   ات حول البيانات المالية الموحدةإيضاح
 ر البحرينيةف الدنانيآالب                                                     2019  برديسم  31 في  تهيةللسنة المن

 

 
 ع(يتب) ةع أطراف ذوي عالق. معامالت م26

 

2019  
   شركات زميلة أعضاء مجلس  
   ومشاريع إلدارةا  
  مساهمين مشتركة والمؤسسات  

    علقة بهمالمت اإلدارة العليا المجموع
      
 خلدال     

 التمويل   لدخ - - 103 - 103
 االستثمارات في عقاراتدخل  - - - (72) (72)
 تاركمن نتائج الشوعة المجمة حص     
 ، صافيالزميلة - (133) - - (133)
      
      
 ستثمارحسابات اال ابصحأوق عائد حق (1.113) - (1) (51) (1.166)
 ؤسسات تمويالت من م وفاتمصر     
 دارغير مالية وأف (470) - - - (470)
      
  المصروفات     
 مصروفات أخرى - - (366) - (366)
 موظفينال تكاليف - - - (1.552) (1.552)

 
 

2018  
   شركات زميلة أعضاء مجلس  
   ومشاريع اإلدارة  
  همينمسا مشتركة اتوالمؤسس  

    بهمة المتعلق رة العليااإلدا المجموت
      
 الموجودات      

 يلتموالموجودات  - - 1.615 - 1.615
 ةزميل اتفي شرك استثمارات - 21.643 - - 21.643

 جودات أخرى مو - - - 285 285
      
 حساباتأصحاب المطلوبات وحقوق      
 ر ستثماالا     
 من مؤسسات مالية تمويالت - - - - -

 ة للعمالءابات جاريسح - 177 425 77 679
 مطلوبات أخرى - - 500 - 500

 ارحسابات االستثم أصحابحقوق  48.972 - 695 980 50.647
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                                                                                      سالمي ش.م.ب اإلبنك البحرين 
 

   دةحالمو انات الماليةإيضاحات حول البي
 البحرينيةنير الدناف بآال                                                     2019  ديسمبر  31 في  ة المنتهيةللسن
 

 
 )يتبع( أطراف ذوي عالقةمعامالت مع  .26

 

2018  
   شركات زميلة أعضاء مجلس  
   اريعومش دارةاإل  
  مينمساه مشتركة والمؤسسات  
    المتعلقة بهم اارة العليداإل تالمجمو

      
 دخلال     

 تمويل  ال دخل - - 105 - 105
 تالشركائج انتحصة المجموعة من      
 في، صاالزميلة - 86 - - 86
      
      
 ارستثمسابات االح أصحابعائد حقوق  (1.512) - (33) (35) (1.580)
 سات ماليةسمن مؤتمويالت  فاتمصرو (532) - -  - (532)
      
      
 روفات المص     
 أخرى مصروفات - - (484) - (484)
 فينلموظليف اكات - - - (1.405) (1.405)

 
 

 ي اإلدارة الرئيسيين:مكافآت موظف يليفيما 
 

  2018  2019  

    
 األجليرة موظفين قصمنافع ال 1.244  1.143
 طويلة األجل مكافآت أخرى 308  262

    
1.405  1.552  

 

 .ة من اللجنة اإلداريوالذين يشكلون جزءاً  اعد مدير عام وأعلىفي رتبة مسرة الرئيسيين من موظفين يتكون موظفي اإلدا
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                                                     ش.م.ب                                  ين اإلسالمي بنك البحر
 

   لبيانات المالية الموحدةاحات حول اإيض
 البحرينيةر يبآالف الدنان                                                     2019  ديسمبر  31 يف  هيةللسنة المنت

 
 
 المخاطر . إدارة27

 
 المقدمة

ع ياس والمراقبة المستمرة، متحديد والقية العمل من خالل زمة ألنشطة المجموعة، إال أن) يتم إدارتهاإن المخاطر كامنة ومال
ة وكل وعمر ربحية المجأهمية كبيرة الستمراهذه ذات خرى. إن عملية إدارة المخاطر اطر والضوابط األد المخمراعاة حدو

فيف يات التخلم تتغير هذه المخاطر وعملقة بمسئوليات). عة يعتبر مسؤول عن تعرضات المخاطر المتعلداخل المجمو فرد
 عن السنة السابقة. بشكل جوهريمنها 
 
مخاطر لربح، ي يشمل مخاطر معدل ا)والذ وقمان ومخاطر السيولة ومخاطر السئتسي لمخاطر االكل رئيبش بنكال تعرضي
 . مخاطر السمعة ومخاطر االلتزام بأحكام الشريعةو والمخاطر التشغيلية العمالت األجنبية( ، ومخاطر صرفار االسهمسعأ
 
 ة المخاطرإدار هدافأ

الموجودات  ماية قيمالمتعددة للمخاطر، وذلك بهدف حوإدارة األوج)  مراقبةة هي تحديد وفة إدارة مخاطر المجموعفلس
في نفس الوقت زيادة و أي طرف تدين ل) المجموعة بالتزامات(، والمجموعة )أ لح مساهميصاملدخل لحماية ومصادر ا

 لمفروضة ذاتياً.حدود امخاطر ضمن الع المحافظة على تعرضات ي المجموعة، ممساهمائد دة عوالحد األقصى للعوائد لزيا

للمخاطر وفقاً لخطة تطور  ول)قبعة وتعديل بمراج بنكقوم الياطر. يير إستراتيجية المخضمن معا للمخاطر قبول)بنك ال حدد
سبة بتقييم ن بنكقوم الي. كما المتطلبات التنظيمية يت فاطورتالو مع تغيرات الفرضيات اإلقتصادية والسوقية بنكالأعمال 

ه المتصلة بهذ التعرضات عن رفع التقاريرلمراقبة و المخاطر. دارة هذهإل ستراتيجيت)اوة من المخاطر لفئات محدد مل)تح
طروالمراقبة المخا حدود يشمل شامالً إلدارة المخاطر على مستوى المؤسسة والذي إطاراً  بنكالعتمد يالمخاطر المحددة، 
   ير.  اروهيكل لرفع التق

 
 

 إدارة المخاطرلتنظيمي لعملية هيكل اال

واألنظمة الالزمة لحسن سير  ،دواألفرا ،يمييكل التنظلهاو ،الصالحياتر على جميع مستويات ة المخاطيشتمل هيكل إدار
على  ملدارة المخاطر والصالحيات تشتهيكل إى في مستوليات المرتبطة بكل ئورة المخاطر في المجموعة. المسعمليات إدا

 اآلتي:
 

 ى:متضمنة علالوة بالمخاطر، جميع األمور المتعلقئية على المسئولية والصالحية بصورة نهامجلس اإلدارة ب يحتفظ
 

 اسات واإلجراءات ككل؛ ووضع السي (أ

، ولجنة  س اإلدارة،، ولجنة االئتمان على مستوى مجلمجلس اإلدارة مخاطر على مستوىنة الالسلطة للجتفويض  (ب
 تصديق.وكذلك التفويض لإلدارة للمراجعة وال نفيذيالت واالستثمار، والرئيس االئتمان

 
ارة. أعضاء اللجنة مجلس اإلدأعضاء من مستقلين ثة أعضاء ى مجلس اإلدارة من ثالتتكون لجنة المخاطر على مستو

ن المخاطر ع تقارير ععلق برصد، قياس، مراقبة، ورف، خاصة فيما يتاطرالمخشراف على حوكمة إدارة مسؤولون عن اإل
  تعلقة بعمليات البنك.الحرجة الم

 
ه اللجنة مفوضة ذهإن . معينين ارةمجلس اإلدأعضاء ثة أعضاء من ى مجلس اإلدارة من ثالعلى مستو مانئتتتكون لجنة اال

إذا  ها الدورية، أوإما في إجتماعاتتخاذ القرارات إب تقوم اللجنة. االئتمانية مجموعةمن قبل مجلس اإلدارة إلدارة أنشطة ال
  .ة من خالل التمريرجدعت الحا
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                                                                                     سالمي ش.م.ب بنك البحرين اإل
 

   ة الموحدةيانات الماليت حول البحااإيض
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  برديسم  31 في  للسنة المنتهية

 
 ()يتبع دارة المخاطر. إ27

 
 ع()يتب يمي لعملية إدارة المخاطرالهيكل التنظ

 
المحتملة  لمجموعةاطر االستثمار وترصد مخا وأئتمان باالقة المتعل جموعةالمسياسة ة نتحدد اللجر: ستثمااالئتمان واال لجنة

ة معامالت المطروحرفض الو أفي قبول  تخاذ القرارات النهائيةباة الصالحية ناللجلدى الناتجة من المعامالت المختلفة. 
ارية. الهدف من ستثمنية واالاالئتما ةوعمالمجة محفظة ( ومراقبة أداء وجودالمفوضة )الداخلة ضمن صالحيات اللجنة

الضوابط واالستثمارية والسياسات و انيةئتمفي مايخص االهداف االليتها الرقابية ئوفي تحقيق مس دارةاللجنة هو مساعدة اإل
 واالستثمار، ، عمليات االئتمانةالمجموع استثماراتيشمل مراجعة تعرضات ولمتعلقة، والذي نشطة اجراءات واألواال
 الخرى، وحدود المجموعة. كز لالطراف ااطر التمرمخ
 

ستوى يومية إلدارة المخاطر على مال ئولياتوالمسطر، المخا إدارة رئيسالمخاطر واالئتمان، والذي يترأس) رة قسم إدالدى 
بتلك  يةنالمعالوحدات سيق مع نلمخاطر، والتبط تلك احيادي، برصد وقياس ومراقية وض وم اإلدارة بشكل.  تقةمجموعال
 دارةفيهم إدارة المخاطر، مراجعة االئتمان والتحليل، وإبما قسم إدارة المخاطر من وحداة متخصصة، ون كخاطر. يتالم
   تمان.ئاال
 

 ير قياس المخاطر وأنظمة التقار

يتم رفع . ةمجلس اإلدار د هذه الحدود من قبلتم إعتماللمخاطر.  قبولها ة بناءاً علىبوضع حدود مختلفجموعة قامت الم
 مجلساللجان االدارية المعنية واللجان المفوضة من إلى  خاطرخروقات للحدود من قبل قسم إدارة الم قرير بشأن أيت
لبات لمتطوا ذات الصلةمن السياسات  كما هو مطلوب، يحو دورعلى ن الحدود. يتم مراجعة وتعديل هذه ارة المعنيةداال
 .نظيميةالت
  
 ئتماناالمخاطر  أ(

لمخاطر االئتمان، وهي  مجموعةالتتعرض . ةجموعلدى الم امتعارف عليهالألكثر جوهرية هي المخاطر ااالئتمان  رطمخا
لخسارة مالية. تنشأ مخاطر  عةالمجموإلى تكبد  ا يؤديلتزامات) ممأطراف المعامالت المالية بالوفاء با دة أحقدر مخاطر عدم

الودائع قد وومن النفي صكوك  االستثماراتوعمالء( ة المقدمة للاالئتماني تويل )التسهيالبشكل  أساسي من التمالئتمان ا
العمومية، زانية المية خارج اطر ائتمانية على بعض األدوات الماليخجد م، توالمحتفظ بها لدى بنوك أخرى. باإلضافة لذلك

تمديد االئتمان. االلتزامات بوالقبول، و ،بات االئتمانمالت األجنبية، وخطاوبيع العذلك الضمانات المتعلقة بشراء  بما في
 المجموعةوحدود ألنشطة  اييرع معوالمخاطر بمراقبة وضبط مخاطر االئتمان، ويقوم بوض تمانيقوم قسم إدارة االئ

 التمويلية.
 
