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 بيان الدخل الشامل المختصر 
                                                                                      بماليين الدنانير البحرينية                                                                                       8132 مارس 13 فيأشهر المنتهية  للثالثة

 
 

 للثالثة  أشهر المنتهية في 

 مارس 13 
8132 
 )مراجعة(

 مارس 36
9060 

 )مراجعة(

 64.04 32,13 ربح الفترة

   

   الدخل الشامل اآلخر :

   لربح أو الخسارة:تصنيفها الى اإعادة البنود التي تم أو يمكن 

   الدخل الشامل اآلخر )ادوات دين(:خالل القيمة العادلة 

 66.44 (31,32) صافي التغيير في القيمة العادلة -

 - (1,11) صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة -

   تصنيفها الى الربح أو الخسارة:إعادة البنود التي ال يمكن 

 0.20 3,13 الشامل اآلخر )ادوات اسهم(:القيمة العادلة خالل الدخل 

 (0.09) - شركات زميلةخر في آلحصة البنك من الدخل الشامل ا

 69.92 (2,38) مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 90.03 31,32 مجموع الدخل الشامل للفترة

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .96من  إلى  9تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة على الصفحات  
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  بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر  
 ماليين الدنانير البحرينية                                                                                                                 8132 مارس 13أشهر المنتهية في  للثالثة

 

  خر  واألرباح المستبقاةاإلحتياطيات األ      

 رأس )مراجعة( 8132
 المال

أسهم تحت 
نظام حوافز 
الموظفين 
 باألسهم

 عالوة
 أصدار

 االحتياطي
 القانوني

 االحتياطي
 العام

إحتياطي القيمة 
 العادلة

مخصص 
الهبات 
 والتبرعات

 األرباح
 المستبقاة

مجموع 
حقوق 
 الملكية

 331,23 312,11 38,11 88,33 18,31 81,11 3,18 (3,81) 381,33  8132 يناير  3الرصيد في 
تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  أثر

)إيضاح  9062يناير  6كما في  2المالية رقم 
 (3,82) 2,23  (33,81)      ج( 3

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 (1,22) (1,22)  -      من قبل الشركات الزميلة 2المالية رقم 

 312,81 323,11 38,11 33,22 18,31 81,11 3,18 (3,81) 381,33  8132يناير  3في المعدل  الرصيد

          : 9060صات عام يتخص

 (13,33) (13,33) - - - - - - - (%95أرباح نقدية ) -
 - 1,33 - - (38,18) - - (1,33) 38,18 (%60)إصدار أسهم منحة  -
 - (1,13) 1,13 - - - - - - برعات تحويل الى الهبات والت -
 - (32,33) - - 32,33 - - - -  اإلحتياطي العامتحويل إلى  -
 - - - - (8,12) 8,12 - - - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني -

 312,31 318,33 32,13 33,22 18,31 11,33 3,18 (3,28) 331,11 8131صات عام يالرصيد بعد تخص

          
 3,83 - - - - - 1,23 1,11 - خصيصها خالل الفترةأسهم تم ت

          

          الدخل الشامل للفترة:
 32,13 32,13 - - - - - - - ربح الفترة

 (2,38) - - (2,38) - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 31,32 32,13 - (2,38) - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

 (1,31) - (1,31) - - - - - - تبرعاتاستخدام مخصص الهبات وال

 332,18 333,22 32,33 8,18 18,31 11,33 3,21 (3,38) 331,11 8132 مارس 13الرصيد في 

 

 .96من  إلى  9تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة على الصفحات  
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  )تكملة( بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر  
 ماليين الدنانير البحرينية                                                                                                                8132  مارس 13هية في أشهر المنت  للثالثة

 
  اإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة      

 رأس )مراجعة( 9060
 المال

أسهم تحت 
نظام حوافز 

ين الموظف
 باألسهم

 عالوة
 أصدار

 االحتياطي
 القانوني

 االحتياطي
 العام

إحتياطي القيمة 
 العادلة

مخصص 
الهبات 
 والتبرعات

 األرباح
 المستبقاة

مجموع 
 حقوق الملكية

25.665  9060يناير  6الرصيد في   (64.6)  53.9  22.50  40.39  96.95  66.64  660.56 464.00 
          : 9066صات عام يتخص

 (92.65) (92.65) - - - - - - - (%95باح  نقدية )أر -
52.66 إصدار أسهم منحة  -  (64.0)  - - (52.66)  - - 0.64 - 
26.9 - - - - - - تحويل الى الهبات والتبرعات  -  (9.26) - 
32.60 - - -  تحويل إلى  اإلحتياطي العام -  - - (60.32) - 
02.5 - - - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني -  (02.5)  - - - - 

