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الشامل للدخل الموحدة ااييخرالقائمة
المنتهآةفل 3120182018

إآضاح2017

ألف
بحريني

دينار ألف
بحرآنل

دآنار للسنةالربح

67.709 59.231  )الخسارة

التاآلخرالشاملالدخل
البنود إعادةتصنآفهال آتم لن االرباحأوالخسائرإلى اييخر

الشامل الدخل إحتآاطل خألل من العادلة القآمة حقوق أسهم
الملكآة()أدوات التي (8.466) 6.496 سيتمالبنود

إنيتمإعادة الممكن من أو ً تصنيفها أوالخسائرإلىالحقا
التحوآلاإلرباح إحتآاطل
فل التغآر أجنبآة عمألت

تحوآل التحوط2.287 (2.440)  تعدآألت إحتآاطل
فل التغآر العادلة القآمة

فل للتغآرات الفعال الجزء 16 القآمةالعادلة443284
إحتآاطل فل العادلة    :التغآر القآمة

فل التغآر صافل الخسائر15.603 (21.266) 16 أو
االرباح إلى المحول المبلغ صافل الشاملالدخل )الخسارة (3.427) (2.936) 16

للسنة6.281 (19.703)  للسنةآلخرا الشامل

الدخل مجموع إلى48.00665.512 العائد

البنك مألك
مسآطرة47.41564.966 غآر

حقوق 591 54648.006

65.512
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فل للتغآرات الملكآةحقوقالقائمةالموحدة
فلا 312018المنتهآة

إلى وحامللالعائد الرأسمالآةاالوراقمألكالبنك

رأس
المال

أسهم
خزانة

أوراق
دائمة رأسمالآة

للتحوآل قابلة
ضمن مدرجة

فئة المال رأس
1

عألوة
إصدار

أسهم
إحتآاطل

قانونل
إحتآاطل

عام

تغآرات
فل متراكمة
العادلة القآم

تعدآألت
تحوآل

عمألت
أجنبآة

أرباح
مبقاة

توزآعات
المجموعمقترحة

غآر حقوق
مسآطرة

مجموع
الملكآةحقوق

تإآضاحا
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنلدآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار

.12017108فل 165 (1.206) 86.09839. 91954.08254. 082 (13.669) (11.558) 122. 83033.666472. 4091.806474. 215
58.68554659.231 - 58.685 - - - - - - - -  للسنةالربح
6.281 - 6.281 - (1.326) 5.3202.287 - - - - - -   آخرشاملدخل

64.96654665.512 - 5.3202.28757.359 - - - - - -   الدخلالشاملمجموع
االسهم أساس على 699 - 699 - 699 - - - - - - - - 40الدفع

ابلةقالدائمةالرأسمالآةالوراقاالتوزآععلىال
رأس ضمن  (7.103) - (7.103) - (7.103) - - - - - - - -  1المالفئةللتحوآلمدرجة

مدفوعة أسهم  (32.401) (135) (32.266) (32.266) - - - - - - - - - 17أرباح
خآرآة  (1.400) - (1.400) (1.400) - - - - - - - - - 17تبرعات

فل 1.305 - 1.305 - - - - - - 1.097 - 208 - 15ةخزانالأسهمالتغآر
بها آطالب لم أسهم 8 - 8 - 8 - - - - - - - - 15أرباح

مقترحة  - - - 39.161 (39.161) - - - - - - - - 17توزآعات

.134.63239.161498 (9.271) (8.349) 86.09841.01654.08254.082 (998) 312017108.165فل 6182.217500.835

67.11859167.709 - 67.118 - - - - - - - -  للسنةالربح
.19) - (19.703) - (507) (2.440) (16.756) - - - - - -   أخرىةشاملخسارة 703) 

47.41559148.006 - 66.611 (2.440) (16.756) - - - - - -   الدخلالشاملمجموع
االسهم أساس على  (578) - (578) - (578) - - - - - - - - 40الدفع

ابلةقالدائمةالرأسمالآةالوراقاالتوزآععلىال
رأس ضمن  (7.103) - (7.103) - (7.103) - - - - - - - -  1المالفئةللتحوآلمدرجة

مدفوعة أسهم .37) (37.761) - - - - - - - - - 17أرباح 761) (210) (37.971) 

خآرآة  (1.400) - (1.400) (1.400) - - - - - - - - - 17تبرعات

فل  (1.523) - (1.523) - - - - - -  - (1.523) - 15ةخزانالأسهمالتغآر

غآرالمسآطرةالتغآرفل 151151 - - - - - - - - - - -  الحقوق

بها آطالب لم أسهم 22 - 22 - 22 - - - - - - - - 15أرباح

مقترحة  - - - 44,617 (44,617) - - - - - - - - 17توزآعات

148,96744,617497.6902.749500.439 (11.711) (25.105) 86.09841.01654.08254.082 (2.521) 312018108.165في
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النقدآة للتدفقات الموحدة القائمة
فلا 312018المنتهآة

20182017

اتإآضاح
ألف

بحريني دينار
ألف

بحرآنل دآنار
التشغيلية اإلنشطة

الضرائبللسنةالربح .68قبل 11760. 041
للبنود النقدآةتعدآألت التالآة:غآر

المتوقعةاألصافلمخصص اإلئتمانآة بـ:الضمحألل / الخسائر متعلقة
العمألء وسلف .735قروض 04828, 912
استثمارآة مالآة 831398أوراق

ربح من  (5.519) (4.142) 9ةعمشتركآراشركاتزمآلةومشحصةالبنك
113.6543.435استهألك

مالآةاستثمارآةمنبآعمحققةباسمك  (3.965) (3.249) 20أوراق
الجلعلىمستحقات 7451.412اقتراضات

في التغيرات قبل والمطلوباتالتشغيليةالربحالتشغيلي .100الموجودات 48684. 414

التشغيلية الموجودات في ( النقص الزيادة
مركزآةإحتآاطلودائع بنوك لدى  (2.952) 4.696إجباري

أصلآة استحقاق بتوارآخ خزانة أكثرآوما  90أذونات .16أو 750 (25. 495) 
أخرى مالآة ومؤسسات بنوك من مستحقة ومبالغ .17 (9.198)  ودائع 824

العمألء وسلف .66)  قروض 925) (2.425) 
أخرى وموجودات القبض مستحقة .14) (7.342)  فوائد 627) 

التشغيلية المطلوبات ( في الزيادة )النقص
أخرى مالآة ومؤسسات لبنوك مستحقة ومبالغ .65ودائع 204 (66. 439) 

اتفاقآ شراءاتإقتراضاتبموجب .37إعادة 683 (22. 703) 
للعمألء أخرى وودائع وتوفآر جارآة .249)  حسابات 097) 129. 862

أخرى ومطلوبات الدفع مستحقة .15فوائد 615299
مدفوعة دخل  (100) (16)  ضرآبة

النقد فل( صافل .92)  االنشطةالتشغآلآةمن  / )المستخدم 144) 97. 658

االستثماريةاإلنشطة
مالآةاستثمارآةشراء .407)  أوراق 548) (250. 123) 

مالآةاستثمارآةاسترداد أوراق .354بآع 205275. 668
ا .14) 9زمآلةالشركاتالألستثمارفلصافل 654) 500

شرك من مستلمة 93.0742.394زمآلةاتأرباحأسهم
زمآلة شركات فل استثمار فل أخرى  (68) 9288تغآرات

ومعدات ممتلكات  (5.688) (4.761)  شراء

النقد فل) صافل .69)  االنشطةاألستثمارآةمن  / (المستخدم 396) 22. 683

التمويلية اإلنشطة
.39) 17مدفوعةخآرآةتبرعاتوأرباحأسهم 161) (33. 666) 

.55)  قتراضاتالجلا 215) (8.509) 
على فائدة فئةدفع المال رأس ضمن مدرجة للتحوآل قابلة  (7.103) (7.103)  1رأسمالآة

فل 1.305 (1.523)  خزانةالأسهمالتغآر
االسهم أساس على الدفع فل 699 (578)  التغآر

فل المستخدم النقد التموآلآةصافل .103)  االنشطة 580) (47. 274) 

أجنبآة عمألت تحوآل 2.287 (2.440)  صافل - تعدآألت

حكمه في وما النقد في التغيرات .267)  صافي 560) 75. 354

السنة بداآة فل حكمه فل وما .612النقد 958537. 604

في نهايةالسنةالنقدوما في .24345حكمه 398612. 958

إضافية معلومات
مستلمة ,163فوائد 650138, 393

مدفوعة ,46فوائد 61144, 654
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الموحدة المالآة القوائم حول إآضاحات
312018

اإلنشطة1

.م.ب ش والكوآت البحرآن بنك فل ("البنك")تأسس صادر أمآري مرسوم بموجب البحرآن مملكة فل عامة مساهمة 1971، كشركة
الصناعةوالتجارة وزارة لدى ومسجل تجاريرقموالسآاحة سجل صادر. آزاول1234161971

تجاري مصرفل ترخآص بموجب أنشطته البنك بورصةالبحرآن فل مدرجة وأسهمه المركزي البحرآن مصرف عن .ب
فل  )مقفلة(. .ش.م

فروعه خألل من التجارآة المصرفآة االنشطة البنك آزاول وكماآزاولجمهورآةالكوآتودولةالبحرآنومملكة الهند من
الخارجآة الجهات إلى التجارآة العملآات وتنفآذ األئتمانآة البطاقات المقرالرئآسلاعملآات التابعة. آقع شركاته خألل فللمسجل

الحكومة، ص.ب.  43 إصدا ، المنامة، مملكةالبحرآن.597 اعتماد

تم بناءً لقد المالآةالموحدة القوائم ر بتارآخ اإلدارةالصادر مجلس قرار 18 األعدادأساس2  .2019

لتزامبيانباال

المالآةالموحدة
القوائم ً أعدت وفقا التقارآرالمالآةالصادرة إلعداد الدولآة عنللمعاآآر المحاسبةالدوللو معاآآر ً طمجلس حكامالبقا

مصرفالبحرآنالمركزي وقانون البحرآنل التجارآة الشركات المالآةوقانون والدلآلاإلرشاديلمصرفالمؤسسات نالبحرآ رقم
1 )المجلد بهاوالقوانآنوالقراراتالمركزينمصرفالبحرآ ( 6رقمالنافذةمناحكامواال المتعلقة

للبنك والنظاماالساسل التأسآس عقد الحكام أو البحرآن بورصة وإجراءات المحاسبي  .وقواعد العرف

الموحدة المالآة
القوائم المالآةالمشتقةووفقاً أعدت االدوات ، بإستثناء التارآخآة التكلفة األستثملمبدأ المدرجةاالوراقالمالآة اييخرارآة الشامل

الدخل خألل من العادلة ستثماراألوبالقآمة المالآة لغرضالمتاجرةوالموجودات بها المحتفظ المصنفةات ب منخأللالعادلةالقآمة
أوالخسائرقائمة المثبتةوااالرباح المدرجةللموجوداتوالمطلوبات القآم العادلة. إن بالقآمة قآاسها آتم لتل المدرجة تلك بخألف

وهل العادلة القآمة تحوطات فل لها التحوط تم بنود هل التغآروالتل لتسجآل بالتكلفة، وآتمتعدآلها فل ات التحوطلها آتم
التل المخاطر إلى العائدة العادلة القآم أعدت بالدآنار الموحدة

القوائمالمالآة البحرآنل ولكونها لعملآاتالبنك.عملةالعرض العملةالرئآسآة التوحيداأس س القوائم

الموحدةعلى
المالآة القوائم تشتمل التابعة وشركاته من  ("المجموعة")المالآةللبنك نهاآة31متخذة الرئآسآةالتالآةدآسمبر التابعة

الشركات البنك لها. لدى المالآة السنة االسم الملكية بلد

النشاطالتأسيس
. )مقفلة

.م.ب

ش ماكس كرآدي البحرآن 100% البطاقاتاألمملكة . )مقفلةآةئتمانعملآات .م.ب

ش إنفآتا البحرآن 100% الجهاتالخارجآةمملكة التجارآةإلى العملآات تنفآذ .م.ب. )مقفلة

ش ماكس كرآدي ذ.م.م. و55%: 2017) 55% الدفع لخدمات العالمآة الشركة رأسمال حصة التل ( من تأسآسها البحرآنوتم
معالجةوحفظفلمملكة مرتبطةبتقدآمخدمات هل األ ئتمانبطاقات والبطاقاتالمدآنةوالبطاقاتال قابلة للشحن . )مقفلة(  انفآتاتمتلك
.ب

: 2017) %60.م الكوآتفلمنفعة ( منحصة 60% ش.م.ك.ك. انفآتا و تأسآسها فلدولالتلتم األستعانةبمصادرخارجآةالكوآتة
التجارآةوعملآة االعمال بتقدآم تمتلك  .وتقوم البحرآن: ألشلء( حصةملكآة2017) 70% مملكة فل

تأسآسها تم ، والتل المطالبات إلدارة انفآتا شركة وتزاولفل التأمآنخدمات إلىالمجموعة .إدارةأعمال السآطرة

تحوآل تارآخ من بالكامل التابعة الشركات توحآد آتم عندما السآطرة لدىالمجموتتحقق تعرضاعةآكون حقوقعلى
التأو مشاركتهالعوائد فآامتغآرةمنخألل معالشركةالمستثمر ولدآها ها علىاالقدرة المستثمرفآهاالعوائدلكتلتأثآرعلى
علىالشركة المجموعة . وباالخص، تسآطر فآها المستثمر الشركة على سلطتها إستخدام خألل فمن إذا لدىالمجموعةقط كان
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القوا المالآةالموحدةإآضاحاتحول ئم
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 )تتمة( األعدادأساس2

التوحيد  )تتمة( أساس
للشركة الصلة ذات االنشطة لتوجآه الحالآة القدرة تمنحها التل القائمة الحقوق فآها )أي المستثمر الشركة على السلطة

فآها المستثمر مشاركتها
خألل من متغآرة عوائد على حقوق أو المستثمرفآها؛ وتعرضات الشركة مع إستخدام

على علىمقدارسلطتهاالقدرة للتأثآر فآها المستثمر الشركة المجموعة .عوائدهاعلى

لدى آكون عندما األعتبارجمآعأقلحقوق فل المجموعة فآها، تأخذ المستثمر للشركة مشابهة حقوق أو التصوآت أغلبآة فل تق
فل الصلة ذات والظروف الحقائق كانلدآها إذا ما فلذلك:  سلطةآآم فآها، بما المستثمر الشركة على فآها

المستثمر للشركة اييخرآن التصوآت حقوق حاملل مع التعاقدآة الترتآبات االخرى؛ و
التعاقدآة الترتآبات عن الناتجة الحقوق المحتملة التصوآت

وحقوق للمجموعة التصوآت حقوق بإعادة المجموعة

كانتقوم تتقآآمماإذا أوغآرمسآطرة مسآطرة بأن والظروفتشآر الحقائق كانت إذا فآها المستثمر الشركة على من أكثر
أو عنصر على تغآرات عناصرهناك عندماتحصلالمجموعةالسآطرة التابعة الشركة توحآد الثألث. آبدأ العلى وآتمإآقافسآطرة

التابعة الشركة التوحآدعلى المجموعةعندماتف آتمعلىالشركةالتابعة.  سآطرتهاقد المقتناةاتالشركةدخلومصروفتضمآن التابعة
قائمة السنةفل خألل المستبعدة اأو السآطرةمنتارآخالشامللدخل المجموعةعلى إآقاحصول سآطرتهافلغاآةتارآخ الشركةالتابعة

على الخسارة أو

الربح آنسب غآر للمجموعةوالحقوق االم الشركة حاملل حقوق إلى اييخر الشامل الدخل عناصر من عنصر لكل المسآطرة لو أحتى
رصآدالحقوقغآرالمسآطرة. هذهن فل عجز إلى تؤدي النتائج فل تعدآألت االمر، آتمعمل استلزم اأآنما لقوائم ىلتتماشللشركاتالتابعةالمالآة

والمطلوباتوجمآعتمإستبعادلمجموعة.المحاسبآةلسآاساتالمع النقدآةالمتعلقةبوالدخللملكآةاحقوقالموجودات
والتدفقات .الوالمصروفات التوحآد المجموعةبالكاملعند أعضاء بآن البآنآة معامألت التغ احتساب آتم

التابعة الشركة حصةملكآة فل كمعاملآر السآطرة حقوقةدونفقدان المجموعةالسآالملكآةأسهم على . إذافقدت طرة ماآلل عنها
، سآنتج التابعة الشركة ال الموجودات )متضمنة

؛إستبعاد التابعة شهرة( والمطلوباتللشركة الق ؛إستبعاد
حقوقغآرمسآطرة الي المدرجة آمة المتراكمة

التحوآل فروق إستبعاد فلحقوق المسجلة ؛ إثبات ؛الملكآة
للمقابلالمستلم العادلة القآمة الي

العادلة القآمة محتفظبه؛ استثمارإثبات الخسائر
أو االرباح فل عجز أو فائض أي المثبتةمسبقا ؛ وإثبات

للبنود االم الشركة حصة تصنآف إعادة خألل الخسائرمن االرباحأو إلى اييخر الشامل االربالدخل أو حآالمبقاة، أآهماأنسباح
سآكون المجموعةذلكث باستبعادمطلوباً إذاقامت ً.  وأالموجودات المطلوباتذاتالصلةمباشرة 3 المحاسبية السياسات

و1,3

صادرة معاييروتفسيرات غير إلزاميةلكنها للقوائموالتفسآراتإنالمعاآآربعد

تارآخإصدارالمجموعة حتى بعد إلزامآة غآر ولكنها : الصادرة أدناه موضحة الموحدةهل المالآة المعاآ هذه تطبآق
المجموعة .آتنوي إلزامآة رقمرعندماتصبح المالآة التقارآر

إلعداد الدولل 16 ً منالمتعلقبعقوداإلآجار )إلزامل أعتبارا التقارآرالمالآةرقم (12019
إلعداد الدولآة المعاآآر تفسآرات لجنة 23 بعدم ضرآبةالدخلالمتعلق بشأنمعالجة التآقن )إلزامل منأعتبارا 12019) 

أدخلتعلىالمعآار
التل التعدآألت رقم المالآة إلعدادالتقارآر 9 بالمتعلق المسبقمعالتعوآضالسلبل الدفع مآزات ً )إلزامل منأعتبارا 1

السنويةعلىدورة (2019

2015 – 2017 إلعدادالتقارآرالمال (2017شهر )صادرةفي
الدولل المعآار رقم 3 ً )إلزاملالمتعلقبدمجاالعمال منأعتبارا المحاسبةالدوللرقم (12019

12 ً  منالمتعلقبضرآبةالدخل )إلزامل اعتبارا المحاسبةالدوللرقم (12019من
23 ً  منالمتعلقبتكالآفاإلقتراض )إلزامل أعتبارا علىالمركزالمالل (.12019من

جوهري تأثآر أي المجموعة تتوقع للأل مجموعة المترتبةمنتطبآقالمعاآآر تطبآقوالنتائج آتم  . بعدهاالتللم
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صادرة2,3 إلزاميةومعاييروتفسيرات
المحاسبآة السآاسات المالآةإن القوائم هذه إعداد فل تمالموحدةالمتبعة التل لتلك ة،السابقفلالسنةاستخدامهاهلمطابقة

ستثناءاب المبت السنوآة للفترات إلزامآة هل المجموعة، والتل قبل من والمطبقة القائمة للمعاآآر التالآة الجدآدة التعدآألت دتطبآقالمعاآآرأو
ئة 1أوبعد

المالآة :2018 التقارآر إلعداد : باالدواتالمالآةالمتعلق )المعدل(  7المعآارالدولل
المعآاراإلفصاحات رقم المالآة 15إلعدادالتقارآر العمألء مع مبرمة عقود من بإآرادات

المتعلق رقم المالآة التقارآر إلعداد الدولآة المعاآآر مقدما  22لجنةتفسآرات المدفوع والمقابل االجنبآة بالعملة بمعامألت

المتعلق المذ الجدآدة والتعدآألت والتفسآرات للمعاآآر لمآكن كورةأعأله المالآة التقارآر إلعداد الدولآة المعاآآر التلوالتلأدخلتعلى
إلزامآةهل السنوآة على  12018منللفتراتالمحاسبآة جوهري تأثآر أوأي المالل المركز أو داءاالالسآاساتالمحاسبآة

المعآارالدولل ، . ومعذلكالماللللمجموعة تطبآق المالآةرقمإلأدى التقارآر .3 .إفصاحاتإضافآةإلى )المعدل(  7

3   (أالسياساتالمحاسبيةملخصإلهم

والمطلوباتالمالية الموجودات 1

بشراءالمبدئي. االثباتوالقياس
المجموعة فآه تلتزم الذي التارآخ المتاجرة، وهو تارآخ فل إثباتها آتم المالآة " للموجودات والمبآعات "العادآة المشترآات جمآع المشترآات

الموجود. إن بآع هلمشترآاتوأأو العادآة الموجوداتخأللأالمبآعات تسلآم تتطلب التل المالآة الموجودات ومبآعات الزم
.اإلطار أعرافالسوق حسب أو القوانآن عامةً فل علآه المنصوص نل المالآة

المطلوبات أو الموجودات قآاس غآرباإلضافة،القآمةالعادلةمبدئآاً بآتم البند خألالمدرجفلحالة من العادلة االرباحبالقآمة ل
الخسائر األقتناءتكالآفالمعاملةتضافإلآهاأو ً إلى مباشرة تنسب اإلصدار.التل أو

التصنيف. 2

المالآة الموجودات
المبدئل اإلثبات المالآةعند الموجودات العادلةمدرجةبأو  : بالتكلفةالمطفأةكمقاسةآتمتصنآف اييخرلشاملالدخلامنخأللالقآمة بأو

القآمةالعادلةمدرجة منخألل الموجوداتالمالآة قآاس الخسائر. آتم أو المطفأةعنداستآفااالرباح بانالشرطآمنكألً  ءبالتكلفة
كمدرجة تصنآفها آتم ولم التالآآن لقآمةالعادلة :منخألل أوالخسائر االرباح االعمال

نموذج فل بالموجودات األحتفاظ آتم آهدفإلى الذي أجلتحصآلاألحتفاظ من بالموجودات التدفقاتالنقدآة ؛ و
التعاقدآة عن

آنتج توارآخمحددة فل المالآة للموجودات التعاقدآة علىالمبلغاالصللالشروط مدفوعات فقط تعد والتل نقدآة تدفقات ن
االصللالقائم.الفوللدآ المبلغ على ائدة قآاس

آتم منخأللآنالدأدوات العادلة بالقآمة كمدرجة الدخلالشامل التالآكلمنالشرطآءفقطعنداستآفااييخر لمآتمتصنآفهاوآنن با كمدرجة
العادلة خألللقآمة الخسائر:من االرباحأو االعمال نموذج

فل بالموجودات األحتفاظ آتم من تحقآقكل إلى آهدف التعاقدآةالذي تحصآلالتدفقاتالنقدآة و المالآة؛ وبآع
الموجودات عن محددةآنتج

المالآةفلتوارآخ للموجودات التعاقدآة الشروط االصلل علىالمبلغ مدفوعات فقط تعد والتل نقدآة تدفقات ن .الفوالدآ
المبلغاالصللالقائم على ائدة عند المبدئل

الملكآةاإلثبات أسهمحقوق ألستثمارات للمجموعة المتاجرة، آجوز لغرض بها األحتفاظ آتم أل ألالتل العادلةبعرضفآهرجعةاختآار
فلالقآمة التغآرات فل كلعملهذااألختآار . آتماييخرالدخلالشامل أساس علىحدةعلى المالآةاالخرى .استثمار الموجودات

جمآع تصنآف آتم بالقآمة كمدرجة خأللالعادلة أوالخسائر.من ذلك، عنداالرباح إلى

المبدئلباإلضافة اإلثبات ألرجعة، آجوزللمجموعة المالآةالتلفآهتصنآف لتفلبالمتطلباتالموجودات أوبآتمقآاسها المطفأة
مدرجةبالتكلفة منخأللالقآمةالعادلة الدخلالشامل بأواييخر العادلةمدرجة أوالخسائر، إذامنخأللالقآمة آكاناالرباح أو آلغل بذلك

خفضالقآام عدم الذيقدآنشأ.من التوافقالمحاسبل
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 )تتمة( التصنيف. 2

أوالخسائرمالآةمصنفةموجودات االرباح خألل من العادلة بالقآمة
كانت الموجودات الن الخسائر أو االرباح خألل من العادلة بالقآمة كمدرجة المالآة الموجودات بعض بتصنآف المجموعة تقوم

داخلآا وتسجل وتدار عادلة. القآمةالعلىأساستقآم

االعمال نموذج تقآآم
بتقآآم المجموعة منتقوم هذهالهدف الن االعمال محفظة مستوى على خألله من بالموجودات األحتفاظ آتم الذي نموذجاالعمال

تعكس أفضلالطرآقة بعآناالعمالكآفآةإدارةبشكل أخذها آتم التل المعلومات آلل . فآما اإلدارة إلى المعلومات تقدآم وطرآقة
األعتبار

االعمالواالمحددةلهدافاالسآاساتوال إذاكانت ، وباالخصلسآاسات. تلكاللتطبآقالعمللمحفظة تركزةاستراتآجآةاإلدارما
بآعالموجودات خألل من النقدآة التدفقات ، وتحقآق التعاقدآة الفوائد من اإلآرادات تحقآق هاالغراضاألحتفاظبوعلى السآولة

ال

المالآة االعمال )والموجودات نموذج أداء على تؤثر التل المخاطر األحتفاظبها آتم تل ؛ وآة ( وكآفتلكنموذجاالعمالضمن
المخاطر هذه إدارة تكرار

معدل السابقة، وأسبابفلوتوقآتهاوقآمتهاالمبآعات الفترات ، باإلضافةإلىتوقعاتتلك المستقبلآةأنشطةبشأناهالمبآعات
منذلك، بالمبآعات الرغم بأنشطةالمبآعاتفإن الخاصة المعلومات األعتباربمفردها فل أخذها آمكن باإلضافةنعأل

المالآة الموجودات إدارة الهداف المجموعة تحقآق لكآفآة الشامل التقآآم عملآة من جزء تعتبر االنشطة، بل باقل كآفآة
إلى التدفقاتالنقدآة.تحقآق بها

المحتفظ المالآة الموجودات المتاجرةأولغرض التلآتم القآمةالعادلةآتمتقآآمإدارتها، والتل أساس على أدائها تمقآاسهاآ بالقآمة
منخأللالعادلة أوالخسائر االرباح منأجل بها األحتفاظ آتم أل حآث النقدآةالتعاقدآة التدفقات ألآتموتحصآل بهااألحتفاظ

التدفقاتالنقدآة تحصآل أجل من سواء حد .على الموجوداتالمالآة وبآع التعاقدآة

النقدآة التدفقات كانت إذا ما تقآآم علىالمبلغوالفائدةللدآنلالصلمنالمبلغامدفوعاتفقط تحدآدالقائماالصلل
التقآآم، آتم هذا الغراض المبلغاالصلل المالآةعند للموجودات العادلة القآمة أساس قدتتغآروالاالثباتالمبدئلعلى تل المالل
الموجود عمر مدى تحدآد "الفائدة" علىأساس . على آتم القآمةالزمنآةمقابل القائمبالمبلغآةالمرتبطةئتمانوالمخاطراألللنقود

االصلل وذلكخألل منالزمن معآنة االخرىوالتكالآفمخاطرأولفترة االساسآة )مثال: مخاطرالسآولةوالتكااإلقراض اإلدارآةلآف
.وكذلك مدفوعاتهامشالربح هل

التعاقدآة النقدآة التدفقات كانت إذا ما تقآآم اعند علىالمبلغاالصللالقائموالفلالصلمنالمبلغ التعاقدآةتأخذالمجموعة  ،ائدة الشروط
األعتبار لالداةبعآن على . آتضمنذلك كانتالموجوداتالمالآة إذا ما تقآآم على تعشروطتحتوي قداقدآةالتل توقآتتغآر

لهذاالشرط. عندمقدارأو تحقآقها لعدم نتآجة التعاقدآة النقدآة التدفقات بهذا االتقآآم، القآام لمجموعةبعآناألعتبارتأخذ آلل ما
المحتملة االحداث

تغآآر االتلآمكنها المالللتدفقاتالنقدآة؛قآمةوتوقآت
الرفع خصائص ؛الدفع

وشروطالتمدآد المسبق
النقدآةحدتالشروطالتل للتدفقات حقمنامطالباتالمجموعة دون الموجودات : ترتآبات المحددة )مثال لموجودات

الضامن(؛ و على الرجوع تعدآل
فل تسهم التل الخصائص القآمةالزمنآةمقابل مثال: إعادة )للنقود التصنآف .لبشكلدوريلللموجودالماالفائدةتعآآنمعدل

إعادة أل
المالآةألحقاً إعادةآتم الموجودات تصنآف إثباتهاالمبدئل إلى أعمالهاإلدارة نموذج المجموعة تغآآر بعد ما فترة فل ، إأل المالآة.الموجودات

المطلوباتالمالآة

المجموعة تصنف
والمالآةمطلوباتها القرضارتباطات ، بخألفالضماناتالمالآة بالتكلفةالمطفأة.كمقاسة
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االستبعاد. 3

المالآة الموجودات
تم المالآة،التعدآلإذا بالموجودات المجموعةتقآمشروطالخاصة المعدلةماإذاكانت المالآة للموجودات اختألفاً تخالتدفقاتالنقدآة

