
 

 
 
 
 
 
 

 
 ش م ب بنك البحرین الوطني

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  البیانات المالیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 
 

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المالیة للسنة المنتھیة البیانات
 
 
 
 

 الصفحة         المحــتویات
 
 
 

              تقریر مجلس اإلدارة 
 

     ٥ - ۱      الحسابات إلى السادة المساھمینتقریر مدققي 
 

   المالیة  البیانات
 ٦         بیان المركز المالي 

 ۷        بیان الربح أو الخسارة
 ۸         بیان الدخل الشامل

 ۱۰ - ۹        بیان التغیرات في حقوق الملكیة 
 ۱۱         بیان التدفقات النقدیة 

 ٦٦– ۱۲        لمالیةإیضاحات حول البیانات ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















۸ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 بیان الدخل الشامل
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یة في للسنة المنھ

 
 

  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) 
     

 ٦۱٬۰  ۷۰٫۰  ربح السنة
     الدخل الشامل اآلخر:

     البنود التي تم أو یمكن إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة:
     القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۱٫۱  )۸٫۹(  ة العادلة  صافي التغیر في القیم  
 (۰٬۲)  -  صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة  

     البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة:
 -  ٥٫٥  القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۰٫۹  )۳٫٤(  مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

 ٦۱٫۹  ٦٦٫٦  ةمجموع الدخل الشامل للسن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٤۳إلى  ۱ من اإلیضاحات



۹ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنھیة في   

 
  احتیاطیات أخرى واألرباح المستبقاة      ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 
 بمالیین الدنانیر البحرینیة 
 

 رأس
 المال

أسھم غیر 
 مخصصة

 عالوة
 أصدار

 حتیاطياإل
 القانوني

 حتیاطياإل
 العام

إحتیاطي 
 القیمة العادلة

مخصص 
الھبات 

 والتبرعات

 األرباح
 المستبقاة

 المجموع

 ٤٤۷٫۹ ۱۷۹٫۸ ۱٦٫۰ ۲٦٫۱ ۳۲٬٤ ٦۳٫۸ ٤٫۰ )۱٫۷( ۱۲۷٫٥  ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱الرصید في 
          )۹بیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (أثر تط

 )۲٫۸( ۹٫۹ - )۱۲٫۷( - - - - - ۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 
          )۹أثر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

 )٤٫۱( )٤٫۱( - - - - - - - من قبل الشركات الزمیلة
          

 ٤٤۱٫۰ ۱۸٥٫٦ ۱٦٫۰ ۱۳٫٤ ۳۲٫٤ ٦۳٫۸ ٤٫۰ )۱٫۷( ۱۲۷٫٥ ۲۰۱۸ ینایر ۱الرصید في 
          :۲۰۱۷تخصصیات عام 

 )۳۱٫٥( )۳۱٫٥( - - - - - - - )%۲٥أرباح نقدیة ( -
 - ۰٫۱ - - )۱۲٫۸( - - (۰٬۱) ۱۲٫۸ )%۱۰إصدار أسھم منحة ( -
 - )۳٫۱( ۳٫۱ - - - - - - تحویل الى الھبات والتبرعات  -
 - )۱۹٫۱( - - ۱۹٫۱ - - - -  اإلحتیاطي العامتحویل إلى  -
 - - - - )٦٫۳( ٦٫۳ - - - تحویل إلى اإلحتیاطي القانوني -

 ٤۰۹٫٥ ۱۳۲٫۰ ۱۹٫۱ ۱۳٫٤ ۳۲٫٤ ۷۰٫۱ ٤٫۰ (۸ ,۱) ۱٤۰٫۳ ۲۰۱۷الرصید بعد تخصصیات عام 
          

 ۱٫۳ - - - - - ۱٫۰ ۰٫۳ - أسھم للموظفین تم تخصیصھا
          

          الشامل للسنة:الدخل 
 ۷۰٫۰ ۷۰٫۰ - - - - - - - ربح السنة -
 )۳٫٤( - - )۳٫٤( - - - - - الدخل الشامل اآلخر -

 ٦٦٫٦ ۷۰٫۰ - )۳٫٤( - - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة
 )۱٫٦( - )۱٫٦( - - - - - - استخدام مخصص الھبات والتبرعات

 ٤۷٥٫۸ ۲۰۲٫۰ ۱۷٫٥ ۱۰٫۰ ۳۲٬٤ ۷۰٫۱ ٥٫۰ )۱٫٥( ۱٤۰٫۳ )۲۲-۲۰(إیضاح  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 ومبلغ ،)%۲٥: ۲۰۱۷( %۲٥ بنسبة وذلك نقدیة أسھم كأرباح بحریني دینار ملیون ۳٥٫۱ التخصیصات ھذه وتشمل.  السنویة العمومیة الجمعیة اجتماع خالل وذلك البنك مساھمي إلى ۲۰۱۸ لعام التخصیصات تقدیم سیتم
ً  اإلدارة مجلس أوصى. العام االحتیاطي إلى المستبقاة األرباح من بحریني دینار ملیون ۲۱٫۰ مبلغ وتحویل ،والتبرعات للھبات بحریني دینار ملیون ۳٫٥  خالل من أسھم عشرة لكل واحد سھم بمعدل منحة أسھم إصدار أیضا

 .القانوني لالحتیاطي العام االحتیاطي من بحریني دینار ونملی ۷٫۰ مبلغ وتحویل العام االحتیاطي من بحریني دینار ملیون ۱٤٫۰ مبلغ استخدام
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٤۳إلى  ۱ من اإلیضاحات



۱۰ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 (یتبع) بیان التغیرات في حقوق الملكیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
  واألرباح المستبقاةاحتیاطیات أخرى        ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 
 بمالیین الدنانیر البحرینیة 
 

 رأس
 المال

غیر  أسھم
 مخصصة

 عالوة
 أصدار

 حتیاطياإل
 القانوني

 حتیاطياإل
 العام

إحتیاطي القیمة 
 العادلة

مخصص 
الھبات 

 والتبرعات

 األرباح
 المستبقاة

 المجموع

 ٤۱٤٫٦ ۱٦۷٬٥ ۱٤٬٦ ۲٥٬۲ ۳۲٬٤ ٥۸٫۰ ۲٬٥ )۱٬٦( ۱۱٦٫۰  ۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 

          :۲۰۱٦تخصصیات عام 
 )۲۸٫۷( )۲۸٫۷( - - - - - - - )%۲٥أرباح  نقدیة ( -
 - ۰٫۲ - - (۱۱٬٥) - - )۰٫۲( ۱۱٬٥ )%۱۰إصدار أسھم منحة ( -
 - (۲٬۹) ۲٬۹ - - - - - - تحویل الى الھبات والتبرعات  -
 - (۱۷٬۳) - - ۱۷٬۳ - - - -  تحویل إلى اإلحتیاطي العام -
 - - - - )٥٫۸( ٥٫۸ - - - تحویل إلى اإلحتیاطي القانوني -

 ۳۸٥٫۹ ۱۱۸٫۸ ۱۷٬٥ ۲٥٬۲ ۳۲٬٤ ٦۳٫۸ ۲٬٥ )۱٫۸( ۱۲۷٬٥ ۲۰۱٦الرصید بعد تخصصیات عام 
          

 ۱٬٦ - - - - - ۱٫٥ ۰٬۱ - أسھم للموظفین تم تخصیصھا
          

          الدخل الشامل للسنة:
 ٦۱٬۰ ٦۱٬۰ - - - - - - - ربح السنة -
 ۰٫۹ - - ۰٫۹ - - - - - الدخل الشامل اآلخر -

 ٦۱٫۹ ٦۱٬۰ - ۰٫۹ - - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 (۱٬٥) - (۱٬٥) - - - - - - استخدام مخصص الھبات والتبرعات

 ٤٤۷٬۹ ۱۷۹٫۸ ۱٦٬۰ ۲٦٬۱ ۳۲٬٤ ٦۳٫۸ ٤٬۰ )۱٫۷( ۱۲۷٬٥ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

نظام حوافز الموظفین باألسھم.للموظفین بموجب  التي لم یتم تخصیصھا بعدسھم األالمخصصة ھي  األسھم غیر  
 
 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٤۳إلى  ۱ من اإلیضاحات



۱۱ 
 

 
 ش م ب بنك البحرین الوطني

 بیان التدفقات النقدیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) إیضاح 
     

     التدفقات النقدیة من أنشطة العملیات:
 ٦۱٬۰  ۷۰٫۰  ربح السنة

     العملیات:أنشطة تسویات لمطابقة صافي الدخل مع صافي النقد من 
 ۱٫۸  ۲٫۰  اإلستھالك

 ۱۰٫٤  ٥٫٦ ۱٥  قیمة النخفاض في االمخصص صافي 
 (۳٬۷)  )٥٫٤(  ح شركات زمیلةحصة البنك من أربا

 ٦۹٫٥  ۷۲٫۲  ربح السنة بعد التسویات
     التغییرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 ۱٬۱  ۷٫۸  أرصدة لدى البنوك المركزیة (إحتیاطي نقدي إلزامي)
 ۱۸٬٦  ٥۲٫۱  سندات الخزینة

 ۱٦,۳  ۲٫٦  ودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
 (۲۰٥٬۳)  ۲۷٫۷  قروض وسلفیات

 ۲٤٫۸  )۷٥٫۰(  أوراق مالیة إستثماریة
 ۰٬۳  )۰٫۷(  فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 ۱۰٫۲  )۲٫٦(  مستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
 ۳٬٥  ۳٦٫۱  سلفیات بموجب عقود إعادة الشراء

 ۷٦٫۹  ۲٥٫٤  ودائع الزبائن
 ۰٫٦  ۷٫۷  خرىفوائد مستحقة ومطلوبات أ

 ۱٦٬٥  ۱٥۳٫۳  أنشطة العملیاتالناتج من  صافي النقد
     

     التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار:
 ۲٫۳  ۱٫۲  زمیلة اتأرباح أسھم مستلمة من شرك
 )۲٫٤(  )٥٫۷(  شراء عقار ومعدات (صافي)

 (۰٬۱)  )٤٫٥(  صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
     

     التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل:
 (۲۸٬٥)  )۳۱٫٥(  أرباح أسھم مدفوعة

 (۱٬٥)  )۱٫٦(  ھبات وتبرعات مدفوعة
     

 )۳۰٫۰(  )۳۳٫۱(  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل
     

 (۱۳٬٦)  ۱۱٥٫۷  في النقد وما في حكمھ )النقصالزیادة / (صافي 
     

 ۲۰۸٬۸  ۱۹٥٫۲ ٤ ینایر ۱كمھ في النقد وما في ح
     

 ۱۹٥٫۲  ۳۱۰٫۹ ٤ دیسمبر ۳۱النقد وما في حكمھ في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٤۳إلى  ۱ من اإلیضاحات
 



۱۲ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 منشأةال .۱
. ویعمل ۱۹٥۷بنك البحرین الوطني شركة مساھمة بحرینیة عامة. تأسست بمملكة البحرین بموجب مرسوم أمیري. وبدأ أعمالھ في ینایر 

بینما یعمل فرع البنك بأبوظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة  .البنك بترخیص صادر من مصرف البحرین المركزي كبنك قطاع تجزئة
لریاض في المملكة العربیة السعودیة طبقاً لنظم وقوانین تلك الدول. تتمثل أنشطة البنك بصفة رئیسیة في تقدیم خدمات مصرفیة وفرع البنك با

 اإلستشارات اإلستثماریة. لألفراد والشركات وأنشطة الخزانة وأسواق المال وخدمات
 

حرین الوطني. شارع الحكومة. مملكة البحرین. أسھم البنك مدرجة . برج بنك الب۱۰٦العنوان المسجل للبنك ھو بنك البحرین الوطني ص.ب 
 مملكة البحرین. -المنامة -في بورصة البحرین

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .۲
 بیان االلتزام أ)

ً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ومتطلبات قانون الشركات التجاریة الب وقانون  ۲۰۰۱حریني لعام تم إعداد البیانات المالیة وفقا
 .۲۰۰٦ مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة لعام

 
 أساس اإلعداد ب)

 للبنك. الوظیفیةتم عرض البیانات المالیة للبنك بالدینار البحریني وھي العملة 
 

ً لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا األدوات المالیة بالقیمة العا دلة من خالل بیان الربح أو الخسارة، واالستثمارات أعدت البیانات المالیة وفقا
تم استخدام السیاسات المحاسبیة الھامة  .بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، واألدوات المالیة المشتقة المقاسة بالقیمة العادلة

  السابقة، فیما عدا ما ھو مشروح أدناه:المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة على نحو ثابت كما كانت مطبقة في السنوات 
 
 ۲۰۱۸ینایر ۱والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الساریة المفعول ابتداء من  ) المعاییر۱
 

 األدوات المالیة –) ۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (أ. 
قیاس األدوات المالیة، والمطلوبات المالیة، وبعض العقود لبیع ) متطلبات احتساب و۹یحدد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

األدوات  -) ۳۹) یحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم (۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (وشراء بعض بنود غیر المالیة. 
معیار المحاسبة الدولي رقم ) تمثل تغییراً جوھریاً من ۹لیة رقم (المعیار الدولي إلعداد التقاریر الماالمالیة: االحتساب والقیاس. إن متطلبات 

 ). یقدم المعیار الجدید تغییرات أساسیة على المعالجة المحاسبیة للموجودات المالیة، ولجوانب معینة من المعالجة المحاسبیة للمطلوبات۳۹(
 المالیة. 

المعیار، فإن معلومات المقارنة في ھذه البیانات المالیة لم یتم تعدیلھا لتعكس نتیجة للطرق االنتقالیة التي اختارھا البنك في تطبیق ھذا 
 متطلبات المعیار الجدید. 

 
 ) ملخصة أدناه:۹التغییرات الرئیسیة على السیاسات المحاسبیة للبنك، الناتجة من تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

 
 حاسبیةالتغیرات في السیاسات الم ) ۱

 تصنیف وقیاس الموجودات والمطلوبات المالیة
) على ثالث فئات رئیسیة لتصنیف الموجودات المالیة: (أ) المقاسة بالتكلفة المطفأة، ۹یحتوي المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

لخسارة. إن تصنیف الموجودات المالیة بموجب المعیار والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والقیمة العادلة من خالل الربح أو ا
) یستند بصورة عامة على نموذج العمل الذي یتم من خاللھ إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاتھ ۹الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

) السابقة وھي المحتفظ بھا ۳۹لمحاسبة الدولي رقم () فئات معیار ا۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (یلغي النقدیة التعاقدیة. 
) ۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (یلغي للمتاجرة، والمحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق، والمتوفرة للبیع، والقروض والذمم المدینة. 

نشآت مشتقة من عقد األصل المضیف. وبالرغم من ذلك، فإن ال) المتعلق بتفریع األداة الم۳۹المتطلب الوارد في معیار المحاسبة الدولي رقم (
 ال تزال مطالبة بفصل المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالیة حیث ال ترتبط ارتباطاً وثیقاً بعقد المضیف.

 
 
 



۱۳ 
 

 
 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 
 (تتمة) رات في السیاسات المحاسبیةالتغی )۱
 

) لتصنیف المطلوبات ۳۹) إلى حد كبیر بالمتطلبات الحالیة لمعیار المحاسبة الدولي رقم (۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (یحتفظ 
یختار البنك قیاس االلتزام بالقیمة العادلة من خالل المالیة، باستثناء التعامل مع األرباح والخسائر االئتمانیة الخاصة بالبنك، والتي تنشأ عندما 

بات المالیة: بالقیمة لوھناك فئتین لقیاس المط الربح أو الخسارة، ویتم احتساب ھذه األرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر. ال تزال
 العادلة، وبالتكلفة المطفأة. 

 
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة

) بنموذج "الخسائر ۳۹) نموذج "الخسائر المتكبدة" في معیار المحاسبة الدولي رقم (۹ي إلعداد التقاریر المالیة رقم (یستبدل المعیار الدول
ة، االئتمانیة المتوقعة" في المستقبل. نموذج انخفاض القیمة الجدید واجب التطبیق أیضاً على بعض التزامات القروض وعقود الضمانات المالی

 حقوق الملكیة. ولكن لیس الستثمارات
 

وسندات الدین  یطبق البنك منھجیة المراحل الثالث لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة التي تظھر بالتكلفة المطفأة
رات في الجودة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ترّحل األصول من خالل المراحل الثالث التالیة، بناء على التغی

 االئتمانیة منذ االحتساب المبدئي:
 
 لمرحلة األولى: الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً:ا

المرحلة األولى تشمل الموجودات المالیة عند االحتساب المبدئي، والتي لم یكن لھا أي زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االحتساب 
االئتمانیة المنخفضة.الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة من أحداث  المبدئي، أو ذات المخاطر

شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي. وھي لیست أحداث العجز النقدي خالل فترة اإلثني عشر شھراً، ولكن  ۱۲التعثر المحتملة خالل 
 ألصل الموزون باحتمالیة حصول حدث الخسارة خالل اإلثني عشر شھراً القادمة.مجموع الخسائر االئتمانیة على ا

 
 لیست منخفضة القیمة  –المرحلة الثانیة: الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 

ولكن ال یوجد دلیل  المرحلة الثانیة تشمل الموجودات المالیة التي یوجد لھا ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي،
وقعة موضوعي على انخفاض قیمتھا. بالنسبة لھذه الموجودات، یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة. الخسائر االئتمانیة المت

المالیة. الخسائر االئتمانیة ھي لمدى الحیاة ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة من أحداث التعثر المحتملة على مدى الحیاة المتوقعة لألداة 
 المتوسط الموزون للخسائر االئتمانیة مع احتمالیة حدوث التعثر في السداد لمدى الحیاة.  

 
 منخفضة القیمة –المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 

لى انخفاض القیمة كما في تاریخ بیان المركز المالي. بالنسبة لھذه المرحلة الثالثة تشمل الموجودات المالیة التي یوجد لھا أدلة موضوعیة ع
في الموجودات، یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة بناًء على طرق التدفقات النقدیة المخصومة، بناًء على الفرق بین صا

القیمة القابلة لالسترداد كالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة، بما في ذك القیمة الدفتریة والقیمة القابلة لالسترداد لألصل المالي. یتم قیاس 
الدین، المبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات والرھونات، مخصومة بناء على معدل الفائدة عند بدایة التسھیل االئتماني، أو بالنسبة لسندات 

المشابھة. بالنسبة لھذه الموجودات، یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة بناًء عند معدل الفائدة السوقي الحالي لألدوات المالیة 
 على طرق التدفقات النقدیة المخصومة. 

 
 محاسبة التحوط

عالقة التحوط، في بدایة عالقة التحوط، تقوم اإلدارة بإجراء عملیة تحدید وتوثیق رسمیة. وھذا یشمل ھدف إدارة المخاطر للبنك، الذي یحدد 
یتم  وكیف یتوافق مع االستراتیجیة العامة إلدارة المخاطر. كما یشمل التوثیق تحدید أداة التحوط، والبند المتحوط لھ، وطبیعة المخاطر التي

الدولي إلعداد  التحوط ألجلھا، وكیف ستقوم المنشأة بتحدید ما إذا كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات كفاءة التحوط. كما یتطلب المعیار
 ) توثیق نسبة التحوط ومصادر عدم الفعالیة المحتملة.۹التقاریر المالیة رقم (

 
 
 
 
 
 



۱٤ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 
 التغییرات في التقدیرات واألحكام الجوھریة )۲

 ة درجات تصنیف المخاطر االئتمانی
ھ�ذه یملك البنك نموذجاً داخلیاً لتصنیف المخاطر االئتمانیة باستخدام عوامل نوعیة وكمیة، تشیر وتدل على مخاطر التعثر في الس�داد. تختل�ف 

د م�ع تصنیفات المخاطر االئتمانیة بحیث تتصاعد احتماالت التعثر في السدا مقارنةالعوامل تبعاً لطبیعة التعرض ونوع الُمقترض. یتم تحدید و
كل تصنیف ائتماني أعلى للمخاطر. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد یؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنیف ائتماني مختلف. 

 كما یستخدم البنك تصنیفات ائتمانیة خارجیة.
 

 الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة
المالیة قد زادت كثیراً منذ االحتساب المبدئي عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یأخذ عند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة لألداة 

البنك باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكالیف أو جھد ال داعي لھا. ویشمل ذلك كالً من المعلومات 
 لسابقة للبنك، والتقییم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعیة.والتحلیالت الكمیة والنوعیة، بناء على الخبرات ا

 لتحدید ما إذا حصلت زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة منذ االحتساب المبدئي، یتم أخذ المعاییر التالیة باالعتبار:
 خفض تصنیف المخاطر وفقاً لسیاساة الخسائر االئتمانیة المتوقعة المعتمدة؛ .۱
 سھیالت المعاد ھیكلتھا خالل اإلثني عشر شھراً الماضیة؛ الت .۲
 التسھیالت المستحقة لثالثین یوماً كما في تاریخ بیان المركز المالي، والخاضعة للطعن في الظروف القابلة للتطبیق؛ .۳

 
  قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

معق�دة وتحت�اج الس��تخدام النم�اذج. یختل��ف التع�رض م��ع المتغی�رات ف��ي إن تق�دیر التعرض�ات االئتمانی��ة ألغ�راض إدارة المخ��اطر ھ�ي عملی��ة 
ظروف السوق، والتدفقات النقدیة المتوقعة، ومرور الوقت. إن تحدید مخاطر االئتمان لمحفظ أصول معینة یتطلب مزیداً م�ن التق�دیرات، مث�ل 

ث�ر ب�ین األط�راف. یق�یس البن�ك الخس�ائر االئتمانی�ة المتوقع�ة احتمالیة حدوث التعثر في الس�داد، ونس�ب الخس�ارة المرتبط�ة بھ�ا، وعالق�ات التع
  الخسارة في حالة التعثر في السداد.، ووث التعثر في السداددقیمة التعرض عند حباستخدام احتمالیة حدوث التعثر في السداد، و

 
حدوث التعثر في السداد لھذه التعرضات باإلضافة إلى  النماذج اإلحصائیة لتحلیل البیانات التي تم جمعھا، وتقوم بتقدیر احتمالیة بنكستخدم الی

عث�ر التغیرات المتوقعة نتیجة لتجاوز الفترات الزمنیة المقررة. یتضمن ھذا التحلیل على تحدید وتحدیث العالق�ة ب�ین التغی�رات ف�ي مع�دالت الت
المن�اطق الجغرافی�ة الت�ي تش�ھد التعرض�ات الخاص�ة في السداد والتغیرات في العوامل الرئیسیة لالقتصاد الكل�ي، وذل�ك عل�ى مس�توى مختل�ف 

   بالبنك. 
 

 قیمة التعرض للتعثر في السدادیقّدر البنك معامالت  التعثر في السداد.ھي حجم الخسارة المحتملة في حالة قیمة التعرض للتعثر في السداد 
تأخذ باالعتبار قیمة  قیمة التعرض للتعثر في السدادذج بناًء على الخبرة في معدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف المتعثرة. نما

 الضمانات المتوقعة، وتكلفة االسترداد ذات العالقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱٥ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 
  )۹رقم ( أثر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة )۳

ملیون دینار بحریني،  ٥٫۸زیادة األرباح المستبقاة بمبلغ  في ۲۰۱۸ینایر  ۱) كما في ۹أثر تطبیق المعیارالدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 ملیون دینار بحریني. ۱۲٫۷وانخفاض احتیاطي القیمة العادلة بمبلغ 

 
 احتیاطي القیمة  األرباح 
 العادلة  المستبقاة 
    
 بمالیین  بمالیین 
 نانیرالد  نانیرالد 
 یةبحرینال  یةبحرینال 
    
    

 ۲٦٬۱  ۱۷۹٫۸  )۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( )۳۹(رقم  يالرصید الختامي وفقاُ لمعیار المحاسبة الدول
    

     األثر على إعادة التصنیف وإعادة القیاس
    متوفرة للبیعاألوراق المالیة (حقوق الملكیة) من  في ستثماراتاال
 )۱٤٬۲(  ۱٤٬۲ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى

 ۱۹٤٬۰  ۱۱٫۹ 
    

    احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة مناألثر 
    

 ۱٫٥   )۱٫٥(  (دین) بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر –أوراق مالیة استثماریة 
 -  ۰٫۳  یاتقروض وسلف

 -  )۳٫۱( التزامات قروض وضمانات مالیة
 )٤٫۳(  ۱٫٥ 
    

 -  )٤٫۱( ) من قبل الشركات الزمیلة۹أثر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
    

    ) بتاریخ۹التقاریر المالیة رقم ( الرصید االفتتاحي وفقاً للمعیار الدولي إلعداد
 ۱۳٫٤  ۱۸٥٫٦ ۲۰۱۸ینایر ۱بدئي في التطبیق الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱٦ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 تصنیف وقیاس األدوات المالیة )٤

بین فئات  المطابقةلیل خصائص تدفقاتھ النقدیة. قام البنك بعمل تحلیل مفصل لنماذج العمل الخاصة بإدارة الموجودات المالیة، باإلضافة لتح
المعیارالدولي إلعداد  )، وفئات القیاس الجدیدة بموجب۳۹القیاس األصلیة والقیمة الدفتریة للموجودات بموجب معیار المحاسبة الدول یرقم (

    كاآلتي: ۲۰۱۸ینایر  ۱) كما في ۹التقاریر المالیة رقم (
 

 القیمة الدفتریة أثر إعادة قیمة الدفتریةال التصنیف الجدید التصنیف 
 الجدیدة القیاس األصلیة بموجب األصلي بموجب 
  بموجب المعیار  المعیار معیار 
  الدولي إلعداد  الدولي إلعداد المحاسبة 
  التقاریر المالیة  التقاریر المالیة )۳۹الدولي رقم ( 
  )۹رقم (  )۹رقم (  
(بمالیین الدنانیر    

 بحرینیة)ال
(بمالیین الدنانیر 

 البحرینیة)
(بمالیین الدنانیر 

 البحرینیة)
      المالیة الموجودات

 ۱۰۷٫۰ - ۱۰۷٫۰ بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة أرصدة لدى البنوك المركزیة
     محتفظ بھا لتاریخ سندات الخزانة

 ٤۱۹٫۹ - ٤۱۹٫۹ بالتكلفة المطفأة االستحقاق 
 ۱۷٤٫۰ - ۱۷٤٫۰ بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة البنوك والمؤسسات المالیة األخرى لدى إیداعات

 ۱۲۲۷٫۲ ۰٫۳ ۱۲۲٦٫۹ بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة قروض وسلفیات
      

 ۱۰٦۷٫۳ - ۱۰٦۷٫۳   أوراق مالیة استثماریة
    بالقیمة العادلة من متوفرة للبیع سندات دین

    خالل الدخل  
 ۱۰۱۷٫۹ - ۱۰۱۷٫۹ الشامل اآلخر  
    بالقیمة العادلة من محتفظ بھا 
    خالل الربح أو للمتاجرة 

 ۰٫۳ - ۰٫۳ الخسارة  أدوات حقوق ملكیة
    بالقیمة العادلة من متوفرة للبیع 
    خالل الدخل  

 ٤۹٫۱ - ٤۹٫۱ الشامل اآلخر  أدوات حقوق ملكیة
      

 ٤۱٫۸ - ٤۱٫۸ بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة ات أخرىفوائد مستحقة وموجود

   ۳۰۳٦٫۹ ۰٫۳ ۳۰۳۷٫۲ 
 
 

فئة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الملیون دینار بحریني من  ٦۸٥٫٤، قام البنك بإعادة تصنیف سندات دین بمبلغ ۲۰۱۸یولیو  ۱كما في 
ة، لتعكس بشكل أدق النیة االستراتیجیة الجدیدة للبنك لھذه المحفظة. یعتزم البنك فئة المصنفة بالتكلفة المطفأالالدخل الشامل اآلخر إلى 

 تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة.
 

