
 
 

 

 بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
 

 القوائم المالية الموحدة
 

 2019ديسمبر  31



















 ش.م.ب. بنك البحرين والكويت

 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة 49إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

9 

 اآلخر القائمة الموحدة للدخل الشامل

 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا

 الدنانير البحرينيةجميع األرقام بماليين   

 2018 2019 إيضاح 

    

    

 67,7 76,0   للسنةالربح 

  ─────── ─────── 
     األخرى ةالشامل)الخسارة( الدخل 

    إلى األرباح أو الخسائر الحقاً ة تصنيفها البنود التي لن يتم إعاد

 القيمة العادلة من خالل إحتياطي الدخل الشامل اآلخر
 6,5 7,6  )أدوات أسهم حقوق الملكية(

  ─────── ─────── 
    

 الحقاً تصنيفها البنود التي سيتم أو من الممكن إن يتم إعادة 
    إلى األرباح أو الخسائر 

    

    إحتياطي التحويل: التغير في

 (2,4) (0,5)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
    

    التغير في إحتياطي التحوط:

 0,4 (1,1) 16 الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة 

    
    التغير في إحتياطي القيمة العادلة:

 (21,3) 30,6 16 صافي التغير في القيمة العادلة 

 (2,9) (2,7) 16 المحول إلى األرباح أو الخسائر صافي المبلغ 
  ─────── ─────── 

 (19,7) 33,9  للسنة األخرى  الشاملةالدخل / )الخسارة( 
  ─────── ─────── 

 48,0 109,9  مجموع الدخل الشامل للسنة

  ═══════ ═══════ 
    العائد إلى:

 47,4 109,3  مالك البنك 

 0,6 0,6  حقوق غير مسيطرة 

  ─────── ─────── 
  109,9 48,0 

  ═══════ ═══════ 
 



 ش.م.ب. بنك البحرين والكويت

 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. 49إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

10 

 الملكية  حقوقالقائمة الموحدة للتغيرات في 
 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا

 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  
 

    الرأسمالية  األوراقمالك البنك وحاملي العائد إلى   

 تإيضاحا 

 رأس 
 المال

 أسهم 
 خزانة

أوراق 
رأسمالية دائمة 
قابلة للتحويل 
مدرجة ضمن 
رأس المال فئة 

1 

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم 

 إحتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 عام

 تغيرات
متراكمة في 
  القيم العادلة

  تعديالت
 تحويل
عمالت 
 أجنبية

 أرباح 
  مبقاة

 توزيعات 
  المجموع مقترحة

حقوق غير 
 مسيطرة

 مجموع  
 ة الملكي حقوق

               

 500.9 2.2 498,7 39,2 134,6 (9,3) (8,3) 54,1 54,1 41,0 86,1 (1,0) 108,2   2018يناير  1الرصيد في 

 67,7 0,6 67,1 - 67,1 - - - - - - - -  للسنة الربح 

 (19,7) - (19,7) - (0,5) (2,4) (16,8) - - - - - -   أخرى ةشامل خسارة

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 48,0 0,6 47,4 - 66,6 (2,4) (16,8) - - - - - -   الدخل الشاملمجموع 

               
 (0,6) - (0,6) - (0,6) - - - - - - - - 42 الدفع على أساس األسهم

ائمة الدرأسمالية الوراق توزيع على األ
قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس ال

 (7,1) - (7,1) - (7,1) - - - - - - - -  1 المال فئة

 (38,0) (0,2) (37,8) (37,8) - - - - - - - - -  أرباح أسهم مدفوعة 

 (1,4) - (1,4) (1,4) - - - - - - - - -  تبرعات خيرية 

 (1,5) - (1,5) - - - - - -  - (1,5) - 15 ة خزانالأسهم التغير في 

 0,1 0,1 - - - - - - - - - - -  التغير في الحقوق غير المسيطرة

 - - - 44,6 (44,6) - - - - - - - - 17 توزيعات مقترحة
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 500,4 2,7 497,7 44,6 148,9 (11,7) (25,1) 54,1 54,1 41,0 86,1 (2,5) 108,2  2018ديسمبر  31الرصيد في 
               

 76,0 0,6 75,4 - 75,4 - - - - - - - -  للسنة الربح 

 33,9 - 33,9 - (1,9) (0,5) 36,3 - - - - - -   ىخرأ ةشامل (خسارة) /دخل 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 109,9 0,6 109,3 - 73,5 (0,5) 36,3 - - - - - -   الدخل الشاملمجموع 

               
 0,6 - 0,6 - 0,6 - - - - - - - - 42 الدفع على أساس األسهم

دائمة الرأسمالية الوراق توزيع على األ
مدرجة ضمن القابلة للتحويل ال

 (3,6) - (3,6) - (3,6) - - - - - - - -  1لمال فئة رأس ا

دائمة الرأسمالية الوراق تحويل األ
مدرجة ضمن القابلة للتحويل ال

 - - - - - - - - - 64,6 (86,1) - 21,5 15  1رأس المال فئة 

 (56,0) (0,2) (55,8) (43,0) (12,8) - - - - - - - - 17 أرباح أسهم مدفوعة 

 (1,6) - (1,6) (1,6) - - - - - - - - - 17 تبرعات خيرية 

 (2,7) - (2,7) - - - - - - - - (2,7) - 15 ة خزانالأسهم التغير في 

 - - - - (7,5) - - - 7,5 - - - - 15 محول إلى اإلحتياطي القانوني

 - - - 54,5 (54,5) - - - - - - - - 17 توزيعات مقترحة
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 547,0 3,1 543,9 54,5 144,6 (12,2) 11.2 54,1 61,6 105,6 - (5,2) 129,7  2019ديسمبر  31الرصيد في 
  ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا

 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  
 2018 2019 اتإيضاح 

    األنشطة التشغيلية

 68,1 76,2  قبل الضرائب للسنة الربح 

    التالية:غير النقدية تعديالت للبنود 

 3,7 6,1 11  استهالك

 35,3 18,9 21 صافي  –مجموع المخصصات 
 (4,1) (6,8) 9 ةع مشتركيراحصة البنك من ربح شركات زميلة ومش

 (3,2) (3,0) 20 أوراق مالية استثماريةمن بيع محققة ب اسمك

 0,7 5,0  اقتراضات ألجل علىمستحقات 

  ──────── ──────── 
 100,5 96,4  ت والمطلوبات التشغيليةالموجوداالربح التشغيلي قبل التغيرات في 

    
    النقص في الموجودات التشغيلية /الزيادة( )

 4,7 (13,4)  جباري لدى بنوك مركزيةاإل حتياطياإلودائع 

ً  90لمدة أذونات خزانة بتواريخ استحقاق أصلية   16,7 (74,0)  أو أكثر يوما

 (9,2) (19,6)  ىودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخر

 (66,9) 83,4  قروض وسلف العمالء

 (7,3) 2,5  فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
    

    )النقص( في المطلوبات التشغيلية /الزيادة 

 65,2 104,5  بنوك ومؤسسات مالية أخرىلودائع ومبالغ مستحقة 

 37,7 114,4  إعادة شراء اتإقتراضات بموجب اتفاقي

 (249,1) (205,0)  جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء حسابات

 15,6 29,5  فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 - (0,6)  ضريبة دخل مدفوعة 

  ──────── ──────── 
 (92,1) 118,1  األنشطة التشغيلية)المستخدم في( من /  صافي النقد

  ──────── ──────── 
    األنشطة االستثمارية

 (407,5) (407,9)  أوراق مالية استثماريةاء شر

 354,2 372,3  بيع أوراق مالية استثماريةاسترداد / 

 (14,7) (6,1) 9 ومشاريع مشتركة استثمار في شركات زميلة صافي 

 3,1 3,9 9 ومشاريع مشتركةزميلة  اتأرباح أسهم مستلمة من شرك

 (4,8) (13,8)  شراء ممتلكات ومعدات

  ──────── ──────── 
 (69,7) (51,6)  األنشطة االستثمارية المستخدم في صافي النقد

  ──────── ──────── 
    األنشطة التمويلية

 (39,2) (57,6) 17 مدفوعةخيرية  تبرعاتوأرباح أسهم 

 (55,2) 188,5  قتراضات ألجلا

ضمن رأس المال التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل المدرجة 
 (7,1) (3,6)  1فئة 

 (1,5) (2,7)  خزانةالأسهم التغير في 

 (0,6) 0,6  التغير في الدفع على أساس األسهم 

  ──────── ──────── 
 (103,6) 125,2  األنشطة التمويلية (المستخدم فيمن / )صافي النقد 

  ──────── ──────── 
    

 (265,4) 191,7  حكمه صافي التغيرات في النقد وما في

  ──────── ──────── 
 (2,2) (0,3)  صافي - تعديالت تحويل عمالت أجنبية

    
 613,0 345,4  النقد وما في حكمه في بداية السنة

  ──────── ──────── 
 345,4 536,8 25 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

  ════════ ════════ 

    :معلومات إضافية

 163,6 176,4  ائد مستلمة فو

 46,6 69,2  فوائد مدفوعة 
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 األنشطة 1
 

، كشركة مساهمة عامة في مملكة البحرين بموجب مرسوم أميري صادر في ("البنك")تأسس بنك البحرين والكويت ش.م.ب. 
. يزاول 1971مارس  16بتاريخ  1234تحت سجل تجاري رقم والسياحة والتجارة ومسجل لدى وزارة الصناعة  1971مارس 

 .البنك أنشطته بموجب ترخيص مصرفي تجاري صادر عن مصرف البحرين المركزي وأسهمه مدرجة في بورصة البحرين
 

الهند وكما يزاول  جمهوريةالكويت ودولة البحرين ومملكة يزاول البنك األنشطة المصرفية التجارية من خالل فروعه في 
خارجية من خالل شركاته التابعة. يقع المقر الرئيسي باالستعانة بمصادر عمليات البطاقات االئتمانية وتنفيذ العمليات التجارية 

 ، المنامة، مملكة البحرين.597شارع الحكومة، ص.ب.  43المسجل للبنك في 
 

  .2020 فبراير 17لى قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ ع ر القوائم المالية الموحدة بناءً لقد تم اعتماد إصدا
 

 اإلعدادأساس  2
 

 لتزامبيان باال 2-1
ً أعدت القوائم المالية الموحدة  طبقاً مجلس معايير المحاسبة الدولي و عنللمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة  وفقا

والدليل اإلرشادي لمصرف  المؤسسات الماليةومصرف البحرين المركزي قانون الشركات التجارية البحريني وقانون حكام أل
والقوانين والقرارات  المركزي نمصرف البحري ( وتوجيهات6لمجلد رقم النافذة من احكام واأل 1المركزي )المجلد رقم  نالبحري

  .للبنك وقواعد وإجراءات بورصة البحرين أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي المتعلقة بها
 

 العرف المحاسبي 2-2
ً أعدت القوائم المالية الموحدة  األوراق المالية االستثمارية المدرجة لمبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء األدوات المالية المشتقة و وفقا

بالقيمة  المصنفةلية ات المحتفظ بها لغرض المتاجرة والموجودات الماستثماراالوبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. إن القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات المثبتة  األرباح أو الخسائرقائمة من خالل العادلة 

ي بالتكلفة، ويتم تعديلها لتسجيل التغيرات فوالتي هي بنود تم التحوط لها في تحوطات القيمة العادلة وهي بخالف تلك المدرجة 
 القيم العادلة العائدة إلى المخاطر التي يتم التحوط لها.

 

 العملة الرئيسية لعمليات البنك.عملة العرض ولكونها البحريني أعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار 
 

 س التوحيداأس 2-3
ديسمبر نهاية  31وجميعها متخذة من  ("المجموعة")المالية للبنك وشركاته التابعة  تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم

 السنة المالية لها. لدى البنك الشركات التابعة الرئيسية التالية:
 

  االسم
  الملكية

 بلد

 النشاط  التأسيس

 2019 2018   
     

 عمليات البطاقات االئتمانية مملكة البحرين %100 %100 كريدي ماكس ش.م.ب. )مقفلة(

     
باالستعانة تنفيذ العمليات التجارية  مملكة البحرين %100 %100 قفلة(إنفيتا ش.م.ب. )م

 الخارجيةبمصادر 
 

التي ( من حصة رأسمال الشركة العالمية لخدمات الدفع ذ.م.م. و%55: 2018) %55تمتلك كريدي ماكس ش.م.ب. )مقفلة( 
والبطاقات المدينة والبطاقات القابلة  ئتمانت االبطاقا هي مرتبطة بتقديم خدمات معالجة وحفظفي مملكة البحرين وتم تأسيسها 

 للشحن.
 

في دولة  ستالتي تأسيو ش.م.ك.ك. انفيتا الكويتفي منفعة ( من حصة %60: 2018) %60ش.م.ب. )مقفلة(  انفيتاتمتلك 
ية في شركة ( حصة ملك%70: 2018) %70وكما تمتلك  .االستعانة بمصادر خارجيةبالتجارية تنفيذ العمليات وتقوم الكويت 

 .إدارة أعمال التأمينخدمات  وتزاولفي مملكة البحرين تأسست انفيتا إلدارة المطالبات، و
 

يكون لدى المجموعة تتحقق السيطرة عندما  يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة.
تلك لتأثير على على االقدرة ها ولديها مع الشركة المستثمر في امتغيرة من خالل مشاركتهالعوائد التعرضات أو حقوق على 

فقط إذا من خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وباألخص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها  العوائد
 :ما يلي كان لدى المجموعة
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 )تتمة( اإلعدادساس أ 2
 

 )تتمة( أساس التوحيد 2-3
السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر  -

 فيها(؛ 
 تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و -

 .عوائدهاعلى الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار  سلطتهاى إستخدام القدرة عل -
 

في أغلبية التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع أقل حقوق عندما يكون لدى المجموعة 
 المستثمر فيها، بما في ذلك:  على الشركة سلطةالحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها 

 

 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛  -

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و -

 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. -
 

على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك ة مسيطرة أو غير مسيطر تتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان
السيطرة على الشركة على الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة السيطرة  عناصرتغيرات على عنصر أو أكثر من 

أو دخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة تضمين  يتمة. على الشركة التابع سيطرتهاعندما تفقد المجموعة  التوحيدالتابعة ويتم إيقاف 
على الشركة  سيطرتهالغاية تاريخ إيقاف حصول المجموعة على السيطرة من تاريخ أعتباراً الشامل لدخل االمستبعدة خالل السنة في قائمة 

 التابعة.
 

املي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة، لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حينسب الربح أو الخسارة 
للشركات القوائم المالية تعديالت في  إجراءأينما استلزم األمر، يتم النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. هذه ن أحتى لو 
والدخل  الملكية حقوقالموجودات والمطلوبات وميع جتم إستبعاد  لمجموعة.المحاسبية لسياسات المع سياساتها المحاسبية  ىلتتماشالتابعة 

 معامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.الوالمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة ب
 

على  رتهاسيط. إذا فقدت المجموعة الملكية أسهم حقوق ةدون فقدان السيطرة كمعاملير في حصة ملكية الشركة التابعة يتم احتساب التغ
 الشركة التابعة، سينتج عنها ما يلي:

 

 شهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛إستبعاد الموجودات )متضمنة ال -
 يمة المدرجة ألي حقوق غير مسيطرة؛إستبعاد الق -

 ؛الملكية المسجلة في حقوق إستبعاد فروق التحويل المتراكمة -

 القيمة العادلة للمقابل المستلم؛ إثبات -

 محتفظ به؛ استثمارالعادلة ألي  إثبات القيمة -

 ؛ وإثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر -

أو األرباح المبقاة، الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر من خالل إعادة تصنيف حصة الشركة األم للبنود المثبتة مسبقاً  -
 المطلوبات ذات الصلة.  وأالموجودات بشكل مباشر  دباستبعامطلوباً إذا قامت المجموعة ذلك حيث سيكون أيهما أنسب، 

 

 السياسات المحاسبية 3
 

 بعد إلزاميةلكنها غير معايير وتفسيرات صادرة و 3-1
 

تنوي المجموعة  .الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار المجموعة للقوائم المالية الموحدة والتفسيراتالمعايير فيما يلي أدناه 
 عندما تصبح إلزامية. ، حيثما ينطبق ذلك،ريهذه المعاي تطبيق

 

 ؛ تعريف األعمال التجارية: المتعلق ب3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم على التي أدخلت تعديالت ال  -

 المادي؛ و : المتعلق بتعريف8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1معيار المحاسبة الدولي رقم على التعديالت التي أدخلت  -

معيار المحاسبة الدولي رقم و 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على : إصالح سعر الفائدة المرجعي -
 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و 39

 

ومعيار المحاسبة الدولي  9دولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار العلى تتضمن التعديالت التي أدخلت على إصالح سعر الفائدة المرجعي 
والتي يتم تطبيقها على جميع عالقات التحوط التي تتأثر ، اً من اإلعفاءاتعددعلى  7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  39رقم 

صالح إلى حاالت عدم التيقن بشأن توقيت أو مقدار التدفقات بشكل مباشر بإصالح سعر الفائدة المرجعي. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإل
حاالت عدم ، فقد تكون هناك المرجعي ونتيجة إلصالح سعر الفائدةالنقدية القائمة على أساس المعيار المرجعي لبند التحوط أو أداة التحوط. 

أو أداة التحوط خالل الفترة السابقة الستبدال  التحوطلبند جعي أساس المعيار المرالتدفقات النقدية القائمة على مقدار بشأن توقيت أو التيقن 
ً المرجعي الفائدة سعر  يناير  1هذه التعديالت هي إلزامية للفترات المبتدئة في أو بعد من المخاطر.  الحالي بسعر فائدة بديل يكاد يكون خاليا
 المعيار وستقوم بتطبيق هذا المعيار من تاريخ اإللزامي المطلوب.، مع السماح بالتطبيق المبكر. تقيم المجموعة حالياً تأثير هذا 2020

 

تطبيقها يتم المعايير والتعديالت التي لم المترتبة من تطبيق والنتائج المجموعة المركز المالي أي تأثير جوهري على المجموعة ال تتوقع 
 بعد.
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 )تتمة(سات المحاسبية السيا 3
 

  إلزاميةومعايير وتفسيرات صادرة  3-2
تطبيق  ستثناءاب السابقة،في السنة  استخدامهاهي مطابقة لتلك التي تم الموحدة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية  إن السياسات المحاسبية

 1ن قبل المجموعة، والتي هي إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد المعايير أو التعديالت الجديدة التالية للمعايير القائمة والمطبقة م
 :2019يناير 

 

 المتعلق بعقود اإليجار؛ 16رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -

 الدخل؛ و بعدم التيقن بشأن معالجة ضريبةالمتعلق  23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  -

 .: المتعلق بمزايا الدفع المسبق مع التعويض السلبي9التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 

 (2017)الصادرة في شهر ديسمبر  2017 -2015التحسينات السنوية على دورة 
 

 ؛ألعمالالمتعلق بدمج ا 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ؛ والمتعلق بضريبة الدخل 12معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 .المتعلق بتكاليف اإلقتراض 23معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 

هي إلزامية التقارير المالية والتي التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد لم يكن للمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة الواردة أعاله 
المالي داء األأي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية أو المركز المالي أو  2019يناير  1المبتدئة في أو بعد ت المحاسبية السنوية للفترا

 كما هو موضح أدناه:، 16 رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةتطبيق مجموعة، باستثناء لل
 
 المتعلق بعقود اإليجار  16مالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير ال  3-2-1

المتعلق بعقود اإليجار وتفسير لجنة تفسيرات  17 معيار المحاسبة الدولي رقممحل  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المتعلق بتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد اإليجار وتفسير  4التقارير المالية الدولية رقم 

المتعلق بتقييم  27الحوافز وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية السابق رقم  –المتعلق بعقود التأجير التشغيلية  15السابق رقم 
ات والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار المبادئ الخاصة باإلثب

موحد مدرج في الميزانية. لم تتغير عملية احتساب المؤجر بموجب  ويتطلب من المستأجرين احتساب كافة عقود اإليجار بموجب نموذج
. سيستمر 17دولي رقم بشكل جوهري عن عملية االحتساب المحددة بموجب معيار المحاسبة ال 16المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم 

. وبالتالي، فإن المعيار الدولي 17في معيار المحاسبة الدولي رقم مبادئ مماثلة كما المؤجرون في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام 
 ليس له أية تأثير على عقود اإليجار عندما تكون المجموعة هي المؤجر. 16إلعداد التقارير المالية رقم 

 

بتصنيف كافة عقود إيجاراتها )كمستأجر( في تاريخ بداية عقد المجموعة  ت، قام16ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعي تطبيققبل 
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  اإليجار إما على أنها عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي . عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد 17وفقا

إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، التي تكون فيها هي المستأجر، بإستثناء  قامت المجموعة بتطبيق نهج موحد، 16رقم التقارير المالية 
عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. قامت المجموعة بإثبات التزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد . موجودات التي تمثل الحق في استخدام الموجودات األساسيةاإليجار والحق في استخدام ال
وبالتالي،  2019يناير  1في المبدئي تاريخ التطبيق بالمعيار عند تطبيق رجعي الثر األبباستخدام الطريقة المعدلة  16التقارير المالية رقم 

التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود االنتقالية العملية الوسيلة اختارت المجموعة استخدام  ارنة.يتم إعادة عرض معلومات المقلن 
 عند 4وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  17 معيار المحاسبة الدولي رقمعلى أنها عقود إيجار تطبق مسبقاً التي تم تحديدها 

 .التطبيق المبدئيتاريخ 
 

والمعدات  الممتلكاتضمن  ةاألساسي الموجوداتاستخدام في حق الموجودات الذي يمثل الاستخدام في حق بإثبات الالمجموعة ت قام
بلغ الحق في استخدام الموجودات والتزامات عقود خرى. األمطلوبات ضمن المدفوعات اإليجار تسديد اإليجار المقابلة لعقود  والتزامات

 عقود اإليجار، التزاماتعند قياس  المبقاة.دون أي تأثير على األرباح ، 2019يناير  1يون دينار بحريني كما في مل 7,5اإليجار المسجلة 
عقود تكاليف بلغت . 2019يناير  1في  %2,63االقتراض اإلضافي بنسبة بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل قامت المجموعة 

ضمن بند  إدراجهاوتم ينار بحريني د مليون 2,4الموجودات استخدام بالحق في والمتعلقة  2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنةاإليجار 
 .والمصرفات األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر االستهالك

 

 :، على النحو التالي2018ديسمبر  31التشغيلية في ارتباطات عقود اإليجار مع  2019يناير  1اإليجار في عقد يمكن تسوية التزامات 
 

  مليون دينار بحريني 
  

 2018ديسمبر  31رتباطات عقود اإليجار التشغيلية كما في الرصيد اإلقتتاحي إل 8,7

 2019يناير  1في كما لسعر االقتراض اإلضافي الموزون المتوسط  2,63%

 2019يناير  1في المخصومة  ةاإليجار التشغيليارتباطات عقود  7,5
────────  

 2019يناير  1عقد اإليجار كما في التزامات  7,5
════════  
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 )تتمة( السياسات المحاسبية 3
 

 )تتمة( إلزاميةومعايير وتفسيرات صادرة  3-2
 

 )تتمة(المتعلق بعقود اإليجار  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   3-2-1
 

 لمبالغ المثبتة في القائمتين الموحدتين للمركز المالية واألرباح أو الخسائر ا
 

 :فيما يلي القيم المدرجة لحق استخدام الموجودات للمجموعة والتزامات عقد اإليجار والتغيرات خالل السنة
  مليون دينار بحريني 

  

 2019يناير  1كما في  7,5
 إضافة عقود إيجار جديدة  2,9

 االستهالك للسنة  (2,3)
 مصروفات فوائد  (0,1)

────────  
 2019ديسمبر  31كما في  8,0

════════  
 :16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيقالسياسات المحاسبية للمجموعة عند فيما يلي 

 

 الحق في استخدام الموجودات (أ
الذي يكون فيه الموجود األساسي متاحاً تاريخ العقد اإليجار )أي،  بدءفي تاريخ  اتالموجوداستخدام في حق بإثبات الالمجموعة  تقوم

ً بالتكلفة،  الموجوداتاستخدام في حق ال(. يتم قياس لالستخدام ويتم ، وخسائر االضمحالل في القيمةمتراكم استهالك منها أي  محسوما
المثبتة اإليجار عقود  مبلغ التزاماتعلى  الموجوداتاستخدام في حق الة تكلف . تتضمناإليجارعقود  تاللتزاماألي إعادة قياس تعديلها 

ً ها في أو قبل تاريخ ئاإليجار التي تم إجراعقود المتكبدة ومدفوعات المبدئية والتكاليف المباشرة  منها حوافز  بداية عقد اإليجار محسوما
عقد اإليجار،  فترةالمؤجر في نهاية  الموجودلحصول على ملكية من ا ةمعقولمتأكدة بصورة اإليجار المستلمة. ما لم تكن المجموعة 

، اإليجارعقد مدة المقدرة أو  ةأعمارها اإلنتاجيعلى أساس القسط الثابت على مدى الموجودات المثبتة استخدام في  الحقهالك استيتم 
الموجودات استخدام في  للحق المدرجةالقيمة  تإثبا. يتم االضمحالل في القيمةإلى  الموجوداتاستخدام في حق الخضع ي. أيهما أقصر

 .قائمة المركز الماليوالمعدات في  الممتلكات ضمن
 

 التزامات عقد اإليجار (ب
على ستسدد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي عقد التزامات بإثبات المجموعة تقوم عقد اإليجار،  بدءفي تاريخ 

 بدءتستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ  اإليجار،عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات  .عقد اإليجار فترةمدى 
يتم  عقد اإليجار، بدءبعد تاريخ  .، في هذه الحالة بيبورالفائدة في عقد اإليجار بسهولةلم يكن باإلمكان تحديد معدل إذا عقد اإليجار 
يتم إعادة قياس  ذلك،باإلضافة إلى  .المسددةوتخفيض مدفوعات اإليجار اإلضافية عكس الفائدة ياإليجار لعقد  التزاماتزيادة مبلغ 

مدفوعات اإليجار في مضمون اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير عقد اللتزامات  المدرجةالقيمة 
 المثبتة ضمن المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي.واألساسي  الموجودأو تغيير في التقييم لشراء  ةالثابت
 

  السياسات المحاسبيةملخص ألهم  3-3
 

 الموجودات والمطلوبات المالية  (أ)
 

 المبدئي. االثبات والقياس 1

ه المجموعة بشراء جميع المشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم في
مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل  وأالمبيعات العادية هي مشتريات  وأأو بيع الموجود. إن المشتريات 

 اإلطار الزمني المنصوص عليه عامةً في القوانين أو حسب أعراف السوق.
 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح  المدرجفي حالة البند غير  باإلضافة،مة العادلة القيمبدئياً بيتم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية 
 أو اإلصدار.التي تنسب مباشرةً إلى االقتناء  تكاليف المعاملةتضاف إليها أو الخسائر، 

 

 التصنيف. 2
 

 الموجودات المالية 

اآلخر الدخل الشامل من خالل القيمة العادلة مدرجة بأو  ة المطفأة: بالتكلفكمقاسةيتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي، 
ن من الشرطي   كالً  ءاألرباح أو الخسائر. يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفامن خالل القيمة العادلة مدرجة بأو 

 لخسائر:األرباح أو امن خالل لقيمة العادلة التاليين ولم يتم تصنيفها كمدرجة با



 ش.م.ب. بنك البحرين والكويت

16 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  3
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 )تتمة(الموجودات والمطلوبات المالية  (أ)
 

 )تتمة( التصنيف. 2
التدفقات النقدية التعاقدية؛ موجودات من أجل تحصيل بالاالحتفاظ الذي يهدف إلى يتم االحتفاظ بالموجودات في نموذج األعمال  -

 و
  

تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ األصلي الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة ينتج عن  -
 ائدة على المبلغ األصلي القائم.الفللدي ن و

 

لم يتم تصنيفها ون التاليين كل من الشرطي   ءفقط عند استيفااآلخر الدخل الشامل خالل كمدرجة بالقيمة العادلة من ين الد  أدوات يتم قياس 
 األرباح أو الخسائر:من خالل لقيمة العادلة كمدرجة با

 

وبيع الموجودات  تحصيل التدفقات النقدية التعاقديةالذي يهدف إلى تحقيق كل من يتم االحتفاظ بالموجودات في نموذج األعمال  -
 والمالية؛ 

 

تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ األصلي الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة ينتج عن  -
 ائدة على المبلغ األصلي القائم.الفالدي ن و

 

فيه  اختيار ال رجعةموعة التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة، يجوز للمجالستثمارات أسهم حقوق الملكية اإلثبات المبدئي عند 
 .استثمار على حدةعلى أساس كل هذا االختيار  إجراء. يتم اآلخرالدخل الشامل في التغيرات في القيمة العادلة بعرض 

 

 األرباح أو الخسائر.من خالل العادلة كمدرجة بالقيمة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى 
 

ليتم قياسها الموجودات المالية التي تفي بالمتطلبات فيه  تصنيف ال رجعة، يجوز للمجموعة مبدئياإلثبات الباإلضافة إلى ذلك، عند 
األرباح أو الخسائر، إذا كان من خالل القيمة العادلة مدرجة بأو اآلخر الدخل الشامل من خالل القيمة العادلة مدرجة بالتكلفة المطفأة أو ب

 فق المحاسبي الذي قد ينشأ.التوامن عدم خفض القيام بذلك يلغي أو ي
 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمالية مصنفة موجودات 

تقوم المجموعة بتصنيف بعض الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن الموجودات كانت تدار 
 عادلة. القيمة العلى أساس وتسجل داخلياً وتقيم 

 

 ييم نموذج األعمال تق

نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله على مستوى محفظة األعمال ألن هذه الطريقة الهدف من تقوم المجموعة بتقييم 
 بار:وطريقة تقديم المعلومات إلى اإلدارة. فيما يلي المعلومات التي يتم أخذها بعين االعت األعمالكيفية إدارة بشكل أفضل تعكس 

 

استراتيجية اإلدارة ما إذا كانت ، وباألخصلسياسات. تلك المحفظة األعمال والتطبيق العملي المحددة ل هدافاألسياسات وال -
االحتفاظ بها ألغراض وعلى تحقيق اإليرادات من الفوائد التعاقدية، وتحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات تركز 

 السيولة؛
 

( وكيفية تلك نموذج األعمالضمن ؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها المخاطر التي ت -
 إدارة هذه المخاطر؛ و

 

أنشطة المبيعات بشأن  هاالمبيعات، باإلضافة إلى توقعاتتلك الفترات السابقة، وأسباب في وتوقيتها وقيمتها  المبيعات معدل تكرار -
عن باقي األنشطة، بل تعتبر جزء في االعتبار بمفردها المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات ال يتم أخذ ، ذلك  ومعالمستقبلية. 