54.690 9066صات عام يالرصيد بعد تخص  (02.6)  53.9  00.63  40.39  96.95  50.60  662.06 326.05 

          
94.0 - إصدار أسهم خالل الفترة  53.6  - - - - - 6.00 

          أسهم تم تخصيصها خالل الفترة
          الدخل الشامل للفترة:

 64.04 64.04 - - - - - - - ربح الفترة
92.69 - - - - - الدخل الشامل اآلخر  - - 69.92 

92.69 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة  - 64.04 90.03 

(99.0) - - - - - - استخدام مخصص الهبات والتبرعات  - (0.99) 

54.690 9060مارس  36الرصيد في   (54.6)  06.4  00.63  39,40 55.30  35.60  633.50 464.63 

 

 

 

 

 
 .96من  إلى  9على الصفحات  تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة 
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  بيان التدفقات النقدية المختصر
 ماليين الدنانير البحرينية                                                             8132  مارس 13أشهر المنتهية في   للثالثة

 

لمنتهية فيأشهر ا  للثالثة   

 8132 مارس 13 
 )مراجعة(

 9060 مارس 36
 )مراجعة(

   العمليات طةالتدفقات النقدية من أنش
 64.04 32,13 ربح الفترة 

   العمليات:أنشطة صافي النقد من مع تسويات لمطابقة صافي الربح 
 0.49 1,31 االستهالك    
 4.36 1,11 القيمة انخفاض صافي خسارة    
 (6.36) (8,38) شركات زميلةالبنك من أرباح نصيب    

 62.66 32,33 ربح الفترة بعد التسويات 

   
   :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 6.95 8,31 أرصدة لدى البنوك المركزية ) إحتياطي نقدي إلزامي(
 (62.66) (33,31) سندات الخزينة

 3.46 (3,11) لية األخرى لدى البنوك والمؤسسات الما إيداعات
 (26.93) (33,18) قروض وسلفيات 

 (6,06) 1,81 أوراق مالية استثمارية 
 4.30 81,21 فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 (56.22) 33,23 لبنوك والمؤسسات المالية األخرى لمستحقات 
 (60.46) (31,18) سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء

 54.26 (88,12) ودائع الزبائن 
 (2.64) (8,13) فوائد مستحقة ومطلوبات اخرى

 (602.03) (13,13) صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات

   
   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:
 9.92 1,28 ارباح أسهم مستلمة من شركات زميلة

 (0.23) (1,21) شراء عقارات ومعدات، صافي

 6.45 (1,33) من أنشطة االستثمارفي( / )المستخدم صافي النقد 

   
   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (94.22) (88,21) أرباح أسهم مدفوعة 
 (0.99) (1,31) هبات وتبرعات مدفوعة خالل الفترة

 (95.96) (81,31) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

 (639.02) (313,28) فترةصافي النقص في النقد وما في حكمه خالل ال

   

 902.26 323,32 يناير 6النقد وما في حكمه في 

 06.00 21,88 مارس 13النقد وما في حكمه في 

 

 
 
 
 

 .96من  إلى  9على الصفحات تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة 
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  المالية المرحلية المختصرة المعلوماتإيضاحات حول 

2813 مارس 13ية في أشهر المنته للثالثة  

  
 المؤسسة  -3

، شركة مساهمة بحرينية عامة، تأسست بمملكة البحرين بموجب مرسوم أميري وبدأ أعماله ش.م.ب  بنك البحرين الوطني
 . ويعمل البنك بترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي كبنك قطاع تجزئة.6250في شهر يناير 

 

 مةالها والسياسات المحاسبية اإلعدادأساس  -8

"التقارير المالية المرحلية"، ودليل  – 34أعدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
. يجب قراءة هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة مع البيانات المالية ذات العالقة أنظمة مصرف البحرين المركزي

(، 2، فيما عدا آثار تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9060ديسمبر  36في المدققة للبنك للسنة المنتهية 
من هذه المعلومات المالية المرحلية  3( كما هو مشروح في إيضاح رقم 65والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 المختصرة.
 

