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تقرير حول البيانات المالية الموحدة

الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب )“البنك”( والشركات التابعة لها )“المجموعة”( والتي تتكون من بيان المركز المالي 

الموحد كما في 31 ديسمبر 2020، والبيانات الموحدة للدخل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية، ومصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن، 
ومصادر واستخدامات اموال صندوق الزكاة والصدقات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتكون من السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات 

اإليضاحية األخرى.

برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020، ونتائج أعمالها 
الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة ومصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحدة ومصادر واستخدامات اموال 

صندوق الزكاة والصدقات الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
اإلسالمية، بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي.

وبرأينا، فإن المجموعة قد التزمت بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية على النحو الذي حددته هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. إن مسئولياتنا 

وفق هذه المعايير مشروحة بمزيد من التفصيل في قسم »مسئوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة » من تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن المجموعة 
وفقًا لمدونة قواعد السلوك األخالقي لمحاسبي ومدققي المؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

ووفقًا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في مملكة البحرين، وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى طبقًا لهذه المتطلبات 
وللمدونة المذكورة. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر، وفق تقديرنا المهني، األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. تم اعتبار هذه األمور في 

سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا المهني بشأنها، ونحن ال ُنبدي رأيًا منفصاًل بشأن هذه األمور.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب 
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مخصص انخفاض القيمة على موجودات التمويل وإجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض
 )راجع السياسة المحاسبية في إيضاح رقم 3 )ض(، استخدام التقديرات واألحكام في إيضاح رقم 3 )غ(، وإدارة مخاطر االئتمان في إيضاح رقم 28 )هـ((.

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيقالوصف

تم التركيز على هذا األمر لألسباب التالية:

أهمية موجودات التمويل وإجارة منتهية بالتمليك  	•
وإيجارات مستحقة القبض والتي تمثل 65% من مجموع 

الموجودات؛

انخفاض قيمة موجودات التمويل وإجارة منتهية  	•
بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض يتضمن: 

تقديرات وأحكام تقديرية معقدة لكل من التوقيت   
واحتساب انخفاض القيمة بما في ذلك قابلية تحيز 

اإلدارة؛

استخدام النماذج والمنهجيات اإلحصائية لتحديد  	
خسائر االئتمان المتوقعة. تمارس المجموعة أحكام 

تقديرية مهمة وتضع عدًدا من االفتراضات في 
تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة 
بها والتي يتم تحديدها كوظيفة لتقييم احتمالية 

حدوث التعثر في السداد )“PD”(، والخسارة في 
حالة التعثر في السداد )“LGD”( ، وقيمة التعرض 
للتعثر في السداد )“EAD”( المرتبطة بالموجودات 

المالية؛

متطلبات اإلفصاح المعقدة المتعلقة بجودة االئتمان  	
للمحفظة بما في ذلك شرح األحكام التقديرية 

الرئيسية والمدخالت الجوهرية المستخدمة في 
تحديد خسائر االئتمان المتوقعة.

الحاجة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس  	•
تطلعي غير منحاز، يعكس مجموعة من الظروف 

االقتصادية. يتم تطبيق تقديرات إدارية جوهرية في 
تحديد السيناريوهات االقتصادية المستخدمة، وترجيح 

االحتماالت المطبقة عليها.

تشمل إجراءاتنا، من بين أمور أخرى، لتناول المخاطر المهمة المرتبطة بانخفاض القيمة، مايلي:

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة بناًء على متطلبات معيار المحاسبة المالي  	•
رقم )30(، وفهمنا ألعمال وممارسات القطاع.

تأكيد فهمنا لعمليات اإلدارة واألنظمة والضوابط المتبعة، بما في ذلك الضوابط على تطوير  	•
نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

اختبار أنظمة الرقابة
لقد قمنا باختبارات تعقب اإلجراءات للتعرف على األنظمة والتطبيقات ونظم الرقابة الرئيسية 

المستخدمة في إجراءات احتساب خسائر ائتمان المتوقعة.

لقد قمنا باختبار ضوابط تقنية المعلومات والتطبيقات العامة ذات العالقة على الرقابة الرئيسية، 
المستخدمة في عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على األخذ في االعتبار االضطرابات 

االقتصادية الناتجة من جائحة كورونا )كوفيد-19(.

تشمل الجوانب الرئيسية الختبار الرقابة على ما يلي:

إجراء تقييم مفصل لمخاطر االئتمان لعينات من عقود التمويل الغير متعثرة السداد ومتعثرة  	•
السداد الختبار الضوابط على تصنيف االئتمان وعملية المراقبة عليها؛

فحص تصميم والفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة الرئيسية المعنية بإكتمال ودقة الُمدخالت  	•
والفرضيات الرئيسية في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة معيار المحاسبة المالي رقم 

)30(؛

اختبار الضوابط على نقل المعلومات بين مصادر األنظمة الرئيسية ونماذج احتساب الخسائر  	•
االئتمانية المتوقعة المستخدمة من قبل المجموعة؛

اختبار الضوابط على عملية صوغ النموذج بما فيها مع الحوكمة على مراقبة النموذج والتحقق  	•
من الصحة واالعتماد؛

اختبار الضوابط الرئيسية المتعلقة باختيار وتنفيذ المتغيرات االقتصادية الجوهرية؛ 	•

اختبار ضوابط الحوكمة وتقييم مخرجات النموذج والتفويض ومراجعة تعديالت النموذج الالحقة  	•
وتعديالت اإلدارة بما في ذلك اختيار السيناريوهات االقتصادية وأوزان االحتماالت المطبقة 

عليها.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب 
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كيف تم تناول هذا األمر في التدقيقالوصف

يتم إجراء تعديالت على نتائج نموذج الخسائر االئتمانية  	•
المتوقعة من قبل اإلدارة لمعالجة قيود نموذج 

االنخفاض المعروفة أو االتجاهات أو المخاطر الناشئة. 
أن الفرضيات المتعلقة بالمستقبل االقتصادي غير 
مؤكدة بدرجة أكبر بسبب جائحة كورونا )كوفيد-19(، 

والتي، وبجانب استجابة الحكومة )مثل برامج التأجيل 
وحزمة الحوافز الحكومية(، تزيد من مستوى األحكام 

التقديرية من قبل المجموعة في حساب الخسائر 
االئتمانية المتوقعة.

االختبارات التفصيلية
تشمل الجوانب الرئيسية لألمور التي تم فحصها:

اختبار عينة من المدخالت والفرضيات الرئيسية التي تؤثر على احتساب الخسائر االئتمانية  	•
المتوقعة بما في ذلك التوقعات االقتصادية واألوزان، لتأكيد دقة المعلومات المستخدمة؛

إعادة أداء الجوانب الرئيسية للزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية للمجموعة، واختيار عينات  	•
من األدوات المالية لتحديد ما إذا كان قد تم تحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية 

بشكل مناسب؛

على أساس فحص االختبار، إعادة أداء جوانب رئيسية من العملية الحسابية لنموذج المجموعة  	•
وتقييم دقة النتائج؛ 

اختيار عينة من تعديالت ما بعد النموذج بغرض تقييم مدى معقولية التعديالت من خالل اختبار  	•
الفرضيات الرئيسية، وفحص منهجية االحتساب وتتبع عينة من البيانات المستخدمة إلى مصدر 

المعلومات.

االستعانة بالمتخصصين
بالنسبة للمحافظ ذات الصلة التي تم فحصها، قمنا بإشراك أخصائي كي بي أم جي لمساعدتنا 
في تقييم ضوابط نظام تكنولوجيا المعلومات ومناقشة افتراضات اإلدارة الرئيسية المستخدمة 

في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة.

تشمل الجوانب الرئيسية لمشاركتهم فيما يلي:

لقد قمنا بإشراك أخصائي تكنولوجيا المعلومات لدينا الختبار الضوابط على أنظمة تكنولوجيا  	•
المعلومات، وتسجيل البيانات في أنظمة المصدر ونقل البيانات بين أنظمة المصدر ونماذج 

احتساب انخفاض في القيمة.

لقد قمنا بإشراك اخصائيي مخاطر االئتمان الخاصين بنا لمساعدتنا في: 	•

تقييم مالئمة منهجيات المجموعة للخسائر االئتمانية المتوقعة )بما في ذلك محددات  	
المراحل المستخدمة(؛

إعادة إحتساب بعض مكونات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة )بما في ذلك محددات  	
المراحل المستخدمة(؛

تقييم مالئمة منهجية المجموعة لتحديد السيناريوهات االقتصادية المستخدمة وأوزان  	
االحتماالت المطبقة عليها؛

تقييم المعقولية الشاملة للتوقعات االقتصادية لإلدارة عن طريق مقارنتها ببيانات السوق  	
الخارجية، وفهمنا للقطاع األساسي واتجاهات االقتصاد الكلي بما في ذلك تأثير جائحة 

كورونا )كوفيد-19(.

اإلفصاحات
تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق باستخدام التقديرات الهامة واألحكام والجودة 
االئتمانية لموجودات التمويل و وإجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض وذلك بالرجوع 

إلى متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب 
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المعلومات األخرى
إن مجلس اإلدارة مسئول عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقريرنا 
حولها. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجلس اإلدارة والتي تمثل جزءًا من التقرير السنوي، ومن المتوقع أن تتاح لنا األقسام المتبقية من التقرير السنوي 

بعد ذلك التاريخ.

إن رأينا في البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند القيام بذلك نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت هذه 
المعلومات األخرى تتعارض جوهريًا مع البيانات المالية الموحدة، أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل أعمال التدقيق، أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية 

خاطئة.

وإذا ما استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة، فإنه يتوجب 
علينا اإلفصاح عن ذلك. ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه في هذا الشأن.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسئول عن إلتزام المجموعة بالعمل وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على النحو الذي حددته هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة.

كما إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية بصيغتها المعدلة من قبل 
مصرف البحرين المركزي، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريًا إلعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية 

خاطئة، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسئواًل عن تقييم قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، كلما كان ذلك ضروريًا، عن األمور 
المتعلقة بفرضية االستمرارية، واستخدامها كأساس محاسبي إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها، أو ليس لديه بديل واقعي إال القيام 

بذلك. 

مسئولية المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول من خلو البيانات المالية الموحدة ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواًء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار 

تقرير المدققين الذي يتضمن رأينا. يعتبر التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق للمؤسسات 
المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية سيكشف دائمًا عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. يمكن أن 

تنجم المعلومات الخاطئة من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر، بصورة فردية أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل 
مستخدمي البيانات المالية الموحدة. 

كجزء من أعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، إننا نمارس 
التقديرات المهنية ونحافظ على منهج الشك المهني في جميع مراحل التدقيق. كما نقوم باآلتي:

تحديد وتقييم مخاطر المعلومات الجوهرية الخاطئة في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق التي  	•
تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساسًا لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن االحتيال أعلى 

من عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن الخطأ، كون االحتيال قد ينطوي على التواطؤ، أو التزوير، أو الحذف المتعمد، أو التحريف، أو تجاوز نظم الرقابة 
الداخلية.

الحصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء الرأي حول مدى  	•
فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة. 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس اإلدارة.  	•

الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس المحاسبي لفرضية االستمرارية، واستنادًا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  	•
فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة. وإذا توصلنا لمثل هذا 

االستنتاج، فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا هذا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، يتوجب 
علينا تعديل رأينا المهني. تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير، مع ذلك فإنه يمكن لألحداث أو الظروف المستقبلية أن 

تدفع المجموعة للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث األساسية  	•
بطريقة تحقق عرضًا عاداًل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة بغرض إبداء الرأي حول البيانات المالية  	•
الموحدة. نحن مسئولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال تدقيق المجموعة، ومسئولون حصرًا فيما يخص رأينا هذا.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب 

المنامة – مملكة البحرين
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إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يخص، من بين أمور أخرى، نطاق التدقيق وتوقيت أعماله المخطط لها والنقاط المهمة التي برزت اثناء أعمال التدقيق بما في ذلك 
أوجه القصور الهامة، إن وجدت، في نظم الرقابة الداخلية.

كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانًا يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى، إن وجدت، التي قد يعتقد 
بشكل معقول بأنها قد تؤثر على استقالليتنا، واإلجراءات المتخذة للتخلص من مخاطرها، أو الوقاية منها.

من بين األمور التي يتم إبالغها لمجلس اإلدارة، نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تمثل أمور التدقيق 
الرئيسية. كما أننا نقوم بشرح هذه األمور في تقرير المدققين، مالم تحظر القوانين أو األنظمة اإلفصاح العلني عن هذه األمور، أو عندما نحدد، في حاالت نادرة جدًا، 

أنه ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة المحققة عن ذلك اإلبالغ.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية والمجلد رقم )2( من دليل أنظمة مصرف البحرين المركزي، نفيد بما يلي:

إن المصرف يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية الموحدة تتفق معها؛ أ( 

إن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية الموحدة؛ ب( 

فيما عدا عدم االلتزام بمتطلبات الرخصة )LR-2.5.2A( )المحافظة على 100 مليون دينار بحريني كحد أدنى لمجموع حقوق الملكية( من المجلد رقم )2( من  ج( 
دليل أنظمة مصرف البحرين المركزي، فأنه لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات أخرى خالل السنة لقانون الشركات التجارية، أو قانون مصرف البحرين المركزي 

والمؤسسات المالية رقم )64( لسنة 2006 )وتعديالته( أو دليل أنظمة مصرف البحرين المركزي )المجلد رقم )2( والفقرات النافذة من المجلد رقم )6( وتوجيهات 
مصرف البحرين المركزي(، أو أنظمة أسواق المال الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والقرارات ذات العالقة أو أنظمة وإجراءات بورصة البحرين أو لمتطلبات عقد 

التأسيس والنظام األساسي للبنك، يمكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال البنك أو مركزه المالي؛

وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق. د( 

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققين المستقلين هو سلمان منجالي.

كي بي إم جي فخرو

رقم قيد الشريك 213

15 فبراير 2021

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب 

المنامة – مملكة البحرين
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بيان المركز المالي الموحد

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

خالد يوسف عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حّسان أمين جّرار
الرئيس التنفيذي

كما في 31 ديسمبر 2020

إيضاح

2020
بآالف

الدنانير البحرينية

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

الموجودات
450.36261.629نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

544.44276.068إيداعات لدى مؤسسات مالية
6571.513574.851موجودات التمويل

7276.608246.213استثمارات في أوراق مالية
9191.365179.857إجارة منتهية بالتمليك

920.67724.546إيجارات مستحقة القبض
819.02418.750استثمارات في شركات زميلة

1116.22618.756استثمارات في عقارات
1014.04713.591ممتلكات ومعدات

127.3179.299موجودات أخرى 
1.211.5811.223.560مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية
المطلوبات 

147.893126.964إيداعات من مؤسسات مالية
261.002213.420إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

29.566-13تمويالت من مؤسسات مالية
188.742181.692حسابات جارية للعمالء

1423.64221.516مطلوبات أخرى
621.279573.158مجموع المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار
33.98661.587مؤسسات مالية

460.274467.892مؤسسات غير مالية وأفراد
15494.260529.479مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار

حقوق الملكية
16106.406106.406رأس المال

)892()892(16أسهم خزينة
)281()257(أسهم تحت خطة حوافز الموظفين

206180عالوة إصدار أسهم
15.510)9.421(إحتياطيات 

96.042120.923مجموع حقوق الملكية
1.211.5811.223.560مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 15 فبراير 2021 ووقعها بالنيابة عنه:

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان الدخل الموحد

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

خالد يوسف عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حّسان أمين جّرار
الرئيس التنفيذي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إيضاح

2020
بآالف

الدنانير البحرينية

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

الدخل
1940.50645.464دخل التمويل 

12.66311.932دخل االستثمار في الصكوك 
53.16957.396إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك

)35.686()16.551(عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار
12.47623.001حصة المجموعة كمضارب 

)12.685()4.075(5. 15صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
49.09444.711حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك )كمضارب ومستثمر(

)2.957()4.977(مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
)4.687()9.533(مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

)2.386()178(مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية
4.3795.929دخل الرسوم والعموالت، صافي
20925613دخل االستثمارات في أوراق مالية

)274()2.423(21دخل االستثمارات في عقارات، صافي
)133()235(8حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي

221.9481.491دخل آخر، صافي
39.00042.307مجموع الدخل

المصروفات
12.25714.119تكاليف الموظفين

101.3811.353استهالك 
239.7639.623مصروفات أخرى 

23.40125.095مجموع المصروفات
15.59917.212الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة 

)10.998()28.162(24مخصص انخفاض القيمة، صافي
6.214)12.563()خسارة( / ربح السنة

5.91)11.94(26العائد األساسي والمخفض للسهم في األرباح )بالفلس(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاح

 2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

 2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

األنشطة التشغيلية
6.214)12.563()خسارة( / ربح السنة

تعديالت للبنود غير النقدية:
101.3811.353استهالك

2428.16210.998مخصص انخفاض القيمة، صافي
212.476484حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات

)63(2134خسارة / )ربح( بيع استثمارات في عقارات
)5(95خسارة / )ربح( من إعادة تقييم عمالت أجنبية

-)836(20ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية
8235133حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي

18.98419.114الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
تعديالت في رأس المال العامل:

)410(11.803إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
)2.061()22.531(موجودات التمويل

)18.780()24.338(إجارة منتهية بالتمليك
8731.565موجودات أخرى 

7.05048.448حسابات جارية للعمالء 
)3.744(3.571مطلوبات أخرى 

20.92975.960إيداعات من مؤسسات مالية
47.582217.376إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

)329.310()35.219(حقوق أصحاب حسابات االستثمار
28.7048.158صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
1302.308استبعاد استثمارات في عقارات

3.155887استرداد استثمارات في شركات زميلة
)36.059()63.857(شراء استثمارات في أوراق مالية

)1.303()1.837(شراء ممتلكات ومعدات
32.32229.511مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية

)4.656()30.087(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)121()149(شراء أسهم خزينة

)66.820()29.287(مدفوعات السداد من تمويالت من مؤسسات مالية
)7()271(أرباح أسهم مدفوعة

)66.948()29.707(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
)63.446()31.090(صافي النقص في النقد وما في حكمه

99.670163.116النقد وما في حكمه في 1 يناير
68.58099.670النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
415.82016.221نقد في الصندوق

474465أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري
48.2446.916أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء األرصدة المقيدة

544.44276.068إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية أقل من 90 يومًا 
68.58099.670

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020              بآالف الدنانير البحرينية

 2020
رأس

المال
أسهم
خزينة

أسهم 
تحت خطة 

حوافز
الموظفين

عالوة 
إصدار 
أسهم

احتياطيات

مجموع 
حقوق 
الملكية

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
القيمة 
العادلة 

للعقارات

إحتياطي
القيمة 
العادلة 

لالستثمارات
في األوراق

المالية
خسائر

متراكمة
مجموع

االحتياطيات

1804.7362.0497188.00715.510120.923)281()892(106.406الرصيد في 1 يناير 2020 
)12.563()12.563()12.563(-------خسارة السنة
)328()328()328(-------زكاة معتمدة

)250()250()250(-------تبرعات معتمدة
1.8141.8141.814-------دعم حكومي )إيضاح 2(

)14.711()14.711()14.711(-------خسارة التعديل )إيضاح 2(
199-----17326--أسهم مخصصة للموظفين خالل السنة

)149(-------)149(-شراء أسهم خزينة
المحول إلى أسهم تحت خطة حوافز 

-------)149(149-الموظفين
صافي الحركة في احتياطي القيمة 

978978-978------العادلة لالستثمارات في األوراق المالية
صافي الحركة في احتياطي القيمة 

129129--129-----العادلة للعقارات
96,042)9.421()18.031(2064.7362.1781.696)257()892(106.406الرصيد في 31 ديسمبر 2020

2019

1204.1154.8307182.84312.506117.749)391()892(106.406الرصيد في 1 يناير 2019 
6.2146.2146.214-------ربح السنة

)179()179()179(-------زكاة معتمدة
)250()250()250(-------تبرعات معتمدة

291-----23160--أسهم مخصصة للموظفين خالل السنة
)121(-------)121(-شراء أسهم خزينة

المحول إلى أسهم تحت خطة حوافز 
-------)121(121-الموظفين

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

--)621(--621----المحول إلى اإلحتياطي القانوني
1804.7362.0497188.00715.510120.923)281()892(106.406الرصيد في 31 ديسمبر 2019

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

أموال الصندوق
المتاحة للقرض

الحسن
بآالف 

الدنانير البحرينية

قرض حسن
مستحق القبض

بآالف 
الدنانير البحرينية

 
 

217 160 57 الرصيد في 1 يناير 2020
مصادر أموال صندوق القرض الحسن

- 23 )23( المدفوعات
- 23 )23( مجموع المصادر خالل السنة

استخدامات أموال صندوق القرض الحسن
- )12( 12 الزواج
- )33( 33 أخرى )األوقاف(
- )45( 45 مجموع االستخدامات خالل السنة

217 138 79 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

128 57 71 الرصيد في 1 يناير 2019
مصادر أموال صندوق القرض الحسن

89 89 - دخل ال يتوافق مع الشريعة اإلسالمية
- 37 )37( المدفوعات

89 126 )37( مجموع المصادر خالل السنة
استخدامات أموال صندوق القرض الحسن

- )14( 14 الزواج
- )9( 9 أخرى )األوقاف(
- )23( 23 مجموع االستخدامات خالل السنة

217 160 57 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

مصادر القرض الحسن
125125مساهمة البنك

33تبرعات 
8989دخل ال يتوافق مع الشريعة اإلسالمية

217217

بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق 
القرض الحسن الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

 بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق
الزكاة والصدقات الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات
401314أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة

255580دخل غير متوافق مع الشريعة اإلسالمية /أتعاب محتسبة على تمويالت متأخرة السداد
328192مساهمة البنك للزكاة

250250مساهمة البنك للتبرعات
-10أخرى

1.2441.336مجموع مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات خالل السنة

استخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات
264334الجمعيات الخيرية

350527مساعدات ألسر محتاجة
38774أخرى

1.001935مجموع استخدامات أموال الصندوق خالل السنة
243401أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. تقرير المنشأة
تأسس بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب )»البنك«( في مملكة البحرين سنة 1979 بموجب المرسوم األميري رقم 2 لسنة 1979، ومسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة بموجب سجـل تجاري رقم 9900، لمزاولة األعمال المصرفية واألنشطة المالية التجارية األخرى وفقًا لتعاليم الشريعة اإلسالمية. يزاول البنك أعماله بموجب 

ترخيص مصرفي إسالمي للتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي. إن هيئة الرقابة الشرعية للبنك هي الجهة المنوط بها التأكد من التزام البنك في معامالته وأعماله 
بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية. إن البنك مدرج في بورصة البحرين.

