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 الموحدة  البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 

 

 

 



 

 .ب.م.ش بنك البحرين الوطني

 
  2020ديسمبر  31في  للسنة المنتهية الموحدة المالية البيانات

 
 الصفحة لمحــتوياتا

  1 تقرير مدققي الحسابات إلى السادة المساهمين
   المالية  ياناتالب

 6  بيان المركز المالي 
 7 بيان الربح أو الخسارة

 8  بيان الدخل الشامل
 9  بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 11  بيان التدفقات النقدية 
 12 إيضاحات حول البيانات المالية

 12 المنشأة
 12 السياسات المحاسبية الهامة

 23 إدارة المخاطر المالية
 26 قد وما في حكمهالن

 26 سندات الخزينة
 27 إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 27 قروض وسلفيات
 32 أوراق مالية استثمارية

 34 االستثمار في شركات زميلة
 35 فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 35 عقارات ومعدات
 35 دمج األعمال

 37 ألخرىمستحقات للبنوك والمؤسسات المالية ا
 37 قروض بموجب عوقد إعادة الشراء

 38 ودائع العمالء
 38 فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

 38 صافي مخصصات انخفاض القيمة
 39 المطلوبات الطارئة وااللتزامات المصرفية

 39 األدوات المشتقة واألدوات المالية للعمالت األجنبية
 41 رأس المال

 42 سهمنظام حوافز الموظفين باأل
 42 اإلحتياطيات

 42 التخصيصات المقترحة
 43 إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد

 43 صافي دخل الرسوم والعموالت
 43 إيرادات أخرى
 44 تكلفة الموظفين

 44 مصروفات أخرى
 44 صافي المراكز المالية المفتوحة بالعمالت األجنبية

 45 األطراف ذوي العالقة
 46 دارةأصول تحت اإل

 46 التوزيع الجغرافي
 46 التوزيغ القطاعي

 47 تمركز مخاطر اإلئتمان
 50 مخاطر أسعار الفائدة

 53 مخاطر السوق
 54 المعلومات القطاعية

 56 تواريخ االستحقاق ومخاطر السيولة
 60 تكلفة منافع نهاية الخدمة

 60 الدعاوى القضائية
 60 لواحدالربحية واألرباح النقدية للسهم ا

 61 التصنيف المحاسبي
 63 متوسط األرصدة

 63 الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
 64 مالءة رأس المال
 64 نظام حماية الودائع
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحد بيان الدخل الشامل

  2020ديسمبر  31هية في تمنللسنة ال

 
 

  2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( 
     

 74.2  50.7  ربح السنة

     الدخل الشامل اآلخر:
     البنود التي تم أو يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

     )استثمارات سندات الدين( القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 13.8  (2.2)  صافي التغير في القيمة العادلة    
 (5.6)  (3.5)  صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة  

     البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
     الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من القيمة العادلة صافي التغير في 

 8.6  2.5  لدخل الشامل اآلخرخالل ا

 16.8  (3.2)  الشامل اآلخر للسنة الدخل / )الخسارة(مجموع 

 91.0  47.5  الشامل للسنة مجموع الدخل

 -  (2.6)  مجموع الخسارة الشاملة المنسوبة للحصص غير المسيطرة

 91.0  50.1  المنسوب لمساهمي البنكمجموع الدخل الشامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموحدة جزءا  أساسيا  من هذه البيانات المالية 46إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2020ديسمبر  31هية في تللسنة المن
 

 

: 2019% )20 بنسبة وذلك يةنقد أسهم كأرباح بحريني دينار مليون 34.1 التخصيصات هذه وتشمل. السنوية العمومية الجمعية اجتماع خالل وذلك البنك مساهمي إلى 2020 لعام التخصيصات تقديم سيتم
األرباح  من بحريني دينار مليون 17.0 مبلغ استخدام خالل من أسهم عشرة لكل واحد سهم بمعدل منحة أسهم إصدار أيضا   اإلدارة مجلس أوصى مليون دينار إلى الهبات والتبرعات. 2.7ومبلغ  ،%(25

 .القانوني الحتياطيإلى ا المستبقاة األرباح من بحريني دينار مليون 8.5 مبلغ وتحويل ،المستبقاة
 
 
 

 .الموحدة جزءا  أساسيا  من هذه البيانات المالية 46إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

    قاةاحتياطيات أخرى وأرباح مستب      2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 بماليين الدنانير البحرينية 

 

 رأس
 المال

أسهم غير 
 مخصصة

 عالوة
 أصدار

 حتياطياإل
 القانوني

 حتياطياإل
 العام

إحتياطي 
القيمة 
 العادلة

 احتياطي
الهبات 

 والتبرعات

 األرباح
 المستبقاة

مجموع 
حقوق 
 الملكية

 حصة 
 غير مسيطرة

 المجموع

            

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

            :2019ات عام صتخصي
 (38.4) - (38.4) (38.4) - - - - - - - %(25أرباح نقدية )

 - - - (15.4) - - - - - (0.1) 15.5 %(10إصدار أسهم منحة )
 - - - (3.7) 3.7 - - - - - - الهبات  والتبرعاتاحتياطي تحويل الى 

 - - - (8.0) - - - 8.0 - - - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

 493.9 - 493.9 151.6 23.4 26.8 32.4 85.1 6.3 (1.5) 169.8 2019 صات عاميالرصيد بعد تخص
            

 1.8 - 1.8 - - - - - 1.6 0.2 - أسهم للموظفين تم تخصيصها
 15.1 12.0 3.1 - - - - - 2.6 - 0.5 (13شراء شركة تابعة )إيضاح 

            الدخل الشامل للسنة:
 50.7 (2.6) 53.3 53.3 - - - - - - - ربح السنة

 (3.2) - (3.2) - - (3.2) - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 47.5 (2.6) 50.1 53.3 - (3.2) - - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 (8.2) - (8.2) - (8.2) - - - - - - اتالهبات  والتبرع احتياطياستخدام 
 - - - (0.5) - 0.5 - - - - - المحول إلى األرباح المستبقاة

            خسارة التعديل، صافي من المنحة الحكومية
 (23.3) (2.7) (20.6) (20.6) - - - - - - - (4)إيضاح 

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

            2020ديسمبر  31في  الرصيد
 526.3 6.6 519.7 183.4 15.2 24.1 32.4 85.1 10.5 (1.3) 170.3 (23-21)إيضاح 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 )يتبع( الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  احتياطيات أخرى وأرباح مستبقاة      2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 بماليين الدنانير البحرينية 

 

 رأس
 المال

أسهم غير 
 مخصصة

 عالوة
 أصدار

 حتياطياإل
 القانوني

 حتياطياإل
 العام

إحتياطي القيمة 
 العادلة

 احتياطي
الهبات 
 والتبرعات

 األرباح
 المستبقاة

 المجموع

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

          
          :2018ات عام صتخصي

 (34.8) (34.8) - - - - - - - %(25أرباح نقدية )
 - (13.8) - - - - - (0.2) 14.0 %(10إصدار أسهم منحة )

 - (3.5) 3.5 - - - - - - الهبات والتبرعات احتياطي تحويل الى 
 - (7.0) - - - 7.0 - - - لقانونيتحويل إلى اإلحتياطي ا

 441.0 142.9 21.0 10.0 32.4 77.1 5.0 (1.7) 154.3 2018صات عام يالرصيد بعد تخص
          

 1.6 - - - - - 1.3 0.3 - أسهم للموظفين تم تخصيصها
          

          الدخل الشامل للسنة:
 74.2 74.2 - - - - - - - ربح السنة
 16.8 - - 16.8 - - - - - امل اآلخرالدخل الش

 91.0 74.2 - 16.8 - - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 (1.3) - (1.3) - - - - - - الهبات والتبرعات احتياطياستخدام 

 532.3 217.1 19.7 26.8 32.4 77.1 6.3 (1.4) 154.3 (23-21)إيضاح  2019ديسمبر  31الرصيد في 

 
 نظام حوافز الموظفين باألسهم.للموظفين بموجب  التي لم يتم تخصيصها بعدسهم األهي األسهم غير المخصصة 

 
 
 
 
 

 .الموحدة جزءا  أساسيا  من هذه البيانات المالية 46إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحد بيان التدفقات النقدية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
  2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( إيضاح 
     

     التدفقات النقدية من أنشطة العمليات:

 74.2  50.7  ربح السنة
     العمليات:أنشطة مع صافي النقد من  ربح السنةتسويات لمطابقة 

 2.9  4.8  اإلستهالك
 1.7  1.5  إطفاء حق استخدام األصول المستأجرة

 6.4  28.0 18  قيمة النخفاض في اال اتخصصمصافي 
 (4.1)  (1.0)  )صافي( حصة البنك من أرباح شركات زميلة

 81.1  84.0  ربح السنة بعد التسويات

     التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 (0.1)  37.4  أرصدة لدى البنوك المركزية )إحتياطي نقدي إلزامي(

 17.6  154.0  سندات الخزينة
 (3.2)  (51.2)  لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات

 (31.4)  (290.3)  قروض وسلفيات
 99.2  92.8  أوراق مالية إستثمارية

 (16.6)  (28.3)  فوائد مستحقة وموجودات أخرى
 15.2  (70.2)  مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 4.5  4.5  إعادة الشراءسلفيات بموجب عقود 
 (96.6)  127.3  ودائع الزبائن

 7.9  (2.5)  فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

 77.6  57.5  أنشطة العملياتالناتج من  صافي النقد

     
     التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار:

 1.1  0.8  زميلة اتأرباح أسهم مستلمة من شرك
 -  99.7  شركة تابعةتدفقات نقدية من شراء 

 1.0  -  تخفيض رأس مال شركات زميلة
 (15.6)  (13.9)  شراء عقار ومعدات )صافي(

 (13.5)  86.6  في أنشطة اإلستثمار (المستخدمالناتج من / )صافي النقد 
     

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (35.1)  (40.7)  أرباح أسهم مدفوعة
 -  (58.8) 13 تابعةشراء شركة 

 -  4.6 4 منح حكومية مستلمة
 (1.3)  (8.8)  هبات وتبرعات مدفوعة
 (3.0)  (2.8)  مطلوبات إيجار مدفوعة

     
 (39.4)  (106.5)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     
 24.7  37.6  في النقد وما في حكمهالزيادة صافي 

     
 310.9  335.6 5 يناير 1في  النقد وما في حكمه

 335.6  373.2 5 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 

 
 
 
 
 

 .الموحدة جزءا  أساسيا  من هذه البيانات المالية 46إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المنشأة .1

. يعمل ١٩٥٧وبدأ أعماله في يناير  ،تأسست بمملكة البحرين بموجب مرسوم أميري ،بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية عامة
بينما يعمل فرع البنك بأبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة  .البنك بترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي كبنك قطاع تجزئة

