
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش.م.ب بنك البحرين الوطني  
 

المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  المعلومات  
2020 يونيو 03  

 
 
 
 
 
 

 
  269 السجل التجاري :

 )مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة(
 

 أعضاء مجلس االدارة:

 رئيس مجلس االدارة فاروق يوسف خليل المؤيد
 نائب رئيس مجلس االدارة  ود. عصام عبدهللا فخر

 نائب رئيس مجلس االدارة  فوزي احمد كانو 
 عضو  خالد يوسف عبد الرحمن       

 عضو  حسين سلطان الغانم
 عضو الشيخ راشد بن سلمان محمد آل خليفة

 عضو  علي حسين يتيمهاله 
 عضو يوسف عبدهللا يوسف أكبر علي رضا

 عضو  محمد طارق محمد صادق
 عضو كبور ريشي

 عضو  أمين أحمد العريض
 

  العنوان:

 ، برج بنك البحرين الوطني 106ص.ب. 
   شارع الحكومة،  المنامة ، مملكة البحرين

 17228800 :رقم الهاتف 

 17228998: قم الفاكس ر

فخرو : كي بي م جيمدققو الحسابات   

 

  



  
 

 

المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  المعلومات  
  2019 يونيو 03 هر المنتهية فيأش ةستلل 

 

 

 الصفحة المحتويات
 

 1 المرحلية المختصرة  الموحدة تقرير مدققي الحسابات عن مراجعة المعلومات المالية 

  

  المرحلية المختصرة الموحدةالمعلومات المالية 

 2 المختصر  الموحد بيان المركز المالي 

 3 المختصر الموحدو الخسارة أبيان الربح 

 4 المختصر الموحدبيان الدخل الشامل 

 6 - 5 المختصر                                                   الموحدبيان التغييرات في حقوق الملكية 

 7 المختصر                                                                   الموحدبيان التدفقات النقدية 

  المرحلية المختصرة الموحدةحول المعلومات المالية إيضاحات 

 8 المؤسسة   .1

 9 - 8 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   .2

   9 - 10 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة   .3

 10 (19 –أثر جائحة الكورونا )كوفيد    .4

 11 التقديرات وأحكام اإلدارة .5

 11 الموسمية .6

 11 قةاألطراف ذوي العال   .7

 12 التخصيصات   .8

 12 - 13  قروض وسلفيات   .9

 14 إنخفاض القيمةمخصصات صافي    .10

 14 نظام حوافز أسهم  للموظفين   .11

 14 االلتزامات الطارئة وااللتزامات  المصرفية   .12

 15 مصروفات تشغيلية أخرى .13

 16 التشغيلية المالية حسب الوحداتمعلومات ال   .14

 18 - 16 تراتبية القيمة العادلة   .15

 18 النقد وما في حكمه   .16

 20 - 19 دمج العمليات .17

 20 الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .18

 21 (19 –أثر جائحة الكورونا )كوفيد  –إفصاحات إضافية 









ش.م.ب وطنيبنك البحرين ال   
 

4 

 

 المختصر الموحد بيان الدخل الشامل 
                                                                                                                           بماليين الدنانير البحرينية                                           2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

  للستة  أشهر المنتهية في  
  

2020يونيو  30  

 

2019يونيو  30  

 )مراجعة( )مراجعة( 
      

  40.0  29.4  ربح الفترة

      
      الدخل الشامل اآلخر :

      البنود التي تم أو يمكن تصنيفها الى الربح أو الخسارة:

      دوات دين(:أاآلخر )القيمة العادلة خالل الدخل الشامل 
  1.6  (20.6)  صافي التغيير في القيمة العادلة -

  - (4.1)  (1.0)  صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة -
      

      ة:إعادة تصنيفها الى الربح أو الخسار لن يتمالبنود التي 
  7.0  (5.8)  (حقوق الملكيةدوات أالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر )

  4.5  (27.4)  مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

  44.5  2.0  مجموع الدخل الشامل للفترة

      
      المنسوب إلى:
  44.5  1.8  مساهمي البنك

  -  0.2  حصة غير مسيطرة

  44.5  2.0  مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .20إلى  2 من المختصرة على الصفحاتالموحدة ة المرحلية تشتمل المعلومات المالي
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 المختصرالموحد يان التغييرات في حقوق الملكية ب
 ماليين الدنانير البحرينيةب                                                                                                                      2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 
       ةاإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقا            

  )مراجعة( 2020

 رأس
  المال

غير أسهم 
  موزعة

 عالوة
  أصدار

 االحتياطي
  القانوني

 االحتياطي
  العام

إحتياطي 
القيمة 
  العادلة

إحتياطي 
الهبات 

  والتبرعات
 األرباح

  المستبقاة

مجموع 
 حقوق
 ملكية

 المساهمين

 

حصة غير 
 مسيطرة

 

مجموع حقوق 
 الملكية

 532.3  217.1  19.7  26.8  32.4  77.1  6.3  (1.4)  154.3     2019ديسمبر   31الرصيد في 

 

- 

 

532.3 

                   : 2019تخصيصات عام 
    

 (38.4)  (38.4)  -  -  -  -  -  -  -  %(25أرباح نقدية ) -
 

-  (38.4) 

 -  -  -  (15.4)  -  -  -  -  -  (0.1)  15.5  )%10(إصدار أسهم منحة  -

 -  -  -  (3.7)  3.7  -  -  -  -  -  -  بات والتبرعات تحويل الى اله -

 -  -  -  (8.0)  -   -  -  8.0  -  -  -  حتياطي القانونيتحويل إلى اإل -

 493.9  151.6  23.4  26.8  32.4  85.1  6.3  (1.5)  169.8  2019الرصيد بعد تخصيصات عام 
 

-  493.9 

                       

 1.9  -  1.9  -  -  -  -  -  1.5  0.4  -  (11ايضاح ) أسهم تم تخصيصها خالل الفترة

 15.9  12.7  3.2  -  -  -  -  -  2.7  -  0.5  (17)ايضاح االستحواذ على شركة تابعة 

                       ل للفترة:الدخل الشام

 29.4  0.3  29.1  29.1  -  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة

 (27.4)  (0.1)  (27.3)  -  -  (27.3)  -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 2.0  0.2  1.8  29.1  -  (27.3)  -  -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة

                       

