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 بنك البحرٌن الوطنً

 1036دٌسمبر  13البٌانات المالٌة للسنة المنتهٌة فً 
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 بٌان الدخل الشامل
1036دٌسمبر  13المنتهٌة فً  للسنة  

 
 

  1026 1035 
 )بمالٌٌن الدنانٌر البحرٌنٌة(                                                                                     

 55616 04218 ربح السنة

   الدخل الشامل اآلخر:

 :ةلبنود التً تم أو ٌمكن إعادة تصنٌفها إلى الربح أو الخسارا

 (0603) (0202) الحركة فً تحوٌل العملة االجنبٌة

   احتٌاطً القٌمة العادلة )أوراق مالٌة متوفرة للبٌع(:

 (12665)  ,2120 صافً التغٌر فً القٌمة العادلة   

 (4626) (2241) صافً المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة   

 (0616) -  زمٌلة اتحصة البنك من الدخل الشامل اآلخر فً شرك

 (44621) ,2826 للسنةمجموع الدخل الشامل اآلخر 

 30611                 80248              مجموع الدخل الشامل للسنة
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 يةبيان التغيرات في حقوق الملك
1036ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 
 
 

 1036ديسمبر  13سنة المنتهية في ال

 
 بماليين الدنانير البحرينية 

 

 
 إيضاح
 
 

 رأس
 المال

 تحت أسهم
 حوافز نظام

 الموظفين
 باألسهم

 عالوة
 أصدار

 حتياطياإل
 القانوني

 حتياطياإل
 العام

إحتياطي 
 القيمة العادلة

مخصص 
الهبات 

 والتبرعات

 حاألربا
 *المستبقاة

 المجموع

 1605,6 3,0561 31500 561, 11500 ,,35, 3513 (35,1) 30,503   1036يناير   3الرصيد في 
           : ,103تخصصيات عام 

 (1,512) (1,512) - - - - - - -  %(,1أرباح  نقدية ) -
 - ,053 - - (305,0) - - (,053) 305,0  %(30)إصدار أسهم منحة  -
 - (15,6) 15,6 - - - - - -  ل الى الهبات والتبرعات تحوي -
 - (,,365) - - 3,523 0516 - - -  لقانونيااإلحتياطي /  تحويل إلى  اإلحتياطي العام -
 - - - - (,51,) ,51, - - -  تحويل إلى اإلحتياطي القانوني -

 1125,2 301511 36536 561, 11500 512,, 3513 (,352) ,33,51  ,103الرصيد بعد تخصصيات عام 
           

 ,,35 - - - - - 3511 0511 -  أسهم للموظفين تم تخصيصها
           

           الدخل الشامل للسنة:
 2510, 2510, - - - - - - -  ربح السنة -
 3,561 (  0503) - 3,560 - - - - -  الدخل الشامل اآلخر -

 ,52,, 2511, - 3,560 - - - - -  للسنةمجموع الدخل الشامل 

 (35,0) - (35,0) - - - - - -  استخدام مخصص الهبات والتبرعات

 0305,0 36,5,6 30566 1,516 11500 512,, 15,1 (3560) ,33,51 11-10 1036 ديسمبر 13الرصيد في 

 ومبلغ%( 12: 1032% )12 بنسبة وذلك نقدية كأرباح بحريني دينار مليون 19,22 التخصيصات هذه وتشمل.  السنوية عموميةال الجمعية اجتماع خالل وذلك البنك مساهمي إلى 1036 لعام التخصيصات تقديم سيتم* 

 من أسهم عشرة لكل واحد سهم بمعدل منحة أسهم دارإص أيضا   اإلدارة مجلس وأوصى.  العام االحتياطي إلى المستبقاة األرباح من بحريني دينار مليون 33,12 مبلغ وتحويل والتبرعات للهبات بحريني دينار مليون 1,23

 .القانوني لالحتياطي العام االحتياطي من بحريني دينار مليون 2,90 مبلغ وتحويل العام االحتياطي من بحريني دينار مليون 33,60 مبلغ استخدام خالل
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 بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة
1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً   

 
 )ٌتبع( 1035دٌسمبر  13سنة المنتهٌة فً ال

 
 بمالٌٌن الدنانٌر البحرٌنٌة 

 

 
 إٌضاح
 
 

 رأس
 المال

 تحت أسهم
 حوافز نظام

 الموظفٌن
 باألسهم

 عالوة
 أصدار

 حتٌاطًاإل
 القانونً

 حتٌاطًاإل
 العام

لقٌمة إحتٌاطً ا
 العادلة

مخصص 
الهبات 
 والتبرعات

 األرباح
 المستبقاة

 المجموع

 101601 312601 31635 51660 11640 40605 - - 24602   1035ٌناٌر   3الرصٌد فً 
           : 1034تخصصٌات عام 

 (11651) (11651) - - - - - - -  %(15أرباح  نقدٌة ) -
 - - - - (2643) - - - 2643  %(30إصدار أسهم منحة ) -
 - (1660) 1660 - - - - - -  تحوٌل الى الهبات والتبرعات  -
 - (34633) - - 34633 - - - -  تحوٌل إلى  اإلحتٌاطً العام -
 - - - - (4600) 4600 - - -  تحوٌل إلى اإلحتٌاطً القانونً -

 154650 22641 34611 51660 11640 53605 - - 301650  1034الرصٌد بعد تخصصٌات عام 
           

 - - - - - - - (3623) 3623  إصدار أسهم للموظفٌن
 3640 - - - - - 3613 0632 -  أسهم للموظفٌن تم تخصٌصها

           
           الدخل الشامل للسنة:

 55616 55616 - - - - - - -  ربح السنة -
 (44621) - - (44621) - - - - -  الدخل الشامل اآلخر -

 30611 55616 - (44621) - - - - -  مجموع الدخل الشامل للسنة

 (3641) - (3641) - - - - - -  استخدام مخصص الهبات والتبرعات

 164606 354662 31640 0661 11640 53605 3613 (3601) 305643 11-10 1035دٌسمبر  13الرصٌد فً 
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 بٌان التدفقات النقدٌة
1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً   

 

  1026 1035 
 )بمالٌٌن الدنانٌر البحرٌنٌة(             إٌضاح 

 التدفقات النقدٌة من أنشطة العملٌات:

 55616 04218  ربح السنة

    النقد من العملٌات:تسوٌات لمطابقة صافً الدخل مع صافً 

 3600 2260  اإلستهالك

 0605 1204 0 مخصص انخفاض فً قٌمة القروض والسلفٌات

 3610 1286  مخصص انخفاض فً قٌمة االستثمارات

 (4651) (1211)  حصة البنك من أرباح شركات زمٌلة

 63650 62288  ربح السنة بعد التسوٌات

    ٌلٌةالتؽٌٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشؽ

 1601 2,6,                أرصدة لدى البنوك المركزٌة )إحتٌاطً نقدي إلزامً(

 (310616) (2802,4)  سندات الخزٌنة

 31654 (20281)  ودابع ألجل لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى

 (5641) 0261  أوراق مالٌة متداولة

 (106644) 28282  قروض وسلفٌات

 (310631) 0214  رٌةأوراق مالٌة إستثما

 (2603) 0244  فوابد مستحقة وموجودات أخرى

 311636 2012,1  مستحقات للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى

 43641 (02,8)              سلفٌات بموجب عقود إعادة الشراء

 21630 (204268)  ودابع الزبابن

 5611 2288  فوابد مستحقة ومطلوبات أخرى

 (100631) (210281)  أنشطة العملٌاتدم فً المستخ صافً النقد

 

    التدفقات النقدٌة من أنشطة اإلستثمار:

    (2636)            (20200)  زمٌلة اتاستثمار فً شرك

 0611 0260  زمٌلة اتأرباح أسهم مستلمة من شرك

 (3612) (2206)  شراء عقار ومعدات )صافً(

 (30611) (20212)  صافً النقد المستخدم فً أنشطة اإلستثمار

 

 التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل:

 (11616) (10266)  أرباح أسهم مدفوعة

 (3641) (2200)  هبات وتبرعات مدفوعة

 (14661) (18226)  صافً النقد المستخدم فً أنشطة التموٌل

 (115601) (26,281)  فً النقد وما فً حكمهالنقص صافً 

 

 600660 81260, 35 رٌناٌ 2النقد وما فً حكمه فً 

 101665 104246 35 دٌسمبر 2,النقد وما فً حكمه فً 
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
1036دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً   

 
 

 ( األنشطة2

. وٌعمل 3250حرٌنٌة عامة. تؤسست بمملكة البحرٌن بموجب مرسوم أمٌري. وبدأ أعماله فً ٌناٌر بنك البحرٌن الوطنً شركة مساهمة ب
بٌنما ٌعمل فرع البنك بؤبوظبً بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة  .البنك بترخٌص صادر من مصرف البحرٌن المركزي كبنك قطاع تجزبة

لنظم وقوانٌن تلك الدول. تتمثل أنشطة البنك بصفة ربٌسٌة فً تقدٌم خدمات مصرفٌة  وفرع البنك بالرٌاض فً المملكة العربٌة السعودٌة طبقاً 
 اإلستشارات اإلستثمارٌة. لألفراد والشركات وأنشطة الخزانة وأسواق المال وخدمات

 
ٌن. أسهم البنك مدرجة . برج بنك البحرٌن الوطنً. شارع الحكومة. مملكة البحر306العنوان المسجل للبنك هو بنك البحرٌن الوطنً ص.ب 

 مملكة البحرٌن. -المنامة -فً بورصة البحرٌن
 

 ( السٌاسات المحاسبٌة الهامة1

 بٌان االلتزام أ(

وقانون  1003تم إعداد البٌانات المالٌة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ومتطلبات قانون الشركات التجارٌة البحرٌنً لعام 
 .1006 مركزي والمإسسات المالٌة لعاممصرف البحرٌن ال

 
 أساس اإلعداد ب(

 للبنك. الوظٌفٌةتم عرض البٌانات المالٌة للبنك بالدٌنار البحرٌنً وهً العملة 
 

ستثمارات واالأعدت البٌانات المالٌة وفقاً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة، فٌما عدا األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل بٌان الربح أو الخسارة، 
البٌانات المالٌة المتوفرة للبٌع، واألدوات المالٌة المشتقة المقاسة بالقٌمة العادلة . تم استخدام السٌاسات المحاسبٌة الهامة المطبقة فً إعداد هذه 

 على نحو ثابت كما كانت مطبقة فً السنوات السابقة، فٌما عدا ما هو مشروح أدناه: 
 
 1026ٌناٌر  2تفسٌرات الجدٌدة السارٌة المفعول ابتداء من والتعدٌالت وال ( المعاٌٌر2
 

 .البنكذات عالقة بؤنشطة  1036ٌناٌر  3التعدٌالت والتفسٌرات التالٌة أصبحت سارٌة المفعول فً 
 

 ((2أ( مبادرة اإلفصاح )تعدٌالت معٌار المحاسبة المالً رقم )
 

عرض البٌانات المالٌة فً سٌاق مبادرة اإلفصاح الخاصة بمجلس معاٌٌر  –( 3تم القٌام بتعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم )
 المحاسبة الدولً، والتً من شؤنها استكشاف كٌفٌة تطوٌر إفصاحات البٌانات المالٌة. تقدم التعدٌالت توضٌحات بشؤن عدد من القضاٌا، بما

 فً ذلك:

  لمعلومات بطرٌقة تحجب المعلومات المفٌدة. عندما تكون البنود ٌجب على الشركة عدم القٌام بتجمٌع أو تبوٌب ا –الجوهرٌة
 جوهرٌة، ٌجب تقدٌم معلومات كافٌة لتفسٌر األثر على المركز المالً أو األداء.  

  هم ( إلى التبوٌب عندما ٌكون ذلك متعلقاً بف3قد تحتاج البنود المحددة فً معٌار المحاسبة الدولً رقم ) –التبوٌب والمجامٌع الفرعٌة
 المركز المالً أو األداء للشركة. توجد توجٌهات جدٌدة حول استخدام المجامٌع الفرعٌة.

  التؤكٌد على أن اإلٌضاحات لٌست بحاجة ألن تعرض فً ترتٌب معٌن. –اإلٌضاحات 

  جامل اآلخر الناتٌتم تصنٌف الحصة من الدخل الش –الدخل الشامل اآلخر الناتج من االستثمارات المحتسبة بطرٌقة حقوق الملكٌة 
من االستثمارات المحتسبة بطرٌقة حقوق الملكٌة بناء على ما إذا كان سٌتم الحقاً إعادة تصنٌف هذه البنود إلى الربح أو الخسارة. 

 ٌجب عرض كل فبة كبند مستقل فً بٌان الدخل الشامل اآلخر.
 

( التً تتعلق بتطبٌق المعاٌٌر/السٌاسات المحاسبٌة الجدٌدة غٌر 1رقم ) وفقاً للشروط االنتقالٌة، فإن اإلفصاحات فً معٌار المحاسبة الدولً
 مطلوبة لهذه التعدٌالت.

 
 .للبنكجوهري على البٌانات المالٌة  أثرلم ٌكن لتطبٌق التعدٌالت أعاله أي 
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

  بعد ٌتم تطبٌقها لم التًالصادرة و ٌرات الجدٌدةوالتفس ( المعاٌٌر والتعدٌالت1
 

ٌناٌر  3تم إصدار المعاٌٌر والتفسٌرات التالٌة، وٌتوقع أن تكون ذات عالقة بؤنشطة البنك فً الفترات المستقبلٌة، السارٌة المفعول فً أو بعد 
1030. 

 
 العمالء إٌراد العقود مع –( 20أ( المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )

 
( ٌإسس إطاراً شامالً لتحدٌد احتساب اإلٌراد، وكمٌة وتوقٌت احتسابه. وٌحل محل اإلرشادات 35المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )

، ود اإلنشاءعق -( 33، ومعٌار المحاسبة الدولً رقم )اإلٌراد -( 31احتساب اإلٌرادات الحالٌة، بما فً ذلك معٌار المحاسبة الدولً رقم )
 برامج والء العمالء. –( 31رقم )تفسٌر لجنة المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة و

 
 ، مع 1031ٌناٌر  3( ساري المفعول للفترات المالٌة التً تبدأ من أو بعد 35المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )

 أي أثر جوهري على البٌانات المالٌة للبنك.لمعٌار لن ٌكون لتطبٌق هذا ا السماح بالتطبٌق المبكر.
 

 األدوات المالٌة -( 1ب( المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )
 

األدوات  -( 2المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )بإصدار النسخة النهابٌة من  1034فً ٌولٌو  مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولًقام 
 المالٌة.

  
، مع السماح بالتطبٌق 1031ٌناٌر  3( ساري المفعول للفترات المالٌة التً تبدأ من أو بعد 2المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )

 .1031ٌناٌر  3( مبدبٌاً فً 2المبكر. ٌخطط البنك حالٌاً لتطبٌق المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )
 

 ر تطبٌق هذا المعٌار، وال ٌتوقع أن ٌكون هناك أي أثر جوهري على البٌانات المالٌة للبنك.قام البنك بتقٌٌم أث
( على البٌانات المالٌة للبنك ٌعتمد على األدوات المالٌة التً ٌحتفظ بها 2األثر الفعلً لتطبٌق المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )

فً المستقبل. المعٌار الجدٌد  البنك المحاسبٌة التً سٌتخذها والتقدٌراتقت، باإلضافة لالختٌارات البنك، والظروف االقتصادٌة فً ذلك الو
 مل بعد.سٌتطلب من البنك مراجعة عملٌاته المحاسبٌة والضوابط الداخلٌة المتعلقة بإعداد التقارٌر عن األدوات المالٌة، وهذه التغٌٌرات لم تكت

 
 المبكر التطبٌق( ,

 .1036بتطبٌق أي من المعاٌٌر الجدٌدة بشكل مبكر خالل  لم ٌقم البنك
 

 العمالت األجنبٌة ت(

 العملٌات بالعملة األجنبٌة: 
ٌتم احتساب العملٌة بالعمالت األجنبٌة على أساس أسعار الصرف السابدة عند إجراء المعاملة. وٌتم تحوٌل الموجودات والمطلوبات  

ر البحرٌنً بؤسعار الصرف السابدة فً تارٌخ بٌان الوضع المالً. وتدرج فروقات الصرف الناتجة المالٌة بالعمالت األجنبٌة إلى الدٌنا
 اإلٌردات األخرى. تحت بندعن التحوٌل سواء تحققت أم لم تتحقق فً بٌان الربح أو الخسارة 

  
ساب قٌمتها العادلة إلى العملة المحلٌة باستخدام ٌتم تحوٌل الموجودات والمطلوبات الغٌر مالٌة والمقٌمة بالعمالت األجنبٌة والتً تم إحت 

 الربح أو الخسارةفً تارٌخ احتساب القٌمة العادلة. وٌتم احتساب فروق إعادة تحوٌل العملة األجنبٌة فً بٌان  ةالفورٌ الصرفأسعار 
امل اآلخر كجزء من التغٌٌرات فً القٌمة باستثناء الفروق الناتجة من تحوٌل األسهم المتوفرة للبٌع والتً ٌتم احتسابها ضمن الدخل الش

 العادلة.
  
 الفروع الخارجٌة: 
ٌتم تحوٌل موجودات ومطلوبات الفروع الخارجٌة إلى الدٌنار البحرٌنً بؤسعار الصرف الفورٌة فً نهاٌة الفترة. وٌتم تحوٌل اإلٌرادات  

سط أسعار الصرف خالل الفترة. وٌتم إثبات الفروقات الناتجة والمصروفات لهذه الفروع الخارجٌة إلى الدٌنار البحرٌنً باستخدام متو
 عن تحوٌل صافً اإلستثمار االفتتاحً فً هذه الفروع فً الدخل الشامل اآلخر.
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 استخدام التوقعات وتقدٌرات اإلدارة ث(

 اإلدارة التً ٌجب األخذ بها عند إعداد البٌانات المالٌة. وتقدٌراتبنك ونتابجه بالسٌاسات المحاسبٌة والفرضٌات تتؤثر البٌانات المالٌة لل 
 

ٌقوم البنك بعمل تقدٌرات وفرضٌات تإثر على المبالغ المعلنة فً هذه البٌانات المالٌة للموجودات والمطلوبات. ٌجب أن تتماشى 
ٌتم تقٌٌم التقدٌرات واألحكام بشكل  رات حسب المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ذات العالقة.الفرضٌات واألحكام مع أفضل التقدٌ

مستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات لألحداث المستقبلٌة. ٌقوم البنك بمراجعة محافظ القروض لتقٌٌم انخفاض القٌمة 
. ٌقوم البنك بعمل أحكام إذا كانت الربح او الخسارةجٌل خسابر انخفاض القٌمة فً بٌان بشكلربع سنوي على األقل. عند تحدٌد وجوب تس

هناك دالبل ملحوظة على انخفاض القٌمة متبوعة بقٌاس منخفض للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة من محفظة القروض مثل التعرف 
وظ والذي ٌشٌر إلى وجود تغٌٌر سلبً فً حالة الدفع من قبل المقترض على االنخفاض فً المحفظة. من الممكن أن ٌشتمل الدلٌل الملح

 فً المجموعة. أو حالة االقتصاد الوطنً أو المحلً والتً ترتبط بانخفاض الموجودات فً البنك.
 

د انخفاض القٌمة تقوم اإلدارة بعمل التقدٌرات بناًء على خبرة الخسابر التارٌخٌة لنفس خصابص مخاطر االبتمان ودلٌل موضوعً بوجو 
 مشابهة فً المحفظة لتقٌٌم انخفاض القٌمة.