 التدفقات النقدية.تحقيق من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق المجموعة ألهداف إدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى كيفية 
 

بالقيمة  أدائها على أساس القيمة العادلة إدارتها والتي يتم تقييمالتي يتم المتاجرة أو لغرض بها  الموجودات المالية المحتفظيتم قياس 
على حد  االحتفاظ بهاوال يتم تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل األرباح أو الخسائر من خالل العادلة 

 وبيع الموجودات المالية.سواء من أجل تحصيل التدفقات النقدية 
 

 القائم األصلي على المبلغ والفائدةللدي ن  يألصلمن المبلغ امدفوعات فقط تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية 
تغير على والتي قد ت األثبات المبدئيعلى أساس القيمة العادلة للموجودات المالية عند المبلغ األصلي ألغراض هذا التقييم، يتم تحديد 

بالمبلغ األصلي والمخاطر االئتمانية المرتبطة للنقود القيمة الزمنية مقابل يتم تحديد "الفائدة" على أساس . مدى عمر الموجود المالي
)مثال: مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف أو لمخاطر معينة زمنية فترة وذلك خالل القائم 

 هامش الربح.إلى  إلضافةبا
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 )تتمة(الموجودات والمطلوبات المالية  (أ)

 
 )تتمة( التصنيف. 2

 )تتمة( القائم األصلي على المبلغ والفائدةللدي ن  يألصلمن المبلغ اوعات مدففقط تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية 

، تأخذ ائدة على المبلغ األصلي القائموالفللدي ن  يألصلمن المبلغ اعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات 
شروط تحتوي على تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية على . يتضمن ذلك لألداةالمجموعة بعين االعتبار الشروط التعاقدية 

تأخذ المجموعة التقييم، القيام بهذا التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم تحقيقها لهذا الشرط. عند مقدار أو قد تغير توقيت تعاقدية التي 
 ما يلي:االعتبار  في
 

 تدفقات النقدية؛لقيمة وتوقيت االتي يمكنها تغيير األحداث المحتملة  -

 خصائص الرفع المالي؛ -

 المسبق وشروط التمديد؛الدفع  -

لموجودات المحددة )مثال: ترتيبات الموجودات دون حق من امطالبات المجموعة للتدفقات النقدية  حدتالشروط التي  -
 الرجوع على الضامن(؛ و

 .(للموجود المالي بشكل دوري الفائدةتعيين معدل ل: إعادة مثاللنقود )القيمة الزمنية مقابل الخصائص التي تسهم في تعديل  -
 

 إعادة التصنيف 
ً إعادة يتم ال  ، إال في فترة ما بعد تغيير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة إلى إثباتها المبدئي تصنيف الموجودات المالية الحقا

 المالية.الموجودات 
 

 المطلوبات المالية 
 بالتكلفة المطفأة.كمقاسة  القرضارتباطات ، بخالف الضمانات المالية وماليةالمطلوباتها تصنف المجموعة 

 

 االستبعاد. 3
 

 الموجودات المالية 
مختلفة  التدفقات النقدية للموجودات المالية المعدلةما إذا كانت المجموعة تقي م  شروط الخاصة بالموجودات المالية،التعديل إذا تم 

الموجودات من لتدفقات النقدية الناتجة لالحقوق التعاقدية فإن في التدفقات النقدية، جوهرية تالفات . في حالة وجود اخبشكل جوهري
الموجودات المالية إثبات في هذه الحالة، يتم استبعاد الموجودات المالية األصلية ويتم ف. تعتبر قد انقضت مدتها المالية األصلية

 الجديدة بالقيمة العادلة.
 

المخصصة للجزء من الموجود المدرجة  ةوجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة المدرجة للموجود المالي )أو القيمعند استبعاد الم
(، بما في ذلك أي موجود جديد تم اقتناؤه محسوم منه أي مطلوب جديد مفترض)المقابل المستلم ( 1مجموع )و( المالي المستبعد

 األرباح أو الخسائر.في  افي الدخل الشامل اآلخر يتم إثباته اة متراكمة تم إثباته( أي مكسب أو خسار2و)
 

 يتم إستبعاد الموجود المالي )كلياً أو جزئياً( عند:
 أوانقضاء الحقوق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛  -

لكامل دون تأخير جوهري المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجود ولكنها تعهدت بدفعها باقيام  -
سواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة "ترتيب سداد"؛ إلى طرف ثالث بموجب 
نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة تقم ببالموجود أو )ب( عندما لم 

 على الموجود.
 

 ات المالية المطلوب
 .مدته أو انتهاء ؤهأو إلغاوفاؤه تم قد المطلوب  بااللتزام بموجعندما يكون للمجموعة يتم إستبعاد المطلوب المالي 

 

 ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى  (ب)
والخسائر اإلئتمانية المتوقعة شطبها ، بعد حسم أي مبالغ تم )إن وجدت( تدرج هذه بالتكلفة، معدلة لتحوطات القيمة العادلة بفعالية

 .ذات الصلة
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 قروض وسلف )ج( 
ً المقاسة بالقيمة العادلةالقروض والسلف يتم مبدئياً قياس  ويتم الحقاً قياسها بتكلفتها ، اإلضافية المباشرة للمعاملةتكاليف الإليها  ، مضافا

الخسائر و، بعد حسم الفوائد المعلقة )إن وجدت( ، معدلة لتحوطات القيمة العادلة بفعاليةةالمطفأة وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلي
 مبالغ تم شطبها. ةوأياإلئتمانية المتوقعة 

 

 ستثمارية )د( األوراق المالية اال

 :ما يلي تتضمن األوراق المالية االستثمارية على
ً بقيمها العادلة  - ً سندات الد ين االستثمارية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ يتم قياسها مبدئيا اإلضافية المباشرة تكاليف الإليها  مضافا

 ة؛لفعليالمطفأة وذلك باستخدام طريقة الفائدة اللمعاملة، ويتم الحقاً قياسها بتكلفتها 

سندات الدي ن االستثمارية وسندات أسهم حقوق الملكية المقاسة اجبارياً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو المصنفة  -
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ هذه هي القيمة العادلة مع التغيرات المثبتة مباشرةً في األرباح أو الخسائر؛

 ن المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و سندات الدي   -

 سندات أسهم حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. -
 

خل الشامل بالنسبة لسندات الدي ن المقاسة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ يتم إثبات المكاسب والخسائر في الد
 ة:اآلخر، باستثناء ما يلي، التي يتم إثباتها في األرباح أو الخسائر بنفس الطريقة بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأ

 

 إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ -

 الخسائر االئتمانية المتوقعة واالسترجاعات؛ و -

 األجنبية. مكاسب وخسائر صرف العمالت  -
 

عندما تكون سندات الدي ن المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مضمحلة أو مستبعدة، فإنه يتم إعادة تصنيف المكسب 
 أو الخسارة المتراكمة المثبتة مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.

 

ستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية. غيرات في القيمة العادلة لبعض االقائمة الدخل الشامل اآلخر الت تختار المجموعة العرض في
 المبدئي وهو اختيار ال رجعة فيه.  اإلثباتعند  ةيتم إجراء هذا اإلختيار على أساس كل أداة على حد

 

ضمحالل االوال يتم إثبات إلى األرباح أو الخسائر، تلك لملكية لن يتم إعادة تصنيف المكاسب والخسائر الناتجة من أدوات أسهم حقوق ا
في األرباح أو الخسائر. يتم إثبات أرباح األسهم، ما لم تكن تمثل بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار، ففي هذه الحالة يتم 

 الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاة عند استبعاد االستثمار. إثباتها في الدخل الشامل اآلخر. يتم تحويل المكاسب والخسائر المثبتة في الدخل
 

 العادلة  القيمةقياس )هـ( 
 تقيس المجموعة األدوات المالية مثل المشتقات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل ميزانية. 

 

 السوق في مشاركيبين  ةمعاملة منظمفي  لتحويل مطلوب يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر القيمة العادلة 
 إما: تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض 

 

 في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب، أو -
كون السوق الرئيسي أو السوق األكثر ن ييجب أفي السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.  -

 فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة. 
 

يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجود أو 
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المسعرة  المطلوب، على افتراض بأن مشاركي السوق يعملون بأفضل مصالحهم االقتصادية.

 . قائمة المركز الماليعلى التوالي عند إقفال العمل بتاريخ في السوق في السوق النشطة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة 
 

تتوفر لها معلومات كافية لقياس في حالة االستثمارات غير المسعرة، تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف حينما 
القيمة العادلة، والذي يزيد الحد االقصى الستخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من استخدام المدخالت التي ال يمكن 

 مالحظتها.
 

مالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم ال
 للقيمة العادلة، بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:
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 )تتمة( الموجودات الماليةاضمحالل و( )
 

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

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

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

 

 

حدثت ما إذا كانت قد المجموعة حدد تعلى أساس متكرر، الموحدة المالية  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 
أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير إلى  )استناداً تصنيفها بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تحويالت فيما 

 مالي.إعداد كل تقرير ( في نهاية فترة الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل
 

فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص  عة بتحديدمجموالقامت القيمة العادلة، اإلفصاح عن لغرض 
 ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 

 )و( اضمحالل الموجودات المالية
من القيمة العادلة بية التي ال يتم قياسها التالعلى األدوات المالية ية المتوقعة الئتمانخسائر اللمخصصات تقوم المجموعة بإثبات 

 األرباح أو الخسائر:خالل 
 

 الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دي ن؛ -

 القروض والسلف المدرجة بالتكلفة المطفاة، -

 عقود الضمانات المالية الصادرة؛ و -

 ارتباطات القروض الصادرة. -
 

حاالت التالية، والتي الباستثناء على مدى العمر ية المتوقعة ئتمانالاخسائر بمبلغ مساوي لل ةالمجموعة مخصصات الخسارتقيس 
 :شهراً  12مدى ية المتوقعة على ئتماناليتم قياسها على أساس الخسائر ا

 ؛ والمالي ية منخفضة في تاريخ إعداد التقريرائتمانبأن لديها مخاطر االستثمارية التي يتم تحديد الدين سندات  -
 

 بشكل جوهري من إثباتها المبدئي.ية ئتمانالا هامخاطرد تزخرى التي لم ألدوات المالية األا -
 

 ية المتوقعة الئتمانقياس الخسائر ا)ز( 
 ويتم قياسها وفقاً لما يلي:االئتمانية  للخسائر احتمالية مرجحة تقدير هي المتوقعة االئتمانية الخسائر

 

لجميع حاالت القيمة الحالية  باعتبارها: المالي ريخ إعداد التقريرفي تاهي غير مضمحلة ائتمانياً الموجودات المالية التي  (1
الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة أي )النقدي لعجز ا

 ؛(استالمها
 

: أي الفرق بين إجمالي القيمة المدرجة والقيمة ليالما في تاريخ إعداد التقريرهي مضمحلة ائتمانياً الموجودات المالية التي  (2
 المقدرة؛  لتدفقات النقدية المستقبليةلالحالية 

 

القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة أي : واالعتمادات المستنديةغير المسحوبة القروض ارتباطات  (3
 استالمها؛ ووبين التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة قام حامل ارتباط القرض بسحب القرض للمجموعة إذا 

 

استالمها من أي مبالغ تتوقع المجموعة منها  اً حامل األداة محسومعقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض  (4
 .حامل األداة

 

 لعمل على مرحلتين.والناتج عن منهجية ا 9تحديد مخصصات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

ما إذا حدثت زيادة جوهرية : التسهيالت التي يجب تخصيصها إلحدى مراحل االضمحالل الثالث عن طريق تحديد 1المرحلة 
 مضمحلة ائتمانياً.ية منذ اإلثبات المبدئي أو ما إذا كانت التسهيالت الئتمانالمخاطر افي 
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 )تتمة(ية المتوقعة الئتمانقياس الخسائر ا)ز( 
لجميع التسهيالت في المرحلة شهراً  12مدى المتوقعة على االئتمانية ية المتوقعة، أي الخسائر الئتمان: يتم حساب الخسائر ا2المرحلة 

 .محددةعن طريق مخصصات  3. يتم تغطية التسهيالت في المرحلة 2في المرحلة على مدى العمر ية المتوقعة الئتمانئر اوالخسا 1
 

ً لموجودات المالية )ح( ا  المضمحلة ائتمانيا
لموجودات المالية وابالتكلفة المطفأة المدرجة ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية مالي تقريركل في تاريخ إعداد 
ً الدخل الشامل اآلخر، من خالل القيمة العادلة )دي ن( المدرجة ب يعد الموجود المالي مضمحل ائتمانياً عندما يكون . هي مضمحلة ائتمانيا

 مالي.الذلك الموجود بالنسبة لالمقدرة على التدفقات النقدية المستقبلية قد وقع حدث أو أكثر من األحداث ويكون لها تأثير ضار 
 

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

 ؛المصدرةالصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو جهة  -
 ؛موعد االستحقاقأو تجاوز في السداد العقد مثل التعثر  خرق -
 ؛بشرط أن المجموعة لن تنظر في خالف ذلكالسلف من قبل المجموعة  إعادة هيكلة القروض أو -
 ؛ أوفي إعادة تنظيم مالي آخرأن المقترض سيعلن إفالسه أو قد أصبح من المحتمل ب -
 نتيجة وجود صعوبات مالية.السوق النشطة لتلك األوراق المالية  اختفاء -
 

هي البحرين(، أي )الحكومية لبلد المنشأ والتي تكون بخالف الديون حكومية، عند إجراء تقييم ما إذا كان االستثمار في الديون ال
 :مضمحلة ائتمانياً، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل التالية

 

 ؛ أو السنداتعلى النحو المبين في عوائد ية الئتمانلجدارة التقييم السوق  -
 ية.الئتمانللجدارة ا ةيالئتمانوكاالت التصنيف ا اتتقييم -
 

، وبالتالي ال يتم قياس لبلد المنشأ أي البحرين منخفضة المخاطر وقابلة لالسترداد بالكامل الحكوميةتعتبر التعرضات الخاصة بالديون 
 .33راجع إيضاح  للحصول على المزيد من التفاصيل ية المتوقعة.الئتمانالخسائر ا

 

 المالي  قائمة المركزمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في عرض )ط( 
 على النحو التالي:في قائمة المركز المالي للخسائر االئتمانية المتوقعة  ةيتم عرض مخصصات الخسار

 

 القيمة المدرجة للموجودات؛كخصم من إجمالي يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:  -
 ؛ كمخصصالقروض وعقود الضمانات المالية: بصفة عامة، ارتباطات  -
ية االئتمانخسائر بتحديد الالمجموعة قامت ، بمسحوالغير المسحوب أو على كالً من العنصر الاألدوات المالية من حيثما تتض -

تقوم  ،ذلك العنصر المسحوبالميزانية وذلك بشكل منفصل عن ارتباط القرض / العنصر غير المدرج في متوقعة على ال
عنصر للإجمالي القيمة المدرجة كخصم من م عرض المبلغ يتحيث للعناصر المسحوبة. المجموعة بعمل مخصص خسارة 

 و المطلوبات األخرى؛كمخصص ضمن مسحوبة الغير للعناصر  ةالمسحوب.  يتم عرض مخصص الخسار
قائمة المركز المالي لها في  ةالخسارإثبات مخصص الدخل الشامل األخر: ال يتم من خالل لقيمة العادلة المقاسة بان أدوات الدي   -

في وتم إثباتها  ةالعادلة. ومع ذلك، تم اإلفصاح عن مخصص الخسارهي قيمها الموجودات تلك ألن القيمة المدرجة لنظراً 
 احتياطي القيمة العادلة كمخصص.

 

 شطب )ي( 
ً يتم شطب القروض وسندات الد   ً  ين )إما جزئيا بشكل عام  . وهذا هو الحالالسترداد الدي ن( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي أو كليا

كافية لسداد المبالغ النقدية التدفقات ال تحققأو مصادر دخل التي يمكن أن ال يمتلك أية موجودات أن المقترض بالمجموعة  تحددعندما 
 تمن أجل االلتزام بإجراءاالتنفيذية  التي يتم شطبها لإلجراءاتالخاضعة للشطب. ومع ذلك، يجب أن تخضع الموجودات المالية 

 السترداد المبالغ المستحقة.المجموعة 
 

 إعادة التفاوض على القروض )ك( 
الضمانات. وقد يترتب ذلك على تمديد ترتيبات الحصول على من  تسعى المجموعة، كلما أمكنها ذلك، إلعادة هيكلة القروض بدالً 

 ايتم قياسهائر ائتمانية متوقعة خسن أي إالدفع واالتفاق على قرض بشروط جديدة. وبمجرد إن يتم إعادة التفاوض على الشروط ف
قبل تعديل الشروط وال يعتبر القرض قد فات موعد استحقاقه. تقوم اإلدارة بصورة  ابإستخدام سعر الفائدة الفعلي كما تم احتسابه

على مزيد للحصول المدفوعات المستقبلية. المعايير واحتمال حدوث جميع  ءاستيفالضمان القروض المعاد تفاوضها مستمرة بمراجعة 
 .34)هـ( وإيضاح  3-33من التفاصيل راجع إيضاح 
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 إقتراضات ألجل)ل( 
القائمة الموحدة ة، والتي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة ضمن يتم تصنيف األدوات المالية أو مكوناتها الصادرة من قبل المجموع

التزام ن مضمون نتائج الترتيبات التعاقدية في المجموعة لديها أكمطلوبات ضمن "إقتراضات ألجل"، حيث  لألرباح أو الخسائر
ثابت أو موجود مالي آخر لعدد ثابت من  نقديمبلغ  تبادل بااللتزام بخالفالنقد أو موجود مالي آخر لحامله أو للوفاء  بتسليم إما

 أسهم حقوق الملكية الخاصة. 
 

التكلفة المطفأة  احتساببعد القياس المبدئي، يتم الحقاً قياس اإلقتراضات ألجل بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم 
 تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. خذ في االعتبار أي خصومات أو عالوات قيد اإلصدار والتكاليف التياألب
 

 استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة)م( 
 بموجب طريقة حقوق. الملكية حقوقطريقة  ومشروعها المشترك بإستخدامالمجموعة في شركتها الزميلة  اتاستثماريتم حساب 

 مبدئياً بالتكلفة. تركإثبات االستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المش، يتم الملكية
 

القيمة المدرجة لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع  يتم تعديل
المشترك منذ تاريخ االقتناء. يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة المدرجة لالستثمار 

 .بشكل فردي وال يتم فحصها لإلضمحالل مطفأة وهي غير
 

 تإن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هي القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارا
 ة على تلك السياسات. فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشترك

 

المشروع المشترك هو نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون السيطرة المشتركة في 
الترتيب الحق في صافي موجودات المشروع المشترك. المشروع المشترك هو اتفاق تعاقدي لتقاسم السيطرة على الترتيب، 

فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالحصول على الموافقة باإلجماع من األطراف  والتي تكون موجودة
 المتقاسمة للسيطرة

 

إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى 
 . السيطرة على الشركات التابعة

 

حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. يتم عرض أي تغير  األرباح أو الخسائرقائمة تعكس 
فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، أينما وجدت  رفي الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثم
تغييرات أية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في تغييرات قد أثبتت مباشرةً في حقوق 

من  غير المحققة الخسائروستبعاد المكاسب ايتم . الملكية وتفصح عن هذا، إذا استلزم األمر في قائمة التغيرات في حقوق
أو المشروع  الزميلة ةفي الشركمجموعة الإلى حد حصة أو المشروع المشترك  بين المجموعة والشركة الزميلةالمعامالت 
 .المشترك

 

األرباح أو في مقدمة قائمة أو المشروع المشترك الشركة الزميلة أو الخسارة في ربح الفي  المجموعةحصة إجمالي يتم إظهار 
التابعة للشركة الخسائر خارج الربح التشغيلي ويمثل الربح أو الخسارة بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة في الشركات 

 . الزميلة أو المشاريع المشتركة
 

. أينما استلزم األمر، يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة
 .المحاسبية للمجموعةسياسات التعديالت في السياسات المحاسبية لتتماشي مع  إجراءيتم 
 

ً إثبات خسارة اضمحالل على استثماراتها في  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريا
دليل موضوعي يثبت المشترك. تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك  مشروعهاشركتها الزميلة أو 

تقوم المجموعة باحتساب قيمة وجود مثل هذا الدليل، و المشروع المشترك. في حالة اضمحالل االستثمارات في الشركة الزميلة أ
 وإثبات الخسارةاإلضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمتها المدرجة 

 الموحدة لألرباح أو الخسائر.قائمة في ال
 

ي بقياس وإثبات أالمجموعة على المشروع المشترك، تقوم  ةالمشترك السيطرةلى الشركة الزميلة أو عند فقدان نفوذ مؤثر ع
استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان النفوذ 

ائمة الموحدة لألرباح أو القفي  دتثمار المحتفظ به والمتحصالت من اإلستبعاوالقيمة العادلة لالس أو السيطرة المشتركة المؤثر
 .الخسائر



 ش.م.ب. بنك البحرين والكويت

22 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  3
 

 )تتمة( السياسات المحاسبيةملخص ألهم  3-3
 

 ممتلكات ومعدات)ن( 
اإلستهالك على أساس القسط الثابت لجميع الممتلكات والمعدات  احتسابت والمعدات بالتكلفة. يتم مبدئياً جميع بنود الممتلكا تسجل

 على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، باستثناء األراضي المملوكة ملكاً حراً حيث أن ليس لها عمراً محدداً.
 

 ضمان معلق للبيع)س( 
 للمرافقبالقيمة المدرجة  العقارات تلكبعض قروض وسلف العمالء. تدرج تقتني المجموعة في بعض األحيان عقارات كتسوية ل

والتي تم تقييمها على أساس كل موجود على حدة، أيهما أقل. إذا كانت للضمانات المقتناة  والقيمة العادلة الحاليةذات الصلة 
نه يتم عمل مخصص له. يتم إثبات المكاسب إف القيمة العادلة الحالية ألي موجود تم تقييمه بشكل فردي أدنى من قيمته المثبتة،

 . لألرباح أو الخسائرأو الخسائر الناتجة من االستبعاد والخسائر غير المحققة من إعادة التقييم في القائمة الموحدة 
 

 ودائع)ع( 
 بعد حسم المبالغ المسددة.بالتكلفة المطفأة ودائع التدرج 

 

  إعادة شراء وبيعات اتفاقي)ف( 
 شراء في تاريخ مستقبلي محدد من القائمة الموحدة للمركز الماليالإعادة إتفاقيات األوراق المالية المباعة بموجب  ستبعادال يتم إ

المستلم في القائمة الموحدة للمركز  المقابلحيث تحتفظ المجموعة بجميع المخاطر والعوائد الجوهرية للملكية. يتم إثبات النقد 
معاملة المضمون االقتصادي للإلرجاعه، بما في ذلك الفوائد المستحقة كمطلوبات، والتي تعكس  ابلمقبالتزام المالي كموجود 

البيع وإعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم استحقاقها على مدى فترة تنفيذ  أسعاركقرض للمجموعة. يتم معاملة الفرق بين 
ن المجموعة إلطرف اآلخر الحق لبيع أو إعادة رهن األوراق المالية، فاالتفاقية بإستخدام معدل الفائدة الفعلي. عندما يكون لدى ا

 .حسب مقتضى الحالاألوراق المالية في القائمة الموحدة لمركزها المالي،  تلكتقوم بإعادة تصنيف 
 

محدد في القائمة بيع في تاريخ مستقبلي الإعادة ات وعلى العكس من ذلك، ال يتم إثبات األوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقي
الموحدة للمركز المالي. يتم تسجيل المقابل المدفوع بما في ذلك الفوائد المستحقة في القائمة الموحدة للمركز المالي، والتي تعكس 

كقرض للمجموعة. يتم تسجيل الفرق بين أسعار الشراء وإعادة البيع في دخل الفوائد ويتم استحقاقها  للمعملة قتصاديالاالمضون 
تفاقية إلعادة بيعها في وقت االى مدى فترة تنفيذ االتفاقية بإستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم شراء األوراق المالية بموجب عل

األوراق المالية كبيع قصير األجل ويتم قياسه بالقيمة العادلة مع تضمين  ةااللتزام إلعاده يتم تسجيل الحق ألطراف أخرى، فإن
 في "صافي دخل الفوائد". أي مكاسب أو خسائر 

 

 ضرائب)ص( 
وفقاً لألنظمة المالية  األجنبيةعلى العمليات عمل مخصص ضريبي ال توجد ضرائب دخل على الشركات في مملكة البحرين. يتم 

 التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها.المعنية المعمول بها في الدول 
 

إظهار تم الحالية والمؤجلة. الضريبة عتبار كالً من األخذ في االبعد  لدخلعلى ضريبة االبنك بعمل مخصص يقوم في الهند، 
من خالل الموجود الضريبي المؤجل / المطلوب واألرباح الخاضعة للضريبة الدفتري الضريبي لفروق التوقيت بين الربح تأثير ال

والقواعد التي يتم وضعها هناك بعد  1961 ألحكام قانون ضريبة الدخل لسنةالضريبي المؤجل. تم تحديد الضريبة الحالية وفقاً 
 الحيطة والحذر استناداً إلى تقديرات اإلدارة.األخذ االعتبار التعديالت السابقة المتنازع عليها على أساس 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين)ق( 
تواري وطرق التقييم األخرى طبقاً للقوانين يتم استحقاق التكاليف المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين بناًء على التقييم اإلك

 .والية قضائية تعمل فيها المجموعةالمعمول بها في كل 
 

 معامالت الدفع على أساس األسهم )ر( 
زيادة ما يقابها من معامالت الدفع على أساس األسهم التي يتم تسويتها على أساس األسهم للخدمات المستلمة وتقيس المجموعة 

قياس يتم بالقيمة العادلة للخدمات المستلمة بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات أسهم حقوق الملكية الممنوحة. ة الملكيفي حقوق 
بتاريخ المنح كمصروف في القائمة الموحدة  المحتسبةاألدوات المالية بتاريخ المنح. يتم إثبات القيمة العادلة  لتلكالقيمة العادلة 

عندما يترك الموظف العمل في في األرباح المبقاة. مقابل رصيد دائن مع عمل ، فترة االكتسابعلى مدى  لألرباح أو الخسائر
المجموعة خالل فترة االكتساب فإن األسهم الممنوحة تعتبر ملغاة وأي مبلغ مثبت فيما يتعلق بهذه األسهم الملغاة يتم استرجاعه 

 .لألرباح أو الخسائرمن خالل القائمة الموحدة 
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 مخصصات)ش( 
ويمكن  ةااللتزام محتمل)قانوني أو متوقع( وأن تكلفة تسوية  يالتزام حاليتم إثبات المخصصات إذا كان على المجموعة أي 

 قياسها بواقعية. 
 