 (4.3)  -  (4.3)  -  (4.3)  -  -  -  -  -  -  استخدام مخصص الهبات والتبرعات

 -  -  -  (0.5)  -  0.5  -  -  -  -  -  تحويل إلى األرباح المستبقاة

                       خسائر التعديالت، صافي من اإلعانة

 (23.9)  (2.7)  (21.2)  (21.2)  -  -  -  -  -  -  -  (4الحكومية )إيضاح 

 (0.5)  (0.1)  (0.4)  (0.4)  -  -  -  -  -  -  -  تغيرات أخرى 

 474.9  158.6  19.1  -  32.4  85.1  10.5  (1.1)  170.3  2020يونيو  30الرصيد في 
 

10.1  485.0 

 
 .20إلى  2 من المختصرة على الصفحاتالموحدة تشتمل المعلومات المالية المرحلية 
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 المختصرالموحد التغييرات في حقوق الملكية  بيان
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                                                         2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

   مستبقاةاإلحتياطيات األخرى واألرباح ال            

  )مراجعة( 2019

 رأس
  المال

غير أسهم 
  موزعة

 عالوة
  أصدار

 االحتياطي
  القانوني

 االحتياطي

  العام

إحتياطي 
القيمة 
  العادلة

إحتياطي 
الهبات 

  والتبرعات
 األرباح

  المستبقاة

مجموع 
حقوق 
 الملكية

 475.8  202.0  17.5  10.0  32.4  70.1  5.0  (1.5)  140.3     2018ديسمبر   31الرصيد في 

                   : 2018تخصيصات عام 

 (34.8)  (34.8)  -  -  -  -  -  -  -  %(25أرباح نقدية ) -

 -  (13.8)  -  -  -  -  -  (0.2)  14.0  )%10(إصدار أسهم منحة  -

 -  (3.5)  3.5  -  -  -  -  -  -  تحويل الى الهبات والتبرعات  -

 -  (7.0)  -   -   -  7.0  -  -  -  لى اإلحتياطي القانونيتحويل إ -

 441.0  142.9  21.0  10.0  32.4  77.1  5.0  (1.7)  154.3  2018الرصيد بعد تخصيصات عام 

                   

 1.6  -  -  -  -  -  1.3  0.3  -  (11)إيضاح  أسهم تم تخصيصها خالل الفترة

                   :الدخل الشامل للفترة

 40.0  40.0  -  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة

 4.5  -  -  4.5  -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 44.5  40.0  -  4.5  -  -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة

 (0.7)  -  (0.7)  -  -  -  -  -  -  استخدام مخصص الهبات والتبرعات

 486.4  182.9  20.3  14.5  32.4  77.1  6.3  (1.4)  154.3  2019يونيو  30الرصيد في 

 

 نظام حوافز الموظفين باألسهم.للموظفين بموجب  التي لم يتم تخصيصها بعدسهم األاألسهم غير المخصصة هي 
 

 .20إلى  2المختصرة على الصفحات من الموحدة تشتمل المعلومات المالية المرحلية 
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 .20إلى  2 من على الصفحاتالمختصرة الموحدة تشتمل المعلومات المالية المرحلية 
 

  المختصرالموحد قات النقدية بيان التدف
                                      بماليين الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                      2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

أشهر المنتهية في للستة    

يونيو  30  
2020 

  )مراجعة(

يونيو  30
2019 

 )مراجعة(
     التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

 40.0  29.4  ربح الفترة
      / )و المستخدم في(  تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد من

     مليات:أنشطة الع
 1.2  2.4  االستهالك

 4.7  10.2  انخفاض القيمة مخصصاتصافي 
 (2.4)  (0.2)  ، صافيالحصة في األرباح من الشركات الزميلة

 43.5  41.8  ربح الفترة بعد التسويات 

     
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (11.6)  40.2  قدي إلزامي(إحتياطي نأرصدة لدى البنوك المركزية )
 69.8  64.4  سندات الخزينة

 -  (39.9)  إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 (28.6)  (232.7)  قروض وسلفيات 

 (51.6)  41.2  أوراق مالية استثمارية 
 (18.3)  (39.0)  فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 63.6  (54.9)  ة األخرى مستحقات للبنوك والمؤسسات المالي
 (3.9)  16.8  سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء

 (64.6)  217.9  ودائع الزبائن 
 9.0  (2.5)  فوائد مستحقة ومطلوبات اخرى

 7.3  53.3  أنشطة العمليات نمصافي النقد 

     
     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 0.6  0.6  زميلةأرباح أسهم مستلمة من شركات 
 -  99.7  تدفقات نقدية ناتجة من شراء شركة تابعة

 1.0  -  الشركات الزميلةمن مال الرأس  استرداد
 (4.8)  (7.2)  يشراء عقارات ومعدات، صاف

 (3.2)  93.1  أنشطة االستثمار (المستخدم في) من / صافي النقد

     
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (34.3)  (36.9)  أرباح أسهم مدفوعة 
 -  (58.8)  (17شراء شركة تابعة )إيضاح 

 -  4.2  منح حكومية مستلمة خالل الفترة
 (0.7)  (4.9)  هبات وتبرعات مدفوعة خالل الفترة

 (1.0)  (1.2)   التزامات اإليجار المدفوعة 

 (36.0)  (97.6)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     
 (31.9)  48.8  في النقد وما في حكمه خالل الفترة (النقص) الزيادة /صافي 

 310.9  335.6  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 279.0  384.4  (16)إيضاح  يونيو 30النقد وما في حكمه في 
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  المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

بماليين الدنانير البحرينية                                                                  2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة  

  
 المؤسسة  .1

شركة مساهمة بحرينية عامة، تأسست بمملكة البحرين هي ، نك"()"البش.م.ب  بنك البحرين الوطنيالشركة األم للمجموعة، 
. ويعمل البنك بترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي كبنك 1957بموجب مرسوم أميري وبدأ أعماله في شهر يناير 

 قطاع تجزئة.

