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 بيان الدخل الشامل المختصر 
          رينية                                                                                                                        بماليين الدنانير البح                                   2019مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 
 

 ثة  أشهر المنتهية فيللثال                                                                                                                  

  

 

مارس  31
2019 

  )مراجعة(

مارس  31
2018 

 )مراجعة(
      

 19.7  20.4   ربح الفترة

      
      الدخل الشامل اآلخر :

  البنود التي تم أو يمكن تصنيفها الى الربح أو الخسارة:
    

      القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر )ادوات دين(:

 (10.6)  4.9   في التغيير في القيمة العادلةصا -

(1.4)   صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة -   -  
      

      البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها الى الربح أو الخسارة:

 (1.0)  1.8   القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر )ادوات اسهم(

 (9.6)  5.3   لفترةمجموع الدخل الشامل اآلخر ل

 10.2   25.7   مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .17إلى  2 من تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة على الصفحات
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 بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                                                         2019مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 
 

   ةاإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقا            

 رأس  )مراجعة( 2019

 المال

أسهم تحت  

نظام حوافز 
الموظفين 
 باألسهم

 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 

 (34.7)  (34.7)  -  -  -  -  -  -  -  (%25أرباح نقدية ) -
 -  (13.8)   -  -  -  -  -  (0.2)  14.0  (%10إصدار أسهم منحة ) -
 -  (3.5)  3.5  -  -  -  -  -  -  تحويل الى الهبات والتبرعات  -
 -  (7.0)  -  -  -  7.0  -  -  -  تحويل إلى اإلحتياطي القانوني -

 441.1  143.0  21.0  10.0    32.4   77.1  5.0  (1.7)  154.3  2018الرصيد بعد تخصيصات عام 

                   
 1.6  -  -  -  -  -  1.3   0.3  -  أسهم تم تخصيصها خالل الفترة

                   الدخل الشامل للفترة:

 20.4  20.4  -  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة
 5.3  -  -  5.3  -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 25.7  20.4  -  5.3  -  -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة

 (0.3)  -  (0.3)  -  -  -  -  -  -  استخدام مخصص الهبات والتبرعات

 468.1  163.4   20.7  15.3  32.4   77.1  6.3  (1.4)  154.3  2019مارس  31الرصيد في 

 

 
 

 .17إلى  2 من الية المرحلية المختصرة على الصفحاتتشتمل المعلومات الم
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 بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر
 يةبماليين الدنانير البحرين                                                                                                         2019مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 
 

   اإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة            

 رأس  )مراجعة( 2018

 المال

أسهم تحت  

نظام حوافز 
الموظفين 
 باألسهم

 عالوة 

 أصدار

 االحتياطي 

 القانوني

االحتياط 

 ي
 العام

إحتياطي  

القيمة 
 العادلة

إحتياطي  

الهبات 
 والتبرعات

 األرباح 

 المستبقاة

مجموع  

حقوق 
 ملكيةال

 447.9  179.8  16.0  26.1  32.4  63.8  4.0  (1.7)  127.5   2017ديسمبر   31الرصيد في 

 1     في كما (9)أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
   2019يناير 

 
 
-  -  -  -  -  (14.2)   -  9.9  (4.3) 

بل قمن  (9)المالية رقم أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 (4.1)  (4.1)  -  -  -  -  -  -  -  الشركات الزميلة

 439.5  185.6  16.0  11.9  32.4  63.8  4.0  (1.7)  127.5   2018يناير  1الرصيد المعدل في 

                   : 2017تخصيصات عام 

 (31.5)  (31.5)  -  -  -  -  -  -  -  (%25أرباح نقدية ) -
 -     0.1   -  -  (12.8)  -  -  (0.1)  12.8  (%10إصدار أسهم منحة ) -
 -  (3.1)  3.1  -  -  -  -  -  -  تحويل الى الهبات والتبرعات  -
 -  19.1  -  -  19.1  -  -  -  -  تحويل إلى اإلحتياطي العام  -
 -  -  -  -  (6.3)  6.3  -  -  -  تحويل إلى اإلحتياطي القانوني -

 408.0  132.0  19.1  11.9  32.4   70.1  4.0  (1.8)  140.3  2017الرصيد بعد تخصيصات عام 