 ة جوهرية في مخاطر االئتمانزياد –المتوقعة  تمانيةلخسائر االئا (1
م، مكع تقيكيبمقارنكة مخكاطر التخلكف بتكاريخ ال موعكةالمجقكوم تة، صورة جوهريب زادتتمان قد إذا كانت مخاطر االئحديد ما لت

   التقييم بتاريخ كل تقييم. بهذايام مخاطر التخلف عند االحتساب المبدئي. يجب الق
  
مكن  اف المقابلكة،مكان علكى مسكتوى األطكرطر االئتتقييم الزيادة الجوهرية في مخاب المجموعةقوم ت شركات،ة لمحفظة البالنسب

 . خالل نعيين ومراجعة التحركات في التصنيف الداخلي
 
بنكاءأ علكى أيكام لتسكهيالت ا على مسكتوىمان مخاطر االئتبتقييم الزيادة الجوهرية في  وعةمجالمقوم تاد، بة لمحفظة األفرالنسب

  .اد كالمعيار األساسيتخلف السد
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                                                            إلسالمي ش.م.ب                          نك البحرين اب
 

   موحدةإيضاحات حول البيانات المالية ال
 بحرينيةلدنانير الا بآالف                                                     2019  سمبردي  31 في  نتهيةنة المللس

 
 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .27

 
 )يتبع( ئتمانر االمخاط (أ
 
 اددي السثر فأطر هيكلة احتمالية التعتحديد  (2

علومكات بجمكع م ةالمجموعكقكوم ت. لتعثكر فكي السكدادماليكة اهيكلكة احتأطكر د أولية لتحديدرجات مخاطر االئتمان هي مدخالت 
 اطر االئتمان. مخ درجة وكذلكحسب نوت المنتج والمقترض،  تمان المحللةمخاطر االئ تلف حول تعرضااألداء والتخ

 
ليكة الحتما التعرضكات قيكة مكنللمكدد المتب تقديرات تكويننات التي يتم جمعها، والبياليل نماذج إحصائية لتح مجموعةالستخدم ت

 رور الوقت. منتيجة  هاتتغيرتوقع  ية، وكيفتعثر السداد
 
االقتصكاد الكلكي الرئيسكية، باإلضكافة  ات بكين معكدالت التخلكف والتغيكرات فكي عوامكلعايرة العالقل تحديد وميلشمل هذا التحي

القتصكادية الكليكة عوامكل االكدفع. اللكف عكن مخكاطر التخ لعوامكل األخكرى )مثكل خبكرة التحمكل( علكىا بعضمق لكللتحليل المتع
 دناه:أ ئمة المذكورةحليل مختصرة من القاهذا الت المستخدمة في

 المستقرةجمالي، واألسعار تج المحلي اإلالنا .1

 اراتاالستثممجموت  .2

 إجمالي المدخرات الوطنية  .3

 لكتهلمسار االتضخم، ومتوسط أسع .4

 حجم الواردات من السلع والخدمات .5

 ا في ذلك النفط(مات )بمسلع والخدمن ال جم الصادراتح .6

 السكانعدد  .7

 ة العامةيالحكوميرادات اإل .8

 محكومي العالاالي االنفاق إجم .9

 اض / االقتراض الحكومي العامصافي اإلقر .10

 الحكومي العام صافي الدين  .11
 

الة ظر بالحغة وجهة نبصيا ةمجموعقوم التمات التقديرية والفعلية الخارجية،  لولمعمن ابناء على النظر في مجموعة مختلفة 
ت تنبكؤ محتملكة أخكرى ) أي عكة سكيناريوهاضكافة لمجموإلالعالقكة، با يرات االقتصادية ذاتلي للمتغاألساسيةب لالتجاه المستقب

  . ثر السدادباحتماالت تععديل تقديرات) الخاصة لتقعات التوهذه باستخدام  المجموعةقوم ت(. ثم مستقبليةات معلوم إدراجعند 
 
احتمكاالت ب نوي الحتسكاسكلاألداء ا وعةمجمالراقب تلمحفظة، ة لهذه اكات، ومن خالل المراجعة السنويلشرنسبة لمحفظة ابال
ذه وفقكاً هك لسكدادثكر امجموعكات احتمكاالت تعخمكس سكنوات الماضكية. يكتم تجميكع لفترة الوعلى مدى سنة واحدة،  عثر السدادت

رة عكن تعطكي صكو السكداد للسكنوات الخمكس المرصكودةثكر تعمتوسكط معكدل (. 7ى إلك 1أي من  لتصنيف المخاطر الداخلي )
  .داد المحتملةدورة تعثر الس

 
 
 
 
 
 
 



55 

 

                                                                            بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب          
 

   الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
 ف الدنانير البحرينيةبآال                                                     2019  ديسمبر  31 يف  للسنة المنتهية

 
 ع( )يتب. إدارة المخاطر المالية 27

 
 )يتبع( ئتمانمخاطر اال (أ
 
 اد )يتبع(دة التعثر في السحتماليأطر هيكلة اتحديد ( 2
 

 أدناه:  بينوت المنتج، كما هو مئة حسب نمجز  محفظة التجزئة

 اتويل السيارمت (1

 هونتمويل الر (2

 منتج بتسهيلب للتمويل الشخصي وأخرى (3

 طاقات االئتمان.ب (4
 

تعثكر للكديون المحتملكة احتسكب وبالتكالي ت خدام تقدير التخلكف عكن الكدفع المرصكود،باست فئة لكل احتمال تعثر السداديتم قياس 
حليل، يتم تتبع حالة التكأخير موجب هذا التعلى حدة. ب ةعة لكل فئجموعلى مستوى الم لسدادتخلف ام على عدد أيا بناءً  السداد

نوات كحكد سك 5لمكدة  تعثكر السكدادر لبيانكات أيكام عتبكاباال ى فترة سنة واحدة مع دورة شهرية متحركة. يتم االخذللحسابات عل
 نى.أد

 
 جوهرية مخاطر االئتمان قد زادت بصورة تحديد ما إذا كانت (3

لنظكام الكداخلي ا مجموعكةالسكتخدم تمنكذ االحتسكاب المبكدئي، صكورة جوهريكة قكد زادت ب ناطر االئتمكمخكالتحديد ما إذا كانت 
خبيكر لالئتمكان، تقيكيم الهيكلكة، و ارجيكة، وحالكة تكأخير الحسكابات، وإعكادةر الخمخكاطلتصنيف مخاطر االئتمان، وتصنيفات ال

 ت العالقة. ريخية ذاكلما كان ممكناً، الخبرات التاو

أن  مجموعككةالحكدد ت قككد كلمكا كككان ممكنكاً، تاريخيكة ذات العالقككةالخبكرات الو، خبرتهكا فككي تقيكيم االئتمككانخدام سككتا ومكن خكالل
مؤشكراً  عكةمجموالرهكا عتبتة خاصكة بصورة جوهرية، بنكاء علكى مؤشكرات نوعيك د زادات قالمخاطر االئتمانية ألحد التعرض

 . قت المناسبوللكمي ، وفي التحليل االكامل في اآثارها بى ذلك، وليس باإلمكان أن تعكس عل
 

ً يو 30من  ة في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال يتجاوز ألكثرأن الزيادة الجوهري مجموعةالعتبر تساند، وكعامل م مكن  ما
الم لكم يكتم اسكت ق، والكذياأليكام منكذ أقكدم تكاريخ اسكتحقا خكالل جمكع عكددمن  السدادتخلف أيام  يتم تحديدتاريخ تخلف السداد. 

 تكن متاحة للمقترض.       ق دون األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد ريخ االستحقاتحديد توا مت) بالكامل. يدفعت
 
المراجعككة خككالل عمليككة  ن مككنالئتمككافككي مخككاطر ا المسككتخدمة لتحديككد الزيككادات الجوهريككة عككاييرالم فعاليككة المجموعككةراقككب ت

 والتحقق المنتظمة.  
 