يملك البنك ة )معاً "المجموعة"(. التابع ةونتائج الشركنتائج البنك المرحلية المختصرة على الموحدة تشتمل المعلومات المالية 
% من رأس مال بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب، والذي يزاول أنشطته بموجب رخصة بنك إسالمي بالتجزئة صادرة 78.8

 رين المركزي.  حالب عن مصرف
 

 الهامة والسياسات المحاسبية اإلعدادأساس  .2

ً  الموحدةأعدت المعلومات المالية  "التقارير المالية المرحلية"،  (34) لمعيار المحاسبة الدولي رقمالمرحلية المختصرة وفقا
ً لألحكام والقوانين الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، بما في ذلك آخر تعميمات صادرة عن المصرف حول  ووفقا

المعلومات إعداد (. اإلطار المستخدم في 19 –اإلجراءات التنظيمية االمتيازية استجابة لتطورات وباء الكورونا )كوفيد 
للمجموعة يشار إليه فيما يلي بإسم "معايير المحاسبة المالية بصيغتها المعدلة من قبل  المرحلية المختصرةالموحدة المالية 

هذه األحكام والقوانين تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي".  
 باستثناء:،  ر المحاسبة الدوليةمجلس معايي

لألفراد المقدمة بأثر رجعي، وبدون احتساب أي فوائد إضافية،  احتساب خسائر التعديل الناتجة من تأجيل دفعات القروض (أ
حسب  الربح أو الخسارة بيانحقوق الملكية، بدال من  والشركات البحرينيين المؤهلين. تحتسب الخسائر مباشرة في

موجودات مالية يتم احتسابها وفقاً ال علىأي أرباح أو خسائر أخرى  ر الدولية إلعداد التقارير المالية.المعاييمتطلبات 
 . و؛المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلمتطلبات 

 
 –فيد وباء الكورونا )كولاستجابة بأثر رجعي، احتساب المساعدة المالية المستلمة من الحكومة و/أو الجهات التنظيمية   (ب

حسب  بيان الربح أو الخسارة، بدالً من مقابل خسائر التعديل المذكور أعاله في حقوق الملكية. تحتسب المنح (19
ً لمتطلبات  (.20معيار المحاسبة الدولي رقم )متطلبات  معيار المحاسبة يتم احتساب أي مساعدات مالية أخرى وفقا

   (.20الدولي رقم )
 

 السياسات المحاسبية بأثر رجعي أي أثر على المعلومات المالية لفترة المقارنة.       لم يكن لتطبيق التغيير في
 

           المرحلية المختصرة مع البيانات المالية المدققة للبنك للسنة المنتهية في الموحدةيجب قراءة هذه المعلومات المالية 
أحكام وقوانين مصرف البحرين المركزي المعروضة أعاله. و  االستحواذ على األعمال، فيما عدا آثار 2019ديسمبر  31

  ( على التوالي.4( و )3على السياسات المحاسبية الجوهرية مشروحة في إيضاح ) ةالتغييرات ذات العالق
 

 وليست مدققة. تم الحصول على أرقام، ينالخارجي ينمن قبل المدققالمرحلية المختصرة مراجعة  الموحدةالمعلومات المالية 
 2019ديسمبر  31المختصر من البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية فى  الموحد المركز المالي المقارنة بالنسبة لبيان

. وتم الحصول على 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ةستالومن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المراجعة لفترة 
المختصرة لبيان الربح أوالخسارة وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان  الموحدة أرقام المقارنة للبيانات

 .2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ةستالالمرحلية المختصره المراجعه لفترة  الموحدةالتدفقات النقدية من البيانات المالية 
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  تصرةالمرحلية المخ الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 

بماليين الدنانير البحرينية                                                                 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة  

 
 الهامة )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية .2

المختصرة  الموحدة هذه المعلومات المالية المرحليةإن ف"التقارير المالية المرحلية"،  (34) لمعيار المحاسبة الدولي رقموفقاً 
ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير  ال تشمل كل المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة المعدة وفقا

ة للنتائج المتوقعة للسنة ال تشير بالضرور 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ةستالالمالية. إضافة لذلك، فإن نتائج فترة 
 .2020 ديسمبر 31المالية المنتهية في 

 
المختصرة بالسياسات المحاسبية، والتقديرات، والتوقعات والفرضيات، والتي يجب القيام بها الموحدة تتأثر المعلومات المالية 

والفرضيات التي تؤثر في المبالغ  بعمل بعض التقديرات المجموعةقوم تعند إعداد المعلومات المالية الموحدة المختصرة. 
ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هي  المعلنة للموجودات والمطلوبات. جميع التقديرات والفرضيات المطلوبة وفقا

الية عند إعداد هذه المعلومات الم .أفضل التقديرات التي تتم عند تطبيق المعايير. النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات
المرحلية المختصرة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية 

 31 في، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على المعلومات المالية المدققة للسنة المنتهية مجموعةلل
 (. 5ابات الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب ما هو مشروح في إيضاح رقم )، باستثناء حس2019ديسمبر 

 
المختصرة هي الموحدة في إعداد المعلومات المالية المرحلية  مجموعةإن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المطبقة من قبل ال

. هناك تفاصيل إضافية 2019 رديسمب 31دققة للسنة المنتهية في نفسها تلك التي استخدمت في إعداد المعلومات المالية الم
 .(5( و )4)معروضة في إيضاح رقم 

 

 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة  .3

 والشهرة األعمال دمج )أ(

. ياتم قيااس المقابال بناكالمجموعة باحتساب عملياات دماج األعماال باساتخدام طريقاة االساتحواذ عناد نقال السايطرة إلاى ال تقوم
 . تكبدها عند المعاملة تكاليف احتساب يتمصافي الموجودات القابلة للتحديد.  هي كماقيمته العادلة، المحول من الشراء ب

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة، كونها فائض إجمالي المقابل المحول، والمبلغ المحتسب للحصص غير المسيطرة، وأي حصة 
 الملموسة المستحوذة والمطلوبات المفترضة. محتفظ بها سابقاً على صافي الموجودات الملموسة وغير 

دمج العمليات، يسمح بإعادة القياس خالل سنة واحدة مان تااريخ االساتحواذ،  –( 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 مع وجوب عكس أي تغييرات بأثر رجعي.  