خالل 2019، قام أحد المساهمين الرئيسيين، وهو بنك البحرين الوطني، بتقديم عرض طوعي لالستحواذ على أسهم إضافية صادرة ومدفوعة بالكامل من أسهم 
البنك العادية. بنك البحرين الوطني هو بنك تجزئة مرخص وتنظم أنشطته من قبل مصرف البحرين المركزي، ومدرج في بورصة البحرين. تضمن عرض االستحواذ الدفع 

نقدًا أو تبادل األسهم بناًء على اختيار كل مساهم من مساهمي البنك. تم إغالق العرض بنجاح في 22 يناير 2020، وبعد سداد مقابل العرض مع مساهمي البنك، 
زادت حصة بنك البحرين الوطني في البنك من 29.06% كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 78.81%. وبالتالي، يعتبر بنك البحرين الوطني الشركة األم، ألغراض إعداد التقارير 

المالية.

عنوان البنك المسجل هو مبنى 722، طريق 1708، مجمع 317، المنامة، مملكة البحرين.

لدى البنك تسعة فروع )2019: تسعة فروع( تعمل جميعها بمملكة البحرين.

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للبنك والبيانات المالية للشركات التابعة )معًا »المجموعة«(. يمتلك البنك نسبة 100% من رأس مال أبعاد العقارية 
ذ.م.م.

شركة أبعاد العقارية ذ.م.م. )»أبعاد«(

تأسست الشركة في مملكة البحرين بتاريخ 8 أبريل 2003 برأس مال مصرح به ومدفوع بالكامل يبلغ 25 مليون دينار بحريني. بدأت أبعاد عملياتها خالل سنة 2007. 
األنشطة الرئيسية ألبعاد هي االستثمار في العقارات )وفقًا لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية(.

لقد تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 15 فبراير 2021.

أ( أساس األعداد
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء »االستثمارات في العقارات« و «أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

حقوق الملكية« والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

إن إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب أيضًا من اإلدارة اجتهادًا في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. 
يتم مراجعة التقديرات والفرضيات بصورة مستمرة. يتم احتساب التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها هذا التعديل وأي فترات مستقبلية 
متأثرة. تعتقد اإلدارة أن الفرضيات المستخدمة مناسبة، وأن البيانات المالية الموحدة تعرض الوضع المالي والنتائج بشكل عادل. ان األمور التي تتطلب قدر كبير من 

االجتهاد أو التعقيد أو التي تتطلب فرضيات وتقديرات مؤثرة على البيانات المالية الموحدة مبينة في إيضاح 3 )غ(.

تم عرض البيانات المالية الموحدة بالدينارالبحريني والتي هي أيضًا العملة الرئيسية لعمليات المجموعة. تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف دينار بحريني، إال إذا ذكر 
خالف ذلك.

ب( بيان اإللتزام
أعدت البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لألحكام والقوانين الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، بما في ذلك آخر تعميمات صادرة عن المصرف حول اإلجراءات 

التنظيمية االمتيازية استجابة لتطورات وباء الكورونا )كوفيد – 19(. هذه األحكام والقوانين تتطلب تطبيق جميع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، باستثناء:

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

اإلسالمية . أي أرباح أو خسائر أخرى من تعديالت موجودات مالية يتم احتسابها وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المالية . الرجاء الرجوع إليضاح رقم )2( لتفاصيل 
إضافية، و؛

ب(  احتساب المساعدة المالية المستلمة من الحكومة و/أو الجهات التنظيمية استجابة إلجراءات الدعم الخاصة بوباء الكورونا )كوفيد – 19( التي تستوفي متطلبات 
المنح الحكومية، في حقوق الملكية، بداًل من األرباح أو الخسائر حسب المتطلبات المحاسبية لتأثير جائحة كورنا )كوفيد-19( الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية إلى حد أي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الملكية نتيجة لـ )أ( أعاله، ويتم احتساب الرصيد المتبقي في األرباح أو الخسائر. يتم 
احتساب أي مساعدات مالية أخرى وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المالية. الرجاء الرجوع إليضاح رقم )2( لتفاصيل إضافية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. تقرير المنشأة )يتبع(
ب( بيان اإللتزام )يتبع(

اإلطار المستخدم في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة يشار إليه فيما يلي بإسم “معايير المحاسبة المالية بصيغتها المعدلة من قبل 
مصرف البحرين المركزي”.

تم تطبيق التعديل على السياسات المحاسبية بأثر رجعي ولم ينتج عنه أي تغيير في أرقام المقارنة.

وفقًا لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل أنظمة مصرف البحرين المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولها معايير المحاسبة 
المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، فإن المجموعة تسترشد بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة.

2. أثر جائحة كورونا )كوفيد-19(
في 11 مارس 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة كورونا )كوفيد-19( وتطور بسرعة على مستوى العالم. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي 

مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. كما شهدت أسواق األسهم والسلع العالمية تقلبات كبيرة وانخفاًضا كبيًرا في األسعار. إن تقدير عدم اليقين مرتبط بمدى وفترة 
التباطؤ االقتصادي، وتوقعات العوامل االقتصادية الرئيسية، مثل إجمالي الناتج المحلي، والعمل، وأسعار النفط، إلخ. ويشمل ذلك تعطيل العمل في أسواق المال، 

وأسواق االئتمان المتدهورة، ومخاوف السيولة. اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تطبيق قيود على السفر وتدابير الحجر الصحي. 
كان للوباء، واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثرًا على المجموعة. تراقب المجموعة عن كثب وضع جائحة كورونا )كوفيد-19(، وتجاوبًا مع آثارها، قامت بتفعيل خطة 

 مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى، بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها المالي. 

تراقب اإلدارة ومجلس اإلدارة عن كثب تطورات جائحة كورونا )كوفيد-19( وتأثيرها على عمليات المجموعة ومركزها المالي؛ بما في ذلك الخسارة المحتملة في 
اإليرادات، والتأثير على تقييمات األصول، واالنخفاض في القيمة، ومراجعة العقود المثقلة باألعباء، وترتيبات االستعانة بمصادر خارجية وما إلى ذلك. وضعت الشركة 

أيًضا إجراءات الطوارئ، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر تعزيز واختبار خطط استمرارية العمل، بما في ذلك متطلبات السيولة.

عند إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة، فإن األحكام التي تتخذها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ومصادر التقدير تخضع لعدم 
اليقين بخصوص اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية، وتعتبر هذه أنها تمثل أفضل تقييم لإلدارة بناء على المعلومات المتوفرة أو القابلة للرصد.

كما في 31 ديسمبر 2020، فإن البنك ملتزم بمعدل كفاية رأس المال، ومعدل صافي التمويل المستقر، ومعدالت تغطية السيولة. كما في 31 ديسمبر 2020 بلغت 
صافي نسبة التمويل المستقر %126.

فيما يلي بعض هذه اإلجراءات الميسرة الهامة التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي:

لتقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية، تم زيادة عدد األيام من 30 إلى 74 يومًا. 	•

تأجيل دفع األقساط لفترة 6 أشهر للعمالء المؤهلين. 	•

معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة. 	•

تخفيض نسبة االحتياطي النقدي من 5% إلى %3. 	•

تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من 100% إلى %80 	•

إضافة إجمالي خسارة التعديل ومخصص الخسائر االئتمانية اإلضافية للمرحلة 1 و2 من مارس إلى ديسمبر 2020، إلى رأس المال من الفئة األولى للسنتين  	•
المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021. وخصم هذا المبلغ بشكل تناسبي من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022، و31 ديسمبر 2023، و31 ديسمبر 2024. 

خالل الربع الثاني لسنة 2020، وبناء على التوجيه التنظيمي الصادر عن مصرف البحرين المركزي كإجراءات ميسرة للتخفيف من أثر جائحة الكورونا، فإن خسارة التعديل 
لمرة واحدة والبالغة 14.711 ألف دينار بحريني الناتجة عن تأجيل دفع أقساط التمويالت لفترة 6 أشهر المقدمة لعمالء التمويل دون احتساب أرباح إضافية، قد تم 

احتسابها مباشرة في حقوق الملكية. تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي 
األصلي والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل. قدمت المجموعة تأجياًل ألقساط القروض على تعرضات التمويل بمبلغ 554.875 الف دينار 

بحريني، كجزء من دعمها للعمالء المتضررين.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2. أثر جائحة كورنا )كوفيد-19( )يتبع(

في سبتمبر 2020 و ديسمبر 2020، أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهًا تنظيميًا آخر لتمديد اإلجراءات التنظيمية االمتيازية، أي تأجيل دفع أقساط العمالء حتى نهاية 
ديسمبر 2020 ويونيو 2021 بالتوالي. ومع ذلك، سيتم فرض فوائد على العمالء خالل فترة تمديد تأجيل الدفع هذه، وبالتالي ال تتوقع المجموعة خسارة تعديل 

جوهرية نتيجة للتمديد.

استجابت الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم بتدخالت نقدية ومالية لتحقيق االستقرار في األوضاع االقتصادية. أعلنت حكومة مملكة البحرين عن 
العديد من برامج التحفيز االقتصادي )»الحزم«( لدعم األعمال التجارية في هذه األوقات الصعبة.

وفقًا للتوجيهات التنظيمية، فإن المساعدات المالية البالغة 1.814 ألف دينار بحريني )تمثل سدادًا محددًا لجزء من تكاليف الموظفين، والتنازل عن الرسوم والضرائب 
ورسوم الخدمات( والتمويل الذي ال يتحمل فائدة المستلم من الحكومة/الجهات التنظيمية، استجابة إلجراءات الدعم لمواجهة جائحة الكورونا، فقد تم احتسابها مباشرة 

في حقوق الملكية. 

3. السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة هي موضحة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية من قبل المجموعة على نحو 
ثابت كما كانت مطبقة في السنوات السابقة فيما عدا المشروح في إيضاح رقم 1، »بيان االلتزام« وتلك الناشئة عن تطبيق المعايير والتعديالت على المعايير التالية 

التي طبقتها المجموعة مبكرًا.

أ( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة

)ا( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد

أ. التطبيق المبكر للمعايير

1( معيار المحاسبة المالي رقم )31( الوكالة باالستثمار
قامت المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 31 كما صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية اعتبارًا من 1 يناير 2020. تستخدم 

المجموعة هيكل الوكالة لجمع األموال من سوق ما بين البنوك ومن العمالء، وكانت تدرج هذه األموال ضمن بند اإليداعات من المؤسسات المالية، واإليداعات من 
المؤسسات غير المالية واألفراد على التوالي، كما في 31 ديسمبر 2019.

بعد تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )31(، فإن جميع األموال الجديدة التي تم جمعها باستخدام هيكل الوكالة والتي يطلق عليها معًا “صندوق الوكالة”، يتم مزجها 
مع صناديق أموال البنك بناء على اتفاقية المضاربة الرئيسية. يتم استثمار مجموعة األموال الممزوجة هذه في مجموعات مشتركة من األصول وبالطريقة التي تراها 

المجموعة مناسبة، بدون وضع أي قيود على مكان وكيفية والغرض من استثمار هذه األموال. يتم إدراج صندوق الوكالة ضمن حقوق أصحاب حسابات االستثمار، ويتم 
تسجيل األرباح المدفوعة على هذه العقود ضمن بند العائد على حقوق أصحاب حسابات االستثمار.

وفقَا لألحكام االنتقالية لمعيار المحاسبة المالي رقم )31(، قد تختار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار على المعامالت التي تم تنفيذها فعال قبل تاريخ 1 يناير 2020 
والتي لها فترات استحقاق تعاقدية أصلية قبل 31 ديسمبر 2020. بالرغم من ذلك، فقد اختار البنك تطبيق المعيار على جميع المعامالت القائمة كما في نهاية الفترة، 

ونهاية الفترة السابقة ذات العالقة. أسفر تطبيق هذا المعيار عن إفصاحات إضافية )راجع إيضاح 15(.

2( معيار المحاسبة المالي رقم )33( االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة
معيار المحاسبة المالي رقم )33( االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة فعال من فترة البيانات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2021. طبقت 
المجموعة معيار المحاسبة المالي رقم )33( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية اعتبارًا من 1 يناير 2020. المعيار قابل للتطبيق بأثر 

رجعي. بالرغم من ذلك، فإن األثر المتراكم، إن وجد، المنسوب لحقوق ملكية المساهمين، وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المتعلقة بفترات سابقة، سيتم تعديله 
مع القيمة العادلة لالستثمارات المتعلقة بالموجودات الممولة من قبل فئة أصحاب المصلحة ذات الصلة.

إن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )33( أدى لتغييرات في السياسات المحاسبية المتعلقة باحتساب، وتصنيف، وقياس االستثمارات في الصكوك واألسهم 
واألدوات المماثلة، وبالرغم من ذلك، لم يكن لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )33( أي أثر جوهري على أي مبالغ معلنة سابقًا في البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمير 2019. فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية المحددة لمعيار المحاسبة المالي رقم )33( المطبقة في الفترة الحالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

أ( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة )يتبع(

)ا( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد )يتبع(

أ. التطبيق المبكر للمعايير )يتبع(
2( معيار المحاسبة المالي رقم )33( االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة )يتبع( 

1( التغييرات في السياسات المحاسبية

الفئات والتصنيف
يحتوي معيار المحاسبة المالي رقم )33( على منهجية تصنيف وقياس للصكوك واألسهم واألدوات المماثلة، والتي تعكس نموذج العمل الذي تدار فيه مثل هذه 

االستثمارات، وخصائص التدفقات النقدية المعنية. بموجب هذا المعيار، يجب تصنيف كل استثمار على انه استثمار في:

أدوات حقوق الملكية أ( 
أدوات الدين، بما في ذلك: ب( 

أدوات دين نقدية  )1
أدوات دين غير نقدية   )2

ج( أدوات استثمارية أخرى

مالم يتم ممارسة خيارات االحتساب المبدئية غير القابلة للنقض المنصوص عليها في الفقرة رقم 10 من المعيار، يجب على المؤسسة تصنيف االستثمارات كما يتم 
قياسها الحقًا إما )1( بالتكلفة المطفأة )فيما عدا أدوات حقوق الملكية(، )2( بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، )3( بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، استنادًا 

على كاًل مما يلي:

نموذج عمل البنك إلدارة االستثمارات؛  .1

خصائص التدفقات النقدية المتوقعة لالستثمار، بما يتماشى مع طبيعة عقود التمويل اإلسالمية المعنية.  .2

2( التغييرات على التقديرات واألحكام الجوهرية

أ( تصنيف االستثمارات
تقييم نموذج العمل الذي يتم من خالل إدارة االستثمارات، وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لالستثمار تمثل إما أداة دين، أو أداة استثمارية أخرى ذات عائد فعال 

يمكن تحديده بشكل معقول. 

ب( انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تم يتم قياسها بالقيمة العادلة، فإن االنخفاض الجوهري أو لفترة طويلة في 
القيمة العادلة بأقل من سعر التكلفة يعتبر دليل موضوعي على انخفاض القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل، فإن الخسارة المتراكمة المحتسبة سابقًا في بيان التغيرات 

في حقوق الملكية الموحد، يتم حذفها من حقوق الملكية، واحتسابها في بيان الدخل الموحد. خسائر انخفاض القيمة المحتسبة في بيان الدخل الموحد على استثمارات 
حقوق الملكية يتم عكسها الحقًا من خالل حقوق الملكية.

3( تصنيف وقياس استثمارات في أوراق مالية
قام البنك بإجراء تحليل مفصل لنماذج العمل الخاصة باالستثمارات في األوراق المالية، باإلضافة إلجراء تحليل لخصائص تدفقاتها النقدية. ال يوجد أي تغيير في 

تصنيف االستثمارات في األوراق المالية.

ب. المعايير الجديدة والتي لم يتم تطبيقها بعد
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير هي سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من بعد 1 يناير 2021 مع السماح بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم يقم البنك 

بالتطبيق المبكر ألي من هذه المعايير.

1( معيار المحاسبة المالي رقم )32( إجارة
أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم )32( – »اإلجارة« في 2020. هذا المعيار يحل محل معيار المحاسبة المالي 

الحالي رقم )8( - »اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك«.

الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض واإلفصاح لمعامالت اإلجارة )أصل اإلجارة، بما في ذلك األشكال المختلفة لإلجارة المنتهية 
بالتمليك( التي دخلت فيها المؤسسات المالية اإلسالمية كمؤجر وكمستأجر. يهدف هذا المعيار الجديد لمعالجة المسائل التي يواجهها قطاع التمويل اإلسالمي فيما 

يتعلق بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية، باإلضافة لتحسين طرق المعالجة الحالية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات 
المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2021، مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق هذا المعيار.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

أ( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة )يتبع(

)ا( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد )يتبع(

ب. المعايير الجديدة والتي لم يتم تطبيقها بعد )يتبع(

2( معيار المحاسبة المالي رقم )38( – الوعد، والخيار، والتحوط
أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم 38 – وعد، خيار، وتحوط في 2020. الهدف من هذا المعيار هو تحديد 
مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المناسبة، الحتساب، وقياس، واإلفصاحات، فيما يتعلق بترتيبات الوعد والخيار والتحوط المتوافقة مع مباديء الشريعة اإلسالمية 

للمؤسسات المالية اإلسالمية. هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2022.

هذا المعيار يصنف ترتيبات الوعد والخيار إلى فئتين كما يلي:

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

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

باإلضافة لذلك، ينص المعيار على المعالجة المحاسبية لاللتزامات البناءة والحقوق البناءة الناتجة من منتجات الوعد والخيار القائمة بذاتها.

تقوم المجموعة حاليًا بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار.

ب( أساس التوحيد
الشركات التابعة هي مؤسسات )وتشمل شركات ذات أغراض خاصة( خاضعة لسيطرة المجموعة. توجد السيطرة عندما يكون للمجموعة سلطة، بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة، في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ تحويل 
السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيد البيانات المالية عند فقدان تلك السيطرة.

أعدت البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للمجموعة، باستخدام سياسات محاسبية متوافقة.

تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة بالكامل.

ج( النقد وما في حكمه
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشـتمل »النقد وما في حكمه« على نقد في الصندوق وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي، باستثناء ودائع االحتياطي 

اإلجباري، وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء األرصدة المقيدة، وإيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة 90 يومًا أو أقل عند 
شرائها.

د( إيداعات لدى وتمويالت من مؤسسات مالية

إيداعات لدى مؤسسات مالية
تشتمل إيداعات لدى مؤسسات مالية بصورة أساسية على ذمم مرابحات سلع مدينة وذمم الوكالة المدينة. تظهر ذمم مرابحات السلع المدينة بالتكلفة المطفأة 

صافي من األرباح المؤجلة ومخصص انخفاض القيمة، إن وجد. وتظهر ذمم الوكالة المدينة بالتكلفة مطروحًا منها مخصص انخفاض القيمة، إن وجد.

تمويالت من مؤسسات مالية
تشتمل تمويالت من مؤسسات مالية على تمويالت من خالل عقود مرابحة ويتم احتسابها من تاريخ نشأتها وتظهر بالتكلفة المطفأة.

هـ( موجودات التمويل
تتكون موجودات التمويل من عقود تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد. وتشمل التمويالت المقدمة من خالل عقود 

المرابحات والمشاركات. يتم احتساب موجودات التمويل من تاريخ نشأتها وتظهر بالتكلفة المطفأة بعد طرح مخصصات االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

و( تمويل المرابحات
تشتمل المرابحات بشكل أساسي على معامالت البيع المؤجل، وتظهر صافي من األرباح المؤجلة ومخصصات انخفاض القيمة، إن وجدت.

