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 بيان الدخل الشامل المختصر 
                         ن الدنانير البحرينية                                                                                                         بماليي                                           7302سبتمبر 03 فيأشهر المنتهية  للتسعة

 
 

أشهر المنتهية في  للتسعة   للثالثة  أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 03 
7302 

 )مراجعة(

 سبتمبر 30
9066 

 )مراجعة(

 سبتمبر 03
7302 

 )مراجعة(

 سبتمبر 30
9066 

 )مراجعة(

 64.42 02.34 46.96 44.40 ربح الفترة

     

     الدخل الشامل اآلخر :

     البنود التي تم أو يمكن تصنيفها الى الربح أو الخسارة:

 - - (0.06) - الحركة في تحويل العملة االجنبية

     ية المتوفرة للبيع( :إحتياطي إعادة التقييم ) األوراق المال

 62.66 (7.03) (6.26) (0.32) صافي التغيير في القيمة العادلة -

 (0.06) 3.33 (6.22) (3.74) صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة -

 (0.06) 3.30 0.06 (3.30) شركات زميلةخر في آلحصة البنك من الدخل الشامل ا

 62.64 (7.30) (2.20) (0.42) مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 33.63 05.33 30.46 45.43 مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .63من  إلى  9تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة على الصفحات  
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  بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر
 ماليين الدنانير البحرينية                                                                                                                 7302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  للتسعة

 

  اإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة      

 رأس )مراجعة( 7302
 المال

أسهم تحت 
نظام حوافز 
الموظفين 

 باألسهم

 عالوة
 أصدار

 تياطياالح
 القانوني

 االحتياطي
 العام

إحتياطي 
 القيمة العادلة

مخصص 
الهبات 

 والتبرعات

 األرباح
 المستبقاة

مجموع 
حقوق 
 الملكية

 404.23 032.53 04.33 75.73 07.43 52.41 7.50 (0.34) 005.45  7302يناير   0الرصيد في 

          : 9066تخصصيات عام 

 (71.35) (71.35) - - - - - - - (%95أرباح  نقدية ) -

 - 3.04 - - (00.54) - - (3.04) 00.54 (%60إصدار أسهم منحة ) -

 - (7.40) 7.40 - - - - - - تحويل الى الهبات والتبرعات  -

 - (02.01) - - 02.01 - - - - تحويل إلى اإلحتياطي العام  -

 - - - - (5.24) 5.24 - - - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني -

 013.35 001.23 02.52 75.73 07.43 30.22 7.50 (0.21) 072.54 7303الرصيد بعد تخصصيات عام 

          

 0.21 - - - - - 0.54 3.74 - أسهم تم تخصيصها خالل الفترة

          

          الدخل الشامل للفترة:

 44.40 44.40 - - - - - - - ربح الفترة

 (0.42) - - (0.42) - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 45.43 44.40 - (0.42) - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

 (0.34) - (0.34) - - - - - - استخدام مخصص الهبات والتبرعات

 407.75 031.04 03.50 70.74 07.43 30.22 4.32 (0.54) 072.54 7302سبتمبر 03الرصيد في 

 
 
 

 .63من  إلى  9لية المختصرة على الصفحات  تشتمل المعلومات المالية المرح
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  )تكملة( بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر
 لبحرينيةماليين الدنانير ا                                                                                                                 7302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  للتسعة

 

  اإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة      

 رأس )مراجعة( 9066
 المال

أسهم تحت 
نظام 
حوافز 

الموظفين 
 باألسهم

 عالوة
 أصدار

 االحتياطي
 القانوني

 االحتياطي
 العام

إحتياطي 
 القيمة العادلة

مخصص 
الهبات 
 والتبرعات

 األرباح
 المستبقاة

مجموع 
حقوق 
 الملكية

(6.09) 605.46  9066يناير   6ي الرصيد ف  6.96 56.05 39.40 0.69 63.40 654.62 364.06 
          : 9065تخصصيات عام 