اء علككى رحلككة الثانيككة، والمرحلككة الثالثككة، وذلككك بنككاألولككى، والم، المرحلككة لحككمرا 3يككة علككى تكك) المالأدوا مجموعككةالصككنف ت

  :دناهأالموضحة  المنهجية المطبقة النخفاض القيمة
 
ي ال التك تمكانلمخكاطر االئ الخاضكعة للتعرضكات بالنسكبة :(ا  شةهر نةي عشةرلمتوقعةة الثالخسائر االئتمانيةة ا)لمرحلة األولى ا

ً لمبككدئي، وغيككر منخفضككة ذ االحتسككاب االئتمككان منككا ريككة فككي مخككاطريككادة جوهتملككك ز  مجموعككةال تقككوما، منككذ نشككوئه اتئمانيككا
عنكد نشكوئها بات الحسكا تصكنيف جميكع المتوقعة لفتكرة إثنكي عشكر شكهراً. يكتم مانيةالئتباحتساب مخصص بناء على الخسائر ا

ً ائنخفضة مرحلة أولى، باستثناء األصول مك  أو نشوئها.شرائها  عند تمانيا
 

 الخاضككعة للتعرضككاتبالنسككبة  :(ائتمانيةةا  منخفضةةة  ليسةةت –االئتمانيةةة المتوقعةةة لمةةدى الحيةةاة  نيةةة )الخسةةائرمرحلةةة الثالا
 لكن ال يوجد أي دليل موضوعي ي،حتساب المبدئاال ان منذخاطر االئتمالتي يوجد لها ارتفات جوهري في م ماناالئتاطر لمخ

من هذه ض ةية مدى الحياة لجميع التمويالت المصنفائر االئتمانمخصص للخس باباحتس مجموعةالقوم ت فاض قيمتها،على انخ
 ت.لة التسهيالبما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدووقع، المتالمرحلة بناء على بيان االستحقاق الفعلي / 
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                                                                 مي ش.م.ب                     بحرين اإلسالك البن 
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يةحرينير البآالف الدنانب                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 ة المخاطر المالية )يتبع( . إدار27

 
 بع()يت ئتمانالمخاطر ا (أ

 
 )يتبع( ت بصورة جوهريةئتمان قد زادمخاطر اال تنيد ما إذا كاتحد (3
 
طر لمخككا الخاضككعة للتعرضككاتبالنسككبة  (:يةا  ئتماناضةةة منخف –الخسةةائر االئتمانيةةة المتوقعةة لمةةدى الحيةةاة ) المرحلةة الثالثةةة 

ً ائة منخفض االئتمان ، أي ادلسكدلكف عكن اختليكة تحديكد العم .يكاةعة لمدى الحة المتوقالخسائر االئتماني مجموعةالسب حتت ،تمانيا
    م للمرحلة الثالثة.تستخد ،يومأً أو أكثر 90  لفترة عن السدادتخلف 

 
 السداد تعريف التخلف عن (4

رج يكة إلدارة مخكاطر االئتمكان. تنكدارسات الداخلالمميمية وشادات التنظللتخلف عن السداد يتماشى مع اإلر وعةالمجمريف تع
ذات  لتعرضاتا تعتبر، الطرف المقابل متخلف عن السداد عند اعتبار، . بشكل عامةثلمرحلة الثالرة ضمن االمتعث وداتالموج

د ر بعككأو أكثككد حككدث واحككد موضككوعي علككى انخفككاض القيمككة نتيجككة لوجككودليككل  نككاكه العالقككة منخفضككة القيمككة، فقككط إذا كككان
المتوقعكة  ة المسكتقبليةقات النقديكفدسكلبي علكى التكتكأثير  الهكالخسارة  )أحداث( لمبدئي )حدث خسارة(، وكان لحدثاالحتساب ا

ل تسكبب فكي انخفكاض ومنفصكفكرد بصورة موثوقة. قد ال يكون من الممكن تحديد حدث من ، ويمكن قياسهاالتعرضات تلكمن 
نخفكاض خسكائر ا قكد تسكببت فكيفة التي األثر المشترك لعدة أحداث مختليتم احتساب  ) لممكن انذلك، من المالقيمة، وبدالَ من 

 التعرضككاتها. األدلككة الموضككوعية علككى سككتقبلية، بغككض النظككر عككن مككدى احتمككاالت حككدوثيجككة ألحككداث ملمتوقعككة نتا القيمككة
 .دالموجوحامل انات قابلة للرصد والتي تلفت انتباه مل بية تشقيمالمنخفضة ال

 
لفكين عكن عتبكرون متخي يومكا 90عكن ا لكف سكدادهتخزيكد فتكرة سكهيالت تطراف المقابلة الذين يملكون تعامة، فإن األورة بص
 اد. السد

 
 إدراج معلومات النظرة المستقبلية (5

شكككل ب تعككرضيككة لللتحديككد مككا إذا زادت المخككاطر االئتمانماتكك) تقييمعلومككات النظككرة المسككتقبلية فككي كككل مككن  مجموعككةالدرج تكك
 عكات االقتصكادبيانكات توق رسكنوياً بإصكدا لمجموعكةا قكومت قعكة.ان المتوالمبدئي وقياس) لمخكاطر االئتمك عند احستابهاهري جو

 صندوق النقد الدولي للبحرين.  الكلي ألحد عشر متغيراً من قاعدة بيانات
 

م يكتم اسكتخدام الماضكية، ولك لخمكسنوات اللسك السكداد كلي ألي عالقة مع احتماليكة التخلكف عكناد القتصتم فحص متغيرات اال
 قييم متغيرات االقتصاد الكلي. عند ت عتباردارة في االإلأخذ قرارات اها. يتم تفسير حركت لتي يمكنسوى المتغيرات ا

 
 سائر االئتمانية المتوقعة  قياس الخ (6

النقديكة المتوقعكة، ار للتكدفقات عتبكخكذ باالحدة، مكع االية المتوقعة على مستوى كل أداة على  ئتماناال الخسائر مجموعةالقيس ت
افظ التكي ال يوجكد لهكا معلومكات علكى بالنسكبة للمحكدل الخصكم. عكماالئتمكان، و مكل تحويكل، ومعالسكداداخلكف عكن واحتمال الت
 على أساس جماعي. توقعةالم بتقدير الخسائر االئتمانية المجموعة قومتاألدوات، مستوى 

 
 ة هي بنية المتغيرات التالية:انية المتوقعئتمائر االلقياس الخس المدخالت الرئيسية

 السدادالتخلف عن  يةاحتمال .1

 الخسارة في حالة التعثر عن السداد .2

 عن السداد تخلففي حال ال تعرضال .3
 

خيكة األخكرى. ويكتم تعكديلها لكتعكس لتاريات امكل مكن النمكاذج اإلحصكائية المطكورة داخليكاً، والبيانكيتم عموماً اشتقاق هذه العوا
 ه.كما هو مشروح أعال قبليةالمست لوماتالمع
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                                                                                .ب      بنك البحرين اإلسالمي ش.م
 

   لبيانات المالية الموحدةإيضاحات حول ا
 نير البحرينيةبآالف الدنا                                                     2019  مبرديس  31 في  للسنة المنتهية

 
 لية )يتبع( اطر الما. إدارة المخ27

 
 تبع(ي) ئتمانطر االمخا (أ

 
 )يتبع(ئتمانية المتوقعة الخسائر اال قياس (6
 

اإلحصككائية، وتقككيم باسككتخدام أدوات صككنيف الت للشككركات تحتسككب بنككاء علككى نمككاذج السككدادت التخلككف عككن تقككديرات احتمككاال
اخليكاً د بيانكات مجمعكةتند علكى إلحصائية تسلنماذج اراف المقابلة والتعرضات. هذه اات المختلفة لألطة للفئالمصممصنيف الت
دي سكيؤ ف المقابلة أو التعرضات بين فئكات التصكنيف، فكإن هكذاعوامل كمية ونوعية. إذا انتقل أحد األطراون من كل من تتك
 عالقة.ذات ال سدادالغيير في تقدير احتمالية التخلف عن لت
 

 سكتوى القطكات،صكودة علكى مرملتخلكف الات اام تقكديرباسكتخد فكرادقطكات األات احتماليكة التخلكف عكن الكدفع ليتم قيكاس تقكدير
حدة. بموجب هذا  ت علىقطا لكلالسداد ن الدفع بناء على مستوى دليل التخلف عن وبالتالي سيتم احتساب احتمالية التخلف ع

 .ة متحركةفترة سنة واحدة، مع دورة شهري م تتبعها على مدىات سيتالحسابأخير التحليل، فإن حالة ت
 

سكتخدام تصكنيفات خارجيكة. ا للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان با، يتم تقييمهبين البنوك تن، واإليداعاوات الديمحفظة أد
و أي ، فيكت.، أنكد بكورزندرد اسكتاز، مكودي من وكاالت السداداحتماالت التخلف عن يرات تقد بالحصول على المجموعةقوم ت

 تصنيفات خارجية أخرى.
 

عوامكل  مجموعكةالقكدر تن السكداد.  وجكود تخلكف عك لة في حالكةمتالخسارة المححجم  يه الخسارة في حالة التعثر عن السداد
بب التخلكف المسكنماذج بات، مقابل األطراف المتعثرة. لمطالاد المسبب للخسارة بناء على المعدالت التاريخية الستردالتخلف ا

نات التكي داد أي ضكمارت، وتككاليف اسكالمقابكل وقطكات الطكرفمطالبكة، بكار هيككل، والضكمان، وأقدميكة السارة تأخذ باالعتللخ
 المالي.   الموجودبر جزءاً ال يتجزأ من تعت

        
خلكف التعكرض المت مجموعكةالتق شكتالة التخلف عن الكدفع. في ح توقعيمثل التعرض الم عن السداد تخلففي حال ال تعرضال

قككد، شككامالً بموجككب الع حوالحككالي المسككمللمبلككو  ات المحتملككةوالتغيككر ضككات الحاليككة لألطككراف المقابلككة،السككداد مككن التعر عككن
ليكة والضكمانات لتمويات امكالي هكو إجمكالي قيمتك) الدفتريكة. بالنسكبة لاللتزامك لموجكودإلطفاء. التعرض المتخلف عكن السكداد ا

ا مككن سكحبهتملكة التكي يلية المححوب، باإلضكافة للمبكالو المسكتقبيشكمل المبلكو المسكلسكداد لمتخلف عن افإن التعرض االمالية، 
 .  لمالحظات التاريخية والتطلعات المستقبليةر بناء على اوالتي تقد ،دبموجب العق

  
ليكة التخلكف احتما ر علكى تحديكدوبالتكالي تكؤثحاالت التخلف عكن الكدفع، ر في تفكيتحد فترة التعرض من الفترة التي يتم فيها ال

 لمتوقعة لمدى الحياة(.االئتمانية اع الخسائر م رحلة الثانيةابات المة )خاصة لحسالمتوقع دفع، وقياس الخسائر االئتمانيةعن ال
 

لتكي ا ر االئتمكانلمخاط الخاضعة للتعرضات شهراً  12 م الحد األقصى الحتمالية التخلف عن الدفع والبالغةمع مراعاة استخدا
خكاطر العتبكار لمابعة مكع االخكذ ة المتوقر االئتمانيس الخسائبقيا المجموعةقوم ترة جوهرية، ا االئتمانية بصومخاطرهلم تزد 
طر لمخكا لهكافكي ذلكك أي خيكارات التمديكد للمقتكرض( والتكي تتعكرض خالعن الدفع خالل فترة التعاقد القصكوى )بمكا التخلف 