المركز  ت مدققة. وقد تم الحصول على أرقام المقارنة بالنسبة لبيانالمعلومات المالية المرحلية المختصرة مراجعة وليس
ومن المعلومات المالية المرحلية  9060ديسمبر  36المالي المختصر من البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية فى 

المقارنة للبيانات المختصرة  . وتم الحصول على أرقام9060مارس  36أشهر المنتهية في  للثالثةالمختصرة المراجعة لفترة 
لبيان الربح أوالخسارة وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية من البيانات المالية 

 .9060مارس  36أشهر المنتهية في  للثالثةالمرحلية المختصره المراجعه لفترة 
 

ة المختصرة ال تشمل كل المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية إن هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلي
مارس  36الكاملة المعدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. إضافة لذلك، فإن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 .9062ديسمبر  36نتهية في ال تشير بالضرورة للنتائج المتوقعة للسنة المالية الم 9062
 

تتأثر المعلومات المالية الموحدة المختصرة بالسياسات المحاسبية، والتقديرات، والتوقعات والفرضيات، والتي يجب القيام بها 
 عند إعداد المعلومات المالية الموحدة المختصرة. يقوم البنك بعمل بعض التقديرات والفرضيات التي تؤثر في المبالغ المعلنة
للموجودات والمطلوبات. جميع التقديرات والفرضيات المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هي أفضل 

عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية  .التقديرات التي تتم عند تطبيق المعايير. النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات
ستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، المختصرة، قامت اإلدارة با

في          والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على المعلومات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية 
 أ(. 3( )إيضاح 2ي إلعداد التقارير المالية رقم )، فيما عدا آثار تطبيق المعيار الدول9060ديسمبر  36
 

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المطبقة من قبل البنك في إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة هي نفسها تلك 
بيق المعيار الدولي ، فيما عدا آثار تط9060ديسمبر  36التي استخدمت في إعداد المعلومات المالية المدققة للسنة المنتهية في 

 ب(. 3( )إيضاح 2إلعداد التقارير المالية رقم )
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  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

8132مارس  13أشهر المنتهية في  للثالثة  

 

 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة  -1

( كما تم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي في 2قام البنك بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
، مما نتج عن تغييرات في السياسات المحاسبية والتسويات على المبالغ 9062يناير  6، مع التاريخ االنتقالي في 9064يوليو 

 .9060ديسمبر  36المحتسبة سابقاً في البيانات المالية كما في وعن السنة المنتهية في 
 

(، اختار البنك عدم تعديل أرقام 2وفقاً لألحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) به هو مسموححسب ما 
أي تسويات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في التاريخ االنتقالي تم احتسابها في الرصيد  المقارنة.

 رصيد االفتتاحي الحتياطي القيمة العادلة للفترة الحالية.االفتتاحي لألرباح المستبقاة، وال
   

( تغيير السياسات المحاسبية الحتساب، وتصنيف، وقياس 2نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
( 2التقارير المالية رقم ) الموجودات والمطلوبات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات المالية. كما أن المعيار الدولي إلعداد

( 0يعدل بصورة جوهرية المعايير األخرى التي تتعامل مع األدوات المالية، مثل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 "األدوات المالية: اإلفصاحات". –
 

. لم يكن 9062يناير  6مع العمالء بتاريخ إيراد العقود  –( 65قام البنك بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري على البيانات المالية المرحلية المختصرة للبنك.

 
( المطبقة في هذه الفترة 2فيما يلي التفاصيل حول السياسات المحاسبية الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 لبنك.على ا لهذا المعيارثر االنتقالي الحالية، وإفصاحات األ
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية (أ
( 2التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للبنك والناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

المتعلقة باألدوات المالية لفترات المقارنة  ملخصة أدناه. بما أن معلومات المقارنة لم يتم تعديلها، فإن السياسات المحاسبية
، كما تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية (32)تستند على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 . 9060ديسمبر  36بتاريخ 
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية: المقاسة بالتكلفة المطفأة،  3( على 2)المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم يحتوي 

تصنيف المعيار الدولي يستند أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
له إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية ( بصورة عامة على نموذج العمل الذي يتم من خال2إلعداد التقارير رقم )

( الحالية، وهي المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق، والقروض 32التعاقدية. المعيار يلغي فئات معيار المحاسبة الدولي رقم )
 والذمم المدينة، والمتوفرة للبيع.

 
المتعلقة بتقسيم األداة المشتقة المتضمنة من عقد  (32المعيار يلغي المتطلبات المتضمنة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

األصل المضيف. بالرغم من ذلك، ال تزال الشركات ملزمة بفصل األدوات المشتقة المتضمنة في المطلوبات المالية عندما 
 الصلة بعقد المضيف. قريبةال تكون 

 

( بشكل كبير لتصنيف 32عيار المحاسبة الدولي رقم )( بالمتطلبات الحالية لم2يحتفظ المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم )
المطلوبات المالية، باستثناء معالجة األرباح والخسائر االئتمانية الخاصة بالبنك، والتي تنشأ عندما يختار أي بنك قياس 