تمويالت المرابحات هي معامالت بيع بشروط مؤجلة. وتقوم المجموعة بترتيب معاملة المرابحات بشراء سلعة )والتي تمثل موضوع المرابحة( ومن ثم إعادة بيعها 
للمرابح )المستفيد( بعد احتساب هامش الربح على التكلفة. إن سعر البيع )التكلفة مضافًا إليها هامش الربح( يعاد سداده على أقساط من قبل المرابح بموجب الفترة 

المتفق عليها. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

ز( تمويل المشاركات
تدرج تمويل المشاركات بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع بعد طرح مخصص انخفاض القيمة ، إن وجد.

المشاركة هي شكل من أشكال الشراكة في رأس المال. تقاس المشاركة في رأس المال الذي تقدمه المجموعة في البداية عينيًا )إذا لم تكن نقدًا( بالقيمة العادلة 
للموجودات. وإذا نتج عن تقييم الموجودات أي فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، فإن هذا الفرق يحتسب كربح أو خسارة للمجموعة.

ح( استثمارات في األوراق المالية
تشتمل االستثمارات في األوراق المالية على أدوات دين تظهر بالتكلفة المطفأة، وأدوات حقوق الملكية تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

تحتسب جميع االستثمارات في األوراق المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، والتي تعد قيمة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف االستحواذ المباشرة.

1- أدوات دين تظهر بالتكلفة المطفأة
هذه استثمارات ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد متضمنة الربح ورأس المال. الحقًا لتاريخ االحتساب المبدئي، يتم قياس هذه االستثمارات بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي بعد طرح مخصصات االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم احتساب أي ربح أو خسارة ناتجة من أدوات الدين في بيان الدخل 

الموحد عند إلغاء احتساب أو انخفاض قيمة أدوات الدين.

2- أدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
أدوات حقوق الملكية هي استثمارات ال تحمل مالمح أدوات الدين، وتشمل أدوات تبرهن القيمة المتبقية في موجودات المنشأة، بعد طرح المطلوبات. عند االحتساب 

المبدئي، تصنف أدوات حقوق الملكية، عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

الحقًا لعملية الشراء، يتم إعادة قياس أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة، مع احتساب األرباح أو الخسائر غير المحققة كبند منفصل في حقوق الملكية حتى يتم إلغاء 
احتساب االستثمار، أو عندما يصبح االستثمار منخفض القيمة. عند إلغاء االحتساب أو انخفاض قيمته، فإن الربح أو الخسارة المتراكمة المسجلة مسبقًا في حقوق 

الملكية يتم احتسابها في بيان الدخل الموحد للسنة.

ال يتم عكس خسائر انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية من خالل بيان الدخل الموحد، وتتم احتساب الزيادة في قيمتها 
العادلة بعد احتساب انخفاض القيمة في حقوق الملكية.

ط( مبادئ القياس

1- قياس القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية المنظمة بالرجوع إلى أسعار العطاءات المعلنة في السوق عند إقفال العمل بتاريخ بيان المركز 

المالي الموحد.

بالنسبة لالستثمارات التي ليس لها أسعار سوقية مدرجة، فإنه يتم تحديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مشابهة لها، 
أو بناءًا على تقييم التدفقات النقدية المستقبلية. يتم تحديد القيم النقدية المعادلة من قبل المجموعة بموجب معدالت الربح الحالية للعقود المشابهة في الشروط 

وخصائص المخاطر.

2- التكلفة المطفأة
إن التكلفة المطفأة للموجود أو المطلوب المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس الموجود أو المطلوب المالي في االحتساب المبدئي، مطروحًا منه المدفوعات 

الرأسمالية، مضافًا إليه أو مطروحًا منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئيًا ومبلغ االستحقاق، مطروحًا منه 
مبلغ )مباشرة أو باستخدام حساب مخصص( النخفاض القيمة أو عدم القدرة على التحصيل. يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة 

والتي تشكل جزءًا أساسيًا من معدل الربح الفعلي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

ي( استثمار في شركات زميلة
الشركات الزميلة هي جميع المؤسسات التي تمتلك المجموعة فيها نسبة تتراوح بين 20 % و 50 % من حقوق التصويت، وتمارس سلطة مؤثرة عليها ولكن من دون 

التحكم او التحكم المشترك في سياساتها المالية والتشغيلية. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية.

يتم إحتساب قيمة االستثمار في الشركات الزميلة مبدئيًا بالتكلفة ويتم زيادة أو خفض القيمة الدفترية بإحتساب حصة الُمستثِمر من ربح أو خسارة الشركة الُمستثَمر 
فيها بعد تاريخ اإلستحواذ. تنخفض القيمة الدفترية لالستثمار بالتوزيعات المستلمة من الشركة الُمستثَمر فيها. قد يكون من الضروري عمل تسويات للقيمة الدفترية 

عند وجود أي تغيير في حصة المستثمر في الشركة والتي قد تنتج عن تغيرات في ملكية الشركة الُمستثَمر فيها. عندما تتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتها في 
الشركة الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى ال شيء ويتم وقف إحتساب أي خسائر إضافية، بإستثناء في الحاالت التي يكون على المجموعة إلتزامات قانونية أو 

إعتبارية أو في حالة قيام المجموعة بدفع مبالغ نيابة عن الشركة الزميلة.

تقوم المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة. إذا كان األمر كذلك، 
تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة والذي يعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركات الزميلة والقيمة الدفترية، ويحتسب المبلغ في بيان الدخل الموحد.

السياسات المحاسبية للشركات الزميلة تتماشى مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

ك( إجارة منتهية بالتمليك
تظهر الموجودات المشتراة لغرض التأجير )اإلجارة المنتهية بالتمليك( بالتكلفة بعد طرح اإلستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. وفقًا لشروط التأجير، تنتقل 

ملكية الموجودات الُمؤجرة للمستأجر في نهاية مدة عقد التأجير، شريطة تسديد جميع أقساط اإليجار. يتم إحتساب االستهالك وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى 
فترة التأجير، بمعدالت تخفض تكلفة الموجودات المستأجرة منهجيًا على مدى فترة التأجير. تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم إمكانية وجود أي دليل 

موضوعي على حدوث انخفاض في قيمة الموجودات المشتراة لغرض التأجير. يتم إحتساب خسائر االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية للموجودات 
)شاملة أقساط إيجارات مستحقة( والقيمة القابلة لإلسترداد المقدرة. ُتحّمل خسائر االنخفاض في القيمة )إن وجدت( في بيان الدخل.

ل( استثمارات في عقارات
يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لغرض االستفادة من الزيادة في قيمتها، أو لكليهما، كاستثمارات في عقارات. يتم تسجيل االستثمارات في 

العقارات مبدئيًا بالتكلفة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع وتكاليف الشراء المرتبطة بالعقار. بعد االحتساب المبدئي، يتم إعادة قياس االستثمارات في 
العقارات الى القيمة العادلة ويتم احتساب التغيرات في القيمة العادلة )فقط األرباح( في إحتياطي القيمة العادلة للعقارات في بيان التغيرات في حقوق الملكية 

الموحد.

يتم أواًل تعديل الخسائر الناتجة من التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات في العقارات مقابل إحتياطي القيمة العادلة للعقارات إلى حد الرصيد المتوفر، ومن ثم 
يتم احتساب الخسائر المتبقية في بيان الدخل الموحد. في حالة وجود خسائر غير محققة تم احتسابها في بيان الدخل الموحد في الفترات المالية السابقة، فإنه يجب 
احتساب األرباح غير المحققة للسنة الحالية في بيان الدخل الموحد إلى حد عكس الخسائر السابقة في بيان الدخل الموحد. عند إستبعاد العقار، فأنه يتم تحويل األرباح 

المتراكمة المحولة سابقًا إلى إحتياطي القيمة العادلة للعقارات إلى بيان الدخل الموحد.

م( ممتلكات ومعدات
تحتسب الممتلكات والمعدات مبدئيًا بالتكلفة. يتم رسملة تكلفة اإلضافات والتحسينات الرئيسية؛ ويتم احتساب الصيانة والتصليحات في بيان الدخل الموحد عند 

تكبدها. تحتسب األرباح أو الخسائر الناتجة من االستبعاد ضمن اإليرادات األخرى. يحتسب اإلستهالك على أساس القسط الثابت وعلى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 
للموجودات.

يتم احتساب اإلستهالك على النحو التالي:

25 – 35 سنةمباني

5 سنواتتركيبات وتجهيزات 

5 سنواتمعدات

5 سنواتأثاث
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

ن( حقوق أصحاب حسابات االستثمار
تمثل حقوق أصحاب حسابات االستثمار أموااًل تحتفظ بها المجموعة في حسابات استثمار غير مقيدة، وله حرية التصرف في استثمارها. تخول أصحاب حسابات 

االستثمار المجموعة باستثمار أموالهم بالطريقة التي يراها مناسبة من غير وضع قيود من حيث المكان والطريقة والغرض من استثمار هذه األموال. تحتسب المجموعة 
رسوم إدارة )رسوم مضارب( على أصحاب حقوق االستثمار. من إجمالي اإليراد من حسابات االستثمار، يتم تخصيص اإليراد العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار 

بعد توفير المخصصات، واإلحتياطيات )إحتياطي معادلة األرباح وإحتياطي مخاطر االستثمار( وبعد طرح حصة المجموعة كمضارب. يتم تخصيص اإليراد من قبل إدارة 
المجموعة ضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط حسابات االستثمار. يتحمل البنك المصروفات اإلدارية المتعلقة بإدارة هذه األموال واليتم تحميلها 

على أصحاب حسابات االستثمار.

يتم تخصيص الدخل المكتسب من مجموعة الموجودات الممولة من حقوق أصحاب حسابات االستثمار فقط بين حاملي األسهم وأصحاب حسابات االستثمارات.

تظهر حسابات االستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة األرباح ومخاطر االستثمارات، إن وجدت. إحتياطي معادلة األرباح هو 
المبلغ الذي تخصصه المجموعة من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم المضارب، وذلك بهدف المحافظة على مستوى معين من العوائد ألصحاب الودائع من 

االستثمارات. إحتياطي مخاطر االستثمار هو المبلغ الذي تخصصه المجموعة من إيرادات أصحاب حسابات االستثمار، بعد إحتساب رسوم المضارب، وذلك لغرض 
تعويض أي خسائر مستقبلية قد يتعرض لها أصحاب حسابات االستثمار. ينتج عن إنشاء هذه االحتياطيات زيادة في المطلوبات المتعلقة بحقوق أصحاب حسابات 

االستثمار.

س( إحتياطي مخاطر االستثمار
احتياطيات مخاطر االستثمار هي عبارة عن مبالغ تم تخصيصها من دخل حقوق أصحاب حسابات االستثمار، بعد تخصيص حصة المضارب، تحسبًا للخسائر المستقبلية 

لحقوق أصحاب حسابات االستثمار. 

ع( إحتياطي معادلة األرباح
تقوم المجموعة بتخصيص بعض المبالغ الفائضة من األرباح ليتم توزيعها على حقوق أصحاب حسابات االستثمار بعد األخذ في االعتبار حصة المضارب من الدخل. يتم 

إستخدام هذه المبالغ في المحافظة على مستوى عائد معين من االستثمارات لحقوق أصحاب حساب االستثمار.

ف( الزكاة
يتم احتساب الزكاة على أساس الزكاة للمجموعة طبقًا لمعيار المحاسبة المالي رقم )9( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية باستخدام 
طريقة صافي األموال المستثمرة. تدفع المجموعة الزكاة التي تحتسب بناء على األرقام الموحدة لإلحتياطي القانوني واالحتياطي العام وأرصدة األرباح المستبقاة 

في بداية السنة. ويدفع المساهمون الزكاة المتبقية عليهم بأنفسهم. وتقــع مسئولية دفع الزكاة المستحقة على حقوق أصحاب حسابات االستثمار والحسابات األخرى 
على أصحاب تلك الحسابات.

ص( مخصصات
يتم احتساب المخصص في بيان المركز المالي عندما تكون على الشركة التزامات )قانونية أو تعاقدية( من جراء معامالت سابقة وعندما يكون من المحتمل وجود تدفق 

خارجي لمنافع اقتصادية لسداد هذه االلتزامات، ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات.

ق( أرباح أسهم
تحتسب أرباح أسهم المساهمين كمطلوبات في السنة التي تم اإلعالن عنها / اعتمادها من قبل المساهمين.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

ر( إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالية

1- موجودات مالية
يتم إلغاء احتساب الموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة( عند:

انقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛  •

قيام المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجود سواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية المتعلقة بالموجود   •
أو )ب( عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجود؛ أو

احتفاظ المجموعة بحقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجود، ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب “ترتيب سداد”.  •

عندما تقوم المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو دخلت في ترتيب سداد، ولم تقم بنقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية 
الجوهرية للموجودات، ولم يتم نقل السيطرة على الموجود، فإنه يتم احتساب الموجود إلى حد استمرار مشاركة المجموعة في الموجود.

2- مطلوبات مالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.

ش( أسهم خزينة
هي أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة التي تم إعادة شراؤها من خالل وسيطها الخاص. يتم طرح أسهم الخزينة من رأس المال ويتم احتسابها بالتكلفة على 
أساس المتوسط المرجح. يتم إحتساب المقابل المدفوع أو المستلم من شراء أو بيع أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة مباشرًة ضمن حقوق الملكية. ال يتم 

احتساب ربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة.

ت( إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية
تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. ووفقًا لذلك، تحول أرباح المصادر غير اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي 

تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية. 

ث( مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يوجد حق قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ 

المعترف بها وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

خ( إحتساب اإليراد

1- مرابحة ووكالة
يحتسب إيراد المرابحة والوكالة على أساس التناسب الزمني على الفترة الزمنية التي يغطيها العقد بإستخدام معدل الربح الفعلي.

2- مشاركة
يتم إحتساب أرباح وخسائر المجموعة المتعلقة بمعامالت عقود المشاركة التي تبدأ وتنتهي خالل فترة مالية واحدة في بيان الدخل وقت تصفيتها )إنتهاء العقد(. إذا 
كانت هذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالية، يتم إحتساب األرباح بالمقدار الذي توزع فيه هذه األرباح خالل تلك الفترة ووفقًا لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص 

عليها في عقد المشاركة.

3- صكوك
يتم إحتساب اإليراد من الصكوك بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية التي تغطيها هذه األدوات.
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
خ( إحتساب اإليراد )يتبع(

4- إيداعات لدى مؤسسات مالية
يتم احتساب إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد، بناءًا على مبالغ الموجودات القائمة والربح المتفق عليه مع العمالء.

5- إجارة منتهية بالتمليك
يتم احتساب إيراد اإلجارة المنتهية بالتمليك بالتناسب على الفترة الزمنية التي يغطيها عقد التأجير.

6- إيراد أرباح األسهم
تحتسب أرباح األسهم عند نشوء حق استالم الدفعات.

7- إيراد الرسوم والعموالت
إيراد الرسوم والعموالت التي تعتبر جزءًا رئيسيًا من معدل الربح الفعلي لألدوات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة يتم إضافتها عند قياس معدل الربح الفعلي لهذه 

الموجودات المالية. يتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى، بما في ذلك رسوم خدمة الحسابات، وعمولة البيع، ورسوم اإلدارة، ورسوم عرض وترتيب األسهم، 
ورسوم المشاركات، متى ما تم تقديم الخدمات ذات العالقة.

ذ( العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلـوبات النقدية بالعـمالت األجنبية إلى الدينار البحريني 

بأســعار الصرف السـائدة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. تحمل جميع الفروقات الناتجة إلى بيان الدخل الموحد.

يتم تحميل األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تظهر بالقيمة العادلة في حقوق الملكية كجزء من تسوية القيمة العادلة.

ض( انخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان
تحتسب المجموعة مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على:

نقد وأرصدة لدى البنوك و إيداعات لدى المؤسسات المالية؛  •

موجودات التمويل؛  •

إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض؛  •

استثمار في الصكوك – أدوات دين بالتكلفة المطفأة؛  •

عقود ضمانات مالية صادرة؛ و  •

التزامات تمويلية غير مسحوبة.  •
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
ض( انخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان )يتبع(

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

أدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما في تاريخ التقرير؛  •

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

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة،   
تأخذ المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كاًل من المعلومات والتحليالت 

الكمية والنوعية، بناًء على التجربة السابقة للمجموعة، والتقييم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.

تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان قد ارتفعت كثيرًا، إذا تجاوزت مدة استحقاقه أكثر من 30 يومًا.  

تعتبر المجموعة أن التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان في حالة تعثر إذا:  

من غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، بدون لجوء المجموعة لخطوات مثل تحقيق الضمانات )إن تم االحتفاظ بأي منها(  •

الموجودات المالية مستحقة ألكثر من 90 يومًا.  •

تعتبر المجموعة أن أداة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون التصنيف االئتماني مساويًا للتعريف المفهوم عالميًا “الدرجة االستثمارية”. تعتبر المجموعة أن 
هذه الدرجة تساوي BBB- أو أعلى حسب تصنيف وكالة ستاندرد أند بوروز.

تطبق المجموعة منهجية المراحل الثالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان. ترّحل الموجودات من خالل المراحل الثالث 
التالية، بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي:

المرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهرًا:
المرحلة األولى تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان عند االحتساب المبدئي، والتي لم يكن لها أي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، 
أو ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة. الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهرًا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة من أحداث التعثر المحتملة خالل 12 شهرًا بعد 

تاريخ بيان المركز المالي. وهي ليست أحداث العجز النقدي خالل فترة اإلثني عشر شهرًا، ولكن مجموع الخسائر االئتمانية على الموجود الموزون باحتمالية حصول حدث 
الخسارة خالل اإلثني عشر شهرًا القادمة.

المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – ليست منخفضة ائتمانيًا
المرحلة الثانية تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، ولكن ال يوجد دليل موضوعي 

على انخفاض قيمتها. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر 
االئتمانية المتوقعة الناتجة من أحداث التعثر المحتملة على مدى الحياة المتوقعة لألداة المالية. الخسائر االئتمانية هي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانية مع 

احتمالية حدوث التعثر في السداد لمدى الحياة. 

المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – منخفضة ائتمانيًا
المرحلة الثالثة تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها أدلة موضوعية على انخفاض القيمة كما في تاريخ التقرير بناءًا على المؤشرات المحددة في 

دليل أنظمة مصرف البحرين المركزي. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة. الفترة القصوى التي تؤخذ بعين االعتبار في 
حال تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفترة القصوى المتعاقد عليها والتي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
ض( انخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان )يتبع(

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

التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان غير منخفضة ائتمانيًا كما في تاريخ التقرير: بالقيمة الحالية لجميع العجوزات النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة   •
للشركة وفقًا للعقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(؛

التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان منخفضة القيمة كما في تاريخ التقرير: بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية   •
المقدرة؛

االلتزامات المالية غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة لو تم سحب االلتزامات، والتدفقات النقدية التي   •
تتوقع المجموعة استالمها؛ و

عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض حامل العقد، مطروحًا منها أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.  •

2- تعرضات معاد هيكلتها
إذا تم إعادة التفاوض أو تعديل شروط تعرض خاضع لمخاطر االئتمان، أو أذا تم استبدال تعرض خاضع لمخاطر االئتمان بموجود آخر جديد نتيجة للصعوبات المالية 

للمقترض، يجب إلغاء احتساب التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام العجز النقدي من التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان 
الحالي، والمخصومة ابتداء من التاريخ المتوقع إللغاء االحتساب إلى تاريخ التقرير، باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان الحالي.

3- تعرضات منخفضة ائتمانيًا
تقوم المجموعة في تاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا كانت التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان قد انخفضت قيمتها. يعتبر التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان 
»منخفض ائتمانيًا« إذا وقع حدث أو أكثر، وكان لهذا الحدث/األحداث أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان.

األدلة على انخفاض قيمة التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية:

صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو الُمصِدر؛  •

اإلخالل بالعقد، مثل التخلف عن الدفع؛  •

إعادة هيكلة تسهيالت تمويلية من قبل المجموعة بشروط ال تعتبرها المجموعة مثالية في ظروف أخرى؛  •

وجود مؤشرات على أن المقترض سيعلن إفالسه، أو إعادة تنظيم مالية أخرى.  •

4- عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان.

5- الشطب
يتم شطب التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان جزئيًا أو كليًا. إذا كان المبلغ الذي سيتم شطبه أكبر من مخصص الخسارة المتراكم، يتم أواًل التعامل مع الفرق كإضافة 

للمخصص، والذي يتم تطبيقه الحقًا مقابل إجمالي القيمة الدفترية. أي استردادات الحقة يتم احتسابها في بند »إيرادات أخرى«.

يتم شطب تعرضات موجودات التمويل إما كلًيا أو جزئًيا عندما ال يكون هناك توقع لمزيد من االسترداد. تشمل المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقع معقول 
باالسترداد )1( أن المقترض متعثر أو )2( تم استنفاذ جميع خيارات االسترداد الممكنة.