 
اق. ٌتطلب قٌقوم البنك بتصنٌف بعض األصول المالٌة غٌر المشتقة ذات دفع محدد وإستحقاق ثابت على إنها محتفظ بها حتى االستح 

ثمارات حتى االستحقاق. إذا لم ٌتمكن البنك عند عمل الحكم ٌقوم البنك بتقٌٌم نٌته وقدرته على االحتفاظ باالستو التصنٌف حكم جوهري
فإنه  –على سبٌل المثال بٌع جزء غٌر جوهري لقرب االستحقاق  –من االحتفاظ باالستثمارات حتى االستحقاق عدا تلك لظروف معٌنة 

 ؤة.ٌتم تصنٌف كل الفبة كمتوفر للبٌع. وعلٌه فإن االستثمارات تقاس بالقٌمة العادلة بدالً من التكلفة المطف
 

قٌمة األسهم المتوفرة للبٌع عندما ٌوجد انخفاض جوهري أو لفترة طوٌلة فً القٌمة العادلة بؤقل من التكلفة.  فً ٌحدد البنك وجود انخفاض 
 ذباتالتذب ومنها ٌقوم البنك بتقٌٌم العوامل األخرى االجتهاد،ٌتطلب تحدٌد االنخفاض الجوهري أو لفترة طوٌلة إجتهاد. عندما عمل 

القٌمة عند وجود دلٌل  فً انخفاضوجود البنك  ٌعتبرطبٌعٌة فً سعر السهم الخاصة بهذا السهم ومإشر السوق العام. باإلضافة إلى ذلك ال
 العملٌات وتموٌل التدفقات النقدٌة.، التغٌرات فً التكنولوجٌا، القطاعأداء ، الصناعة، على تدهور الوضع المالً للشركة المستثمر فٌها

 
اجعة التقدٌرات والفرضٌات المتعلقة بشكل مستمر وٌتم إدراك تغٌرات التقدٌرات فً الحسابات فً الفترة التً ٌتم فٌها عمل تتم مر 

ة مراجعة التقدٌرات إذا كانت المراجعة تإثر على الفترة نفسها أو الفترة نفسها والفترات المستقبلٌة إذا كانت المراجعة تإثر على الفتر
 المستقبلٌة.الحالٌة الفترات 

 
 احتساب اإلٌرادات والمصروفات ج(

 باستخدام سعر الفابدة الفعلً وفقاً لمبدأ االستحقاق. الربح او الخسارةإحتسبت الفوابد المكتسبة والفوابد المدفوعة فً بٌان  (3
 

ة وتخصٌص دخل الفوابد أو مصروفات والمطلوبات المالٌأللموجودات المطفؤة إن طرٌقة سعر الفابدة الفعلٌة هً طرٌقة احتساب التكلفة  
والمطلوبات المالٌة. وٌعتبر سعر الفابدة الفعلً السعر الذي ٌخصم بالضبط التدفقات النقدٌة أالفوابد على مدى العمر الزمنً للموجودات 

مدة أقصر مقابل المبلغ المدرج  والمطلوبات المالٌة أو عندما ٌكون ذلك مناسباً خاللأالمستقبلٌة المقدرة من خالل العمر المتوقع لألصول 
إثبات دخل الفوابد ومصروفات العوابد بطرٌقة  فً سعر الفابدة الفعلً أثرطرٌقة تطبٌق إن لوالمطلوبات المالٌة. أالصافً للموجودات 

تم تقدٌر التدفقات النقدٌة ٌ ، متساوٌة نسبة للمبلغ المستحق طوال الفترة حتى اإلستحقاق أو التسدٌد. وفً سٌاق احتساب سعر الفابدة الفعلً
 وذلك باألخذ بعٌن االعتبار جمٌع الشروط التعاقدٌة لألداة المالٌة ولكن باستثناء الخسابر االبتمانٌة المستقبلٌة.

 
 الرسوم والعموالت التً هً جزء من العابد الفعلً لألصول والمطلوبات المالٌة ٌتم إدخالها فً حساب سعر الفابدة الفعلً. الرسوم (1

 والعموالت األخرى ٌتم احتسابها عند إجراء الخدمة المرتبطة بها أو عند استالمها وٌتم إدراجها ضمن الدخل من الرسوم والعموالت.
 
 .رباحألما ٌتم التؤكد من استحقاق البنك لٌتم احتساب أرباح األسهم عند (1
 
ر مخصومة وٌتم احتسابها كمصروف بعد تؤدٌة الخدمات المرتبطة التزامات مزاٌات الموظفٌن قصٌرة األجل ٌتم احتسابها على أسس غٌ (4

بها. وٌتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه تحت نظام الحافز النقدي قصٌر األجل أو نظام المشاركة فً األرباح إذا كان البنك لدٌه 
 تقدٌر هذا االلتزام بشكل ٌعتمد علٌه.حالٌاً إلتزام قانونً ضمنً لدفع هذا المبلغ نتٌجة خدمات سابقة أداها الموظف وٌمكن 
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ٌوجد لدى البنك عدة برامج لمزاٌا التقاعد لموظفٌه فً البحرٌن وفً فروعه الخارجٌة وهً حسب أنظمة هذه الدول. وٌعتبر برنامج  
للموظفٌن الذٌن ٌتم تغطٌتهم بؤنظمة التؤمٌن االجتماعً التقاعدي فً البحرٌن والفروع « دةخطة مساهمة محد»مزاٌا التقاعد بطبٌعته 

الخارجٌة. وٌستحق الموظفٌن اآلخرٌن إلى مكافؤة نهاٌة الخدمة ٌتم دفعها حسب عقود العمل أو حسب قوانٌن العمل إعتماداً على طول 
 الخدمة والمكافؤة النهابٌة.

 
. وقد تم (32)ٌر ممولة خطة استحقاق محددة والتً تمثل خطة إستحقاقات معرفة حسب المعٌار الدولً رقم تعتبر هذه المطلوبات الغ 

على افتراض ترك جمٌع الموظفٌن خدمة البنك فً تارٌخ إعداد  الربح أو الخسارةعمل مخصص لهذه المصروفات وتم خصمها فً بٌان 
 التقاعدٌة فً بٌان الربح أو الخسارة. ٌتم تحمٌل توفٌر هذه المزاٌا  بٌان المركز المالً.

 
ٌوجد لدى البنك نظام توفٌر اختٌاري للموظفٌن حٌث ٌساهم البنك والموظفٌن شهرٌاً بنسبة ثابتة من الرواتب. وٌخضع هذا النظام 

 .الربح أو الخسارةإلشراف لجنة متخصصة من موظفً البنك. وٌتم تحمٌل مساهمة البنك فً هذا النظام فً بٌان 
 
 ٌتم احتساب المصروفات األخرى فً الفترة التً ٌتم تكبدها وفقاً لمبدأ االستحقاق. (5
 

 األصول والمطلوبات المالٌة ح(

تتكون استثمارات تم تصنٌفها بإحتساب قٌمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة من استثمارات تم تصنٌفها فً البداٌة بإحتساب قٌمتها  ( 3
 .وإستثمارات للمتاجرة ربح أو الخسارةالالعادلة من خالل 

  
االستثمارات التً تم تصنٌفها بإحتساب قٌمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة هً األوراق المالٌة االستثمارٌة التً ٌتم شراإها  

ساس القٌمة العادلة ٌتم تصنٌفها بغرض االحتفاظ بها لمدة غٌر محددة من الزمن. وٌتم إدارتها وتقٌٌمها وٌقدم تقرٌر عنها داخلٌا على أ
. وقد تم تصنٌف هذه االستثمارات التً تم تقٌٌم قٌمتها العادلة الربح أو الخسارةكاستثمارات تم احتساب قٌمتها العادلة من خالل حساب 

ان مناسباً. وٌتم تسجٌل على أساس أسعار السوق أو أسعار مدٌر الصندوق أو المبالغ المشتقة باستخدام نماذج التدفقات النقدٌة كلما ك
 أو الخسارة . األرباح أو الخسابر الغٌر محققة الناتجة فً تغٌٌر القٌمة العادلة فً بٌان  الربح

 
األوراق المالٌة التً ٌتم شراإها بغرض تحقٌق ربح من تقلبات أسعارها أو التً ٌتم تضمٌنها فً محفظة لها  هً األوراق المالٌة المتداولة 

هذه األوراق المالٌة فً البداٌة بقٌمتها  أحتسابلربح على المدى القصٌر ٌتم تصنٌفها على أنها أوراق مالٌة متداولة. وٌتم ظاهرة تحقٌق ا
العادلة. وٌتم بالتالً قٌاسها بالقٌمة العادلة حسب أسعار السوق المدرجة. وٌتم تضمٌن المكاسب والخسابر المحققة وغٌر المحققة من 

 تداولة فً بٌان  الربح أو الخسارة .األوراق المالٌة الم
 
 االستحقاق االستثمارات المحتفظ بها حتى (1

 إن االستثمارات التً ٌتم االحتفاظ بها حتى االستحقاق هً أصول مالٌة مسعرة وغٌر مشتقة أو مدفوعات قابلة للتحدٌد واستحقاقات  
ستحقاق. وٌتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق مبدبٌاً ثابتة ٌنوي البنك وبشكل إٌجابً وقادر على االحتفاظ بها حتى اال

اً أٌة بالقٌمة العادلة باإلضافة إلى أٌة تكالٌف صفقات مباشرة وٌتم قٌاسها فٌما بعد بالتكلفة المستهلكة باستخدام سعر الفابدة الفعلً ناقص
 خسابر بسبب انخفاض القٌمة.

 
 االستثمارات المتوفرة للبٌع (1

ٌتم تصنٌف االستثمارات التً ٌنوي البنك االحتفاظ بها لمدة غٌر محددة وٌمكن بٌعها احتساباً الحتٌاجات السٌولة والتغٌرات فً أسعار  
للبٌع  الفابدة أو المخاوف تجاه االنخفاض فً القٌمة االبتمانٌة على أنها إستثمارات متوفرة للبٌع. مبدبٌاً ٌتم إثبات اإلستثمارات المتوفرة
على  والتً تتكون من سندات الدٌون واألسهم وذلك بقٌمها العادلة. بما فً ذلك تكالٌف الصفقات ثم بعد ذلك ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة بناء

وٌتم إثبات المكاسب والخسابر  األنسب.أسعار السوق المدرجة أو أسعار السماسرة أو المبالغ المشتقة من نماذج التدفقات النقدٌة أٌهما 
ٌر المحققة الناشبة عن التغٌرات فً القٌم العادلة لالستثمارات المتوفرة للبٌع فً الدخل الشامل اآلخر. وٌتم تحوٌل القٌمة العادلة غ

ها التراكمٌة لألوراق المالٌة المتوفرة للبٌع فً حالة بٌعها أو التصرف بها بخالف ذلك أو تصبح منخفضة القٌمة والتً تم فً السابق إثبات
 الدخل الشامل اآلخر إلى بٌان الربح أو الخسارة.ضمن 

 
 تم إحتسابها بالتكلفة المطفؤةفً اوراق مالٌة االستثمارات  (4

م اإلستثمارات التً تقاس بالتكلفة المطفؤة هً األصول المالٌة التً ال تقوم على المشتقات ولها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدٌد وال ٌت 
ٌتم إثبات األوراق المالٌة اإلستثمارٌة التً ٌتم قٌاسها بالتكلفة المطفؤة وذلك بالتكلفة المطفؤة بعد طرح تسعٌرها فً سوق نشطة. و
 مخصصات انخفاض القٌمة.
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 القروض والسلفٌات (5

قة وتكون ذات مدفوعات ثابتة أو معلومة. وهً غٌر مسعرة فً سوق نشط. تصنٌف القروض والسلفٌات على أنها أصول مالٌة غٌر مشت 
تحتسب جمٌع القروض والسلفٌات على أساس التكلفة بعد التعدٌل الستهالك العالوة أو تراكم الخصم معّدلة ألي تغٌر فً القٌمة العادلة 

 للتحوط. وخصم أي مخصص لمواجهة انخفاض قٌمتها. فعالة تحت أي ترتٌبات
 
 ودابع الزبابن (6

 باستخدام سعر الفابدة الفعلً. المطفؤةبتكلفتها  الحقآٌتم إثبات ودابع الزبابن فً البداٌة بالقٌمة العادلة ثم ٌتم قٌاسها  
 
 الضمانات المالٌة (0

وذلك نظراً لعدم قٌام الضمانات المالٌة هً عقود تتطلب أن ٌقوم البنك بإجراء دفعات محددة لتعوٌض حاملها عن الخسارة التً ٌتكبدها  
 والتً ٌتم مدٌن معٌن بالدفع عند استحقاقها وذلك وفقاً للشروط التعاقدٌة. وٌتم مبدبٌاً إثبات الضمانات المالٌة بقٌمتها العادلة )وهً العالوة 

ٌنما ٌتم احتساب التزام استالمها عند اإلصدار(. وٌتم استهالك العالوة التً ٌتم استالمها على مدى العمر الزمنً للضمان المالً. ب
هذه أو بالقٌمة الحالٌة ألي دفع متوقع أٌهما ٌكون أكبر )عندما ٌصبح الدفع بموجب  المطفؤةالضمان )المبلغ األسمً( بالتالً بالقٌمة 

 تحت المطلوبات األخرى. من هذه الضمانات المالٌة الضمان ممكناً(. وٌتم تضمٌن العالوة الغٌر مطفؤة
 

 لٌة المشتقةاألدوات الما (1
مالً ٌتم احتساب األدوات المالٌة المشتقة فً البداٌة على أساس سعر التكلفة والتً تمثل قٌمتها العادلة فً تارٌخ الدخول فً عقد المشتق ال 

ة آخر ثم ٌعاد تقٌٌمها على أساس قٌمتها العادلة. ٌتم الحصول على القٌمة العادلة من أسعار السوق المسعرة فً أسواق نشطة متضمن
فً السوق وكذلك أسالٌب التقٌٌم والتً تتضمن نماذج التدفقات النقدٌة المخصومة ونماذج تقٌٌم الخٌارات المناسبة.  تالعملٌات التً تم

وٌتم احتساب التغٌٌرات فً القٌمة العادلة لألدوات المالٌة المشتقة والتً ال تدخل ضمن احتساب التحوط ضمن اإلٌردات األخرى. وفً 
التحوط للقٌمة العادلة والتً ٌنطبق علٌها إحتساب التحوط فإن أي ربح أو خسارة ناتج عن إعادة تقٌٌم أدوات التحوط للقٌمة العادلة حالة 

وتحت اإلٌردات األخرى. وفً بٌان الربح أو الخسارة وكذلك التغٌرات المرتبطة بالقٌمة العادلة للشًء الذي تم التحوط له ٌتم إثباته فً 
حوط للتدفقات النقدٌة والتً ٌنطبق علٌها احتساب التحوط فإن الجزء من الربح أو الخسارة على أداة التحوط والذي تم تحدٌده على حالة الت

. وتظهر جمٌع بٌان الربح أو الخسارةٌتم احتسابه فً  ، إذا وجد فعال،أنه فعال ٌتم احتسابه مباشرة فً حقوق الملكٌة والجزء الغٌر 
إذا كانت قٌمتها )أو ضمن المطلوبات  (إذا كانت قٌمتها العادلة موجبة)المشتقة فً بٌان المركز المالً ضمن الموجودات  األدوات المالٌة
 .(العادلة سالبة

 
 سلفٌات مقابل إعادة الشراء وودابع مقابل إعادة البٌع (2

تبقى فً بٌان المركز المالً وٌقٌد المبلغ المستلم مقابل البٌع  عند بٌع األوراق المالٌة مع االلتزام بإعادة شرابها بسعر مستقبلً محدد فإنها 
وٌتم اعتبار الفرق بٌن سعر البٌع وإعادة الشراء فوابد مدفوعة وٌتم احتسابها ضمن مدة «. سلفٌات بموجب عقود إعادة الشراء»تحت بند 

ند شراء األوراق المالٌة مع االلتزام بإعادة بٌعها وبسعر عقود سلفٌات بموجب إعادة الشراء باستخدام طرٌقة العابد الفعلً. وبالمقابل ع
ودابع ألجل لدى البنوك والمإسسات »تدرج فً بٌان المركز المالً وٌقٌد المبلغ المدفوع مقابل الشراء تحت بند  المعلوم مسبقاً فإنها 

ٌتم احتسابها ضمن مدة العقود المندرجة تحت الودابع وٌتم اعتبار الفرق بٌن سعر الشراء وإعادة البٌع فوابد مكتسبة و«. المالٌة األخرى
 ألجل لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى باستخدام طرٌقة العابد الفعلً.

 
 فً حكمهالنقد وما (30
لدى البنوك ٌتكون النقد وما ٌعادله من نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك المركزٌة بإستثناء اإلحتٌاطً النقدي اإللزامً وودابع ألجل  

والمإسسات المالٌة األخرى لمدة ال تتجاوز ثالثة شهور من تارٌخ اإلٌداع واستثمارات قصٌرة األجل عالٌة السٌولة وٌمكن تحوٌلها إلى 
النقد وهً غٌر معرضة لمخاطر جوهرٌة قد تإثر على قٌمتها. كما أنها تستحق خالل ثالثة شهور أو أقل من تارٌخ التملك وٌستخدمها 

 ك الستٌفاء التزاماته قصٌرة األجل.البن
 

 قٌاس التكلفة المطفؤة (33
بعد  التكلفة المستهلكة لألصول أو المطلوبات المالٌة هً المبلغ الذي تم به قٌاس األصول والمطلوبات المالٌة عندما تم إثباتها فً البداٌة 

 المستهلكة باستخدام سعر الفابدة الفعلً.طرح المبالغ المدفوعة من المبلغ األساسً زابداً أو بعد طرح المبالغ 
 

 قٌاس القٌمة العادلة (31
القٌمة العادلة هً السعر الذي سٌتم الحصول علٌه لبٌع أصل أو دفعه لتحوٌل أحد المطلوبات ضمن عملٌة منظمة بٌن مشاركٌن فً تارٌخ  

فً ذلك التارٌخ القٌمة العادلة ألحد المطلوبات ٌعكس  القٌاس فً سوق ربٌسً أو فً غٌاب أفضل سوق ٌمكن للبنك إمكانٌة الوصول إلٌه
 خطر عدم اإللتزام بها.
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 ٌقوم البنك بقٌاس القٌمة العادلة بإستخدام أسعار مدرجة فً سوق نشط لهذه األداة وٌشمل ذلك أسهم وسندات دٌون ،إذا كانت متوفرة 
 مدرجة. وٌعتبر السوق نشط إذا كانت األسعار متوفرة بشكل منتظم وجاهزة وتمثل الحقٌقة لعملٌات تحدث باستمرار على أسس تجارٌة.

 
ٌقوم البنك بإحتساب القٌمة العادلة بؤسعار السماسرة ومعامالت بٌن أطراف مطلعة  ، إذا كان السوق غٌر نشط ألي من سندات الدٌون 

جارٌة إذا كانت متوفرة وتحلٌالت التدفقات النقدٌة المخصومة مع المنهجٌات اإلقتصادٌة المقبولة لتسعٌر األدوات وراغبة تحت أسس ت
 المالٌة.

 
 تصنٌف األصول المالٌة (31
ٌتم تصنٌف األصول المالٌة إلى أصول تم احتساب قٌمتها العادلة من خالل حساب الربح أو الخسارة وأصول متوفرة للبٌع وأصول  
 حتفظ بها لتارٌخ االستحقاق بناءاً على نٌة اإلدارة فً وقت شرابها ووقت وضع السٌاسات االستثمارٌة.م

 
 وقٌاس انخفاض القٌمة تحدٌد (34
م رة ٌتتتم مراجعة القٌمة الدفترٌة للموجودات المالٌة للبنك التً ال ٌتم اإلحتفاظ بها بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فً كل فت 

إعداد التقارٌر عنها لتحدٌد دالبل موضوعٌة إلنخفاض فً قٌمة الموجودات. وتنخفض قٌمة الموجودات المالٌة عند ظهور دالبل 
النقدٌة  موضوعٌة على حدوث واقعة قد تإدي إلى خسارة بعد إحتساب الموجودات ألول مرة وأن هذه الواقعة لها آثار على التدفقات

فإن المبلغ الذي ٌمكن استرجاعه من  ، ً ٌمكن تقدٌرها بشكل معقول. وفً حالة وجود أٌة دالبل على االنخفاضللموجودات الت المستقبلٌة
 قٌمة األصل ٌستخدم لتحدٌد مدى االنخفاض فً القٌمة.

 
خالل أو عدم وتشمل األدلة الموضوعٌة على أن األصول المالٌة قد انخفضت قٌمتها المصاعب المالٌة الكبٌرة للمقترض أو المصدر وإ 

هٌكلة قرض أو سلفة من قبل البنك بشروط لن ٌعتبرها البنك بخالف ذلك والمإشرات بؤن المقترض أو المصدر  المقترض وإعادة دفع
 سٌدخل مرحلة اإلفالس أو إختفاء سوق نشط للورقة المالٌة.

