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 بيان الدخل الشامل
  7132ديسمبر  13للسنة المنهية في 

 
 

  7102 7132 
 )بماليين الدنانير البحرينية(                                                                                     

 58274 20,10 ربح السنة

   الدخل الشامل اآلخر:

 :لبنود التي تم أو يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارةا

 (1213) - الحركة في تحويل العملة االجنبية

   احتياطي القيمة العادلة )أوراق مالية متوفرة للبيع(:

 31251 0,00 صافي التغير في القيمة العادلة   

 (3281) (1,74) صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة   

 - 1,10 زميلة اتحصة البنك من الدخل الشامل اآلخر في شرك

 32221 1,58 للسنةمجموع الدخل الشامل اآلخر 

 25282                20,52                 مجموع الدخل الشامل للسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه البيانات المالية. تشكل جزءاً من 41إلى  3اإليضاحات حول البيانات المالية من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية
7132ديسمبر  13للسنة المنهية في   

 
 
 

 7102ديسمبر  00

 
 بماليين الدنانير البحرينية 

 

 
 إيضاح
 
 

 رأس
 المال

 تحت أسهم
 حوافز نظام

 الموظفين
 باألسهم

 عالوة
 أصدار

 حتياطياإل
 القانوني

 حتياطياإل
 العام

إحتياطي 
 دلةالقيمة العا

مخصص 
الهبات 

 والتبرعات

 األرباح
 *المستبقاة

 المجموع

 000,21 022,82 00,22 78,72 07,01 82,45 7,80 (0,20) 008,48    7102يناير   0الرصيد في 
           : 7102تخصصيات عام 

 (75,28) (75,28) - - - - - - -  (%78أرباح  نقدية ) -
 - 1,00 - - (00,84) - - (1,00) 00,84  (%01)إصدار أسهم منحة  -
 - (7,40) 7,40 - - - - - -  تحويل الى الهبات والتبرعات  -
 - (02,05) - - 02,05 - - - -   تحويل إلى  اإلحتياطي العام -
 - - - - (8,24) 8,24 - - -  تحويل إلى اإلحتياطي القانوني -

 052,18 005,22 02,82 78,72 07,01 20,22 7,80 (0,25) 072,80  7102الرصيد بعد تخصصيات عام 
           

 0,21 - - - - - 0,04 1,00 -  أسهم للموظفين تم تخصيصها
           

           الدخل الشامل للسنة:
 20,10 20,10 - - - - - - -  ربح السنة -
 1,58 - - 1,58 - - - - -  الدخل الشامل اآلخر -

 20,52 20,10 - 1,58 - - - - -  للسنةشامل مجموع الدخل ال

 (0,82) -         (0,82) - - - - - -  استخدام مخصص الهبات والتبرعات

 002,40 024,22 02,11 72,00 07,01 20,22 0,17 (0,22) 072,80 77-71 7102 ديسمبر 00الرصيد في 

 

 ومبلغ( %75: 7132) %75 بنسبة وذلك نقدية كأرباح بحريني دينار مليون 13281 التخصيصات هذه وتشمل.  السنوية العمومية الجمعية اجتماع خالل وذلك البنك مساهمي لىإ 7132 لعام التخصيصات تقديم سيتم* 

 من أسهم عشرة لكل واحد سهم بمعدل منحة أسهم إصدار أيضاً  اإلدارة مجلس وأوصى.  العام االحتياطي إلى المستبقاة األرباح نم بحريني دينار مليون 31231 مبلغ وتحويل والتبرعات للهبات بحريني دينار مليون 1.15

 .انونيالق لالحتياطي العام االحتياطي من بحريني دينار مليون 2218 مبلغ وتحويل العام االحتياطي من بحريني دينار مليون 37222 مبلغ استخدام خالل

 
 

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية. 41إلى  3اإليضاحات حول البيانات المالية من 
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 )يتبع( بيان التغيرات في حقوق الملكية
7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 
   7132ديسمبر  13

 
 بماليين الدنانير البحرينية 

 

 
 إيضاح
 
 

 رأس
 المال

 نظام تحت أسهم
 حوافز
 الموظفين

 ألسهمبا

 عالوة
 أصدار

 حتياطياإل
 القانوني

 حتياطياإل
 العام

إحتياطي القيمة 
 العادلة

مخصص 
الهبات 
 والتبرعات

 األرباح
 المستبقاة

 المجموع

 124222 354221 31241 2227 17241 53225 3273 (3227) 315243   7132يناير   3الرصيد في 
           : 7135تخصصيات عام 

 (75218) (75218) - - - - - - -  (%75أرباح  نقدية ) -
 - 1235 - - (31254) - - (1235) 31254  (%31إصدار أسهم منحة ) -
 - (7222) 7222 - - - - - -  لى الهبات والتبرعات إتحويل  -
 - (32222) - - 35283 1212 - - -    اإلحتياطي العام لىإتحويل  -
 - - - - (5272) 5272 - - -  تحويل إلى اإلحتياطي القانوني -

 118228 311211 32232 2227 17241 52218 3273 (3282) 335215  7135الرصيد بعد تخصصيات عام 
           

 3255 - - - - - 3217 1271 -  أسهم للموظفين تم تخصيصها
           

           الدخل الشامل للسنة:
 58274 58274 - - - - - - -  ربح السنة -
 32221 (1213) - 32224 - - - - -  الدخل الشامل اآلخر -

 25282 58271 - 32224 - - - - -  مجموع الدخل الشامل للسنة

 (3251) - (3251) - - - - - -  استخدام مخصص الهبات والتبرعات

 434,21 322252 34222 75272 17241 52218 7251 (3224) 335215 77-71 7132ديسمبر  13الرصيد في 

 
 
 
 
 

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية. 41إلى  3اإليضاحات حول البيانات المالية من 
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 بيان التدفقات النقدية
7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

  7102 7132 
 )بماليين الدنانير البحرينية(             إيضاح 

 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات:

 58274 20,10  ربح السنة

    تسويات لمطابقة صافي الدخل مع صافي النقد من العمليات:

 3225 0,22  اإلستهالك

 7218 01,01 2 مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 7242 1,12  مخصص انخفاض في قيمة االستثمارات

 (7211) (0,28)  حصة البنك من أرباح شركات زميلة

 23244 24,04  اتربح السنة بعد التسوي

    التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 1212 0,01                أرصدة لدى البنوك المركزية )إحتياطي نقدي إلزامي(

 (345218) 05,20  سندات الخزينة

 (35247) 02,00  ودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 5,21 1,08  أوراق مالية متداولة

 32223 (718,07)  قروض وسلفيات

 5218 70,81  أوراق مالية إستثمارية

 1288 1,01  فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 317217 01,04  مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (5212) 0,80              سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء

 (358222) 22,52  ودائع الزبائن

 3224 1,84  ومطلوبات أخرى فوائد مستحقة

 (375227) 02,82  أنشطة العمليات (المستخدم فيالناتج من / ) صافي النقد

 

    التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار:

    (31211)            -                         زميلة اتاستثمار في شرك

 1225 7,74  زميلة اتأرباح أسهم مستلمة من شرك

 (3,52) (7,04)  عقار ومعدات )صافي(شراء 

 (31213) (1,01)  صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

 

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (75222) (75,82)  أرباح أسهم مدفوعة

 (3251) (0,82)  هبات وتبرعات مدفوعة

 (72232) (01,00)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

 (321221) (00,25)  في النقد وما في حكمهنقص الصافي 

 

 127225 715,52 35 يناير 0النقد وما في حكمه في 

 718282 048,05 35 ديسمبر 00النقد وما في حكمه في 

 
 
 
 

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية. 41إلى  3اإليضاحات حول البيانات المالية من 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
7132ديسمبر  13المنتهية في للسنة   

 
 

 المنشأة( 0

. ويعمل 3152بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية عامة. تأسست بمملكة البحرين بموجب مرسوم أميري. وبدأ أعماله في يناير 
ارات العربية المتحدة بينما يعمل فرع البنك بأبوظبي بدولة اإلم .البنك بترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي كبنك قطاع تجزئة

فية وفرع البنك بالرياض في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظم وقوانين تلك الدول. تتمثل أنشطة البنك بصفة رئيسية في تقديم خدمات مصر
 اإلستشارات اإلستثمارية. لألفراد والشركات وأنشطة الخزانة وأسواق المال وخدمات

 
. برج بنك البحرين الوطني. شارع الحكومة. مملكة البحرين. أسهم البنك مدرجة 312لبحرين الوطني ص.ب العنوان المسجل للبنك هو بنك ا

 مملكة البحرين. -المنامة -في بورصة البحرين
 

 ( السياسات المحاسبية الهامة7

 بيان االلتزام أ(

وقانون  7113متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لعام تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و
 .7112 مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام

 
 أساس اإلعداد ب(

 للبنك. الوظيفيةتم عرض البيانات المالية للبنك بالدينار البحريني وهي العملة 
 

ا عدا األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة2 واالستثمارات أعدت البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية2 فيم
البيانات المالية المتوفرة للبيع2 واألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة . تم استخدام السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه 

 لسنوات السابقة2 فيما عدا ما هو مشروح أدناه: على نحو ثابت كما كانت مطبقة في ا
 
 7102يناير 0والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من  ( المعايير0
 

ذات عالقة بأنشطة  7132يناير  3أو تفسيرات جديدة سارية المفعول للمرة األولى للفترات المالية المنتهية من أو بعد  معاييرال يوجد أي 
 .بنكال
 
   ولكن غير نافذة بعد المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة( 7
 

يناير  3تم إصدار المعايير والتفسيرات التالية2 ويتوقع أن تكون ذات عالقة بأنشطة البنك في الفترات المستقبلية2 السارية المفعول في أو بعد 
7138. 

 
 األدوات المالية –( 4لية رقم )المعيار الدولي إلعداد التقارير الما (أ

 -( 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )بإصدار النسخة النهائية من  7134في يوليو  ةمجلس معايير المحاسبة الدوليقام 
 األدوات المالية.

 
2 مع السماح 7138يناير  3من أو بعد ( ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

2 ولن يقوم بتعديل 7138يناير  3 من( 1تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )ب سوف يقوم البنكبالتطبيق المبكر. 
( سيحل محل 1ر المالية رقم )المعيار الدولي إلعداد التقاري(.  1أرقام المقارنة إلتزاماً بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

الموجودات  متطلبات جديدة لتصنيف وقياس ويقدماألدوات المالية: االحتساب والقياس2 ( 11معيار المحاسبة الدولي رقم )
يقدم محاسبة والمطلوبات المالية2 ونموذج جديد مبني على الخسائر االئتمانية المتوقعة الحتساب مخصصات خسائر القروض2 و

 محاسبة التحوط بصورة أكبر مع منهجية الشركة إلدارة المخاطر.  ربططة من خالل تحوط مبس  
 

على بياناته  7138يناير  3( كما في 1للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )من التطبيق المبدئي  المتوقعبتقييم األثر  قام البنك
في المراحل النهائية للتقييم. األثر الحقيقي لتطبيق المعيار الدولي إلعداد هو آتي: هذا التقييم مبدئي ذلك ألن البنك المالية كما 

 :لألسباب التالية( قد يختلف 1التقارير المالية رقم )
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 إيضاحات حول البيانات المالية 
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 (تتمة) ( السياسات المحاسبية الهامة7

 
 )يتبع( ولكن غير نافذة بعدالصادرة  رات الجديدةوالتفسي ( المعايير والتعديالت7
 

  ان ة وضوابط الرقابة الداخلية2 ويالمحاسبالعمليات ( من البنك تعديل 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )سوف يتطلب
 .في طور التنفيذهذه التغييرات 

 2 إال انها 7132ة الرقابة ذات العالقة في النصف الثاني من سنة على الرغم من القيام بالتفعيل المتوازي لألنظمة الجديدة وأنظم
 تبقى قيد العمل لفترة مطولة أكثر من ذلك.تحتاج ألن 

 قيد التنفيذ اختبار وتقييم الضوابط على نظم تكنولوجيا المعلومات الجديدة والتغييرات على أطر الحوكمة ال تزال أعمال. 

 الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. من نماذجهبتعديل واالنتهاء يقوم لبنك ا الزال 

 قوم البنك بعرض بياناته المالية يتقنيات التقييم المستخدمة خاضعة للتغيير2 إلى ان و السياسات والفرضيات والتقديرات واألحكام
 األولى والتي تشمل التاريخ المبدئي للتطبيق.

 
 احتياطي القيمة األرباح 
 العادلة المستبقاة 
   
 بآالف بآالف 
 نانيرالد نانيرالد 
 يةبحرينال يةبحرينال 
   

   
   (04)رقم  يالرصيد الختامي وفقاُ لمعيار المحاسبة الدول

 72,008 024,220 (7102ديسمبر  00)
   )أ( (4وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) األثر على إعادة التصنيف وإعادة القياس

   األوراق المالية )حقوق الملكية( من متوفرة للبيع في ستثماراتاال
 (342714) 342714 (3استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أ. إلى

 3142115 332883 
   

   احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )ب( مناألثر 
   ( للمبالغ المستحقة1المالية رقم )توقعة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير الخسائر االئتمانية الم

 -  - من البنوك واستثمارات أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
   

   للقروض والسلفيات  (1التقارير المالية رقم ) الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد
 - (12232) القروض والضمانات المالية بما في ذلك التزامات ةبالتكلفة المطفأ

   
   الستثمارات أدوات (1الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 - (227) الشامل اآلخر الدخل الدين بالقيمة العادلة من خالل

 (42781)  
   ( بتاريخ4التقارير المالية رقم ) فتتاحي المعدل المقدر وفقاً للمعيار الدولي إلعدادالرصيد اال

 00,550 054,202 7105يناير 0التطبيق المبدئي في 

 
 

 ( التصنيف والقياس0)أ.
تم تذي يعكس نموذج العمل الذي اً جديداً لتصنيف وقياس الموجودات المالية والسلوب( يشمل أ1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

( يحتوي على ثالث فئات رئيسية 1فيه إدارة الموجودات المالية2 وخصائص التدفقات النقدية. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
ر2 أو القيمة العادلة من خالل الربح لتصنيف الموجودات المالية: )أ( المقاسة بالتكلفة المطفأة2 أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ

(2 ال يتم تقسيم األدوات المشتقة المتضمنة في العقود2 وذلك حين يكون 1أو الخسارة. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 فإن األداة المالية الهجينة ككل يتم تقييمها للتصنيف.المضيف أصالً مالياً. بدالً من ذلك2 
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 احات حول البيانات الماليةإيض
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 (تتمة) ( السياسات المحاسبية الهامة7

 
 )يتبع( الصادرة ولكن غير نافذة بعد والتفسيرات الجديدة ( المعايير والتعديالت7
 

( يتوقع أن يكون لها أثراً جوهرياً على 1لمالية رقم )البنك2 فإن متطلبات التصنيف الجديدة للمعيار الدولي إلعداد التقارير ا بناء على تقييم
 :المعالجة المحاسبية للقروض2 واالستثمارات في أدوات الدين2 واالستثمارات في أسهم حقوق الملكية كما يلي

 
ألف   412347تبلغ  2 كان لدى البنك استثمارات حقوق ملكية مصنفة كاستثمارات متوفرة للبيع بقيمة عادلة7132ديسمبر  13( كما في 3)أ.

البنك بتصنيف هذه قام (2 1لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ). بموجب األف دوالر أمريكي( 3112218دينار بحريني )
مبلغ االستثمارات كاستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  نتيجة لعملية إعادة التصنيف هذه2 تم تقدير زيادة ب

في األرباح المستبقاة2 مع انخفاض مقابل في احتياطي القيمة العادلة نتيجة ( ألف دوالر أمريكي 122852ألف دينار بحريني ) 342714
 إلعادة تصنيف انخفاض القيمة الستثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر2 إلى االحتياطيات.  

 
 خسائر االئتمانية المتوقعة( ال7)أ.

( بنموذج "الخسائر 11( يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم )1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
المقاسة بالتكلفة المطفأة أو  . نموذج انخفاض القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق على الموجودات الماليةفي المستقبلاالئتمانية المتوقعة" 

ية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر2 ما عدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. كما يتطلب عدد من االحكام الجوهر
 عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة2 مثل:

 ية في مخاطر االئتمان؛معايير الزيادة الجوهرتحديد  -

 الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ اختيار النماذج والفرضيات المناسبة لقياس -

 إعداد مجموعات من الموجودات المالية المتشابهة لغرض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ -

    الخسائر االئتمانية المتوقعة المصاحبة./األسواق ووالموازين ذات العالقة لكل نوع من المنتجات المستقبليةتعيين عدد السيناريوهات  -

         

  ( المطلوبات المالية0)أ.

( بدون تغييرها إلى المعيار الدولي إلعداد 11تم تحويل معظم متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية في معيار المحاسبة الدولي رقم )
عرض آثار التغييرات على مخاطر االئتمان لمطلوباته المالية  بنكنه سيكون مطلوباً من الهو أ الرئيسي(. التغيير 1التقارير المالية رقم )

 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الدخل الشامل اآلخر.
 

الية المصنفة بالقيمة العادلة من ال يتوقع أن يكون هناك تغييرات جوهرية للمطلوبات المالية2 عدا التغييرات في القيمة العادلة للمطلوبات الم
 ئتمان لألداة2 والتي سيتم عرضها في الدخل الشامل اآلخر.االخالل الربح أو الخسارة2 والمنسوبة للتغيرات في مخاطر 

 
      ( محاسبة التحوط0)أ.

حاسبة التحوط بصورة أكبر مع منهجية م لربط( مصممة 1متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) 
في معيار المحاسبة  القواعدبتشكيلة أكبر من أدوات التحوط؛ وإلغاء أو تبسيط بعض المتطلبات المبنية على  إلدارة المخاطر؛ والسماح بنكال

 وصافي تحوطات االستثمار.(. تم االحتفاظ بعناصر محاسبة التحوط التالية: القيمة العادلة2 والتدفقات النقدية2 11الدولي رقم )
 

ملك البنك خيار االستمرار بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة ي(2 1عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
البنك أن جميع  ذلك2 فقد حدد مع(. 1(2 بدال من متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )11معيار المحاسبة الدولي رقم ) في

ستستمر بالتأهل لمحاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي إلعداد فعالة مصنفة حالياً في عالقات تحوط  الفعالة2عالقات التحوط الموجودة 
( أي أثر 1لمالية رقم )(. لن يكون لمتطلبات الجديدة لمحاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير ا1التقارير المالية رقم )

 جوهري على محاسبة التحوط المطبقة من قبل البنك.
 

    ( اإلفصاح8)أ.

( متطلبات إفصاح موسعة2 وتغييرات في العرض2 ويتوقع أن تؤدي لتغيير طبيعة 1كما يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 (. 1لذات في سنة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )إفصاحات البنك بخصوص أدواته المالية2 وباومستوى 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 (تتمة) ( السياسات المحاسبية الهامة7

 
 (تتمة) الصادرة ولكن غير نافذة بعد والتفسيرات الجديدة ( المعايير والتعديالت7
 

 إيراد العقود مع العمالء –( 08ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )المعياب( 
( إطاراً شامالً لتحديد طبيعة2 وكمية وتوقيت احتساب اإليرادات. ويحل محل 35يؤسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 -( 233 ومعيار المحاسبة الدولي رقم )اتاإليراد -( 38ي رقم )اإلرشادات احتساب اإليرادات الحالية2 بما في ذلك معيار المحاسبة الدول
 برامج والء العمالء. –( 31رقم )تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2 وعقود اإلنشاء

 
2 مع السماح بالتطبيق 7138يناير  3( ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 35المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

  المبكر.
 