قصكوى إلكى اقديكة الارة المخكاطر. تمتكد الفتكرة التعة أطكول ألغكراض إدار فتكرأخذ باالعتبكت المجموعة تاالئتمان، حتى لو كان
 الي.لسلفة، أو إنهاء التزام تمويلي أو ضمان مالبة بسداد افي) المط ةعوللمجمذي يحق تاريخ الال
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                                                                              بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب        
 

   ةة الموحدإيضاحات حول البيانات المالي
 الف الدنانير البحرينيةبآ                                                     2019  ربديسم  31 في  لمنتهيةللسنة ا
 
 تبع( ة )ي. إدارة المخاطر المالي27

 
 بع()يت ئتمانمخاطر اال (أ

 
 )يتبع(المتوقعة مانية خسائر االئتقياس ال (6

 
 عدلةالم تمانتعرضات الخاضعة لمخاطر االئال

روف السككوق، لعككدد مككن األسككباب، منهككا تغيككر ظكك ر االئتمككانلمخككاط لخاضككعةا للتعرضككات ةروط التعاقديككعككديل الشككيجككوز ت
ل شككروط د تعككديللعميككل. عنكك ي أو المحتمككلالتككدهور االئتمككاني الحككالصككلة بذات واالحتفككاظ بككالعمالء، وعوامككل أخككرى ليسككت 

 كانكت المخكاطريكد مكا إذا دحاألصل، فكإن تإلغاء احتساب  لىؤدي التعديل اوعندما الي، لمخاطر االئتمان الخاضعة التعرضات
 يعكس المقارنة بين:االئتمانية لألصل قد زادت بصورة جوهرية 

 الشروط المعدلة.ء على المالي بنا في تاريخ بيان المركزمدى الحياة كما قية للمتباحتماالت التعثر عن السداد ا -

شككروط التعاقديككة المبككدئي وال د االحتسككابنككعى المعلومككات ى الحيككاة بنككاء علككلمككدلمتبقيككة احتمككاالت التعثككر عككن السككداد ا -

 األصلية.

 ن بمصاعب مالية )يشكارمالء الذين يمروع العم انلمخاطر االئتم الخاضعة التعرضاتإعادة التفاوض حول تقوم المجموعة ب
لمكنح  ةاسكة  المجموعكالسكداد. بموجكب سيفكي التعثكر  دة فرص التحصيل والحد من مخكاطرب( لزياالتسامحح شطة منإليها ببأن

تخلكف رة للكبيك متخلفاً عن السداد حالياً، أو إذا كان هناك مخكاطر على أساس انتقائي إذا كان المدين التسامح، يتم منح محالتسا
األصكلية، يكة التعاقد د المعقولكة للكدفع بموجكب الشكروطد بكذل جميكع الجهكومدين قكل على أن الأو إذا كان هناك دلي عن السداد،
 معدلة.   ء بالشروط الن من الوفايدأن يتمكن المويتوقع 

 
ككل مكن وط القكرض. تخضكع يكر شكروتغيديد فترة االستحقاق، وتغيير توقيت دفعكات الفوائكد، تتضمن الشروط المعدلة عادة تم

 . التسامحمنح  لسياسةد والشركات األفرا تمويالت
 

حسككين قككدرة م التعككديل بتإذا قككا خلككفتلت احتمككاالت اتقككديراتعكككس  امح،لتسككمجموعككة لللتعرضككات المعدلككة ضككمن سياسككة ال
مكن هكذه  المشكابهة. كجكزء تسكامحت الاألرباح المستحقة وخبرة المجموعكة السكابقة فكي عمليكاتجميع المبالو و  على المجموعة

ار المؤشكرات وتأخكذ فكي االعتبك دلكةديكة المعفي السداد مقابكل الشكروط التعاقيم أداء المقترض ة بتقيقوم المجموعاالجراءات، ت
 ختلفة.سلوكية الملا
 

ى أن علكالً دلكي سكامحرية في مخاطر االئتمان، وقد يمثكل توقكع التمؤشراً نوعياً على الزيادة الجوه سامحالتيعد ، بصورة عامة
شكهراً(  12لوقكت )ادفع جيد بثبات، على فترة مكن  ظهار وإثبات سلوكإلى إ حتاج العميلائتمانياً / متعثر. ي منخفضلتعرض ا

دوث التعثكر فكي السكداد بحيكث إذا انخفضكت احتماليكة حك ياً / متعثراً، أوائتمان منخفضار التعرض بتالتوقف عن اعقبل أن يتم 
 ر شهراً.ثني عشقعة لفترة ألو قياس الخسائر االئتمانية المتوبمبأخرى مرة يتم قياس مخصص الخسارة 

      
 ئتمانقليل مخاطر االت

فاالت، والضمانات لتقليل المخاطر حصول على الكات، مثل الينعدد من التق مان تعبر عن استخدامطر االئتاتقليل مخ
د والعق اية من الطرف اآلخر عند عدم تنفيذلحموعة المجمنية التي تتعرض لها المجموعة. تمنح هذه التقنيات ااالئتما
 ات. نواتفاقيات المقاصة والضمات الكفاالة، من خالل ئتمانياال
 
بيانات مالية  ط في حالة وجود ضمانات ملموسة كافية و/أوالئتمانية فقلتسهيالت اا جموعة بإعطاءصورة عامة، تقوم الموب

كز مالي ومقدرة ققة مرلمالية المدوسة كافية، عندما تبين البيانات املمانات د ضممدققة. يمكن قبول التسهيالت دون وجو
 . ر ذلك، كما هو مالئمانات وغيموضالت داد مرضية ومدعمة بتنازس
 

إدارة المؤسسات المقترضة لدعم  ت الشخصية للشركاء/ المروجين/ أعضاء مجلسعلى الضمانا يتم الحصول ،بشكل عام
ن هناك معلومات للضامن، حتى تكو الثروةبيان صافي  الحساب بإعداد مديراألحوال، يقوم يع في جمية. التسهيالت االئتمان

 لضمان.قبل في حالة تنفيذ افي المست متوفرة وكافية
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                                                                                   مي ش.م.ب   حرين اإلسالبلبنك ا
 

   يانات المالية الموحدةالبحول  احاتإيض
 ةيننانير البحريبآالف الد                                                     2019  سمبردي  31 في  منتهيةللسنة ال
 
 لمالية )يتبع( رة المخاطر ا. إدا27

 
 ()يتبع ئتمانمخاطر اال (أ

 
 )يتبع(قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  (6
 

 ي:عرض االئتماننوعية الت بسة الضمانات حتغطي
 

 2019 عقارات أخرى المجموت

    

 مويلموجودات الت 533.564 28.011 561.575
 تحقة القبضإيجارات مسو إجارة منتهية بالتمليك 273.044 27.690 300.734

    
862.309 55.701 806.608  

 
 2018 عقارات أخرى المجموت

    

 ت التمويلادموجو 650.819 52.924 703.743
 رات مستحقة القبضإيجاو إجارة منتهية بالتمليك 221.745 27.647 249.392

    
953.135 80.571 872.564  

 
تبلو  2019ديسمبر  31كما في  موعة والمتصلة بالتسهيالت المتعثرةالتي تحتفظ بها المجللضمانات لعادلة يمة االق

نقد، ضمانات ي(. تتكون الضمانات من ف دينار بحرينأل 192.505: 2018ديسمبر  31بحريني ) دينار لفأ 148.855
  .ويقتصر على مجموت تعرض العميل لعميلاس ايحدد على أسأعاله  رات. إستخدام الضمانات المذكورةوعقا
 
 ئتمان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االمالي إج

للعقارات(، أو على أساس بل المجموعة )ليهم من قعق ل مقيمين مصدلموسة من قبات المانقية للضميتم تقييم القيمة السو
 ئتمانية. د النظر في التسهيالت االان عنللضممة المبلو المساوي . يتم األخذ في االعتبار قيمعلنال السعر المتاح
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                                                                            بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب          
 

   يانات المالية الموحدةإيضاحات حول الب
 البحرينية آالف الدنانيرب                                                     2019  مبرديس  31 في  نتهيةللسنة الم

 
 
 )يتبع(  . إدارة المخاطر المالية27

 
 ئتمان )يتبع(مخاطر اال أ(

 

 تعرض لمخاطر االئتمان )يتبع(صى للألقاالحد إجمالي 
 

ك لذ موحد، بما فيركز المالي الان الملبنود بيمان بالنسبة ئتتعرض لمخاطر االلجدول أدناه إجمالي الحد األقصى لليوضح ا
بها فظ تمالي التعرضات دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات محبالتسهيالت االئتمانية. تمثل المبالو إجمات المتعلقة االلتزا

 ئتمانية: او تعزيزات أ
 

  2018  2019  

    
 نوك ومصرف مركزي أرصدة لدى ب 45.408  50.119
 ية لسات مااعات لدى مؤسإيد 76.068  137.450
 تمويلالجودات مو 574.851  578.953
 وايجارات مستحقة القيض يكإجارة منتهية بالتمل 204.403  186.871
 ندات دينسفي  راتااستثم 213.813  207.233

    
1.160.626  1.114.543  

    
 مان، وضمان، وقبولخطابات ائت 70.772  72.482

 
 

 تمان ئاألقصى لمخاطر اال اطر الحدتمركز مخ

أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو لهم دة أطراف من أنشطة اقتصادية متشابهة أو ع ا يعملعندم ر التمركزطخاتنتج م
ادي أو في المناخ االقتص هم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيراتبهة قد تؤثر بدرجة متشابهة على مقدرتمتشا ديةاخصائص اقتص

ألداء المجموعة تجاه التطورات التي قد ة النسبياسية إلى الحس رشير االئتمان يوف أخرى. تمركز مخاطسي أو ظرالسيا
ويع أنشطتها إلى إدارة مخاطر االئتمان من خالل تنموعة لمجاطرأ على قطات أعمال أو منطقة جغرافية معينة. تسعى ت

 ين.ال معقطات أعم وأ منطقة معينة موعات من العمالء فياد أو مجوبة تجاه أفرالمخاطر غير المرغالمالية لتفادي تمركز 
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                                       ب                                               بنك البحرين اإلسالمي ش.م.
 