 
القٌمة الدفترٌة للموجودات المالٌة والقٌمة الحالٌة وٌتم قٌاس خسابر انخفاض قٌمة الموجودات بالتكلفة المطفؤة على أساس الفرق بٌن 

بعد خصمها باستخدام معدل الفابدة الفعلً األصلً. وٌتم ، مستثنى منها خسابر اإلبتمان التً لم ٌتم تكبدها بعد، للتدفقات النقدٌة المقدرة
. وعندما تإدي حادثة تالٌة إلى انخفاض مبلغ وإثباتها فً حساب مخصص القروض والسلفٌاتالربح أو الخسارة بٌان إثبات الخسابر فً 

 فإن خسارة انخفاض القٌمة ٌتم عكسها من خالل بٌان الربح أو الخسارة. ، خسارة انخفاض القٌم
 

 .جماعٌةوٌؤخذ البنك باالعتبار أدلة انخفاض قٌمة القروض والسلفٌات على مستوٌات معٌنة و 
 

ر هامة بشكل منفرد وذلك لقٌاس انخفاض قٌمتها. ٌتم تحدٌد مخصصات انخفاض القٌمة وٌتم تقٌٌم جمٌع القروض والسلفٌات التً تعتب
س المتعلقة بالقروض والسلفٌات الهامة على أساس الفرق بٌن المبلغ الصافً والمبلغ المقدر القابل لالسترداد للقروض والسلفٌات والتً تقا

هذه القروض والسلفٌات وخصمها على أساس سعر فابدتها الفعلٌة األصلً. وبالنسبة  بالقٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة من
فإن معدل الخصم هو المعدل الفعلً الحالً للفابدة حسب اتفاقٌة التسهٌالت. وٌتم أٌضاً احتساب قٌمة  ، للقروض ذات أسعار فابدة عابمة

م المحفظة إلى مجموعات تضم كل مجموعة دٌوناً وسلفٌات ذات االنخفاض ومقدار ما لم ٌمكن تحصٌله من الدٌون على أساس تقسٌ
طبٌعة متشابهة إال أنه ال ٌمكن تحدٌد قٌمة االنخفاض فً كل دٌن على حدة بناًء على تقدٌر الخسابر الكامنة ضمن محفظة القروض 

ى التصنٌفات الداخلٌة للمخاطر والمعدالت والسلفٌات فً تارٌخ بٌان المركز المالً ولم ٌتم تحدٌدها بصفة خاصة. وتعتمد التقدٌرات عل
التارٌخٌة لإلخفاق فً السداد وتغٌر التصنٌفات ودرجة الخسارة والعوامل االقتصادٌة األخرى ذات العالقة. وٌتم تعدٌل الخبرة بالنسبة 

على الفترة السابقة التً ظهرت  للخسابر السابقة على أساس البٌانات الحالٌة المشهودة لكً تعكس تؤثٌر الظروف الحالٌة التً لم تإثر
ال خاللها خبرة الخسابر. ال ٌتم إعدام الدٌون إال بعد القٌام باإلجراءات الالزمة من جدولة ومحاولة التحصٌل والتؤكد تماماً من أن احتم

 استردادها ضبٌل جداً.
 

وبصفة فردٌة بتقدٌر ما إذا كانت هناك دالبل على  فً حالة األوراق المالٌة للدٌون المصنفة على أنها متوفرة للبٌع، فإن البنك ٌقوم
ة إنخفاض القٌمة وذلك باإلعتماد على نفس المعاٌٌر المطبقة على األصول المالٌة التً ٌتم إثباتها بالتكلفة المطفؤه. وٌكون مبلغ الخسار

واالستهالك وبٌن القٌمة العادلة الحالٌة بعد إنخفاض القٌمة هو الفرق بٌن سعر الشراء وبعد طرح أٌة مبالغ مدفوعة من المبلغ األساسً 
. وإذا حدث فً فترة الحقة إن زادت قٌمة العادلة لسندات الربح أو الخسارةطرح خسارة انخفاض القٌمة التً تم اثباتها سابقاً فً بٌان 

ات خسارة اإلنخفاض فً القٌمة فً الدٌون المتوفرة للبٌع وٌمكن أن تنسب هذه الزٌادة بشكل موضوعً إلى حادثة إبتمان وقعت بعد إثب
 .الربح أو الخسارة، فإن الخسارة انخفاض القٌمة ٌتم عكسها من خالل بٌان الربح او الخسارة بٌان 
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ض الطوٌل فً القٌمة العادلة دون التكلفة ٌعتبر دلٌالً على وبالنسبة لإلستثمار فً األسهم مصنفة على إنها متوفرة للبٌع ، فإن اإلنخفا

 إنخفاض القٌمة وعندما تكون هناك دالبل على اإلنخفاض، فإن مبلغ إنخفاض القٌمة ٌتم قٌاسه على إنه الفرق بٌن تكلفة الشراء والقٌمة 
 

. وٌتم اثبات أي استرداد للقٌمة العادلة لألسهم بح أو الخسارةالرالعادلة الحالٌة بعد طرح أٌة خسارة انخفاض قٌمة تم اثباتها سابقاً فً بٌان 
 المتوفرة للبٌع التً انخفضت قٌمتها فً بٌان الدخل الشامل.

 
 إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالٌة 35

المالٌة المشابهة( فً الحاالت  ٌتم إلغاء األصل المالً )أو عندما ٌكون قابالً للتطبٌق، جزءاً من األصل المالً أو مجموعة من األصول
 التالٌة: 

 
  .عند سقوط الحقوق فً استالم التدفقات النقدٌة من األصول ( أ
 

خٌر قام البنك بتحوٌل حقوقه فً استالم التدفقات النقدٌة من األصل أو تحمل التزاماً بدفع التدفقات النقدٌة المستلمة بالكامل بدون أي تؤب( 
ك بموجب ترتٌبات "صرٌحة" وقام البنك بما ٌلً: )أ( تحوٌل الجزء األكبر من جمٌع المخاطر والعوابد جوهري بالنسبة لطرف ثالث وذل

الخاصة باألصول، أو )ب( لم ٌقم البنك بالتحوٌل أو االحتفاظ بالجزء األكبر من جمٌع المخاطر والعوابد الخاصة باألصل ولكنه قام 
 بتحوٌل السٌطرة على األصل.

 
اوض أو تعدٌل شروط وأحكام الموجودات المالٌة، أو إذا تم استبدال أصل مالً بآخر نتٌجة الصعوبات المالٌة للمقترض، إذا تم إعادة التف

 فإنه ٌتم تقٌٌم  ما إذا كان ٌجب إلغاء احتسابه أم ال. إذا كانت التدفقات النقدٌة لألصل الذي تم إعادة التفاوض بشؤنه تختلف اختالفاً 
لتعاقدٌة فً التدفقات النقدٌة من األصل المالً األصلً تعتبر منتهٌة الصالحٌة. فً هذه الحالة، ٌتم إلغاء احتساب جوهرٌاً، فإن الحقوق ا

األصل المالً األصلً، وٌحتسب األصل المالً الجدٌد بالقٌمة العادلة. ٌتم قٌاس خسارة انخفاض القٌمة قبل إعادة الهٌكلة المتوقعة كما 
 ٌلً:
 

 ٌكلة المتوقعة لن ٌنتج عنها إلغاء احتساب أصل حالً، فإنه ٌتم تضمٌن التدفقات النقدٌة المتوقعة الناتجة من إذا كانت إعادة اله
األصل المالً المعدل فً قٌاس األصل الحالً بناًء على أوقاتها المتوقعة والمبالغ المخصومة بمعدل الفابدة الفعلً األصلً لألصل 

 .القابم المالً
 ٌكلة المتوقعة سٌنتج عنها إلغاء احتساب أصل حالً، سٌتم التعامل مع القٌمة العادلة المتوقعة لألصل الجدٌد إذا كانت إعادة اله

كالتدفقات النقدٌة النهابٌة من األصل المالً الحالً وقت إلغاء االحتساب. ٌتم خصم المبلغ من التارٌخ المتوقع إللغاء االحتساب إلى 
 .القابمالفابدة الفعلً األصلً لألصل المالً  تارٌخ نهاٌة السنة  باستخدام معدل

 
 انخفاض قٌمة األصول ؼٌر المالٌة خ(

فً تارٌخ كل بٌان للوضع المالً، ٌقوم البنك بمراجعة القٌمة الدفترٌة ألصوله غٌر المالٌة لتحدٌد دالبل بؤن هذه األصول قد تعرضت 
القابل لالسترداد ٌتم تقدٌره من أجل تحدٌد أثر انخفاض القٌمة، إن وجدت. ألي انخفاض. وفً حالة وجود هذه الدالبل، فان مبلغ األصول 

لمّدرة وعندما ٌكون من غٌر الممكن تقدٌر المبلغ القابل لالسترداد ألي أصل منفرد، فان البنك ٌقوم بتقدٌر المبلغ القابل لالسترداد للوحدة ا
 للنقد والتً ٌعود إلٌها األصل المالً. 

ابلة لالسترداد القٌمة العادلة بعد خصم تكالٌف البٌع والقٌمة المستخدمة، أٌهما أكبر. وفً سٌاق تقٌٌم القٌمة المستخدمة، وتعتبر القٌمة الق
سوق فانه ٌتم خصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة للحصول على قٌمتها الحالٌة باستخدام معدل الخصم الذي ٌعكس التقٌٌمات الحالٌة لل

 مة الزمنٌة للنقود والمخاطر الخاصة بكل أصل من أصول البنك. الخاصة بالقٌ

)الوحدة  لألصل الدفترٌة وإذا تم تقدٌر قٌمة األصل القابلة لالسترداد )أو الوحدة المدرة للنقد( وتبٌن أنها أقل من قٌمتها الدفترٌة، فان القٌمة
  المدرة للنقد( ٌتم تخفٌضها لكً تعادل القٌمة القابلة لالسترداد.

وذلك ما لم ٌتم إثبات األصل ذي العالقة بقٌمة إعادة التقٌٌم وفً هذه الحالة  الربح أو الخسارةوٌتم إثبات خسارة انخفاض القٌمة فً بٌان 
تعتبر خسارة انخفاض القٌمة انخفاضاً نتٌجة إعادة التقٌٌم. وعندما تتغٌر خسارة االنخفاض إلى العكس فٌما بعد، فان القٌمة الدفترٌة 

تجاوز ألصل )الوحدة المدرة للنقد( تتم زٌادتها لكً تعادل التقدٌر المعدل لقٌمته القابلة لالسترداد بحٌث أن القٌمة الدفترٌة الزابدة ال تل
ات القٌمة الدفترٌة التً كان سٌتم تحدٌدها فٌما لو لم ٌتم إثبات أٌة خسارة انخفاض قٌمة بالنسبة لألصل )الوحدة المدرة للنقد( فً السنو

 السابقة. وٌتم إثبات التغٌر العكسً لخسارة انخفاض القٌمة فً بٌان الربح أو الخسارة، ولذلك ما لم ٌتم إثبات األصل ذي العالقة بقٌمة
 إعادة التقٌٌم وفً هذه الحالة ٌتم اعتبار التغٌر العكسً لخسارة االنخفاض فً القٌمة على أنها زٌادة ناتجة عن إعادة التقٌٌم.
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 االستثمار فً شركات زمٌلة د(

الشركات الزمٌلة هً المإسسات التً ٌملك فٌها البنك نفوذاً مإثراً ولكن ال ٌسٌطر بشكل كامل أو مشترك على سٌاساتها المالٌة 
بالمابة من أصوات المإسسة األخرى. وٌتم إجراء المحاسبة  50إلى  10لبنك من والتشغٌلٌة. وٌعتبر النفوذ المإثر موجوداً عندما ٌملك ا

لبنك للشركات الزمٌلة باستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة وٌتم إحتسابه بسعر التكلفة فً البداٌة وتشمل تكلفة الصفقة. وتشمل البٌانات المالٌة ل
الزمٌلة بعد التعدٌالت التً تتم لضبط السٌاسات المحاسبٌة مع  حقوق الملكٌة فً الشركاتحصته فً الدخل والمصروفات وحركات 

 السٌاسات 
 

رٌة المحاسبٌة للبنك وذلك اعتباراً من تارٌخ بدء النفوذ الهام حتى تارٌخ انتهابه. وعندما تتجاوز حصته فً شركة زمٌلة. فإن القٌمة الدفت
لك ما عدا إلى الحد الذي ٌكون فٌه للبنك التزام أو ٌكون قد قام بدفع لتلك الحصة ٌتم تخفٌضها إلى صفر وٌتوقف إثبات الخسابر بعد ذ

 مبالغ نٌابة عن الشركة الزمٌلة.
 

 العقارات والمعدات ذ(

ولم  ، ٌتم تسجٌل العقارات والمعدات أساساً بسعر التكلفة ثم بعد ذلك على أساس التكلفة بعد خصم االستهالك وخسابر انخفاض القٌمة

وإنما احتسبت األراضً حسب تقٌٌمها فً ٌوم تملكها. وإذا تؤلف أي أصل من األصول الثابتة  ، بالنسبة لألراضً ٌحتسب أي استهالك

فإنها تعتبر وحدات منفصلة. وتتكون تكلفة كل أصل من األصول الثابتة من سعر الشراء  ، من أجزاء أساسٌة تتمٌز بفبات عمرٌة مختلفة

أو صل قٌد االستخدام المستهدف باإلضافة إلى التكالٌف التً ٌتم تحملها فٌما بعد من أجل إضافة أو أٌة تكالٌف أخرى الزمة لوضع األ

إحالل أجزاء من هذا األصل أو خدمته وصٌانته. وٌتم تحمٌل استهالك العقارات والمعدات على حساب األرباح والخسابر وٌحتسب وفقاً 

 بة منها. وتقدر أعمار الموجودات كالتالً:لطرٌقة القسط الثابت وبنسب موزعة على مدى عمر كل ف

 سنة 40إلى  10  من  المبانً

 سنوات 1إلى  1  من أثاث ومعدات

فإن مقدار التغٌٌر ،  تتم مراجعة القٌمة المتبقٌة والعمر الزمنً لألصول الثابتة بشكل دوري وإذا اختلفت التوقعات عن التقدٌرات السابقة

 لربح أو الخسارة على مدى العمر الزمنً المقدر لألصل الثابت.ٌتم إثباته مستقبلٌاً على حساب ا

 مخصصات أخرى ر(

ٌتم احتساب مخصصات أخرى إذا ُوجد حالٌاً أي إلتزام قانونً أو ضمنً نتج عن حدث سابق ٌإدي إلى تدفقات فً مصادر إقتصادٌة إلى 

 علٌها.الخارج لسداد هذا اإللتزام. وٌمكن تقدٌر مبلغ اإللتزام بصورة ٌعتمد 

 مقاصة األدوات المالٌةز( 

ٌتم إجراء مقاصة بٌن الموجودات والمطلوبات وٌدرج صافً المبلغ فً بٌان المركز المالً الموحد فقط عندما ٌوجد حق قانونً واجب 
د المطلوبات فً النفاذ الجراء مقاصة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نٌة للتسوٌة على أساس صافً المبلغ أو تسٌٌل الموجودات وسدا

 آن واحد.
 
 االحتساب فً تارٌخ التسوٌة س(

 إن كافة العملٌات المتعلقة بشراء وبٌع ا ألصول المالٌة بطرق منتظمة بإستثناء المشتقات ٌتم إحتسابها فً تارٌخ التسوٌة. وهو التارٌخ
والبٌع تعنً شراء وبٌع أصول مالٌة بحٌث ٌتم تسلٌم  الذي ٌقوم فٌه البنك بإستالم أو تسلٌم األصل. إن الطرق المنتظمة لعملٌات الشراء

األصول خالل مدة زمنٌة. عادة ما تكون وفق أنظمة محددة أو من خالل ما هو متعارف علٌه ضمن ممارسات السوق. ٌتم احتساب 
 عملٌات المشتقات فً تارٌخ المتاجرة وهو التارٌخ الذي ٌقوم فٌه البنك بالتعاقد للشراء أو البٌع.

 
 التخصٌصات المقترحة ش(

تدرج أرباح األسهم والتخصٌصات األخرى الموصى بتوزٌعها ضمن حقوق الملكٌة. وتحتسب ضمن المطلوبات بعد الموافقة علٌها من 
 قبل المساهمٌن.

 
 ص( سٌاسة المكافآت

ة إلى ذلك ٌتم الدفع إلى أعضاء أعضاء مجلس اإلدارة: مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة ٌتم الموافقة علٌها من قبل المساهمٌن. باإلضاف
 مجلس اإلدارة رسوم رمزٌة لحضور اجتماعات لجان المجلس.
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لربٌس التنفٌذي تطبق على جمٌع الموظفٌن بما فً ذلك ااإلدارة ت للبنك والتً ٌتم الموافقة علٌها من قبل مجلس آسٌاسة المكاف: الموظفٌن
. وٌوجد لدى البنك أٌضاً نظام المشاركة فً األرباح بناءاً على صافً دخل السنة العالواتتشتمل هذه المكافآت على الرواتب الشهرٌة و.

 ومع األخذ فً االعتبار أداء الموظفٌن خالل العام.
 

  سات الصحٌحة للمكافآت.المركزي المتعلقة بالممار البحرٌن ارشادات مصرفوتتطابق هذه السٌاسة مع 
 
 القطاعٌة  التقارٌر ض(

القطاع التشغٌلً هو جزء من البنك وٌقوم بالمشاركة فً أنشطة تجارٌة والتً قد تدر إٌرادات أو تتكبد مصارٌف وتتضمن تلك اإلٌرادات 
لقطاعات وبشكل منتظم من قبل الربٌس والمصارٌف العملٌات التً تتم مع أي قطاع آخر فً البنك. ٌتم مراجعة جمٌع النتابج التشغٌلٌة ل
 التنفٌذي التخاذ قرارات بشؤن تخصٌص الموارد وتقٌٌم أدابها للتً لدٌها معلومات مالٌة منفصلة.

 
 ط( ربحٌة السهم الواحد

عن طرٌقة  ٌقوم البنك بعرض معلومات عن ربحٌة السهم الواحد األساسٌة ألسهمه العادٌة. وٌتم احتساب ربحٌة السهم الواحد األساسٌة
حٌة قسمة األرباح أو الخسابر المتعلقة بالمساهمٌن العادٌٌن للبنك على المتوسط الموزون لعدد األسهم العادٌة خالل الفترة. وٌتم تحدٌد رب

لتؤثٌرات أي السهم المخفضة بتعدٌل األرباح أو الخسابر المتعلقة باألسهم العادٌة وكذلك ٌتم تعدٌل المتوسط الموزون لعدد األسهم العادٌة 
 تخفٌض محتمل لألسهم العادٌة.

 
 التزامات ضرائب الدخل ظ(

ال تخضع عملٌات البنك فً مملكة البحرٌن وأبوظبً لضرابب الدخل. ٌخضع فرع الرٌاض لضرابب الدخل حسب قانون ضرابب الدخل 
 .الربح او الخسارةالسعودي. وٌتم إحتساب ضرٌبة الدخل إذا وجدت فً بٌان 

 
 تملكةعقارات م ع(

ٌتم تملك العقارات فً بعض األحٌان مقابل قروض وسلفٌات متعثرة. ٌتم إحتساب العقارات المتملكة بالقٌمة الدفترٌة أو القٌمة العادلة 
 ناقصاً مصارٌف البٌع أٌهما أقل وٌتم قٌدها فً الموجودات األخرى.

 
 

 األموال تحت اإلدارة  غ(

ر أخرى تإدي إلى االحتفاظ باألصول أو باستثمارها نٌابة عن هٌبات ابتمان أو مإسسات أخرى. ٌقوم البنك، بدور األمٌن/ المدٌر وبؤدوا
 وال ٌتم تضمٌن هذه األصول والدخل الناشا عن األصول فً البٌانات المالٌة للبنك وذلك ألنها لٌست أصول مملوكة للبنك.