 على البيانات المالية. لتطبيق المعيار هذا توقع البنك أن يكون هناك أي أثر جوهرييال 
 

 ((7تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم )تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ج(

معايير المحاسبة لبعض أنواع ترتيبات الدفع على أساس األسهم. ولقد استجاب مجلس  البنكاحتساب  يوجد حالياً عدم وضوح حول كيفية
 الدفع على أساس األسهم. –( 7عن طريق نشر التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ةالدولي

 
 تغطي التعديالت ثالثة مجاالت محاسبية:

 األسهم المسددة نقداً. قياس المدفوعات على أساس 

 .تصنيف المدفوعات على أساس األسهم المسددة صافي من استقطاعات الضرائب 

 .المعالجة المحاسبية لتعديل المدفوعات على أساس األسهم من مسددة نقداً إلى مسددة باألسهم 
 

ر أيضاً على توقيت ومبلغ المصروفات المحتسب المتطلبات الجديدة قد تؤثر على تصنيف و/أو قياس هذه الترتيبات2 ومن المحتمل أن تؤث
( حول كيفية قياس القيمة العادلة لاللتزام 7للمكافآت القائمة والجديدة. ال يوجد حالياً أي إرشاد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 المتكبد في معاملة الدفع على أساس األسهم المسددة نقداً.
 

معاملة الدفع على أساس األسهم المسددة نقداً تقاس باستخدام نفس طريقة قياس معاملة الدفع على أساس األسهم المسددة توضح التعديالت أن 
 2 وعليه عند قياس االلتزام.بحقوق الملكية2 أي طريقة تاريخ المنح المعدلة

 عند قياس القيمة العادلة ظروف السوق وشروط عدم االستحقاق؛يؤخذ في االعتبار 
 

  تعديل المكافآت التي ستستلم النقد لتعكس أفضل تقدير للمكافآت التي يتوقع أن تستحق نتيجة الستيفاء شروط الخدمات وشروط يتم
 .الغير مرتبطة بالسوقاألداء 

    
ملك يإذا كان البنك  2 لتفادي تعديل الفترات المالية السابقة. يسمح بالتطبيق بأثر رجعي أو مبكراً مستقبليمن الممكن تطبيق التعديالت بأثر 

 .7138يناير  3التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد المعلومات المطلوبة. 
 
 توقع البنك أن يكون هناك أي أثر جوهري على البيانات المالية.يال 

 
    اإليجارات - (02هـ( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

. يحتسب المستأجر للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات بالميزانية العمومية( 32ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )يقدم المعي
حق االنتفاع من األصل والذي يمثل حقه لالنتفاع باألصل المعني2 ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامه بسداد دفعات اإليجارات. هناك 

ية لعقود االيجار قصيرة األجل واإليجار ذو القيمة المنخفضة. تبقى المعالجة المحاسبية للمؤجر مماثلة للمعيار الحالي2 أي اعفاءات اختيار
 يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية.
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 (تتمة) حاسبية الهامة( السياسات الم7

 
 (تتمة) الصادرة ولكن غير نافذة بعد والتفسيرات الجديدة ( المعايير والتعديالت7
 

( 32( توجيهات اإليجارات الحالية والتي تشمل على ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم )32يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
تحديد ما إذا كانت االترتيبات تحتوي على صيغة إيجار2  –( 4رقم )لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تفسير لجنة ا2 واإليجارات –

تقييم جوهر المعامالت التي  –( 72الحوافز2 وتفسير لجنة التفسيرات رقم  ) –اإليجارات التشغيلية  -( 35وتفسير لجنة التفسيرات رقم )
 يجار. تتضمن الصفة القانونية لعقود اإل

 
. التطبيق المبكر مسموح للشركات التي ستطبق المعيار الدولي 7131يناير  3المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

رير المالية رقم كما في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقا إيراد العقود مع العمالء -( 35إلعداد التقارير المالية رقم )
(32.) 
 
 ستخدم اإلعفاءات االختيارية.يبعد ما إذا كان س البنكقرر يلم البنك تقييماً مبدئياً لألثر المحتمل على بياناته المالية.  بدأ
 
 المبكر التطبيق( 0

 .7132 بشكل مبكر خاللأو المعدلة لم يقم البنك بتطبيق أي من المعايير الجديدة 
 

 ةالعمالت األجنبي ت(

 العمليات بالعملة األجنبية: 
يتم احتساب العملية بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات  

ت الصرف الناتجة المالية بالعمالت األجنبية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان الوضع المالي. وتدرج فروقا
 اإليردات األخرى. تحت بندعن التحويل سواء تحققت أم لم تتحقق في بيان الربح أو الخسارة 

  
دام يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الغير مالية والمقيمة بالعمالت األجنبية والتي تم إحتساب قيمتها العادلة إلى العملة المحلية باستخ 

 الربح أو الخسارةاريخ احتساب القيمة العادلة. ويتم احتساب فروق إعادة تحويل العملة األجنبية في بيان في ت ةالفوري الصرفأسعار 
باستثناء الفروق الناتجة من تحويل األسهم المتوفرة للبيع والتي يتم احتسابها ضمن الدخل الشامل اآلخر كجزء من التغييرات في القيمة 

 العادلة.
  
 الفروع الخارجية: 
تحويل موجودات ومطلوبات الفروع الخارجية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف الفورية في نهاية الفترة. ويتم تحويل اإليرادات  يتم 

والمصروفات لهذه الفروع الخارجية إلى الدينار البحريني باستخدام متوسط أسعار الصرف خالل الفترة. ويتم إثبات الفروقات الناتجة 
 إلستثمار االفتتاحي في هذه الفروع في الدخل الشامل اآلخر.عن تحويل صافي ا

 

 استخدام التوقعات وتقديرات اإلدارة ث(

 اإلدارة التي يجب األخذ بها عند إعداد البيانات المالية. وتقديراتتتأثر البيانات المالية للبنك ونتائجه بالسياسات المحاسبية والفرضيات  
 

ات تؤثر على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية للموجودات والمطلوبات. يجب أن تتماشى يقوم البنك بعمل تقديرات وفرضي
يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل  الفرضيات واألحكام مع أفضل التقديرات حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة.

 وقعات لألحداث المستقبلية. يقوم البنك بمراجعة محافظ القروض لتقييم انخفاض القيمة بشكلمستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالت
. يقوم البنك بعمل أحكام إذا كانت الربح او الخسارةربع سنوي على األقل. عند تحديد وجوب تسجيل خسائر انخفاض القيمة في بيان 

للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض مثل التعرف  هناك دالئل ملحوظة على انخفاض القيمة متبوعة بقياس منخفض
على االنخفاض في المحفظة. من الممكن أن يشتمل الدليل الملحوظ والذي يشير إلى وجود تغيير سلبي في حالة الدفع من قبل المقترض 

 دات في البنك.. أو حالة االقتصاد الوطني أو المحلي والتي ترتبط بانخفاض الموجوالمحفظةفي 
 

تقوم اإلدارة بعمل التقديرات بناًء على خبرة الخسائر التاريخية لنفس خصائص مخاطر االئتمان ودليل موضوعي بوجود انخفاض القيمة  
 مشابهة في المحفظة لتقييم انخفاض القيمة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 (تتمة) محاسبية الهامة( السياسات ال7

 
اق. يتطلب قيقوم البنك بتصنيف بعض األصول المالية غير المشتقة ذات دفع محدد وإستحقاق ثابت على إنها محتفظ بها حتى االستح 

البنك  عند عمل الحكم يقوم البنك بتقييم نيته وقدرته على االحتفاظ باالستثمارات حتى االستحقاق. إذا لم يتمكنو التصنيف حكم جوهري
فإنه  –على سبيل المثال بيع جزء غير جوهري لقرب االستحقاق  –من االحتفاظ باالستثمارات حتى االستحقاق عدا تلك لظروف معينة 

 يتم تصنيف كل الفئة كمتوفر للبيع. وعليه فإن االستثمارات تقاس بالقيمة العادلة بدالً من التكلفة المطفأة.
 

مة األسهم المتوفرة للبيع عندما يوجد انخفاض جوهري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة بأقل من التكلفة. قي في يحدد البنك وجود انخفاض 
 ذباتالتذب ومنها يقوم البنك بتقييم العوامل األخرى االجتهاد2يتطلب تحديد االنخفاض الجوهري أو لفترة طويلة إجتهاد. عندما عمل 

القيمة عند وجود دليل  في انخفاضوجود البنك  يعتبرسهم ومؤشر السوق العام. باإلضافة إلى ذلك الطبيعية في سعر السهم الخاصة بهذا ال
 العمليات وتمويل التدفقات النقدية.2 التغيرات في التكنولوجيا2 القطاعأداء 2 مجال العمل2 على تدهور الوضع المالي للشركة المستثمر فيها

 
قة بشكل مستمر ويتم إدراك تغيرات التقديرات في الحسابات في الفترة التي يتم فيها عمل تتم مراجعة التقديرات والفرضيات المتعل 

ة مراجعة التقديرات إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة نفسها أو الفترة نفسها والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على الفتر
 الحالية الفترات المستقبلية.

 
 ت والمصروفاتاحتساب اإليرادا ج(

 باستخدام سعر الفائدة الفعلي وفقاً لمبدأ االستحقاق. الربح او الخسارةالفوائد المكتسبة والفوائد المدفوعة في بيان  سبتحت (3
 

والمطلوبات المالية وتخصيص دخل الفوائد أو مصروفات أللموجودات المطفأة إن طريقة سعر الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة  
والمطلوبات المالية. ويعتبر سعر الفائدة الفعلي السعر الذي يخصم بالضبط التدفقات النقدية أالفوائد على مدى العمر الزمني للموجودات 

والمطلوبات المالية أو عندما يكون ذلك مناسباً خالل مدة أقصر مقابل المبلغ المدرج أالمستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع لألصول 
إثبات دخل الفوائد ومصروفات العوائد بطريقة  في سعر الفائدة الفعلي أثرطريقة تطبيق إن لوالمطلوبات المالية. أصافي للموجودات ال

يتم تقدير التدفقات النقدية  2 متساوية نسبة للمبلغ المستحق طوال الفترة حتى اإلستحقاق أو التسديد. وفي سياق احتساب سعر الفائدة الفعلي
 األخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية ولكن باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية.وذلك ب

 
الرسوم والعموالت التي هي جزء من العائد الفعلي لألصول والمطلوبات المالية يتم إدخالها في حساب سعر الفائدة الفعلي. الرسوم  (7

 ند إجراء الخدمة المرتبطة بها أو عند استالمها ويتم إدراجها ضمن الدخل من الرسوم والعموالت.والعموالت األخرى يتم احتسابها ع
 
 .رباحألما يتم التأكد من استحقاق البنك ليتم احتساب أرباح األسهم عند (1
 
د تأدية الخدمات المرتبطة التزامات مزايات الموظفين قصيرة األجل يتم احتسابها على أسس غير مخصومة ويتم احتسابها كمصروف بع (4

بها. ويتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه تحت نظام الحافز النقدي قصير األجل أو نظام المشاركة في األرباح إذا كان البنك لديه 
 يه.حالياً إلتزام قانوني ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمات سابقة أداها الموظف ويمكن تقدير هذا االلتزام بشكل يعتمد عل

 
يوجد لدى البنك عدة برامج لمزايا التقاعد لموظفيه في البحرين وفي فروعه الخارجية وهي حسب أنظمة هذه الدول. ويعتبر برنامج  

للموظفين الذين يتم تغطيتهم بأنظمة التأمين االجتماعي التقاعدي في البحرين والفروع « خطة مساهمة محددة»مزايا التقاعد بطبيعته 
ستحق الموظفين اآلخرين إلى مكافأة نهاية الخدمة يتم دفعها حسب عقود العمل أو حسب قوانين العمل إعتماداً على طول الخارجية. وي

 الخدمة والمكافأة النهائية.
 

. وقد تم (31)تعتبر هذه المطلوبات الغير ممولة خطة استحقاق محددة والتي تمثل خطة إستحقاقات معرفة حسب المعيار الدولي رقم  
على افتراض ترك جميع الموظفين خدمة البنك في تاريخ إعداد  الربح أو الخسارةل مخصص لهذه المصروفات وتم خصمها في بيان عم

 يتم تحميل توفير هذه المزايا التقاعدية في بيان الربح أو الخسارة.  بيان المركز المالي.
 

والموظفين شهرياً بنسبة ثابتة من الرواتب. ويخضع هذا النظام  يوجد لدى البنك نظام توفير اختياري للموظفين حيث يساهم البنك
 .الربح أو الخسارةإلشراف لجنة متخصصة من موظفي البنك. ويتم تحميل مساهمة البنك في هذا النظام في بيان 

 
 يتم احتساب المصروفات األخرى في الفترة التي يتم تكبدها وفقاً لمبدأ االستحقاق. (5
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 األصول والمطلوبات المالية ح(

تتكون استثمارات تم تصنيفها بإحتساب قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة من استثمارات تم تصنيفها في البداية بإحتساب قيمتها  ( 3
 .وإستثمارات للمتاجرة الربح أو الخسارة العادلة من خالل

  
االستثمارات التي تم تصنيفها بإحتساب قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي األوراق المالية االستثمارية التي يتم شراؤها  

ى أساس القيمة العادلة يتم تصنيفها بغرض االحتفاظ بها لمدة غير محددة من الزمن. ويتم إدارتها وتقييمها ويقدم تقرير عنها داخليا عل
. وقد تم تصنيف هذه االستثمارات التي تم تقييم قيمتها العادلة الربح أو الخسارةكاستثمارات تم احتساب قيمتها العادلة من خالل حساب 

ا كان مناسباً. ويتم تسجيل على أساس أسعار السوق أو أسعار مدير الصندوق أو المبالغ المشتقة باستخدام نماذج التدفقات النقدية كلم
 أو الخسارة . األرباح أو الخسائر الغير محققة الناتجة في تغيير القيمة العادلة في بيان  الربح

 
األوراق المالية التي يتم شراؤها بغرض تحقيق ربح من تقلبات أسعارها أو التي يتم تضمينها في محفظة لها  هي األوراق المالية المتداولة 

هذه األوراق المالية في البداية بقيمتها  أحتسابق الربح على المدى القصير يتم تصنيفها على أنها أوراق مالية متداولة. ويتم ظاهرة تحقي
العادلة. ويتم بالتالي قياسها بالقيمة العادلة حسب أسعار السوق المدرجة. ويتم تضمين المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة من 

 المتداولة في بيان  الربح أو الخسارة .األوراق المالية 
 
 االستحقاق االستثمارات المحتفظ بها حتى (7

 إن االستثمارات التي يتم االحتفاظ بها حتى االستحقاق هي أصول مالية مسعرة وغير مشتقة أو مدفوعات قابلة للتحديد واستحقاقات  
االستحقاق. ويتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق مبدئياً  ثابتة ينوي البنك وبشكل إيجابي وقادر على االحتفاظ بها حتى

اً أية بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أية تكاليف صفقات مباشرة ويتم قياسها فيما بعد بالتكلفة المستهلكة باستخدام سعر الفائدة الفعلي ناقص
 خسائر بسبب انخفاض القيمة.

 
 عاالستثمارات المتوفرة للبي (1

يتم تصنيف االستثمارات التي ينوي البنك االحتفاظ بها لمدة غير محددة ويمكن بيعها احتساباً الحتياجات السيولة والتغيرات في أسعار  
يع للب الفائدة أو المخاوف تجاه االنخفاض في القيمة االئتمانية على أنها إستثمارات متوفرة للبيع. مبدئياً يتم إثبات اإلستثمارات المتوفرة
على  والتي تتكون من سندات الديون واألسهم وذلك بقيمها العادلة. بما في ذلك تكاليف الصفقات ثم بعد ذلك يتم قياسها بالقيمة العادلة بناء

ر ويتم إثبات المكاسب والخسائ األنسب.أسعار السوق المدرجة أو أسعار السماسرة أو المبالغ المشتقة من نماذج التدفقات النقدية أيهما 
غير المحققة الناشئة عن التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع في الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويل القيمة العادلة 
ها التراكمية لألوراق المالية المتوفرة للبيع في حالة بيعها أو التصرف بها بخالف ذلك أو تصبح منخفضة القيمة والتي تم في السابق إثبات

 من الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الربح أو الخسارة.ض
 
 تم إحتسابها بالتكلفة المطفأةفي اوراق مالية االستثمارات  (4

م اإلستثمارات التي تقاس بالتكلفة المطفأة هي األصول المالية التي ال تقوم على المشتقات ولها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يت 
. ويتم إثبات األوراق المالية اإلستثمارية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وذلك بالتكلفة المطفأة بعد طرح تسعيرها في سوق نشطة

 مخصصات انخفاض القيمة.
 
 القروض والسلفيات (5

نشط.  تصنيف القروض والسلفيات على أنها أصول مالية غير مشتقة وتكون ذات مدفوعات ثابتة أو معلومة. وهي غير مسعرة في سوق 
لة ألي تغير في القيمة العادلة  تحتسب جميع القروض والسلفيات على أساس التكلفة بعد التعديل الستهالك العالوة أو تراكم الخصم معد 

 للتحوط. وخصم أي مخصص لمواجهة انخفاض قيمتها. فعالة تحت أي ترتيبات
 
 ودائع الزبائن (2

 باستخدام سعر الفائدة الفعلي. المطفأةبتكلفتها  الحقآالعادلة ثم يتم قياسها يتم إثبات ودائع الزبائن في البداية بالقيمة  
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 الضمانات المالية (2

ات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي يتكبدها وذلك نظراً لعدم قيام الضمانات المالية هي عقود تتطلب أن يقوم البنك بإجراء دفع 
 والتي يتم مدين معين بالدفع عند استحقاقها وذلك وفقاً للشروط التعاقدية. ويتم مبدئياً إثبات الضمانات المالية بقيمتها العادلة )وهي العالوة 

استالمها على مدى العمر الزمني للضمان المالي. بينما يتم احتساب التزام  استالمها عند اإلصدار(. ويتم استهالك العالوة التي يتم
هذه أو بالقيمة الحالية ألي دفع متوقع أيهما يكون أكبر )عندما يصبح الدفع بموجب  المطفأةالضمان )المبلغ األسمي( بالتالي بالقيمة 

 تحت المطلوبات األخرى. المالية من هذه الضمانات الضمان ممكناً(. ويتم تضمين العالوة الغير مطفأة
 

 األدوات المالية المشتقة (8
مالي يتم احتساب األدوات المالية المشتقة في البداية على أساس سعر التكلفة والتي تمثل قيمتها العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتق ال 

ادلة من أسعار السوق المسعرة في أسواق نشطة متضمنة آخر ثم يعاد تقييمها على أساس قيمتها العادلة. يتم الحصول على القيمة الع
في السوق وكذلك أساليب التقييم والتي تتضمن نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تقييم الخيارات المناسبة.  تالعمليات التي تم

من احتساب التحوط ضمن اإليردات األخرى. وفي ويتم احتساب التغييرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة والتي ال تدخل ض
ة حالة التحوط للقيمة العادلة والتي ينطبق عليها إحتساب التحوط فإن أي ربح أو خسارة ناتج عن إعادة تقييم أدوات التحوط للقيمة العادل

وتحت اإليردات األخرى. وفي ح أو الخسارة بيان الربوكذلك التغيرات المرتبطة بالقيمة العادلة للشيء الذي تم التحوط له يتم إثباته في 
ى حالة التحوط للتدفقات النقدية والتي ينطبق عليها احتساب التحوط فإن الجزء من الربح أو الخسارة على أداة التحوط والذي تم تحديده عل

. وتظهر جميع ان الربح أو الخسارةبييتم احتسابه في  2 إذا وجد فعال2أنه فعال يتم احتسابه مباشرة في حقوق الملكية والجزء الغير 
إذا كانت قيمتها )أو ضمن المطلوبات  (إذا كانت قيمتها العادلة موجبة)األدوات المالية المشتقة في بيان المركز المالي ضمن الموجودات 

 .(العادلة سالبة

 
 سلفيات مقابل إعادة الشراء وودائع مقابل إعادة البيع (1

االلتزام بإعادة شرائها بسعر مستقبلي محدد فإنها تبقى في بيان المركز المالي ويقيد المبلغ المستلم مقابل البيع  عند بيع األوراق المالية مع 
ويتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء فوائد مدفوعة ويتم احتسابها ضمن مدة «. سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء»تحت بند 

لشراء باستخدام طريقة العائد الفعلي. وبالمقابل عند شراء األوراق المالية مع االلتزام بإعادة بيعها وبسعر عقود سلفيات بموجب إعادة ا
ودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات »تدرج في بيان المركز المالي ويقيد المبلغ المدفوع مقابل الشراء تحت بند  المعلوم مسبقاً فإنها 

لفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع فوائد مكتسبة ويتم احتسابها ضمن مدة العقود المندرجة تحت الودائع ويتم اعتبار ا«. المالية األخرى
 ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة العائد الفعلي.