   حات حول البيانات المالية الموحدةإيضا
 ف الدنانير البحرينيةآالب                                                     2019  برديسم  31 في  للسنة المنتهية

 
 
 اطر المالية )يتبع( . إدارة المخ27

 
 ئتمان )يتبع(مخاطر اال أ(

 

 (ئتمان )يتبعحد األقصى لمخاطر االالر مخاط ركزمت
 

حسب  ةوعللمجم محتملةوإلتزامات ومطلوبات ستثمار االحسابات  ابأصحت وحقوق فيما يلي توزيع موجودات ومطلوبا
 والقطات الصناعي:ي لجغرافليم ااإلق

 
 

 موجودات
 وقمطلوبات وحق

 ارستثمت االحسابا أصحاب  محتملة التزامات ومطلوبات
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
       

       اإلقليم الجغرافي
 157.684 167.993 1.154.492 1.099.707 1.261.461 1.209.632 وسطألا الشرق

 - - 258 2.128 5.751 4.591 أمريكا الشمالية

 - - 7.265 165 13.285 9.315 وباأور

 - - 753 637 20 22 أخرى

       

 1.223.560 1.280.517 1.102.637 1.162.768 167.993 157.684 

       

       طاع الصناعيالق

 39.771 27.363 46.076 27.384 124.846 126.011 وصناعيتجاري 

 - - 129 143 - - طيران

 40.790 37.470 79.832 70.571 173.360 154.318 عقاري

 1.403 2.060 249.184 154.377 206.594 136.134 يةبنوك ومؤسسات مال

 34.935 35.004 528.079 548.970 431.497 456.862 ستهالكياصي/ شخ

 20.159 51.930 157.989 143.835 273.518 272.800 ت حكومية هيئا

 20.626 14.166 101.479 157.357 70.702 77.435 أخرى

       

 1.223.560 1.280.517 1.102.637 1.162.768 167.993 157.684 
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                                                                                  .ب    ممي ش.البحرين اإلسالبنك 
 

   ات حول البيانات المالية الموحدةإيضاح
 ينيةالف الدنانير البحربآ                                                     2019  برديسم  31 يف  للسنة المنتهية

 
 
  )يتبع( لماليةخاطر امارة ال. إد27

 
 ع(ئتمان )يتباال مخاطر أ(

 

 ن )يتبع(ئتمااألقصى لمخاطر اال دحالتمركز مخاطر 
 

تحديكده بشككل  مكا لكم يكتم ،عة لمخكاطر االئتمكان لخاضكرضات اتعيوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لل (1)
 :خاص

 
  2019ديسمبر  31

 )الممولة(ل لتمويودات اموج 1 ةالمرحل 2المرحلة  *3المرحلة  إجمالي

     

 طورةخال منخفضة 394.602 6.010 - 400.612
 مخاطر مقبولة  78.756 23.295 - 102.051
  بةالمراق تحت 235 3.713 - 3.948
 متعثرة - - 97.710 97.710

     
 لقيمة الدفتريةإجمالي ا 473.593 33.018 97.710 604.321

     
 ة المتوقعةسائر االئتمانيطروحاً: الخم (1.615) (1.557) (26.298) (29.470)

     
 وجودات التمويلمل قيمة الدفتريةال 471.978 31.461 71.412 574.851

 
 

 ت مستحقة إيجاراو ليكبالتم يةإجارة منته    

 القبض    

 طورةالخ منخفضة 162.208 2.023 - 164.231
 ةلر مقبومخاط 5.791 9.426 - 15.217
 ة المراقب تحت - 9.384 - 9.384
 متعثرة  - - 30.362 30.362

     
 ة الدفتريةمإجمالي القي 167.999 20.833 30.362 219.194

     
 ة المتوقعةمطروحاً: الخسائر االئتماني (208) (2.786) (11.797) (14.791)

 مليك جارة منتهية بالتإلل القيمة الدفترية    
 قة القبضيجارات مستحوإ 167.791 18.047 18.565 204.403
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                                                                   بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                   
 

   مالية الموحدةإيضاحات حول البيانات ال
 البحرينيةنير نابآالف الد                                                     2019  ديسمبر  31 يف  للسنة المنتهية

 
 . إدارة المخاطر المالية )يتبع( 27

 
 ئتمان )يتبع(مخاطر اال أ(

 

 تمان )يتبع(ئاالمخاطر ل حد األقصىالكز مخاطر رتم

 
 في صكوك تثماراتاس 2019ديسمبر  31

  1ة المرحل 2المرحلة  *3المرحلة  إجمالي

     

 الخطورة منخفضة 204.351 - - 204.351
 مخاطر مقبولة  9.093 - - 9.093

 راقبةتحت الم - - - -
 متعثرة  - - 12.563 12.563

     
 دفتريةة الالقيم ليإجما 213.444 - 12.563 226.007

     
 نية المتوقعةمطروحاً: الخسائر االئتما (20) - (12.174) (12.194)

     
 في الصكوك اتلالستثمار  القيمة الدفترية 213.424 - 389 213.813

 
   إيداعات لدى مؤسسات مالية    

     

 الخطورة منخفضة 76.071 - - 76.071
 ولة بمخاطر مق - - - -
 راقبةالم تحت - - - -
 رة متعث - - - -
     

 لدفتريةإجمالي القيمة ا 76.071 - - 76.071
     
 متوقعةخسائر االئتمانية اللحاً: امطرو (3) - - (3)

     
   يداعات لدى مؤسسات ماليةإل القيمة الدفترية 76.068 - - 76.068

 
 البنوك أرصدة لدى    

     

 رةلخطوا خفضةمن 9.893 - - 9.893
  مخاطر مقبولة - - - -
 تحت المراقبة - - - -
  متعثرة - - - -
     

 الدفترية ةقيمال اليإجم 9.893 - - 9.893
     
 ئتمانية المتوقعةاً: الخسائر االمطروح - - - -

     
   البنوك رصدة لدىأل دفتريةالقيمة ال 9.893 - - 9.893
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                                                                                     م.ب مي ش.سالبنك البحرين اإل
 

   دةية الموحالمال ياناتبحول الإيضاحات 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  المنتهيةللسنة 
 
 المالية )يتبع(  خاطررة المدا. إ27

 
 ئتمان )يتبع(مخاطر اال أ(

 

 )يتبع( انئتمقصى لمخاطر االاأل حدالتمركز مخاطر 

 
 ىدينة أخرذمم م 2019 رديسمب 31

  1المرحلة  2حلة المر *3لمرحلة ا إجمالي

     

 الخطورة منخفضة - - - -
 مخاطر مقبولة  - - - -
 تحت المراقبة - - - -

 عثرة مت - - 1.666 1.666
     

 جمالي القيمة الدفتريةإ - - 1.666 1.666
     
ً مط - - (333) (333)  ة المتوقعةيئتمان: الخسائر االروحا

     
 لذمم مدينة اخرى فتريةالقيمة الد - - 1.333 1.333

 
 

 التعرضات الممولةلي جماالقيمة الدفترية إل    
 ئتمانمخاطر االل ضعةالخا 939.154 49.508 91.699 1.080.361

 
 ماتإلتزا    
     

 التعرضجمالي إ 45.882 194 1.228 47.304
     
 وقعةلمتا تمانيةر االئالخسائروحاً: طم (56) (1) - (57)

     
 لتزاماتلإلالقيمة الدفترية  45.826 193 1.228 47.247

 
كجزء لمرحلة الثالثة مصنفة في ا )إجمالي( ار بحرينيف دينأل 35.265 تشتمل على تعرضات في الميزانية العمومية بمبلو*

   ترة السماح.فالقيمة بسبب  نخفضةحسابات ممن ال
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                                                                                      بالمي ش.م.سبنك البحرين اإل
 

   حدةإيضاحات حول البيانات المالية المو
 نير البحرينيةابآالف الدن                                                     2019  رمبسيد  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 يتبع( طر المالية )ادارة المخإ .27
 
 ئتمان )يتبع(مخاطر اال أ(
 
 :تلفةنخفاض في القيمة حسب المراحل المخيوضح الحركة في مخصصات االجدول التالي ال( 2

 
 2019 1مرحلة ال 2 ةلالمرح  3المرحلة  إجمالي

     

 2019يناير  1 في 2.789 5.596 47.639 56.024
     
 1لمرحلة االمحول إلى  503 (268) (235) -
 2 ةالمحول إلى المرحل (277) 1.314 (1.037) -
 3رحلة المحول إلى الم (119) (1.315) 1.434 -

     
 الحركة بين المراحل  صافي 107 (269) 162 -

 ةصافي المخصص للسن (994) (983) 10.679 8.702
 مشطوبات - - (7.885) (7.885)
 ةالت األجنبيتغيرات تحويل العم - - 7 7
     

 2019ديسمبر  31في  1.902 4.344 50.602 56.848

 

ل شككب مكا لكم يكتم تحديكده ،الئتمكان طر اتعرضات الخاضكعة لمخكاول التالي معلومات حول جودة االئتمان لليوضح الجد (1)
 :خاص

 
  2018ديسمبر  31

 لممولة(ل )االتموي موجودات 1المرحلة  2المرحلة  *3لمرحلة ا إجمالي

     

 الخطورة منخفضة 358.750 22.913 - 381.663
 طر مقبولة مخا 113.067 31.572 - 144.639
 المراقبة  تحت 344 7.084 - 7.428
 متعثرة - - 76.185 76.185

     
 فتريةإجمالي القيمة الد 472.161 61.569 76.185 609.915

     
 مانية المتوقعةتلخسائر االئطروحاً: ام (2.157) (3.146) (24.536) (29.839)

     
 وجودات التمويللم تريةالقيمة الدف 470.004 58.423 51.649 580.076
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                                                                                     م.ب بنك البحرين اإلسالمي ش.
 