العنوان المسجل للبنك هو بنك البحرين الوطني ص.ب البنك بالرياض في المملكة العربية السعودية طبقا  لنظم وقوانين تلك الدول. وفرع 
 مملكة البحرين. - المنامة – . برج بنك البحرين الوطني. شارع الحكومة. مملكة البحرين. أسهم البنك مدرجة في بورصة البحرين106

 
% من رأس مال بنك البحرين 78.8يملك البنك التابعة )معا  "المجموعة"(.  شركتهونتائج نتائج البنك على  مالية الموحدةالبيانات التشتمل 

تتمثل أنشطة  اإلسالمي ش.م.ب، والذي يزاول أنشطته بموجب رخصة بنك إسالمي بالتجزئة صادرة عن مصرف البحرين المركزي.
 ستثمارية.صرفية لألفراد والشركات وأنشطة الخزانة وأسواق المال وخدمات اإلستشارات االبصفة رئيسية في تقديم خدمات م مجموعةال
 

 السياسات المحاسبية الهامة .2

 بيان االلتزام .أ

نون مصرف وقا ،ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني ،وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالموحدة تم إعداد البيانات المالية 
تعميمات الووفقا  لألحكام والقوانين الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، بما في ذلك ، 2006 البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام

 لمعاييرا(، والتي يشار إليه فيما يلي بإسم "19 –استجابة لتطورات وباء الكورونا )كوفيد  الميسرةصادرة حول اإلجراءات التنظيمية ال
 بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي". الدولية إلعداد التقارير المالية

 

مجلس معايير المحاسبة تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن  مصرف البحرين المركزيأحكام قوانين و
 باستثناء:الدولية ، 

تأجيل دفعات القروض بأثر رجعي، وبدون احتساب أي فوائد إضافية، المقدمة لألفراد والشركات  احتساب خسائر التعديل الناتجة من -
البحرينيين المؤهلين. تحتسب الخسائر مباشرة في حقوق الملكية، بدال من بيان الربح أو الخسارة حسب متطلبات المعايير الدولية إلعداد 

ى على الموجودات مالية يتم احتسابها وفقا  لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير التقارير المالية. أي أرباح أو خسائر تعديل أخر
 المالية. و؛

 
(. تحتسب 19 –احتساب المساعدة المالية المستلمة من الحكومة و/أو الجهات التنظيمية بأثر رجعي، استجابة لوباء الكورونا )كوفيد   -

حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي  يل المذكور أعاله، بدال  من بيان الربح أو الخسارةالمنح في حقوق الملكية مقابل خسائر التعد
 (.  20معيار المحاسبة الدولي رقم )يتم احتساب أي مساعدات مالية أخرى وفقا  لمتطلبات  (.20رقم )
 

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

 

 أساس اإلعداد .ب

 .مجموعةلل الوظيفيةبالدينار البحريني وهي العملة  مجموعةللالموحدة تم عرض البيانات المالية 
 

أو الخسارة، بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح  المصنفة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا األدوات الماليةالموحدة أعدت البيانات المالية 
تم استخدام السياسات المحاسبية  .واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، واألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة

  دا ما هو مشروح أدناه:على نحو ثابت كما كانت مطبقة في السنوات السابقة، فيما ع الموحدة الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .2

  المحاسبية الجديدة اتسياستطبيق ال -1

 
 والشهرة األعمال دمج )أ(

. يتم قياس المقابل المحةول مةن الشةراء بنكات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند نقل السيطرة إلى الالمجموعة باحتساب عملي تقوم
 . تكبدها عند المعاملة تكاليف احتساب يتمصافي الموجودات القابلة للتحديد.  هي كمابقيمته العادلة، 

المحةول، والمبلةغ المحتسةب للحصةص غيةر المسةيطرة، وأي حصةة محةتفظ بهةا يتم قياس الشهرة مبدئيا  بالتكلفة، كونها فائض إجمالي المقابةل 
 سابقا  على صافي الموجودات الملموسة وغير الملموسة المستحوذة والمطلوبات المفترضة. 

اذ، مةع وجةوب دمج العمليةات، يسةمح بإعةادة القيةاس خةالل سةنة واحةدة مةن تةاريخ االسةتحو –( 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 عكس أي تغييرات بأثر رجعي.  

 
 بعد االحتساب المبدئي، يتم قياس الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى بالتكلفة، مطروحا  منها خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن

ات المولدة للنقد للمجموعة وجدت. لغرض فحص انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة المكتسبة من عملية دمج األعمال لكل من الوحد
المتوقع أن تستفيد من الدمج، ابتداء من تاريخ االستحواذ، بغض النظر عما إذا تم تخصيص موجودات ومطلوبات الشركة المستحوذة األخرى 

قة بالعملية المستبعدة يتم تضمين الشهرة المتعل عند استبعاد جزء من عمليات وحدة مولدة للنقد بعد تخصيص الشهرة لها، فإنهلهذه الوحدات. 
يم النسبية في القيمة الدفترية للعملية، تحديد الربح أو الخسارة من االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الظروف استنادا  على الق

مار اإلنتاجية غير المحددة للعملية المستبعدة، والجزء المحتفظ به من الوحدة المولدة للنقد. تخضع الموجودات غير الملموسة ذات األع
 ، بينما يتم إطفاء تلك الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة.الختبار انخفاض القيمة على أساس سنوي على األقل

 

 )ب( التوحيد
 

 الشركات التابعة

مجموعة، أو تملةك الحةق فةي عوائةد مختلفةة مةن السيطرة عندما تتعرض ال توجدة. مجموعالشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة ال
اليةة عالقتها من الشركة التابعة، ويوجد لديها قدرة التةأثير علةى هةذه العوائةد مةن خةالل سةيطرتها علةى الشةركة التابعةة. تةم توحيةد البيانةات الم

، باسةتخدام السياسةات المحاسةبية ن السةيطرةالخاصة بالشركات التابعة في البيانات الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة حتى تاريخ فقدا
 للبنك.
 

  حصص غير مسيطرة

 احتسةاب يةتم. االسةتحواذ تةاريخ فةي عليهةا المسةتحوذالشركة  أصول صافي من النسبية الحصص خالل منغير مسيطرة  الحصص قياس يتم
 . السيطرة فقد إلى يتؤد لم إذا الملكية حقوقكمعامالت في  التابعة الشركات في المجموعة حصة في التغيرات

 

 فقدان السيطرة
 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأية حصص غير مسيطرة ذات الصلة 
حصة محتفظ بها في  . يتم قياس أيالخسارة أو الربحوغيرها من عناصر حقوق الملكية. يتم إحتساب أي ربح أو خسارة ناتجة في بيان 

 الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
 

 معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية 
 

وخسائرغير محققة أو إيرادات ومصروفات ناتجة عن عمليات بين شركات المجموعة عند  أرباح وأي واألرصدة المعامالت جميع استبعاد تم
يتم أيضا  استبعاد األرباح الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق  .يانات المالية الموحدةبإعداد ال

فقط لحد أن ال يكون هناك  ،الملكية إلى حد نصيب المجموعة من هذه الشركات. كما يتم أيضا  استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها
 انخفاض في القيمة.دالئل 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .2

 
  التعديالت على المعايير -2

(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير 39لمحاسبة الدولي رقم )( ومعيار ا9التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )أ. 
إصالح معيار معدل  - (16(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ،(7المالية رقم )

 القياسي الفائدة
 

ى إعداد التقارير المالية نتيجة إلصالح معدل الفائدة القياسي، بما في ذلك آثار التغيرات تعالج هذه التعديالت المسائل التي يمكن أن تؤثر عل
 في التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط الناتجة من استبدال معدل الفائدة القياسي بمعدل فائدة قياسي بديل.

 
(، 39(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9إلعداد التقارير المالية رقم )توفر التعديالت تخفيفا  عمليا  من بعض متطلبات المعيارالدولي 

، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (4)(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 .2021يناير  1أ من أو بعد للفترات المالية التي تبد (، وهي سارية المفعول16رقم )
 

لتطبيق لن يؤثر على المبالغ المعلنة إن اتقييما مبدئيا  لألثر المحتمل على البيانات المالية الموحدة من تطبيق هذه التعديالت.  لمجموعةبدأت ا
 أو الفترات السابقة. 2020لسنة 

  
 ر الصادرة لكن غير السارية المفعول بعدالمعايي -3

مع السماح بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم ، 2021يناير  1 بعد معايير الجديدة السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أويوجد عدد من ال
 البيانات المالية الموحدة.هذه إعداد  عندبالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة التالية  تقم المجموعة

 
 عمالت أجنبية .ج

 يات بالعملة األجنبية:العمل (1
على أساس أسعار الصرف السائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات  مبدئيا   يتم احتساب العملية بالعمالت األجنبية

. وتدرج فروقات المالي مركزبأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان ال ذات العالقة، ةوظيفيلالعمالت االمالية بالعمالت األجنبية إلى 
 دات األخرى.افي بيان الربح أو الخسارة تحت بند اإليرالمحققة أو غير المحققة الصرف الناتجة عن التحويل سواء 

  
ة باستخدام وظيفييتم تحويل الموجودات والمطلوبات الغير مالية والمقيمة بالعمالت األجنبية والتي تم إحتساب قيمتها العادلة إلى العملة ال

 ،الربح أو الخسارةالصرف الفورية في تاريخ احتساب القيمة العادلة. ويتم احتساب فروق إعادة تحويل العملة األجنبية في بيان  أسعار
ضمن الدخل الشامل اآلخر كجزء مباشرة والتي يتم احتسابها بالقيمة العادلة  أدوات حقوق الملكيةتحويل إعادة باستثناء الفروق الناتجة من 

 ات في القيمة العادلة.من التغيير
  
 الفروع الخارجية:( 2

ة. ويتم تحويل اإليرادات سنيتم تحويل موجودات ومطلوبات الفروع الخارجية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف الفورية في نهاية ال
الفروقات الناتجة عن  احتساب. ويتم ةسنوالمصروفات لهذه الفروع الخارجية إلى الدينار البحريني باستخدام متوسط أسعار الصرف خالل ال

 تحويل صافي اإلستثمار االفتتاحي في هذه الفروع في الدخل الشامل اآلخر.
 

 استخدام التوقعات وتقديرات اإلدارةد. 

ند إعداد البيانات اإلدارة التي يجب األخذ بها ع وتقديراتبالسياسات المحاسبية والفرضيات  المالية اونتائجه مجموعةتتأثر البيانات المالية لل
 المالية.
 

للموجودات والمطلوبات. يجب أن الموحدة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية  مجموعةقوم الت
ييم التقديرات واألحكام يتم تق المالية ذات العالقة. تتماشى الفرضيات واألحكام مع أفضل التقديرات حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير

 بشكل مستمر بناءا  على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات لألحداث المستقبلية. 
 