                   
 1.3  -  -  -  -  -  1.0   0.3  -  أسهم تم تخصيصها خالل الفترة

                   الدخل الشامل للفترة:

 19.7   19.7  -  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة
 (9.5)  -  -  (9.5)  -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 10.2  19.7  -  (9.5)  -  -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة

 (0.5)  -  (0.5)  -  -  -  -  -  -  استخدام مخصص الهبات والتبرعات

 419.0  151.7  18.6   2.4  32.4   70.1  5.0  (1.5)  140.3  2018مارس  31الرصيد في 

 

 .17إلى  2من  تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة على الصفحات
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  بيان التدفقات النقدية المختصر
                                                                                                                                  بماليين الدنانير البحرينية                                                                        2019مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

أشهر المنتهية في للثالثة    

مارس  31  
2019 

  )مراجعة(

مارس  31
2018 

 )مراجعة(
     التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

.420  ة ربح الفتر  
 

19.7 
 

 / )و المستخدم في(  تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد من
 أنشطة العمليات:

 
   

 0.5  1.0  االستهالك
 0.4  2.9  صافي خسارة انخفاض القيمة

(1.6)  نصيب البنك من أرباح شركات زميلة   (2.2) 

 ربح الفترة بعد التسويات 
 

22.7  18.5 
     
     ت في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتغيرا 

(5.6)  أرصدة لدى البنوك المركزية ) إحتياطي نقدي إلزامي(   6.5 
 (11.4)  46.2  سندات الخزينة

 (1.0)   -  إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 (44.3)  39.2  قروض وسلفيات 

 0.2  (83.1)  أوراق مالية استثمارية 
(2.5)  ئد مستحقة وموجودات أخرىفوا   20.9 

(31.9)  مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى    54.9 
 (53.4)  31.5  سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء

 (62.8)  21.8  ودائع الزبائن 
 (2.4)  5.8  فوائد مستحقة ومطلوبات اخرى

 (74.3)  44.1  في أنشطة العمليات (المستخدمو ) / نمصافي النقد 
     

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 0.8  0.6  أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة

(1.8)  شراء عقارات ومعدات، صاف   (1.0) 
(1.2)  أنشطة االستثمار صافي النقد المستخدم في   (0.2) 

     
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(31.8)  مدفوعة أرباح أسهم    (26.9) 
(0.3)  هبات وتبرعات مدفوعة خالل الفترة   (0.5) 

(0.8)   التزامات اإليجار المدفوعة    -  
(32.9)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل   (27.4) 

     
.010  في النقد وما في حكمه خالل الفترة (النقصالزيادة/)صافي    (101.9) 

 195.2  310.9  يناير 1ه في النقد وما في حكم
 93.3  320.9  (14 )إيضاح مارس 31النقد وما في حكمه في 

 
 

 .17إلى  2 من على الصفحاتتشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة 
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  المالية المرحلية المختصرة المعلوماتإيضاحات حول 

بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2019مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة  

  
 المؤسسة  -1

، شركة مساهمة بحرينية عامة، تأسست بمملكة البحرين بموجب مرسوم أميري وبدأ أعماله ش.م.ب  بنك البحرين الوطني
 المركزي كبنك قطاع تجزئة. . ويعمل البنك بترخيص صادر من مصرف البحرين1957في شهر يناير 

 

 الهامة والسياسات المحاسبية اإلعدادأساس  -2

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

، كما هو (16)، فيما عدا آثار تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2018ديسمبر  31للبنك للسنة المنتهية في 
 من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة. (3) مشروح في إيضاح رقم

 
المركز  تصرة مراجعة وليست مدققة. وقد تم الحصول على أرقام المقارنة بالنسبة لبيانالمعلومات المالية المرحلية المخ

ومن المعلومات المالية المرحلية  2018ديسمبر  31المالي المختصر من البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية فى 
الحصول على أرقام المقارنة للبيانات . وتم 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةالمختصرة المراجعة لفترة 

المختصرة لبيان الربح أوالخسارة وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية من البيانات 
 .2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةالمالية المرحلية المختصره المراجعه لفترة 

 