 
 

 ( إدارة المخاطر المالٌة,

 خاطر:ٌتعرض البنك لألنواع التالٌة من الم

 مخاطر االبتمان •

 مخاطر السٌولة •

 مخاطر السوق •

 مخاطر التشغٌل •

 إطار إدارة المخاطر

تنحصر السلطة فً إدارة المخاطر فً البنك لدى مجلس اإلدارة. وٌقوم المجلس بوضع السٌاسات الخاصة بمخاطر االبتمان ومخاطر السٌولة 

د إلى التوصٌات التً تقدمها إدارة البنك. وقد قام البنك بتشكٌل العدٌد من اللجان ومخاطر السوق ووضع اإلرشادات التشغٌلٌة باالستنا

لمراجعة وتقٌٌم جمٌع المسابل المتعلقة بالمخاطر. وٌتم تفوٌض الصالحٌات لمستوٌات مختلفة من المدراء ضمن هٌكل إدارة البنك حسب 

عة المخاطر بالبنك الدعم الالزم لإلدارة العلٌا والوحدات المصرفٌة المختلفة المبلغ ونوعٌة الخطر وطبٌعة العملٌات أو المخاطر. وتقدم مجمو

فً كل ما ٌتعلق بإدارة المخاطر. وتزاول هذه المجموعة عملها بصفة مستقلة عن وحدات األعمال المصرفٌة األخرى من أجل تقلٌل 

 المخاطر وتقدم تقارٌرها بصفة مباشرة إلى الربٌس التنفٌذي للبنك. 
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ار تتولى لجنة التدقٌق التابعة لمجلس اإلدارة مسبولٌة مراقبة ومتابعة مدى االلتزام بسٌاسات وإجراءات البنك ومراجعة ومالبمة وسالمة إط

ٌق فً هذه المهام دابرة التدقٌق الداخلً التابعة لإلدارة والتً تقوم إدارة المخاطر فٌما ٌتعلق بالمخاطر التً ٌواجهها البنك. وٌساعد لجنة التدق
 بعملٌات المراجعة المنتظمة والمحددة إلجراءات رقابة المخاطر حٌث ٌتم تقدٌم تقارٌر بشؤنها إلى لجنة التدقٌق وكذلك إلى اإلدارة.

واجهه البنك ووضع القٌود وإجراءات الرقابة ومراقبة المخاطر ٌتم وضع سٌاسات البنك إلدارة المخاطر من أجل تحدٌد وتحلٌل الخطر الذي ٌ

ومدى االلتزام بالقٌود. وتتم مراجعة سٌاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصفة منتظمة لكً تعكس األوضاع السابدة فً السوق واألنشطة الً 

رة، إلى تطوٌر بٌبة رقابة منضبطة وإٌجابٌة ٌفهم فٌها ٌمارسها البنك. وٌسعى البنك، ومن خالل معاٌٌره وإجراءاته الخاصة بالتدرٌب واإلدا

 جمٌع الموظفٌن أدوارهم والتزاماتهم.

 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االبتمان إمكانٌة تحمل خسارة مالٌة نتٌجة عدم وفاء الزبون بشروط وأحكام التسهٌالت االبتمانٌة الممنوحة له. وٌتم قٌاس 

 للموجودات المّضمنة وغٌر المّضمنة فً بٌان المركز المالً.وتحدٌد مثل هذه المخاطر بالنسبة 

 لتقٌٌم بل أٌضاً للقٌام وبصفة منتظمة بمراقبة مخاطر االبتمان. وٌعتمد تقٌٌم االبتمان علىلوٌتبع البنك إجراءات وسٌاسات ثابتة لٌس فقط 

 المستقبلٌة للقطاع المصرفً وعلى التصنٌفات الخارجٌة البٌانات المالٌة للمقترض وتوقعات أدابه وعلى وضعه فً السوق وعلى التوقعات

 ،)إن كانت متوفرة( وسجل أدابه وحركة حساباته ومصادر التسدٌد المتوفرة لدٌه وقدرته على ذلك وعلى الضمانات الملموسة وغٌر الملموسة

ها وذلك باستخدام مختلف الطرق والوسابل. بما إلخ. وٌتم إجراء عملٌة مراجعة منتظمة لكل حساب كما ٌتم تخفٌف المخاطر التً ٌتم تحدٌد

فً ذلك الحصول على الرهونات والضمانات المقابلة من المساهمٌن و/أو األطراف األخرى. وٌتم باإلضافة إلى ذلك استخدام وسابل أخرى 

 من أجل ضمان تخفٌف حدة آثار الحركات السلبٌة والتذبذبات فً أسعار الرهونات فً السوق.

مراجعة االبتمان بالبنك بتحلٌل المخاطر وتقدم توصٌاتها قبل الموافقة علٌها من قبل السلطات المعنٌة. وباإلضافة إلى عملٌات  دابرة تقوم

التحلٌل لمخاطر االبتمان. ٌتم تطبٌق شروط وأحكام جمٌع التسهٌالت االبتمانٌة بشكل صارم ودقٌق من قبل إدارة اإلبتمان. وٌضمن نظام 

 نٌف وعملٌة المراجعة تحدٌد أي خلل فً مخاطر االبتمان وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة فوراً.داخلً خاص بالتص

 تعتمد التصنٌفات االبتمانٌة للبنك على مقٌاس من عشر درجات ٌؤخذ بعٌن االعتبار القوة المالٌة للمقترض باإلضافة إلى الجوانب النوعٌة

د ٌتخلف فٌه المقترض عن الوفاء بالتزاماته. وٌتم تقسٌم التصنٌفات بعد ذلك إلى فبات تعكس التقدٌرات وذلك من أجل تقرٌر المستوى الذي ق

الخاصة بؤقصى درجات الخسارة الممكنة فً حالة تخلف المقترضون عن السداد. وتتم مراجعة تصنٌفات المخاطر المخصصة لكل مقترض 

المنتظمة لمحفظة البنك على التعرف على الحسابات التً تشهد تدهوراً على مستوى  األقل. وتساعد عملٌة المتابعة على أساس سنوي على

األقصى المخاطر. وٌتم استثناء التسهٌالت االبتمانٌة االستهالكٌة التً ٌتم منحها باالعتماد على معاٌٌر محددة سلفاً مثل مبلغ الراتب والحد 

 لتصنٌف هذا.من نظام ا ، إلخ ،اللتزامات التسدٌد كجزء من الراتب

ٌستخدم البنك أٌضاً التصنٌفات التً تضعها وكاالت التصنٌف االبتمانً المرموقة مثل مودٌز وستاندرد آند بورز وفتش وذلك ضمن عملٌة 

 التقٌٌم فً سٌاق دراسة وتقٌٌم المخاطر التً ٌتعرض لها البنك فً التعامل مع الهٌبات والمإسسات المصنفة.

 مخاطر السٌولة

ٌولة هً ذلك الخطر الذي قد ٌواجهه البنك فً صعوبة الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالمطلوبات المالٌة التً ٌتم تسوٌتها نقداً أو مخاطر الس

 أصول مالٌة أخرى. وتضمن إدارة مخاطر السٌولة توفر األموال فً جمٌع األوقات من أجل الوفاء باحتٌاجات البنك الخاصة بالتموٌل.

فً إدارة الموجودات والمطلوبات نسبة الموجودات السابلة إلى مجموع الموجودات بهدف تقلٌل مخاطر السٌولة إلى أدنى  تحدد سٌاسات البنك

حد ممكن. وقد حافظ البنك على استثمارات كافٌة فً الموجودات السابلة مثل الودابع لدى البنوك وسندات الخزانة أوراق مالٌة استثمارٌة 

لك من أجل دعم أنشطة أعماله وعملٌاته. وتقوم مجموعة الخزٌنة واالستثمار وبصفة دابمة بمراقبة استحقاقات قابلة للتسوٌق بسهولة وذ

 الموجودات والمطلوبات بحٌث ٌتم االحتفاظ بمستوٌات كافٌة من السٌولة فً جمٌع األوقات. وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات التً ٌرأسها

مخاطر أسعار الفابدة والفجوات ومتطلبات السٌولة فً أوقات الطوارئ مع دراسة المسابل االستراتٌجٌة الربٌس التنفٌذي بمراجعة شهرٌة ل

 المتعلقة بالسٌولة.
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 مخاطر السوق

لألدوات المالٌة المتعلقة بالفوابد واألسهم ضمن محفظة إن مخاطر السوق هً مخاطر حدوث خسابر تنشؤ عن التذبذبات فً أسعار السوق 
ٌتم  المتاجرة والعمالت األجنبٌة والسلع التً ٌحتفظ بها البنك. وتخضع نشاطات البنك الخاصة بالمتاجرة فً األدوات المالٌة لسٌاسات محافظة

ا على أساس سنوي وتتم مراجعتها بشكل منتظم. توثٌقها بشكل واضح والتً تتضمن تنفٌذ العملٌات ضمن هٌاكل قٌود شاملة ٌتم وضعه
وٌستخدم البنك الطرٌقة الموحدة الخاصة بتخصٌص رأسمال مخاطر السوق باالعتماد على المخاطر التً ٌتم تحدٌدها للعوامل األساسٌة وهً 

ا الشؤن، ٌتم إعداد تقارٌر ٌومٌة مخاطر أسعار الفابدة ومخاطر األسهم ومخاطر الصرف األجنبً ومخاطر الخٌارات ومخاطر السلع. وفً هذ
 تتم مراجعتها من قبل المسبولٌن بالبنك.

 
 مخاطر التشؽٌل

ات. تعرف مخاطر التشغٌل بؤنها الخسارة المالٌة الناجمة عن األخطاء البشرٌة أو االختالس أو خلل فً األنظمة أو عدم متابعة وتسجٌل العملٌ

ٌتم بموجبها تنفٌذ مهمات ووظابف معٌنة. وتتم مراجعة وتعدٌل وتطوٌر هذه األنظمة إجراءات وأنظمة سلٌمة ومحكمة البنك وٌستخدم 

 واإلجراءات بشكل مستمر من أجل احتواء كافة المخاطر المحتملة.

تركز ٌشمل نطاق عمل دابرة التدقٌق الداخلً فً البنك عملٌات التدقٌق والمراجعة لجمٌع الوحدات المصرفٌة والخدمات المساندة والفروع. و

رة عملٌات التدقٌق الداخلً بشكل ربٌسً على تقٌٌم المخاطر ووسابل وإجراءات الرقابة وعلى التؤكد من االلتزام بالسٌاسات واإلجراءات المق

مخاطر الداخلً من حٌث  والتخوٌالت الممنوحة. وتتم مراجعة األنظمة والعملٌات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجدٌدة من قبل دابرة التدقٌق

 غ عن أي التشغٌل الكامنة فٌها قبل أن ٌتم تطبٌقها. ولدى دابرة التدقٌق الداخلً استقاللٌة تامة عن باقً دوابر وأقسام البنك وهً تقوم باإلبال

 خلل أو قصور ذي أهمٌة فً الرقابة الداخلٌة إلى لجنة التدقٌق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

 إدارة رأس المال

بالنسبة لرأس المال إلى المحافظة على معدالت كافٌة من رأس المال للمحافظة على ثقة المستثمرٌن والدابنٌن وأطراف  تهدف سٌاسة البنك

السوق وكذلك لدعم عملٌات التطوٌر والتوسعة المستقبلٌة ألنشطة أعماله. وٌدرك البنك آثار مستوٌات رأس المال على عوابد حقوق الملكٌة 

حاجة إلى الموازنة بٌن تخفٌف عوابد مرتفعة والتً من الممكن تحقٌقها من خالل معدالت اقتراض أكبر والمزاٌا كما ٌدرك البنك أٌضاً ال

 والضمان الذي ٌمثله الوضع السلٌم لرأس المال.

ة فً مملكة اإلرشادٌة الصادرة من قبل مصرف البحرٌن المركزي التً تحدد اإلطار لمالءة رأس المال للبنوك المإسس 1دخلت قواعد بازل 

ٌراجع بشكل جوهري تعرٌف رأس المال النظامً. ٌركز اإلطارعلى  1.ان إطار بازل 1035ٌناٌر  3البحرٌن حٌز التنفٌذ اعتباراً من تارٌخ 

بة من الفالعادي  لرأس المالرأس المال بإضافة معدل رأس المال األدنى  ،العنصر الغالب من الفبة األولى والعادي ه رأس المالكون ٌان 

(، CET3تتطلب أٌضا من المإسسات باحتفاظ برأس مال احتٌاطً. لغرض احتساب رأس المال ) 1( .ان اتفاقٌة بازل CET3األولى )

سٌتم خصم التعدٌالت )الخصومات( النظامٌة بما فً ذلك المبالغ فوق الحد االجمالً لإلستثمارات الجوهرٌة فً المإسسات المالٌة وحقوق 

. ان 1032ٌناٌر  3( على مراحل على أن تخصم بالكامل فً CET3الضرٌبٌة المإجلة من الفروقات المإقتة من) خدمة الرهن واألصول

ٌتؤكد البنك من الوفاء باشتراطات مالءة رأس المال على أساس  الجدٌدة. النظامٌة رأس المال البنك الحالً كاف لتلبٌة المتطلبات الرأسمالٌة

فً البلدان التً توجد فٌها فروع للبنك. وقد التزم البنك باالشتراطات  وجدت،إن  المحلٌة، النظامٌةاألجهزة مّوحد وكذلك الوفاء باشتراطات 

 طوال السنة. النظامٌةالرأسمالٌة 
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 . سندات الخزٌنة8

ل بطبٌعتها صادرة من قبل حكومة مملكة البحرٌن وحكومة المملكة العربٌة السعودٌة. وتشتمل سندات الخزٌنة هً سندات قصٌرة األج

 كذلك على صكوك إسالمٌة قصٌرة األجل صادرة من قبل حكومة مملكة البحرٌن.

 

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

 

 4516200 8862400 حكومة مملكة البحرٌن

 306014 202001 كة العربٌة السعودٌةحكومة الممل

 4616243 8462401 المجموع

 . ودائع ألجل لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى0

تمثل الودابع لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى جزءاً من أنشطة البنك فً أسواق المال. وتشمل هذه الودابع قروض قصٌرة 

 خرى.المالٌة األ األجل للبنوك والمإسسات

 

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

 

 3006013 2802848 ودابع لدى البنوك

 356436 202826 ودابع لدى المإسسات المالٌة األخرى

 3156440 2602100 المجموع

 

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

 

 06416 212,01 حسابات جارٌة وتحت الطلب

 3016033 2842084 ودابع ألجل

 3156440 2602100 المجموع
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 . األورق المالٌة المتداولة6

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

 406 81, أسهم

 56611 - سندات دٌن

 66012 81, المجموع

 

 . قروض وسلفٌات8

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة(                                                                             دٌسمبر 13أ( كما فً 

 2106001 ,188288 قروض وسلفٌات لغٌر البنوك

 3106140 2,82014 قروض وسلفٌات للبنوك

 (416614) (812080) روض والسلفٌاتٌطرح: مخصص انخفاض قٌمة الق

   360536035 220,22116 المجموع

 
بلغت القروض والسلفٌات ذات األسعار العابمة والتى تم إعادة تسعٌر الفابدة علٌها طبقاً للتوارٌخ المتفق  1036دٌسمبر  13( فى ب

ملٌون دٌنار بحرٌنً فً  540601نار بحرٌنً )ملٌون دٌ 53561 بمبلغ علٌها وعلى أساس هامش ثابت ألسعار الفابدة حسب االتفاق

 (.1035عام 

 

 20( وفقاً لسٌاسة البنك وإرشادات مصرف البحرٌن المركزي تعتبر القروض والسلفٌات متعثرة إذا لم تدفع أقساطها أو فوابدها لمدة ت

 حٌث ال ٌتم احتساب فوابد علٌها.  ٌوماً أو أكثر

 

 سلفٌات المتعثرة وذلك حسب الفترات منذ آخر سداد للقسط أو الفابدة.ٌبٌن الجدول التالً توزٌع القروض وال
 

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

 

  136115 82088 شهور ولغاٌة سنة 1أكثر من 

 26540 122840 سنوات 1 - 3

  606301 ,08210 سنوات 1أكثر من 

 236511 4,2088 المجموع
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 بٌانات المالٌةإٌضاحات حول ال

 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

ٌوماً  ولكن غٌر منخفضة القٌمة" هً تلك القروض التً تكون فوابدها التعاقدٌة ودفعات األصل  20القروض "المستحقة أقل من 

ر و/أو مرحلة تحصٌل مستحقة لكن البنك ٌعتقد أن احتساب انخفاض القٌمة غٌر مناسب بناء على مستوى األمن أو الضمان المتوف

 1601ٌوماً ولكن غٌر منخفضة القٌمة  20، بلغت القروض المستحقة أقل من 1036دٌسمبر  13المبالغ المستحقة  للبنك. كما فً 

 (.بحرٌنً ملٌون دٌنار 1615:  1035دٌسمبر  13ملٌون دٌنار بحرٌنً )

 

فً ذلك ظروف السوق المتغٌرة، والمحافظة على العمالء، ٌجوز تعدٌل الشروط التعاقدٌة على قرض لعدد من األسباب، بما ( ث

وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور االبتمان الحالً أو المحتمل للعمٌل. من الممكن إلغاء احتساب أي قرض قابم تم تعدٌل شروطه، 

 واحتساب القرض المعاد التفاوض بشؤنه كقرض جدٌد.

      

األمتناع عن استعمال حق عمالء الذٌن ٌمرون بصعوبات مالٌة ) المشار إلٌه "أنشطة ٌقوم البنك بإعادة التفاوض حول قروض ال

، تم إعادة هٌكلة تسهٌالت ابتمانٌة بمبلغ 1036تحصٌل القروض، وتقلٌل مخاطر التخلف عن السداد. خالل  فرص لزٌادة"(  التنفٌذ

ً  أل هٌكلة تتعلق بشكل أساسً بتؤجٌل أقساط القروض الإعادة الت تناز(. بحرٌنً ملٌون دٌنار 11666:  1035)بحرٌنً  ملٌون دٌنار ش

بغرض مساعدة العمالء على التغلب على حاالت أزمة السٌولة المإقتة، أو إعادة تنظٌم السداد مع توقعات التدفقات النقدٌة المعدلة 

م ٌكن هناك أثرجوهري على مخصصات للمقترضٌن / للمشارٌع، وتعدٌل شروط وثابق القرض.  نظراً لطبٌعة التنازالت الطفٌفة، ل

 البنك للقروض والسلفٌات، وانخفاض القٌمة، أواألرباح الحالٌة والمستقبلٌة.

      

( ٌحتفظ البنك بضمانات مقابل القروض والسلفٌات الممنوحة للعمالء وذلك على شكل رهن امتٌاز على الودابع أو على شكل رهن ج
تمت تغطٌة القروض والسلفٌات البالغة  ،1036دٌسمبر  13مانات حكومٌة مصرفٌة. وكما فً قانونً على العقارات و/أو األسهم وض

ملٌون دٌنار بحرٌنً( وذلك بشكل كامل بضمانات بٌنما تمت تغطٌة  14060: 1035دٌسمبر  13ملٌون دٌنار بحرٌنً ) 111652
لٌون دٌنار بحرٌنً( وذلك بشكل جزبً بضمانات م 31610: 1035دٌسمبر  13ملٌون دٌنار بحرٌنً ) 33601قروض وسلفٌات بمبلغ 

 ملٌون دٌنار بحرٌنً(. 6611: 1035دٌسمبر  13ملٌون دٌنار بحرٌنً ) 4634تبلغ قٌمتها 
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 خ( التعرض لمخاطر اإلبتمان

 

 1026 1035 

 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة()                                                                                دٌسمبر 13كما فً 

 

 360536035 220,22116  المجموع الكلً

  . منخفضة القٌمة بشكل فردي2

 616135 0422,0 أقل من المعٌار

 36100 22461 مشكوك فٌها

 116011 1,2084 خسارة

 236511 4,2088 بشكل فردي ناقصا الفوابد المعلقةمنخفضة القٌمة 

 (156132) (62001,) لالنخفاض فً القٌمةمخصص معٌن 

 556032 882064 مجموع منخفض القٌمة بشكل فردي

 

  ولكن لم تنخفض قٌمتهاٌوماً  10ؤقل من ب. مضى موعد استحقاقها 1

 16150 2886, المبلغ اإلجمالً

 (41) (84) ةالمخصص العام لالنخفاض فً القٌم

 16100 2814, مجموع ما مضى موعد استحقاقه ولكن لم تنخفض قٌمته

 

   . لم ٌمضً موعد استحقاقها ولم تنخفض قٌمتها حسب التصنٌؾ الداخل1ً

 166650 882,01 3مصنف 

 366413 1,2100 1مصنف 

 246053 682618 1مصنف 

 3156510 2,62184 4مصنف 

 1516050 ,226280 5مصنف 

 216604 120,8,2 6مصنف 

 56640 2,2084 0مصنف 

 1046021 862141, *غٌر مصنف 

 360056463 1182224 المبلغ اإلجمالً

 (316001) (212144) المخصص العام لالنخفاض فً القٌمة

 2216612 14222,0 مجموع ما لم ٌمض موعد استحقاقه ولم تنخفض قٌمته

 360536035 220,22116 المجموع الكلً

 

 قروض االستهالكٌة والتسهٌالت األخرى التً لم ٌتم تخصٌص أٌة تصنٌفات لها منذ البداٌة.ٌشمل أساساً ال *
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 د( مخصص إنخفاض فً قٌمة القروض والسلفٌات

 

 

 مجموع مخصصات   مخصص عام     مخصص معٌن     

 انخفاض القٌمة       النخفاض القٌمة    نخفاض القٌمةال     الحركة خالل السنة

 1035 1026 1035 1026 1035 1026 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 

 116152 8426,8 336354 212420 106005 02421, ٌناٌر 3فً 

 06045 12048 16600 22020 56345 22088 صافً مخصص السنة

 (36010) (,2228) - - (36010) (,2228) دٌون معدومة

 تحصٌالت وتحوٌالت 

 16060 - (212) (841) 46006 841 وإسترجاعات

 416614 812080 316135 2,20,6 156132 62001, دٌسمبر 13فً 

 

 
وفقاً إلرشادات مصرف البحرٌن المركزي، ٌتم عكس الفوابد المحتسبة  ٌتعلق مجموع المخصصات بالقروض والسلفٌات لغٌر البنوك.