زال هناك تآلخر. ال االلتزام بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وتحتسب هذه األرباح والخسائر في الدخل الشامل ا
 فئتين لقياس المطلوبات المالية، هما: القيمة العادلة، والتكلفة المطفأة.
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 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة )يتبع( -3

 

 يتبع(التغيرات في السياسات المحاسبية ) (أ
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
( 32( يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم )2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

بنموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" في المستقبل. نموذج انخفاض القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق على بعض 
تزامات القروض وعقود الضمانات المالية، ولكن ليس الستثمارات حقوق الملكية. يطبق البنك منهجية المراحل الثالث ال

لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة، وأدوات الدين المصنفة بالقيمة 
حل الموجودات خالل المراحل الثالث التالية، بناء على التغيرات في الجودة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تر  

 االئتمانية منذ االحتساب المبدئي. 
 

 المرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرا
خاطر االئتمان منذ الموجودات المالية عند االحتساب المبدئي، والتي ال تملك زيادة جوهرية في م األولىالمرحلة تشمل 

الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهراً هي الخسائر  .االحتساب المبدئي، أو التي تملك مخاطر ائتمان منخفضة
شهراً بعد تاريخ نهاية السنة. ليس العجز  69التي تنشأ من أحداث التخلف عن الدفع المحتملة خالل  االئتمانية المتوقعة

النقدي المتوقع خالل فترة االثني عشر شهراً، ولكن الخسارة االئتمانية بمجملها على أصل موزون باحتمال ان الخسارة 
 ستحدث في االثني عشر شهراً القادمة.   

 

 ليست منخفضة القيمة  –الخسائر االئتمانية المتوقعة لمد  الحياة المرحلة الثانية: 
المرحلة الثانية الموجودات المالية التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكن ال تشمل 

االئتمانية المتوقعة لمدى  يوجد أي دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساب الخسائر
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنشأ من جميع أحداث التخلف عن الدفع  .الحياة

نية المحتملة على مدى العمر االفتراضي لألداة المالية. الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتوسط الموزون للخسائر االئتما
 مع اخذ احتمالية التخلف عن الدفع لمدى الحياة كوزن. 

 

 منخفضة القيمة –المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمد  الحياة 
المرحلة الثالثة الموجودات المالية التي يوجد لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة بتاريخ نهاية السنة، وذلك وفقاً تشمل 

ددة في تعليمات مصرف البحرين المركزي. بالنسبة لهذه الموجودات، تحتسب الخسائر االئتمانية لمدى للمؤشرات المح
  .الحياة

 

          محاسبة التحوط
عند بداية عالقة التحوط، تتولى اإلدارة رسمياً المهمة والتوثيق. ويتضمن ذلك هدف إدارة المخاطر للبنك، وعالقة التحوط، 

استراتيجية إدارة المخاطر العامة. كما يشمل التوثيق تحديد أدوات التحوط، والبند المتحوط،  وكيف يتوافق ذلك ضمن
وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط بشأنها، وكيف ستقوم المنشأة بتقييم ما إذا كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات فعالية 

  ( توثيق نسبة التحوط، والمصادر المحتملة لعدم الفعالية.2رقم ) التحوط.  كما يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
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 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة )يتبع( -3

 
   ب( التغييرات الرئيسية على التقديرات واألحكام الجوهرية 

 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية:

تقييم نموذج العمل الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية، وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي هي 
 فقط مدفوعات لمبلغ األصل والفوائد على المبلغ األصلي المستحق. 

 
 انخفاض قيمة األدوات المالية:

ذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ االحتساب المبدئي، ودمج معلومات تطلعية تقييم ما إ
 في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

 المدخالت، والفرضيات، والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة:

 درجات مخاطر االئتمان 
د درجات مخاطر االئتمان، باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التخلف عن الدفع. يملك البنك نموذجاً داخلياً لتحدي

تصنيفات االئتمان بحيث أن مخاطر التخلف  تعديليتم تختلف هذه العوامل اعتماداً على طبيعة التعرض ونوعية المقترض. 
رة، مما قد يؤدي لنقل التعرض إلى درجة تخضع التعرضات لمراقبة مستم .مخاطرالدرجة  مع ازديادضاعف تتعن الدفع 

 مخاطر ائتمان مختلفة. كما يستخدم البنك درجات مخاطر خارجية لبعض التعرضات. 
 