 یتم قیاس جمیع المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۷ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 یانات المالیةإیضاحات حول الب
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة / مخصصات انخفاض القیمة) ٥

دیسمبر  ۳۱) كما في ۳۹بین الرصید الختامي لمخصص انخفاض القیمة للموجودات المالیة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ( المطابقة
 ۱) كما في ۹سائر االئتماینة المتوقعة المحدد بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (الرصید االفتتاحي لمخصص الخمع  ۲۰۱۷
 كما یلي : ۲۰۱۸ینایر 

 
 ینایر ۱ إعادة  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۸ القیاس ۲۰۱۷ 
(بمالیین الدنانیر  

  البحرینیة)

(بمالیین الدنانیر 
   البحرینیة)

(بمالیین الدنانیر 
 البحرینیة)

    
 ٤۲٫٤ )۰٫۳( ٤۲٫۷ قروض وسلفیات

    )/ سندات ۳۹سندات دین متوفرة للبیع بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (
    دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب المعیار الدولي 

 ۱٫٥ ۱٫٥ - )۹إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 ۳٫۱ ۳٫۱ - التزامات القروض والضمانات المالیة

 ٤۲٫۷ ٤٫۳ ٤۷٫۰ 
 
 

 ۲۰۱۸ینایر  ۱أثر الخسائر االئتمانیة المتوقعة على التعرضات كما في ) ٦
 
 المجموع المرحلة المرحلة المرحلة 

 
(بمالیین الدنانیر  الثالثة الثانیة األولى

 البحرینیة)
     ۲۰۱۸ینایر  ۱التعرض الخاضع للخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في 

 ۱۲٦۹٫٦ ۸۸٫۷ ۲۹٫۹ ۱۱٥۱٫۰ وض وسلفیاتقر
 ٤۱۹٫۹ - - ٤۱۹٫۹ سندات الخزینة

 ۱۰۱۷٫۹ - - ۱۰۱۷٫۹ أوراق مالیة استثماریة (سندات دین) 
 ۱۷٤٫۰ - - ۱۷٤٫۰ إیداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

     
 ۲۷٦۲٫۸ ۲۹٫۹ ۸۸٫۷ ۲۸۸۱٫٤ 
     

     ۲۰۱۸ینایر  ۱الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في 
 ٤۲٫٤ ۳۱٫٤ ۱٫٦ ۹٫٤ قروض وسلفیات

 - - - - سندات الخزینة
 ۱٫٥ - - ۱٫٥ أوراق مالیة استثماریة (سندات دین) 

 - - - - إیداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
 ۱۰٫۹ ۱٫٦ ۳۱٤ ٫٤۳٫۹ 
 

ملیون دینار  ۳٫۱الیة مدرجة ضمن بند المطلوبات األخرى بمبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة على التزامات القروض والضمانات الم
 بحریني.

 
 إیراد العقود مع العمالء –) ۱٥ب. المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

ویحل محل وتوقیت احتساب اإلیرادات.  ومبلغ) إطاراً شامالً لتحدید طبیعة و۱٥یؤسس المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 -) ۱۱، ومعیار المحاسبة الدولي رقم (اإلیرادات -) ۱۸اإلرشادات احتساب اإلیرادات الحالیة، بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي رقم (

) ۸رقم ( بأثر رجعي، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي ۲۰۱۸ینایر  ۱قام البنك بتطبیق المعیار بتاریخ تفسیرات ذات العالقة. ، والعقود اإلنشاء
إلعداد التقاریر بدون أي وسائل عملیة. لم یتأثر مبلغ أو توقیت إیراد الرسوم والعموالت للبنك من العقود مع العمالء بتطبیق المعیار الدولي 

 . )۱٥المالیة رقم (
 
 
 



۱۸ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 ولكن غیر نافذة بعدمعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة ال) ۲
 
 اإلیجارات - )۱٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( أ.

 . یحتسب المستأجرللمستأجرین نموذج واحد لمعالجة اإلیجارات بالمیزانیة العمومیة) ۱٦یقدم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
حق االنتفاع من األصل والذي یمثل حقھ لالنتفاع باألصل المعني، ومطلوبات اإلیجار التي تمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجارات. ھناك 

أي  اعفاءات اختیاریة لعقود االیجار قصیرة األجل واإلیجار ذو القیمة المنخفضة. تبقى المعالجة المحاسبیة للمؤجر مماثلة للمعیار الحالي،
 مر المؤجر بتصنیف عقود اإلیجار كإیجارات تشغیلیة أو تمویلیة.یست

 
) ۱۷) توجیھات اإلیجارات الحالیة والتي تشمل على ذلك معیار المحاسبة الدولي رقم (۱٦یستبدل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

تحدید ما إذا كانت الترتیبات تحتوي على صیغة إیجار،  –) ٤رقم ( تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، واإلیجارات –
تقییم جوھر  –) ۲۷الحوافز، وتفسیر لجنة التفسیرات الدائمة رقم  ( –اإلیجارات التشغیلیة  -) ۱٥وتفسیر لجنة التفسیرات القائمة رقم (

 المعامالت التي تتضمن الصفة القانونیة لعقود اإلیجار. 
 
ً بتاریخ ۱٦ق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (لتطبی البنكخطط ی ، باستخدام منھجیة ۲۰۱۹ینایر  ۱) على البیانات المالیة مبدئیا

) كتسویة على الرصید ۱٦األثر الرجعي المعدلة. لذلك، سیتم احتساب األثر المتراكم لتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 ، مع عدم تعدیل أرقام المقارنة.۲۰۱۹ینایر  ۱رباح المستبقاة كما في االفتتاحي لأل

 
. التطبیق المبكر مسموح للشركات التي ستطبق المعیار الدولي ۲۰۱۹ینایر  ۱المعیار ساري المفعول للفترات المالیة التي تبدأ من أو بعد 

في أو قبل تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم كما  إیراد العقود مع العمالء -) ۱٥إلعداد التقاریر المالیة رقم (
)۱٦.( 

 .یكون لتطبیق ھذا المعیار أي أثر جوھري على البیانات المالیةلن 
 

 عمالت أجنبیة .ج
 العملیات بالعملة األجنبیة: )۱

عند إجراء المعاملة. ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة یتم احتساب العملیة بالعمالت األجنبیة على أساس أسعار الصرف السائدة 
المالي. وتدرج فروقات الصرف الناتجة عن التحویل  مركزلصرف السائدة في تاریخ بیان البالعمالت األجنبیة إلى الدینار البحریني بأسعار ا

 األخرى.في بیان الربح أو الخسارة تحت بند اإلیردات المحقة أو غیر المحققة سواء 
  

ة باستخدام وظیفییتم تحویل الموجودات والمطلوبات الغیر مالیة والمقیمة بالعمالت األجنبیة والتي تم إحتساب قیمتھا العادلة إلى العملة ال
باستثناء  خسارةالربح أو الالصرف الفوریة في تاریخ احتساب القیمة العادلة. ویتم احتساب فروق إعادة تحویل العملة األجنبیة في بیان  أسعار

 والتي یتم احتسابھا ضمن الدخل الشامل اآلخر كجزء من التغییرات في القیمة العادلة. أدوات حقوق الملكیةالفروق الناتجة من تحویل 
  
 الفروع الخارجیة:) ۲

ترة. ویتم تحویل اإلیرادات یتم تحویل موجودات ومطلوبات الفروع الخارجیة إلى الدینار البحریني بأسعار الصرف الفوریة في نھایة الف
الفروقات الناتجة عن  احتسابوالمصروفات لھذه الفروع الخارجیة إلى الدینار البحریني باستخدام متوسط أسعار الصرف خالل الفترة. ویتم 

 تحویل صافي اإلستثمار االفتتاحي في ھذه الفروع في الدخل الشامل اآلخر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۹ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 استخدام التوقعات وتقدیرات اإلدارة .د

 اإلدارة التي یجب األخذ بھا عند إعداد البیانات المالیة. وتقدیراتتتأثر البیانات المالیة للبنك ونتائجھ بالسیاسات المحاسبیة والفرضیات 
 

وفرضیات تؤثر على المبالغ المعلنة في ھذه البیانات المالیة للموجودات والمطلوبات. یجب أن تتماشى الفرضیات یقوم البنك بعمل تقدیرات 
یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر بناءاً  المالیة ذات العالقة. واألحكام مع أفضل التقدیرات حسب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر

ربع سنوي على  كالتوقعات لألحداث المستقبلیة. یقوم البنك بمراجعة محافظ القروض لتقییم انخفاض القیمة بشكل على الخبرة وعوامل أخرى
 األقل. عند تحدید وجوب تسجیل خسائر انخفاض القیمة في بیان الربح او الخسارة. 

 
 :۲۰۱۸ینایر  ۱المطبقة من 

 الجوھریة"." التغیرات على التقدیرات واألحكام  ۲.ب.أ.۲راجع إیضاح 
 

 :۲۰۱۸ینایر  ۱المطبقة قبل 
لتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة في ا بانخفاض ملموسیقوم البنك بعمل أحكام إذا كانت ھناك دالئل ملحوظة على انخفاض القیمة متبوعة 

والذي یشیر إلى وجود تغییر  المحفظة. من الممكن أن یشتمل الدلیل الملحوظ مع تلكالتعرف على االنخفاض  قبل ،من محفظة القروض
 . أو حالة االقتصاد الوطني أو المحلي والتي ترتبط بانخفاض الموجودات في البنك.المحفظةسلبي في حالة الدفع من قبل المقترض في 

 
 خفاض القیمةتقوم اإلدارة بعمل التقدیرات بناًء على خبرة الخسائر التاریخیة لنفس خصائص مخاطر االئتمان ودلیل موضوعي بوجود ان

    مشابھة في المحفظة لتقییم انخفاض القیمة.
   
 تغیرات التقدیرات في الحسابات في الفترة التي یتم فیھا عمل مراجعة احتسابتم مراجعة التقدیرات والفرضیات المتعلقة بشكل مستمر ویتم ی

والفترات المستقبلیة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالیة أو الفترة نفسھا فقط، التقدیرات إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة نفسھا 
 الفترات المستقبلیة.

 
 احتساب اإلیرادات والمصروفات) ھـ
 الفائدة الفعلي وفقاً لمبدأ االستحقاق.طریقة معدل تحتسب الفوائد المكتسبة والفوائد المدفوعة في بیان الربح او الخسارة باستخدام  )۱

ھي طریقة احتساب التكلفة المطفأة للموجودات أوالمطلوبات المالیة وتخصیص دخل الفوائد أو مصروفات  الفائدة الفعلي معدلإن طریقة 
الفائدة الفعلي السعر الذي یخصم بالضبط التدفقات النقدیة  معدلالفوائد على مدى العمر الزمني للموجودات أوالمطلوبات المالیة. ویعتبر 

 صافي القیمةخالل العمر المتوقع لألصول أوالمطلوبات المالیة أو عندما یكون ذلك مناسباً خالل مدة أقصر مقابل المستقبلیة المقدرة من 
بطریقة  الفوائددخل الفوائد ومصروفات  احتسابالفائدة الفعلي أثر في  معدلللموجودات أوالمطلوبات المالیة. إن لتطبیق طریقة  دفتریةال

الفائدة الفعلي، یتم تقدیر  معدلغ المستحق طوال الفترة حتى اإلستحقاق أو التسدید. وفي سیاق احتساب لمبلا وبالتناسب معمتساویة 
 التدفقات النقدیة وذلك باألخذ بعین االعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة ولكن باستثناء الخسائر االئتمانیة المستقبلیة.

 
الفائدة الفعلي. الرسوم  معدللألصول والمطلوبات المالیة یتم إدخالھا في حساب  الفائدة الفعلي معدل) الرسوم والعموالت التي ھي جزء من ۲

 والعموالت األخرى یتم احتسابھا عند إجراء الخدمة المرتبطة بھا أو عند استالمھا ویتم إدراجھا ضمن الدخل من الرسوم والعموالت.
 
 كد من استحقاق البنك لألرباح.یتم احتساب أرباح األسھم عندما یتم التأ )۳
 
التزامات مزایات الموظفین قصیرة األجل یتم احتسابھا على أسس غیر مخصومة ویتم احتسابھا كمصروف بعد تأدیة الخدمات المرتبطة  )٤

ان البنك لدیھ بھا. ویتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعھ تحت نظام الحافز النقدي قصیر األجل أو نظام المشاركة في األرباح إذا ك
 .موثوقحالیاً إلتزام قانوني ضمني لدفع ھذا المبلغ نتیجة خدمات سابقة أداھا الموظف ویمكن تقدیر ھذا االلتزام بشكل 

 
ھذه  قوانین العمل ذات العالقة فيیوجد لدى البنك عدة برامج لمزایا التقاعد لموظفیھ في البحرین وفي فروعھ الخارجیة وھي حسب  

للموظفین الذین یتم تغطیتھم بأنظمة التأمین االجتماعي التقاعدي في » خطة مساھمة محددة«ر برنامج مزایا التقاعد بطبیعتھ الدول. ویعتب
مكافأة نھایة الخدمة یتم دفعھا حسب عقود العمل أو حسب قوانین العمل إعتماداً  جیة. ویستحق الموظفین اآلخرینالبحرین والفروع الخار

 مكافأة النھائیة.على طول الخدمة وال
 
 
 
 
 



۲۰ 
 

 
 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 (تتمة) احتساب اإلیرادات والمصروفاتھـ) 

 
راض ترك وقد تم عمل مخصص لھذه المصروفات وتم خصمھا في بیان الربح أو الخسارة على افت ،تعتبر ھذه المطلوبات غیر ممولة 

 توفیر ھذه المزایا التقاعدیة في بیان الربح أو الخسارة. تكلفة جمیع الموظفین خدمة البنك في تاریخ إعداد بیان المركز المالي. یتم تحمیل 
 

إلشراف  یوجد لدى البنك نظام توفیر اختیاري للموظفین حیث یساھم البنك والموظفین شھریاً بنسبة ثابتة من الرواتب. ویخضع ھذا النظام
 لجنة متخصصة من موظفي البنك. ویتم تحمیل مساھمة البنك في ھذا النظام في بیان الربح أو الخسارة.

 
 یتم احتساب المصروفات األخرى في الفترة التي یتم تكبدھا وفقاً لمبدأ االستحقاق. )٥

 
 والمطلوبات المالیة موجوداتال. و
 االحتساب والقیاس المبدئي. ۱

د ئیاً باحتساب القروض والسلفیات، والودائع بتاریخ نشوئھا. یتم قیاس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئیاً بالقیمة العادلة، للبنیقوم البنك مبد
  غیر المصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وتكالیف المعاملة المنسوبة مباشرة للشراء أو اإلصدار.

 
 التصنیف .۲

 ۲۰۱۸ینایر  ۱المطبق من 
ة العادلة عند االحتساب المبدئي، یتم تصنیف وقیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقیم

 من خالل الربح أو الخسارة.  
 

 :نفاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةیتم قیاس األصل المالي بالتكلفة إذا كان یستوفي كل من الشرطین التالیین، ولم یكن مص
 ؛إذا كان األصل یحتفظ بھ ضمن نموذج عمل الھدف منھ االحتفاظ باألصول لتحصیل التدفقات النقدیة -
صلي من التدفقات النقدیة التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد على المبلغ األ بتواریخ محددةتزید الشروط التعاقدیة لألصل المالي  -

 القائم.
 

ولم یكن مصنفاً بالقیمة العادلة من خالل  یتم قیاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان یستوفي الشرطین التالیین، 
 الربح أو الخسارة:

 اقدیة وبیع األصل المالي؛إذا كان األصل یحتفظ بھ ضمن نموذج عمل یتحقق الھدف منھ من خالل تحصیل التدفقات النقدیة التع -
الشروط التعاقدیة لألصل المالي تزید بتواریخ محددة من التدفقات النقدیة التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد على المبلغ األصلي  -

 القائم.
 

جعة فیھ لعرض التغیرات الالحقة في عند االحتساب المبدئي الستثمارات حقوق الملكیة المحتفظ بھا لغیر المتاجرة، قد یتخذ البنك قراراً ال ر
 القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یتم اتخاذ ھذا القرار لكل استثمار على حدة. 

 
   یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
بالتكلفة ال رجعة فیھ لتصنیف األصل المالي الذي یستوفي متطلبات القیاس  باإلضافة لذلك، عند االحتساب المبدئي، قد یتخذ البنك قراراً 

إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو التقلیل من  المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 عدم التطابق المحاسبي الذي قد ینشأ. 

 
 
 
 
 
 
 



۲۱ 
 

 ش م ب رین الوطنيبنك البح

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 (تتمة) والمطلوبات المالیة موجوداتالو. 
 

 تقییم نموذج العمل
بھا  قوم البنك بعمل تقییم لھدف نموذج العمل الذي یحتفظ فیھ باألصل المالي على مستوى المحفظة، ألن ذلك یعكس الطریقة التي تداری

 المعلومات التي یتم النظر فیھا ما یلي:  األعمال، وتقدیم المعلومات لإلدارة بشكل أفضل. تشمل
السیاسات واألھداف المعلنة للمحفظة، وعمل ھذه السیاسات فعلیاً. ویشمل ھذا ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة ترّكز على اكتساب  -

 ظة خاصة لمعدالت الفوائد، أو تحقیق التدفقات النقدیة من خالل بیع األصول. إیرادات الفوائد التعاقدیة، مع االحتفاظ بمحف
 كیف یتم تقییم أداء المحفظة، ورفع التقاریر عنھا إلى إدارة البنك. -
ذه ) وكیف یتم إدارة والتعامل مع ھھذا عملالالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج  -

 المخاطر.      
وتیرة وحجم وتوقیت مبیعات الموجودات المالیة في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات، والتوقعات بخصوص أنشطة البیع  -

منعزل، ولكن كجزء من التقییم العام لكیفیة تحقیق البنك للھدف  لومع ذلك، ال یتم النظر في المعلومات حول نشاط البیع بشك المستقبلیة.
 المعلن إلدارة الموجودات المالیة، وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة. 

 
خالل الربح  الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة، أو التي تدار ویتم تقییم أداؤھا على أساس القیمة العادلة، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من

 أو الخسارة.
 

 قدیة ھي فقط مدفوعات األصل والفوائدتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعا
، یتم تعریف "األصل" على أنھ القیمة العادلة لألصل المالي عند االحتساب المبدئي. تعرف "الفائدة" على أنھا مقابل قییمألغراض ھذا الت

زمن، ولمخاطر وتكالیف اإلقراض األساسیة للنقود، وللمخاطر االئتمانیة المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معینة من ال الزمنیةالقیمة 
 ربح.الاألخرى (على سبیل المثال، مخاطر السیولة، والتكالیف اإلداریة)، باإلضافة لھامش 

 
قییم أخذ البنك باالعتبار الشروط التعاقدیة لألداة. ویشمل ھذا تیلتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات األصل والفوائد، 

عند  ما إذا كان األصل المالي یحتوي على مدة تعاقدیة یمكن أن تغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة بحیث ال تستوفي ھذا الشرط.
 أخذ ما یلي في االعتبار:یعمل ھذا التقییم، فإن البنك 

 لتعاقدیة؛األحداث الطارئة، التي من شأنھا تغییر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة ا -
 ممیزات اإلقراض؛ -
 الدفع المسبق وشروط التمدید؛  -
 الشروط التي تحد من مطالبة البنك على التدفقات النقدیة التعاقدیة من موجودات محددة (على سبیل المثال، میزات عدم الرجوع). -
 دوریة ألسعار الفائدة.المیزات التي تعدل من اعتبارات القیمة الزمنیة للنقد، على سبیل المثال إعادة التعیین ال -

 
یحتفظ البنك بمحفظة قروض طویلة األجل ذات معدل فائدة ثابتة، والتي یملك البنك خیار اقتراح تعدیل معدالت الفائدة في تواریخ إعادة 

دل الفائدة المعدل، أو التعیین الدوریة. حقوق إعادة التعیین محدودة بمعدل الفائدة في السوق في وقت التعدیل. یملك المقترضون خیار قبول مع
فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفوائد استرداد القرض بالقیمة اإلسمیة وبدون أي عقوبات. حدد البنك أن التدفقات النقدیة لھذه القروض ھي 

اطر االئتمان، ومخاطر ة للنقد، ومخنیلقیمة الزممن حیث األخذ باالعتبار ل، ألن الخیار یغیّر من معدل الفائدة على المبلغ األصلي القائم
  اإلقراض األخرى األساسیة، والتكالیف المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم.

 
 
 
 
 
 
 



۲۲ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 (تتمة) والمطلوبات المالیة موجوداتالو. 

 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱المطبقة قبل 

 
استثمارات تم تصنیفھا بإحتساب قیمتھا العادلة من خالل الربح أو الخسارة من استثمارات تم تصنیفھا في البدایة بإحتساب قیمتھا تتكون 

  العادلة من خالل الربح أو الخسارة وإستثمارات للمتاجرة.
 

 وراق المالیة االستثماریة التي یتم شراؤھا بغرضاالستثمارات التي تم تصنیفھا بإحتساب قیمتھا العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھي األ
یتم تصنیفھا كاستثمارات و ،االحتفاظ بھا لمدة غیر محددة من الزمن. ویتم إدارتھا وتقییمھا ویقدم تقریر عنھا داخلیا على أساس القیمة العادلة

  تم احتساب قیمتھا العادلة من خالل حساب الربح أو الخسارة.
 

 ةداولمتلااألوراق المالیة 
ا األوراق المالیة المتداولة ھي األوراق المالیة التي یتم شراؤھا بغرض تحقیق ربح من تقلبات أسعارھا أو التي یتم تضمینھا في محفظة لھ

بقیمتھا یتم تصنیفھا على أنھا أوراق مالیة متداولة. ویتم أحتساب ھذه األوراق المالیة في البدایة  ،ظاھرة تحقیق الربح على المدى القصیر
وراق والخسائر المحققة وغیر المحققة من األ األرباحالعادلة. ویتم بالتالي قیاسھا بالقیمة العادلة حسب أسعار السوق المدرجة. ویتم تضمین 

 .الربح أو الخسارةالمالیة المتداولة في بیان 
 

 االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق
 ،استحقاق ثابتةتواریخ مدفوعات قابلة للتحدید و ذاتا حتى االستحقاق ھي أصول مالیة غیر مشتقة وإن االستثمارات التي یتم االحتفاظ بھ

ً بالقیمة  احتسابینوي البنك وبشكل إیجابي وقادر على االحتفاظ بھا حتى االستحقاق. ویتم  االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق مبدئیا
ناقصاً أیة خسائر بسبب  ،ة باستخدام سعر الفائدة الفعليطفأمباشرة ویتم قیاسھا فیما بعد بالتكلفة المالعادلة باإلضافة إلى أیة تكالیف صفقات 

  انخفاض القیمة.
 