 اإلٌرادات حٌث تحتسب وفقاً لألساس النقدي. على القروض المتعثرة من
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 . أوراق مالٌة استثمارٌة4

 تشتمل األوراق المالٌة اإلستثمارٌة على اآلتً:

   

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة(                                                                              دٌسمبر 13كما فً 

   

 360016506 222062848 استثمارات متوفرة للبٌع
 (316140) (282268) مخصص انخفاض فً قٌمة االستثمارات المتوفرة للبٌع

 220112610 360606366 

 031 ,0, سارة العادلة من خالل الربح أو الخ بالقٌمة محتسبةاستثمارات 
 116360 - المطفؤة التكلفةب مقاسة استثمارات

 360246011 ,22011211 مجموع األوراق المالٌة االستثمارٌة

   

   استثمارات متوفرة للبٌعأ( 
   

   توزٌع االستثمارات المسعرة وؼٌر المسعرة( 3

   

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة(                                                                               دٌسمبر 13كما فً 

   

   أوراق مالٌة مسعرة:

 1116504 102628, دٌنسندات 
 636103 0,2801 أسهم

 1226105 ,88201, المجموع

 (316140) (282268) مخصص انخفاض قٌمة االستثمارات المتوفرة للبٌع

 1106515 012401, مجموع صافً األوراق المالٌة المسعرة

   
   أوراق مالٌة ؼٌر مسعرة:

 6606411 8112811 دٌنسندات 
 316321 1,,202 أسهم

 6016613 8,12862 مجموع صافً األوراق المالٌة الؽٌر مسعرة

 360606366     220112610             مجموع االستثمارات المتوفرة للبٌع
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 احات حول البٌانات المالٌةإٌض
 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 . أوراق مالٌة استثمارٌة4

 

   :توزٌع سندات الدٌن المتوفرة للبٌع حسب الفوائد الثابتة والعائمة( 1

 1026 1035 

  )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

   

 4436113 8102810 سندات دٌن بفوابد ثابتة

 5506336 ,6282,1 ت دٌن بفوابد عابمة*سندا

 2216210 ,2208,208 المجموع

 

ملٌون  601615لى سندات دٌن بفوابد ثابتة تم التحوط لها بمبلغ  1036دٌسمبر  13تشمل سندات الدٌون بفوابد عابمة بتارٌخ * 

 .ملٌون دٌنار بحرٌنً( 545625: 1035دٌنار بحرٌنً )

 

  :للبٌع حسب التصنٌفات االئتمانٌةتوزٌع سندات الدٌن المتوفرة ( 1

 .المرموقة تم تخصٌص التصنٌفات التالٌة من قبل وكاالت التصنٌف اإلبتمانٌة

   

 1026 1035 

  )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

   

AAA 12,,1 13 

AA 212,08 116135 
A ,62,48 106003 

BBB 2422,4 2106023 
BB* 1602020 36025 

 56534 ,2246 ةغٌر مصنف

 2216210 ,2208,208 المجموع

 لحكومة مملكة البحرٌن. صكوك إسالمٌةو سندات دٌنبشكل ربٌسً  1036* تمثل أرقام 
     

   الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  بالقٌمة( إستثمارات ب
   مما ٌلً: الخسارةالربح أو العادلة من خالل  التً تظهر بالقٌمةتتكون اإلستثمارات فً األوراق المالٌة 

   

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

 031 ,0, إستثمارات فً صنادٌق مدارة

 031 ,0, المجموع
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 . االستثمار فً شركات زمٌلة1
 

وٌعمل وفقاً نك البحرٌن اإلسالمً. تؤسس بنك البحرٌن اإلسالمً فً مملكة البحرٌن % فً ب12606ٌملك البنك حصة تمثل نسبة 

بغرض مزاولة األنشطة المصرفٌة والمتاجرة المالٌة من قبل مصرف البحرٌن المركزي  لترخٌص مصرفً بالتجزبة صادر

 .األخرى وفقاً لمبادئ وأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة
 

( والتً تم تؤسٌسها فً مملكة البحرٌن. وقد تم منح قفلةب )م.م.% فً شركة بنفت  ش14614وٌملك البنك حصة تمثل نسبة 
ً لتقدٌم خدمات تكمٌلٌة صادر من مصرف البحرٌن المركزي لتقدٌم أنظمة الدفع وخدمة مقاصة الشٌكات فً  الشركة ترخٌصا

 فً مملكة البحرٌن. البحرٌن وخدمات مالٌة أخرى مرتبطة بها وذلك لفابدة البنوك التجارٌة وزبابنها
 

بً ال ) للسٌولة البحرٌن صندوق قبل من الصادرة الوحدات من% 14610 نسبة على باالستحواذ البنك قام ،1036 عام وخالل
 وذلك( بً آي ٌو) تحت بند التعهدات الخاصة مسجل مفتوح كصندوق 1036 عام فً للسٌولة البحرٌن صندوق إنشاء تم وقد(. اف

 السٌولة إضافة إلى األول المقام فً للسٌولة البحرٌن صندوق وٌهدف. المركزي البحرٌن مصرف رمنالصاد 0 المجلد حسب
 فً المدرجة المالٌة األوراق فً المستثمرٌن ثقة تعزٌز إلى ٌإدي أن الزمن، من فترة وبعد شؤنه، من والذي البحرٌن لبورصة
 .السوق
 

ً لمعٌار المحاسبة الدولً محتسبة  كشركات زمٌلة راتاالستثما هوقام البنك بإحتساب هذ  (11)بطرٌقة حقوق الملكٌة وذلك وفقا

 «.االستثمارات فً شركات زمٌلة»

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة(                                                                          

 146601 82881, ٌناٌر 3كما فً 

 26355          202000 سنةاالستحواذ خالل ال

 46514 12140  حصة البنك فً الربح

 (116) (600) أرباح أسهم مستلمة

 (166) (4) الحصة من التغٌٌر فً احتٌاطً القٌمة العادلة

 106042 002086 دٌسمبر 2,كما فً 

 

 13دٌناراً بحرٌنٌاً ) 06311 همالس كان سعر  1036دٌسمبر 13أسهم بنك البحرٌن اإلسالمً مدرجة فً بورصة البحرٌن وبتارٌخ 

ملٌون دٌنار  16611دٌناراً بحرٌنٌاً(. وتبلغ القٌمة العادلة المقدرة لالستثمار على أساس هذا السعر  06341 :1035 دٌسمبر

 ملٌون دٌنار بحرٌنً(. 43623: 1035دٌسمبر 13بحرٌنً )
 

وهً  1036سبتمبر  10بطرٌقة حقوق الملكٌة هً كما فً  أن البٌانات المالٌة للشركات الزمٌلة المستخدمة لتطبٌق المحاسبة

ت الجوهرٌة، إن وجدت، للفترة اعتباراً معامالتختلف عن تارٌخ إعداد التقارٌر المالٌة للبنك. وبناء علٌه، فإنه قد تم تعدٌل المبالغ لل

 إلى تارٌخ التقرٌرالمالً للبنك. 1036سبتمبر  10من 
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 لمالٌةإٌضاحات حول البٌانات ا
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 . فوائد مستحقة وموجودات أخرى20

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

 306255 112102 فوابد مستحقة

ً  ذمم مدٌنة  136621 42622 ومبالغ مدفوعة مقدما
 36011 2800, القٌمة العادلة الموجبة للمشتقات

 36046 82,18 *أخرى 

 416411 42828, المجموع

عن قٌمة األراضً والمبانً  (ملٌون دٌنار بحرٌنً 3601: 1035دٌسمبر  13ملٌون دٌنار بحرٌنً ) 4631مبلغ وقدره تتضمن أخرى * 

مة القابلة صافً القٌوأ. لقد ظهرت هذه األراضً والمبانً بسعر التكلفة محتفظ بها لغرض البٌعوهً اآلن ه عمالبالتً تملكها البنك من 

 .، أٌهما أقللبٌعللتحقق 

 

 . مستحقات للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى22
 

 قصٌرة األجل من البنوك والمإسسات المالٌة. قروضتتكون المستحقات للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى من 
 

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

 456303 882200 بحسابات جارٌة وتحت الطل

 1166120 1112668 ودابع ألجل

 1036423 8,2428, المجموع

 

 

 بموجب عقود إعادة الشراء قروض. 21
ملٌون دٌنار بحرٌنً( وبلغت  62665: 1035ملٌون دٌنار بحرٌنً ) 64611بموجب اتفاقٌات إعادة الشراء  قروضالوقد بلغت 

ملٌون دٌنار  01612: 1035ملٌون دٌنار بحرٌنً ) 62645رهونة كضمانات القٌمة العادلة لألوراق المالٌة االستثمارٌة الم
 بحرٌنً(.

 
 عمالءال. ودائع ,2

   
 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

 361156101 222442,81 قابلة للدفع عند الطلب أو بإشعار قصٌر

 360336136 1002006 ودابع ألجل

 161406014 120442,84 المجموع
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 . فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى28
 

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

   

 366161 242401 فوابد مستحقة

 16624 12201 و ذمم دابنةدابنون 
 36310 22400 إٌرادات مإجلة

 336020 222066 موظفٌنمزاٌا ال
 316166 821 القٌمة العادلة السالبة للمشتقات

 36343 ,2282 أخرى

 466011 02101, المجموع

 
 فً حكمه. النقد وما 20

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

 326010 242041 *نقد وأرصدة لدى البنوك المركزٌة

 3626064 842181 سندات الخزٌنة
 3136211 2812010 لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى إٌداعات

 36110 - المطفؤة التكلفةب أوراق مالٌة استثمارٌة

 1016651 1042406 المجموع

 

: 1035دٌسمبر 13لدى البنوك المركزٌة )أرصدة من النقد و ملٌون دٌنار بحرٌنً 14640 أرصدة بمبلغهذا الرصٌد ٌستثنً * 
 ار بحرٌنً( المحتفظ به لغرض إستٌفاء نسبة اإلحتٌاطً النقدي التً وضعتها البنوك المركزٌة.ملٌون دٌن 10606

 
 

 الطارئة وااللتزامات المصرفٌةت مطلوباال. 26
تسهٌالت إبتمانٌة لزبابنه كما ٌضمن أداء الزبابن عن طرٌق إصدار خطابات إعتماد إحتٌاطٌة وضمانات ألطراف  إصداربٌقوم البنك 

ن المبالغ المتعاقد علٌها فً هذه األدوات المالٌة تمثل الحد األقصى للمخاطر اإلبتمانٌة المحتملة التً قد تنجم إذا أخفقت األطراف ثالثة. إ

الطاربة تقل بمقدار الضمانات والضمانات  لمطلوباتللمخاطر اإلبتمانٌة التعرضات ل األخرى فً إلتزاماتها المتعاقد علٌها. إال أن هذه

. أن ٌتم سحبهاتنقضً آجالها دون  لمطلوباتالتً تم الحصول علٌها والصادرة من أطراف أخرى. كما أن قدراً كبٌراً من هذه ا المقابلة

األصلٌة ال المتعاقد علٌها ال تمثل فً حد ذاتها المخاطر اإلبتمانٌة الفعلٌة المستقبلٌة كما التمثل جزءاً اإلسمٌة ونتٌجة لذلك فإن القٌمة 

 .لبنكلالسٌولة  من متطلبات
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 الجودة االبتمانٌةالمحتسبة وباألخذ فً االعتبار أسعار الفابدة ومواعٌد االستحقاق مع أي تغٌٌر فً  رسومالوعلى أساس مقدار 

 الطاربة والتزامات القروض غٌر المسحوبة لٌست ذات قٌمة جوهرٌة. تمطلوبللفقد تقرر أن القٌمة العادلة  ، لألطراف المقابلة

  

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13كما فً 

   االلتزامات الطارئة
 106005 182811 التزامات فً خطابات اعتماد مستندٌة معززة

   ضمانات:
 116143 8,2420 مضمونة من البنوك  
 3336315 2282184 أخرى  

 3106103 2402040 المجموع

   االلتزامات المصرفٌة
 - 042210 التزامات القروض غٌر المسحوبة

   عقود آجلة:
 106000 - أوراق مالٌة مشتراه

 366361 - ودابع من البنوك

 166361 042210 المجموع

 1366162 18,2840 المجموع الكلً

 

 بٌةللعمالت األجنالمالٌة واألدوات  ةالمشتقدوات األ( 28
 بغرض المتاجرة وإدارة الموجودات والمطلوبات والتحوط. وتشتمل  العمالت األجنبٌةٌستخدم البنك أدوات مالٌة متعددة من المشتقات و

 هذه األدوات فً المرتبة األولى على عقود مستقبلٌة وعقود آجلة ومقاٌضات وعقود خٌار.

 
فً المستقبل بعابد أو بسعر محدد  ةاألجنبٌ العمالتأو شراء األدوات المالٌة أو العقود المستقبلٌة والعقود اآلجلة هً التزامات لبٌع 

ة أو وٌمكن تسدٌدها نقداً أو بالتسلٌم. عقود المقاٌضة هً التزامات مالٌة تسدد نقداً فً تارٌخ أو توارٌخ مستقبلٌة التزامات أسعار الفابد
األصلٌة. عقود الخٌارات تعطً اإلسمٌة معٌنة. وذلك بخصوص القٌمة  بناًء على الفوارق بٌن مإشرات مالٌة ةاألجنبٌ العمالت
بٌع أو شراء إحدى األدوات المالٌة أو العمالت خالل مدة محددة ب ،االلتزام لكن لٌسحق االختٌار و ،مقابل عمولة ٌدفعها ،صاحبها

 وبسعر محدد.
 

األصلٌة التمثل أرصدة معرضة لمخاطر اإلبتمان أو مخاطر اإلسمٌة لغ فإن المبا ةاألجنبٌ والعمالتفٌما ٌتعلق بؤدوات المشتقات المالٌة 
حجم العملٌات وتعد مإشراً لنشاطات البنك. وهً فً الوقت نفسه تستخدم لقٌاس التغٌرات فً قٌمة أدوات المشتقات  السوق. وإنما تمثل

 المالٌة وتحدٌد التدفقات المالٌة التً ٌتم تبادلها.
 

كلفة استبدال تلك األدوات المالٌة التً لها قٌمة سوقٌة إٌجابٌة للبنك مع تقدٌر التغٌٌر المستقبلً المحتمل فً قٌمة إن كلفة االستبدال هً 

ة العقود. وتعكس كلفة االستبدال الخسابر اإلبتمانٌة القصوى إذا أخفقت جمٌع األطراف فً القٌام بالتزاماتها. وبالنسبة للخٌارات المباع

مانٌة ألنها تمثل تعهدات البنك. وتمثل القٌمة العادلة مجموع التدفقات النقدٌة الموجبة أو السالبة والتً قد تنتج فً فلٌس هناك مخاطر إبت

ات حال قٌام البنك بإنهاء ما له وما علٌه من التزامات فً سوق منظم كما فً تارٌخ هذا التقرٌر. تم احتساب القٌمة العادلة ألدوات المشتق

المبنٌة على عوابد السوق ة سعر الفابدة وعقود أسعار الفابدة اآلجلة باستخدام معادالت التدفقات النقدٌة المخصومة المالٌة مثل مقاٌض

وخٌارات سعر الفابدة  ةاألجنبٌ العمالت. وتم تقٌٌم العقود المستقبلٌة وعقود لكل أداة السابدة ألدوات مماثلة وبنفس موعد االستحقاق

 المناسبة لتقٌٌم الخٌارات. اذجنموالباستخدام سعر السوق 
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 : ةاألجنبٌ العمالتوكلفة االستبدال والقٌمة العادلة لكل نوع من المشتقات المالٌة وة سمٌاإلأ( فٌما ٌلً ملخص للمبالغ اإلجمالٌة 

 
      العقود/المبالػ     دٌسمبر 13كما فً 

  القٌمة العادلة                  كلفة االستبدال     األصلٌة اإلسمٌة     بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة
 1026 1035 1026 10351026          1035 

       
 عقود متعلقة بؤسعار الفائدة

  (316166)       22260         36002 22260 5506424 6882641 مقاٌضات أسعار الفابدة

 (316166)     22260      36002 22260 5506424 6882641 المجموع

       
       بالعمالت األجنبٌةعقود متعلقة 

  004         22,86         36041 22061 1406216 1012084 عقود فورٌة وآجلة
     111         1,0       600 816 526111 2,2804, مقاٌضات أسعار الصرف

    5                        -     5 - 3,114 - خٌارات

   240         22086       36654 12110 4036411 0812406 المجموع

  (316432)      128,6     16661 2800, 2516200 221282810 المجموع الكلً

       

  المتفق علٌها: سمٌةاإلالعقود والمبالغ  على أساس مبالغ ةاألجنبٌ العمالتب( فٌما ٌلً توزٌع إلستحقاق المشتقات وأدوات 

     

       

   1035   1026  دٌسمبر 13كما فً 
   لغاٌة   لؽاٌة بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

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

       
 عقود متعلقة بؤسعار الفائدة

 5506424 5506424 - 688,641 6882641 - مقاٌضات أسعار الفابدة

 5506424 5506424 - 6882641 6882641 - المجموع

       بالعمالت األجنبٌةعقود متعلقة 
 1406216 55 1406103 1012084 - 1012084 عقود فورٌة وآجلة

 526111 - 526111 2,2804, - 2,2804, مقاٌضات أسعار الصرف
 36114 - 36114 - - - خٌارات

 4036411 55 4036411 0812406 - 0812406 المجموع

 2516200 5506542 4036411 221282810 6882641 0812406 المجموع الكلً

 

 ( اإللتزامات الرأسمالٌة24

ملٌون دٌنار  0613: 1035دٌسمبر  13)ملٌون دٌنار بحرٌنً  3605إلتزامات المصروفات الرأسمالٌة ، بلغت 1036دٌسمبر  13كما فً 

 بحرٌنً(.
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 ول البٌانات المالٌةإٌضاحات ح
 6332دٌسمبر  03للسنة المنتهٌة فً 

 

 

 ( العقارات والمعدات91

 المجموع              أثاث ومعدات                 مباني أراضي بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 652,62 962961 522551 169 التكلفة
 ( 512156) (952266) (992,61) - االستهالك المتراكم

 952659 2282, 92861 169 5196ديسمبر  9,مة الدفترية في صافي القي

 369233 09387 49878 729 6332دٌسمبر  03صافً القٌمة الدفترٌة فً 

 
 ملٌون دٌنار بحرٌنً(. 3999: 6332)ملٌون دٌنار بحرٌنً  3922مبلغ  6332لعام اإلستهالك  مصروفات بلغ مجموع

 استهالكه وفقاً رسملته وبالتكلفة. وعندما ٌكون األصل جاهزاً لالستخدام، فانه ٌتم  األنشاء تحتٌشمل ما ذكر أعاله األعمال الرأسمالٌة 
 لسٌاسات البنك.