جوهرآاتلف اختألفات وجود النقدآة، جوهرآة . فلحالة لالحقوقالتعاقدآةفإنفلالتدفقات الناتجة الموجومنلتدفقاتالنقدآة المالآة
االصلآةدات مدتها انقضت ف. تعتبرقد وآتم االصلآة المالآة الموجودات استبعاد الحالة، آتم الجدإثباتفلهذه الموجوداتالمالآة بالقآمة
آدة

العادلة الما للموجود المدرجة القآمة بآن الفرق المالآة، فإن الماللالمدرجةةلل )أوالقآمعنداستبعادالموجودات الموجود من للجزء
)المقابلالمستلم ( 1 )و( المستبعدالمخصصة مفترض جدآد مطلوب أي منه محسوم اقتناؤه تم جدآد موجود أي ذلك )بمافل ( أي2(، و

خسار أو فلمكسب إثباته آتم اييخر الشامل الدخل فل إثباته تم متراكمة أوالخسائر.ة االرباح ً( عند

جزئآا المالل )كلآاً أو الموجود إستبعاد آتم الموجود
من النقدآة التدفقات إستألم فل الحقوق قآامأوانقضاء

جوهريإلى تأخآر دون بالكامل بدفعها تعهدت ولكنها الموجود من النقدآة التدفقات إستألم فل حقوقها بنقل المجموعة بموجب
ثالث ً "ترتآبسداد"؛ طرف سواء الجوهرآةالمتعلقةبالموجود والمكافآت المخاطر جمآع بنقل المجموعة لم)أ( قامت ( عندما

بأو )ب السآطرةعلىالموجود.تقم بنقل قامت ولكنها للموجودات الجوهرآة والمكافآت المخاطر جمآع إبقاء أو نقل المالآة المطلوبات

المالل المطلوب
إستبعاد آتم للمجموعة أوإلغائهأوانتهاءإخألئهتمقدالمطلوبباأللتزامبموجعندماآكون أخرى  (ب .مدته

ومؤسساتمالية بنوك من مستحقة ومبالغ ودائع بفعالآة العادلة
القآمة لتحوطات بالتكلفة، معدلة هذه وجدت( تدرج شطبها )إن مبالغتم أي حسم المتوق، بعد ذاتوالخسائراإلئتمانآة  )ج .الصلةعة

وسلف

ً قآاسقروض مبدئآا
آتم والسلف العادلةالمقاسةالقروض للمعاملةتكالآفالإلآها  ، مضافاً بالقآمة وآتمألحق، اإلضافآةالمباشرة الفعلآاً قآاسهابتكلفتها الفائدة طرآقة

باستخدام وذلك بفعالآةةالمطفأة العادلة وجدت( ، معدلةلتحوطاتالقآمة ال)إن حسمالفوائد معل، بعد وقة الخسائر تمشطبها. ةوأآاإلئتمانآةالمتوقعة
الماليةاالستثماريةمبالغ  )د( اإلوراق

على األستثمارآة المالآة االوراق
تتضمن العادلة ً بقآمها مبدئآا قآاسها

المطفأة؛ آتم بالتكلفة المقاسة األستثمارآة آن الد ً سندات مضافا اإلتكالآفالإلآها ألحقاً قآاسهابتكلفتهاضافآةالمباشرة ، وآتم
الفعلآللمعاملة الفائدة طرآقة ة؛المطفأةوذلكباستخدام المصنفة الخسائرأو

أو االرباح خألل من العادلة ً بالقآمة اجبارآا المقاسة الملكآة حقوق أسهم وسندات األستثمارآة ن الدآ سندات االرباحأو خألل
من العادلة ؛ بالقآمة الخسائر أو مباشرًة فلاالرباح المثبتة التغآرات مع العادلة القآمة هل الخسائر؛ هذه اييخر؛ و الشامل

الدخل خألل من العادلة بالقآمة المدرجة ن الدآ سندات اييخر الدخلالشامل خألل
من العادلة بالقآمة كمدرجة المصنفة الملكآة حقوق أسهم سندات ن الدآ لسندات بالنسبة الشامل

فلالدخل والخسائر إثباتالمكاسب اييخر؛ آتم الشامل الدخل خألل من العادلة بالقآمة كمدرجة المقاسة المطفأ بالتكلفة المقاسة المالآة للموجودات بالنسبة
الطرآقة بنفس الخسائر أو االرباح فل إثباتها آتم آلل، التل ما ، باستثناء باستخدام :ةاييخر الفوائد ؛ إآرادات الفعلآة الفائدة ؛ وطرآقة

واألسترجاعات المتوقعة الخسائراألئتمانآة االجنبآة العمألت
صرف وخسائر مكاسب المكسب تصنآف

إعادة آتم مستبعدة، فإنه أو

مضمحلة اييخر الشامل الدخل خألل من العادلة بالقآمة المقاسة ن الدآ سندات تكون عندما المثبتة المتراكمة الخسارة الخسائر.أو أو االرباح إلى
الملكآة حقوق من الشاملاييخر الدخل ً فل مسبقا
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االستثمارية المالية  )تتمة( )د( اإلوراق
الت اييخر الشامل الدخل قائمة فل العرض المجموعة العادلةلبعضاألتختار القآمة فل أسهمحقوقالملكآةغآرات أدوات فل . ستثمارات عند

حده على أداة كل أساس على اإلختآار هذا إجراء رجعةفآه.  اإلثباتآتم أل اختآار وهو المبدئل الملكآة

حقوق أسهم أدوات من الناتجة والخسائر المكاسب تصنآف إعادة آتم لن أوالخسائر، تلك االرباح إلى آتمإثبات آتمضمحأللألاوأل
الحالة هذه ، ففل األستثمار تكلفة من جزء استرداد واضح بشكل تمثل تكن لم االسهم، ما أرباح إثبات الخسائر. آتم أو االرباح فلفل

. إثباتها استبعاداألستثمار عند المبقاة االرباح إلى اييخر الشامل الدخل فل المثبتة والخسائر المكاسب تحوآل اييخر. آتم الشامل الدخل العادلة )هـ القيمة

مآزانآةقياس كل تارآخ
فل العادلة بالقآمة المالآة المشتقات مثل المالآة االدوات المجموعة تقآس العادلة القآمة السعر

هل استألمهالذي أوموجودلبآعسآتم مطلوبفلآتمدفعهالذي ةمعاملةمنظملتحوآل العادلةعلىافتراضسوقفلالمشاركلبآن
القآمة قآاس . وآستند القآاس بتارآخ أن أوالمطلوب، أوإما: تحوآلالمطلوبتحدثأوالموجودبآعمعاملة

للموجود الرئآسل السوق فل السوق الرئآسل. فل
السوق حالغآاب فل المطلوب أو للموجود فائدة أاالكثر آجب الرئآسلأوالسوقاالكثر السوق آكون ن للمجموعة فآه التعامل

متاح فائدة أو الموجود تسعآر

عند السوق فل المشاركون سآستخدمها التل األفتراضات باستخدام المطلوب أو للموجود العادلة القآمة قآاس آتم األقتصادآة مصالحهم بأفضل
آعملون السوق مشاركل بأن افتراض المطلوب، على المعلنة العروض أسعار

إلى بالرجوع النشطة السوق فل المسعرة المالآة لالدوات العادلة القآمة تحدآد آتم السوق الفل العملبتارآختواللعندعلى الماللإقفال
المركز حالةاألستثمارات . قائمة فل

لقآاس كافآة لهامعلومات تتوفر حآنما الظروف حسب المناسبة التقآآم تقنآات المجموعة ، تستخدم المسعرة غآر آمكن أل التل
المدخألت استخدام من وآحد مألحظتها آمكن التل الصلة ذات المدخألت ألستخدام األقصى الحد آزآد العادلة، والذي القآمة مألحظتها الموجو جمآع

تصنآف

آتم الهرمل التسلسل الموحدةضمن المالآة القوائم فل العادلة قآمها عن اإلفصاح آتم أو تقاس التل والمطلوبات دات ككل العادلة قآمتها
قآاس على الجوهري التأثآر ذات لمدخألتها مستوى أدنى العادلة، بناءً على للقآمة النش :1 االسواق

المعدلة( فل المعلنة )غآر ؛االسعار المماثلة المماثلةأوالمطلوبات للموجودات إما: 2طة

العادلةالمسجلة القآمة على الجوهري التأثآر ذات مدخألتها جمآع مألحظة آمكن والتل االخرى التقنآات بصورة غآرمباشرة
أو القآمةا: 3 ؛ ومباشرة

الجوهريعلى التأثآر ذات مدخألت تستخدم التل التقنآات آمكن معلومات تستندعلى أل والتل المسجلة لعادلة السوق فل مألحظتها
للموجودات بالنسبة القوائموالمطلوبات

فل ، الموحدةالمالآةالمثبتة حددتعلىأساسمتكرر تماإذاكانتقدالمجموعة حدثت إعادةتقآآمفآماحوآألت
منخألل الهرمل التسلسل فل المستوآات ً  تصنآفهابآن مستوىلمدخألتهاذاتالتأثآرالجوهرإلى  )استنادا أدنى على ي العادلةككل قآمتها

قآاس فترة نهاآة تقرآر ( فل كل مالل.إعداد لغرض ، اإلفصاحعن

القآمةالعادلة مجموعةبتحدآدالقامت أساسطبآعةوخصائصومخاطر على والمطلوبات الموجودات فئات ومستو المطلوبات أو
.الموجودات أعأله موضح كماهو العادلة للقآمة الهرمل التسلسل ى المالية)و( اضمحالل

الموجودات المجموعةبإثبات تقوم
اللمخصصات ألئتمانخسائر االدواتالمالآةآةالمتوقعة قآاسهاعلى آتم التلأل البالتالآة القآمة أوالخسائرمنخأللعادلة االرباح

التل المالآة ؛الموجودات

ن تعتبرأدواتدآ المطفاة بالتكلفة
المدرجة والسلف القروض الصادرة؛ و

المالآة الضمانات عقود القر الصادرةوارتباطات
 .ض
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المحاسبية3  )تتمة(السياسات

إلهم3.3  )تتمة( المحاسبيةالسياساتملخص

 )تتمة( الموجوداتالماليةاضمحالل )و
آتم الملكآة. علىاضمحأللةخسارإثباتأل حقوق أسهم استثمارات

للةالمجموعةمخصصاتالخسارتقآس المتوقعةئتمانألخسائرابمبلغمساوي العمرآة مدى التالآة، والباستثناءعلى آتمالتلحاألت
أساس علىئتمانألالخسائراقآاسهاعلى المتوقعة  :شهرا  12آة

تحدآدالدآنسندات آتم التل مخاطراألستثمارآة إعدادالتقرآرائتمانبأنلدآها تارآخ فل منخفضة و ؛الماللآة

لما التل االخرى المبدئل.آةئتمانألاهامخاطردتزالدواتالمالآة إثباتها من جوهري بشكل

ا)ز المتوقعةالئتمانقياسالخسائر ية
مرجحةتقدآرهلالمتوقعةاألئتمانآةالخسائر آلل:األئتمانآةللخسائراحتمالآة ً لما وفقا قآاسها وآتم

التي  (1 المالية ائتمانياً الموجودات مضمحلة إعدادالتقريرهيغير تاريخ أي )النقديلعجزلكلاالقآمةالحالآةأي : الماليفي
المجموعة تتوقع التل النقدآة والتدفقات العقد بموجب للمنشأة المستحقة النقدآة التدفقات   (2 ؛(استألمهاالفرقبآن

الماليةالتي ً الموجودات مضمحلةائتمانيا تاريخإعدادالتقريرهي في المدرجةوالقآمةالمالي القآمة إجمالل بآن الفرق المستقبللالحالآة: أي
  (3المقدرة؛  آةلتدفقاتالنقدآة

سحبهاواالعتماداتالمستنديةالقروضارتباطات يتم لم النقدآةالتعاقدآةالمستحقأي : التي التدفقات بآن للفرق الحالآة القآمة إذاة
للمجموعة تتوقعالمجموعة التل النقدآة التدفقات وبآن القرض بسحب القرض ارتباط حامل   (4استألمها؛ وقام

المتوقعةلتعوآضالماليةعقودالضمانات : المدفوعات االداةمحسوم ً حامل تتوقعالمجموعةمنهاا مبالغ أي منحامل استألمها  .االداة
رقم

المالآة التقارآر إلعداد الدولل المعآار مخصصات علىمرحلتآن. 9 العمل منهجآة عن والناتج تحدآد

طرآق عن الثألث األضمحألل مراحل إلحدى تخصآصها آجب التل : التسهآألت االولى المرحلة زآادةجوهرآة حدثت إذا ما افل
كانتالتسهآألتألئتمانالمخاطر إذا ما أو المبدئل اإلثبات منذ امضمحلةائتمانآاً.آة

الخسائر حساب الثانآة: آتم المتوقعة، أياألئتمانالمرحلة آة المتوقعةعلىاألئتمانآةلخسائر التسهآألتفلشهرا  12 لجمآع ا
والخسائر االولى آةالمتوقعةألئتمانالمرحلة مدىالعمر على عنطرآق الثالثة المرحلة فل التسهآألت تغطآة الثانآة. آتم المرحلة فل  .محددةمخصصات
( ا

ً لموجوداتالمالية )ح المضمحلةائتمانيا إعد
تارآخ فل الموجوداتالمالآةماللتقرآركلاد كانت إذا ما بتقآآم المجموعة المدرجة ، تقوم ( المدرجةبالمالآةوالموجوداتبالتكلفةالمطفأة

ن خأللالقآمةالعادلة )دآ اييخر، من ً الدخلالشامل ائتمانآا مضمحلة آكون . هل ً عندما مضمحلائتمانآا المالل الموجود آعد ضار تأثآر لها
وآكون االحداث من أكثر أو حدث وقع قد المستقبلآة النقدآة علىالتدفقات لالمقدرة بالنسبة االدلةالتلتثبتلمالل.اذلكالموجود

التل التالآة علىالمعلومات ً، تتضمن ائتمانآا مضمحلة المالآة الموجودات مألحظتهابأن المقترضأوجهة :آمكن

تواجه التل الكبآرة المالآة خرق ؛المصدرةالصعوبات مثلالتعثر
السدادالعقد فل األستحقاقأوتجاوز منقبلالمجموعة ؛موعد

السلف أو القروض هآكلة ذلكإعادة خألف لنتنظرفل المجموعة أن ب ؛بشرط منالمحتمل
أصبح سآعقد المقترض إفألسهأوأن ماللآخرلن اختفاء ؛ أوفلإعادةتنظآم لتلكاالوراقالمالآة

.السوقالنشطة مالآة صعوبات وجود الحكومآةنتآجة الدآون فل األستثمار

كان إذا ما تقآآم إجراء عند الدآون بخألف تكون المنشأوالتل لبلد هل (، البحرآنأي )الحكومآة المج العواملالتالآةمضمحلةائتمانآاً، تأخذ
األعتبار فل التقآآمالسوق :موعة ألئتمانلجدارة آة عوائد

السندات.علىالنحوالمبآنفل اتتقآآم ا التصنآف اةآألئتمانوكاألت
آة.ألئتمانللجدارة لألستردادالحكومآةتعتبرالتعرضاتالخاصةبالدآون

وقابلة المخاطر أيالبحرآنمنخفضة المنشأ قآاس ، وبالبالكامللبلد آتم أل المتوقعة.ألئتمانالخسائراتالل آة ال على
مزآدمنالتفاصآلللحصول  .32إآضاح
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فيعرض )ط المتوقعة االئتمانية الخسائر الماليلمخصص المركز قائمة
الخسا مخصصات المتوقعةةرآتمعرض األئتمانآة الماللللخسائر المركز قائمة التالل:فل النحو على

المطفأة بالتكلفة المالآة الموجودات قآاس إجماللآتم للموجودات؛كخصممن المدرجة
، الارتباطاتالقآمة عامة المالآة: بصفة وعقودالضمانات

الاالدواتالمالآةحآثماتتضمن  ؛كمخصصقروض العنصر خسائربتحدآدالالمجموعةقامت ، بمسحوالغآرالأومسحوبعلىكألً من
علىالآةاألئتمان فلمتوقعة المدرج غآر القرض / العنصر عنارتباط منفصل بشكل صرذلكالعنالمآزانآةوذلك

خسارة  ،المسحوب مخصص بعمل المجموعة المسحوبة. تقوم عرضالمبحآثللعناصر مةإجماللالقآكخصممنلغآتم
مخصصالخساللالمدرجة عرض .  آتم  ؛المطلوباتاالخرىكمخصصضمنمسحوبةالغآرللعناصرةرعنصرالمسحوب

و
الدآ العادلةالمقاسةبانأدوات الشاملاالمنخألللقآمة آتمالدخل : أل زقائمةالمركلهافلةرالخساإثباتمخصصخر

ل المدرجة القآمة ً الن نظرا مخصصالخساالعادلةهلقآمهاالموجوداتتلكالمالل عن اإلفصاح ، تم ذلك وتمةر. ومع
كمخصص.إثباتها العادلة القآمة احتآاطل فل

شطب )ي
الد وسندات القروض شطب جزئآاً آتم كلآاً  آن )إما واقعلأو احتمال هناك آكون أل الحالبشكألستردادالدآن( عندما هو ل . وهذا

المقترضبالمجموعةتحددعامعندما موجوداتأن أآة أنادرأومصألآمتلك آمكن افآةكالنقدآةالتدفقاتالتحققدخلالتل
ذلك . ومع للشطب الخاضعة المبالغ المالآةلسداد الموجودات تخضع أن أجلمالتنفآذآةلإلجراءاتآتمشطبهاالتلآجب ن

المستحقة. تبإجراءالتزاماأل المبالغ ألسترداد المجموعة

القروض )ك على التفاوض إعادة
بدأل القروض هآكلة ذلك، إلعادة أمكنها المجموعة، كلما الدفعتسعى ترتآبات تمدآد على ذلك آترتب . وقد الضمانات امتألك من

ف الشروط على التفاوض إعادة آتم إن . وبمجرد جدآدة بشروط قرض سعرإواألتفاقعلى بإستخدام قآاسه آتم اضمحألل نأي
. تقوم استحقاقه موعد فات قد القرض آعتبر وأل الشروط تعدآل قبل احتسابه تم كما بصورةمالفائدةالفعلل بمراجعةاإلدارة ستمرة

تفاوضها المعاد القروضالقروض . تخضع تحدث أن الممكن من المستقبلآة المدفوعات وبأن استآفائها تم المعاآآر جمآع بأن للتأكد
االصلآة. باستمرار للقروض الفعلل الفائدة معدل بإستخدام احتسابها جماعل، وآتم أو فردي بشكل األضمحألل لتقآآم

إلجل)ل إقتراضات
ضمن العادلة بالقآمة تصنآفها آتم أل المجموعة، والتل قبل من الصادرة مكوناتها أو المالآة االدوات الموحدةالآتمتصنآف قائمة

الخسائر أو ضمن "إقتراضاتلالرباح المجموعةلدآهاأالجل"، حآثكمطلوبات فل التعاقدآة الترتآبات نتائج مضمون إمالتزامان
أوللوفاءمبتسلآ لحامله آخر مالل موجود أو ثابتمنرباأللتزامبغآالنقد لعدد آخر مالل موجود أو لنقد ثابت مبلغ استبدال الخاصة

الملكآة حقوق أسهم . آتم

الفعلل الفائدة معدل بإستخدام المطفأة بالتكلفة الجل اإلقتراضات ألحقًا قآاس المبدئل، آتم القآاس التكلفةالمطفأةحتسابابعد .االب
الفائدةالفعلل معدل من آتجزأ أل جزء تعتبر التل والتكالآف اإلصدار قآد أوعألوات خصومات أي األعتبار فل )مخذ

ومشاريعمشتركة زميلة شركات في استثمار حساب
شركتهاالزمآلةاتاستثمارآتم فل والمشروعالمشتركبإستخدامالمجموعة الملكآةةحقوقبموجبطرآق. الملكآةحقوقطرآقة

الزمآلةوالمشروعالمشترك، آتم الشركة فل األستثمار . إثبات مبدئآاً بالتكلفة تعدآل

آتم أوالمشروع الزمآلة الشركة موجودات صافل فل المجموعة حصة فل التغآرات إلثبات لألستثمار المدرجة القآمة تضمآن
األقتناء. آتم تارآخ منذ المشترك المدرجةلألستثمار القآمة فل المشترك المشروع أو الزمآلة بالشركة المتعلقة الشهرة مطفأة

غآر فحصهالإلضمحألل. وهل آتم القراراوأل

اتخاذ فل المشاركة على القدرة هل المؤثر النفوذ علآها. إن مؤثر نفوذ المجموعة لدى مؤسسة هل الزمآلة الشركة بالسآاساتتإن
آتعلق تلكالسآاسات. فآما على المشتركة أوالسآطرة السآطرة لآست فآها، ولكن المستثمر للشركة والتشغآلآة المالآة فل

المشتركة السآطرة آمتلكون الذآن االطراف آحصل بموجبها التل المشتركة الترتآبات أنواع من نوع هو المشترك المشروع المشترك
المشروع موجودات صافل فل الحق ، الترتآب علىالترتآب السآطرة لتقاسم تعاقدي اتفاق هو المشترك المشروع االطراف

من باإلجماع الموافقة على بالحصول الصلة ذات االنشطة بشأن القرارات اتخاذ آتطلب عندما فقط موجودة تكون والتل للسآطرة
المتقاسمة
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مشتركة)م ومشاريع زميلة شركات في  )تتمة( استثمار
مدى لتحدآد ضرورآة تعد التل لتلك مماثلة هل المشتركة السآطرة أو المؤثر النفوذ تحدآد فل عملها آتم التل األعتبارات إن

التابعة الشركات على السآطرة

أوالخسائرقائمةتعكس تغآراالرباح أي عرض . آتم المشترك المشروع أو الزمآلة الشركة عملآات نتائج فل المجموعة حصة
المستثم للشركة اييخر الشامل الدخل ذلك، أآنماوجدترفل إلى . باإلضافة للمجموعة اييخر الشامل الدخل من كجزء فآها فل حصتها

بإثبات المجموعة المشترك، تقوم المشروع أو الزمآلة الشركة حقوق مباشرةً فل أثبتت قد أآتغآآرات فلقائتغآآراتة
االمر استلزم هذا، إذا عن . وتفصح الحقوق التغآراتفل مة اآتم لمعامألتمناغآرالمحققةالخسائروستبعادالمكاسب والشركةالزمآلة

المجموعة بآن المشترك الأوالمشروع إلىحدحصة الشركمجموعة إظهار .أوالمشروعالمشتركالزمآلةةفل آتم

إجمالل أوالخسارةفلربحالفلالمجموعةحصة الزمآلة المشتركالشركة أوالمشروع قائمة االرباحفلمقدمة التابعةللشركةأو
الشركات فل المسآطرة غآر والحقوق الضرآبة بعد الخسارة أو الربح وآمثل التشغآلل الربح خارج الخسائر المشتركة المشارآع

أو فت . الزمآلة نفس

فل المشترك أوالمشروع الزمآلة للشركة المالآة القوائم إعداد للمجموعةآتم إعدادالتقارآرالمالآة لتتماشلمعااستلزماالمر، . أآنمرة
المحاسبآة السآاسات فل تعدآألت عمل الآتم استثماراتهافل .المحاسبآةللمجموعةسآاسات

على اضمحألل خسارة ضرورآاً إثبات كان إذا ما بتحدآد المجموعة الملكآة، تقوم حقوق طرآقة تطبآق بعد الزمآ شركتها
هناك إذاكان ما بتحدآد تقرآر كل إعداد بتارآخ المجموعة المشترك. تقوم المشروع أو آثبلة تدلآلموضوعل قآمةاإلضمحألل

باحتساب المجموعة تقوم الحالة هذه المشترك. ففل المشروع أو الزمآلة الشركة فل األستثمارات للاضمحألل لألسترداد
القابلة القآمة بآن الفرق تعد والتل المدرجة المشتركوقآمتها المشروع أو الزمآلة الخسارشركة قائمةفلالةوإثبات أوالخسائر

لالرباح أوالموحدة الزمآلة

الشركة على مؤثر نفوذ فقدان السآطرةعند بهبقآمتهالعادلة.  ةالمشترك محتفظ استثمار أي المجموعة وتثبت تقآس لل المدرجة
القآمة بآن فرق أي إثبات المؤثرآتم عندفقدانالنفوذ المشترك المشروع أو الزمآلة شركة المش تركةأوالسآطرة مناإلستبعا

والمتحصألت به المحتفظ لألستثمار العادلة دوالقآمة الموحدةلالرباحأوالخسائرالقفل ومعدات)ن .ائمة

حسابممتلكات . آتم
ً بالتكلفة مبدئآا والمعدات الممتلكات بنود جمآع تدرج والمع لجمآعالممتلكات الثابت القسط أساس على اإلستهألك دات عمراً محددا

لها لآس أن ً حراً حآث ملكا المملوكة االراضل المقدرة، باستثناء اإلنتاجآة أعمارها مدى على للبيع)س

ضمانمعلق العمألء. تدرج
وسلف قروض لبعض كتسوآة عقارات االحآان بعض فل المجموعة تلكتقتنل للمرافقةبالقآمةالمدرجالعقارات الحالآةذاتالصلة

المقتناةوالقآمةالعادلة كانتللضمانات أقل. إذا ، أآهما حدة على موجود كل أساس على تقآآمها تم والتل المثبتة، ف
قآمته من أدنى فردي بشكل تقآآمه تم موجود الي الحالآة العادلة إثباإالقآمة مخصصله. آتم عمل آتم تنه القائمةالموحدةالمكاسب

فل التقآآم إعادة من المحققة غآر والخسائر األستبعاد من الناتجة الخسائر الخسائرأو ودائع)ع . لالرباحأو

ودائعالتدرج
المسددة.بالتكلفةالمطفأة حسمالمبالغ بعد اتفاقي)ف

إستبعادإعادةشراءوبيعات آتم
أل المباعة االوراقالمالآة بموجب القائمةالموحدةللمركزالماللالإعادةإتفاقآات من محدد مستقبلل تارآخ فل شراء للمركز الموحدة

القائمة فل المستلم المماثل النقد إثبات للملكآة. آتم الجوهرآة والعوائد المخاطر بجمآع المجموعة تحتفظ حآث كموجود مماثالمالل
المعاملةاإلقتصادآةكقرضلبالتزام جوهر تعكس ، والتل كمطلوبات المستحقة الفوائد ذلك فل ، بما إلرجاعه بآن الفرق

معاملة أسعارللمجموعة. آتم فترةتنفآذاألتفاقآة مدى على استحقاقها وآتم فوائد كمصروفات الشراء وإعادة البآع الطرف لدى
آكون . عندما الفعلل الفائدة معدل ، فبإستخدام رهناالوراقالمالآة إعادة أو لبآع الحق إاييخر تقوم الماللنالمجموعة لمركزها الموحدة

القائمة فل المالآة االوراق هذه تصنآف الحالبإعادة مقتضى  .حسب
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شراءوبيعاتاتفاقي)ف  )تتمة( إعادة
اتفاقآ بموجب المشتراة المالآة االوراق إثبات آتم ، أل ذلك من العكس فلالقالإعادةاتوعلى محدد مستقبلل تارآخ فل ائمةبآع

تعكس المالل، والتل للمركز الموحدة القائمة فل المستحقة الفوائد ذلك فل بما المدفوع المقابل تسجآل . آتم المالل للمركز الموحدة
الفو دخل فل البآع وإعادة الشراء أسعار بآن الفرق تسجآل . آتم للمجموعة كقرض اإلقتصادآة استحقاقهاائدوآتجوهرالمعاملة م

بموجب المالآة االوراق شراء تم . إذا الفعلل الفائدة معدل بإستخدام األتفاقآة تنفآذ فترة إلعادةباألعلىمدى وقتتفاقآة فل آعها
أخرى، فإن تةاأللتزامإلعادألحقالطراف مع العادلة بالقآمة قآاسها وآتم االجل قصآر كبآع تسجآلها آتم مآنضاالوراقالمالآة

الفوائد دخل فل "صافل خسائر أو مكاسب أي

ضرائب)ص
العملآات على الضرائب مخصص عمل . آتم البحرآن مملكة فل الشركات على دخل ضرائب ً لالناالجنبآةألتوجد ظمةوفقا

الدول فل بها المعمول أنشطتها.المعنآةالمالآة المجموعة فآها تمارس التل

الهند ضرآبةابعملمخصصالبنكآقومفل فلاأللدخلبعدعلى ً مناالخذ كأل إظهارمتالحالآةوالمؤجلة. الضرآبةعتبار
الربحتأثآرال بآن التوقآت لفروق للضرآبةالدفتريالضرآبل الضرآبلالمؤجلواالرباحالخاضعة الموجود خألل / المطلوبمن

وفقا الحالآة الضرآبة تحدآد . تم المؤجل لسنةالضرآبل الدخل ضرآبة بعد1961قانون هناك وضعها آتم التل والقواعد
أساس على علآها المتنازع السابقة التعدآألت األعتبار اإلدارة.االخذ تقدآرات ً إلى استنادا والحذر الحآطة

للموظفين)ق الخدمة نهاية مكافآت
لل الخدمة نهاآة بمكافآت المتعلقة التكالآف طبقاً للقوآتماستحقاق االخرى التقآآم وطرق اإلكتواري التقآآم ً على بناء انآنموظفآن

موقع كل فل بها المعمول

اإلسهم )ر أساس على الدفع معامالت
المجموعة فلتقآس المماثلة والزآادة المستلمة للخدمات االسهم أساس على تسوآتها آتم التل االسهم أساس على الدفع معامألت