(95.22) - - - - - - - (%95أرباح  نقدية ) -  (95.22)  
(0.65) 60.54 إصدار أسهم منحة  -  - - (60.54)  - - 0.65 - 
69.0 - - - - - - تحويل الى الهبات والتبرعات  -  (9.06)  - 
(66.00) - - 65.26 0.26 - -  تحويل إلى اإلحتياطي العام -  - 
(5.90) 5.90 - - - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني -  - - - - 

(6.20) 665.25 9065الرصيد بعد تخصصيات عام   6.96 50.22 39.40 0.69 66.66 602.33 332.02 

          
396. 0.93 - إصدار أسهم خالل الفترة  - - - - - 6.55 

          أسهم تم تخصيصها خالل الفترة
          الدخل الشامل للفترة:

 46.96 46.96 - - - - - - - ربح الفترة
(2.02) - - - - - الدخل الشامل اآلخر  - (0.06)  (2.20)  

(2.02) - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة  - 46.90 30.46 

(6.06) - - - - - - ت والتبرعاتاستخدام مخصص الهبا  - (6.06)  

(6.64) 665.25 9066سبتمبر 30الرصيد في   9.53 50.22 39.40 (6.60)  65.65 655.53 306.03 

 

 
 .63من  إلى  9على الصفحات  تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة 
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  بيان التدفقات النقدية المختصر
 ماليين الدنانير البحرينية                                                             7302 تمبرسب 03أشهر المنتهية في  للتسعة

 

أشهر المنتهية في  للتسعة   

 7302سبتمبر 03 
 )مراجعة(

 9066سبتمبر 30
 )مراجعة(

   العمليات طةالتدفقات النقدية من أنش
 46.96 44.40 ربح الفترة 

   الربح من صافي النقد من العمليات:تسويات لمطابقة صافي 
 6.94 0.74 االستهالك    
 6.40 3.72 مخصصات انخفاض في قيمة القروض والسلفيات    
 9.45 3.32 مخصصات انخفاض في قيمة االستثمارات    
(9.96) (7.12) شركات زميلةالبنك من أرباح  حصة     

 42.66 54.04 ربح الفترة بعد التسويات 

   
   :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 6.62 4.25 أرصدة لدى البنوك المركزية ) إحتياطي نقدي إلزامي(
(695.54) 0.47 سندات الخزينة  

(93.30) 0.45 ودائع ألجل  لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى   
 5.09 3.05 أوراق مالية متداولة
0690. (077.04) قروض وسلفيات   

 50.20 (00.53) أوراق مالية استثمارية 
(63.32) 7.07 فوائد مستحقة وموجودات أخرى  

 50.02 41.54 مستحقات البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
(60.96) (1.31) سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء  

(635.30) (00.10) ودائع الزبائن   
(33.0) (3.30) فوائد مستحقة ومطلوبات اخرى  

(600.52) (44.30) صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات  

   
   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

(60.0) - استثمار في شركات زميلة  
 0.65 7.15 ارباح أسهم مستلمة من شركات زميلة

(6.62) (0.33) شراء عقارات ومعدات، صافي  

(60.54) 0.75 االستثمار أنشطة/ )المستخدم في(  منصافي النقد   

   
   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

(95.60) (71.00) أرباح أسهم مدفوعة   
(6.06) (0.34) خالل الفترة مدفوعةهبات وتبرعات   

(96.66) (74.02) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل  

(900.03) (27.25) خالل الفترةفي حكمه صافي النقص في النقد وما   

   

 309.65 731.13 يناير 6في في حكمه النقد وما 

 664.29 003.00 سبتمبر 03في في حكمه النقد وما 

 

 
 .63من  إلى  9على الصفحات  تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة 
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  المالية المرحلية المختصرة المعلوماتإيضاحات حول 

7302برسبتم 03أشهر المنتهية في  للتسعة  

  
 المؤسسة  -0

، شركة مساهمة بحرينية عامة، تأسست بمملكة البحرين بموجب مرسوم أميري وبدأ أعماله في ش.م.ب  بنك البحرين الوطني