األخرى بالتكلفاة، مطروحااً منهاا خساائر انخفااض القيماة بعد االحتساب المبدئي، يتم قياس الشهرة والموجودات غير الملموسة 
المتراكمااة، إن وجاادت. لغاارض فحااص انخفاااض القيمااة، يااتم تخصاايص الشااهرة المكتساابة ماان عمليااة دمااج األعمااال لكاال ماان 

خصايص الوحدات المولدة للنقد للمجموعة المتوقع أن تستفيد من الدمج، ابتداء من تاريخ االستحواذ، بغض النظار عماا إذا تام ت
موجودات ومطلوبات الشركة المستحوذة األخرى لهاذه الوحادات. عناد تخصايص الشاهرة ألحادى الوحادات المولادة للنقاد، وتام 
استبعاد جزء من عمليات تلك الوحدة، يتم تضمين الشاهرة المتعلقاة بالعملياة المساتبعدة فاي القيماة الدفترياة للعملياة، عناد تحدياد 

. يتم قياس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الظروف استناداً على القيم النسبية للعملياة المساتبعدة، الربح أو الخسارة من االستبعاد
والجزء المحتفظ به من الوحدة المولدة للنقد. تخضع الموجودات غيار الملموساة ذات األعماار اإلنتاجياة غيار المحاددة الختباار 

 انخفاض القيمة على أساس سنوي على األقل.    
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  المرحلية المختصرة الموحدةحات حول المعلومات المالية إيضا

بماليين الدنانير البحرينية                                                                 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة  

 
 )تتمة(تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة  .3

 )ب( التوحيد
 

 الشركات التابعة( 1

السايطرة عنادما تتعارض المجموعاة، أو تملاك الحاق فاي  توجادة. مجموعاالشركات التابعة هي الشاركات الخاضاعة لسايطرة ال
عوائد مختلفة من عالقتها من الشركة التابعاة، ويوجاد لاديها قادرة التاأثير علاى هاذه العوائاد مان خاالل سايطرتها علاى الشاركة 

بالشركات التابعة في البيانات الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة حتى تااريخ  التابعة. تم توحيد البيانات المالية الخاصة
 ، باستخدام السياسات المحاسبية للبنك.فقدان السيطرة

  ( حصص غير مسيطرة2

 ياتم. االساتحواذ تااريخ فاي عليهاا المساتحوذ أصاول صاافي مان النسابية الحصاص خاالل منغير مسيطرة  الحصص قياس يتم
 . السيطرة فقد إلى تؤدي لم إذا الملكية حقوقكمعامالت في  التابعة الشركات في المجموعة حصة في يراتالتغ احتساب

 

 السيطرة ن( فقدا3

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأية حصص غير 

. يتم الخسارة أو الربحملكية. يتم إحتساب أي ربح أو خسارة ناتجة في بيان مسيطرة ذات الصلة وغيرها من عناصر حقوق ال

 قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

 (  معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية 4
رغير محققة أو إيرادات ومصروفات ناتجة عن عمليات بين شركات وخسائ أرباح وأي واألرصدة المعامالت جميع استبعاد تم

ً استبعاد األرباح الناتجة من المعامالت بين  .المختصرة الموحدةالمرحلية ت المالية معلوماالمجموعة عند إعداد ال يتم أيضا

الشركات. كما يتم أيضاً  المجموعة مع الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى حد نصيب المجموعة من هذه

 فقط لحد أن ال يكون هناك دالئل انخفاض في القيمة. ،استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها

 
 (19 –أثر جائحة كورونا )كوفيد  .4

آثاراً متعددة على المجموعة، تتراوح بين  2020من سنة  ( في وقت سابق19 –كان لتفشي مرض فيروس كورونا )كوفيد 
 ف السوق المجهدة إلى إجراءات المساعدة التي قدمتها الجهة التنظيمية والحكومة.ظرو

  
قدم مصرف البحرين المركزي، باإلضافة لحكومة مملكة البحرين، العديد من المساعدات لألفراد والشركات والبنوك 

أشهر لجميع األفراد والشركات ، أعلن مصرف البحرين المركزي عن تأجيل القروض لفترة ستة 2020البحرينية. في مارس 
القيمة الحالية للعجز في  احتسابالبحرينية المؤهلين. وفي وقت الحق، أصدر مصرف البحرين المركزي تعليماته للبنوك ب

التأجيل مباشرة في  اتسمى "خسائر التعديل" بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( الناتجة من هذ) إيراد الفوائد
مليون دينار  28.4، صافي من أي منح حكومية مستلمة. بلغت خسائر التعديل المحتسبة من قبل المجموعة ق الملكيةحقو

  بحريني. 
 

ً بقيمة إجمالية تبلغ  مليون دينار بحريني، في شكل دعم للرواتب، وتخفيض فواتير الكهرباء  4.5استلمت المجموعة منحا
راء بأسعار تفضيلية. تم إعادة توجيه المنح النقدية فوراً إلى القضايا الخيرية المتعلقة والماء، وتسهيالت اتفاقيات إعادة الش
 .بجائحة الكورونا داخل مملكة البحرين

 

بغرض التحييد الجزئي آلثار سداد القروض المؤجلة، قدم مصرف البحرين المركزي للبنوك إعفاءات إضافية، من خالل 
%، ومن خالل 80% إلى 100تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من تخفيض الحد األدنى لمتطلبات نسبة 

األصلية بالوفاء بالمتطلبات  مجموعة بنك البحرين الوطنيتستمر %. 3% إلى 5تخفيض متطلبات االحتياطي التنظيمي من 
  ة السيولة.نسبلحد األدنى لل
 

 .ى نتائج المجموعة في قسم اإلفصاحات اإلضافية( عل19-تم تقديم تحليل إضافي آلثار جائحة كورونا )كوفيد 
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  المختصرة المرحلية الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 

بماليين الدنانير البحرينية                                                                 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة  

 
 األحكام والتقديرات . 5

 

والنتائج المالية للمجموعة بالسياسات المحاسبية، والفرضيات،  المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة أثرتت
 والتقديرات واألحكام التي يجب استخدامها حتما عند إعداد البيانات المالية. 

 
خدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قامت اإلدارة باست

استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات 
ا هو مشروح ، باستثناء حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، كم2019ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

 أدناه.
 