الممنوحة. الملكآةحقوق الملكآة حقوق أسهم الدوات العادلة القآمة إلى بالرجوع المستلمة للخدمات القآمةآتمبالقآمةالعادلة قآاس
العادلةلتلكالعادلة القآمة إثبات . آتم المنح بتارآخ الموحدةالمحتسبةاالدواتالمالآة القائمة فل كمصروف الرباحلبتارآخالمنح
الخسائر فترةاألكتسابعلأو مععمل ، ىمدى االرباحالمبقاة. رصآددائن فل مماثل فلالمجموعة العمل الموظف آترك عندما خألل

من استرجاعه آتم الملغاة االسهم بهذه آتعلق فآما مثبت مبلغ وأي ملغاة تعتبر الممنوحة االسهم فإن األكتساب فترة الموحدةخألل
)ش .لالرباحأوالخسائرالقائمة

أيمخصصات
المجموعة على كان إذا المخصصات إثبات تكلفةتسوآةلالتزامحالآتم متوقع( وأن أو )قانونل بواقعآةآمكنوةاأللتزاممحتمل

قآاسها )ت

أسهمخزانة ضمن
خسارة أو مكسب أي إثبات آتم التكلفة. أل بسعر وتدرج الحقوق من الخزانة أسهم خصم آتم رباحأواللالقائمةالموحدة الخاصة

الملكآة حقوق أسهم أدوات إلغاء أو إصدار أو بآع أو شراء عند الخسائر مسيطرة

غير مساهمل )ث( حقوق
حقوق إلى العائدة غآر التابعة الشركات فل الموجودات وصافل أوالخسارة الربح من جزء المسآطرة غآر الحقوق تمثل آتمالبنك

فلحصةاحتساب السآطرةكمعاملةالمجموعةةملكآالتغآرات فقدان عنها تنتج أل التل التابعة الشركة  .الملكآةحقوقسهمأفل
فئة

المال رأس ضمن مدرجة دائمة رأسمالية اال1)خ( أوراق
إثبات تم المالفئةالسمالآةأرالوراق رأس ضمن مدرجة ضمنحقوق1 للمجموعة الموحدةوآتم المآزانآة .االملكآة

االرباحالمبقاة فل مدآن كقآد المالآة االوراق لتلك المقابل التوزآع )ذحتساب

موصىبتوزيعها أسهم أرباح االسهم
أرباح تضمآن آتم منقبلالموصل علآها الموافقة آتم عندما فقط كمطلوبات إثباتها وآتم الحقوق من كجزء بتوزآعها االسهم

أرباح دفع آتطلب .المساهمآن. كما البحرآنالمركزي مصرف من مسبقة موافقة على الحصول



والكوآت البحرآن .م.ب. بنك ش

22

الموحدة المالآة القوائم حول إآضاحات
312018

المحاسبية3  )تتمة(السياسات

 )تتمة( السياساتالمحاسبيةملخصإلهم3.3

المالية )ض الضمانات
اعتمادات من مالآة، تتألف ضمانات المجموعة اإلعتآادآة، تقدم . آتممستندآةضمنأعمالها قبول وخطابات ضمان وخطابات

كبند الضمانات هذه مبدئآاً  مالتزاموآتمعاملةجمآع المالآة الضمانات إثبات . آتم المحتملة اإللتزامات من كجزء عنها اإلفصاح
ب الموحدة المالآة القوائم قآاسفل . آتم المبدئل اإلثبات . بعد المستلمة العألوة أخرى"، باعتبارها ، ضمن "مطلوبات العادلة القآمة إي

لتسوآة الألزمة للنفقات تقدآر وأفضل اإلطفاء بعألوة ضمان كل بموجب المجموعة مناللالتزاممالمطلوبات . ترحل ،ضمانناتج
أعلى القائمةالموحدةةآأأآهما إلى المالآة بالضمانات المتعلقة المطلوبات فل لالرباحأوالخسائرزآادة آتمإثبات  .ضمن القائمة

فل المستلمة لالرباحأوالخسائرالعألوة الموحدة عمرالضمان مدى على الثابت القسط أساس ( أأ  .على

االمشتقاتالمالية
االدوات معامألت فل المجموعة متضمنةً العقودالمستقبلآةتدخل المشتقة الخآاروالعقوداييجلةولمالآة اتالمقاآضاتوعقود موجبةآتم

ً سوقآة قآما تحمل التل . المشتقات العادلة بالقآمة المالآة المشتقات المال. تدرج رأس وأسواق االجنبل الصرف فل تح التل
المشتقات تدرج االخرى"، بآنما ضمن "الموجودات إدراجها القائمة ضمن "المطلوباتاالخرى" فل سالبة سوقآة قآمة مل المالل للمركز الموحدة

اإلقتصادآة سماتها تكون

عندما منفصلة مالآة كمشتقات االخرى المالآة االدوات فل الضمنآة المشتقات بعض معاملة وآتم العقودالمحتوآة
بهذه مباشرة بصورة متعلقة لآست أومخاطرها ضمن إدراجهابالقآمةالعادلة آتم أل المحتوآة العقود هذه ن الموحدة الخسائرالقائمة أو

قآاسالمشتقات . لالرباح الضمنآةآتم ضتلك التغآراتفلالقآمةالعادلة إثبات مع العادلة بالقآمة من الموحدة أوالخسائرالقائمة
التحوط( أب .لالرباح محاسبة

المجموعةمشتقا تستخدم
من تتمكن االجنبآة. لكل العمألت ومخاطر الفائدة أسعار مخاطر تعرضات إلدارة المالآة االدوات محددةت تستوفلمعاآآر

التل للمعامألت التحوط محاسبة المجموعة المعنآة، تطبق المخاطر إدارة رقم المالآة التقارآر

إلعداد الدولل المعآار بموجب التحوط محاسبة نموذج تصمآم تم 9 أفضل محاسبةالتحوطبشكل لمحاذاة المخاطر: تتآح إدارة
أنشطة مع متنوعة التحوطمجموعة لمحاسبةالتحوطمنأدوات والمخاطرالمؤهلة االسس؛ وتلغل القصوىالحدودعلىالقائمة

فعالآةالتحوطمنخألل لفحص على تستند مبدأإدخالمعاآآر العألقة فتطبآق . لمآعدتقآآم التحوط رجعلمطلوباعالآة وباثر
قد األحتفاظبالمعالجاتالمحاسبآةالحالآة اتم تحوط ولقآمةالعادلةلمحاسبة المالآةرقم .األستثمارصافلآةوالنقدالتدفقات

التقارآر

إلعداد الدولل 9المعآار التحوط تطبآقأسسمحاسبة فل ً لألستمرار ً محاسبآا معآارخآارا بموجب 39الدوللرقم
حتى مجلسمعاآآرالمحاسبةالدوللآنتهل وضع من التحوطالكلل لمشروعمحاسبة النهائآة الصآغة به الخاص لقد

رقم إلعدادالتقارآرالمالآة الدولل بالمعآار الخاصة التحوط محاسبة المجموعة 9 بأن التلتمتصنآفهاجمآعوحددت
التحوط عألقات رقم الدولل معآارالمحاسبة بموجب فعالآة تحوط 39 التحوط ستظلمؤهلةلمحاسبة رقم المالآة التقارآر

إلعداد الدولل بدء .9المعآار التحوط، عند

التحوطعألقة بالتعآآنوالتوثآقالرسمللعألقة اإلدارة المجموع. تتعهد مخاطر أهدافإدارة على هذا ةوآتضمن واالس التحوطواسآة
المخاطر. تتناسببهاضمنالتلآةكآفالعألقة إلدارة األستراتآجآةالعامة عملآةإطار تتضمن التحوطعلىالتوثآقكما تحدآدأداة
بندو كانتعألقةوطبآعةالمخاطرالتحوط ماإذا بتقآآم الشركة ستقوم التل والكآفآة تحوطها آتم تالتل فعالآةالتحوط بمتطلبات

رقمالتحوط. فل إلعدادالتقارآرالمالآة الدولل المعآار آتطلب 9 والمصادر توثآقنسبةالتحوط .المحتملة الفعالآة لعدم
التحوطتكون لعألقة

الفعالآةالتالآة:استوفتجمآعإذاالتحوطمحاسبةمؤهلة هناكمتطلبات اقتصادآتوجد عألقة

آسآطرتأثآرمخاطراألئتمان ؛ وأداةالتحوطالتحوطبآنبندة

القآمةأل تغآرات على األقتصادآةتنتجعنالتل عألقةالتحوطهمننسبةالتحوط ؛ وتلكالعألقة

عن نفستلكالناتجة كمآةل بتحوطها بالفعل المنشأة التحوطالتلقامت وبند كمآة التحوط التلأداة المنشأةبالفعللتحوط
الكمآةمنبنتستخدمها قومت .دالتحوطتلك لتقآآمالمجموعةبإجراء

التحوطوبعدذلك فلبداآةعألقة كما مماثلة بطرآقة التحوط تفعالآة إعداد فترة كل قرآرمالل.فل
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التحوط( أب  )تتمة( محاسبة

التحوط محاسبة تصنآف
( تحوط فئتآن: )أ إلى التحوط التحوط، آصنف والاتالغراضمحاسبة القآمةاتتلالقآمةالعادلة فل التغآآر مخاطر لعادلةغطل

سواء المرتبطة النقدآة التدفقات تغآرات مخاطر آغطل والذي النقدآة التدفقات ( تحوط المثبتة؛ و)ب والمطلوبات للموجودات
بها متنبأ بمعاملة أو مثبت بمطلوب أو بموجود متعلقة معآنة بمخاطرة

العادلة  (1 القآمة تحوطات
بتحوط قآاساتفآماآتعلق إعادة من خسارة أو مكسب أي إثبات آتم التحوط، فإنه محاسبة شروط فآها تتوافر التل العادلة القآمة

الموحدة القائمة فل مباشرة العادلة القآمة إلى أوالخسائرأداةالتحوط العادلةلالرباح القآمة لتغآرات المحوط البند آتمو. آعدل
بالمخاطرالتإثباتالفروق الموحدةالمتعلقة القائمة فل تحوطها أوالخسائرلتم  . لالرباح

النقدآة  (2 التدفقات تحوطات
التلاتفآماآتعلقبتحوطو النقدآة جزءتستوفلالتدفقات إثبات التحوط، آتم محاسبة أيشروط أداةعلىسارةخمكسبأومن

التل فعالالتحوط كتحوط تحدآدها الموحدةللتغآمبدئآاً فلتم القائمةالفعالالجزءغآروآتمإثباتالملكآةحقوقراتفلالقائمة فل
أوالخسائرالموحدة تحوآللالرباح عنخسائرالمكاسبأوال. آتم النقدآةتحوطاتالناتجة ً فلالمثبتةمالفعالةالتدفقات القائمةبدئآا

فل للتغآرات الموحدةالملكآةحقوقالموحدة القائمة علىالخسائرلالرباحأوإلى المحوطة المعاملة فآها تؤثر التل الفترة فل
أوالخسائرالقائمةالموحدة ذولالرباح المطلوب أو الموجود لتكلفة المبدئل القآاس فل تضمآنها  .الصلةأوآتم

أآ التحوط، فإن لمحاسبة المؤهلة غآر ترحلةلمعامألتالتحوط التحوط الداة العادلة القآمة تغآرات من ناتجة خسائر أو مكاسب
الموحدة القائمة أوالخسائرمباشرةإلى  . لالرباح

التحوط محاسبة توقف
مجملهاعندآتم فل التحوط لبأكملهاتتوقفماتوقفعألقة المؤهلة بالمعاآآر الوفاء الطوعلألآسمحباإلآقافعألقةالتحوط. عن

فلةأآإثباتتوقف، آتمالفلحالةالمؤهلة. معاآآرالاستآفاءآتمعندما التحوط الداة العادلة القآمة فل الربحالرباحاتغآآراتألحقة
بمحاسبة . ئرأوالخسا متعلق تعدآل أي ثابتة، فإن استحقاق توارآخ لدآها التل المالآة لالدوات بفعالآة العادلة القآمة تحوطات حالة فل

المتبقآةال المدة مدى على خسارة. ألستحقاقحتىتارآخاتحوطآطفأ أو مكسب أي بفعالآة، فإن النقدآة التدفقات تحوطات حالة فل
فل المثبتة المحوطة االدوات عن ناتجة الخسائرمتراكمة أو لالرباح الموحدة التحوطالقائمة معاملة تحدث حتى الحقوق فل تبقى

توقع . وعند بها القائمةالمتنبأ إلى ترحل الحقوق فل المثبتة المتراكمة الخسارة أو المكسب صافل التحوط، فـإن معاملة حدوث عدم
أوالخسائرالموحدة  . لالرباح

الوكالةموجودات ( أج
تدرج أل فإنها للمجموعة، وعلآه تابعة موجودات أنها على الوكالة أو االمانة بصفة بها المحتفظ الموجودات ضمنألتعامل

المالل للمركز الموحدة القائمة

المقاصة ( د)أ
قانونل حق هناك كان إذا فقط المالل للمركز الموحدة القائمة فل المبلغ صافل وإظهار المالآة والمطلوبات الموجودات مقاصة تتم

المبلغ صافل أساس على التسوآة المجموعة وتنوي المثبتة المبالغ لمقاصة للتنفآذ قابل

والمصروفات)أهـ الدخل إثبات
إلى اإلآراد المحتملالآتمإثبات من آجبأحدالذي . كما بموثوقآة اإلآراد قآاس وآمكن المجموعة إلى األقتصادآة المنافع نتتدفق

اإلآراد إثبات قبل التالآة المحددة اإلثبات بمعاآآر  .الوفاء

ورسوم الفوائد دخل جزءارتباطاتآتمإثبات تعتبر طرآقةالقرض، التل المالل، بإستخدام للموجود الفعلل العائد من آتجزأ أل
القروض تصبح عندما الفوائد دخل إثبات تعلآق . آتم التحصآل فل شك وجود حالة فل إأل تصنآفها  ،متعثرةالعائدالفعلل آتم أي

من ) 2المرحلة الكثر السداد تأخآر والموجودات . آتم (آوما  90عند المضمحلة للقروض اإلعتبارآة الفوائد إثبات
بناء االخرى لمعدلالمالآة االصلآة القآمة أساس على الحالآة قآمها لصافل المستقبلآة النقدآة التدفقات لخصم المستخدم المعدل على

الفعلل الفائدة
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والمصروفات)أهـ الدخل  )تتمة( إثبات
الفعلل العائد طرآقة بإستخدام الفوائد مصروفات إثبات آتم

الرسوم هذه . تتضمن الفترة تلك على تستحق زمنآة فترة على خدمات تقدآم أجل من المكتسبة وإدارةدخلالعمعلىالرسوم ولة
إدارآة ورسوم أخرى.  واستشارآةالموجوداتواالمانة

إلستأل الحق وجود عند االسهم أرباح دخل . آثبت اكتسابها عند القبض المستحقة االخرى الرسوم مدفوعاتها.آتمإثبات م

مدفوعاتها إلستألم الحق وجود عند االسهم أرباح دخل بإثبات المجموعة تقوم

الفائدة دخل مبلغ تعدآل آتم ( فإنه بالعكس عائمة )أو إلى ثابتة من الفائدة لتغآآر الفائدة أسعار مقاآضات فل المجموعة تدخل عندما
للمقاآضة الفائدة بصافل مصروفها فعالةأو التحوطات تصبح أن  .إلى

أجنبية( و)أ عمالت

واالرصدة   )ا( المعامألت
المعاملة بتارآخ السائدة الرئآسآة العملة صرف مبدئآاً بأسعار االجنبآة بالعمألت المعامألت تسجآل آتم

المالل المركز قائمة بتارآخ السائدة الرئآسآة العملة صرف بأسعار االجنبآة بالعمألت النقدآة والمطلوبات الموجودات تحوآل آعاد
من الناتجة الفروق فروقإقتراضاتلالرباحأوالخسائرالقائمةالموحدةفلغآرالتجارآةنشطةاالترحلجمآع التل ، بإستثناء

االجنبآة العمألت الحقوقحتى إلى مباشرة الفروق هذه االجنبآة. ترحل الوحدة فل األستثمار صافل مقابل فعال تحوط توفر بعآست
القائمةالموحدة فل إثباته آتم ، فعندئذ األستثمار صافل تحوآل . لالرباحأوالخسائرد

بالعمألتاالجنبآةبإستخدآتم التارآخآة بالتكلفة المقاسة النقدآة غآر البنود الصرفالسائدة أسعار للالمبدئآةالتوارآخبام
غآرالنقدآة البنود تحوآل معامألت. آتم بالقآمةالعادلة المقاسة بالعمألتاالجنبآة بالتارآخالذيائدةالسصرفالأسعاربإستخدام وأآ

االجنبآة العملآات إقتناء من ناتجة شهرة أي معاملة العادلة. آتم القآمة تحدآد فآه فلالقآمةالعادلةتعةتم دآألت لىالقآمإ اإلقفال
بسعر تحوآلها وآتم االجنبآة للعملآات ومطلوبات كموجودات اإلقتناء من الناتجة والمطلوبات للموجودات المدرجة 2

التقارآر ( شركاتالمجموعة
إعداد بتارآخ هو كما ومطلوبات ، آتمالمالآة والفروعتحوآلموجودات عرضالشركاتالتابعة إلىعملة الخارجآة المالل المركز

قائمة بتارآخ السائدة الصرف بأسعار المجموعة تحوآل متوسطأسعارالصرفقوائموآتم أساس على دخلها أآل . ترحل
منفصلفلحقوقةلسنة ً كبند مباشرة االجنبآة العمألت صرف من ناتجة فروق الموحالملكآة منخأللالقائمة دة فلحقوق

المثبت المؤجل المتراكم المبلغ إثبات أجنبآة، آتم وحدة إستبعاد الشامل. عند للدخل بالالملكآة الموحدةوحدةالمستبعدةالمتعلقة القائمة
الخسائرفل   (ز)أ . لالرباحأو

ومافيحكمه النقد بنآشتمل لدى
نقدوأرصدة على حكمه فل وما النقد وودائع اإلجباري( وأذوناتالخزانة اإلحتآاطل ودائع مركزآة )بإستثناء وك أصلآةلفترة

استحقاق بتوارآخ أخرى مالآة ومؤسسات بنوك من مستحقة آوماً أوأقل.  90 4,3

االجتهادات والتقديراتالمحاسبيةالهامة للمجموعة المحاسبآة
السآاسات تطبآق أثناء فل اإلدااتخذت القوائماييراءوالتقدآراتفلرة فل تحدآدالمبالغالمثبتة المالآة أهم : اييراءالموحدة. إن

كاييتل والتقدآراتالمعمولبهاهل
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الهامةاالجتهادات4,3 المحاسبية  )تتمة(والتقديرات

األستمرارآة مبدأ
لدآها المجموعة بأن مقتنعة وهل األستمرارآة مبدأ أساس على المواصلة على المجموعة لقدرة تقآآم بعمل المجموعة إدارة قامت

على لآست اإلدارة ، فإن ذلك على . وعألوة المنظور المستقبل فل إعمالها فل لألستمرار مؤكدةةعلمبأآالمصادر غآر أمور
تسبب أن الممكن من إعدادةجوهرآشكوكاً التل . ولذلك، تم األستمرارآة مبدأ أساس على المواصلة على المجموعة قدرة حول

المالآة األستمرارآة.  الموحدةالقوائم مبدأ أساس على

المالآة لالدوات العادلة القآمة
العادلةعندما القآم للمركزالماللآتمتسجآل الموحدة القائمة فل المالآة والمطلوبات اشتقاققنهفإللموجودات آمكن آمتهاأل

. إن حسابآة نماذج إستخدام متضمنة متنوعة تقآآم تقنآات بإستخدام النشطة االسواق النماذجمأخوالالعادلةمن لهذه ذةمدخألت
ذلك أمكن كلما السوق فل مألحظتها آمكن تتوافرمعمنمعلومات أل السوق، فولكنعندما فل مألحظتها تطلبنهآإلوماتآمكن
الفرضآات . تتضمن العادلة القآم لتحدآد فرضآات المشتقاتالطوعلىعمل تقلبات مثل لنماذج ومدخألت لةآاعتباراتالسآولة

الخصمومعدألتالا فرضآاتجلومعدألت ومعدل المسبق االوراقالمالتعثرفلالدفع بالموجودات. سداد المدعومة الآة

االعمال نموذج
كان إذا ما لتحدآد تقآآم هومنهدفالعندإجراء التعاقدآة،  األحتفاظنموذجاالعمال النقدآة التدفقات تحصآل أجل من بالموجودات

األعتبار فل آنبغلضمنتأخذالمجموعة أعمالها أنشطة من مستوى عامة، إجراءأي . بصورة االعمالإفهذاالتقآآم ننموذج
آستدل أن آمكن الذي الواقع خأللهو لإلدارة.من المقدمة والمعلومات االعمال إدارة فآها آتم التل الطرآقة

التدفقات تحصآل أجل من بالموجودات األحتفاظ هو المالآة الموجودات إلدارة المجموعة أعمال نموذج كان إذا ما تحدآد عند
التعاقدآة، تأخذ األعتبار: النقدآة فل المجموعة
العملآة؛هدافاالسآاساتوال الناحآة من السآاسات تلك وتشغآل بالمحفظة آتعلق فآما اإلدارة وضعتها
المحفظة؛التقآآماإلدارةالتل
استراتآجآةوداء اإلدارة فوائدالحصصإآراداتفآماآتعلقبتحقآق التعاقدآة رأسمالآة مكاسب

اال .أوتحقآق
المالآةاضمحألل دوات األالتقآآمماإذاكانت آةئتمانمخاطر المبدئل اإلثبات منذ جوهري بشكل زادت قد علىالموجوداتالمالآة

وماتمعلوإضافة األالنظرة آةئتمانالمستقبلآةفلقآاسالخسائر علىا. المتوقعة للحصول رقم إآضاح التفاصآلراجع

مخصصالخسارة .32من قآاس الدخل خألل من العادلة بالقآمة والمدرجة المطفأة بالتكلفة المقاسة المالآة للموجودات
المتوقعة األئتمانآة والسلوك المستقبلآة األقتصادآة الظروف حول الجوهرآة واألفتراضات المعقدة النماذج استخدام آتطلب مجال هو اييخر

الشامل ا تعثر المثال، احتمال المستقبلاألئتمانل )علىسبآل النقدآة التدفقات وتوقآت مقدار (، وتقدآر الناتجة والخسائر السداد فل آةلعمألء
من مختلفة مستوآات إلى التغآآرات تؤدي أن آمكن حآث العوامل من عدد إلى التقدآرات هذه . وتستند الضمانات وقآم

المخصصات

نت للمجموعة المتوقعة األئتمانآة الخسائر احتساب عملآة االساسآةتمثل األفتراضات من عدد على المتضمنة المعقدة النماذج ائج
المتطلبات تطبآق عند الجوهرآة األجتهادات من عدد عمل آتطلب . كما بآنها المتبادل والترابط المتغآرة المدخألت باختآار المتعلقة

المتوقعة، مثل األئتمانآة الخسائر لقآاس المحاسبآة
األئتمانل الفردآة؛نموذجالتصنآف للتصنآفات السداد فل التعثر حدوث احتمالآة آحدد ، الذي

الداخلل الحالة سآنارآوهات ثألثة إطار فل السداد فل التعثر حدوث ألحتمالآة المناسب التوقآت تقدآرات باحتساب المجموعة
تقوم المرجحة األحتمالآة احتساب آتم ثم السآئة. ومن والحالة طرآاالساسآةوالحالةالجآدة عن المتوقعة للخسائراألئتمانآة

السآنارآوهاتق من سآنارآو الحالآة، لكل السوق ظروف أساس األحتماألت، على
تعآآن األئتمانآة المخاطر فل الجوهرآة لزآادة معاآآر

تحدآد المتوقعة األئتمانآة الخسائر لقآاس المناسبة واألفتراضات النماذج
اختآار سآن بآن تحدآدالترابط وتأثآرها الضمانات وقآم البطالة مستوآات األقتصادآة، مثل والمدخألت الكلل األقتصاد

ارآوهات التعرض وقآمة السداد فل التعثر ؛عنداعلىاحتمالآةحدوث السداد فل التعثر حدوث حالة فل والخسارة السداد
فل والترجآحاتالنسبآةللتعثر األختآار األئتمانآة الخسائر نماذج فل األقتصادآة المدخألت ألشتقاق المستقبلآة

النظرة
سآنارآوهات المتوقعة؛ والمتوقعة األئتمانآة الخسائر قآاس الغراض المماثلة المالآة الموجودات من

مجموعات إنشاء الت والتسهآألت المتجددة بالتسهآألت آتعلق فآما الصلة فترةالتعرضذات وتحدآد فل تخضعإلعادةالهآكلة ل
إعداد قت
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المالآةالموحدةإ القوائم حول آضاحات
312018فل

مركزية4 بنوك لدى وأرصدة نقد
2017 2018

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحريني دينار

18.597 20.334 والخزآنةنقد الصندوق فل
370.537 95.088 مركزآة بنوك لدى وإآداعات جارآة حسابات
80.302 75.606 مركزآة بنوك لدى إجباري إحتآاطل ودائع

469.436 191.028

فل لألستعمال متوفرة غآر اإلجباري اإلحتآاطل للمجموعة. آةعملآاتالتشغآلالإنودائع الآومآة

خزانة5 أذونات

هل االجلهذه قصآرة البحرآنصادرةعنأذوناتخزانة مملكة المطفأة، حكومة بالتكلفة إدراجها تم جمهورآةالهندوعنوالتل
قآمتهامدرجةوهل وتبلغ اييخر الشامل الدخل خألل من العادلة بحرآنلو405,802 دآنار 31دآنارألف4,578

2017 :418,093 دآناربحرآنل ألف بحرآنل( علىالتوالل. 9,037 دآنار ألف   2018دآسمبر31فل
علىتلكاالذونات المتوقعة اإلئتمانآة الخسائر 31دآناربحرآنل ) 0.100 (. 0.351بمبلغوقدره2017

بحرآنل ألفدآنار أذونات تتضمن

بحرآنل شلءدآنار أل بإجمالل االجل قصآرة إسألمآة صكوك على البحرآن مملكة حكومة عن الصادرة الخزانة 31فل
بحرآنل(. 5.000: 312017) 2018 ألفدآنار 6 أخرى

ومؤسساتمالية بنوك من مستحقة ومبالغ ودائع 2017 2018
ألف بحرآنل

دآنار
ألف بحريني

دينار
190.416

195.077 أخرى مالآة ومؤسسات بنوك لدى ودائع 33.409
44.098 بنوك من مستحقة أخرى جارآة (مبالغ مصرفآةوحسابات  (1) (1 )حسابات

المتوقعة اإلئتمانآة األضمحألل / الخسائر : مخصص منها محسوم 223. 824

239.174 7 العمالء

قروضوسلف 2017 2018
ألف بحرآنل

دآنار
ألف بحريني

دينار
المطفأة بالتكلفة

المدرجة العمألء وسلف قروض 1. 337.
637 1.343. 052 المكشوف على وسحوبات تجارآة قروض 515.341

553.539 استهألكآة قروض 1.852.

978 1.896. 591 112.327) (
المتوقعة (124.063 اإلئتمانآة األضمحألل / الخسائر : مخصص منها محسوم 1.740.