 . ويعمل البنك بترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي كبنك قطاع تجزئة.6250شهر يناير 

 

 اإلعدادأساس  -7

)التقارير المالية المرحلية( والذي يسمح  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية رقم مختصرة التم عرض المعلومات المالية المرحلية 

جميع المعلومات المطلوبة لجميع المختصرة المرحلية المالية  المعلوماتشمل ت. وال مختصر بعرض المعلومات المالية بشكل

 .9066ديسمبر  36للبنك للسنة المنتهية في جب قراءتها مع البيانات المدققة تالبيانات المالية السنوية ولهذا 

 

 السياسات المحاسبية الهامة -0

باستخدام نفس السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد أحدث المختصرة المعلومات المالية المرحلية عداد إتم 

عداد إلالمعايير الدولية للناشئة عن تطبيق ماعدا التغييرات ا، 9066ديسمبر  36بيانات مالية مدققة للبنك للسنة المنتهية في 

التي دخلت حيز  مجلس معايير المحاسبة الدوليةذي العالقة والتعديالت والتفسيرات الصادرة من قبل  لةالمعد   المالية التقارير

ى المعلومات المالية .  لم يكن لتطبيق هذه المعايير أي أثر جوهري عل9060يناير  6التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ بتاريخ 

 للبنك.المرحلية المختصرة 

 
لبيان المركز المالي بالنسبة أرقام المقارنة وقد تم الحصول على . مراجعة وليست مدققة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

المرحلية المختصرة  ومن المعلومات المالية 9066ديسمبر  36المختصر من البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية فى 

أرقام المقارنة للبيانات المختصرة لبيان الربح . تم الحصول على 9066سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالمراجعة لفترة 

التدفقات النقدية من البيانات المالية المرحلية المختصره بيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان الدخل الشامل وبيان أوالخسارة و

 .9066سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةراجعه لفترة الم

 

 إدارة المخاطر المالية -4

إن األهداف والسياسات الخاصة بإدارة المخاطر المالية للبنك متفقة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية المدققة للسنة 

 .9066ديسمبر  36المنتهية في 
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 مالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول المعلومات ال
 7302سبتمبر 03أشهر المنتهية في  للتسعة

 

 التقديرات -5

يتطلب عملها بالسياسات المحاسبية واالفتراضات والتقديرات وأحكام اإلدارة والتي المرحلية المختصرة المعلومات المالية  تتأثر

لتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ األصول . ويقوم البنك بوضع االمعلومات المالية المرحلية المختصرةإعداد  عند

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتطبيق والمطلوبات الواردة في التقارير المالية. وتعتبر جميع التقديرات واالفتراضات 

ات. وبالنسبة لألحكام الهامة التي تتم . أما النتائج الحقيقية فقد تختلف عن هذه التقديرالمعايير حسب متطلبات هذهتقديرات أفضل ال

من قبل اإلدارة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والمصادر األساسية للتقدير فهي وفقاً لتطبيق المعايير وهي نفسها التي 

 .9066ديسمبر  36تم تطبيقها على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 

 
 الموسمية -3

: 9066 سبتمبرمليون دينار بحريني ) 3.60 مبلغاُ وقدره 9060سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعةرادات األخرى تشتمل اإلي

 .وتعتبر هذه اإليرادات موسمية بطبيعتها .حقوق الملكيةفي من استثمارات البنك  أسهم على أرباحمليون دينار بحريني(  4.04

 
 األطراف ذوي العالقة -2

القة )المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة البنك وعوائلهم والشركات التي يعتبر هؤالء مالكين األطراف ذوي الع بعض

( هم عمالء للبنك في سياق مزاولة العمل العادي. وقد تم إجراء المعامالت مع هذه األطراف وأعضاء األدارة التنفيذيةرئيسيين لها 