( التي يمكن 19 –تم إجراء تحليل للسيناريو، مع االخذ باالعتبار للتغييرات المختلفة المتوقعة نتيجة لجائحة الكورونا )كوفيد 
ترجيح المحتمل للسيناريوهات االقتصادية، وعوامل االقتصاد الكلي، واحتمال التعثر في أن تؤثر على عوامل النموذج، مثل 

 ، وفترة التعرض.رحيل المرحلةوالخسارة بسبب التعثر في السداد، والتعرض للتعثر، وخفض التصنيف، وتالسداد، 
 

يتم استخدام أحكام واجتهادات اإلدارة لتحديد الترجيح المحتمل المخصص لكل سيناريو. بالنظر لحقيقة ان قاعدة العمالء تتركز 
( سيكون لها تأثير 19حكومية للتخفيف من آثار جائحة الكورونا )كوفيد في البحرين بشكل أساسي، فإن جميع جهود اإلغاثة ال

إيجابي على الخسائر االئتمانية المتوقعة. أدرجت المجموعة تأثير هذه الجهود في تأثير الخسائر االئتمانية المتوقعة المستمر.  
ً لذلك، فإن تقديرات المجموعة للخسائر االئتمانية المتوقعة  ، ونتيجة لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية عن حكاممبنية على اتبعا

 هذه التقديرات.  
 

ً إل العمالء  تمويلمصرف البحرين المركزي، قامت المجموعة بتأجيل أقساط  جراءات المساعدة منخالل الفترة، ووفقا
ً لز يادة مخاطر االئتمان بصورة المؤهلين، لفترة ستة أشهر. تعتقد المجموعة أن تمديد مساعدات الدفع هذه لن تؤدي تلقائيا

حيث تم استخدامها لمعالجة مشاكل السيولة جوهرية، وترحيل المرحلة ألغراض احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، 
في هذه المرحلة، ال يوجد معلومات كافية تمكن (. 19 –المحتملة قصيرة األجل الناشئة عن جائحة الكورونا )كوفيد 

 شكل فردي بين قيود السيولة قصيرة األجل للمقترضين، والتغيير في مخاطر االئتمان لمدى الحياة. المجموعة من التفريق ب
 

قامت المجموعة سابقاً بإجراء تحليل تاريخي، وتحديد العوامل االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان والخسائر 
يتم الحصول على تقدير هذه العوامل أحكام الخبرة في هذه العملية. االئتمانية المتوقعة لكل محفظة، مع تطبيق اجتهادات و

. تم أخذ التغييرات في مثل هذه العوامل باالعتبار في تحليل على أساس سنوي ، ويتم تحديثهااالقتصادية من مصادر خارجية
 السيناريو المشروح أعاله في هذا القسم. 

 
 الموسمية. 6

يونيو  30)ي مليون دينار بحرين 2.5 وقدره مبلغا 2020يونيو  30المنتهية في  هرأش للستةتشتمل اإليرادات األخرى 
وتعتبر هذه اإليرادات  .حقوق الملكيةأسهم في  مجموعةمن استثمارات ال أسهم على أرباحمليون دينار بحريني(  2.6: 2019

 .موسمية بطبيعتها
 
 األطراف ذوي العالقة. 7

مين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة البنك وعوائلهم والشركات التي يعتبر هؤالء مالكين بعض األطراف ذوي العالقة )المساه
في سياق مزاولة العمل العادي. وقد تم إجراء  مجموعةلل و/أو مزودين خدمة رئيسيين لها وأعضاء األدارة التنفيذية( هم عمالء

 المعامالت مع هذه األطراف على أسس تجارية بحته.
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 التخصيصات. 8

، والذي 2019لسنة  لجمعية العمومية الغير عادي و في اجتماع ا العادي اجتماع الجمعية العمومية السنوي تمت الموافقة في
الفترة. وقد شملت هذه  حتسابها في هذهاتم والتعديالت والتي تخصيصات بعض ال على 2020 مارس 11عقد بتاريخ 

على األسهم غير األسهم بعد استثناء أرباح مليون دينار بحريني  38.4) مليون دينار بحريني 38.7التخصيصات مبلغ 
مليون  3.7ومبلغ  ،%25نقدية بنسبة أسهم ارباح ك من مجموع األسهم(الموظفين  أسهم حوافزتحت برنامج المخصصة 

 ،القانوني االحتياطي الىالمستبقاة  رباحمليون دينار بحريني من األ 8.0لغ وتحويل مب ،دينار بحريني للهبات والتبرعات
مليون  15.5استخدام مبلغ  كل عشرة أسهم صادرة وذلك من خاللواحد لبنسبة منحة السهم باألوزيادة رأس المال المدفوع 

 األرباح المستبقاة. بحريني من دينار 
 

 قروض وسلفيات. 9

 التعرضات حسب المرحلة (أ

 2020يونيو  30

 

المرحلة 
  األولى

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
 الثالثة

الضعف  
االئتماني 

المشترى أو 
 المجموع  الناشئ

           
 2,202.2  42.3  111.7  73.9  1,974.3  وسلفياتقروض 

           مخصصات انخفاض مطروحاً: 
(12.2)  القيمة   (6.7)   (46.3)   -  (65.2)  

.02,137  42.3  65.4  67.2  1,962.1  صافي القروض والسلفيات  

 

 2019ديسمبر  31

 

المرحلة 
  المرحلة الثانية  األولى

المرحلة 
 الثالثة

الضعف  
الئتماني ا

المشترى أو 
 المجموع  الناشئ

           
 1,261.8  -  95.8  35.5  1,130.5  قروض وسلفيات

           مخصصات انخفاض مطروحاً: 
(7.5)  القيمة   (4.3)   (36.3)   -  (48.1)  

 1,213.7  -  59.5  31.2  1,123.0  صافي القروض والسلفيات

 

ً المشتراة أو الناشئة، كجزء من دمج العمليات تم شراء الموجودات المالية ا  ، لتعكس الخسائربالقيمة العادلةلضعيفة ائتمانيا
 االئتمانية التي تم بموجبها فعالً احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة. 
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  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 

بماليين الدنانير البحرينية                                                                2020يونيو  30في أشهر المنتهية  للستة  

 
 )تتمة( قروض وسلفيات. 9

 مخصصات انخفاض القيمة على القروض والسلفيات (ب

 

 

المرحلة 
  األولى

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
 الثالثة

الضعف  
االئتماني 

المشترى أو 
 المجموع  شئالنا

           
           ديسمبر 31انخفاض القيمة في 

2019  7.5  4.3  36.3  -  48.1 
(.60)  0.9  صافي التحويالت بين المراحل   (30.)   -  - 

(9.8)  -  -  المشطوب خالل الفترة   -  (9.8)  
           )صافي( مخصص الفترة 

01.  2.0  (10)إيضاح    6.2  -  9.2 
           شراء احتياطيات الخسائر 

 17.7  -  13.9  2.0  1.8  االئتمانية المتوقعة

           يونيو 30انخفاض القيمة في 

2020  12.2  6.7  46.3  -  65.2 

 
لمشتراة على محفظة يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة ا الثالثةاحتياطيات الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة االستحواذ على 

 ة.تجزئال
 

ً بمبلغ  الثانيةاألولى والمرحلة   –مليون دينار بحريني للشكوك المستقبلية المتعلقة بجائحة الكورونا )كوفيد  4.6تشمل مخصصا
19 .) 