المرحلية المختصرة ال تشمل كل المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة  إن هذه المعلومات المالية
 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةالمعدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. إضافة لذلك، فإن نتائج فترة 

 .2019 ديسمبر 31الية المنتهية في ال تشير بالضرورة للنتائج المتوقعة للسنة الم

 

تتأثر المعلومات المالية المختصرة بالسياسات المحاسبية، والتقديرات، والتوقعات والفرضيات، والتي يجب القيام بها عند 
 إعداد المعلومات المالية الموحدة المختصرة. يقوم البنك بعمل بعض التقديرات والفرضيات التي تؤثر في المبالغ المعلنة

للموجودات والمطلوبات. جميع التقديرات والفرضيات المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هي أفضل 
عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية  .التقديرات التي تتم عند تطبيق المعايير. النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات

، بنكستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للالمختصرة، قامت اإلدارة با
ديسمبر  31 فيوالمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على المعلومات المالية المدققة للسنة المنتهية 

2018. 
 

في إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة هي نفسها تلك إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المطبقة من قبل البنك 
 .2018 رديسمب 31دققة للسنة المنتهية في التي استخدمت في إعداد المعلومات المالية الم
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  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

بماليين الدنانير البحرينية                                                                 2019مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة  

 

 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة  -3

والذي نجم عنه تغييرات في السياسات  2019يناير  1( بتاريخ 16قام البنك بتطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم )
 . 2018ديسمبر  31لك التي تم اعتمادها مسبقاً في البيانات المالية بتاريخ المحاسبية وتسويات للمبالغ من ت

 

 األثر نمط، فقد اختار البنك استخدام (16)إلعداد التقارير المالية  الدولي للمعياركما هو مسموح به وفق األحكام االنتقالية 

واإلعالن عنها تحت مظلة المعيار ستمرار في ذكرها الرجعي المعدل، وعليه فإن المعلومات المقارنة لم يعاد صياغتها مع اال

   "تحديد ما إذا كانت أي تسوية تحتوي على عقد إيجار". (4)"عقود اإليجار" والمعيار الدولي  (17) المحاسبي الدولي
 

 التحول و أثرالمطبقة في الفترة الحالية  (16) الظاهر أدناه تفاصيل السياسات المحاسبية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 على إفصاحات البنك.  (16) للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 

 تبني معايير محاسبية جديدة )يتبع(

 تغييرات في السياسات المحاسبية (أ)

راً أو يحتوي على إيجار اذا كان العقد العقد، يقيّم البنك ما إذا كان العقد يعتبر أو يحتوي على إيجار. يعتبر العقد إيجا بدايةعند 
ما إذا كان العقد يحول الحق في التحكم  يمنح الحق في التحكم باستخدام أصل محدد للفترة الزمنية في المقايضة مقابل الدفع. لتقييم

  باستخدام أصل محدد، يقوم البنك بتقييم ما يلي:

 

ك بوضوح أو ضمنياً، أو يجب أن يكون جليا ماديا أو يمثل العقد يشمل استخدام أصل محدد، يمكن تحديد ذلإذا كان  -
 ، فإن األصل غير محّدد. الموضوعي اإلستبدالالمزود حق كان لدى  بارز ماديا. إذاالصل قدرة األبصورة كبيرة 

 يحق للبنك نيل جميع المنافع االقتصادية من استخدام األصل خالل فترة االستخدام. -
قة في الغالب بتغيير صل. يكون للبنك هذا الحق عندما يملك حقوق صناعة القرار والمتعليحق للبنك إدارة استخدام األ -

الغرض من وماهو الغرض من استخدام األصل. في الحاالت النادرة التي يكون فيها القرار حول كيفية  وماهوكيفية 
 حاالت التالية: استخدام األصل مقّرر سلفاً، فإنه يحق للبنك إدارة استخدام األصل في أي من ال

 يحق للبنك تشغيل األصل، -
 من استخدامه. الغرضوماهو  البنك قام بتصميم األصل بطريقة تقّرر سلفاً كيفية -

 
على العقود المبرمة أو التي تم  (16) تم تطبيق التعريف الجديد لعقد اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 .2019يناير  1د تغييرها في أو بع
 

صد البنك المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على عند ابتداء العقد أو عند اعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصر إيجار، ير
اساس أسعاره المستقلة. ولكن، بالنسبة لعقود إيجار األراضي والمباني للمستأجر، فقد اختار البنك بأن ال يفصل بين العناصر غير 

 المستأجرة واعتبار عناصر اإليجار والعناصر الغير مستأجرة كعنصر إيجار واحد.  