 االستثمارات المتوفرة للبیع
رات في أسعار والتغی ،الحتیاجات السیولة ستجابةً التي ینوي البنك االحتفاظ بھا لمدة غیر محددة ویمكن بیعھا امشتقة، والغیر ستثمارات اال

ً یتم ، یتم تصنیفھا ه االنخفاض في القیمة االئتمانیةأو المخاوف تجا ،الفائدة اإلستثمارات  احتسابعلى أنھا إستثمارات متوفرة للبیع. مبدئیا
بالقیمة العادلة الحقاً ا ثم یتم قیاسھ ،بما في ذلك تكالیف الصفقات ،المتوفرة للبیع والتي تتكون من سندات الدیون واألسھم وذلك بقیمھا العادلة

احتساب األرباح أیھا األنسب. ویتم  ،بناء على أسعار السوق المدرجة أو أسعار السماسرة أو المبالغ المشتقة من نماذج التدفقات النقدیة
ر. ویتم تحویل القیمة العادلة والخسائر غیر المحققة الناشئة عن التغیرات في القیم العادلة لالستثمارات المتوفرة للبیع في الدخل الشامل اآلخ

ھا ضمن الدخل الشامل احتسابأو التي تم في السابق  ،التراكمیة لألوراق المالیة المتوفرة للبیع في حالة بیعھا أو التصرف بھا بخالف ذلك
 إلى بیان الربح أو الخسارة. ،اآلخر

 
 التكلفة المطفأة. یصنف البنك مطلوباتھ المالیة، عدا الضمانات المالیة، كأدوات مقاسة ب
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 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 
 . إعادة التصنیف۳

 ۲۰۱۸ینایر  ۱المطبقة من 
 

 ر البنك لنموذج عمل إدارة الموجودات المالیة.  ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقاً لالحتساب المبدئي، فیما عدا الفترة التي تلي تغیی
 

 ۲۰۱۸ینایر  ۱المطبقة قبل 
ق تصنیف الموجودات المالیة إلى موجودات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو كمتوفرة للبیع، أو كمحتفظ بھا لتاریخ االستحقا یتم

 .یةسیاسات االستثمارالع على أساس نیة اإلدارة في وقت شراء ھذه االستثمارات، ووض
 
 ودائع الزبائن. ٤

 الفائدة الفعلي.طریقة معدل ثم یتم قیاسھا الحقآ بتكلفتھا المطفأة باستخدام  ،ودائع الزبائن في البدایة بالقیمة العادلة احتسابیتم 
 
 الضمانات المالیة. ٥

 ویض حاملھا عن الخسارة التي یتكبدھا وذلك نظراً لعدم قیام مدینالضمانات المالیة ھي عقود تتطلب أن یقوم البنك بإجراء دفعات محددة لتع
 ً ً للشروط التعاقدیة. ویتم مبدئیا الضمانات المالیة بقیمتھا العادلة (وھي العالوة والتي یتم  احتسابمعین بالدفع عند استحقاقھا وذلك وفقا

ى مدى العمر الزمني للضمان المالي. بینما یتم احتساب التزام الضمان استالمھا عند اإلصدار). ویتم استھالك العالوة التي یتم استالمھا عل
). ویتم حتمالً أیھما أكبر (عندما یصبح الدفع بموجب الضمان م ،(المبلغ األسمي) بالتالي بالقیمة المطفأة ھذه أو بالقیمة الحالیة ألي دفع متوقع

 مطلوبات األخرى.تضمین العالوة الغیر مطفأة من ھذه الضمانات المالیة تحت ال
 
 األدوات المالیة المشتقة. ٦

 ،والتي تمثل قیمتھا العادلة في تاریخ الدخول في عقد المشتق المالي ،یتم احتساب األدوات المالیة المشتقة في البدایة على أساس سعر التكلفة
متضمنة آخر  ،أسعار السوق المسعرة في أسواق نشطةعلى أساس قیمتھا العادلة. یتم الحصول على القیمة العادلة من الحقاً  ھاقیاسثم یعاد 

التسعیر، حسب ما  ونماذج خیارات ،وكذلك أسالیب التقییم والتي تتضمن نماذج التدفقات النقدیة المخصومة ،العملیات التي تمت في السوق
في المتحوط بند ال نفسالتحوط ضمن  لمحاسبة غیر المؤھلةویتم احتساب التغییرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة  ھو مناسب.

 قیاسالتحوط فإن أي ربح أو خسارة ناتج عن إعادة  تستوفي معیار محاسبةلقیمة العادلة والتي ا اتوفي حالة تحوط .بیان الربح أو الخسارة
ھ في بیان الربح أو الخسارة احتسابیتم  ،لھالذي تم التحوط  بندوكذلك التغیرات المرتبطة بالقیمة العادلة لل ،أدوات التحوط للقیمة العادلة

فإن الجزء من الربح أو الخسارة على  ،التحوط تستوفي معیار محاسبةوتحت اإلیردات األخرى. وفي حالة التحوط للتدفقات النقدیة والتي 
غیر فعال، إذا وجد، یتم احتسابھ في بیان والجزء ال ،یتم احتسابھ مباشرة في حقوق الملكیة ،فعالتحوط أداة التحوط والذي تم تحدیده على أنھ 

ضمن الموجودات (إذا كانت قیمتھا العادلة موجبة) أو إما الربح أو الخسارة. وتظھر جمیع األدوات المالیة المشتقة في بیان المركز المالي 
 ضمن المطلوبات (إذا كانت قیمتھا العادلة سالبة).

 
 العكسیة الشراءإعادة اتفاقیات إعادة الشراء و اتفاقیات. ۷

المبلغ  سجلوی ،فإنھا تبقى في بیان المركز المالي ،بسعر مستقبلي محددبتاریخ مستقبلي وعند بیع األوراق المالیة مع االلتزام بإعادة شرائھا 
ویتم  ،فوائد مدفوعةكویتم اعتبار الفرق بین سعر البیع وإعادة الشراء ». سلفیات بموجب عقود إعادة الشراء«المستلم مقابل البیع تحت بند 

بإعادة احتسابھا ضمن مدة عقود سلفیات بموجب إعادة الشراء باستخدام طریقة العائد الفعلي. وبالمقابل عند شراء األوراق المالیة مع االلتزام 
ً بتاریخ مستقبلي محدد بیعھا  ودائع «ابل الشراء تحت بند المبلغ المدفوع مق سجلفإنھا ال تدرج في بیان المركز المالي وی ،وبسعر معلوم مسبقا

فوائد مكتسبة ویتم احتسابھا ضمن مدة كویتم اعتبار الفرق بین سعر الشراء وإعادة البیع ». ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
 باستخدام طریقة العائد الفعلي. عادة الشراء العكسیةإاتفاقیات العقود 

 
 النقد ومافي حكمھ. ۸

وودائع ألجل لدى البنوك  ة،اإللزامی ةالنقدی اتوأرصدة لدى البنوك المركزیة بإستثناء اإلحتیاطی ،یعادلھ من نقد بالصندوقیتكون النقد وما  
 یمكن تحویلھا إلى النقدصیرة األجل عالیة السیولة واستثمارات ق ،والمؤسسات المالیة األخرى لمدة ال تتجاوز ثالثة شھور من تاریخ اإلیداع

التملك ویستخدمھا البنك تستحق خالل ثالثة شھور أو أقل من تاریخ و ،یر معرضة لمخاطر جوھریة قد تؤثر على قیمتھاوھي غبسھولة، 
 التزاماتھ قصیرة األجل.دارة إل
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 قیاس القیمة العادلة. ۹
عند تحویل إلتزام بین طرفین ملمین بالمعاملة وعلى أسس تجاریة بتاریخ  هاستالمھ عند بیع أصل أو سداد سیتممة العادلة ھي المبلغ الذي القی

الوصول إلیھ بذلك التاریخ. القیمة العادلة ألي التزام،  بنكالذي یمكن لل فائدةالقیاس في السوق الرئیسي، أو عند غیابھ، في السوق األكثر 
 تعكس مخاطر عدم األداء.  

 
ویشمل ذلك  ،باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لھذه األداة متى ما توافرت ھذه األسعار المالیة لألداةبقیاس القیمة العادلة  البنكقوم ی

منتظم وتمثل معامالت سوق  یعتبر السوق نشطاً عندما تتوافر فیھ األسعار المدرجة بسھولة وبشكل وسندات دین مدرجة. حقوق ملكیة أسھم 
ومعامالت بین بالنسبة لسندات الدین غیر المدرجة، فإن القیمة العادلة تستند على أسعار الوسطاء حقیقیة ومتكررة بانتظام على أسس تجاریة. 

قتصادیة المقبولة لتسعیر وتحلیالت التدفقات النقدیة المخصومة مع المنھجیات اإل ،أطراف مطلعة وراغبة تحت أسس تجاریة إذا كانت متوفرة
 األدوات المالیة.

 
 تحدید وقیاس انخفاض القیمة. ۱۰

 ۲۰۱۸ینایر  ۱المطبقة من 
 األدوات المالیة التالیة، الغیر مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: حتسب البنك مخصصات للخسائر االئتمانیة المتوقعة علىی

 القروض والسلفیات، وأدوات الدین، واإلیداعات؛، بما في ذلك الموجودات المالیة -
 الضمانات المالیة والعقود الُمصدرة؛  -
 التزامات القروض الُمصدرة. -
 

 ال تحتسب خسائر انخفاض القیمة على استثمارات حقوق الملكیة.
 
ي، والتي یتم قیاسھا بالخسائر االئتمانیة قیس البنك مخصصات الخسائر بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة، ما عدا التالی

 المتوقعة لفترة أثني عشر شھراً:
 ؛التقریرأدوات الدین التي تم تحدید أن لھا مخاطر ائتمانیة محدودة كما في تاریخ استثمارات  -
 لتي لم تتعرض مخاطرھا االئتمانیة لالرتفاع بصورة جوھریة منذ االحتساب المبدئي.ا أدوات الدین األخرى -
  

 ۲۰۱۸ینایر  ۱المطبقة قبل 
 

بیان كل تاریخ تتم مراجعة القیمة الدفتریة للموجودات المالیة للبنك التي ال یتم اإلحتفاظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 
دالئل  وجودعند فضة القیمة منخالموجودات المالیة  تعتبردالئل موضوعیة إلنخفاض في قیمة الموجودات. ووجود لتحدید  للمركز المالي،

لھ آثار على التدفقات النقدیة المستقبلیة  حدثال اوأن ھذ ،خسارة بعد إحتساب الموجودات ألول مرة صول حدثموضوعیة على ح
ترداد یتم تقدیر المبلغ القابل لالس، في القیمة التي یمكن تقدیرھا بشكل معقول. وفي حالة وجود أیة دالئل على االنخفاضو ،للموجودات

 لتحدید مدى االنخفاض في القیمة.
 

 ،قترضوإخالل أو عدم دفع المُ  ،صدرقترض أو المُ المصاعب المالیة الكبیرة للمُ  تشملاألصول المالیة انخفاض قیمة األدلة الموضوعیة على 
صدر سیدخل مرحلة رض أو المُ قتوالمؤشرات بأن المُ  ،وإعادة ھیكلة قرض أو سلفة من قبل البنك بشروط لن یعتبرھا البنك بخالف ذلك

 المالیة. وراقأو إختفاء سوق نشط لأل ،اإلفالس
 

بالتكلفة المطفأة على أساس الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والقیمة التي تظھر ویتم قیاس خسائر انخفاض قیمة الموجودات 
بعد خصمھا باستخدام معدل الفائدة الفعلي ) التي لم یتم تكبدھا بعدیة المتوقعة (باستثناء الخسائر االئتمان الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة

تخفیض القیمة الدفتریة لألصل مباشرة أو من خالل استخدام حساب المخصص. یجب احتساب مبلغ الخسارة في  تمی. لألصل المالي األصلي
خسارة انخفاض القیمة من خالل بیان  ویتم عكس، ةخسارة انخفاض القیمإلى انخفاض مبلغ الحقاً عندما تؤدي حادثة بیان الربح أو الخسارة 

 الربح أو الخسارة.
 

 ویأخذ البنك باالعتبار أدلة انخفاض قیمة القروض والسلفیات على مستویات معینة وجماعیة.
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 (تتمة) تحدید وقیاس انخفاض القیمة. ۱۰
 

انخفاض قیمتھا. یتم تحدید مخصصات انخفاض القیمة المتعلقة  تقییمتقییم جمیع القروض والسلفیات التي تعتبر ھامة بشكل منفرد وذلك ل یتم
 ،للقروض والسلفیاتالمقدر السترداد والمبلغ القابل ل صافي القیمة الدفتریةعلى أساس الفرق بین بشكل منفرد بالقروض والسلفیات الھامة 

األصلي.  الفعلي بمعدل الفائدةوخصمھا على  ،والتي تقاس بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من ھذه القروض والسلفیات
 اتفاقیة التسھیالت. ویتم أیضاً احتسابمعدل الفعلي الحالي للفائدة حسب ال، فإن معدل الخصم ھو عائمةالفائدة الوبالنسبة للقروض ذات أسعار 

ذات من القروض والسلفیات ومقدار ما لم یمكن تحصیلھ من الدیون على أساس تقسیم المحفظة إلى مجموعات القیمة نخفاض ا وقیاس
لم یتم تحدیدھا  نولم یتم تحدیدھا كمنخفضة القیمة بصورة منفردة، على أساس تقدیرات الخسائر المتكبدة ولكخصائص ائتمانیة متشابھة 

 ،د التقدیرات على التصنیفات الداخلیة للمخاطرستنوت .في تاریخ بیان المركز المالي ضمن محفظة القروض والسلفیات، كما بصفة خاصة
خرى ذات العوامل االقتصادیة األعوامل االقتصاد الكلي وو ،الخسارةحدة ودرجة  ،وتغیر التصنیفات ،في السداد تعثروالمعدالت التاریخیة لل

إال  شطب القروض والسلفیاتال یتم االقتصادیة واالئتمانیة. ویتم تعدیل الخبرة بالنسبة للخسائر السابقة لكي تعكس تأثیر الظروف  ،العالقة
 والتأكد تماماً من أن احتمال استردادھا ضئیل جداً. ،اإلجراءات الالزمة من جدولة ومحاولة التحصیلواستنفاذ بعد القیام 

 
لة األوراق المالیة للدیون المصنفة على أنھا متوفرة للبیع، فإن البنك یقوم وبصفة فردیة بتقدیر ما إذا كانت ھناك دالئل على إنخفاض في حا

بالتكلفة المطفأه. ویكون مبلغ خسارة إنخفاض القیمة ھو  تظھرالقیمة وذلك باإلعتماد على نفس المعاییر المطبقة على األصول المالیة التي 
بعد طرح خسارة انخفاض  ،وبین القیمة العادلة الحالیة طفاء،رق بین سعر الشراء وبعد طرح أیة مبالغ مدفوعة من المبلغ األساسي واالالف

ن ھا سابقاً في بیان الربح أو الخسارة. وإذا حدث في فترة الحقة إن زادت قیمة العادلة لسندات الدیون المتوفرة للبیع ویمكاحتسابالقیمة التي تم 
خسارة اإلنخفاض في القیمة في بیان الربح او الخسارة، فإن  احتسابأن تنسب ھذه الزیادة بشكل موضوعي إلى حدث إئتمان وقعت بعد 
 الخسارة انخفاض القیمة یتم عكسھا من خالل بیان الربح أو الخسارة.

 
 ألقل منالطویل في القیمة العادلة الجوھري أوإن اإلنخفاض ، فمصنفة على إنھا متوفرة للبیعحقوق الملكیة الوبالنسبة لإلستثمار في أسھم 

ً التكلفة یعتبر دلیالً  ، فإن مبلغ إنخفاض القیمة یتم القیمة على إنخفاضموضوعیة عندما تكون ھناك دالئل  .على إنخفاض القیمةموضوعیا
ً في بیان الربح أو حتسابرة انخفاض قیمة تم اقیاسھ على إنھ الفرق بین تكلفة الشراء والقیمة العادلة الحالیة بعد طرح أیة خسا ھا سابقا

 .اآلخر للقیمة العادلة لألسھم المتوفرة للبیع التي انخفضت قیمتھا في بیان الدخل الشاملالحق أي استرداد  حتسابالخسارة. ویتم ا
 

 إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالیة. ۱۱
ما یكون قابالً للتطبیق، جزءاً من األصل المالي أو مجموعة من األصول المالیة المشابھة) في األصل المالي (أو عنداحتساب یتم إلغاء 

 الحاالت التالیة: 
 
 عند سقوط الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصول.  -
 
قدیة المستلمة بالكامل بدون أي تأخیر أو تحمل التزاماً بدفع التدفقات الن ،قام البنك بتحویل حقوقھ في استالم التدفقات النقدیة من األصل -

جوھري بالنسبة لطرف ثالث وذلك بموجب ترتیبات "صریحة" وقام البنك بما یلي: (أ) تحویل الجزء األكبر من جمیع المخاطر 
ة باألصل والعوائد الخاصة باألصول، أو (ب) لم یقم البنك بالتحویل أو االحتفاظ بالجزء األكبر من جمیع المخاطر والعوائد الخاص

 ولكنھ قام بتحویل السیطرة على األصل.
 

فإنھ إذا تم إعادة التفاوض أو تعدیل شروط وأحكام الموجودات المالیة، أو إذا تم استبدال أصل مالي بآخر نتیجة الصعوبات المالیة للمقترض، 
ذي تم إعادة التفاوض بشأنھ تختلف اختالفاً جوھریاً، فإن یتم تقییم ما إذا كان یجب إلغاء احتسابھ أم ال. إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل ال

لي الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من األصل المالي األصلي تعتبر منتھیة الصالحیة. في ھذه الحالة، یتم إلغاء احتساب األصل الما
 القیمة قبل إعادة الھیكلة المتوقعة كما یلي:األصلي، ویحتسب األصل المالي الجدید بالقیمة العادلة. یتم قیاس خسارة انخفاض 

 
 إذا كانت إعادة الھیكلة المتوقعة لن ینتج عنھا إلغاء احتساب أصل حالي، فإنھ یتم تضمین التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة من األصل -

 .الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي القائمالمالي المعدل في قیاس األصل الحالي بناًء على أوقاتھا المتوقعة والمبالغ المخصومة بمعدل 
 

قات إذا كانت إعادة الھیكلة المتوقعة سینتج عنھا إلغاء احتساب أصل حالي، سیتم التعامل مع القیمة العادلة المتوقعة لألصل الجدید كالتدف -
لتاریخ المتوقع إللغاء االحتساب إلى تاریخ المبلغ من اھذا النقدیة النھائیة من األصل المالي الحالي وقت إلغاء االحتساب. یتم خصم 

 .باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي القائم التقریر
 
 بإلغاء احتساب المطلوبات المالیة عند الوفاء بااللتزامات التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھائھا. البنكوم یق
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 انخفاض قیمة األصول غیر المالیة. ز

ھذه األصول قد  على أندالئل وجود المالي، یقوم البنك بمراجعة القیمة الدفتریة ألصولھ غیر المالیة لتحدید  مركزفي تاریخ كل بیان لل
لألصل، بغرض تحدید مدى خسارة  ذلك، یتم تقدیر المبلغ القابل لالستردادفي حالة وجود دالئل على . في القیمة نخفاضاال خسائرتعرضت ل

وعندما یكون من غیر الممكن تقدیر المبلغ القابل لالسترداد ألي أصل منفرد، فان البنك یقوم بتقدیر المبلغ االنخفاض في القیمة، إن وجدت. 
 المالي.  ة للنقد والتي یعود إلیھا األصلولدالقابل لالسترداد للوحدة الم

 
ً المبلغ القابل لالسترداد یساوي القیمة العادلة م  خصم یتم، المستخدمة القیمةالقیمة المستخدمة، أیھما أعلى. لتحدید أو  منھا تكلفة البیع طروحا

 خاطر المتعلقة باألصل.تقدیرات السوق الحالیة لقیمة الوقت والم تعكسلقیمة الحالیة باستخدام نسبة خصم لمبلغ التدفقات النقدیة المستقبلیة 
 

ة للنقد) وتبین أنھا أقل من قیمتھا الدفتریة، فان القیمة الدفتریة لألصل (الوحدة ولدوإذا تم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد (أو الوحدة الم
 ة للنقد) یتم تخفیضھا لكي تعادل القیمة القابلة لالسترداد. ولدالم

 
وفي ھذه الحالة  ،إعادة التقییم مبلغاألصل ذي العالقة ب ظھارة في بیان الربح أو الخسارة وذلك ما لم یتم إخسارة انخفاض القیم احتسابویتم 

ألصل تعتبر خسارة انخفاض القیمة انخفاضاً نتیجة إعادة التقییم. وعندما تتغیر خسارة االنخفاض إلى العكس فیما بعد، فان القیمة الدفتریة ل
م زیادتھا لكي تعادل التقدیر المعدل لقیمتھ القابلة لالسترداد بحیث أن القیمة الدفتریة الزائدة ال تتجاوز القیمة الدفتریة للنقد) تت ولدة(الوحدة الم

ة للنقد) في السنوات السابقة. ویتم ولدأیة خسارة انخفاض قیمة بالنسبة لألصل (الوحدة الماحتساب التي كان سیتم تحدیدھا فیما لو لم یتم 
األصل ذي العالقة بقیمة إعادة التقییم  احتسابغیر العكسي لخسارة انخفاض القیمة في بیان الربح أو الخسارة، ولذلك ما لم یتم الت احتساب

 وفي ھذه الحالة یتم اعتبار التغیر العكسي لخسارة االنخفاض في القیمة على أنھا زیادة ناتجة عن إعادة التقییم.
 

 االستثمار في شركات زمیلة. ح
 ولكن ال یسیطر بشكل كامل أو مشترك على سیاساتھا المالیة والتشغیلیة.، بنككات الزمیلة ھي الشركات الخاضعة لتأثیر مھم من قبل الالشر

 من حقوق التصویت في الشركات الزمیلة. %٥۰و  %۲۰نسبة تتراوح بین  البنكمتلك یتأثیر مھم على الشركات الزمیلة عندما  بنكیكون لل
 

ً ل بنكرات التحتسب استثما ، والتي تشمل تكالیف والذي یحتسب مبدئیاً على أساس التكلفة الملكیة حقوق طریقةفي الشركات الزمیلة وفقا
بعد التعدیالت التي تتم الدخل والمصروفات والتغیر في حقوق الملكیة للشركات الزمیلة  من بنكحصة الللبنك تشمل البیانات المالیة  .المعاملة

حتى زوال ذلك  الجوھريثیر أمن تاریخ البدء في ممارسة الت المحاسبیة للبنكمع السیاسات للشركات الزمیلة ات المحاسبیة السیاس تتماشىل
، حتى لو تحول االستثمار في الشركة الزمیلة إلى مھم على الشركات الزمیلةالتأثیر ال عندما یفقد البنكالتأثیر أو زوال السیطرة المشتركة. 

فإن القیمة  ،زمیلةالشركة خسائر ال وعندما تتجاوز حصتھ في قیاس األرباح المستبقاة. ةع مشترك، ال تقوم المنشأة بإعاداستثمار في مشرو
 البنكأو قیام  البنكویتوقف احتساب أي خسائر إضافیة إال في حالة وجود التزامات على  ،الدفتریة لتلك الحصة یتم تخفیضھا إلى صفر

 الشركات الزمیلة. عن نیابةبتسدید مدفوعات 
 
 العقارات والمعدات. ط

 علىیحتسب أي استھالك  ال .االستھالك وخسائر انخفاض القیمة مطروحاً منھاالتكلفة والحقاً ب ،اً بالتكلفةمبدئییتم تسجیل العقارات والمعدات 
 جزاء أساسیة تتمیز بفئات عمریة مختلفة،. إذا تألف أي أصل من األصول الثابتة من أبالتكلفة بتاریخ الشراءاألراضي  تظھرألراضي، وا

منفصلة. تتكون تكلفة كل أصل من األصول الثابتة من سعر الشراء أو أیة تكالیف أخرى الزمة لوضع األصل قید  بصورة یتم احتسابھا فإنھ
ً  بیان الربح أو الخسارة،ویتم تحمیل استھالك العقارات والمعدات على ، االستخدام المستھدف لطریقة القسط الثابت وبنسب  ویحتسب وفقا

 موزعة على مدى عمر كل فئة منھا. وتقدر أعمار الموجودات كالتالي:
 

 سنة ٤۰إلى  ۲۰ المباني
 سنوات ۸إلى  ۳ أثاث ومعدات

    
فإن مقدار التغییر یتم  وإذا اختلفت التوقعات عن التقدیرات السابقة، ،ي لألصول الثابتة بشكل دورينتاجتم مراجعة القیمة المتبقیة والعمر االی

 .عقارات والمعداتالمقدر للاإلنتاجي المتبقي الربح أو الخسارة على مدى العمر في بیان ھ مستقبلیاً احتساب
 

 مخصصات أخرى. ي
مع  ،قةیمكن قیاسھا بطریقة موثو بنكعلى الضمنیة  یتم إحتساب مخصصات، بناًء على أحداث سابقة، عندما تكون ھناك إلتزامات قانونیة أو

 منافع اقتصادیة یتم من خاللھا سداد تلك اإللتزامات. قإحتمال الحاجة لتدف
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 مقاصة األدوات المالیة. ك

لغ في بیان المركز المالي فقط عندما یوجد حق قانوني واجب النفاذ ویدرج صافي المبالمالیة، یتم إجراء مقاصة بین الموجودات والمطلوبات 
 وعند وجود نیة للتسویة على أساس صافي المبلغ أو تسییل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.حتسبة، الجراء مقاصة للمبالغ الم

 
ألرباح لأو  ،تسمح بذلك یة إلعداد التقاریر المالیةالدولمعاییر الیتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط إذا كانت 

 .، مثل أنشطة التدوال في البنكوالخسائر الناتجة من مجموعة المعامالت متشابھة
 
 التسویةالمحاسبة بتاریخ . ل

قة والموجودات المالیة ما عدا األدوات المشت، التسویةبتاریخ للموجودات المالیة یتم احتساب جمیع معامالت البیع والشراء "االعتیادیة" 
معامالت البیع والشراء  .بشراء أو بیع األصل البنكلتزم فیھ یالتاریخ الذي  المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وھو

و بالعرف السائد عملیات شراء أو بیع موجودات مالیة تتطلب تسلیم الموجودات ضمن إطار زمني یتم تحددیھ عموماً بالنظم أھي  االعتیادیة
والذي  ،لمتاجرةامعامالت األدوات المشتقة والموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تحتسب بتاریخ  بالسوق.

 یمثل التاریخ الذي یبرم فیھ البنك اتفاقیة البیع أو الشراء.
 