 

 رأس المال )51

 5196 6332 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 03كما فً 

 رأس المال المصرح به

 3239333 9212111 لكل سهمفلس  333( أسهم عادٌة بقٌمة 6332عام  3923393339333) 3923393339333

 
 رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل

 789373 9122611 فلس لكل سهم 333سهم بقٌمة  3932893479233ٌناٌر:  3فً 

 79837 912269 *أسهم منحة )سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة(

 39733 -  *** تحت نظام حوافز الموظفٌن باألسهمصادرة للموظفٌن أسهم 

 فلس لكل سهم 333أسهم عادٌة بقٌمة  3932798749223دٌسمبر:  03كما فً 
 3329837 9922121 **فلس لكل سهم( 333سهم بقٌمة  3932893479233: 6332دٌسمبر  03)

 رأس زٌادة على 6332 مارس 7 بتارٌخ عقد والذي ،6332 لسنة واالجتماع غٌر االعتٌادي العادي السنوي العمومٌة الجمعٌة اجتماع فً الموافقة تمت *

 .بحرٌنً دٌنار ملٌون 33928 مبلغب وذلك صادرة أسهم عشرة لكل واحد بنسبة منحة أسهممن خالل إصدار بالكامل  المدفوعالصادر و المال

  

 إضافً مسه بمعدل وذلك منحة أسهم إصدار خالل من بحرٌنً دٌنار ملٌون 369928 إلى والمدفوع الصادر البنك رأسمال زٌادة اإلدارة مجلس أوصى**

 لألرباح بالنسبة األخرى األسهم جمٌع مع المساواة قدم على األسهم هذه وستكون. بحرٌنً دٌنار ملٌون 33923 قٌمتها تبلغ مملوكة أسهم عشرة لكل واحد

.العام االحتٌاطً من بحرٌنً اردٌن ملٌون 33923 مبلغ استخدام خالل من هذه المنحة أسهم إصدار ٌتم أن اقتراح تم وقد.  المستقبلٌة والتوزٌعات النقدٌة  

 

باألسهم الموظفين حوافز نظام تحت أسهم ***  

 تمت المركزي، البحرٌن لمصرف السلٌمة المكافآت لممارسات وتطبٌقاً  ،6332 مارس 33 فً عقد والذي 6338 لعام العادٌة العامة الجمعٌة اجتماع خالل

الى  6332فً عام  بحرٌنً دٌنار ملٌون 3973 بمبلغ عادي سهم 3793389333 إصدار تم وعلٌه". النظام"  باألسهم الموظفٌن حوافز نظام على الموافقة

 سهم 893229263 بتخصٌص البنك قام ،منذ ذلك الحٌنو. تقوم باألحتفاظ بحقوق األسهم تحت هذا النظاملأداة ذات هدف معٌن ان بً بً حوافز اس بً سً 

 تحت المخصصة غٌر األسهم إقتطاع وٌتم. النظام هذا إطار تحت للموظفٌن بحرٌنً دٌنار ملٌون 3986 بلغت إسمٌة بقٌمة)متضمنة أسهم المنحة(  عادي

.المنحة وأسهم النقدٌة لألرباح مخولة النظام تحت المخصصة األسهم. األسهم مجموع من النظام  
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 6134ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 

 الجدول التالي يوضح عدد األسهم والمساهمين، ونسبة مجموع األسهم القائمة حسب الفئات التالية: ألسهم العادية:توزيع ا

  6102    6133   
 ٪ من مجموع عدد عدد ٪ من مجموع   عدد عدد 

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

       
 %13,3 3,343 116,962,244 %5156   05053 531553653,2 ٪3أقل من 
 %31,2 9 321,233,961 %0357   , 07152375771 ٪3٪ إلى أقل من 3
 - - - - - - ٪31٪ إلى أقل من 3
 %31,2 3 332,911,122 %0151   0 06250715356 ٪61٪ إلى أقل من 31
 %22,6 3 243,921,361 %3356   0 30655075,76 ٪31٪ إلى أقل من 61
 - - - -  - - ٪ وأكثر31

 ٪31101 3,392 3,132,1,2,411 ٪01101   05033 05031531,5321 المجموع

  
 

       توزيع األسهم العادية حسب جنسية المساهم:

 
  6102   6133   
 ٪ من مجموع عدد عدد ٪ من مجموع عدد عدد 

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

       

 %22,2 3,132 222,913,393 %1352 05161 0511753015021 بحرينيين 

 %3,3 21 111,111,,3 %355 1, 2050125721 دول مجلس التعاون األخرى

 %1,3 63 3,139,962 %150 62 7105250 أخرى

 ٪31101 3,392 3,132,1,2,411 %01101 05033 05031531,5321 المجموع

 
وتمتلك هيئة  ،البنك% من رأس مال 22,6% ما نسبته 311بنسبة حكومة مملكة البحرين لكات البحرين القابضة والتي تمتلكها تملك شركة ممت

ينما يمتلك النسبة المتبقية من رأس المال وبشكل رئيسي مواطنون بحرينيون ومؤسسات منشأة ب٪.  31,2 ملكة البحرينمب تأمين اإلجتماعيال
 بمملكة البحرين.

  

 اإلحتياطيات )60

 أ( اإلحتياطي القانوني

ً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لعام  األرباح إلى االحتياطي القانوني. صافي % من 31. يتم تخصيص 6113وفقا

ا وصل هذا من هذا القانون. ويمكن التوقف عن هذا التخصيص إذ 662واليعتبر االحتياطي القانوني قابالً للتوزيع إال حسب المادة 

 مليون 1,,3 مبلغ بتحويل المساهمين للسادة اإلدارة مجلس أوصى وقد .% من رأس المال الصادر والمدفوع31المخصص نسبة 

  .القانوني لالحتياطي العام االحتياطي من بحريني دينار

  

 ب( اإلحتياطي العام

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

 

 ت( إحتياطي القيمة العادلة

ستثمارات المتوفرة للبيع باستثنا  خسائر انخاا  لاليتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة 

 .منخا  القيمةعتبر ياالستثمار أو إلغا  احتساب القيمة حتى يتم 
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 ت حول البٌانات المالٌةإٌضاحا
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 

 ث( مخصص الهبات والتبرعات

 االحتٌاطً. وٌمثل هذا االحتٌاطًمجلس اإلدارة وموافقة المساهمٌن ٌتم تحوٌل مبلغ من أرباح العام إلى هذا  بناًء على توصٌات

 لٌها من قبل المساهمٌن.تم الموافقة عالتً  ،غٌر المستخدمةتبرعات الهبات والمبالغ 

 

 عالوة أصدار( ج

 إطار تحت للموظفٌن بحرٌنً دٌنار ملٌون 0641 بلغت إسمٌة بقٌمة عادي سهم 463566510 بتخصٌص البنك قام ،السنة وخالل

 .بحرٌنً دٌنار ملٌون 1651 بقٌمة أصدار عالوة عنه نتج والذي ،مباألسه الموظفٌن حوافز نظام

 

 التخصٌصات المقترحة )11

 .1036مارس  2فً آخر اجتماع للجمعٌة العمومٌة السنوي والمنعقد بتارٌخ  1035تم اقرار تخصٌصات عام 

 

 فوائد مصروفات الفوائد وإٌرادات ال ),1

 فوائد إٌرادات الأ( 

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً 

 116503 82808, قروض وسلفٌات لغٌر البنوك

 36105 ,280, قروض وسلفٌات للبنوك
 06016 222210 سندات الخزٌنة

 001 221,1 لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى إٌداعات
 116022 82618, أوراق مالٌة إستثمارٌة

 135 204 محتفظ بها إلدارة المخاطر ةأصول مشتق

 066314 4422,8  المجموع

 

 فوائد مصروفات الب( 

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13المنتهٌة فً للسنة 

 356155 242644 عمالءالودابع 

 231 12810 من البنوك والمإسسات المالٌة األخرى إٌداعات
 48 240 بموجب إتفاقٌات إعادة الشراء قروض

 152 841 محتفظ بها إلدارة المخاطر ةمطلوبات مشتق

 366633 112288 المجموع
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 ل البٌانات المالٌةإٌضاحات حو
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 إٌرادت أخرى )18

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة(                                                                    دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً 

   أ( رسوم وعموالت

 306111 12008 رسوم وعموالت على القروض والسلفٌات

 364 280 عموالت من بٌع صنادٌق مدارة

 66503 ,8204 رسوم وعموالت أخرى

 (16650) (82881) ناقصاً: رسوم وعموالت مدفوعة

 316140 ,212,8 الجزئً المجموع

 ب( إٌرادات تشؽٌلٌة أخرى

 66400                                                         82018          متوفرة للبٌع اح من بٌع استثماراتأرب

             (5)           (228) خالل الربح والخسارةبالقٌمة العادلة من ن إستثمارات م خسابر

 16113 82081 أسهمأرباح 

 56110 02181 أرباح عملٌات الصرف وفروقات التحوٌل

 121  8, أرباح من المتاجرة فً أوراق مالٌة متداولة ومن المشتقات

 46514 12140 صة البنك من أرباح شركات زمٌلةح

 602 22888 إٌرادات أخرى

 136015 242080 الجزئً المجموع

 146111 ,0244, مجموع اإلٌرادات األخرى

 

 

 تكلفة الموظفٌن )10

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً 

 262,88 282400 رواتب وعالوات ومكافآت أداء
 16031 12004 الضمان اإلجتماعً ومكافؤة نهاٌة الخدمة

 36556 2818, السكن ومزاٌا أخرى
 102 184 أخرى

 106111 ,1,210 المجموع
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 

 صافً المراكز المالٌة الهامة المفتوحة بالعمالت األجنبٌة )16

 1026 1035 

 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة( دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً 

 116113 242,88 غٌر مغطاة -( أصولدوالر أمرٌكً )صافً 
 156622 82281 غٌر مغطاة -( أصولدرهم إماراتً )صافً 
 116115 282102 غٌر مغطاة -( أصوللاير سعودي )صافً 
 516342 2026,4 غٌر مغطاة -( أصوللاير قطري )صافً 

 للدٌنار البحرٌنً سعر صرف ثابت مقابل الدوالر األمرٌكً.

 

 العالقةاإلفصاح عن األطراؾ ذوي  )18

بالبنك )المساهمٌن الربٌسٌٌن وأعضاء مجلس اإلدارة وعابالتهم  العالقةتمت عملٌات مصرفٌة خالل العام مع بعض األطراف ذوي 
التنفٌذٌة والشركات الزمٌلة( على أسس تجارٌة بحتة. أعضاء اإلدارة التنفٌذٌة والشركات التً هم مالكٌن ربٌسٌٌن لها وأعضاء اإلدارة 

الربٌسٌٌن هم الذٌن لدٌهم السلطة والمسبولٌة تجاه التخطٌط والتوجٌه والتحكم فً أنشطة البنك. وبالتحدٌد هإالء األشخاص هم الربٌس 
فً نهاٌة العام  العالقةة بالمعامالت المرتبطة باألطراف ذوي التنفٌذي واألشخاص الذٌن ٌتبعون له مباشرة. شملت األرصدة الخاص

 والمعامالت التً تمت معهم خالل العام مع البنك ماٌلً:

 

 أعضاء مجلس اإلدارة   

 شركات زمٌلة     وأعضاء اإلدارة التنفٌذٌة  مساهم رئٌسً   دٌسمبر 2,كما فً 

 1035 1026 1035 1026 1035 1026 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 106663 - 4,120 282002 3646101              2402026 قروض وسلفٌات

 106042 002086 - - 361616160          228882808                       سندات الخزٌنة وسندات دٌن وأسهم

 56113 82810 52,522 862012 1006314            2002011 ودابع الزبابن

 مات غٌر قابلة للنقضطاربة إللتزاات مطلوب

 - - 34,111 02120 606111              002416 وضمانات وإلتزامات أخرى  

 

 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً 

 1035 1026 1035 1026 1035 1026 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 106600 - 4,310 242411 3606060               608 قروض قدمت

 - 82662, 6,621 24,811 106011            2888, قروض سددت 

 - - (161) 42864 (16641)               182014 صافً الزٌادة/ )النقص( فً السحب على المكشوف

 26355 202000 - - 160566134          221012411              سندات الخزٌنة وسندات دٌن وأسهم مشتراه

 - - - - 362616412         2228621,1    / بٌعتسندات الخزٌنة وسندات دٌن  وأسهم استحقت

 

 112 00, 110 116 536111              012211 فوابد إٌرادات ال

 15 13 435 11,   36160                   828 فوابد مصروفات ال

 46514 12140 - - - - حصة البنك فً أرباح شركات زمٌلة

 

 - - 135 ,2, 362 268 ر لجان المجلسمكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة و رسوم حضو

 - - 16151 02840 - - مزاٌا للموظفٌن قصٌرة األجل

 - - 611 602  - - مزاٌا تقاعدٌة

 
ولم ٌتم عمل مخصصات معٌنة  العالقةاألطراف ذوي مقابل األرصدة القابمة مع أى خسابر انخفاض القٌمة خالل السنة  احتسابلم ٌتم 

 .السنةفً نهاٌة  العالقةدة متعلقة ألطراف ذوي لخسابر إنخفاض القٌمة ألرص
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 
 

 دارٌةاإلخدمات أصول تحت ال )14

ً ف. كما فٌها والتً لٌس للبنك حق قانونًزبابن البالخاصة تحت الخدمات االدارٌة  االصول المالً المركزبٌان فً  تضمٌنال ٌتم 
ملٌون  21641: 1035دٌسمبر  13ملٌون دٌنار بحرٌنً ) 331620 الخدمات االدارٌة، بلغت األموال تحت 1036دٌسمبر  13تارٌخ 

 دٌنار بحرٌنً(. 
 
 

 التوزٌع الجؽرافً )11

 الطارئة طلوباتلما       

 ٌةواإللتزامات المصرف المطلـــوبـــات       المـــوجـــودات       دٌسمبر 13كما فً 

 1035 1026 1035   1026 1035   1026 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 4136000 8062061 165366013 1288820,1  162006134 ,12442200 دول مجلس التعاون الخلٌجً

 1316506 1602802 336201 202,80 306304 212118 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 1116321 8102001 216141 662202 416520 082062 أوروبا

 3216215 ,8240 316234 222,18 116010 ,14286 باقً دول العالم

 363056146 228622180 166146245 120612800 162226005 121882202 المجموع

 

 

 التوزٌع القطاعً )0,

 الطارئة المطلوبات       

 زامات المصرفٌةواإللت المطلـــوبـــات          المـــوجـــودات          دٌسمبر 13كما فً 

 1035 1026 1035   1026 1035   1026 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 106423 482862 5006156 8182648 365636100 226062281 حكومة

 126410 22641, 3016433 ,208204 3106115 2262844 الصناعة والتجارة

 3,0106503 ,22161280 4006101 8112604 6136410 0102068 بنوك ومإسسات مالٌة

 116516 82408, 236153 112621 216341 412,68 بناء

 405 818 361116214 221012148 1026150 412182, شخصً

 336236 82218, 1116120 2812614 3616501 2822866 أخرى

 363056146 228622180 166146245 120612800 162226005 121882202 المجموع
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 ت المالٌةإٌضاحات حول البٌانا
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 
 

 تمركز مخاطر اإلئتمان )2,

 ٌلً تمركز مخاطر اإلبتمان حسب القطاعات وحسب التوزٌع الجغرافً: فٌما
 

 أ( حسب القطاعات:

 بنوك/    

 مإسسات الصناعة/ حكومات           1036دٌسمبر  13كما فً 

 المجموع         أخرى  شخصً بناء مالٌة التجارة ىرأخ البحرٌن بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 الموجودات

 412411 - - - 412411 - - - أرصدة لدى البنوك المركزٌة

 8462401 - - - - - 202001 8862400 سندات الخزٌنة

 لدى البنوك إٌداعات

 2602100 - - - 2602100 - - - والمإسسات  المالٌة األخرى    

 220,22116 1,2861 412,88, 402166 2662,11 2012418 - 2122114 قروض وسلفٌات

 2208,2,86 22486 - ,16 882811 22444 1,,12 1012102 أوراق مالٌة إستثمارٌة

 42082, 262112 018 148 82116 244 4 202884 فوابد مستحقة وموجودات أخرى

 1240021,8 6,,,221 412182, 422026 8112061 ,222210 212,80 226,62418 مجموع الموجودات

 الطاربة المطلوبات

 18,2840 ,8221, 818 82408, 012104 22641, - 482862 واإللتزامات البنكٌة

 221282810 - - - 221282810 - - - (ةسمٌاإلالمشتقات )المبالغ 

 
 بنوك/    

 مإسسات الصناعة/  اتحكوم         1035دٌسمبر  13كما فً 

 المجموع أخرى شخصً بناء مالٌة التجارة أخرى نالبحرٌ بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 الموجودات

 126411 - - - 126411 - - - أرصدة لدى البنوك المركزٌة

 4616243 - - - - - 306014 4516200 سندات الخزٌنة

 لدى البنوك إٌداعات

 3156440 - - - 3156440 - - - والمإسسات  المالٌة األخرى    

 360536035 226125 1026103 206105 3266111 331,310 - 3016411 قروض وسلفٌات

 360116130 46605 - - 3346631 36113 26140 2016152 أوراق مالٌة إستثمارٌة

 436662 146306 516 61 16261 345 31 316020 فوابد مستحقة وموجودات أخرى

 1,1646065 3116006 1026150 206110 5116141 3356346 326121 365416401 مجموع الموجودات

 الطاربة المطلوبات

 1366162 336236 405 116516 636524 126410 - 106423 واإللتزامات البنكٌة 

 2516200 - - - 2516200 - - - (ةسمٌاإلالمشتقات )المبالغ 

 

 .صلمنفبشكل  المبالغ. ولهذا لم ٌتم اإلفصاح عن متوسط السنةتمثل الوضع خالل  السنةاألرصدة كما فً نهاٌة 
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 

% من قاعدة رأسمال البنك. وهذه التسهٌالت إما أنها قد حظٌت 35وهً تفوق نسبة  ،على تسهٌالت لدى الزبابن واألطراف المقابلةشتمل المبالغ المذكورة أعاله ت

حسب سٌاسة مصرف البحرٌن المركزي بالنسبة للتسهٌالت الكبٌرة. وٌبٌن الجدول التالً تفاصٌل هذه التسهٌالت كما بموافقة مصرف البحرٌن المركزي أو أنها معفاة 

 : 1036دٌسمبر  13 فً

 

 مجموع التسهٌالت   نوعٌة الزبون  الزبون

 364206000   سٌادي زبون أ

 3206121   سٌادي زبون ب

 3156222   بنك مركزي جزبون 

 
 

 لجؽرافً:ب( حسب التوزٌع ا

 باقً  الوالٌات المتحدة دول مجلس 1036دٌسمبر  13كما فً 

 المجموع دول العالم أوروبا األمرٌكٌة التعاون الخلٌجً بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 الموجودات

 412411 - - - 412411 أرصدة لدى البنوك المركزٌة

 8462401 - - - 8462401 سندات الخزانة

 2602100 ,66 1,2011 22016 2,02081 سسات المالٌة األخرىلدى البنوك والمإ إٌداعات

 220,22116 102606 ,28246 - 1162808 قروض وسلفٌات

 2208,2,86 82,10 2,2862 202014 220222168 أوراق مالٌة استثمارٌة

 42082, 2,8 2286, 0, 82804, فوابد مستحقة وموجودات أخرى

 1240021,8 142816 082061 212118 128002810 مجموع الموجودات

 18,2840 82201 122086 46 1242841 الطارئة وااللتزامات البنكٌة المطلوبات

            221282810                   688          8642106           1602,20            8482040                            (ةسمٌاإلالمشتقات )المبالػ 

 

 

 باقً  الوالٌات المتحدة دول مجلس 1035 دٌسمبر 13كما فً 

 المجموع دول العالم أوروبا األمرٌكٌة التعاون الخلٌجً بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 الموجودات

 126411 - - - 126411 أرصدة لدى البنوك المركزٌة

 4616243 - - - 4616243 سندات الخزانة

 3156440 511 26140 155 3046132 لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى إٌداعات

 360536035 136002 336500 - 360326322 قروض وسلفٌات

 360116130 306051 106044 306640 2146160 أوراق مالٌة استثمارٌة

 436662 01 16022 11 126460 فوابد مستحقة وموجودات أخرى

 161646065 116666 416520 336540 160006162 مجموع الموجودات

 1366162 06462 306640 66 3236324 لطاربة وااللتزامات البنكٌةا المطلوبات

 2516200 3156205 1346551 1316440 1466004 (ةاإلسمٌالمشتقات )المبالغ 
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 مخاطر أسعار الفائدة )1,

 لمخاطر التً تإثر على الهوامش وصافً الفوابد المكتسبة والقٌمة االقتصادٌة لحقوق الملكٌة.تعرف مخاطر أسعار الفابدة على أنها ا
وإلى الحد الذي ٌختلف فٌه هٌكل إعادة تسعٌر الموجودات المدرة للفوابد عن  صافً إٌرادات الفوابد سٌتؤثر نتٌجة لتذبذب أسعار الفابدة ،

لبنك هو تحقٌق االستقرار فً نمو اإلٌرادات من خالل اإلدارة النشطة لموجوداته هٌكل إعادة تسعٌر المطلوبات. ولهذا فإن هدف ا
 ومطلوباته وفً نفس الوقت إعداد نفسه وبشكل انتقابً لالستفادة من التغٌرات قصٌرة األجل المتوقعة فً أسعار الفابدة.