 
 في حكمهالنقد وما (31
بإستثناء اإلحتياطي النقدي اإللزامي وودائع ألجل لدى البنوك يتكون النقد وما يعادله من نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك المركزية  

والمؤسسات المالية األخرى لمدة ال تتجاوز ثالثة شهور من تاريخ اإليداع واستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة ويمكن تحويلها إلى 
الثة شهور أو أقل من تاريخ التملك ويستخدمها النقد وهي غير معرضة لمخاطر جوهرية قد تؤثر على قيمتها. كما أنها تستحق خالل ث

 البنك الستيفاء التزاماته قصيرة األجل.
 

 قياس التكلفة المطفأة (33
بعد  التكلفة المستهلكة لألصول أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي تم به قياس األصول والمطلوبات المالية عندما تم إثباتها في البداية 

 عة من المبلغ األساسي زائداً أو بعد طرح المبالغ المستهلكة باستخدام سعر الفائدة الفعلي.طرح المبالغ المدفو
 

 قياس القيمة العادلة (37
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو دفعه لتحويل أحد المطلوبات ضمن عملية منظمة بين مشاركين في تاريخ  

في غياب أفضل سوق يمكن للبنك إمكانية الوصول إليه في ذلك التاريخ القيمة العادلة ألحد المطلوبات يعكس القياس في سوق رئيسي أو 
 خطر عدم اإللتزام بها.

 
يقوم البنك بقياس القيمة العادلة بإستخدام أسعار مدرجة في سوق نشط لهذه األداة ويشمل ذلك أسهم وسندات ديون  2إذا كانت متوفرة 

 السوق نشط إذا كانت األسعار متوفرة بشكل منتظم وجاهزة وتمثل الحقيقة لعمليات تحدث باستمرار على أسس تجارية.مدرجة. ويعتبر 
 

يقوم البنك بإحتساب القيمة العادلة بأسعار السماسرة ومعامالت بين أطراف مطلعة  2إذا كان السوق غير نشط ألي من سندات الديون 
توفرة وتحليالت التدفقات النقدية المخصومة مع المنهجيات اإلقتصادية المقبولة لتسعير األدوات وراغبة تحت أسس تجارية إذا كانت م

 المالية.
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 تصنيف األصول المالية (31
ل تم احتساب قيمتها العادلة من خالل حساب الربح أو الخسارة وأصول متوفرة للبيع وأصول يتم تصنيف األصول المالية إلى أصو 

 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق بناءاً على نية اإلدارة في وقت شرائها ووقت وضع السياسات االستثمارية.
 

 وقياس انخفاض القيمة تحديد (34
بنك التي ال يتم اإلحتفاظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في كل فترة يتم تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات المالية لل 

إعداد التقارير عنها لتحديد دالئل موضوعية إلنخفاض في قيمة الموجودات. وتنخفض قيمة الموجودات المالية عند ظهور دالئل 
النقدية  دات ألول مرة وأن هذه الواقعة لها آثار على التدفقاتموضوعية على حدوث واقعة قد تؤدي إلى خسارة بعد إحتساب الموجو

فإن المبلغ الذي يمكن استرجاعه من  2للموجودات التي يمكن تقديرها بشكل معقول. وفي حالة وجود أية دالئل على االنخفاض المستقبلية
 قيمة األصل يستخدم لتحديد مدى االنخفاض في القيمة.

 
لى أن األصول المالية قد انخفضت قيمتها المصاعب المالية الكبيرة للمقترض أو المصدر وإخالل أو عدم وتشمل األدلة الموضوعية ع 

هيكلة قرض أو سلفة من قبل البنك بشروط لن يعتبرها البنك بخالف ذلك والمؤشرات بأن المقترض أو المصدر  المقترض وإعادة دفع
 مالية.سيدخل مرحلة اإلفالس أو إختفاء سوق نشط للورقة ال

 
ويتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات بالتكلفة المطفأة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة الحالية 

ويتم بعد خصمها باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. 2 مستثنى منها خسائر اإلئتمان التي لم يتم تكبدها بعد2 للتدفقات النقدية المقدرة
وإثباتها في حساب مخصص القروض والسلفيات. وعندما تؤدي حادثة تالية إلى انخفاض مبلغ الربح أو الخسارة بيان إثبات الخسائر في 

 فإن خسارة انخفاض القيمة يتم عكسها من خالل بيان الربح أو الخسارة. 2 خسارة انخفاض القيم
 

 .جماعيةض والسلفيات على مستويات معينة وويأخذ البنك باالعتبار أدلة انخفاض قيمة القرو 
 

يتم تقييم جميع القروض والسلفيات التي تعتبر هامة بشكل منفرد وذلك لقياس انخفاض قيمتها. يتم تحديد مخصصات انخفاض القيمة 
لقروض والسلفيات والتي تقاس المتعلقة بالقروض والسلفيات الهامة على أساس الفرق بين المبلغ الصافي والمبلغ المقدر القابل لالسترداد ل

سبة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من هذه القروض والسلفيات وخصمها على أساس سعر فائدتها الفعلية األصلي. وبالن
ويتم أيضاً احتساب قيمة  فإن معدل الخصم هو المعدل الفعلي الحالي للفائدة حسب اتفاقية التسهيالت. 2 للقروض ذات أسعار فائدة عائمة

االنخفاض ومقدار ما لم يمكن تحصيله من الديون على أساس تقسيم المحفظة إلى مجموعات تضم كل مجموعة ديوناً وسلفيات ذات 
طبيعة متشابهة إال أنه ال يمكن تحديد قيمة االنخفاض في كل دين على حدة بناًء على تقدير الخسائر الكامنة ضمن محفظة القروض 

سلفيات في تاريخ بيان المركز المالي ولم يتم تحديدها بصفة خاصة. وتعتمد التقديرات على التصنيفات الداخلية للمخاطر والمعدالت وال
التاريخية لإلخفاق في السداد وتغير التصنيفات ودرجة الخسارة والعوامل االقتصادية األخرى ذات العالقة. ويتم تعديل الخبرة بالنسبة 

بقة على أساس البيانات الحالية المشهودة لكي تعكس تأثير الظروف الحالية التي لم تؤثر على الفترة السابقة التي ظهرت للخسائر السا
ال خاللها خبرة الخسائر. ال يتم إعدام الديون إال بعد القيام باإلجراءات الالزمة من جدولة ومحاولة التحصيل والتأكد تماماً من أن احتم

 اً.استردادها ضئيل جد
 

في حالة األوراق المالية للديون المصنفة على أنها متوفرة للبيع2 فإن البنك يقوم وبصفة فردية بتقدير ما إذا كانت هناك دالئل على 
ة إنخفاض القيمة وذلك باإلعتماد على نفس المعايير المطبقة على األصول المالية التي يتم إثباتها بالتكلفة المطفأه. ويكون مبلغ الخسار

نخفاض القيمة هو الفرق بين سعر الشراء وبعد طرح أية مبالغ مدفوعة من المبلغ األساسي واالستهالك وبين القيمة العادلة الحالية بعد إ
. وإذا حدث في فترة الحقة إن زادت قيمة العادلة لسندات الربح أو الخسارةطرح خسارة انخفاض القيمة التي تم اثباتها سابقاً في بيان 

لمتوفرة للبيع ويمكن أن تنسب هذه الزيادة بشكل موضوعي إلى حادثة إئتمان وقعت بعد إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة في الديون ا
 .الربح أو الخسارة2 فإن الخسارة انخفاض القيمة يتم عكسها من خالل بيان الربح او الخسارة بيان 

 
لبيع 2 فإن اإلنخفاض الطويل في القيمة العادلة دون التكلفة يعتبر دليالً على وبالنسبة لإلستثمار في األسهم مصنفة على إنها متوفرة ل

إنخفاض القيمة وعندما تكون هناك دالئل على اإلنخفاض2 فإن مبلغ إنخفاض القيمة يتم قياسه على إنه الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة 
. ويتم اثبات أي استرداد للقيمة العادلة لألسهم الربح أو الخسارةبقاً في بيان العادلة الحالية بعد طرح أية خسارة انخفاض قيمة تم اثباتها سا

 المتوفرة للبيع التي انخفضت قيمتها في بيان الدخل الشامل.
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 دات والمطلوبات الماليةإلغاء احتساب الموجو 35

يتم إلغاء األصل المالي )أو عندما يكون قابالً للتطبيق2 جزءاً من األصل المالي أو مجموعة من األصول المالية المشابهة( في الحاالت 
 التالية: 

 
  .عند سقوط الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصول (أ
 

قات النقدية من األصل أو تحمل التزاماً بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير قام البنك بتحويل حقوقه في استالم التدفب( 
جوهري بالنسبة لطرف ثالث وذلك بموجب ترتيبات "صريحة" وقام البنك بما يلي: )أ( تحويل الجزء األكبر من جميع المخاطر والعوائد 

و االحتفاظ بالجزء األكبر من جميع المخاطر والعوائد الخاصة باألصل ولكنه قام الخاصة باألصول2 أو )ب( لم يقم البنك بالتحويل أ
 بتحويل السيطرة على األصل.

 
إذا تم إعادة التفاوض أو تعديل شروط وأحكام الموجودات المالية2 أو إذا تم استبدال أصل مالي بآخر نتيجة الصعوبات المالية للمقترض2 

إلغاء احتسابه أم ال. إذا كانت التدفقات النقدية لألصل الذي تم إعادة التفاوض بشأنه تختلف اختالفاً  فإنه يتم تقييم  ما إذا كان يجب
اب جوهريا2ً فإن الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي األصلي تعتبر منتهية الصالحية. في هذه الحالة2 يتم إلغاء احتس

صل المالي الجديد بالقيمة العادلة. يتم قياس خسارة انخفاض القيمة قبل إعادة الهيكلة المتوقعة كما األصل المالي األصلي2 ويحتسب األ
 يلي:
 

  إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة لن ينتج عنها إلغاء احتساب أصل حالي2 فإنه يتم تضمين التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة من
حالي بناًء على أوقاتها المتوقعة والمبالغ المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل األصل المالي المعدل في قياس األصل ال

 .القائم المالي
  إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة سينتج عنها إلغاء احتساب أصل حالي2 سيتم التعامل مع القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد

مالي الحالي وقت إلغاء االحتساب. يتم خصم المبلغ من التاريخ المتوقع إللغاء االحتساب إلى كالتدفقات النقدية النهائية من األصل ال
 .القائمتاريخ نهاية السنة  باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي 

 
 انخفاض قيمة األصول غير المالية خ(

دفترية ألصوله غير المالية لتحديد دالئل بأن هذه األصول قد تعرضت في تاريخ كل بيان للوضع المالي2 يقوم البنك بمراجعة القيمة ال
ألي انخفاض. وفي حالة وجود هذه الدالئل2 فان مبلغ األصول القابل لالسترداد يتم تقديره من أجل تحديد أثر انخفاض القيمة2 إن وجدت. 

رة وعندما يكون من غير الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألي أصل منفرد 2 فان البنك يقوم بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المد 
 للنقد والتي يعود إليها األصل المالي. 

تخدمة2 وتعتبر القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المستخدمة2 أيهما أكبر. وفي سياق تقييم القيمة المس
لنقدية المستقبلية المقدرة للحصول على قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس التقييمات الحالية للسوق فانه يتم خصم التدفقات ا

 الخاصة بالقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بكل أصل من أصول البنك. 

)الوحدة  لألصل الدفترية قل من قيمتها الدفترية2 فان القيمةوإذا تم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد )أو الوحدة المدرة للنقد( وتبين أنها أ
 المدرة للنقد( يتم تخفيضها لكي تعادل القيمة القابلة لالسترداد. 

وذلك ما لم يتم إثبات األصل ذي العالقة بقيمة إعادة التقييم وفي هذه الحالة  الربح أو الخسارةويتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في بيان 
سارة انخفاض القيمة انخفاضاً نتيجة إعادة التقييم. وعندما تتغير خسارة االنخفاض إلى العكس فيما بعد2 فان القيمة الدفترية تعتبر خ

تتجاوز لألصل )الوحدة المدرة للنقد( تتم زيادتها لكي تعادل التقدير المعدل لقيمته القابلة لالسترداد بحيث أن القيمة الدفترية الزائدة ال 
الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم يتم إثبات أية خسارة انخفاض قيمة بالنسبة لألصل )الوحدة المدرة للنقد( في السنوات القيمة 

 السابقة. ويتم إثبات التغير العكسي لخسارة انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة2 ولذلك ما لم يتم إثبات األصل ذي العالقة بقيمة
 قييم وفي هذه الحالة يتم اعتبار التغير العكسي لخسارة االنخفاض في القيمة على أنها زيادة ناتجة عن إعادة التقييم.إعادة الت
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 االستثمار في شركات زميلة د(

زميلة هي المؤسسات التي يملك فيها البنك نفوذاً مؤثراً ولكن ال يسيطر بشكل كامل أو مشترك على سياساتها المالية الشركات ال
بالمائة من أصوات المؤسسة األخرى. ويتم إجراء المحاسبة  51إلى  71والتشغيلية. ويعتبر النفوذ المؤثر موجوداً عندما يملك البنك من 

طريقة حقوق الملكية ويتم إحتسابه بسعر التكلفة في البداية وتشمل تكلفة الصفقة. وتشمل البيانات المالية للبنك للشركات الزميلة باستخدام 
الزميلة بعد التعديالت التي تتم لضبط السياسات المحاسبية مع  حقوق الملكية في الشركاتحصته في الدخل والمصروفات وحركات 

 السياسات 
 

راً من تاريخ بدء النفوذ الهام حتى تاريخ انتهائه. وعندما تتجاوز حصته في شركة زميلة. فإن القيمة الدفترية المحاسبية للبنك وذلك اعتبا
لتلك الحصة يتم تخفيضها إلى صفر ويتوقف إثبات الخسائر بعد ذلك ما عدا إلى الحد الذي يكون فيه للبنك التزام أو يكون قد قام بدفع 

 مبالغ نيابة عن الشركة الزميلة.
 

 العقارات والمعدات ذ(

ولم  2يتم تسجيل العقارات والمعدات أساساً بسعر التكلفة ثم بعد ذلك على أساس التكلفة بعد خصم االستهالك وخسائر انخفاض القيمة

بتة من وإنما احتسبت األراضي حسب تقييمها في يوم تملكها. وإذا تألف أي أصل من األصول الثا 2يحتسب أي استهالك بالنسبة لألراضي

فإنها تعتبر وحدات منفصلة. وتتكون تكلفة كل أصل من األصول الثابتة من سعر الشراء أو  2 أجزاء أساسية تتميز بفئات عمرية مختلفة

إحالل أو أية تكاليف أخرى الزمة لوضع األصل قيد االستخدام المستهدف باإلضافة إلى التكاليف التي يتم تحملها فيما بعد من أجل إضافة 

اء من هذا األصل أو خدمته وصيانته. ويتم تحميل استهالك العقارات والمعدات على حساب األرباح والخسائر ويحتسب وفقاً لطريقة أجز

 القسط الثابت وبنسب موزعة على مدى عمر كل فئة منها. وتقدر أعمار الموجودات كالتالي:

 سنة 41إلى  71   المباني

 سنوات 8إلى  1   أثاث ومعدات

فإن مقدار التغيير 2  اجعة القيمة المتبقية والعمر الزمني لألصول الثابتة بشكل دوري وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقةتتم مر

 يتم إثباته مستقبلياً على حساب الربح أو الخسارة على مدى العمر الزمني المقدر لألصل الثابت.

 مخصصات أخرى ر(

د حالياً أي إلتزام قانوني أو ضمني نتج عن حدث سابق يؤدي إلى تدفقات في مصادر إقتصادية إلى يتم احتساب مخصصات أخرى إذا ُوج

 الخارج لسداد هذا اإللتزام. ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بصورة يعتمد عليها.

 مقاصة األدوات الماليةز( 

كز المالي الموحد فقط عندما يوجد حق قانوني واجب يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المر
النفاذ الجراء مقاصة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في 

 آن واحد.
 
 االحتساب في تاريخ التسوية س(

ية بطرق منتظمة بإستثناء المشتقات يتم إحتسابها في تاريخ التسوية. وهو التاريخ إن كافة العمليات المتعلقة بشراء وبيع األصول المال
الذي يقوم فيه البنك بإستالم أو تسليم األصل. إن الطرق المنتظمة لعمليات الشراء والبيع تعني شراء وبيع أصول مالية بحيث يتم تسليم 

من خالل ما هو متعارف عليه ضمن ممارسات السوق. يتم احتساب األصول خالل مدة زمنية. عادة ما تكون وفق أنظمة محددة أو 
 عمليات المشتقات في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي يقوم فيه البنك بالتعاقد للشراء أو البيع.

 
 التخصيصات المقترحة ش(

لوبات بعد الموافقة عليها من تدرج أرباح األسهم والتخصيصات األخرى الموصى بتوزيعها ضمن حقوق الملكية. وتحتسب ضمن المط
 قبل المساهمين.
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 ص( سياسة المكافآت

ى ذلك يتم الدفع إلى أعضاء أعضاء مجلس اإلدارة: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين. باإلضافة إل
 مجلس اإلدارة رسوم رمزية لحضور اجتماعات لجان المجلس.

 
تطبق على جميع الموظفين بما في ذلك الرئيس التنفيذي اإلدارة ت للبنك والتي يتم الموافقة عليها من قبل مجلس آسياسة المكاف: الموظفين

ويوجد لدى البنك أيضاً نظام المشاركة في األرباح بناءاً على صافي دخل السنة . العالواتتشتمل هذه المكافآت على الرواتب الشهرية و.
 ومع األخذ في االعتبار أداء الموظفين خالل العام.