   دةيانات المالية الموحبإيضاحات حول ال
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  لمنتهيةانة للس

 
 المالية )يتبع(  خاطر. إدارة الم27

 
 ئتمان )يتبع(الا مخاطر أ(
 

  2018ديسمبر  31

  1المرحلة  2لة حمرال *3المرحلة  إجمالي

 إيجارات مستحقة و ية بالتمليكهإجارة منت    

 القبض    

 الخطورة منخفضة 157.789 1.469 - 159.258
 مخاطر مقبولة 11.723 927 - 12.650
 بة المراق حتت - 9.653 - 9.653
 متعثرة  - - 18.853 18.853

     
 دفتريةلا إجمالي القيمة 169.512 12.049 18.853 200.414

     
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (399) (2.320) (10.824) (13.543)

 جارة منتهية بالتمليك لإل الدفترية القيمة    
 ة القبضرات مستحقوإيجا 169.113 9.729 8.029 186.871

 

 في صكوك استثمارات    

 خطورةال منخفضة 199.326 - - 199.326
 مخاطر مقبولة  7.583 - - 7.583

 راقبةمتحت ال - - - -
 متعثرة  - - 12.543 12.543

     
 إجمالي القيمة الدفترية 206.909 - 12.543 219.452

     
 عةوقمتتمانية المطروحاً: الخسائر االئ (52) - (12.167) (12.219)

     
 وكفي الصك لالستثمارات  لقيمة الدفتريةا 206.857 - 376 207.233

 
   ؤسسات ماليةإيداعات لدى م    

     

 الخطورة منخفضة 137.455 - - 137.455
 لة مخاطر مقبو - - - -
 تحت المراقبة - - - -
 متعثرة  - - - -
     

 ةريفتلقيمة الدإجمالي ا 137.455 - - 137.455
     
 المتوقعةسائر االئتمانية مطروحاً: الخ (5) - - (5)

     
   يداعات لدى مؤسسات ماليةإل ة الدفتريةالقيم 137.450 - - 137.450
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                                                                                  بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب    
 

   حول البيانات المالية الموحدةت حاإيضا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  لمنتهيةانة سلل

 
 مالية )يتبع( . إدارة المخاطر ال27

 
 ئتمان )يتبع(مخاطر اال أ(

 

  2018ديسمبر  31

  1لة رحلما 2مرحلة ال *3المرحلة  إجمالي

 البنوك أرصدة لدى    

     

 ةالخطور منخفضة 15.014 - - 15.014
 ة مخاطر مقبول - - - -
 تحت المراقبة - - - -
 متعثرة  - - - -
     

 لقيمة الدفتريةإجمالي ا 15.014 - - 15.014
     
 المتوقعة مطروحاً: الخسائر االئتمانية - - - -

     
   نوكالب رصدة لدىأل القيمة الدفترية 15.014 - - 15.014

 
 

 م مدينة أخرىذم    

 الخطورة منخفضة - - - -
 مخاطر مقبولة  1.423 1.802 - 3.225

 تحت المراقبة - - - -
 متعثرة  - - 101 101
     

 إجمالي القيمة الدفترية 1.423 1.802 101 3.326
     
(233) (101) (127) (5)  ً  ئر االئتمانية المتوقعةخساال: مطروحا

     
 مم مدينة اخرىذل القيمة الدفترية 1.418 1.675 - 3.093

 
 التعرضات الممولةجمالي ترية إلفالقيمة الد    

 ئتمانمخاطر االل الخاضعة 999.856 69.827 60.054 1.129.737

 
 إلتزامات    
     

 عرضالتإجمالي  40.820 405 159 41.384
     
 ئر االئتمانية المتوقعةمطروحاً: الخسا (171) (3) (11) (185)

     
 لتزاماتإللة الدفترية القيم 40.649 402 148 41.199

 
ء جزمصنفة في المرحلة الثالثة ك )إجمالي( ألف دينار بحريني 37.829 تشتمل على تعرضات في الميزانية العمومية بمبلو *

   ترة السماح.فالقيمة بسبب من الحسابات منخفضة 

 
 
 



68 

 

                                                             ش.م.ب                          ميالبنك البحرين اإلس
 

   ةالبيانات المالية الموحد إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  لمنتهيةانة للس

 
 المخاطر المالية )يتبع( ة ار. إد27

 
 ئتمان )يتبع(اال طرمخا أ(
 
 ة:قيمة حسب المراحل المختلفنخفاض في الالي يوضح الحركة في مخصصات االالجدول الت (2

 
 2018 1المرحلة  2المرحلة   3المرحلة  إجمالي

     

 2018 يناير 1في  3.012 11.184 39.570 53.766
 1إلى المرحلة  ولمحال 2.471 (1.323) (1.148) -
 2حلة المحول إلى المر (111) 2.708 (2.597) -
 3المحول إلى المرحلة  (27) (4.837) 4.864 -

     
 صافي الحركة بين المراحل  2.333 (3.452) 1.119 -

 صافي المخصص للسنة (2.556) (2.136) 10.077 5.385
 مشطوبات - - (3.106) (3.106)
 حويل العمالت األجنبيةت اتيرتغ - - (21) (21)
     

 2018مبر ديس 31في  2.789 5.596 47.639 56.024

 
 

 ب( مخاطر السيولة

قد تكون  ولةيبمطلوباتها حين حلول أجلها. مخاطر السالمجموعة على الوفاء سيولة هي مخاطر عدم قدرة ال مخاطر ان
اية من هذه قلوةً في نضوب بعض مصادر التمويل. لشرباتدني درجة االئتمان مما قد يتسبب مسوق أو ل البسبب اختال
عتبار، والحفاظ على أرصدة ات مع أخذ السيولة في االجودة المووعة قاعدة عمالء كبيرة ويتم إدارلك المجمتتم المخاطر،

ة قامت المجموعمدرجة.  استثماراتان وئتماوط نة وخطت وذمم وكالة مدياابحرجيدة من النقد وما في حكم) وسلع م
 جل تستحق خالل سنة واحدة. ت متوسطة األق الحصول على تموياليطر ستخدام  جزء من محفظة الصكوك عنبا

 
 عةموجودات ومطلوبات المجمو قاقن إستحبيا

قدية للموجودات ت التعاتحقاقاقد تم تحديد اإلسلة. عيلخص الجدول أدناه بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المجمو
حقاق التعاقدي، ولم يؤخذ في تاريخ اإلستالمالي الموحد إلى  زمركفترة المتبقية من تاريخ بيان الالس والمطلوبات على أسا

 ستثمار. ابات االسح باأصحوضح حسب الخبرة التاريخية الحتفاظ المجموعة بحقوق تحقاقات الفعلية كما هو مإلستبار ااإلع
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                                                                                                                                              ن اإلسالمي ش.م.ب                 البحري بنك
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يةرينر البحبآالف الدناني                                                                                                                             2019  ديسمبر  31 في  يةهمنتلللسنة ا

 
 مالية )يتبع( . إدارة المخاطر ال27

 ب( مخاطر السيولة )يتبع(
 

 طلوبات المجموعة )يتبع(مت وابيان إستحقاق موجود
 

 :2019ديسمبر  31 ر كما فياستثمحسابات اال أصحاب وحقوق اتوبيلي بيان إستحقاق الموجودات والمطلفيما 
 

 موعالمج
إستحقاق غير 

 ثابت
 أكثر من

 سنوات 3
 3لى إ 1

 سنوات
 أشهر إلى    6

 سنة واحدة
 6إلى  3

 أشهر
 3إلى  1

 أشهر
 لغاية

 شهر واحد
 

  الموجودات        
 رف مركزي مصو نقد وأرصدة لدى بنوك 26.114 - - - - - 35.515 61.629
 ات ماليةات لدى مؤسسإيداع 76.068 - - - - - - 76.068
 مويلتالموجودات  32.808 20.362 31.917 42.826 183.732 263.206 - 574.851
 قبضقة الحات مستإيجارو منتهية بالتمليك ارةجإ 10.102 1.681 2.242 5.219 23.478 161.681 - 204.403
 ليةأوراق ما في استثمارات - - 11.647 13.377 29.961 158.828 32.400 246.213
 في شركات زميلة استثمارات - - - - - - 18.750 18.750
 قاراتفي ع ثماراتاست - - - - - - 18.756 18.756
  ومعدات ممتلكات - - - - - - 13.591 13.591
 موجودات أخرى  102 748 692 173 539 514 6.531 9.299

 لموجوداتمجموع ا 145.194 22.791 46.498 61.595 237.710 584.229 125.543 1.223.560

 ستثمار ت االحسابا أصحاب المطلوبات وحقوق        
 ةيالإيداعات من مؤسسات م 84.172 55.576 18.125 21.528 9.150 - - 188.551
 ر مالية وأفرادغيت إيداعات من مؤسسا 36.058 75.170 68.579 53.748 20.055 - - 253.610
 ةمؤسسات ماليت من تمويال 29.566 - - - - - - 29.566
 ات جارية للعمالءحساب 36.338 - - - - 145.354 - 181.692
 مطلوبات أخرى  21.516 - - - - - - 21.516
 ستثمارحسابات اال حابأصق حقو 116.830 28.410 22.431 16.462 6.974 236.595 - 427.702

 ستثمار حسابات اال أصحابوبات وحقوق مجموع المطل 324.480 159.156 109.135 91.738 36.179 381.949 - 1.102.637

 لة يوفجوة الس (179.286) (136.365) (62.637) (30.143) 201.531 202.280 125.543 120.923

 فجوة السيولة المتراكمة (179.286) (315.651) (378.288) (408.431) (206.900) (4.620) 120.923 -

 
 



70 

 

                                                 .ب    لبحرين اإلسالمي ش.مابنك 
 

   ت المالية الموحدةإيضاحات حول البيانا
 ير البحرينيةلدنانآالف اب                                                                                                                             2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 )يتبع( دارة المخاطر المالية . إ27

 )يتبع( ب( مخاطر السيولة

 بيان إستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة )يتبع(

 :2018ديسمبر  31ا في كمر ماستثاالحسابات  بأصحالوبات وحقوق ت والمطبيان إستحقاق الموجودا ييل فيما
 

 المجموت
قاق غير حإست

 ثابت
 نأكثر م

 واتسن 3
 3إلى  1

 سنوات
إلى     أشهر 6

 سنة واحدة
 6لى إ 3

 أشهر
 3إلى  1

 أشهر
 غايةل

 شهر واحد
 

  الموجودات        
 ف مركزي وك ومصرنقد وأرصدة لدى بن 30.332 - - - - - 35.105 65.437
 إيداعات لدى مؤسسات مالية 129.809 - - 7.641 - - - 137.450
 تمويلالموجودات  39.662 33.252 37.585 52.871 190.771 225.935 - 580.076
 بضقلة اإيجارات مستحقو إجارة منتهية بالتمليك 661 14.592 2.015 3.505 21.351 144.747 - 186.871
 في أوراق مالية ترامااستث - 5.774 20.069 1.611 50.017 129.763 32.819 240.053
 لةت زميي شركاف استثمارات - - - - - - 21.643 21.643
 في عقارات استثمارات - - - - - - 24.284 24.284
 ومعدات  ممتلكات - - - - - - 13.641 13.641
 موجودات أخرى  2 771 520 595 642 1.765 6.767 11.062