 تقنيات التقييم المناسبة في ظل الظروف المحيطة، والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية. مجموعةستخدم الت
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 )تتمة( استخدام التوقعات وتقديرات اإلدارةد. 

 
ل خسائر انخفاض تسجي يجب اإذما ربع سنوي على األقل. عند تحديد  بمراجعة محافظ القروض لتقييم انخفاض القيمة بشكل المجموعةقوم ت

 القيمة في بيان الربح او الخسارة. 
 
تختلف هذه العوامل . تشير وتدل على مخاطر التعثر في السدادنموذج تصنيف ائتماني داخلي يستخدم عوامل نوعية وكمية،  المجموعةمتلك ت

احتماالت التعثر في السداد مع تدهور المخاطر  تبعا  لطبيعة التعرض ونوع الُمقترض. يتم تحديد تصنيفات المخاطر االئتمانية بحيث تتصاعد
 المجموعةستخدم ت. كما تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنيف ائتماني مختلف. االئتمانية

 تصنيفات ائتمانية خارجية لبعض التعرضات.  
 

باالعتبار معلومات  المجموعةأخذ ت، قد زادت كثيرا  منذ االحتساب المبدئياة مالية معينة التعثر في السداد ألدعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 
 معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كال  من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية،

  ئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.، والتقييم االمجموعةبناء على التجربة السابقة لل
 

 قد زادت كثيرا  منذ االحتساب المبدئي، يتم أخذ المعايير التالية باالعتبار:عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 
 
 تخفيض تصنيف المخاطر وفقا  للسياسة المعتمدة للخسائر االئتمانية المتوقعة. .1
 ادة هيكلتها خالل اإلثني عشر شهرا  الماضية.التسهيالت التي تم إع .2

 يوما  كما في تاريخ بيان المركز المالي، والتي تخضع للطعن في الظروف المناسبة. 30تسهيالت مستحقة ألكثر من  .3
 
ة المستقبلية لتدفقات النقديفي ا بانخفاض ملموسبعمل أحكام إذا كانت هناك دالئل ملحوظة على انخفاض القيمة متبوعة  مجموعةقوم الت

المحفظة. من الممكن أن يشتمل الدليل الملحوظ والذي يشير إلى وجود  مع تلكالتعرف على االنخفاض  قبل ،المتوقعة من محفظة القروض
أو حالة االقتصاد الوطني أو المحلي والتي ترتبط بانخفاض الموجودات  مجموعة المحفظة،تغيير سلبي في حالة الدفع من قبل المقترض في 

 .مجموعةفي ال
 

 تقوم اإلدارة بعمل التقديرات بناء  على خبرة الخسائر التاريخية لنفس خصائص مخاطر االئتمان ودليل موضوعي بوجود انخفاض القيمة
    مشابهة في المحفظة لتقييم انخفاض القيمة.

   
 رات في الحسابات في الفترة التي يتم فيها عمل مراجعةتغيرات التقدي احتسابتم مراجعة التقديرات والفرضيات المتعلقة بشكل مستمر ويتم ي

أو الفترة نفسها والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية فقط، التقديرات إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة نفسها 
 الفترات المستقبلية.

 
 احتساب اإليرادات والمصروفاتهـ( 

 الفائدة الفعلي وفقا  لمبدأ االستحقاق.طريقة معدل مكتسبة والفوائد المدفوعة في بيان الربح او الخسارة باستخدام تحتسب الفوائد ال (1
 

الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة للموجودات أوالمطلوبات المالية وتخصيص دخل الفوائد أو مصروفات  معدلإن طريقة 
الفائدة الفعلي السعر الذي يخصم بالضبط التدفقات النقدية  معدلني للموجودات أوالمطلوبات المالية. ويعتبر الفوائد على مدى العمر الزم

 صافي القيمةمقابل  ،أو عندما يكون ذلك مناسبا  خالل مدة أقصر ،المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع لألصول أوالمطلوبات المالية
دخل الفوائد ومصروفات الفوائد بطريقة  احتسابالفائدة الفعلي أثر في  معدلبات المالية. إن لتطبيق طريقة للموجودات أوالمطلو دفتريةال

الفائدة الفعلي، يتم تقدير  معدللمبلغ المستحق طوال الفترة حتى اإلستحقاق أو التسديد. وفي سياق احتساب ا وبالتناسب معمتساوية 
 عتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية ولكن باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية.التدفقات النقدية وذلك باألخذ بعين اال

 
الفائدة  معدلالفائدة الفعلي لألصول والمطلوبات المالية يتم إدخالها في حساب  معدلمن ال يتجزأ ( الرسوم والعموالت التي هي جزء 2

ا عند إجراء الخدمة المرتبطة بها أو عند استالمها ويتم إدراجها ضمن الدخل من الرسوم الفعلي. الرسوم والعموالت األخرى يتم احتسابه
 والعموالت.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .2
 

 (تتمة) فاتاحتساب اإليرادات والمصروهـ( 

 
 لألرباح. مجموعةيتم احتساب أرباح األسهم عندما يتم التأكد من استحقاق ال (3
 
س غير مخصوم ويتم احتسابها كمصروف بعد تأدية الخدمات المرتبطة بها. االتزامات مزايا الموظفين قصيرة األجل على أسقياس يتم  (4

 الديه مجموعةال تالنقدي قصير األجل أو نظام المشاركة في األرباح إذا كانويتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه تحت نظام الحافز 
 .موثوقحاليا  إلتزام قانوني ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمات سابقة أداها الموظف ويمكن تقدير هذا االلتزام بشكل 

 قوانين العمل ذات العالقة فيوهي حسب  ،خارجيةال افي البحرين وفي فروعه اعدة برامج لمزايا التقاعد لموظفيه مجموعةيوجد لدى ال
للموظفين الذين يتم تغطيتهم بأنظمة التأمين االجتماعي التقاعدي « خطة مساهمة محددة»هذه الدول. ويعتبر برنامج مزايا التقاعد بطبيعته 

ب عقود العمل أو حسب قوانين العمل في البحرين والفروع الخارجية. ويستحق الموظفين اآلخرين مكافأة نهاية الخدمة يتم دفعها حس
 إعتمادا  على طول الخدمة والمكافأة النهائية.

وقد تم عمل مخصص لهذه المصروفات في بيان الربح أو الخسارة على افتراض ترك جميع الموظفين خدمة  ،هذه المطلوبات غير ممولة
 ر هذه المزايا التقاعدية في بيان الربح أو الخسارة. توفيتكلفة في تاريخ إعداد بيان المركز المالي. يتم تحميل  مجموعةال

والموظفين شهريا  بنسبة ثابتة من الرواتب. ويخضع هذا  مجموعةالساهم تنظام توفير اختياري للموظفين حيث  مجموعةيوجد لدى ال
 يان الربح أو الخسارة.في هذا النظام في ب مجموعةال. ويتم تحميل مساهمة مجموعةالمن موظفي  مجلس أمناءالنظام إلشراف 

 
 يتم احتساب المصروفات األخرى في الفترة التي يتم تكبدها وفقا  لمبدأ االستحقاق. (5
 

 والمطلوبات المالية موجوداتالو. 
 
 . االحتساب والقياس المبدئي1

لي أو االلتزام المالي مبدئيا  بالقيمة مبدئيا  باحتساب القروض والسلفيات، والودائع بتاريخ نشوئها. يتم قياس األصل الما المجموعةقوم ت
 للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة للشراء أو اإلصدار.  زائدا ، العادلة،

 
 . التصنيف2

ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة عند االحتساب المبدئي، يتم تصنيف وقياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو بالقيم
 من خالل الربح أو الخسارة.  

 
 :يتم قياس األصل المالي بالتكلفة إذا كان يستوفي كل من الشرطين التاليين، ولم يكن مصنفا  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 منه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية؛ وبه ضمن نموذج عمل الهدف  محتفظإذا كان األصل  -

الشروط التعاقدية لألصل المالي تزيد بتواريخ محددة من التدفقات النقدية التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد على المبلغ األصلي  -
 القائم.

 
بالقيمة العادلة من ة كن مصنفتتوفي الشرطين التاليين، ولم تس تيتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان

 خالل الربح أو الخسارة:

 به ضمن نموذج عمل يتحقق الهدف منه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصل المالي؛ و محتفظإذا كان األصل  -

لنقدية التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد على المبلغ األصلي الشروط التعاقدية لألصل المالي تزيد بتواريخ محددة من التدفقات ا -
 القائم.

 
قرارا  ال رجعة فيه لعرض التغيرات الالحقة  المجموعةتخذ تعند االحتساب المبدئي الستثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها لغير المتاجرة، قد 

 القرار لكل استثمار على حدة.  في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم اتخاذ هذا
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  
 
 



17 
 

 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .2
 
 )تتمة( والمطلوبات المالية موجوداتلاو. 
 

قرارا  ال رجعة فيه لتصنيف األصل المالي الذي يستوفي متطلبات القياس بالتكلفة  تتخذ المجموعةباإلضافة لذلك، عند االحتساب المبدئي، قد 
إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو التقليل من  الخسارةالمطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ. 
 

 تقييم نموذج العمل

بعمل تقييم لهدف نموذج العمل الذي يحتفظ فيه باألصل المالي على مستوى المحفظة، ألن ذلك يعكس الطريقة التي تدار بها  المجموعةقوم ت
 ة بشكل أفضل. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها ما يلي: األعمال، وتقديم المعلومات لإلدار

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة، وعمل هذه السياسات فعليا . ويشمل هذا ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة ترّكز على اكتساب  -
  ؛دفقات النقدية من خالل بيع األصولإيرادات الفوائد التعاقدية، مع االحتفاظ بمحفظة خاصة لمعدالت الفوائد، أو تحقيق الت

 ؛مجموعةكيف يتم تقييم أداء المحفظة، ورفع التقارير عنها إلى إدارة ال -

( وكيف يتم إدارة والتعامل مع هذه هذا عملالالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج  -
      ؛ والمخاطر

يت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات، والتوقعات بخصوص أنشطة البيع وتيرة وحجم وتوق -
 مجموعةومع ذلك، ال يتم النظر في المعلومات حول نشاط البيع بشكل منعزل، ولكن كجزء من التقييم العام لكيفية تحقيق ال المستقبلية.

 ة، وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. للهدف المعلن إلدارة الموجودات المالي
 

خالل الربح  الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة، أو التي تدار ويتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من
 أو الخسارة.