 
  المركزي المتعلقة بالممارسات الصحيحة للمكافآت. البحرين ارشادات مصرفوتتطابق هذه السياسة مع 

 
 القطاعية  التقارير ض(

زء من البنك ويقوم بالمشاركة في أنشطة تجارية والتي قد تدر إيرادات أو تتكبد مصاريف وتتضمن تلك اإليرادات القطاع التشغيلي هو ج
والمصاريف العمليات التي تتم مع أي قطاع آخر في البنك. يتم مراجعة جميع النتائج التشغيلية للقطاعات وبشكل منتظم من قبل الرئيس 

 ص الموارد وتقييم أدائها للتي لديها معلومات مالية منفصلة.التنفيذي التخاذ قرارات بشأن تخصي
 

 ط( ربحية السهم الواحد

يقوم البنك بعرض معلومات عن ربحية السهم الواحد األساسية ألسهمه العادية. ويتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية عن طريقة 
نك على المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية خالل الفترة. ويتم تحديد ربحية قسمة األرباح أو الخسائر المتعلقة بالمساهمين العاديين للب

أي  السهم المخفضة بتعديل األرباح أو الخسائر المتعلقة باألسهم العادية وكذلك يتم تعديل المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية لتأثيرات
 تخفيض محتمل لألسهم العادية.

 
 التزامات ضرائب الدخل ظ(

 تخضع عمليات البنك في مملكة البحرين وأبوظبي لضرائب الدخل. يخضع فرع الرياض لضرائب الدخل حسب قانون ضرائب الدخل ال
 .الربح او الخسارةالسعودي. ويتم إحتساب ضريبة الدخل إذا وجدت في بيان 

 
 عقارات متملكة ع(

يتم إحتساب العقارات المتملكة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة يتم تملك العقارات في بعض األحيان مقابل قروض وسلفيات متعثرة. 
 ناقصاً مصاريف البيع أيهما أقل ويتم قيدها في الموجودات األخرى.

 
 األموال تحت اإلدارة  غ(

ن أو مؤسسات أخرى. يقوم البنك2 بدور األمين/ المدير وبأدوار أخرى تؤدي إلى االحتفاظ باألصول أو باستثمارها نيابة عن هيئات ائتما
 وال يتم تضمين هذه األصول والدخل الناشئ عن األصول في البيانات المالية للبنك وذلك ألنها ليست أصول مملوكة للبنك.

 
 

 ( إدارة المخاطر المالية0

 يتعرض البنك لألنواع التالية من المخاطر:

 مخاطر االئتمان •

 مخاطر السيولة •

 مخاطر السوق •

 لمخاطر التشغي •
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 إطار إدارة المخاطر

تنحصر السلطة في إدارة المخاطر في البنك لدى مجلس اإلدارة. ويقوم المجلس بوضع السياسات الخاصة بمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة 
ووضع اإلرشادات التشغيلية باالستناد إلى التوصيات التي تقدمها إدارة البنك. وقد قام البنك بتشكيل العديد من اللجان ومخاطر السوق 

لمراجعة وتقييم جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر. ويتم تفويض الصالحيات لمستويات مختلفة من المدراء ضمن هيكل إدارة البنك حسب 
ة العمليات أو المخاطر. وتقدم مجموعة المخاطر بالبنك الدعم الالزم لإلدارة العليا والوحدات المصرفية المختلفة المبلغ ونوعية الخطر وطبيع

في كل ما يتعلق بإدارة المخاطر. وتزاول هذه المجموعة عملها بصفة مستقلة عن وحدات األعمال المصرفية األخرى من أجل تقليل 
 إلى الرئيس التنفيذي للبنك. المخاطر وتقدم تقاريرها بصفة مباشرة 

 
ار تتولى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة مسئولية مراقبة ومتابعة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات البنك ومراجعة ومالئمة وسالمة إط

يق الداخلي التابعة لإلدارة والتي تقوم إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها البنك. ويساعد لجنة التدقيق في هذه المهام دائرة التدق
 بعمليات المراجعة المنتظمة والمحددة إلجراءات رقابة المخاطر حيث يتم تقديم تقارير بشأنها إلى لجنة التدقيق وكذلك إلى اإلدارة.

اءات الرقابة ومراقبة المخاطر يتم وضع سياسات البنك إلدارة المخاطر من أجل تحديد وتحليل الخطر الذي يواجهه البنك ووضع القيود وإجر

ومدى االلتزام بالقيود. وتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصفة منتظمة لكي تعكس األوضاع السائدة في السوق واألنشطة الي 

بطة وإيجابية يفهم فيها يمارسها البنك. ويسعى البنك2 ومن خالل معاييره وإجراءاته الخاصة بالتدريب واإلدارة2 إلى تطوير بيئة رقابة منض

 جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان إمكانية تحمل خسارة مالية نتيجة عدم وفاء الزبون بشروط وأحكام التسهيالت االئتمانية الممنوحة له. ويتم قياس 

منة وغير المض    منة في بيان المركز المالي.وتحديد مثل هذه المخاطر بالنسبة للموجودات المض 

 لتقييم بل أيضاً للقيام وبصفة منتظمة بمراقبة مخاطر االئتمان. ويعتمد تقييم االئتمان علىلويتبع البنك إجراءات وسياسات ثابتة ليس فقط 

 على التصنيفات الخارجيةالبيانات المالية للمقترض وتوقعات أدائه وعلى وضعه في السوق وعلى التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي و

 2)إن كانت متوفرة( وسجل أدائه وحركة حساباته ومصادر التسديد المتوفرة لديه وقدرته على ذلك وعلى الضمانات الملموسة وغير الملموسة

والوسائل. بما  إلخ. ويتم إجراء عملية مراجعة منتظمة لكل حساب كما يتم تخفيف المخاطر التي يتم تحديدها وذلك باستخدام مختلف الطرق

 في ذلك الحصول على الرهونات والضمانات المقابلة من المساهمين و/أو األطراف األخرى. 

دائرة مراجعة االئتمان بالبنك بتحليل المخاطر وتقدم توصياتها قبل الموافقة عليها من قبل السلطات المعنية. وباإلضافة إلى عمليات  تقوم

يق شروط وأحكام جميع التسهيالت االئتمانية بشكل صارم ودقيق من قبل إدارة اإلئتمان. ويضمن نظام التحليل لمخاطر االئتمان. يتم تطب

 داخلي خاص بالتصنيف وعملية المراجعة تحديد أي خلل في مخاطر االئتمان وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة فوراً.

يأخذ بعين االعتبار القوة المالية للمقترض باإلضافة إلى الجوانب النوعية وذلك  ةدرج 32تعتمد التصنيفات االئتمانية للبنك على مقياس من 

من أجل تقرير المستوى الذي قد يتخلف فيه المقترض عن الوفاء بالتزاماته. ويتم تقسيم التصنيفات بعد ذلك إلى فئات تعكس التقديرات 

عن السداد. وتتم مراجعة تصنيفات المخاطر المخصصة لكل مقترض  الخاصة بأقصى درجات الخسارة الممكنة في حالة تخلف المقترضون

األقل. وتساعد عملية المتابعة المنتظمة لمحفظة البنك على التعرف على الحسابات التي تشهد تدهوراً على مستوى  على أساس سنوي على

اد على معايير محددة سلفاً مثل مبلغ الراتب والحد األقصى المخاطر. ويتم استثناء التسهيالت االئتمانية االستهالكية التي يتم منحها باالعتم

 من نظام التصنيف هذا. 2 إلخ 2اللتزامات التسديد كجزء من الراتب

يستخدم البنك أيضاً التصنيفات التي تضعها وكاالت التصنيف االئتماني المرموقة مثل موديز وستاندرد آند بورز وفتش وذلك ضمن عملية 

 اسة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في التعامل مع الهيئات والمؤسسات المصنفة.التقييم في سياق در
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) ( إدارة المخاطر المالية1
 

 مخاطر السيولة

اء بالتزاماته المتعلقة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها نقداً أو مخاطر السيولة هي ذلك الخطر الذي قد يواجهه البنك في صعوبة الوف

 أصول مالية أخرى. وتضمن إدارة مخاطر السيولة توفر األموال في جميع األوقات من أجل الوفاء باحتياجات البنك الخاصة بالتمويل.

ة إلى مجموع الموجودات بهدف تقليل مخاطر السيولة إلى أدنى تحدد سياسات البنك في إدارة الموجودات والمطلوبات نسبة الموجودات السائل

حد ممكن. وقد حافظ البنك على استثمارات كافية في الموجودات السائلة مثل الودائع لدى البنوك وسندات الخزانة أوراق مالية استثمارية 

خزينة واالستثمار وبصفة دائمة بمراقبة استحقاقات قابلة للتسويق بسهولة وذلك من أجل دعم أنشطة أعماله وعملياته. وتقوم مجموعة ال

 الموجودات والمطلوبات بحيث يتم االحتفاظ بمستويات كافية من السيولة في جميع األوقات. وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات التي يرأسها

ات الطوارئ مع دراسة المسائل االستراتيجية الرئيس التنفيذي بمراجعة شهرية لمخاطر أسعار الفائدة والفجوات ومتطلبات السيولة في أوق

 المتعلقة بالسيولة.

 
 مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر حدوث خسائر تنشأ عن التذبذبات في أسعار السوق لألدوات المالية المتعلقة بالفوائد واألسهم ضمن محفظة 
شاطات البنك الخاصة بالمتاجرة في األدوات المالية لسياسات محافظة يتم المتاجرة والعمالت األجنبية والسلع التي يحتفظ بها البنك. وتخضع ن

توثيقها بشكل واضح والتي تتضمن تنفيذ العمليات ضمن هياكل قيود شاملة يتم وضعها على أساس سنوي وتتم مراجعتها بشكل منتظم. 
على المخاطر التي يتم تحديدها للعوامل األساسية وهي ويستخدم البنك الطريقة الموحدة الخاصة بتخصيص رأسمال مخاطر السوق باالعتماد 

النوعية والتصنيف هم األساس في مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسهم ومخاطر الصرف األجنبي ومخاطر الخيارات ومخاطر السلع. 
 إختيار موجودات المتاجرة.

 
 مخاطر التشغيل

األخطاء البشرية أو االختالس أو خلل في األنظمة أو عدم متابعة وتسجيل العمليات.  تعرف مخاطر التشغيل بأنها الخسارة المالية الناجمة عن
إجراءات وأنظمة سليمة ومحكمة يتم بموجبها تنفيذ مهمات ووظائف معينة. وتتم مراجعة وتعديل وتطوير هذه األنظمة البنك ويستخدم 

اإلضافة إلى ذلك2 تتم مراجعة وتقييم تعرض المنتجات والخدمات ب واإلجراءات بشكل مستمر من أجل احتواء كافة المخاطر المحتملة.
 الجديدة لمخاطر التشغيل قبل تدشينها / )تطبيقها(.

 يشمل نطاق عمل دائرة التدقيق الداخلي في البنك عمليات التدقيق والمراجعة لجميع الوحدات المصرفية والخدمات المساندة والفروع. وتركز

شكل رئيسي على تقييم المخاطر ووسائل وإجراءات الرقابة وعلى التأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات المقرة عمليات التدقيق الداخلي ب

ذي والتخويالت الممنوحة. لدى دائرة التدقيق الداخلي استقاللية تامة عن باقي دوائر وأقسام البنك وهي تقوم باإلبالغ عن أي خلل أو قصور 

 ة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.أهمية في الرقابة الداخلي

 إدارة رأس المال

تهدف سياسة البنك بالنسبة لرأس المال إلى المحافظة على معدالت كافية من رأس المال للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين وأطراف 
ك البنك آثار مستويات رأس المال على عوائد حقوق الملكية السوق وكذلك لدعم عمليات التطوير والتوسعة المستقبلية ألنشطة أعماله. ويدر

كما يدرك البنك أيضاً الحاجة إلى الموازنة بين تخفيف عوائد مرتفعة والتي من الممكن تحقيقها من خالل معدالت اقتراض أكبر والمزايا 
 والضمان الذي يمثله الوضع السليم لرأس المال.

ة من قبل مصرف البحرين المركزي التي تحدد اإلطار لمالءة رأس المال للبنوك المؤسسة في مملكة اإلرشادية الصادر 1دخلت قواعد بازل 

يراجع بشكل جوهري تعريف رأس المال النظامي. يركز اإلطارعلى  1.ان إطار بازل 7135يناير  3البحرين حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 

من الفئة العادي  لرأس المالرأس المال بإضافة معدل رأس المال األدنى  2لب من الفئة األولىالعنصر الغا والعادي ه رأس المالكون يان 

(CET3 2تتطلب أيضا من المؤسسات باحتفاظ برأس مال احتياطي. لغرض احتساب رأس المال ) 1( .ان اتفاقية بازل CET3األولى )

فوق الحد االجمالي لإلستثمارات الجوهرية في المؤسسات المالية وحقوق سيتم خصم التعديالت )الخصومات( النظامية بما في ذلك المبالغ 

. ان 7131يناير  3( على مراحل على أن تخصم بالكامل في CET3خدمة الرهن واألصول الضريبية المؤجلة من الفروقات المؤقتة من)

كد البنك من الوفاء باشتراطات مالءة رأس المال على أساس يتأ الجديدة. النظامية رأس المال البنك الحالي كاف لتلبية المتطلبات الرأسمالية

حد وكذلك الوفاء باشتراطات األجهزة  في البلدان التي توجد فيها فروع للبنك. وقد التزم البنك باالشتراطات  وجدت2إن  المحلية2 النظاميةمو 

 طوال السنة. النظاميةالرأسمالية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13هية في للسنة المنت

 
 

 . سندات الخزينة0

سندات الخزينة هي سندات قصيرة األجل بطبيعتها صادرة من قبل حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية. وتشتمل 

 كذلك على صكوك إسالمية قصيرة األجل صادرة من قبل حكومة مملكة البحرين.

 

 7102 7132 

 بآالف الدنانير البحرينية() ديسمبر 13كما في 

 

 4222811 014,407 حكومة مملكة البحرين

 312117 01,100 حكومة المملكة العربية السعودية

 4822817 004,470 المجموع

 . ودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى8

سواق المال. وتشمل هذه الودائع قروض قصيرة تمثل الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى جزءاً من أنشطة البنك في أ

 المالية األخرى. األجل للبنوك والمؤسسات

 

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

 

 3452484 085,702 ودائع لدى البنوك

 352432 08,247 ودائع لدى المؤسسات المالية األخرى

 3212111 020,114 المجموع

 

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13ا في كم

 

 372157 08,152 حسابات جارية وتحت الطلب

 3482548 085,470 ودائع ألجل

 3212111 020,114 المجموع
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 . األورق المالية المتداولة2

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

 141 - أسهم

 141 - المجموع

 

 . قروض وسلفيات2

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                                             ديسمبر 13أ( كما في 

 1422441 0,007,224 قروض وسلفيات لغير البنوك

 3142178 082,245 يات للبنوكقروض وسلف

 (412545) (07,272) يطرح: مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات

   321132172 0,772,581 المجموع

 
بلغت القروض والسلفيات ذات األسعار العائمة والتى تم إعادة تسعير الفائدة عليها طبقاً للتواريخ المتفق  7132ديسمبر  13( فى ب

مليون دينار بحريني في  535211 مليون دينار بحريني ) 237221 بمبلغ ها وعلى أساس هامش ثابت ألسعار الفائدة حسب االتفاقعلي

 (.7132عام 

 

 11( وفقاً لسياسة البنك وإرشادات مصرف البحرين المركزي تعتبر القروض والسلفيات متعثرة إذا لم تدفع أقساطها أو فوائدها لمدة ت

 حيث ال يتم احتساب فوائد عليها.  كثريوماً أو أ

 

 يبين الجدول التالي توزيع القروض والسلفيات المتعثرة وذلك حسب الفترات منذ آخر سداد للقسط أو الفائدة.
 

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

 

  22544 78,250 شهور ولغاية سنة 1أكثر من 

 732281 00,004 سنوات 1 - 3

  542751 05,272 سنوات 1أكثر من 

 812522 52,284 المجموع
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 إيضاحات حول البيانات المالية

 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) . قروض وسلفيات2

 

صل يوماً  ولكن غير منخفضة القيمة" هي تلك القروض التي تكون فوائدها التعاقدية ودفعات األ 11القروض "المستحقة أقل من 

مستحقة لكن البنك يعتقد أن احتساب انخفاض القيمة غير مناسب بناء على مستوى األمن أو الضمان المتوفر و/أو مرحلة تحصيل 

 1282يوماً ولكن غير منخفضة القيمة  211 بلغت القروض المستحقة أقل من 7132ديسمبر  13المبالغ المستحقة  للبنك. كما في 

 (.بحريني مليون دينار 1228:  7132مبر ديس 13مليون دينار بحريني )

 

يجوز تعديل الشروط التعاقدية على قرض لعدد من األسباب2 بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة2 والمحافظة على العمالء2 ( ث

ل شروطه2 وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. من الممكن إلغاء احتساب أي قرض قائم تم تعدي

 واحتساب القرض المعاد التفاوض بشأنه كقرض جديد.

      

األمتناع عن استعمال حق يقوم البنك بإعادة التفاوض حول قروض العمالء الذين يمرون بصعوبات مالية ) المشار إليه "أنشطة 

عادة هيكلة تسهيالت ائتمانية بمبلغ 2 تم إ7132تحصيل القروض2 وتقليل مخاطر التخلف عن السداد. خالل  فرص لزيادة"(  التنفيذ

هيكلة تتعلق بشكل أساسي بتأجيل أقساط القروض الإعادة تنازالت (. بحريني مليون دينار ألشي  : 7132)بحريني  مليون دينار 123

نقدية المعدلة بغرض مساعدة العمالء على التغلب على حاالت أزمة السيولة المؤقتة2 أو إعادة تنظيم السداد مع توقعات التدفقات ال

للمقترضين / للمشاريع2 وتعديل شروط وثائق القرض.  نظراً لطبيعة التنازالت الطفيفة2 لم يكن هناك أثرجوهري على مخصصات 

 البنك للقروض والسلفيات2 وانخفاض القيمة2 أواألرباح الحالية والمستقبلية.