 
 المقياس (1

 

أوالً بالكلفة، والتي  األصل بنك بإقرار حق استخدام األصل ومطالبة اإليجار بتاريخ بدء التأجير. ويتم قياس حق االستخداميقوم ال

 تتكون من اآلتي:  

 

 ،اإليجارمبلغ القياس األولي لمطالبة  -
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 تبني معايير محاسبية جديدة )يتبع(

 

 أي دفعة إيجار تمت قبل او عند تاريخ البدء، مع خصم أي حوافز إيجار مستلمة، -

 أي كلفة مباشرة أولية يتحملها المستأجر، -

 األصل.  الذي يوجد عليه موقعالاألصل محل العقد أو  إلستعادةريد وإلغاء األصل محل العقد، أو لتج المقدرة الكلفة -

 األقرب منباستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء ولغاية  الحقاً األصل  استخداميتم احتساب القيمة المستهلكة من حق 
األصل استخدام لحق د اإليجار. ويتم تحديد األعمار اإلنتاجية ألصول أو لنهاية عقاألصل استخدام لحق انتهاء العمر اإلنتاجي 

 استنادا الى فترة اإليجار. 
 

تقاس مطالبة اإليجار بأنها القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية غير المدفوعة بتاريخ بدء العقد. يتم خصم دفعات اإليجار بناء 
 تألف مطالبة اإليجار من اآلتي:  اإلضافي لدى البنك. وت اإلقتراضعلى معدل 

 
 مدفوعات ثابتة، تتضمن مدفوعات ثابتة أساسية، -

 مدفوعات إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئياً باستخدام المؤشر أو المعدل عند تاريخ بدء العقد، -

 المبالغ المتوقع دفعها عبر ضمانات القيمة المتبقية. -

 اذا كان البنك متأكدا إلى حد معقول من ممارسة ذلك الخيار،سعر التنفيذ لخيار الشراء  -

 مدفوعات اإليجار في فترة التجديد االختياري إذا كان البنك متأكداً الى حد معقول من ممارسة خيار التمديد، -

 جزاءات لإلنهاء المبكر لإليجار إال إذا كان البنك متأكدا الى حد معقول بعدم اإلنهاء مبكرا. -

. ويعاد قياسه عندما يكون هناك تغير في مدفوعات الفعالةاإليجار بتكلفة مستهلكة باستخدام طريقة سعر الفائدة  تقاس مطالبة
اإليجار المستقبلية والناجمة عن حدوث تغيير في مؤشر او معدل، اذا طرأ تغيير في تقديرات البنك للمبلغ المتوقع دفعه عبر 

 نك بتغيير تقييمه سواء بممارسة حقه في اختيار الشراء، التمديد أو اإلنهاء.ضمانات القيمة المتبقية، أو اذا قام الب
 

، أو يسجل  في ألصل ا للقيمة الدفترية لحق استخدامعندما يعاد قياس مطالبة اإليجار بهذه الطريقة، فإنه يحدث تعديل متواٍز 
 صفر.  الىألصل ا للقيمة الدفترية لحق استخداماألرباح أو الخسائر إذا تم خفض 

 
 ( إيجارات قصيرة األجل وإيجارات ألصول منخفضة القيمة2

 
شهراً أو أقل  12اإليجار لإليجارات قصيرة األجل بمدة إيجار  و التزامات األصول استخدامحق لقد اختار البنك عدم إقرار 

يجارات كتكلفة على أساس ثابت خالل ولإليجارات ألصول منخفضة القيمة. يقوم البنك بإقرار مدفوعات االيجار المقترنة بهذه اإل
 مدة اإليجار. 
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 (16)الدولي إلعداد التقارير المالية تأثير تبني المعيار ب( 

 تقييم معامالت التأجير. طبقل، اختار البنك تطبيق الوسيلة العملية (16) عند االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

لقد نتج عن تبني المعيار . رعلى العقود التي تم تحديدها سابًقا على أنها عقود إيجا (16) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