 
 جدول الفترات الزمنية للقروض و السلفيات المتعثرة ( ج
 
يونيو  30 

2020  
ديسمبر  31

2019 
    

 44.6  51.1 شهور  3حتى 

    
 34.2  39.6 شهور ولغاية سنة 3أكثر من 

 7.2  11.2 سنوات 3 - 1
 9.8  9.8 سنوات 3أكثر من 

 51.2  60.6 قروض متعثرة غير خاضعة لفترة سماح

 111.7  95.8 

 

 94.1  120.1 القيمة العادلة للضمان في السوق
 36.3  46.3 المرحلة الثالثة مخصص النخفاض القيمة

 
 الموجودات المالية الضعيفة ائتمانياً المشتراة أو الناشئة.لتحليل أعاله يستثني ا

 ً إلرشادات مصرف البحرين المركزي، فإن القروض التي تم تصنيفها كقروض متعثرة يجب أن تبقى تحت هذا التصنيف وفقا

ستكون نسبة القروض غير متعثرة.  بعد أن تصبح قروضتلك التي يحددها مصرف البحرين المركزي لفترة سماح ال تقل عن 

 (. 2019ديسمبر  31كما في   %7.6)  2020يونيو  30% كما في 5.1المتعثرة على إجمالي مبلغ القروض و السلفيات 
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  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 

بماليين الدنانير البحرينية                                                                2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة  

 
 

 إنخفاض القيمةمخصصات . صافي 10

 يونيو 30   يونيو 30 
 2020  2019 
    

 5.0  9.2 )ب(( 9)إيضاح  قروض وسلفيات
 (0.1)  - سندات دين – أوراق مالية إستثمارية

 -  0.1 رىإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخ
 (0.2)  0.9 التزامات قروض وضمانات

 10.2  4.7 

 
 

 للموظفين أسهم حوافز نظام  .11

 0.4 بقيمة إسمية بلغت ةسهم عاديأبتخصيص  خالل الفترة البرنامج". قام البنكموظفين "للبرنامج حوافز أسهم ضمن 
 صدارإعالوة إطار هذا البرنامج، والذي نتج عنه للموظفين تحت  مليون دينار بحريني( 0.3: 2019) مليون دينار بحريني

قتطاع األسهم غير المخصصة تحت البرنامج من إ. يتم مليون دينار بحريني( 1.3: 2019) مليون دينار بحريني 1.5 بقيمة
 النقدية واألسهم المنحة.رباح ألا تستحقالبرنامج  بموجباألسهم المخصصة  حقوق الملكية.مجموع 

 
 

 المصرفية الطارئة وااللتزامات االلتزامات .12
 
  2020يونيو  30  

  )مراجعة(
 2019 ديسمبر 31

  )مدققة(
   2019يونيو  30

 )مراجعة(

       االلتزامات الطارئة 
 26.8  36.0  29.8  خطابات إعتماد

 152.9  169.4  218.7  ضمانات 

 
 

248.5  205.4  179.7 

       

       المصرفية  االلتزامات

 10.8  200.2  328.5  إلتزامات القروض غير المسحوبة 

 -  -  6.4  عقود آجلة

 601.7  985.9  1,252.1  عقود متعلقة بأسعار الفائدة

 1,924.0  1,691.2  1,825.3  عقود صرف العمالت األجنبية

 
 

3,412.3  2,877.3  2,536.5 

 
 

3,660.8  3,082.7  2,716.2 
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  المرحلية المختصرة الموحدةالمعلومات المالية  إيضاحات حول

بماليين الدنانير البحرينية                                                                2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة  

 
 

 . مصروفات تشغيلية أخرى 13
 

 يونيو 30  يونيو  30 
 2020  2019 
    

 1.2  2.4 استهالك
 1.5  2.3 مصروفات المباني

 0.7  1.8 مصروفات المعدات
 0.7  1.4 مصروفات االتصاالت

 0.8  1.3 رسوم مهنية
 0.5  1.0 مصروفات اإلعالنات والعالقات العامة

 0.7  0.9 مصروفات خطة حماية الودائع
 1.6  3.9 أخرى، بما في ذلك مصروفات االستحواذ والمصروفات ذات العالقة

 15.0  7.7 
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  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 

البحرينية ماليين الدنانيرب                                                                                                                                   2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة  

  
 المالية حسب الوحدات التشغيلية  المعلومات. 14

            

 الخدمات 
لالفراد المصرفية 

والشركات التجارية 
والمؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة
الشؤون المؤسسية 
  الفروع الخارجية  والخدمات االستثمارية

 الخزينة
 وأسواق رأس المال

 المجموع  وإدارة الثروات
يو يون 30 

2020 
يونيو  30

2019    
يونيو  30

2020 
يونيو  30

2019    
يونيو  30

2020 
يونيو  30

2019    
يونيو  30

2020 
يونيو  30

2019    
يونيو  30

2020 
يونيو  30

2019   

               

.441 االيرادات الخارجية  21.4  315.  16.9  2.1 2.0  3.24  47.6  1.110  87.9 

(18.4) المصروفات الخارجية  (12.6)  (3.0)  (5.6)  (0.3)  (0.1)  (4.9)  (5.8)   (26.6)  (24.1)  
 فوائد مكتسبة / )مدفوعة( بين

(0.3)  17.2 13.5 الوحدات  2.2  0.1 0.1  (13.3)  (19.5)   - - 

.536  الدخل التشغيلي  26.0  12.0 13.5  1.9 2.0  24.1 22.3  574.  63.8 

0.51 جئاتالن  15.9  4.1 78.   (.93)  (2.2)  19.9 20.9  1.53  43.3 

المصروفات اإلدارية الغير 
(5.7)             مخصصة  (3.3) 

4.92             ربح الفترة  40.0 
 

 القيمة العادلة راتبيةت .15
 اس.المدخالت المستخدمة في القي للقيمة العادلة والتي تعكس أهمية ةاآلتي راتبيةيقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام الت