 
 وائدتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والف

، يتم تعريف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االحتساب المبدئي. تعرف "الفائدة" على أنها مقابل قييمألغراض هذا الت
ألساسية للنقود، وللمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن، ولمخاطر وتكاليف اإلقراض ا الزمنيةالقيمة 

 ربح.الاألخرى )على سبيل المثال، مخاطر السيولة، والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة لهامش 
 

باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة. ويشمل هذا  المجموعةأخذ تلتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد، 
ي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. تقييم ما إذا كان األصل المال
 أخذ ما يلي في االعتبار:ت مجموعةعند عمل هذا التقييم، فإن ال

 األحداث الطارئة، التي من شأنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية؛ -

 ؛مميزات اإلقراض -

 الدفع المسبق وشروط التمديد؛  -

؛ على التدفقات النقدية التعاقدية من موجودات محددة )على سبيل المثال، ميزات عدم الرجوع( مجموعةالشروط التي تحد من مطالبة ال -
 و

 ة.الميزات التي تعدل من اعتبارات القيمة الزمنية للنقد، على سبيل المثال إعادة التعيين الدورية ألسعار الفائد -

 
خيار اقتراح تعديل معدالت الفائدة في تواريخ  المجموعةملك تبمحفظة قروض طويلة األجل ذات معدل فائدة ثابتة، والتي  المجموعةحتفظ ت

 إعادة التعيين الدورية. حقوق إعادة التعيين محدودة بمعدل الفائدة في السوق في وقت التعديل. يملك المقترضون خيار قبول معدل الفائدة
فقط مدفوعات المبلغ أن التدفقات النقدية لهذه القروض هي  المجموعة تمعدل، أو استرداد القرض بالقيمة اإلسمية وبدون أي عقوبات. حددال

، ألن الخيار يغيّر من معدل الفائدة من حيث األخذ باالعتبار للقيمة الزمنية للنقد، ومخاطر األصلي والفوائد على المبلغ األصلي القائم
 مان، ومخاطر اإلقراض األخرى األساسية، والتكاليف المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم. االئت

 المالية، عدا الضمانات المالية، كأدوات مقاسة بالتكلفة المطفأة.  امطلوباته المجموعةصنف ت
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 . إعادة التصنيف3

لنموذج عمل إدارة الموجودات  المجموعةتغيير  بعدالفترة في ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا  لالحتساب المبدئي، فيما عدا 
 المالية.  

 
 ئنودائع الزبا. 4
 الفائدة الفعلي.طريقة معدل ثم يتم قياسها الحقآ بتكلفتها المطفأة باستخدام  ،بالقيمة العادلة مبدئيا  ودائع الزبائن  احتسابيتم 
 
 الضمانات المالية. 5

نظرا  لعدم قيام  بإجراء دفعات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي يتكبدها وذلك المجموعةقوم تالضمانات المالية هي عقود تتطلب أن 
الضمانات المالية بقيمتها العادلة )وهي العالوة والتي يتم  احتسابمعين بالدفع عند استحقاقها وذلك وفقا  للشروط التعاقدية. ويتم مبدئيا   مدين

يتم احتساب التزام الضمان استالمها عند اإلصدار(. يتم استهالك العالوة التي يتم استالمها على مدى العمر الزمني للضمان المالي. بينما 
(. يتم حتمال  أيهما أكبر )عندما يصبح الدفع بموجب الضمان م ،بالقيمة المطفأة هذه أو بالقيمة الحالية ألي دفع متوقع الحقا  )المبلغ األسمي( 

 تضمين العالوة الغير مطفأة من هذه الضمانات المالية تحت المطلوبات األخرى.
 
 ةاألدوات المالية المشتق. 6

والتي تمثل قيمتها العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتق  ،األدوات المالية المشتقة في البداية على أساس سعر التكلفةجميع يتم احتساب 
ضمنة مت ،على أساس قيمتها العادلة. يتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المسعرة في أسواق نشطةالحقا   هاقياسثم يعاد  ،المالي

التسعير، حسب  ونماذج خيارات ،وكذلك أساليب التقييم والتي تتضمن نماذج التدفقات النقدية المخصومة ،آخر العمليات التي تمت في السوق
في نفس البند المتحوط التحوط ضمن  لمحاسبة غير المؤهلةويتم احتساب التغييرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة  ما هو مناسب.

 قياسالتحوط فإن أي ربح أو خسارة ناتج عن إعادة  تستوفي معيار محاسبةلقيمة العادلة والتي ا اتوفي حالة تحوط بيان الربح أو الخسارة.
ارة ه في بيان الربح أو الخساحتسابيتم  ،الذي تم التحوط له بندوكذلك التغيرات المرتبطة بالقيمة العادلة لل ،أدوات التحوط للقيمة العادلة

  دات األخرى.اوتحت اإلير
 

 صنّفت المجموعة بعض األدوات المشتقة كأدوات تحوط، للتحوط لتغيرات القيمة العادلة المرتبطة بمعدالت الفائدة.
 
تحديده فإن الجزء من الربح أو الخسارة على أداة التحوط والذي تم  ،التحوط تستوفي معيار محاسبةفي حالة التحوط للتدفقات النقدية والتي  

والجزء الغير فعال، إذا وجد، يتم احتسابه في بيان الربح أو الخسارة. تظهر  ،يتم احتسابه مباشرة في حقوق الملكية ،فعالتحوط على أنه 
كانت ضمن الموجودات )إذا كانت قيمتها العادلة موجبة( أو ضمن المطلوبات )إذا إما جميع األدوات المالية المشتقة في بيان المركز المالي 

 قيمتها العادلة سالبة(.

 
 العكسية  إعادة الشراءاتفاقيات إعادة الشراء و اتفاقيات. 7
المبلغ  سجلوي ،فإنها تبقى في بيان المركز المالي ،بسعر مستقبلي محددبتاريخ مستقبلي وبيع األوراق المالية مع االلتزام بإعادة شرائها  عند

ويتم  ،فوائدكمصروفات يتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء «. وجب عقود إعادة الشراءسلفيات بم»المستلم مقابل البيع تحت بند 
إعادة احتسابها ضمن مدة عقود سلفيات بموجب إعادة الشراء باستخدام طريقة العائد الفعلي. بالمقابل عند شراء األوراق المالية مع االلتزام ب

ودائع »المبلغ المدفوع مقابل الشراء تحت بند  سجلفإنها ال تدرج في بيان المركز المالي وي ،وم مسبقا  وبسعر معلبتاريخ مستقبلي محدد بيعها 
فوائد ويتم احتسابها ضمن مدة كإيرادات يتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع «. ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 باستخدام طريقة العائد الفعلي. ةاتفاقيات إعادة الشراء العكسيالعقود 
 
 النقد ومافي حكمه. 8

لدى البنوك إيداعات و ة،اإللزامي ةالنقدي اتوأرصدة لدى البنوك المركزية بإستثناء اإلحتياطي ،ه من نقد بالصندوقفي حكميتكون النقد وما 
 ارات قصيرة األجل عالية السيولة يمكن تحويلها إلى النقدواستثم ،والمؤسسات المالية األخرى لمدة ال تتجاوز ثالثة شهور من تاريخ اإليداع

ستخدمها تتستحق خالل ثالثة شهور أو أقل من تاريخ التملك و، ووهي غير معرضة لمخاطر جوهرية قد تؤثر على قيمتهابسهولة، 
 قصيرة األجل. االتزاماتهدارة إل مجموعةال
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 قياس القيمة العادلة. 9

وعلى أسس تجارية بتاريخ  عند تحويل إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة هاستالمه عند بيع أصل أو سداد سيتمالقيمة العادلة هي المبلغ الذي 
الوصول إليه بذلك التاريخ. القيمة العادلة ألي التزام،  مجموعةالذي يمكن لل فائدةالقياس في السوق الرئيسي، أو عند غيابه، في السوق األكثر 

 تعكس مخاطر عدم األداء.  

ويشمل  ،في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت هذه األسعار باستخدام األسعار المدرجة المالية لألداةبقياس القيمة العادلة  المجموعةقوم ت
منتظم وتمثل معامالت  ،يعتبر السوق نشطا  عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل وسندات دين مدرجة. حقوق ملكية ذلك أسهم 

 سوق حقيقية ومتكررة بانتظام على أسس تجارية. 

ومعامالت بين أطراف مطلعة وراغبة تحت أسس تجارية ة، فإن القيمة العادلة تستند على أسعار الوسطاء بالنسبة لسندات الدين غير المدرج
حقوق  دواتبالنسبة أل وتحليالت التدفقات النقدية المخصومة مع المنهجيات اإلقتصادية المقبولة لتسعير األدوات المالية. ،إذا كانت متوفرة

 األصل للمنشآت المعنية يمثل القيمة العادلة، نظرا  لطبيعة ميزانياتها العمومية.  الملكية غير المدرجة، فإن صافي قيمة
 

 تحديد وقياس انخفاض القيمة. 10
األدوات المالية التالية، الغير مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة على لمجموعةحتسب ات

 الخسارة:

 ، بما في ذلك القروض والسلفيات، وأدوات الدين، واإليداعات؛اليةالموجودات الم -

 الضمانات المالية والعقود الُمصدرة؛ و -

 التزامات القروض الُمصدرة. -
 

 ال تحتسب خسائر انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية.
 

الحياة، ما عدا التالي، والتي يتم قياسها بالخسائر  مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى المجموعةقيس ت
 االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شهرا :

 و ؛التقريرأدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما في تاريخ استثمارات  -

 ية منذ االحتساب المبدئي.لتي لم تتعرض مخاطرها االئتمانية لالرتفاع بصورة جوهرا األخرى ماليةدوات الاأل -
 
 

 . إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالية11
األصل المالي )أو عندما يكون قابال  للتطبيق، جزءا  من األصل المالي أو مجموعة من األصول المالية المشابهة( في احتساب يتم إلغاء 

 الحاالت التالية: 
 

  ؛ أوية من األصولعند سقوط الحقوق في استالم التدفقات النقد -
 
التزاما  بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون  تأو تحمل ،في استالم التدفقات النقدية من األصل ابتحويل حقوقه مجموعةال تقام -

بما يلي: )أ( تحويل الجزء األكبر من جميع  مجموعةال تأي تأخير جوهري لطرف ثالث وذلك بموجب ترتيبات "صريحة" وقام
بالتحويل أو االحتفاظ بالجزء األكبر من جميع المخاطر والعوائد  مجموعةقم التخاطر والعوائد الخاصة باألصول، أو )ب( لم الم

 بتحويل السيطرة على األصل. تقام اولكنه ،الخاصة باألصل
 

آخر نتيجة الصعوبات المالية للمقترض، فإنه إذا تم إعادة التفاوض أو تعديل شروط وأحكام الموجودات المالية، أو إذا تم استبدال أصل مالي ب
يا ، فإن يتم تقييم ما إذا كان يجب إلغاء احتسابه أم ال. إذا كانت التدفقات النقدية لألصل الذي تم إعادة التفاوض بشأنه تختلف اختالفا  جوهر

. في هذه الحالة، يتم إلغاء احتساب األصل المالي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي األصلي تعتبر منتهية الصالحية
 األصلي، ويحتسب األصل المالي الجديد بالقيمة العادلة. يتم قياس خسارة انخفاض القيمة قبل إعادة الهيكلة المتوقعة كما يلي:

 
النقدية المتوقعة الناتجة من األصل  إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة لن ينتج عنها إلغاء احتساب أصل حالي، فإنه يتم تضمين التدفقات -

 .ئمالمالي المعدل في قياس األصل الحالي بناء  على أوقاتها المتوقعة والمبالغ المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي القا
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قات إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة سينتج عنها إلغاء احتساب أصل حالي، سيتم التعامل مع القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كالتدف -

المبلغ من التاريخ المتوقع إللغاء االحتساب إلى تاريخ هذا لغاء االحتساب. يتم خصم النقدية النهائية من األصل المالي الحالي وقت إ
 .باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي القائم التقرير

 
 أو انتهائها. ،أو إلغائها ،بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية مجموعةالوم قت

 
 خفاض قيمة األصول غير الماليةانز. 