 أسهم خزانة)ت( 
القائمة وتدرج بسعر التكلفة. ال يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ضمن من أسهم حقوق الملكية يتم خصم أسهم الخزانة من 

 ألرباح أو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة.الموحدة ل
 

 )ث( حقوق غير مسيطرة
سيطرة جزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات في الشركات التابعة غير العائدة إلى حقوق مساهمي تمثل الحقوق غير الم

أسهم في الشركة التابعة التي ال تنتج عنها فقدان السيطرة كمعاملة المجموعة ملكية تغيرات في حصة أي  احتساب يتمالبنك. 
 .الملكية حقوق

 

 1رأس المال فئة )خ( أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن 
في القائمة الموحدة للمركز للمجموعة ضمن حقوق الملكية  1مدرجة ضمن رأس المال فئة الدائمة السمالية أرالوراق تم إثبات األ

 األرباح المبقاة.كخصم من ويتم احتساب التوزيع المقابل لتلك األوراق المالية المالي 
 

 أرباح أسهم موصى بتوزيعها)ذ( 
ويتم إثباتها كمطلوبات فقط عندما يتم الموافقة عليها من الملكية بتوزيعها كجزء من حقوق الموصي اح األسهم يتم تضمين أرب

 قبل المساهمين. كما يتطلب دفع أرباح األسهم الحصول على موافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي.
 

 الضمانات المالية )ض( 
وخطابات ضمان وخطابات قبول. يتم  مستنديةنات مالية، تتألف من اعتمادات ضمن أعمالها اإلعتيادية، تقدم المجموعة ضما

اإلفصاح عنها كجزء من اإللتزامات المحتملة. يتم إثبات الضمانات المالية مبدئياً  مالتزام ويتمعاملة جميع هذه الضمانات كبند 
ارها العالوة المستلمة. بعد اإلثبات المبدئي. يتم قياس في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة، ضمن "مطلوبات أخرى"، باعتب

 ،ناتج من الضمان يالتزام مالمطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان بعالوة اإلطفاء وأفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية إي 
. يتم إثبات ضمن باح أو الخسائرلألرزيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات المالية إلى القائمة الموحدة  ةيأأيهما أعلى. ترحل 

  .على أساس القسط الثابت على مدى عمر الضمان الموحدة لألرباح أو الخسائرالعالوة المستلمة في القائمة 
 

 المشتقات المالية( أأ)
د الخيارات المقايضات وعقووالعقود اآلجلة و تدخل المجموعة في معامالت األدوات المالية المشتقة متضمنةً العقود المستقبلية

في الصرف األجنبي وأسواق رأس المال. تدرج المشتقات المالية بالقيمة العادلة. المشتقات التي تحمل قيماً سوقية موجبة يتم 
إدراجها ضمن "الموجودات األخرى"، بينما تدرج المشتقات التي تحمل قيمة سوقية سالبة ضمن "المطلوبات األخرى" في القائمة 

 مالي. الموحدة للمركز ال
 

اإلقتصادية خصائصا تكون ال يتم معاملة بعض المشتقات الضمنية في األدوات المالية األخرى كمشتقات مالية منفصلة عندما 
ً بخصائص العقد األصلي وومخاطرها  ً وثبقا بالقيمة العادلة ضمن القائمة الموحدة العقد األصلي ال يتم إدراج مرتبطة أرتباطا

بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن القائمة الموحدة تلك الضمنية م قياس المشتقات يت. لألرباح أو الخسائر
 .لألرباح أو الخسائر

 

 محاسبة التحوط( أب)
مخاطر وإلدارة تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية إلدارة تعرضات مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية. 

 معامالت التي تستوفي معايير محددة. على النية، تطبق المجموعة محاسبة التحوط المع
 

لمحاذاة محاسبة التحوط بشكل أفضل  9تم تصميم نموذج محاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
الحدود ؛ وتلغي المؤهلة لمحاسبة التحوطوالمخاطر  من أدوات التحوطمجموعة متنوعة تتيح و ؛مع أنشطة إدارة المخاطر

تقييم من المطلوب إجراء . لم يعد المبادئإدخال معايير تستند على لفحص فعالية التحوط من خالل القواعد القائمة على القصوى 
النقدية التدفقات ولقيمة العادلة لمحاسبة تحوط اتم االحتفاظ بالمعالجات المحاسبية الحالية قد و. لمدى فعالية التحوطباثر رجعي 

 .صافي االستثمارو
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ً لال 9يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بموجب معيار ستمرار في تطبيق أسس محاسبة التحوط خياراً محاسبيا
ينتهي مجلس معايير المحاسبة الدولي من وضع الصيغة النهائية لمشروع محاسبة التحوط الكلي إلى أن  39المحاسبة الدولي رقم 

حددت بأن جميع و 9الخاص به. لقد طبقت المجموعة محاسبة التحوط الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ستظل مؤهلة لمحاسبة التحوط  39عالقات التحوط التي تم تصنيفها كعالقات تحوط فعالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

ا على أهداف إدارة مخاطر المجموعة ويتضمن هذ. اإلدارة بتعيين وتوثيق رسمي لعالقة التحوط تقومعالقة التحوط، عند بدء 
تحديد أداة كما تتضمن عملية التوثيق على االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر. وكيف يتناسب ذلك مع عالقة التحوط األساسية و
في حوط تبتقييم ما إذا كانت عالقة التالمنشأة التي يتم تحوطها والكيفية التي ستقوم وطبيعة المخاطر التحوط بند و التحوط

لعدم توثيق نسبة التحوط والمصادر المحتملة  9كما يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بمتطلبات فعالية التحوط.
 الفعالية.

 
 متطلبات الفعالية التالية:استوفت جميع إذا التحوط محاسبة مؤهلة لعالقة التحوط تكون 

 

 ؛ وأداة التحوطتحوط البين بند ة عالقة اقتصاديتوجد هناك  -
 

 ؛ وتلك العالقة االقتصاديةتنتج عن التي  "تغيرات القيمةإلى "السيطرة على تأثير مخاطر االئتمان  يؤديال  -
 

وكمية بند التحوط التي قامت المنشأة بالفعل بتحوطها كمية الناتجة عن النسبة ي نفس تلك عالقة التحوط هلنسبة التحوط  -
 .تلك الكمية من بند التحوطا المنشأة بالفعل لتحوط تستخدمه التيأداة التحوط 

 
في كل فترة إعداد في بداية عالقة التحوط وبعد ذلك لما كان علية فعالية التحوط بطريقة مماثلة لتقييم المجموعة بإجراء قوم ت

 تقرير مالي.
 

 تصنيف محاسبة التحوط 
غطي مخاطر التغيير في القيمة العادلة ت تيالقيمة العادلة وال اتألغراض محاسبة التحوط، يصنف التحوط إلى فئتين: )أ( تحوط

للموجودات والمطلوبات المثبتة؛ و)ب( تحوط التدفقات النقدية والذي يغطي مخاطر تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة سواء 
 بمخاطرة معينة متعلقة بموجود أو بمطلوب مثبت أو بمعاملة متنبأ بها. 

 
 دلة تحوطات القيمة العا (1

القيمة العادلة التي تتوافر فيها شروط محاسبة التحوط، فإنه يتم إثبات أي مكسب أو خسارة من إعادة قياس  اتفيما يتعلق بتحوط
ويتم . يعدل البند المحوط لتغيرات القيمة العادلة لألرباح أو الخسائرأداة التحوط إلى القيمة العادلة مباشرة في القائمة الموحدة 

 . لألرباح أو الخسائرالمتعلقة بالمخاطر التي تم تحوطها في القائمة الموحدة ق إثبات الفرو
 
 تحوطات التدفقات النقدية  (2
أداة على خسارة مكسب أو من أي شروط محاسبة التحوط، يتم إثبات جزء تستوفي التدفقات النقدية التي  اتفيما يتعلق بتحوطو

في الفعال الجزء غير ويتم إثبات الملكية  حقوقالقائمة الموحدة للتغيرات في ي مبدئياً فتم تحديدها كتحوط فعال التحوط التي 
المثبتة مبدئياً الفعالة التدفقات النقدية تحوطات الناتجة عن خسائر المكاسب أو ال. يتم تحويل لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة 

في الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المحوطة  لألرباح أو الخسائرموحدة إلى القائمة الالملكية حقوق القائمة الموحدة للتغيرات في في 
 .الصلةأو يتم تضمينها في القياس المبدئي لتكلفة الموجود أو المطلوب ذو  لألرباح أو الخسائرعلى القائمة الموحدة 

 
ات القيمة العادلة ألداة التحوط ترحل مكاسب أو خسائر ناتجة من تغير ةلمعامالت التحوط غير المؤهلة لمحاسبة التحوط، فإن أي

 . لألرباح أو الخسائرمباشرة إلى القائمة الموحدة 
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 توقف محاسبة التحوط 
ال يسمح باإليقاف الطوعي عالقة التحوط. عن الوفاء بالمعايير المؤهلة ل بأكملهاتتوقف  ماتوقف عالقة التحوط في مجملها عنديتم 

القائمة الموحدة تغييرات الحقة في القيمة العادلة ألداة التحوط في  ةأيإثبات توقف، يتم الفي حالة المؤهلة. معايير الاستيفاء يتم عندما 
في حالة تحوطات القيمة العادلة بفعالية لألدوات المالية التي لديها تواريخ استحقاق ثابتة، فإن أي تعديل متعلق . ئرأو الخساح لألربا

في حالة تحوطات التدفقات النقدية بفعالية، فإن أي مكسب . الستحقاقحتى تاريخ ابمحاسبة التحوط يطفأ على مدى المدة المتبقية 
حتى تحدث الملكية تبقى في حقوق القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر تجة عن األدوات المحوطة المثبتة في أو خسارة متراكمة نا

معاملة التحوط المتنبأ بها. وعند توقع عدم حدوث معاملة التحوط، فـإن صافي المكسب أو الخسارة المتراكمة المثبتة في حقوق 
 . و الخسائرلألرباح أترحل إلى القائمة الموحدة الملكية 

 

 الوكالةموجودات )أج( 
ال تعامل الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة على أنها موجودات تابعة للمجموعة، وعليه فإنها ال تدرج ضمن 

 القائمة الموحدة للمركز المالي.
 

 المقاصة )أد( 
ائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في الق

 قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ. 
 

 إثبات الدخل والمصروفات)أهـ( 
قياس اإليراد بموثوقية. كما يجب ن تتدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن أحد الذي من المحتمل اليتم إثبات اإليراد إلى 

 .الوفاء بمعايير اإلثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليراد
 

ال يتجزأ من العائد الفعلي للموجود المالي، بإستخدام طريقة القرض، التي تعتبر جزء  ارتباطاتيتم إثبات دخل الفوائد ورسوم 
أي يتم تصنيفها ، متعثرةتعليق إثبات دخل الفوائد عندما تصبح القروض العائد الفعلي إال في حالة وجود شك في التحصيل. يتم 

ً  90وذلك عند تأخير السداد ألكثر من ) 3ضمن المرحلة  . يتم إثبات الفوائد اإلعتبارية للقروض المضمحلة والموجودات (يوما
ي قيمها الحالية على أساس القيمة األصلية لمعدل على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لصاف المالية األخرى بناءً 

 الفائدة الفعلي.
 

النقدية أو المقبوضات  المدفوعاتوهو المعدل الذي بموجبه يتم خصم ، الفعلي العائدالفوائد باستخدام طريقة دخل يتم تسجيل 
المدرج للموجود المالي أو المطلوب المبلغ أو فترة قصيرة، إلى صافي  ةالماليلألداة خالل العمر الزمني المقدرة من المستقبلية 
ً المالي،   .حيثما يكون ذلك مناسبا

 

دخل العمولة على تلك الفترة. تتضمن هذه الرسوم مدى الرسوم المكتسبة من أجل تقديم خدمات على فترة زمنية تستحق على 
لعمالت المرتبطة بالتزامات أداء معينة بعد يتم إثبات الرسوم واأخرى.  واستشاريةوإدارة الموجودات واألمانة ورسوم إدارية 

 الوفاء بتلك االلتزامات.
 

 يتم إثبات الرسوم األخرى المستحقة القبض عند اكتسابها. يثبت دخل أرباح األسهم عند وجود الحق إلستالم مدفوعاتها.
 

 تقوم المجموعة بإثبات دخل أرباح األسهم عند وجود الحق إلستالم مدفوعاتها.
 

ل المجموعة في مقايضات أسعار الفائدة لتغيير الفائدة من ثابتة إلى عائمة )أو بالعكس( فإنه يتم تعديل مبلغ دخل الفائدة عندما تدخ
 .إلى أن تصبح التحوطات فعالة أو مصروفها بصافي الفائدة للمقايضة

 

 عمالت أجنبية( و)أ
 

  )ا( المعامالت واألرصدة
 ة مبدئياً بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ المعاملة.يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبي
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 )تتمة( )ا( المعامالت واألرصدة

تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. يعاد 
، بإستثناء فروق إقتراضات لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة  غير التجارية فينشطة األترحل جميع الفروق الناتجة من 
 حقوق الملكيةوط فعال مقابل صافي االستثمار في الوحدة األجنبية. ترحل هذه الفروق مباشرة إلى العمالت األجنبية التي توفر تح

 . لألرباح أو الخسائرد صافي االستثمار، فعندئذ يتم إثباته في القائمة الموحدة بعحتى يست
 

المبدئية بالتواريخ م أسعار الصرف السائدة البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بإستخدايتم تحويل 
بالتاريخ الذي السائدة صرف الأسعار بإستخدام بالعمالت األجنبية المقاسة بالقيمة العادلة معامالت. يتم تحويل البنود غير النقدية لل

إلى القيم  يالت في القيمة العادلةتعد ةتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معاملة أي شهرة ناتجة من إقتناء العمليات األجنبية وأي
 المدرجة للموجودات والمطلوبات الناتجة من اإلقتناء كموجودات ومطلوبات للعمليات األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال. 

 
 ( شركات المجموعة 2)

الخارجية إلى عملة عرض الشركات التابعة والفروع تحويل موجودات ومطلوبات ، يتم المالية كما هو بتاريخ إعداد التقارير
دخلها على أساس متوسط أسعار الصرف  قوائمويتم تحويل المجموعة بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي، 

من خالل القائمة الموحدة الملكية فروق ناتجة من صرف العمالت األجنبية مباشرةً كبند منفصل في حقوق  ةلسنة. ترحل أيل
المتعلقة بالوحدة المستبعدة الملكية د إستبعاد وحدة أجنبية، يتم إثبات المبلغ المتراكم المؤجل المثبت في حقوق للدخل الشامل. عن
 . لألرباح أو الخسائرفي القائمة الموحدة 

 
 النقد وما في حكمه )أز( 
باري( وأذونات الخزانة وودائع النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية )بإستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجيشتمل 

 يوماً أو أقل.  90ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 
 

 والتقديرات المحاسبية الهامة  اآلراء 3-4
ة في القوائم المالية تحديد المبالغ المثبتاآلراء والتقديرات في اإلدارة اتخذت في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، 

 :والتقديرات المعمول بها اآلراءأهم فيما يلي الموحدة. 
 

 مبدأ االستمرارية 
تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة  بإجراءقامت إدارة المجموعة 

جوهرية أمور  ةور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأيلديها المصادر لالستمرار في إعمالها في المستقبل المنظ
حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك،  ةجوهريشكوكاً التي من الممكن أن تسبب غير مؤكدة 

 على أساس مبدأ االستمرارية.  الموحدة تم إعداد القوائم المالية 
 

 وات الماليةالقيمة العادلة لألد
ال يمكن اشتقاق قيمتها نه فإ يتم تسجيل القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية في القائمة الموحدة للمركز الماليعندما 

مدخالت لهذه النماذج مأخوذة الالعادلة من األسواق النشطة بإستخدام تقنيات تقييم متنوعة متضمنة إستخدام نماذج حسابية. إن 
نه يتطلب إلومات يمكن مالحظتها في السوق، فت يمكن مالحظتها في السوق كلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال تتوفر معمن معلوما

جل أليلة ااعتبارات السيولة ومدخالت لنماذج مثل تقلبات المشتقات الطوعلى هذه اآلراء لتحديد القيم العادلة. تتضمن  آراءعمل 
 سداد األوراق المالية المدعومة بالموجودات. التعثر في ومعدل فرضيات الدفع المسبق  ومعدالت الخصم ومعدالت
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  3

 

 )تتمة(والتقديرات المحاسبية الهامة  اآلراء 3-4
 

 نموذج األعمال
بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،  االحتفاظنموذج األعمال هو من دف هالعند إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان 

ن نموذج األعمال إعامة، ف وبصفةهذا التقييم. إجراء أي مستوى من أنشطة أعمالها ينبغي  ضمنتأخذ المجموعة في االعتبار 
عند تحديد ما إذا كان  ارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة.الطريقة التي يتم فيها إدمن خالل هو الواقع الذي يمكن أن يستدل 

نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية هو االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، تأخذ 
 :ما يلي المجموعة في االعتبار

 

 المحفظة وتشغيل تلك السياسات من الناحية العملية؛التي وضعتها اإلدارة فيما يتعلق بهداف األسياسات وال -

 و داء المحفظة؛ألتقييم اإلدارة  -

 .أو تحقيق مكاسب رأسمالية التعاقدية فوائد الحصصإيرادات فيما يتعلق بتحقيق اإلدارة  استراتيجية -

 
 اضمحالل األدوات المالية

معلومات وإضافة د زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي على الموجودات المالية ق يةئتمانمخاطر االالتقييم ما إذا كانت 
 .33لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح رقم للحصول على ا. المتوقعة يةئتمانالمستقبلية في قياس الخسائر االالنظرة 

 
العادلة من خالل الدخل قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والمدرجة بالقيمة 

الشامل اآلخر هو مجال يتطلب استخدام النماذج المعقدة واالفتراضات الجوهرية حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك 
لية االئتماني )على سبيل المثال، احتمال تعثر العمالء في السداد والخسائر الناتجة(، وتقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقب

وقيم الضمانات. وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل حيث يمكن أن تؤدي التغييرات إلى مستويات مختلفة من 
 المخصصات.

 
تمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة نتائج النماذج المعقدة المتضمنة على عدد من االفتراضات األساسية 

 الجوهرية عند تطبيق المتطلبات اآلراء عدد من  إصداردخالت المتغيرة والترابط المتبادل بينها. كما يتطلب المتعلقة باختيار الم
 المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:

 
 نموذج التصنيف االئتماني الداخلي، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للتصنيفات الفردية؛ -

ة باحتساب تقديرات التوقيت المناسب الحتمالية حدوث التعثر في السداد في إطار ثالثة سيناريوهات الحالة تقوم المجموع -
األساسية والحالة الجيدة والحالة السيئة. ومن ثم يتم احتساب االحتمالية المرجحة للخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق 

 ، لكل سيناريو من السيناريوهات.تعيين االحتماالت، على أساس ظروف السوق الحالية

 لزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛اتحديد معايير  -

 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ -

تأثيرها تحديد الترابط بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات و -
 لتعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد؛عند اعلى احتمالية حدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض 

سيناريوهات النظرة المستقبلية الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية االختيار والترجيحات النسبية ل -
 المتوقعة؛ 

 من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ وإنشاء مجموعات  -

تحديد فترة التعرض ذات الصلة فيما يتعلق بالتسهيالت المتجددة والتسهيالت التي تخضع إلعادة الهيكلة في وقت إعداد  -
 التقارير المالية.
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 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  4
2018 2019  

   
 نقد في الصندوق والخزينة 21,2 20,3

 حسابات جارية وإيداعات لدى بنوك مركزية 266,2 95,1

 جباري لدى بنوك مركزية اإلحتياطي اإلودائع  89,0 75,6
──────── ────────  

191,0 376,4  
════════ ════════  

 

 اليومية للمجموعة. يةعمليات التشغيلالإن ودائع اإلحتياطي اإلجباري غير متوفرة لالستعمال في 
 

 أذونات خزانة 5
 

تم التي وجمهورية الهند ووالتي تم إدراجها بالتكلفة المطفأة، حكومة مملكة البحرين  صادرة عنأذونات خزانة قصيرة األجل هذه هي 
 31دينار بحريني )مليون  2,1دينار بحريني ومليون  482,3بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وتبلغ قيمتها راجها إد

تتضمن أذونات ، 2019ديسمبر  31كما في  دينار بحريني( على التوالي.مليون  4,6و دينار بحرينيمليون  405,8: 2018ديسمبر 
ديسمبر  31دينار بحريني )مليون  76,7ة البحرين على صكوك إسالمية قصيرة األجل بإجمالي الخزانة الصادرة عن حكومة مملك

 (.دينار بحريني : ال شيء2018
 

 ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 6
2018 2019  

   
 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 183,1 195,1

 وك )حسابات مصرفية وحسابات جارية (مبالغ أخرى مستحقة من بن 95,5 44,1

 محسوم منها: الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (0,3) -
──────── ────────  

239,2 278,3  
════════ ════════  

 قروض وسلف العمالء  7
2018 2019  

 قروض وسلف العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة:   
 لى المكشوفقروض تجارية وسحوبات ع 1,229,0 1,343,1
 قروض استهالكية 545,2 553,5

──────── ────────  
1,896,6 1,774,2  

 محسوم منها: الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (103,3) (124,1)
──────── ────────  

1,772,5 1,670,9  
════════ ════════  

 مضمحلة: فيما يلي التحليل الزمني للقروض الفائت موعد استحقاقها ولكنها غير
2019  

 المجموع
 إلى  61من 
 يوماً  89

 إلى  31من 
 يوماً  60

 لغاية
  يوماً  30

     
 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف 144,5 7,8 7,6 159,9
 ستهالكية اقروض  20,0 4,8 10,5 35,3

─────── ──────── ──────── ───────  
195,2 18,1 12,6 164,5  

═══════ ════════ ════════ ═══════  
 

2018  

 المجموع
 إلى  61من 
 يوماً  89

 إلى  31من 
 يوماً  60

 لغاية
  يوماً  30

     
 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف 61,0 64,6 6,0 131,6
 ستهالكية اقروض  15,2 4,5 14,7 34,4

─────── ──────── ──────── ───────  
166,0 20,7 69,1 76,2  

═══════ ════════ ════════ ═══════  
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 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  
 

 )تتمة(قروض وسلف العمالء  7
 

 الجغرافي والقطاع الصناعي:اإلقليم فيما يلي توزيع القروض والسلف حسب 

2018 2019  
 قليم الجغرافي: اإل  

 الخليجي دول مجلس التعاون  1,384,9 1,506,7

 أمريكا الشمالية  - 0,1

 أوروبا  123,1 103,5

 آسيا  113,5 128,8

 أخرى  49,4 33,4
──────── ────────  
1,772,5 1,670,9  

════════ ════════  
 

2018 2019  
 القطاع الصناعي:  

 تجاري وصناعي  533,2 561,1

 ت مالية أخرىبنوك ومؤسسا 239,1 217,1

 إنشائي وعقاري  262,9 348,4

 حكومي وقطاع عام 7,8 9,1

 األفراد 501,9 496,7

 أخرى  126,0 140,1
──────── ────────  
1,772,5 1670,9  

════════ ════════  
 ئتمانية المتوقعة:إلالخسائر ا/  ضمحاللالفيما يلي التغيرات في مخصص ا

 
 وبات على المكشوف( القروض التجارية والسح1

2019  

 المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر 

مضمحلة ال
 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر غير 

مضمحلة ال
 ائتمانياً 

: 1المرحلة 
الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 12مدى 
  شهراً 

     

 يناير  1الرصيد في  6,3 20,8 81,7 108,8

- (0,4) (0,8) 1,2 
متوقعة على مدى الئتمانية االخسائر المحول إلى 

 شهراً  12

- (1,4) 1,7 (0,3) 
متوقعة على مدى الئتمانية االخسائر المحول إلى 
 مضمحلة ائتمانياً الغير  -العمر 

- 8,8 (8,8) - 
متوقعة على مدى الئتمانية االخسائر المحول إلى 
ً ال -العمر   مضمحلة ائتمانيا

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  (0,4) (1,1) 18,9 17,4

 / مخصصات انتفت الحاجة إليها  تاستردادا - - (1,9) (1,9)

 مبالغ مشطوبة خالل السنة - - (33,6) (33,6)

 تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى  (3,6) 7,2 1.2 4,8
─────── ─────── ──────── ───────

─ 

 
 ديسمبر  31الرصيد في  3,2 19,0 73,3 95,5

═══════ ═══════ ════════ ═══════

═ 
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 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  

 
 )تتمة(قروض وسلف العمالء  7
 

 مة(( القروض التجارية والسحوبات على المكشوف )تت1
2018  

 المجموع

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

مضمحلة الالعمر 
 ائتمانياً 

 :2المرحلة 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 مضمحلة ائتمانياً ال

: 1المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
  شهراً  12مدى 

     
 يناير  1د في الرصي 4,6 30,9 58,0 93,5

 شهراً  12متوقعة على مدى الئتمانية االخسائر المحول إلى  0,1 (0,1) - -

- - 0,2 (0,2) 
غير  -متوقعة على مدى العمر الئتمانية االخسائر المحول إلى 

 مضمحلة ائتمانياً ال

- 38,7 (38,7) - 
 -متوقعة على مدى العمر الئتمانية االخسائر المحول إلى 

 مانياً مضمحلة ائتال
39,8 

 
 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  1,8 27,5 10,5

 / مخصصات انتفت الحاجة إليها  تاستردادا - - (6,1) (6,1)
 مبالغ مشطوبة خالل السنة - - (18,9) (18,9)

 تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى  - 1,0 (0,5) 0,5

─────── ──────── ──────── ───────  
 ديسمبر 31الرصيد في  6,3 20,8 81,7 108,8

═══════ ════════ ════════ ═══════  
 ( قروض استهالكية2

2019  

 المجموع

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر مضمحلة 
 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر غير 
 مضمحلة ائتمانياً 

: 1المرحلة 
ئر الخسا

االئتمانية 
المتوقعة على 

  شهراً  12مدى 
     

 يناير  1الرصيد في  5.1 4,7 5,5 15,3
 شهراً  12متوقعة على مدى الئتمانية االخسائر الحول إلى م 0,7 (0,7) - -

- - 0,1 (0,1) 
متوقعة على مدى العمر غير الئتمانية االخسائر المحول إلى 

 مضمحلة ائتمانياً ال

- 0,5 (0,5) - 
متوقعة على مدى العمر الئتمانية االخسائر المحول إلى 

 مضمحلة ائتمانياً ال
 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  - (0,8) 2,7 1,9

 / مخصصات انتفت الحاجة إليها  تاستردادا - - (1,5) (1,5)
 مبالغ مشطوبة خالل السنة - - (3,7) (3,7)
 يرات أخرى تغيرات سعر الصرف وتغ (4,0) (0,2) - (4,2)

──────── ───────── ───────── ─────────  
 ديسمبر 31الرصيد في  1,7 2,6 3,5 7,8

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

 

2018  

 المجموع

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر مضمحلة 

 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

ة على مدى المتوقع
العمر غير 

 مضمحلة ائتمانياً 

: 1المرحلة 
 الخسائر
االئتمانية 

المتوقعة على 
  شهراً 12مدى 

     
 يناير  1الرصيد في  4,2 6,4 8,2 18,8

 شهراً  12متوقعة على مدى الئتمانية االخسائر المحول إلى  1,0 (1,0) - -

- - 0,1 (0,1) 
على مدى العمر غير  متوقعةالئتمانية االخسائر المحول إلى 

 مضمحلة ائتمانياً 
 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  - (0,1) 0,1 -