 مجموت الموجودات 200.466 54.389 60.189 66.223 262.781 502.210 134.259 1.280.517

 ار ستثمحسابات اال صحابأ قوقالمطلوبات وح        
 إيداعات من مؤسسات مالية 84.681 11.643 - 9.184 9.236 - - 114.744
 وأفرادمن مؤسسات غير مالية  تاداعإي - - - 13.922 22.312 - - 36.234
 مؤسسات ماليةمويالت من ت 36.799 14.343 - 45.244 - - - 96.386
 جارية للعمالء حسابات 26.648 - - - - 106.596 - 133.244
 مطلوبات أخرى  25.148 - - - - - - 25.148
 ستثمارحسابات اال باحأصحقوق  184.394 125.390 87.384 112.826 7.679 239.339 - 757.012

 ستثمار اال حسابات أصحاب قمجموت المطلوبات وحقو 357.670 151.376 87.384 181.176 39.227 345.935 - 1.162.768

 فجوة السيولة  (157.204) (96.987) (27.195) (114.953) 223.554 156.275 134.259 117.749

 فجوة السيولة المتراكمة (157.204) (254.191) (281.386) (396.339) (172.785) (16.510) 117.749 -
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                                                                      ن اإلسالمي ش.م.ب                 ريبحالبنك 
 

   الية الموحدةإيضاحات حول البيانات الم
 ةنيريبآالف الدنانير البح                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

  (. إدارة المخاطر المالية )يتبع27
 

 )يتبع( ب( مخاطر السيولة
 

 .2019ستقر قيد االستخدام خالل ة ونسبة صافي التمويل المالبحرين المركزي نسبة تغطية السيول ع مصرفوض

ة تغطية سبن ف. تهدف متطلباتمخاطر سيولة المصر ل لمحفظةونة قصيرة األجتم تطوير نسبة تغطية السيولة لتعزيز المر
ون من لية الجودة غير المرتبطة، والتي تتكئلة عاوجودات السامن المك مخزون كافي لالسيولة لضمان أن البنك يم

ً  30 تحويلها للنقد فوراً للوفاء باحتياجاتها من السيولة لفترةموجودات التي يمكن  ة عالية ت السائلمخزون الموجودا. إن يوما
ً تحت  30مح للمصرف من البقاء يسن ير مرتبطة يجب أالجودة الغ ي) تتخذ فلوقت الذي سوهو ا يناريو الضغط،سيوما

 زمة ألزمة السيولة.ناسبة إليجاد الحلول الالاإلدارة اإلجراءات التصحيحية الم
 

ى عللنقدية للخارج على صافي التدفقات االجودة السائلة عالية  تحتسب نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزون الموجودات
    . %100حتفاظ بنسبة تغطية سيولة أكبر مننك االعين على الب، يت2019يونيو  30ن ميوماً تقويمياً. اعتباراً  30مدار 

 
لمصرفي على مدى تهدف لتعزيز مرونة محافظ مخاطر سيولة المصرف، وتحفيز القطات ا ل المستقرنسبة صافي التموي

 ن موجوداتهارة فيما يتعلق بتكويقمحفظة تمويل مستبالبنوك االحتفاظ  منل التموي بة صافينية أطول. ستتطلب نسفترة زم
للتقليل من احتمالية أن تؤدي أي اضطرابات في ل التمويل المستقر يهدف إن هيكتها خارج الميزانية العمومية. وأنشط

وربما تؤدي لضغوط  ، شل)خاطر فزيادة ميولة  بطريقة ستؤدي لضع السصرف، إلى تدهور ومصادر التمويل المعتادة للم
بالجملة قصيرة األجل،  تحد من مخاطر المبالغة في التمويالت لمستقري التمويل اع. إن حدود نسبة صافسنظامية بشكل أو

 دعم استقرار التمويل.ية، ويالميزانية العموميشجع تقييماً أفضل لمخاطر التمويل في جميع البنود المدرجة والبنود خارج و
 

ـ بالتمويل المستقر المطلوبب. وماً بالمتاحب مقسبكالتمويل المستقر  ةمويل المستقر هي نسبة مئوية محتسبلتي اة صافإن نسب
 31ي . كما ف%100تطلب من البنك االحتفاظ بصافي نسبة التمويل المستقر أكبر من ، ي2019ديسمبر  31اً من اعتبار
  .%113 لمصرفسمتقر لصافي نسبة التمويل ال بلغت ،2019ديسمبر 

 
 مخاطر السوق ج(

لخسائر في داخل ل مصرف البحرين المركزي بأنهاب خطر امن قب ي معرفةما هتعريف مخاطر السوق ك قبلت المجموعة
 أسعار السوقب.  الناشئة عن تحركات مركز الماليالوخارج 

 
 امش الربح التعرضات لمخاطر معدل ه (1)

معدل هام. الربح من  تنتج مخاطرلتغيرات معدالت الربح. ة اليالمنتجات المالربح هي حساسية هام.  معدلمخاطر 
ة. تعتقد يالقيمة العادلة لألدوات المال ى الربحية المستقبلية أوت في معدالت الربح والتي سوف تؤثر عللتغيراال أن ااحتم

معدالت أرباح ر سعيطابق إعادة ترية نتيجة لعدم تح جوهبدل رر معرضة لمخاطر معإدارة المجموعة بأن المجموعة غي
لوبات وحقوق حيث إن إعادة تسعير الموجودات والمط تثمار،سات االحساب أصحابوحقوق  تالموجودات والمطلوبا

اً على بناء يار هستثمبات االحسا أصحابت مماثلة. إن توزيع أرباح حقوق استثمار تحدث في فترحسابات اال أصحاب
 ر معدل ربح جوهرية.طير معرضة إلى أي مخالك المجموعة غلذح، تقاسم األرباإتفاقيات 

 
 حمح نتائج المجموعة بتوزيع أرباخاطر تجارية عندما ال تستقاسم األرباح سوف ينتج عنها مإن إتفاقيات ذلك، ف ومع

 متماشية مع معدالت السوق.
 

عدم يقينية من حيث  ى عالمي. يوجدتومس الجوهرية علىعايير معدالت األرباح ين لمتعديل أساسييتم إجراء مراجعة و
 يلة.بمعدالت بدبنوك حالياً، ة بين السائدرباح المعيارية الل معدالت األلية الستبداوقيت والطرق االنتقات
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                                                                 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                      
 
   ت المالية الموحدةت حول البياناحايضاإ

 الدنانير البحرينيةبآالف                                                      2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 
 . إدارة المخاطر المالية )يتبع( 27

 
 (مخاطر السوق )يتبع (ج
 

ينما يستمر بتي يبرمها المصرف. لمة العقود المالية ااك أثر على قيهنون الممكن أن يك عدم اليقينية هذه، منحاالت نتيجة ل
في األسواق المالية، وتستخدم في تقييم األدوات ذات بين البنوك كمعدل مرجعي ت األرباح المعيارية السائدة استخدام معدال
م يالمصرف أن يقوم بتقينوك. يجب على لبن ااح السائدة بيمعدالت األربالنتهاء متوقع التاريخ الق التي تفوق فترات االستحقا
خ االنتهاء المتوقع لية التي تستحق بعد تاريبتقييم األثر على أدوات) الما ، يقوم البنك2019ديسمبر  31األثر. كما في 

 لمعدالت األرباح السائدة بين البنوك.
 
 مخاطر أسعار األسهم (2)

كز مرااالحتفاظ ب ألسهم مناتنتج مخاطر أسعار  .األسهم أسعار اتغيرتات المالية لحساسية المنتجهي سهم ألار امخاطر أسع
باإلضافة م. هلتغيرات في أسعار السوق  لألس، وبالتالي خلق تعرضات لأو األدوات المبنية على األسهمة في األسهم مفتوح

  القطات.وتوقعات أداء ة عاماالقتصادية الى عرضة للبيانات ألخرا م هيسعار األسهلذلك، فإن توقعات أداء المجموعة، وأ
 

مليون  56بمبلو  ة )أسهم حقوق ملكية وصكوك( غير مدرجة مجموعتملك ال حد،المركز المالي المو نكما في تاريخ بيا
ق قوهم حوأس ه الصكوكليون دينار بحريني(. إن تأثير التغيرات في قيمة هذم 79: 2018ديسمبر  31حريني )دينار ب

بارها د اعتالية أو عنمعند بيع األدوات ال طى حقوق الملكية سوف يعكس فقصلة علالذو مدرجة والتأثير الملكية غير ال
 منخفضة القيمة.

 

 األجنبية مخاطر العملة (3)
 ة. قد تتعرض قيمةنتجات المالية للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيية هي حساسية الماألجنبة ملإن مخاطر الع

 ة.سية للمجموعها إلى العملة األسالهذه المخاطر عند إعادة تحويت إلى اللعمالمجموعة المقومة بعدد من ا محفظة
 
 :ماليتاريخ المركز ال كما فية بيلتالية بالعمالت األجنى المجموعة صافي التعرضات الجوهرية ادل

 
  معادل فائض/  معادل فائض/

  )عجز(  )عجز(

    
2018  2019  

 ملةالع   
 جني) إسترليني  98  20
 رويو 140  89
 كندي دوالر 5  50
 ياباني ين 7  15

 الكويتيينار الد (1.257)  7.109

 
 ال تمثل المراكز بالدوالر األمريكي مخاطر عملة جوهرية.لذلك  كي،تبط بالدوالر األمريريني مربما أن الدينار البح

 
مخاطر صرف العمالت  رات فيغيالتتعرضات جوهرية بعمالت أخرى، إن أي يس لدى المجموعة عالوة على ذلك، ل

خل ن الدابي أي تأثير جوهري على كون لهامتغيرات األخرى ثابتة سوف لن ييع الإلحتفاظ بجمبحريني مع الدينار المقابل ا
 الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.
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                                                                             ش.م.ب           بنك البحرين اإلسالمي
 
   الية الموحدةمنات الالبيايضاحات حول إ

 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  سمبردي  31 في  للسنة المنتهية
 
 )يتبع(  المخاطر المالية . إدارة27

 
 مخاطر السوق )يتبع( (ج
 
 السلعر اطمخ (4)