هذه األصول قد  على أندالئل وجود غير المالية لتحديد  ابمراجعة القيمة الدفترية ألصوله المجموعةقوم تالمالي،  مركزفي تاريخ كل بيان لل
صل، بغرض تحديد مدى خسارة لأل في حالة وجود دالئل على ذلك، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد. في القيمة نخفاضاال خسائرتعرضت ل

قوم بتقدير ت مجموعةوعندما يكون من غير الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألي أصل منفرد، فان الاالنخفاض في القيمة، إن وجدت. 
 ة للنقد والتي يعود إليها األصل المالي. ولدالمبلغ القابل لالسترداد للوحدة الم

 

 خصم يتم، المستخدمة القيمةالقيمة المستخدمة، أيهما أعلى. لتحديد أو  ف البيعيلامنها تك طروحا  ي القيمة العادلة مالمبلغ القابل لالسترداد يساو
 تقديرات السوق الحالية لقيمة الوقت والمخاطر المتعلقة باألصل. تعكسلقيمة الحالية باستخدام نسبة خصم لمبلغ التدفقات النقدية المستقبلية 

 

ة للنقد( وتبين أنها أقل من قيمتها الدفترية، فان القيمة الدفترية لألصل )الوحدة ولديمة األصل القابلة لالسترداد )أو الوحدة الموإذا تم تقدير ق
 ة للنقد( يتم تخفيضها لكي تعادل القيمة القابلة لالسترداد. ولدالم

 

وفي هذه الحالة  ،إعادة التقييم مبلغاألصل ذي العالقة ب ظهاريتم إخسارة انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة وذلك ما لم  احتسابويتم 
، فان القيمة الدفترية لألصل )الوحدة في الفترة الالحقةخسارة االنخفاض  عند عكستعتبر خسارة انخفاض القيمة انخفاض إعادة التقييم. 

سترداد بحيث أن القيمة الدفترية الزائدة ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان للنقد( تتم زيادتها لكي تعادل التقدير المعدل لقيمته القابلة لال ولدةالم
عكس  احتسابة للنقد( في السنوات السابقة. ويتم ولدأية خسارة انخفاض قيمة بالنسبة لألصل )الوحدة الماحتساب سيتم تحديدها فيما لو لم يتم 

وفي هذه الحالة يتم اعتبار  ،إعادة التقييم مبلغاألصل ذي العالقة ب احتسابما لم يتم  خسارة انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة، ولذلك
 خسارة االنخفاض في القيمة على أنها زيادة إعادة التقييم.عكس 

 

 االستثمار في شركات زميلةح. 

أو مشترك على سياساتها المالية  سيطر بشكل كاملتولكن ال ، مجموعةالشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من قبل ال
% من حقوق التصويت 50%  و20نسبة تتراوح بين  مجموعةمتلك التتأثير مهم على الشركات الزميلة عندما  مجموعةيكون لل والتشغيلية.

 في الشركات الزميلة.

، والتي تشمل تكاليف يا  على أساس التكلفةوالذي يحتسب مبدئ الملكية حقوق طريقةفي الشركات الزميلة وفقا  ل مجموعةال تحتسب استثمارات
بعد  ،الدخل والمصروفات والتغير في حقوق الملكية للشركات الزميلة من مجموعةالحصة  مجموعةللتشمل البيانات المالية  .المعاملة

ثير أاريخ البدء في ممارسة التمن ت مجموعةالمحاسبية للمع السياسات للشركات الزميلة السياسات المحاسبية  تتماشىالتعديالت التي تتم ل
، حتى لو تحول مهم على الشركات الزميلةالتأثير ال مجموعةالفقد تعندما حتى زوال ذلك التأثير أو زوال السيطرة المشتركة.  الجوهري

ة ندما تتجاوز حصوع .حتفظ بهاالم حصةاالستثمار في الشركة الزميلة إلى استثمار في مشروع مشترك، ال تقوم المنشأة بإعادة قياس ال
ويتوقف احتساب أي  ،فإن القيمة الدفترية لتلك الحصة يتم تخفيضها إلى صفر من االستثمار، انصيبه زميلةالشركة خسائر ال في مجموعةال

 الشركات الزميلة. عن نيابةبتسديد مدفوعات  المجموعةأو قيام  المجموعةإال في حالة وجود التزامات على  ،خسائر إضافية
 

 اتيجاراإلط. 
ما إذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على صيغة إيجار. تعتبر االتفاقية عقد إيجار، أو تحتوي على صيغة إيجار،  المجموعةقيّم تعند بداية العقد، 

ل الحق في إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن، نظير مقابل مادي. لتقييم ما إذا كان العقد ينق
 إذا ما: المجموعةقيّم ت السيطرة على استخدام أصل محدد،

يشمل العقد استخدام أصل محدد، بشكل صريح أو ضمني، ويجب أن يكون األصل مميزا  ماديا  أو يمثل بصورة جوهرية كامل قدرة  -
 صل؛ األصل المميز ماديا . إذا كان المزود المؤجر يمتلك حق بديل جوهري، فال يتم تحديد األ

 بصورة جوهرية الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و   المجموعةمتلك ت -
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 إليجارات )تتمة(ط. ا
 
متلك حقوق اتخاذ القرارات األكثر صلة بتغيير تهذا الحق، عندما  تمتلك المجموعةالحق في توجيه استخدام األصل.  تمتلك المجموعة -

كيف وألي غرض يتم استخدام األصل. في الحاالت النادرة التي يكون فيها قرار كيفية وألي غرض يتم استخدام األصل محدد مسبقا ، 
 ملك الحق في توجيه استخدام األصل في حال:ت مجموعةال فإن

 حق تشغيل األصل؛ أو مجموعةملك الت -

 األصل بطريقة تحدد مسبقا  كيفية وألي غرض سيتم استخدامه.  المجموعة تصمم -

 
كّونات اإليجار، وذلك على بتخصيص المقابل في العقد لكل من م المجموعةقوم تعند بداية أو تعديل العقد الذي يحتوي على مكّون اإليجار، 

، فقد المستأجر يه مجموعةكون فيها التاألراضي والمباني التي على الرغم من ذلك، بالنسبة لعقود إيجار  أساس سعره النسبي المستقل.
، كمكّون إيجار عدم فصل المكونات األخرى عدا اإليجار، واحتساب اإليجار والمكونات األخرى عدا اإليجار ذات العالقة المجموعة تاختار
 .واحد
 

مبدئيا  بالتكلفة، والذي يتكون  استخدام األصولوالتزام اإليجار بتاريخ بدأ اإليجار. يتم قياس  استخدام األصولأصل حق  المجموعةحتسب ت
 :من

 ؛المبلغ االبتدائي اللتزام اإليجار -

 ؛ ستلمةأي دفعات إيجار مدفوعة في أو قبل تاريخ البدء، مطروحا  أي حوافز إيجار م -

 ؛من قبل المستأجر أي تكاليف مبدئية مباشرة متكبدة -

 . تقدير لتكلفة تفكيك وإزالة األصل المعني، أو تأهيل  األصل المعني أو الموقع الذي يقع فيه -
 

فتراضي لحق نهاية العمر االبطريقة القسط السنوي الثابت من تاريخ البدء وحتى  استخدام األصوليتم الحقا  احتساب االستهالك على حق 
 بناء على فترة اإليجار.  العمر االفتراضي لألصل المعنيأيهما أقرب. يتم تحديد  نهاية فترة اإليجار،استخدام األصول أو 

 
في يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا  بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الغير مدفوعة بتاريخ البدء، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضا

 .مجموعةلل
 

 تكون مما يلي:يالتزام اإليجار 

 دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة في الجوهر؛ -

 ؛دفعات اإليجار المتغيرة، التي تعتمد على مؤشر أو معدل، وتقاس مبدئيا  بالمؤشر أو المعدل بتاريخ البدء -

 المبالغ المتوقع استحقاق دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛  -

 ؛على يقين لممارسته بشكل معقول المجموعةكون تارسة بموجب خيار الشراء الذي سعر المم -

 و ؛على يقين من ممارسة خيار التمديد بشكل معقول ت المجموعةدفعات اإليجار في فترة التجديد االختيارية، إذا كان  -

 م اإلنهاء مبكرا .      على يقين معقول من عد المجموعةكن توغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار، ما لم   -
 

قياسه عندما يكون هناك تغيير في دفعات اإليجار إعادة يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 
يستحق الدفع بموجب ضمان  للمبلغ المتوقع ان مجموعةالمستقبلية ناتجة من تغير في مؤشر أو معدل، أو إذا كان هناك تغيير في تقدير ال

   .مارس خيار الشراء، أو التمديد، أو اإلنهاءتلما إذا كانت س ابتغيير تقييمه ت المجموعةالقيمة المتبقية، أو إذا قام
 

ها في بيان ، أو تسجيللحق استخدام األصولقياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم عمل تسوية مقابلة على القيمة الدفترية  إعادةعندما يتم 
 قد تم تخفيضها للصفر. لحق استخدام األصولالربح أو الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية 
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 رات قصيرة األجل وإيجار األصول ذات القيمة المنخفضةاإليجا
التي تمتد إلثني عشر شهرا  أو أقل،  إليجارات قصيرة األجللصول ومطلوبات اإليجار حق استخدام األعدم احتساب  ت المجموعةاختار

روف على أساس القسط السنوي الثابت تحتسب المجموعة دفعات اإليجار المتعلقة بهذه اإليجارات كمص إليجارات األصول منخفضة القيمة.و
 على مدى فترة اإليجار.

 
 العقارات والمعداتي. 