 التخصیصات المقترحة. م

 بعد الموافقة علیھا من قبل المساھمین.كمطلوبات األخرى الموصى بتوزیعھا أرباح األسھم والتخصیصات  تحتسب
 
 سیاسة المكافآت. ن

إلى رسوم رمزیة أعضاء مجلس اإلدارة: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة یتم الموافقة علیھا من قبل المساھمین. باإلضافة إلى ذلك یتم دفع 
 لمجلس.حضور اجتماعات لجان امقابل اإلدارة  أعضاء مجلس

 
ل الموظفین: تشتمل ھذه المكافآت على الرواتب الشھریة والعالوات. ویوجد لدى البنك أیضاً نظام المشاركة في األرباح بناءاً على صافي دخ

 داء الموظفین خالل العام.ألومع األخذ في االعتبار  ،السنة
 

 قة بالممارسات الصحیحة للمكافآت.مع ارشادات مصرف البحرین المركزي المتعلأعاله وتتطابق ھذه السیاسة 
 

 ) التقاریر القطاعیة س
وتتضمن تلك اإلیرادات  روفات،القطاع التشغیلي ھو جزء من البنك ویقوم بالمشاركة في أنشطة تجاریة والتي قد تدر إیرادات أو تتكبد مص

ج التشغیلیة للقطاعات بشكل منتظم من قبل الرئیس ت التي تتم مع أي قطاع آخر في البنك. یتم مراجعة جمیع النتائمعامالال روفاتوالمص
 لدیھا معلومات مالیة منفصلة.یوجد لتي وا ،التخاذ قرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم أدائھا ،التنفیذي

 
 ) ربحیة السھم الواحدع

قسمة  لسھم الواحد األساسیة عن طریقة ایقوم البنك بعرض معلومات عن ربحیة السھم الواحد األساسیة ألسھمھ العادیة. ویتم احتساب ربحی
خالل الفترة. ویتم تحدید ربحیة القائمة على المتوسط الموزون لعدد األسھم العادیة  ،األرباح أو الخسائر المتعلقة بالمساھمین العادیین للبنك

لتأثیرات القائمة الموزون لعدد األسھم العادیة  وكذلك یتم تعدیل المتوسط ،السھم المخفضة بتعدیل األرباح أو الخسائر المتعلقة باألسھم العادیة
 أي تخفیض محتمل لألسھم العادیة.

 
 التزامات ضرائب الدخل )ف

ال تخضع عملیات البنك في مملكة البحرین وأبوظبي لضرائب الدخل. یخضع فرع الریاض لضرائب الدخل حسب قانون ضرائب الدخل 
 في بیان الربح او الخسارة. ،وجدت نإ ،السعودي. ویتم إحتساب ضریبة الدخل

 
 المستحوذ علیھاالعقارات  )ص
 المستحوذ علیھامتعثرة. یتم إحتساب العقارات نتیجة لتنفیذ الرھن على القروض والسلفیات الالعقارات في بعض األحیان  االستحواذ علىیتم 

 الموجودات األخرى. ضمنھا إدراجتم وی ،أیھما أقل ،البیع منھا تكالیفاً مطروحبالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة 
 

 تحت اإلدارة  موجودات  )ق
 یقوم البنك بدور األمین/ المدیر وبأدوار أخرى تؤدي إلى االحتفاظ باألصول أو باستثمارھا نیابة عن ھیئات ائتمان أو مؤسسات أخرى. وال

 وذلك ألنھا لیست أصول مملوكة للبنك. ،في البیانات المالیة للبنكھا یتم تضمین ھذه األصول والدخل الناشئ عن
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 إدارة المخاطر المالیة .۳
 یتعرض البنك لألنواع التالیة من المخاطر:

 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السیولة •
 مخاطر السوق •
 مخاطر التشغیل •
 

 ار إدارة المخاطرإط
تنحصر السلطة في إدارة المخاطر في البنك لدى مجلس اإلدارة. ویقوم المجلس بوضع السیاسات الخاصة بمخاطر االئتمان ومخاطر السیولة 

البنك.  إدارةلجنة إدارة المخاطر بمجلس اإلدارة والتشغیلیة باالستناد إلى التوصیات التي تقدمھا  سیاسات المخاطرومخاطر السوق ووضع 
لمستویات مختلفة االعتماد وقد قام البنك بتشكیل العدید من اللجان لمراجعة وتقییم جمیع المسائل المتعلقة بالمخاطر. ویتم تفویض صالحیات 

لالزم من المدراء ضمن ھیكل إدارة البنك حسب المبلغ ونوعیة الخطر وطبیعة العملیات أو المخاطر. وتقدم مجموعة المخاطر بالبنك الدعم ا
لإلدارة العلیا والوحدات المصرفیة المختلفة في كل ما یتعلق بإدارة المخاطر. وتزاول ھذه المجموعة عملھا بصفة مستقلة عن وحدات 

 وتقدم تقاریرھا بصفة مباشرة إلى الرئیس التنفیذي للبنك.  ،األعمال المصرفیة األخرى من أجل تقلیل المخاطر
 

تحدید ومراقبة المخاطر ضمن إطار شھیة المخاطر التي یحددھا مجلس اإلدارة، بما في مجلس اإلدارة مسئولیة التابعة لالمخاطر  تتولى لجنة
ة ذلك مراجعة النتائج والتوصیات ورفع التقاریر بشأنھا إلى مجلس اإلدارة حول مدى تحمل البنك للمخاطر الحالیة والمستقبلیة، وإطار إدار

 المخاطر في البنك. المخاطر للبنك، باإلضافة لثقافة 
 

المناسبة، ووضع القیود وإجراءات الرقابة  ،البنك اواجھھیي تالطر اخمیتم وضع سیاسات البنك إلدارة المخاطر من أجل تحدید وتحلیل ال
ألوضاع االتغیرات في مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصفة منتظمة لكي تعكس تم یوومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بالقیود. 

معاییر وإجراءات اإلدارة، إلى تطویر بیئة رقابة و ،خالل التدریبالسائدة في السوق واألنشطة الي یمارسھا البنك. ویسعى البنك، من 
 أدوارھم والتزاماتھم.ویفھم فیھا جمیع الموظفین  ،منضبطة وإیجابیة

 
 مخاطر االئتمان

جة عدم وفاء الزبون بشروط وأحكام التسھیالت االئتمانیة الممنوحة لھ. ویتم قیاس تمثل مخاطر االئتمان إمكانیة تحمل خسارة مالیة نتی
 وتحدید مثل ھذه المخاطر بالنسبة للموجودات المّضمنة وغیر المّضمنة في بیان المركز المالي.

ً للقیام وبصفة منتظمة بمراقبللیس فقط  وضعت بشكل جیدویتبع البنك إجراءات وسیاسات  ة مخاطر االئتمان. ویعتمد تقییم لتقییم بل أیضا
وعلى  ،وعلى التوقعات المستقبلیة للقطاع المصرفي ،وعلى وضعھ في السوق ،وتوقعات أدائھ ،المالي للمقترض الوضع االئتمان على

على الضمانات و ،ومصادر التسدید المتوفرة لدیھ وقدرتھ على ذلك ،وحركة حساباتھ ،(إن كانت متوفرة) وسجل أدائھ التصنیفات الخارجیة
كما یتم تخفیف المخاطر التي یتم تحدیدھا وذلك باستخدام  ،إلخ. ویتم إجراء عملیة مراجعة منتظمة لكل حساب ،الملموسة وغیر الملموسة
 بما في ذلك الحصول على الرھونات والضمانات المقابلة من المساھمین و/أو األطراف األخرى.  ،مختلف الطرق والوسائل

وتقدم توصیاتھا قبل الموافقة علیھا من قبل  للتسھیالت التي تفوق الحدود المعینة، اجعة االئتمان بالبنك بتحلیل المخاطردائرة مر تقوم
ق السلطات المعنیة. وباإلضافة إلى عملیات التحلیل لمخاطر االئتمان. یتم تطبیق شروط وأحكام جمیع التسھیالت االئتمانیة بشكل صارم ودقی

تحدید أي خلل في مخاطر االئتمان وضمان اتخاذ السنویة ئتمان. ویضمن نظام داخلي خاص بالتصنیف وعملیة المراجعة من قبل إدارة اإل
 اإلجراءات التصحیحیة الالزمة فوراً.

النوعیة وذلك یأخذ بعین االعتبار القوة المالیة للمقترض باإلضافة إلى الجوانب  ،ةدرج ۱٦تعتمد التصنیفات االئتمانیة للبنك على مقیاس من 
من أجل تقریر المستوى الذي قد یتخلف فیھ المقترض عن الوفاء بالتزاماتھ. ویتم تقسیم التصنیفات بعد ذلك إلى فئات تعكس التقدیرات 
الخاصة بأقصى درجات الخسارة الممكنة في حالة تخلف المقترضون عن السداد. وتتم مراجعة تصنیفات المخاطر المخصصة لكل مقترض 

األقل. وتساعد عملیة المتابعة المنتظمة لمحفظة البنك على التعرف على الحسابات التي تشھد تدھوراً على مستوى  اس سنوي علىعلى أس
ً مثل مبلغ الراتب والحد  األقصى المخاطر. ویتم استثناء التسھیالت االئتمانیة االستھالكیة التي یتم منحھا باالعتماد على معاییر محددة سلفا

 من نظام التصنیف ھذا. ،إلخ ،التسدید كجزء من الراتب اللتزامات
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 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة .۳
 

ً التصنیفات التي تضعھا وكاالت التصنیف االئتماني المرموقة مثل مو دیز وستاندرد آند بورز وفتش وذلك ضمن عملیة یستخدم البنك أیضا
 التقییم في سیاق دراسة وتقییم المخاطر التي یتعرض لھا البنك في التعامل مع الھیئات والمؤسسات المصنفة.

 
 مخاطر السیولة

تھ المالیة والتي یتم وبامطلفي الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتھ المتعلقة ب بنكان مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة ال
وتضمن إدارة مخاطر السیولة توفر األموال في جمیع األوقات من أجل الوفاء باحتیاجات البنك تسدیدھا نقداً أو باستخدام أصل مالي آخر.

 الخاصة بالتمویل.
بھدف تقلیل مخاطر السیولة إلى أدنى تحدد سیاسات البنك في إدارة الموجودات والمطلوبات نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات 

أوراق مالیة استثماریة و ،وسندات الخزانة ،حد ممكن. وقد حافظ البنك على استثمارات كافیة في الموجودات السائلة مثل الودائع لدى البنوك
صفة دائمة بمراقبة استحقاقات قابلة للتسویق بسھولة وذلك من أجل دعم أنشطة أعمالھ وعملیاتھ. وتقوم مجموعة الخزینة واالستثمار وب

 الموجودات والمطلوبات بحیث یتم االحتفاظ بمستویات كافیة من السیولة في جمیع األوقات. وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات التي یرأسھا
المسائل االستراتیجیة  الرئیس التنفیذي بمراجعة شھریة لمخاطر أسعار الفائدة والفجوات ومتطلبات السیولة في أوقات الطوارئ مع دراسة

 المتعلقة بالسیولة.
 

 مخاطر السوق
تنشأ عن التذبذبات في أسعار السوق لألدوات المالیة المتعلقة بالفوائد واألسھم ضمن المحتملة التي خسائر الإن مخاطر السوق ھي مخاطر 

بنك الخاصة بالمتاجرة في األدوات المالیة لسیاسات محفظة المتاجرة والعمالت األجنبیة والسلع التي یحتفظ بھا البنك. وتخضع نشاطات ال
محافظة یتم توثیقھا بشكل واضح والتي تتضمن تنفیذ العملیات ضمن ھیاكل قیود شاملة یتم وضعھا على أساس سنوي وتتم مراجعتھا بشكل 

 ۳ بازل قواعدبموجب دة الخاصة ویستخدم البنك الطریقة الموح. ھم األساس في إختیار موجودات المتاجرةالجودة والتصنیف منتظم. 
بتخصیص رأسمال مخاطر السوق باالعتماد على المخاطر التي یتم تحدیدھا للعوامل األساسیة وھي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر  اإلرشادیة

 األسھم ومخاطر الصرف األجنبي ومخاطر الخیارات ومخاطر السلع. 
 

 مخاطر التشغیل
رة المالیة الناجمة عن األخطاء البشریة أو االختالس أو خلل في األنظمة أو عدم متابعة وتسجیل العملیات. تعرف مخاطر التشغیل بأنھا الخسا

إجراءات وأنظمة سلیمة ومحكمة یتم بموجبھا تنفیذ مھمات ووظائف معینة. وتتم مراجعة وتعدیل وتطویر ھذه األنظمة البنك ویستخدم 
باإلضافة إلى ذلك، تتم مراجعة وتقییم تعرض المنتجات والخدمات  ة المخاطر المحتملة.واإلجراءات بشكل مستمر من أجل احتواء كاف

 .الجدیدة لمخاطر التشغیل قبل تدشینھا
 

 إدارة رأس المال
تھدف سیاسة البنك بالنسبة لرأس المال إلى المحافظة على معدالت كافیة من رأس المال للمحافظة على ثقة المستثمرین والدائنین وأطراف 

 ،السوق وكذلك لدعم عملیات التطویر والتوسعة المستقبلیة ألنشطة أعمالھ. ویدرك البنك آثار مستویات رأس المال على عوائد حقوق الملكیة
ً الحاجة إلى الموازنة بین تخفیف عوائد مرتفعة والتي من الممكن تحقیقھا من خالل معدالت اقتراض أكبر والمزایا  ،كما یدرك البنك أیضا

 ان الذي یمثلھ الوضع السلیم لرأس المال.والضم
اإلرشادیة الصادرة من قبل مصرف البحرین المركزي التي تحدد اإلطار لمالءة رأس المال للبنوك المؤسسة في مملكة  ۳دخلت قواعد بازل 

مال النظامي. یركز اإلطارعلى یراجع بشكل جوھري تعریف رأس ال ۳.ان إطار بازل ۲۰۱٥ینایر  ۱البحرین حیز التنفیذ اعتباراً من تاریخ 
من الفئة العادي  لرأس المالبإضافة معدل رأس المال األدنى  ،رأس المالل العنصر الغالب من الفئة األولى والعادي ھ رأس المالكون یان 

)، CET۱ال (برأس مال احتیاطي. لغرض احتساب رأس المحتفاظ االتتطلب أیضا من المؤسسات  ۳ان اتفاقیة بازل  ).CET۱األولى (
وحقوق  ،سیتم خصم التعدیالت (الخصومات) النظامیة بما في ذلك المبالغ فوق الحد االجمالي لإلستثمارات الجوھریة في المؤسسات المالیة

. ۲۰۱۹ینایر  ۱ بحلولعلى أن تخصم بالكامل  ،) على مراحلCET۱واألصول الضریبیة المؤجلة من الفروقات المؤقتة من( ،خدمة الرھن
یتأكد البنك من الوفاء باشتراطات مالءة رأس المال على  الجدیدة. النظامیة أس المال البنك الحالي كاف لتلبیة المتطلبات الرأسمالیةان ر

في البلدان التي توجد فیھا فروع للبنك. وقد التزم البنك  وجدت،إن  المحلیة، النظامیةوكذلك الوفاء باشتراطات األجھزة  ،أساس مّوحد
 طوال السنة. النظامیةطات الرأسمالیة باالشترا
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 النقد وما في حكمھ. ٤
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 

    
 ۱۰۷٫۰  ۱۰۷٫۳ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

 )۸۳٫۳(  )۷٥٫٥( مطروحاً: احتیاطیات نقدیة إجباریة
 ۳۱٫۸  ۲۳٫۷ 
    

 -  ۱۹٫۳ أشھر) ۳سندات خزینة (أقل من 
    

 ۱۷۱٫٥  ۲٥۹٫۸ أشھر) ۳ودائع لدى البنوك (أقل من 

 ۳۱۰٫۹  ۱۹٥٫۲ 

 
 

 . سندات الخزینة٥
من قبل حكومة مملكة البحرین وحكومة المملكة العربیة  صادرة، وصكوك إسالمیة سندات الخزینة ھي سندات قصیرة األجل بطبیعتھا

 السعودیة. 
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 

    
 ٤۰۹٬۹  ۳۷۷٫۱ حكومة مملكة البحرین

 ۱۰٬۰  ۱۰٫۰ حكومة المملكة العربیة السعودیة

 ۳۸۷٫۱  ٤۱۹٬۹ 
 
 المالیة األخرى. ودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات ٦

تمثل الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى جزءاً من أنشطة البنك في أسواق المال. وتشمل ھذه الودائع قروض قصیرة األجل 
 المالیة األخرى. للبنوك والمؤسسات

 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 
    

 ۱٥۸٬۲  ۲٥۷٫۸ ودائع لدى البنوك
 ۱٥٫۸  ۱٫۹ ودائع لدى المؤسسات المالیة األخرى

 ۲٥۹٫۷   ۱۷٤٬۰ 
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 

    
 ۱٥۸٫۹  ۲٤٤٫٥  ودائع ألجل

 ۱٥٫۱  ۱٥٫۲  حسابات جاریة وتحت الطلب

 ۲٥۹٫۷  ۱۷٤٬۰ 
 
 



۳۱ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 بیانات المالیةإیضاحات حول ال
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 . قروض وسلفیات۷
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في أ) 
    

 ۱۱۱۲٫۸  ۱۱٥۷٫۳ قروض وسلفیات لغیر البنوك
 ۱٥٦٫۸  ۸۲٫۲ قروض وسلفیات للبنوك

ً حوطرم  (٤۲٬۷)  )٤۹٫٤( قیمة ال: مخصص انخفاض ا

 ۱۱۹۰٫۱  ۱۲۲٦٫۹ 
 

العائمة والتى تم إعادة تسعیر الفائدة علیھا طبقاً  معدالت الفائدةبلغت القروض والسلفیات ذات  ،۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱فى كما  )ب
: ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱ملیون دینار بحریني ( ٤٦٦٫۲ بمبلغ للتواریخ المتفق علیھا وعلى أساس ھامش ثابت ألسعار الفائدة حسب االتفاق

 یون دینار بحریني).لم ٦۱۲٫۷
 

 ۹۰تعتبر القروض والسلفیات متعثرة إذا لم تدفع أقساطھا أو فوائدھا لمدة  ،وفقاً لسیاسة البنك وإرشادات مصرف البحرین المركزي )ج
  . یتم عكس أي فوائد مستحقة، وتحتسب الفوائد المستقبلیة فقط على أساس نقدي. یوماً أو أكثر

 
 لقروض والسلفیات المتعثرة وذلك حسب الفترات منذ آخر سداد للقسط أو الفائدة.یبین الجدول التالي توزیع ا

 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 
    

 -  ٥۳٫٥ )سماحشھور (تخضع لفترة  ۳حتى 
    

 ۲٥٫۷  ۱۲٫٥ شھور ولغایة سنة ۳أكثر من 
 ۱۳٬۳  ۲٦٫۱ سنوات ۳ - ۱

 ٤۸٬۷  ۹٫۲ واتسن ۳أكثر من 

 ٤۷٫۸  ۸۷٬۷ 

 ۱۰۱٫۳  ۸۷٫۷ 
  

 ۱۱۳٫۲  ۱۳۲٫۸ في السوق القیمة العادلة للضمان
 )۳۰٫۲(  )۳٦٫٥( المرحلة الثالثة/مخصص محدد النخفاض القیمة

 
ً إل رة ، فإن القروض التي تم تصنیفھا كقروض متعثرة، یجب أن تبقى تحت ھذا التصنیف لفترشادات مصرف البحرین المركزيوفقا
  غیر متعثرة.بعد أن تصبح قروضاً  ال تقل عن سنة واحدة من تاریخ سماح

 
یوماً ولكن غیر منخفضة القیمة" ھي تلك القروض التي تكون فوائدھا التعاقدیة ودفعات األصل مستحقة لكن  ۹۰القروض "المستحقة أقل من 

من أو الضمان المتوفر و/أو مرحلة تحصیل المبالغ المستحقة للبنك. البنك یعتقد أن احتساب انخفاض القیمة غیر مناسب بناء على مستوى األ
دیسمبر  ۳۱ملیون دینار بحریني ( ۱۱٫۳یوماً ولكن غیر منخفضة القیمة  ۹۰، بلغت القروض المستحقة أقل من ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
 ملیون دینار بحریني). ۹٫۹ :۲۰۱۷

 
 
 
 



۳۲ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 یانات المالیةإیضاحات حول الب
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 

 
 )تتمة( . قروض وسلفیات۷
 
یجوز تعدیل الشروط التعاقدیة على قرض لعدد من األسباب، بما في ذلك ظروف السوق المتغیرة، والمحافظة على العمالء،  )د

كن إلغاء احتساب أي قرض قائم تم تعدیل شروطھ، وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدھور االئتمان الحالي أو المحتمل للعمیل. من المم
 واحتساب القرض المعاد التفاوض بشأنھ كقرض جدید.

      
بصعوبات مالیة (المشار  المرور نتیجة التغیرات في التدفقات النقدیة المتوقعة و/أو یقوم البنك بإعادة التفاوض حول قروض العمالء

، تم ۲۰۱۸تحصیل القروض، وتقلیل مخاطر التخلف عن السداد. خالل  فرص لزیادة") فیذاألمتناع عن استعمال حق التنإلیھ "أنشطة 
ھیكلة تتعلق بشكل الإعادة تنازالت ). بحریني ملیون دینار ۰٬۱: ۲۰۱۷(بحریني  ملیون دینار ۳٫۷إعادة ھیكلة تسھیالت ائتمانیة بمبلغ 

على حاالت أزمة السیولة المؤقتة، أو إعادة تنظیم السداد مع أساسي بتأجیل أقساط القروض بغرض مساعدة العمالء على التغلب 
توقعات التدفقات النقدیة المعدلة للمقترضین / للمشاریع، وتعدیل شروط وثائق القرض.  نظراً لطبیعة التنازالت الطفیفة، لم یكن ھناك 

ً إلرشادات مص أواألرباح المستقبلیة. انخفاض القیمة، جوھري على مخصصات أثر  تضمینرف البحرین المركزي، یجب وفقا
 القروض التي تم إعادة ھیكلتھا ضمن المرحلة الثانیة لفترة ال تقل عن سنة واحدة من تاریخ إعادة الھیكلة.

      
یحتفظ البنك بضمانات مقابل القروض والسلفیات الممنوحة للعمالء وذلك على شكل رھن امتیاز على الودائع أو على شكل رھن  )ھـ

 یتم االحتفاظ ببعض ھذه الضمانات في شركات األغراض الخاصة. مصرفیة./ على العقارات و/أو األسھم وضمانات حكومیة  قانوني
 ۳٤۰٬۲: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون دینار بحریني ( ۲۹۲٫۱تمت تغطیة القروض والسلفیات البالغة  ،۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱وكما في 

دیسمبر  ۳۱ملیون دینار بحریني ( ٤٤٫٤بینما تمت تغطیة قروض وسلفیات بمبلغ  ،ملیون دینار بحریني) وذلك بشكل كامل بضمانات
 ۲۹٬۲: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون دینار بحریني ( ۱۹٫۲ملیون دینار بحریني) وذلك بشكل جزئي بضمانات تبلغ قیمتھا  ٤۸٬۹: ۲۰۱۷

 ملیون دینار بحریني).
 