 
 : األسعار المسعرة )غير المعدلة( في سوق نشطة لألصول والمطلوبات المماثلة.1المستوى 

 
وق في ييمها بسعر السدوات تم تقوتتضمن هذه الفئة على أ و غير مباشرة مستمدة من األسعار.: تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أ2المستوى 

 ت السوق.ن معلومامرصدها  أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعرة ألدوات مماثلة في أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى. حيث جميع المدخالت المهمة يمكن
 

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

 
 هو موضح في الجدول التالي تقارب قيمتها الدفترية.  القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية باستثناء ما
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 لمرحلية المختصرةا الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 
ماليين الدنانير البحرينيةب                                                                                                                                   2020يونيو  30 أشهر المنتهية في للستة   

 

  القيمة العادلة )تتمة( تراتبية  .15
 

 لجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المحتسبة قيمتها العادلة حسب طريقة التقييم.يوضح ا

 
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30             

 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

 خالل الربح أو الخسارة:بالقيمة العادلة من 
 1.2 - 1.2 -  1.4 - 1.4 - ملكيةحقوق 

العادلة من خالل الدخل الشامل  بالقيمة
          اآلخر:

 238.8 - - 238.8  246.8 - - 246.8 سندات دين

 63.3 11.1 - 52.2  81.4 35.2 - 46.2 حقوق ملكية أسهم

 10.1 - 10.1 -  5.1 - 5.1 - مالية مشتقةأصول 

 293.0 6.5 35.2 334.7  291.0 11.3 11.1 313.4 

 0.1 - 0.1 -  0.9 - 0.9 - مطلوبات مالية مشتقة
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 المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 
 القيمة العادلة )تتمة( اتبيةرت .15
 

أو  1. لم يكن هناك أي تحويل بين المستوى  الفترة من األصول المالية خالل 3يوضح الجدول التالي الحركة في المستوى 
                                                                                  :تراتبية القيمة العادلةمن  3أو المستوى  2المستوى 

                                                                                                                                                   

القيمة العادلة من خالل الدخل   

 الشامل اآلخر

  2020   2019 

     

 11.1  11.1  يناير 1في 

 -  0.3  ألرباح في الدخل الشامل اآلخرمجموع ا

 شراء موجودات ضمن الشركة التابعة
 

23.8  - 

 11.1  35.2   يونيو 30في 

 
والتي تم قياسها تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهم إستثمارية غير مدرجة وتم  3المستوى  يتضمن

حدث البيانات المالية الصادرة من الشركة المستثمر فيها. تم تحليل الحساسية بإحتساب صافي قيمة األصول بناءاً على أ
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل التي تتعلق باألصول المالية  3للحركة في القيمة العادلة لألدوات المالية في المستوى 

 للدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكية.جوهرية على أنها غير  اآلخر
 
 
 النقد وما في حكمه .16 

 
 2019 يونيو 30   2020 يونيو 30   
     

 121.1  121.9  نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

(70.9)  ناقصاً: إحتياطي نقدي لدى المصارف المركزية   (87.1) 

  051.   34.0 

     
 103.4  338.0  إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

(43.1)  فترات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر  ناقصاً: إيداعات ل   - 

  294.9  103.4 

     
 439.6  324.4  سندات الخزانة

(285.9)  ناقصاً: سندات الخزانة لفترات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر     (298.0) 

  38.5  141.6 

  384.4  279.0 

 
، بينما استقر متوسط نسبة تغطية %143 تبلغ 2020يونيو  30 نسبة صافي التمويل المستقر الموحدة للمجموعة كما في

تواصل المجموعة االلتزام بالحد األدنى المطلوب لنسبة السيولة التنظيمية، كما تلتزم  %.348السيولة للربع الثاني للسنة عند  
 بالحد األدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال.

 
 
 
 
 
 



ش.م.ب وطنيبنك البحرين ال   
 

19 

 

 المرحلية المختصرة وحدةالمإيضاحات حول المعلومات المالية 
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 
 . دمج العمليات17
 

%، 78.8إلى  2019ديسمبر  31% كما في 29.1، زادت حصة البنك في بنك البحرين اإلسالمي من 2020يناير  22في 

مما أدى لتحوله من استثمار في شركة زميلة إلى استثمار في شركة تابعة، مع احتساب عملية االستحواذ بطريقة االستحواذ.  

في طليعة القطاع المصرفي اإلقليمي المتوافق مع أحكام الشريعة التموضع إن عملية االستحواذ هذه ستمكن المجموعة من 

ا الريادي الحالي في القطاع التقليدي. ستواصل العالمتان التجاريتان العمل بشكل مستقل عن أحدهما اإلسالمية، إضافة لموقعه

اآلخر، لكن الموجودات، واإليرادات، والتكاليف، والتقنية،  وأوجه التآزر التشغيلية األخرى ستوفر للعمالء والمساهمين 

  ة.حسنخدمات وعوائد م

 

 ت بنك البحرين اإلسالمي القابلة للتحديد كما في تاريخ االستحواذ كانت كما يلي:القيمة العادلة لموجودات ومطلوبا
 
 القيمة العادلة بتاريخ     
 االستحواذ    

     الموجودات

 61.6    نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 76.1    إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 728.2    قروض وسلفيات 

 239.5    ق مالية إستثماريةأورا

 16.1    استثمار في شركات زميلة

 15.3    عقارات ومعدات

 25.8    موجودات أخرى

 1,162.6    مجموع الموجودات

     
     المطلوبات

 218.1    مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 863.0    ودائع الزبائن

 21.5    مطلوبات أخرى

 1,102.6    المطلوباتمجموع 

     
 60.0    مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد

     

 12.7    حصة غير مسيطرة بالقيمة العادلة 

     مقابل الشراء

 3.1    (  0.167سهماً عادياً )نسبة المبادلة  4,467,173

 58.8    المقابل النقدي

 37.1    إلغاء احتساب الشركة الزميلة

    99.0 

 111.7    القيمة العادلة للمقابل

     
 51.7    الشهرة والموجودات غير الملموسة

 12.6    موجودات غير ملموسة مشتراة    
 39.1    شهرة    

 

 
مليون دينار بحريني الناتجة من االستحواذ على القيمة المخصصة للمنافع  12.6تشتمل الموجودات غير الملموسة البالغة 

المتوقعة الناتجة من الترخيص المصرفي اإلسالمي والعالمة التجارية لبنك البحرين اإلسالمي، كونه البنك اإلسالمي األقدم 
 والمهيمن في مملكة البحرين.
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 المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 
 . دمج العمليات )تتمة(17

 
 التقييم  العادل للحصة غير المسيطرة

تم تحديد القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في بنك البحرين اإلسالمي من خالل تطبيق طريقة القيمة العادلة التناسبية. 
سية المستخدمة في تحديد القيمة العادلة كانت تقارير تقييم خارجية، واختبارات التدفقات النقدية المخصومة المدخالت الرئي

 وانخفاض القيمة. 
 