 
عد تقارٌر بخصوص األوضاع والمخاطر بشكل عام تتم ٌعتبر مدٌر الخزٌنة مسبوالً بصفة ربٌسٌة عن إدارة مخاطر أسعار الفابدة. وت

بالبنك كما ٌتم تعدٌل األوضاع إن تطلب األمر ذلك. وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات وبشكل منتظم  اإلدارة العلٌامراجعتها من قبل 
 على اإلٌرادات. بمراجعة تغٌرات أسعار الفابدة وأثرها

 
لبنك إلى إدارة مخاطر أسعار الفابدة من خالل هٌكلة المحافظ المضمنة وغٌر المضمنة فً تهدف عملٌة إدارة موجودات ومطلوبات ا

تعرضه إلى مخاطر أسعار الفابدة. كما ٌستخدم البنك التحلٌل الزمنً ومراقبة . وٌستخدم البنك وسابل مختلفة لقٌاس بٌان المركز المالً
مارٌة ذات الدخل الثابت. وتخضع مدة المحفظة االستثمارٌة للتنبإات أسعار الفابدة على المحفظة االستث حساسٌةمن أجل قٌاس 

االقتصادٌة واالتجاهات المتوقعة ألسعار الفابدة وهوامش الربحٌة. وٌنتج عن تعدٌل الفترة الزمنٌة تغٌٌر قٌمة المحفظة )كنسبة مبوٌة( 
الفابدة واتفاقٌات أسعار الفابدة اآلجلة إلدارة مخاطر أسعار % فً العابد ثم ٌتم بعد ذلك استخدام مقاٌضات أسعار 3نتٌجة لتغٌٌر قدره 

أسعار الفابدة لقٌاس تؤثر أرباحه السنوٌة بؤسعار الفوابد نتٌجة عدم توافق إعادة التسعٌر بٌن  فجواتالفابدة. وٌستخدم البنك تحلٌل 
 ر بحركة أسعار الفابدة.الموجودات والمطلوبات والمراكز غٌر المضمنة فً المٌزانٌة العمومٌة والتً تتؤث

 
أو توارٌخ االستحقاق أٌهما أسبق.  المتبقٌة تدرج الموجودات والمطلوبات على سلم االستحقاق حسب توارٌخ إعادة التسعٌر التعاقدٌة

إلعادة وتدرج ودابع العمالء التً التخضع لتوارٌخ محددة إلعادة تسعٌرها أو استحقاقها لتسلسل االستحقاق وذلك حسب تقدٌر البنك 
 تسعٌر هذه الودابع.
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 :المختلفةالموجودات والمطلوبات  معٌار إعادة التسعٌر ومعدل الفابدة الفعلً لفباتٌبٌن الجدول التالً 

                             

 معرضةؼٌر                            

 لمخاطر                أكثر     معدل 

 أسعار              0من  0 - 2 21 - 6 6 - ,                  لؽاٌة           الفائدة 1036دٌسمبر  13كما فً 

 المجموع الفائدة            سنوات سنوات           شهر شهور               شهور ,     الفعلً % بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 الموجودات

 نقد وأرصدة

 2012110 2012110                 - -  - - - - لدى البنوك المركزٌة   

 8462401 -  - - ,24,280 ,280204    2612426        %1266 سندات الخزٌنة

 لدى البنوك إٌداعات

 2602100 212,01                 - - - 202826 22,1,,2    %,021 والمإسسات المالٌة األخرى   

 81, -  - - -                -            81, - أوراق مالٌة متداولة

 220,22116 -  402828     122618,      882,00 62441,        0802,14    %288, قروض وسلفٌات

  

 ,22011211 812440    1422481 ,606268     2,82842 -          212880    %8208 أوراق مالٌة استثمارٌة

 إستثمارات فً شركات زمٌلة

 442810  442810  - - - -         -                - وفوابد مستحقة وموجودات أخرى  

 212812 212812                 - - - -         -                - عقارات ومعدات

 121882202 ,,16628     612016,   1142168    602841, 2112442     46228,0  مجموع الموجودات

 

 المطلوبات وحقوق الملكٌة

 مستحقات للبنوك والمإسسات

  8,2428, 882200  - - -   - 1112668    %2211 المالٌة األخرى   

 682148 -  - - -  - 682148    %2280 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

 120442,84 4802104  - 624    0228,0 2402144 1402008    %0,11 عمالءودابع ال

 02801, 02101,  - - -  - -              - فوابد مستحقة ومطلوبات أخرى

 8282616 8282616  - - -  - -              - حقوق الملكٌة

 121882202 ,22,10286 - 624     0228,0 2402144 22,812001                 مجموع المطلوبات وحقوق الملكٌة

 للبنود  حساسٌة معدل الفائدةفجوة 

 -      (0,,222112)     612016, 1182681    282001, ,21201 (8482068)  فً بٌان المركز المالً المضمنة 

 معدل الفائدة فجوة 

 المضمنةللبنود الؽٌر 

 -  -  (1842100)  (6028,8,)             - - 6882641  فً بٌان المركز المالً

 لحساسٌةالفجوة التراكمٌة 

 -  -   0,,222112  220802641   84,2888 2612820 2082211  معدالت الفائدة
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 معرضة غٌر                          

 لمخاطر                أكثر     معدل 

 أسعار              5من  5 - 3 31 - 6 6 - 1                  لغاٌة           الفابدة 1035دٌسمبر  13كما فً 

 عالمجمو الفابدة            سنوات سنوات           شهر شهور               شهور 1     الفعلً % بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 الموجودات

 نقد وأرصدة

 3066014 3066014                 - -  - - - - لدى البنوك المركزٌة   

 4616243 -  - - 216611 116113         1116011%   3654 سندات الخزٌنة

 لدى البنوك إٌداعات

 3156440 06416                 - - - - 3016033 %   0601 والمإسسات المالٌة األخرى   

 66012 -  - - -       -                       66012 - أوراق مالٌة متداولة

 360536035 -  236141     1466461      516141 616311        4216040 %   1660 قروض وسلفٌات

  

 360246011 636240    4606061 4106456 036411 166146          166105 %   1665 أوراق مالٌة استثمارٌة

 إستثمارات فً شركات زمٌلة

 106113  106113  - - - -         -                - وفوابد مستحقة وموجودات أخرى  

 316530 316530                 - - - -         -                - عقارات ومعدات

 162226005 1616203     5516105 0066214    1306121 3006355     360006510  مجموع الموجودات

 

 المطلوبات وحقوق الملكٌة

 مستحقات للبنوك والمإسسات

  1036423 456303  - - - - 1166120 %   0621 المالٌة األخرى   

 626641 -  - - -  - 626641 %   3612 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

 161406013 1606313 - 516015    3056301 3416261 360006614 %   0603 عمالءالودابع 

 466023 466023 - - -  - -              - فوابد مستحقة ومطلوبات أخرى

 1646060 1646060 - - -  - -              - حقوق الملكٌة

 162226005 361116111 - 516015     3056301 3416261 361016036                 مجموع المطلوبات وحقوق الملكٌة

 للبنود حساسٌة معدل الفابدةجوة ف

 -      (360546211)     5516105 0116112       416015 116321 (1016312)  المضمنة فً بٌان المركز المالً 

 معدل الفابدةفجوة 

 للبنود الغٌرالمضمنة 

 -  -  (4336010)   ( 3456004) - - 5506424  فً بٌان المركز المالً

 سٌةلحساالفجوة التراكمٌة 

 -  -   360546211 2016140   1106111 1106420 1546105  معدالت الفابدة
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 مخاطر السوق ),,

 أ( ٌستخدم البنك الطرٌقة الموحدة لتخصٌص رأسمال لمخاطر السوق. 

 

 دٌسمبر  13المال كما فً ٌبٌن الجدول التالً متطلبات رأس 

 1035 1026 )بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة(نوعٌة الخطر 

 
 36610 22088 مخاطر اسعار الفابدة

 65 06 مخاطر األسهم
 44 24 العمالت األجنبٌة صرفمخاطر 

 36016 22202 مجموع متطلبات رأس المال األدنى لمخاطر السوق

 3165 2120 المضاعف

 136001 282,44  الطرٌقة الموحدة مخاطر السوق الموزونة حسب

 
تذبذبات فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لألدوات المالٌة الهو خطر الخسارة من  البنكب( إن الخطر الربٌسً الذي تتعرض له محافظ 

متابعة حساسٌة نظراً للتغٌٌرات فً معدالت أسعار الفوابد فً السوق. وٌعزز البنك عملٌة إدارة مخاطر أسعار الفوابد من خالل 

نقطة أساسٌة زٌادة/انخفاض. وفٌما ٌلً تحلٌل لحساسٌة البنك  100الموجودات والمطلوبات المالٌة للبنك إلى صدمة أسعار الفابدة من 

للزٌادة أو االنخفاض فً معدالت أسعار فوابد السوق )وذلك بافتراض عدم وجود حركة غٌر منتظمة فً منحنٌات العوابد ووجود 

 م فً وضع المٌزانٌة العمومٌة(.توازن داب

 

  1026   1035 
 نقطة أساسٌة 100 نقطة أساسٌة 100 نقطة أساسٌة 100 نقطة أساسٌة 100 

 موازي انخفاض  موازٌة زٌادة  موازيانخفاض  موازٌةزٌادة  بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 (306106) 306106 (202162) 20,162 دٌسمبر 13كما فً 
 (16544) 16544 (124,6) 124,6 المعدل للمدة

 (16051) 16051 (820,1) 820,1 الحد األدنى للمدة
 (306106) 306106 (212220) 212220 الحد األقصى للمدة

 
ت( ٌحتفظ البنك باستثمارات فً أسهم مدرجة كجزء من محفظة االستثمارات المتوفرة للبٌع. إن مخاطر األسهم تكمن فً احتمال تؤثٌر 

بشكل عام. وٌقوم البنك بإدارة هذا الخطر عن طرٌق التنوع فً األسهم سوق  ةت فً أسعار أسهم معٌنة أو حركعكسً ناتج عن حركا
 .قطاعًالالتمركز  جغرافً والتوزٌع الاالستثمار من حٌث 

 
ألوراق المالٌة استخدم ٌي ذالالخزٌنة  قسمتتم إدارة أوضاع مخاطر أسعار الفابدة الخاصة بؤنشطة غٌر المتاجرة بشكل عام من قبل 

من أجل إدارة الوضع العام الناشا عن أنشطة البنك الخاصة  ةدوات المشتقاألاالستثمارٌة والودابع لدى البنوك والودابع من البنوك و
( حول البٌانات المالٌة تفصٌالً الستخدام المشتقات من أجل إدارة مخاطر معدالت 30بغٌر المتاجرة. هذا وٌتضمن اإلٌضاح رقم )

 ابدة.الف
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 المعلومات القطاعٌة )8,

إستراتٌجٌة ربٌسٌة وذلك من أجل األغراض اإلدارٌة. وهذه الوحدات هً: وحدة الخدمات المصرفٌة  عملٌنقسم البنك إلى عدة وحدات 

التقسٌم ٌتم إعداد  الخزٌنة والمعامالت المصرفٌة الدولٌة. وعلى أساس هذا حدةوو ،األعمال المصرفٌة المحلٌة حدةوو ،الشخصٌة

 القطاعً التشغٌلً. التقارٌر إلظهار البٌانات المتعلقة بالتقسٌم

 

الخدمات المصرفٌة المتعددة المنتجات وبتقدٌم المحلٌة األعمال المصرفٌة ة وحدووتقوم كل من وحدة الخدمات المصرفٌة الشخصٌة 

عن غٌرها على أساس معرفة الزبون ونوع المعاملة. فوحدة الخدمات المصرفٌة الشخصٌة تقدم  عملالبنك. وتتمٌز كل وحدة  ءلعمال

األعمال المصرفٌة المحلٌة خدماتها للمإسسات والشركات الكبٌرة والحكومٌة  وحدةالمنتجات والخدمات المصرفٌة لألشخاص. وتقدم 

 لمتوسطة الحجم.والشركات والمإسسات الصغٌرة وا

 

ومخاطر السوق و  عمالت األجنبٌةالخزٌنة والمعامالت المصرفٌة الدولٌة فهً تعنً بإدارة السٌولة وأسعار الفابدة وال لوحدةأما بالنسبة 

 البنك خارج البحرٌن. عمالءلمصرفٌة متعددة توفر منتجات وخدمات 

 

 ة:فٌما ٌلً المعلومات المالٌة المتعلقة بالوحدات التشغٌلٌ

 

 مجموعة الخزٌنة        مجموعة األعمال        وحدة الخدمات                                                     

 المجموع  والمعامالت المصرفٌة الدولٌة المصرفٌة المحلٌة        المصرفٌة الشخصٌة              بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 1035 1026 1035 1026 1035 1026 1035 1026 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً 

 066314 4422,8 446165 ,00201 306424 ,21208 136105 102882 فوابد إٌرادات 

 (366633) (112288) (36613) (28,2,) (26522) (212116) (56113) (62210) فوابد مصروفات ال

  (مصروفات)إٌرادات /

 - - (316101) (122800) 06522 222848 56104      ,1262قطاعات     البٌن الفوابد  

 526511 602110 126213 02861, 16424 2226,8 136021 1,2418 دالفواب إٌرادات صافً

 146111 ,0244, 116113 ,21210 16015 12848 16136 42486 إٌرادات أخرى

 246405 ,16248 516161        33611281.820 282824 126234 12880, مجموع الدخل التشؽٌلً

 506111 602408 166021 820,8, 16036 02880 306415 282810 الناتج

 المصروفات اإلدارٌة

 (36203) (12081)                       ةالمخصصغٌر    

 556161 0421,0       أرباح السنة

 

 معلومات أخرى

 162226005 121882202 1,3146556 120662188 4566550 8402888 4316522 8,02040 القطاعٌة الموجودات

 و القطاعٌة المطلوبات

 162226005 121882202 6156056 4102611 361636123 222002081 360516051 ,180211 حقوق الملكٌة       

 

 36016 22206 113 101 160 10, 445 011 استهالك السنة

 مخصص انخفاض

 26045 8,080 16200 12141 (20) (200) 115 ,2282 قٌمة األصول   

 

 (.1035ملٌون دٌنار بحرٌنً عام  3612ملٌون دٌنار بحرٌنً ) 3656بلغت المصارٌف الرأسمالٌة  1036خالل عام 
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على أساس حجم  عملوحدات ال نك على. وٌتم توزٌع رأسمال البعملالمباشرة على وحدات القطاعٌة تحمل اإلٌرادات والمصروفات 
طاعات ذات القعلى  ،عملأكثر من وحدة لالٌقسام التً تستفٌد منها الموجودات بالنسبة لكل وحدة. كما ٌتم توزٌع المصروفات العامة 

 على أساس مدروس.الصلة و
 

 العمللفابضة والتً تحول تلقابٌاً من كل وحدات الفابدة على األموال اتكلفة « الفوابد بٌن القطاعاتإٌرادات / )مصروفات( » ٌمثل بند 
. وٌتم مراجعة سعر الفابدة على هذه األموال مرة كل ثالثة أشهر. وٌختلف سعر الفابدة العملٌات المصرفٌة الدولٌةوالخزٌنة  قسمإلى 

ر السوق لإلستحقاقات المتعددة لكل اسعبالنسبة للعملة المحلٌة عن العمالت األجنبٌة والتً ٌتم وضعها على أساس المتوسط الموزون أل
 عملة.

 
 ٌقوم البنك بتقدٌم أعماله البنكٌة من خالل الوحدات التسوٌقٌة اإلستراتٌجٌة وتتم عملٌات البنك من مواقع جغرافٌة متعددة:

 ن.فً مملكة البحرٌ الفروع( العملٌات المحلٌة فً مملكة البحرٌن والتً تمثل العملٌات المصرفٌة من خالل شبكة 3

 ( العملٌات الخارجٌة والتً تتم من خالل فرعً البنك فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة والمملكة العربٌة السعودٌة.1

 

 

 ٌبٌن الجدول التالً المعلومات حسب القطاع الجغرافً:

 

 المجموع          العملٌات الخارجٌة       العملٌات المحلٌة        بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 1035 1026 1035 1026 1035 1026 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً 

 246405 ,16248 16142 120,8 216056 1,,182 الدخل التشغٌلً

 556161 0421,0 (06535) (62,) 616000 042016 أرباح السنة

 

 دٌسمبر 13كما فً 

 162226005 121882202 016005 682128 162166000 121212448 القطاعٌة الموجودات

 162226005 121882202 016005 682128 162166000 121212448 وحقوق الملكٌة القطاعٌة المطلوبات
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة

 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
 

 

 

 توارٌخ اإلستحقاق ومخاطر السٌولة )0,

باستثناء سندات األصول المضمونة وسندات الرهن العقاري حٌث تم  بناء على الشروط التعاقدٌة،الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكٌة  عتوارٌخ االستحقاق لمجموأ( ٌبٌن الجدول التالً 

 طبٌعة تلك المنتجات: أفضل لتوارٌخ استحقاق هذه المنتجات بعد األخذ فً االعتبار اً ذلك عرض،حٌث ٌمثل احتساب مدة االستحقاق على أساس المتوسط الموزون للعمر الزمنً

 

  أكثر من 10 - 20 20 - 0 0 - , , - 2 21 - 6 6 - , إلى بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 المجموع سنة 10 سنة سنوات سنوات سنوات شهر شهور شهور , 1036دٌسمبر  13كما فً 

 الموجودات

 نقد وأرصدة

 2012110 - - - - - - - 2012110 لدى البنوك المركزٌة   

 8462401 - - - - - ,24,280 ,280204 2612426 لخزٌنةسندات ا

 لدى البنوك إٌداعات

 2602100 - - - - - - 202826 2802848 والمإسسات المالٌة األخرى   

 81, - - - - - - - 81, أوراق مالٌة متداولة

 220,22116 180 262860 402802 ,204281 012411, 0020,1 662606 882444, قروض وسلفٌات

 ,22011211 ,,4026 24 1022216 02008,, 14,2,61 2,82842 22410 202661 ق مالٌة استثمارٌةأورا

 إستثمار فً شركات زمٌلة

 وفوابد مستحقة وموجودات  

 2022122 ,84220 6,1 02664 ,0208 62141 22144 04 ,2,8, أخرى وعقارات ومعدات

 121882202 2012816 282828 812180, ,8182,8 0112008 802822, ,,11820 88020,1 مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكٌة

 مستحقات للبنوك

 8,2428, - - - - - - - 8,2428, والمإسسات المالٌة األخرى   

 682148 - - - - - - - 682148 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

 120442,84 - - - - 681 0228,0 2402861 224002428 عمالءالودابع 

 02101, - - - - 2028,4 060 8,6 1,2110 مستحقة ومطلوبات أخرى فوابد

 8282616 402804, - - - - - - 142144 حقوق الملكٌة

 121882202     402804,   - - - 222,40   022110  2422214   12,862410     مجموعة المطلوبات وحقوق الملكٌة
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 توارٌخ اإلستحقاق ومخاطر السٌولة  )0,

  أكثر من 10 - 30 30 - 5 5 - 1 1 - 3 31 - 6 6 - 1 إلى بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 المجموع سنة 10 سنة سنوات سنوات سنوات شهر شهور شهور 1 1035دٌسمبر  13كما فً 

 الموجودات

 نقد وأرصدة

 3066014 - - - - - - - 3066014 بنوك المركزٌةلدى ال   

 4616243 - - - - - 216611 116113 1116011 سندات الخزٌنة

 لدى البنوك إٌداعات

 3156440 - - - - - - - 3156440 والمإسسات المالٌة األخرى   

 66012 - - - - - - - 66012 أوراق مالٌة متداولة

 360536035 610 116300 166245 1066121 1236103 3356650 406661 1646551 قروض وسلفٌات

 360246011 206014 106054 4036146 3246002 1446111 016412 166146 156611 أوراق مالٌة استثمارٌة

 إستثمار فً شركات زمٌلة

 وفوابد مستحقة وموجودات  

 216043 536211 165 06112 36145 46321 251 402 156145 أخرى وعقارات ومعدات

 162226005 3416116 056432 4266010 4016451 5406153 1116662 3566622 2036042 جموع الموجوداتم

 المطلوبات وحقوق الملكٌة

 مستحقات للبنوك

 1036423 - - - - - - - 1036423 والمإسسات المالٌة األخرى   

 626641 - - - - - - - 626641 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