ظ( أدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
ألدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تم يتم قياسها بالقيمة العادلة، فإن االنخفاض الجوهري أو لفترة طويلة في القيمة 

العادلة بأقل من سعر التكلفة يعتبر دليل موضوعي على انخفاض القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل، فإن الخسارة المتراكمة المحتسبة سابقًا في بيان التغيرات في 
حقوق الملكية الموحد، يتم حذفها من حقوق الملكية، واحتسابها في بيان الدخل الموحد. خسائر انخفاض القيمة المحتسبة في بيان الدخل الموحد على استثمارات 

حقوق الملكية يتم عكسها الحقًا من خالل حقوق الملكية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

غ( إستخدام التقديرات واألحكام في إعداد البيانات المالية الموحدة
في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات واألحكام لتحديد المبالغ المحتسبة في البيانات المالية الموحدة. إن عملية وضع 

التقديرات والفرضيات المطلوبة شملت تحديات إضافية نتيجة للشكوك السائدة الناتجة عن جائحة الكورونا )كوفيد-19(، وتطلب ممارسات جوهرية من قبل اإلدارة. إن 
أهم استخدامات الفرضيات والتقديرات هي ما يلي:

1- االنخفاض في قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان
وضع المعايير لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على التعرضات الخاضعة لها قد ازدادت بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي، وتحديد منهجية دمج المعلومات   •

المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، واختيار واعتماد النماذج المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مشروحة في إيضاح )3( )ض( وإيضاح )28(.

االنخفاض في قيمة اإليجارات مستحقة القبض: االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية القابلة لالسترداد، مشروحة في إيضاح رقم )3( )ض(.  •

تحديد المدخالت في نموذج قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك تضمين معلومات تطلعية، مشروحة في إيضاح رقم )3( )ض( وإيضاح )28(.  •

2- فرضية االستمرارية
قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس فرضية االستمرارية، وهي مقتنعة بأن لديها المصادر لالستمرار في أعمالها في 

المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غير مؤكدة والتي من الممكن أن تسبب شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على 
المواصلة على أساس فرضية االستمرارية. ولذلك، استمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس فرضية االستمرارية.

3- االنخفاض في قيمة استثمارات في حقوق الملكية
تقر المجموعة بتعرض االستثمارات في حقوق الملكية والتي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية النخفاض في القيمة عندما يكون هناك انخفاض جوهريًا 

أو عندما يكون هناك انخفاض لفترة طويلة في قيمتها العادلة بسعر أقل من سعر التكلفة. إن تحديد وجود أي انخفاض جوهري أو انخفاض لفترة طويلة يتطلب القيام 
بتقديرات.

في حالة االستثمارات في حقوق الملكية، َتعتبر المجموعة أن االنخفاض يكون جوهريًا عندما تنخفض قيمته العادلة بنسبة تفوق 30% من تكلفته، كما َتعتبر المجموعة 
أن أي انخفاض في قيمة األسهم بأقل من تكلفتها ولمدة تتجاوز 9 أشهر انخفاضًا لفترة طويلة.

أ أ( المحاسبة بتاريخ المتاجرة
يتم احتساب جميع معامالت البيع والشراء »االعتيادية« للموجودات المالية بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجود.

ب ب( حسابات جارية للعمالء
يتم إحتساب األرصدة في الحسابات الجارية )غير االستثمارية( عند إستالمها من قبل المجموعة. يتم قياس المعامالت بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها وإستالمها من  

ِقبل البنك بتاريخ التعاقد. يتم قياس هذه الحسابات بقيمتها الدفترية في نهاية الفترة المحاسبية.

ج ج( منافع للموظفين

1- المنافع قصيرة األجل
تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم إحتسابها كمصروفات متى تم تقديم الخدمة ذات العالقة. يتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع 

دفعه ضمن مكافآت نقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة في األرباح إذا كان على المجموعة إلتزام قانوني أو تعاقدي نتيجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقديمها 
وأن هذا اإللتزام يمكن قياسه بطريقة موثوقة.

2- منافع نهاية الخدمة
يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق اإلجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينيين حسب نظام هيئة التأمين اإلجتماعي، وهو »نظام إشتراكات محددة«، حيث يتم بموجبه 
تحصيل إشتراكات شهرية من المجموعة ومن الموظفين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب. يتم إحتساب مساهمة المجموعة كمصروف في بيان الدخل متى 

إسُتِحقت.

يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل ثابتة مكافأة نهاية خدمة وفقًا لنصوص قانون العمل البحريني، وذلك على أساس مدة الخدمة والتعويض 
النهائي. يتم عمل مخصص لهذه اإللتزامات غير الممولة وذلك على إفتراض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل في تاريخ البيانات المالية.

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

يوجد لدى المجموعة كذلك نظام توفير إختياري للموظفين، حيث تساهم المجموعة والموظفون شهريًا بنسبة مئوية ثابتة من الراتب. تتم إدارة هذا البرنامج من قبل 
مجلس أمناء أعضاؤه موظفون في المجموعة. يصنف هذا البرنامج في طبيعته كنظام إشتراكات محددة، ويتم إحتساب مساهمات المجموعة كمصروفات في بيان 

الدخل متى إسُتِحقت.
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
ج ج( منافع للموظفين )يتبع(

3- برنامج حوافز الموظفين على أساس َمنح أسهم البنك
يتم إحتساب األسهم الممنوحة للموظفين وفق برنامج حوفز الموظفين على أساس َمنح أسهم كمصروف بالقيمة العادلة لألسهم بتاريخ المنح مع زيادة مقابلة في 

حقوق الملكية على فترة استحقاق الموظفين لهذه المنح. يتم تعديل المبلغ المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد األسهم الممنوحة والتي من المتوقع استيفاء 
شروط الخدمات وشروط األداء غير سوقي لها، ليكون المبلغ المحتسب في األخير وفقًا لعدد المنح التي لم تستوفي شروط الخدمات وشروط األداء غير السوقي لها 

بتاريخ المنح.

بالنسبة للمنح التي التملك شروط استحقاق، فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ المنح لتعكس مثل هذه الشروط، وال يوجد هناك ما يصل الفرق بين النتائج 
المتوقعة والفعلية.

دد( ضمانات مالية
الضمانات المالية هي العقود التي تتطلب من المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين معين عن تسديد 

دفعات عند حلول أجلها وفقًا لشروط أداة الدين. يحتسب عقد الضمان المالي ابتداًء من تاريخ إصداره. تحتسب المطلوبات الناشئة من عقد الضمانة المالية بالقيمة 
الحالية للدفعات المقدرة، عندما يصبح وفقًا للضمان محتمل.

هـ هـ( موجودات مستردة
يتم استرداد العقارات في بعض األحيان مقابل قروض وسلفيات متعثرة. يتم احتساب العقارات المستردة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصًا مصاريف البيع، 

أيهما أقل، ويتم قيدها في “الموجودات األخرى”. 

وو( االحتياطي القانوني
بموجب متطلبات قانون الشركات التجارية، يتم تحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى احتياطي قانوني والذي ال يتم توزيعه إال في حالة تصفية البنك. يجوز إيقاف 

هذا االستقطاع عندما يبلغ االحتياطي 50% من رأس المال المدفوع.

زز( برنامج حماية الودائع
يتم تغطية األموال التي يحتفظ بها لدى المجموعة في حسابات استثمار غير مقيدة والحسابات الجارية ببرنامج حماية الودائع )»البرنامج«( الذي تم تأسيسه بموجب 

أنظمة مصرف البحرين المركزي وفقًا لقرار رقم )34( لسنة 2010.

يطبق البرنامج على كل الحسابات المستحقة التي يحتفظ بها لدى البنك وتخضع إلستبعادات معينة ومحددة، وسقف لمجموع المبالغ وغيرها من األنظمة المتعلقة 
بتأسيس برنامج حماية الودائع ومجلس حماية الودائع.

4. نقد وأرصدة البنوك والبنك المركزي

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

16.221 15.820 نقد في الصندوق
465 74 أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي، بإستثناء ودائع االحتياطي اإلجباري 

9.428 10.756 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
26.114 26.650
35.515 23.712 ودائع االحتياطي اإلجباري لدى مصرف البحرين المركزي 
61.629 50.362

إن االحتياطي اإلجباري لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر لالستخدام في عمليات المجموعة اليومية.

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تشمل مبلغ 2.512 ألف دينار بحريني )2019: 2.512 ألف دينار بحريني(، غير متوفر لالستخدام في عمليات المجموعة 
اليومية. 
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5. إيداعات لدى مؤسسات مالية 

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

51.147 16.219 مرابحات سلع
)5( )1( أرباح مؤجلة

51.142 16.218
24.929 28.225 وكالة
76.071 44.443

)3( )1( مخصص انخفاض القيمة
76.068 44.442

6. موجودات التمويل

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

481.429 482.274 مرابحة )إيضاح 1. 6(
93.422 89.239 مشاركة )إيضاح 2. 6(

574.851 571.513

1. 6 مرابحة

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

243.190 284.822 تسهيل
196.291 179.547 التورق
86.701 68.490 التمويل المرن
23.925 17.008 خطابات ائتمان معاد تمويلها
5.904 3.678 مرابحات المركبات 

20.191 17.151 بطاقات االئتمان
36 30 أخرى

576.238 570.726
57 79 صندوق القرض الحسن 

576.295 570.805 إجمالي الذمم المدينة
)68.288( )66.492( أرباح مؤجلة
)26.578( )22.039( مخصص انخفاض القيمة 
481.429 482.274

بلغت المرابحات المستحقة المتعثرة كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 43.302 ألف دينار بحريني )2019: 91.180 ألف دينار بحريني(.

تعتبر المجموعة الوعد في عقود المرابحات ملزمًا لطالب الشراء.
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6. موجودات التمويل )يتبع(
1. 6 مرابحة )يتبع(

فيما يلي مكونات إجمالي محفظة المرابحات مستحقة القبض، صافي من األرباح المؤجلة وقبل مخصص انخفاض القيمة حسب القطاع:

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

133.671 94.680 تجاري 
22.895 11.679 مؤسسات مالية

351.441 397.954 أخرى شاملة قطاع التجزئة 
508.007 504.313

تعرضات محفظة المجموعة في المرابحات التمويلية متمركزة في الشرق األوسط.

2. 6 مشاركة

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

96.314 93.239 مشاركات عقارية 
)2.892( )4.000( مخصص انخفاض القيمة
93.422 89.239

بلغت المشاركات التمويلية القائمة المتعثرة كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 9.308 ألف دينار بحريني )2018: 6.530 ألف دينار بحريني(.

3. 6 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة كما يلي:

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 3
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 2
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 1
بآالف 

الدنانير البحرينية 2020

29.470 26.298 1.557 1.615 في 1 يناير 2020
- )270( )164( 434 صافي الحركة بين المراحل 

15.613 11.376 3.659 578 صافي المخصص للسنة
)19.044( )19.044( - - مشطوبات
26.039 18.360 5.052 2.627 في 31 ديسمبر 2020

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 3
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 2
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 1
بآالف 

الدنانير البحرينية 2019

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

7.415 9.465 )1.303( )747( صافي المخصص للسنة
)7.784( )7.784( - - مشطوبات
29.470 26.298 1.557 1.615 في 31 ديسمبر 2019
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7. استثمارات في أوراق مالية

أ. أدوات دين*

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

صكوك مدرجة – تظهر بالتكلفة المطفأة 
160.727 190.473 إجمالي الرصيد في بداية السنة
35.999 60.059 شراء
)6.253( )21.343( إستبعادات واستحقاقات

190.473 229.189 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
)7( )236( مخصص انخفاض القيمة

190.466 228.953 صافي الرصيد في نهاية السنة

صكوك غير مدرجة – تظهر بالتكلفة المطفأة 
58.725 35.534 إجمالي الرصيد في بداية السنة

60 3.798 شراء
)23.258( )3.822( إستبعادات واستحقاقات

7 )15( تغيرات تحويل العمالت األجنبية
35.534 35.495 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

)12.187( )12.564( مخصص انخفاض القيمة
23.347 22.931 صافي الرصيد في نهاية السنة

ب. أدوات حقوق الملكية

28.178 24.288 أسهم غير مدرجة 
4.222 436 صناديق مدارة غير مدرجة 

246.213 276.608 مجموع صافي استثمارات األوراق المالية

* تتضمن صكوك بقيمة ال شيء ألف دينار بحريني )2019: 38.800 ألف دينار بحريني( مرهونة ضد تمويالت من مؤسسات مالية بقيمة ال شيء ألف دينار بحريني 
)2019: 29.566 ألف دينار بحريني( )إيضاح 13(.
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7. استثمارات في أوراق مالية )يتبع(

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة ألدوات الدين )الصكوك( كما يلي:

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 3
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 2
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 1
بآالف 

الدنانير البحرينية 2020

12.194 12.174 - 20 في 1 يناير 2020
621 390 - 231 صافي المخصص للسنة
)15( )15( - - تغيرات تحويل العمالت األجنبية

12.800 12.549 - 251 في 31 ديسمبر 2020

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 3
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 2
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 1
بآالف 

الدنانير البحرينية 2019

12.219 12.167 - 52 في 1 يناير 2019
)32( - - )32( صافي المخصص للسنة

7 7 - - تغيرات تحويل العمالت األجنبية
12.194 12.174 - 20 في 31 ديسمبر 2019

بلغ مخصص االنخفاض في القيمة المحتسب خالل السنة مبلغ 2.024 ألف دينار بحريني )2019: 419 ألف دينار بحريني( على استثمارات في حقوق الملكية. 

8. استثمارات في شركات زميلة

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

21.643 18.750 في 1 يناير
- 5.449 إضافات

)133( )235( حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
)887( )2.845( استرداد / استبعاد استثمار في شركات زميلة

4 )95( تغيرات تحويل العمالت األجنبية
)1.877( )2.000( مخصص انخفاض القيمة
18.750 19.024 في 31 ديسمبر

تشمل االضافات تسوية موجودات التمويل بمبلغ 5,449 آالف دينار بحريني خالل السنة.

فيما يلي ملخص للمعلومات المالية للشركات الزميلة والمحتسبة بطريقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة بدون أي تعديل لنسبة ملكية المجموعة:

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

163.932 160.063 مجموع الموجودات
46.183 47.781 مجموع المطلوبات
3.186 3.432 مجموع اإليرادات
)2.555( )2.517( مجموع صافي الخسارة

107
التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة لبنك البحرين اإلسالمي 2020م



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

8. استثمارات في شركات زميلة )يتبع(

تشتمل االستثمارات في الشركات الزميلة على ما يلي:

نسبة الملكية %اسم الشركة الزميلة
بلد

طبيعة العملالتأسيس

مركز إدارة السيولة المالية ش.م.ب 
)مقفلة(

تأسس سنة 2002 كبنك، وتم ترخيصه واإلشراف عليه من قبل مصرف البحرين البحرين%25.00
المركزي، لتسهيل خلق سوق مالية بين البنوك، والذي سيمكن مؤسسات الخدمات 

المالية اإلسالمية من إدارة أصولها ومطلوباتها بفعالية. 

شركة أرابيان سي العقارية هي شركة مساهمة كويتية تأسست وفقًا لقانون الكويت19.00%شركة أرابيان سي العقارية
الشركات التجارية الكويتي. أنشطة الشركة تركز على تطوير العقارات واإلدارة العامة 

لمجموعة متنوعة من االستثمارات االستراتيجية في قطاعي العقارات والبنى التحتية 
في منطقة الخليج العربي/الشرق األوسط وشمال أفريقيا. قامت المجموعة باستبعاد 

أسهم ملكيتها في هذه الشركة الزميلة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم تأسيس شركة إل إس ذ.م.م في مملكة البحرين في سنة 2019. تركز الشركة على البحرين37.00%شركة إل إس ذ.م.م
األنشطة العقارية بما في ذلك تطوير واإلدارة العامة للعقارات المملوكة والمؤجرة.

هي شركة معفاة، وذات مسئولية محدودة وتأسست في جزر الكايمان بتاريخ 10 البحرين29.41%شركة الدور الستثمار الطاقة
يونيو 2009، وتزاول أنشطتها بموجب سجل تجاري رقم 227032. تعمل الشركة في 
مملكة البحرين لغرض واحد هو االحتفاظ بصورة غير مباشرة بنسبة 15% من مشروع 

محطة النتاج الطاقة والمياه، وهي شركة الدور إلنتاج الطاقة والمياه ش.م.ب 
)مقفلة( في مملكة البحرين.

9. إجارة منتهية بالتمليك

20202019

عقارات
بآالف 

الدنانير البحرينية

موجودات
متعلقة

بالطيران
بآالف 

الدنانير البحرينية

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

عقارات
بآالف 

الدنانير البحرينية

موجودات
متعلقة

بالطيران
بآالف 

الدنانير البحرينية

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

التكلفة:
241.9717.540249.511217.4127.540224.952في 1 يناير

64.202-75.25164.202-75.251إضافات
)39.643(-)39.643()82.801(-)82.801(تسويات / تعديالت

234.4217.540241.961241.9717.540249.511في 31 ديسمبر

االستهالك المتراكم:
66.7672.88769.65457.2222.00059.222في 1 يناير

12.55084013.39024.78788725.674المخصص خالل السنة
)15.242(-)15.242()32.448()162()32.286(تسويات / تعديالت

47.0313.56550.59666.7672.88769.654في 31 ديسمبر
187.3903.975191.365175.2044.653179.857صافي القيمة الدفترية

إيجارة منتهية بالتمليك بمبلغ 191.365 ألف دينار بحريني ووإيجارات مستحقة القبض بمبلغ 20.677 ألف دينار بحريني )2019: 179.857 ألف دينار بحريني و 24.546 ألف 
دينار بحريني( هي صافي مخصص انخفاض في القيمة والبالغ 2.343 ألف دينار بحريني )2019: 14.791 ألف دينار بحريني(، انظر إيضاح 28 )هـ(. خالل السنة، قامت 

المجموعة باحتساب مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ 6.716 ألف دينار بحريني )2019: 1.248 ألف دينار بحريني( على إيجارات مستحقة القبض )انظر إيضاح 24(.
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10. ممتلكات ومعدات

2020

أراضي
بآالف 

الدنانير البحرينية

مباني
بآالف 

الدنانير البحرينية

تركيبات 
وتجهيزات

بآالف 
الدنانير البحرينية

معدات
بآالف 

الدنانير البحرينية

أثاث
بآالف 

الدنانير البحرينية

أعمال قيد
التنفيذ
بآالف 

الدنانير البحرينية

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

التكلفة:
5.5217.6514.19013.25390051632.031في 1 يناير

5951.837-111.231--إضافات / تحويالت 
)738(--)738(---استبعادات

5.5217.6514.20113.7469001.11133.130في 31 ديسمبر

االستهالك:
18.440-2.7373.76011.068875-في 1 يناير

1.381-25415995612-المخصص خالل السنة
)738(--)738(---متعلقة باستبعادات

19.083-2.9913.91911.286887-في 31 ديسمبر
5.5214.6602822.460131.11114.047صافي القيمة الدفترية 

2019

أراضي
بآالف 

الدنانير البحرينية

مباني
بآالف 

الدنانير البحرينية

تركيبات 
وتجهيزات

بآالف 
الدنانير البحرينية

معدات
بآالف 

الدنانير البحرينية

أثاث
بآالف 

الدنانير البحرينية

أعمال قيد
التنفيذ
بآالف 

الدنانير البحرينية

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

التكلفة:
5.5217.6514.16412.31289418630.728في 1 يناير

2694163301.303--إضافات / تحويالت 
5.5217.6514.19013.25390051632.031في 31 ديسمبر

االستهالك:
17.087-2.4833.54710.210847-في 1 يناير

1.353-25421385828-المخصص خالل السنة
18.440-2.7373.76011.068875-في 31 ديسمبر

5.5214.9144302.1852551613.591صافي القيمة الدفترية 
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11. استثمارات في عقارات

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

18.675 16.226 أراضي
81 - مباني 

18.756 16.226

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

حركة االستثمارات في عقارات:

24.284 18.756 في 1 يناير
)2.263( )182( استبعادات
)3.265( )2.348( تغيرات القيمة العادلة 
18.756 16.226 في 31 ديسمبر 

تشتمل االستثمارات في العقارات على عقارات موجودة في مملكة البحرين واإلمارات العربية المتحدة.

االستثمارات في العقارات تظهر بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها بناءًا على تقييمات تم إجرائها من قبل مقيمين مستقلين والمتخصصين في تقييم هذه األنواع 
من االستثمارات في نفس الموقع. القيمة العادلة لالستثمارات في العقارات مصنفة ضمن الفئة الثانية من تراتبية القيمة العادلة.

12. موجودات أخرى

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

5.103 3.992 موجودات مستردة*
1.453 632 ذمم مدينة**
1.697 1.550 سلفيات للموظفين 

486 485 مصروفات مدفوعة مقدمًا
560 658 أخرى

9.299 7.317

*موجودات مستردة هي صافية من مخصص انخفاض قيمة والبالغ 1.697 ألف دينار بحريني )2019: 585 ألف دينار بحريني(.