 األثر على عمليات المجموعة
مليون  1.5مليون دينار بحريني في اإليرادات، ومبلغ  19.7منذ تاريخ االستحواذ، ساهم بنك البحرين اإلسالمي بمبلغ 

مليون  5.0بحريني في أرباح المجموعة. نتج عن أنشطة التوحيد التي قام بها البنك زيادة اإليرادات اإلضافية بمبلغ  دينار
     دينار بحريني للمجموعة.  

 
، كانت الشركة التابعة ملتزمة بالحد األدنى التنظيمي المطلوب لنسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي 2020يونيو  30كما في 
 المستقر، ونسبة كفاية رأس المال. التمويل

 
 التكاليف المتعلقة بدمج العمليات

ضمن بند المصروفات  2020و  2019مليون دينار بحريني كمصروفات خالل  1.6احتسبت تكاليف المعاملة البالغة 
 التشغيلية األخرى.

 
 

 المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية . الموجودات والمطلوبات18

المجموعة في األدوات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية، وتم إدراجها في بيان المركز المالي  تم جمع حصة
 الموحد للمجموعة: 

 
 2019 ديسمبر 31   2020 يونيو 30   

     الموجودات
 3.2  158.4  إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 154.3  959.1   ، صافيقروض وسلفيات

 118.9  350.1  صكوك – أوراق مالية إستثمارية

     
     المطلوبات

 -  281.4  مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 -  894.0  ودائع الزبائن

     

 
 المطلوبات تشمل حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار.
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 إضافية )غير مراجعة(احات فصإ
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                   2020يونيو  30نتهية في أشهر الم للستة

 
 (19 –أثر جائحة كورونا )كوفيد 

آثاراً متعددة على المجموعة، تتراوح بين  2020من سنة  ( في وقت سابق19 –كان لتفشي مرض فيروس كورونا )كوفيد 
 لسوق المجهدة إلى إجراءات المساعدة التي قدمتها الجهة التنظيمية والحكومة.ظروف ا

قدم مصرف البحرين المركزي، باإلضافة لحكومة مملكة البحرين، العديد من المساعدات لألفراد والشركات والبنوك البحرينية. 
لجميع األفراد والشركات البحرينية ، أعلن مصرف البحرين المركزي عن تأجيل القروض لفترة ستة أشهر 2020في مارس 

المؤهلين. وفي وقت الحق، أصدر مصرف البحرين المركزي تعليماته للبنوك باحتساب القيمة الحالية للعجز في إيراد الفوائد     
ق الملكية، ) تسمى "خسائر التعديل" بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( الناتجة من هذا التأجيل مباشرة في حقو

صافي من أي منح حكومية مستلمة. استلمت المجموعة منحاً في شكل دعم للرواتب، وتخفيض فواتير الكهرباء والماء، وتسهيالت 
الخيرية المتعلقة بجائحة كورونا  الحاالتاتفاقيات إعادة الشراء بأسعار تفضيلية. قام البنك إعادة توجيه المنح النقدية فوراً إلى 

 البحرين، ولم يستفد البنك من هذه المنح. داخل مملكة

بغرض التحييد الجزئي آلثار سداد القروض المؤجلة، قدم مصرف البحرين المركزي للبنوك إعفاءات إضافية، من خالل تخفيض 
%، ومن خالل تخفيض متطلبات 80% إلى 100الحد األدنى لمتطلبات نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من 

ة السيولة، كما هو نسبلحد األدنى للاألصلية بالوفاء بالمتطلبات  مجموعة بنك البحرين الوطنيتستمر االحتياطي التنظيمي. 
  ( من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.16مشروح في إيضاح رقم )

، ويشمل 2020يونيو  30لى المجموعة كما في المختلفة وأوضاع السوق عالتدابير واإلجراءات الجدول أدناه  يلخص أثر 
ً بمبلغ  مليون دينار بحريني، زيادة على النموذج األساسي للخسائر االئتمانية المتوقعة، كإجراء احترازي مقابل  4.6مخصصا

 المخاطر المستقبلية المتوقعة غير المحددة حالياً التي قد تواجهها المجموعة:
 

  صافي الربح  

مجموع حقوق 
كية )باستثناء المل

  صافي الربح( 
 مجموع 

 الموجودات
       

       األرصدة المقدرة، عدا أثر جائحة كورونا

 4,487.7  497.5  41.8  (19 –)كوفيد 
       إجراءات مصرف البحرين المركزي والحكومة

 (11.7)  (28.4)  (0.2)  خسائر تأجيل أقساط القروض
 -  0.3  (0.3)  تفضيلية معامالت إعادة الشراء بأسعار

 -  4.2  -  منح حكومية أخرى

  (0.5)  (23.9)  (11.7) 
       

       أوضاع السوق
       مخصصات إضافية مقابل الشكوك المستقبلية
 (5.9)  -  (5.9)  ومخصصات محددة تتعلق بجائحة الكورونا

 -  -  (0.5)  انخفاض دخل بطاقات االئتمان نتيجة للتأجيالت
       انخفاض دخل أرباح األسهم نتيجة لتخفيض

 -  -  (0.6)  المدفوعات
 -  -  (0.9)  تكاليف تمويل إضافية نتيجة لشح الدوالر األمريكي 

 -  -  (2.2)  تخفيض أسعار الفائدة في السوق
       القيمة السلبية لسعر السوق ألدوات الدين بالقيمة

 (18.0)  (18.0)  -  شامل اآلخرخالل الدخل الالعادلة من 
 (1.8)  -  (1.8)  انخفاض دخل الشركة الزميلة نتيجة لتقييمات األسهم

  (11.9)  (18.0)  (25.7) 

 4,450.3  455.6  29.4  األرصدة الختامية وفقاً للبيانات المالية

 