      

ة للعمالء وذلك على شكل رهن امتياز على الودائع أو على شكل رهن ( يحتفظ البنك بضمانات مقابل القروض والسلفيات الممنوحج
تمت تغطية القروض والسلفيات البالغة  71322ديسمبر  13قانوني على العقارات و/أو األسهم وضمانات حكومية مصرفية. وكما في 

مليون دينار بحريني( وذلك بشكل كامل بضمانات بينما تمت تغطية  777251: 7132ديسمبر  13مليون دينار بحريني ) 14127
مليون دينار بحريني( وذلك بشكل جزئي بضمانات  33,18: 7132ديسمبر  13مليون دينار بحريني ) 48211قروض وسلفيات بمبلغ 

 مليون دينار بحريني(. 4234: 7132ديسمبر  13مليون دينار بحريني ) 71277تبلغ قيمتها 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) . قروض وسلفيات2

 

 خ( التعرض لمخاطر اإلئتمان

 

 7102 7132 

 بآالف الدنانير البحرينية()                                                                                ديسمبر 13كما في 

 

 321132172 0,772,581  المجموع الكلي

  . منخفضة القيمة بشكل فردي0

 582311 22,202 أقل من المعيار

 32821 0,402 مشكوك فيها

 712528 5,142 خسارة

 812522 52,284 منخفضة القيمة بشكل فردي ناقصا الفوائد المعلقة

 (122511) (01,720) لالنخفاض في القيمةمخصص معين 

 422128 82,045 ع منخفض القيمة بشكل فرديمجمو

 

  ولكن لم تنخفض قيمتهايوماً  41أقل من ب. مضى موعد استحقاقها 7

 12222 4,520 المبلغ اإلجمالي

 (48)     (010) المخصص العام لالنخفاض في القيمة

 12278 4,221 مجموع ما مضى موعد استحقاقه ولكن لم تنخفض قيمته

 

   موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها حسب التصنيف الداخلي . لم يمضي1

 422157 88,550 3مصنف 

 712111 0,550 7مصنف 

 242274 50,402 1مصنف 

 3122748 012,708 4- حتى 4+ مصنف

 3322211 044,777 5-حتى  5+مصنف 

 7352413 074,207 2-حتى  2+مصنف 

 312528 020,417 2مصنف 

 1222787 070,024 *غير مصنف 

 1142338 0,020,400 المبلغ اإلجمالي

 (372188) (07,027) المخصص العام لالنخفاض في القيمة

 1832311 0,084,857 مجموع ما لم يمض موعد استحقاقه ولم تنخفض قيمته

 321132172 0,772,581 المجموع الكلي

 

 األخرى التي لم يتم تخصيص أية تصنيفات لها منذ البداية.يشمل أساساً القروض االستهالكية والتسهيالت  *
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) . قروض وسلفيات2

 

 د( مخصص إنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 

 

 مجموع مخصصات   مخصص عام     مخصص معين     

 انخفاض القيمة       النخفاض القيمة    القيمة النخفاض     الحركة خالل السنة

 7132 7102 7132 7102 7132 7102 بآالف الدنانير البحرينية

 

 482214 04,808 372835 00,102 152831 02,814 يناير 3في 

 72184 01,011 32131 0,028 32124 4,778 صافي مخصص السنة

 (32321) (02,727) - - (32321) (02,727) ديون معدومة

 تحصيالت وتحويالت 

 - 00 (281) (0,208) 281 0,254 وإسترجاعات

 412545 07,272 312112 07,022 122511 01,720 ديسمبر 13في 

 

 
وفقاً إلرشادات مصرف البحرين المركزي2 يتم عكس الفوائد المحتسبة  يتعلق مجموع المخصصات بالقروض والسلفيات لغير البنوك.

 ى القروض المتعثرة من اإليرادات حيث تحتسب وفقاً لألساس النقدي.عل
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 . أوراق مالية استثمارية5

 تشتمل األوراق المالية اإلستثمارية على اآلتي:

   

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                                              ديسمبر 13كما في 

   

 323122284 0,150,758 استثمارات متوفرة للبيع
 (342324) (00,700) مخصص انخفاض في قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع

 0,122,180 321172271 

 111 704 من خالل الربح أو الخسارة العادلة  بالقيمة محتسبةاستثمارات 
  

 321172171 0,122,011 مجموع األوراق المالية االستثمارية

   

   استثمارات متوفرة للبيعأ( 
   

   توزيع االستثمارات المسعرة وغير المسعرة( 3

   

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                                               ديسمبر 13كما في 

   

   أوراق مالية مسعرة:

 1712234 007,020 دينسندات 
 512411 87,815 أسهم

 1242171 050,420 المجموع

 (342324) (00,700) مخصص انخفاض قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع

 1512851 021,202 مجموع صافي األوراق المالية المسعرة

   
   أوراق مالية غير مسعرة:

 2772471 258,008 دينسندات 
 312117 01,524 أسهم

 2172223 242,000 مجموع صافي األوراق المالية الغير مسعرة

 321172271                             0,122,180        مجموع االستثمارات المتوفرة للبيع
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 

 (تتمة) . أوراق مالية استثمارية8

 

   :توزيع سندات الدين المتوفرة للبيع حسب الفوائد الثابتة والعائمة( 7

 7102 7132 

  )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

   

 4752271 081,800 سندات دين بفوائد ثابتة

 2322171 222,020 سندات دين بفوائد عائمة*

 321412141 0,102,415 المجموع

 

مليون  251223لى سندات دين بفوائد ثابتة تم التحوط لها بمبلغ ع 7132ديسمبر  13تشمل سندات الديون بفوائد عائمة بتاريخ * 

 .مليون دينار بحريني( 218275: 7132دينار بحريني )

 

  :ئتمانيةتوزيع سندات الدين المتوفرة للبيع حسب التصنيفات اال( 1

 .المرموقة تم تخصيص التصنيفات التالية من قبل وكاالت التصنيف اإلئتمانية

   

 7102 7132 

  )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

   

AAA 70,070 12111 

AA 00,721 372114 
A 70,270 122184 

BBB 0,201 382318 
BB** 00,072 1252135 

-          401,044                                                                                                     *B 

 32821 00,000 غير مصنفة

 321412141 0,102,415 المجموع

 .( BB:7132**) لحكومة مملكة البحرين صكوك إسالميةو سندات دينبشكل رئيسي  7132* تمثل أرقام 
     

   الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  قيمةبال( إستثمارات ب
   مما يلي: الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  التي تظهر بالقيمةتتكون اإلستثمارات في األوراق المالية 

   

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

 111 704  إستثمارات في صناديق مدارة

 111    704  المجموع
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 حات حول البيانات الماليةإيضا
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 . االستثمار في شركات زميلة4
 

ويعمل وفقاً في بنك البحرين اإلسالمي. تأسس بنك البحرين اإلسالمي في مملكة البحرين  %71212يملك البنك حصة تمثل نسبة 

غرض مزاولة األنشطة المصرفية والمتاجرة المالية بمن قبل مصرف البحرين المركزي  لترخيص مصرفي بالتجزئة صادر

 .األخرى وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية
 

( والتي تم تأسيسها في مملكة البحرين. وقد تم منح قفلةب )م.م.في شركة بنفت  ش %14284ويملك البنك حصة تمثل نسبة 
ً لتقديم خدمات تكميلية صادر من مصرف البحرين المركزي لتقديم أنظمة الدفع وخدمة مقاصة الشيكات في  الشركة ترخيصا

 البحرين وخدمات مالية أخرى مرتبطة بها وذلك لفائدة البنوك التجارية وزبائنها في مملكة البحرين.
 

 إنشاء تم وقد(. بي ال اف) للسيولة البحرين صندوق قبل من الصادرة الوحدات من %74272يملك البنك حصة تمثل نسبة و 
 2 المجلد حسب وذلك( بي آي يو) تحت بند التعهدات الخاصة مسجل مفتوح كصندوق 7132 عام في للسيولة البحرين صندوق

 البحرين لبورصة السيولة إضافة إلى األول المقام في للسيولة البحرين صندوق ويهدف. المركزي البحرين مصرف الصادرمن
 .السوق في المدرجة المالية األوراق في المستثمرين ثقة عزيزت إلى يؤدي أن الزمن2 من فترة وبعد شأنه2 من والذي
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي محتسبة كشركات زميلة  راتاالستثما هوقام البنك بإحتساب هذ  (78)بطريقة حقوق الملكية وذلك وفقا

 «.االستثمارات في شركات زميلة»

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                                          

 122241 81,122 يناير 3كما في 

                                                   -                   312111                       االستحواذ خالل السنة

 72185 0,280  حصة البنك في الربح

 (251) (7,758) مةأرباح أسهم مستل

 (8) 00 الحصة من التغيير في احتياطي القيمة العادلة

 512122 80,822 ديسمبر 00كما في 

 

 13ديناراً بحرينياً ) 12351 السهم كان سعر  7132ديسمبر 13أسهم بنك البحرين اإلسالمي مدرجة في بورصة البحرين وبتاريخ 

مليون دينار  44232القيمة العادلة المقدرة لالستثمار على أساس هذا السعر ديناراً بحرينياً(. وتبلغ  12371 :7132 ديسمبر

 مليون دينار بحريني(. 12277: 7132ديسمبر 13بحريني )
 

وهي  7132سبتمبر  11أن البيانات المالية للشركات الزميلة المستخدمة لتطبيق المحاسبة بطريقة حقوق الملكية هي كما في 

ت الجوهرية2 إن وجدت2 للفترة اعتباراً معامالقارير المالية للبنك. وبناء عليه2 فإنه قد تم تعديل المبالغ للتختلف عن تاريخ إعداد الت

 إلى تاريخ التقريرالمالي للبنك. 7132سبتمبر  11من 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 . فوائد مستحقة وموجودات أخرى01

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

 772753 70,000 فوائد مستحقة

ً  ذمم مدينة  82233 5,482 ومبالغ مدفوعة مقدما
 12455 0,024 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 42112 0,005 *أخرى 

 182234 00,240 المجموع

عن قيمة األراضي والمباني  (مليون دينار بحريني 4238: 7132ديسمبر  13) مليون دينار بحريني 4238مبلغ وقدره تتضمن أخرى * 

صافي القيمة القابلة وأ. لقد ظهرت هذه األراضي والمباني بسعر التكلفة محتفظ بها لغرض البيعوهي اآلن ه عمالئالتي تملكها البنك من 

 .2 أيهما أقللبيعللتحقق 

 

 خرى. مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األ00
 

 قصيرة األجل من البنوك والمؤسسات المالية. قروضتتكون المستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى من 
 

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

 242351 80,158 حسابات جارية وتحت الطلب

 7112224 074,477 ودائع ألجل

 1212834 050,112 المجموع

 

 

 بموجب عقود إعادة الشراء وضقر. 07
مليون دينار بحريني( وبلغت  24278: 7132مليون دينار بحريني ) 22281بموجب اتفاقيات إعادة الشراء  قروضالوقد بلغت 

مليون دينار  21245: 7132مليون دينار بحريني ) 23217القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية المرهونة كضمانات 
 بحريني(.

 
   عمالءال. ودائع 00

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

 323882147 0,770,585 قابلة للدفع عند الطلب أو بإشعار قصير

 1112112 400,082 ودائع ألجل

 721882148 7,028,700 المجموع
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 وائد مستحقة ومطلوبات أخرى. ف00
 

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

   

 382811 05,250 فوائد مستحقة

 72357 0,170 و ذمم دائنةدائنون 
 32811 0,020 إيرادات مؤجلة
 332122 4,088 مزايا الموظفين

 231 0,008 القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 32431 7,415 أخرى

 152151 02,804 المجموع

 
 في حكمه. النقد وما 08

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

 382581 70,204 *نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 482747 - سندات الخزينة
 3472175 020,000 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات

 

 7182852 048,057 المجموع

 

: 7132ديسمبر 13لدى البنوك المركزية )أرصدة من النقد و مليون دينار بحريني 81211 أرصدة بمبلغهذا الرصيد يستثني  *
 مليون دينار بحريني( المحتفظ به لغرض إستيفاء نسبة اإلحتياطي النقدي التي وضعتها البنوك المركزية. 84241

 
 

 الطارئة وااللتزامات المصرفيةت مطلوباال. 02
تسهيالت إئتمانية لزبائنه كما يضمن أداء الزبائن عن طريق إصدار خطابات إعتماد إحتياطية وضمانات ألطراف  إصداربوم البنك يق

ألطراف ثالثة. إن المبالغ المتعاقد عليها في هذه األدوات المالية تمثل الحد األقصى للمخاطر اإلئتمانية المحتملة التي قد تنجم إذا أخفقت ا

الطارئة تقل بمقدار الضمانات والضمانات  لمطلوباتللمخاطر اإلئتمانية التعرضات ل إلتزاماتها المتعاقد عليها. إال أن هذه األخرى في

. أن يتم سحبهاتنقضي آجالها دون  لمطلوباتالمقابلة التي تم الحصول عليها والصادرة من أطراف أخرى. كما أن قدراً كبيراً من هذه ا

األصلية ال المتعاقد عليها ال تمثل في حد ذاتها المخاطر اإلئتمانية الفعلية المستقبلية كما التمثل جزءاً اإلسمية يمة ونتيجة لذلك فإن الق

 .لبنكلالسيولة من متطلبات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) ت الطارئة وااللتزامات المصرفيةمطلوبا. ال32
 

لألطراف  الجودة االئتمانيةالمحتسبة وباألخذ في االعتبار أسعار الفائدة ومواعيد االستحقاق مع أي تغيير في  رسومالعلى أساس مقدار 

 الطارئة والتزامات القروض غير المسحوبة ليست ذات قيمة جوهرية.ت مطلوبللفقد تقرر أن القيمة العادلة  2 المقابلة

  

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

   االلتزامات الطارئة
 722417 00,885 التزامات في خطابات اعتماد مستندية معززة

   ضمانات:
 412835 05,227 مضمونة من البنوك  
 3342728 002,704 أخرى  

 3852585 044,024 المجموع

   االلتزامات المصرفية
 582315 57,550 التزامات القروض غير المسحوبة

   عقود آجلة:
 - 5,111 ودائع من البنوك

 582315 41,550 المجموع

 7412281 741,087 المجموع الكلي

 

 للعمالت األجنبيةالمالية واألدوات  ةالمشتقدوات األ( 02
 والتحوط. وتشتمل  بغرض المتاجرة وإدارة الموجودات والمطلوبات العمالت األجنبيةيستخدم البنك أدوات مالية متعددة من المشتقات و

 هذه األدوات في المرتبة األولى على عقود مستقبلية وعقود آجلة ومقايضات وعقود خيار.

 
في المستقبل بعائد أو بسعر محدد  ةاألجنبي العمالتالعقود المستقبلية والعقود اآلجلة هي التزامات لبيع أو شراء األدوات المالية أو 

عقود المقايضة هي التزامات مالية تسدد نقداً في تاريخ أو تواريخ مستقبلية التزامات أسعار الفائدة أو  ويمكن تسديدها نقداً أو بالتسليم.
األصلية. عقود الخيارات تعطي اإلسمية بناًء على الفوارق بين مؤشرات مالية معينة. وذلك بخصوص القيمة  ةاألجنبي العمالت
بيع أو شراء إحدى األدوات المالية أو العمالت خالل مدة محددة ب 2االلتزام ليسلكن حق االختيار و 2مقابل عمولة يدفعها 2صاحبها

 وبسعر محدد.
 

األصلية التمثل أرصدة معرضة لمخاطر اإلئتمان أو مخاطر اإلسمية فإن المبالغ  ةاألجنبي والعمالتفيما يتعلق بأدوات المشتقات المالية 
نشاطات البنك. وهي في الوقت نفسه تستخدم لقياس التغيرات في قيمة أدوات المشتقات حجم العمليات وتعد مؤشراً ل السوق. وإنما تمثل

 المالية وتحديد التدفقات المالية التي يتم تبادلها.
 

مة قي إن كلفة االستبدال هي كلفة استبدال تلك األدوات المالية التي لها قيمة سوقية إيجابية للبنك مع تقدير التغيير المستقبلي المحتمل في

ة العقود. وتعكس كلفة االستبدال الخسائر اإلئتمانية القصوى إذا أخفقت جميع األطراف في القيام بالتزاماتها. وبالنسبة للخيارات المباع

في  جفليس هناك مخاطر إئتمانية ألنها تمثل تعهدات البنك. وتمثل القيمة العادلة مجموع التدفقات النقدية الموجبة أو السالبة والتي قد تنت

ات حال قيام البنك بإنهاء ما له وما عليه من التزامات في سوق منظم كما في تاريخ هذا التقرير. تم احتساب القيمة العادلة ألدوات المشتق

 المبنية على عوائد السوقالمالية مثل مقايضة سعر الفائدة وعقود أسعار الفائدة اآلجلة باستخدام معادالت التدفقات النقدية المخصومة 

وخيارات سعر الفائدة  ةاألجنبي العمالت. وتم تقييم العقود المستقبلية وعقود لكل أداة السائدة ألدوات مماثلة وبنفس موعد االستحقاق

 المناسبة لتقييم الخيارات. نماذجوالباستخدام سعر السوق 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) للعمالت األجنبيةالمالية واألدوات  ةلمشتقدوات ااأل( 32
 

 : ةاألجنبي العمالتوكلفة االستبدال والقيمة العادلة لكل نوع من المشتقات المالية وة سمياإلللمبالغ اإلجمالية  لكل نوع أ( فيما يلي ملخص

 
      العقود/المبالغ     ديسمبر 13كما في 

  القيمة العادلة                  كلفة االستبدال     األصلية ة اإلسمي    بآالف الدنانير البحرينية
 7102 7132 7102 71327102          7132 

       
 عقود متعلقة بأسعار الفائدة

  32321         7,020                 32321 7,020 2442281 280,728 مقايضات أسعار الفائدة

 32321             7,020            32321 7,020 2442281 280,728 المجموع

       
       بالعمالت األجنبيةعقود متعلقة 

  32142            002              32521 520 7512148 740,025 عقود فورية وآجلة
         711          827            272 0,080 1312258 041,780 مقايضات أسعار الصرف

          -           (4)                   - - - 418 خيارات

   32522         411                 72715 7,108 5272812 250,072 المجموع

  72212                0,120       12455 0,024 3,7322415 0,008,217 المجموع الكلي

       

  المتفق عليها: سميةاإلعلى أساس مبالغ العقود والمبالغ  ةاألجنبي العمالتب( فيما يلي توزيع إلستحقاق المشتقات وأدوات 

     

       

   7132   7102  ديسمبر 13كما في 
   لغاية   لغاية بآالف الدنانير البحرينية

 المجموع أكثر من سنة سنة واحدة المجموع أكثر من سنة سنة واحدة 

       
 عقود متعلقة بأسعار الفائدة

 2442281 2442281 - 280,728 280,728 - ات أسعار الفائدةمقايض

 2442281 2442281 - 280,728 280,728 - المجموع

       بالعمالت األجنبيةعقود متعلقة 
 7512148 - 7512148 740,025 20,480 704,700 عقود فورية وآجلة

 1312258 - 1312258 041,780 - 041,780 مقايضات أسعار الصرف
 - - - 418 - 418 خيارات

 5272812 - 5272812 250,072 20,480 201,020 المجموع

 327322415 2442281 5272812 0,008,217 278,774 201,020 المجموع الكلي

 

 ( اإللتزامات الرأسمالية05

مليون دينار 3215: 7132ديسمبر  13)مليون دينار بحريني  3211إلتزامات المصروفات الرأسمالية 2 بلغت 7132ديسمبر  13كما في 

 بحريني(.
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 ( العقارات والمعدات04

 المجموع              أثاث ومعدات                 مباني أراضي بآالف الدنانير البحرينية

 00,202 05,020 78,052 422 التكلفة
 (00,822)  (00,882) (05,114) - االستهالك المتراكم

 00,180 0,212 2,025 422 7102ديسمبر  00صافي القيمة الدفترية في 

 372473 12585 22821 122 7132ديسمبر  13صافي القيمة الدفترية في 

 
 مليون دينار بحريني(. 3225: 7132)مليون دينار بحريني  3222مبلغ  7132لعام اإلستهالك  مصروفات بلغ مجموع

 استهالكه وفقاً رسملته وبالتكلفة. وعندما يكون األصل جاهزاً لالستخدام2 فانه يتم  تحت األنشاءيشمل ما ذكر أعاله األعمال الرأسمالية 
 لسياسات البنك.