 / مخصصات انتفت الحاجة إليها  تاستردادا - (0,7) 3.0 2.3
 مبالغ مشطوبة خالل السنة - - (1,0) (1,0)
 تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى  - - (4,8) (4,8)

───────── ───────── ───────── ─────────  
 ديسمبر 31الرصيد في  5,1 4,7 5,5 15,3

═════════ ═════════ ═════════ ═════════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  

 )تتمة(قروض وسلف العمالء  7
 

محتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض المضمحلة بشكل  نات المشتملة على نقد وأوراق مالية وعقاراتبلغت القيمة العادلة للضما
 دينار بحريني(.  مليون 59,8: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31دينار بحريني كما في  مليون 54,8فردي 

 

 مليون 93,4المجموعة للشركات المقدمة من قبل لتمويل اإلسالمية تسهيالت االمتضمنة على القروض والسلف بلغت  ،2019ديسمبر  31في 
 والتمويل باإلجارة. تسهيالت المرابحة تلك التسهيالت باألساس من . تتكون دينار بحريني( مليون 118,7: 2018ديسمبر  31)دينار بحريني 

 

 استثماريةأوراق مالية  8

 

 مدرجة بالقيمة
 العادلة من خالل 
 األرباح أو  
 لخسائرا

 مدرجة بالقيمة
 العادلة من خالل
 الدخل الشامل

 *اآلخر

 مدرجة 
 بالتكلفة
 المطفأة 

 
2019 
 المجموع

      :استثمارات مسعرة

 353,7 19,5 334,2 - سندات حكومية

 326,8 - 326,8 - سندات أخرى

 42,1 - 42,1 - أسهم حقوق الملكية
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 - 703,1 19,5 722,6 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

     :استثمارات غير مسعرة

 126,0 126,0 - - سندات حكومية

 26,2 - 26,2 - حقوق الملكية أسهم 

 0,7 - - 0,7 صناديق مدارة
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 0,7 26,2 126,0 152,9 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 0,7 729,3 145,5 875,5 

 (0,5) - (0,5) - : الخسائراالئتمانية المتوقعة امحسوماً منه
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 0,7 728,8 145,5 875,0 

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

 

 

 مدرجة بالقيمة
 العادلة من خالل 
 األرباح أو  

 الخسائر

 مدرجة بالقيمة
 العادلة من خالل
 الدخل الشامل

 *اآلخر

 مدرجة 
 بالتكلفة
 المطفأة 

2018 
 المجموع

     :استثمارات مسعرة

 295,9 20,2 275,7 - سندات حكومية

 311,9 - 311,2 0,7 سندات أخرى

 38,3 - 38,3 - أسهم حقوق الملكية
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 0,7 625,2 20,2 646,1 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

     :استثمارات غير مسعرة

 125,6 125,6 - - سندات حكومية

 0,1 - - 0,1 سندات أخرى

 28,2 - 28,2 - حقوق الملكية أسهم 

 0,8 - - 0,8 صناديق مدارة
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 0,9 28,2 125,6 154,7 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 1,6 653,4 145,8 800,8 

 (0,5) - (0,5) - محسوماً منها: الخسائراالئتمانية المتوقعة 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 800,3 145,8 652,9 1,6 2018ديسمبر  31الرصيد في 

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

دينار بحريني  مليون 409,1، تتضمن األوراق المالية االستثمارية على سندات حكومية وسندات أخرى بإجمالي 2019ديسمبر  31كما في  *
 بحريني( والتي هي مرهونة مقابل اقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء. دينارمليون  286,1: 2018ديسمبر  31)
 

 31مليون دينار بحريني ) 90,4، تتضمن األرواق المالية االستثمارية على صكوك إسالمية طويلة األجل بإجمالي 2019ديسمبر  31كما في 
 (.دينار بحرينيمليون  72,7: 2018ديسمبر 
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 ة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالي
 2019ديسمبر  31

 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  

 
 ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة 9
 

حصة ملكية في شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.، شركة تأسست في مملكة  (%23.03: 2018) %23.03المجموعة  ىلد
 والتأمين والتعامل في العقارات والسيارات.  االستهالكية تقوم بتقديم خدمات التمويالتوالبحرين 

 

تقوم بتقديم و( حصة ملكية في شركة بنفت ش.م.ب. )مقفلة(، شركة تأسست في مملكة البحرين %22: 2018) %22المجموعة  ىلد
 ئها في مملكة البحرين. األخرى ذات الصلة لصالح البنوك التجارية وعمال التمويليةخدمات المساعدة ألنظمة الدفع والخدمات 

 

شركة بي بي ك جيوجيت لألوراق المالية، شركة خاضعة لسيطرة مشتركة مؤسسة ( حصة ملكية في %40: 2018) %40لدى المجموعة 
 في دولة الكويت.

 

صندوق البحرين للسيولة، وهي شركة استثمارية ذات أغراض خاصة حصة ملكية في ( %24.27: 2018) %24.27لدى المجموعة 
لتعزيز السيولة في السوق وإغالق فجوة التقييم بين األوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين مع األوراق مؤسسة في مملكة البحرين 

 . المالية في الشركات اإلقليمية المماثلة
 

مشتركة مؤسسة في لسيطرة  خاضعةشركة أجيال كابيتال مانجمنت المحدودة، حصة ملكية في  (%50: 2018) %50لدى المجموعة 
 . المتحدة والتي تعمل في مجال الخدمات االستشارية في سوق رأس المال لالستثمارات البديلة مع التركيز بصفة خاصة في العقاراتمملكة ال
 

لسيطرة مشتركة مؤسسة  خاضعةشركة ، حصة ملكية في ماغنوم بارتنرز هولدينغ ليمتد (%49,96: 2018) %49,96لدى المجموعة 
 يرسي إلقتناء استثمارات العقارية بصورة غير مباشرة في هولندا.جفي 
 

لسيطرة مشتركة مؤسسة  خاضعةشركة جيرسي المحدودة،  غزإفوك هولدينحصة ملكية في  (%24,99: 2018) %24,99لدى المجموعة 
 جيرسي إلقتناء استثمارات العقارية بصورة غير مباشرة في ألمانيا.في 
 

مشروع مشترك كة اشروهي ، بارتنرشب المحدودة غزجيرسي هولدني يإآل أس ( حصة ملكية في ال شيء: 2018) %45لدى المجموعة 
 .في المملكة المتحدة في جيرسي لتسهيل االستثمار غير المباشر مؤسسة

2018 2019  
 ةالمشتركوالمشاريع القيمة المدرجة الستثمار المجموعة في الشركات الزميلة   

 نايري 1في  62,9 47,0

 اقتناءات خالل السنة  7,1 15,2

 من الربح للسنة  البنكحصة  6,8 4,1

 أرباح أسهم مستلمة  (3,9) (3,1)

 (16الزميلة )إيضاح  الشركات -تغير في القيم العادلة غير المحققة  (1,1) 0,5

 تعديالت صرف العمالت األجنبية (0,2) (0,3)

 توزيع رأس المال (1,0) (0,5)
─────────── ───────────  

 ديسمبر 31في  70,6 62,9
═══════ ═══════  

 

تتضمن االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة على استثمار المجموعة في شركة البحرين للتسهيالت التجارية والتي تعتبر 
 المجموعة في شركة البحرين للتسهيالت التجارية: بأنها شركة زميلة جوهرية. يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الستثمار

 

2018 2019  
   

 صافي دخل الفوائد 27,6 25,0

 إجمالي ربح مبيعات السيارات  6,8 7,2

 دخل تشغيلي آخر 13,5 13,1
────────── ──────────  

 مجموع الدخل التشغيلي 47,9 45,3
   
 مصروفات تشغيلية  (22,1) (21,1)

 مصروفات أخرى  (5,2) (2,8)
────────── ──────────  

 للسنةالمعدل الربح  20,6 21,4
═════════ ═════════  

   
 للسنةالمعدل حصة المجموعة في الربح  4,7 4,9

═════════ ═════════  
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  الدنانير البحرينيةجميع األرقام بماليين  

 

 )تتمة( ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة 9

2018 2019  
 الموجودات  

 رصدة لدى بنوكأنقد و 6,7 4,7

 قروض وسلف العمالء 330,6 304,9

 المخزون 27,1 29,0

 موجودات أخرى 57,1 52,1
─────────── ───────────  

 مجموع الموجودات 421,5 390,7
─────────── ───────────  

 المطلوبات  

 سحوبات على المكشوف من البنك  0,1 1,0

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 26,0 19.4

 قروض ألجل تابعة للبنك  220,0 184,1

 سندات صادرة  20,0 40,0
─────────── ───────────  

 مجموع المطلوبات 266,1 244,5
─────────── ───────────  

 التبرعات الخيرية إحتياطي  (0,7) (0,9)
─────────── ───────────  

 الملكية  حقوق 154,7 145,3
─────────── ───────────  

 نسبة حصة ملكية المجموعة  23,03% 23,03%
─────────── ───────────  

33,5 35,6  
════════ ════════  

 
والمعدلة لألداء  سبتمبر 30ة على القوائم المالية المراجعة في شركة البحرين للتسهيالت التجاريالمسجلة أعاله لرقام األتستند 

  .(نفس الشيء: 2018) 2019ديسمبر  31المنتهي في  المتوقع للربع األخير
 

 29,0: 2018دينار بحريني )مليون  38,1 شركة البحرين للتسهيالت التجاريةفي المجموعة الستثمارات القيمة السوقية تبلغ 
  .ي(دينار بحرين مليون

 

 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 10
2018 2019  

   

 ذمم مدينة 17,3 23,1

 فوائد مستحقة القبض 15,6 15,6

 ضمان معلق للبيع 12,2 13,5

1,2 2.1  ً  مصروفات مدفوعة مقدما

 (22)إيضاح  مؤجل يضريبموجود  1,3 1,1

 (28ضاح القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إي 1,3 11,3

 أخرى 24,4 12,1
─────────── ───────────  

77,9 74,2  
════════ ════════  

 ممتلكات ومعدات 11
 

 

 أراضي
 مملوكة 

 ملكاً حرا  

 عقارات
 مباني و

 أثاث
 ومعدات 

 الحق في
 استخدام

 الموجودات

 أعمال
 رأسمالية
 المجموع قيد التنفيذ 

 صافي القيمة 
  31الدفترية في 

 35,2 1,4 8,0 7,8 9,0 9,0 2019 ديسمبر
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  
 

 )تتمة( ممتلكات ومعدات 11
 

 

 أراضي 
 مملوكة
 ملكاً حرا  

 عقارات
 مباني و

 أثاث
 عدات وم

 الحق في
 استخدام

 الموجودات

 أعمال 
 رأسمالية
 المجموع قيد التنفيذ 

 صافي القيمة 
  31الدفترية في 

 27,5 0,2 - 6,6 11,9 8,8 2018 ديسمبر
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 .دينار بحريني(مليون  3,7: 2018ينار بحريني )دمليون  6,1 اإلستهالك للسنةمصروفات  تبلغ
 

 قتراضات ألجل ا 12
 

 ألجل ألغراض التمويالت العامة وهي تشتمل على اآلتي:قتراضات الاتم الحصول على 
 

 2018 2019 ستحقاقالسنة ا سعر الفائدة

    
3.50% 2020 144,5 144,5 
5,50% 2024 188,5 - 

  ──────── ──────── 
  333,0 144,5 
  ════════ ════════ 

 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء 13
2018 2019  

   
 ودائع ألجل 965,1 1,259,4
 حسابات توفير 655,1 571,3
 حسابات جارية  491,0 484,7
 حسابات أخرى  58,3 59,1

──────── ────────  

2,374,5 2,169,5  
════════ ════════  

 
 

 أخرى فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات 14
2018 2019  

   
 مصروفات مستحقة 48,5 37,6
 (27القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية )إيضاح  27,0 4,8
 فوائد مستحقة الدفع 24,0 24,1
 ذمم دائنة 16,4 14,2

 التزامات عقد اإليجار 6,1 -
 للعقود المالية  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 3,3 1,0
 أخرى 13,7 22,9

──────── ────────  
104,6 139,0  

════════ ════════  

 
 

 الملكية حقوق 15
2018 2019  

 رأس المال( 1)  

 المصرح به:  
 دينار بحريني للسهم 0,100سهم بقيمة أسمية قدرها  1,500,000,000 150,0 150,0

════════ ════════  
 الصادر والمدفوع بالكامل:  

108,2 129,7 

 0,100سهم( بقيمة أسمية قدرها  1,081,647,952: 2018سهم ) 1,296,891,745
 دينار بحريني للسهم 

════════ ════════  
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 حول القوائم المالية الموحدةإيضاحات 
 2019ديسمبر  31

 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  

 

 )تتمة( الملكية حقوق 15

 
 )تتمة( ( رأس المال1)
 

الدائمة األوراق الرأسمالية على تحويل  2019مارس  20بتاريخ المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد وافق 
 دينار بحريني إلى أسهم عادية بسعر تحويل مليون 86,1 قيمتها والبالغ 1المدرجة ضمن رأس المال فئة بنك للالقابلة للتحويل 

 وزادسهم،  215,243,793عدد األسهم الصادرة بمقدار زاد . ونتيجة لذلك، 2019مايو  2ن اعتباراً م فلس للسهم 400 قدره
 مليون دينار بحريني.  64,6عالوة إصدار األسهم بنحو وزادت مليون دينار بحريني  21,5رأس المال المدفوع بنحو 

 
 أسهم خزانة ( 2)  

( سهم من 6,213,641: 2018) 12,380,542هاية السنة بعدد تمثل أسهم الخزانة شراء البنك ألسهمه. يحتفظ البنك في ن
 أسهمه الخاصة.

2018 2019  
   
 المدفوع  المقابل (5,2) (2,5)

════════ ════════  
 عالوة إصدار أسهم ( 3)

قانون الشركات نص عليها ين إصدار أسهم عادية هي غير قابلة للتوزيع إال في الحاالت التي عاألسهم الناتجة  إن عالوة إصدار
خالل السنة، تمت زيادة عالوة إصدار األسهم بنحو مصرف البحرين المركزي. عد الحصول على موافقة التجارية البحريني وب

 ([.1)15مليون دنيار بحريني ]رأجع إيضاح  64,6
 
 أسهم الموظفين أداء خطة( 4)

 (.42 راجع إيضاحلبعض الموظفين المؤهلين ) لدى المجموعة خطة أداء أسهم الموظفين التي بموجبها يتم منح أسهم
 
 أرباح أسهم لم يطالب بها بعد( 5)

دينار بحريني( إلى حقوق مليون  0,022: 2018دينار بحريني ) ال شيءخالل السنة، قامت المجموعة بتحويل مبلغ وقدره 
 : ال شيء2018) دينار بحرينيميلون  0,025ودفعت مبلغ وقدره  الملكية كأرباح أسهم لم يطالب بها بعد من قبل المساهمين

. وفقاً لسياسات وإجراءات المجموعة، يتم تحويل أي أرباح ( لمساهميها من حساب اإلحتياطي في حقوق الملكيةدينار بحريني
لبات مساهمين المعنيين ألي مطاللستكون متاحة  إال أنهاسنوات إلى حقوق الملكية،  10والمستحقة ألكثر من أسهم لم يطالب بها 

 مستقبلية.
 
 1مدرجة ضمن رأس المال فئة  أوراق رأسمالية دائمة قابلة للتحويل( 6)

 بقيمة إجمالية 1رأسمالية إضافية دائمة قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس المال فئة البنك إصدار أوراق ، أتم 2016 خالل سنة
. يخضع ويستند توزيع المبالغ المستحقة الدفع لشروط 3بازل متطلبات اتفاقية مع ألف دينار بحريني تماشياً  86,098قدرها 

سنوياً. تم إثبات هذه األوراق المالية ضمن حقوق الملكية في  %8.25وبنود القيمة االسمية القائمة لألوراق الرأسمالية بمعدل 
 .([1)15راجع إيضاح تم خالل السنة تحويل هذه األوراق الرأسمالية إلى أسهم عادية ]القائمة الموحدة للمركز المالي 

 
 حتياطي قانوني( إ7)

ً ل إنشاءتم  إلى  ةالسنويأرباحه من  %10البنك يحول قانون الشركات التجارية البحريني. متطلبات اإلحتياطي القانوني وفقا
 7,5 قدرهمبلغ و خالل السنة بتحويلقام البنك للبنك.  الصادرمن رأس المال  %50اإلحتياطي  عادلاإلحتياطي القانوني حتى ي

إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في  .(دينار بحريني : ال شيء2018إلى اإلحتياطي القانوني )مليون دينار بحريني 
 . المركزي البحرينصرف موافقة معد الحصول على نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبيالحاالت التي 

 
 عام ( إحتياطي8)
ً ي العام اإلحتياط تكوينتم   القاعدة الرأسمالية للبنك. بتعزيزلمساهمين ت االنظام األساسي للبنك، وذلك تأكيداً اللتزاماألحكام  وفقا

واجتماع الجمعية العمومية السنوي  مصرف البحرين المركزيإن اإلحتياطي العام قابل للتوزيع شريطة الحصول على موافقة 
 .للمساهمين
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 تغيرات متراكمة في القيم العادلة 16
2018 2019  

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
 يناير 1في  (25,7) (8,6)

 محول إلى األرباح المبقاة من بيع/ شطب سندات أسهم حقوق الملكية  1,9 0,5
 )دين(من بيع أوراق مالية استثمارية  محول إلى األرباح أوالخسائر (2,8) (3,2)

 )دين(محول إلى األرباح أوالخسائر عند االضمحالل  0,1 0,3

(14,7) 38,2 

لألوراق المالية االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة في الدخل العادلة  ةفي القيم اتتغير
 خالل السنةالشامل اآلخر 

─────────── ───────────  

 ديسمبر 31 في 11,7 (25,7)
════════ ════════  

 النقديتحوطات التدفق   
 يناير 1في  0,6 0,2

 تغير في القيم العادلة غير المحققة - (0,1)
 (9الشركات الزميلة )إيضاح  –تغير في القيم العادلة غير المحققة  (1,1) 0,5

─────────── ───────────  

 ديسمبر 31في  (0,5) 0,6
─────────── ───────────  

(25.1) 11,2  
════════ ════════  

 توزيعات مقترحة 17
2018 2019  

   
 نقدية  أرباح أسهم 38,5 43,0

 أرباح أسهم  6,5 -
 محول إلى اإلحتياطي العام 7,5 -

 خيرية تبرعات 2,0 1,6
─────────── ───────────  

44,6 54,5  
════════ ════════  

 

 دينار بحريني للسهم 0,005وأرباح أسهم  دينار بحريني للسهم 0,040بواقع نهائية مجلس اإلدارة توزيع أرباح أسهم نقدية اقترح 
بعد حسم أسهم ، (2019دينار بحريني للسهم خالل شهر يوليو  0,010أرباح أسهم نقدية مرحلية بواقع إعالن ودفع  بما في ذلك)

تحويل  مجلس اإلدارةإقترح وعالوة على ذلك،  (.دينار بحريني للسهم 0,040: بواقع 2018) 2019ديسمبر  31الخزانة كما في 
 : ال شيء دينار بحريني(.2018مليون دينار بحريني ) 7,5 باجماليمن الربح السنوي للمجموعة إلى اإلحتياطي العام  10%

 

دينار  0,035بواقع : 2018) 2018سنة ب فيما يتعلقللسهم  دينار بحريني 0,040بواقع  أرباح أسهمبدفع قام البنك خالل السنة، 
 2019سنة فيما يتعلق ب دينار بحريني للسهم 0,010رحلية بواقع مأرباح أسهم نقدية و، (2017سنة فيما يتعلق ب بحريني للسهم

 .، بعد حسم أسهم الخزانة(دينار بحريني : ال شيء2018)
 

كما يخضع دفع أرباح األسهم  .للموافقة الرسمية في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمينستقدم التوزيعـات المقترحة أعـاله 
 موافقة مصرف البحرين المركزي.حصول على لل
 

 دخل الفوائد ودخل مشابه صافي  18
2018 2019  

 دخل الفوائد ودخل مشابه  أ(  

 قروض وسلف العمالء 104,4 107,7
 أوراق مالية استثمارية  39,8 33,4
 أذونات خزانة 16,1 16,0
 ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 16,1 8,7

──────── ────────  
165,8 176,4  

──────── ────────  
 مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة  ب(  

 ودائع العمالء  (44,4) (39,6)
 ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى  (24,7) (16,3)

──────── ────────  
(55,9) (69,1)  

──────── ────────  
109,9 107,3  

════════ ════════  
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 صافي -ت دخل الرسوم والعموال 19
2018 2019  

   

 دخل الرسوم والعموالت 49,3 49.2

 الرسوم والعموالت مصروفات (22,7) (21,0)
──────── ────────  

28,2 26,6  
════════ ════════  

 

 ألخرىا واألنشطة اإلئتمانيةدينار بحريني فيما يتعلق بالودائع  مليون 0,02على مبلغ وقدره  والعموالتيتضمن دخل الرسوم 
 دينار بحريني(. مليون 0,07: 2018)
 

  دخل آخر 20
2018  2019  

   
 دخل أرباح أسهم 3,9 6,2

 عمالت أجنبية تحويلمكسب من  5,9 5,3

 محققة من بيع أوراق مالية استثماريةسب امك 3.0 3,2

 أخرى 4,8 4,2
───────── ─────────  

18,9 17,6  
════════ ════════  

 صافي  –ع المخصصات مجمو 21
2018  2019  

   
 قروض وسلف العمالء  15,9 35,0

 أرواق مالية استثمارية  0,1 0,3

 تعرضات غير مدرجة في الميزانية  2,3 (0,4)

 عقارات مكتسبة وأخرى  0,6 0,4
───────── ─────────  

35,3 18,9  
════════ ════════  

 الضرائب  22
2018 2019  

 ة الموحدة للمركز المالي القائم  

 (10اح ض)إيموجود ضريبي موجل  1,3 1,1
════════ ════════  

 القائمة الموحدة لالرباح أو الخسائر   

 مصروف ضريبي موجل على العمليات األجنبية  0,2 0,4
───────── ─────────  

0,4 0,2  
════════ ════════  

 

ً  يتم قياس الضريبة الحالية بالمبلغ . 1961لسنة لقانون ضريبة الدخل  المتوقع دفعه فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة للسنة وفقا
الخاضع الدخل الضريبية المستقبلية لفروق التوقيت كونها الفرق بين للنتائج ة المؤجلة يمطلوبات الضريبالموجودات ويتم إثبات ال

إثبات يتم  .من فترة فترة الحقة أو أكثرسترجاع اعلى  اً كون قادريوواحدة في فترة ينشأ للضريبة والدخل المحاسبي الذي 
الدخل الخاضع بأن هناك تأكيد معقول بأن ة المؤجلة على أساس فروق التوقيت فقط إلى الحد الذي يثبت يموجودات الضريبال

 مقابل لتلك الموجودات الضريبية التي يمكن تحقيقها.سيكون متاح للضريبة المستقبلية 
 

للوحدات الخاضعة للضريبة على األرباح المستحقة من المصروفات الضريبية للمجموعة على جميع الضرائب المباشرة تتض
، فإنه وبالتالي ، وفقاً للقوانين الضريبية السائدة في تلك السلطات القضائية.إلى السلطات المعنية في كل بلد من بلدان التأسيس

 يبلغ .الفعليةالضريبية  مع تفاصيل المعدالتواألرباح الخاضعة للضريبة ح المحاسبية ليس من العملي عرض تسوية بين األربا
تم ، 2018خالل سنة  .(%43,68: 2018) 2019ديسمبر  31للسنة الحالية المنتهية في  %43,68معدل الضريبة الفعلي 

.1961لسنة من قانون ضريبة الدخل ي 115 لحد األدنى للضريبة البديلة، بموجب المادةوفقاً لالضريبة  دفع
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  النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 23
 

 النصيب األساسي للسهم في األرباح 
على المتوسط الموزون لعدد العائد إلى مالك البنك سنة للربح القسمة يحسب النصيب األساسي للسهم في األرباح لنهاية السنة ب

  .األسهم القائمة خالل السنة
 

 للسهم في األرباح  المخفضالنصيب 
العائد إلى مالك البنك بعد حسم توزيع على األوراق سنة للربح اليحسب النصيب األساسي للسهم في األرباح لنهاية السنة بقسمة 

السنة على المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل  1ئمة القابلة للتحويل المدرجة ضمن رأس المال فئة الرأسمالية الدا
  باإلضافة إلى المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها من التحويل إلى األسهم العادية.

 

2018 2019  

67,1 75,4 

حساب النصيب األساسي والمخفض لالبنك  مالكالربح للسنة العائد إلى 
 للسهم في األرباح 

(7,1) (3,6) 
التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل محسوم منه: 

  1المدرجة ضمن رأس المال فئة 
───────────────── ─────────────────  

 مالك البنك  المعدل العائد إلىللسنة صافي الربح  71,8 60,0
════════════ ════════════  

1,076,676,556 1,210,868,457 

خالل القائمة ة أسهم الخزانبعد حسم  المتوسط الموزون لعدد األسهم،
 السنة

════════════ ════════════  

 )دينار بحريني(النصيب األساسي للسهم في األرباح  0,059 0.056
════════════ ════════════  

1,291,920,336 1,210,868,457 

، بعد حسم العادية المعدلة لتأثير التخفيض المتوسط الموزون لعدد األسهم
 أسهم الخزانة القائمة خالل السنة 

════════════ ════════════  

 للسهم في األرباح )دينار بحريني(المخفض النصيب  0,059 0,052
════════════ ════════════  

 القطاعات التشغيلية  24
 

 ت القطاعات معلوما
 :رئيسية أعمال تأربعة قطاعاألغراض إدارية، تم توزيع أنشطة المجموعة إلى 

 

ودائع العمالء األفراد وتوفير التمويل للقروض في  تتعامل بشكل أساسي -  الخدمات المصرفية لألفراد
ية وخدمات تحويل األموال ائتمانوالسحب على المكشوف وتسهيالت  االستهالكية
 األجنبية.وتداول العمالت والبطاقات 

 

حسابات الودائع ية األخرى وئتمانالقروض والتسهيالت االأساسي في بشكل تتعامل  -  الخدمات المصرفية للشركات
 والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات في البحرين.

 

الودائع حسابات ية األخرى وانئتمالقروض والتسهيالت االتتعامل بشكل أساسي في  -  الخدمات المصرفية الدولية
والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات دولية. كما تغطي األنشطة 

 التشغيلية للفروع الخارجية.
 