سلع. بما أن لعار امالية الناشئة من حساسيتها للتغيرات في أسلالمنتجات ا المخاطر الكامنة في اتعرف مخاطر السلع على أنه
قد تكون هذه  ت العالقة(، لذلكالسلع ذب لامل أساسية )أي العرض والطلار في أسواق السلع يتم تحديدها بواسطة عواألسع

 القطاعات. نات معين، ومترابطة بصورة أقل بيقطن ضم األسواق مترابطة بقوة
 

 ية لخاطر التشغيالم د()
اث الخارجية. و األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحدعن فشل األنظمة أ ةلناتجالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر ا

ة ينضرر على السمعة، ولها آثار قانوب سبن تبية، فإن المخاطر التشغيلية يمكن أداء مهامها الرقاأبط في ضواعندما تفشل ال
تستطيع إدارة وتقليل هذه  التشغيلية، ولكنها مخاطرة مالية. ال تتوقع المجموعة إزالة جميع الرؤدي إلى خساأو تنظيمية، أو ت
، يةالبفعوتتضمن عملية الرقابة فصل المهام  لمخاطر المحتملة.امل مع تعال إطار للضوابط ومراقبة والالمخاطر من خال

    اخلي.العمليات، بما في ذلك إستخدام التدقيق الد فين، وتقييمويات، وتدريب الموظستوتقييم إجراءات الصالحيات وال
 
 

 قطاعات األعمال. معلومات 28
 

 ال رئيسية:ى ثالثة قطاعات أعمإل وعةمجمإدارية، تم توزيع أنشطة ال ألغراض
 

تقديم الحسابات الجارية، ووستثمار للشركات سابات االح أصحابيقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق  كات الشر
 ت التمويل اإلسالمي للشركات.تسهيال

وتقديم  جارية،ال ستثمار للعمالء والحساباتالحسابات ا أصحابق م بشكل رئيسي بإدارة حقويقو األفراد
 لعمالء.اإلسالمي لتسهيالت التمويل 

ة، وتوفير سسات الماليستثمار للبنوك والمؤحسابات اال ابأصحإدارة حقوق ب يسييقوم بشكل رئ االستثمارات
ألنشطة ستثمارية. وتشمل اة االزانة وكذلك إدارة األنشطلتجارة والخااق المال وخدمات أسو
 العقارية.  االستثماراتو وليةفي األسواق المحلية والد ثماراتاالست مع ستثمارية التعاملاال

 

 
معامالت  لالرئيسية. تتم ا ومات القطاعاتير بشأن معلمجموعة في إعداد تقرلتعتمد علي) اذي لقطاعات األساس الا هذهتشكل 

يل على أساس معدل الوعاء التحو لفةأسس تجارية. يتم احتساب تك ر السوق التقديرية وعلىن هذه القطاعات حسب أسعابي
 ب تكلفة األموال. يقاروالذي 
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                                                                                      حرين اإلسالمي ش.م.ب لبك ابن
 
   المالية الموحدة ناتيضاحات حول البياإ

 يةينبحربآالف الدنانير ال                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 
 

 يتبع() عات األعمال. معلومات قطا28
 

 القطاعات:ن بمعلومات فيما يلي بيا
 

2019  
  الشركات فراداأل االستثمارات المجموع

     
  دخلمجموت ال 10.297 21.252 10.745 42.294

 ات لمصروفمجموت ا (5.929) (17.192) (1.961) (25.082)
 انخفاض القيمة  صصمخ (7.356) (1.179) (2.463) (10.998)

     
 السنة ربح (2.988) 2.881 6.321 6.214

 
 

 رىمعلومات أخ    
 تالقطاجودات مو 334.932 510.689 377.939 1.223.560

     
 مطلوبات وحقوق ملكية القطات 417.266 564.368 241.926 1.223.560

 
 

2018  
  الشركات األفراد ستثماراتاال المجموت

     
  لخدمجموت ال 10.139 21.458 11.781 43.378

 المصروفات  مجموت (5.157) (15.761) (2.184) (23.102)
 فاض القيمة مخصص انخ (3.808) (740) (4.347) (8.895)

     
  السنة خسارة(/ ) ربح 1.174 4.957 5.250 11.381

 
 

 معلومات أخرى    
 لقطاتا داتموجو 365.325 466.958 448.234 1.280.517

     
 كية القطاتات وحقوق ملمطلوب 410.663 545.823 324.031 1.280.517

 
 غرافي. هار معلومات عن القطات الجرين، وعلي) لم يتم إظبحللكة اي ممتعمل المجموعة فقط ف
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                                                                     بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب                  
 
   ةالية الموحدنات المات حول البياحيضاإ

 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2019  ديسمبر  31 في  نتهيةللسنة الم
 

 
 لية. األدوات الما29
 

 العادلة يمة تراتبية الق
ية بتاريخ وعلى أسس تجاربالمعاملة  زام بين طرفين ملمينتأو سداد إل دموجويمكن ب) مبادلة  ذيال القيمة العادلة هي المبلو

 القياس.
 

لهذه األداة ألسعار المدرجة في سوق نشط لة لألوراق المالية/ الصكوك المدرجة باستخدام اادمة العالقيموعة بقياس تقوم المج
محفظة معدل الربح لليكون متوسط  ،بالتمليكوإيجارة منتهية  مويللتت احالة موجودا فيوافرت هذه األسعار. ما تمتى 

 بمخاطر المتعلقة تعديالتال اإلعتبار بعين األخذ وبعدة وبناءاُ على ذلك بهالمشا يالتحالية للتسهمتوافق مع قيم السوق ال
ُ مبالو المدفوعة مال  جودات.لهذه المو ة العادلةمية جوهرياً مقارنة بالقيليمة الحالقر ا وتكاليف المخصصات يتوقع أال تتغيقدما

 .2019ر يسمبد 31في  دلةأية أدوات مالية بالقيمة العالدى المجموعة ليس 
 

 لمالية بطرق التقييم:ات امة العادلة لألدوية لتحديد واإلفصاح عن القيتستخدم المجموعة تراتبية القيمة العادلة التال
 

 لمماثلة؛و المطلوبات االمماثلة أ للموجودات اق النشطةوار المدرجة )غير المعدلة( في األسسعاأل :1المستوى 

 مة العادلة المسجلة إماظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيحمكن مالتي ياألخرى وال التقنيات: 2المستوى 
 شرة.مبا رة مباشرة أو غيربصو

مات ستند على معلووالتي ال ت لة المسجلةيمة العادقدخالت ذات التأثير الجوهري على الم خدمالتقنيات التي تست: 3المستوى 
 يمكن مالحظتها في السوق. 

 
 

 مخالفة للشريعة اإلسالمية  إيرادات ومصروفات. 30

ً لذلك، تحول أرباح ة اإليتنافى مع الشريعي إيراد من مصدر تزم المجموعة بعدم إحتساب أتل در غير صاالمسالمية. ووفقا
في  ةلحرك. تظهر امختلفة خيرية اضألغرالمجموعة ذي تستخدم) ض الحسن الندوق القرصاإلسالمية إلى حساب أموال 

يعة اإلسالمية دات المخالف للشرالقرض الحسن. يتضمن اإليرا مصادر واستخدامات أموال صندوق األموال في بيان ذهه
 متأخرة للتسهيالت اإلسالمية.الاد الو جزائية تحتسب على مدفوعات السدى مبعل

 
 

 ية قابة الشرعهيئة الر .31
 

ادئ العامة بمراجعة امتثال المجموعة للمب مين الذين يقومونسلماء ملع خمسةالشرعية للمجموعة من هيئة الرقابة تتكون 
ة المتعلقة بالتوثيق دلاألادات الصادرة. تتضمن مراجعتهم فحص إلرشصة والتعليمات واية والفتاوى الخاللشريعة اإلسالم
 ة.ميإلسالايعة تدار وفقاً لمبادئ الشر من أن أنشطتهاوعة للتأكد قبل المجممتبناة من لواإلجراءات ا

 
 
 ت االجتماعيةالواجبا .32

وتبرعات القرض الحسن للزواج  دقاتندوق الزكاة والصعن طريق نفقات ص لوفاء بواجباتها االجتماعيةتقوم المجموعة با
 خيرية. لالعالج الطبي وغيرها من األعمال او ميموالتر
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                                                                                    المي ش.م.ب   لبحرين اإلسبنك ا
 
   نات المالية الموحدةيضاحات حول البياإ

 ينيةنير البحرآالف الدناب                                                     2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 
 أحداث الحقة .33

لالستحواذ على أسهم إضافية حرين الوطني، بتقديم عرض طوعي الرئيسيين، وهو بنك الب الل السنة، قام أحد المساهمينخ
رف صبنك تجزئة مرخص وتنظم أنشطت) من قبل م هوبنك البحرين الوطني هو . العادية بنكالمن أسهم  صادرة ومدفوعة بالكامل

 حرين. ي بورصة البومدرج ف ،المركزي البحرين
 

تم إغالق العرض بنجاح في . بنكالاختيار كل مساهم من مساهمي   أو تبادل األسهم بناًء علىالدفع نقداً االستحواذ عرض تضمن 
 كما %29.06بنك من الفي البحرين الوطني  زادت حصة بنكعرض مع مساهمي البنك، ل الوبعد سداد مقاب، 2020يناير  22
 . 2020يناير  22ي ف %78.81لى إ 2019ديسمبر  31ي ف
 

مجموت  أو أكثر من %5التي يملكونها والتي تساوي  الرئيسيين وعدد األسهم ثة بأسماء وجنسيات المساهمينفيما يلي قائمة محد
 .2020يناير  22في  كما األسهم القائمة

 
 2020يناير   

 الجنسية ماء ساأل
 عدد
 % نسبة الملكية األسهم

    
 %78.81 838.630.728 ينيبحر الوطني بنك البحرين

 %0.00 - بحريني أمين االجتماعيلتمة لهيئة العا
    أمين االجتماعيهيئة العامة للت

 %0.00 - بحريني صندوق التقاعد العسكري -
 %0.00 - سعودي ي للتنميةسالمالبنك اإل
 %7.18 76.366.321 كويتي عام لألوقاف الكويتيةلالمجلس ا

 
 
 المقارنة . أرقام34

لم تؤثر على تصنيف هذه ة الحالية. إعادة الادلة مع عرض السنع مقارنةاء طبعض أرقام المقارنة إلع م إعادة تصنيفت
ً ، أو حقوق الملكيصافي ربح السنة  .ة المعلنة سابقا
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