** مخصص انخفاض القيمة على ذمم المدينة يشمل الخسائر االئتمانية المتوقعة والبالغة: المرحلة الثالثة ال شي ألف دينار بحريني )2019: المرحلة الثالثة 333 ألف 
دينار بحريني(. خالل السنة، تم احتساب مخصص انخفاض في القيمة والبالغ ال شيء ألف دينار بحريني )2019: 202 ألف دينار بحريني(، والذي يمثل إطالق /احتساب 

خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ ال شيء دينار بحريني )2019: إطالق خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 5 االف دينار بحريني )المرحلة األولى(، واحتساب خسائر ائتمانية 
متوقعة بمبلغ 207 ألف دينار بحريني )المرحلة الثالثة(.

13. تمويالت من مؤسسات مالية
تتمثل في مرابحات ألجل بمبلغ ال شيء ألف دينار بحريني )2019: 29.566 ألف دينار بحريني تستحق في غضون شهر واحد من نهاية السنة( مضمونة برهن صكوك 

بقيمة ال شيء ألف دينار بحريني )2019: 38.800 ألف دينار بحريني (. يبلغ متوسط سعر التمويالت 2.53% )2019: 3.49%( )إيضاح 7(.
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14. مطلوبات أخرى

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

4.382 8.761 شيكات إدارية
6.846 3.647 ذمم دائنة للمزودين
3.792 3.886 مصروفات مستحقة

921 28 أرباح أسهم مستحقة*
401 243 زكاة وصندوق التبرعات

5.174 7.077 أخرى 
21.516 23.642

*وفقًا للقرار رقم 3 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2020، قامت المجموعة بتحويل أرباح أسهم غير مطالب بها حتى سنة 2019 بمبلغ 270 ألف دينار بحريني، مع 
التزام لسداد األرباح غير المطالب بها. تم تحويل األموال لصندوق أرباح األسهم النقدية غير المطالب بها لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة(.

15. حقوق أصحاب حسابات االستثمار
أموال حقوق أصحاب حسابات االستثمار مختلطة مع أموال حقوق الملكية. تماشيًا مع سياستها، تستخدم المجموعة أموال حقوق أصحاب حسابات االستثمار لتمويل 

الموجودات.

1. 15 أرصدة حقوق أصحاب حسابات االستثمار

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

حقوق أصحاب حسابات االستثمار يتمثل في:
61.587 33.986 إيداعات وتمويالت من مؤسسات مالية - وكالة
40.190 53.259 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد - وكالة

427.702 407.015 مضاربة
529.479 494.260

حسابات استثمار العمالء القائمة على المضاربة
295.096 333.661 أرصدة تحت الطلب
132.606 73.354 أساس تعاقدي
427.702 407.015
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15. حقوق أصحاب حسابات االستثمار )يتبع(

2. 15 الموجودات التي تم استثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار فيها
الموجودات التي تم استثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار فيها كما في 31 ديسمبر هي كالتالي:

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

موجودات

28.922 23.786 نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف مركزي
- 26.022 إيداعات لدى مؤسسات مالية

289.755 245.317 موجودات التمويل، صافي
103.029 91.016 إجارة منتهية بالتمليك وذمم إيجارات مدينة، صافي
107.773 108.119 استثمارات في أوراق مالية، صافي
529.479 494.260

يقوم البنك بتخصيص الموجودات المتعثرة )متخلفة السداد ألكثر من 90 يومًا( الى مجموعة الموجودات الممولة من أصحاب حسابات االستثمار. ويتم أيضًا 
تخصيص الخسائر االئتمانية المتوقعة الى مجموعة أصحاب حسابات االستثمار، بنسبة الموجودات المتعثرة الممولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار على مجموع 

الموجودات المتعثرة. المبالغ المستردة من هذه الموجودات المتعثرة تخضع للتخصيص بين أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين. خالل السنة، 
خصص البنك مبلغ 17.677 ألف دينار بحريني من الخسائر االئتمانية المتوقعة )2019: 23.089 ألف دينار بحريني من الخسائر االئتمانية المتوقعة( على أصحاب حسابات 

االستثمار.

لم يحتسب البنك مصاريف إدارية على حسابات االستثمار خالل السنة.

3. 15 توزيع األرباح حسب نوع الحساب
يمثل الجدول التالي متوسط نسبة تخصيص األرباح بين حسابات المساهمين المطبقة خالل السنة لكل نوع من حسابات حقوق أصحاب حسابات االستثمار بناءًا على 

الشروط التعاقدية مع العميل:

20202019

المستخدمنوع الحساب
نصيب

 المضارب
نسبة الربح

المستخدمالموزع
نصيب

 المضارب
نسبة الربح

الموزع

 2.12% 97.88%90%2.71%97.29%90%تجوري 
 2.13% 97.87%90%2.72%97.28%90%حسابات توفير 

 2.11% 97.89%90%2.80%97.20%90%فيفو 
 22.54% 77.46%100%35.35%64.65%100%اقرأ 

 49.82% 50.18%100%59.05%40.95%100%ودائع محددة

خالل السنة، لم تقم المجموعة برفع نسبة أرباحها كمضارب. باإلضافة لذلك، لم تستلم المجموعة أي حافز من أرباح حقوق أصحاب حسابات االستثمار.

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

األموال المجمعة من أصحاب حسابات االستثمار يتم أستثمارها في الموجودات على اساس األولوية.

4. 15 إحتياطيات حقوق أصحاب حسابات االستثمار

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

الحركة
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

1.245 65 1.310 احتياطي معادلة األرباح 
- - - احتياطي مخاطر االستثمار 
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15. حقوق أصحاب حسابات االستثمار )يتبع(

5. 15 عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار
2019

بآالف 
الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

34.509 16.616 إجمالي العائد على حقوق أصحاب حسابات االستثمار
)23.001( )12.476( حصة المجموعة كمضارب 

- )65( المخصص الحتياطي معادلة األرباح
1.177 - استخدام احتياطي مخاطر االستثمار

12.685 4.075 صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار

16. حقوق الملكية

)أ( رأس المال
2019

بآالف 
الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

1( المصرح به
200.000 200.000 2.000.000.000 سهم )2019: 2.000.000.000 سهم( بقيمة إسمية قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم

2( الصادر والمدفوع بالكامل
106.406 106.406 1.064.058.587 سهم )2019: 1.064.058.587 سهم( بقيمة إسمية قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم

)ب( أسهم خزينة
2019 2020

بآالف 
الدنانير البحرينية

بآالف الدنانير
البحرينية عدد األسهم

892 892 5.855.358 في 31 ديسمبر

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية
892 تكلفة أسهم الخزينة، باستثناء أسهم تحت خطة حوافز الموظفين
521 القيمة السوقية ألسهم الخزينة

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

يتم طرح أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة المعاد شراؤها من حقوق الملكية. ال يتم احتساب أي ربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد عند شراء أو بيع أو إصدار 
أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

)ج( االحتياطيات

1( اإلحتياطي القانوني
خالل السنة، خصص البنك مبلغ ال شيء ألف دينار بحريني )2019: 621 ألف دينار بحريني( الى االحتياطي القانوني والذي يمثل 10% من صافي الدخل للسنة البالغ ال 

شيء ألف دينار بحريني )2019: 6.214 ألف دينار بحريني(. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد 
الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
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16. حقوق الملكية )يتبع(
)ج( االحتياطيات )يتبع(

2( اإلحتياطي العام
تم عمل اإلحتياطي العام وفقًا للنظام األساسي للبنك وهو قابل للتوزيع بعد الحصول على موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية وموافقة مصرف 

البحرين المركزي. يمكن للمجموعة تحويل أي مبلغ إلى اإلحتياطي العام، كما يتم الموافقة عليه من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية، من ربح السنة بعد 
تخصيص اإلحتياطي القانوني.

3( إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات في العقارات
تمثل هذه متراكم أرباح إعادة تقييم غير محققة على االستثمارات في العقارات. يتم تحويل هذا اإلحتياطي إلى بيان الدخل الموحد عند بيع هذه االستثمارات.

4( إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
تمثل هذه صافي أرباح أو خسائر غير محققة من استثمارات أسهم حقوق ملكية.

)د( معلومات إضافية عن نمط حقوق الملكية
1( فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم التي يحتفظون بها تبلغ 5% أو أكثر من األسهم القائمة:

20202019

الجنسيةاألسماء 
عدد

نسبة الملكية %األسهم
عدد

نسبة الملكية %األسهم
29.06%78.81309.206.266%838.630.728بحرينيبنك البحرين الوطني

14.53%0.00154.604.585%-بحرينيهيئة العامة للتأمين االجتماعي
هيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد 

14.53%0.00154.604.587%-بحرينيالعسكري
14.42%0.01153.423.081%135.736سعوديالبنك اإلسالمي للتنمية

7.18%7.1876.366.321%76.366.321كويتيالمجلس العام لألوقاف الكويتية

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

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

20202019

عدد
األسهم

عدد
المساهمين

%
من مجموع 

األسهم القائمة
عدد

األسهم
عدد

المساهمين

%
من مجموع 

األسهم القائمة
 11.60%6.84123.447.2663.226%86.303.6902.745أقل من %1

 8.68%7.1792.406.4815%62.757.8483من 1% لغاية أقل من %5
 7.18%7.1876.366.3211%76.366.3211من 5% لغاية أقل من %10

 72.54%78.81771.838.5194%10838.630.7281% أو أكثر
1.064.058.5872,750%100.001.064.058.5873.236%100.00

فيما يلي تفاصيل حصة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم المجموعة كما في نهاية السنة:

2019 2020 الفئات:
عدد أعضاء

مجلس اإلدارة عدد األسهم
عدد أعضاء

مجلس اإلدارة عدد األسهم  
2 493.443 1 352.500 أقل من %1
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16. حقوق الملكية )يتبع(
)د( معلومات إضافية عن نمط حقوق الملكية )يتبع(

فيما يلي عدد األسهم ونسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الرقابة الشرعية واإلدارة العليا )مساعد المدير العام وأعلى الذين يشكلون جزءًا من اللجنة اإلدارية(:

2019 2020  
نسبة

الملكية عدد األسهم
نسبة

الملكية عدد األسهم  
%0.046 493.443 %0.033 352.500 أعضاء مجلس اإلدارة 
%0.018 187.663 %0.018 187.663 أعضاء الرقابة الشرعية 
%0.106 1.125.153 %0.018 191.760 اإلدارة العليا
%0.170 1.806.259 %0.069 731.923

هـ( التخصيصات المقترحة
يقترح مجلس اإلدارة تخصيصات للزكاة بمبلغ 122 ألف دينار بحريني لعام 2020 )2019: 328 ألف دينار بحريني(، تبرعات خيرية بمبلغ 250 ألف دينار بحريني لعام 2020 
)2019: 250 ألف دينار بحريني(، وأرباح بقيمة صفر ألف دينار بحريني )2019: صفر ألف دينار بحريني(، والتي تخضع للموفقات التنظيمية وموافقة المساهمين في 

اجتماع الجمعية العمومية االعتيادي القادم. 

17. إرتباطات وإلتزامات محتملة
إرتباطات متعلقة بتسهيالت ائتمانية

تشمل هذه ارتباطات إلبرام عقود تمويلية مصممة لتلبية احتياجات عمالء المجموعة.

إن خطابات االئتمان وخطابات الضمان تلزم المجموعة بالدفع نيابة عن العمالء.

يوجد لدى المجموعة اإلرتباطات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية واإللتزامات المحتملة التالية نيابة عن العمالء:

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية
7.448 4.792 خطابات ائتمان وخطابات قبول

63.324 44.431 خطابات ضمان
34.638 37.041 بطاقات ائتمان
23.113 28.447 التمويل المرن

268 217 إرتباطات عقود التأجير التشغيلية*
39.202 31.826 التزام بالتمويل

167.993 146.754

* أبرمت المجموعة عقود تأجير تجارية لبعض الفروع. إن متوسط الفترات لعقود التأجير يتراوح بين شهر واحد إلى ثالث سنوات، وتتضمن العقود بنود لتجديد التأجير. إن 
التجديدات هي حق خيار للجهة المعينة التي تحمل حق اإليجار. ليس هناك قيود موضوعة على المستأجر عند إبرام عقود اإليجار هذه.

إن الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب عقود التأجير التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في 31 ديسمبر هي كما يلي:

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

171 159 خالل سنة واحدة
97 58 بعد سنة واحدة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات

268 217
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

18. كفاية رأس المال
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس مالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص مخاطر أنشطتها. من أجل المحافظة على أو تعديل 

هيكل رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار صكوك وغيرها. لم يتم عمل 
تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة. 

يتكون هيكل رأس مال المجموعة بصورة رئيسية من رأس مالها المدفوع، بما في ذلك عالوة إصدار أسهم وإحتياطيات. من الناحية التنظيمية، فإن قسمًا جوهريًا من 
رأس مال المجموعة هو على من الفئة 1 لرأس المال كما تم تحديده من قبل مصرف البحرين المركزي، أي إن معظم رأس المال هو ذو طبيعة دائمة.

إن سياسة كفاية رأس مال المجموعة هي اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم تطوير ونمو أعمالها. يتم تحديد متطلبات رأس المال الحالية والمستقبلية على أساس 
توقعات نمو التسهيالت التمويلية لكل وحدة عمل، توقعات النمو في التسهيالت غير المدرجة في الميزانية والمصادر وإستخدامات الصناديق المستقبلية. كما في 

31 ديسمبر 2020، انخفض مجموع حقوق ملكية المجموعة ألقل ن 100 مليون دينار بحريني، وهو الحد األدنى المطلوب المنصوص عليه بموجب LR-2.5.2A من 
كتيب إرشادات مصرف البحرين المركزي. تجري المجموعة مناقشات مع الشركة األم لمراجعة الخيارات المتاحة لرفع مجموع حقوق ملكية المجموعة فوق الحد األدنى 

التنظيمي.

أصدر مصرف البحرين المركزي التعليمات النهائية لتفعيل إطار بازل 3 والذي اصبح ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2015. إطار بازل 3 يراجع تعريف رأس المال التنظيمي 
بصورة جوهرية. يركز اإلطار على أن اسهم حقوق الملكية العادية هي العنصر المهيمن على الفئة 1 لرأس المال، عن طريق إضافة الحد األدنى من معدل رأس المال 

العادي من الفئة 1. كما أن أحكام إطار بازل 3 تتطلب من المؤسسات المالية االحتفاظ مصدات لرأس المال. لغرض احتساب معدل رأس المال العادي من الفئة 1، فإن 
التعديالت التنظيمية )الخصومات( بما في ذلك المبالغ التي تفوق إجمالي حدود االستثمارات الجوهرية في المؤسسات المالية، وحقوق خدمة الرهونات، وموجودات 
الضرائب المؤجلة من الفروقات المؤقتة، سيتم طرحها من معدل رأس المال العادي من الفئة 1 على مدى مراحل، ليتم االنتهاء من طرحها بالكامل بحلول 1 يناير 2019. 

الوضع الحالي لرأس مال البنك يكفي للوفاء متطلبات رأس المال التنظيمية الجديدة. طبقت المجموعة إجراءات المساعدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي المتعقلة 
بتسويات خسارة التعديل، والمخصصات اإلضافية للخسائر االئتمانية المتوقعة، لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )راجع 

إيضاح 2(.

فيما يلي تصنيف رأس مال المجموعة وفقًا للمتطلبات التنظيمية:

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

118.874 111.019 فئة حقوق الملكية العادية األولى قبل التعديالت التنظيمية
- - يطرح: التعديالت التنظيمية

118.874 111.019 فئة حقوق الملكية العادية األولى بعد التعديالت التنظيمية
8.294 10.165 تعديالت الفئة الثانية لرأس المال

127.168 121.184 إجمالي رأس المال التنظيمي
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

18. كفاية رأس المال )يتبع(

لتقييم متطلبات مالئمة رأس مالها وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، اعتمدت المجموعة طريقة القياس الموحد لمخاطر االئتمان، وطريقة المؤشرات األساسية 
للمخاطر التشغيلية وطريقة القياس الموحد لمخاطر السوق. إن متطلبات رأس المال لهذه المخاطر هي كالتالي:

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

تعرض المخاطر الموزونة:
741.068 638.995 مجموع الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان

1.263 536 مجموع الموجودات الموزونة لمخاطر السوق 
114.095 120.448 مجموع الموجودات الموزونة للمخاطر التشغيلية 
856.426 759.979 المجموع التنظيمي للموجودات الموزونة للمخاطر

- - احتياطي مخاطر االستثمار )30% فقط(
374 393 احتياطي المعادلة )30% فقط(

856.052 759.586 مجموع تعرض المخاطر الموزونة المعدل
%12.5 %12.5 الحد األدنـى المطلوب

%13.89 %14.62 معدل كفاية رأس المال للفئة 1
%14.86 %15.95 نسبة كفاية رأس المال

19. دخل التمويل

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

27.135 24.688 إيراد مرابحات تمويلية
10.770 10.319 إيراد إجارة منتهية بالتمليك 
5.312 4.845 إيراد تمويالت مشاركات 
2.247 654 إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية

45.464 40.506

20. دخل االستثمارات في أوراق مالية

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

- 836 ربح من بيع استثمارات في أسهم غير مدرجة - من خالل حقوق الملكية
613 89 إيراد أرباح األسهم
613 925
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

21. دخل االستثمارات في عقارات

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

63 )34(  )خسارة( / ربح بيع استثمارات 
147 87 إيرادات اإليجار

)484( )2.476( مخصص انخفاض القيمة 
)274( )2.423(

22. دخل آخر

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

651 891 استردادات من تمويالت مشطوبة سابقًا
138 636 ربح تحويل العمالت األجنبية
702 421 أخرى

1.491 1.948

23. مصروفات أخرى

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

1.369 1.157 مصروفات التسويق واإلعالن 
2.175 1.477 خدمات مهنية
1.138 1.269 مصروفات متعلقة بتقنية المعلومات
1.142 1.169 مصروفات مركز البطاقة

857 817 مصروفات الممتلكات ومعدات
573 801 مصروفات االتصاالت
79 260 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

221 161 أتعاب جلسات مجلس اإلدارة
66 78 أتعاب ومصروفات اللجنة الشرعية

2.003 2.574 أخرى 
9.623 9.763
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

24. مخصص انخفاض القيمة، صافي

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

7.415 15.613 موجودات التمويل )إيضاح 3. 6(
1.248 6.716 إيجارات مستحقة القبض )إيضاح 9(

)32( 621 استثمارات في صكوك  )إيضاح 7(
419 2.024 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )إيضاح 7(

1.877 2.000 استثمارات في شركات زميلة )إيضاح 8(
)2( )2( إيداعات لدى مؤسسات مالية  

202 1.111 موجودات أخرى  
)129( 79 التزامات 

10.998 28.162

25. الزكاة
بلغ إجمالي الزكاة المستحقة 1.523 ألف دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2020 )2019: 2.207 ألف دينار بحريني(، منها 122 ألف دينار بحريني على البنك مبالغ زكاة 

مستحقة )2019: 328 ألف دينار بحريني( بناء على االحتياطي القانوني واالحتياطي العام واألرباح المستبقاة كما في 1 يناير 2021. مبلغ الزكاة البالغ 1.401 ألف دينار 
بحريني أو بواقع 1.3 فلس للسهم )2019: 1.878 ألف دينار بحريني أو بواقع 1.8 فلس للسهم( مستحق الدفع من قبل المساهمين.

26. العائد على السهم
يتم حساب العائد األساسي والمخفض على السهم بقسمة صافي الربح أو الخسارة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة على النحو 

التالي:

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

6.214 )12.563( )خسارة( / ربح للسنة بآالف الدنانير البحرينية
1.052.254 1.052.592 المتوسط المرجح لعدد األسهم

5.91 )11.94( العائد األساسي والمخفض للسهم في األرباح )بالفلس(

إن العائد األساسي والمخفض على السهم الواحد هو بنفس القيمة حيث لم تقم المجموعة بإصدار أية أدوات قد ينتج عنها انخفاض في العائد على السهم.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

27. معامالت مع أطراف ذوي عالقة
تتكون األطراف ذوي العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة البنك واإلدارة العليا وأفراد عائالتهم المقربين والشركات المملوكة لهم أو المسيطر عليها 

من قبلهم والشركات الحليفة بفضل مساهمة مشتركة و أعضاء مجلس اإلدارة مع تلك للبنك. المعامالت مع األطراف ذوي عالقة تكون على أسس تجارية.

خالل السنة، قامت المجموعة ببيع موجودات محددة بقيمة دفترية تبلغ 43,871 ألف دينار بحريني للشركة األم مقابل 43,871 ألف دينار بحريني. تتكون الموجودات 
المباعة من موجودات تمويل بقيمة 36,159 ألف دينار بحريني، واستثمار في أسهم حقوق ملكية وصناديق بقيمة 5,000 ألف دينار بحريني، واستثمار في شركة زميلة 

بقيمة 2,712 الف دينار بحريني. تمت هذه المعاملة بشروط تجارية متفق عليها. سيستمر البنك في خدمة هذه الموجودات بالنيابة عن الشركة األم، إلى حين تحققها.