 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان

 البنكأخذ يعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التخلف عن الدفع على أداة مالية قد زادت بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي، 
معلومات كمية  ههذ تكونو. دون أي تكلفة أو مجهود ال داعي لهاالعتبار معلومات معقولة وداعمة، ذات صلة ومتاحة، وبب

 شمل معلومات تطلعية.توتقييم خبير لالئتمان، و على التجربة التاريخية للبنك اءً بن وتحليالت، ونوعية
 

ة جوهرية منذ االحتساب المبدئي، تؤخذ المعايير التالية في سبيل تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصور
 باالعتبار:

 خفض درجة المخاطر وفقاً لسياسة الخسائر االئتمانية المتوقعة المعتمدة. .3

 إعادة هيكلة التسهيالت خالل االثني عشر شهراً السابقة .8

 .ي الظروف المناسبة، والتي تخضع للرد فيوماً كما في تاريخ نهاية السنة 30تسهيالت مستحقة لمدة  .3

 المتوقعة قياس مخاطر االئتمان
لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هي عملية معقدة، وتتطلب استخدام النماذج، نظراً لتفاوت  إن تقدير التعرضات

مانية لمحفظة التعرضات مع التغيرات في أوضاع السوق، والتدفقات النقدية المتوقعة، ومرور الوقت. إن تقييم المخاطر االئت
موجودات يتطلب مزيداً من التقديرات فيما يتعلق في احتمالية حدوث التخلف عن الدفع، ونسب الخسارة المرتبطة بها، 
والعالقات االفتراضية بين األطراف المتقابلة. يقيس البنك الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام احتمالية التخلف عن الدفع، 

 . والخسارة عند التخلففع، الد لتخلفوالتعرضات 
 

يستخدم البنك نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها، وإنتاج تقديرات احتمالية التخلف عن الدفع للتعرضات، وكيف 
يتوقع أن تتغير نتيجة لمرور الوقت. هذا التحليل يشمل تحديد ومعايرة العالقات بين معدالت التخلف والتغيرات في عوامل 

 تصاد الكلي الرئيسية، عبر مناطق جغرافية مختلفة، حيث يتعرض البنك للمخاطر.االق
 

التخلف المسبب للخسارة هو حجم الخسارة المحتمل في حالة التخلف. يقدر البنك التخلف المسبب للخسارة بناء على التجربة 
نماذج التخلف المسبب للخسارة تأخذ باالعتبار التاريخية في معدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف المتخلفة عن السداد. 

 قيمة الضمان المقدرة، وتكلفة االسترداد ذات العالقة.
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 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة )يتبع( -3

 

 (2عداد التقارير المالية رقم )ج( أثر تطبيق المعيار الدولي إل

 5,26نتج عنه زيادة األرباح المستبقاة بمبلغ  9062يناير  6( كما في 2أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 مليون دينار بحريني: 64,93مليون دينار بحريني، وانخفاض في احتياطي القيمة العادلة بمبلغ 

 
 األرباح  

 المستبقاة
احتياطي القيمة 

 العادلة

آالف الدنانير  

 البحرينية

آالف الدنانير 
 البحرينية

 96.665 602,006 (9060ديسمبر  36( )32الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

   :األثر على إعادة التصنيف وإعادة القياس:

فرة للبيع إلى تلك استثمارات في األوراق المالية )أسهم حقوق ملكية( من متو
 المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

64.934 (64.934) 

 624.005 66.226 

   

   أثر احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة:

 - (34) إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

   خالل الدخل استثمارات في األوراق المالية )أدوات دين( بالقيمة العادلة من 

 - (6.546) الشامل اآلخر

 - 335 قروض وسلفيات للعمالء

 - (3.044) التزامات القروض والضمانات المالية

 (4.922) - 

 ( من قبل 2أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 الشركات الزميلة

(3.229) - 

 ( 2اد التقارير المالية رقم )الرصيد االفتتاحي حسب المعيار الدولي إلعد
 8132يناير  3بتاريخ التطبيق المبدئي في 

323.113 66.226 
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 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة )يتبع( -3
 

 د( تصنيف وقياس األدوات المالية

البنك بإجراء تحليل مفصل لنماذج العمل الخاصة بإدارة الموجودات المالية، باإلضافة لتحليل خصائص التدفقات النقدية لها. قام 

(، وفئات 32الجدول أدناه يوف ق بين فئات القياس األصلية والمبالغ الدفترية للموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 .9060ديسمبر  36كما في  (2الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) اً للمعيارالقياس الجديدة وفق

 
 أثر المعيار الدولي إلعداد     
 (2التقارير المالية رقم )     
     التصنيف التصنيف األصلي حسب معيار 
 القيمة إعادة إعادة قياس القيمة الجديد (12المحاسبة الدولي رقم ) 
 الدفترية تصنيف  الدفترية حسب  
 الجديدة   األصلية المعيار الدولي  
     إلعداد التقارير  
     (2المالية رقم )  
آالف  آالف الدنانير   