 

 رأس المال )71

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13كما في 

 رأس المال المصرح به

 3512111 081,111 فلس لكل سهم 311( أسهم عادية بقيمة 7132عام  3251121112111) 3251121112111

 
 رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل

 3152411 008,481   فلس لكل سهم 311سهم بقيمة  3235124182521يناير:  3في 

 فلس لكل سهم( 311سهم بقيمة  3215421812211: 7132 يناير 3)  

 312543 00,840 *أسهم مملوكة(أسهم منحة )سهم واحد لكل عشرة 

  

 فلس لكل سهم 311أسهم عادية بقيمة  3272524482432ديسمبر:  13كما في 
 3352151 072,800 **فلس لكل سهم( 311سهم بقيمة  3235124182521: 7132ديسمبر  13)

 

 رأس زيادة على 7132 مارس 8 بتاريخ عقد والذي 71322 لسنة واالجتماع غير االعتيادي العادي السنوي العمومية الجمعية اجتماع في الموافقة تمت *

 .بحريني دينار مليون 33251 مبلغب وذلك صادرة أسهم عشرة لكل واحد بنسبة منحة أسهممن خالل إصدار بالكامل  المدفوعالصادر و المال

  

 إضافي سهم بمعدل وذلك منحة أسهم إصدار خالل من بحريني اردين مليون 341211 إلى والمدفوع الصادر البنك رأسمال زيادة اإلدارة مجلس أوصى**

 لألرباح بالنسبة األخرى األسهم جميع مع المساواة قدم على األسهم هذه وستكون. بحريني دينار مليون 37222 قيمتها تبلغ مملوكة أسهم عشرة لكل واحد

 .العام االحتياطي من بحريني دينار مليون 37222 مبلغ استخدام خالل من هذه المنحة أسهم ارإصد يتم أن اقتراح تم وقد.  المستقبلية والتوزيعات النقدية

 

 باألسهم الموظفين حوافز نظام

 تمت المركزي2 البحرين لمصرف السليمة المكافآت لممارسات وتطبيقاً  71352 مارس 33 في عقد والذي 7134 لعام العادية العامة الجمعية اجتماع خالل

ى ان إل 7135في عام  بحريني دينار مليون 3213 بمبلغ عادي سهم 3123142111 إصدار تم وعليه". النظام"  باألسهم الموظفين حوافز نظام على وافقةالم

  بتخصيص البنك قام 2منذ ذلك الحينو. تقوم باألحتفاظ بحقوق األسهم تحت هذا النظامل ش ش و2 وهي شركة ذات غرض معين2بي بي حوافز 

شروط الغرامات وتخضع ل المنحة وأسهم النقدية ألرباحل النظام تحت المخصصة األسهمتستحق . النظام هذا إطار تحت للموظفين سهم 35,2512322

 غير األسهم إقتطاع ويتمسهمأً(.  3224472718: 7132سهماً غير مخصص ) 23522512322 يوجد 7132ديسمبر  13كما في  .واالسترداد للنظام

 . حقوق الملكية من النظام حتت المخصصة
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) رأس المال )71
 

 الجدول التالي يوضح عدد األسهم والمساهمين, ونسبة مجموع األسهم القائمة حسب الفئات التالية: توزيع األسهم العادية:

  7102    7132   
 من مجموع ٪ عدد عدد من مجموع ٪   عدد عدد 

 عدد األسهم المساهمين األسهم عدد األسهم   المساهمين األسهم ديسمبر 13كما في 

       
 %1127 32314 15121572482 %01,0   0,007 052,117,780 ٪3أقل من 

 %3422 8 32122522221 %00,2   5 052,014,101 ٪5إلى أقل من  3٪
 - - - - - - ٪31إلى أقل من  5٪

 %3121 3 37223212417 %01,4   0 005,252,020 ٪71إلى أقل من  31٪
 %4427 3 53721322827 %00,7   0 820,804,284 ٪51إلى أقل من  71٪
 - - - -  - - وأكثر 51٪

 ٪311.1 32344 3235124182521 ٪01101   0,087 0,728,005,002 المجموع

  
 

       توزيع األسهم العادية حسب جنسية المساهم:

 
  7102   7132   
 من مجموع ٪ عدد عدد من مجموع ٪ عدد عدد 

 عدد األسهم المساهمين األسهم عدد األسهم المساهمين األسهم ديسمبر 13كما في 

       

 %1422 32171 3211225312321 ٪42,2 0,124 0,700,004,215 بحرينيين 

 %521 81 2323122221 ٪0,0 20 07,141,705 دول مجلس التعاون األخرى

 %123 72 2132213 %1,0 4 705,041 أخرى

 ٪311.1 32344 3235124182521 ٪011 0,087 0,728,005,002 المجموع

 
وتمتلك هيئة  2البنكمن رأس مال  %4427ما نسبته  %311بنسبة حكومة مملكة البحرين تملك شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي تمتلكها 

ينما يمتلك النسبة المتبقية من رأس المال وبشكل رئيسي مواطنون بحرينيون ومؤسسات منشأة ب.  ٪3121 البحرينملكة مب تأمين اإلجتماعيال
 بمملكة البحرين.

  

 اإلحتياطيات )70

 أ( اإلحتياطي القانوني

ً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لعام  ي القانوني. األرباح إلى االحتياطصافي من  %31. يتم تخصيص 7113وفقا

من هذا القانون. ويمكن التوقف عن هذا التخصيص إذا وصل هذا  774واليعتبر االحتياطي القانوني قابالً للتوزيع إال حسب المادة 

 مليون 2218 مبلغ بتحويل المساهمين للسادة اإلدارة مجلس أوصى وقد .من رأس المال الصادر والمدفوع %51المخصص نسبة 

 . القانوني لالحتياطي العام حتياطياال من بحريني دينار

  

 ب( اإلحتياطي العام

 تم عمل هذا اإلحتياطي وفقاً للنظام األساسي الخاص بالبنك. وهو ما يؤكد إلتزام المساهمين تجاه تعزيز قاعدة رأس المال.

 

 ت( إحتياطي القيمة العادلة

ستثمارات المتوفرة للبيع باستثناء خسائر انخفاض لالمة العادلة يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغيرات التراكمية في القي

 .منخفض القيمةعتبر ياالستثمار أو إلغاء احتساب القيمة حتى يتم 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) اإلحتياطيات )73

 

 ث( مخصص الهبات والتبرعات

 االحتياطي. ويمثل هذا االحتياطيإلدارة وموافقة المساهمين يتم تحويل مبلغ من أرباح العام إلى هذا مجلس ا بناًء على توصيات

 تم الموافقة عليها من قبل المساهمين.التي  2غير المستخدمةتبرعات الهبات والمبالغ 

 

 عالوة أصدار( ج

 إطار تحت للموظفين بحريني دينار مليون 1,25 بلغت إسمية بقيمة عادي سهم 225482524 بتخصيص البنك قام 2السنة وخالل

 .بحريني دينار مليون 4217 بقيمة أصدار عالوة عنه نتج والذي 2مباألسه الموظفين حوافز نظام

 

 التخصيصات المقترحة )77

 .7132مارس  8في آخر اجتماع للجمعية العمومية السنوي والمنعقد بتاريخ  7132تم اقرار تخصيصات عام 

 

 فوائد مصروفات الفوائد وال إيرادات )70

 فوائد إيرادات الأ( 

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 142452 05,440 قروض وسلفيات لغير البنوك

 12411 0,015 قروض وسلفيات للبنوك
 332311 00,204 سندات الخزينة

 32717 0,041 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات
 122212 00,007 أوراق مالية إستثمارية

 358 001 محتفظ بها إلدارة المخاطر ةأصول مشتق

 882312 017,140  المجموع

 

 فوائد مصروفات الب( 

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 382288 70,258 عمالءالودائع 

 72211 2,128 ات المالية األخرىمن البنوك والمؤسس إيداعات
 381 801 بموجب إتفاقيات إعادة الشراء قروض

 481 200 محتفظ بها إلدارة المخاطر ةمطلوبات مشتق

 772342 74,170 المجموع
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 إيرادت أخرى )70

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية(                                                                    ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

   أ( رسوم وعموالت

 12552 00,007 رسوم وعموالت على القروض والسلفيات

 345 085 عموالت من بيع صناديق مدارة

 22181  2,221                                رسوم وعموالت أخرى

   (42447)  (8,121)               ناقصاً: رسوم وعموالت مدفوعة

 372141     00,011       الجزئي المجموع

 ب( إيرادات تشغيلية أخرى

                                                            022           42512 متوفرة للبيع اح من بيع استثماراتأرب

             (334)               44 خالل الربح والخسارةبالقيمة العادلة من ن إستثمارات م خسائر

 42147    0,021       أسهمأرباح 

  52741    8,080       أرباح عمليات الصرف وفروقات التحويل

  12     002  أرباح من المتاجرة في أوراق مالية متداولة ومن المشتقات

 72185  0,280 أرباح شركات زميلة حصة البنك من

 32244 0,710  إيرادات أخرى

 382541  02,011 الجزئي المجموع

 112881  00,011         مجموع اإليرادات األخرى

 

 

 تكلفة الموظفين )78

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 382111 02,071 رواتب وعالوات ومكافآت أداء
 72158 0,820 الضمان اإلجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة

 12712 7,705 السكن ومزايا أخرى
 748 010 أخرى

 712111 70,010 المجموع
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 صافي المراكز المالية الهامة المفتوحة بالعمالت األجنبية )72

 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية( ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 382144 28,004 غير مغطاة -( أصولدوالر أمريكي )صافي 
 42327 0,045 غير مغطاة -( أصولدرهم إماراتي )صافي 
 342753 202 غير مغطاة -( أصوللاير سعودي )صافي 
 312218 2,850 غير مغطاة -( أصوللاير قطري )صافي 

 دينار البحريني سعر صرف ثابت مقابل الدوالر األمريكي.لل

 

 العالقةاإلفصاح عن األطراف ذوي  )72

بالبنك )المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وعائالتهم والشركات التي هم مالكين رئيسيين لها  العالقةبعض األطراف ذوي 
على تمت المعامالت مع هؤالء األطراف  ن للبنك في سياق العمل االعتيادي.زبائ هم وأعضاء اإلدارة التنفيذية والشركات الزميلة(

أسس تجارية بحتة. أعضاء اإلدارة التنفيذية الرئيسيين هم الذين لديهم السلطة والمسئولية تجاه التخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة 
يتبعون له مباشرة. شملت األرصدة الخاصة بالمعامالت البنك. وبالتحديد هؤالء األشخاص هم الرئيس التنفيذي واألشخاص الذين 

 في نهاية العام والمعامالت التي تمت معهم خالل العام مع البنك مايلي: العالقةالمرتبطة باألطراف ذوي 

 
    

 أعضاء مجلس اإلدارة  مساهم رئيسي   ديسمبر 00كما في 

 زميلة شركات     وأعضاء اإلدارة التنفيذية  وشركات ذات عالقة 

 7132 7102 7132 7102 7132 7102 بآالف الدنانير البحرينية

 - 05,400 342153 0,701  3822287               780,748 قروض وسلفيات

 512122 80,822 - - 3,4412247          0,080,242                       سندات الخزينة وسندات دين وأسهم

 42443 8,402 422523 01,010 3342721            774,027 ودائع الزبائن

 طارئة إللتزامات غير قابلة للنقضات مطلوب

 - - 52135 01,284 882285              47,048 وضمانات وإلتزامات أخرى  

 

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 7132 7102 7132 7102 7132 7102 بآالف الدنانير البحرينية

 - 05,511 382817 5,024 52531              002,142 قروض قدمت

 122223 - 382411 00,402 152458            24,217 قروض سددت 

 - - 82228 (0,020) 572431                75,104 صافي الزيادة/ )النقص( في السحب على المكشوف

 312111 - - - 327572871           207,774             سندات الخزينة وسندات دين وأسهم مشتراه

 - - - - 323222117         505,120    سندات الخزينة وسندات دين  وأسهم استحقت/ بيعت

 

 115 204 712 770 51,112              84,200 فوائد إيرادات ال

 13 01 117 702   451                  0,278 فوائد مصروفات ال

 72185 0,280 - - - - حصة البنك في أرباح شركات زميلة

 -                  -                    -                    -                    84                     070                                             أرباح أسهم     

 

 - - 131 728 322 025 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة و رسوم حضور لجان المجلس

 - - 52485 0,178 - - مزايا للموظفين قصيرة األجل

 - - 253 705  - - مزايا تقاعدية
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 (تتمة) اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة )72

 

: ال 7132مليون دوالر أمريكي( ) 32281حريني )مليون دينار ب 2215خالل السنة2 تم احتساب مخصص النخفاض القيمة بمبلغ 
يعتبر البنك طرفاً حكومياً ذي عالقة وذلك بموجب التعريفات التي يقدمها  شيء( مقابل األرصدة القائمة مع األطراف ذوي العالقة.

الحكومة المذكورة أعاله2 2 كون أحد كبار مساهميه مملوك من قبل الحكومة. باإلضافة لتعرضات (74)معيار المحاسبة الدولي رقم 
وفي سياق عمله االعتيادي2 يقدم البنك قروضاً تجارية2 وخدمات إدارة السيولة وخدمات بنكية أخرى2 كما يستفيد من خدمات تقدمها 

 عدة جهات شبه حكومية أخرى2 ومن شركات تملكها الحكومة في مملكة البحرين.
 
 

 داريةاإلخدمات أصول تحت ال )75

في . كما فيها والتي ليس للبنك حق قانونيزبائن البالخاصة تحت الخدمات االدارية  االصول المالي المركزبيان في  تضمينال يتم 
مليون 331212: 7132ديسمبر  13مليون دينار بحريني ) 312221 الخدمات االدارية2 بلغت األموال تحت 7132ديسمبر  13تاريخ 

 دينار بحريني(. 
 
 

 التوزيع الجغرافي )74

 الطارئة طلوباتلما       

 واإللتزامات المصرفية المطلـــوبـــات       المـــوجـــودات       ديسمبر 13كما في 

 7132 7102 7132   7102 7132   7102 بآالف الدنانير البحرينية

 2122121 402,007 7,424,517 7,800,800  728832551 7,401,588 دول مجلس التعاون الخليجي

 7212413 772,040 312125 72,220 372774 078,272 الواليات المتحدة األمريكية

 4112117 801,227 222313 04,072 542523 5,141 أوروبا

 42811 00,024 332112 82,024 782221 02,420 باقي دول العالم

 324232725 0,278,480 725272415 7,280,844 721222313 0,010,800 المجموع

 

 

 التوزيع القطاعي )01

 الطارئة المطلوبات       

 واإللتزامات المصرفية المطلـــوبـــات          المـــوجـــودات          ديسمبر 13كما في 

 7132 7102 7132   7102 7132   7102 بآالف الدنانير البحرينية

 822423 21,028 4742282 000,457 322522327 0,212,027 حكومة

 132281 20,025 3522581 004,205 3322288 000,420 الصناعة والتجارة

 327212211 0,802,757 4172218 800,025 5112122 218,200 بنوك ومؤسسات مالية

 142814 08,278 172237 42,557 872122 22,275 بناء

 414 7,002 3,7572782 0,700,224 1812143 077,528 شخصي

 122374 72,025 3472278 705,501 3432222 780,440 أخرى

 324232725 0,278,480 725272415 7,280,844 721222313 0,010,800 المجموع
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 تمركز مخاطر اإلئتمان )00

 ي تمركز مخاطر اإلئتمان حسب القطاعات وحسب التوزيع الجغرافي:يل فيما
 

 أ( حسب القطاعات:

 بنوك/    

 مؤسسات الصناعة/ حكومات           7132ديسمبر  13كما في 

 المجموع         أخرى  شخصي بناء مالية التجارة رىأخ البحرين بآالف الدنانير البحرينية

 الموجودات

 55,700 - - - 55,700 - - - ركزيةأرصدة لدى البنوك الم

 004,470 - - - - - 01,100 014,407 سندات الخزينة

 لدى البنوك إيداعات

 020,114 - - - 020,114 - - - والمؤسسات  المالية األخرى    

 0,772,581 044,141 077,152 22,200 052,081 070,702 - 704,008 قروض وسلفيات

 0,102,415 00,870 - - 80,082 0,550 00,258 404,020 أوراق مالية إستثمارية

 01,552 05,822 547 85 8,002 715 005 08,415 فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 7,422,501 774,025 077,425 22,510 812,120 078,072 00,500 0,820,275 مجموع الموجودات

 الطارئة المطلوبات

 741,087 72,025 0,021 08,278 54,800 22,051 42 21,125 واإللتزامات البنكية

 0,008,217 - 522 - 0,072,205 2,445 - - (ةسمياإلالمشتقات )المبالغ 

 
 بنوك/    

 ساتمؤس الصناعة/  اتحكوم         7132ديسمبر  13كما في 

 المجموع أخرى شخصي بناء مالية التجارة أخرى البحرين بآالف الدنانير البحرينية

 الموجودات

 812817 - - - 812817 - - - أرصدة لدى البنوك المركزية

 4822817 - - - - - 312117 4222811 سندات الخزينة

 لدى البنوك إيداعات

 3212111 - - - 3212111 - - - والمؤسسات  المالية األخرى    

 321132172 112421 1812144 812122 3222177 3112872 - 3132118 قروض وسلفيات

 321412142 32822 - 721 222271 32888 12111 1572753 أوراق مالية إستثمارية

 182123 322113 512 782 42772 388 4 352228 فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 728512112 3372112 1812143 832532 4112121 333,111 312145 322122872 مجموع الموجودات

 الطارئة المطلوبات

 7412281 122374 414 142814 572718 132281 - 822423 واإللتزامات البنكية 

 327322415 - - - 327322415 - - - (ةسمياإلالمشتقات )المبالغ 

 

 .صلمنفبشكل  المبالغاإلفصاح عن متوسط . ولهذا لم يتم السنةتمثل الوضع خالل  السنةاألرصدة كما في نهاية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) تمركز مخاطر اإلئتمان )13

 

هذه قاعدة رأسمال البنك. و من %35نسبة وهي تفوق  2على تسهيالت لدى الزبائن واألطراف المقابلةشتمل المبالغ المذكورة أعاله ت
التسهيالت إما أنها قد حظيت بموافقة مصرف البحرين المركزي أو أنها معفاة حسب سياسة مصرف البحرين المركزي بالنسبة 

 : 7132ديسمبر  13 للتسهيالت الكبيرة. ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه التسهيالت كما في
 

 مجموع التسهيالت   نوعية الزبون  الزبون

 0,010,427   سيادي زبون أ

 707,442   سيادي زبون ب

 050,000   بنك مركزي جزبون 

 42,842     زبون ح                                                       سيادي                                                           

 20,181                                                     بنكخ                                          زبون
 

 ب( حسب التوزيع الجغرافي:

 باقي  الواليات المتحدة دول مجلس 7132ديسمبر  13كما في 

 المجموع دول العالم أوروبا األمريكية التعاون الخليجي بآالف الدنانير البحرينية

 الموجودات

 55,700 - - - 55,700 أرصدة لدى البنوك المركزية

 004,470 - - - 004,470 سندات الخزانة

 020,114 0,722 8,124 0,402 020,202 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات

 0,772,581 00,410 - 40,450 0,002,425 قروض وسلفيات

 0,102,415 71,212 - 70,882 427,200 أوراق مالية استثمارية

 01,552 40 7,518 7,027 08,502 ئد مستحقة وموجودات أخرىفوا

 7,422,501 02,424 2,550 078,272 7,242,001 مجموع الموجودات

 741,087 0,041 77,402 22 720,004 الطارئة وااللتزامات البنكية المطلوبات

          0,000,217                  2,054       802,572        772,070       250,720                            (ةسمياإلالمشتقات )المبالغ 