خدمات أسواق األموال والتجارة والخزانة، باإلضافة إلى إدارة أساسي بشكل تقدم  األخرىاالستثمار والخزانة واألنشطة 
. تشتمل الخدمات االستثمارية على إدارة االستثمارات أنشطة المجموعة التمويلية

االستثمارية وإدارة ية خدمات االستشارالفي األسواق المحلية والدولية وتقديم 
باالستعانة . كما تتضمن األنشطة األخرى على تنفيذ العمليات التجارية األموال
 خارجية.بمصادر 

 

متخذ  العملياتمعلومات التي يتم تقديمها إلى رئيس الجموعة تقاريرها حول إن هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه الم
القرارات. إن المعامالت ما بين هذه القطاعات تنفذ حسب معدالت السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. تحسب الفائدة المدينة 

 تكلفة الهامشية لألموال على أساس أموال مطابقة.أو الدائنة على القطاعات على أساس معدل سعر التحويل والذي يساوي تقريباً ال
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 )تتمة(القطاعات التشغيلية  24
 

 :2019ديسمبر  31فيما يلي معلومات قطاعات األعمال للسنة المنتهية في 

 

 الخدمات 
  المصرفية
 لألفراد

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات

 الخدمات
 المصرفية
 الدولية

 االستثمار 
  والخزانة
 واألنشطة

 المجموع ىاألخر

      

 176,4 61,6 40,8 40,3 33,7 دخل الفوائد

 (69,1) (31,8) (15,8) (16,4) (5,1) مصروفات الفوائد

 - (4,8) (4,8) 4,1 5,5 سعر تحويل األموال الداخلية 
 ─────────── ────────── ────────── ──────────── ──────────── 

 107,3 25,0 20,2 28,0 34,1 صافي دخل الفوائد

 44,2 15,4 5,7 3,7 19,4 دخل تشغيلي آخر
 ─────────── ────────── ────────── ──────────── ──────────── 

 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من 
 شاريع ربح شركات زميلة وم

 151,5 40,4 25,9 31,7 53,5 مشتركة
      

 (18,9) (0,7) (19,6) 0,6 0,8 صافي  –مجموع المخصصات 
 69,2 34,9 (9,0) 17,7 25,6 نتيجة القطاع       

كات ربح شر البنك منحصة 
 6,8 1,1 - - 5,7 ومشاريع مشتركة زميلة

 76,0     الربح للسنة

  حقوق غيرإلى عائد ال الربح
 مسيطرة 

    

(0,6) 
     ────────── 

 75,4      مالك البنكللسنة العائد إلى  الربح
     ══════════ 

 3,742,0 1,476,3 1,015,4 620,7 629,6 موجودات القطاع 

 استثمارات في شركات زميلة 
 70,6 30,0 - - 40,6 ةع مشتركيراومش

 52,4     موجودات مشتركة 
     ────────── 

 3,865,0     مجموع الموجودات
     ══════════ 

 3,228,5 661,7 826,6 838,8 901,4 مطلوبات القطاع 

 89,5     مطلوبات مشتركة 
     ────────── 

 3,318,0     مجموع المطلوبات 
     ══════════ 
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 )تتمة( التشغيلية القطاعات 24
 

 :2018ديسمبر  31فيما يلي معلومات قطاعات األعمال للسنة المنتهية في 

 

 الخدمات 
 المصرفية 

 لألفراد

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات

 الخدمات
 المصرفية
 الدولية

 االستثمار 
  والخزانة
 واألنشطة
 المجموع ىاألخر

      

 165,8 50,7 41,4 41,4 32,3 ل الفوائددخ

 (55,9) (28,7) (12,7) (10,9) (3,6) مصروفات الفوائد

 - 6,6 (7,8) (2,1) 3,3 سعر تحويل األموال الداخلية 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 109,9 28,6 20,9 28,4 32,0 صافي دخل الفوائد

 47,1 17,2 5,2 3,5 21,2 دخل تشغيلي آخر
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من 
 157,0 45,8 26,1 31,9 53,2 ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

      
 (35,3) (0,3) (8,9) (26,4) 0,3 صافي -مجموع المخصصات 

 63,6 44,8 1,8 (9,2) 26,2 نتيجة القطاع       

  زميلةكات ربح شر البنك منحصة 
 4,1 (0,3) - - 4,4 ومشاريع مشتركة

 67,7     الربح للسنة

 (0,6)     حقوق غير مسيطرة إلى عائد ال الربح
     ───────── 

 67,1      مالك البنكللسنة العائد إلى  الربح
     ═════════ 

 3,473,0 1,175,9 992,7 661,3 643,1 موجودات القطاع 

 استثمارات في شركات زميلة 
 62,9 25,0 - - 37,9 ةع مشتركيراومش

 45,8     موجودات مشتركة 
     ───────── 

 3,581,7     مجموع الموجودات
     ═════════ 

 3,022,5 693,3 803,3 702,1 823,8 مطلوبات القطاع 

 58,8     مطلوبات مشتركة 
     ───────── 

 3,081,3     مجموع المطلوبات 
     ═════════ 

 القطاعات الجغرافية معلومات 
: هما المحلي )البحرين(، واألخرى )الشرق األوسط/ أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا(. سوقين جغرافيينتعمل المجموعة في 

اولة للمجموعة حسب القطاع الجغرافي، يعتمد التخصيص على موقع يوضح الجدول التالي توزيع اإليرادات والموجودات غير المتد
 .الموجودات والمطلوبات

 المجموع األخرى المحلي 

    2019ديسمبر  31

 107,3 14,4 92,9 صافي دخل الفوائد

 6,8 1,1 5,7 ومشاريع مشتركة شركات زميلة  ربححصة البنك من 

 44,2 4,2 40,0 دخل آخر
 ─────── ─────── ─────── 

 138,6 19,7 158,3 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 118,0 26,7 91,3 *موجودات غير متداولة 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية 24

 

 )تتمة( طاعات الجغرافيةالقمعلومات 
 المجموع األخرى المحلي 

    2018ديسمبر  31

 109,9 15,0 94,9 صافي دخل الفوائد

 4,1 (0,3) 4,4 ومشاريع مشتركة شركات زميلة  ربححصة البنك من 

 47,1 3,5 43,6 دخل آخر
 ─────── ─────── ─────── 
 142,9 18,2 161,1 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 103,9 20,0 83,9 *جودات غير متداولة مو
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 الممتلكات والمعدات.ووالضمان المعلق البيع االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة تمثل الموجودات غير المتداولة * 
 

 النقد وما في حكمه  25
 

 :ديسمبر 31كما في  مبالغ التاليةالفقات النقدية على النقد وما في حكمه المتضمن في القائمة الموحدة للتد يشتمل
 

2018 2019  

   
 (4في الصندوق والخزينة )إيضاح نقد  21,2 20,3

 (4)إيضاح وإيداعات لدى بنوك مركزية  ةجاري اتحساب 266,2 95,1

230,0 249,4 

 ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ 
 يوماً أو أقل  90فترة استحقاق أصلية ل

───────── ─────────  
345,4 536,8  

════════ ════════  

 عالقة الطرف ذي المعامالت  26
 

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 
مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. يتم الموافقة السيطرة السيطرة أو لل خاضعةاإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات 

جميع القروض والسلف المقدمة لألطراف  على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 ذات العالقة هي منتجة وتخضع لمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

 تمت مع األطراف ذات العالقة:التي معامالت اليلي بيان بالمبالغ القائمة بتاريخ قائمة المركز المالي فيما يتعلق ب فيما
 

 

 مساهمين
 رئيسيين

شركات زميلة 
ع يراومش

 ةمشترك

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 
 المجموع  اإلدارة الرئيسيين

     2019ديسمبر  31

 24,9 3,0 21,9 - قروض وسلف العمالء

 70,6 - 70,6 - استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 224,6 9,1 5,1 210,4 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء
 

 2018ديسمبر  31

 26,3 3,0 23,3 - قروض وسلف العمالء

 62,9 - 62,9 - استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 195,3 6,8 3,1 185,4 ع أخرى للعمالءحسابات جارية وتوفير وودائ
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 )تتمة( العالقة يطراف ذالمعامالت  26
 

لألرباح تضمنة في القائمة الموحدة األطراف ذات العالقة والمالتي تمت مع معامالت الفيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة ب
 :أو الخسائر

 

 مساهمين
 رئيسيين

شركات زميلة 
ع يراومش

 ةمشترك

أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفي 
 المجموع  اإلدارة الرئيسيين

     2019ديسمبر  31

 1,5 - 1,5 - دخل الفوائد 

 4,9 0,2 0,1 4,6 مصروفات الفوائد 

ريع من ربح شركات زميلة ومشاحصة البنك 
 6,8 - 6,8 - مشتركة

 
     2018ديسمبر  31

 1,4 - 1,4 - دخل الفوائد 

 6,3 0,1 0,1 6,1 مصروفات الفوائد 

حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع 
 4,1 - 4,1 - مشتركة

 
 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

 2019 2018 

   

 10,6 10,9 القصيرة األجل مكافآت الموظفين 

 0,4 1,2 الطويلة األجل مكافآت الموظفين 

 ────────── ────────── 
 12,1 11,0 
 ════════ ════════ 

 
 .42إيضاح راجع ، خطة حوافز أسهم الموظفينحصة موظفي اإلدارة الرئيسين في 
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 الموجودات والمطلوبات  استحقاقتحليل  27
 

بيان  تم تحديدلقد في حالة ودائع العمالء. باستثناء التعاقدي،  ستحقاقالاحتى تاريخ  قائمة المركز الماليالفترة المتبقية من على أساس  2018و 2019ديسمبر  31الموجودات والمطلوبات كما في  استحقاقالجدول أدناه بيان يوضح 
 المجموعة بالودائع.   احتفاظ المشار اليها بسجلالفعلية  اتستحقاقالاتواريخ سيولة ودائع العمالء على أساس 

 

  

 2019ديسمبر  31
 خالل

 شهر واحد
 إلى  1
 أشهر 3

 إلى 3
 أشهر  6 

 إلى 6
 شهر 12 

المجموع 
 الفرعي

 إلى  1
 سنوات  5

 إلى 5
 سنوات  10

 إلى 10
 سنة  20

 أكثر من
 المجموع  سنة  20 

           الموجودات

 376,4 89,0 - - - 287,4 - - - 287.4 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 484,4 - - - - 484,4 97,7 127,2 190,3 69,2 أذونات خزانة

بنوك من ودائع ومبالغ مستحقة 
 278,3 - - - - 278,3 29,7 - - 248,6 ومؤسسات مالية أخرى

 1,670,9 43,7 48,4 203,6 750,7 624,5 132,2 164,8 113,8 213,7 ءقروض وسلف العمال
 875,0 113,9 20,3 305,8 295,9 139,1 29,0 39,4 32,4 38,3 أوراق مالية استثمارية 

ومشاريع استثمارات في شركات زميلة 
 70,6 70,6 - - - - - - - - مشتركة

 74,2 - - - 12,2 62,0 - - - 62,0 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
 35,2 1,6 3,2 2,1 27,7 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 ممتلكات ومعدات

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

 3,865,0 318,8 71,9 511,5 1,086,5 1,876,3 288,9 331,5 336,6 919,3 مجموع الموجودات 
 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ───────── ──────── ────────── ──────── 

           المطلوبات

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات 
 363,1 - - - 1,8 361,3 19,2 64,5 48,9 228,7 مالية أخرى

 313,4 - - - 171,0 142,4 129,2 - 10,2 3,0 قتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراءا
 333,0 - - - 188,5 144,5 - - 144,5 - قتراضات ألجل ا

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى 
 2,169,5 1,736,9 - - 0,2 432,4 49,5 86,2 41,5 255,2 للعمالء

 139,0 - 2,1 1,9 1,3 133,7 0,3 0,1 0,1 133,2 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ───────── ──────── ────────── ──────── 

 3,318,0 1,736,9 2,1 1,9 362,8 1,214,3 198,2 150,8 245,2 620,1 مجموع المطلوبات 
 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ───────── ──────── ────────── ──────── 
 547,0 (1,418,1) 69,8 509,6 723,7 662,0 90,7 180,7 91,4 299,2  صافي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═════════ ═══════ 
  547,0 1,965,1 1,895,3 1,385,7  662,0 571,3 390,6 299,2 متراكم 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ════════ ═══════ ═════════  
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 )تتمة(الموجودات والمطلوبات  استحقاقتحليل  27
 

  
 خالل 2018ديسمبر  31

 شهر واحد
 إلى  1
 أشهر 3

 إلى 3
 أشهر  6 

 إلى 6
 شهر 12 

المجموع 
 فرعيال

 إلى  1
 سنوات  5

 إلى 5
 سنوات  10

 إلى 10
 سنة  20

 أكثر من
 المجموع  سنة  20 

           الموجودات

 191,0 75,6 - - - 115,4 - - - 115,4 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 410,4 - - - - 410,4 125,3 99,2 123,3 62,6 أذونات خزانة

بنوك من ودائع ومبالغ مستحقة 
 239,2 - - - - 239,2 6,2 - 37,8 195,2 الية أخرىومؤسسات م

 1.772,5 60,0 29,0 236,2 812,0 635,3 136,0 108,9 143,2 247,2 قروض وسلف العمالء
 800,3 105,2 28,3 260,3 299,7 106,8 18,7 29,7 24,7 33,7 أوراق مالية استثمارية 

ومشاريع استثمارات في شركات زميلة 
 62,9 62,9 - - - - - - - - مشتركة

 77,9 - - - 13,5 64,4 - - - 64,4 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
 27.5 1,6 1,1 0,3 24,5 - - - - - ممتلكات ومعدات

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

 3,581,7 305,3 58,4 496,8 1,149,8 1,571,4 286,2 237,8 329,0 718,4 مجموع الموجودات 
 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ───────── ──────── ────────── ──────── 

           المطلوبات

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات 
 258,7 - - - - 258,7 - 22,6 79,3 156,8 مالية أخرى

 199,0 - - - 197,0 2,0 - 2,0 - - ت بموجب اتفاقية إعادة شراءقتراضاا
 144,5 - - - 144,5 - - - - - قتراضات ألجل ا

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى 
 2,374,5 1,878,1 - - 16,1 480,3 99,2 87,7 34,9 258,5 للعمالء

 104,6 - - - - 104,6 - - - 104,6 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ───────── ──────── ────────── ──────── 

 3,081,3 1,878,1 - - 357,6 845,6 99,2 112,3 114,2 519,9 مجموع المطلوبات 
 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ───────── ──────── ────────── ──────── 

 500,4 (1,572,8) 58,4 496,8 792,2 725,8 187,0 125,5 214,8 198,5 صافي 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═════════ ═══════ 
  500,4 2,073,2 2,014,8 1,518,0  725,8 538,8 413,3 198,5 متراكم 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ════════ ═══════ ═════════  
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 مشتقات مالية 28
 

و أكثر من األدوات إن األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على تحركات األسعار في واحدة أ
والسعر المرجعي أو المؤشر. تدخل المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية في معامالت متنوعة تستخدم فيها األدوات األساسية المالية 

سياسات المجموعة التي أقرها مجلس اإلدارة. تدخل المجموعة في عقود مشتقات لاستخدام المشتقات المالية يخضع المالية المشتقة. 
عن التغيرات المحتملة في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة الكامنة في  ةالمخاطر الناجممن الحد لية لغرض ما

 مالية لغرض المتاجرة. المشتقات الموجودات ومطلوبات المجموعة المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة. كما تدخل المجموعة في عقود 
 

االعتبارية. إن القيمة االعتبارية  هاقيملى بيان بإباإلضافة  دوات المالية المشتقةلة الموجبة والسالبة لأليوضح الجدول أدناه القيم العاد
ة المشتقات الذي يخص المشتق المالي أو السعر المرجعي أو المؤشر، وتمثل األساس لقياس التغير في قيماألساسي هي قيمة الموجود 

مخاطر ال تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو لكنها جم رصيد المعامالت القائمة في نهاية السنة وحإلى عتبارية الالقيم اتشير المالية. 
 . ئتماناال

 

 قيمة عادلة
 موجبة

 قيمة عادلة
 سالبة

القيمة 
 عتباريةالا

    2019ديسمبر  31

    مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 174,4 0,6 0.7  آجلة ةعقود صرف عمالت أجنبي
    

    مشتقات مالية محتفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة

 595,4 26,4 0,6 سعر الفائدةمقايضات 
 ─────── ─────── ─────── 

 1,3 27,0 769,8 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 قيمة عادلة
 موجبة

 قيمة عادلة
 سالبة

القيمة 
 اإلعتبارية

     2018ديسمبر  31

    :ها لغرض المتاجرةمشتقات مالية محتفظ ب

 125,8 0,5 0,5 آجلة ةعقود صرف عمالت أجنبي
    

    مشتقات مالية محتفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة

 586,8 4,3 10,8 مقايضات سعر الفائدة
 ─────── ─────── ─────── 
 11,3 4,8 712,6 
 ═══════ ══════ ═══════ 

 أنواع المشتقات المالية
د اآلجلة والمستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة محددة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد وتاريخ العـقو

محدد في المستقبل. العقود اآلجلة معدة للتعامل بها في السوق غير المنتظمة. يتم التعامل في العمالت األجنبية وأسعار الفائدة 
حددة في البورصات المنظمة وتخضع لمتطلبات الهامش النقدي اليومي. اتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة هي بمثابة المستقبلية بمبالغ م

عقود أسعار فائدة مستقبلية مصممة بشكل خاص تحدد فيها أسعار فائدة آجلة لمبالغ اعتبارية لفترة زمنية متفق عليها تبدأ بتاريخ 
 محدد في المستقبل.

 
ي اتفاقيات تعاقدية تتم بين طرفين لتبادل أسعار فائدة أو فروق العمالت األجنبية على أساس قيمة اعتبارية عقود المقايضات ه

عقود مقايضات أسعار الفائدة تتبادل األطراف عادة مدفوعات بأسعار فائدة ثابتة وعائمة على أساس القيمة االعتبارية بالنسبة لمحددة. و
قود مقايضات العمالت فإنه يتم تبادل المدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة وعائمة والمبالغ االعتبارية المحددة لعملة واحدة. بالنسبة لع

 بعمالت مختلفة.
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  )تتمة(مشتقات مالية  28
 

 مة()تتأنواع المشتقات المالية 
ة مالية بسعر ثابت من سلعة ما أو أدا ةمحدد كميةلشراء أو بيع  اااللتزام إمعقود الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تعطي الحق وليس 

 أو في أي وقت ضمن فترة زمنية محددة. ال تدخل المجموعة في اكتتاب عقود الخيارات.مستقبلي محدد تاريخ في سواء كان ذلك 
 

 بها أو صادرة لغرض المتاجرة مشتقات مالية محتفظ
ذلك، تتخذ المجموعة بعض  إلىمع العمالء. باإلضافة متوازية المشتقات المالية للمجموعة بمعامالت  تداولمعظم أنشطة ترتبط 

تشمل هذه الفئة ر والمعدالت والمؤشرات. من التغيرات اإليجابية في األسعااالستفادة مراكز صرف العمالت األجنبية مع توقع 
 . 9رقم الدولي إلعداد التقارير المالية معيار المتطلبات التحوط بموجب ب تفيالمشتقات المالية التي ال أيضاً 

 

 مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التحوط
إدارة مخاطر تعرض المجموعة على جزء من عملية إدارة المخاطر يتضمن وضعت المجموعة أنظمة لقياس وإدارة المخاطر. 

تتمثل لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( وأسعار الفائدة من خالل أنشطة إدارة الموجودات والمطلوبات. 
بالنسبة مجلس اإلدارة. وفقاً لما يحدده لمخاطر العملة وأسعار الفائدة إلى مستويات مقبولة في الحد من تعرضها سياسة المجموعة 

 على التوالي. 36و 35الرجوع إلى اإليضاحين  ىيرجالعملة، مخاطر دارة مخاطر أسعار الفائدة وإل المطبقة تلالستراتيجيا
 

مالية ألغراض تحوط العمالت وتغيرات أسعار المشتقات الوكجزء من عملية إدارة الموجودات والمطلوبات تستخدم المجموعة 
تعرضات  مقابلتوقعة باإلضافة إلى التحوط االستراتيجي من خالل تحوط أدوات مالية محددة ومعامالت مذلك الفائدة. يتحقق 

مركز المالي. وفي جميع هذه الحاالت فإنه يتم توثيق الهدف من عالقة التحوط، وتفاصيل البند المحوط وأداة للالموحدة قائمة ال
 الة. الح حسب، ةالنقدي اتالتحوط، ويتم احتساب المعامالت كتحوطات القيمة العادلة أو تحوطات التدفق

 
 تحوطات القيمة العادلة 

تقلبات في لل تستخدم المجموعة تحوطات القيمة العادلة لحمايتها من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية نتيجة
مدرجة ين صرف العمالت وأسعار الفائدة. تتضمن األدوات المالية المحوطة لمخاطر أسعار الفائدة على قروض وسندات د أسعار

صرف الخرى. تستخدم المجموعة عقود المقترضة األصناديق الوصادر الدي ن الخالل الدخل الشامل اآلخر و نبالقيمة العادلة م
مقايضات أسعار الفائدة لتحوط مخاطر و عملة معينة على وجة التحديداطر مخ مقابلجلة ومقايضات العملة للتحوط اآلجنبي األ

 أسعار الفائدة. 
 

تخضع واريخ االستحقاق أو أدوات التحوط. هي عدم التطابق بين تفعالية الالمصادر الرئيسية لعدم إن  ،تلك قات التحوطفي عال
 عناصر قياس فعالية التحوط.في تغيير أدى إلى مما ، المختلفة ألطراف األخرىأدوات التحوط لمخاطر ا

 
أسعار دة التالية كأدوات تحوط في تحوطات القيمة العادلة لمخاطر ، لدى المجموعة مقايضات أسعار الفائ2019ديسمبر  31في كما 
 :الفائدة

 5أكثر من 
 سنوات 

 
 إلى 1من  

 سنوات  5

 
 

أشهر  3من 
 إلى

   سنة واحدة 
 3إلى 1من 

 أشهر 

 
أقل من  

  شهر واحد 
 مخاطر سعر الفائدة          

         

 تحوط األوراق المالية
 االستثمارية 

          
 2019ديسمبر  31         

 القيمة االسمية  3,4  14,3  12,8  253,4  311,5

 متوسط سعر الفائدة الثابت  6%  6%  5%  5%  6%
──────  ───────  ───────  ───────  ──────  

 2018ديسمبر  31         

 القيمة االسمية  3,8  -  14,4  255,5  313,1

 سعر الفائدة الثابت  متوسط 3%  0%  5%  5%  6%
──────  ───────  ───────  ───────  ──────  
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  )تتمة(مشتقات مالية  28
 

 )تتمة(تحوطات القيمة العادلة 
 والموجوداتالمستحقة القبض الفوائد "هي مدرجة المالية اللقيمة العادلة الموجبة للمشتقات اتكون البند في قائمة المركز المالي حيث 

 ."ألخرىا
 

 :كبنود تحوطالمصنفة المبالغ المتعلقة بالبنود فيما يلي 
2018  2019  

تعديالت تحوط 
القيمة العادلة 

المتراكمة على بند 
التحوط المدرج 

 في القيمة المدرجة  

 القيمة 
  ة المدرج

تعديالت تحوط 
العادلة القيمة 

المتراكمة على بند 
في  المدرجالتحوط 

 القيمة المدرجة  

 القيمة 
  المدرجة

      
 سندات )األوراق المالية االستثمارية( 583,5 22,1  574,4 (8,0)

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

: 2018دينار بحريني ) مليون 32,3بمبلغ وقدره  مكسبصافي بإثبات ، قامت المجموعة 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
الناتج من بنود خسارة الن أدوات التحوط. بلغ إجمالي ع ناتج مكسبمثل ي ذيدينار بحريني(، والمليون  6,3قدرها  خسارةصافي 
 دينار بحريني(. مليون 6,5 غ وقدرهبمبلمكسب : 2018دينار بحريني )مليون  32,6التي تم تحوطها مخاطر الإلى  العائدةالتحوط 

 
 تحوطات التدفقات النقدية 

  لتغيرات في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية.تعرضات اللتحوط من أدوات بأية تحتفظ المجموعة لم ، 2019ديسمبر  31في 
 

الدفع والمطلوبات المستحقة الفوائد هي " البند في قائمة المركز المالي حيث تكون القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية المدرجة
 ."ألخرىا
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 والتزامات محتملة  ارتباطات 29
 

 يةائتمانمتعلقة بتسهيالت  ارتباطات
معززة وخطابات  مستنديةية واعتمادات ائتمانبتقديم تسهيالت  ارتباطاتعلى  يةئتمانالمتعلقة بالتسهيالت اال رتباطاتاالتشتمل 

 لتلبية احتياجات عمالء المجموعة.مصممة لقبول االضمان وخطابات 
 

التعاقدية لتقديم قروض واعتمادات تجدد تلقائياً، بشكل خاص على  رتباطاتلالية الجزء غير المستخدم ئتماناال رتباطاتاالتمثل 
مل تحي، ئتماناالعلى االرتباطات بتقديم  يةئتمانمخاطر االال. فيما يتعلق بمستنديةض وسلف وخطابات ضمان واعتمادات هيئة قرو

للخسارة  المحتملأنه من المتوقع أن يكون مقدار  إالغير المستخدمة.  رتباطاتاالمبلغ يعادل إجمالي بلخسارة المجموعة أن تتعرض 
مرهونة  ئتماناالبتقديم  رتباطاتاال معظمن غير المستخدمة أل رتباطاتاالمن مجموع بكثير قل أمكن تحديده بسهولة، ال يالذي 

أخرى سنة واحدة أو تحكمها بنود تقل عن عادة تواريخ إنتهاء محددة  رتباطاتلال. إن محددة يةائتمانالعمالء على معايير باحتفاظ 
ال يمثل بالضرورة االحتياجات المبالغ المتعاقد عليها ذها، فإن مجموع قد تنتهي دون تنفي رتباطاتاالخاصة إلنهائها. وحيث أن 

 النقدية المستقبلية.
 

االعتمادات المستندية المعززة( وخطابات القبول المجموعة بالدفع نيابة بما في ذلك االعتمادات المستندية وخطابات الضمان )تلزم 
ً  تهبالتزاماالوفاء في عن العمـالء في حالة فشل العميل  المعززة، التي  مستنديةالعقد. إن االعتمادات الشروط معنية محددة في ب رهنا

لديها مخاطر سوقية في حالة إصدارها أو تقديمها بأسعار فائدة ثابتة. إال أن هذه العقود سكيون ضمن خطابات الضمان إدراجها يتم 
 بأسعار فائدة عائمة.تتم أساساً 

 

 قة بالتسهيالت االئتمانية التالية: لدى المجموعة االرتباطات المتعل
 

  المجموع
 إلى 3من 

 شهر  12
 3أقل من 
 أشهر 

 عند 

 2019ديسمبر  31 الطلب 
 التزامات محتملة      

 اعتمادات مستندية 2,2 10,7 13,2  26,1

 خطابات ضمان 222,3 - -  222,3
─────────      

248,4      
─────────      

  ارتباطات     

 القروض غير المسحوبة  ارتباطات 154,5 - -  154,5
─────────      

154,5      
─────────      

402,9      
═════════      

  المجموع
 إلى 3من 

 شهر  12
 3أقل من 

 أشهر  

 عند 

  الطلب 

 2018ديسمبر  31     

 التزامات محتملة      

 اعتمادات مستندية 2,4 16,1 13,9  32,4

 خطابات ضمان 231.6 - -  231,6
─────────      

264,0      
─────────      

  ارتباطات     

 قروض لم يتم سحبها ارتباطات 120,6 - -  120,6
─────────      

120,6      
─────────      

384,6      
═════════      

 .االرتباطاتا قبل إنتهاء يتم سحبهس ارتباطاتهاال تتوقع المجموعة بأن جميع 
 

.14المالية المفصح عنها أعاله، راجع إيضاح رقم  على العقودبالنسبة للخسائر االئتمانية المتوقعة 
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 إدارة المخاطر 30
 

تشتمل إدارة المخاطر على تحديد  على المخاطرة على أساس منتظم من خالل أعمالها. بحرين والكويتمجموعة بنك التنطوي أنشطة 
وفي الوقت المناسب أمراً  الإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة المجموعة بشكل فع  مستمرة. تعد وقياس ومتابعة وإدارة المخاطر بصورة 

لمساهمين وتحقيق عند اكما يتمثل هدف إدارة المخاطر بزيادة القيمة  حية للمجموعة.لضمان السالمة المالية وتحقيق الرببالغ األهمية 
تحملها. ولتحقيق هذا الهدف، تستخدم المجموعة أفضل ممارسات إدارة المخاطر يعوائد على األسهم بما يتناسب مع المخاطر التي 

 الخبرة. ويوالكوادر البشرية المؤهلة وذ
 

 :الفئات الرئيسية التاليةعلى مجموعة الخاصة بالاطر إدارة المخعمل يتضمن إطار 
 

المجموعة الخاص ب العميلمخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة إذا فشل  :(التركز)بما في ذلك تأثيرات  اآلخرمخاطر االئتمان والطرف 
من أشكال مختلفة االئتمان تنشأ باألساس  مخاطر إن في الوفاء بالتزاماته المتفق عليها وأن الضمانات المرهونة ال تغطي االلتزامات. 