 .على أسس تجارية بحته

 
 التخصيصات -1

تخصيصات تم  على 9060 مارس 2، والذي عقد بتاريخ 9066لسنة العادي  اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تمت الموافقة

بعد مليون دينار بحريني  92.65) مليون دينار بحريني 92.22الفترة. وقد شملت هذه التخصيصات مبلغ  حتسابها في هذها

ومبلغ  ،%95نقدية بنسبة أسهم ارباح ك لبرنامج من مجموع األسهم(استثناء األرباح النقدية على األسهم غير المخصصة تحت ا

 االحتياطي الىمليون دينار بحريني من اإليرادات المستبقاة  60.32وتحويل مبلغ  ،مليون دينار بحريني للهبات والتبرعات 9.26

 66.52استخدام مبلغ  لك من خاللواحد لكل عشرة أسهم صادرة وذبنسبة منحة السهم باألوزيادة رأس المال المدفوع  ،العام

 مليون دينار بحريني من االحتياطي العام إلى االحتياطي القانوني. 5.02وتحويل مبلغ  ،بحريني من االحتياطي العاممليون دينار 

 
 للموظفين أسهم حوافز نظام  -4

مليون  0.94بقيمة إسمية بلغت  ةيسهم عادأبتخصيص  خالل الفترة موظفين " البرنامج". قام البنكللبرنامج حوافز أسهم ضمن 

قتطاع إمليون دينار بحريني. ويتم  6.54بقيمة  صدارإعالوة دينار بحريني للموظفين تحت إطار هذا البرنامج، والذي نتج عنه 

 الحصول على األسهم المخصصة تحت البرنامج تستحق حقوق الملكية.األسهم غير المخصصة تحت البرنامج من مجموع 

 قدية وأسهم المنحة.النرباح ألا
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  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

7302سبتمبر 03أشهر المنتهية في  للتسعة  

 
 

 االلتزامات الطارئة وااللتزامات  المصرفية -03
                                                                           بماليين الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                                              

 7302سبتمبر 03 
 )مراجعة(

 9066ديسمبر  36
 )مدققة(

 9066رسبتمب 30
 )مراجعة(

    االلتزامات الطارئة 
 95.09 90.42 03.71 خطابات إعتماد

 642.44 652.60 035.10 ضمانات 

 605.66 625.52 043.34 المجموع الجزئي

    
    االلتزامات المصرفية 

 64.02 52.62 007.45 إلتزامات القروض غير المسحوبة 
 5.00 - 002.03 عقود آجلة

 550.42 644.62 340.12 بأسعار الفائدة عقود متعلقة
 426.44 509.26 317.47 عقود متعلقة بالقطع األجنبي

 6663.06 6905.62 0554.54 المجموع الجزئي

 6922.60 6466.92 0253.30 المجموع الكلي 

 
 

 البيانات المالية حسب الوحدات التشغيلية  -00
 

 لبحرينيةابماليين الدنانير     

 الخدمات 
 فية الشخصيةالمصر

 األعمال المصرفية 
 المحلية

والمعامالت  الخزينة
 المصرفية الدولية

 المجموع

 
سبتمبر  03

7302 
سبتمبر  30

9066 

03 
سبتمبر 
7302 

سبتمبر  30
9066 

03 
سبتمبر 
7302 

سبتمبر  30
9066 

03 
سبتمبر 
7302 

سبتمبر  30
9066 

 20.00 030.33 56.22 30.40 60.63 04.34 99.46 77.40 االيرادات الخارجية

 (66.35) (70.05) (9.59) (5.03) (2.94) (1.50) (4.52) (2.71) المصروفات الخارجية
فوائد مكتسبة / ) مدفوعة( 

 - - (66.03) (04.43) 2.29 1.13 0.66 03.33 بين الوحدات

 03.09 24.15 32.43 04.02 60.36 04.40 94.22 75.25 مجموع اإليرادات 

 40.29 50.03 92.62 00.01 3.52 7.74 64.65 05.30 الناتج

المصروفات اإلدارية الغير 
 (6.06) (0.32)       مخصصة

 46.96 44.40       ربح الفترة
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  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

7302سبتمبر 03أشهر المنتهية في  للتسعة  

 
 

 تسلسل القيمة العادلة -07
ياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام التسلسل اآلتي للقيمة العادلة والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة يقوم البنك بق

 في صنع القياسات.
 