  

 

 

 باقي  الواليات المتحدة دول مجلس 7132ديسمبر  13كما في 

 المجموع دول العالم أوروبا األمريكية التعاون الخليجي بآالف الدنانير البحرينية

 الموجودات

 812817 - - - 812817 المركزيةأرصدة لدى البنوك 

 4822817 - - - 4822817 سندات الخزانة

 3212111 221 712117 32512 3152541 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات

 321132172 712212 342821 - 1122452 قروض وسلفيات

 321412142 22171 312423 312518 321332122 أوراق مالية استثمارية

 182123 312 12342 11 142258 مستحقة وموجودات أخرى فوائد

 728512112 782272 542527 372774 722552475 مجموع الموجودات

 7412281 42351 732142 82 7382481 الطارئة وااللتزامات البنكية المطلوبات

 327322415 244 4282152 7212135 4822581 (ةاإلسميالمشتقات )المبالغ 
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 ل البيانات الماليةإيضاحات حو
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 مخاطر أسعار الفائدة )07

 تعرف مخاطر أسعار الفائدة على أنها المخاطر التي تؤثر على الهوامش وصافي الفوائد المكتسبة والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية.
وإلى الحد الذي يختلف فيه هيكل إعادة تسعير الموجودات المدرة للفوائد عن  صافي إيرادات الفوائد سيتأثر نتيجة لتذبذب أسعار الفائدة 2

هيكل إعادة تسعير المطلوبات. ولهذا فإن هدف البنك هو تحقيق االستقرار في نمو اإليرادات من خالل اإلدارة النشطة لموجوداته 
 ت قصيرة األجل المتوقعة في أسعار الفائدة.ومطلوباته وفي نفس الوقت إعداد نفسه وبشكل انتقائي لالستفادة من التغيرا

 
يعتبر مدير الخزينة مسئوالً بصفة رئيسية عن إدارة مخاطر أسعار الفائدة. وتعد تقارير بخصوص األوضاع والمخاطر بشكل عام تتم 

ات والمطلوبات وبشكل منتظم بالبنك كما يتم تعديل األوضاع إن تطلب األمر ذلك. وتقوم لجنة الموجود اإلدارة العليامراجعتها من قبل 
 على اإليرادات. بمراجعة تغيرات أسعار الفائدة وأثرها

 
تهدف عملية إدارة موجودات ومطلوبات البنك إلى إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل هيكلة المحافظ المضمنة وغير المضمنة في 

عرضه إلى مخاطر أسعار الفائدة. كما يستخدم البنك التحليل الزمني تومراقبة . ويستخدم البنك وسائل مختلفة لقياس بيان المركز المالي
أسعار الفائدة على المحفظة االستثمارية ذات الدخل الثابت. وتخضع مدة المحفظة االستثمارية للتنبؤات  حساسيةمن أجل قياس 

ترة الزمنية تغيير قيمة المحفظة )كنسبة مئوية( االقتصادية واالتجاهات المتوقعة ألسعار الفائدة وهوامش الربحية. وينتج عن تعديل الف
في العائد ثم يتم بعد ذلك استخدام مقايضات أسعار الفائدة واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة إلدارة مخاطر أسعار  %3نتيجة لتغيير قدره 

وائد نتيجة عدم توافق إعادة التسعير بين أسعار الفائدة لقياس تأثر أرباحه السنوية بأسعار الف فجواتالفائدة. ويستخدم البنك تحليل 
 الموجودات والمطلوبات والمراكز غير المضمنة في الميزانية العمومية والتي تتأثر بحركة أسعار الفائدة.

 
 أو تواريخ االستحقاق أيهما أسبق. المتبقية تدرج الموجودات والمطلوبات على سلم االستحقاق حسب تواريخ إعادة التسعير التعاقدية

وتدرج ودائع العمالء التي التخضع لتواريخ محددة إلعادة تسعيرها أو استحقاقها لتسلسل االستحقاق وذلك حسب تقدير البنك إلعادة 
 تسعير هذه الودائع.
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) مخاطر أسعار الفائدة )17

 
 :المختلفةالموجودات والمطلوبات  معيار إعادة التسعير ومعدل الفائدة الفعلي لفئاتيبين الجدول التالي 

                             

 معرضةغير                            

 لمخاطر                أكثر     معدل 

 أسعار              8من  8 - 0 07 - 2 2 - 0                  لغاية           الفائدة 7132ديسمبر  13كما في 

 المجموع الفائدة            سنوات سنوات           شهر شهور               شهور 0     الفعلي % بآالف الدنانير البحرينية

 الموجودات

 نقد وأرصدة

 012,104 012,104                 - -  - - - - لدى البنوك المركزية   

 004,470 -  - - 004,288 008,570    000,002       %7,42 سندات الخزينة

 لدى البنوك إيداعات

 020,114 08,152                 - - - - 085,470    %0,80 والمؤسسات المالية األخرى   

  0,772,581   - 40,200     047,144      25,204 00,202        874,207    %0,25 قروض وسلفيات

 0,122,011 04,044    742,450 202,421     88,015 -          02,801    %0,01 أوراق مالية استثمارية

 إستثمارات في شركات زميلة

 40,020  40,020  - - - -         -                - وفوائد مستحقة وموجودات أخرى  

 00,180 00,180                 - - - -         -                - عقارات ومعدات

722,402     047,242  0,014,124 720,207                 521,287        022,022  مجموع الموجودات

 0,010,800 

 

 المطلوبات وحقوق الملكية

 حقات للبنوك والمؤسساتمست

  050,112 80,158  - - -   - 074,477    %0,28 المالية األخرى   

 22,574 -  - - -  - 22,574    %0,50 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

 7,028,700 458,100  - 05,011    724,022 022,058 248,707    %0,00 عمالءودائع ال

 02,824 02,824  - - -  - -              - فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

 002,400 002,400  - - -  - -              - حقوق الملكية

  0,010,800 0,870,214  -   05,011 724,022  022,058 0,147,450                 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 للبنود  حساسية معدل الفائدةفجوة 

 -    (0,708,220)    0,121,224   047,242    0,002    01,757 (777,000)  في بيان المركز المالي منةالمض 

 معدل الفائدة فجوة 

 المضمنةللبنود الغير 

 -  -  (025,000)     (720,020)                 - -        280,728  في بيان المركز المالي

 لحساسيةالفجوة التراكمية 

 -  - 0,072,001    0,708,220        000,827 004,772       075,400  الفائدة معدالت
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

      

 (تتمة) مخاطر أسعار الفائدة )17
             

 معرضة غير                          

 لمخاطر                أكثر     معدل 

 أسعار              5من  5 - 3 37 - 2 2 - 1                  لغاية           الفائدة 7132ديسمبر  13كما في 

 المجموع الفائدة            سنوات سنوات           شهر شهور               شهور 1     الفعلي % بآالف الدنانير البحرينية

 تالموجودا

 نقد وأرصدة

 3172111 3172111                 - -  - - - - لدى البنوك المركزية   

 4822817 -  - - 3812411 3412581         3272832   %7222 سندات الخزينة

 لدى البنوك إيداعات

 3212111 372157                 - - -       352432 3112317    %1211 والمؤسسات المالية األخرى   

                  -                  141                 -  -           -                     -      141 - أوراق مالية متداولة

 321132172 -  812232     1732274      422115 122887        5452118    %1242 قروض وسلفيات

  

 321172171 412881    7832821 2122241 3142283 -          312241    %4212 أوراق مالية استثمارية

 إستثمارات في شركات زميلة

 882211 882211  - - - -         -                - وفوائد مستحقة وموجودات أخرى  

 372473 372473                 - - - -         -                - عقارات ومعدات

 721222313 7222411     1272512 1782722    1252481 3172883     8232415  الموجوداتمجموع 

 

 المطلوبات وحقوق الملكية

 مستحقات للبنوك والمؤسسات

  1212834 242351  -   -  -       - 7112224    %3271 المالية األخرى   

 242784 -  - - -  - 242784    %3245 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

 721882148 8212158 - 238    532411 3812788 1852154    %1217 عمالءالودائع 

 152151 152151 - - -  - -              - فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

 4342212 4342212 - - -  - -              - حقوق الملكية

 721222313 321152221 - 238     532411 3812788 32141,117                 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 للبنود حساسية معدل الفائدةفجوة 

 -      (323712111)          1722241      13421511272512 372511 (4822522)  المضمنة في بيان المركز المالي 

 معدل الفائدةفجوة 

 للبنود الغيرالمضمنة 

 -  -  (7282155)   ( 1252214) - - 2442281  في بيان المركز المالي

 لحساسيةالفجوة التراكمية 

 -  -   323712111 321452281   4812224 3212235 3522377  معدالت الفائدة
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 مخاطر السوق )00

 صيص رأسمال لمخاطر السوق. أ( يستخدم البنك الطريقة الموحدة لتخ

 

 ديسمبر  13يبين الجدول التالي متطلبات رأس المال كما في 

 7132 7102 )بآالف الدنانير البحرينية(نوعية الخطر 

 
 32122 0,784 مخاطر اسعار الفائدة

 52 - مخاطر األسهم
 38 00 العمالت األجنبية صرفمخاطر 

 32353 0,741 وقمجموع متطلبات رأس المال األدنى لمخاطر الس

 3725 07,8 المضاعف

 342188 02,078  مخاطر السوق الموزونة حسب الطريقة الموحدة

 
تذبذبات في التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية الهو خطر الخسارة من  البنكب( إن الخطر الرئيسي الذي تتعرض له محافظ 

سوق. ويعزز البنك عملية إدارة مخاطر أسعار الفوائد من خالل متابعة حساسية نظراً للتغييرات في معدالت أسعار الفوائد في ال

نقطة أساسية زيادة/انخفاض. وفيما يلي تحليل لحساسية البنك  711الموجودات والمطلوبات المالية للبنك إلى صدمة أسعار الفائدة من 

م وجود حركة غير منتظمة في منحنيات العوائد ووجود للزيادة أو االنخفاض في معدالت أسعار فوائد السوق )وذلك بافتراض عد

 توازن دائم في وضع الميزانية العمومية(.

 

  7102   7132 
 نقطة أساسية 711 نقطة أساسية 711 نقطة أساسية 711 نقطة أساسية 711 

 موازي انخفاض  موازية زيادة  موازيانخفاض  موازيةزيادة  بآالف الدنانير البحرينية

 (312123) 312123 (4,481) 4,481 ديسمبر 13كما في 
 (12812) 12812 (01,040) 01,040 المعدل للمدة

 (42511) 42511 (5,205) 5,205 الحد األدنى للمدة
 (372331) 372331 (07,020) 07,020 الحد األقصى للمدة

 
ع. إن مخاطر األسهم تكمن في احتمال تأثير ت( يحتفظ البنك باستثمارات في أسهم مدرجة كجزء من محفظة االستثمارات المتوفرة للبي

بشكل عام. ويقوم البنك بإدارة هذا الخطر عن طريق التنوع في األسهم سوق  ةعكسي ناتج عن حركات في أسعار أسهم معينة أو حرك
 .قطاعيالالتمركز  جغرافي والتوزيع الاالستثمار من حيث 

 
األوراق المالية ستخدم يي ذالالخزينة  قسمطة غير المتاجرة بشكل عام من قبل تتم إدارة أوضاع مخاطر أسعار الفائدة الخاصة بأنش

من أجل إدارة الوضع العام الناشئ عن أنشطة البنك الخاصة  ةدوات المشتقاألاالستثمارية والودائع لدى البنوك والودائع من البنوك و
ة تفصيالً الستخدام المشتقات من أجل إدارة مخاطر معدالت ( حول البيانات المالي32بغير المتاجرة. هذا ويتضمن اإليضاح رقم )

 الفائدة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 المعلومات القطاعية )00

خدمات المصرفية إستراتيجية رئيسية وذلك من أجل األغراض اإلدارية. وهذه الوحدات هي: وحدة ال عملينقسم البنك إلى عدة وحدات 

التقسيم يتم إعداد  الخزينة والمعامالت المصرفية الدولية. وعلى أساس هذا حدةوو 2األعمال المصرفية المحلية حدةوو 2الشخصية

 القطاعي التشغيلي. التقارير إلظهار البيانات المتعلقة بالتقسيم

 

الخدمات المصرفية المتعددة المنتجات وبتقديم المحلية ة األعمال المصرفية وحدووتقوم كل من وحدة الخدمات المصرفية الشخصية 

عن غيرها على أساس معرفة الزبون ونوع المعاملة. فوحدة الخدمات المصرفية الشخصية تقدم  عملالبنك. وتتميز كل وحدة  لعمالء

والشركات الكبيرة والحكومية  األعمال المصرفية المحلية خدماتها للمؤسسات وحدةالمنتجات والخدمات المصرفية لألشخاص. وتقدم 

 والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 

ومخاطر السوق و  عمالت األجنبيةالخزينة والمعامالت المصرفية الدولية فهي تعني بإدارة السيولة وأسعار الفائدة وال لوحدةأما بالنسبة 

 ن.البنك خارج البحري عمالءلمصرفية متعددة توفر منتجات وخدمات 

 

 فيما يلي المعلومات المالية المتعلقة بالوحدات التشغيلية:

 

 مجموعة الخزينة        مجموعة األعمال        وحدة الخدمات                                                     

 المجموع  والمعامالت المصرفية الدولية المصرفية المحلية        المصرفية الشخصية              بآالف الدنانير البحرينية

 7132 7102 7132 7102 7132 7102 7132 7102 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 882312 017,140 552511 22,124 372121 08,220 712423 71,780 فوائد إيرادات 

 (77,342) (74,178) (12213) (2,220) (372772) (00,004) (22311) (4,478) فوائد مصروفات ال

  (مصروفات)إيرادات /

 - - (732411) (72,120) 332282 00,275 12231     00,008          قطاعات  البين الفوائد  

 252111 20,125 112427 07,008 332214 02,127 712814 70,220 دالفوائ إيرادات صافي

 112881 00,045 312751 02,400 72284 0,500 82842 4,200 إيرادات أخرى

 122821 010,022 412235    81,725     342438 04,522 172241 00,007 موع الدخل التشغيليمج

 212812 20,207 122512 00,400 52225 0,401 322415 04,525 الناتج

 المصروفات اإلدارية

 (72527)  (7,204)               ةالمخصصغير    

 582715 20,100       أرباح السنة

 

 معلومات أخرى

 721222313 0,010,800 721222744 7,128,822 4812222 855,217 4112181 002,020 القطاعية الموجودات

 و القطاعية المطلوبات

 721222313 0,010,800 8152271 507,225 323152541 0,122,270 1252171 0,050,000 حقوق الملكية       

 

 32312 0,717 757 024 175 078 571 815 استهالك السنة

 مخصص انخفاض

 42541 01,020 72187 020 (355) 4,752 32231 0,170 قيمة األصول   

 

 (.7132مليون دينار بحريني عام  3252مليون دينار بحريني ) 7211بلغت المصاريف الرأسمالية  7132خالل عام 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) المعلومات القطاعية )14

 
على أساس حجم  عملوحدات ال . ويتم توزيع رأسمال البنك علىعملالمباشرة على وحدات القطاعية تحمل اإليرادات والمصروفات 

طاعات ذات القعلى  2عملأكثر من وحدة لالٌقسام التي تستفيد منها المصروفات العامة  الموجودات بالنسبة لكل وحدة. كما يتم توزيع
 على أساس مدروس.الصلة و

 
 العملالفائدة على األموال الفائضة والتي تحول تلقائياً من كل وحدات تكلفة « الفوائد بين القطاعاتإيرادات / )مصروفات( » يمثل بند 

. ويتم مراجعة سعر الفائدة على هذه األموال مرة كل ثالثة أشهر. ويختلف سعر الفائدة مصرفية الدوليةالعمليات الوالخزينة  قسمإلى 
ر السوق لإلستحقاقات المتعددة لكل اسعبالنسبة للعملة المحلية عن العمالت األجنبية والتي يتم وضعها على أساس المتوسط الموزون أل

 عملة.

 
 من خالل الوحدات التسويقية اإلستراتيجية وتتم عمليات البنك من مواقع جغرافية متعددة:يقوم البنك بتقديم أعماله البنكية 

 في مملكة البحرين. الفروع( العمليات المحلية في مملكة البحرين والتي تمثل العمليات المصرفية من خالل شبكة 3

 ربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.( العمليات الخارجية والتي تتم من خالل فرعي البنك في دولة اإلمارات الع7

 

 

 يبين الجدول التالي المعلومات حسب القطاع الجغرافي:

 

 المجموع          العمليات الخارجية       العمليات المحلية        بآالف الدنانير البحرينية

 7132 7102 7132 7102 7132 7102 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 122821 010,022 72514 7,572 142111 010,200 الدخل التشغيلي

 582715 20,100 (123)  210 582512 21,001 أرباح السنة

 

 ديسمبر 13كما في 

 721222313 0,010,800 242734 50,075 721372882 0,171,008 القطاعية الموجودات

 721222313 0,010,800 242734 50,075 721372882 0,171,008 وحقوق الملكية القطاعية المطلوبات
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 إيضاحات حول البيانات المالية

 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 تواريخ اإلستحقاق ومخاطر السيولة )08

 :بناء على الشروط التعاقديةالملكية  الموجودات والمطلوبات وحقوق تواريخ االستحقاق لمجموعأ( يبين الجدول التالي 

 

  أكثر من 71 - 01 01 - 8 8 - 0 0 - 0 07 - 2 2 - 0 إلى الدنانير البحرينية بآالف

 المجموع سنة 71 سنة سنوات سنوات سنوات شهر شهور شهور 0 7132ديسمبر  13كما في 

 الموجودات

 نقد وأرصدة

 012,104 - - - - - - - 012,104 لدى البنوك المركزية   

 004,470 - - - - - 004,288 008,570 000,002 سندات الخزينة

 لدى البنوك إيداعات

 020,114 - - - - - - - 020,114 والمؤسسات المالية األخرى   

 0,772,581 0,880 75,207 44,804 720,284 758,804 001,408 28,025 080,240 قروض وسلفيات

 0,122,011 50,770 00,712 787,420 077,080 011,021 88,015 0,500 04,221 أوراق مالية استثمارية

 إستثمار في شركات زميلة

 وفوائد مستحقة وموجودات  

 012,077 57,202 775 0,422 8,554 2,510 888 081 0,050 أخرى وعقارات ومعدات

 0,010,800 028,070 07,122 082,024 217,017 840,500 012,880 777,480 500,007 مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكية

 مستحقات للبنوك

 050,112 - - - - - - - 050,112 والمؤسسات المالية األخرى   

 22,574 - - - - - - - 22,574 الشراء بموجب عقود إعادة قروض

 7,028,700 - - - - 05,072 724,022 022,040 0,251,701 عمالءالودائع 

 02,824 - - - - 0,827 220 00,578 71,870 فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

 002,400 002,400 - - - - - - - حقوق الملكية

 0,010,800     002,400   - - -  04,454   721,102    050,102 7,087,852     مجموعة المطلوبات وحقوق الملكية
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 تواريخ اإلستحقاق ومخاطر السيولة  )08