651 1.772. 528
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الموحدة المالآة القوائم حول إآضاحات
312018

العمالء7 وسلف  )تتمة(قروض
التغآرات المتوقعة:إلالخسائرا/  ضمحأللألفلمخصصافآماآلل ئتمانآة

2018 على1 والسحوبات التجارية  ( القروض

المجموع

: الخسائر3
المتوقعة االئتمانية

العمر مدى على
ائتمانيا المضمحلة

: الخسائر2
المتوقعة االئتمانية

غير العمر مدى على
ائتمانيا المضمحلة

1 :

االئتمانية الخسائر
مدى على المتوقعة

شهرا  12
بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار

93.588 58.026 30.933 4.629 آناآر1فل
التل األفتتاحل الرصآد فل المثبتة المالآة للموجودات نتآجة تغآرات

على:تتضمن
مدى  - 80 (80 على متوقعة ائتمانآة خسائر شهرا  12إلى

204 ( 204) 
العمر مدى على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى غآر  -محول

ائتمانآا المضمحلة

38,744 ( 38,724) ( 20) 
العمر مدى على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى  -محول

ائتمانآا المضمحلة
39.733 10.514 27.451 1.768 الخسارة مخصص قآاس إعادة صافل

6.086) ( إلآهاتاستردادا - - (6.086 الحاجة انتفت  / مخصصات
18.949) ( السنة - - (18.949 خألل مشطوبة مبالغ

478 ( أخرى  - 1.041 (563 وتغآرات الصرف سعر تغآرات

108.764 81,686 20,825 6.253 ديسمبر31في

2017

المجموع

: الخسائر3
المتوقعة األئتمانآة

العمر مدى على
ائتمانآا المضمحلة

2: 
األئتمانآة الخسائر
مدى على المتوقعة

غآر العمر
ائتمانآا المضمحلة

1 :
األئتمانآةالخسائر

مدى على المتوقعة
شهرا  12

بحرآنلألف دآنار بحرآنلألف دآنار بحرآنلألف دآنار بحرآنلألف دآنار

108.551 67.331 38.597 2.623 آناآر1فل
التل األفتتاحل الرصآد فل المثبتة المالآة للموجودات نتآجة تغآرات

على تتضمن
علىمدىمحولإل - 1.600 (1.600 متوقعة ائتمانآة خسائر شهرا  12ى

11.891) 12.099 ( 208) 
العمر مدى على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى غآر  -محول

ائتمانآا المضمحلة

25.078 ( 25.062) ( 16) 
العمر مدى على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى  -محول

ائتمانآا المضمحلة
31.366 24.052 6.684 630 الخسارة مخصص قآاس إعادة صافل

4.690) ( إلآهاتاستردادا - - (4.690 الحاجة انتفت  / مخصصات
42.575) ( السنة - - (42.575 خألل مشطوبة مبالغ

936 721 أخرى  - 215 وتغآرات الصرف سعر تغآرات

93.588 58.026 30.933 4.629 دآسمبر31فل

2018  ( قروض2

المجموع

: الخسائر3
المتوقعة االئتمانية

العمر مدى على
ائتمانيا المضمحلة

: الخسائر2
المتوقعة االئتمانية

غير العمر مدى على
ائتمانيا المضمحلة

1: 
االئتمانية الخسائر

مدى على المتوقعة
شهرا  12

بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار

18.739 8.236 6.351 4.152 آناآر1فل
التل األفتتاحل الرصآد فل المثبتة المالآة للموجودات نتآجة تغآرات

على تتضمن
مدى  - 986 (986 على متوقعة ائتمانآة خسائر شهرا  12إلى

59 ( 59) 
غآر العمر مدى على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى محول

ائتمانآا المضمحلة

104 ( 103) ( 1) 
المضمحلة العمر مدى على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى محول

ائتمانآا
2.393 3.038 ( الخسارة  - (645 مخصص قآاس إعادة صافل

992) ( إلآهاتاستردادا - - (992 الحاجة انتفت  / مخصصات
4.841) ( السنة - - (4.841 خألل مشطوبة مبالغ

15.299 5.545 4.676 5.078 ديسمبر31في
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الموحدة المالآة القوائم حول إآضاحات
312018

العمالء7 وسلف  )تتمة(قروض

استهالكية2  )تتمة(( قروض
2017

المجموع

3 :
األئتمانآة الخسائر

على المتوقعة
العمر مدى

ائتمانآا المضمحلة

2 :
ةاألئتمانآالخسائر

على المتوقعة
غآر العمر مدى

ائتمانآا المضمحلة

1 :
الخسائر

األئتمانآة
على المتوقعة

شهرا 12
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار

18. 351 10. 315 5.085 2.951 آناآر1فل
الرصآدتغآرات فل المثبتة المالآة للموجودات نتآجة

على تتضمن التل األفتتاحل
مدى  - 440 (440 على متوقعة ائتمانآة خسائر 12إلى

شهرا
38 ( 38) 

العمر مدى على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى محول
ائتمانآا المضمحلة غآر

3.379 912 1.668 799 الخسارة مخصص قآاس إعادة صافل
1.143) ( إلآهاتاستردادا - - (1.143 الحاجة انتفت  / مخصصات
2.322) ( السنة - - (2.322 خألل مشطوبة مبالغ

474 أخرى  - - 474 وتغآرات الصرف سعر تغآرات

18. 739 8.236 6.351 4.152 فل دآسمبر31الرصآد

بالكاملت 312018 والمضمحلة إستحقاقها موعد فات التل القروض على بحرآنل ) 15.907المعلقة 31دآنار
2017 :15. المآزانآة.  049 فل مدرج غآر كحساب الفوائد تلك بمعالجة البنك بحرآنل(، قام دآنار ألف مالآة

وأوراق نقد على المشتملة للضمانات العادلة القآمة بلغت المضمحلةبشكلوعقارات بالقروض والمتعلقة المجموعة قبل من بها محتفظ 59.
كمافل819 بحرآنل دآنار دآناربحرآنل(.  25.712: 312017) 312018 ألف 31

القروضوالسلفبلغت  2018 المتضمنةعلى التموآلاإلسألمآة تسهآألت منقبل بحرآنلألف98.605للشركاتاالمقدمة
دآناربحرآنل( 108.525: 312017)دآنار ألف باالساسمن . تتكون التسهآألت تلك 8ارة. والتموآلباإلجتسهآألتالمرابحة

بالقيمةاستثماريةأوراقمالية
مدرجة خالل

من العادلة أو
اإلرباح الخسائر

بالقيمة

مدرجة من
الشاملخاللالعادلة

الدخل  *اآلخر
مدرجة

بالتكلفة
المطفأة
2018

المجموع
ألف

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار مسعرة

استثمارات حكومآة
275.678 - سندات 20.164 295.842 أخرى

سندات 677311.238 - 311.915 الملكآة
حقوق 38.264 - 38.264 - أسهم 677

625.180 20.164 646.021 مسعرة

غير استثمارات حكومآة
125.672 - - سندات 125.672 أخرى

سندات أسهم75 - - 75
28.166 - 28.166 - حقوقالملكآة مدارة

صنادآق 819 - - 819894

28.166 125.672 154.732 1.

571 653.346 145.836 800.753 ً منه
) -  راتاألستثما : الخسائراألئتمانآةالمتوقعةعلىامحسوما
في (490) (5) (485

3120181.571 652.861 145.831 800.263
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الموحدة المالآة القوائم حول إآضاحات
312018

 )تتمة( استثماريةأوراقمالية8
بالقآمة مدرجة

خألل من العادلة
أو االرباح

الخسائر

بالقآمة مدرجة
خألل من العادلة

الشامل الدخل
مدرجة *اييخر

بالتكلفة
المطفأة
2017

المجموع
ألف

بحرآنل
دآنار ألف

بحرآنل
دآنار ألف

بحرآنل
دآنار ألف

بحرآنل
دآنار مسعرة

استثمارات حكومآة
354.128 - سندات 13.400 367.528 أخرى

سندات 3.184 206.804 - 209.988 الملكآة
حقوق 35.242 - 35.242 - أسهم 3.

184 596.174 13.400 612.758 غآر

استثمارات حكومآةمسعرة
105.458 - - سندات 105.458 أخرى

سندات أسهم8258469735
29.457 - 29.457 - حقوقالملكآة مدارة

صنادآق 1.196 - - 1.196 1.

278 30.041 105.527 136.846 4.

462 626.215 118.927 749.604 ً منه
المتوقعةعلىامحسوما ) -  األستثمارات : الخسائراألئتمانآة

فل (619) (4) (615

3120174.462 625.600 118.923 748.985 فل

أخرىبإجمالل312018 وسندات حكومآة سندات على األستثمارآة المالآة االوراق ، تتضمن دآناربحرآنل286,105 ألف 31
إعادةشراء. 229,726: 2017 اتفاقآات بموجب اقتراضات مقابل مرهونة هل ( والتل بحرآنل دآنار ألف فل

االجلبإجمالل312018 طوآلة إسألمآة صكوك على األستثمارآة المالآة االوراق دآناربحرآنل ) 72,660، تتضمن 312017 :
دآناربحرآنل(. 79,481 ألف هل

األستثمارآة المالآة االوراق على المتوقعة األئتمانآة اضمحألل / الخسائر مخصص فل التغآرات 2018كالتالل:إن

المجموع

3: 

االئتمانية
الخسائر مدى
على المتوقعة المضمحلة

العمر ائتمانيا
2: 

الخسائر
االئتمانية
على

المتوقعة غير
العمر مدى المضمحلة

ائتمانيا
1 :

االئتمانية
الخسائر على

المتوقعة 12 *
ألفشهرا

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار العادلة

بالقيمة مدرجة أخرى وسندات حكومية سندات المطفأة
التكلفة أو اآلخر الشامل الدخل خالل من 619 - 

532 87 فل الرصآدآناآر1
فل المثبتة المالآة للموجودات نتآجة تغآرات تتضمن

التل :األفتتاحل  (81على

81 مدى
على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى شهرا12

17 (

العمر (17
مدى على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى محول ائتمانآا

المضمحلة غآر 313 - 
305 8 الخسارة مخصص قآاس إعادة صافل 209) - (
199) ( استبعادها  (10 تم التل المالآة الموجودات 233) - (
أخرى - (233 وتغآرات الصرف سعر تغآرات 490 - 

341 149 في ديسمبر31



والكوآت البحرآن .م.ب. بنك ش

30

الموحدة المالآة القوائم حول إآضاحات
312018

استثمارية8 مالية  )تتمة(أوراق
2017

المجموع

3: 
األئتمانآة الخسائر
مدى على المتوقعة

المضمحلة العمر
ائتمانآا

2: 
األئتمانآة الخسائر
مدى على المتوقعة

غآر العمر
ائتمانآا المضمحلة

1 :
الخسائر

األئتمانآة
على المتوقعة

شهرا* 12
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
بالقآمة مدرجة أخرى وسندات حكومآة سندات

التكلفة أو اييخر الشامل الدخل خألل من العادلة المطفأة
609 - 

445 164 فل فلآناآر1
المثبتة المالآة للموجودات نتآجة تغآرات :الرصآد

تتضمنعلى التل األفتتاحل 92) 

92 مدى
على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى محول 12  

) 44شهرا

مدى (44
على متوقعة ائتمانآة خسائر إلى محول ائتمانآا

المضمحلة غآر العمر 98 - 
185 ( الخسارة  (87 مخصص قآاس إعادة صافل 88) - (
50) ( استبعادها  (38 تم التل المالآة الموجودات أخرى

وتغآرات الصرف سعر تغآرات 619 - 

532 87 فل فلدآسمبر31

اييخر الشامل الدخل خألل من العادلة بالقآمة المدرجة الخسارة مخصص إثبات آتم االلم القنظراً لمركزالمالللموحدةلقائمة نالمدرجةآمةالن
هاألستثمارآةالمدرجةبالقآمةالعالسنداتالدآ الدخلالشاملاييخر خألل من دلة قآمتها الجدولأعألهعلى .العادلةل

آتضمن األ ئتمانالخسائر بالتكلفةالمطفأةبمبلغوقدره المقاسة االخرى والسندات الحكومآة للسندات المتوقعة 5 آألف 31) دآناربحرآنل
9 .آألفدآناربحرآنل( 4: 2017 زميلة شركات

استثماراتفي مشتركة ومشاريع ) %23.03ىلد

فلمملكة  (23.03%: 2017 ش.م.ب.، شركةتأسست التجارآة للتسهآألت البحرآن شركة فل ملكآة حصة والبحرآن التموآألت خدمات بتقدآم
والسآارات.  األستهألكآةتقوم العقارات والتأمآنوالتعاملفل ىلد 50% (2017 :50%.

اإلسكانآةالمتكاملةش.م.ب للحلول سكنا فل ملكآة )مقفلة( ( حصة خاضعةركة ، ش كةلسآطرةمشتر التموآلالعقارياإلسألمل وتزاولأعمال
البحرآن مملكة فل .مؤسسة التصفآة تحت ىلد ، وهل البحرآن 22%: 2017) 22% مملكة

ش.م.ب. )مقفلة(، شركةتأسستفل بنفت شركة فل ملكآة ( حصة بتقدآو تقوم م والخدمات الدفع النظمة مملكةالبحرآن.  لآةالتموآخدماتالمساعدة
فل وعمألئها التجارآة الصلةلصالحالبنوك ذات االخرى المجموعة فل 40%: 2017) 40% ملكآة  ( حصة

، شركةخاضعةلسآطرةمشتركةمؤسسة المالآة بلكجآوجآتلالوراق بل شركة الكوآت دولة فل المجموعة 24. 27% (2017 :
فل ( 24.27%

أغراضخاصةصندوقالبحصةملكآة استثمارآةذات حرآنللسآولة، وهلشركة البحرآن مملكة فل مؤسسة االوراق مع البحرآن
بورصة فل المدرجة االوراقالمالآة بآن التقآآم فجوة وإغألق السوق فل السآولة لتعزآز المماثلة اإلقلآمآة الشركات فل المجموعة . المالآة 50% (

فل  (50%: 2017 ملكآة ، حصة

خاضعةشركةأجآألكابآتالمانجمنتالمحدودة فل مشتركةمؤسسة لسآطرة ال خاصةفلالعقاراتمملكة بصفة التركآز مع
الماللألستثماراتالبدآلة رأس سوق فل األستشارآة الخدمات مجال فل تعمل والتل المجموعة  .المتحدة شلء(: 2017) 50% أل هول بارتنرز

لآمتدحصةملكآةفلماغنوم خاضعةشركة ، دآنغ فل مؤسسة مشتركة بصورةغآرمباشرةفلهولندالسآطرة العقارآة استثمارات إلقتناء
جآرسل المجموعة شلء(: 2017) 25% أل فل ملكآة ، حصة

إفوكهولدآنغجآرسلالمحدودة فلخاضعةشركة مؤسسة لسآطرةمشتركة غجآرسل بصورة إلقتناءاستثماراتالعقارآة مباشرة ألمانآا.آر
فل
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زميلة9 شركات في مشتركةاستثمارات  )تتمة( ومشاريع
2017 2018

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحريني دينار

الزمآلة الشركات فل المجموعة ألستثمار المدرجة ةالمشتركوالمشارآعالقآمة
43.923 46.958 آناآر1

15.204 السنة خألل اقتناءات
5.519 4.142 االرباحالبنكحصة فل
2.394) ( شرك (3.074 من مستلمة زمآلةاتأرباحأسهم

342 543 المحققة غآر العادلة القآم فل  (16 )إآضاحالشركات -تغآر
68 ( تعدآألت  (288 جنبآةاالعمألتصرفالتغآرفل

500) ( المال (550 رأس توزآع

46.958 62.935 دآسمبر31

فل المجموعة لحصة المالآة المعلومات التالل ومشارآعهاالمشتركةآلخصالجدول الزمآلة  :شركاتها

2017 2018
ألف

بحرآنلدآنار
ألف

بحريني دينار
المشتركة والمشارآع الزمآلة للشركات المالل المركز قائمة من المجموعة حصة

102.965 118.882 متداولة وغآر متداولة موجودات
56.007) ( متداولة (55.947 وغآر متداولة مطلوبات

46.958 62.935 الموجودات صافل

إآراد من المجموعة المشتركةاتالشركاتحصة والمشارآع الزمآلة
11.650 12.555 اتاإلآراد

التجارآة للتسهآألت البحرآن شركة فل المجموعة استثمار على المشتركة والمشارآع الزمآلة الشركات فل األستثمارات تتضمن
بأنها تعتبر البحرآنوالتل شركة فل المجموعة ألستثمار المالآة المعلومات التالل الجدول . آلخص جوهرآة زمآلة شركة

التجارآة للتسهآألت
2017 2018

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحريني دينار

23.569 24,987 الفوائد دخل صافل
6.497 7,212 السآارات مبآعات ربح إجمالل

11.805 13,087 تشغآللآخردخل

41.871 45,286 التشغآلل الدخل مجموع
19.081) ( تشغآلآة  (21,063 مصروفات
3.568) ( أخرى  (2,773 مصروفات

19.222 21,450 للسنة الربح

4,427 4,940 المجموعة للسنةاالرباحفلحصة
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312018

زميلة9 شركات في مشتركةاستثمارات  )تتمة( ومشاريع

2017 2018
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحريني دينار
الموجودات

2.868 4.725 لدىبنوكأنقدو رصدة
290.606 304.913 العمألء وسلف قروض
38.196 28.981 المخزون
47.911 52,057 أخرى موجودات

379.581 390,676 الموجودات مجموع

المطلوبات
1.598 959 البنك من المكشوف على سحوبات

18.483 19.452 دائنة وذممأخرىذممتجارآة
184.344 184.118 للبنك تابعة الجل قروض
39.882 39.953 صادرة سندات

244.307 244.482 المطلوبات مجموع

679) ( الخيرية  (910 التبرعات إحتياطي

134.595 145,284 الملكيةحقوق

المجموعة  23.03% 23.03% ملكآة حصة نسبة

30.997 33,459

أعألهلرقاماالتستند فلالمسجلة المراجعة المالآة القوائم على التجارآة للتسهآألت لالداءوالمعدلةسبتمبر30البحرآن
االخآر للربع   .: نفسه(2017) 312018فلالمتوقع

السوقآة القآمة للتسهآألتالتجارآةفلالمجموعةألستثماراتإن البحرآن بحرآنل ) 28.966شركة : 2017دآنار
البالغة25.957 المدرجة ً بقآمها ( مقارنة بحرآنل بحرآنل33,459دآنار دآنار : 2017) 312018فلألف
بحرآنل( 30.997 دآنار  .ألف

أخرى10 وموجودات القبض مستحقة فوائد
2017 2018

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحريني دينار

29.458 23.116 مدآنة ذمم
13.373 15.551 القبض مستحقة فوائد
9.439 13.530 للبآع معلق ضمان
7.714 11.268 المالآة )إآضاح للمشتقات الموجبة  (27العادلة
1.677 مقدما  1.206 مدفوعة مصروفات
1.631 1.092  (21)إآضاحمؤجللضرآبموجود

16.388 12.086 أخرى

79.680 77.849
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ومعدات11 ممتلكات
مملوكة أراضي

ً حرا ملكا
عقارات

مبانيو
أثاث

ومعدات
رأسمالية أعمال

التنفيذ المجموعقيد
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
الدفترية القيمة صافي

3120188,84911,8996.57022527.543

مملوكة أراضل
ً حرا ملكا

عقارات
مبانلو

أثاث
ومعدات

رأسمالآة أعمال
التنفآذ المجموعقآد

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

الدفترآة القآمة صافل
3120178.84911. 1735.3101.10426. 436

د3.654اإلستهألكللسنةبلغمخصص بحرآنل( 3.435: 2017بحرآنل )ألف دآنار  .ألف

إلجلا12 قتراضات

على اييتل:الجلقتراضاتألاتمالحصول على تشتمل وهل العامة التموآألت الغراض الفائدة

سعر سنة
ستحقاقألا

2018

ألف
بحريني

دينار 2017

ألف
بحرآنل

دآنار لآبور

1.75% 2018 - 48.212 3.
50% 2020144.542 150.800 144.

542 199.012 13

وودائعأخرىللعمالءحساباتجارية وتوفير 2017
2018 ألف

بحرآنل
دآنار ألف

بحريني
دينار 1.

392. 623 1. 259. 419 الجل ودائع 532.
588 571. 318 توفآر حسابات 628.
389 484. 704 جارآة حسابات 69.

977 59. 039 أخرى حسابات 2.

623. 577 2. 374. 480 14

ومطلوباتأخرى الدفع مستحقة فوائد 2017
2018 ألف

بحرآنل
دآنار ألف

بحريني
دينار 38.

182 37. 559 مستحقة مصروفات 14.
828 24. 095 الدفع مستحقة فوائد 14.
815 14. 249 دائنة ذمم 1,

408 المتوقعة * 986 األئتمانآة األضمحألل / الخسائر مخصص 6.
639 4. 801 المالآة )إآضاح للمشتقات السالبة العادلة 27) 9.
018 22. 876 أخرى 84.

890 104. 566 فل

كما الصادرة المالآة العقود على المتوقعة األئتمانآة األضمحألل / الخسائر مخصص هذه * تمثل دآسمبر. 31
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الملكيةحقوق15
2017 2018

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحريني دينار

المال( 1 رأس
به المصرح

150.000 150.000 قدرها1.500.000.000 أسمآة للسهم0.100بقآمة بحرآنل دآنار

بالكامل والمدفوع الصادر

108.165 108.165
قدرها1.081.647.952: 2017 ) 1.081.647.952 أسمآة ( بقآمة سهم

للسهم0.100 بحرآنل دآنار

خزانة ( 2 أسهم
بعدد السنة نهاآة فل البنك . آحتفظ السهمه البنك شراء الخزانة من2.774.562: 2017) 6.213.641أسهم ( سهم

الخاصة أسهمه
2017 2018

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحريني دينار

998) ( المدفوعالمقابل (2.521

أسهم ( 3 إصدار عالوة
التلعاالسهمالناتجةإصدارإنعألوة الحاألت فل إأل للتوزآع قابلة غآر هل عادآة أسهم قانونالشركآنإصدار علآها اتنص

وب البحرآنل موافقةالتجارآة على الحصول المركزي. عد البحرآن مصرف

الموظفينأداءخطة( 4 أسهم
منح آتم بموجبها التل الموظفآن أسهم أداء خطة المجموعة المؤهلآن )إآضاحلدى الموظفآن  (.40لبعض

بعد( 5 بها يطالب لم أسهم أرباح
وقدره مبلغ بتحوآل المجموعة الملكآةآألف8: 2017بحرآنل ) ألف22السنة، قامت حقوق ( إلى بحرآنل دآنار

وإجراءات ً لسآاسات . وفقا المساهمآن قبل من بعد بها آطالب لم أسهم آطالبكأرباح لم أسهم أرباح أي تحوآل المجموعة، آتم
عن تزآد مستقبلآة. 10والتل مطالبات الي المعنآآن المساهمآن إلى متاحة ستكون الملكآة، ولكنها حقوق إلى سنوات

للتحويل( 6 قابلة دائمة رأسمالية فئةأوراق المال رأس 1ضمن
سنة إصدارأوراق ، أتم2016خألل المالفئةرالبنك رأس ضمن مدرجة للتحوآل قابلة دائمة بقآمةإجمالآة1إضافآة 86.

بحرآنلتماشآا  098 دآنار ألف الدفعلشروط3متطلباتاتفاقآةمع المستحقة المبالغ توزآع وآستند بمعدل. آخضع
الرأسمالآة لالوراق القائمة األسمآة القآمة سنوآاً. آ 8.25% الملكآةفل حقوق ضمن المالآة االوراق هذه إثبات تم تضمآن

االرباح. تم من كتوزآعات المالآة االوراق لتلك المقابل الكوبون احتساب وسآتم المالل للمركز الموحدة القائمة المبقاة
االرباح فل اإلصدار بهذا المتعلقة المصروفات الحقبالمطالبة2016سنة الرأسمالآة االوراق حاملل لدى . لآس بكوبون

هذهالحالة اعتبار آتم وأل االوراق هذه أنهاحالة .على فلالسداد تعثر 7 )

ً لحتياطيقانوني
وفقا القانونل اإلحتآاطل عمل تم البنكبتحوآلمتطلبات البحرآنل. آقوم التجارآة الشركات آإلىةالسنوآأرباحهمن  10%

حتى القانونل رأسالمال  %50عادلاإلحتآاطل مبالغإلىللبنك.  الصادرمن أآة بتحوآل البنك آقم لم السنة خألل القانونل
شلء( حآثبلغ2017 اإلحتآاطلالقانونل: أل المالالصادر.  50% رأس من اإلحتآاطلغآر إنهذا فل
إأل للتوزآع التجارآةالبحرآنلوبقابل الشركات قانون علآها نص التل الحاألت الحصولعلى  . المركزيالبحرآنفصرموافقةمعد

8 ) 

تكوآنتمعام
ً اإلحتآاطلالعام للبنك، وذلكتأكآداً أللتزاماالحكاموفقا االساسل بتقوآةالقاعدةالرأسمالآتاالنظام .لمساهمآن ةللبنك اإلحتآاطل

إن علىموافقة الحصول شرآطة للتوزآع قابل .العام البحرآنالمركزي مصرف
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العادلة16 القيم في متراكمة تغيرات
2017 2018

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحريني دينار

اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة
13.609) ( آناآر1  (8.573
1,325 507 الملكآة حقوق أسهم سندات / شطب بآع من المبقاة االرباح إلى محول
3,525) ( االرباح  (3.249 استثمارآةأمحولإلى مالآة أوراق بآع من والخسائر

98 313 االرباح األضمحأللأمحولإلى عند والخسائر

7,138 ( 14, 770) 
الدخلالعادلةةفلالقآماتتغآر فل العادلة بالقآمة المدرجة األستثمارآة المالآة لالوراق

اييخر .8خأللالسنةالشامل

573) (25. 772)  31 التدفقدآسمبر

 (60النقديتحوطات
224 1 ) (58آناآر
المحققة (100 غآر العادلة القآم فل تغآر 342

543 المحققة غآر العادلة القآم فل الزمآلة )إآضاح  –تغآر 9) 224

667 31 .8دآسمبر

349) (25. 105)  17

توزيعاتمقترحة 2017
2018 ألف

بحرآنل
دآنار ألف

بحريني
دينار 37.

761 37, 640 أسهم أرباح .1نقدآة
400 1, 600 برعاتت .39خآرآة

161 44, 617 بواقعاقترح

أسهمنقدآة أرباح توزآع اإلدارة مجلس 0.04 0.035: بواقع2017 ) دآناربحرآنل بحرآنلللسهم الخزانةبعد( دآنار
أسهم حسم قامالبنك . 312018فل للسهم0.030 : 2017 ) دآناربحرآنل0,035أرباحأسهمبدفع

بحرآنل دآنار الجمعآة

إجتماع فل الرسمآة للموافقة أعـأله المقترحة التوزآعـات الـذيسآعقدبتارآخستقدم للمساهمآن السنوي العمومآة  .2019مارس20
االسهملل أرباح دفع آخضع كما .حصولعلى البحرآنالمركزي مصرف موافقة 18

ودخلمشابهصافي الفوائد دخل 2017
2018 ألف

بحرآنل
دآنار ألف

بحريني
دينار أ

ودخلمشابه الفوائد دخل 94.
030 107. 691 العمألءقروض .25وسلف
349 33. 455 استثمارآة مالآة أوراق 10.
943 16. 032 خزانة أذونات 6.

661 8. 650 أخرى مالآة ومؤسسات بنوك من مستحقة ومبالغ ودائع 136.

983 165. 828   (ب

ومصروفاتمشابهة الفوائد مصروفات 28,
842) (39, ودائع  (577 ,17العمألء
235) (16, و (301 ودائع مالآةأخرى ومؤسسات لبنوك مستحقة مبالغ 46,

077) (55, 878)  90,

906 109, 950
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والعموالت19 الرسوم صافي -دخل
2017 2018

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحريني دينار

49.253 49.161 والعموألت الرسوم دخل
18.159) ( والعموألتمصروفات (20.974 الرسوم

31.094 28.187

الرسوم وقدرهوالعموألتآتضمندخل بالودائع70مبلغ آتعلق فآما بحرآنل 42: 2017) الخرىواالنشطةاإلئتمانآةاألفدآنار
بحرآنل دآنار ألف

آخر20 دخل
2017 2018

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحريني دينار

3.828 6.216 أسهم أرباح دخل
5.214 5.302 أجنبآةتحوآلمكسبمن عمألت
3.965 3.249 مالآةاستثمارآةسبامك أوراق بآع من محققة
2.533 4.158 أخرى

15. 540 18. 925

الضرائب21
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحريني دينار
المالي للمركز الموحدة القائمة

1,631 1,092 موجل )إآضاح  (10ضرآبل

الخسائر أو لالرباح الموحدة القائمة
االجنبآة  - 94 العملآات على حالل ضرآبل مصروف

716 408 االجنبآة العملآات على موجل ضرآبل مصروف

810 408

آتعلق فآما دفعه المتوقع بالمبلغ الحالآة الضرآبة للسنةوفقآتمقآاس للضرآبة الخاضع الدخلاً بالدخل إثبات . 1961للقانونضرآبة آتم
المؤجلةآمطلوباتالضرآبالموجوداتوال بآنللنتائجة الفرق كونها التوقآت لفروق المستقبلآة والدخلالخاضعالدخلالضرآبآة للضرآبة

الذي أوأكثرسترجاعاعلىاً كونقادرآواحدةوفلفترةآنشأالمحاسبل ألحقة فترةفترة علىآموجوداتالضرآبإثباتالآتم  .من المؤجلة ة
آثبت الذي الحد إلى فقط التوقآت فروق معقولبأنأساس تأكآد المستقبلآةبأنهناك للضرآبة لتلكسآكونمتاحالدخلالخاضع مقابل

تحقآقها آمكن التل الضرآبآة الموجودات

المباشرة الضرائب جمآع على للمجموعة الضرآبآة المصروفات االرباحالمستحقةتتضمن السلطاتللوحداتإلالخاضعةللضرآبةعلى ى
التأسآس بلدان من بلد كل فل القضائآة.المعنآة السلطات تلك فل السائدة الضرآبآة ً للقوانآن عرض  ، فإنهلآسوبالتالل ، وفقا منالعملل اال بآن

تسوآة المحاسبآة للضرآبةرباح المعدألتواالرباحالخاضعة معدلالضرآبةالفعلل .الفعلآةالضرآبآةمعتفاصآل إن الحالآة فلللسنة 31
الحالآة .(43,26%: 2017) 201843,68% فلالسنة الضرآبة البدآلة، تدفع الحداالدنىللضرآبة بموجبالمادة ،حسب

115 نضرآبةالدخلمنقانوي اإلرباح22 .1961

للسهمفي والمخفض اإلساسي النصيب االرباح فل

للسهم االساسل النصآب بقسمة السنة
لنهاآة االرباح فل للسهم االساسل النصآب الآحسب حسمتوزآععلىاالورسنةللربحصافل بعد البنك مألك إلى العائد اق المالفئة
رأس ضمن المدرجة للتحوآل القابلة الدائمة 1 القائمةخأللالسنة االسهم لعدد الموزون المتوسط المخفضالنصآب  .على االرباح

للسهمفل بقسمة السنة
لنهاآة االرباح فل للسهم االساسل النصآب الآحسب حسمتوزآععلىاالورسنةللربحصافل بعد البنك مألك إلى العائد اق المالفئة

رأس ضمن المدرجة للتحوآل القابلة الدائمة 1 االسهمالقائمةخألل لعدد الموزون المتوسط على إلى السنةباإلضافة التحوآل من
إصدارها سآتم التل العادآة االسهم لعدد الموزون . المتوسط العادآة إلىاالسهم
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اإلرباح22 في للسهم والمخفض اإلساسي  )تتمة( النصيب

2017 2018

58.685 67.118 إلى العائد بحرآنل(  مألكالربحللسنة دآنار البنك )ألف

7.103) ( 7.103) 
منها للتحوآل )محسوم القابلة الدائمة الرأسمالآة االوراق على التوزآع