فيما يلي األرصدة والمعامالت الجوهرية مع األطراف ذوي العالقة كما في 31 ديسمبر:

2020

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

اإلدارة العليا
بآالف 

الدنانير البحرينية

أعضاء مجلس
اإلدارة

والمؤسسات
المتعلقة بهم

بآالف 
الدنانير البحرينية

شركات زميلة
ومشاريع
مشتركة
بآالف 

الدنانير البحرينية

مساهمين
بآالف 

الدنانير البحرينية

الموجودات 
1.586 681 905 - - موجودات التمويل

835 146 689 - - إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض
19.024 - - 19.024 - استثمارات في شركات زميلة

500 500 - - - موجودات أخرى 

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
3.852 407 697 2.748 - حسابات جارية للعمالء
1.121 - 320 - 801 مطلوبات أخرى
2.924 2.289 635 - - حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
2.054 999 1.054 - - إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

الدخل
145 30 115 - - دخل التمويل 

)235( - - )235( - حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي

)82( )82( - - - عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار
)72( )43( )29( - - مصروفات تمويالت من مؤسسات غير مالية وأفراد

المصروفات 
)499( - )499( - - مصروفات أخرى

)1.773( )1.773( - - - تكاليف الموظفين
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

27. معامالت مع أطراف ذوي عالقة )يتبع(

2019

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

اإلدارة العليا
بآالف 

الدنانير البحرينية

أعضاء مجلس
اإلدارة

والمؤسسات
المتعلقة بهم

بآالف 
الدنانير البحرينية

شركات زميلة
ومشاريع
مشتركة
بآالف 

الدنانير البحرينية

مساهمين
بآالف 

الدنانير البحرينية

الموجودات 
1.807 546 1.261 - - موجودات التمويل

18.750 - - 18.750 - استثمارات في شركات زميلة
266 266 - - - موجودات أخرى 

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
44.980 - 50 - 44.930 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
2.356 109 390 1.857 - حسابات جارية للعمالء

297 - 297 - - مطلوبات أخرى
2.118 1.159 959 - - حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

الدخل
135 32 103 - - دخل التمويل 
)72( )72( - - - دخل االستثمارات في عقارات

)133( - - )133( - حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي

)1.165( )51( )1( - )1.113( عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار
)470( - - - )470( مصروفات تمويالت من مؤسسات غير مالية وأفراد

المصروفات 
)366( - )366( - - مصروفات أخرى

)1.552( )1.552( - - - تكاليف الموظفين

فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين:

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

1.244 1.406 منافع الموظفين قصيرة األجل
308 367 مكافآت أخرى طويلة األجل

1.552 1.773

يتكون موظفي اإلدارة الرئيسيين من موظفين في رتبة مساعد مدير عام وأعلى والذين يشكلون جزءًا من اللجنة اإلدارية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر

أ( المقدمة
إن المخاطر كامنة ومالزمة ألنشطة المجموعة، إال أنه يتم إدارتها من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، مع مراعاة حدود المخاطر والضوابط األخرى. إن 
عملية إدارة المخاطر هذه ذات أهمية كبيرة الستمرار ربحية المجموعة وكل فرد داخل المجموعة يعتبر مسؤول عن تعرضات المخاطر المتعلقة بمسئولياته. لم تتغير هذه 

المخاطر وعمليات التخفيف منها بشكل جوهري عن السنة السابقة.

يتعرض البنك بشكل رئيسي لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )والذي يشمل مخاطر معدل الربح، مخاطر أسعار االسهم، ومخاطر صرف العمالت 
األجنبية( والمخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ومخاطر االلتزام بأحكام الشريعة.

ب( أهداف إدارة المخاطر
فلسفة إدارة مخاطر المجموعة هي تحديد ومراقبة وإدارة األوجه المتعددة للمخاطر، وذلك بهدف حماية قيم الموجودات ومصادر الدخل لحماية مصالح مساهمي 

المجموعة )أو أي طرف تدين له المجموعة بالتزامات(، وفي نفس الوقت زيادة الحد األقصى للعوائد لزيادة عوائد مساهمي المجموعة، مع المحافظة على تعرضات 
مخاطر ضمن الحدود المفروضة ذاتيًا.

حدد البنك قبوله للمخاطر ضمن معايير إستراتيجية المخاطر. يقوم البنك بمراجعة وتعديل قبوله للمخاطر وفقًا لخطة تطور أعمال البنك مع تغيرات الفرضيات 
اإلقتصادية والسوقية والتطورات في المتطلبات التنظيمية. كما يقوم البنك بتقييم نسبة تحمله لفئات محددة من المخاطر واستراتيجيته إلدارة هذه المخاطر. لمراقبة 

ورفع التقارير عن التعرضات المتصلة بهذه المخاطر المحددة، يعتمد البنك إطارًا شاماًل إلدارة المخاطر على مستوى المؤسسة والذي يشمل حدود المخاطروالمراقبة 
وهيكل لرفع التقارير. 

ج( الهيكل التنظيمي لعملية إدارة المخاطر
يشتمل هيكل إدارة المخاطر على جميع مستويات الصالحيات، والهيكل التنظيمي، واألفراد، واألنظمة الالزمة لحسن سير عمليات إدارة المخاطر في المجموعة. 

المسئوليات المرتبطة بكل مستوى في هيكل إدارة المخاطر والصالحيات تشتمل على اآلتي:

يحتفظ مجلس اإلدارة بالمسئولية والصالحية بصورة نهائية على جميع األمور المتعلقة بالمخاطر، والمتضمنة على:

وضع السياسات واإلجراءات ككل؛ و أ( 

تفويض السلطة للجنة المخاطر وااللتزام على مستوى مجلس اإلدارة، ولّلجنة التنفيذية على مستوى مجلس اإلدارة، ولجنة االئتمان واالستثمار، والرئيس التنفيذي  ب( 
وكذلك التفويض لإلدارة للمراجعة والتصديق.

إن لجنة المخاطر وااللتزام على مستوى مجلس اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على حوكمة إدارة المخاطر، خاصة فيما يتعلق برصد، قياس، مراقبة، ورفع تقارير عن 
المخاطر الحرجة المتعلقة بعمليات البنك.

تتكون اللجنة التنفيذية على مستوى مجلس اإلدارة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة معينين. إن هذه اللجنة مفوضة من قبل مجلس اإلدارة إلدارة أنشطة 
المجموعة االئتمانية. تقوم اللجنة بإتخاذ القرارات إما في إجتماعاتها الدورية، أو إذا دعت الحاجة من خالل التمرير.

لجنة االئتمان واالستثمار: تقوم اللجنة باإلشراف على سياسة المجموعة المتعلقة باالئتمان أو االستثمار وترصد مخاطر المجموعة المحتملة الناتجة من المعامالت 
المختلفة. لدى اللجنة الصالحية باتخاذ القرارات النهائية في قبول أو رفض المعامالت المطروحة )الداخلة ضمن صالحيات اللجنة المفوضة( ومراقبة أداء وجودة محفظة 

المجموعة االئتمانية واالستثمارية. الهدف من اللجنة هو مساعدة اإلدارة في تحقيق مسئوليتها الرقابية في مايخص االهداف االئتمانية واالستثمارية والسياسات 
والضوابط واالجراءات واألنشطة المتعلقة، والذي يشمل مراجعة تعرضات واستثمارات المجموعة، عمليات االئتمان واالستثمار، مخاطر التمركز لالطراف االخرى، وحدود 

المجموعة.

لدى قسم إدارة المخاطر واالئتمان، والذي يترأسه رئيس إدارة المخاطر، المسئوليات اليومية إلدارة المخاطر على مستوى المجموعة. تقوم اإلدارة بشكل حيادي، برصد 
وقياس ومراقية وضبط تلك المخاطر، والتنسيق مع الوحدات المعنية بتلك المخاطر. يتكون قسم إدارة المخاطر من وحداة متخصصة، بما فيهم إدارة المخاطر، مراجعة 

االئتمان والتحليل، وإدارة االئتمان. 

د( قياس المخاطر وأنظمة التقارير
قامت المجموعة بوضع حدود مختلفة بناءًا على قبولها للمخاطر. تم إعتماد هذه الحدود من قبل مجلس اإلدارة. يتم رفع تقرير بشأن أي خروقات للحدود من قبل قسم 

إدارة المخاطر إلى اللجان االدارية المعنية واللجان المفوضة من مجلس االدارة المعنية. يتم مراجعة وتعديل هذه الحدود على نحو دوري، كما هو مطلوب من السياسات 
ذات الصلة والمتطلبات التنظيمية.

122
التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة لبنك البحرين اإلسالمي 2020م



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(

هـ( مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر األكثر جوهرية المتعارف عليها لدى المجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، وهي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف المعامالت المالية 

بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية. تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من التمويل )التسهيالت االئتمانية المقدمة للعمالء( واالستثمارات 
في صكوك ومن النقد والودائع المحتفظ بها لدى بنوك أخرى. باإلضافة لذلك، توجد مخاطر ائتمانية على بعض األدوات المالية خارج الميزانية العمومية، بما في 

ذلك الضمانات المتعلقة بشراء وبيع العمالت األجنبية، وخطابات االئتمان، والقبول، وااللتزامات بتمديد االئتمان. يقوم قسم إدارة االئتمان والمخاطر بمراقبة وضبط 
مخاطر االئتمان، ويقوم بوضع معايير وحدود ألنشطة المجموعة التمويلية.

1( الخسائر االئتمانية المتوقعة – زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التخلف بتاريخ التقييم، مع مخاطر التخلف عند االحتساب المبدئي. يجب 

القيام بهذا التقييم بتاريخ كل تقييم. 

بالنسبة لمحفظة الشركات، تقوم المجموعة بتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األطراف المقابلة، من خالل تعيين ومراجعة التحركات في 
التصنيف الداخلي.

بالنسبة لمحفظة األفراد، تقوم المجموعة بتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيالت بناءأ على أيام تخلف السداد كالمعيار األساسي.

2( تحديد أطر هيكلة احتمالية التعثر في السداد
درجات مخاطر االئتمان هي مدخالت أولية لتحديد أطر هيكلة احتمالية التعثر في السداد. تقوم المجموعة بجمع معلومات األداء والتخلف حول تعرضات مخاطر االئتمان 

المحللة حسب نوع المنتج والمقترض، وكذلك درجة مخاطر االئتمان.

تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها، وتكوين تقديرات للمدد المتبقية من التعرضات الحتمالية تعثر السداد، وكيفية توقع تغيرها نتيجة 
مرور الوقت.

يشمل هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين معدالت التخلف والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية، باإلضافة للتحليل المتعمق لبعض العوامل األخرى 
)مثل خبرة التحمل( على مخاطر التخلف عن الدفع. العوامل االقتصادية الكلية المستخدمة في هذا التحليل مختصرة من القائمة المذكورة أدناه:

الناتج المحلي اإلجمالي، واألسعار المستقرة  .1

مجموع االستثمارات  .2

إجمالي المدخرات الوطنية  .3

التضخم، ومتوسط أسعار المستهلك  .4

حجم الواردات من السلع والخدمات  .5

حجم الصادرات من السلع والخدمات )بما في ذلك النفط(  .6

اإليرادات الحكومية العامة  .7

إجمالي االنفاق الحكومي العام  .8

صافي اإلقراض / االقتراض الحكومي العام  .9

صافي الدين الحكومي العام  .10

بناء على النظر في مجموعة مختلفة من المعلومات التقديرية والفعلية الخارجية، تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر “الحالة األساسية” لالتجاه المستقبلي للمتغيرات 
االقتصادية ذات العالقة، باإلضافة لمجموعة سيناريوهات تنبؤ محتملة أخرى ) أي عند إدراج معلومات مستقبلية(. ثم تقوم المجموعة باستخدام هذه التوقعات لتعديل 

تقديراته الخاصة باحتماالت تعثر السداد. 

بالنسبة لمحفظة الشركات، ومن خالل المراجعة السنوية لهذه المحفظة، تراقب المجموعة األداء السنوي الحتساب احتماالت تعثر السداد على مدى سنة واحدة، 
ولفترة الخمس سنوات الماضية. يتم تجميع مجموعات احتماالت تعثر السداد هذه وفقًا لتصنيف المخاطر الداخلي ) أي من 1 إلى 7(. متوسط معدل تعثر السداد 

للسنوات الخمس المرصودة تعطي صورة عن دورة تعثر السداد المحتملة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
هـ( مخاطر االئتمان )يتبع(

2( تحديد أطر هيكلة احتمالية التعثر في السداد )يتبع( 

محفظة التجزئة مجزئة حسب نوع المنتج، كما هو مبين أدناه:

تمويل السيارات أ( 

تمويل الرهون ب( 

منتج “تسهيل” للتمويل الشخصي وأخرى ج( 

بطاقات االئتمان. د( 

يتم قياس احتمال تعثر السداد لكل فئة باستخدام تقدير التخلف عن الدفع المرصود، وبالتالي تحتسب الديون المحتملة لتعثر السداد بناًء على عدد أيام تخلف السداد 
على مستوى المجموعة لكل فئة على حدة. بموجب هذا التحليل، يتم تتبع حالة التأخير للحسابات على فترة سنة واحدة مع دورة شهرية متحركة. يتم االخذ باالعتبار 

لبيانات أيام تعثر السداد لمدة 5 سنوات كحد أدنى.

3( تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية
لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي، تستخدم المجموعة النظام الداخلي لتصنيف مخاطر االئتمان، وتصنيفات المخاطر 

الخارجية، وحالة تأخير الحسابات، وإعادة الهيكلة، وتقييم خبير لالئتمان، وكلما كان ممكنًا، الخبرات التاريخية ذات العالقة.

ومن خالل استخدام خبرتها في تقييم االئتمان، والخبرات التاريخية ذات العالقة كلما كان ممكنًا، قد تحدد المجموعة أن المخاطر االئتمانية ألحد التعرضات قد زاد بصورة 
جوهرية، بناء على مؤشرات نوعية خاصة تعتبرها المجموعة مؤشرًا على ذلك، وليس باإلمكان أن تعكس آثارها بالكامل في التحليل الكمي ، وفي الوقت المناسب.

وكعامل مساند، تعتبر المجموعة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال يتجاوز ألكثر من 30 يومًا من تاريخ تخلف السداد. للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020، طبقت المجموعة 74 يوم كعامل مساند وفقًا إلجراءات المساعدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي )راجع إيضاح 2(. يتم تحديد أيام تخلف السداد من 

خالل جمع عدد األيام منذ أقدم تاريخ استحقاق، والذي لم يتم استالم دفعته بالكامل. يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد تكن متاحة 
للمقترض. 

تراقب المجموعة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل عملية المراجعة والتحقق المنتظمة. 

تصنف المجموعة أدواته المالية على ثالث مراحل، المرحلة األولى، والمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة، وذلك بناء على المنهجية المطبقة النخفاض القيمة الموضحة 
أدناه:

المرحلة األولى )الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرًا(: بالنسبة للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي ال تملك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ 
االحتساب المبدئي، وغير منخفضة اتئمانيًا منذ نشوئها، تقوم المجموعة باحتساب مخصص بناء على الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة إثني عشر شهرًا. يتم تصنيف 

جميع الحسابات عند نشوئها كمرحلة أولى، باستثناء األصول منخفضة ائتمانيًا عند شرائها أو نشوئها.

المرحلة الثانية )الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – ليست منخفضة ائتمانيًا(: بالنسبة للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها ارتفاع جوهري في 
مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكن ال يوجد أي دليل موضوعي على انخفاض قيمتها، تقوم المجموعة باحتساب مخصص للخسائر االئتمانية مدى الحياة 

لجميع التمويالت المصنفة ضمن هذه المرحلة بناء على بيان االستحقاق الفعلي / المتوقع، بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة التسهيالت.

 المرحلة الثالثة )الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – منخفضة ائتمانيًا(: بالنسبة للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان منخفضة ائتمانيًا، تحتسب المجموعة 
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة. عملية تحديد التخلف عن السداد، أي تخلف عن السداد لفترة 90 يومًأ أو أكثر، تستخدم للمرحلة الثالثة. 

4( تعريف التخلف عن السداد
تعريف المجموعة للتخلف عن السداد يتماشى مع اإلرشادات التنظيمية والممارسات الداخلية إلدارة مخاطر االئتمان. تندرج الموجودات المتعثرة ضمن المرحلة الثالثة. 

بشكل عام، عند اعتبار الطرف المقابل متخلف عن السداد، تعتبر التعرضات ذات العالقة منخفضة القيمة، فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة 
نتيجة لوجود حدث واحد أو أكثر بعد االحتساب المبدئي )حدث خسارة(، وكان لحدث )أحداث( الخسارة لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من 
تلك التعرضات، ويمكن قياسها بصورة موثوقة. قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفرد ومنفصل تسبب في انخفاض القيمة، وبداَل من ذلك، من الممكن انه 

لم يتم احتساب األثر المشترك لعدة أحداث مختلفة التي قد تسببت في خسائر انخفاض القيمة المتوقعة نتيجة ألحداث مستقبلية، بغض النظر عن مدى احتماالت 
حدوثها. األدلة الموضوعية على التعرضات المنخفضة القيمة تشمل بيانات قابلة للرصد والتي تلفت انتباه حامل الموجود.

بصورة عامة، فإن األطراف المقابلة الذين يملكون تسهيالت تزيد فترة تخلف سدادها عن 90 يوما يعتبرون متخلفين عن السداد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
هـ( مخاطر االئتمان )يتبع(

5( إدراج معلومات النظرة المستقبلية
تدرج المجموعة معلومات النظرة المستقبلية في كل من تقييماته لتحديد ما إذا زادت المخاطر االئتمانية للتعرض بشكل جوهري عند احستابها المبدئي وقياسه لمخاطر 

االئتمان المتوقعة. تقوم المجموعة سنويًا بإصدار بيانات توقعات االقتصاد الكلي ألحد عشر متغيرًا من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي للبحرين.

تم فحص متغيرات االقتصاد الكلي ألي عالقة مع احتمالية التخلف عن السداد للسنوات الخمس الماضية، ولم يتم استخدام سوى المتغيرات التي يمكن تفسير 
حركتها. يتم أخذ قرارات اإلدارة في االعتبار عند تقييم متغيرات االقتصاد الكلي.

6( قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مستوى كل أداة على حدة، مع االخذ باالعتبار للتدفقات النقدية المتوقعة، واحتمال التخلف عن السداد، ومعامل 

تحويل االئتمان، ومعدل الخصم. بالنسبة للمحافظ التي ال يوجد لها معلومات على مستوى األدوات، تقوم المجموعة بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس 
جماعي.

المدخالت الرئيسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي بنية المتغيرات التالية:

احتمالية التخلف عن السداد؛ أ( 

الخسارة في حالة التعثر عن السداد؛ ب( 

التعرض في حال التخلف عن السداد. ج( 

يتم عمومًا اشتقاق هذه العوامل من النماذج اإلحصائية المطورة داخليًا، والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية كما هو مشروح أعاله.

تقديرات احتماالت التخلف عن السداد للشركات تحتسب بناء على نماذج التصنيف اإلحصائية، وتقيم باستخدام أدوات التصنيف المصممة للفئات المختلفة لألطراف 
المقابلة والتعرضات. هذه النماذج اإلحصائية تستند على بيانات مجمعة داخليًا تتكون من كل من عوامل كمية ونوعية. إذا انتقل أحد األطراف المقابلة أو التعرضات بين 

فئات التصنيف، فإن هذا سيؤدي لتغيير في تقدير احتمالية التخلف عن السداد ذات العالقة.

يتم قياس تقديرات احتمالية التخلف عن الدفع لقطاع األفراد باستخدام تقديرات التخلف المرصودة على مستوى القطاع، وبالتالي سيتم احتساب احتمالية التخلف عن 
الدفع بناء على مستوى دليل التخلف عن السداد لكل قطاع على حدة. بموجب هذا التحليل، فإن حالة تأخير الحسابات سيتم تتبعها على مدى فترة سنة واحدة، مع دورة 

شهرية متحركة.

محفظة أدوات الدين، واإليداعات بين البنوك، يتم تقييمها للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان باستخدام تصنيفات خارجية. تقوم المجموعة بالحصول على تقديرات 
احتماالت التخلف عن السداد من وكاالت موديز، ستاندرد اند بورز، فيتش، أو أي تصنيفات خارجية أخرى.

الخسارة في حالة التعثر عن السداد هي حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تخلف عن السداد. تقدر المجموعة عوامل التخلف المسبب للخسارة بناء على المعدالت 
التاريخية السترداد المطالبات، مقابل األطراف المتعثرة. نماذج التخلف المسبب للخسارة تأخذ باالعتبار هيكل، والضمان، وأقدمية المطالبة، وقطاع الطرف المقابل، 

وتكاليف استرداد أي ضمانات التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من الموجود المالي. 

التعرض في حال التخلف عن السداد يمثل التعرض المتوقع في حالة التخلف عن الدفع. تشتق المجموعة التعرض المتخلف عن السداد من التعرضات الحالية لألطراف 
المقابلة، والتغيرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح بموجب العقد، شاماًل اإلطفاء. التعرض المتخلف عن السداد لموجود مالي هو إجمالي قيمته الدفترية. بالنسبة 
لاللتزامات التمويلية والضمانات المالية، فإن التعرض المتخلف عن السداد يشمل المبلغ المسحوب، باإلضافة للمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب 

العقد، والتي تقدر بناء على المالحظات التاريخية والتطلعات المستقبلية. 