يحتسب أي  ال .االستهالك وخسائر انخفاض القيمة مطروحا  منهاالتكلفة وتظهر الحقا  ب ،ا  بالتكلفةمبدئييتم تسجيل العقارات والمعدات 
. إذا تألف أي أصل من األصول الثابتة من أجزاء أساسية تتميز بفئات راءبالتكلفة بتاريخ الشاألراضي  تظهرألراضي، وا علىاستهالك 

منفصلة. تتكون تكلفة كل أصل من األصول الثابتة من سعر الشراء أو أية تكاليف أخرى الزمة  بصورة يتم احتسابها عمرية مختلفة، فإنه
ويحتسب وفقا  لطريقة القسط  بيان الربح أو الخسارة،عدات على ويتم تحميل استهالك العقارات والم، لوضع األصل قيد االستخدام المستهدف

 الثابت وبنسب موزعة على مدى عمر كل فئة منها. وتقدر أعمار الموجودات كالتالي:
 

 سنة 40إلى  20 المباني
 سنوات 8إلى  3 أثاث ومعدات
    

وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة، فإن مقدار التغيير  ،ريبشكل دو عقارات والمعداتي للنتاجتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر االي
 .عقارات والمعداتالمقدر للاإلنتاجي المتبقي الربح أو الخسارة على مدى العمر في بيان ه مستقبليا  احتسابيتم 

 
 مخصصات أخرىك. 

يمكن قياسها بطريقة  مجموعةعلى الضمنية  نية أويتم إحتساب مخصصات، بناء  على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانو
 منافع اقتصادية يتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات. قمع إحتمال الحاجة لتدف ،موثوقة

 
 مقاصة األدوات الماليةل. 

د حق قانوني واجب فقط عندما يوج ،ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز الماليالمالية، يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات 
وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن حتسبة، النفاذ الجراء مقاصة للمبالغ الم

 واحد.
 

ألرباح لأو  ،تسمح بذلك الدولية إلعداد التقارير الماليةمعايير اليتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط إذا كانت 
 .مجموعة، مثل أنشطة التدوال في الوالخسائر الناتجة من مجموعة المعامالت متشابهة

 
 التسويةالمحاسبة بتاريخ م. 

ما عدا األدوات المشتقة والموجودات المالية ، التسويةبتاريخ للموجودات المالية يتم احتساب جميع معامالت البيع والشراء "االعتيادية" 
معامالت البيع والشراء  .بشراء أو بيع األصل المجموعةلتزم فيه تالتاريخ الذي  مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وهوالمصنفة بالقي
ه عموما  بالنظم أو بالعرف يدتتطلب تسليم الموجودات ضمن إطار زمني يتم تحدالتي مالية الموجودات العمليات شراء أو بيع هي  االعتيادية

معامالت األدوات المشتقة والموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تحتسب بتاريخ المتاجرة،  السائد بالسوق.
 اتفاقية البيع أو الشراء. المجموعةبرم فيه توالذي يمثل التاريخ الذي 

 
 التخصيصات المقترحةن. 

 الموافقة عليها من قبل المساهمين. في الفترة التي يتم فيهاوبات كمطل قترحةأرباح األسهم والتخصيصات األخرى الم تحتسب
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 سياسة المكافآت. س

يتم دفع رسوم رمزية إلى  ،اإلدارة يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين. باإلضافة إلى ذلك أعضاء مجلس اإلدارة: مكافأة أعضاء مجلس
 حضور اجتماعات لجان المجلس.مقابل اإلدارة  أعضاء مجلس

 ،السنةبناءا  على صافي دخل  مكافآتأيضا  نظام  لمجموعةالموظفين: تشتمل هذه المكافآت على الرواتب الشهرية والعالوات. ويوجد لدى ا
 داء الموظفين خالل العام.ألومع األخذ في االعتبار 

 مع ارشادات مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالممارسات الصحيحة للمكافآت.أعاله تتطابق هذه السياسة 
 

 التقارير القطاعية  ع.

وتتضمن تلك  روفات،رادات أو تتكبد مصويقوم بالمشاركة في أنشطة تجارية والتي قد تدر إي مجموعةالقطاع التشغيلي هو جزء من ال
. يتم مراجعة جميع النتائج التشغيلية للقطاعات بشكل منتظم من مجموعةالت التي تتم مع أي قطاع آخر في معامالال روفاتاإليرادات والمص

 لية منفصلة.لديها معلومات مايوجد لتي وا ،التخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم أدائها ،قبل الرئيس التنفيذي
 

 ربحية السهم الواحد ف.

العادية. ويتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية عن طريق  ابعرض معلومات عن ربحية السهم الواحد األساسية ألسهمه مجموعةالقوم ت
ة. ويتم سنخالل الالقائمة ادية على المتوسط الموزون لعدد األسهم الع ،مجموعةلقسمة األرباح أو الخسائر المتعلقة بالمساهمين العاديين ل

وكذلك يتم تعديل المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية  ،تحديد ربحية السهم المخفضة بتعديل األرباح أو الخسائر المتعلقة باألسهم العادية
 لتأثيرات أي تخفيض محتمل لألسهم العادية.القائمة 
 

 التزامات ضرائب الدخل .ص

في مملكة البحرين وأبوظبي لضرائب الدخل. يخضع فرع الرياض لضرائب الدخل حسب قانون ضرائب  مجموعةالال تخضع عمليات 
 في بيان الربح او الخسارة. ،وجدت نإ ،الدخل السعودي. ويتم إحتساب ضريبة الدخل

 
 ق. العقارات المستحوذ عليها

المستحوذ عليها متعثرة. يتم إحتساب العقارات وض والسلفيات النتيجة لتنفيذ الرهن على القر الظروفالعقارات في بعض  االستحواذ علىيتم 
 الموجودات األخرى. ضمنها إدراجويتم  ،أيهما أقل ،البيع منها تكاليفا  مطروحبالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة 

 
 . عقارات استثماريةر

قارات استثمارية. تسجل العقارات االستثمارية مبدئيا  بالتكلفة، قيمتها كعالزيادة في يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها ألغراض التأجير أو 
، ويتم تسجيل التغيرات ضمن كونها القيمة العادلة للمقابل المدفوع ورسوم االستحواذ. الحقا ، يتم قياس العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة

 ." في بيان الربح أو الخسارةإيرادات أخرىبند "
 

 اإلدارة تحت  .  موجوداتش

بدور األمين/ المدير وبأدوار أخرى تؤدي إلى االحتفاظ باألصول أو باستثمارها نيابة عن هيئات ائتمان أو مؤسسات أخرى.  المجموعةقوم ت
 .مجموعةوذلك ألنها ليست أصول مملوكة لل مجموعة،في البيانات المالية للها وال يتم تضمين هذه األصول والدخل الناشئ عن

 
 المخاطر الماليةإدارة  .3

 لألنواع التالية من المخاطر: المجموعةتعرض ت
 مخاطر االئتمان •

 مخاطر السيولة •

 مخاطر السوق •

 مخاطر التشغيل •
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 ار إدارة المخاطرإط

لدى مجلس اإلدارة. ويقوم المجلس بوضع السياسات الخاصة بمخاطر االئتمان ومخاطر  المجموعةتنحصر السلطة في إدارة المخاطر في 
ارة إدلجنة إدارة المخاطر بمجلس اإلدارة والتشغيلية باالستناد إلى التوصيات التي تقدمها  سياسات المخاطرالسيولة ومخاطر السوق ووضع 

االعتماد بتشكيل العديد من اللجان لمراجعة وتقييم جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر. ويتم تفويض صالحيات  مجموعةال ت. وقد قاممجموعةال
المخاطر  قسمقدم يحسب المبلغ ونوعية الخطر وطبيعة العمليات أو المخاطر. و مجموعةاللمستويات مختلفة من المدراء ضمن هيكل إدارة 

عمله بصفة مستقلة  قسمال ازاول هذيالدعم الالزم لإلدارة العليا والوحدات المصرفية المختلفة في كل ما يتعلق بإدارة المخاطر. و جموعةمالب
لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، قدم تقاريره بصفة مباشرة إلى يو ،عن وحدات األعمال المصرفية األخرى من أجل تقليل المخاطر

 الرئيس التنفيذي. إلى إداريا  و
 

تحديد ومراقبة المخاطر ضمن إطار شهية المخاطر التي يحددها مجلس اإلدارة، بما في التابعة لمجلس اإلدارة مسئولية المخاطر  تتولى لجنة
لمستقبلية، وإطار للمخاطر الحالية وا مجموعةالذلك مراجعة النتائج والتوصيات ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس اإلدارة حول مدى تحمل 

 . مجموعةال، باإلضافة لثقافة المخاطر في مجموعةللإدارة المخاطر 
 

ووضع القيود وإجراءات الرقابة  ،المجموعة اواجههتي تطر الاخمإلدارة المخاطر من أجل تحديد وتحليل ال المجموعةيتم وضع سياسات 
التغيرات في جعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصفة منتظمة لكي تعكس تم مرايومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بالقيود. والمناسبة، 

معايير وإجراءات اإلدارة، إلى خالل التدريب، و، من المجموعةسعى ت. والمجموعةمارسها تاألوضاع السائدة في السوق واألنشطة الي 
 ماتهم.يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزا ،تطوير بيئة رقابة منضبطة وإيجابية

 

 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان إمكانية تحمل خسارة مالية نتيجة عدم وفاء الزبون بشروط وأحكام التسهيالت االئتمانية الممنوحة له. ويتم قياس 
 وتحديد مثل هذه المخاطر بالنسبة للموجودات المّضمنة وغير المّضمنة في بيان المركز المالي.

بل أيضا  للقيام وبصفة منتظمة بمراقبة مخاطر االئتمان. يعتمد تقييم ، ليس فقط للتقييم وضعت بشكل جيدوسياسات إجراءات  المجموعةتبع ت
وعلى  ،وعلى التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي ،وعلى وضعه في السوق ،وتوقعات أدائه ،المالي للمقترض الوضعاالئتمان على 

وعلى الضمانات  ،ومصادر التسديد المتوفرة لديه وقدرته على ذلك ،وحركة حساباته ،وسجل أدائه)إن كانت متوفرة(  التصنيفات الخارجية
كما يتم تخفيف المخاطر التي يتم تحديدها وذلك باستخدام  ،الملموسة وغير الملموسة، إلخ. ويتم إجراء عملية مراجعة منتظمة لكل حساب

 هونات والضمانات المقابلة من المساهمين و/أو األطراف األخرى. بما في ذلك الحصول على الر ،مختلف الطرق والوسائل

وتقدم توصياتها قبل الموافقة عليها من قبل  للتسهيالت التي تفوق الحدود المعينة، بتحليل المخاطر بالمجموعةاالئتمان  مخاطردائرة  تقوم
يتم تطبيق شروط وأحكام جميع التسهيالت االئتمانية بشكل  ،نلمخاطر االئتماالصارمة السلطات المعنية. وباإلضافة إلى عمليات التحليل 

تحديد أي خلل في مخاطر االئتمان لالسنوية صارم ودقيق من قبل إدارة اإلئتمان. ويضمن نظام داخلي خاص بالتصنيف وعملية المراجعة 
 وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة فورا .