 ) التعرض لمخاطر اإلئتمانو
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 

    
 ۱۲۲٦٫۹  ۱۱۹۰٫۱ المجموع الكلي

 
 . منخفضة القیمة بشكل فردي۱
 

 ۷۷٬۷  ۹۱٫۱ دون المستوى
 ۱٬۹  ۱٫۹ مشكوك فیھا

 ۸٫۱  ۸٫۳ خسارة
    

 ۸۷٬۷  ۱۰۱٫۳ منخفضة القیمة بشكل فردي 
 (۳۰٬۲)  )۳٦٫٥( لالنخفاض في القیمة حددمخصص مالمرحلة الثالثة / 

    
 ٥۷٫٥  ٦٤٫۸ بشكل فردي ةمنخفضالدفتریة الالقیمة  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



۳۳ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 )تتمة( . قروض وسلفیات۷
 

 غیر منخفضة القیمةولكن یوماً  ۹۰قل من مستحقة أل. ۲
 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 یین الدنانیر البحرینیة)(بمال 
    

 ۹٫۹  ۱۱٫۳ المبلغ اإلجمالي
 )۰٫۱(  )۰٫۲( لالنخفاض في القیمة جماعيالالمخصص المرحلة األولى أو الثانیة / 

    
 ۹٫۸  ۱۱٫۱ القیمة الدفتریة المستحقة لكن غیر منخفضة القیمة

 
 
 غیر مستحقة وغیر منخفضة القیمة. ۳
 

 ٥٥٫۹  ۲٦٫۸ ۱مصنف 
 ٤٫۹  ٤۸٫٥ ۲ مصنف

 ۸۱٬۹  ۷۸٫۲ ۳مصنف 
 ۱۰۷٬۲  ۱۳٦٫۷ ٤- حتى ٤+ مصنف

 ۱۹۹٬۲  ۲۱٥٫۸ ٥-حتى  ٥+مصنف 
 ۱۲۹٬۷  ۷۷٫۰ ٦-حتى  ٦+مصنف 
 ۱۷۱٬۹  ۱۳۰٫٥ ۷مصنف 

 ٤۲۱٫۳  ٤۱۳٫٤ غیر مصنف
    

 ۱۱۷۲٫۰  ۱۱۲٦٫۹ المبلغ اإلجمالي
 )۱۲٫٤(  )۱۲٫۷( لقیمةلالنخفاض في ا جماعيالمخصص الالمرحلة األولى أو الثانیة / 

 ۱۱٥۹٫٦  ۱۱۱٤٫۲ القیمة الدفتریة غیر المستحقة وغیر منخفضة القیمة

 ۱۲۲٦٫۹  ۱۱۹۰٫۱ القیمة الدفتریةمجموع 
 

 القروض االستھالكیة والتسھیالت األخرى التي لم یتم تخصیص أیة تصنیفات لھا منذ البدایة. بشكل رئیسيیشمل الغیر مصنف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳٤ 
 

 ش م ب لبحرین الوطنيبنك ا

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 )تتمة( . قروض وسلفیات۷
 

 المستوىحسب 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 المجموع ۳مستوى ۲مستوى ۱مستوى 
بمالیین الدنانیر  

 البحرینیة
بمالیین الدنانیر 

 البحرینیة
بمالیین الدنانیر 

 البحرینیة
بمالیین الدنانیر 

 البحرینیة
     

 ۱۲۳۹٫٥ ۱۰۱٫۳ ٥۲٫۷ ۱۰۸٥٫٥ والسلفیاتالقروض 
 )٤۹٫٤( )۳٦٫٥( )٦٫۳( )٦٫٦( مخصص االنخفاض في القیمة اً:مطروح

 ۱۱۹۰٫۱ ٦٤٫۸ ٤٦٫٤ ۱۰۷۸٫۹ صافي القروض والسلفیات

 
 نخفاض في قیمة القروض والسلفیاتاإل ات) مخصصز

 ۲۰۱۸ - ))۹رقم ((الدولي إلعداد التقاریر المالیة  حركة انخفاض القیمة (المعیار
 
 المجموع ۳مستوى ۲مستوى ۱مستوى 
بمالیین الدنانیر  

 البحرینیة
بمالیین الدنانیر 

 البحرینیة
بمالیین الدنانیر 

 البحرینیة
بمالیین الدنانیر 

 البحرینیة
     

 ٤۲٫٤ ۳۱٫٤ ۱٫٦ ۹٫٤ ۲۰۱۸ینایر  ۱انخفاض القیمة كما في 
 - ۱٫٦ )۰٫٤( )۱٫۲( المستویاتلتحویالت بین صافي ا

 )۲٫۲( )۲٫۲( - - المشطوب خالل السنة
 ۹٫۲ ٥٫۷ ٥٫۱ )۱٫٦( مخصص السنة (صافي)
 ٤۹٫٤ ۳٦٫٥ ٦٫۳ ٦٫٦ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱انخفاض القیمة كما في 

    
 ۲۰۱۷ –)) ۳۹( رقم(حركة انخفاض القیمة (معیار المحاسبة الدولي 

 
مخصص  

انخفاض القیمة 
 لمحددا

مخصص 
انخفاض القیمة 

 الجماعي

مجموع 
مخصصات 

 انخفاض القیمة
بمالیین الدنانیر  

 البحرینیة
بمالیین الدنانیر 

 البحرینیة
بمالیین الدنانیر 

 البحرینیة
    الحركة خالل السنة

 ٤۹٫٥ ۱۳٫۰ ۳٦٫٥ ۲۰۱۷ینایر  ۱كما في 
 ۱۰٫٤ ۱٫۲ ۹٫۲ صافي مخصص السنة
 )۱۷٫۳( - )۱۷٫۳( لمخصصالمبالغ المشطوبة مقابل ا

 ۰٫۱ )۱٫۷( ۱٫۸ التحویالت، واالستردادات، والمخصصات التي انتفت الحاجة لھا
 ٤۲٫۷ ۱۲٫٥ ۳۰٫۲ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱انخفاض القیمة كما في 

 
 
 



۳٥ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 

 
 تثماریة. أوراق مالیة اس۸
 تشتمل األوراق المالیة اإلستثماریة على اآلتي:. ۱
 

بالقیمة العادلة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
من خالل الربح 

 أو الخسارة

بالقیمة العادلة 
من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 بالتكلفة 
 المطفأة

 المجموع

بمالیین الدنانیر  
 البحرینیة

بمالیین الدنانیر 
 البحرینیة

نانیر بمالیین الد
 البحرینیة

بمالیین الدنانیر 
 البحرینیة

     
     :استثمارات مسعرة

 ۳۰۱٫٦ - ۳۰۱٫٦ - سندات دین
 ٤۳٫٦ - ٤۳٫٦ - أدوات حقوق ملكیة

 ۳٤٥٫۲ - ۳٤٥٫۲ - مجموع االستثمارات المسعرة

 
     :مسعرةغیر استثمارات 
 ۷۷٥٫٥ ۷۷٥٫٥ - - سندات دین

 ۱۱٫٥ - ۱۱٫۱ ۰٫٤ أدوات حقوق ملكیة
 ۷۸۷٫۰ ۷۷٥٫٥ ۱۱٫۱ ۰٫٤ مجموع االستثمارات غیر المسعرة

 
 ۱۱۳۲٫۲ ۷۷٥٫٥ ۳٥٦٫۳ ۰٫٤ مجموع األدوات االستثماریة

 
محتفظ بھا  متوفرة للبیع للمتاجرة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

لتاریخ 
 االستحقاق

 المجموع

بمالیین الدنانیر  
 البحرینیة

بمالیین الدنانیر 
 البحرینیة

نانیر بمالیین الد
 البحرینیة

بمالیین الدنانیر 
 البحرینیة

     
     :استثمارات مسعرة

 ۳۳۲٫٥ - ۳۳۲٫٥ - سندات دین
 ٥۲٫٥ - ٥۲٫٥ - أدوات حقوق ملكیة

 ۳۸٥٫۰ - ۳۸٥٫۰ - مجموع االستثمارات المسعرة

 
     :مسعرةغیر استثمارات 
 ٦۸٥٫٤ - ٦۸٥٫٤ - سندات دین

 ۱۱٫۱ - ۱۰٫۹ ۰٫۲ أدوات حقوق ملكیة
 ٦۹٦٫٥ - ٦۹٦٫۳ ۰٫۲ مجموع االستثمارات غیر المسعرة

     
 ۱۰۸۱٫٥ - ۱۰۸۱٫۳ ۰٫۲ أدوات استثماریة

 )۱٤٫۲( - )۱٤٫۲( - مطروحاً: مخصص انخفاض القیمة
 ۱۰٦۷٫۳ - ۱۰٦۷٫۱ ۰٫۲ صافي األدوات االستثماریة

 



۳٦ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تھیة في للسنة المن  

 

 
   :إعادة التسعیرةتوزیع سندات الدین حسب  )۲
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 

    
 ۳٥۰٬٥  ٤۸٤٫۰ سندات دین بفوائد ثابتة

 ٦٦۷٫٤  ٥۹۳٫۱  سندات دین بفوائد عائمة

 ۱۰۷۷٫۱  ۱۰۱۷٫۹ 
 

  :نیفات االئتمانیةتوزیع سندات الدین حسب التص )۳
 .المرموقة تم تخصیص التصنیفات التالیة من قبل وكاالت التصنیف اإلئتمانیة

 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 
    

AAA ۱۳٫۸  ۲٤٬۱ 
AA ۱۲٫۹  ۱۳٫۳ 

A ۱۱٫۸  ۲۱٬۷ 
BBB ۳٫۷  ۳٬۷ 

BB ۷٫۰  ۱۱٬۳ 
B ۱۰۱٤٫۹  ۹۳۰٫٥ 

 ۱۳٬۳  ۱۳٫۰ غیر مصنفة

 ۱۰۷۷٫۱  ۱۰۱۷٫۹ 
   

 تمثل بشكل رئیسي أدوات صادرة من قبل الحكومات. Bسندات الدین المصنفة 
     
   الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  بالقیمة) إستثمارات ع

: ۲۰۱۷لیون دینار بحریني (م ۰٫٤بمبلغ  الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  بالقیمة یحتفظ البنك باستثمارات في صنادیق مدارة مصنفة
 .ملیون دینار بحریني) ۰٫۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۷ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 . االستثمار في شركات زمیلة۹
 

ویعمل وفقاً اإلسالمي في مملكة البحرین في بنك البحرین اإلسالمي. تأسس بنك البحرین  %۲۹٬۰٦یملك البنك حصة تمثل نسبة 
بغرض مزاولة األنشطة المصرفیة والمتاجرة المالیة من قبل مصرف البحرین المركزي  لترخیص مصرفي بالتجزئة صادر

 .األخرى وفقاً لمبادئ وأحكام الشریعة اإلسالمیة
 

تأسیسھا في مملكة البحرین. وقد تم منح ) والتي تم قفلةب (م.م.في شركة بنفت ش %۳٤٬۸٤ویملك البنك حصة تمثل نسبة 
ً لتقدیم خدمات تكمیلیة صادر من مصرف البحرین المركزي لتقدیم أنظمة الدفع وخدمة مقاصة الشیكات في  الشركة ترخیصا

 البنوك التجاریة وزبائنھا في مملكة البحرین.ة مصلحلالبحرین وخدمات مالیة أخرى مرتبطة بھا وذلك 
 

 إنشاء تم وقد). بي ال اف( للسیولة البحرین صندوق قبل من الصادرة الوحدات من %۲٤٬۲۷ثل نسبة یملك البنك حصة تمو 
 ۷ المجلد حسب وذلك) بي آي یو( تحت بند التعھدات الخاصة مسجل مفتوح كصندوق ۲۰۱٦ عام في للسیولة البحرین صندوق

 البحرین لبورصة السیولة إضافة إلى األول لمقاما في للسیولة البحرین صندوق ویھدف. المركزي البحرین مصرف الصادرمن
 .السوق في المدرجة المالیة األوراق في المستثمرین ثقة تعزیز إلى یؤدي أن الزمن، من فترة وبعد شأنھ، من والذي

 
ً لمعیار المحاسبة الدمحتسبة كشركات زمیلة  راتاالستثما هوقام البنك بإحتساب ھذ  )۲۸(ولي بطریقة حقوق الملكیة وذلك وفقا

 ».االستثمار في شركات زمیلة«
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) 
    

 ٥۰٬۱  ٥۱٫٦ الرصید االفتتاحي
 -  )٤٫۱( ) من قبل الشركات الزمیلة۹أثر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

 ٥۰٬۱  ٤۷٫٥  ینایر ۱كما في 
 ۳٬۸  ٥٫٤  حصة البنك في الربح

 (۲٬۳)  )۱٫۲( أرباح أسھم مستلمة
 ۰٫۰  )۰٫۱( أخرى

 ٥۱٬٦  ٥۱٫٦ دیسمبر ۳۱في 
 
 

دیناراً بحرینیاً  ۰٫۱۳۰المدرج  السھم كان سعر  ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱أسھم بنك البحرین اإلسالمي مدرجة في بورصة البحرین وبتاریخ 
ملیون دینار بحریني  ٤۰٫۲لعادلة المقدرة لالستثمار على أساس ھذا السعر دیناراً بحرینیاً). وتبلغ القیمة ا ۰٬۱٥۰ :۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱(
 ملیون دینار بحریني). ٤٤٫۲: ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱(
 

سبتمبر تختلف عن تاریخ إعداد  ۳۰أن البیانات المالیة للشركات الزمیلة المستخدمة لتطبیق المحاسبة بطریقة حقوق الملكیة ھي كما في 
سبتمبرإلى تاریخ  ۳۰ت الجوھریة، إن وجدت، للفترة اعتباراً من معامال. وبناء علیھ، فإنھ قد تم تعدیل المبالغ للالتقاریر المالیة للبنك

 للبنك.المالي بیان المركز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۸ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 أخرى. فوائد مستحقة وموجودات ۱۰
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 

    
 ۲٤٬۳  ۲۸٫۹ فوائد مستحقة

ً  ذمم مدینة  ۹٫۰  ٦٫٤ ومبالغ مدفوعة مقدما
 ٤,۲  ۱۰٫۲ القیمة العادلة الموجبة للمشتقات

 ٤٬۳  ٥٫٤  أخرى 

 ٥۰٫۹  ٤۱,۸ 
 

عن قیمة األراضي والمباني  )ملیون دینار بحریني ٤٫۲ :۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(ملیون دینار بحریني  ٥٫۲مبلغ وقدره تتضمن أخرى 
صافي القیمة القابلة  وأھذه األراضي والمباني بسعر التكلفة  تظھر. محتفظ بھا لغرض البیعوھي اآلن ھ عمالئالبنك من  صادرھاالتي 

 .، أیھما أقلللتحقق
 
 

 . مستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى۱۱
 

 قصیرة األجل من البنوك والمؤسسات المالیة. قروضون المستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى من تتك
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 

    
 ٥٤,۱  ۳۰٫٥ حسابات جاریة وتحت الطلب

 ۳۲۹٬۹  ۳٥۰٫۹ ودائع ألجل

 ۳۸۱٫٤  ۳۸٤٬۰ 
 

 .، كان البنك مساھماً صافیاً في سندات الخزینة وأسواق المال بین البنوك۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
 
 
 بموجب عقود إعادة الشراء قروض. ۱۲

ملیون دینار بحریني) وبلغت  ٦۷٬۸: ۲۰۱۷ملیون دینار بحریني ( ۱۰۳٫۹بموجب اتفاقیات إعادة الشراء  قروضالقیمة بلغت 
ملیون دینار  ۷۱٬۹: ۲۰۱۷ملیون دینار بحریني ( ۱۱۹٫٤الیة االستثماریة المرھونة كضمانات القیمة العادلة لألوراق الم

 بحریني).
 
 

   عمالءال. ودائع ۱۳
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 

    
 ۱۲۲۳٫۹  ۱۱۸۱٫٥ قابلة للدفع عند الطلب أو بإشعار قصیر

 ۹٤۱٫۳  ۱۰۰۹٫۱ ودائع ألجل

 ۲۱۹۰٫٦  ۲۱٦٥٫۲ 
 
 



۳۹ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 

 
 . فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى۱٤

 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 
    

 ۱۸,۸  ۲۳٫۰ فوائد مستحقة
 ۹,٤  ۱۰٫۳ الموظفین نافعم

 ۳٬۰  ۳٫۲ وذمم دائنةدائنون 
 ۱٬٤  ۳٫۱ إیرادات مؤجلة

 ۱٬۱  ۰٫۷ القیمة العادلة السالبة للمشتقات
 ۲٬۹  ۳٫٥ أخرى

 ٤۳٫۸  ۳٦٬٦ 
 
 

 صافي مخصصات انخفاض القیمة. ۱٥
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 

    
 ۱۰٫٥  ۹٫۲ ز)۷قروض وسلفیات (إیضاح 

 -  )۱٫۳( (سندات دین) –أوراق مالیة استثماریة 
 -  )۲٫۳( التزامات القروض والضمانات

 ٥٫٦  ۱۰٫٥ 

 
 
 الطارئة وااللتزامات المصرفیةت مطلوباال. ۱٦

طیة كما یضمن أداء الزبائن عن طریق إصدار خطابات إعتماد إحتیا ،تسھیالت إئتمانیة لزبائنھ التزامات لتقدیم إصداربیقوم البنك 
نجم وضمانات ألطراف ثالثة. إن المبالغ المتعاقد علیھا في ھذه األدوات المالیة تمثل الحد األقصى للمخاطر اإلئتمانیة المحتملة التي قد ت

الطارئة تقل بمقدار  لمطلوباتللمخاطر اإلئتمانیة التعرضات ل إذا أخفقت األطراف األخرى في إلتزاماتھا المتعاقد علیھا. إال أن ھذه
تنقضي  لمطلوباتالضمانات والضمانات المقابلة التي تم الحصول علیھا والصادرة من أطراف أخرى. كما أن قدراً كبیراً من ھذه ا

األصلیة المتعاقد علیھا ال تمثل في حد ذاتھا المخاطر اإلئتمانیة الفعلیة اإلسمیة فإن القیمة  ،. ونتیجة لذلكأن یتم سحبھاآجالھا دون 
 .لبنكلالسیولة ما التمثل جزءاً من متطلبات ك ،المستقبلیة

 
 الجودة االئتمانیةفي  اتمع أي تغییر، أسعار الفائدةو مواعید االستحقاقوباألخذ في االعتبار  حالیاً، المحتسبة رسومعلى أساس مقدار ال

 قروض غیر المسحوبة لیست ذات قیمة جوھریة.ت الطارئة والتزامات الامطلوب، فقد تقرر أن القیمة العادلة للنشأتھامنذ  لألطراف المقابلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤۰ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 )تتمة( ت الطارئة وااللتزامات المصرفیةمطلوبا. ال۱٦
 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱كما في 
    
    اللتزامات الطارئةا

 ۳۳,٦  ۲۷٫۹ التزامات في خطابات اعتماد مستندیة معززة
    ضمانات:

 ٤۸,۷  ۳۹٫۹ مضمونة من البنوك
 ۱۱۷٬۲  ۱۱۲٫۰ أخرى

 ۱۷۹٫۸  ۱۹۹,٥ 
    

    االلتزامات المصرفیة
 ۸۲,۹  ۱٥٫۱ التزامات القروض غیر المسحوبة

    عقود آجلة:
 ۸٬۰  ۱۸٫۸ ودائع من البنوك

 ۳۳٫۹  ۹۰,۹ 

 ۲۱۳٫۷  ۲۹۰,٤ 
 
 

 للعمالت األجنبیةالمالیة واألدوات  ةالمشتقدوات األ) ۱۷
ھذه  بغرض المتاجرة وإدارة الموجودات والمطلوبات والتحوط. وتشتمل العمالت األجنبیةیستخدم البنك أدوات مالیة متعددة من المشتقات و

 .اتوعقود آجلة ومقایضات وعقود خیار األدوات في المرتبة األولى على عقود مستقبلیة
 

في المستقبل بعائد أو بسعر محدد ویمكن  ةاألجنبی العمالتالعقود المستقبلیة والعقود اآلجلة ھي التزامات لبیع أو شراء األدوات المالیة أو 
 العمالتمستقبلیة التزامات أسعار الفائدة أو تسدیدھا نقداً أو بالتسلیم. عقود المقایضة ھي التزامات مالیة تسدد نقداً في تاریخ أو تواریخ 

مقابل عمولة  ،األصلیة. عقود الخیارات تعطي صاحبھااإلسمیة بناًء على الفوارق بین مؤشرات مالیة معینة. وذلك بخصوص القیمة  ةاألجنبی
 مدة محددة وبسعر محدد. بیع أو شراء إحدى األدوات المالیة أو العمالت خاللب ،االلتزام لكن لیسحق االختیار و ،یدفعھا

 
األصلیة التمثل أرصدة معرضة لمخاطر اإلئتمان أو مخاطر اإلسمیة فإن المبالغ  ةاألجنبی والعمالتفیما یتعلق بأدوات المشتقات المالیة 

ي قیمة أدوات وتعد مؤشراً لنشاطات البنك. وھي في الوقت نفسھ تستخدم لقیاس التغیرات ف القائمة حجم العملیات السوق. وإنما تمثل
 المشتقات المالیة وتحدید التدفقات المالیة التي یتم تبادلھا.

 
مع تقدیر التغییر المستقبلي المحتمل في قیمة العقود.  ،إن كلفة االستبدال ھي كلفة استبدال تلك األدوات المالیة التي لھا قیمة سوقیة إیجابیة للبنك

صوى إذا أخفقت جمیع األطراف في القیام بالتزاماتھا. وبالنسبة للخیارات المباعة فلیس ھناك وتعكس كلفة االستبدال الخسائر اإلئتمانیة الق
یام البنك بإنھاء مخاطر إئتمانیة ألنھا تمثل تعھدات البنك. وتمثل القیمة العادلة مجموع التدفقات النقدیة الموجبة أو السالبة والتي قد تنتج في حال ق

ي سوق منظم كما في تاریخ ھذا التقریر. تم احتساب القیمة العادلة ألدوات المشتقات المالیة مثل مقایضة سعر ما لھ وما علیھ من التزامات ف
المبنیة على عوائد السوق السائدة ألدوات مماثلة وبنفس موعد الفائدة وعقود أسعار الفائدة اآلجلة باستخدام معادالت التدفقات النقدیة المخصومة 

المناسبة لتقییم  نماذجوالخیارات سعر الفائدة باستخدام سعر السوق الو ةاألجنبی العمالتوتم تقییم العقود المستقبلیة وعقود . لكل أداة االستحقاق
 الخیارات.

 
 
 
 
 
 
 



٤۱ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 

 
 )تتمةللعمالت األجنبیة (لیة الماواألدوات  ةدوات المشتقاأل) ۱۷

 
 :ةاألجنبی العمالتوكلفة االستبدال والقیمة العادلة لكل نوع من المشتقات المالیة وة سمیاإلللمبالغ اإلجمالیة  لكل نوع أ) فیما یلي ملخص

 
   المبالغ  الدنانیر البحرینیة مالیینب
 القیمة العادلة كلفة االستبدال األصلیةاإلسمیة  

 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 
       

       عقود متعلقة بأسعار الفائدة
 ۲,۲ ٤٫۱ ۲,۲ ٤٫۲ ٦٥۱,۳ ٦۳۰٫۲ مقایضات أسعار الفائدة

       
       بالعمالت األجنبیةعقود متعلقة 

 ۰٫۳ ۰٫۷ ۰٫۹ ۱٫۰ ۲۹۳,۲ ۲۰۱٫۲ عقود فوریة وآجلة
 ۰٫٦ ٤٫۷ ۱,۲ ٥٫۰ ٤۹۰٬۲ ۱۸۷٤٫۱ مقایضات أسعار الصرف

 - - - - ۰٫۹ - خیارات

 ۲۰۷٥٫۳ ۷۸٤٬۳ ٦٫۰ ۲٬۰ ٥٫٤ ۰٫۹ 
 ۳٫۱ ۹٫٥ ٤٬۲ ۱۰٫۲ ۱٤۳٥٬٦ ۲۷۰٥٫٥ لمجموعا

 
       

   المتفق علیھا: سمیةاإلعلى أساس مبالغ العقود والمبالغ  ةاألجنبی العمالتب) فیما یلي توزیع إلستحقاق المشتقات وأدوات 
  

 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 
  أكثر من سنةلغایة   أكثر من لغایة سنة الدنانیر البحرینیة مالیینب
 المجموع سنة واحدة المجموع  سنة واحدة 
       

       عقود متعلقة بأسعار الفائدة
 ٦٥۱٬۲ ٦٥۱٬۲ - ٦۳۰٫۲ ٦۳۰٫۲ - مقایضات أسعار الفائدة

       
       بالعمالت األجنبیةعقود متعلقة 

 ۲۹۳,۲ ۷٤٫۰ ۲۱۹٬۲ ۲۰۱٫۲ ۱۰٫۰ ۱۹۱٫۱ وریة وآجلةعقود ف
 ٤۹۰,۳ - ٤۹۰,۳ ۱۸۷٤٫۱ - ۱۸۷٤٫۱ مقایضات أسعار الصرف

 ۰٫۹ - ۰٫۹ - - - خیارات

 ۲۰٦٥٫۲ ۱۰٫۰ ۲۰۷٥٫۳ ۷۱۰,٤ ۷٤٫۰ ۷۸٤,٤ 
 ۱٬٤۳٥٬٦ ۷۲٥٬۲ ۷۱۰,٤ ۲۷۰٥٫٥ ٦٤۰٫۲ ۲۰٦٥٫۲ لمجموعا

 
 

 الرأسمالیةالمصروفات  ) اإللتزامات۱۸
ملیون دینار  ۱٬۰۰: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(ملیون دینار بحریني  ۱٫٤إلتزامات المصروفات الرأسمالیة ، بلغت ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
 بحریني).