 161406014 - - - - 516015 3056301 3446351 361046601 عمالءالودابع 

 466011 - - - - 336131 510 613 116114 فوابد مستحقة ومطلوبات أخرى

 1646060 1116401 - - - - - - 166151 حقوق الملكٌة

 162226005     1116401   - - - 646121   3056611   3446002    161056221     مجموعة المطلوبات وحقوق الملكٌة

 

 ب( مخاطر السٌولة

على أساس أول التزام تعاقدي لها. تختلف التدفقات النقدٌة المتوقعة لهذه  القروض غٌر المسحوبةوالتزامات  ،لمطلوبات المالٌة للبنكلٌوضح الجدول التالً التدفقات النقدٌة غٌر المخصومة 

ٌتم سحب جمٌع التزامات ٌتوقع أن ال ٌحتفظ العمالء بؤرصدة ثابتة أو متزاٌدة فً فً الودابع تحت الطلب، ون المتوقع أن م ،األدوات بشكل كبٌر عن هذا التحلٌل. فعلى سبٌل المثال

مة )الخارجة( االسمٌة غٌر تدفقات النقدٌة القادالقروض غٌر المسحوبة فوراً. وبالنسبة للمشتقات ذات التسوٌات اإلجمالٌة المتزامنة )مثل عقود الصرف اآلجلة ومقاٌضات العمالت( فإن ال

 فإن المبالغ الصافٌة قد تم أخذها بعٌن االعتبار. ، بٌنما فً حالة المشتقات التً تتم تسوٌتها بشكل صافٍ  ،المخصومة ٌتم أخذها بعٌن االعتبار

 أكثر من 0 - 2   21 - 6 6 - , أقل من التدفقات النقدٌة                     القٌمة بآالؾ الدنانٌر البحرٌنٌة

 سنوات 0 سنوات شهر شهور شهور , القادمة/)الخارجة(                    ةالدفترٌ 1026دٌسمبر  2,كما فً 

        ةؽٌر مشتقالالمطلوبات 

  - - - - 882612, 882612, 8,2428,      مستحقات للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى

 - - - - 682840 682840 682148 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

 - 604 0,2602 2402006 224682818 120112221         120442,84 عمالءالودابع 

 - 604 0,2602 2402006 12,0,2414 ,120,4212         120162886 ؽٌر مشتقةالمجموع المطلوبات 

        ةالمطلوبات المشتقا

 - - (2082014) (,144268) (2882040) (0802842)   - المتاجرة: تدفقات خارجة

 - - 2002880 1412216 28422,0 0812406 22086 المتاجرة: تدفقات داخلة

 - - 188 ,01 000 12010 22086 مجموع المطلوبات المشتقة

 042210 - - - (042210) - - االلتزامات البنكٌة

 - (12480,) (62,) (81) (62041) (862808) - ضمانات مالٌة
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 المالٌةإٌضاحات حول البٌانات 
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 توارٌخ اإلستحقاق ومخاطر السٌولة  )0,

 أكثر من 5 - 3   31 - 6 6 - 1 أقل من التدفقات النقدٌةالرصٌد                      بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 سنوات 5 سنوات شهر شهور شهور 1 القادمة/)الخارجة(الدفتري                     1035دٌسمبر  13كما فً 

        ةغٌر مشتقال المطلوبات

  - - - - 1036026 1036026 1046423مستحقات للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى      

 - - - - 626021 626021 626641 بموجب عقود إعادة الشراء قروض

 - 516041 306,151 3446311 361136632 161606101         161406014 عمالءالودابع 

 - 516041 3066151 3446311 161116131 166036101          165236350 غٌر مشتقةالمجموع المطلوبات 

        ةالمطلوبات المشتق

 - (55) (036102) (116061) (1126401) (1216100)   - المتاجرة: تدفقات خارجة

 - 55 03,211 116311 1206021 4006152 240 المتاجرة: تدفقات داخلة

 - - 642 310 620 36452 240 مجموع المطلوبات المشتقة

  -       - 106000 - (106000) - - االلتزامات البنكٌة

 -(             30(       )406100)             (340)       (56111) (466111) - ضمانات مالٌة

 

 كلفة مكافؤة نهاٌة الخدمة والتقاعدت )6,

امات البنك لبرامج التقاعد للموظفٌن الذٌن ٌخضعون ألنظمة التقاعد االجتماعً فً مملكة البحرٌن وفروع البنك ٌتم احتساب التز
ملٌون دٌنار بحرٌنً  0610مبلغاً وقدره  1036البنك لعام مساهمات . وقد بلغت الربح أو الخسارةالخارجٌة كمصروفات ضمن بٌان 

الموظفٌن اآلخرٌن مكافآت نهاٌة الخدمة وٌتم دفعها وفقاً لعقود االستخدام أو بموجب  ملٌون دٌنار بحرٌنً(. وٌستحق 0611: 1035)
 قوانٌن العمل السارٌة وفٌما ٌلً الحركة فً مخصص نهاٌة الخدمة خالل العام.

 
 1035 1026 مخصص نهاٌة الخدمة

 )بآالؾ الدنانٌر البحرٌنٌة( الحركة خالل السنة

 46143 82118 ٌناٌر 3فً 
 36360 12818 سنةمخصص ال

 (434)               (82611) مدفوعات خالل السنة

 46224 2011, دٌسمبر 13فً 

 
والبنك شهرٌاً بنسب معٌنة من الراتب الشهري. وٌخضع  ٌنلدي البنك نظام ادخار اختٌاري للموظفٌن البحرٌنٌٌن حٌث ٌساهم الموظف

ملٌون دٌنار  0610مبلغ  1036قد بلغت مساهمات البنك فً هذا النظام خالل عام . ووهم موظفٌن بالبنك مجلس أمناء دارةهذا النظام إل
ملٌون  31601بلغ صافً رصٌد حساب نظام االدخار  ،1036دٌسمبر  13ملٌون دٌنار بحرٌنً(. وبتارٌخ  0611: 1035بحرٌنً )

العتبار مساهمة الموظفٌن والبنك والعوابد ملٌون دٌنار بحرٌنً(. وذلك بعد األخذ فً ا 33615: 1035دٌسمبر  13دٌنار بحرٌنً )
 المتراكمة والمدفوعات.

 

 الدعاوى القضائٌة )8,

ملٌون دٌنار بحرٌنً( رفعت  0651: 1035ملٌون دٌنار بحرٌنً ) 0651بلغ مجموع الدعاوى القضابٌة مبلغ  1036دٌسمبر  13فً 
فٌما ٌتعلق وقبل إصدار أي حكم نهابً مستشارٌن القانونٌٌن للبنك من قبل أطراف أخرى ضد البنك. وبناًء على الرأي الصادر من قبل ال

 لهذة المطالبات.بهذه الدعاوى فإن اإلدارة رأت عدم ضرورة احتساب أي مخصص معٌن 
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 الربحٌة واألرباح النقدٌة للسهم الواحد )4,

 1026 1035 
 )بآالؾ الدنانٌر البحرٌنٌة(     

 55616 04218 ربح السنة
 16615 14211 3(15: 1035% )15 قترحة بنسبةأرباح أسهم نقدٌة م

 
 المتوسط الموزون لعدد األسهم العادٌة الصادرة )بالمالٌٌن(

 305463 200822 ٌناٌر 3أسهم عادٌة فً 
 30564 20028 1036خالل الصادرة منحة التؤثٌر أسهم 

 (31,2) (8 ,26)  لم ٌتم تخصٌصها للموظفٌنأسهم حاً: مطرو

 3340,6 2 ,2288 دٌسمبر 13المتوسط الموزون لعدد األسهم العادٌة )بالمالٌٌن( فً 

 فلس 4165 فلس 0021 عابد السهم الواحد
 فلس 15 فلس  10  األرباح النقدٌة للسهم الواحد

 
 .نظراً لعدم وجود أي أدوات مخفضة محتملة لدى البنك ،لسهملهو نفسه العابد األساسً المخفض على السهم العابد 

 

 التصنٌؾ المحاسبً  )1,

 

 :للموجودات والمطلوباتأ( ٌبٌن الجدول التالً اإلفصاح عن التصنٌف المحاسبً 

 

 قروض القٌمة العادلةب  

 مجموع القٌمة  ةتكلفبالأخرى  متوفرة ومبالػ الربحمن خالل   بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 الدفترٌة  المطفؤة للبٌع مستحقة رةأو الخسا للمتاجرة 1036دٌسمبر  13كما فً 

 نقد وأرصدة

 2012110  - - 2012110 - - لدى البنوك المركزٌة     

 8462401  - - 8462401 - - سندات الخزٌنة

 لدى البنوكإٌداعات 

 2602100  - - 2602100 - - والمإسسات المالٌة األخرى     

 81,  - - - - 81, لٌة متداولةأوراق ما

 220,22116  - - 220,22116 - - قروض وسلفٌات

 ,22011211  - 220112610 - ,0, - أوراق مالٌة استثمارٌة

 42828,  - - 42828, - - فوابد مستحقة وموجودات أخرى

 121282608  - 220112610 1,,224122 ,0, 81, الموجودات مجموع

 مستحقات للبنوك والمإسسات

    882428,  8,2428, - - - - المالٌة األخرى   

 682148  682148 - - - - بموجب عقود إعادة الشراء قروض

   120442,84  120442,84 - - - - عمالءالودابع 

  ,18241  ,18241 - - - - فوابد مستحقة ومطلوبات أخرى

    1,,120022    1,,120022      -              -       -       -                      المطلوبات مجموع
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة 
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 التصنٌؾ المحاسبً )تتمة( )1,

 قروض القٌمة العادلةب  
 مجموع القٌمة  ةتكلفبالأخرى  متوفرة ومبالغ الربحمن خالل   بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 الدفترٌة  المطفؤة للبٌع مستحقة رةأو الخسا للمتاجرة 1035بر دٌسم 13كما فً 

 نقد وأرصدة

 3066014  - - 3066014 - - لدى البنوك المركزٌة     
 4616243  - - 4616243 - - سندات الخزٌنة

 لدى البنوك إٌداعات

 3156440  - - 3156440 - - والمإسسات المالٌة األخرى     
 66012  - - - - 66012 أوراق مالٌة متداولة
 360536035  - - 360536035 - - قروض وسلفٌات

 360246011  - 360606366 116360 031 - أوراق مالٌة استثمارٌة
 416411  - - 416411 - - فوابد مستحقة وموجودات أخرى

 162426446  - 360606366 361116512 031 66012 الموجودات مجموع

 مستحقات للبنوك والمإسسات

    1036423  1036423 - - - - لمالٌة األخرىا   
 626641  626641 - - - - بموجب عقود إعادة الشراء قروض
   161406014  161406014 - - - - عمالءالودابع 

  156623  156623 - - - - فوابد مستحقة ومطلوبات أخرى

 166116141   166116141      -              -        -       -                      المطلوبات مجموع

 

 القٌمة العادلة تراتبٌة  ب( 12
والتً تعكس أهمٌة المدخالت المستخدمة فً صنع التالٌة لقٌمة العادلة تراتبٌة اٌقوم البنك بقٌاس القٌمة العادلة لألدوات المالٌة باستخدام  

 القٌاسات.
 

 طة لألصول والمطلوبات المماثلة.ة )غٌر المعدلة( فً سوق نشجرداألسعار الم :3المستوى 
  . (مستمدة من األسعار)أو غٌر مباشرة  (مثل األسعار)تقنٌات التقٌٌم مبنٌة على مدخالت ٌمكن رصدها إما مباشرة  :1المستوى 

وتتضمن هذه الفبة على أدوات تم تقٌٌمها بسعر السوق فً أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعرة ألدوات مماثلة 
 ً أسواق أقل نشاط أو أسالٌب تقٌٌم أخرى. حٌث جمٌع المدخالت المهمة ٌمكن رصدها من معلومات السوق.ف

تقنٌات تقٌٌم باستخدام مدخالت ال ٌمكن رصدها. وتتكون هذه الفبة على أدوات تم إستخدام تقنٌات تقٌٌم غٌر مبنٌة على  :1المستوى 
ؤثٌر جوهري على تقٌٌم هذه األدوات. ٌوضح الجدول التالً األصول مدخالت ٌمكن رصدها وتكون هذه المداخالت ذات ت

 والمطلوبات المالٌة والتً تم تقٌٌمها بالقٌمة العادلة وذلك حسب طرٌقة التقٌٌم:
 

 .تصنف جمٌع األدوات المالٌة، عدا تلك التً تم اإلفصاح عنها فً الجدول أدناه، ضمن المستوى الثانً
 
العادلة تقارب القٌمة الدفترٌة، كون غالبٌة القروض هً قروض ذات معدل فابدة عابم وتم منحها وفقاً قروض وسلفٌات: القٌمة ( 3)

 . هاشك فً تحصٌل التً ٌوجد ألسعار السوق، وتم عمل مخصصات مناسبة للقروض
شمل ودابع ال تتحمل فابدة، تعتبر ودابع العمالء: القٌمة العادلة المقدرة للودابع التً ال تملك تارٌخا محددا لالستحقاق، والتً ت (1)

مساوٌة لمبلغ السداد حسب الطلب، والمتمثل فً القٌمة الدفترٌة للودابع. بالنسبة للودابع ذات مواعٌد االستحقاق الثابتة والتً تتحمل 
ة قصٌرة األجل وجمٌع الودابع معدل فابدة، فإن البنك ٌقدر أن القٌمة العادلة تقارب القٌمة الدفترٌة، كون غالبٌة هذه الودابع ذات طبٌع

 بؤسعار السوق.   
الموجودات والمطلوبات المالٌة األخرى: تعتبر القٌمة العادلة مقاربة للقٌمة الدفترٌة نتٌجة لطبٌعتها قصٌرة األجل، واحتمال خسابر ( 1)

 االبتمان الضبٌل.
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 التصنٌؾ المحاسبً )تتمة( )1,

 .مٌالعادلة حسب طرٌقة التقٌ ةقٌمبال التً تظهرٌوضح الجدول التالً الموجودات والمطلوبات المالٌة 
 

 1035             1026              بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 المجموع 1لمستوى ا 1المستوى  3المستوى  المجموع ,المستوى  1المستوى  2المستوى  دٌسمبر 13كما فً 

 66012 - - 66012 81, - - 81, أصول مالٌة بغرض المتاجرة

 بالقٌمة العادلةأصول مالٌة 

 الخسارة:الربح أو  من خالل  

   

 031 - 031 - ,0, - ,0, - صنادٌق مدارة     

 أصول مالٌة متوفرة للبٌع:

 2216210 - 6606411 1116504 ,2208,208 - 8112811 102628, سندات دٌن     

 636112 316321 - 426013 812088 1,,202 - 12180, أسهم     

 16661 - 16661 - 2800, - 2800, - ةمشتق مالٌةأصول 

 360626510 316321 6616101 1216504 220162818 1,,202 8162248 602104, المجموع

 356011 - 356011 - 821 - 821 - مشتقة مطلوبات مالٌة

 
أو  1أو المستوى  3م.  لم ٌكن هناك أي تحوٌل بٌن المستوى من األصول المالٌة خالل العا 1الحركة فً المستوى  ٌوضح الجدول التالً

  .القٌمة العادلة راتبٌةتمن  1المستوى 

 أصول مالٌة متوفرة للبٌع  

 1035 1026 بآالؾ الدنانٌر البحرٌنٌة

 316113 212214 ٌناٌر 2فً 

   مجموع األرباح / )الخسابر(:

 (10) (82) الدخلفً بٌان   

 010 (868) فً الدخل الشامل اآلخر  

 - - مشترٌات

 (36140) (22,04) تسوٌات

 - - 1تحوٌل إلی)من( المستوى 

 316321 1,,202 دٌسمبر 2,فً 

  الدخلة تم تضمٌنها فً بٌان سنمجموع األرباح / )الخسائر( لل

 (40) (82) دٌسمبر 2,لألصول / المطلوبات الموجودة فً   

 

من أسهم إستثمارٌة غٌر مدرجة وتم تصنٌفها كمتوفرة للبٌع والتً تم قٌاسها بإحتساب صافً قٌمة األصول بناءاً على  1ٌتكون المستوى 

لتً ا 1أحدث البٌانات المالٌة الصادرة من الشركة المستثمر فٌها. تم تحلٌل الحساسٌة للحركة فً القٌمة العادلة لألدوات المالٌة فً المستوى 

 للدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكٌة. جوهرٌةتتعلق باألصول المالٌة المتوفرة للبٌع على أنها غٌر 
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 متوسط األرصدة )80

 لسنة:افٌما ٌلً المتوسط الٌومً ألرصدة 
 

 1026 1035 
 نٌر البحرٌنٌة()بآالؾ الدنا     

 161116614 121802,01 مجموع الموجودات

 165006416 120812642 مجموع المطلوبات
 1056341 602684, حقوق الملكٌة

 3456500 1202628 الطاربة واإللتزامات اإلبتمانٌةت المطلوب

 

 مالءة رأس المال )82

لبحرٌن باإلضافة إلى فروع فً كل من مملكة البحرٌن ودولة ٌزاول البنك نشاطاته كمإسسة مالٌة مستقلة مقره الربٌسً فً مملكة ا
وتعلٌمات مصرف  1بازل نظام مالءة رأس المال حسب معدل اإلمارات العربٌة المتحدة والمملكة العربٌة السعودٌة. ٌتم احتساب 

الموحدة لحساب مخاطر البحرٌن المركزي وٌتضمن مخاطر اإلبتمان ومخاطر التشغٌل ومخاطر السوق. ٌستخدم البنك الطرٌقة 
 اإلبتمان وطرٌقة المإشر األساسً الحتساب مخاطر التشغٌل وٌستخدم البنك لمخاطر السوق الطرٌقة الموحدة.

 
 تبٌن التفاصٌل التالٌة مالءة رأس المال كما تم احتسابها من قبل البنك:

 
 1026 1035 

 )بآالؾ الدنانٌر البحرٌنٌة(     الختامٌةحسب األرصدة 

  3CET 8012048 1516031  الفبة األولى العادي مالرأس ال
 - - األضافٌة   الفبة األولى

 CET  8012048 1516031 الفبة األولىالعادي  رأس المالمجموع 

 316135 212,42 الفبة الثانٌة

 1656110 8282864 مجموع قاعدة رأس المال

   :للمخاطر موزونةالتعرضات ال
 36010,205 1102818 مخاطر اإلبتمان
 136001 282,44 مخاطر السوق
 3606112 2662200 مخاطر التشغٌل

 361106030 222802141 للمخاطر موزونةالتعرضات المجموع 

 2CET ,82,% 1162%  الفئة األولى معدل
 %1060                % 028,                                معدل مالءة رأس المالمجموع 
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 البٌانات المالٌةإٌضاحات حول 
 1036دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 
 

 مالءة رأس المال )تتمة( )82

 1026 1035 
 )بآالؾ الدنانٌر البحرٌنٌة(     حسب متوسط األرصدة خالل العام

  3CET ,022,11 1666306  الفبة األولى العادي رأس المال
 - - األضافٌة   الفبة األولى

 CET ,022,11 1666306 ولىالفبة األ رأس المالمجموع 

 336411 212862 الفبة الثانٌة

 1006524 6,2810, مجموع قاعدة رأس المال

   :للمخاطر موزونةالتعرضات ال
 2216041 220042110 مخاطر اإلبتمان
 146112 242,80 مخاطر السوق
 3516636 2622881 مخاطر التشغٌل

 36306,321 222412288 للمخاطر موزونةالتعرضات المجموع 

 2CET 1120% 1363%  الفئة األولى معدل
 %1163             %   026,                                معدل مالءة رأس المالمجموع 

 
 

 نظام حماٌة الودائع )81

غٌر  ستثماروحسابات األٌتم تغطٌة الودابع التً ٌتم االحتفاظ بها ضمن عملٌات البنك فً البحرٌن عن طرٌق قانون حماٌة الودابع 
. الخطة تنطبق على جمٌع الحسابات المإهلة 1030( لسنة 14الصادرعن مصرف البحرٌن المركزي، وفقاً للقرار رقم ) المقٌدة

المحتفظ بها فً مكاتب البنك فً البحرٌن، وتخضع الستثناءات محددة، والحد األقصى للمبلغ الكلً المستحق والقوانٌن األخرى المتعلقة 
 لحماٌة الودابع ومجلس حماٌة الودابع.بإنشاء خطة 

        

 أرقام المقارنة ),8

تم إعادة تصنٌف أرقام المقارنة كلما تطلب األمر ذلك. وذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع أرقام العام الحالً. إن إعادة التصنٌف لم تإثر 
 .المعلنة سابقاً  وحقوق الملكٌةأعلى ربح السنة 

 