في عقود المشتقات  األخرىمن اإلقراض. كما أنها تنشأ عن الضمانات واالئتمانات المستندية ، ومخاطر االئتمان الخاصة باألطراف 
 .ومخاطر التحويل في حالة نقل األموال ومخاطر التسوية

 

السوق التي تؤثر على القيمة أسعار ومعايير تغيرات في لل نتيجةعة ومعامالتها هي مخاطر الخسارة في ممتلكات المجمو مخاطر السوق:
االئتمان وأسعار الفائدة وأسعار األسهم وهوامش السوقية. وتشمل هذه األسعار والمعايير، على سبيل المثال ال الحصر، أسعار الصرف 

 وأسعار المشتقات. والسندات
 

وتعرف مخاطر معقولة.  بتكلفةالمجموعة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعدم قدرة السيولة تعرف مخاطر  مخاطر السيولة والتمويل:
 تنافسية. هالتجارية وبتكلف اشى مع أهدافهابما يتم اعلى تمويل تطوير أنشطتهالتمويل على أنها مخاطر عدم قدرة المجموعة 

 

في العمليات أو الموظفين أو النظم أو االحداث الخارجية. اإلخفاق  مخاطر الخسائر الناجمة عن أوجه القصور أو المخاطر التشغيلية:
 عدم االمتثال )بما في ذلك المخاطر القانونية والضريبية( ومخاطر سوء السلوك ومخاطر اإلضرار بالسمعة. -وهي تشمل 

 

 جيتها وخططها التجارية.المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على تنفيذ استراتي المخاطر االستراتيجية/التجارية:
 

ً وفقتقديم تقارير لشأنها يتم قياس المخاطر ومراقبتها و التابعة مخاطر الللمبادئ والسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تساعد لجنة  ا
لمخاطر هو رئيس اإلشراف على إدارة ومراقبة أطر المخاطر والمخاطر. رئيس امن حيث ولياته ئالوفاء بمسعلى مجلس اإلدارة للمجلس 

مجلس، مما يضمن الفصل بين الواجبات والرقابة للرئيس المخاطر تقاريره إلى لجنة المخاطر التابعة يقدم  قسم إدارة المخاطر واالئتمان.
 وهو مبدأ أساسي من مبادئ عملية إدارة المخاطر. -التجارية ألعمال التي تنشأ عنها ااإلدارية عن الوحدات 

 

استناداً إلى توصيات لجنة  المجموعة بصورة دورية واستراتيجياتالمجلس تصديق ومراجعة سياسات إدارة المخاطر يتعين على بينما 
إن لجنة إدارة المخاطر ولجنة . واالستراتيجياتالسياسات تلك  لتنفيذومن ثم تقوم اإلدارة بتحديد اإلجراءات المخاطر التابعة للمجلس 

ات والمطلوبات، التي تتألف من اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا، وهي لجان إدارية رفيعه المستوى إدارة الموجودمخاطر الدول ولجنة 
تقوم لجنة إدارة المخاطر بمناقشة المسائل الهامة ذات الصلة بالمخاطر والسياسات مسئوله عن اإلدارة العامة لبيان مخاطر المجموعة. 

المركز المالي على  بقائمةلجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بمراجعة المسائل المتعلقة  واإلجراءات ومراجعة تنفيذ قراراتها. تقوم
الدول بمراجعة تقوم لجنة مخاطر . كما تقوم بمراجعة المسائل المتعلقة بعدم تطابق الموجودات والمطلوبات والسيولة، المستوى الجزئي

لجنة األعمال التجارية. تقوم فيما يتعلق بالدول التي تم تحديدها للقيام بالكلية  األعمال والظروف االقتصادية تواستراتيجياالدول مخاطر 
للبنك من خالل وضع المبادئ التوجيهية لمصرف البحرين المركزي ومعايير  العامةالمخاطر التشغيلية بإدارة إدارة المخاطر التشغيلية 

 بازل وتنفيذ الرقابة المطلوبة.
 

عن طريق تطبيق التقنيات والمنهجيات المتاحة. وذلك دارة المخاطر بمعايير عالية إلالتابع للمجموعة ئتمان يحتفظ قسم إدارة مخاطر اال
قسم إدارة أن  .واالستقالليةخرى، على مبدأ الفصل بين الواجبات األمور األمن بين وتسنتند ، الرقابة من ضمن مسئولياتهبيئة وتعد 

 والقطاعات واألقاليمدول وال واألنشطة المنتجات الجديدة والحاليةفي الكامنة صائص المخاطرخالمسئول عن النظر في مخاطر االئتمان 
حدود والمتعلقة بالمخاطر السياسات واإلجراءات أو تعديل  إدخالوتقديم التوصيات الالزمة إلى السلطات المختصة. كما أنه المسئول عن 

المخاطر التابعة للمجلس أو المجلس أو لجنة إدارة المخاطر، حسب مقتضى بموافقة من لجنة  هذه المخاطرللتخفيف من  اتالتعرض
وعملية المخاطر قبول معدالت بإعداد وثائق الرقابة المالية والتخطيط، قسم إدارة المخاطر واالئتمان وذلك بالتعاون مع يقوم قسم . الحال

المستوى د تحدوباستفاضة  2العنصر مخاطر رأس المال الداخلي ءة مال تقييموثيقة عملية وتقيم للبنك. تقييم مالءة رأس المال الداخلي 
مية والقانونية يااللتزام بالمتطلبات التنطضمان كما أن قسم إدارة المخاطر واالئتمان مسئول عن  رأس المال للبنك.احتياطي من المطلوب 

رأس مالءة  تقييمعملية و 9لدولي إلعداد التقارير المالية رقم استخدام المبادئ التوجيهية للمعيار ا اعتمادالمتعلقة بإدارة المخاطر مثل 
 وما إلى ذلك في البنك. المال الداخلي

 

واإلجراءات وإذا لزم األمر فإنه يقوم باقتراح السبل لمواصلة تطوير اإلجراءات  تااللتزام بالسياسايقوم قسم التدقيق الداخلي بتقييم مدى 
 الداخلية. 

 

.المخاطر تلكالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة، وكيفية إدارة المجموعة المختلفة من واع نفيما يلي أدناه األ
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 مخاطر االئتمان  31
 

، مما ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة بالتزاماتهية من الوفاء تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة أحد أطراف األدوات المال
مالية. يظهر تركز مخاطر االئتمان عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في األدوات المالية في أنشطة تجارية متشابهة أو 

ؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في أنشطة بنفس اإلقليم الجغرافي، أو عندما تكون لها نفس السمات اإلقتصادية مما ي
 أو سياسية أو أي تغيرات أخرى.  اقتصاديةفي حالة بروز تغيرات 

 

إخالل الطرف اآلخر بااللتزامات التعاقدية، وتقتصر هذه المخاطر على من مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة تنتج 
 لمجموعة. القيمة العادلة الموجبة لصالح ا

 

المعامالت مع أطراف من  والحدباستمرار تحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان عن طريق متابعة التعرضات االئتمانية 
محددة، وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف األخرى، وتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي تركزات غير مرغوبة للمخاطر مع أخرى 

ً ن العمالء في أماكن أو قطاعات معينة والحصول على ضمانات العمالء أو مجموعات م . باإلضافة حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسبا
إلى متابعة الحدود االئتمانية، تقوم المجموعة بإدارة تعرضات االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات مقاصة وترتيبات تتعلق 

 فترة التعرض للمخاطر. من  والحدلحاالت التي تستدعى ذلك، بضمانات خاصة باالئتمان مع األطراف األخرى، في ا
 

مخاطر االئتمان في كافة أنشطة على سيطرة الومراقبة و وقياس تحديد إلىلدى المجموعة سياسات وإجراءات واضحة تهدف 
تقييم  إجراءالئتمان بعد المحافظ االئتمانية. تتم الموافقة على حدود اكذلك على مستوى و الفردي المجموعة على مستوى االئتمان

للسداد. وتتم مراجعة  هومصدر وهيكل االئتمانمن االئتمان غرض ال بما في ذلكشامل للجدارة االئتمانية للمقترض أو الطرف اآلخر، 
قبل من الحصول على الموافقة قبل ، وهي مستقلة عن وحدات األعمال، االئتمانالمخاطر والمقترحات االئتمانية من قبل قسم إدارة 

لدى البنك مستويات صالحيات موافقة متدرجة تبعاً لمدى المخاطر، وعي تتألف من األفراد الذين ثبتت جدراتهم السلطة المختصة. 
من قبل لجنة المخاطر يتم مراجعة جميع السياسات المتعلقة باالئتمان االئتمانية واالستثمارية ولجنة إدارة المخاطر ولجان المجلس. 

من مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد  التي تتألفمن قبل مجلس اإلدارة. تقوم اللجنة التنفيذية ويتم الموافقة عليها  التابعة للمجلس
حدود صالحيات اللجنة  تتجاوزجميع التسهيالت االئتمانية الكبيرة التي يتم اعتماد باإلضافة إلى ذلك، والتسهيالت االئتمانية الكبيرة. 

سياسات االلتزام بأحكام بمعالجة طلبات االئتمان والتأكد من مدى واالئتمان يقوم قسم إدارة المخاطر  إلدارة.التنفيذية من قبل مجلس ا
ويقوم  تقارير منتظمة عن تعرضات مخاطر االئتمانواالئتمان مخاطر االئتمان الموضوعة. هذا ويصدر قسم إدارة المخاطر 

واالئتمان إدارة المخاطر ن. إن رئيس االئتمان / رئيس االستثمار المعنيين في قسم بمراجعة التصنيف االئتماني ومراقبة حدود االئتما
قسم رئيس إدارة المخاطر هو ن رئيس هما إحدى الموقعين على تقديم رأي مستقل بشأن اعتماد مقترحات االئتمان واالستثمار. إ

 استقاللية عملية إدارة المخاطر.ضمن ي وبذلكجلس، ويقدم تقاريره إلى لجنة المخاطر التابعة للم ئتمانواالإدارة المخاطر 
 

المتعلقة بالشركات والخدمات المصرفية لألفراد، وأنشطة األعمال والمخاطر المحددة تقوم المجموعة بوضع استراتيجيات 
ة مرتبطة االستثمارات وأقسام الخزانة ضمن نطاق سياسات وإجراءات المخاطر الخاصة بالمجموعة. وتناقش أية مخاطر إضافي

لجنة إدارة المخاطر ويتم تطبيق معايير مخاطر الرقابة الالزمة من خالل إدخال تعديالت على  اجتماعاتفي  بتلك االستراتيجيات
السياسات واإلجراءات والتعاميم. كما تقوم المجموعة بوضع استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر على أساس سنوي، وتقوم بمتابعة 

 .راتيجياتتلك االست تطورات
 

المعنية.  األعمالتقع مسئولية المراقبة والمتابعة اليومية لتعرضات األفراد المقترضين أو تعرضات األطراف األخرى على وحدة 
االئتمان بأن التسهيالت االئتمانية تم تقديمها بعد المخاطر ووتتأكد وحدة إدارة ائتمان المجموعة والتي تعتبر جزًء من قسم إدارة 

لحدود المعتمدة، على ا اتتجاوز ةنها تقوم بمراقبة أيأعلى الموافقة المناسبة واستالم المستندات المطلوبة والموثقة. كما الحصول 
وتقوم باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية لمعالجة أي تجاوز الصالحية منتهية ال تواالئتمانا والمبالغ المتأخرة عن السداد
 ن وجدت. إ، للحدود والتأخير في السداد

 

بحسب مستويات ) واعتمادهاتقييم دقيق لجدارتهم االئتمانية إجراء لجميع العمالء بعد لألطراف األخرى يتم وضع حدود ائتمانية 
لمعايير حدود التعرض االئتمانية الكبيرة لمصرف البحرين المركزي كما أنها تخضع (. المنصوص عليها في هذه السياسةالصالحية 

 الخاصة بالمجموعة، يةجراءات االئتماناإلدليل في موضحة الموحدة الجراءات تتطلب اإلابية المحلية للفروع الخارجية. والجهات الرق
جزءاً من عملية  نيشكالواللذان ، ينالمعنيواالستثمار االئتمان  يمن قبل مسئولمفصل جميع المقترحات االئتمانية لفحص  خضوع

 عن وحدات األعمال األخرى.  ةعمل مستقلتو تواقيعالموافقة المكونة من ثالثة 
 

المعدلة وخفض مستوى حدوث للمخاطر عائد تحقيق أقصى تكوين المحفظة بصورة مستمرة لوكما يتم مراقبة نمو االئتمان ونوعية 
راد المجموعة مخاطر التركز عن طريق وضح حدود قصوى للتعامل مع األفتراقب الهامشية. االعتمادات االضمحالل وتراكم 

ويتم الموافقة على المنتجات  لبعضط هذه الحدود ا. كما يتم اشتريصناعقطاع الاألطراف األخرى والبلد والبنك وال وأالمقترضين 
 هذه الحدود بعد عمل تحليل مفصل لها ويتم مراجعتها ومراقبتها بصورة منتظمة. 
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 الدنانير البحرينية قام بماليين جميع األر 

 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  31
 

. االرتباطات وااللتزامات المحتملةبالنسبة لبنود قائمة المركز المالي و ئتمانيوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر اال
 تخدام اتفاقيات المقاصة والضمانات الرئيسية. من خالل استأثير التخفيف اإلجمالي، قبل  على أساسالحد األقصى للتعرض  تم إظهار

 
2018 2019  

   

  أرصدة لدى بنوك مركزية 355,2 170,7

 أذونات خزانة  484,4 410,4

 ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 278,3 239,2

 قروض وسلف العمالء 1,670,9 1,772,5

 اوراق مالية استثمارية  806,0 733,0

 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 58,6 62,1
────────────

─ 
─────────────  

3,387,9 3,653,4  
────────────

─ 
─────────────  

   
 التزامات محتملة  248,4 264,0

 القروض غير المسحوبه  ارتباطات 154,5 120,6
──────────── ────────────  

384,6 402,9  
──────────── ────────────  

3,772,5 4,056,3  
═════════ ═════════  

 المخاطرتركز  32
 

حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي هي محتملة التزامات لئتمانية واالاال رتباطاتواالإن توزيع الموجودات والمطلوبات 
  كالتالي:

 2019  2018 

 مطلوبات موجودات 

 ارتباطات
ية ائتمان

 والتزامات
 مطلوبات موجودات ة محتمل

 ارتباطات
ية ائتمان

 والتزامات
 محتملة

       اإلقليم الجغرافي
 دول مجلس التعاون

 327,5 2,581,0 2,968,5 345,9 2,475,1 3,151,1 الخليجي   

 0,3 12,5 42,3 0,9 7,9 99,2 أمريكا الشمالية

 6,1 337,8 250,7 7,5 605,8 282,9 أوروبا 

 49,3 134,6 259,9 45,7 212,4 248,9 سياآ

 1,4 15,4 60,3 2,9 16,8 82,9 أخرى
 ────────── ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 3,865,0 3,318,0 402,9 3,581,7 3,081,3 384,6 
 ══════════ ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       القطاع الصناعي

 186,4 102,2 673,0 192,6 147,3 647,8 وصناعي تجاري

  بنوك ومؤسسات مالية 
 25,0 1,344,1 695,8 35,6 1,207,8 763,4 أخرى   

 135,1 69,9 385,1 132,2 58,0 302,1 إنشائي وعقاري

 1,4 368,8 1,013,5 - 420,5 1,327,1 عام وقطاعحكومي 

 0,4 934,3 496,7 0,4 1,077,0 501,9 أفراد

 36,3 262,0 317,6 42,1 407,4 322,7 رىأخ
 ────────── ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 3,865,0 3,318,0 402,9 3,581,7 3,081,3 384,6 
 ══════════ ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  

 

 حسب فئة الموجودات المالية  ئتماننوعية اال 33
 

 ية الداخلية والخارجية.ئتمانستخدام التصنيفات االاجودات المالية من قبل المجموعة بالمو ائتمانيتم إدارة نوعية 
 

 من إطار القروض والسلف.تتبع المجموعة آلية تصنيف داخلية لتصنيف العالقات ض
 

 9بينما يشير  منتجة،ال درجاتإلى  8إلى  1 وتدل من، ئتمانلعالقات اال 10إلى  1تستخدم المجموعة نطاق قياسات تتراوح من 
غير مشكوك فيها إلى مخاطر )درجة عالية  3إلى  1من  الدرجاتوتمثل . 3متعثرة تماشياً مع توجيهات بازل إلى الدرجات ال 10و
إلى  7من تمثل الدرجات و( ئتمان مقبولةامرضية إلى مخاطر )درجة المعيار األساسي  6إلى  4من تمثل الدرجات و( ن جيدةئتماا
 .عالية( يةئتمانامرضية إلى مخاطر ) دون المستوىدرجة  8
 

بتقييم التصنيفات ي المقياس الرئيسيقوم من مستويات التصنيف ألدوات الدي ن. مستوى  19مجموعة على التصنيف تشتمل طريقة 
االئتمانية الخارجية لوكاالت التصنيف ألدوات الدي ن إلى درجة عالية ودرجة المعيار األساسي ودرجة فات موعد استحقاقها ودرجة 

درجة المعيار  16إلى  8وتمثل الدرجات من  (-Aإلى  AAA)درجة عالية  7إلى  1مضمحلة بشكل فردي. تمثل الدرجات من 
 .CCC)- إلى CCC+)درجة دون المستوى  19إلى  17وتمثل الدرجات من  (B- إلى BBB+)األساسي 

 
والممارسات التي تعبر  يةئتمانمخاطر االالالداخلية وسياسات إدارة  ئتمانلتحسين منهجيات تصنيفات اال باستمرارتسعى المجموعة 

 لمجموعة. الخاصة باية ئتمانالحقيقية الكامنة لمحفظة االستثمار والثقافة اال يةئتمانمخاطر االالعن 
 

 على األقل مرة واحدة في السنة أو أكثر من المعتاد في حالة الموجودات المتعثرة.  اإلقراضيتم مراجعة جميع عالقات 
 

  ئتماناال نوعيةتحليل  33-1
المدرجة بالقيمة  ةوالديون االستثماريبالتكلفة المطفأة،  المقاسةللموجودات المالية  ئتمانيبين الجدول التالي المعلومات حول نوعية اال

ما لم يذكر ، إجمالي القيم المدرجةالجدول  الواردة فيالمبالغ نسبة للموجودات المالية تمثل بالادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. الع
الجدول المبالغ الملتزم بها في الواردة المبالغ في تمثل وعقود الضمانات المالية، القرض  رتباطاتبالنسبة ال. على وجه التحديد،ذلك 
 مضمونة، على التوالي.الأو 

  2019ديسمبر  31

 المجموع 

: 3المرحلة 
 الخسائر 
 االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر 

 المضمحلة ائتمانياً 

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر غير 

 مضمحلة ائتمانياً ال

: 1المرحلة 
مانية الخسائر االئت
على المتوقعة 

  شهراً  12 مدى

    

قروض تجارية  –قروض وسلف العمالء 
وسحوبات على المكشوف مدرجة بالتكلفة 

 المطفأة 
     

 (3إلى  1درجة عالية )درجة  212,5 3,4 - 215,9

 (6إلى  4درجة المعيار األساسي )درجة  632,3 168,8 - 801,1

 (8إلى  7جة دون المستوى )در 3,8 115,3 - 119,1

 (10إلى  9متعثرة )درجة  - - 92,9 92,9
──────── ──────── ──────── ────────  
1,229,0 92,9 287,5 848,6  

 الخسائر االئتمانية المتوقعة (3,2) (19,0) (73,3) (95,5)
──────── ──────── ──────── ────────  

 القيمة المدرجة صافي  845,4 268,5 19,6 1,133,5
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  
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 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  

 )تتمة( حسب فئة الموجودات المالية ئتماننوعية اال 33
 

 )تتمة(تحليل نوعية االئتمان  33-1
  2018ديسمبر  31

 المجموع 

: 3مرحلة ال
الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ائتمانياً 

: الخسائر 2المرحلة 
االئتمانية المتوقعة 
على مدى العمر 

مضمحلة الغير 
 ائتمانياً 

: 1المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

 12المتوقعة لمدة 
  شهراً 

    

قروض تجارية  –قروض وسلف العمالء 
مدرجة بالتكلفة  وسحوبات على المكشوف

 المطفأة 
 (3إلى  1درجة عالية )درجة  237,3 5,5 - 242,8

 (6إلى  4درجة المعيار األساسي )درجة  669,4 156,4 - 825,8

 (8إلى  7دون المستوى )درجة  9,6 124,5 - 134,1

 (10إلى  9متعثرة )درجة  - - 140,4 140,4
──────── ──────── ──────── ────────  
1.343,1 140,4 286,4 916,3  

 الخسائر االئتمانية المتوقعة (6,3) (20,8) (81,7) (108,8)
──────── ──────── ──────── ────────  
 صافي القيمة المدرجة  910,0 265,6 58,7 1,234,3

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

     
  2019ديسمبر  31

 المجموع 

: 3المرحلة 
ائر االئتمانية الخس

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ً  ائتمانيا

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر غير 
 ً  المضمحلة ائتمانيا

: 1المرحلة 
الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

    
العمالء قروض  –قروض وسلف العمالء 

 مدرجة بالتكلفة المطفأة ال
 (3إلى  1درجة عالية )درجة  518,5 - - 518,5

 (6إلى  4درجة المعيار األساسي )درجة  - 7,3 - 7,3

 (8إلى  7دون المستوى )درجة  - 8,0 - 8,0

 (10إلى  9متعثرة )درجة  - - 11,4 11,4
─────── ─────── ─────── ───────  

545,2 11,4 15,3 518,5  

 االئتمانية المتوقعةالخسائر  (1,7) (2,6) (3,5) (7,8)
─────── ─────── ─────── ───────  

 القيمة المدرجة صافي  516,8 12,7 7,9 537,4
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

 

  2018ديسمبر  31

 المجموع 

: الخسائر 3المرحلة 
االئتمانية المتوقعة 
على مدى العمر 
 المضمحلة ائتمانياً 

ر : الخسائ2المرحلة 
االئتمانية المتوقعة 
على مدى العمر 
غير مضمحلة 

 ائتمانياً 

: 1المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

 12المتوقعة لمدة 
  شهراً 

    
قروض العمالء  –قروض وسلف العمالء 

 مدرجة بالتكلفة المطفأة ال
 (3إلى  1درجة عالية )درجة  523,8 - - 523,8

 (6إلى  4ة درجة المعيار األساسي )درج - 8,4 - 8,4

 (8إلى  7دون المستوى )درجة  - 10,9 - 10,9

 (10إلى  9متعثرة )درجة  - - 10,4 10,4
─────── ─────── ─────── ───────  

553,5 10,4 19,3 523,8  
 الخسائر االئتمانية المتوقعة (5,1) (4,7) (5,5) (15,3)

─────── ─────── ─────── ───────  
 صافي القيمة المدرجة  518,7 14,6 4,9 538,2

═════════ ═════════ ═════════ ═════════  
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 )تتمة( نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية 33

 
 )تتمة(تحليل نوعية االئتمان  33-1

  2019ر ديسمب 31

 المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر 
المضمحلة 

 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر غير 

المضمحلة 
 ائتمانياً 

: 1المرحلة 
الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

    
مة العادلة من سندات دين استثمارية مدرجة بالقي

 اآلخرخالل الدخل الشامل 
     

 (-Aإلى  AAAدرجة عالية ) 150,9 - - 150,9

 *( -Bإلى  +BBBدرجة المعيار األساسي ) 332,9 179,3 - 512,2
────────── ────────── ────────── ──────────  

663,1 - 179,3 483,8  
     

 
 
 نية المتوقعةالخسائر االئتما (0,2) (0,3) - (0,5) 

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

 صافي القيمة المدرجة  483,6 179,0 - 662,6
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

     

 *سندات دين استثمارية مدرجة بالتكلفة المطفأة     
     

 (-Aإلى  AAAدرجة عالية ) 77,9 - - 77,9

 * (-Bإلى  +BBBدرجة المعيار األساسي ) 531,2 18,7 - 549,9
────────── ────────── ────────── ──────────  

 المجموع 609,1 18,7 - 627,8
     
 الخسائر االئتمانية المتوقعة - - - -

────────── ────────── ────────── ──────────  
 صافي القيمة المدرجة  609,1 18,7 - 627,8

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

 ارتباطات القرض وعقود الضمانات المالية     

 (3إلى  1درجة عالية )درجة  125,1 - - 125,1

 (6إلى  4درجة المعيار األساسي )درجة  166,7 52,4 - 219,1

 (8إلى  7دون المستوى )درجة  - 36,7 - 36,7

 (10إلى  9متعثرة )درجة  - - 22,0 22,0
────────── ────────── ────────── ──────────  

 المجموع 291,8 89,1 22,0 402,9
     
 الخسائر االئتمانية المتوقعة (0,5) (2,8) - (3,3)

────────── ────────── ────────── ──────────  
 صافي القيمة المدرجة 291,3 86,3 22,0 399,6

═════════ ═════════ ═════════ ═════════  
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 )تتمة( نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية 33
 
 )تتمة(تحليل نوعية االئتمان  33-1

  2018يسمبر د 31

 المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

متوقعة على ال
مدى العمر 

 المضمحلة ائتمانياً 

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر غير 
 المضمحلة ائتمانياً 

: 1المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

 12المتوقعة لمدة 
  شهراً 

    
سندات دين استثمارية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 اآلخرالدخل الشامل 
     

 (-Aإلى  AAAدرجة عالية ) 144,5 - - 144,5

 ( *-Bإلى  +BBBدرجة المعيار األساسي ) 308,8 138,2 - 447,0
───────── ───────── ───────── ─────────  

591,5 - 138,2 453,3  
     
 الخسائر االئتمانية المتوقعة (0,2) (0.3) - (0,5)

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

 صافي القيمة المدرجة  453,1 137.9 - 591.0
════════ ════════ ════════ ════════  

 سندات دين استثمارية مدرجة بالتكلفة المطفأة     
 (-Aإلى  AAAدرجة عالية ) 74,3 - - 74,3     

 ( *-Bإلى  +BBBدرجة المعيار األساسي ) 458,6 18,8 - 477,4
───────── ───────── ───────── ─────────  

551,7 - 18,8 532,9  

 الخسائر االئتمانية المتوقعة - - - -
───────── ───────── ───────── ─────────  

 صافي القيمة المدرجة  532,9 18,8 - 551,7
════════ ════════ ════════ ════════  

 ارتباطات القرض وعقود الضمانات المالية     
 (3إلى  1رجة عالية )درجة د 113,0 - - 113,0

 (6إلى  4درجة المعيار األساسي )درجة  160,6 43,2 - 203,8

 (8إلى  7دون المستوى )درجة  0,6 61,3 - 61,9
 (10إلى  9متعثرة )درجة  - - 5,9 5,9

───────── ───────── ───────── ─────────  
384,6 5,9 104,5 274,2  

 االئتمانية المتوقعةالخسائر  (0,5) (0,5) - (1,0)
───────── ───────── ───────── ─────────  

 صافي القيمة المدرجة  273,7 104,0 5,9 383,6
════════ ════════ ════════ ════════  

 
 بحريني(. دينار مليون 6,1: 2018دينار بحريني )مليون  5,2بمبلغ وقدره  مصنفةعلى استثمارات غير  درجة المعيار األساسي تتضمن* 
 

المعيار  تبلغ الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المصنفة على أنها درجة
 مليون دينار بحريني(. 0,8: 2018( ال شيء دينار بحريني )+BBBإلى   -Bاألساسي )

 
 ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى 33-2

توجيهات فيما يتعلق بقبول أنواع الضمانات الإن مقدار ونوعية الضمانات المطلوبة يعتمد على تقييم المخاطر االئتمانية للطرف اآلخر. يتم تطبيق 
 ومعايير التقييم.

 
 تم الحصول عليها:ياألنواع الرئيسية للضمانات التي فيما يلي 

 

 المصرفية؛ضمانات الو الممتلكات العقاريةعلى حقوق لالقتراض التجاري،  -

 ؛على العقارات السكنيةالعقارية القتراض األفراد، الرهون  -
 و ؛الضمانات النقدية مثل الودائع المصرفية -
 .في السوق القابلة للتداولاألوراق المالية  -
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 )تتمة(نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية  33
 

 )تتمة( ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى 33-2
 كما تحصل المجموعة على ضمانات من الشركات األم على قروض شركاتها التابعة.

 

ً لالتفاقية األساسية، وتراق ب القيمة السوقية للضمانات تراقب المجموعة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقا
 مخصص خسائر االضمحالل. مالئمةالتي تم الحصول عليها من خالل عملية مراجعتها لمدى 

 

ستخدام متحصالت البيع في خفض أو سداد المطالبات امنظم. ويتم  بشكل ستحوذةبيع عقاراتها المفي سياسة المجموعة تتمثل 
 التجاري. المستحوذة لالستخدامراتها وبصفة عامة، ال تشغل المجموعة عقا. المعلقة

 

الجدول التالي األنواع الرئيسية يوضح . يةالئتماناتها ابعض تعرضمقابل والتعزيزات االئتمانية األخرى عة بالضمانات وتحتفظ المجم
 .الماليةالموجودات أنواع مختلف مقابل المحتفظ بها لضمانات ل

2018 2019  

   

 المالية المحتفظ بها لغرض إدارة مخاطر  موجودات المشتقات 38,9 9,2

 القروض والسلف:  

 النقدية  - 59,3 60,9

 إقراض الرهن العقاري - 1,013,6 978,7

 األدوات المالية  - 12,9 42,4

 أخرى* - 24,6 80,6
 

ض مين وخطابات العرسياسات التأعامة وال المصرفية والوثائقحقوق والضمانات ال تحديد* تشتمل الموجودات األخرى على 
 .سفنالو والقاطراتض ألجل وقرالذنية واتفاقيات اإلسندات الو
 

 المستخدمة في تقدير االضمحالل والتقنيات  المدخالت واالفتراضات 3-33
 

 المخاطر االئتمانية الزيادة الجوهرية في  (أ)
تأخذ المجموعة منذ اإلثبات المبدئي، شكل جوهري قد زادت بالمالية اة األدفي السداد على التعثر ما إذا كانت مخاطر عند تحديد 
والتحليل المعلومات على كال من . يتضمن ذلك المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهماالمعلومات في االعتبار 

النظرة معلومات بما في ذلك ، ي للخبراء المتخصصينالئتمانوالتقييم اقع الخبرات التاريخية للمجموعة امن ووذلك ، الكمي والنوعي
 المستقبلية.