فئة المال رأس بحرآنل( 1ضمن دآنار  )ألف

51.582 60.015 الربح العائدإلىللسنةصافل بحرآنل( المعدل دآنار البنك )ألف مألك

1.077.809.434 1.076.676.556
االسهم لعدد الموزون خأللالقائمةةأسهمالخزانبعدحسمالمتوسط

السنة

0.048 0.056 ) بحرآنل االرباح )دآنار فل للسهم االساسل النصآب

1.293.053.214 1.291.920.336 االسهم لعدد الموزون التخفآضالمتوسط لتأثآر المعدلة العادآة

0.045 0.052 بحرآنل(المخفضالنصآب االرباح )دآنار فل للسهم

التشغيلية23 القطاعات

القطاعات معلومات
إلى المجموعة أنشطة توزآع  :رئآسآةأعمالتأربعةقطاعاالغراضإدارآة، تم

لألفراد المصرفية للقروض  -  الخدمات التموآل وتوفآر االفراد العمألء ودائع إدارة رئآسل بشكل تشمل
وتسهآألتاألستهألكآة المكشوف االموالائتمانوالسحبعلى تحوآل وخدمات آة

العمألت وتداول االجنبآة.والبطاقات

للشركات المصرفية األ -  الخدمات والتسهآألت القروض إدارة رئآسل والحساباتئتمانتشملبشكل والودائع االخرى آة
البحرآن فل ومؤسسات شركات من للعمألء الجارآة

الدولية المصرفية رئآسل  -  الخدمات والتسهآألتاألتشملبشكل والحساباتئتمانإدارةالقروض والودائع االخرى آة
للفروع التشغآلآة االنشطة تغطل . كما دولآة ومؤسسات شركات من للعمألء الجارآة

الخارجآة

واإلنشطة والخزانة والخزانة،  - اإلخرىاالستثمار والتجارة االموال أسواق فل خدمات تقدآم رئآسـل بشكل باإلضافةتشمل
األستثمارات إدارة على األستثمارآة الخدمات . تشتمل التموآلآة المجموعة أنشطة إدارة إلى
الصنادآق وإدارة األستثمارآة األستشارات خدمات وتقدآم والدولآة المحلآة فلاالسواق

الخارجآة الجهات إلى التجارآة العملآات تنفآذ على االخرى االنشطة تتضمن كما

هذه حولإن تقارآرها المجموعة علآه تبنل الذي االساس رئآسالالقطاعاتهل إلى تقدآمها آتم القرارالعملآاتمعلوماتالتل ات. متخذ
على الدائنة أو المدآنة الفائدة . تحسب تفضآلآة شروط ودون التقدآرآة السوق معدألت حسب تنفذ القطاعات هذه بآن ما المعامألت إن

مع أساس على مطابقة.القطاعات أموال أساس على لالموال الهامشآة ً التكلفة تقرآبا آساوي والذي التحوآل سعر دل
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التشغيلية23 القطاعات

فل المنتهآة للسنة االعمال قطاعات معلومات  :312018آلل

الخدمات
المصرفية

لألفراد

الخدمات
المصرفية

للشركات

الخدمات
المصرفية

الدولية

االستثمار
والخزانة

واإلنشطة
المجموعىاإلخر

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

الفوائد 32.27041.41741.42050.721165.828دخل
الفوائد  (55.878) (28.660) (12.686) (10.896) (3.636) مصروفات

الداخلآة االموال تحوآل  - 6.630 (7.843) (2.135) 3.348سعر

الفوائد دخل 31.98228.35620.89128.691109.950صافل
آخر تشغآلل 21.2233.4815.19717.21147.112دخل

من البنك حصة قبل التشغآلل الدخل
ومشارآع زمآلة شركات ربح

53.20531.86726.08845.902157.062مشتركة

قروض اضمحألل مخصص صافل
العمألء  (35.048) - (8,943) (26,433) 328وسلف

اضمحألل مخصص صافل
 (313) (313) - - - األستثمارات

القطاع 1,77944.79463.567 (9,197) 26,191نتآجة
شرالبنكمنحصة كاتربح

زمآلة
مشتركة 4.142 (324) - - 4.466ومشارآع

للسنة 67.709الربح
غآرإلىعائدالالربح حقوق

مسآطرة
591) 

إلىالربح 67.118مألكالبنكللسنةالعائد

القطاع 643,060661,296992,6691.175,9183.472.943موجودات
زمآلة شركات فل استثمارات

25.00162.935 - - 37.934ةعمشتركآراومش
مشتركة 45.822موجودات

الموجودات 3.581.700مجموع

القطاع 823.768702.141803.339693.2463.022.494مطلوبات
مشتركة 58.767مطلوبات

المطلوبات 3.081.261مجموع
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 )تتمة( التشغيليةالقطاعات23

فل المنتهآة للسنة االعمال قطاعات معلومات  :312017آلل

الخدمات
المصرفآة

لالفراد

الخدمات
المصرفآة
للشركات

الخدمات
المصرفآة

الدولآة

األستثمار
والخزانة

واالنشطة
المجموعىاالخر

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

الفوائد 29.08037.10732.37938.417136.983دخل
الفوائد  (46.077) (23.887) (8.937) (10.094) (3.159) مصروفات

الداخلآة االموال تحوآل  - 9.568 (6.167) (1.686) (1.715) سعر

الفوائد دخل 24.20625.32717.27524.09890.906صافل
آخر تشغآلل 23.2464.3995.61913.37046.634دخل

من البنك حصة قبل التشغآلل الدخل
مشتركة ومشارآع زمآلة شركات 47.45229.72622.89437.468137.540ربح

قروض اضمحألل مخصص صافل
العمألء  (28.912) - (5.741) (18.089) (5.082) وسلف

األستثمارات اضمحألل مخصص  (98) (98) - - - صافل

القطاع 1.98736.97653.712 (2.344) 17.093نتآجة
شرالبنكمنحصة زمآلةكاتربح

مشتركة 715.519 - - 5.448ومشارآع
للسنة 59.231الربح

مسآطرةإلىعائدالالربح غآر  (546)     حقوق

إلىالربح 58.685مألكالبنكللسنةالعائد

القطاع 588.906681.4631.250.2221.152.5943.673.185موجودات
زمآلة شركات فل استثمارات

11.58146.958 - - 35.377ةعمشتركآراومش
مشتركة 42.957موجودات

3.763.100الموجوداتمجموع

القطاع 791.506856.957980.667584.2343.213.364مطلوبات
مشتركة 48.901مطلوبات

المطلوبات 3.262.265مجموع

الجغرافيةمعلومات القطاعات
فل (. آوضحسوقآنجغرافآآنتعملالمجموعة وآسآا الشمالآة وأمرآكا وأوروبا / أفرآقآا االوسط المحلل )البحرآن(، واالخرى )الشرق الموجودات: هما

موقع على التخصآص الجغرافل، آعتمد القطاع حسب للمجموعة المتداولة غآر والموجودات اإلآرادات توزآع التالل الجدول للسنتآنوالمطلوبات
المحلي :3120182017المنتهآتآن

ألفالمجموعاإلخرى
بحريني

دينار ألف
بحريني

دينار ألف
بحريني

دينار 31
الفوائد2018

دخل صافل 94.996 14.954 109.950 من
البنك شركاتزمآلةربححصة ) 4.466ومشارآعمشتركة 324) 4.142 آخر

دخل 43.639 3.473 47.112 143.

101 18.103 161.204 متداولة

غآر 22.513 *موجودات 5.030 27.543
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التشغيلية23  )تتمة( القطاعات

 )تتمة( الجغرافيةالقطاعاتمعلومات
المجموعاالخرىالمحلل

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

312017
الفوائد دخل 80.04010.86690.906صافل

من زمآلةربححصةالبنك مشتركةشركات 5.448715.519ومشارآع
آخر 43.0923.54246.634دخل

128.58014.479143.059

متداولة غآر 21.3805.05626.436 *موجودات

والمعدات الممتلكات المتداولة غآر الموجودات تمثل

حكمه24 في وما النقد

علىآشتمل النقدآة للتدفقات الموحدة القائمة فل المتضمن حكمه فل  :دآسمبر31فلمبالغالتالآةالالنقدوما

2017 2018
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحريني دينار

18.597 20. 334  (4)إآضاحقوالخزآنةوفلالصندنقد
370. 537 95. 088 مركزآةةجارآاتحساب بنوك لدى  (4)إآضاحوإآداعات

223. 824 229. 976
بتوارآخ أخرى مالآة ومؤسسات بنوك من مستحقة ومبالغ ودائع

لفترة أقل90أصلآة آومًا أو

612. 958 345.398

عالقةمعامالت25 ذي طرف

اإلدارة وموظفل اإلدارة مجلس وأعضاء المشتركة والمشارآع الزمآلة والشركات الرئآسآآن المساهمآن العألقة ذات االطراف تمثل
وشركات سآاساتالسآطرةالسآطرةأوللخاضعةالرئآسآآنللمجموعة على الموافقة . آتم االطراف هذه قبل من المتأثرة أو مشتركة

المت الدفع وشروط المجموعة.التسعآر إدارة قبل من المعامألت بهذه علقة

العألقة ذات االطراف مع تمت بمعامألت آتعلق فآما المالل المركز قائمة بتارآخ القائمة بالمبالغ بآان آلل فآما

مساهمآن
رئآسآآن

زمآلة شركات
عآراومش
ةمشترك

مجلس أعضاء
وموظفل اإلدارة

الرئآسآآن المجموعاإلدارة
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
2018

العمألء وسلف 23.3123.02026.332 - قروض
مشتركة ومشارآع زمآلة شركات فل 62.935 - 62.935 - استثمارات

للعمألء أخرى وودائع وتوفآر جارآة 185.4403.0826.838195.360حسابات

2017
24.8123.13227.944 - وسلفالعمألءقروض

مشتركة ومشارآع زمآلة شركات فل .46 - استثمارات 958 - 46. 958
للعمألء أخرى وودائع وتوفآر جارآة .216حسابات 8483.8488.004228. 700

اضمحأللل مخصص أي المجموعة تسجل ائتمانآةم منامتوقعة / خسائر المستحقة المبالغ العألقةعلى للسنتآنالطرافذات
 .3120182017فل
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العالقة25 ذات اإلطراف مع  )تتمة( معامالت

الموحدة القائمة فل والمتضمنة العألقة ذات االطراف بمعامألت المتعلقة والمصروفات اإلآرادات  :سائرلالرباحأوالخفآماآلل

مساهمآن
رئآسآآن

زمآلة شركات
عآراومش
ةمشترك

مجلس أعضاء
وموظفل اإلدارة

الرئآسآآن المجموعاإلدارة
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
2018

الفوائد 1.378271.405 - دخل
الفوائد 6.107631026.272مصروفات

البنك ومشارآعحصة زمآلة شركات ربح من
4.142 - 4.142 - مشتركة

2017
الفوائد 992301,022 - دخل

الفوائد 3,561711193,751مصروفات
البنك ومشارآعحصة زمآلة شركات ربح من

5.519 - 5.519 - مشتركة

الرئآسآآن اإلدارة موظفل تعوآضات آلل فآما
20182017

ألف
بحريني دينار

ألف
بحرآنل دآنار

الموظفآن 10.96911.260مكافآت

فل الرئآسآن اإلدارة أسهمالموظفآنحصةموظفل حوافز  (.40راجع ) خطة
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المالآةالموحدةإ القوائم حول آضاحات
312018

والمطلوباتاستحقاقتحليل26 الموجودات

بآان أدناه فلاستحقاقآعكسالجدول كما منعلىبناء  312017فل312018والمطلوبات المركزالماللالفترةالمتبقآة العمألء. إألالتعاقدي،  ستحقاقألاحتىتارآخقائمة ودائع حالة متلقدفل
أساس على العمألء ودائع سآولة بآان تارآخالفعلآةاتستحقاقألاتوارآختحدآد بالودائع.   احتفاظالتلآوضحها المجموعة

بحريني دينار ألف
خالل312018

واحد شهر
إلى1
أشهر3

إلى3
أشهر6

إلى6
شهر12

المجموع
الفرعي

إلى1
سنوات5

إلى5
سنوات10

إلى10
سنة20

من أكثر
المجموعسنة20

الموجودات
مركزآة بنوك لدى وأرصدة 75.606191.028 - - - 115.422 - - - 115.422نقد

خزانة 410.380 - - - - 62.576123.29299.185125.327410.380أذونات
مستحقة ومبالغ بنوكمنودائع

أخرى مالآة 239.174 - - - - 6.215239.174 - 195.22437.735ومؤسسات
العمألء وسلف 247.176143.168108.928136.032635.304812.032236.20029.03159.9611.772.528قروض
استثمارآة مالآة 33.63624.72429.66918.729106.758299.725260.26528.325105.190800.263أوراق

زمآلة شركات فل ومشارآعاستثمارات
62.93562.935 - - - - - - - - مشتركة

أخرى وموجودات القبض مستحقة 77.849 - - - 64.31913.530 - - - 64.319فوائد
24,4702801,1501,64327.543 - - - - - ومعداتممتلكات

الموجودات             718.353328.919237.782286.3031.571.3571.149,757496.74558,506305,3353.581.700مجموع

المطلوبات
ومؤسسات لبنوك مستحقة ومبالغ ودائع

أخرى 258.676 - - - - 258.676 - 156.76379.26722.646مالآة
إعادةشراءا اتفاقآة بموجب 198.997 - - - 1.996197.001 - 1.996 - - قتراضات

الجلا 144.542 - - - 144.542 - - - - - قتراضات
أخرى وودائع وتوفآر جارآة حسابات

1.878.0802.374.480 - - 258.52534.92587.69299.156480.29816.102للعمألء
أخرى ومطلوبات الدفع مستحقة              104.566 - - - - 104.566 - - - 104.566فوائد

المطلوبات              1.878.0803.081.261 - - 519.854114.192112.33499.156845.536357.645مجموع

500.439 (1.572.745) 198.499214.727125.448187.147725.821792,112496.74558,506صافل

198.499413.226538.674725.8211,517,9332,014,6782.073.184500.439متراكم



.م.ب. والكوآتبنكالبحرآن ش

43

المالآةالموحدةإ القوائم حول آضاحات
312018

والمطلوباتاستحقاقتحليل26  )تتمة(الموجودات

بحرآنل دآنار ألف
خألل312017

واحد شهر
إلى1
أشهر3

إلى3
أشهر6

إلى6
شهر12

المجموع
الفرعل

إلى1
سنوات5

إلى5
سنوات10

إلى10
سنة20

من أكثر
المجموعسنة20

الموجودات
مركزآة بنوك لدى وأرصدة 80,309469,436 - - - 389.127 - - - 389.127نقد

خزانة 427.130 - - - - 49.929135.727124.197117.277427.130أذونات
مستحقة ومبالغ بنوكمنودائع

أخرى مالآة 223.824 - - - - 223.824 - - 185.20538.619ومؤسسات
العمألء وسلف 247.871158.996121.825160.358689.050729.709237.24745.10539.5401.740.651قروض
استثمارآة مالآة 29.08529.72712.1827.54778.541305.248226.44226.891111.863748.985أوراق

زمآلة شركات فل ومشارآعاستثمارات
46.95846.958 - - - - - - - - مشتركة

أخرى وموجودات القبض مستحقة 79.680 - - - 70.2419.439 - - - 70.241فوائد
ومعدات 23,1633041,2571,71226.436 - - - - - ممتلكات

الموجودات             971.458363.069258.204285.1821.877.9131.067.559463.99373,253280,3823.763.100مجموع

المطلوبات
ومؤسسات لبنوك مستحقة ومبالغ ودائع

أخرى 193.472 - - - - 193.472 - - 168.76124.711مالآة
إعادةشراءا اتفاقآة بموجب 161.314 - - - 40.80440.804120.510 - - - قتراضات

الجلا 199.012 - - - 48.212150.800 - 48.212 - - قتراضات
أخرىحسابات وودائع وتوفآر جارآة

2.056.4622.623.577 - - 344.71076.61156.83935.405513.56553.550للعمألء
أخرى ومطلوبات الدفع مستحقة              84.890 - - - - 84.890 - - - 84.890فوائد

المطلوبات              2.056.4623.262.265 - - 598.361101.322105.05176.209880.943324.860مجموع

500.835 (1,776,080) 373.097261.747153.153208.973996.970742,699463.99373,253صافل

373.097634.844787.997996.9701.739.6692,203,6612,276,915500.835متراكم
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مالية27 مشتقات

االدوات من أكثر أو واحدة فل االسعار تحركات على المدفوعات تعتمد حآث طرفآن بآن مالل عقد هل المشتقة المالآة إناالداة
المالآة االدوات فآها تستخدم متنوعة معامألت فل األعتآادآة أعمالها ضمن المجموعة . تدخل المؤشر أو المرجعل والسعر المالآة

المش استخدام . إن مالآةالمشتقة مشتقات عقود فل المجموعة . تدخل اإلدارة مجلس أقرها التل المجموعة سآاسات تحكمه المالآة تقات
من موجوداتةالمخاطرالناجملغرضالتقلآل فل الكامنة الفائدة وأسعار االجنبآة العمألت صرف أسعار فل المحتملة عنالتغآرات

المتا غآر لغرض بها المحتفظ المجموعة عقودومطلوبات فل المجموعة تدخل المتاجرة. المشتقاتالجرة. كما لغرض مالآة

لال والسالبة الموجبة العادلة القآم أدناه المالآةالمشتقةآوضحالجدول القآهاقآملىبآانبإباإلضافةدوات . إن األعتبارآةاألعتبارآة مة
ا أو المرجعل السعر أو المالل المشتق آخص الذي الموجود فلقآمهلقآمة التغآر لقآاس االساس المالآة.  ةالمشتقاتلمؤشر، وتمثل

ا أوألإنالقآم السوق ً لمخاطر مؤشرا تعطل وأل السنة نهاآة فل القائمة المعامألت رصآد حجم على تدل  . مانئتاألمخاطرعتبارآة

عادلة قيمة
موجبة

عادلة قيمة
سالبة

القيمة
عتباريةالا

312018
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
المتاجرة لغرض بها محتفظ مالية مشتقات

أجنبآ عمألت 468458125.773آجلةةعقودصرف

العادلة القيمة تحوطات لغرض بها محتفظ مالية مشتقات
10.8004.343586.804سعرالفائدةمقاآضات

11.2684.801712.577

عادلة قآمة
موجبة

عادلة قآمة
سالبة

القآمة
اإلعتبارآة

312017
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
المتاجرة لغرض بها محتفظ مالآة مشتقات

أجنبآ عمألت 147647104.161آجلةةعقودصرف

العادلة القآمة تحوطات لغرض بها محتفظ مالآة مشتقات
الفائدة سعر 7.4675.992535.170مقاآضات

تحوطات لغرض بها محتفظ مالآة النقديمشتقات التدفق
الفائدة سعر 49.010 - 100مقاآضات

7.7146.639688.341

المالية المشتقات أنواع
وتارآخ محدد بسعر مالآة أداة أو سلعة أو محددة عملة لبآع أو لشراء إما تعاقدآة اتفاقآات عن عبارة هل والمستقبلآة اييجلة العـقود فل

التعامل المنتظمة. آتم غآر السوق فل بها للتعامل معدة اييجلة المستقبل. العقود فل الفائمحدد العمألتاالجنبآةوأسعار دة هلبمثابة
اييجلة الفائدة أسعار . اتفاقآات الآومل النقدي الهامش لمتطلبات وتخضع المنظمة البورصات فل محددة بمبالغ المستقبلآة عل متفق زمنآة

لفترة اعتبارآة لمبالغ آجلة فائدة أسعار فآها تحدد خاص بشكل مصممة مستقبلآة فائدة أسعار آعقود بتارآخ المستقبلهاتبدأ فل محدد
اعتبارآة قآمة أساس

على االجنبآة العمألت فروق أو فائدة أسعار لتبادل طرفآن بآن تتم تعاقدآة اتفاقآات هل المقاآضات عقود لمحددة. و أسابالنسبة
فائدةثابتةوعائمةعلى بأسعار مدفوعات عادة االطراف تتبادل الفائدة أسعار مقاآضات القعقود س والمبالغاألعتبارآةآمةاألعتبارآة وعائمة

ثابتة فائدة أسعار ذات المدفوعات تبادل آتم فإنه العمألت مقاآضات لعقود واحدة. بالنسبة لعملة المحددة مختلفة بعمألت
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مالية27   )تتمة(مشتقات

المالية المشتقات  )تتمة(أنواع
ولآس الحق تعطل تعاقدآة اتفاقآات هل بآعااأللتزامإمعقودالخآارات أداةمحددكمآةلشراءأو أو ما مالآةبسعرمنسلعة ثابتة

ذلك كان محددتارآخفلسواء فترةمستقبلل ضمن وقت أي فل الخآارات.أو عقود اكتتاب فل المجموعة تدخل محددة. أل زمنآة

المتاجرة لغرض صادرة أو بها محتفظ مالية مشتقات
بمعامألتتداولمعظمأنشطةترتبط للمجموعة المالآة . باإلضافةمتوازآةالمشتقات بعضإلىمعالعمألء المجموعة ذلك، تتخذ

توقع مع االجنبآة العمألت فلاالسعافادةاألستمراكزصرف اإلآجابآة والمؤشرات. منالتغآرات هذهالفروالمعدألت ئةتشمل
ألأآضا التل المالآة بموجبتستوفلالمشتقات المالآةمعآارالمتطلباتالتحوط التقارآر إلعداد  . 9الدولل

التحوط إلغراض صادرة أو بها محتفظ مالية مشتقات
المخاطر وإدارة لقآاس أنظمة المجموعة المخاطرآتضمنوضعت إدارة عملآة من لتقلباتجزء المجموعة تعرض مخاطر بإدارة

سآاسة من . إن والمطلوبات الموجودات إدارة أنشطة خألل من الفائدة ( وأسعار العملة االجنبآة )مخاطر العمألت صرف أسعار
العملة لمخاطر التعرض تقلآل مقبولةالمجموعة مستوآات إلى الفائدة آحددهوأسعار ً لما اإلدارة. وفقا تستراتآجآالألبالنسبةمجلس

والمطبقة الفائدة أسعار مخاطر اإلآضاحآنىآرجالعملة، مخاطرإلدارة التوالل. 3536إلى على

الفائدة أسعار وتغآرات العمألت تحوط الغراض مالآة مشتقات المجموعة تستخدم والمطلوبات الموجودات إدارة عملآة من وكجزء
األستراتآجلذلكآتحقق التحوط إلى باإلضافة متوقعة ومعامألت محددة مالآة أدوات تحوط ئمةقاالتعرضاتمقابلمنخألل

جمآعللالموحدة . وفل المالل التحوط، مركز وأداة المحوط البند التحوط، وتفاصآل عألقة من الهدف توثآق آتم فإنه الحاألت هذه
التدفق تحوطات أو العادلة القآمة كتحوطات المعامألت الحالة.  حسب، ةالنقدآاتوآتماحتساب

العادلة القيمة تحوطات
فل التغآرات من لحماآتها العادلة القآمة تحوطات المجموعة نتآجةتستخدم المالآة والمطلوبات للموجودات العادلة فلللالقآمة تقلبات

دآنأسعار وسندات قروض على الفائدة أسعار لمخاطر المحوطة المالآة االدوات . تتضمن الفائدة وأسعار جةمدرصرفالعمألت
م ونبالقآمةالعادلة اييخر الشامل الدخل المجموعةعقودالمقترضةاالصنادآقالوصادرالدآنالخألل االصرفالخرى. تستخدم

ومقاآضاتالعملةللتحوطاييجنبل مقابلجلة معآنةعلىوجةالتحدآداطرمخ عملة و الفائدةلتحوطمخاطر أسعار مقاآضات الفائدة أسعار
التحوط عألقات

فل الالمصادرالرئآسآةلعدمإن  ،هذه عدمالتطابقبآنتفعالآة التحوط. هل أوأدوات األستحقاق توارآخ لمخاطراخضع
التحوط االخرىأدوات تغآآرمماآنتجعنه ، المختلفةلالطراف عناصرقآاسفعالآةالتحوط.فل كما 31 2018

تحوطاتالقآمةالعادلةلمخاطر فل تحوط كأدوات التالآة الفائدة أسعار مقاآضات المجموعة عارأس، لدى 5من .الفائدة
سنوات

إلى1
5

3سنوات
إلىأشهر

سنةواحدة
1

3 أشهر
أقلمن
واحد

شهر الفائدة
سعر مخاطر

المالية اإلوراق تحوط
االستثمارية 31 2018

313.
133255.

500 14. 401  -  3. 770 األسمآة دآنار )القآمة
ألف   %5  %6 (بحرآنل
5%  

الثابت  3%  0% الفائدة سعر متوسط 31 2017 269.

232250.

387 15. 080 األسمآة -  471 القآمة دآنار
  %5  %5بحرآنل)ألف
3%  

الثابت  0%  3% الفائدة سعر متوسط
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مالية27   )تتمة(مشتقات

العادلة القيمة  )تتمة(تحوطات
بند ضمن التحوط أداة تضمآن المالل "الخرىاوالموجوداتالمستحقةالقبضالفوائد "تم المركز قائمة  .فل

آلل بالبنودفآما المتعلقة  :كبنودالتحوطالمصنفةالمبالغ

2017 2018
المتراكمة القآمة

القآمة تحوط لتعدآألت
بند على العادلة

فل المتضمن التحوط
المدرجة القآمة

القآمة
المدرجة

المتراكمة القيمة
تحوط لتعديالت

على العادلة القيمة
المتضمن التحوط بند

المدرجة القيمة في
القيمة

المدرجة
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار

4.047) 521.316  ( 7.964) 574.355
المالآة سندات )االوراق

األستثمارآة

فل المجموعة312018المنتهآة دآناربحرآنل ) 1.4وقدرهخسارةصافلبإثبات ، قامت خسارة: صافل2017
بحرآنل(، وال0.5وقدره دآنار التحوط. بلغإجماللعةناتجخسارةمثلآذيألف أدوات المكسبن الناتجمنبنود العائدةالتحوط التحوط

ألفدآناربحرآنل(. 190بمبلغوقدرهخسارة : 2017دآناربحرآنل ) 299مخاطر النقدية التدفقات

تحوطات 31 2018  
أدواتبأآةتحتفظالمجموعةلم فلأسعارالفائدةوالعمألتتعرضاتاللتحوطمن كما  .االجنبآةلتغآرات التالآة312017
من ، تحتفظالمجموعةباالدوات اللتحوط 3 :لتغآراتفلأسعارالفائدةوالعمألتاالجنبآةتعرضات إلىأشهر واحدة سنة

إلى1
5 سنوات

سعرالفائدة
مقايضاتمخاطر

الفائدة سعر 31
األسمآة )بآألف2017

(الدآناراتالقآمة
البحرآنآة سعرالفائدةالثابت - 49.010 متوسط

بند 0% 3% أداةالتحوطضمن

تضمآن تم الفوائد االمستحقة والمطلوبات التحوط .فلقائمةالمركزالمالل "الخرىالدفع كبنود المصنفة بالبنود

المتعلقة المبالغ آلل فآما 2018 2017 القيمة المدرجة

التدفقاتاحتياطي

النقدية
القآمة

المدرجة
ا

حتآاطل
التدفقات

النقدآة

بحرينيألف
دينار

ألف
بحريني

دينار ألف
بحرآنل

دآنار ألف
بحرآنل

دآنار الجل
  - - اقتراضات

49.010

100
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محتملةارتباطات28 والتزامات

يةائتمانمتعلقةبتسهيالتارتباطات
األرتباطاتاألتشتمل وخطاباتممستندآةآةواعتماداتائتمانبتقدآمتسهآألتارتباطاتآةعلىئتمانالمتعلقةبالتسهآألت عززة

المجموعة عمألء احتآاجات لتلبآة القبول وخطابات ضمان

المستخدمئتماناألرتباطاتاألتمثل غآر علىرتباطاتلألآةالجزء خاص ً، بشكل تلقائآا تجدد واعتمادات قروض لتقدآم التعاقدآة
واعتمادات ضمان وخطابات وسلف آتعلقبمستندآةهآئةقروض بتقدآمآةتمانئمخاطراألال. فآما ملتحآ، ئتماناألعلىاألرتباطات

تتعرض إجماللبلخسارةالمجموعةأن مقدارإألغآرالمستخدمة.  رتباطاتاألمبلغآعادل آكون أن المتوقع محتملالخسارةالأنهمن
المتوقعألآالذي بسهولة، ومن أقلأمكنتحدآده آكون الرتباطاتاألمنمجموعبكثآرن المستخدمة ترتباطااألمعظمنغآر

باحتفاظئتماناألبتقدآم معاآآرمرهونة واحدةرتباطاتلأل. إنمحددةآةائتمانالعمألءعلى سنة من أقل محددة إنتهاء توارآخ عادة
بنود تحكمها أنأخرىأو بالضرورةرتباطاتاألخاصةإلنهائها. وحآث آمثل أل العقود مبالغ مجموع ، فإن تنفآذها دون تنتهل قد

المستقبلآة النقدآة األحتآاجات

نآابة بالدفع المجموعة تلزم القبول ( وخطابات المعززة المستندآة األعتمادات الضمان )متضمنة وخطابات المستندآة إناألعتمادات
العمآل فشل حالة فل العمـألء فلالتزاماتهبالوفاءفلعن محددة معنآة األعتماداتالخاضعةلشروط لمعززة، امستندآةالعقد. إن

العقود هذه أن . إأل ثابتة فائدة بأسعار تقدآمها أو إصدارها حالة فل سوقآة مخاطر لدآها الضمان خطابات ضمن تضمآنها آتم التل
أساسا عائمة.تتم فائدة بأسعار