مليون دينار  5.5معدات بمقدار عقارات و زيادة في بند  2019يناير  1اعتباراً من تاريخ ( 16)الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ي:  مليون دينار بحرين 5.5أخرى بمقدار  التزاماتمستحقة  فوائدبحريني، وزيادة في بند 

 

 

 الموسمية -4

 مارس 31) يمليون دينار بحرين 2.6 وقدره مبلغا 2019 مارس 31المنتهية في  أشهر للثالثةتشتمل اإليرادات األخرى 
وتعتبر هذه اإليرادات موسمية  .يةحقوق الملكأسهم في من استثمارات البنك  أسهم على أرباحمليون دينار بحريني(  2.8: 2018

 .بطبيعتها
 
 األطراف ذوي العالقة -5

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

 المعامالت مع هذه األطراف على أسس تجارية بحته.
 
 التخصيصات -6

، والذي عقد 2018لسنة  و في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي  العادي اجتماع الجمعية العمومية السنوي تمت الموافقة في
مليون دينار  35.1ترة. وقد شملت هذه التخصيصات مبلغ الف حتسابها في هذهاتخصيصات تم  على 2019 مارس 6بتاريخ 
 أسهم حوافزبعد استثناء األرباح النقدية على األسهم غير المخصصة تحت برنامج مليون دينار بحريني  34.7 ) بحريني

وتحويل  ،مليون دينار بحريني للهبات والتبرعات 3.5ومبلغ  ،%25نقدية بنسبة أسهم ارباح ك من مجموع األسهم(الموظفين 
بنسبة منحة السهم باألوزيادة رأس المال المدفوع  ،القانوني االحتياطي الىالمستبقاة  رباحمليون دينار بحريني من األ7.0 مبلغ 

و قد تمت الموافقة األرباح المستبقاة. بحريني من مليون دينار  14.0استخدام مبلغ  واحد لكل عشرة أسهم صادرة وذلك من خالل
 مليون دينار بحريني .  200.0مليون دينار بحريني إلى  150.0المال المصرح به من  رأسعلى زيادة 

 

 

 

 

 
 

  عقارات و معدات  
فوائد مستحقة الدفع و 

 التزامات اخرى 
      

 43.8  16.6   (2018ديسمبر   31( )17)الرصيد الختامي تحت معيار المحاسبة الدولي 
  -  5.5   التأثير على أدوات القياس 

 5.5   -   أصل حق اإلستخدام 

 5.5  5.5   اإليجار  التزامات

 49.3  22.1   تحت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  الرصيد االفتتاحي
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 قروض وسلفيات -7

 التعرضات حسب المرحلة (أ

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  2019مارس  31
         

 1,200.5  118.9  40.6  1,041.0  قروض وسلفيات
 (52.5)  (44.2)  (3.0)  (5.3)  مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

 1,148.0  74.7  37.6  1,035.7  اتصافي القروض والسلفي

 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 2018ديسمبر  31
        

 1,239.5  101.3  52.7  1,085.5 قروض وسلفيات
 (49.4)  (36.5)  (6.3)  (6.6) مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة

 1,190.1  64.8  46.4  1,078.9 صافي القروض والسلفيات

 

   الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة  (ب

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
        

 49.4  36.5  6.3  6.6 2018 ديسمبر 31 الخسائر االئتمانية المتوقعة في
  -  4.7  (4.2)  (0.5) صافي التحويالت بين المراحل

 (0.2)  (0.2)   -   - طوب خالل الفترةالمش
 3.3  3.2  0.9  (0.8) مخصص الفترة )صافي(

 52.5  44.2  3.0  5.3 2019مارس  31الخسائر االئتمانية المتوقعة في 

 

 جدول الفترات الزمنية للقروض و السلفيات المتعثرة ( ج

مارس  31 
2019 

ديسمبر  31 

2018 
 )بماليين الدنانير البحرينية( 

    

 53.5  54.0 شهور )تخضع لفترة سماح( 3حتى 

    

 12.5  30.3 شهور ولغاية سنة 3أكثر من 

 26.1  24.9 سنوات 3 - 1

 9.2  9.7 سنوات 3أكثر من 

 64.9  47.8 

 118.9  101.3 

 

 132.8  116.1 القيمة العادلة للضمان في السوق

 36.5  44.2 المرحلة الثالثة مخصص النخفاض القيمة

 

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

في حال عدم وجود فترة السماح، ستكون نسبة القروض سماح ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ بعد أن تصبح قروض غير متعثرة. 