 تحد فترة التعرض من الفترة التي يتم فيها التفكير في حاالت التخلف عن الدفع، وبالتالي تؤثر على تحديد احتمالية التخلف عن الدفع، وقياس الخسائر االئتمانية 
المتوقعة )خاصة لحسابات المرحلة الثانية مع الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة(.

مع مراعاة استخدام الحد األقصى الحتمالية التخلف عن الدفع والبالغة 12 شهرًا للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بصورة جوهرية، 
تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مع االخذ باالعتبار لمخاطر التخلف عن الدفع خالل فترة التعاقد القصوى )بما في ذلك أي خيارات التمديد 

للمقترض( والتي تتعرض خاللها لمخاطر االئتمان، حتى لو كانت المجموعة تأخذ باالعتبار فترة أطول ألغراض إدارة المخاطر. تمتد الفترة التعاقدية القصوى إلى التاريخ 
الذي يحق للمجموعة فيه المطالبة بسداد السلفة، أو إنهاء التزام تمويلي أو ضمان مالي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
هـ( مخاطر االئتمان )يتبع(

7( التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان المعدلة
يجوز تعديل الشروط التعاقدية للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان لعدد من األسباب، منها تغير ظروف السوق، واالحتفاظ بالعمالء، وعوامل أخرى ليست ذات صلة 
بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. عند تعديل شروط التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان، وعندما اليؤدي التعديل الى إلغاء احتساب األصل، فإن تحديد 

ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألصل قد زادت بصورة جوهرية يعكس المقارنة بين:

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

احتماالت التعثر عن السداد المتبقية لمدى الحياة بناء على المعلومات عند االحتساب المبدئي والشروط التعاقدية األصلية. 	•

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان مع العمالء الذين يمرون بمصاعب مالية )يشار إليها »بأنشطة منح التسامح«( لزيادة فرص 
التحصيل والحد من مخاطر التعثر في السداد. بموجب سياسة المجموعة لمنح التسامح، يتم منح التسامح على أساس انتقائي إذا كان المدين متخلفًا عن السداد حاليًا، 

أو إذا كان هناك مخاطر كبيرة للتخلف عن السداد، أو إذا كان هناك دليل على أن المدين قد بذل جميع الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية األصلية، 
ويتوقع أن يتمكن المدين من الوفاء بالشروط المعدلة. 

تتضمن الشروط المعدلة عادة تمديد فترة االستحقاق، وتغيير توقيت دفعات الفوائد، وتغيير شروط القرض. تخضع كل من تمويالت األفراد والشركات لسياسة منح 
التسامح.

للتعرضات المعدلة ضمن سياسة المجموعة للتسامح، تعكس تقديرات احتماالت التخلف إذا قام التعديل بتحسين قدرة المجموعة على تجميع المبالغ واألرباح 
المستحقة وخبرة المجموعة السابقة في عمليات التسامح المشابهة. كجزء من هذه االجراءات، تقوم المجموعة بتقييم أداء المقترض في السداد مقابل الشروط 

التعاقدية المعدلة وتأخذ في االعتبار المؤشرات السلوكية المختلفة.

بصورة عامة، يعد التسامح مؤشرًا نوعيًا على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يمثل توقع التسامح دلياًل أن على التعرض منخفض ائتمانيًا / متعثر. يحتاج 
العميل إلى إظهار وإثبات سلوك دفع جيد بثبات، على فترة من الوقت )12 شهرًا( قبل أن يتم التوقف عن اعتبار التعرض منخفض ائتمانيًا / متعثرًا، أو إذا انخفضت 

احتمالية حدوث التعثر في السداد بحيث يتم قياس مخصص الخسارة مرة أخرى بمبلغ قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شهرًا. للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020، طبق البنك 3 أشهر بداًل من 12 شهرًا من سلوك الدفع الثابت بما يتماشى مع إجراءات المساعدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي )راجع إيضاح 2(. 

8( تقليل مخاطر االئتمان
تقليل مخاطر االئتمان تعبر عن استخدام عدد من التقنيات، مثل الحصول على الكفاالت، والضمانات لتقليل المخاطر االئتمانية التي تتعرض لها المجموعة. تمنح هذه 

التقنيات المجموعة الحماية من الطرف اآلخر عند عدم تنفيذ العقود االئتمانية، من خالل الكفاالت واتفاقيات المقاصة والضمانات.

وبصورة عامة، تقوم المجموعة بإعطاء التسهيالت االئتمانية فقط في حالة وجود ضمانات ملموسة كافية و/أو بيانات مالية مدققة. يمكن قبول التسهيالت دون وجود 
ضمانات ملموسة كافية، عندما تبين البيانات المالية المدققة مركز مالي ومقدرة سداد مرضية ومدعمة بتنازالت وضمانات وغير ذلك، كما هو مالئم.

يتم الحصول على الضمانات الشخصية للشركاء/ المروجين/ أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المقترضة لدعم التسهيالت االئتمانية. في جميع األحوال، يقوم مدير 
الحساب بإعداد بيان صافي الثروة للضامن، حتى تكون هناك معلومات متوفرة وكافية في المستقبل في حالة تنفيذ الضمان.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
هـ( مخاطر االئتمان )يتبع(

8( تقليل مخاطر االئتمان )يتبع( 

تغطية الضمانات حسب نوعية التعرض االئتماني:

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

أخرى
بآالف 

الدنانير البحرينية

عقارات
بآالف 

الدنانير البحرينية 2020

499.179 85.832 413.347 موجودات التمويل
290.756 5.956 284.800 إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض
789.935 91.788 698.147

المجموع
بآالف 

الدنانير البحرينية

أخرى
بآالف 

الدنانير البحرينية

عقارات
بآالف 

الدنانير البحرينية 2019

561.575 28.011 533.564 موجودات التمويل
300.734 27.690 273.044 إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض
862.309 55.701 806.608

القيمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة والمتصلة بالتسهيالت المتعثرة كما في 31 ديسمبر 2020 تبلغ 88.130 ألف دينار بحريني )31 ديسمبر 2019: 
148.855 ألف دينار بحريني(. تتكون الضمانات من نقد، ضمانات وعقارات. إستخدام الضمانات المذكورة أعاله يحدد على أساس العميل ويقتصر على مجموع تعرض 

العميل.

9( إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
يتم تقييم القيمة السوقية للضمانات الملموسة من قبل مقيمين مصدق عليهم من قبل المجموعة )للعقارات(، أو على أساس السعر المتاح المعلن. يتم األخذ في 

االعتبار قيمة المبلغ المساوي للضمان عند النظر في التسهيالت االئتمانية.

يوضح الجدول أدناه إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبنود بيان المركز المالي الموحد، بما في ذلك االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية. 
تمثل المبالغ إجمالي التعرضات دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية:

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

45.408 34.542 أرصدة لدى بنوك ومصرف مركزي 
76.068 44.442 إيداعات لدى مؤسسات مالية 

574.851 571.513 موجودات التمويل
204.403 212.042 إجارة منتهية بالتمليك وايجارات مستحقة القبض
213.813 251.884 استثمارات في سندات دين

1.114.543 1.114.423
70.772 49.223 خطابات ائتمان، وضمان، وقبول
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
هـ( مخاطر االئتمان )يتبع(

10(  تمركز مخاطر الحد األقصى لمخاطر االئتمان
تنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف من أنشطة اقتصادية متشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو لهم خصائص اقتصادية متشابهة قد تؤثر بدرجة 
متشابهة على مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيرات في المناخ االقتصادي أو السياسي أو ظروف أخرى. تمركز مخاطر االئتمان يشير إلى الحساسية النسبية ألداء 

المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينة. تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطتها المالية لتفادي 
تمركز المخاطر غير المرغوبة تجاه أفراد أو مجموعات من العمالء في منطقة معينة أو قطاع أعمال معين.

فيما يلي توزيع موجودات ومطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وإلتزامات ومطلوبات محتملة للمجموعة حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي:

موجودات
مطلوبات وحقوق

التزامات ومطلوبات محتملةأصحاب حسابات االستثمار

31 ديسمبر
2020

بآالف 
الدنانير البحرينية

31 ديسمبر
2019

بآالف 
الدنانير البحرينية

31 ديسمبر
2020

بآالف 
الدنانير البحرينية

31 ديسمبر
2019

بآالف 
الدنانير البحرينية

31 ديسمبر
2020

بآالف 
الدنانير البحرينية

31 ديسمبر
2019

بآالف 
الدنانير البحرينية

اإلقليم الجغرافي
1.205.1641.209.6321.113.5631.099.707146.754167.993الشرق األوسط
--6.2374.5911.5412.128أمريكا الشمالية

--1659.315425165أوروبا
--152210637أخرى

1.211.5811.223.5601.115.5391.102.637146.754167.993

القطاع الصناعي
82.868126.01148.08027.38419.43227.363تجاري وصناعي

--170143--طيران
335.885154.318107.93170.57127.60337.470عقاري

89.829128.34396.313154.3772.0282.060بنوك ومؤسسات مالية
342.078456.862637.704548.97037.84735.004شخصي/ استهالكي

302.219299.387102.780143.83546.96351.930هيئات حكومية 
58.70258.639122.561157.35712.88114.166أخرى

1.211.5811.223.5601.115.5391.102.637146.754167.993
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
هـ( مخاطر االئتمان )يتبع(

11(  جودة االئتمان للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان 
)1( يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان ، ما لم يتم تحديده بشكل خاص:

31 ديسمبر 2020

إجمالي
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 3*
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 2
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 1
بآالف 

الدنانير البحرينية

موجودات التمويل )الممولة(
421.147 - 7.874 413.273 منخفضة الخطورة
118.245 - 41.556 76.689 مخاطر مقبولة 

5.550 - 4.030 1.520 تحت المراقبة 
52.610 52.610 - - متعثرة

597.552 52.610 53.460 491.482 إجمالي القيمة الدفترية
)26.039( )18.360( )5.052( )2.627( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
571.481 34.250 48.408 488.855 القيمة الدفترية لموجودات التمويل 

إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض
191.211 - 663 190.548 منخفضة الخطورة

17.837 - 13.455 4.382 مخاطر مقبولة
1.680 - 596 1.084 تحت المراقبة 
3.657 3.657 - - متعثرة 

214.385 3.657 14.714 196.014 إجمالي القيمة الدفترية
)2.343( )1.275( )601( )467( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

212.074 2.382 14.113 195.547 القيمة الدفترية لإلجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض

استثمارات في صكوك
246.826 - - 246.826 منخفضة الخطورة

5.309 - - 5.309 مخاطر مقبولة 
- - - - تحت المراقبة

12.549 12.549 - - متعثرة 
264.684 12.549 - 252.135 إجمالي القيمة الدفترية
)12.800( )12.549( - )251( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
251.884 - - 251.884 القيمة الدفترية لالستثمارات في الصكوك

إيداعات لدى مؤسسات مالية 
44.443 - - 44.443 منخفضة الخطورة

- - - - مخاطر مقبولة 
- - - - تحت المراقبة
- - - - متعثرة 

44.443 - - 44.443 إجمالي القيمة الدفترية
)1( - - )1( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

44.442 - - 44.442 القيمة الدفترية إليداعات لدى مؤسسات مالية 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
هـ( مخاطر االئتمان )يتبع(

11(  جودة االئتمان للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان )يتبع( 

31 ديسمبر 2020

إجمالي
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 3*
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 2
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 1
بآالف 

الدنانير البحرينية

أرصدة لدى   البنوك
10.830 - - 10.830 منخفضة الخطورة

- - - - مخاطر مقبولة 
- - - - تحت المراقبة
- - - - متعثرة 

10.830 - - 10.830 إجمالي القيمة الدفترية
- - - - مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

10.830 - - 10.830 القيمة الدفترية ألرصدة لدى   البنوك  
1.090.711 36.632 62.521 991.558 القيمة الدفترية إلجمالي التعرضات الممولة الخاضعة لمخاطر االئتمان

إلتزامات
37.234 88 1.236 35.910 إجمالي التعرض

)136( - )69( )67( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
37.098 88 1.167 35.843 القيمة الدفترية لإللتزامات

*تشتمل على تعرضات في الميزانية العمومية بمبلغ 39.599 ألف دينار بحريني )إجمالي( مصنفة في المرحلة الثالثة كجزء من الحسابات منخفضة القيمة بسبب فترة 
السماح. 

2( الجدول التالي يوضح الحركة في مخصصات االنخفاض في القيمة حسب المراحل المختلفة:

31 ديسمبر 2020
إجمالي
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 3 
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 2
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 1
بآالف 

الدنانير البحرينية 2020

56.848 50.602 4.344 1.902 في 1 يناير 2020
- )430( )443( 873 المحول إلى المرحلة 1
- )588( 731 )143( المحول إلى المرحلة 2
- 2.972 )2.801( )171( المحول إلى المرحلة 3
- 1.954 )2.513( 559 صافي الحركة بين المراحل 

23.027 18.184 3.891 952 صافي المخصص للسنة
)38.541( )38.541( - - مشطوبات

)15( )15( - - تغيرات تحويل العمالت األجنبية
41.319 32.184 5.722 3.413 في 31 ديسمبر 2020
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
هـ( مخاطر االئتمان )يتبع(

11(  جودة االئتمان للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان )يتبع( 

3( يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان ، ما لم يتم تحديده بشكل خاص:

31 ديسمبر 2019
إجمالي
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 3*
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 2
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 1
بآالف 

الدنانير البحرينية

موجودات التمويل )الممولة(
400.612 - 6.010 394.602 منخفضة الخطورة
102.051 - 23.295 78.756 مخاطر مقبولة 

3.948 - 3.713 235 تحت المراقبة 
97.710 97.710 - - متعثرة

604.321 97.710 33.018 473.593 إجمالي القيمة الدفترية
)29.470( )26.298( )1.557( )1.615( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
574.851 71.412 31.461 471.978 القيمة الدفترية لموجودات التمويل 

إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض
164.231 - 2.023 162.208 منخفضة الخطورة
15.217 - 9.426 5.791 مخاطر مقبولة
9.384 - 9.384 - تحت المراقبة 

30.362 30.362 - - متعثرة 
219.194 30.362 20.833 167.999 إجمالي القيمة الدفترية
)14.791( )11.797( )2.786( )208( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
204.403 18.565 18.047 167.791 القيمة الدفترية لإلجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض

استثمارات في صكوك
204.351 - - 204.351 منخفضة الخطورة

9.093 - - 9.093 مخاطر مقبولة 
- - - - تحت المراقبة

12.563 12.563 - - متعثرة 
226.007 12.563 - 213.444 إجمالي القيمة الدفترية
)12.194( )12.174( - )20( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
213.813 389 - 213.424 القيمة الدفترية لالستثمارات في الصكوك

إيداعات لدى مؤسسات مالية 
76.071 - - 76.071 منخفضة الخطورة

- - - - مخاطر مقبولة 
- - - - تحت المراقبة
- - - - متعثرة 

76.071 - - 76.071 إجمالي القيمة الدفترية
)3( - - )3( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

76.068 - - 76.068 القيمة الدفترية إليداعات لدى مؤسسات مالية 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
هـ( مخاطر االئتمان )يتبع(

11(  جودة االئتمان للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان )يتبع( 

31 ديسمبر 2019
إجمالي
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 3*
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 2
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 1
بآالف 

الدنانير البحرينية

أرصدة لدى   البنوك
9.893 - - 9.893 منخفضة الخطورة

- - - - مخاطر مقبولة 
- - - - تحت المراقبة
- - - - متعثرة 

9.893 - - 9.893 إجمالي القيمة الدفترية
- - - - مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

9.893 - - 9.893 القيمة الدفترية ألرصدة لدى   البنوك  

ذمم مدينة أخرى
- - - - منخفضة الخطورة
- - - - مخاطر مقبولة 
- - - - تحت المراقبة

1.666 1.666 - - متعثرة 
1.666 1.666 - - إجمالي القيمة الدفترية
)333( )333( - - مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة

1.333 1.333 - - القيمة الدفترية لذمم مدينة اخرى
1.080.361 91.699 49.508 939.154 القيمة الدفترية إلجمالي التعرضات الممولة الخاضعة لمخاطر االئتمان

إلتزامات
47.304 1.228 194 45.882 إجمالي التعرض

)57( - )1( )56( مطروحًا: الخسائر االئتمانية المتوقعة
47.247 1.228 193 45.826 القيمة الدفترية لإللتزامات

*تشتمل على تعرضات في الميزانية العمومية بمبلغ 35.265 ألف دينار بحريني )إجمالي( مصنفة في المرحلة الثالثة كجزء من الحسابات منخفضة القيمة بسبب فترة السماح. 

4( الجدول التالي يوضح الحركة في مخصصات االنخفاض في القيمة حسب المراحل المختلفة:

31 ديسمبر 2019
إجمالي
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 3*
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 2
بآالف 

الدنانير البحرينية

المرحلة 1
بآالف 

الدنانير البحرينية

56.024 47.639 5.596 2.789 في 1 يناير 2019
- )235( )268( 503 المحول إلى المرحلة 1
- )1.037( 1.314 )277( المحول إلى المرحلة 2
- 1.434 )1.315( )119( المحول إلى المرحلة 3
- 162 )269( 107 صافي الحركة بين المراحل 

8.702 10.679 )983( )994( صافي المخصص للسنة
)7.885( )7.885( - - مشطوبات

7 7 - - تغيرات تحويل العمالت األجنبية
56.848 50.602 4.344 1.902 في 31 ديسمبر 2019
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(

و( مخاطر السيولة
ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتها حين حلول أجلها. مخاطر السيولة قد تكون بسبب اختالل السوق أو تدني درجة االئتمان 

مما قد يتسبب مباشرًة في نضوب بعض مصادر التمويل. للوقاية من هذه المخاطر، تمتلك المجموعة قاعدة عمالء كبيرة ويتم إدارة الموجودات مع أخذ السيولة في 
االعتبار، والحفاظ على أرصدة جيدة من النقد وما في حكمه وسلع مرابحات وذمم وكالة مدينة وخطوط ائتمان واستثمارات في صكوك عالية الجودة.

1( بيان إستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة

يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. لقد تم تحديد اإلستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من 
تاريخ بيان المركز المالي الموحد إلى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي، ولم يؤخذ في اإلعتبار اإلستحقاقات الفعلية كما هو موضح حسب الخبرة التاريخية الحتفاظ المجموعة 

بحقوق أصحاب حسابات االستثمار.

فيما يلي بيان إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار كما في 31 ديسمبر 2020:

المجموع
 إستحقاق
غير ثابت

أكثر من
3 سنوات

1 إلى 3
سنوات

6 أشهر إلى 
سنة واحدة

3 إلى 6
أشهر

1 إلى 3
أشهر

لغاية
شهر واحد

بآالف 
الدنانير 
البحرينية

بآالف 
الدنانير 
البحرينية

بآالف 
الدنانير 
البحرينية

بآالف 
الدنانير 
البحرينية

بآالف 
الدنانير 
البحرينية

بآالف 
الدنانير 
البحرينية

بآالف 
الدنانير 
البحرينية

بآالف 
الدنانير 
البحرينية

الموجودات 
50.362 23.712 - - - - - 26.650 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف مركزي 
44.442 - - - - - - 44.442 إيداعات لدى مؤسسات مالية

571.513 - 233.713 158.678 63.108 37.748 49.800 28.466 موجودات التمويل
212.042 -

169.561 28.980
6.159 3.376

2.329 1.637
إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة 

القبض
276.608 24.724 217.561 867 20.135 3.783 - 9.538 استثمارات في أوراق مالية

19.024 19.024 - - - - - - استثمارات في شركات زميلة
16.226 16.226 - - - - - - استثمارات في عقارات
14.047 14.047 - - - - - - ممتلكات ومعدات 

7.317 3.992 1.264 479 89 773 665 55 موجودات أخرى 
1.211.581 101.725 622.099 189.004 89.491 45.680 52.794 110.788 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
االستثمار 

147.893 - - 9.830 22.091 17.395 49.356 49.221 إيداعات من مؤسسات مالية
261.002 - - - 58.265 75.220 60.855 66.662 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

- - - - - - - - تمويالت من مؤسسات مالية
188.742 - - - - - - 188.742 حسابات جارية للعمالء

23.642 - - - - - - 23.642 مطلوبات أخرى 
494.260 - 1.316 44.263 28.887 32.983 26.396 360.415 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

1.115.539 - 1.316 54.093 109.243 125.598 136.607 688.682
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

االستثمار 
96.042 101.725 620.783 134.911 )19.752( )79.918( )83.813( )577.894( فجوة السيولة 

- 96.042 )5.683( )626.466( )761.377( )741.625( )661.707( )577.894( فجوة السيولة المتراكمة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
و( مخاطر السيولة )يتبع(

1( بيان إستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة )يتبع( 

فيما يلي بيان إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار كما في 31 ديسمبر 2019:

المجموع
 إستحقاق
غير ثابت

أكثر من
3 سنوات

1 إلى 3
سنوات

6 أشهر إلى 
سنة واحدة

3 إلى 6
أشهر

1 إلى 3
أشهر

لغاية
شهر واحد

بآالف 
الدنانير 

البحرينية

بآالف 
الدنانير 

البحرينية

بآالف 
الدنانير 

البحرينية

بآالف 
الدنانير 

البحرينية

بآالف 
الدنانير 

البحرينية

بآالف 
الدنانير 

البحرينية

بآالف 
الدنانير 

البحرينية

بآالف 
الدنانير 

البحرينية

الموجودات 
61.629 35.515 - - - - - 26.114 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف مركزي 
76.068 - - - - - - 76.068 إيداعات لدى مؤسسات مالية

574.851 - 263.206 183.732 42.826 31.917 20.362 32.808 موجودات التمويل

204.403 - 161.681 23.478 5.219 2.242 1.681 10.102
إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة 

القبض
246.213 32.400 158.828 29.961 13.377 11.647 - - استثمارات في أوراق مالية
18.750 18.750 - - - - - - استثمارات في شركات زميلة
18.756 18.756 - - - - - - استثمارات في عقارات
13.591 13.591 - - - - - - ممتلكات ومعدات 
9.299 6.531 514 539 173 692 748 102 موجودات أخرى 

1.223.560 125.543 584.229 237.710 61.595 46.498 22.791 145.194 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
االستثمار 

126.964 - - 9.150 21.528 18.125 35.054 43.107 إيداعات من مؤسسات مالية
213.420 - - 2.060 45.504 61.486 70.612 33.758 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
29.566 - - - - - - 29.566 تمويالت من مؤسسات مالية

181.692 - 145.354 - - - - 36.338 حسابات جارية للعمالء
21.516 - - - - - - 21.516 مطلوبات أخرى 

529.479 - 236.595 24.969 24.706 29.524 53.490 160.195 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

1.102.637 - 381.949 36.179 91.738 109.135 159.156 324.480
 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 

حسابات االستثمار 
120.923 125.543 202.280 201.531 )30.143( )62.637( )136.365( )179.286( فجوة السيولة 

- 120.923 )4.620( )206.900( )408.431( )378.288( )315.651( )179.286( فجوة السيولة المتراكمة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

28. إدارة المخاطر )يتبع(
و( مخاطر السيولة )يتبع(

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

تم تطوير نسبة تغطية السيولة لتعزيز المرونة قصيرة األجل لمحفظة مخاطر سيولة المصرف. تهدف متطلبات نسبة تغطية السيولة لضمان أن البنك يملك مخزون 
كافي من الموجودات السائلة عالية الجودة غير المرتبطة، والتي تتكون من موجودات التي يمكن تحويلها للنقد فورًا للوفاء باحتياجاتها من السيولة لفترة 30 يومًا. إن 

مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة الغير مرتبطة يجب أن يسمح للمصرف من البقاء 30 يومًا تحت سيناريو الضغط، وهو الوقت الذي ستتخذ فيه اإلدارة اإلجراءات 
التصحيحية المناسبة إليجاد الحلول الالزمة ألزمة السيولة.