 الدنانير
آالف 
 الدنانير

 آالف الدنانير

يةالبحرين البحرينية البحرينية     البحرينية 
       الموجودات المالية

 600.032 - - 600.032 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة زيةنقد وأرصدة لدى المصارف المرك
 462.293 - - 462.293 بالتكلفة المطفأة محتفظ بها لتاريخ االستحقاق سندات خزينة

إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية 
 أخرى

 603.205 - (34) 604.002 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة

 6.990.625 - 335 6.996.250 بالتكلفة المطفأة وذمم مدينةقروض  قروض وسلفيات للعمالء

   استثمارات في األوراق المالية
3.181.111 (3.338) - 3.183.133 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  متوفرة للبيع أدوات دين  -
 الشامل اآلخر

6.060.202 (6.546) - 6.066.369 

عادلة من خالل الربح بالقيمة ال محتفظ بها للمتاجرة حقوق ملكية  -
 أو الخسارة

942 - - 942 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  متوفرة للبيع حقوق ملكية  -
 الشامل اآلخر

42.643 - - 42.643 

 46.025 - - 46.025 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة فوائد مستحقة وموجودات أخرى

   1.118.238 (3.833) - 1.113.813 

 

مليون دينار  3.04ئتمانية المتوقعة على القروض والضمانات المالية مدرجة ضمن بند المطلوبات األخرى، وتبلغ الخسائر اال
 بحريني.
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  في القيمة هـ ( الخسائر االئتمانية المتوقعة / مخصصات االنخفاض

 36( كما في 32الجدول التالي يوف ق بين مخصص انخفاض القيمة الختامي للموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 6( كما في 2، مع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة االفتتاحي وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9060ديسمبر 
 .9062يناير 

 

 8132يناير  3 إعادة القياس 8131ديسمبر  13في  
 آالف الدنانير آالف الدنانير آالف الدنانير 

 البحرينية البحرينية البحرينية 

    
 49.329 (335) 49.090 قروض وسلفيات 

    استثمارات أدوات دين متوفرة للبيع حسب معيار المحاسبة 

     ة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادل (32الدولي رقم )
    أعيد تصنيفها إلى استثمارات بالتكلفة المطفأة حسب المعيار

 6.546 6.546 - (2الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 34 34 - إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

 3.044 3.044 - التزامات القروض والضمانات المالية

    
 38.181 3.822 31.138 
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 8132يناير  3و( أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة على التعرضات كما في 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  الدنانيرآالف   

 البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  

         

         8132 يناير3التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية المتوقعة في 

 3.882.312  22.622  92.259  6.656.032  قروض وسلفيات للعمالء  -

 332.281  -  -  462.293  سندات الخزينة -

 3.131.212  -  -  6.060.202  استثمارات في أوراق مالية )أدوات دين( -

 مبالغ مستحقة من البنوك ، والمصارف المركزية -
 وموجودات مالية أخرى

 604.006  3  -  313.112 

  8.188.213  82.233  22.822  8.223.332 

         8132ناير ي 3الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 

 38.128  36.433  6.520  2.309  قروض وسلفيات للعمالء  -

 -  -  -  -  سندات الخزينة -

 3.338  -  -  6.546  استثمارات في أوراق مالية )أدوات دين( -

 مبالغ مستحقة من البنوك ، والمصارف المركزية -
 وموجودات مالية أخرى

 34  -  -  13 

  31.238  3.321  13.311  31.218 

         8132يناير  3صافي التعرضات كما في 

 3.881.328  31.833  92.965  6.646.666  قروض وسلفيات للعمالء  -

 332.281  -  -  462.293  سندات الخزينة -

 3.138.188  -  -  6.066.369  استثمارات في أوراق مالية )أدوات دين( -

لمركزية مبالغ مستحقة من البنوك ، والمصارف ا -
 وموجودات مالية أخرى

 603.209  1  -  311.213 

  8.133.281  82.882  31.833  8.211.338 

 
مليون دينار  3.04الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والضمانات المالية مدرجة ضمن بند المطلوبات األخرى، وتبلغ 

 بحريني.
 