 (. 2018ديسمبر  31كما في  %3.9)  2019مارس  31% كما في 5.5وض و السلفيات المتعثرة على إجمالي مبلغ القر
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 إنخفاض القيمةي خسارة . صاف8

 مارس  31  مارس  31 
 2019  2018 
    

 1.2  3.3 قروض وسلفيات
 (0.8)  (0.1) التزامات قروض وضمانات

 0.4  3.2 المجموع

 

 للموظفين أسهم حوافز نظام  - 9

مليون  0.3مة إسمية بلغت بقي ةسهم عاديأبتخصيص  خالل الفترة موظفين " البرنامج". قام البنكللبرنامج حوافز أسهم ضمن 
قتطاع إمليون دينار بحريني. يتم  1.3 بقيمة صدارإعالوة دينار بحريني للموظفين تحت إطار هذا البرنامج، والذي نتج عنه 

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

 
 االلتزامات الطارئة وااللتزامات  المصرفية -10

 
 2019مارس  31  

  ) مراجعة(
 2018 ديسمبر 31

  ) مدققة(
  2018مارس  31

 ) مراجعة(

       االلتزامات الطارئة 
 31.0  27.9  26.0  خطابات إعتماد

 169.9  151.9  158.5  ضمانات 

 المجموع الجزئي
 

184.5  179.8  200.9 

       
       المصرفية  االلتزامات

 46.8  15.1  15.8  إلتزامات القروض غير المسحوبة 

 107.1  18.8  26.8  عقود آجلة

 614.2  630.2  630.5  عقود متعلقة بأسعار الفائدة

 798.0  2,075.3  2,020.0  عقود صرف العمالت األجنبية

 المجموع الجزئي
 

2,693.1  2,739.4  1,566.0 

 مجموع الكلي ال
 

2,877.6  2,919.2  1,766.9 
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 معدات عقارات و  .11

  

  2018 ديسمبر 31   2019س مار 31
  16.6  17.9  عقارات و معدات 

  -  5.1  حق استخدام الممتلكات المؤجرة 

 
 

23.0  16.0  

      

 .2019يناير  1من  16حق استخدام الممتلكات المؤجرة المتعلقة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لقد تم تطبيق 
  

       الممتلكات المؤجرة

  5.5    2019يناير  1الرصيد في 

  (0.4)    للفترة القيمة المستهلكة

  5.1    2019مارس  31الرصيد في 

 

 التزامات اإليجار 
 

مليون دينار بحريني  4.7يتم عرض التزامات اإليجار المتعلقة بحق استخدام الممتلكات المؤجرة ضمن فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى بقيمة 
 .2019مارس  31في 

 
 2019مارس  31                      تحليل استحقاق التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:                                        

  

  1.6     أقل من سنة واحدة 

  2.0    من سنة إلى ثالث سنوات

  1.3    من ثالث إلى خمس سنوات 

  4.9    لغير مخصومة إجمالي التزامات األجارات ا

  4.7                                 التزامات األجارات المدرجة في بيان المركز المالي                                        

 

     2019س مار 31                                                                   في الربح أو الخسارة المحتسبالمبلغ 
  

  0.1                                                                                       الفائدة على التزامات اإليجار

  0.4                                                          رسوم االستهالك على حق استخدام الممتلكات المؤجرة
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ماليين الدنانير البحرينيةب                                                                                                                                  2019مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة  

  
 )مراجعة(المالية حسب الوحدات التشغيلية  المعلومات  -12

            

 الخدمات 
لالفراد المصرفية 

والشركات التجارية 
والمؤسسات الصغيرة 
  والمتوسطة

الشؤون المؤسسية 
  الفروع الخارجية  والخدمات االستثمارية

 الخزينة 
 وأسواق رأس المال 
 المجموع  وإدارة الثروات

 مارس 31 
2019 

 مارس 31
2018    

 مارس 31
2019 

 مارس 31
2018    

 مارس 31
2019 

 مارس 31
2018    

 مارس 31
2019 

 مارس 31
2018   

 مارس 31
2019 

 مارس 31
2018   

.438 47.1   22.3 26.9   0.8 1.1   6.3 8.8   9.0 10.3 االيرادات الخارجية  

(6.1) المصروفات الخارجية  (3.2)   (3.0)  (2.8)   -  -   (3.8)  (2.3)   (12.9)  (8.3)  