يأخذ بعين االعتبار القوة المالية للمقترض باإلضافة إلى الجوانب النوعية  ة،درج 16على مقياس من  عةمجموتعتمد التصنيفات االئتمانية لل
 وذلك من أجل تقرير المستوى الذي قد يتخلف فيه المقترض عن الوفاء بالتزاماته. يتم تقسيم التصنيفات بعد ذلك إلى فئات تعكس التقديرات

في حالة تخلف المقترضون عن السداد. تتم مراجعة تصنيفات المخاطر المخصصة لكل مقترض الخاصة بأقصى درجات الخسارة الممكنة 
على التعرف على الحسابات التي تشهد تدهورا  على  مجموعةعلى أساس سنوي على األقل. تساعد عملية المتابعة المنتظمة لمحفظة ال

التي يتم منحها باالعتماد على معايير محددة سلفا  مثل مبلغ الراتب والحد مستوى المخاطر. يتم استثناء التسهيالت االئتمانية االستهالكية 
 األقصى اللتزامات التسديد كجزء من الراتب، إلخ، من نظام التصنيف هذا.

يم وذلك ضمن عملية التقييم في سياق دراسة وتقي ،أيضا  التصنيفات التي تضعها وكاالت التصنيف االئتماني المرموقة المجموعةستخدم ت
 في التعامل مع الهيئات والمؤسسات المصنفة. المجموعةتعرض لها تالمخاطر التي 
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 مخاطر السيولة

المالية والتي يتم  اتهمطلوباالمتعلقة ب افي الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماته مجموعةدرة الان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم ق
 مجموعةالتضمن إدارة مخاطر السيولة توفر األموال في جميع األوقات من أجل الوفاء باحتياجات  تسديدها نقدا  أو باستخدام أصل مالي آخر.

 الخاصة بالتمويل.

بهدف تقليل مخاطر السيولة  ،في إدارة الموجودات والمطلوبات نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات مجموعةالتحدد سياسات 
 ،نةيوسندات الخز ،لدى البنوك يداعاتعلى استثمارات كافية في الموجودات السائلة مثل اإل مجموعةال تإلى أدنى حد ممكن. قد حافظ

الخزينة وبصفة دائمة بمراقبة  إدارة. تقوم اوعملياته اوذلك من أجل دعم أنشطة أعماله ،تسويق بسهولةأوراق مالية استثمارية قابلة للو
استحقاقات الموجودات والمطلوبات بحيث يتم االحتفاظ بمستويات كافية من السيولة في جميع األوقات. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات 

ية لمخاطر أسعار الفائدة والفجوات ومتطلبات السيولة في أوقات الطوارئ مع دراسة المسائل التي يرأسها الرئيس التنفيذي بمراجعة شهر
 االستراتيجية المتعلقة بالسيولة.

 
 مخاطر السوق

تنشأ عن التذبذبات في أسعار السوق لألدوات المالية المتعلقة بالفوائد واألسهم ضمن المحتملة التي خسائر الإن مخاطر السوق هي مخاطر 
الخاصة بالمتاجرة في األدوات المالية  مجموعةال. وتخضع نشاطات مجموعةالحتفظ بها تفظة المتاجرة والعمالت األجنبية والسلع التي مح

لسياسات محافظة يتم توثيقها بشكل واضح والتي تتضمن تنفيذ العمليات ضمن هياكل قيود شاملة يتم وضعها على أساس سنوي وتتم 
بموجب الطريقة الموحدة الخاصة  مجموعةالستخدم توالجودة والتصنيف هم األساس في إختيار موجودات المتاجرة. مراجعتها بشكل منتظم. 

بتخصيص رأسمال مخاطر السوق باالعتماد على المخاطر التي يتم تحديدها للعوامل األساسية وهي مخاطر أسعار اإلرشادية  3قواعد بازل 
 ومخاطر السلع.  ،ومخاطر الخيارات ،ف األجنبيومخاطر الصر ،ومخاطر األسهم ،الفائدة

 
 مخاطر التشغيل

تعرف مخاطر التشغيل بأنها الخسارة المالية الناجمة عن األخطاء البشرية أو االختالس أو خلل في األنظمة أو عدم متابعة وتسجيل 
ووظائف معينة. وتتم مراجعة وتعديل وتطوير هذه إجراءات وأنظمة سليمة ومحكمة يتم بموجبها تنفيذ مهمات  مجموعةالستخدم تت. معامالال

باإلضافة إلى ذلك، يتم مراجعة وتقييم تعرض المنتجات  األنظمة واإلجراءات بشكل مستمر من أجل احتواء كافة المخاطر المحتملة.
 والخدمات الجديدة لمخاطر التشغيل قبل تدشينها.

 إدارة رأس المال

لمال إلى المحافظة على معدالت كافية من رأس المال للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين بالنسبة لرأس ا مجموعةتهدف سياسة ال
آثار مستويات رأس المال على عوائد  المجموعةدرك تو. اوكذلك لدعم عمليات التطوير والتوسعة المستقبلية ألنشطة أعماله ،وأطراف السوق
لى الموازنة بين تخفيف عوائد مرتفعة والتي من الممكن تحقيقها من خالل معدالت أيضا  الحاجة إ المجموعةدرك تكما  ،حقوق الملكية
 والمزايا والضمان الذي يمثله الوضع السليم لرأس المال. ،اقتراض أكبر

 
 (COVID-19أثر جائحة الكورونا ) .4

المجموعة، تتراوح بين ظروف السوق آثارا  متعددة على  2020( في وقت سابق من سنة 19 –كان لتفشي مرض فيروس كورونا )كوفيد 
 المجهدة إلى إجراءات المساعدة التي قدمتها الجهة التنظيمية والحكومة.

العديد من المساعدات لألفراد والشركات والبنوك البحرينية. في تقديم مصرف البحرين المركزي، باإلضافة لحكومة مملكة البحرين،  استمر
لمركزي عن تأجيل القروض لفترة ستة أشهر لجميع األفراد والشركات البحرينية المؤهلين. وفي ، أعلن مصرف البحرين ا2020في مارس 

وقت الحق، أصدر مصرف البحرين المركزي تعليماته للبنوك باحتساب القيمة الحالية للعجز في إيراد الفوائد )تسمى "خسائر التعديل" 
اتجة من هذا التأجيل مباشرة في حقوق الملكية، صافي من أي منح حكومية مستلمة. بلغت بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( الن
، تم تأجيل األقساط لعمالء 2020الثاني لسنة  نصفمليون دينار بحريني. خالل ال 28.4خسائر التعديل المحتسبة بداية  من قبل المجموعة 

د قروضهم مبكرا . وقد أدى ذلك إلى انخفاض صافي في خسائر التعديل بمبلغ إضافيين، بينما اختار آخرون استئناف دفع أقساطهم أو سدا
أعلن مصرف البحرين المركزي وفي وقت الحق، . 2020مبر ديس 31مليون دينار بحريني كما في  27.9مليون دينار بحريني، ليبلغ  0.5

 ان. يسمح البرنامجلفترة ستة أشهر 2021را  من يناير ، واعتباأشهر 4لفترة  2020للقروض اعتبارا  من سبتمبر  وثالث عن تأجيل ثاني
 لتكبد أي خسائر تعديل إضافية للمجموعة. اللبنوك بفرض فوائد على األقساط المؤجلة، وعلى هذا النحو لن يؤدي خيراناأل
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مليون دينار بحريني، في شكل دعم للرواتب، وتخفيض فواتير الكهرباء والماء، وتسهيالت  4.6استلمت المجموعة منحا  بقيمة إجمالية تبلغ 
خيرية المتعلقة بجائحة الكورونا داخل مملكة اتفاقيات إعادة الشراء بأسعار تفضيلية. تم إعادة توجيه المنح النقدية فورا  إلى الحاالت ال

 البحرين.

بجائحة الكورونا، من رأس المال التنظيمي، تماشيا  مع إجراءات  المتعلقةاستبعدت المجموعة أثر خسارة التعديل، صافي من المنح الحكومية 
 المساعدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

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

  ة السيولة.نسبلحد األدنى للاألصلية لمتطلبات بالوفاء با مجموعة بنك البحرين الوطني استمرت%. 3% إلى 5التنظيمي من 
 

يوما  مستحقا .  74إلى  30من  2كما قدم مصرف البحرين المركزي تسهيالت للخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تمديد ترحيل المرحلة 
مليون دينار بحريني للخسائر االئتمانية المستقبلية  7.0بمبلغ  2و 1وبالرغم من ذلك، احتسبت المجموعة مخصصا  بموجب المرحلتين 

 المتعلقة بجائحة الكورونا.
    

 ( على نتائج المجموعة في قسم اإلفصاحات اإلضافية.19-تم تقديم تحليل إضافي آلثار جائحة كورونا )كوفيد 
 
 
 النقد وما في حكمه. 5
 
 2020  2019 

 نية()بماليين الدنانير البحري ديسمبر 31كما في 
    

 110.6  125.5 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 (75.6)  (73.7) مطروحا : احتياطيات نقدية إجبارية

 51.8  35.0 
    

 75.0  40.4 أشهر( 3سندات الخزينة )أقل من 
    

 225.6  281.0 أشهر( 3إيداعات لدى البنوك )أقل من 

 373.2  335.6 

 
 . سندات الخزينة6

صادرة من قبل حكومة  اتإسالمية وشهادات إيداعوصكوك وتشمل سندات خزينة ، ت الخزينة هي سندات قصيرة األجل بطبيعتهاسندا
 . ، ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيمملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية

 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31كما في 
    

 410.2  226.6 حكومة مملكة البحرين
 10.0  10.1 حكومة المملكة العربية السعودية

 5.1  - مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 236.7  425.3 
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 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات. 7

قروض قصيرة  يداعاتفي أسواق المال. وتشمل هذه اإل مجموعةلدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى جزءا  من أنشطة ال اإليداعاتتمثل 
 المالية األخرى. األجل للبنوك والمؤسسات

 
 2020  2019 

 ()بماليين الدنانير البحرينية ديسمبر 31كما في 
    

 212.8  307.7 لدى البنوك إيداعات
 16.0  27.7 لدى المؤسسات المالية األخرى إيداعات

 335.4  228.8 

 

 2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31كما في 

    
 194.3  241.0  ألجل إيداعات

 19.0  42.3  حسابات جارية وتحت الطلب
 15.5  52.1 العكسية اتفاقيات إعادة الشراء

 335.4  228.8 

 
 

 . قروض وسلفيات8
 
 2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31كما في أ( 
    

 1,230.3  2,211.8 قروض وسلفيات لغير البنوك
 31.5  43.3 قروض وسلفيات للبنوك

 (48.1)  (82.0) قيمة ال: مخصص انخفاض ا  حوطرم

 2,173.1  1,213.7 

 