 
 يةئتمانالمخاطر االدرجات    (ب)

التي تم البيانات من مجموعة متنوعة وذلك على أساس  ةيائتمانمخاطر  درجةالمقترضين من مقترض لكل المجموعة تخصص 
ية ئتمانالالمخاطر ادرجات . يتم تحديد امن واقع خبراتهية ئتمانق اآلراء االتطبوالسداد  فيمخاطر التعثر ل يةتنبؤتحديدها لتكون 

على أساس طبيعة التعرضات العوامل . تختلف هذه حدوث التعثر في السدادوالكمية التي تشير إلى احتمالية  النوعيةالعوامل باستخدام 
تصاعدي دث بشكل التي تحالتعثر في السداد بحيث تزداد مخاطر ية ئتمانالالمخاطر ادرجات وتحديث ونوع المقترض. يتم تحديد 

ية عند اإلثبات المبدئي وذلك على ائتمانمخاطر درجة المقترضين من  مقترضتم تخصيص لكل ية. ئتمانالالمخاطر اتدهور مع 
مختلفة إلى درجات المقترض لمراقبة مستمرة، مما يؤدي إلى نقل المقترضين خضع يعن المقترض. المتوفرة أساس المعلومات 

 ية.ئتماناالالمخاطر من 
 

 في السداد التعثرحدوث  الحتماليةإصدار الهيكل الزمني )ج(  
في السداد التعثر حدوث  الحتماليةلعملية تحديد الهيكل الزمني األساسية مدخالت التعتبر درجات المخاطر االئتمانية بمثابة 

ية ويتم تحليلها الئتماناعرضات مخاطرها والتعثر في السداد بشأن تاألداء عن لتعرضات االئتمانية. تقوم المجموعة بجمع معلومات ل
 تستخدمالتجزئة. لمحفظة التأخير في السداد عدد أيام ية الخاصة بالشركات ويتم تحديد الئتمانمن خالل تحديد درجة المخاطر ا

هذه التعرضات لحدوث التعثر في السداد المجموعة النماذج اإلحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها، وتقوم بتقدير احتمالية 
تحديد وتحديث العالقة بين على باإلضافة إلى التغيرات المتوقعة نتيجة لتجاوز الفترات الزمنية المقررة. يتضمن هذا التحليل 

مختلف المناطق الرئيسية لالقتصاد الكلي، وذلك على مستوى  العواملوالتغيرات في معدالت التعثر في السداد التغيرات في 
الرئيسية لالقتصاد الكلي: نمو الناتج  المؤشراتخاصة بالبنك. بالنسبة لمعظم التعرضات، تشمل التعرضات الشهد التي تالجغرافية 

المحلي وأسعار النفط وإيرادات الحكومة المركزية وذلك كنسبة من  االئتمانالفائدة الفعلية والبطالة ونمو أسعار وجمالي اإل يالمحل
 حكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.الونفقات الناتج المحلي اإلجمالي 
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 )تتمة(نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية  33
 

 )تتمة(حالل المستخدمة في تقدير االضموالتقنيات  المدخالت واالفتراضات 33-3
 

 قد زادت بشكل جوهري ية الئتمانالمخاطر اما إذا كانت تحديد )د(  
المجموعة نظامها الداخلي لتحديد تستخدم منذ اإلثبات المبدئي، جوهري بشكل قد زادت المخاطر االئتمانية ما إذا كانت عند تحديد 

قع اووحيثما أمكن، ، وآراء الخبراء االئتمانيينالحسابات، تعثر  ووضعدرجة المخاطر االئتمانية والتصنيفات الخارجية للمخاطر 
استناداً ية الئتمانفي المخاطر اجوهرية مجموعة أن تحدد أن التعرضات قد شهدت زيادة لليمكن كما التاريخية ذات الصلة. التجربة 

في الوقت امل في التحليل الكمي المؤشرات النوعية المحددة والتي تعكس هذه الزيادة ولكنها قد ال تكون واضحة بشكل كإلى 
عندما يتجاوز موعد استحقاقه ية الئتمانالمخاطر اتحدث في  ةترى المجموعة بأن الزيادة الجوهريوكإجراء احترازي، مناسب. ال

ً يوم 30الموجود ألكثر من   .ا
 

مراجعة ية وذلك من خالل إجراء تمانالئالمخاطر االزيادة الجوهرية في معايير المستخدمة لتحديد فعالية الالمجموعة مدى تراقب 
 :مما يليمنتظمة للتأكد 

 

 ؛التعرض لمخاطر التعثر في السدادفي المخاطر االئتمانية قبل  الجوهريةمدى قدرة المعايير على تحديد الزيادة  -
ً  30لمدة عندما يصبح الموجود متأخر عن السداد ( Point in Time)مع الفترة الزمنية المحددة المعايير ال تتوافق  -  ؛ ويوما
 12حدوث التعثر في السداد على مدى حتمالية ال (1المرحلة ة من التحويالت بين )الخسارال توجد أي تقلبات في مخصص  -

 .الحتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر (2والمرحلة شهراَ )
 

 المعاد تفاوضها / المعدلة  الموجودات المالية)هـ(  
 بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة واالحتفاظ بالعميل ط التعاقدية للحصول على قرض لعدد من األسبابيجوز تعديل الشرو
قد يتم استبعاد القرض الحالي الذي تم تعديل شروطه ويتم بتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. غير مرتبطة وعوامل أخرى 

إلعادة هيكلة المجموعة سعى تبالقيمة العادلة. كلما أمكن ذلك، مدرج جديد قرض كإثبات القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنه، 
تمديد ترتيبات الدفع واالتفاق على قرض بشروط جديدة. يترتب على ذلك وقد ، إذا توفرت. الضماناتامتالك  من القروض بدالً 

المدفوعات احتمال حدوث المعايير و جميع ءاستيفا لضمان تقوم اإلدارة بصورة مستمرة بمراجعة القروض المعاد تفاوضها 
 المستقبلية.

 

. وتعتبر فترة 2لمرحلة ضمن االماضية شهراً  12مدى على  ائتمانيةيتم تصنيف الحسابات التي تمت إعادة هيكلتها نتيجة أسباب 
 ة الهيكلة.أساس الشروط المعدلة إلعادالمرضي على األداء فحص التدفقات النقدية و كفايةمدى لفحص كافية شهراً  12
 

 ومعدالت التحسن  في السداد تعريف التعثر)و(  
ً ) 3مرحلة في السداد، وبالتالي يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للالمالية متعثرة المجموعة اإلداة عتبر ت ( المضمحلة ائتمانيا

ً  90دة متأخراً في سداد التزاماته التعاقدية لم في جميع الحاالت عندما يصبح المقترض الذي . قد يتضمن الدليل الموضوعي يوما
على المبلغ األصلي السداد أو العجز عن سداد الفائدة عثر في خرق للعقد، مثل التيثبت بأن الموجودات المالية مضمحلة ائتمانياً على 

أو إعادة تنظيم مالي  هإفالسسيعلن أن المقترض بعلى أنه من المحتمل  ؤشراتأو معلى المبلغ األصلي للدي ن أو مدفوعات القائم 
مثل التغيرات الموجودات تعلق بمجموعة من تالتي يمكن مالحظتها أخرى  أي معلوماتأو السوق النشطة أو اختفاء جوهري آخر 
السداد في عثر في بالتالمرتبطة االقتصادية  الظروفالمجموعة أو  يفالجهات المصدرة لمقترضين أو ادفع  وضعالسلبية في 
 رداد.قعي لالستل واحتماك اناوالتحصيل وال يوجد هلهيکلة دة اعاإة طنشأجميع راء جد إلمالية بعودات اجولمطب اشم يت. المجموعة

 

 :عندماتعثر في السداد المالية تكون في حاله الموجودات  بأنتعتبر المجموعة 
 

التخاذ المجموعة الرجوع إلى وذلك دون ، إن يسدد المقترض التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل المحتمليكون من غير  -
 إجراءات مثل تسييل الضمان )في حالة االحتفاظ بها(؛

 اً؛ ويوم 90ألكثر من مستحقة للمجموعة الئتمانية في سداد أي من التزاماته االتجاوز المقترض  -
 .االئتماني للمجموعة وفقاً لدرجات التصنيف 10أو  9تصنيف المقترض على أساس  -
 

وذلك بمرور الوقت  ودرجة أهميتهاما إذا كانت األداة المالية في حالة التعثر في السداد المدخالت الخاصة بالتقييم لتحديد  قد تختلف
مع اإلجراءات التي تطبقها المجموعة وذلك ألغراض إلى حٍد كبير في السداد يتوافق تعريف التعثر  عكس التغيرات في الظروف.لت

 التنظيمي.رأس المال 
 

ال تكون أي من معايير التعثر في عندما  3المرحلة يتم إعادة تصنيفها خارج  وبالتالي" همتحسن" اعلى أنهاعتبار األداة المالية يتم 
بمجرد  1أو المرحلة  2الموجود على أنه المرحلة تصنيف المتعلق بقرار اليعتمد . شهراً متتالية 12السداد موجودة على األقل لمدة 

مقارنة  يةمخاطر االئتمانالفي جوهرية زيادة  حدوث، وما إذا كان هذا يشير إلى تحسن، في وقت الئتمان المحدثةعلى درجة اال تحسنه
 .المبدئيعند اإلثبات 
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 )تتمة(المالية حسب فئة الموجودات  ئتماننوعية اال 33
 

 )تتمة(المستخدمة في تقدير االضمحالل والتقنيات  المدخالت واالفتراضات 33-3
 

 المستقبليةمعلومات النظرة إضافة )ز(  
. في حالة عدم وجود أي من في السداد معدالت التعثر التاريخيةعلى  ةالكلي العوامل االقتصاديةالمجموعة النماذج اإلحصائية إلضافة تستخدم 

المتوقعة مخالفة السداد  في التعثرحدوث والتي تكون ذات أهمية إحصائية أو إذا كانت نتائج احتمالية المذكورة أعاله  ةعايير االقتصاد الكليم
محفظة ، وذلك بعد تحليل الفي السداد التعثرحدوث حتمالية البشكل كبير للتوقعات الحالية للظروف االقتصادية، تطبق اإلدارة الطريقة النوعية 

 وفقاً ألداة التشخيص.
 

اتخاذ القرارات حول مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية  التقدير بشأنمعلومات النظرة المستقبلية إلى زيادة مستويات تؤدي إضافة 
هي التعرضات ضمن  3ة )المرحلة التي تعتبر بأنها منتج 2والمرحلة  1ية المتوقعة المطبقة على تعرضات المرحلة ئتمانالكلية على الخسائر اال

 بما في ذلك أي توقعات لألوضاع االقتصادية المستقبلية.المعنية مراجعة دورية للمنهجيات واالفتراضات  إجراءفئة التعثر في السداد(. يتم 
 

 ية المتوقعة ئتمانالقياس الخسائر ا)ح(  
 ية المتوقعة والتي تشكل الهيكل الخاص بالشروط والمتغيرات:انئتمالقياس الخسائر االمستخدمة في فيما يلي المدخالت الرئيسية 

 

 ؛(probability of default)حدوث التعثر في السداد؛  احتماليه (1
 ؛ و(loss given default)؛ في السداد لتعثرلخسارة في حالة اا (2

 .(exposures at default)لتعثر في السداد؛ عند ا التعرضقيمة  (3
 

ً داخليالمطورة النماذج اإلحصائية من ة عامة المعايير بصفتستمد هذه  النظرة معلومات ألخرى. ويتم تعديلها بحيث تعكس والبيانات التاريخية ا ا
 المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.

 

. ةلتصنيف اإلحصائيعلى أساس نماذج ايتم احتسابها بمثابة التقديرات في تاريخ محدد، وفي السداد هي التعثر حدوث  احتماليةتعتبر تقديرات 
احتمالية من العوامل الكمية والنوعية. يتم استخدام بيانات األسواق للوصول إلى  وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية على البياات التي تشمل كالً 

 احتماليةتصنيفات  أو التعرضات من أحداألخرى . في حالة تقدير تحول األطراف األطراف األخرى الحكوميةو للبنوكفي السداد التعثر حدوث 
 .المقدرة لدفع المسبقامعدالت البالنسبة للتعرضات وات المتبقة التعثر إلى تصنيف آخر، يتم تقدير مستويات االستحقاق

 

 في حالة التعثر فيخسارة ال. وتقدر المجموعة التعثر في السدادحجم الخسائر المحتملة في حالة وجود ي هالخسارة في حالة التعثر في السداد 
في السداد. يأخذ نماذج الخسارة في  المتعثرةواقع خبراتها التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى استناداً إلى السداد 

 لية. وتكاليف االسترداد ألي ضمان والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من الموجودات المافي االعتبار قيمة الضمان المتوقع حالة التعثر في السداد 
 

 ما يلي: لالخسارة في حالة التعثر في السداد هي تقديرات تقديرات 
لتصنف في السداد ولكنها تمكنت من تجاوز التعثر تقع ضمن التعثر في السداد التي لحسابات من انها نسبة تعرف على أ: التحسن. معدالت 1

 .منتجةكحسابات 
 

، في السداد المحتفظ بها في وقت حدوث التعثراألساسي  السوقية للضمان ةية مقارنة بالقيمتصفال ةقيمتعرف بأنها نسبة . معدالت االسترداد: 2
 .المضمونةالمطالبات العامة للموجودات الفردية وذلك كجزء من التعرضات غير المتوقعة من معدالت االسترداد كما تقوم باحتساب 

 

 الزمنية.للقيمة التي لم تتحقق في وقت التعثر في السداد معدلة القيمة سترداد ا الاد منهالمستفغير  قيمة الفرصتعرف بأنها . معدالت الخصم: 3
 

من قيمة التعرض عند التعثر في السداد تستمد المجموعة و. تمثل تعرضات التعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد
إن قيمة التعرض عند التعثر . اإلطفاءالحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك  لتغيرات المحتملة للمبالغللطرف اآلخر واالتعرض الحالي 

في التعثر عند تعرض قيمة ال تتضمنوالضمانات المالية، بالنسبة الرتباطات االقراض . في السداد لموجود مالي هو إجمالي قيمته المدرجة
بموجب العقد، والتي يتم تقديرها على أساس المالحظات التاريخية سحبها يمكن التي تم ملة المستقبلية المحتوكذلك المبالغ المبلغ المسحوب، السداد 

 المستقبلية.النظرة وتوقعات 
 

بينما، القروض ، محددةاستحقاق  تواريخية المتوقعة للموجودات المالية ذات ئتماناللحساب استحقاق الخسائر افي االعتبار  التعاقديتم أخذ العمر 
سنة واحدة تواريخ استحقاق لمدة لمرحلة الثانية( وا)في سنوات  3تكون التي لديها استحقاقات لمدة  روض السحوبات على المكشوفقالمتجددة و

 .تقع ضمنها الموجوداتالمرحلة التي استناداً إلى لمرحلة األولى( ا)في 
 

ونوع الطرف اآلخر لى أساس خصائص المخاطر المشتركة حيثما يتم وضع نماذج المعايير على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية ع
 ما يلي:على تضمن ي الذي

 

 ية؛ئتماندرجات المخاطر اال (1

 نوع المنتج؛ و (2

 قع الجغرافي للمقترض.المو (3
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 )تتمة(ئة الموجودات المالية نوعية االئتمان حسب ف 33

 

 )تتمة(المستخدمة في تقدير االضمحالل والتقنيات  المدخالت واالفتراضات 33-3
 

 )تتمة(ية المتوقعة الئتمانقياس الخسائر ا)ح(  

 .على النحو المناسب ةضمن مجموعة معينة تبقي متماثلالتعرضات منتظمة للـتأكد بأن تخضع هذه المجموعات لمراجعة 
 
وذلك المرجعية الخارجية معلومات ال، يتم استخدام بشأنها تاريخية محدودةبيانات التي يوجد لدى المجموعة لمحافظ يتعلق با فيما

جوهرية الخارجية، بمثابة مدخالت المرجعية . تعتبر المحافظ التي يتم فيها االستعانة بالمعلومات داخلياً الستكمال البيانات المتاحة 
 ية المتوقعة وذلك كما يلي:تمانالئلقياس الخسائر ا

  

 ؛بنوك ومؤسسات مالية (1 

 ؛ وحكومية (2 

 .أوراق مالية استثمارية )أدوات الدي ن( (3 

 

 تي تم إعادة التفاوض بشأن شروطهاالقيمة المدرجة للموجودات المالية ال 34
 

ً تقوم المجموعة أحيان  االتي يواجههلصعوبات المالية كاستجابة ل تعديالت على شروط القروض األصليةإجراء بتقديم تنازالت أو  ا
يتم  مادعنممنوح للوقت  رضلقابأن  عةولمجماتعتبر . إضافيةضمانات الحصول على أو امتالك الضمانات ، بدالً من مقترضال

 نکا لو عليها لتوافق عةولمجماما كانت و رضللمقت قعةولمتأو ا لحاليةا لماليةا تباوللصع نتيجة تيالدلتعأو ا تالزلتناا كتلتقديم 
 .بقوة مالية جيدة يتمتع رضلمقتا
 

والتي لم يكن لها تأثير جوهري على  خالل السنة الموجودات المالية المعاد تفاوضهاحسب فئة يوضح الجدول أدناه القيمة المدرجة 
 : الخسائر االئتمانية المتوقعة

2018 2019  

 قروض وسلف العمالء  

 قروض تجارية 73,8 42,2

 استهالكيةقروض  4,0 3,1
───────── ─────────  

45,3 77,8  
═════════ ═════════  

 مخاطر السوق 35
 

األدوات المالية  محفظةمخاطر السوق هي مخاطر الخسائر المحتملة التي تنشأ عن التغيرات السلبية في قيمة األدوات المالية أو 
تنتج هذه . المالية األجنبية واألسهم وأسعار السلع األساسية والمشتقات صرف العمالت وأسعارأسعار الفائدة نتيجة لتغيرات في 
جنبية عدم تطابق الموجودات والمطلوبات والتغيرات التي تحدث في منحنى العائد وأسعار صرف العمالت األالمخاطر نتيجة ل

 .للمشتقات الماليةالتقلبات الضمنية في القيمة السوقية  /والتغيرات في التقلبات 
 

االستثمارات )بما في ذلك االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة( وأعمال  إلجراءلقد وضعت المجموعة سياسات واضحة 
ً بدقة االستثمارات  تنفيذحدود لهذه األنشطة. يتم على  تنصصرف العمالت األجنبية التي  تقوم . ال قبول االستثمارمعايير ل وفقا

السلع. بالنسبة إلدارة مخاطر السوق الناتجة عن التغيرات في أسعار الفائدة، راجع إيضاح بة متاجرأي أنشطة بإجراء المجموعة 
36. 
 

( لقياس مخاطر السوق العامة في محفظة المتاجرة للمجموعة VaRتستخدم المجموعة نموذج داخلي للقيمة المعرضة للمخاطر )
القيمة  احتسابالداخلي من قبل مصرف البحرين المركزي. يتم وجميع مراكز صرف العمالت األجنبية. لقد تم اعتماد النموذج 

عن  تزيدإمكانية خسارة  %1مما يعني أن هناك  أيام. 10مع فترة احتفاظ لمدة  %99المعرضة للمخاطر بواقع درجة ثقة تعادل 
لمعرضة للمخاطر المحتسبة القيمة ا، بلغت 2019ديسمبر  31كما في لغ القيمة المعرضة للمخاطر المحتسبة من قبل النموذج. مب
 (.بحريني دينارمليون  0,2: 2018مليون دينار بحريني ) 0,2على المعايير المذكورة أعاله  بناءً 
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 )تتمة( مخاطر السوق 35
 

ي البنك بإجراء االختبار الرجعي وفقاً ألنظمة مالءة رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن مصرف البحرين يقوم قسم إدارة المخاطر ف
أرقام القيمة المعرضة للمخاطر هي موثوق  الحتسابالمستخدمة  واالفتراضاتالمركزي للتأكد من أن نموذج القيمة المعرضة للمخاطر 

عرضة للمخاطر ليوم واحد حسب الربح والخسارة الفعلية )مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر بها. يتم إجراء االختبار الرجعي للقيمة الم
ليوم واحد بالمتوسط اليومي للربح والخسارة الفعلية( وكذلك االختبار الرجعي االفتراضي )مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر ليوم واحد 

مصرف البحرين المركزي. إن الهدف من ذلك هو للدليل اإلرشادي لومي وفقاً الثابتة( بشكل ي المراكزمع الربح والخسارة المشتقة من 
المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للمخاطر معقولة وتوفر رقم للقيمة المعرضة للمخاطر الذي يعد مؤشراً جيداً  االفتراضاتن أالتأكد ب

 عي نتائج مرضية. أظهر االختبار الرج ،. خالل السنةمراكز التداولللخسائر المحتملة في 
 

المتخذة  التداولجراء اختبار الضغط لتحديد األحداث أو المؤثرات التي من الممكن أن تؤثر بدرجة عالية على مراكز إكما تقوم المجموعة ب
لداخلي للبنك نه يتم إجراء تقييم للنماذج الداخلية من قبل قسم التدقيق اإمن قبل المجموعة. وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، ف

 .من قبل مستشار خارجيوكذلك 
 

 مخاطر سعر الفائدة 36
 

مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر تعرض المركز المالي للمجموعة لتغيرات سلبية في أسعار الفائدة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار 
المالية غير المدرجة في قائمة المركز المالي  الفائدة نتيجة لعدم تطابق أو لوجود فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات

لفائضة تهديداً خطيراً على أرباح ا والتي يحين موعد استحقاقها أو إعادة تسعيرها في فترة معينة. ويمكن أن تشكل مخاطر أسعار الفائدة
بمخاطر أسعار الفائدة ضمن  حتفاظاالالمجموعة وقاعدة رأسمالها. وبالتالي، فإن وجود إجراءات فعالة إلدارة المخاطر تساعد على 

 مستويات معقولة هو أمر ضروري لسالمة المجموعة وضمان وضعها القوي.
 

لحفاظ على صافي دخل من أجل ابموجوداتها ومطلوباتها غير المتطابقة في مستويات مستقرة ومقبولة  االحتفاظإن من سياسة المجموعة 
 احتماالت. كما تستخدم المجموعة على أساس حدود الفجوات / الفتراتأسعار الفائدة المجموعة مستويات مخاطر  تراقب. ثابتةفوائد 

مثل المشتقات المالية "ماذا لو" للتنبؤ بصافي دخل الفوائد والقيمة اإلقتصادية ألسهم حقوق الملكية للمجموعة. تستخدم المجموعة أدوات 
خاطر أسعار الفائدة. تقع مسئولية اإلدارة اليومية لمخاطر أسعار الفائدة على إلدارة مواتفاقيات الصرف األجنبي مقايضات أسعار الفائدة 

 دوري.بشكل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بمراجعة التقارير الخاصة بمخاطر أسعار الفائدة ، وكما تقوم عاتق أمين الخزينة العالمي
 

في أسعار الفائدة مع  يةنقطة أساس 200، فإن الزيادة بمقدار 2019بر ديسم 31كما في  لمركز الماليالموحدة لقائمة الاستناداً إلى 
 20,1القادمة بما يقارب  اً عشر شهر االثنيلفترة  الفوائداالحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، سوف ينتج عنها زيادة في صافي دخل 

نقطة  200بمقدار أسعار الفائدة في نخفاض االع ذلك، فإن ومدينار بحريني(.  مليون 22,6بمقدار  زيادة: 2018دينار بحريني )مليون 
ً إلى المستويات المنخفضة الحالية ألسعار الفائدة، وبالتالي أساسية  ً في البيئة الحالية، نظرا ً عمليا الحد من حركة قد ال يكون افتراضا

دينار بحريني مليون  19,6 بما يقارب الفوائد صافي دخلتأثير سلبي على مما يترتب على ذلك ، %0االنخفاض في أسعار الفائدة عند 
 دينار بحريني(.  مليون 22,4: 2018) 2019ديسمبر  31كما في 

 

 معدل الصدمة
 المتوقعة 

 2018 2019 نقطة أساسية( 200)+

معدل الصدمة 
 200-المتوقعة )

 2018 2019 نقطة أساسية(
      

 12,0 15,7 دينار بحريني 12,0 15,7 دينار بحريني
 10,4 4,5 دوالر أمريكي 10,5 5,0 دوالر أمريكي
 0,8 0,6 دينار كويتي 0,9 0,6 دينار كويتي

 (0,8) (1,2) أخرى (0,8) (1,2) أخرى

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 22,4 19,6 المجموع 22,6 20,1 المجموع

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

 
تأثير سلبي على في أسعار الفائدة مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، سوف ينتج عنه ية نقطة أساس 200إن الزيادة بمقدار 

 قابلوبالم (.دينار بحرينيمليون  24,2 ،%4,6: 2018) دينار بحرينيمليون  18,3بإجمالي  %3,4بما يقارب الملكية حقوق أسهم 
تأثير إيجابي سعار الفائدة مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، سوف ينتج عنه في أية نقطة أساس 200ن االنخفاض بمقدار فإ

 .(دينار بحرينيمليون  24,2، %4,6: 2018) دينار بحرينيمليون  18,3بإجمالي  %3,4بما يقارب الملكية حقوق على أسهم 
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 مخاطر العملة 37
 

إن إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب في قيمة العملة الرئيسية لألدوات المالية نتيجة تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
 لمجموعة هي الدينار البحريني.االعملة الرئيسية لعمليات 

 
قائمة البالعمالت األجنبية كما هو بتاريخ الهامة التالية المعروضة ستراتيجية الر اغيالجوهرية صافي التعرضات لدى المجموعة 

 لمركز المالي:الموحدة ل
2018 2019  

معادل فائض 
 )عجز(

معادل فائض 
  )عجز(

   

 الدوالر األمريكي 92,8 82,8

 اليورو 3,7 3,4

 تي(ستثناء الدينار الكويادول مجلس التعاون الخليجي )ب 13,0 12,7

 الدينار الكويتي (2,4) (0,6)

 أخرى (1,2) (1,1)

 
ستثناء الدينار الكويتي( هي مثبتة بالدوالر األمريكي، امجلس التعاون الخليجي األخرى )ب بما أن الدينار البحريني وعمالت دول

لة هامة. بالنسبة لتأثير حساسية فإن المراكز بالدوالر األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ال تمثل مخاطر عم
 (.35 )إيضاحالعملة على القيمة المعرضة للمخاطر راجع 

 
قر مجلس اإلدارة مستويات لمخاطر العملة وذلك بوضع حدود لتعرضات مراكز العملة. تتم مراقبة المراكز على أساس يومي ألقد 
ً أجنبي آجلة وعقود مقايضات العملة  لتأكد من أنها ضمن الحدود الموضوعة. تستخدم المجموعة عقود صرفل  للتحوط خصوصا

 مخاطر العملة المحددة. مقابل
 

 مخاطر أسعار األسهم  38
 

 المقابلةمخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية أو الصناديق المدارة نتيجة لتغييرات في القيمة 
هم الفردية. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع االستثمارات حسب التوزيع لمؤشرات األسهم أو مؤشرات قيمة األس

 الجغرافي والتركز الصناعي.
 