 الموسمية -3

: 9060 مارسمليون دينار بحريني ) 9,02 مبلغاُ وقدره 9062 مارس 36المنتهية في  شهرأ للثالثةتشتمل اإليرادات األخرى 
 .وتعتبر هذه اإليرادات موسمية بطبيعتها .حقوق الملكيةفي من استثمارات البنك  أسهم على أرباحمليون دينار بحريني(  9.65
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  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

8132مارس  13لمنتهية في أشهر ا للثالثة  

 

 األطراف ذوي العالقة -3

األطراف ذوي العالقة )المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة البنك وعوائلهم والشركات التي يعتبر هؤالء مالكين  بعض
مالت مع هذه األطراف ( هم عمالء للبنك في سياق مزاولة العمل العادي. وقد تم إجراء المعاوأعضاء األدارة التنفيذيةرئيسيين لها 

 .على أسس تجارية بحته
 

 التخصيصات -8

تخصيصات تم  على 9062 مارس 0، والذي عقد بتاريخ 9060لسنة العادي  اجتماع الجمعية العمومية السنوي تمت الموافقة في
بعد بحريني  مليون دينار 36،54) مليون دينار بحريني 36,22الفترة. وقد شملت هذه التخصيصات مبلغ  حتسابها في هذها

نقدية أسهم ارباح ك من مجموع األسهم(الموظفين  أسهم حوافزاستثناء األرباح النقدية على األسهم غير المخصصة تحت برنامج 
 رباحمليون دينار بحريني من األ 62.64وتحويل مبلغ  ،مليون دينار بحريني للهبات والتبرعات 3,05ومبلغ  ،%95بنسبة 

 واحد لكل عشرة أسهم صادرة وذلك من خاللبنسبة منحة السهم باألوزيادة رأس المال المدفوع  ،العام االحتياطي الىالمستبقاة 
مليون دينار بحريني من االحتياطي العام  6,32وتحويل مبلغ  ،بحريني من االحتياطي العاممليون دينار  69.06استخدام مبلغ 

 إلى االحتياطي القانوني.
 

 قروض وسلفيات -1

 لمرحلةالتعرضات حسب ا (أ

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  8132مارس  13

 آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  
 البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  
         

 6.363.696  25.432  95.034  6.623.642  قروض وسلفيات

 (43.404)  (30.664)  (9.024)  (60.646)  : الخسائر االئتمانية المتوقعةمطروحاً 

 3.811.831  83.113  88.231  3.328.318  صافي القروض والسلفيات
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  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

8132مارس  13أشهر المنتهية في  للثالثة  

 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  ولىالمرحلة األ  9062يناير  6

 آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  
 البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  

         

 6.962.502  22.622  92.259  6.656.032  قروض وسلفيات

 (49.329)  (36.433)  (6.520)  (2.309)  مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

 3.881.328  31.833  82.883  3.333.888  صافي القروض والسلفيات

 

   الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة  (ب

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  9062يناير  6

 آالف الدنانير  انيرآالف الدن  آالف الدنانير  آالف الدنانير  
 البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  

         

 49.329  36.433  6.520  2.309  9062يناير  6الخسائر االئتمانية المتوقعة في 

 -  -  62  (62)  صافي التحويالت بين المراحل

 (994)  (994)  -  -  المشطوب خالل الفترة

 6.936  (545)  422  6.929  مخصص الفترة )صافي(

 31.313  11.883  8.123  31.838  8132مارس  13ة المتوقعة في االئتمانيالخسائر 

 

 . صافي خسارة االنخفاض في القيمة2

 مارس 36  مارس 13 
 8132  9060 
    

 -  (31) إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
    مة العادلة من خالل )دين( بالقي –أوراق مالية استثمارية 

 -  (33) الدخل الشامل اآلخر
 4.360  3.818 قروض وسلفيات

 -  (238) التزامات قروض وضمانات

 4.360  188 المجموع
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  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

2813 مارس 13أشهر المنتهية في  للثالثة  

 

 للموظفين أسهم حوافز نظام  - 2

مليون  0,62بقيمة إسمية بلغت  ةسهم عاديأبتخصيص  خالل الفترة موظفين " البرنامج". قام البنكللبرنامج حوافز أسهم من ض
قتطاع إمليون دينار بحريني. ويتم  0,25بقيمة  صدارإعالوة دينار بحريني للموظفين تحت إطار هذا البرنامج، والذي نتج عنه 

النقدية رباح ألا تستحقاألسهم المخصصة تحت البرنامج  حقوق الملكية.من مجموع  األسهم غير المخصصة تحت البرنامج
 واألسهم المنحة.