 
 
 



٤۲ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 

 
 ) العقارات والمعدات۱۹

 
 المجموع أثاث ومعدات مباني أراضي الدنانیر البحرینیة مالیینب
     
 ۳۹٫۹ ۱۲٫۷ ۲٦٫۲ ۱٫۰ لتكلفةا

 )۲۳٫۳( )٤٫٥( )۱۸٫۸( - االستھالك المتراكم

 ۱٦٫٦ ۸٫۲ ۷٫٤ ۱٫۰ ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱صافي القیمة الدفتریة في 
 ۱۳٫۰ ٤٫٥ ۷٫٥ ۱٫۰ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة في 

 
یشمل ما ذكر أعاله  ملیون دینار بحریني). ۱٫۸: ۲۰۱۷(ملیون دینار بحریني  ۲٫۰مبلغ  ۲۰۱۸ لعاماإلستھالك  مصروفات بلغ مجموع

 ملیون دینار بحریني). ۰٫۹: ۲۰۱۷ملیون دینار بحریني ( ۱٫٤بمبلغ  بالتكلفة األنشاءقید األعمال الرأسمالیة 
 
 
 رأس المال )۲۰

 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 نیة)(بمالیین الدنانیر البحری دیسمبر ۳۱كما في 
    

    رأس المال المصرح بھ
 ۱٥۰٬۰  ۱٥۰٬۰ فلس لكل سھم ۱۰۰) أسھم عادیة بقیمة ۲۰۱۷عام  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰( ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

    
    رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل

    فلس لكل سھم ۱۰۰سھم بقیمة  ۱٫۲۷٥٫٤٤۸٫٤۱٦ینایر:  ۱في 
 ۱۱٥٬۹  ۱۲۷٫٥ فلس لكل سھم) ۱۰۰مة سھم بقی ۱٬۱٥۹٬٤۹۸٬٥٦۰: ۲۰۱۷ ینایر ۱(

 ۱۱,٦  ۱۲٫۸ أسھم منحة (سھم واحد لكل عشرة أسھم مملوكة)
    فلس لكل سھم ۱۰۰أسھم عادیة بقیمة  ۱٫٤۰۲٫۹۹۳٫۲٥۷دیسمبر:  ۳۱كما في 

 ۱۲۷٬٥  ۱٤۰٫۳ فلس لكل سھم) ۱۰۰سھم بقیمة  ۱٬۲۷٥٬٤٤۸٬٤۱٦: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(
 

 على ۲۰۱۸ مارس ۷ بتاریخ عقد والذي ،۲۰۱۷ لسنة واالجتماع غیر االعتیادي العادي السنوي العمومیة معیةالج اجتماع في الموافقة تمت
 دینار ملیون ۱۲٫۸ مبلغب وذلك صادرة أسھم عشرة لكل واحد بنسبة منحة أسھممن خالل إصدار بالكامل  المدفوعالصادر و المال رأس زیادة

 .بحریني
  

 بمعدل وذلك منحة أسھم إصدار خالل منوذلك  بحریني دینار ملیون ۱٥٤٫۳ إلى والمدفوع الصادر البنك مالرأس زیادة اإلدارة مجلس أوصى
 بالنسبة األخرى األسھم جمیع مع تتساوى ھذه األسھم. بحریني دینار ملیون ۱٤٫۰ قیمتھا تبلغ مملوكة أسھم عشرة لكل واحد إضافي سھم

 االحتیاطي من بحریني دینار ملیون ۱٤٫۰ مبلغ استخدام خالل من ھذه المنحة أسھم إصدار اقتراح مت. المستقبلیة والتوزیعات النقدیة لألرباح
 .العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤۳ 
 

 
 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 

 
 )تتمة( رأس المال )۲۰

 
 وضح عدد األسھم والمساھمین، ونسبة مجموع األسھم القائمة حسب الفئات التالیة:الجدول التالي ی توزیع األسھم العادیة:

 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 من %   من %   
 عدد مجموع عدد عدد عدد مجموع عدد عدد 

 القائمة األسھم المساھمین األسھم القائمة األسھم المساھمین األسھم دیسمبر ۳۱كما في 
       

 %۳۰٬۳ ۱٬۱٤۲ ۳۸۷٬۰۰۲٬۲٥۳ %۲۹٫۱ ۱٫۲۰۲ ٤۰۸٫۹۲۸٫۱۰۸ %۱ن أقل م
 %۱٤٬٦ ۸ ۱۸٦٬۱۰۹٬۰۳۰ %۱٥٫۸ ۹ ۲۲۱٫٤۹٤٫۳۰٥ %٥إلى أقل من  ۱%
 - - - - - - %۱۰إلى أقل من  % 

 %۱۰٬۹ ۱ ۱۳۸٬۷۸۷٬٤۷٤ %۱۰٫۹ ۱ ۱٥۲٫٦٦٦٫۲۲۰ %۲۰إلى أقل من  ۱۰%
 %٤٤٬۲ ۱ ٥٦۳٬٥٤۹٬٦٥۹ %٤٤٫۲ ۱ ٦۱۹٫۹۰٤٫٦۲٤ %٥۰إلى أقل من  ۲۰%

  ۱٫٤۰۲٫۹۹۳٫۲٥۷ ۱٫۲۱۳ ۱۰۰٫۰% ۱٬۲۷٥٬٤٤۸٬٤۱٦ ۱٬۱٥۲ ۱۰۰٫۰% 
 

 :كما یلي توزیع األسھم العادیة حسب جنسیة المساھم
 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 من %   من %   
 عدد مجموع عدد عدد عدد مجموع عدد عدد 

 األسھم المساھمین األسھم األسھم المساھمین األسھم دیسمبر ۳۱كما في 
       

 %۹٦٫۷ ۱٬۰٦۹ ۱٬۲۳۳٬۱۳۹٬۷۰۸ %۹٦٫۰ ۱٫۱۲٦ ۱٫۳٤٦٫۹٥٦٫۷۱۷ رینیینبح
 %۳٬۳ ۷٤ ٤۲٬۰۹۰٬۲۱۸ %٤٫۰ ۷۳ ٥٥٫۷۳٤٫۷٦٥ دول مجلس التعاون األخرى

 %۰٫۰ ۹ ۲۱۸٬٤۹۰ %۰٫۰ ۱٤ ۳۰۱٫۷۷٥ أخرى

  ۱٫٤۰۲٫۹۹۳٫۲٥۷ ۱٫۲۱۳ ۱۰۰٫۰% ۱٬۲۷٥٬٤٤۸٬٤۱٦ ۱٬۱٥۲ ۱۰۰٫۰% 
 
 

وتمتلك ھیئة  ،البنكمن رأس مال  %٤٤٬۲ما نسبتھ  %۱۰۰بنسبة حكومة مملكة البحرین تي تمتلكھا تملك شركة ممتلكات البحرین القابضة وال
ینما یمتلك النسبة المتبقیة من رأس المال وبشكل رئیسي مواطنون بحرینیون ومؤسسات منشأة ب.  ٪۱۰٬۹ ملكة البحرینمب تأمین اإلجتماعيال

 بمملكة البحرین.
  

 مباألسھ الموظفین حوافز نظام
ً  ،۲۰۱٥ مارس ۱۱ في عقد الذي العادیة العامة الجمعیة اجتماع خالل  تمت المركزي، البحرین لمصرف السلیمة المكافآت لممارسات وتطبیقا

في عام  بحریني دینار ملیون ۱٬۹۱ بمبلغ عادي سھم ۱۹٬۱۰٤٬۰۰۰ إصدار تم وعلیھ". النظام"  باألسھم الموظفین حوافز نظام على الموافقة
 البنك قام ،منذ ذلك الحینو. ، وھي شركة ذات غرض معین، لتقوم باألحتفاظ بحقوق األسھم تحت ھذا النظامطرف مستقلى إل ۲۰۱٥

وتخضع لشروط  المنحة وأسھم النقدیة ألرباحل النظام تحت المخصصة األسھمتستحق . النظام ھذا إطار تحت للموظفین األسھم بتخصیص
 ویتمسھمأً).  ۱٥٬٦٥۹٬۱٦۷: ۲۰۱۷سھماً غیر مخصص ( ۱٥٬۰۳۳٬۱۹۷، یوجد ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في الغرامات واالسترداد للنظام. كما 

 . حقوق الملكیة من النظام تحت المخصصة غیر األسھم إقتطاع
 
 
 
 
 



٤٤ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 

 
 اإلحتیاطیات )۲۱

 طي القانونيأ) اإلحتیا
ً لمتطلبات قانون الشركات التجاریة البحریني لعام  األرباح إلى االحتیاطي القانوني. صافي من  %۱۰. یتم تخصیص ۲۰۰۱وفقا

من ھذا القانون. ویمكن التوقف عن ھذا التخصیص إذا وصل ھذا  ۲۲٤والیعتبر االحتیاطي القانوني قابالً للتوزیع إال حسب المادة 
 دینار ملیون ۷٫۰ مبلغ بتحویل المساھمین للسادة اإلدارة مجلس أوصى وقد .من رأس المال الصادر والمدفوع %٥۰المخصص نسبة 

 . القانوني لالحتیاطي العام االحتیاطي من بحریني
  

 ب) اإلحتیاطي العام
 تعزیز قاعدة رأس المال. وھو ما یؤكد إلتزام المساھمین تجاه ،تم عمل ھذا اإلحتیاطي وفقاً للنظام األساسي الخاص بالبنك

 
 ) إحتیاطي القیمة العادلةج

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (معیار یتضمن احتیاطي القیمة العادلة صافي التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة 
عتبر یاالستثمار أو إلغاء احتساب تى یتم ح ،باستثناء خسائر انخفاض القیمة، ستثمارات المتوفرة للبیع) اال۳۹المحاسبة الدولي رقم (

 كما یشمل احتیاطي القیمة العادلة حصة البنك في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزمیلة. .)منخفض القیمة
 
 الھبات والتبرعات احتیاطي) د

مبالغ  االحتیاطي. ویمثل ھذا تیاطياالحیتم تحویل مبلغ من أرباح العام إلى ھذا  ،وموافقة المساھمین ،مجلس اإلدارة بناًء على توصیات
 تم الموافقة علیھا من قبل المساھمین.التي  ،غیر المستخدمةتبرعات الھبات وال
 

 عالوة أصدار) ھـ
 نظام إطار تحت للموظفین بحریني دینار لیونم ۰٬۷۲ بلغت إسمیة بقیمة عادي سھم ۷٬۲٤٤٬٤۹٤ بتخصیص البنك قام ،السنة وخالل
 .بحریني دینار ملیون ٥٫۰ بقیمة أصدار عالوة عنھ نتج والذي ،مھباألس الموظفین حوافز

 
 التخصیصات المقترحة )۲۲

 .۲۰۱۸مارس  ۷في آخر اجتماع للجمعیة العمومیة السنوي والمنعقد بتاریخ  ۲۰۱۷تم اقرار تخصیصات عام 
 

 فوائد مصروفات الفوائد وإیرادات ال )۲۳
 فوائد إیرادات الأ) 
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

    
 ۳۹٫۱  ٥۰٫۷ قروض وسلفیات لغیر البنوك

 ٤٬٤  ٥٫٦ قروض وسلفیات للبنوك
 ۱۳٬٦  ۱٥٫٥ سندات الخزینة

 ۱,٤  ۱٫٤ لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى إیداعات
 ٤۳٬۳  ٥۱٫۷ أوراق مالیة إستثماریة

 ۰٫۳  ۱٫۹ ھا إلدارة المخاطرمحتفظ ب ةأصول مشتق
    
 ۱۲٦٫۸  ۱۰۲٫۱ 
 
 
 
 



٤٥ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 (تتمة) فوائدمصروفات الفوائد وإیرادات ال )۲۳
 

 فوائد مصروفات الب) 
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لبحرینیة)(بمالیین الدنانیر ا دیسمبر ۳۱كما في 

    
 ۲۱,۷  ۲۸٫۰ عمالءودائع ال
 ٦,۱  ۸٫۳ من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى إیداعات
 ۰٫٥  ۱٫۷ بموجب إتفاقیات إعادة الشراء قروض

 ۰٫۷  ۱٫٦ محتفظ بھا إلدارة المخاطر ةمطلوبات مشتق
    
 ۳۹٫٦   ۲۹٬۰ 
 

 إیرادت أخرى )۲٤
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة

    
    أ) رسوم وعموالت

 ۱۱٬۳  ۹٫۱ رسوم وعموالت على القروض والسلفیات
 ۰٫۲  ۰٫۲ عموالت من بیع صنادیق مدارة

 ۷٫۷  ۸٫٤ رسوم وعموالت أخرى
 )٥٫۱(  )٥٫۹(        ناقصاً: رسوم وعموالت مدفوعة

  ۱۱٫۸  ۱٤٬۱ 
    

    یلیة أخرىب) إیرادات تشغ
 ۰٫٥  - ))۳۹(معیار المحاسبة الدولي رقم( متوفرة للبیع أرباح من بیع استثمارات

 ۰٫۱  ۰٫۸ خالل الربح والخسارةبالقیمة العادلة من ن إستثمارات م أرباح
 ۳,۲  ۳٫٤ أسھمأرباح 

 ٥,۲  ٦٫۳ أرباح عملیات الصرف وفروقات التحویل
 ۰٫٤  ۱٫۲ متداولة ومن المشتقات أرباح من المتاجرة في أوراق مالیة

 ۳,۸  ٥٫٤ حصة البنك من أرباح شركات زمیلة
 ٤٬۲  ۱٫۳ إیرادات أخرى

 ۱۸٫٤  ۱۷٬۳ 
 ۳۰٫۲  ۳۱٬٤ 
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 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 تكلفة الموظفین )۲٥
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱في  لسنة المنتیھةل
    

 ۱۷٬۱  ۲۰٫٤ رواتب وعالوات ومكافآت أداء
 ۱,٦  ۲٫۰ الضمان اإلجتماعي ومكافأة نھایة الخدمة

 ۲٬۲  ۳٫۰ السكن ومزایا أخرى
 ۰٫٤  ۰٫٦ أخرى

    
 ۲٦٫۰  ۲۱٬۳ 
 
 

 عمالت األجنبیةصافي المراكز المالیة الھامة المفتوحة بال )۲٦
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 (بمالیین الدنانیر البحرینیة) دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة

    
 ٦٥٬۱  ۱٤٥٫٤ غیر مغطاة -) أصولدوالر أمریكي (صافي 

 ۰٫٦  ۲۳٫۷ غیر مغطاة  -) أصوللایر سعودي (صافي 
 ۱٫٤  ۱۹٫۰  غیر مغطاة -) أصولدرھم إماراتي (صافي 

 ٦٫٦  ۰٫۳ غیر مغطاة -) ولأصلایر قطري (صافي 
 
 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  تعرض جوھريلم یكن لدى البنك أي صافي  مقابل الدوالر األمریكي.عمالت أعاله أسعار صرف ثابتة جمیع الل

 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱أو 
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 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 العالقةاألطراف ذوي  )۲۷

بالبنك (المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وعائالتھم والشركات التي ھم مالكین رئیسیین لھا  العالقةبعض األطراف ذوي 
على أسس ع ھؤالء األطراف تمت المعامالت م زبائن للبنك في سیاق العمل االعتیادي. ھم وأعضاء اإلدارة التنفیذیة والشركات الزمیلة)

 تجاریة بحتة. أعضاء اإلدارة التنفیذیة الرئیسیین ھم الذین لدیھم السلطة والمسئولیة تجاه التخطیط والتوجیھ والتحكم في أنشطة البنك.
المعامالت الخاصة بالجوھریة وبالتحدید ھؤالء األشخاص ھم الرئیس التنفیذي واألشخاص الذین یتبعون لھ مباشرة. شملت األرصدة 

 في نھایة العام والمعامالت التي تمت معھم خالل العام مع البنك مایلي: العالقةلمرتبطة باألطراف ذوي ا
)، یعرف البنك كجھة مرتبطة بالحكومة وذلك ألن أھم المساھمین ھم جھات مملوكة ۲٤حسب تعریفات معیار المحاسبة الدولي رقم (

الموضحة أدناه، یقوم البنك بمنح تمویالت تجاریة وإدارة سیولة وخدمات مصرفیة أخرى، في سیاق للحكومة. باإلضافة لألرصدة الحكومیة 
 أعمال االعتیادیة للعدید من الجھات الشبھ حكومیة والشركات المملوكة للحكومة في مملكة البحرین.

 
  أعضاء مجلس اإلدارة مساھم رئیسي دیسمبر ۳۱كما في 

 ركات زمیلةش دارة التنفیذیةوأعضاء اإل وشركات ذات عالقة 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ بمالیین الدنانیر البحرینیة

       
 ۳۸٫۹ - ٤٫۲ ۷٫۱ ۲٥۱٫۳ ۱٦۲٫۹ قروض وسلفیات

 ٥۱٫٦ ٥۱٫٦ - - ۱۳٥۳٫۸ ۱۳۹۷٫۰ سندات الخزینة وسندات دین وأسھم
 ٦٫۸ ۹٫۳ ۳۰٫۱ ٤۳٫۷ ۲۲۹٫۲ ۱۸٦٫٤ ودائع الزبائن

       
       طارئة إللتزامات غیر  اتمطلوب
       وضمانات وإلتزامات للنقضقابلة 
 - - ۱۰٫۷ ۱۲٫۲ ۹۲٫٤ ٤۸٫٦ أخرى

 
 

       دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ بمالیین الدنانیر البحرینیة

       
 ۳۸٬۸ - ۸٫٥ ۱٫۹ ۱۱٦,۱ ۹۸٫۹ قروض قدمت
 - ۳۸٫۸ ۱٤٬۹ ٤٫۲ ۷۹٬٦ ۸۱٫٥ قروض سددت

       في  الزیادة / (النقص)صافي 
 - - )۳٫٤( ٥٫۲ )۳٦٫٥( )۱۰٥٫۷( على المكشوفالسحب 

       سندات الخزینة وسندات دین وأسھم
 - - - - ۷٤۲٬۲ ۹۱٦٫۰ مشتراه

       سندات الخزینة وسندات دین وأسھم
 - - - - ۷٤۲٫۲ ۸۷۲٫۸ استحقت/ بیعت

       
 ۰٫۷ ۰٫٥ ۰٫۲ ۰٫٦ ٥۹٬٦ ۷٤٫٦ وائدفإیرادات ال

 ۰٫۰ - ۰٫۲ ۰٫٦ ۱٬٦ ۱٫۷ فوائدمصروفات ال
 ۳٫۸ ٥٫٤ - - - - حصة البنك في أرباح شركات زمیلة

 - - - - ۰٫۳ ۰٫٤ أرباح أسھم
       

       مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 - - ۰٫۳ ۰٫۳ ۰٫۲ ۰٫۲ ورسوم حضور لجان المجلس

 - - ۳٫۰ ۳٫۲ - - جلمزایا للموظفین قصیرة األ
 - - ۰٫۲ ۰٫۳ - - مزایا تقاعدیة

 
 

) مقابل األرصدة دینار بحرینيملیون  ٦٫٤: ۲۰۱۷ملیون دینار بحریني ( ٤٫٤خالل السنة، تم احتساب مخصص النخفاض القیمة بمبلغ 
 القائمة مع األطراف ذوي العالقة.

 
(ب) من قانون الشركات التجاریة في السنة المنتھیة في ۱۸۹وجب المادة رقم تمت الموافقة على بعض المعامالت من قبل مجلس اإلدارة بم 

، حیث كان لرئیس مجلس اإلدارة، أوأعضاء المجلس، أو المدراء مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في العقود أو ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
  المعامالت التي تمت الموافقة علیھا من قبل مجلس اإلدارة.

 
 



٤۸ 
 

 
 
 
 

 ش م ب وطنيبنك البحرین ال

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 دارةاإلأصول تحت  )۲۸
        تاریخفي . كما المالي المركزبیان ھا في ال یتم تضمین فیھا والتي لیس للبنك حق قانونيبالزبائن الخاصة تحت اإلدارة  االصول

 ملیون دینار بحریني).  ۱۰۷٫۸: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون دینار بحریني ( ۱۳۸٫۱ ةارداإلتحت ل صواأل، بلغت ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 
 
 التوزیع الجغرافي )۲۹

 
 بنود خارج    دیسمبر ۳۱كما في 

 المیزانیة العمومیة المطلوبات الموجودات 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ الدنانیر البحرینیة مالیینب
       

 ۹٤۷٬٤ ۲۱۲۸٫۹ ۲٥۳۱٫٥ ۲٥۳٦٫۸ ۲۹۳۰٫۸ ۳۰۲۰٫٥ لیجيدول مجلس التعاون الخ
 ۲۲٦٫٤ ۲۲٥٫۰ ۲٦٫۸ ۲٤٫۸ ۱۲٥٬٦ ۹۸٫۲ الوالیات المتحدة األمریكیة

 ٥٤۰٫۸ ٥٥۸٫۱ ۳۹٬۱ ۹۰٫۷ ۸٫۱ ٥٤٫۹ وروباأ
 ۱۱٫٤ ۷٫۲ ٥٦٫۲ ٦۷٫٤ ۳۷٫۰ ۲۱٫۹ باقي دول العالم

       
 ۳۱۹٥٫٥ ۳٬۱۰۱٬٥ ۲۷۱۹٫۷ ۲٦٥۳٫٦ ۲۹۱۹٫۲ ۱۷۲٦٫۰ 
 
 

 ارج المیزانیة العمومیة تشمل مطلوبات طارئة، والتزامات مصرفیة، ومشتقات، وعقود صرف عمالت أجنبیة آجلة.البنود خ
     
 

 التوزیع القطاعي )۳۰
 

 بنود خارج    دیسمبر ۳۱كما في 
 المیزانیة العمومیة المطلوبات الموجودات 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ الدنانیر البحرینیةمالیین ب
       

 ۷۰٫۲ ۳٤٫۸ ٤٤٤٫۰ ۳۸۸٫۳ ۱٦۰٦٫٤ ۱٥٥۰٫۲ حكومة
 ۷۳٫۲ ۱۰۷٫٦ ۱٤۹٬۷ ۱۸٦٫٥ ۱۳٤٫۰ ۱٤۷٫٦ الصناعة والتجارة

 ۱٥۱۷٫۳ ۲۷۱٦٫۳ ٥۱۱٫٥ ٥۲۳٫۰ ٦۰٥٬٦ ٥۹۳٫۲ بنوك ومؤسسات مالیة
 ۳٥٬٦ ۳۸٫٤ ۹۷٫۹ ۹۹٫۳ ۷۷٬٦ ۸٥٫۲ بناء

 ۲٬۳ ۲٫۳ ۱۲۳۱٫۷ ۱۲۸۸٫۱ ٤۲۲٫۹ ٤٦۷٫۷ شخصي
 ۲۷٫٤ ۱۹٫۸ ۲۱۸٬۸ ۲۳٤٫٥ ۲٥٥٫۰ ۳٥۱٫٦ أخرى

       
 ۳۱۹٥٫٥ ۳۱۰۱٫٥ ۲۷۱۹٫۷ ۲٦٥۳٫٦ ۲۹۱۹٫۲ ۱۷۲٦٫۰ 
 
 

  البنود خارج المیزانیة العمومیة تشمل مطلوبات طارئة، والتزامات مصرفیة، ومشتقات، وعقود صرف عمالت أجنبیة آجلة.
 
 
 
 
 
 
 



٤۹ 
 

 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱نتھیة في للسنة الم  

 
 تمركز مخاطر اإلئتمان )۳۱
 یلي تمركز مخاطر اإلئتمان حسب القطاعات وحسب التوزیع الجغرافي: فیما

 
 أ) حسب القطاعات:

 

الدنانیر  بمالیین
     بنوك/    البحرینیة
     مؤسسات الصناعة/ حكومات دیسمبر ۳۱كما في 
 المجموع   أخرى شخصي ءبنا مالیة التجارة أخرى البحرین ۲۰۱۸

         
         الموجودات

         أرصدة لدى البنوك
 ۸۰٫۳ - - - ۸۰٫۳ - - - المركزیة

 ۳۸۷٫۱ - - - - - - ۳۸۷٫۱ سندات الخزینة
         لدى البنوك إیداعات

         والمؤسسات المالیة
 ۲٥۹٫۷ - - - ۲٥٥٫۹ - - ۳٫۸ األخرى

 ۱۱۹۰٫۱ ۲۸۳٫۱ ٤٦٦٫۸ ۸٤٫۲ ۱۰۳٫٤ ۱۳۸٫۰ - ۱۱٤٫۷ قروض وسلفیات
          أوراق مالیة إستثماریة

 ۱۰۷۷٫۱ ۱۱٫۲ - - ۳۹٫۳ - ۲۰٫۸ ۱۰۰٥٫۸ سندات دین -
         فوائد مستحقة 

 ٤۹٫۲ ۲۳٫٤ ۰٫۹ ۰٫۱ ٥٫۷ ۱٫۱ ۰٫۱ ۱۷٫۹ وموجودات أخرى

 ۳۰٤۳٫٥ ۳۱۷٫۷ ٤٦۷٫۷ ۸٤٫۳ ٤۸٤٫٥ ۱۳۹٫۱ ۲۰٫۹ ۱٥۲۹٫۳ مجموع الموجودات

         الطارئة المطلوبات
 ۲۱۳٫۸ ۱۹٫۸ ۱٫٥ ۳۸٫٤ ٥۳٫۸ ٦٥٫٤ - ۳٤٫۹ واإللتزامات البنكیة

         تكلفةالمشتقات (
 ۱۰٫۲ - ۰٫۳ - ۷٫۹ - - ۲٫۰ )تبدالساإل
 
 

بمالیین الدنانیر 
     بنوك/    البحرینیة
     مؤسسات الصناعة/ حكومات دیسمبر ۳۱كما في 
 المجموع   أخرى شخصي بناء مالیة لتجارةا أخرى البحرین ۲۰۱۷

         
         الموجودات

         أرصدة لدى البنوك
 ۸۸٬۲ - - - ۸۸٬۲ - - - المركزیة

 ٤۱۹٬۹ - - - - - ۱۰٬۰ ٤۰۹٬۹ سندات الخزینة
         لدى البنوك إیداعات

         والمؤسسات المالیة
 ۱۷٤٬۰ - - - ۱۷٤٬۰ - - - األخرى

 ۱۲۲٦٫۹ ۱۹۹٫۱ ٤۲۲٫۱ ۷٦٫۸ ۱۸٦٬۳ ۱۲۳٬۲ - ۲۱۹,٤ روض وسلفیاتق
         أوراق مالیة إستثماریة

 ۱۰۱۷٫۹ ۱۱٬٥ - - ٥۳٫٤ ۱٫۹ ۳۱٫۷ ۹۱۹٬٤ سندات دین -
         فوائد مستحقة 

 ٤۰٫۹ ۱۸٫٦ ۰٫۹ ۰٫۱ ٥٬۱ ۰٫۲ ۰٫۱ ۱٥٬۹ وموجودات أخرى

 ۲۹٦۷٫۸ ۲۲۹٫۲ ٤۲۳٫۰ ۷٦٫۹ ٥۰۷٬۰ ۱۲٥٬۳ ٤۱٬۸ ۱٥٦٤٫٦ مجموع الموجودات

         الطارئة المطلوبات
 ۲۹۰٫٤ ۲۷٫٤ ۱٫٥ ۳٥٫٦ ۸۹٬٥ ٦٦٫۲ ۰٫۱ ۷۰,۱ واإللتزامات البنكیة

         تكلفةالمشتقات (
 ٤٫۲ - ۰٫۳ - ۳٫۷ ۰٫۱ - ۰٫۰ )ستبدالاإل



٥۰ 
 

 
 .صلمنفبشكل  غالمبال. ولھذا لم یتم اإلفصاح عن متوسط السنةتمثل الوضع خالل  السنةاألرصدة كما في نھایة 

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 
 

 )تتمة( تمركز مخاطر اإلئتمان )۳۱
 

الت قاعدة رأسمال البنك. وھذه التسھی من %۱٥نسبة وھي تفوق  ،لزبائن واألطراف المقابلةل على تسھیالتشتمل المبالغ المذكورة أعاله ت
أو أنھا معفاة حسب سیاسة مصرف البحرین المركزي بالنسبة للتسھیالت الكبیرة.  ،إما أنھا قد حظیت بموافقة مصرف البحرین المركزي

 : ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ ویبین الجدول التالي تفاصیل ھذه التسھیالت كما في
 

 مجموع التسھیالت  نوعیة الزبون  الزبون
     

 ۱٤۲۰٫٤  سیادي  زبون أ
 ۱۷٦٫٥  بنك مركزي  زبون ب

 ۱۳٦٫۰  سیادي  جزبون 
 ۸٥٫٥  سیادي  دزبون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥۱ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 )تتمة( تمركز مخاطر اإلئتمان )۳۱
 

 ب) حسب التوزیع الجغرافي:
 

  باقي  الوالیات المتحدة دول مجلس بحرینیةالدنانیر ال بمالیین
 المجموع دول العالم أوروبا األمریكیة التعاون الخلیجي ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 

      
      الموجودات

 ۸۰٫۳ - - - ۸۰٫۳ أرصدة لدى البنوك المركزیة
 ۳۸۷٫۱ - - - ۳۸۷٫۱ سندات الخزانة

 ۲٥۹٫۷ ۰٫٦ ٥۱٫٥ ۲٫٥ ۲۰٥٫۱ خرىلدى البنوك والمؤسسات المالیة األ إیداعات
 ۱۱۹۰٫۱ ۷٫٤ - ۸۳٫۷ ۱۰۹۹٫۰ قروض وسلفیات

 ۱۰۷۷٫۱ ۱۳٫۸ - ۹٫٤ ۱۰٥۳٫۹ أوراق مالیة استثماریة
 ٤۹٫۲ ۰٫۱ ۳٫۲ ۲٫٦ ٤۳٫۳ فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 ۳۰٤۳٫٥ ۲۱٫۹ ٥٤٫۷ ۹۸٫۲ ۲۸٦۸٫۷ مجموع الموجودات

 ۲۱۳٫۸ ٥٫۰ ۱٦٫۲ ۰٫۱ ۱۹۲٫٦ الطارئة وااللتزامات البنكیة المطلوبات
 ۱۰٫۲ - ۳٫۹ ۰٫۹ ٥٫٤ )تكلفة االستبدالالمشتقات (

 
  باقي  الوالیات المتحدة دول مجلس ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 
 المجموع دول العالم أوروبا األمریكیة التعاون الخلیجي الدنانیر البحرینیة بمالیین

      

      الموجودات
 ۸۸٬۲ - - - ۸۸,۲ أرصدة لدى البنوك المركزیة

 ٤۱۹٬۹ - - - ٤۱۹٬۹ سندات الخزانة
 ۱۷٤٬۰ ۱٫۳ ٥٫۱ ۳٬۹ ۱٦۳٬۷ لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى إیداعات

 ۱۲۲٦٫۹ ۱٤٫۹ - ۹٥٫۰ ۱۱۱۷٫۰ قروض وسلفیات
 ۱۰۱۷٫۹ ۲۰٫۷ - ۲٤٫٥ ۹۷۲٫۷ أوراق مالیة استثماریة

 ٤۰٫۹ ۰٫۱ ۲٫۸ ۲٫۲ ۳٥٬۸ فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 ۲۹٦۷٫۸ ۳۷٫۰ ۷٫۹ ۱۲٥٬٦ ۲۷۹۷٫۳ جموع الموجوداتم

 ۲۹۰٫٤ ۳٫۲ ۲۲٫۹ ۰٫۱ ۲٦٤٫۲ الطارئة وااللتزامات البنكیة المطلوبات
 ٤٫۲ - ۲٫۲ ۰٫٤ ۱٫٦ )تكلفة االستبدالالمشتقات (

 



٥۲ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 
 

 أسعار الفائدةمخاطر  )۳۲
صافي  تعرف مخاطر أسعار الفائدة على أنھا المخاطر التي تؤثر على الھوامش وصافي الفوائد المكتسبة والقیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة.