.50   5.7  9.0 الوحدات فوائد مكتسبة / )مدفوعة( بين  1.5   -  -   (9.5)  (7.2)   -  -  

.213 مجموع اإليرادات   11.5  6.3 5.0  1.1 0.8   613.  12.8   34.2 30.1  

(1.0)   2.9 2.8   6.3 8.0 الناتج  (0.3)   12.4 11.8   222.  20.7  

(1.8)             المصروفات اإلدارية الغير مخصصة  (1.0)  

  19.7 20.4             ربح الفترة
 

 تسلسل القيمة العادلة -13

 سات.صنع القيايقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام التسلسل اآلتي للقيمة العادلة والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في 
 

 ر المعدلة( في سوق نشطة لألصول والمطلوبات المماثلة.: األسعار المسعرة )غي1المستوى 
 

وق في ييمها بسعر السدوات تم تق: تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو غير مباشرة مستمدة من األسعار.   وتتضمن هذه الفئة على أ2المستوى 
 السوق. معلومات ة ألدوات مماثلة في أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى. حيث جميع المدخالت المهمة يمكن رصدها منأسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعر

 
ات ذه المداخالت ذهدها وتكون : تقنيات تقييم باستخدام مدخالت ال يمكن رصدها. وتتكون هذه الفئة على أدوات تم إستخدام تقنيات تقييم غير مبنية على مدخالت يمكن رص3المستوى 

 تأثير جوهري على تقييم هذه األدوات. 
  هو موضح في الجدول التالي تقارب قيمتها الدفترية. القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية باستثناء ما
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
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  تسلسل القيمة العادلة )تتمة(  -13
 

 تقييم.يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المحتسبة قيمتها العادلة حسب طريقة ال

 
 2018ديسمبر  31  2019 مارس 31             

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

خالل الربح أو مالية بالقيمة العادلة من أصول 
 :الخسارة

 0.4 - 0.4 -  0.8  - 0.8  - حقوق ملكية     

 يمتها العادلةباحتساب قأصول مالية تم تصنيفها 
          من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 301.6  -  - 301.6  290.0  -  - 290.0 سندات دين

 54.7 11.1 - 43.6  56.5 11.1  - 45.4 حقوق ملكية أسهم

 10.2 - 10.2 -  6.9  - 6.9  - مالية مشتقةأصول 

 366.9 11.1 10.6 345.2  354.2 11.1 7.7 335.4 المجموع

 0.7 - 0.7 -  1.6  - 1.6  - ات مالية مشتقةمطلوب
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                 2019مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 
 تسلسل القيمة العادلة )تتمة( -13
 
أو  2أو المستوى  1. لم يكن هناك أي تحويل بين المستوى  الفترة  من األصول المالية خالل 3ضح الجدول التالي الحركة في المستوى يو

                                                                                                                             من تسلسل القيم 3المستوى 

                                                                                                             
القيمة العادلة من خالل الدخل   

 الشامل اآلخر
  2019  2018 

     

 10.3  11.1  يناير 1في 

 في الدخل الشامل اآلخرمجموع األرباح 
 

-   0.6 

 10.9  11.1  مارس  31في 

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

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

 للدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكية.جوهرية أنها غير 
 
 

 النقد وما في حكمه  -14
 

 2018 مارس  31   2019 مارس  31   مارس 31كما في 
     

  92.3   108.0  لدى المصارف المركزيةنقد وأرصدة 
(81.1)  إحتياطي نقدي لدى المصارف المركزيةناقصاً:    ( 67 .7) 

  26.9  15.6 

     

 71.3  236.1  إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
 (3.6)   -    لفترات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر إيداعات ناقصاً:

  236.1  67.7 

     

 441.4  379.5  الخزانة سندات
(321.6)    لفترات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر الخزانة سندات ناقصاً:   (431.4)  

  57.9  10.0 

  320.9  93.3 

 
 

 