 
 

 االلتزامات الطارئة وااللتزامات  المصرفية -31
                                                               انير البحرينية                                                                                                               بماليين الدن                                                                                                           

 8132 مارس 13 
 ) مراجعة(

 9060ديسمبر  36
 ) مدققة(

 9060 مارس 36
 عة() مراج

    االلتزامات الطارئة 
 92.42 33,56 13,11 خطابات إعتماد

 652.93 665,26 382,21 ضمانات 

 620.06 622,40 811,21 المجموع الجزئي

    
    االلتزامات المصرفية 

 605.50 29,22 38,18 إلتزامات القروض غير المسحوبة 
 62.20 2,00 311,13 عقود آجلة

 524.00 656,92 833,32 الفائدة عقود متعلقة بأسعار
 006.60 024,33 121,22 ةاألجنبي صرف العمالتعقود 

 6420.04 6596,42 3383,22 المجموع الجزئي

 6600.05 6095,26 3188,22 المجموع الكلي 
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  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

2813 مارس 13أشهر المنتهية في  للثالثة  

 
 المالية حسب الوحدات التشغيلية  علوماتالم -33

 بماليين الدنانير البحرينية      

 الخدمات 
لالفراد المصرفية 

والشركات التجارية 
والمؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

الشؤون المؤسسية والخدمات 
 االستثمارية

 المجموع الخزينة الفروع الخارجية

مارس  13 
8132 

مارس  36
9060 

مارس  13
8132 

مارس  36
9060 

مارس  13
8132 

مارس  36
9060 

مارس  13
8132 

مارس  36
9060 

مارس  13
8132 

مارس  36
9060 

 33,46 12,11 62,63 88,13 0,65 1,12 4,20 8,18 2,96 2,23 االيرادات الخارجية

 (6,00) (2,83) (6,64) (8,18) (0,02) (1,13) (9,54) (8,13) (9,44) (1,33) المصروفات الخارجية

 - - (5,60) (1,33) - - 6,36 3,32 3,26 3,88 ائد مكتسبة / ) مدفوعة( بين الوحداتفو

 96,06 11,38 69,29 38,23 0,50 1,13 3,62 3,18 2,63 33,31 مجموع اإليرادات 

 65,32 81,11 66,20 33,12 0,09 (1,82) (9,44) 8,22 5,24 8,13 الناتج

 (0,65) (1,22)         المصروفات اإلدارية الغير مخصصة

 64,04 32,13         ربح الفترة
 

 تسلسل القيمة العادلة -38
 صنع القياسات.يقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام التسلسل اآلتي للقيمة العادلة والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في 

 
 سوق نشطة لألصول والمطلوبات المماثلة. : األسعار المسعرة )غير المعدلة( في6المستوى 

 

دوات تم تقييمها بسعر السوق في : تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو غير مباشرة مستمدة من األسعار.   وتتضمن هذه الفئة على أ9المستوى 
 لة في أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى. حيث جميع المدخالت المهمة يمكن رصدها من معلومات السوق.أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعرة ألدوات مماث

 

ذات دها وتكون هذه المداخالت : تقنيات تقييم باستخدام مدخالت ال يمكن رصدها. وتتكون هذه الفئة على أدوات تم إستخدام تقنيات تقييم غير مبنية على مدخالت يمكن رص3المستوى 
 تأثير جوهري على تقييم هذه األدوات. 

 
 هو موضح في الجدول التالي تقارب قيمتها الدفترية.  القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية باستثناء ما
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 مة(تسلسل القيمة العادلة )تت -69
 

 يم.ييوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المحتسبة قيمتها العادلة حسب طريقة التق
 

 البحرينيةبآالف الدنانير                                                           الدنانير البحرينيةبآالف                                                               
 9060ديسمبر  36  8132 مارس 13             

 المجموع 3المستوى  9المستوى  6المستوى   المجموع 1المستو   8المستو   3المستو   

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

 942 - 942 -  838 - 838 - صناديق مدارة     

          أصول مالية متوفرة للبيع:

 6,060,202 - 625,445 339,463  223,332 - 822,133 111,123 سندات دين     

 42,643 60,262 - 32,904  31,321 31,221 - 12,811 أسهم     

 4,602 - 4,602 -  8,221 - 8,221 - أصول المشتقات المالية

 6,006,402 60,262 622,203 300,030  3,133,313 31,221 823,823 138,823 المجموع

 6,665 - 6,665 -  288 - 288 - مطلوبات المشتقات المالية

.9062مارس  36مليون دينار بحريني كما في  5.6األرصدة صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تبلغ *   
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 تسلسل القيمة العادلة )تتمة( -38
 

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

  
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                              

 أصول مالية متوفرة للبيع  

 8132 9060 

 60.339 31,282 يناير 3في 

   مجموع األرباح / )الخسائر(:

 - - في بيان الربح أو الخسارة     

 - - في األرباح المستبقاة    

 530 383 الشامل اآلخر في الدخل    

 - - مشتريات

 - - تسويات

 - - 3من المستوى  تتحويال

 60,262 31,221 مارس 13في 

   مجموع الخسائر للفترة تم تضمينها في بيان الربح أو الخسارة

 - - مارس 13لألصول / المطلوبات الموجودة في 

 

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

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

 