د عن ھیكل إعادة وإلى الحد الذي یختلف فیھ ھیكل إعادة تسعیر الموجودات المدرة للفوائ إیرادات الفوائد سیتأثر نتیجة لتذبذب أسعار الفائدة،
تسعیر المطلوبات. ولھذا فإن ھدف البنك ھو تحقیق االستقرار في نمو اإلیرادات من خالل اإلدارة النشطة لموجوداتھ ومطلوباتھ وفي نفس 

 الوقت إعداد نفسھ وبشكل انتقائي لالستفادة من التغیرات قصیرة األجل المتوقعة في أسعار الفائدة.
 

الً بصفة رئیسیة عن إدارة مخاطر أسعار الفائدة. وتعد تقاریر بخصوص األوضاع والمخاطر بشكل عام تتم یعتبر مدیر الخزینة مسئو
بالبنك كما یتم تعدیل األوضاع إن تطلب األمر ذلك. وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات وبشكل منتظم  اإلدارة العلیامراجعتھا من قبل 

 اإلیرادات. على بمراجعة تغیرات أسعار الفائدة وأثرھا
 

بیان تھدف عملیة إدارة موجودات ومطلوبات البنك إلى إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل ھیكلة المحافظ المضمنة وغیر المضمنة في 
أجل تعرضھ إلى مخاطر أسعار الفائدة. كما یستخدم البنك التحلیل الزمني من ومراقبة . ویستخدم البنك وسائل مختلفة لقیاس المركز المالي

أسعار الفائدة على المحفظة االستثماریة ذات الدخل الثابت. وتخضع مدة المحفظة االستثماریة للتنبؤات االقتصادیة واالتجاھات  حساسیةقیاس 
في  %۱المتوقعة ألسعار الفائدة وھوامش الربحیة. وینتج عن تعدیل الفترة الزمنیة تغییر قیمة المحفظة (كنسبة مئویة) نتیجة لتغییر قدره 

تحلیل العائد ثم یتم بعد ذلك استخدام مقایضات أسعار الفائدة واتفاقیات أسعار الفائدة اآلجلة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة. ویستخدم البنك 
اكز غیر أسعار الفائدة لقیاس تأثر أرباحھ السنویة بأسعار الفوائد نتیجة عدم توافق إعادة التسعیر بین الموجودات والمطلوبات والمر فجوات

 المضمنة في المیزانیة العمومیة والتي تتأثر بحركة أسعار الفائدة.
 

أو تواریخ االستحقاق أیھما أسبق. وتدرج  المتبقیة تدرج الموجودات والمطلوبات على سلم االستحقاق حسب تواریخ إعادة التسعیر التعاقدیة
استحقاقھا لتسلسل االستحقاق وذلك حسب تقدیر البنك إلعادة تسعیر ھذه ودائع العمالء التي التخضع لتواریخ محددة إلعادة تسعیرھا أو 

 الودائع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥۳ 
 

 
 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 
 )تتمة( مخاطر أسعار الفائدة )۳۲

 
 :المختلفةالموجودات والمطلوبات  یر ومعدل الفائدة الفعلي لفئاتمعیار إعادة التسعیبین الجدول التالي 

 
   أكثر من ٥-۱ ۱۲-٦ ٦-۳ لغایة الفائدة معدل الدنانیر البحرینیة بمالیین

 سنوات ٥ سنوات شھر شھر شھور ۳ الفعلي % ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
غیر متأثر 

 المجموع الفائدة بمعدل
         

         الموجودات
 ۱۰۷٫۳ ۱۰۷٫۳ - - - - - - د وأرصدة لدى البنوك المركزیةنق

 ۳۸۷٫۱ - - - ۱۱۱٫۷ ۱۰۳٫٤ ۱۷۲٫۰ %۳٫٦ سندات الخزینة
 ۲٥۹٫۷ ۱٥٫۲ - - - - ۲٤٤٫٥ %۲٫٥ لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى إیداعات

 ۱۱۹۰٫۱ - ۱۲۲٫۸ ٥۱۰٫٤ ۱۳۰٫٦ ٦۱٫٤ ۳٦٤٫۹ %٤٫٤ قروض وسلفیات
 ۱۱۳۲٫۲ ٥٥٫۱ ۲٥۰٫٥ ٦۲٥٫۹ ۱۹٤٫٥ ٤٫۳ ۱٫۹ %٤٫۸ ةأوراق مالیة استثماری

 ۱۰۲٫٥ ۱۰۲٫٥ - - - - - - ستثمارات في شركات زمیلة وفوائد مستحقة وموجودات أخرىا
 ۱٦٫٦ ۱٦٫٦ - - - - - - عقارات ومعدات

 ۳۱۹٥٫٥ ۲۹٦٫۷ ۳۷۳٫۳ ۱۱۳٦٫۳ ٤۳٦٫۸ ۱٦۹٫۱ ۷۸۳٫۳  مجموع الموجودات
 

         الملكیةالمطلوبات وحقوق 
 ۳۸۱٫٤ ۳۰٫٥ - - ۰٫۸ - ۳٥۰٫۱ %۲٫۲ مستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

 ۱۰۳٫۹ - - - - - ۱۰۳٫۹ %۲٫٤ بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 ۲۱۹۰٫٦ ۹۲۷٫۹ - ٤۷٫۹ ۲٦۳٫۸ ۱٦٥٫۰ ۷۸٦٫۰ %۱٫۳ عمالءودائع ال

 ٤۳٫۸ ٤۳٫۸ - - - - -  ومطلوبات أخرىفوائد مستحقة 
 ٤۷٥٫۸ ٤۷٥٫۸ - - - - -  حقوق الملكیة

 ۳۱۹٥٫٥ ۱٤۷۸٫۰ - ٤۷٫۹ ۲٦٤٫٦ ۱٦٥٫۰ ۱۲٤۰٫۰  مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

 - )۱۱۸۱٫۳( ۳۷۳٫۳ ۱۰۸۸٫٦ ۱۷۲٫۳ ٤٫۱ )٤٥۷٫۰(  للبنود المضمنة في بیان المركز المالي حساسیة معدل الفائدةفجوة 
 - - )۲۱٥٫۸( )٤۰۸٫۱( )٦٫۳( - ٦۳۰٫۲  لماليا للبنود الغیرالمضمنة في بیان المركز معدل الفائدةفجوة 

 - - ۱۱۸۱٫۳ ۱۰۲۳٫۸ ۳٤۳٫۳ ۱۷۷٫۳ ۱۷۳٫۲  معدالت الفائدة لحساسیةالفجوة التراكمیة 
 
 
 



٥٤ 
 

                       

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 
 )تمةت( مخاطر أسعار الفائدة )۳۲

 
   أكثر من ٥-۱ ۱۲-٦ ٦-۳ لغایة معدل الفائدة الدنانیر البحرینیة بمالیین

 سنوات ٥ سنوات شھر شھر شھور ۳ الفعلي % ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
غیر متأثر 

 المجموع الفائدة بمعدل
         

         الموجودات
 ۱۰۷٬۰ ۱۰۷٬۰ - - - - - - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

 ٤۱۹٬۹ - - - ۱۳۹٫۷ ۱٤٥٬۸  ۱۳٤٬٤ %۳٫۰ دات الخزینةسن
 ۱۷٤٬۰ ۱٥٫۱ - - - - ۱٥۸٬۹    %۱٬٥ لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى إیداعات

 ۱۲۲٦٬۸ - ۹٤٬۷ ٤۹۲٫۱       ۷۸٬٦ ۳۱٬٦ ٥۲۹٫۸    %۳٫۸ قروض وسلفیات
 ۱۰٦۷٬۳ ٤۹٫٤ ۲۹۸٫۰ ٦۱۷٫۰ ٥٥٬٤ - ٤۷٬٥    %٤٬٤ أوراق مالیة استثماریة

 ۹۳,٤ ۹۳,٤ - - - - - - ستثمارات في شركات زمیلة وفوائد مستحقة وموجودات أخرىا
 ۱۳٫۱ ۱۳,۱ - - - - - - عقارات ومعدات

 ۳۱۰۱٬٥ ۲۷۸٫۰ ۳۹۲٫۷ ۱۱۰۹٫۱ ۲۷۳٬۷ ۱۷۷٬٤ ۸۷۰٬٦  مجموع الموجودات
 

         الملكیةالمطلوبات وحقوق 
 ۳۸٤٬۰ ٥٤,۱ - - - - ۳۲۹٬۹    %۱٫۷ مستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

 ٦۷٬۸ - - - - - ٦۷٬۸  %۱٬۸ بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 ۲۱٦٥٫۲ ۹۸٥٬۰ - ٤۸٬٤ ۲٦۹,٤ ۱٦۷,۲ ٦۹٥٬۲ %۱٬۱ عمالءودائع ال

 ۳٦,٦ ۳٦,٦ - - - - - - ومطلوبات أخرىفوائد مستحقة 
 ٤٤۷٬۹ ٤٤۷٬۹ - - - - - - حقوق الملكیة

 ۳۱۰۱٫٥ ۱٥۲۳٫٦ - ٤۸٬٤ ۲٦۹,٤ ۱٦۷,۲ ۱۰۹۲٫۹  لكیةمجموع المطلوبات وحقوق الم

 - )۱۲٤٥٫٦( ۳۹۲,۷ ۱۰٦۰٫۷ ٤٬۳ ۱۰٫۲ (۲۲۲٬۳)  للبنود المضمنة في بیان المركز المالي حساسیة معدل الفائدةفجوة 
 - - (۲۷۳,۲) (۳۷۸٬۱) - - ٦٥۱,۳  للبنود الغیرالمضمنة في بیان المركز المالي معدل الفائدةفجوة 

 - ۰٫۰ ۱۲٤٥٫٦ ۱۱۲٦٫۱ ٤٤۳٫٥ ٤۳۹٬۲      ٤۲۹٫۰  الفائدةمعدالت  لحساسیةكمیة الفجوة الترا



٥٥ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 
 مخاطر السوق )۳۳

 ) یستخدم البنك الطریقة الموحدة لتخصیص رأسمال لمخاطر السوق. أ
 

 دیسمبر  ۳۱الي متطلبات رأس المال كما في یبین الجدول الت
 )بمالیین الدنانیر البحرینیة(نوعیة الخطر 

 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱۸ نوع الخطر

    الدنانیر البحرینیة بمالیین
    مخاطر اسعار الفائدة

 ۱٫۳  ٤٫۰ مخاطر األسھم
 -  - العمالت األجنبیة صرفمخاطر 

 ۱٫۳  ٤٫۰ وقمجموع متطلبات رأس المال األدنى لمخاطر الس
    

 ۱۲٫٥  ۱۲٫٥ المضاعف
    

 ۱٦٫۱  ٥۰٫۲ مخاطر السوق الموزونة حسب الطریقة الموحدة
 
 

تذبذبات في التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نظراً الھو خطر الخسارة من  البنكب) إن الخطر الرئیسي الذي تتعرض لھ محافظ 
ئد في السوق. ویعزز البنك عملیة إدارة مخاطر أسعار الفوائد من خالل متابعة حساسیة الموجودات للتغییرات في معدالت أسعار الفوا

نقطة أساسیة زیادة/انخفاض. وفیما یلي تحلیل لحساسیة البنك للزیادة أو  ۲۰۰والمطلوبات المالیة للبنك إلى صدمة أسعار الفائدة من 
فتراض عدم وجود حركة غیر منتظمة في منحنیات العوائد ووجود توازن دائم في وضع االنخفاض في معدالت أسعار فوائد السوق (وذلك با

 المیزانیة العمومیة).
 

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 نقطة أساسیة ۲۰۰ نقطة أساسیة ۲۰۰ نقطة أساسیة ۲۰۰ نقطة أساسیة ۲۰۰ 

 موازيانخفاض  موازیةزیادة  موازيانخفاض  زیادة موازیة بمالیین الدنانیر البحرینیة
     

 )۱۰٫۰( ۱۰٫۰ )٥٫٦( ٥٫٦ دیسمبر ۳۱كما في 
 )۱۰٫٥( ۱۰٫٥ )٦٫۲( ٦٫۲ ةسنالمعدل لل

 )۸٫٦( ۸٬٦ )۳٫٦( ۳٫٦ ةسنللالحد األدنى 
 )۱۲٫۲( ۱۲٫۲ )۱۰٫٤( ۱۰٫٤ ةسنللالحد األقصى 

 
   
ر األسھم تكمن في احتمال تأثیر عكسي . إن مخاطاألوراق المالیة االستثماریة) یحتفظ البنك باستثمارات في أسھم مدرجة كجزء من محفظة ج

بشكل عام. ویقوم البنك بإدارة ھذا الخطر عن طریق التنوع في االستثمار من األسھم سوق  ةناتج عن حركات في أسعار أسھم معینة أو حرك
 .قطاعيالالتمركز جغرافي والتوزیع الحیث 

 
األوراق المالیة ستخدم یي ذال ،الخزینة قسماجرة بشكل عام من قبل تتم إدارة أوضاع مخاطر أسعار الفائدة الخاصة بأنشطة غیر المت

من أجل إدارة الوضع العام الناشئ عن أنشطة البنك الخاصة بغیر  ةدوات المشتقاألو ،والودائع من البنوك ،االستثماریة والودائع لدى البنوك
 إدارة مخاطر معدالت الفائدة. ) تفصیالً الستخدام المشتقات من أجل۱۷المتاجرة. یتضمن اإلیضاح رقم (

 
 
 
 



٥٦ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 
 المعلومات القطاعیة )۳٤

والشركات الصغیرة والمتوسطة، والخدمات المصرفیة  فرادأللمصرفیة إستراتیجیة رئیسیة وذلك من أجل األغراض اإلداریة. وھذه الوحدات ھي: وحدة الخدمات ال عملینقسم البنك إلى عدة وحدات 
إعداد التقاریر المتعلقة من خاللھ یتم  الذيساس وحدات العمل االستراتیجیة ھذه ھي األ وإدارة الثروات. ،أسواق رأس مالالخزینة، وو للشركات، والخدمات االستثماریة المصرفیة، والفروع الخارجیة،

 .غیلیةبالقطاعات التش
 

نوعیة عن غیرھا على أساس  عمل. وتتمیز كل وحدة في البحرین البنك لعمالءالخدمات المصرفیة المتعددة المنتجات وبتقدیم المحلیة األعمال المصرفیة ة وحدو لألفرادتقوم كل من وحدة الخدمات المصرفیة 
وتقدم وحدة األعمال للشركات الكبیرة والمؤسسات والخدمات ، والشركات تقدم المنتجات والخدمات المصرفیة لألشخاص ةوالشركات الصغیرة والمتوسط لألفراد. فوحدة الخدمات المصرفیة الزبائن

  .لشركات الكبیرةلللحكومات واالستثماریة المصرفیة خدماتھا 
 

توفر منتجات . أما وحدات الفروع الخارجیة، فومخاطر السوق ،عمالت األجنبیةوال ،وأسعار الفائدة ،ةالسیولتملك المسئولیة العامة عن إدارة فھي وأسواق رأس المال وإدارة الثروات،  ،الخزینة وحدةأما 
 البنك خارج البحرین. عمالءلمصرفیة متعددة وخدمات 

 
 فیما یلي المعلومات المالیة المتعلقة بالوحدات التشغیلیة:

 
  لخزینة، أسواق المال،ا الفروع الشركات الكبیرة والمؤسسات خدمات األفراد والشركات 
 المجموع وإدارة الثروات الخارجیة والخدمات االستثماریة الصغیرة والمتوسطة 

    المصرفیة  الدنانیر البحرینیة بمالیین
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ للسنة المنتھیة في

           
 ۱۰۲٫۱ ۱۲٦٫۸ ٥۸٫٤ ۷۰٫۰ ۱٫۸ ۲٫٤ ۱٦٫۹ ۲٦٫۱ ۲٥٫۰ ۲۸٫۳ فوائدإیرادات 

 )۲۹٫۰( )۳۹٫٦( )۷٫۳( )۱۱٫۷( )۰٫۳( )۰٫۲( )۱۰٫۸( )۱۲٫۹( )۱۰٫٦( )۱٤٫۸( فوائدمصروفات ال
 - - )۲۱٫۷( )۳۰٫٦( - ۰٫۲ ٤٫۹ ٤٫۷ ۱٦٫۸ ۲٥٫۷ قطاعاتالبین الفوائد  )مصروفات(إیرادات/ 

 ۷۳٫۱ ۸۷٫۲ ۲۹٫٤ ۲۷٫۷ ۱٫٥ ۲٫٤ ۱۱٫۰ ۱۷٫۹ ۳۱٫۲ ۳۹٫۲ دالفوائ إیرادات صافي
 ۳۱٫٤ ۳۰٫۲ ۱۳٫۲ ۱۷٫۹ ۱٫۲ ۱٫۲ ٥٫٥ ۲٫۸ ۱۱٫٥ ۸٫۳ إیرادات أخرى

           
 ۱۰٤٫٥ ۱۱۷٫٤ ٤۲٫٦ ٤٥٫٦ ۲٫۷ ۳٫٦ ۱٦٫٥ ۲۰٫۷ ٤۲٫۷ ٤۷٫٥ مجموع الدخل التشغیلي الناتج

 ٦۳٫۸ ۷۳٫٦ ۳۸٫٦ ٤۱٫۰ )۰٫٦( ۰٫۲ ۱٫۲ ۷٫٦ ۲٤٫٦ ۲٤٫۸ النتائج
           

 )۲٫۷( )۳٫٦(         مخصصةمصروفات مؤسسیة غیر 

 ٦۱٫۰ ۷۰٫۰         ربح السنة
 



٥۷ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 
 (تتمة) المعلومات القطاعیة )۳٤

  الخزینة، أسواق المال، الفروع الشركات الكبیرة والمؤسسات خدمات األفراد والشركات 
 المجموع وإدارة الثروات الخارجیة والخدمات االستثماریة الصغیرة والمتوسطة 

    المصرفیة  الدنانیر البحرینیة بمالیین
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ للسنة المنتھیة في
           معلومات أخرى

           دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۳۱۰۱٫٥ ۳۱۹٥٫٥ ۱۷٥٦٫٥ ۱۸٦۳٫۹ ٦۹٫٥ ٦۷٫۰ ۷۳۱٫۰ ٦٤۹٫۱ ٥٤٤٫٥ ٦۱٥٫٥ القطاعیة الموجودات
 ۳۱۰۱٫٥ ۳۱۹٥٫٥ ۷٥۱٫۸ ۹۳۹٫۸ ٤۰٫۰ ۳۸٫۱ ۹۰۳٫۰ ۸۳۱٫۳ ۱٤۰٦٫۷ ۱۳۸٦٫۳ حقوق الملكیةو القطاعیة المطلوبات

           
           دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ۱٫۲ ۱٫۳ - - ۰٫٤ ۰٫۳ ۰٫۳ ۰٫۳ ۰٫٥ ۰٫۷ استھالك السنة
 ۱۰٫٥ ٥٫٦ - )۰٫۲( ۰٫۱ )۰٫۸( ۹٫٥ ٥٫۱ ۰٫۹ ۱٫٤ قیمة األصول مخصص انخفاض

           
 
 

م توزیع المصروفات على أساس حجم الموجودات بالنسبة لكل وحدة. كما یت عمل. ویتم توزیع رأسمال البنك على وحدات الاالستراتیجیة عملمباشرة على وحدات الالقطاعیة تحمل اإلیرادات والمصروفات 
 على أساس مدروس.القطاعات ذات الصلة وعلى  عمل،أكثر من وحدة لالٌقسام التي تستفید منھا العامة 

 
. ویتم مراجعة سعر الفائدة المال وإدارة الثروات أسواقالخزینة  قسمإلى  العملالفائدة على األموال الفائضة والتي تحول تلقائیاً من كل وحدات تكلفة » الفوائد بین القطاعاتإیرادات / (مصروفات) « یمثل بند 

 ر السوق لإلستحقاقات المتعددة لكل عملة.اسعتوسط الموزون ألعلى ھذه األموال مرة كل ثالثة أشھر. ویختلف سعر الفائدة بالنسبة للعملة المحلیة عن العمالت األجنبیة والتي یتم وضعھا على أساس الم
 
 
 
 



٥۸ 
 

 ب ش م بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 
 

 تواریخ اإلستحقاق ومخاطر السیولة )۳٥
 :بناء على الشروط التعاقدیةالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة  تواریخ االستحقاق لمجموعأ) یبین الجدول التالي 

 
          الدنانیر البحرینیةمالیین ب

  أكثر من ۲۰-۱۰ ۱۰-٥ ٥-۳ ۳-۱ ۱۲-٦ ٦-۳ إلى ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
 المجموع سنة ۲۰ سنة سنوات سنوات سنوات شھر شھور شھور ۳ 
          

          الموجودات
 ۱۰۷٫۳ - - - - - - - ۱۰۷٫۳ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

 ۳۸۷٫۱ - - - - - ۱۱۱٫۷ ۱۰۳٫٤ ۱۷۲٫۰ سندات الخزینة
 ۲٥۹٫۷ - - - - - - - ۲٥۹٫۷ لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تإیداعا

 ۱۱۹۰٫۱ ۲٫٤ ۲۳٫۷ ۱۲۹٫۲ ۲۷۲٫۱ ۲۸٤٫۷ ۱٥۲٫۳ ٥۷٫۹ ۲٦۷٫۸ قروض وسلفیات
 ۱۰۱۸٫٥ ٥٥٫۱ - ۱۸۰٫٤ ۱۳۳٫٦ ٤۷۲٫٤ ۱۷۷٫۰ - - أوراق مالیة استثماریة

          استثمارات في شركات زمیلة، وفوائد مستحقة، وموجودات أخرى، 
 ۱۱۹٫۱ ۸۹٫۹ - ۳٫٥ ٤٫٦ ۱۲٫۹ ۲٫۳ ۰٫۲ ٥٫۷  عقارات ومعداتو
          

 ۳۰۸۱٫۸ ۱٤۷٫٤ ۲۳٫۷ ۳۱۳٫۱ ٤۱۰٫۳ ۷۷۰٫۰ ٤٤۳٫۳ ۱٦۱٫٥ ۸۱۲٫٥ مجموع الموجودات
 
 

          الملكیةالمطلوبات وحقوق 
          

 ۳۸۱٫٤ - - - - - ۰٫۸ - ۳۸۰٫٦ مستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
 - - - - - - - - -  اتفاقیات إعادة الشراءبموجب  قروض
 ۲۱۹۰٫٦ - - - - ٤۸٫٤ ۲٦۳٫۹ ۱٦٥٫۳ ۱۷۱۳٫۰ عمالءودائع ال

 ٤۳٫۳ - - - - ۱٥٫۱ ۱٫۳ ۲٫۳ ۲٤٫٦ فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٤۷٥٫۸ ٤۷٥٫۸ - - - - - - - حقوق الملكیة

          
 ۳۰۹۱٫۱ ٤۷٥٫۸ - - - ٦۳٫٥ ۲٦٦٫۰ ۱٦۷٫٦ ۲۱۱۸٫۲ مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

 
 
 
 
 