  أكثر من 71 - 31 31 - 5 5 - 1 1 - 3 37 - 2 2 - 1 إلى بآالف الدنانير البحرينية

 المجموع سنة 71 سنة سنوات سنوات سنوات شهر شهور شهور 1 7132ديسمبر  13كما في 

 الموجودات

 نقد وأرصدة

 3172111 - - - - - - - 3172111 لدى البنوك المركزية   

 4822817 - - - - - 3812411 3412581 3272832 سندات الخزينة

 كلدى البنو إيداعات

 3212111 - - - - - - 352432 3452484 والمؤسسات المالية األخرى   

 141 - - - - - - - 141 أوراق مالية متداولة

 32113,172 141 322221 852453 3582211 1172811 552511 222252 1442888 قروض وسلفيات

 321172171 812211 38 7532372 1112512 7812121 3142283 32871 312221 أوراق مالية استثمارية

 إستثمار في شركات زميلة

 وفوائد مستحقة وموجودات  

 3132733 282351 211 52228 52121 22781 32188 58 12141 أخرى وعقارات ومعدات

 721222313 3512272 322432 1472745 4142121 5172552 1252233 7742511 2212511 مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكية

 ت للبنوكمستحقا

 1212834 - - - - - - - 1212834 والمؤسسات المالية األخرى   

 242784 - - - - - - - 242784 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

 721882148 - - - - 247 532411 3812427 328552834 عمالءالودائع 

 152151 - - - - 312218 521 212 712175 فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

 4342212 1852218 - - - - - - 782188 ملكيةحقوق ال

 721222313     1852218   - - - 332181   532111   3832318    721422875     مجموعة المطلوبات وحقوق الملكية

 

 ب( مخاطر السيولة

على أساس أول التزام تعاقدي لها. تختلف التدفقات النقدية المتوقعة لهذه  ر المسحوبةالقروض غيوالتزامات  2لمطلوبات المالية للبنكليوضح الجدول التالي التدفقات النقدية غير المخصومة 

يتم سحب جميع التزامات يتوقع أن ال يحتفظ العمالء بأرصدة ثابتة أو متزايدة في في الودائع تحت الطلب2 ومن المتوقع أن  2األدوات بشكل كبير عن هذا التحليل. فعلى سبيل المثال

ية القادمة )الخارجة( االسمية غير لمسحوبة فوراً. وبالنسبة للمشتقات ذات التسويات اإلجمالية المتزامنة )مثل عقود الصرف اآلجلة ومقايضات العمالت( فإن التدفقات النقدالقروض غير ا

 الصافية قد تم أخذها بعين االعتبار.فإن المبالغ  2 بينما في حالة المشتقات التي تتم تسويتها بشكل صاف   2المخصومة يتم أخذها بعين االعتبار

 أكثر من 8 - 0   07 - 2 2 - 0 أقل من التدفقات النقدية                     القيمة بآالف الدنانير البحرينية

 سنوات 8 سنوات شهر شهور شهور 0 القادمة/)الخارجة(                    ةالدفتري 7102ديسمبر  00كما في 

        ةمشتقغير الالمطلوبات 

  - - - - 058,200 058,200    050,112      مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 - - - - 25,107 25,107    22,574 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

  - 80,800  722,040     027,827    0,257,074    7,020,275        7,028,700 عمالءالودائع 

 - 80,800 722,040 027,827 7,002,140 7,275,040          7,202,181 غير مشتقةالات مجموع المطلوب

        ةالمطلوبات المشتقا

 - 20 28,747 050,011 800,507 257,722   - المتاجرة: تدفقات خارجة

 - 20 28,228 050,722 800,742 250,077 411 المتاجرة: تدفقات داخلة

 - 002 000,122 022,022 0,125,014 0,828,245 411 مجموع المطلوبات المشتقة

 57,550 - - - (57,550) - - االلتزامات البنكية

 - (04,528) (877)  (781) (2,405) (02,858) - ضمانات مالية
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة)تواريخ اإلستحقاق ومخاطر السيولة  )15

 

 أكثر من 5 - 3   37 - 2 2 - 1 أقل من التدفقات النقديةالرصيد                      آالف الدنانير البحرينيةب

 سنوات 5 سنوات شهر شهور شهور 1 القادمة/)الخارجة(الدفتري                     7132ديسمبر  13كما في 

        ةغير مشتقال المطلوبات

  - - - - 1242273 1242273 1212834المالية األخرى       مستحقات للبنوك والمؤسسات

 - - - - 242481 242481 242784 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

 -          258       512253 3812112 328242212 721112337         721882148 عمالءالودائع 

           258                -            512253 3812112 721112818 725182731         725722442 غير مشتقةالمجموع المطلوبات 

        ةالمطلوبات المشتق

 - - (3142578) (7882221) (3222581) (5212283)   - المتاجرة: تدفقات خارجة

 - - 3152425 7812312 3282315 5272812 32522 المتاجرة: تدفقات داخلة

 - - 142 571 555 72175 3,522 مجموع المطلوبات المشتقة

  582315       - - - (582315) - - االلتزامات البنكية

 -(             112825)        (     123)             (21)       (22181) (422414) - ضمانات مالية

 

  نهاية الخدمة  منافعكلفة ت )02

الذين يخضعون ألنظمة التقاعد االجتماعي في مملكة البحرين وفروع البنك يتم احتساب التزامات البنك لبرامج التقاعد للموظفين 
دينار بحريني  مليون 1,14وقدره مبلغاً  7132البنك لعام مساهمات . وقد بلغت الربح أو الخسارةالخارجية كمصروفات ضمن بيان 

مة ويتم دفعها وفقاً لعقود االستخدام أو بموجب مليون دينار بحريني(. ويستحق الموظفين اآلخرين مكافآت نهاية الخد 1282: 7132)
 قوانين العمل السارية وفيما يلي الحركة في مخصص نهاية الخدمة خالل العام.

 
 7132 7102 مخصص نهاية الخدمة

 )بآالف الدنانير البحرينية( الحركة خالل السنة

 42114 0,144 يناير 3في 
 72212 855 مخصص السنة

 (42217)              (0,078) مدفوعات خالل السنة

 12111 7,727 ديسمبر 13في 

 
والبنك شهرياً بنسب معينة من الراتب الشهري. ويخضع  ينلدي البنك نظام ادخار اختياري للموظفين البحرينيين حيث يساهم الموظف

مليون دينار  1281مبلغ  7132خالل عام . وقد بلغت مساهمات البنك في هذا النظام وهم موظفين بالبنك مجلس أمناء دارةهذا النظام إل
مليون  1212بلغ صافي رصيد حساب نظام االدخار  71322ديسمبر  13مليون دينار بحريني(. وبتاريخ  1282: 7132بحريني )

ئد مليون دينار بحريني(. وذلك بعد األخذ في االعتبار مساهمة الموظفين والبنك والعوا 37211: 7132ديسمبر  13دينار بحريني )
 المتراكمة والمدفوعات.

 

 الدعاوى القضائية )02

مليون دينار بحريني(  1251: 7132مليون دينار بحريني ) 3271مبلغ  القائمة بلغ مجموع الدعاوى القضائية 7132ديسمبر  13في 
فيما يتعلق نهائي الحكم ال حولرفعت من قبل أطراف أخرى ضد البنك. وبناًء على الرأي الصادر من قبل المستشارين القانونيين للبنك 

 حسب تقييم اإلدارة.فقد تم االحتفاظ بمخصصات مناسبة  2بهذه الدعاوى
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 الربحية واألرباح النقدية للسهم الواحد )05

 7102 7132 
 )بآالف الدنانير البحرينية(     

 58274 20,10 ربح السنة
 78211 00,54 (٪75: 7132) %75 ةقترحة بنسبأرباح أسهم نقدية م

 
 المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية الصادرة )بالماليين(

 335125 0084,8 يناير 3أسهم عادية في 
 33221 002,1 7132خالل الصادرة منحة التأثير أسهم 
 (3224) (08,2)  لم يتم تخصيصها للموظفينأسهم مطروحاً: 

 3751 0784,5 ديسمبر 13المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية )بالماليين( في 

 فلس 4221 فلس05,0  عائد السهم الواحد
 فلس 71 فلس 78  األرباح النقدية للسهم الواحد

 
 .محتملة لدى البنكنظراً لعدم وجود أي أدوات مخفضة  2للسهمهو نفسه العائد األساسي المخفض على السهم العائد 

 

 التصنيف المحاسبي  )04

 

 :للموجودات والمطلوباتأ( يبين الجدول التالي اإلفصاح عن التصنيف المحاسبي 

 

 قروض القيمة العادلةب  

 مجموع القيمة  ةتكلفبالأخرى  متوفرة ومبالغ الربحمن خالل   بآالف الدنانير البحرينية

 الدفترية  المطفأة للبيع مستحقة رةخساأو ال للمتاجرة 7132ديسمبر  13كما في 

 نقد وأرصدة

 012,104  - - 012,104 - - لدى البنوك المركزية     

 004,470  - - 004,470 - - سندات الخزينة

 لدى البنوكإيداعات 

 020,114  - - 020,114 - - والمؤسسات المالية األخرى     

 -  - - - - - أوراق مالية متداولة

 0,772,581  - - 0,772,581 - - قروض وسلفيات

 0,122,011  - 0,122,180 - 704 - أوراق مالية استثمارية

 00,240  - - 00,240 - - فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 0,102,408  - 0,122,180 0,424,208 704 - الموجودات مجموع

 مستحقات للبنوك والمؤسسات

    050,112  050,112 - - - - لية األخرىالما   

 22,574  22,574 - - - - بموجب عقود إعادة الشراء قروض

  7,028,700  7,028,700 - - - - عمالءالودائع 

 72,770  72,770 - - - - فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

    7,200,720      7,200,720      -              -       -       -                      المطلوبات مجموع
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 إيضاحات حول البيانات المالية 
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 (تتمةالتصنيف المحاسبي ) )11

 قروض القيمة العادلةب  
 مجموع القيمة  ةتكلفبالأخرى  متوفرة ومبالغ الربحمن خالل   بآالف الدنانير البحرينية

 الدفترية  المطفأة للبيع مستحقة رةأو الخسا للمتاجرة 7132ديسمبر  13كما في 

 نقد وأرصدة

 3172111  - - 3172111 - - لدى البنوك المركزية     
 4822817  - - 4822817 - - سندات الخزينة

 لدى البنوك إيداعات

 3212111  - - 3212111 - - والمؤسسات المالية األخرى     
 141  - - - - 141 أوراق مالية متداولة
 321132172  - - 321132172 - - قروض وسلفيات

 321172171  -321172271 - 111 - أوراق مالية استثمارية
 182234  - - 182234 - - فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 721342214  -321172271 328732117 111 141 الموجودات مجموع

 مستحقات للبنوك والمؤسسات

    121,834  1212834 - - - - المالية األخرى   
 242784  242784 - - - - بموجب عقود إعادة الشراء قروض
   721882148  721882148 - - - - عمالءالودائع 

 742811  742811 - - - - فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

 725532111   725532111      -              -        -       -                      المطلوبات مجموع

 

 القيمة العادلة تراتبية  ب( 11
والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في صنع التالية لقيمة العادلة تراتبية ايقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام  

 القياسات.
 

 المماثلة.ة )غير المعدلة( في سوق نشطة لألصول والمطلوبات جرداألسعار الم :3المستوى 
  . (مستمدة من األسعار)أو غير مباشرة  (مثل األسعار)تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة  :7المستوى 

وتتضمن هذه الفئة على أدوات تم تقييمها بسعر السوق في أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعرة ألدوات مماثلة 
 ساليب تقييم أخرى. حيث جميع المدخالت المهمة يمكن رصدها من معلومات السوق.في أسواق أقل نشاط أو أ

تقنيات تقييم باستخدام مدخالت ال يمكن رصدها. وتتكون هذه الفئة على أدوات تم إستخدام تقنيات تقييم غير مبنية على  :1المستوى 
هذه األدوات. يوضح الجدول التالي األصول مدخالت يمكن رصدها وتكون هذه المداخالت ذات تأثير جوهري على تقييم 
 والمطلوبات المالية والتي تم تقييمها بالقيمة العادلة وذلك حسب طريقة التقييم:

 

 .تصنف جميع األدوات المالية2 عدا تلك التي تم اإلفصاح عنها في الجدول أدناه2 ضمن المستوى الثاني
 
الدفترية2 كون غالبية القروض هي قروض ذات معدل فائدة عائم وتم منحها وفقاً قروض وسلفيات: القيمة العادلة تقارب القيمة ( 3)

 . هاشك في تحصيل التي يوجد ألسعار السوق2 وتم عمل مخصصات مناسبة للقروض
ئدة2 تعتبر ودائع العمالء: القيمة العادلة المقدرة للودائع التي ال تملك تاريخا محددا لالستحقاق2 والتي تشمل ودائع ال تتحمل فا (7)

مساوية لمبلغ السداد حسب الطلب2 والمتمثل في القيمة الدفترية للودائع. بالنسبة للودائع ذات مواعيد االستحقاق الثابتة والتي تتحمل 
لودائع معدل فائدة2 فإن البنك يقدر أن القيمة العادلة تقارب القيمة الدفترية2 كون غالبية هذه الودائع ذات طبيعة قصيرة األجل وجميع ا

 بأسعار السوق.   
الموجودات والمطلوبات المالية األخرى: تعتبر القيمة العادلة مقاربة للقيمة الدفترية نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل2 واحتمال خسائر ( 1)

 االئتمان الضئيل.
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 تمة(التصنيف المحاسبي )ت )11

 .ميالعادلة حسب طريقة التقي ةقيمبال التي تظهريوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية 
 

 7132             7102              بآالف الدنانير البحرينية

 المجموع 1المستوى  7المستوى  3المستوى  المجموع 0المستوى  7المستوى  0المستوى  ديسمبر 13كما في 

 141 - - 141 - - - - مالية بغرض المتاجرة أصول

 بالقيمة العادلةأصول مالية 

 الخسارة:الربح أو  من خالل  

   

 111 - 111 - 704 - 704 - صناديق مدارة     

 أصول مالية متوفرة للبيع:

 321412141 - 2772471 1712234 0,102,415 - 258,008 007,020 سندات دين     

 412522 312117 - 112745 04,000 01,524 - 05,720 أسهم     

 12455 - 12455 - 0,024 - 0,024 - ةمشتق ماليةأصول 

 321122272 312117 2722382 1212718 0,120,024 01,524 254,520 021,202 المجموع

 231 - 231 - 0,008 - 0,008 - مشتقة مطلوبات مالية

 
أو  7أو المستوى  3م.  لم يكن هناك أي تحويل بين المستوى ل المالية خالل العامن األصو 1يوضح الجدول التالي الحركة في المستوى 

  .القيمة العادلة راتبيةتمن  1المستوى 

 أصول مالية متوفرة للبيع  

 7132 7102 بآالف الدنانير البحرينية

 372318 01,007 يناير 0في 

   مجموع األرباح / )الخسائر(:

 (43) - الدخلفي بيان   

 (422) 802 لدخل الشامل اآلخرفي ا  

 - - مشتريات

 (32158) - تسويات

 - - 1تحويل إلی)من( المستوى 

 312117 01,524 ديسمبر 00في 

  الدخلة تم تضمينها في بيان سنمجموع األرباح / )الخسائر( لل

 (43)   -  ديسمبر 00لألصول / المطلوبات الموجودة في   

 

ة غير مدرجة وتم تصنيفها كمتوفرة للبيع والتي تم قياسها بإحتساب صافي قيمة األصول بناءاً على من أسهم إستثماري 1يتكون المستوى 

التي  1أحدث البيانات المالية الصادرة من الشركة المستثمر فيها. تم تحليل الحساسية للحركة في القيمة العادلة لألدوات المالية في المستوى 

 للدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكية. جوهريةيع على أنها غير تتعلق باألصول المالية المتوفرة للب
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 متوسط األرصدة )01

 لسنة:افيما يلي المتوسط اليومي ألرصدة 
 

 7102 7132 
 )بآالف الدنانير البحرينية(     

 721412151 0,112,402 مجموع الموجودات

 725212283 7,850,424 مجموع المطلوبات
 1212228 078,402 حقوق الملكية

 7312234 700,472 الطارئة واإللتزامات اإلئتمانيةت المطلوب

 

 مالءة رأس المال )00

ة البحرين ودولة يزاول البنك نشاطاته كمؤسسة مالية مستقلة مقره الرئيسي في مملكة البحرين باإلضافة إلى فروع في كل من مملك
وتعليمات مصرف  1بازل نظام مالءة رأس المال حسب معدل اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يتم احتساب 

البحرين المركزي ويتضمن مخاطر اإلئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق. يستخدم البنك الطريقة الموحدة لحساب مخاطر 
 مؤشر األساسي الحتساب مخاطر التشغيل ويستخدم البنك لمخاطر السوق الطريقة الموحدة.اإلئتمان وطريقة ال

 
 تبين التفاصيل التالية مالءة رأس المال كما تم احتسابها من قبل البنك:

 
 7102 7132 

 )بآالف الدنانير البحرينية(     الختاميةحسب األرصدة 

  3CET 000,122 4172182  الفئة األولى العادي رأس المال
 - - األضافية   الفئة األولى

 CET  000,122 4172182 الفئة األولىالعادي  رأس المالمجموع 

 372183 07,022 الفئة الثانية

 4342428 002,800 مجموع قاعدة رأس المال

   :للمخاطر موزونةالتعرضات ال
 1112414 0,104,587 مخاطر اإلئتمان

 342188 02,078 لسوقمخاطر ا
 3222311 020,520 مخاطر التشغيل

 323212187 0,701,501 للمخاطر موزونةالتعرضات المجموع 

 0CET 08,0% 1421%  الفئة األولى معدل
 %1524                % 02,0                                معدل مالءة رأس المالمجموع 
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 بيانات الماليةإيضاحات حول ال
 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 مالءة رأس المال )تتمة( )43

 7102 7132 
 )بآالف الدنانير البحرينية(     حسب متوسط األرصدة خالل العام

  3CET 000,200 1532171  الفئة األولى العادي رأس المال
 - - األضافية   الفئة األولى

 CET 000,200 1532171 ة األولىالفئ رأس المالمجموع 

 372423 07,071 الفئة الثانية

 1212211 078,220 مجموع قاعدة رأس المال

   :للمخاطر موزونةالتعرضات ال
 321182111 450,728 مخاطر اإلئتمان
 382125 78,500 مخاطر السوق
 3232221 025,740 مخاطر التشغيل

 323812344 0,022,001 للمخاطر موزونةالتعرضات المجموع 

 0CET 08,0% 7125%  الفئة األولى معدل
 %1122                %02,7                                معدل مالءة رأس المالمجموع 

 
 

 نظام حماية الودائع )07

غير  وحسابات األستثمارحماية الودائع  يتم تغطية الودائع التي يتم االحتفاظ بها ضمن عمليات البنك في البحرين عن طريق قانون
. الخطة تنطبق على جميع الحسابات المؤهلة 7131( لسنة 14الصادرعن مصرف البحرين المركزي2 وفقاً للقرار رقم ) المقيدة

خرى المتعلقة المحتفظ بها في مكاتب البنك في البحرين2 وتخضع الستثناءات محددة2 والحد األقصى للمبلغ الكلي المستحق والقوانين األ
 بإنشاء خطة لحماية الودائع ومجلس حماية الودائع.

        

 أرقام المقارنة )00

تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة كلما تطلب األمر ذلك. وذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع أرقام العام الحالي. إن إعادة التصنيف لم تؤثر 
 .المعلنة سابقاً  وحقوق الملكيةأعلى ربح السنة 

 