المتع األرتباطات المجموعة التالآة: لدى األئتمانآة بالتسهآألت لقة

المجموع
إلى3

شهر12
3من

أشهر
عند

الطلب 312018
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
محتملة التزامات

32.359 13.903 16.082 2.374 مستندآة اعتمادات
231.625  - - 231.625 ضمان خطابات

263.984

ارتباطات
120.649  - - 120.649 سحبهاارتباطات آتم لم قروض

120.649

384.633

المجموع
إلى3

شهر12
3من
أشهر

عند
الطلب 312017

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

محتملة التزامات
37.255 18.467 17.481 1.307 مستندآة اعتمادات

230.620  - - 230.620 ضمان خطابات

267.875

ارتباطات
117.670  - - 117.670 سحبهاارتباطات آتم لم قروض

117.670

385.545

جمآع بأن المجموعة إنتهاءارتباطاتهاألتتوقع قبل سحبها  .األرتباطاتسوفآتم
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محتملةارتباطات28  )تتمة(والتزامات

التشغيليةارتباطات التأجير كمستأجر –عقود المجموعة
عقود بموجب المستقبلآة التأجآر عقد لمدفوعات االدنى الحد آلل . فآما الممتلكات على تجارآة تأجآر اتفاقآات فل المجموعة دخلت

فلالتأجآر كما للنقض دآسمبر: 31القابلة
20182017

ألف
بحريني دينار

ألف
بحرآنل دآنار

واحدة سنة 785815خألل
سنوات خمس من أكثر لآست ولكن واحدة سنة 1.7201.939بعد

سنوات خمس من 3.6034.039أكثر

6.1086.793

المخاطرإدارة29

وفعتعتبر سرآع المجموعة، بشكل بأنشطة المرتبطة المخاطر الربحآةإدارة وتحقآق المالآة السألمة ً لضمان ً حاسما ال، عنصرا
المخاطر إدارة هدف آتمثل . كما منتظمة بصورة المخاطر وإدارة ومتابعة وقآاس تحدآد على المخاطر إدارة . تشتمل للمجموعة

تحملها. ولتعندابزآادةالقآمة تم التل المخاطر مع آتناسب بما االسهم على عوائد الهدف، تستلمساهمآنوتحقآق هذا خدمحقآق
الخبرة. المجموعة وذوات المؤهلة البشرآة والكوادر المخاطر إدارة ممارسات أفضل

أنشطتها فل مخاطر عدة المجموعة المالآة، تواجه المؤسسات تشتملعلىوكغآرهامن األئتمان )1) عملآاتها ( مخاطر2( مخاطر
االسهم(؛ )علىالسوق )متضمنة أسعار ومخاطر العملة ومخاطر الفائدة سعر . 5( المخاطرالقانونآة4( مخاطرالسآولة )3

مفصلأدناه هو التشغآلآة، كما المخاطر ( المخاطر

إدارة عن بالكامل المسئول هو البنك إدارة مجلس إن إدارةالمخاطرآتعآ. بآنما سآاسات ومراجعة تصدآق المجلس على ن واستراتآجآات
بصورةدورآة المجموعة التابعةللمجلس المخاطر لجنة توصآات اإلدارةبتحدآداإلجراستناداً إلى تقوم ثم ومن لتنفآذاءات

الدولولجنة . واألستراتآجآاتالسآاساتتلك مخاطر ولجنة المخاطر إدارة لجنة والمطلوبات، التلتتإدارةاإن لموجودات المجموعةألف
مخاطر لبآان العامة اإلدارة عن مسئوله المستوى رفآعه إدارآة لجان ، وهل العلآا واإلدارة التنفآذآة اإلدارة قراراتهاومتقمن

تنفآذ ومراجعة واإلجراءات والسآاسات بالمخاطر الصلة ذات الهامة المسائل بمناقشة المخاطر إدارة الجزئلدارة . تقوملجنةإلجنة
المستوى على المالل المركز بقائمة المتعلقة المسائل بمراجعة والمطلوبات الموجودات المسائلالمتع بمراجعة تقوم كما والسآولةلقة

والمطلوبات الموجودات تطابق لجنةمخاطر . بعدم تقوم الدولبمراجعة االعمالوالظروفتواستراتآجآاالدولمخاطر الكلآة
تحدآدهاللقآامباألقتصادآة تم التل بالدول آتعلق فآما التجارآة. تقوم االعمال المخاطرالتشغآلآة إدارة . العامةالتشغآلآةالمخاطرإدارةبلجنة
الرقابةالمطلوبة وتنفآذ بازل ومعاآآر المركزي البحرآن لمصرف التوجآهآة المبادئ وضع خألل من للبنك المخاطر

إدارة قسم إن المسئولعنواألئتمان هو اإلشرافعلى النظرفل عن المسئول أنه البنك. كما داخل فل المخاطر إدارة المر
المخاطر بالمنتجاتالجدآدةوالحالآةخصائص تبطة الألزمةإلىوالقطاعاتواالقالآمدولوالواالنشطة التوصآات وتقدآم ا

أنه المختصة. كما السلطات أوتعدآلإدخاللمسئولعن السآاساتواإلجراءات فآفمنللتخاتالتعرضحدودوالمتعلقةبالمخاطر المخاطر
مقتضىالحال. هذه المخاطر، حسب إدارة لجنة أو المجلس أو للمجلس التابعة المخاطر لجنة من بموافقة آضعقسم كما المخاطر

إدارة االنظمةوالعملآاتلمراقبةواألئتمان رالسوقوالمخاطرالتشغآلآةمخاط أدواتإلدارة إدخال عن المسئول أنه المخاطرالمخاطر، كما
قسمإدارة آقوم واألئتمان والتأكدمنمدى األئتمان طلبات بمعالجة األلتزام سآاساتمخاطراألئتمانبأحكام الموضوعة المخاطر

قسمإدارة وآصدر هذا تعرضاتواألئتمان تقارآرمنتظمةعن األئتمان التصنآفمخاطر وآقومبمراجعة قسم فل
المعنآآن األستثمار األئتمان / رئآس رئآس األئتمان. إن حدود ومراقبة األئتمانل المخاطر واألستثمار. إدىحواألئتمانهماإإدارة

األئتمان مقترحات اعتماد بشأن مستقل رأي تقدآم على الموقعآن هونرئآس إدارةالمخاطر إدارةقسرئآس للمجلس،  ئتمانواألالمخاطرم
المخاطرالتابعة لجنة إلى تقارآره إدارةالمخاطر. وباإلضافةضمنآوبذلكوآقدم عملآة لاستقأللآة قسمهومذكورما ، آقوم

واألأعأله وذلكبالتعاونمعئتمانإدارةالمخاطر بإعدادالرقابةالمالآةوالتخطآط، قسم المالالداخللرمخاطالقبولمعدألتوثائق
رأس مألءة تقآآم الللبنك. وعملآة عملآةوتقآمهذه رأسالمالالداخللمألءةتقآآموثآقة مخاطر المستوىالمطلوبدتحدو2

من رأسالمالللبنك.احتآاطل بالمتطلبات مناأللتزام التأكد عن مسئول واألئتمان المخاطر إدارة قسم أن كما مآةآالتنط رقم
التقارآرالمالآة إلعداد الدولل للمعآار التوجآهآة المبادئ باستخدام االخذ مثل المخاطر بإدارة المتعلقة مألءةتقآآمعملآةو9

البنك. رأسالمالالداخلل ذلكفل إلى وما
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المخاطر29 إدارة

مدى بتقآآم الداخلل التدقآق تطوآرتاأللتزامبالسآاساآقومقسم لمواصلة السبل باقتراح آقوم فإنه االمر لزم وإذا واإلجراءات
الفقراتالتالآةاإلجراءاتالداخلآة فل موضحة المخاطر لهذه المجموعة إدارة المجموعة، وكآفآة لها تتعرض التل المخاطر  .أنواع

وتركزهائتمانمخاطراال30

األ الوفاءئتمانتتمثلمخاطر من المالآة االدوات أطراف أحد مقدرة لخسارةبالتزاماتهفلعدم اييخر الطرف تحمل عنه آنتج مخاطراأل، مما
تركز ئتمانمالآة. آظهر تجارآةمتشابهةأو أنشطة فل المالآة االدوات فل المتعاملة االطراف من مجموعة تدخل عندما التعاقدآة بالتزاماتها

للوفاء مقدرتها على آؤثر مما اإلقتصادآة السمات نفس لها تكون عندما الجغرافل، أو اإلقلآم بنفس أنشطة فل بروزتغآرات
حالة اقتصادآةفل أوأيتغآ سآاسآة أخرى. أو األرات مخاطر

ئتمانإن التعاقدآة، وتقتصرهذه باأللتزامات اييخر الطرف إخألل احتمال فل تتمثل المشتقة المالآة باالدوات المتعلقة المجموعة لصالح الموجبة
العادلة القآمة على المخاطر األ مخاطر على

السآطرة المجموعة ئتمانتحاول األ طرآقمتابعةالتعرضات ئتمانعن آة وتقلآلالمعامألتمعأطرافباستمرار األ الجدارة ، وتقآآم
ئتمانمحددة للمخاطر تركزاتغآرمرغوبة لتفادي اإلقراض أنشطة مستمرة، وتنوآع بصفة االخرى لالطراف آة ضمانات والحصولعلى

معآنة قطاعات أو أماكن فل العمألء من مجموعات أو العمألء ضرورآاً مع . ومناسبًا  حآثماكانذلك األ متابعةالحدود
إلى األئتمانباإلضافة تعرضات ئتمانآة، تقومالمجموعةبإدارة وترتآبا فلاتفاقآاتمقاصة الدخول طرآق عن ت باأل بضماناتخاصة

،  ئتمانتتعلق ذلك الحاألتالتلتستدعى االخرى، فل االطراف والحدمع سآاسافترةالتعرضللمخاطر. من المجموعة لدى

تهدف واضحة إلىتوإجراءات تحدآد األفلكافةأنشطةئتمانمخاطراألعلىسآطرةالومراقبةووقآاس مستوى على
ئتمانالمجموعة الفردي . تتمالموافقةعلىحدوداألئتمانوالمحافظاأل ئتمانآة إجراءبعد ئتمانةاألتقآآمشاملللجدار أوالطرفاييخرآة

ذلكللمقترض فل بما األئتمانغرضال تمانئللسداد. وتتممراجعةالمقترحاتاألهومصدرئتمانوهآكلاألمن آة إدارة ومنقبلقسم
، ئتماناألالمخاطر االعمال قبل ، وهلمستقلةعنوحدات الموافقة على قبلالسلطةالمختصة. الحصول من مستوآاتصألحآات البنك لدى من

، تتألف المخاطر ً لمدى متدرجةتبعا موافقة واألستثمار باألئتمان جدراتهم ثبتت االفرادالذآن المجلس ولجان المخاطر إدارة باألولجنة
المتعلقة السآاسات جمآع لجنةئتمانآتممراجعة المواالمن وآتم علآهافقةمخاطرالتابعةللمجلس التنفآذآة اللجنة اإلدارة. تقوم

قبلمجلس تتألفمن التل و بمراجعة التسهآألتاألمنمجلساإلدارة . آئتماناعتماد الكبآرة ذلك، فإنجمآعالتسهآألتاألوة
ئتمانباإلضافةإلى التل الكبآرة تتجاوزآة اعتمادهامنقب اللجنةالتنفآذآةآتم صألحآات حدود اإلدارةلمجلس استراتآجآات المجموعةبوضع تقوم

المحددة

والمخاطر الاالعمال والخدمات المتعلقةبالشركات مصرفآةلالفراد، وأنشطة مرتبطة مخاطرإضافآة أآة . وتناقش
بالمجموعة الخاصة المخاطر وإجراءات سآاسات نطاق ضمن الخزانة وأقسام األستثمارات األستراتآجآاتبتلك اجتماعاتفل على تعدآألت إدخال

الألزمةمنخألل الرقابة مخاطر معاآآر تطبآق وآتم المخاطر إدارة لجنة السآاسات بمتابعة سنوي، وتقوم أساس
المخاطرعلى إلدارة شاملة استراتآجآة بوضع المجموعة تقوم والتعامآم. كما واإلجراءات تطورات األستراتآجآات وحدة .تلك على
االطرافاالخرى تعرضات

أو المقترضآن االفراد لتعرضات الآومآة والمتابعة المراقبة مسئولآة االعمالتقع لمعنآة. ا إدارة قسمإدارةائتمانوتتأكدوحدة
والتلتعتبرجزًء من والمجموعة ئتماناألالمخاطر األ التسهآألت بعدآةتمتقدآمهئتمانبأن واستألمالا الموافقةالمناسبة على

الحصول والموثقة. كما المطلوبة أآأمستندات تقومبمراقبة ةنها العلىااتتجاوز تائتمانواألمبالغالمتأخرةعنالسدادوالة، معتمدلحدود
منتهآةال تجالصألحآة باتخاذاإلجراءاتالتصحآحآةالضرورآةلمعالجةأي اوتقوم وز السداد فل وجدت. إللحدودوالتأخآر
ن حدود لجدارتهماألائتمانآتموضع دقآق

تقآآم لجمآعالعمألءبعد ئتمانآة الصألحآة ) واعتمادهاآة مستوآات السآاسةمنصوصعلآهاالبحسب تخضع (. فلهذه أنها
األكما التعرض ئتمانلمعاآآرحدود والجهاتالرقابآةالمحلآة لمصرفالبحرآنالمركزي آةالكبآرة الخارجآة اإلللفروع تتطلب الجراءات الموحدة

آئتمانالمقترحاتاألجمآعخضوعالخاصةبالمجموعة، آةئتمانجراءاتاألاإلدلآلفلموضحة مسئولمفصلةلفحص
ئتماناأللمنقبل ثألثةفقةالمكونةجزءاً منعملآةالموانآشكألواللذان ، آنالمعنآواألستثمار قآعاتومن مستقلتو االخرى.  ةعمل االعمال

مراقبةنمواألعنوحدات آتم لوونوعآةئتمانكما

مستمرة بصورة المحفظة عائدتحقآقأقصىتكوآن حللمخاطر مستوى المعدلةوخفض الهامشآة. األعتماداتاألضمحأللوتراكمدوث االفرادتراقب
مع طرآقوضححدودقصوىللتعامل عن التركز مخاطر المجموعة وأالمقترضآن وال والبنك والبلد االخرى الاالطراف

آتماشترلصناعقطاع ا. كما الموافالمنتجاتلبعضطهذهالحدود قةعلىوآتم ومراقبتهابصورةمنتظمة. هذهالحد مراجعتها
وآتم مفصللها تحلآل عمل بعد ود
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وتركزها30 االئتمان  )تتمة( مخاطر

األ لمخاطر للتعرض االقصى الحد أدناه وئتمانآوضحالجدول المالل المركز قائمة الحدإظهارتممشتقاتالمالآة. البالنسبةلبنود
الرئآسآة.  أثراإلجمالل، قبلعلىأساساالقصىللتعرض والضمانات المقاصة اتفاقآات استخدام خألل من التقلآل

2017 2018
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحريني دينار

450.839 170.694 بنوكمركزآةأرصدةلدى
427.130 410.380 خزانة أذونات
223.824 239.174 أخرى مالآة ومؤسسات بنوك من مستحقة ومبالغ ودائع

1.740.651 1.772.528 العمألء وسلف قروض
683.090 733.014 استثمارآة مالآة اوراق

66.933 62.021 أخرى وموجودات القبض مستحقة فوائد

3.592.467 3.387.811

267.875 263.984 محتملة التزامات
117.670 120.649 ارتباطات

385.545 384.633

3.978.012 3.772.444

المخاطرتركز31

والمطلوبات الموجودات هلمحتملةالتزاماتلئتمانآةواألاألرتباطاتواألإنتوزآع الصناعل والقطاع الجغرافل اإلقلآم حسب
كالتالل

20182017

مطلوباتموجودات

ارتباطات
يةائتمان

والتزامات
مطلوباتموجوداتمحتملة

ارتباطات
آةائتمان

والتزامات
محتملة

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

التعاون مجلس دول
2.968.4542.581.019327.5493.222.7282.756.671340.220الخلآجل

الشمالآة 42.34012.53825837.5476.77611أمرآكا
250.740337.7516.073217.202351.4583.428أوروبا

259.918134.57449.307224.268133.42041.550سآاآ
60.24815.3791.44561.35513.940336أخرى

3.581.7003.081.261384.6323.763.1003.262.265385.545

وصناعل 673.005102.187186.349619.928226.838180.861تجاري
مالآة ومؤسسات بنوك

695.7491.344.11525.024655.0621.240.48727.018أخرى
وعقاري 385.09469.872135.120392.22562.305128.840إنشائل
1.013.544368.8431.4131.368.621498.3733.485عاموقطاعحكومل

496.662934.255428441.848914.531624أفراد
317.646261.98936.298285.416319.73144.717أخرى

3.581.7003.081.261384.6323.763.1003.262.265385.545
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312018

الماليةئتماننوعيةاال32 الموجودات فئة حسب

نوعآة المجموعةبالموائتمانآتمإدارة قبل من والخارجآة.ئتمانستخدامالتصنآفاتاألاجوداتالمالآة الداخلآة آة

والسلف القروض إطار ضمن العألقات لتصنآف داخلآة تصنآف آلآة المجموعة تتبع

من تتراوح قآاسات نطاق منتجة،  درجات18، معئتمانلعألقاتاأل110المجموعة أنها متعثرة910على
بازل توجآهات عالآة13الدرجات. 3ً مع درجة مخاطر )تمثل إلى فآها 46 ( ئتمانجآدةاغآرمشكوك

االساسل المعآار درجة مخاطر )تمثل مخاطر ) دونالمستوىتمثلدرجة78 ( ئتمانمقبولةامرضآةإلى إلى مرضآة
 .عالآة(ئتمانا

طرآقة الدآن. مستوى19علىالتصنآفتشتمل الدوات التصنآف مستوآات آفاتبتقآآمالتصنالمقآاسالرئآسلآقوممن
استحقاقه موعد فات ودرجة االساسل المعآار ودرجة عالآة درجة إلى الدآن الدوات التصنآف لوكاألت رجةاوداألئتمانآةالخارجآة

من الدرجات . تمثل فردي عالآة17بشكل من  (-AAAA)درجة المعآار816الدرجات درجة
من  (B- إلىBBB+)االساسل المستوى1719الدرجات دون  .CCC)- إلىCCC)درجة

األباستمرارتسعىالمجموعة تصنآفات إدارةئتمانلتحسآنمنهجآات اآةئتمانمخاطراألالالداخلآةوسآاسات تعبروالممارسات لتل
األآةئتمانمخاطراألالعن والثقافة األستثمار لمحفظة لمجموعة. الخاصةباآةئتمانالحقآقآةالكامنة

عألقات جمآع الموجوداتاإلقراضآتممراجعة حالة فل المعتاد من أكثر أو السنة فل واحدة مرة االقل المتعثرة.  على

ئتماناالنوعيةتحليل32.1
األ نوعآة حول المعلومات التالل المالآةئتمانآبآنالجدول المدرجةةوالدآوناألستثمارآبالتكلفةالمطفأة، المدرجةللموجودات

الع اييخر. بالقآمة الشامل الدخل خألل من وجهالتحدآد، بالادلة على آذكر لم ما المالآةتمثل للموجودات المبالغفلالجنسبة المدرجةدول
القآم الضماناتالمالآة، القرضرتباطاتبالنسبةأل. إجمالل وعقود بهاأوتمثل الملتزم المبالغ الجدول فل التواللمضمونة، لاالمبالغ

على 31
المجموع2018

3 :

الخسائر
االئتمانية
على

المتوقعة العمر
مدى ائتمانيا

: 2المضمحلة

االئتمانية
الخسائر على

المتوقعة غير
العمر مدى ً ال

مضمحلةائتمانيا 1 :

االئتمانية
الخسائر المتوقعة

مدىعلى
ألفشهرا  12

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار ألف

بحريني
دينار العمالء

وسلف قروضتجارية  –قروض مدرجة
المكشوف على وسحوبات المطفأة

بالتكلفة 242.

816 - 5. 473 237. 343 عالآة )درجة 13) 825.
788 - 156. 423 669. 365 االساسل )درجة المعآار 46) 134.
088 - 124. 530 9. 558 المستوى )درجة 78) 140.
360 140. متعثرة - - 360 .1 (910)درجة

343. 052 140. 360 286. 426 916. 266 108.

764) (81, 686) (20, 825) (6. الخسارة (253
مخصص / الخسائراألئتمانآة المتوقعة

1.

234. 288 58, 674 265. 601 910. 013 صافي القيمةالمدرجة
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الماليةئتماننوعيةاال32 الموجودات فئة  )تتمة(حسب

312017 االئتمان32.1 نوعية  )تتمة( تحليل

المجموع

: الخسائر3
المتوقعة األئتمانآة

العمر مدى على
ائتمانآا المضمحلة

: الخسائر2
المتوقعة األئتمانآة

غآر العمر مدى على
ائتمانآاً ال مضمحلة

1 :
األئتمانآة الخسائر

12لمدة
شهرا

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

العمألء وسلف تجارآة  –قروض قروض
بالتكلفة مدرجة المكشوف على وسحوبات

المطفأة
175. 301 - 751 174. 550  (13عالآة )درجة

928. 724 - 202. 911 725. 813 االساسل )درجة  (46المعآار

137. 259 - 120. 795 16. 464  (78المستوى )درجة

96. 353 96.  (910 )درجة  - - 353

1.337. 637 96. 353 324. 457 916. 827
93. 588) ( 58. 026) ( 30. 933) ( المتوقعة (4.629 األئتمانآة الخسارة / الخسائر مخصص

1.244.049 38.327 293.524 912.198 المدرجةصافل القآمة

312018

المجموع

: الخسائر3
المتوقعة االئتمانية

العمر مدى على
ائتمانيا المضمحلة

: الخسائر2
المتوقعة االئتمانية

غير العمر مدى على
ائتمانيا المضمحلة

1 :
االئتمانية الخسائر

12لمدة
شهرا

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

ألف
بحريني دينار

العمالء وسلف العمالءقروض  –قروض
المطفأةال بالتكلفة مدرجة

523. 768 - - 523. 768  (13عالآة )درجة

 (46االساسل )درجةدرجة - 8.403 - 8.403

10. 939 - 10.  (78المستوى )درجة  - 939

10. 429 10.  (910 )درجة  - - 429

553. 539 10. 429 19. 342 523. 768
15. 299) ( 5.545) ( 4.676) ( األئتمانآة  (5.078 ةالمتوقعمخصصالخسارة / الخسائر

538. 240 4.884 14. 666 518. 690 المدرجةصافي القيمة

312017

المجموع

: الخسائر3
المتوقعة األئتمانآة

العمر مدى على
ائتمانآا المضمحلة

: الخسائر2
المتوقعة األئتمانآة

غآر العمر مدى على
ائتمانآا مضمحلة

: الخسائر1
المتوقعة األئتمانآة

شهرا  12
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحرآنل دآنار
العمألء وسلف العمألء  –قروض قروض

المطفأةال بالتكلفة مدرجة
478. 888 - - 478. 888  (13عالآة )درجة

االساسل )درجة  - 12.544 - 12.544  (46المعآار

 (78المستوى )درجة  - 12.731 - 12.731

11.178  (910 )درجة  - - 11.178

515. 341 11.178 25.275 478. 888
18. 739) ( 8.236) ( 6.351) ( المتوقعة (4.152 األئتمانآة الخسارة / الخسائر مخصص

496. 602 2.942 18. 924 474. 736 المدرجةصافل القآمة
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المالية32 الموجودات فئة حسب االئتمان  )تتمة(نوعية

االئتمان32.1 نوعية  )تتمة(تحليل
312018

المجموع

3 :
الخسائر

االئتمانية
على المتوقعة

العمر مدى
المضمحلة

ائتمانيا

2 :
الخسائر

االئتمانية
على المتوقعة

العمر غيرمدى
المضمحلة

ائتمانيا

1 :
الخسائر

االئتمانية
لمدة المتوقعة

شهرا  12
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
ألف

بحريني دينار
العادلة بالقيمة مدرجة استثمارية دين سندات

الشامل الدخل اآلخرمنخالل
144.526 - - 144.526  (-AAAA )درجة
446.968 - 138.131 االساسل ) 308.837  *( -BBB+  Bالمعآار

591.494 - 138.131 453.363 المجموع

485) - ( 340) ( األئتمانآةالمتوقعةمخصصالخسارة  (145  / الخسائر

591.009 - 137.791 453.218 المدرجة القيمة صافي

المطفأة بالتكلفة مدرجة استثمارية دين  *سندات

 (-AAAAعالآة ) 74.254 - - 74.254
477.384 - 18.789 458.595  (-BBB+  Bاالساسل )درجة

551.638 - 18.789 532.849 المجموع

5) - - ( المتوقعة (5 األئتمانآة الخسارة / الخسائر مخصص

551.633 - 18.789 532.844 المدرجة القيمة صافي

المالية الضمانات وعقود القرض ارتباطات
112.954 - - 112.954  (13عالآة )درجة
203.878 - 43.158 160.720 االساسل )درجة  (46المعآار

61.931 - 61.296 635  (78المستوى )درجة
5.870  (910 )درجة  - - 5.870

384.633 5.870 104.454 274.309 المجموع

986) - ( 461) ( المتوقعة (525 األئتمانآة الخسارة / الخسائر مخصص

383.647 5.870 103.993 273.784 المدرجة القيمة صافي

االداء ضمانات على باالساس المآزانآة فل المدرجة غآر التعرضات هذه  * تتضمن
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المالية32 الموجودات فئة حسب االئتمان  )تتمة(نوعية

االئتمان32.1 نوعية  )تتمة(تحليل
2017د31

المجموع

3 :
األئتمانآة الخسائر

مدى على المتوقعة
المضمحلة العمر

ائتمانآا

2 :
األئتمانآة الخسائر

مدى على المتوقعة
غآر العمر
ائتمانآاً المضمحلة

1 :
األئتمانآة الخسائر

12لمدة
شهرا

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

ألف
بحرآنل دآنار

الدخل خألل من العادلة بالقآمة مدرجة استثمارآة دآن سندات
.169اييخرالشامل

790 - - 169. عالآة ) 790 AAAA-) 400.
763 - 161. 480 239. االساسل ) 283 المعآار BBB+  B- )* 570.

553 - 161. 480 409. 073 المجموع 615) - (

532) ( المتوقعة (83 األئتمانآة الخسارة / الخسائر مخصص 569.

938 - 160. 948 408. 990 المدرجة القآمة صافل المطفأة

بالتكلفة مدرجة استثمارآة دآن سندات 64.

251 - - 64. عالآة ) 251 AAAA-) 472.
769 - 23. 720 449. االساسل ) 049 المعآار BBB+  B-) * 537.

020 - 23. 720 513. 300 المجموع 4) - - (
المتوقعة (4 األئتمانآة الخسارة / الخسائر مخصص 537.

016 - 23. 720 513. 296 صافل القآمةالمدرجة المالآة

الضمانات وعقود القرض ارتباطات 112.
579 - - 112. 579 عالآة )درجة 13) 224.
219 - 31. 459 192. 760 االساسل )درجة المعآار 46) 47.

294 - 40. 407 6. 887 المستوى )درجة 78) 1.
453 1. 447 .385 (910 )درجة  - 6

545 1. 447 71. 872 312. 226 المجموع 1.
408) - (844) ( المتوقعة (564 األئتمانآة الخسارة / الخسائر مخصص 384.

137 1. 447 71. 028 311. 662 صافل القآمةالمدرجة تتضمن

المعآاراالساسل درجة استثماراتغآر دآناربحرآنل ) 6.149وقدرهمصنفةعلى دآناربحرآنل(. 1.469: 2017 ألف التالل

الجدول منخأللالآوضح العادلة بالقآمة المقاسة المتاجرة غآر لغرض بها المحتفظ المالآة للموجودات األئتمانل أوالخسائر.تحلآل االرباح 2017

2018 ألف
بحرآنل

دآنار ألف
بحريني

دينار االستثمارية
الدين سندات 3.

عالآة ) - 266 AAAA-) 752 ( 
االساسل المعآار BBB+  B- ) 3.

266 752 المدرجةإ جماللالقآمة 32.