كمدرجة بالقيمة العادلة إن التأثير على أسهم حقوق الملكية )كنتيجة لتغير في القيمة العادلة ألدوات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها 
بجميع المتغيرات األخرى  االحتفاظنتيجة للتغيرات المحتملة الممكنة في مؤشرات األسهم، مع ( من خالل الدخل الشامل اآلخر

 كالتالي:  والثابتة، ه

 التأثير على أسهم حقوق الملكية  أسهم حقوق الملكية المتداولة 

 المجموع المجموع ر% التغي    

 2018 2019 المؤشرفي   2018 2019 

       

 15% 1,4 1,7  11,5 9,6 بورصة البحرين 

 15% 4,9 4,0  26,8 32,5 أسواق األوراق المالية األخرى 
     ──────── ──────── 

     6,3 5,7 
     ═══════ ═══════ 

 مخاطر السيولة 39
 

السوق أو  تاللاخمخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية. تنتج مخاطر السيولة بسبب 
بتنويع  المجموعةمما قد يتسبب مباشرة في نضوب بعض مصادر التمويل. وللوقاية من هذه المخاطر، قامت  ئتمانتدني درجة اال

لنقد وما في لجيد برصيد  واالحتفاظ، السيولةمراكز مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة 
مركزية، واتخذت القانونية لدى بنوك الودائع  مختلفب المجموعةتحتفظ . باإلضافة لذلك، قابلة للتداولالمالية لاوراق األوحكمه، 

 البنوك والمؤسسات المالية. مختلف من  ئتمانخطوط اال
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 )تتمة( ر السيولةمخاط 39
 

لدى البنك سياسة لمخاطر السيولة، توضح أدوار ومسئوليات لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وقسم الخزانة وتنص على 
فاصل ال بموجبوحدود الفجوات  تي يتوجب على البنك االحتفاظ بهاتوجيهات واضحة فيما يتعلق بالحد األدنى للموجودات السائلة ال

 االحتفاظزمني ونسب السيولة المختلفة التي يتوجب الفاصل البموجب وحدود التدفقات النقدية المتراكمة  اتاالستحقاقزمني من سلم ال
 إستراتيجية السيولة السنوية.استناداً إلى بها والتي يتم اعتمادها من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 

 
جودات ذات سيولة عالية الجودة مثل اإليداعات فيما بين البنوك وأذونات الخزانة بموجوداته في مو االحتفاظفي سياسة البنك تتمثل 

لتزامات المستحقة والتسهيالت غير المسحوبة وسحب الودائع عندما اللتلبية االالزمة ة لضمان توفر األموال والسندات الحكومي
الجارية لألفراد وحسابات التوفير وحسابات الودائع الثابتة يحين موعد استحقاقها. وتتكون نسبة كبيرة من ودائع البنك من الحسابات 

ودائع قاعدة الوالتي على الرغم من كونها مستحقة الدفع عند الطلب أو بموجب إشعار قصير األجل، إال أنها تشكل جزء من 
 ساسي.التمويل األلبنك ومصدر المستقرة ل

 
مصادر واستحقاقات عن كثب أمين الخزينة العالمي، الذي يراقب  تقع مسئولية اإلدارة اليومية لمخاطر السيولة على عاتق

، وبأن التمويل ال لجنة إدارة الموجودات والمطلوباتالمنصوص عليها من قبل  دبالحدوااللتزام الموجودات والمطلوبات ويضمن 
 يتركز في مصدر تمويل واحد.

 
 تحليل شامل للحالة. إجراء اطر السيولة بعد كما يضع البنك خطط طارئة للتعامل مع الظروف االستثنائية لمخ
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 )تتمة( مخاطر السيولة 39
 . التعاقدية للسداد غير المخصومةزامات الفائدة( بناًء على االلت بما في ذلك)لمجموعة المالية لمطلوبات اليلخص الجدول أدناه بيان استحقاق 

 

 2019ديسمبر  31 

 

 تحت 
 الطلب

 خالل
 شهر واحد

 شهر واحد
 أشهر 3إلى 

 أشهر 3
 شهر 6إلى 

 أشهر  6
 شهر 12إلى 

سنة واحدة إلى 
 سنوات 5

 إلى  5
 سنوات 10

 إلى 10
 سنة 20

 أكثر من 
 المجموع سنة 20

 403,7 - - - 2,1 19,7 77,7 49,3 199,9 55,0 سسات مالية أخرىودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤ           

 334,0 - - - 181,6 134,4 2,7 11,7 3,6 - قتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراءا

 388,2 - - - 230,5 5,3 - 147,1 5,3 - قتراضات ألجلا

 2,177,2 - - - 51,5 263,5 320,8 221,2 140,2 1,180,0 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

 ─────────

─── 

────────

──── 

───────

──── 

───────

──── 

───────

──── 

───────

──── 

───────

──── 

───────

-── 

───────

──── 

────────

 3,303,1 - - - 465,7 422,9 401,2 429,3 349,0 1,235,0 مجموع المطلوبات المالية غير المخصومة  ───

 ═════════

═══ 

════════

════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

════════

════  ─────────

─── 

────────

──── 

───────

───── 

───────

───── 

───────

───── 

───────

───── 

───────

───── 

───────

───── 

───────

───── 

────────

 222,3 - - - - - - - - 222,3 خطابات ضمان ────
 ةض غير المسحوبوالقرارتباطات 

 

154,5 - - - - - - - - 154,5 
 ═════════

═══ 

════════

════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
════════

           المالية المشتقة  األدوات ════

 (834,1) (54,1) (43,3) (318,0) (355,9) (27,2) (9,5) (19,3) (6,8) - الغ تعاقدية مستحقة الدفع مب

 810,1 52,5 38,9 310,7 347,7 26,1 8,9 18,8 6,5 - مبالغ تعاقدية مستحقة القبض

 ─────────

─── 

────────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
────────

───  - (0,3) (0,5) (0.6) (1,1) (8,2) (7,3) (4,4) (1,6) (24,0) 

 ═════════

═══ 

════════

════ 

═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 

═══════

═════ 
═══════

═════ 
════════

════ 
 

  
 2018ديسمبر  31 

 تحت  
 لطلبا

 خالل
 شهر واحد

 شهر واحد
 أشهر 3إلى 

 أشهر 3
 شهر 6إلى 

 أشهر  6
 شهر 12إلى 

سنة واحدة 
 سنوات 5إلى 

 إلى  5
 سنوات 10

 إلى 10
 سنة 20

 أكثر من 
 المجموع سنة 20

 261,7 - - - 1,2 0,2 32,7 70,7 47,1 109,8 ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى           

 217,2 - - - 208,6 3,3 3,9 0,8 0,6 - ضات بموجب اتفاقية إعادة شراءإقترا

 152,3 - - - 147,1 2,6 - 2,6 - - إقتراضات ألجل

 2,422,5 - - - 100,8 446,1 366,7 161,7 243,0 1,104,2 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

 ─────────

─── 

─────────

─── 
───────

──── 
───────

── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

-── 

───────

──── 
────────

 3,053,7 - - - 457,7 452,2 403,3 235,8 290,7 1,214,0 مجموع المطلوبات المالية غير المخصومة  ───

 ═════════

═══ 

═════════

═══ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
════════

════  ─────────

─── 

─────────

─── 
───────

───── 
───────

───── 
───────

───── 
───────

───── 
───────

───── 
───────

───── 
───────

───── 
────────

 231,6 - - - - - - - - 231,6 خطابات ضمان ────
 ةض غير المسحوبوالقرارتباطات 

 

120,6 - - - - - - - - 120,6 
 ═════════

═══ 

═════════

═══ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

═══════

═════ 

════════

           المالية المشتقة  األدوات ════

 (827,3) (56,6) (57,4) (303,9) (359,3) (22,6) (15,6) (4,7) (7,2) - مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع 

 838,8 56,6 57,5 305,6 366,9 24,0 16,2 4,7 7,3 - مبالغ تعاقدية مستحقة القبض

 ─────────

─── 

─────────

─── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
───────

──── 
────────

───  - 0,1 - 0,6 1.4 7,6 1,7 0,1 - 11,5 

 ═════════

═══ 

═════════

═══ 

═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 
═══════

═════ 

═══════

═════ 
═══════

═════ 
════════

════ 
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 المخاطر القانونية والتشغيلية 40
 

 المخاطر القانونية
التي قد تبطل أو تعوق األداء من التنظيمية قانونية أو الجراءات الناتجة عن اإلالمخاطر القانونية هي المخاطر المتعلقة بالخسائر 

 . المقاصة ذات الصلةبموجب شروط العقد أو اتفاقيات  اآلخرقبل المستخدم النهائي أو طرفه 
 

لتحديد المخاطر القانونية لتجنب الخسائر المحتملة رسمية لقد قامت المجموعة بوضع الرقابة الوقائية الكافية واتخاذ إجراءات 
عة بوضع إجراءات قانونية للتدقيق . كما قامت المجمووما إلى ذلكبالقوانين واألنظمة والدعاية السلبية االلتزام الناتجة عن عدم 

 في المنتجات المعروضة وإدارة المخاطر الناتجة عن عملياتها. 
 

 0,795: 2018دينار بحريني ) مليون 1,2، لدى المجموعة قضايا قانونية رفعت ضدها بإجمالي 2019ديسمبر  31كمـا في 
 التزاماتأية أن تنشأ االستشاريين القانونيين للمجموعة، تعتقد اإلدارة بأنه ليس من المحتمل فادة إعلى  دينار بحريني(. بناءً  مليون

 القضايا.  تلكعلى المجموعة من 
 

 المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية أو األخطاء البشرية أو خلل في األنظمة 

. كما يوجد لدى اوخدماته ابشكل واضح اإلجراءات التشغيلية لجميع منتجاتهمجموعة ال تو من األحداث الخارجية. وقد حددأ
 .بسرعة ودقة امن تشغيل عملياته اأنظمة الحاسب اآللي المتقدمة التي تمكنه المجموعة

 
، وتقوم هذه إلى رئيس المخاطرلبنك وترفع تقاريرها في ابشكل مستقل عن الوحدات األخرى  دائرة المخاطر التشغيليةتعمل 

عن أوجه القصور بتقديم تقارير الدائرة بإجراء مراجعات دورية ومنتظمة على جميع مجاالت األنشطة التجارية للبنك، ويقوم 
ر التشغيلية، ويتم المخاطللتخفيف من حدة أو االستثناءات في سياسات وإجراءات البنك. كما توصي باتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 تنفيذ هذه التوصيات من قبل اإلدارة على الفور.
 

لجميع إحتياطية نسخ  ياتعملويتم إجراء الرئيسية.  أنظمة الحاسوبكما يوجد لدى البنك خطة طوارئ لمواجهة أي عطل في 
البنك سيتمكن ، الحاسوب أنظمةفي عطل حدوث خارج مبنى البنك. وهذا يضمن أنه في حالة  حفظهافئات البيانات الهامة، ويتم 

البنك  أنشاء مواصلة عملياته دون فقدان البيانات الهامة أو المعامالت التجارية للبنك. كجزء من خطة مواجهة الكوارث،من 
 عمل في حالة حدوث أي طارئ.يمن الممكن أن  الذيمركز مساندة إحتياطي 

 
أن يتمكن خطة استمرارية األعمال هو ضمان من الهدف الرئيسي ل يتمثيوجد لدى البنك خطة محددة الستمرارية األعمال. 

آثار سلبية على أي عمالء، وللحد من إلى المواصلة تقديم الخدمات األساسية من أو جزئية، كاملة حالة وقوع كارثة البنك في 
 .المحددةالهامة  للوظائفوتحليل التأثير على األعمال وخطط وإجراءات استعادة األعمال،  دراسةإجراء أنشطة البنك من خالل 

 
على  والضوابطمخاطر ذاتية للعمليات تقييم  وإجراءالمخاطر التشغيلية لمراقبة يستخدم البنك نظام إلدارة المخاطر التشغيلية 

ً لتوجيها والمراقبة واستعادة البيانات التشغيلية التي تتعرض للفقدان الصادرة عن مصرف البحرين  3ت بازل اتفاقية وفقا
 المركزي. 

 
 لدى الشركات التابعة للبنك خطة طوارئ مماثلة لعملياتها. 
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 القيم العادلة لألدوات المالية 41
 

 تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم:
 

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

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

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

 
ومعدالت معدل النمو السنوي للتدفقات النقدية هي  3سندات أسهم حقوق الملكية المصنفة ضمن المستوى لتقييم الجوهرية مدخالت إن ال

ومعدل خصم نقص السيولة معدل الخصم وارتفاع عدل النمو انخفاض مسيؤدى السيولة. وبالنسبة للصناديق فهو معدل خصم نقص  الخصم
غير جوهري حقوق المساهمين القائمة الموحدة للتغيرات في أو القائمة الموحدة للمركز المالي تأثير على سيكون الإلى انخفاض القيمة العادلة. 

تغييرات  ةكن هناك أيتلم  في المئة. 5مسعرة بنسبة في التقييم العادل للسندات غير المتغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة  تتغير
 مع السنة السابقة.مقارنة بال جوهرية في أساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية

 
 2019ديسمبر  31العادلة كما في تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب التسلسل الهرمي للقيمة التالي يوضح الجدول 

 :2018و
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     2019ديسمبر  31

     الموجودات المالية

 660,5 - - 660,5 سندات

 68,3 17,8 8,4 42,1 أسهم حقوق الملكية 

 0,7 - 0,7 - صناديق مدارة 

 0,7 - 0,7 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة

 0,6 - 0,6 - العادلة المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمة
 ──────── ──────── ──────── ───────── 
 702,6 10,4 17,8 730,8 

 ═══════ ═══════ ════════ ════════ 

     المطلوبات المالية

 0,6 - 0,6 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 

 26,4 - 26,4 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 - 27,0 - 27,0 
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 
 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     2018ديسمبر  31

     الموجودات المالية

 587,2 0,1 - 587,1 سندات

 66,5 21,7 6,5 38,3 أسهم حقوق الملكية 

 0,8 - 0,8 - صناديق مدارة 

 0,5 - 0,5 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 

 10,8 - 10,8 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة 
 ──────── ──────── ──────── ───────── 
 625,4 18,6 21,8 665,8 

 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 

     المطلوبات المالية

 0,5 - 0,5 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 

 4,3 - 4,3 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 - 4,8 - 4,8 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 41
 

 3والمستوى  2والمستوى  1تحويالت بين المستوى 
 تحويالت من وإلى قياسات القيمة العادلة.تكن هناك أية م ل، 2018و 2019ديسمبر  31في السنتين المنتهيتين خالل 

 

يوضح الجدول أدناه القيم المدرجة المقدرة والقيم العادلة لألدوات المالية المدرجة وغير المدرجة في قائمة المركز المالي 
 المالية الموحدة.في القوائم الموضحة بالتكلفة المطفأة حيث تختلف القيم العادلة عن قيمها المدرجة المدرجة 

 

 2019  2018 

 

القيمة 
 المدرجة

 القيمة 
  الفرق العادلة

  ةالقيم
 المدرجة

  ةالقيم
 الفرق لعادلةا

        المطلوبات المالية

 (3,9) 140,6 144,5  6,7 339,7 333,0 قتراضات ألجل ا
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

        الموجودات المالية

أوراق مالية 
 1,7 144,1 145,8  (0,6) 146,1 145,5 استثمارية 

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

 . 1مستوى الضمن عادلة القيمة الإن المطلوبات والموجودات المالية المذكورة أعاله هي 
 

تلك بخالف إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها المدرجة، ، 2018و 2019ديسمبر  31كما في 
 المفصح عنها في الجدول أعاله. 

 

 الدفع على أساس األسهم  42
 

التالي الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وبالسليمة المكافآت بممارسات المتعلقة  ةنظماألاعتمد البنك ، 2014في سنة 
المعدلة ومكونات الحوافز من قبل تمت الموافقة على إطار عمل السياسة . ة الخاصة بهالمتغيرالمكافآت عمل خطة طار عدله إ

األسهم الجديدة  ةتم الجمع بين خطقد و .2015مارس  10الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  اجتماعفي المساهمين 
ً وواطار  الحوافز  ةخطيعرف بوالذي البحرين المركزي تكليف من مصرف بالذي صدر عمل خطة المكافآت المعدلة حديثا

 القصيرة األجل وخطه الحوافز الطويلة األجل. 
 

 الطويلة األجل األسهم القصيرة األجل وحوافز خطة 
معايير ستيفاء افي تاريخ المنح و اً شهر 12كثر من ألاألجل لكبار المدراء وما فوق، مع خدمة حوافز األسهم الطويلة يتم منح 

الموظف ال يزال لشروط المتعلقة بصافي أرباح البنك على مدى ثالث سنوات وإلى ستيفاء اأداء معينة. تخضع األسهم الممنوحة 
توجيهات مع تماشياً قصيرة األجل للموظفين السهم حوافر األ(. يتم منح الكتسابفي نهاية فترة الثالث سنوات )فترة افي العمل 

 .مصرف البحرين المركزيأنظمة المكافآت السليمة الصادرة عن 
 

 المصروفات المثبتة للخدمات المستلمة من قبل الموظفين خالل السنة:يوضح الجدول التالي 
 

2018 2019  
   

 تم تسويتها على أساس األسهمالدفع ين معامالت عمصروفات ناتجة  2,6 1,3

 خالل السنة أسهم مكتسبة (2,0) (1,9)
 

 القصيرة األجلالحوافز خطة و حوافز الطويلة األجلال ةخطفيما يلي التغيرات في عدد األسهم في 
 

  عدد األسهم  عدد األسهم

2018 2019  
   

 غير مكتسبة  االرصيد اإلفتتاحي لألسهم الممنوحة ولكنه 11,547,534 11,564,615

 االئتمانأسهم حقوق الملكية المحول إلى صندوق  964,270 1,028,457

 ينعدد األسهم الصادرة خالل السنة للمشارك (1,469,713) (1,045,538)
───────────── ─────────────  
11,547,534 11,042,091  
═════════ ═════════  

 

 دينار بحريني(. 0,454: 2018) 2019ديسمبر  31دينار بحريني كما في  0,573 البنكسعر السوق ألسهم بلغ 
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 مالءة رأس المال 43
 

فيما يلي نسبة مخاطر الموجودات المحسوبة للمجموعة وفقاً لتوجيهات مالءة رأس المال المعتمدة من قبل مصرف البحرين 
 المركزي: 

2018 2019  
   

 1فئة  مال األسهم العاديةرأس 535,7 404,6

  1فئة اإلضافي مال رأس ال - 86,1

  2رأس المال فئة  28,5 29,7
─────────── ───────────  

 مجموع قاعدة رأس المال )أ( 564,2 520,4
─────────── ───────────  

 التعرض الموزون لمخاطر االئتمان 2,282,6 2,378,3   

 التعرض الموزون للمخاطر التشغيلية  267,9 242,3

 لموزون لمخاطر السوق التعرض ا 47,4 37,6
─────────── ───────────  
 مجموع التعرض الموزون للمخاطر )ب( 2,597,9 2,658,2

─────────── ───────────  
 *(100 ب * / أ مالءة رأس المال ) 21,72% 19,58%

════════ ════════  
 الحد األدنى المطلوب 14,00% 14,00%   

════════ ════════  
 رأس المال إدارة 

رأس المال المجموعة لمتطلبات في ضمان امتثال المجموعة الخاص بمال ال إدارة رأسلسياسات األهداف الرئيسية تتمثل 
ونسب رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد  يةقو ةيائتمان تالمجموعة بتصنيفاوضمان احتفاظ ، المفروضة خارجياً 

 .األقصى للقيمة عند المساهمين
 

ضوء التغييرات في الظروف االقتصادية وخصائص المخاطر  فيتعديالت عليه  وإجراءتقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها 
تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو بنك لل يجوز، أو تعديله على هيكل رأس المال الحفاظفي أنشطتها. من أجل 

 تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة.أي  ءإجراإصدار سندات رأسمال. لم يتم 
 

وفقاً  2015يناير  1عتباراً من ا( وذلك 3)بازل  3اعتمد البنك إطار عمل مالءة رأس المال الجديد بموجب اتفاقية بازل 
ايير ومع اإلشرافيةمراجعة للتوجيهات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والتي تعزز عمليات إدارة مخاطر البنك وال

 اإلفصاح وإدارة رأس المال. 
 

المؤشر األساسي  وأسلوبالنموذج الداخلي لمخاطر السوق  وأسلوبالموحد في حالة مخاطر االئتمان األسلوب قام البنك بتطبيق 
 للمخاطر التشغيلية.

 
سة توجيهية لتخطيط وإدارة رأس المال. كما يستخدم لتوفير سياالداخلي مالءة رأس المال لعملية تقييم بوضع إجراءات قام البنك 

 .الخاصة به لمخاطر في عملية اتخاذ القراراتمقابل االبنك نموذج عائد رأس المال المعدل 
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 صافي نسبة التمويل المستقر  44
 
تقتضى بشأن إدارة مخاطر السيولة. ومن بين أمور أخرى، أنظمته ، أصدر مصرف البحرين المركزي 2018أغسطس شهر في 

يتمثل الهدف من . 2019ديسمبر  31من  نسبة التمويل المستقر اعتباراً تطبيق صافي البنوك على إدارة مخاطر السيولة  أنظمة
أنماط مخاطر السيولة لدى البنوك وتحفيز قطاع مصرفي أكثر مرونة على مدى  صافي نسبة التمويل المستقر في تعزيز مرونة

، وتشجع على األجل القصيرنسبة التمويل المستقر من االعتماد المفرط على التمويل بالجملة في صافي حد ي أفق زمني أطول.
 استقرار التمويل. عززوتالميزانية، المدرجة وغير المدرجة ببنود في جميع المخاطر التمويل تقييم أفضل ل

 
المركزي، بالنسبة البحرين لمصرف لتوجيهات الدليل اإلرشادي نسبة صافي التمويل المستقر الموحد المحسوب وفقاً فيما يلي 
 :للمجموعة

2019   

   
 مجموع التمويل المستقر المتاح   2,544,5

 مجموع التمويل المستقر المطلوب    1,977,8
───────────   

 نسبة صافي التمويل المستقر الموحد للمجموعة  128,7%
════════   

   
 الحد األدنى من صافي نسبة التمويل المستقر المطلوب  100,0%

════════   

 
، لم يتم تقديم أي  2019ديسمبر  31في مملكة البحرين هو التمويل المستقر نظمة نسبة صافي اإللزامي ألتاريخ البألن  نظراً 

 .2018ديسمبر  31قارنة للسنة المنتهية في أرقام م
 

 نظام حماية الودائع 45
 

مصرف البحرين )النظام( المؤسس من قبل قوانين  ودائع المحتفظ بها لدى عمليات البحرين للبنك بنظام حماية الودائعاليتم تغطية 
"األشخاص االعتباريين" )األفراد(  يغطي هذا النظامالمركزي بخصوص تأسيس خطة حماية الودائع ومجلس حماية الودائع. 

متطلبات مصرف البحرين المركزي. يقوم البنك بدفع مساهمة بموبج ألف دينار بحريني كما هو محدد  20,000بحد أقصى قدره 
 دورية حسب تكليف صادر من مصرف البحرين المركزي. 

 

 نظام ادخار الموظفين  46
 

بهدف تزويد  1996يناير شهر . تم تقديم النظام في وموظفي البنكن البنك إن النظام هو المساهمة في صندوق االدخار بي
لموظف بأي مبلغ؛ قد يساهم ا؛ اختياريةأو التقاعد أو الوفاة. إن المشاركة في النظام هي  االستقالةالموظفين بمنافع نقدية عند 

من إجمالي راتب الموظف. يصبح  %10ال تتعدى مساهمة البنك أأعلى شريطة  %3همة مماثلة بنسبة يضمن البنك بمسا
حتساب سيتم اوإال سنوات من الخدمة  5الموظف مؤهالً للحصول على إجمالي مبلغ مساهمة البنك عندما يكمل الموظف 

على أساس تناسبي. يدار النظام من قبل لجنة تتألف من أعضاء من اإلدارة وممثلين مرشحين تم اختيارهم من قبل  اإلستحقاق
  الموظفين.

 
دينار بحريني  مليون 19.0دخل اإليرادات المحققة  بما في ذلكبلغ إجمالي مساهمة الصندوق ، 2019ديسمبر  31كما في 

يعادل لقرض األصلي لمبلغ الن مدفوعات فإلصندوق، لإجمالي المبلغ األصلي ومن . دينار بحريني(مليون  17,2: 2018)
مساهمات الموظفين المعنيين ومساهمة البنك على المشتملة نار بحريني( ديمليون  15,1: 2018دينار بحريني ) مليون 16,4

ر مبلغ وقدره استثمومن المبلغ األصلي، تم ا. بموجب القانون المعمول به التي يضمنها البنك للموظفين المشاركين في النظام
وسندات دول مجلس التعاون  بحرينية حكوميةبحريني( في سندات  دينار مليون 8,2: 2018دينار بحريني )مليون  4.9

  .الخليجي
 

 موجودات اإلمانة  47
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حتفظ يمليون دينار بحريني(. و 61,3: 2018) 2019ديسمبر  31في كما مليون دينار بحريني  66,0بلغت الموجودات المدارة 
قيمة السوق لجميع الغ إجمالي . بلالقائمة الموحدة للمركز المالي، وال تدرج في وتقاس بالتكلفةائتمانية، الموجدات بصفة بهذه 

  مليون دينار بحريني(. 60,8: 2018) 2019ديسمبر  31في مليون دينار بحريني  68,3تلك األموال
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 ماليةالمطلوبات الموجودات وتصنيف ال 48
 

 يقدم الجدول التالي تسوية بين البنود في قائمة المركز المالي وفئات األدوات المالية:
 

 2019ديسمبر  31

كمدرجة  مصنفة
 بالقيمة 
 من العادلة 
األرباح أو  خالل

 الخسائر 

 أدوات ديّن
مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

  راآلخ

أدوات أسهم 
حقوق الملكية 
مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

  راآلخ

 مدرجة 
 بالتكلفة 

 المجموع المطفأة / أخرى
.      

 376,4 376,4 - - - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 484,4 482,3 - 2,1 - أذونات خزانة 
ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات 

 278,3 278,3 - - - مالية أخرى

 1,670,9 1,670,9 - - - قروض وسلف العمالء
 875,0 145,5 68,3 660,5 0,7 أوراق مالية استثمارية 

ومشاريع ات في شركات زميلة استثمار
 70,6 70,6 - - - ةمشترك

 74,2 74,2 - - - فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
 35,2 35,2 - - - عقارات ومعدات

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

 3,865,0 3,133,4 68,3 662,6 0,7 موع الموجودات مج
 ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ 

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات 
 363,1 363,1 - - - مالية أخرى

 313,4 313,4 - - - إعادة شراءة قتراضات بموجب اتفاقيا
 333,0 333,0 - - - قتراضات ألجل ا

ية وتوفير وودائع أخرى حسابات جار
 للعمالء

- - - 2,169,5 2,169,5 
 139,0 139.0 - - - فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

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

 3,318,0 3,318,0 - - - مجموع المطلوبات 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ 
 

 2018ديسمبر  31

كمدرجة  مصنفة
 بالقيمة 
 من العادلة 
األرباح أو  خالل

 الخسائر 

 أدوات دي ن
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

  راآلخ

أدوات أسهم 
حقوق الملكية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

  راآلخ

 مدرجة 
 بالتكلفة 

 المجموع المطفأة / أخرى
      

 191,0 191,0 - - - ى بنوك مركزيةنقد وأرصدة لد

 410,4 405,8 - 4,6 - أذونات خزانة 
ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات 

 239,2 239,2 - - - مالية أخرى

 1,772,5 1,772,5 - - - قروض وسلف العمالء
 800,3 145,9 66,4 586,4 1,6 أوراق مالية استثمارية 

يع ومشارات في شركات زميلة استثمار
 62,9 62,9 - - - ةمشترك

 77,9 77,9 - - - فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
 27,5 27,5 - - - عقارات ومعدات

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

 3,581,7 2,922,7 66,4 591,0 1,6 مجموع الموجودات 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ 

ئع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات ودا
 258,7 258,7 - - - مالية أخرى

 قتراضات بموجبا
 
 إعادة شراءة اتفاقي 

- - - 199,0 199,0 
 144,5 144,5 - - - قتراضات ألجل ا

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى 
 للعمالء

- - - 2,374,5 2,374,5 
 104,6 104,6 - - - فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

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

 3,081,3 3,081,3 - - - مجموع المطلوبات 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════

═ 
 

 أرقام المقارنة 49
 

ثر إعادة التصنيفات تلك على صافي الربح لم تؤومع عرض القوائم المالية للسنة الحالية. لتتوافق  2018تم إعادة بعض أرقام المقابلة لسنة 
 المسجلة مسبقاً. ومجموع الموجودات ومجموع المطلوبات ومجموع حقوق الملكية للمجموعة