٥۹ 
 

 
 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 

 
 (تتمة)تواریخ اإلستحقاق ومخاطر السیولة  )۳٥

 
 :بناء على الشروط التعاقدیةة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكی تواریخ االستحقاق لمجموعأ) یبین الجدول التالي 

 
          الدنانیر البحرینیةمالیین ب

  أكثر من ۲۰-۱۰ ۱۰-٥ ٥-۳ ۳-۱ ۱۲-٦ ٦-۳ إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
 المجموع سنة ۲۰ سنة سنوات سنوات سنوات شھر شھور شھور ۳ 
          

          الموجودات
 ۱۰۷٫۰ - - - - - - - ۱۰۷٫۰ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

 ٤۱۹٫۹ - - - - - ۱۳۹٫۷ ۱٤٥٫۸ ۱۳٤٫٤ سندات الخزینة
 ۱۷٤٫۰ - - - - - - - ۱۷٤٫۰ لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى إیداعات

 ۱۲۲٦٫۹ ۱٫٦ ۲۸٫۷ ۹۹٫٥ ۲۷۳٫۸ ۲۸٥٫٥ ۱۱۰٫۹ ۷٥٫۲ ۳٥۱٫۷ قروض وسلفیات
 ۱۰٦۷٫۳ ۸۱٫۲ ۱۳٫۲ ۲٥۳٫۰ ۳۲۲٫٤ ۳۰۰٫٥ ٥٥٫٤ ۱٫۸ ۳۹٫۸ أوراق مالیة استثماریة

          استثمارات في شركات زمیلة، وفوائد مستحقة، وموجودات أخرى، 
 ۱۰٦٫٥ ۸۲٫٦ ۰٫۲ ٥٫۰ ٥٫۹ ۷٫۸ ۰٫٦ ۰٫۲ ٤٫۲ عقارات ومعدات و
          

 ۳۱۰۱٫٥ ۱٦٥٫٤ ٤۲٫۱ ۳٥۷٫٥ ٦۰۲٫۱ ٥۹۳٫۸ ۳۰٦٫٦ ۲۲۳٫۰ ۸۱۱٫۱ مجموع الموجودات
 
 

          المطلوبات وحقوق الملكیة
          

 ۳۸٤٫۰ - - - - - - - ۳۸٤٫۰ مستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
 ٦۷٫۸ - - - - - - - ٦۷٫۸ اتفاقیات إعادة الشراءبموجب  قروض
 ۲۱٦٥٫۲ - - - - ٤۸٫٤ ۲٦۹٫٤ ۱٦۷٫۲ ۱٦۸۰٫۲ عمالءودائع ال

 ۳٦٫٦ - - - - ۱٫٦ ۰٫۷ ۱۳٫۸ ۲۰٫٥ فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٤٤۷٫۹ ٤٤۷٫۹ - - - - - - - ق الملكیةحقو

          
 ۳۱۰۱٫٦ ٤٤۷٫۹ - - - ٥۰٫۰ ۲۷۰٫۱ ۱۸۱٫۰ ۲۱٥۲٫٥ مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

 
 
 

 



٦۰ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 
 )(تتمةتواریخ اإلستحقاق ومخاطر السیولة  )۳٥
 

 ب) مخاطر السیولة
على أساس أول التزام تعاقدي لھا. تختلف التدفقات النقدیة المتوقعة لھذه األدوات بشكل كبیر  القروض غیر المسحوبةوالتزامات  ،لمطلوبات المالیة للبنكلیوضح الجدول التالي التدفقات النقدیة غیر المخصومة 

یتم سحب جمیع التزامات القروض غیر المسحوبة فوراً. وبالنسبة یتوقع أن ال یحتفظ العمالء بأرصدة ثابتة أو متزایدة في في الودائع تحت الطلب، وأن من المتوقع  ،عن ھذا التحلیل. فعلى سبیل المثال
بینما في حالة المشتقات  ،ة) االسمیة غیر المخصومة یتم أخذھا بعین االعتبارللمشتقات ذات التسویات اإلجمالیة المتزامنة (مثل عقود الصرف اآلجلة ومقایضات العمالت) فإن التدفقات النقدیة القادمة (الخارج

 فإن المبالغ الصافیة قد تم أخذھا بعین االعتبار. ،التي تتم تسویتھا بشكل صافٍ 
 
      التدفقات النقدیة  الدنانیر البحرینیةمالیین ب
 أكثر من  ٥-۱ ۱۲-٦ ٦-۳ أقل من القادمة/ القیمة 

 سنوات ٥ سنوات شھر شھور شھور ۳ (الخارجة)  ةالدفتری ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
        

 - - ۱٫۱ - ۳۸۰٫۹ ۳۸۲٫۰ ۳۸۱٫٤ مستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى   
 - - - - - - - بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 - ٥۳٫٥ ۲۷۳٫۸ ۱٦۸٫۹ ۱۷۱۷٫۳ ۲۲۱۳٫٥ ۲۱۹۰٫٦ عمالءودائع ال

 - ٥۳٫٥ ۲۷٤٫۹ ۱٦۸٫۹ ۲۰۹۸٫۲ ۲٥۹٥٫٥ ۲٥۷۲٫۰ غیر مشتقةالات مجموع المطلوب
        

        ةالمطلوبات المشتق
 - ۹٫۹ ۷۰٤٫۳ ٤۸۳٫۰ ۸۷۸٫٤ ۲۰۷٥٫٥ - المتاجرة: تدفقات خارجة
 - ۱۰٫۰ ۷۰٥٫۷ ٤۸٥٫۰ ۸۷۹٫۷ ۲۰۸۰٫٤ ٥٫٤ المتاجرة: تدفقات داخلة

 - ۱۹٫۹ ۱٤۱۰٫۰ ۹٦۸٫۰ ۱۷٥۸٫۱ ٤۱٥٥٫۹ ٥٫٤ مجموع المطلوبات المشتقة
 ۱۸٫۱ - - - )۱۸٫۱( - - االلتزامات البنكیة

 - )۲۳٫٦( )۰٫۳( )۰٫۲( )۷٫۹( )۳۲٫۰( - ضمانات مالیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٦۱ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 
 

 (تتمة)تواریخ اإلستحقاق ومخاطر السیولة  )۳٥
 

 (تتمة) اطر السیولةب) مخ
 
      التدفقات النقدیة  الدنانیر البحرینیةمالیین ب
 أكثر من  ٥-۱ ۱۲-٦ ٦-۳ أقل من القادمة/ القیمة 

 سنوات ٥ سنوات شھر شھور شھور ۳ (الخارجة)  ةالدفتری ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
        

 - - - - ۳۸٥٫٦ ۳۸٥٫٦ ۳۸٤٫۱ مستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى   
 - - - - ٦۸٫۰ ٦۸٫۰ ٦۷٫۸ بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 - ٥۳٫٥ ۲۷٦٫۲ ۱٦۲٫٦ ۱٦۸۲٫٥ ۲۱۷٤٫۷ ۲۱٦٥٫۲ عمالءودائع ال

 - ٥۳٫٥ ۲۷٦٫۲ ۱٦۲٫٦ ۲۱۳٦٫۱ ۲٦۲۸٫۳ ۲٦۱۷٫۱ غیر مشتقةالمجموع المطلوبات 
        

        ةالمطلوبات المشتق
 - ۰٫۱ ٦٥٫۳ ۱۸۳٫۱ ٥۳۳٫۸ ۷۸۲٫۳ - المتاجرة: تدفقات خارجة
 - ۰٫۱ ٦٥٫۸ ۱۸۳٫۳ ٥۳٤٫۳ ۷۸۳٫٤ ۰٫۹ المتاجرة: تدفقات داخلة

 - ۰٫۲ ۱۳۱٫۱ ۳٦٦٫٤ ۱۰٦۸٫۱ ۱٥٦٥٫۷ ۰٫۹ مجموع المطلوبات المشتقة
 ۸۲٫۹ - - - )۸۲٫۹( - - االلتزامات البنكیة

 - )۳۹٫۹( )۰٫٥( )۰٫۳( )٦٫۹( )٤۷٫٦( - ضمانات مالیة
 

 

 

 

 

 



٦۲ 
 

 ش م ب وطنيبنك البحرین ال
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 
 

  نھایة الخدمة  منافعكلفة ت )۳٦
 یتم احتساب التزامات البنك لبرامج التقاعد للموظفین الذین یخضعون ألنظمة التقاعد االجتماعي في مملكة البحرین وفروع البنك الخارجیة

ً  ۲۰۱۸البنك لعام مساھمات . وقد بلغت أو الخسارةالربح كمصروفات ضمن بیان   ۰٫۹: ۲۰۱۷دینار بحریني ( ملیون ۱٫۱وقدره مبلغا
ً لعقود االستخدام أو بموجب قوانین العمل السار یة ملیون دینار بحریني). ویستحق الموظفین اآلخرین مكافآت نھایة الخدمة ویتم دفعھا وفقا

 ة خالل العام.وفیما یلي الحركة في مخصص نھایة الخدم
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱۸ مخصص نھایة الخدمة
 )بمالیین الدنانیر البحرینیة( الحركة خالل السنة

    
 ۳٫۱  ۲٫۳ ینایر ۱في 

 ۰٫٦  ۰٫۹ مخصص السنة
 )۱٫٤(  )۰٫٦( مدفوعات خالل السنة

 ۲٫۳  ۲٫٦ دیسمبر ۳۱في 
 
 

ً بنسب معینة من الراتب الشھري.  ینحیث یساھم الموظف المؤھلین، لدي البنك نظام ادخار اختیاري للموظفین البحرینیین والبنك شھریا
ملیون  ۱٫۰مبلغ  ۲۰۱۸. وقد بلغت مساھمات البنك في ھذا النظام خالل عام وھم موظفین بالبنك مجلس أمناء دارةویخضع ھذا النظام إل

ملیون دینار  ۱۰٫۳صافي رصید حساب نظام االدخار بلغ  ،۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون دینار بحریني). وبتاریخ  ۰٬۸: ۲۰۱۷دینار بحریني (
ملیون دینار بحریني). وذلك بعد األخذ في االعتبار مساھمة الموظفین والبنك والعوائد المتراكمة  ۱۰٫۰: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بحریني (

 والمدفوعات.
 
 

 الدعاوى القضائیة )۳۷
ملیون دینار بحریني) رفعت  ۱٬۲: ۲۰۱۷ملیون دینار بحریني ( ۱٫٤مبلغ  القائمة بلغ مجموع الدعاوى القضائیة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في كما 

فیما یتعلق بھذه نھائي الحكم ال حولمن قبل أطراف أخرى ضد البنك. وبناًء على الرأي الصادر من قبل المستشارین القانونیین للبنك 
 حسب تقییم اإلدارة.فقد تم االحتفاظ بمخصصات مناسبة  ،الدعاوى

 
 

 ة واألرباح النقدیة للسھم الواحدالربحی )۳۸
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 )بمالیین الدنانیر البحرینیة( 
    

 ٦۱٬۰  ۷۰٫۰ ربح السنة
 ۳۱٫۹  ۳٥٫۱ )%۲٥: ۲۰۱۷( %۲٥ة قترحة بنسبأرباح أسھم نقدیة م

    المتوسط الموزون لعدد األسھم العادیة الصادرة (بالمالیین)
 ۱۲۷٥٫٤  ۱۲۷٥٫٤ ۲۰۱۸ ینایر ۱في كما أسھم عادیة 
 ۱۲۷٫٥  ۱۲۷٫٥ ۲۰۱۷لسنة  ۲۰۱۸خالل الصادرة منحة التأثیر أسھم 

 )۱٥٫۷(  )۱٥٫۰( مطروحاً: أسھم لم یتم تخصیصھا للموظفین

 ۱۳۸۷٫۳  ۱۳۸۳٫٤ دیسمبر ۳۱في كما المتوسط الموزون لعدد األسھم العادیة (بالمالیین) 
    

 فلس ٤٤  فلس ٥۰ عائد السھم الواحد
 فلس ۲۳  فلس ۲٥ لنقدیة للسھم الواحداألرباح ا

 
 .نظراً لعدم وجود أي أدوات مخفضة محتملة لدى البنك ،للسھمھو نفسھ العائد األساسي المخفض على السھم العائد 

 
 
 
 



٦۳ 
 

 ش م ب بنك البحرین الوطني
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 
 التصنیف المحاسبي  )۳۹

 
 :للموجودات والمطلوباتأ) یبین الجدول التالي اإلفصاح عن التصنیف المحاسبي 

 
  القیمةب  القیمةب 
 مجموع العادلة من ةتكلفبال العادلة من 

 القیمة الدخل الشامل المطفأة الربحخالل  الدنانیر البحرینیة بمالیین
 الدفتریة اآلخر  رةأو الخسا ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

     
 ۱۰۷٫۳ - ۱۰۷٫۳ - قد وأرصدة لدى البنوك المركزیةن

 ۳۸۷٫۱ - ۳۸۷٫۱ - سندات الخزینة
 ۲٥۹٫۷ - ۲٥۹٫۷ - لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرىإیداعات 

 ۱۱۹۰٫۱ - ۱۱۹۰٫۱ - قروض وسلفیات
 ۱۱۳۲٫۲ ۳٥٦٫۳ ۷۷٥٫٥ ۰٫٤ أوراق مالیة استثماریة

 ۱۱۹٫۱ - ۱۱۹٫۱ - فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 ۳۱۹٥٫٥ ۳٥٦٫۳ ۲۸۳۸٫۸ ۰٫٤ الموجودات مجموع
     

 ۳۸۱٫٤ - ۳۸۱٫٤ - مستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
 ۱۰۳٫۹ - ۱۰۳٫۹ - بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 ۲۱۹۰٫٦ - ۲۱۹۰٫٦ - عمالءودائع ال

 ٤۳٫۸ - ٤۳٫۸ - فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۲۷۱۹٫۷ - ۲۷۱۹٫۷ - المطلوبات مجموع
  
 

     القیمةب 
 مجموع أخرى  قروض العادلة من 

 القیمة ةتكلفبال متوفرة ومبالغ الربحخالل  الدنانیر البحرینیة بمالیین
 الدفتریة المطفأة للبیع مستحقة رةأو الخسا ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

      
 ۱۰۷٫۰ - - ۱۰۷٫۰ - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

 ٤۱۹٫۹ - - ٤۱۹٫۹ - ینةسندات الخز
 ۱۷٤٫۰ - - ۱۷٤٫۰ - لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرىإیداعات 

 ۱۲۲٦٫۹ - - ۱۲۲٦٫۹ - قروض وسلفیات
 ۱۰٦۷٫۳ - ۱۰٦۷٫۱ - ۰٫۲ أوراق مالیة استثماریة

 ٤۱٫۸ - - ٤۱٫۸ - فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 ۳۰۳٦٫۹ - ۱٫۰٦۷٫۱ ۱۹٦۹٫٦ ۰٫۲ الموجودات مجموع
      

 ۳۸٤٫۰ ۳۸٤٫۰ - - - مستحقات للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
 ٦۷٫۸ ٦۷٫۸ - - - بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 ۲۱٦٥٫۲ ۲۱٦٥٫۲ - - - عمالءودائع ال

 ۲۷٫۲ ۲۷٫۲ - - - فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۲٦٤٤٫۳ ۲٦٤٤٫۳ - - - المطلوبات مجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٦٤ 
 

 م ب ش بنك البحرین الوطني 
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 
 القیمة العادلة تراتبیة  ب)

والتي تعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في صنع التالیة لقیمة العادلة تراتبیة ایقوم البنك بقیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة باستخدام 
 القیاسات.

 
 ة (غیر المعدلة) في سوق نشطة لألصول والمطلوبات المماثلة.جردالم األسعار :۱المستوى 
وتتضمن   . )مستمدة من األسعار(أو غیر مباشرة  )مثل األسعار(تقنیات التقییم مبنیة على مدخالت یمكن رصدھا إما مباشرة  :۲المستوى 

األسعار المسعرة ألدوات مماثلة في أسواق أقل  ھذه الفئة على أدوات تم تقییمھا بسعر السوق في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.
 نشاط أو أسالیب تقییم أخرى. حیث جمیع المدخالت المھمة یمكن رصدھا من معلومات السوق.

تقنیات تقییم باستخدام مدخالت ال یمكن رصدھا. وتتكون ھذه الفئة على أدوات تم إستخدام تقنیات تقییم غیر مبنیة على مدخالت  :۳المستوى 
 رصدھا وتكون ھذه المداخالت ذات تأثیر جوھري على تقییم ھذه األدوات. یمكن

 
 .تصنف جمیع األدوات المالیة، عدا تلك التي تم اإلفصاح عنھا في الجدول أدناه، ضمن المستوى الثاني

 
ة عائم وتم منحھا وفقاً ألسعار قروض وسلفیات: القیمة العادلة تقارب القیمة الدفتریة، كون غالبیة القروض ھي قروض ذات معدل فائد) ۱(

 . ھاشك في تحصیل التي یوجد السوق، وتم عمل مخصصات مناسبة للقروض
ویة ودائع العمالء: القیمة العادلة المقدرة للودائع التي ال تملك تاریخا محددا لالستحقاق، والتي تشمل ودائع ال تتحمل فائدة، تعتبر مسا )۲(

ل في القیمة الدفتریة للودائع. بالنسبة للودائع ذات مواعید االستحقاق الثابتة والتي تتحمل معدل فائدة، فإن لمبلغ السداد حسب الطلب، والمتمث
   البنك یقدر أن القیمة العادلة تقارب القیمة الدفتریة، كون غالبیة ھذه الودائع ذات طبیعة قصیرة األجل وجمیع الودائع بأسعار السوق. 

المالیة األخرى: تعتبر القیمة العادلة مقاربة للقیمة الدفتریة نتیجة لطبیعتھا قصیرة األجل، واحتمال خسائر الموجودات والمطلوبات ) ۳(
 االئتمان الضئیل.

 
 .میالعادلة حسب طریقة التقی ةقیمبال التي تظھریوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالیة 

 
بمالیین الدنانیر 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ البحرینیة
 المجموع ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  المجموع ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  دیسمبر  ۳۱في كما 

         
         بالقیمة العادلة من خالل

         الربح أو الخسارة:
         أدوات حقوق الملكیة/

 ۰٫۲ - ۰٫۲ - ۰٫٤ - ۰٫٤ - صنادیق مدارة
         استثمارات بالقیمة العادلة 

         من خالل الدخل الشامل
         اآلخر/متوفرة للبیع:

 ۱٫۰۱۷٫۹ - ٦۸٥٫٤ ۳۳۲٫٥ ۳۰۱٫٦ - - ۳۰۱٫٦ سندات دین
 ٤۹٫۲ ۱۰٫۹ - ۳۸٫۳ ٥٤٫۷ ۱۱٫۱ - ٤۳٫٦ حقوق ملكیة أسھم

 ٤٫۲ - ٤٫۲ - ۱۰٫۲ - ۱۰٫۲ - ةمشتق أصول مالیة

 ۱۰۷۱٫٥ ۱۰٫۹ ٦۸۹٫۸ ۳۷۰٫۸ ۳٦٦٫۹ ۱۱٫۱ ۱۰٫٦ ۳٤٥٫۲ المجموع

 ۱٫۱ - ۱٫۱ - ۰٫۷ - ۰٫۷ - مشتقة مطلوبات مالیة
 
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱خالل السنة، تم إعادة تصنیف محفظة سندات الدین التي تم تقییمھا بموجب طریقة التقییم من المستوى الثاني كما في 
من فئة القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ۲۰۱۸ یولیو ۱ملیون دینار بحریني. قام البنك بإعادة تصنیف المحفظة كما في  ٦۸٥٫٤وبمبلغ 

)، إلى فئة التكلفة المطفأة، لتعكس بصورة أدق النیة االستراتیجیة الجدیدة للبنك ۳۹اآلخر (متوفرة للبیع بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (
ل والفوائد فقط. في وقت إعادة التصنیف، بلغت القیمة للمحفظة. یعتزم البنك تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والتیت مثل دفعات األص

ملیون دینار بحریني، بقیمة  ۷۷٥٫٥بلغت  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون دینار بحریني. القیمة الدفتریة للمحفظة كما في  ۷۲۹٫۸العادلة للمحفظة 
ملیون دینار بحریني في الدخل الشامل  ۲٫٥لغ ملیون دینار بحریني. كان البنك سیقوم باحتساب قیمة عادلة موجبة بمب ۷۷۸٫۰عادلة تبلغ 

 اآلخر، لو لم یتم إعادة تصنیف المحفظة.     
 
 
 



٦٥ 
 

 
 ش م ب بنك البحرین الوطني

 إیضاحات حول البیانات المالیة
۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 

 (یتبع) القیمة العادلة تراتبیةب)   ۳۹
 

أو  ۲أو المستوى  ۱م.  لم یكن ھناك أي تحویل بین المستوى ن األصول المالیة خالل العام ۳یوضح الجدول التالي الحركة في المستوى 
  .القیمة العادلة راتبیةتمن  ۳المستوى 

 
 أصول مالیة متوفرة للبیع بمالیین الدنانیر البحرینیة

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
    

 ۱۰٬۳  ۱۰٫۹ ینایر ۱في 
 ۰٫٦  ۰٫۲ في الدخل الشامل اآلخرمجموع األرباح 

    
 ۱۰٫۹  ۱۱٫۱ دیسمبر ۳۱في 

 
 

 : ال شيء).۲۰۱۷ال شيء ( ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مجموع ربح السنة المدرج في بیان الربح أو الخسارة للموجودات/المطلوبات كما في 
 

: متوفرة ۲۰۱۷خر استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلمن أسھم إستثماریة غیر مدرجة وتم تصنیفھا ك ۳یتكون المستوى 
والتي تم قیاسھا بإحتساب صافي قیمة األصول بناءاً على أحدث البیانات المالیة الصادرة من الشركة المستثمر فیھا. تم تحلیل  للبیع)،

لشامل اآلخر للدخل ا جوھریةالتي تتعلق باألصول المالیةعلى أنھا غیر  ۳الحساسیة للحركة في القیمة العادلة لألدوات المالیة في المستوى 
 حقوق الملكیة.مجموع و
 
 

 متوسط األرصدة )٤۰
 لسنة:افیما یلي المتوسط الیومي ألرصدة 

 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 )بمالیین الدنانیر البحرینیة( 
    

 ۳۰۰۷٫۹  ۳۰۳۷٫۸ مجموع الموجودات
    

 ۲٥۸۲٫۰  ۲٥۷٥٫۲ مجموع المطلوبات
 ٤۲٥٫۹  ٤٦۲٫٦ حقوق الملكیة

 ۲٤۳٫۹  ۲۱۱٫٥ القروض غیر المسحوبةإلتزامات ت الطارئة واالمطلوب
 
 

 مالءة رأس المال )٤۱
باإلضافة إلى فروع في كل من مملكة البحرین ودولة  ،یزاول البنك نشاطاتھ كمؤسسة مالیة مستقلة مقره الرئیسي في مملكة البحرین

وتعلیمات مصرف البحرین  ۳بازل نظام رأس المال حسب  مالءةمعدل اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة. یتم احتساب 
ویتضمن مخاطر اإلئتمان ومخاطر التشغیل ومخاطر السوق. یستخدم البنك الطریقة الموحدة لحساب مخاطر اإلئتمان وطریقة  ،المركزي

 لمخاطر السوق.الطریقة الموحدة المؤشر األساسي الحتساب مخاطر التشغیل ویستخدم البنك 
 
 
 
 
 
 
 



٦٦ 
 

 ش م ب ك البحرین الوطنيبن
 إیضاحات حول البیانات المالیة

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 
 (یتبع) مالءة رأس المال )٤۱

 
 تبین التفاصیل التالیة مالءة رأس المال كما تم احتسابھا من قبل البنك:

 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 )بمالیین الدنانیر البحرینیة( الختامیةحسب األرصدة 
    

 ٤۳٤٫۱  ٤٦۱٫۳ )۱CET( الفئة األولىالعادي  المال رأس
 -  - األضافیة   الفئة األولى

 ٤۳٤٫۱  ٤٦۱٫۳ )CET( الفئة األولىالعادي  رأس المالمجموع 
    

 ۱۲٬٤  ۱۳٫٦ الفئة الثانیة

 ٤٤٦٬٥  ٤۷٤٫۹ مجموع قاعدة رأس المال
    

    :للمخاطر موزونةالتعرضات ال
 ۱۰۳۹٫۹  ۱۱٦۳٫۸ مخاطر اإلئتمان
 ۱٦٬۱  ٥۰٫۲ مخاطر السوق

 ۱۷٤٬۸  ۱۹۲٫٥ مخاطر التشغیل

 ۱۲۳۰٫۸  ۱٤۰٦٫٥ للمخاطر موزونةالتعرضات المجموع 
 ۱CET( ۳۲٫۸%  ۳٥٬۳%( الفئة األولى معدل

 %۳٦٬۳  %۳۳٫۸ معدل مالءة رأس المالمجموع 
 
 

 نظام حمایة الودائع )٤۲
 غیر المقیدة وحسابات األستثمارضمن عملیات البنك في البحرین عن طریق قانون حمایة الودائع  یتم تغطیة الودائع التي یتم االحتفاظ بھا

ً للقرار رقم ( . الخطة تنطبق على جمیع الحسابات المؤھلة المحتفظ بھا في ۲۰۱۰) لسنة ۳٤الصادرعن مصرف البحرین المركزي، وفقا
د األقصى للمبلغ الكلي المستحق والقوانین األخرى المتعلقة بإنشاء خطة لحمایة مكاتب البنك في البحرین، وتخضع الستثناءات محددة، والح

 الودائع ومجلس حمایة الودائع.
  
       

 أرقام المقارنة )٤۳
 العام الحالي. إن إعادة التصنیف لم تؤثر على عرضوذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع  ،تم إعادة تصنیف أرقام المقارنة كلما تطلب األمر ذلك

ً  حقوق الملكیةمجموع وأربح السنة   .المعلنة سابقا
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