2 ائتمانيةأخرى وتعزيزات ضمانات تطبآق
اييخر. آتم للطرف األئتمانآة المخاطر تقآآم على آعتمد المطلوبة الضمانات ونوعآة مقدار ومالإن بقبولأنواعالضمانات آتعلق فآما توجآهات عاآآر التلالتقآآم

للضمانات

الرئآسآة االنواع علآهاهلكالتالل:آإن الحصول تم التجاري لألقتراض

حقوق ، الرهونالمصرفآة؛ضماناتالوالممتلكاتالعقارآةعلى
االفراد ألقتراض المصرفآة ؛علىالعقاراتالسكنآةالعقارآة

الودائع مثل النقدآة السوقو ؛الضمانات
فل المتداولة المالآة .االوراق
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أخرى32.2 ائتمانية وتعزيزات  )تتمة( ضمانات
التابعة شركاتها قروض على االم الشركات من ضمانات على المجموعة تحصل كما

للضمانات السوقآة القآمة االساسآة، وتراقب ً لألتفاقآة وفقا إضافآة ضمانات للضمانات، وتطلب السوقآة القآمة المجموعة تراقب
لمدى مراجعتها عملآة خألل من علآها الحصول األضمحألل. مألئمةالتلتم خسائر مخصص

الم عقاراتها بآع المجموعة المطالباتالمعلقةامنظم. وآتمبشكلستحوذةومنسآاسة سداد أو خفض فل البآع متحصألت ستخدام
عقاراتها المجموعة تشغل التجاري. المستحوذةلألستخداموبصفةعامة، أل

بالضماناتوتحتفظالمجم االخرىعة األئتمانآة التاللاالآوضح . آةألئتماناتهاابعضتعرضمقابلوالتعزآزات الرئآسآةالجدول نواع
منلمقابلضماناتل مختلفة  .المالآةالموجوداتأنواع

2017 2018
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحريني دينار

11.383 9.165 مخاطر إدارة لغرض بها المحتفظ المالآة المشتقات موجودات
والسلف القروض

116.792 النقدآة  - 60.916
806,957 العقاريإقراض - 978.694 الرهن

34,686 المالآة  - 42.409 االدوات
8,684 80,571 - * أخرى

على االخرى الموجودات وخطاباتالعرعامةوالالمصرفآةوالوثائقحقوقوالضماناتالتحدآد* تشتمل ضسآاساتالتأمآن
 .سفنالووالقاطراتضالجلوقرالذنآةواتفاقآاتاإلسنداتالو

واالفتراضات32.3 االضمحاللوالتقنياتالمدخالت تقدير في المستخدمة

في  (أ الجوهرية االئتمانيةالزيادة المخاطر
تحدآد مخاطرعند كانت إذا علىالتعثرما جوهريالمالآةاةاالدفلالسداد بشكل زادت المبدئل، قد ةتأخذالمجموعمنذاإلثبات

األعتبار جهدالمعلوماتفل أو تكلفة بدون المتاحة مبررلهماالمعقولةوالداعمة ذلكأل من . آتضمن كأل تحلآلوالالمعلوماتعلى
والنوعل التارآخآةللمجموعةوذلك ، الكمل الخبرات وقع للخبراءالمتخصصآن، ألئتمانوالتقآآمامن فلذلكالنظل بما     (بالمستقبلآة.رة

تخصصيةئتمانالمخاطراالدرجات
منالتعرضاتالمجموعة تعرض علىأساسةآائتمانمخاطردرجةلكل وذلك مجموعةمتنوعة التلتمالبآاناتمن لتكون

ئتمانقاييراءاألتطبوالسدادفلمخاطرالتعثرلآةتنبؤتحدآدها تحدآدمنواقعخبراتهاآة المخاطردرجات . آتم النوعآةالعواملباستخدامآةئتمانألا
تشآرإلىاحتمالآة التل السدادوالكمآة حدوثالتعثرفل هذه طبآالعوامل . تختلف التعرضاتعلىأساس تحدآدعة . آتم

المقترض ونوع وتحدآث التلتحدثبشكلآةئتمانألالمخاطرادرجات األفتراضآة المخاطر تزداد تبحآث اتدهورصاعديمع . ئتمانألالمخاطر
منالتعرضاتدرجةآة تعرض لكل تخصآص تم ائتمانمخاطر اإلثباتالمبدئلوذلك عند علىآة المتوفرةالمعلوماتأساس

المقترض. تخضعالتعرضات عن درجات إلىمختلف التعرضات نقل إلى آؤدي مستمرة، مما المراقبة آة.ئتماناأللمخاطر
الزمني )ج

الحتماليةإصدارالهيكل بمثابةفيالسدادالتعثرحدوث األئتمانآة
المخاطر درجات التعتبر تحدآدالهآكلالزمنلاالساسآةمدخألت ألحتمالآةلعملآة معلوماتلالسدادفلالتعثرحدوث

المجموعةبجمع األئتمانآة. تقوم لتعرضات عن بشأنتعرضاتمخاطرهااالداء السداد فل وألئتماناوالتعثر اآتمتحلآلهاآة المخاطر
درجة تحدآد خألل ألئتمانمن بالشركاتوآتمتحدآد الخاصة آة أآام أخآرفلالسدادالتعدد . لمحفظة بتقدآراحتمالآةستخدمتالتجزئة

جمعها، وتقوم تم التل البآانات لتحلآل اإلحصائآة النماذج المجموعة السداد التعثرفل الحدوث وتحدآثالتعرضاتلهذه
تحدآد التحلآل هذا المقررة. آتضمن الزمنآة الفترات لتجاوز نتآجة المتوقعة التغآرات إلى عألباإلضافة قةبآنالتغآرات فل السداد

التعثرفل معدألت فل الكلل، وذلكعلىمستوىالعواملوالتغآرات لألقتصاد الجغالرئآسآة رافآةمختلفالمناطق التعرضاتالتشهدالتل
لمعظمالتعرضات، تشمل بالبنك. بالنسبة المؤشراتخاصة الكلل: نموالناتجالمحل لألقتصاد لالرئآسآة والبطالةوالنموجماللاإل

الفائدةالفعلآة األئتمانلومعدألت المحلل كنسبةمنالناتج وذلك المركزآة الحكومة وإآرادات النفط وأسعار المحلل اإلجمالل اإلجمالل.ونفقات
منالناتجالمحلل كنسبة المركزآة الحكومة



والكوآت البحرآن ش.م.ب. بنك

56

المالآةالموحدةإ القوائم حول آضاحات
312018

المالية32 الموجودات فئة حسب االئتمان  )تتمة(نوعية

واالفتراضات32.3 االضمحاللوالتقنياتالمدخالت تقدير في  )تتمة(المستخدمة

كانتتحديد )د جوهرييةالئتمانالمخاطراماإذا بشكل زادت قد
تحدآد كانتعند إذا األئتمانآةما زادتالمخاطر المبدئل، جوهريبشكلقد اإلثبات الداخلللتحدآدتستخدممنذ نظامها المجموعة

للمخاطر الخارجآة األئتمانآة، والتصنآفات الخبراءاألئتمانآآنتعثرالحسابات،  ووضعدرجةالمخاطر وقعمكن، وحآثماأ، وآراء
الصلة. التجربة ذات التعرضاتقللآمكنكماالتارآخآة أن تحدد أن زآادةمجموعة شهدت استناداً  آةألئتمانفلالمخاطراجوهرآةد

الكملإلى التحلآل فل كامل بشكل واضحة تكون أل قد ولكنها الزآادة هذه تعكس والتل المحددة قتفلالوالمؤشراتالنوعآة
الزآادةالجوهرآوكإجراءاحترازي، مناسب. ال بأن استحقاقهعندماآةألئتمانالمخاطراتحدثفلةترىالمجموعة موعد آتجاوز

من  .اً آوم30الكثر

لتحدآدفعالآةالالمجموعةمدىتراقب المستخدمة فلمعاآآر إجراءألئتمانالمخاطراالزآادةالجوهرآة خألل من جعةمراآةوذلك
من للتأكد  :منتظمة

الزآادة تحدآد على المعاآآر قبلالجوهرآةمدىقدرة األئتمانآة فلالسدادفلالمخاطر التعثر  ؛التعرضلمخاطر
تتوافق المحددةالمعاآآرأل الزمنآة الفترة Point)مع in Time ) لمدة السداد عن متأخر الموجود مخصص ؛ وآوما  30آصبح

فل تقلبات أي توجد التحوآألتبآن )الخسارأل من علىمدىحتمالآةأل (المرحلةاالولىة السداد فل التعثر حدوث 12 ( 
مدىالعمر (والمرحلةالثانآةشهرا على السداد فل التعثر حدوث )هـ .ألحتمالآة

الموجوداتالمالية تفاوض إعادة االسباب
من لعدد قرض على للحصول التعاقدآة الشروط تعدآل آجوز واألحتفاظبالعمآل المتغآرة السوق ظروف ذلك فل بما للعمآل

أوالمحتمل الحالل األئتمان بتدهور لها عألقة أل أخرى وعوامل شروطهوآتم تعدآل تم الذي الحالل القرض استبعاد آتم قد بشأنه
التفاوض إعادة تم الذي القرض قرضجدآدكإثبات أمكنذلك، مدرج العادلة. كلما بدألكلةإلعادةهآالمجموعةسعىتبالقآمة

القروض وقد ، إذاتوفرت. الضماناتكامتألمن . آترتبعلىذلك جدآدة قرضبشروط على واألتفاق الدفع ترتآبات تمدآد المستقبلآة المدفوعات
وبأن استآفائها تم المعاآآر جمآع بأن للتأكد تفاوضها المعاد القروض بمراجعة مستمرة بصورة اإلدارة تقوم تحدث أن

الممكن من أسباب نتآجة

هآكلتها إعادة تمت التل الحسابات تصنآف ائتمانآةآتم لمرحلةالثانآة. وتعتبرضمناالماضآةشهرا  12على شهرا  12
التدفقاتالنقدآةوكفاآةمدىلفحصكافآة فحص الهآكلة.المرضلعلىاالداء المعدلةإلعادة الشروط أساس التعثر)و

السدادتعريف التحسنفي تومعدالت عتبر
متعثرةالمجموعةاإلداة الخسائراألئتمانآةالمتوقعةللالمالآة احتساب آتم ، وبالتالل السداد المقترض( المضمحلةائتمانآا ) 3فل آصبح

عندما الحاألت جمآع فل لمدة التزاماتهالتعاقدآة سداد آتضمنالدلآلالموضوعلآوما  9ً0 فل الذي . قد ائتمانآاً على
مضمحلة المالآة الموجودات بأن التآثبت خرقللعقد، مثل فل الفائدةعثر عنسداد العجز أو االسداد القائملمبلغاالصللعلى مدفوعات

نأو المبلغاالصللللدآ معلى أنهمنالمحتملؤشراتأو بعلى هإفألسسآعلنأنالمقترض إعادةتنظآمم أو الل أجوهريآخر
النشطةواختفاء معلوماتأوالسوق تالتلآمكنمألحظتهاأخرىأي تعلقبمجموعةمن الموجودات فلمثلالتغآرات وضعالسلبآة

المصدرةلمقترضآنأوادفع التلترتبطبالتلفالجهات األقتصادآة أوالشروط فلالمجموعة آتالمجموعةالسدادفلعثر اشم
واحتماكاناوالتحصآلوألآوجدهلهآکلةدةاعاإةطنشأجمآعءراجدإلمالآةبعوداتاجولمطب الموجوداتبأنتعتبرالمجموعةرداد.قعللألستل

الماليةتكونفيحاله السداد في بالكامل :عندماتعثر األئتمانآةللمجموعة

التزاماته المقترض آسدد إن المرجح غآر من آكون دون وذلك الرجوعإلى بهاألتخاذالمجموعة حالةاألحتفاظ
الضمان )فل تسآآل مثل إجراءات المقترض األتجاوز التزاماته من

فلسدادأي الئتمانآة للمجموعة مستحقة 9المقترضعلىأساسًا؛ وآوم90من
التصنآف. 10 بالتقآآملتحدآدوفقاً لدرجات الخاصة المدخألت

تختلف قد السداد فل التعثر فلحالة المالآة االداة كانت إذا أهمآتهاما ودرجة بمر فلالظروف.لتورالوقتوذلك التغآرات
التعثرعكس تعرآف آتوافق فلالسداد الغراض المجموعةوذلك التلتطبقها اإلجراءات كبآرمع بشكل المال .رأس التنظآمل المالآة

االداة آتماعتبار

أنه "على ذلكلو" متحسن 3آتمإعادةتصنآفهاخارج عندما السداد منمعاآآرالتعثرفل أي تكون أل لمدة االقل على 12
ً متتالآة المتعلقبقرارالآعتمد . شهرا المرحلة2علىأنهالمرحلةتصنآف 1 العلىدرجةاألئتمانالمحدثةتحسنهبمجرد

وقت هذاآشآرإلى ، وماإذاكاتحسن، فل حدوثن جوهرآةزآادة األئتمانالفل  .المبدئلاإلثباتندعمقارنةآةمخاطر
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المستقبليةمعلوماتالنظرةإضافة )ز
إلضافةتستخدم اإلحصائآة التعثرالتارآخآةعلىةالكلآالعواملاألقتصادآةالمجموعةالنماذج عدموجوفلالسدادمعدألت حالة من . فل أي د

الكلآ احتمالآةةمعاآآراألقتصاد نتائج كانت إذا أو إحصائآة أهمآة ذات تكون والتل كبآرالمتوقعةمخاالسدادفلالتعثرحدوثالسابقة بشكل لفة
النوعآة الطرآقة اإلدارة ، تطبق األقتصادآة للظروف تحلآلالمحفظةفلالسدادالتعثرحدوثحتمالآةألللتوقعاتالحالآة بعد وفقاً الداة  ، وذلك التشخآص

إضافة

تؤدي األقتصادآةالكلآة العوامل فل التغآرات تأثآر مدى حول القرارات اتخاذ مرجعآة مستوآات زآادة إلى المستقبلآة النظرة معلومات األ
الخسائر تعرضاتالمرحلةئتمانعلى على المطبقة منتجة )المرحلة12المتوقعة بأنها تعتبر ضمنفئة3 التعرضات هل .ا

األقتصادآةالمستقبلآة لالوضاع توقعات أي ذلك فل بما واألفتراضات للمنهجآات دورآة مراجعة عمل السداد(. آتم فل لتعثر )ح

الخسائرا يةالمتوقعةئتمانالقياس الرئآسآة
المدخألت آلل فآما الهآكلالخاصئتمانألقآاسالخسائراالمستخدمةفل تشكل والتل المتوقعة بالشروطوالمتغآرات:آة ؛  احتمالآه

فلالسداد التعثر probabilityof)حدوث default) حالةاا
لتعثرلخسارةفل loss)؛ فلالسداد givendefault)؛ عنداالتعرضقآمة ؛ و السداد

)لتعثرفل exposuresat default). تستمدهذه عامة بصفة

المعاآآر اإلحصائآةمن النماذج ااً داخلآالمطورة بحآثتعكسوالبآاناتالتارآخآة تعدآلها مالخرى. وآتم علومات النظرة كماهوموضحأعأله
وذلك المستقبلآة تقدآرات احتمالآةتعتبر حدوث التعثر

تارآخمحدد، وفلالسدادهل بمثابةالتقدآراتفل احتسابها التصنآفآتم نماذج النماذجاإلحصائآة.  علىأساس هذه كألً  وتعتمد
تشمل التل علىالبآانات اإلحصائآة إلى للوصول االسواق استخدامبآانات والنوعآة. آتم الكمآة العوامل امن حتمالآة حدوث للبنوكفلالسدادالتعثر

تقدآرتحولاالطرافاالطرافاالخرىالحكومآةو االخرى . فلحالة تصنآفات أحد حتمالآةاأوالتعرضاتمن األستحقاق مستوآات ، آتمتقدآر
آخر تصنآف إلى التعثر المتبقة وات للتعرضات التعثرفلالسداد .المقدرةللدفعالمسبقمعدألتالبالنسبة حالة

فل هالخسارة ل وجود الخسائرالمحتملةفلحالة السدادحجم فل التعثر ال. وتقدرالمجموعة حالةالخسارة السدادتعثرفلفل استناداً إلى االخرى
مقابلاالطراف استردادالمطالبات لمعدألت التارآخآة خبراتها المتعثرةواقع ف الخسارة السداد. آأخذنماذج فل ل السداد فل حالةالتعثر

المتوقع الضمان قآمة المالآة. فلاألعتبار الموجودات من ألآتجزأ جزء تعتبر والتل ضمان الي األسترداد وتكالآف ت قدآرات تقدآرات هل

التعثرفلالسداد حالة فل : الخسارة آلل ما 1 أ: التحسن. معدألت
انهانسبةتعرفعلى من تقعضمنالتعثرفلالسدادالتللحسابات التعثر تجاوز من اولكنهاتمكنت فل لسداد  . معدألتاألسترداد: 2 .منتجةكحساباتلتصنف

نسبة

ةقآمتعرفبأنها تصفآةمقارنةال وقتحدوثالتعثراالساسلالسوقآةللضمانةبالقآم المحتفظبهافل السدادف باحتساب، ل معدألتاألستردادكماتقوم
من المتوقعة التعرضاتغآر كجزءمن الفردآةوذلك للموجودات العامة الخصم: 3 .المضمونةالمطالبات الفرصتعرفبأنها . معدألت

ألالمستفغآرقآمة السدادمعدلةالقآمةستردادادمنها فلوقتالتعثرفل تتحقق لم لالتل .لقآمة الزمنآة السداد فلحالةالتعثرفل

المتوقعة التعرضات السداد فل التعثر تعرضات و. تمثل المجموعة التستمد فل سدادقآمةالتعرضعندالتعثر من الحالل واالتعرض ذلكللطرفاييخر
العقدبمافل بموجب المسموحبها الحالآة للمبالغ المحتملة ع. اإلطفاءلتغآرات التعرض قآمة إن المدرجةندالتعثر قآمته إجمالل ماللهو لموجود

السداد األقتراض . فل ألرتباطات ، بالنسبة المالآة تتضمنوالضمانات قآمةال تعرض ، السدادفلعثرالتعند المستقبلآةالمحتملةالمبالغوكذلكالمبلغالمسحوب
أساسالمألحظاتالتارآخآالتلتمسحبها تقدآرهاعلى العقد، والتلآتم بموجب ة وتوقعات .النظرة المستقبلآة العمر التعاقديتمأخذ

الخسائرافلاألعتبار

استحقاق المتوقعةللموجوداتالمالآةذاتئتمانأللحساب ، القروض  ،محددةاستحقاقتوارآخآة قروضالسحوباتعلىالمكشوفالمتجددةوبآنما لمدة
3التللدآهااستحقاقات الثانآة( وا)فلسنوات سنةواحدةتوارآخاستحقاقلمدةلمرحلة االولى( ا)فل استناداً إلىلمرحلة

ضمنهاالموجوداتالمرحلةالتل جماعل .تقع نماذجالمعاآآرعلىأساس وضع

آتم آلل:حآثما ما تتضمن التل المشتركة خصائصالمخاطر أساس على المالآة االدوات تجمآع آتم األ المخاطر آة؛ئتماندرجات المنتج؛ و

نوع للمقترض.المو
الجغرافل قع
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المالية32 الموجودات فئة حسب االئتمان  )تتمة(نوعية

واالفتراضات32.3 االضمحاللوالتقنياتالمدخالت تقدير في  )تتمة(المستخدمة

ا)ح المتوقعةالئتمانقياسالخسائر  )تتمة(ية
لمراجعة المجموعات هذه بأنتخضع للـتأكد تبقلمتماثلالتعرضاتمنتظمة معآنة دقآق. ةضمنمجموعة بشكل

با آتعلق المجموعةلمحافظفآما لدى آوجد استخدامتارآخآةمحدودةبآاناتالتل كألستكمالوذلالمرجعآةالخارجآةمعلوماتال، آتم
المتاحة بالمعلوماتداخلآاً البآانات األستعانة فآها آتم التل المحافظ مدخألتالمرجعآة . تعتبر لقآاسرآةجوهالخارجآة، بمثابة

آلل:ألئتمانسائراالخ كما وذلك المتوقعة آة

مالآة (1  ؛بنوكومؤسسات
( (3 ؛ وحكومآة (2
استثمارآة )أدواتالدآن مالآة 33 .أوراق

الماليةال للموجودات المدرجة التفاوضبشأنشروطهاالقيمة إعادة تم تي أحآان

المجموعة تنازألتأواً تقوم بتقدآم القروضاالصلآةإجراء شروط على لآواجههالتلصعوباتالمالآةكاستجابةلتعدآألت مقترضال
الضمانات ، بدألً من أوامتألك مآتمادعنممنوحللوقترضلقابأنعةولمجماتعتبر . إضافآةضماناتالحصولعلى تيألدلتعأواتألزلتنااكتلتقدآم

ملورضللمقتقعةولمتأوالحاليةالماليةاتباوللصعنتيجة جآدةيتمتعرضلمقتانکاإذاعليهاتفقوادقعةولمجمانتک السنةالموجوداتالمالآةالمعادتفاوضهاحسبفئةآوضحالجدولأدناهالقآمةالمدرجة .بقوةمالآة
ألف20172018 : خألل دآناربحرآنل ألف بحريني

دينار العمالء وسلف قروض 83.88442.151 قروض 5.855تجارآة
3. 099

استهألكآةقروض
89.739

45.
250 34

السوق مخاطر أو
المالآة االدوات قآمة فل التغآراتالسلبآة

عن تنشأ التل المحتملة الخسائر

مخاطر هل السوق محفظةمخاطر

االدواتالمال آة

فل لتغآرات نتآجة الفائدة وأسعارأسعار والمشتقات االساسآة السلع وأسعار واالسهم االجنبآة العمألت صرف لتنتجهذه  .المالآة االالمخاطرنتآجة
العمألت صرف فلمنحنىالعائدوأسعار تحدث التل والتغآرات والمطلوبات الموجودات التقلباتبآةجنعدمتطابق فل

/ والتغآرات الضمنآةفلال التقلبات السوقآة المالآةقآمة واضحة .للمشتقات سآاسات المجموعة وضعت إلجراءلقد بهالغرضالمتاجرة( وأعمال
المحتفظ األستثمارات فلذلك األستثمارات )بما تنصصرفالعمألتاالجنبآةالتل

على األستثمارات عمل لهذهاالنشطة. آتم حدود ً بدقة وفقا ل األستثمارمعاآآر أل  .قبول تقوم ال
أنشطة من إآضاحبمتاجرةالمجموعةبأي الفائدة، راجع أسعار فل  .35. بالنسبةإلدارةمخاطرالسوقالناتجةعنالتغآرات

للمخاطر المعرضة للقآمة داخلل VaRالمجموعةنموذج للمجموعة المتاجرة محفظة فل العامة السوق مخاطر اال( لقآاس العمألت مراكزصرف

وجمآع المركزي. آتم البحرآن مصرف الداخللمنقبل النموذج اعتماد تم احتسابجنبآة. لقد الق آمة
تعادل ثقة درجة بواقع لمدة  %99للمخاطر احتفاظ فترة أآام. 10 هناك أن آعنل آلمبعنتزآدإمكانآةخسارة  1%

النموذج. فآما قبل من المعرضةللمخاطرالمحتسبة القآمة للمخاطرالمحتسبةبناءً لغ المعرضة المذكورةعلىالمعاآلالقآمة
فلآر كما دآسمبر:  31 2017 2018 ألف بحرآنل ألفدآنار بحريني دينار 147 199 العمألتاالجنبآة 22صرف

الفائدة 149201سعر
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السوق34  )تتمة( مخاطر

البحرآن مصرف عن الصادرة السوق لمخاطر المال رأس مألءة ً النظمة وفقا الرجعل األختبار بإجراء البنك فل المخاطر إدارة قسم آقوم
للمخاطر المعرضة القآمة نموذج أن من موثوقألحتسابالمستخدمةواألفتراضاتالمركزيللتأكد هل للمخاطر المعرضة القآمة أرقام

األ إجراء . آتم للمخاطربها المعرضة القآمة الفعلآة )مقارنة والخسارة الربح حسب واحد لآوم للمخاطر المعرضة للقآمة الرجعل ختبار
واحد لآوم للمخاطر المعرضة القآمة األفتراضل )مقارنة الرجعل األختبار ( وكذلك الفعلآة والخسارة للربح الآومل بالمتوسط واحد لآوم

من المشتقة والخسارة الربح بالمراكزمع التأكد هو ذلك من الهدف . إن المركزي البحرآن مصرف ً النظمة وفقا آومل نأالثابتة( بشكل
ً للخسائر ً جآدا مؤشرا آعد الذي للمخاطر المعرضة للقآمة رقم وتوفر معقولة للمخاطر المعرضة القآمة لحساب المستخدمة الفرضآات

. أظهرا ،. خأللالسنةمراكزالتداولالمحتملةفل نتائجمرضآة الرجعل ألختبار ب

المجموعة تقوم علىمراكزإكما عالآة بدرجة تؤثر أن الممكن من التل أوالمؤثرات االحداث لتحدآد الضغط اختبار ، فلمتخذةاالتداولجراء
المركزي البحرآن مصرف ً لمتطلبات المجموعة. وفقا قبل الداخللللبنكإمن التدقآق قسم قبل من الداخلآة للنماذج تقآآم إجراء آتم نه خارجلوكذلك

قبلمستشار من 35

سعرالفائدة مخاطر أسعار

لمخاطر المجموعة الفائدة. تتعرض أسعار فل سلبآة لتغآرات للمجموعة المالل المركز تعرض مخاطر هل الفائدة سعر مخاطر تطا
لعدم نتآجة الفائدة المركزالمالل قائمة فل المدرجة غآر المالآة واالدوات والمطلوبات الموجودات مبالغ فل فجوات لوجود أو بق الفائدة

أسعار مخاطر تشكل أن . وآمكن معآنة فترة فل تسعآرها إعادة أو استحقاقها موعد آحآن والتل تهدآداً خطآراً علىا لفائضة . وبالتأرباح
رأسمالها وقاعدة المجموعة تساعدعلى المخاطر إلدارة فعالة إجراءات وجود ، فإن الفائدةضمناألحتفاظالل أسعار بمخاطر القوي

وضعها وضمان المجموعة لسألمة ضروري أمر هو معقولة مستوآات المجموعة

سآاسة من دخلفوائداألحتفاظإن صافل على للحفاظ ومقبولة مستقرة مستوآات فل المتطابقة غآر ومطلوباتها بموجوداتها . منتظمة
أسعارالفائدةتراقب مخاطر مستوآات الفجوات / حدودالفتراتالمجموعة حدود أساس على تستخدمالمجموعة اإلقتصتاحتماأل. كما

والقآمة الفوائد دخل بصافل " للتنبؤ لو المجموعةأدوات "ماذا . تستخدم للمجموعة الملكآة حقوق السهم الفائدةمثللمالآةالمشتقاتاادآة
أسعار مقاآضات الصرفاالجنبل واتفاقآات الفائدةعلى أسعار لمخاطر الآومآة اإلدارة مسئولآة الفائدة. تقع أسعار مخاطر إلدارة العالمل

الخزآنة أمآن عاتق لجنةإدارةالمو، وكماتقوم علىأساس الفائدة أسعار بمخاطر الخاصة التقارآر بمراجعة والمطلوبات جودات دوري
ً إلى

الزآادةبمقدار312018فللمركزالماللالموحدةلقائمةالاستنادا الفائدةمعآةنقطةأساس200، فإن أسعار فل زآاد
عنها آنتج ، سوف ثابتة االخرى المتغآرات بجمآع األحتفاظ صافلدخل فل ً عشرشهراألثنللفترةالفوائدة القادمةبا ماآقارب 22.

568 دآناربحرآنل(.  17.738زآادة: 2017بحرآنل )ألف ألف ذلك، فإن أسعارالفائدةفلنخفاضاألومع 200بمقدار
نقطةأساسآة الفائدة، وبالتالل السعار الحالآة المنخفضة المستوآات الحالآة، نظرًا إلى البآئة ً فل ً عملآا افتراضا آكون أل لحدمناقد عند

الفائدة أسعار فل آترتبعلىذلك  %0األنخفاض رآثأتمما آقاربصافلدخلالفوائدىلعسلبل دآنار22.452بما فلألف كما
31 عن16.115: 2017) 2018 أسعارالفائدة نطاق زآادة أخرى، فإن ناحآة بحرآنل(. ومن دآنار ألف . امستوآاته البنك

بالفائدةعلى آعود سوف ً والذي احتماأل االكثر هو الحالآة الصدمة معدل

المتوقعة 200 )
أساسية

2018نقطة معدلالصدمة2017

-المتوقعة 200
نقطةأساسية

2018 بحرينيألف2017
دينار

ألف بحرآنل
دآنار

ألف بحريني
دينار

ألف بحرآنل
دآنار

بحرآنل دآنار

بحرآنل12.01011.557 أمرآكل12.01011.557دآنار دوألر
أمرآكل10.4485.468 كوآتل10.4484.269دوألر دآنار

919 كوآتل1.471 803دآنار ) أخرى1.047 809) (
.22المجموع (758) (809) أخرى (758

المجموع56817.738 بمقدار22.45216.115 الزآادة

200 آةنقطةأساس ، سوفآنتجعنه ثابتة االخرى المتغآرات بجمآع األحتفاظ مع الفائدة أسعار سفل أسهملبلعلىتأثآر حقوق
.37 %7.2: 2017) ألفدآناربحرآنل24.160  %4.6آقاربالملكآة دآناربحرآنل955 قابلوبالم (.ألف فإ األنخفاضبمقدار

أساس200 عنهآةنقطة ثابتة، سوفآنتج االخرى المتغآرات بجمآع األحتفاظ مع الفائدة أسعار تأثآفل علىأسهمرإآجابل حقوق
الملكآة 37.955 %7,2: 2017) ألفدآناربحرآنل24.160  %4.6آقارب  .(ألفدآناربحرآنل
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العملة36 مخاطر

االجنبآة العمألت صرف أسعار فل تغآرات نتآجة المالآة لالدوات الرئآسآة العملة قآمة فل تقلب مخاطر هل العملة نإإنمخاطر
لعملآات البحرآنل.االعملةالرئآسآة الدآنار هل لمجموعة

المجموعة التعرضاتلدى المعروضةستراتآجآةألغآراالجوهرآةصافل بتارآخبالعمألالهامةالتالآة هو كما قائمةلاتاالجنبآة
ل المالل:الموحدة لمركز

2017 2018
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحريني دينار
فائض معادل

 )عجز
فائض معادل

  )عجز

63.540 82.825 االمرآكل الدوألر
147 3.387 الآورو

2.886 12.695 الخلآجل )ب التعاون الدآنارادولمجلس الكوآتل(ستثناء
1.039 ( الكوآتل (614 الدآنار

285 ( أخرى (1.127

دول وعمألت البحرآنل الدآنار أن االخرى )ببما الخلآجل االمرآكل، امجلسالتعاون بالدوألر مثبتة ( هل الكوآتل الدآنار ستثناء
حساسآة لتأثآر . بالنسبة هامة عملة مخاطر تمثل أل االخرى الخلآجل التعاون مجلس دول وعمألت االمرآكل بالدوألر فإنالمراكز

راجع للمخاطر المعرضة القآمة  (.34 )إآضاحالعملةعلى

لمخاطرألقد مستوآات اإلدارة مجلس آوملقر أساس على المراكز مراقبة . تتم العملة مراكز لتعرضات حدود بوضع وذلك العملة
العملةل مقاآضات وعقود آجلة أجنبل صرف عقود المجموعة . تستخدم الموضوعة الحدود ضمن أنها من خصوصاً لتأكد للتحوط

المحددة. مقابل العملة مخاطر

اإلسهم37 أسعار مخاطر

االسهم أسعار المماثلةمخاطر القآمة فل لتغآآرات نتآجة المدارة الصنادآق أو الملكآة حقوق السهم العادلة القآم انخفاض مخاطر هل
التوزآع حسب األستثمارات تنوآع خألل من المخاطر هذه المجموعة . تدآر الفردآة االسهم قآمة مؤشرات أو االسهم لمؤشرات

الصناعل والتركز الجغرافل

أ على التأثآر بهاإن المحتفظ الملكآة حقوق أسهم الدوات العادلة القآمة فل لتغآر الملكآة )كنتآجة العادلةكمدرجةبسهمحقوق القآمة
اييخر الشامل الدخل خألل االسهم، معمن مؤشرات فل الممكنة المحتملة للتغآرات المتغآراتاالخرىاألحتفاظ( نتآجة بجمآع ، ه

اكالتالل:  والثابتة
حقوق حقوقالملكآةلملكآةالمتداولةأسهم أسهم على التأثآر رالتغآ

2018المجموعالمجموع
ألف20182017المؤشرفل2017

بحرينيألفألفألف
دينار دآناربحرآنل ديناربحريني دآناربحرآنل البحرآن

بورصة 11,460 9,160  15% 1.719 1.374 االخرى
المالآة االوراق أسواق 26,804 26,082  15% 4.021 3.912 5.