تحتسب نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة على صافي التدفقات النقدية للخارج على مدار 30 يومًا تقويميًا. اعتبارًا من 30 يونيو 
2019، يتعين على البنك االحتفاظ بنسبة تغطية سيولة أكبر من %100 . 

نسبة صافي التمويل المستقر تهدف لتعزيز مرونة محافظ مخاطر سيولة المصرف، وتحفيز القطاع المصرفي على مدى فترة زمنية أطول. ستتطلب نسبة صافي 
التمويل من البنوك االحتفاظ بمحفظة تمويل مستقرة فيما يتعلق بتكوين موجوداتها وأنشطتها خارج الميزانية العمومية. إن هيكل التمويل المستقر يهدف للتقليل 

من احتمالية أن تؤدي أي اضطرابات في مصادر التمويل المعتادة للمصرف، إلى تدهور وضع السيولة بطريقة ستؤدي لزيادة مخاطر فشله، وربما تؤدي لضغوط 
نظامية بشكل أوسع. إن حدود نسبة صافي التمويل المستقر تحد من مخاطر المبالغة في التمويالت بالجملة قصيرة األجل، ويشجع تقييمًا أفضل لمخاطر التمويل 
في جميع البنود المدرجة والبنود خارج الميزانية العمومية، ويدعم استقرار التمويل. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات 

مساعدة مختلفة لتحسين السيولة. إحدى هذه اإلجراءات هي تخفيض نسبة تغطية السيولة المطلوبة، ونسبة صافي التمويل المستقر المطلوبة من 100% إلى %80 
)راجع إيضاح 2(.

إن نسبة صافي التمويل المستقر هي نسبة مئوية محتسبة “كالتمويل المستقر المتاح” مقسومًا بـ “التمويل المستقر المطلوب”. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019، 
يتطلب من البنك االحتفاظ بصافي نسبة التمويل المستقر أكبر من 80%. كما في 31 ديسمبر 2020، بلغت صافي نسبة التمويل المستقر للمصرف %126.

ز( مخاطر السوق
قبلت المجموعة تعريف مخاطر السوق كما هي معرفة من قبل مصرف البحرين المركزي بأنها »خطر الخسائر في داخل وخارج المركز المالي الناشئة عن تحركات أسعار 

السوق«.

)1(  التعرضات لمخاطر معدل هامش الربح
مخاطر معدل هامش الربح هي حساسية المنتجات المالية لتغيرات معدالت الربح. تنتج مخاطر معدل هامش الربح من احتمال أن التغيرات في معدالت الربح والتي 

سوف تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. إن توزيع أرباح حقوق أصحاب حسابات االستثمار هي بناءًا على إتفاقيات تقاسم األرباح، لذلك 
المجموعة غير معرضة إلى أي مخاطر معدل ربح جوهرية.

ومع ذلك، فإن إتفاقيات تقاسم األرباح سوف ينتج عنها مخاطر تجارية عندما ال تسمح نتائج المجموعة بتوزيع أرباح متماشية مع معدالت السوق.

يتم إجراء مراجعة وتعديل أساسيين لمعايير معدالت األرباح الجوهرية على مستوى عالمي. يوجد عدم يقينية من حيث توقيت والطرق االنتقالية الستبدال معدالت 
األرباح المعيارية السائدة بين البنوك حاليًا، بمعدالت بديلة.

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

السائدة بين البنوك. يجب على المصرف أن يقوم بتقييم األثر. كما في 31 ديسمبر 2020، يقوم البنك بتقييم األثر على أدواته المالية التي تستحق بعد تاريخ االنتهاء 
المتوقع لمعدالت األرباح السائدة بين البنوك.
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28. إدارة المخاطر )يتبع(
ز( مخاطر السوق )يتبع(

)2(  مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي حساسية المنتجات المالية لتغيرات أسعار األسهم. تنتج مخاطر أسعار األسهم من االحتفاظ بمراكز مفتوحة في األسهم أو األدوات المبنية 
على األسهم، وبالتالي خلق تعرضات للتغيرات في أسعار السوق لألسهم. باإلضافة لذلك، فإن توقعات أداء المجموعة، وأسعار األسهم هي األخرى عرضة للبيانات 

االقتصادية العامة وتوقعات أداء القطاع.

كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد، تملك المجموعة )أسهم حقوق ملكية وصكوك( غير مدرجة بمبلغ 48 مليون دينار بحريني )31 ديسمبر 2019: 56 مليون دينار 
بحريني(. إن تأثير التغيرات في قيمة هذه الصكوك وأسهم حقوق الملكية غير المدرجة والتأثير ذو الصلة على حقوق الملكية سوف يعكس فقط عند بيع األدوات المالية 

أو عند اعتبارها منخفضة القيمة.

)3(  مخاطر العملة األجنبية
إن مخاطر العملة األجنبية هي حساسية المنتجات المالية للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. قد تتعرض قيمة محفظة المجموعة المقومة بعدد من العمالت 

إلى هذه المخاطر عند إعادة تحويلها إلى العملة األساسية للمجموعة.

لدى المجموعة صافي التعرضات الجوهرية التالية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ المركز المالي:

معادل فائض/
)عجز(

معادل فائض/
)عجز(

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية

العملة
98 131 جنيه إسترليني 

140 56 يورو
)1.257( 326 دينار كويتي

بما أن الدينار البحريني مرتبط بالدوالر األمريكي، لذلك ال تمثل المراكز بالدوالر األمريكي مخاطر عملة جوهرية.

عالوة على ذلك، ليس لدى المجموعة أي تعرضات جوهرية بعمالت أخرى، إن التغيرات في مخاطر صرف العمالت مقابل الدينار البحريني مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات 
األخرى ثابتة سوف لن يكون لها أي تأثير جوهري على بيان الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

)4(  مخاطر السلع
تعرف مخاطر السلع على أنها المخاطر الكامنة في المنتجات المالية الناشئة من حساسيتها للتغيرات في أسعار السلع. بما أن األسعار في أسواق السلع يتم 

تحديدها بواسطة عوامل أساسية )أي العرض والطلب للسلع ذات العالقة(، لذلك قد تكون هذه األسواق مترابطة بقوة ضمن قطاع معين، ومترابطة بصورة أقل بين 
القطاعات.

ح( المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحداث الخارجية. عندما تفشل الضوابط في أداء مهامها الرقابية، 
فإن المخاطر التشغيلية يمكن أن تسبب ضرر على السمعة، ولها آثار قانونية أو تنظيمية، أو تؤدي إلى خسارة مالية. ال تتوقع المجموعة إزالة جميع المخاطر التشغيلية، 

ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل إطار للضوابط ومراقبة والتعامل مع المخاطر المحتملة. وتتضمن عملية الرقابة فصل المهام بفعالية، وتقييم 
إجراءات الصالحيات والتسويات، وتدريب الموظفين، وتقييم العمليات، بما في ذلك إستخدام التدقيق الداخلي. 
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29. معلومات قطاعات األعمال
ألغراض إدارية، تم توزيع أنشطة المجموعة إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:

يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق أصحاب حسابات االستثمار للشركات والحسابات الجارية، وتقديم تسهيالت التمويل اإلسالمي للشركات.الشركات 

يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق أصحاب حسابات االستثمار للعمالء والحسابات الجارية، وتقديم تسهيالت التمويل اإلسالمي للعمالء.األفراد

يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق أصحاب حسابات االستثمار للبنوك والمؤسسات المالية، وتوفير أسواق المال وخدمات التجارة والخزانة االستثمارات
وكذلك إدارة األنشطة االستثمارية. وتشمل األنشطة االستثمارية التعامل مع استثمارات في أدوات دين وأدوات حقوق الملكية في 

األسواق المحلية والدولية واالستثمارات العقارية. 

تشكل هذه القطاعات األساس الذي تعتمد عليه المجموعة في إعداد تقرير بشأن معلومات القطاعات الرئيسية. تتم المعامالت بين هذه القطاعات حسب أسعار 
السوق التقديرية وعلى أسس تجارية. يتم احتساب تكلفة التحويل على أساس معدل الوعاء والذي يقارب تكلفة األموال.

فيما يلي بيان بمعلومات القطاعات:

31 ديسمبر 2020
المجموع

بآالف 
الدنانير البحرينية

االستثمارات
بآالف 

الدنانير البحرينية

األفراد
بآالف 

الدنانير البحرينية

الشركات
بآالف 

الدنانير البحرينية

39.000 11.056 20.811 7.133 مجموع الدخل 
)23.401( )2.377( )15.946( )5.078( مجموع المصروفات 
)28.162( )5.754( )3.882( )18.526( مخصص انخفاض القيمة 
)12.563( 2.925 983 )16.471( ربح / )خسارة( السنة

معلومات أخرى
1.211.581 373.671 573.484 264.426 موجودات القطاع
1.211.581 157.633 634.873 419.075 مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

31 ديسمبر 2019
المجموع

بآالف 
الدنانير البحرينية

االستثمارات
بآالف 

الدنانير البحرينية

األفراد
بآالف 

الدنانير البحرينية

الشركات
بآالف 

الدنانير البحرينية

42.307 10.745 21.265 10.297 مجموع الدخل 
)25.095( )1.961( )17.205( )5.929( مجموع المصروفات 
)10.998( )2.463( )1.179( )7.356( مخصص انخفاض القيمة 

6.214 6.321 2.881 )2.988( ربح السنة 

معلومات أخرى
1.223.560 377.939 510.689 334.932 موجودات القطاع
1.223.560 241.926 564.368 417.266 مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

تعمل المجموعة فقط في مملكة البحرين، وعليه لم يتم إظهار معلومات عن القطاع الجغرافي.
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30. األدوات المالية

تراتبية القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وبشروط تجارية عادلة.

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألوراق المالية/ الصكوك المدرجة باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت هذه األسعار. 
وبالنسبة لألوراق المالية/الصكوك غير المدرجة، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم المناسبة. ويمكن أن تشمل هذه التقنيات استخدام أحدث معامالت 

السوق بشروط تجارية عادلة؛ والرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى متشابهة إلى حد كبير؛ وتحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم األخرى.

وفي حالة موجودات التمويالت، يكون متوسط معدل ربح المحفظة متماشيا مع أسعار السوق الحالية لتسهيالت مماثلة، ومن ثم وبعد أخذ تسوية مخاطر الدفع 
المسبق ومخصصات انخفاض القيمة باالعتبار، ال يتوقع أن تختلف القيمة الحالية لهذه الموجودات أختالفًا جوهريا عن قيمتها العادلة. يتم التعامل مع األسهم غير 

المسعرة والصناديق المدارة غير المسعرة بمبلغ 24,724 ألف دينار بحريني )31 ديسمبر 2019: 32,400 ألف دينار بحريني( كاستثمارات من المستوى 3. خالل العام تم 
احتساب الحركة في القيمة العادلة بمبلغ 2,024 ألف دينار بحريني )31 ديسمبر 2019: 419 ألف دينار بحريني( في بيان الدخل و 978 ألف دينار بحريني )31 ديسمبر 2019: 
صفر ألف دينار بحريني( على احتياطي القيمة العادلة. القيمة العادلة المقدرة لألدوات المالية األخرى للبنك ال تختلف اختالفا جوهريًا عن قيمها الدفترية، نظرًا لطبيعتها 

قصيرة األجل.

تستخدم المجموعة تراتبية القيمة العادلة التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل تقنية التقييم:

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛

المستوى 2: التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى 3: التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها في السوق.

يوضح الجدول أدناه تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب المستوى من تراتبية القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر:

المجموع المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1

2020
بآالف 

الدنانير البحرينية
بآالف 

الدنانير البحرينية
بآالف 

الدنانير البحرينية
بآالف 

الدنانير البحرينية

24.288 24.288 - - أسهم غير مدرجة
436 436 - - صناديق مدارة غير مدرجة

24.724 24.724 - - المجموع

المجموع المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1

2019
بآالف 

الدنانير البحرينية
بآالف 

الدنانير البحرينية
بآالف 

الدنانير البحرينية
بآالف 

الدنانير البحرينية

28.178 28.178 - - أسهم غير مدرجة
4.222 4.222 - - صناديق مدارة غير مدرجة

32.400 32.400 - - المجموع

تحويالت بين مستوى1، مستوى2 ومستوى3
خالل السنة المنتهية 31 ديسمبر 2020 لم يكن هناك تحويالت بين مستوى1 و مستوى 2 لقياس القيمة العادلة، ولم يكن هناك تحويالت إلى أو من مستوى 3 لقياس 

القيمة العادلة.

138
التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة لبنك البحرين اإلسالمي 2020م



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

31. إيرادات ومصروفات مخالفة للشريعة اإلسالمية
تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. ووفقًا لذلك، تحول أرباح المصادر غير اإلسالمية إلى حساب أموال صندوق القرض 

الحسن الذي تستخدمه المجموعة ألغراض خيرية مختلفة. تظهر الحركة في هذه األموال في بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن. يتضمن اإليرادات 
المخالف للشريعة اإلسالمية على مبالغ جزائية تحتسب على مدفوعات السداد المتأخرة للتسهيالت اإلسالمية.

32. هيئة الرقابة الشرعية
تتكون هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة من خمسة علماء مسلمين الذين يقومون بمراجعة امتثال المجموعة للمبادئ العامة للشريعة اإلسالمية والفتاوى الخاصة 

والتعليمات واإلرشادات الصادرة. تتضمن مراجعتهم فحص األدلة المتعلقة بالتوثيق واإلجراءات المتبناة من قبل المجموعة للتأكد من أن أنشطتها تدار وفقًا لمبادئ 
الشريعة اإلسالمية.

33. الواجبات االجتماعية
تقوم المجموعة بالوفاء بواجباتها االجتماعية عن طريق نفقات صندوق الزكاة والصدقات وتبرعات القرض الحسن للزواج والترميم والعالج الطبي وغيرها من األعمال 

الخيرية.

34. أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إعادة التصنيف هذه لم تؤثر على صافي ربح السنة، أو حقوق الملكية المعلنة 

سابقًا.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إفصاحات إضافية في البيانات المالية

في 11 مارس 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة كورونا )كوفيد-19( وتطورها بسرعة على مستوى العالم. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي 
مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. ويشمل ذلك تعطيل العمل في أسواق المال، وأسواق االئتمان المتدهورة، ومخاوف السيولة. اتخذت السلطات تدابير مختلفة 
الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تطبيق قيود على السفر وتدابير الحجر الصحي. كان للوباء، واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثرًا على المجموعة. تراقب المجموعة 

عن كثب وضع جائحة كورونا )كوفيد-19(، وتجاوبًا مع آثارها، قامت بتفعيل خطة مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى، بغرض إدارة 
والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها المالي. 

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

تأجيل دفع األقساط لفترة 6 أشهر للعمالء المؤهلين. 	•

معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة. 	•

تخفيض نسبة االحتياطي النقدي من 5% إلى %3. 	•

تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من 100% إلى %80 	•

إضافة إجمالي خسارة التعديل ومخصص الخسائر االئتمانية اإلضافية للمرحلة 1 و2 من مارس إلى ديسمبر 2020، إلى رأس المال من الفئة األولى للسنتين  	•
المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021. وخصم هذا المبلغ بشكل تناسبي من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022، و31 ديسمبر 2023، و31 ديسمبر 2024. 

التدابير واإلجراءات المذكورة أعاله أدت لآلثار التالية على المجموعة:

تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي يتطلب من البنوك المتأثرة احتساب خسارة التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية.  	•
تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيمة الدفترية الحالية 

للموجودات المالية بتاريخ التعديل.

أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي )“الحزم”( لدعم األعمال التجارية في هذه األوقات الصعبة. استلمت المجموعة مساعدة مالية  	•
من الجهات التنظيمية تمثل سدادًا محددًا لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي ال يتحمل فائدة المستلم من 

الحكومة/الجهات التنظيمية، استجابة إلجراءات الدعم لمواجهة جائحة الكورونا، فقد تم احتسابها مباشرة في حقوق ملكية المجموعة. 

إن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر يشمل شرطًا لتعليق الحد األدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات االئتمان المستحقة، مما أدى النخفاض  	•
جوهري في دخل الرسوم للمجموعة.

تستمر المجموعة بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر. 	•

الضغط الناتج من جائحة الكورونا على االقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في تسجيل موجودات تمويل جديدة من قبل المجموعة. خالل السنة، كانت تسجيل موجودات  	•
التمويل أقل بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

انخفاض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ االقتصادي، أدى لزيادة األرصدة عند الطلب التي تحتفظ بها المجموعة، في حين انخفضت الودائع ألجل مقارنة  	•
مع نفس الفترة من السنة السابقة. هذه اآلثار خففت جزئيًا من ضغط السيولة الذي تواجهه المجموعة نتيجة إلجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، وفقًا 

لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.

الوضع االقتصادي الصعب أدى بالمجموعة الحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتها. 	•
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إفصاحات إضافية في البيانات المالية

فيما يلي ملخص لآلثار االقتصادية المذكورة أعاله:

صافي االثر
حقوق

الملكية الموحد
للمجموعة

بآالف
الدنانير البحرينية

صافي االثر 
بيان المركز

المالي الموحد
للمجموعة

بآالف
الدنانير البحرينية

صافي األثر
بيان الدخل

الموحد
بآالف الدنانير

البحرينية

- 14.798 - متوسط انخفاض االحتياط النقدي
- 40.741 - اتفاقية إعادة الشراء الميسر بنسبة %0

)14.711( - - خسارة التعديل 
1.814 - - منح حكومية

- - )412( سيولة مجهدة
- - )841( دخل بطاقات االئتمان
- )4.258( )4.258( الخسائر االئتمانية اإلضافية ألثر جائحة كورنا )كوفيد-19(

)12.897( 51.281 )5.512(

تم تقديم المعلومات اإلضافية أعاله إلتزامًا بتعميم مصرف البحرين المركزي رقم OG/259/2020 )إصدار تقريرعن األثر المالي لجائحة الكورونا )كوفيد – 19((، المؤرخ 
14 يوليو 2020. يجب أن ال تعتبر هذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة بأكملها، أو االعتماد عليها ألي أغراض أخرى. نظرًا للشكوك المحيطة بوضع جائحة الكورونا 

)كوفيد – 19( الذي ال يزال يتطور، فإن األثر أعاله هو كما في تاريخ إعداد هذه المعلومات. قد تتغير الظروف، مما يؤدي بهذه المعلومات ألن تصبح قديمة وغير نافعة. 
باإلضافة لذلك، فإن هذه المعلومات ال تمثل تقييمًا شاماًل وكاماًل ألثر جائحة الكورونا )كوفيد – 19( على المجموعة. لم تخضع هذه المعلومات لمراجعة رسمية من 

قبل المدقق الخارجي.
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