 : األسعار المسعرة )غير المعدلة( في سوق نشطة لألصول والمطلوبات المماثلة.6المستوى 
 

رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو غير مباشرة مستمدة من األسعار.    : تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن9المستوى 
وتتضمن هذه الفئة على أدوات تم تقييمها بسعر السوق في أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعرة ألدوات مماثلة في 

 مات السوق.أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى. حيث جميع المدخالت المهمة يمكن رصدها من معلو
 

: تقنيات تقييم باستخدام مدخالت ال يمكن رصدها. وتتكون هذه الفئة على أدوات تم إستخدام تقنيات تقييم غير مبنية 3المستوى 
 على مدخالت يمكن رصدها وتكون هذه المداخالت ذات تأثير جوهري على تقييم هذه األدوات. 

 
 هو موضح في الجدول التالي تقارب قيمتها الدفترية.  ثناء ماالقيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية باست
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
7302سبتمبر 03أشهر المنتهية في  للتسعة   

 

 تسلسل القيمة العادلة )تتمة( -69
 

 يم.يالتق يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المحتسبة قيمتها العادلة حسب طريقة
 

 بآالف الدنانير البحرينية                                                          الدنانير البحرينيةبآالف                                                               
 9066ديسمبر  36  7302سبتمبر 03             

 المجموع 3المستوى  9المستوى  6المستوى   لمجموعا 0المستوى  7المستوى  0المستوى  

 342 - - 342  - - - - أصول مالية بغرض المتاجرة

أصول مالية تم تصنيفها باحتساب قيمتها العادلة 
          من خالل الربح أو الخسارة:

 303 - 303 -  002 - 002 - صناديق مدارة     

          أصول مالية متوفرة للبيع:

 6.043.043 - 099.492 390.664  0.351.714 - 270.401 003.150 سندات دين     

 42.500 60.339 - 32.945  42.213 03.200 - 02.350 أسهم     

 3.455 - 3.455 -  7.343 - 7.343 - أصول المشتقات المالية

 6.026.090 60.339 096.620 360.902  0.031.531 03.200 270.120 020.434 المجموع

 062 - 062 -  257 - 257 - مطلوبات المشتقات المالية
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
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 تسلسل القيمة العادلة )تتمة( -69
 

أو  9أو المستوى  6هناك أي تحويل بين المستوى . لم يكن  الفترة  من األصول المالية خالل 3يوضح الجدول التالي الحركة في المستوى 
 :من تسلسل القيمة العادلة 3المستوى 

  
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                              

 أصول مالية متوفرة للبيع  

 7302 9066 

 69.622 03.007 يناير 0في 

   مجموع األرباح / )الخسائر(:

 (46) - في بيان الربح أو الخسارة     

 (590) 430 في الدخل الشامل اآلخر    

 - - مشتريات

 (6.352) - تسويات

 - - 3تحويل من المستوى 

 60.902 03.200 سبتمبر 03في 

   مجموع الخسائر للفترة تم تضمينها في بيان الربح أو الخسارة

 (46) - سبتمبر 03لألصول / المطلوبات الموجودة في 

 

من أسهم إستثمارية غير مدرجة وتم تصنيفها كمتوفرة للبيع والتي تم قياسها بإحتساب صافي قيمة األصول  3يتكون المستوى 
القيمة العادلة لألدوات المالية بناءاً على أحدث البيانات المالية الصادرة من الشركة المستثمر فيها. تم تحليل الحساسية للحركة في 

 للدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكية.جوهرية التي تتعلق باألصول المالية المتوفرة للبيع على أنها غير  3في المستوى 
 
 

 