740 5.286 38

مخاطرالسيولة بسبب

السآولة مخاطر التموآلآة. تنتج بمتطلباتها الوفاء على المجموعة مقدرة عدم مخاطر هل السآولة لسوقأوااختأللمخاطر األ
درجة المخاطر، قامتئتمانتدنل هذه من . وللوقاآة التموآل مصادر بعض نضوب فل مباشرة آتسبب قد ومراقبةتنوآعبالمجموعةمما

األعتبار فل السآولة أخذ مع الموجودات وإدارة التموآل مصادر لنقدومافلجآدبرصآدواألحتفاظ، السآولةمراكز االوحكمهل
لدىبنوكالودائعمختلفبالمجموعةتحتفظ . باإلضافةلذلك، قابلةللتداولالآةمالالوراق القانونآة مركزآة، واتخذت األ

والمؤسساتالمالآة. مختلفمنئتمانخطوط البنوك
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السيولة38  )تتمة( مخاطر

علىلدى وتنص الخزانة وقسم والمطلوبات الموجودات إدارة لجنة ومسئولآات أدوار السآولة، توضح لمخاطر سآاسة البنك
ال السائلة للموجودات االدنى بالحد آتعلق فآما األحتفاظبهاتوجآهاتواضحة البنك على آتوجب فاصلالموجببوحدودالفجواتتل

سلمال المتراكمةاتاألستحقاقزمنلمن النقدآة التدفقات آتوجبالفاصلالبموجبوحدود التل المختلفة السآولة ألحتفاظازمنلونسب
والمطلوبات الموجودات إدارة لجنة قبل من اعتمادها آتم والتل ً إلىبها السنوآة.استنادا السآولة إستراتآجآة

البنك سآاسة سآولةاألحتفاظإنمن ذات موجودات فل الخزانةبموجوداته وأذونات البنوك بآن فآما اإلآداعات مثل الجودة عالآة
لتلبآةاوالسنداتالحكومآ االموال توافر موعدألةلضمان آحآن عندما الودائع وسحب المسحوبة غآر والتسهآألت المستحقة لتزامات

وحسابا لالفراد الجارآة الحسابات من البنك ودائع من كبآرة نسبة الثابتةواستحقاقها. وتتكون الودائع وحسابات التوفآر علىت التل
من جزء تشكل أنها االجل، إأل قصآر إشعار بموجب أو الطلب عند الدفع مستحقة كونها بنكلالمستقرةلودائعقاعدةالالرغممن

ساسل.التموآلاالومصدر

العالمل الخزآنة أمآن عاتق على السآولة لمخاطر الآومآة اإلدارة مسئولآة آراقبتقع كثبالذي واستحقاقاتعن مصادر
وآضمن والمطلوبات قبلدبالحدواأللتزامالموجودات من الموجوداتوالمطلوباتالمنصوصعلآها التموآلأللجنةإدارة واحد ، وبأن

تموآل مصدر فل آتركز للحالة

شامل تحلآل عمل بعد السآولة لمخاطر األستثنائآة الظروف مع للتعامل طارئة خطط البنك آضع كما
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السيولة38  )تتمة( مخاطر
استحقاق بآان أدناه األلتزاماتلمجموعةالمالآةلمطلوباتالآلخصالجدول ً على ( بناء الفائدة المخصومة)متضمنة غآر للسداد  . التعاقدآة

بحريني312018 دينار ألف
تحت

الطلب
خالل

واحد شهر
واحد شهر
أشهر3

أشهر3
شهر6

أشهر6
شهر12

إلى واحدة سنة
سنوات5

إلى5
سنوات10

إلى10
سنة20

من أكثر
المجموعسنة20

أخرى مالآة ومؤسسات لبنوك مستحقة ومبالغ 261.664 - - - 109.76147.09370.73232.7121591.207ودائع
إعادةشراءا اتفاقآة بموجب 217.210 - - - 5917833.9293.325208.582 - قتراضات

152.229 - - - 2.558147.113 - 2.558 - - قتراضاتالجلا
للعمألء أخرى وودائع وتوفآر جارآة 2.422.507 - - 1.104.193243.049161.670366.735446.086100.7722حسابات

المخصومة غآر المالآة المطلوبات 3.053.610 - - 1.213.954290.733235.743403.376452.128457.6742مجموع

ضمان 231.625 - - - - - - - - 231.625خطابات
120.649 - - - - - - - - 120.649ةضغآرالمسحوبوالقرارتباطات

المشتقةاإلدوات المالية
الدفع مستحقة تعاقدآة  (827.245) (56.614) (57.353) (303.932) (359.318) (22.613) (15.555) (4.673) (7.187) - مبالغ

القبض مستحقة تعاقدآة 7.2764.69416.24723.955366.896305.59557.50556.610838.778 - مبالغ

89216921.3427.5781.663152 (4) 11.533

بحرآنل312017 دآنار ألف
تحت

الطلب
خألل

واحد شهر
واحد شهر
أشهر3

أشهر3
شهر6

أشهر6
شهر12

واحدة سنة
سنوات5

إلى5
سنوات10

إلى10
سنة20

من أكثر
المجموعسنة20

أخرى مالآة ومؤسسات لبنوك مستحقة ومبالغ 195.529 - - - 66.154103.88025.1085946282ودائع
شراء إعادة اتفاقآة بموجب 174.081 - - - 5524921.23043.155128.652 - إقتراضات

الجل 213.072 - - - 2.94748.6372.668158.820 - - إقتراضات
للعمألء أخرى وودائع وتوفآر جارآة 2.665.840 - - 1.249.748354.293297.100277.695214.300272.6986حسابات

المخصومة غآر المالآة المطلوبات 3.248.522 - - 1.315.902458.725325.647327.621260.169560.4526مجموع

ضمان 230.620 - - - - - - - - 230.620خطابات
117.670 - - - - - - - - 117.670ةضغآرالمسحوبوالقرارتباطات

المشتقةاالدوات المالآة
الدفع مستحقة تعاقدآة  (798.580) (69.590) (58.546) (239.130) (339.168) (20.888) (63.630) (4.839) (2.789) - مبالغ

القبض مستحقة تعاقدآة 2.4114.23163.07619.707331.190233.52152.77166.053772.960 - مبالغ

378) (608) (554) (1.181) (7.978) (5.609) (5.775) (3.537) (25.620) 



والكوآت البحرآن ش.م.ب. بنك

63

المالآةالموحدةآضاحاتإ القوائم حول
312018

المالية39 لألدوات العادلة القيم

التقآآم بتقنآة المالآة لالدوات العادلة القآمة عن واإلفصاح للتحدآد التالل الهرمل التسلسل المجموعة تستخدم

المماثلة :1 المطلوبات أو المماثلة للموجودات النشطة االسواق ( فل المعدلة المعلنة )غآر االسعار

إما: 2 المسجلة العادلة القآمة على الجوهري التأثآر ذات مدخألتها جمآع مألحظة آمكن والتل االخرى مباشالتقنآات رةبصورة
مباشرة  : 3 ؛ وأوغآر

آمكنمألحظتها معلومات على تستند أل والتل المسجلة العادلة القآمة على الجوهري التأثآر ذات مدخألت تستخدم التل التقنآات السوق
فل ال

إن ضمنالمستوىلتقآآمالجوهرآةمدخألت المصنفة الملكآة حقوق أسهم للتدفقاتالنقدآةهل3 السنوي النمو معدل الخصمومعدألت
خصمنقصوب معدل فهو للصنادآق معدلالنموسآؤدىالسآولة. النسبة انخفاض خصمنقصالسمعدلالخصموارتفاع ومعدل العادلةآولة

القآمة انخفاض تأثآرعلىسآكونالإلى للمركزالمالل الموحدة القائمة للتغآراتفلأو الموحدة القائمة آرجوهريغحقوقالمساهمآن إذا
الصلةالمستخدمةمتغآراتمتغآر ذات المخاطر ت المسعرةبنسبة غآر للسندات العادل التقآآم فلالمئة. 5 األستثمارآةتغآآراتةكنهناكأآتلم

المالآة لالوراق العادلة القآمة قآاس لغرض المستخدمة التقآآم أسالآب فل جوهرآة السنةالسابقة.مقارنةبال مع الجدول

آوضح كمافلتحلآلاالدالتالل العادلة للقآمة الهرمل التسلسل حسب العادلة بالقآمة المسجلة المالآة 3120182017: 
1

31المجموع23
بحرينيألفألفألفألف2018

دينار ديناربحريني ديناربحريني ديناربحريني المالية
الموجودات سندات

587.108 - 75587.183 الملكآة
حقوق أسهم 38.264 6.478 21.688 66.430 مدارة

المتاجرة819 - 819 - صنادآق
لغرض بها المحتفظ المالآة القآمة468 - 468 - المشتقات

تحوطات لغرض بها المحتفظ المالآة المشتقات 10.800 - 10.800 - لعادلةا 625.

372 18.565 21.763 665.700 المالية

المطلوبات المتاجرة
لغرض بها المحتفظ المالآة العادلة458 - 458 - المشتقات

القآمة تحوطات لغرض بها المحتفظ المالآة 4.343 - 4.343 - المشتقات 4.

801 - 4.801 1

31المجموع23
بحرآنلألفألفألفألف2017

دآنار دآناربحرآنل دآناربحرآنل دآناربحرآنل المالآة
الموجودات سندات

563.502 - 666564.168 الملكآة
حقوق أسهم 35.242 6.737 22.720 64.699 مدارة

1.196 - 1.196 - صنادآق المتاجرة
لغرض بها المحتفظ المالآة العادلة147 - 147 - المشتقات

القآمة تحوطات لغرض بها المحتفظ المالآة 7.467 - 7.467 - المشتقات تحوطات
لغرض بها المحتفظ المالآة المشتقات .100598 - 100 - نقديالتدفقال

744 15.647 23.386 637.777 المالآة

المطلوبات المتاجرة
لغرض بها المحتفظ المالآة العادلة647 - 647 - المشتقات

القآمة تحوطات لغرض بها المحتفظ المالآة 5.992 - 5.992 - المشتقات 6.

639 - 6.639
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لألدوات39  )تتمة( الماليةالقيمةالعادلة

المستوى 123بين
فل المنتهآة للسنة المالآة التقارآر إعداد أآةمل 312018فترة هناك العادلةتكن القآمة قآاسات وإلى من تحوآألت

3. 

المالل المركز قائمة فل المدرجة وغآر المدرجة المالآة لالدوات العادلة والقآم المقدرة المدرجة القآم أدناه جةالمدرآوضحالجدول
المدرجة قآمها عن العادلة القآم تختلف حآث المطفأة الموحدة.الموضحةبالتكلفة المالآة القوائم فل

20182017
القيمة

المدرجة
القيمة
الفرقالعادلة

ةالقآم
المدرجة

ةالقآم
الفرقلعادلةا

ألفألفألفألفألفألف
بحريني بحرينيدينار بحرينيدينار بحرآنلدينار بحرآنلدآنار بحرآنلدآنار دآنار

المالية المطلوبات
الجلا  (5.071) 199.012193.941  (3.925) 144.542140.617قتراضات

المالية الموجودات
مالآة أوراق

.145استثمارآة 831144. 141 (1.690)  118.923117.233 (1.690) 

ال ضمن عادلة قآم هل أعأله المذكورة المالآة والموجودات المطلوبات  . 1إن

أعأله الجدول فل عنها المفصح تلك عدا المدرجة، فآما قآمتها تقارب المالآة والمطلوبات للموجودات العادلة القآمة إن

اإلسهم40 أساس على الدفع

التالل الجدول فل موضحة هل السنة خألل الموظفآن قبل من المستلمة للخدمات المثبتة المصروفات إن

2017 2018
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحريني دينار

1.242 81 االسهم أساس على تسوآتها تم لمعامألت مدفوعات من ناتجة مصروفات
543) ( مكتسبة (659 السنةأسهم خألل

لجنة2010خألل مسبقاً.  الترشحآات، قامت الممنوحة االسهم لخآارات الموظفآن أسهم خآارات خطة بتعدآل للبنك والمكافآت
اعتباراً الخطةإلغاءتم وبالسلآمةالمكافآتبممارساتالمتعلقةةنظماالاعتمدالبنك  2014سنة . 312010الحالآة

المركزي البحرآن مصرف عن الصادرة عملخطةطارعدلهإالتالل علىإطار . ةالخاصةبهالمتغآرالمكافآت الموافقة تمت السآاسة
عمل قبلالمساهمآن من الحوافز ومكونات المعدلة المنعقدبتارآخاجتماعفل السنوي العمومآة و .102015

الجمعبآنخطقد الجدآدةواطارةتم المعدلةحدآثاً واالسهم المكافآت خطة عمل منمصرفبالذيصدر بوالذيزيالبحرآنالمركتكلآف
الطوآلةاالجل.  ةخطآعرف الحوافز وخطه االجل القصآرة الحوافز الخطةموضحة :تفاصآل خطةأدناه

القصيرةاإلجلوحوافز اإلسهم الطويلةاإلجل منح
آتم االسهمالطوآلة حوافز فوق ، معخدمة وما المدراء لكبار الاالجل تارآخالمنحوًا شهر12من فل استآفاء الممنوحةمعاآآرأداء االسهم

امعآنة. تخضع مدىثألثسنواتوإلىستآفاء على البنك أرباح بصافل المتعلقة لشروط آزال  )فترةاالعملفلفالموظأل
الثألثسنوات فترة نهاآة ألكتسابفل اال(. آتممنح السهمحوافر ً قصآرةاالجلللموظفآن تماشآا عنجآهاتأنظمةتومع الصادرة

السلآمة المركزيالمكافآت الحالآة .مصرفالبحرآن الخزانة

أسهم البنك وآستخدم به الخطتآالخاصة أسهمجدآدهلتسوآهخلكأل إصدار أآضا آختار وقد طةن المستقبل.  االسهمفل الممنوحةمساوآا
االسهم سعر وكان السوقآة السهمالبنكفلتللقآمة . وفل 31المنحة ,1,028تمتحوآلعدد  2018 457

) سهم الخزانة ( سهم4,636,928: 2017 صندوقمنأسهم إلى البحرآنمزاآا وذلكموظفلبنك ةلتلبآوالكوآت االسهمالمطلوبةللخطة
عدد وخطالحوافز االجل الحوافزالطوآلةاالجل. ةالقصآرة
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المال41 رأس مالءة

المركزي البحرآن مصرف قبل من المعتمدة المال رأس مألءة ً لتوجآهات وفقا للمجموعة المحسوبة الموجودات مخاطر نسبة آلل فآما

2017 2018
ألف

بحرآنل دآنار
ألف

بحريني دينار

408. 784 404.573 االسهمالعادآةرأس 1مال
86. 098 86.098 المال 1اإلضافلرأس
29. 578 29.729 فئة 2المال

524. 460 520.400 ) المال )أ رأس قاعدة مجموع

2.366. 212 2.378,282 لمخاطر األئتمانالتعرضالموزون
226. 425 242.277 التشغآلآة للمخاطر الموزون التعرض

28. 050 37.613 السوق لمخاطر الموزون التعرض

2.620.687 2.658. 172 ) للمخاطر )ب الموزون التعرض مجموع

المال ) 19.58% 20.01% رأس  *(100ب * / أمألءة

المطلوب 14.00% 12.50% االدنى الحد

المال رأس إدارة
المال لرأس المفروضة الخارجآة بالمتطلبات تلتزم المجموعة بأن التأكد هل المجموعة رأسمال إلدارة الرئآسآة بأنوإناالهداف

بتصنآفا المساهمآن. آةقوةآائتمانتالمجموعةتحتفظ عند للقآمة االقصى الحد وزآادة أعمالها دعم أجل من عالآة رأسمال ونسب

علآه تعدآألت وعمل رأسمالها هآكل بإدارة المجموعة فلعلىتقوم المخاطر وخصائص األقتصادآة الظروف فل التغآآرات ضوء
أجل للمجموعةالحفاظأنشطتها. من المال، آمكن رأس هآكل تعدآل أو إصدارعلى أو للمساهمآن المدفوعة االسهم أرباح مبالغ تعدآل

آتم . لم السابقة.أيإجراءسنداترأسمال السنوات عن والعملآات والسآاسات االهداف فل تغآآرات

المال3 رأس وإدارة
بازل اتفاقآة بموجب الجدآد المال رأس مألءة عمل إطار ً للتوجآهات1ً2015 منا( وذلك3)بازل3البنك وفقا

والمراجعة البنك مخاطر إدارة عملآات تعزز والتل المركزي البحرآن مصرف وإدارةومعاإلشرافآةالصادرةعن اإلفصاح اآآر
المال رأس

بتطبآق البنك األئتماناالسلوبقام مخاطر حالة السوقوأسلوبالموحدفل لمخاطر االساسلوأسلوبالنموذجالداخلل المؤشر
التشغآلآة للمخاطر

إجراءاتداخلآةقامالبنك نموذجبوضع البنك آستخدم . كما المال رأس وإدارة لتخطآط توجآهآة سآاسة لتوفآر المال رأس مألءة لتقآآم
المعدل المال اتخاذالقراراتمقابلاعائدرأس عملآة فل بهلمخاطر  .الخاصة

القانونية42 والتشغيليةالمخاطر

القانونية المخاطر
بالخسائر المتعلقة المخاطر هل عناإلالمخاطرالقانونآة أوالجراءاتالناتجة منقالتنظآمآةقانونآة االداء تعوق أو تبطل قد بلالتل

طرفه أو أواتفاقآاتاييخرالمستخدمالنهائل العقد شروط المجموعة . المقاصةذاتالصلةبموجب

قامت لقد الخسائرالمحتملة لتجنب القانونآة المخاطر لتحدآد المناسبة اإلجراءات واتخاذ الكافآة الوقائآة الرقابة بوضع عدم
عن الناتجة والدعاآةالسلبآةاأللتزام واالنظمة وماإلىذلكبالقوانآن للتدقآقفل قانونآة إجراءات بوضع المجموعة قامت المخ. كما

وإدارة المعروضة . المنتجات عنعملآاتها الناتجة اطر فل

ضدهابإجمالل312018 رفعت قانونآة قضاآا المجموعة دآناربحرآنل ) 795، لدى ألفدآنار795: 2017 (. بناء
بحرآنل منالمحتملأفادةعلى لآس بأنه اإلدارة ، تعتقد للمجموعة القانونآآن األستشارآآن أنتنشأ لىالمجموعةعالتزاماتأآة .  تلكمن

القضاآا
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والتشغيلية42 القانونية  )تتمة( المخاطر

التشغيلية المخاطر
فل خلل أو البشرآة االخطاء أو الداخلآة العملآات فشل أو كفاءة عدم عن الناتجة الخسائر مخاطر هل النظمةاالمخاطرالتشغآلآة

حدد . وقد الخارجآة االحداث لجمآعمنتجاتهمجموعةالتأومن التشغآلآة اإلجراءات لدىاوخدماتهابشكلواضح آوجد . كما
عملآاتهالمجموعة تشغآل من تمكنه التل المتقدمة اييلل الحاسب التشغآلآةتعمل .بسرعةودقةأنظمة

دائرةالمخاطر الوحداتاالخرى عن مستقل وترفعتقارآرهاللبشكل مهذهالدائرة ، وتقورئآسالمخاطرإلىبنك للبنك، وآقوم
التجارآة االنشطة مجاألت جمآع على ومنتظمة دورآة مراجعات بإجراء تقارآر أوبتقدآم أوجهالقصور عن المخاطر لتقلآل

الألزمة اإلجراءات باتخاذ توصل البنك. كما وإجراءات سآاسات فل تنفاألستثناءات الفورآذهذهالتشغآلآة، وآتم على
اإلدارة قبل من التوصآات الحاسب أنظمة

فل عطل أي لمواجهة طوارئ خطة البنك لدى آوجد كما اييلل الغرضآتمعملنسخ ةإحتآاطآالرئآسآة. ولهذا البآاناتالهامة، وآتم
فئات حفظهالجمآع أنظ فلحالةعطل أنه آضمن البنك. وهذا مبنى قادخارج البنك رًا مةالحاسب، سآكون الكوارث خطةمواجهة

من للبنك. كجزء التجارآة المعامألت أو الهامة البآانات فقدان دون عملآاته مواصلة على أنشاء البن الذيمركزمساندةإحتآاطلك
أن طارئ.آمنالممكن حالةحدوثأي فل االعمال. إعمل ألستمرارآة

محددة خطة البنك لدى آوجد وقوع حالة أنهفل ضمان هو االعمال استمرارآة لخطة الرئآسل الهدف ن جزئآة شاملةأو
نهفإكارثة السلبآة االساسآةللعمألء، وللحدمناييثار الخدمات تقدآم مواصلة قادرًا على البنك آكون أن آنبغل خألل من البنك أنشطة

دراسةعلى وإجراءات وخطط التأثآرعلىاالعمال االعمال، وتحلآل للوظائفاستعادة تم التشغآلآةتحدآدهاالهامةالتل المخاطر لمتابعة
التشغآلآة

المخاطر إلدارة نظام البنك وإجراءآستخدم الت على تقآآمالمخاطروالسآطرة عملآات قآآم بازل ً لتوجآهات للفقدانوفقا
تتعرض التل التشغآلآة البآانات واستعادة والمراقبة ال3 البحرآن المركزيصادرةعنمصرف لعملآاتها مماثلة طوارئ

خطة

للبنك التابعة الشركات لدى 43 الودائع حماية نظام

الودائعالآتمتغطآة حماآة بنظام

عملآاتالبحرآنللبنك لدى بها المحتفظ ودائع قوانآن قبل من م)النظام( المؤسس البحرآن صرف ومجلسحماآةالودائع الودائع
حماآة خطة تأسآس بخصوص األعتبارآآن" )االفراد( المركزي هذاالنظام "االشخاص قدرهآغطل أقصى 20,000

بدفع البحرآنالمركزي. آقومالبنك مصرف متطلبات قبل من محدد هو كما بحرآنل دآنار ألف مص من صادر تكلآف
حسب دورآة المركزي. مساهمة البحرآن رف الموظفين44 ادخار نظام

بآنالبنك األدخار صندوق

فل المساهمة هو النظام البنكإن وموظفل فل شهر . تمتقدآمالنظام 1996 تزوآد بمنافعنقدآةعندبهدف األستقالةالموظفآن
هل النظام الوفاة. إنالمشاركةفل أو التقاعد ؛ اختآارآةأو آساهم قد بنسبةآضمنالبنكبمسامبلغ؛  لموظفبأيا

مماثلة أأعلىشرآطة  3% . آصبح  %10تتعدىمساهمةالبنك الموظف منإجماللراتب الموظف آكمل عندما البنك
مساهمة مبلغ إجمالل على ً للحصول مؤهأل 5 الخدمة من سآتماوإألسنوات حتساب تناسبل. آدارالاإلستحقاق

علىأساس قبل من اختآارهم مرشحآنتم وممثلآن اإلدارة من أعضاء من تتألف لجنة قبل من نظام الموظفآن فل 31 2018  
الصندوق

بمافلذلكبلغإجماللمساهمة المحققة 17.219اإلآرادات دآناربحرآنل بحرآنل( 17.044: 2017ألف دآنار
ومن . ألف المبلغاالصلل ، لإجمالل النمدفوعاتفإلصندوق : 2017دآناربحرآنل ) 15.087عادلآلقرضاالصلللمبلغ

ألفدآناربحرآنل( متضمنة14.927 البنكعلى ومساهمة المعنآآن النظاممساهماتالموظفآن فل المشاركآن للموظفآن البنك
آضمنها التل به المعمول القانون االصلل، تما. بموجب المبلغ وقدرهراستثمومن دآناربحرآنل ) 8.233مبلغ 2017 :

دآنار6.069 عنمألف سنداتصادرة بحرآنل( فل نآابةً عن المركزي البحرآن حكومةصرف .مملكة البحرآن
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ماليةالمطلوباتالموجوداتوتصنيفال45

المالآة االدوات وفئات المالل المركز قائمة فل البنود بآن تسوآة التالل الجدول آقدم

312018

كمدرجةمصنفة
بالقيمة
منالعادلة

أوخالل اإلرباح
الخسائر

ديّن
أدوات بالقيمة

مدرجة خالل من
العادلة الشامل

الدخل

راآلخ حقوق أسهم
أدوات مدرجة

الملكية من العادلة
بالقيمة الشامل الدخل

خالل

راآلخ
مدرجة

بالتكلفة المطفأة / أخرى
المجموع

ألف بحريني
دينار

ألف بحريني
دينار

ألف بحريني
دينار

ألف بحريني
دينار

ألف بحريني

دينار مركزآة بنوك لدى 191.028 - - - نقدوأرصدة 191.
028 405.802 - 4.578 - أذوناتخزانة 410.

380 ومؤسسات بنوك من مستحقة ومبالغ
ودائع 239.174 - - - مالآةأخرى 239.

174 العمألء 1.772.528 - - - قروضوسلف 1.772.
528 استثمارآة أوراقمالآة 1.571 586.431 66.430 145.831 800.

استثمار263 زمآلة شركات اتفل
62.935 - - - ةمشتركومشارآع 62.

935 أخرى وموجودات القبض 77.849 - - - فوائدمستحقة 77.
849 27.543 - - - عقاراتومعدات 27.

مجموعالموجودات        543 1.571 591.009 66.430 2.922.690 3.581.

ودائع700 ومؤسسات لبنوك مستحقة
ومبالغ 258.676 - - - مالآةأخرى 258.

اتفاقآا676 198.997 - - - إعادةشراءةقتراضاتبموجب 198.
ا997 144.542 - - - قتراضاتالجل 144.

542 أخرى وودائع وتوفآر جارآة
حسابات

للعمألء 2.374.480 2.374.
480 أخرى ومطلوبات الدفع 104.566 - - - فوائدمستحقة 104.

3.081.261 - - - مجموعالمطلوبات       566 3.081.

26131

مصنفة2017
كمدرجة
العادلةبالقآمة
خأللمن أو

االرباح

نالخسائر دآ
مدرجةأدوات

بالقآمة خألل من
العادلة الشامل

راييخالدخل

حقوق أسهم أدوات
مدرجة الملكآة

من العادلة بالقآمة
الشامل الدخل خألل

مدرجةراييخ

بالتكلفة
 / أخرى

المطفأة ألفالمجموع
بحرآنل

دآنار ألف
بحرآنل

دآنار ألف
بحرآنل

دآنار ألف
بحرآنل

دآنار ألف
بحرآنل

دآنار مركزآة

بنوك لدى وأرصدة 469.436 - - - نقد 469.436 خزانة
418.093 - 9.037 - أذونات 427.130 ومؤسسات

بنوك من مستحقة ومبالغ ودائع أخرى
223.824 - - - مالآة 223.824 العمألء

وسلف .1.740 - - - قروض 651 1.740. 651 استثمارآة
مالآة أوراق 4.462 560.901 64.699 118.923 748.985 استثمار

شركاتزمآلة فل ات  - - - ةمشتركومشارآع
46.958 46.958 أخرى

وموجودات القبض مستحقة 79.680 - - - فوائد 79.680 ومعدات
26.436 - - - عقارات الموجودات       26.436

مجموع 4.462 569.938 64.699 3.124. 001 3.763. 100 ومؤسسات

لبنوك مستحقة ومبالغ ودائع أخرى
193.472 - - - مالآة 193.472 اتفاقآا

قتراضاتبموجب 161.314 - - - إعادةشراءة ا161.314
199.012 - - - قتراضاتالجل 199.012 وتوفآر

جارآة حسابات وودائعأخرى للعمألء
2.

623. 577 2.623. 577 أخرى
ومطلوبات الدفع مستحقة 84.890 - - - فوائد المطلوبات       84.890

.3.262 - - - مجموع 265 3.262. 265