بواسطة المجموعة العائمة والتى تم إعادة تسعير الفائدة عليها  معدالت الفائدةبلغت القروض والسلفيات ذات  ،2020ديسمبر  31فى كما  (ب
: 2019ديسمبر 31مليون دينار بحريني ) 580.2 بمبلغ طبقا  للتواريخ المتفق عليها وعلى أساس هامش ثابت ألسعار الفائدة حسب االتفاق

 ليون دينار بحريني(.م 461.9
 

إذا لم تدفع أقساطها أو فوائدها لمدة ، تعتبر القروض والسلفيات متعثرة ،وإرشادات مصرف البحرين المركزي مجموعةوفقا  لسياسة ال (ج
القروض  أعمار يبين الجدول التالي. يتم عكس أي فوائد مستحقة، وتحتسب الفوائد المستقبلية فقط على أساس نقدي. يوما  أو أكثر 90

 والسلفيات المتعثرة وذلك حسب الفترات منذ آخر سداد للقسط أو الفائدة.
 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31كما في 
    

 78.8  70.3 لغاية سنة
 7.2  35.4 سنوات 3 إلى 1

 9.8  10.3 سنوات 3أكثر من 

 95.8  116.0 المجموع
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 ش.م.ب. الوطني بنك البحرين

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( . قروض وسلفيات8
  

 94.1  114.2 القيمة العادلة للضمان في السوق
 36.3  61.9 مخصصات انخفاض القيمة للمرحلة الثالثة

 

ال  سماحي تم تصنيفها كقروض متعثرة، يجب أن تبقى تحت هذا التصنيف لفترة ، فإن القروض الترشادات مصرف البحرين المركزيوفقا  إل

، أصدر مصرف البحرين المركزي بعض إجراءات 2020خالل  غير متعثرة.بعد أن تصبح قروضا   تقل عن سنة واحدة من تاريخ

 أشهر. 3تقليل فترة السماح إلى لذات العالقة بجائحة الكورونا  ساعدةالم

 
 ،دفعات األصل مستحقة وأيوما  ولكن غير منخفضة القيمة" هي تلك القروض التي تكون فوائدها التعاقدية  90تحقة أقل من القروض "المس

عتقد أن احتساب انخفاض القيمة غير مناسب بناء على مستوى األمن أو الضمان المتوفر و/أو مرحلة تحصيل المبالغ ت مجموعةلكن ال
مليون دينار  47.8يوما  ولكن غير منخفضة القيمة  90، بلغت القروض المستحقة أقل من 2020ديسمبر  31. كما في مجموعةالمستحقة لل
 مليون دينار بحريني(. 5.6 :2019ديسمبر  31بحريني )

 
أخرى قرض لعدد من األسباب، بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة، والمحافظة على العمالء، وعوامل لليجوز تعديل الشروط التعاقدية  (د

ال تتعلق بالتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. من الممكن إلغاء احتساب أي قرض قائم تم تعديل شروطه، واحتساب القرض المعاد 
 التفاوض بشأنه كقرض جديد.

      

بصعوبات مالية  المقترض مرور نتيجة التغيرات في التدفقات النقدية المتوقعة و/أو بإعادة التفاوض حول قروض العمالء المجموعةقوم ت
، 2020تحصيل القروض، وتقليل مخاطر التخلف عن السداد. خالل  فرص لزيادة"( األمتناع عن استعمال حق التنفيذ)المشار إليه "أنشطة 

هيكلة تتعلق الإعادة تنازالت (. بحريني مليون دينار 20.2: 2019)بحريني  مليون دينار 98.3تم إعادة هيكلة تسهيالت ائتمانية بمبلغ 
بشكل أساسي بتأجيل أقساط القروض بغرض مساعدة العمالء على التغلب على حاالت أزمة السيولة المؤقتة، أو إعادة تنظيم السداد مع 

لى جوهري ع توقعات التدفقات النقدية المعدلة للمقترضين، وتعديل شروط وثائق القرض. نظرا  لطبيعة التنازالت الطفيفة، لم يكن هناك أثر
القروض التي تم  تضمينوفقا  إلرشادات مصرف البحرين المركزي، يجب  أواألرباح المستقبلية. ،للمجموعة انخفاض القيمة مخصصات

 إعادة هيكلتها ضمن المرحلة الثانية لفترة ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ إعادة الهيكلة.
      

أو على شكل رهن  ،ت الممنوحة للعمالء وذلك على شكل رهن امتياز على الودائعبضمانات مقابل القروض والسلفيا مجموعةحتفظ الت (هـ
كما  يتم االحتفاظ ببعض هذه الضمانات في شركات األغراض الخاصة. مصرفية. /قانوني على العقارات و/أو األسهم وضمانات حكومية 

مليون دينار  281.7: 2019ديسمبر  31نار بحريني )مليون دي 640.7تمت تغطية القروض والسلفيات البالغة  ،2020ديسمبر  31في 
 63.5: 2019ديسمبر  31مليون دينار بحريني ) 180.7بينما تمت تغطية قروض وسلفيات بمبلغ  ،بحريني( وذلك بشكل كامل بضمانات

مليون دينار  12.2 :2019ديسمبر  31مليون دينار بحريني ) 101.8مليون دينار بحريني( وذلك بشكل جزئي بضمانات تبلغ قيمتها 
 .% من إجمالي القروض36.4. بالتالي، فإن القروض والسلفيات التي تم تغطيتها بشكل كامل أو جزئي تمثل بحريني(
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 (تتمة) . قروض وسلفيات8

 
 ( التعرض لمخاطر اإلئتمانو

 ديسمبر 31كما في 

 (الثالثة)المرحلة . منخفضة القيمة 1
 

 2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( 
    

 85.0  88.9 دون المستوى
 2.1  13.9 مشكوك فيها

 8.7  13.2 خسارة

    
 95.8  116.0 المبلغ اإلجمالي

 (36.3)  (61.9) الثالثةمخصصات انخفاض القيمة للمرحلة 

    
 59.5  54.1 )المرحلة الثالثة( ةمنخفضالدفترية الالقيمة 

 

 غير منخفضة القيمةولكن يوماً  90قل من مستحقة أل. 2
 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( 
    

 5.6  47.8 المبلغ اإلجمالي
 (1.9)  (1.7) ثانية للمرحلة األولى أو ال النخفاض في القيمةمخصص ا

    
 3.7  46.1 القيمة الدفترية المستحقة لكن غير منخفضة القيمة

 
 

 تبعاً للتصنيف الداخلي غير مستحقة وغير منخفضة القيمة. 3
 
 2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( 

    المرحلة األولى
 99.7  219.9 3حتى   1 درجات التصنيف من 

 215.3  196.2 6حتى  4 يف مندرجات التصن
 289.0  389.7 10حتى   7 درجات التصنيف من
 54.0  100.3 13حتى   11 درجات التصنيف من

 472.1  1,056.5 غير مصنف

 1,130.1  1,962.6 المبلغ اإلجمالي
    

 (7.5)  (9.4) للمرحلة األولى  النخفاض في القيمةمخصص ا

 1,122.6  1,953.2 لىالقيمة الدفترية للمرحلة األو
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 (تتمة) . قروض وسلفيات8

 
    المرحلة الثانية

 3.0  - 3حتى   1 درجات التصنيف من 
 0.5  33.0 6حتى  4 درجات التصنيف من
 6.3  8.3 10حتى   7 ندرجات التصنيف م
 14.9  41.5 13حتى   11 درجات التصنيف من

 5.6  7.2 غير مصنف

 30.3  90.0 المبلغ اإلجمالي
    

 (2.4)  (8.8) للمرحلة الثانية  النخفاض في القيمةمخصص ا

    
 27.9  81.2 القيمة الدفترية للمرحلة الثانية

    
 1,150.5  2,034.4 منخفضة القيمةالقيمة الدفترية غير المستحقة وال 

    

 1,213.7  2,134.6 الضعف االئتماني المشترى أو الناشئ(القيمة الدفترية )باستثناء مجموع 

 
القروض االستهالكية والتسهيالت  بشكل رئيسييشمل الغير مصنف تمثل قروض غير متعثرة.  13إلى  1درجات التصنيف من 

 تصنيفات لها منذ البداية. األخرى التي لم يتم تخصيص أية
 

 حسب المستوى
 

 2020كما ديسمبر  31

 

المرحلة 
  األولى

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
 الثالثة

الضعف  
االئتماني 

المشترى أو 
 المجموع  الناشئ

بماليين   
الدنانير 
  البحرينية

بماليين 
الدنانير 
  البحرينية

بماليين 
الدنانير 
 البحرينية

بماليين  
 الدنانير

  البحرينية

بماليين 
الدنانير 
 البحرينية

           
 2,255.1  38.7  116.0  115.9  1,984.5  قروض وسلفيات

(10.0)  مخصصات انخفاض القيمةمطروحا :    (.99)   (9.61)   (0.2)   (.028)  

5.41,97  صافي القروض والسلفيات   .0610   1.45   538.   .1317,2  

 

 2019ديسمبر  في كما 31

 

المرحلة 
  المرحلة الثانية  األولى

المرحلة 
 الثالثة

الضعف  
االئتماني 

المشترى أو 
 المجموع  الناشئ

بماليين   
الدنانير 
  البحرينية

بماليين 
الدنانير 
  البحرينية

بماليين 
الدنانير 
 البحرينية

بماليين  
الدنانير 
  البحرينية

بماليين 
الدنانير 
 البحرينية

           
 1,261.8  -  95.8  35.5  1,130.5  لفياتقروض وس

 (48.1)  -  (36.3)  (4.3)  (7.5)  مخصصات انخفاض القيمةمطروحا : 

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

 
لعادلة، لتعكس الخسائر االئتمانية التي تم تم شراء الموجودات المالية الضعيفة ائتمانيا  المشتراة أو الناشئة، كجزء من دمج العمليات بالقيمة ا

 بموجبها فعال  احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة.
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 (تتمة) . قروض وسلفيات8
 
 روض والسلفياتنخفاض في قيمة القاإل ات( مخصصز

 

 

 

المرحلة 
  األولى

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
 الثالثة

الضعف  
االئتماني 

المشترى أو 
 المجموع  الناشئ

           
           يناير 1انخفاض القيمة في 

2020  7.5  4.3  36.3  -  48.1 
(1.0)  2.8  صافي التحويالت بين المراحل   (1.8)   -  - 

(13.6)  -  -  الفترةالمشطوب خالل    -  (13.6) 
(.12)  )صافي( مخصص الفترة    .55   7.23   0.2  .372  

           شراء احتياطيات الخسائر 
 20.2  -  17.3  1.1  1.8  االئتمانية المتوقعة

           ديسمبر 31انخفاض القيمة في 
2020  10.0  .99   .961   0.2  .028  

 
 طيات الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة الثالثة يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة المشتراة على محفظة التجزئة.االستحواذ على احتيا

 

 

 

المرحلة 
  المرحلة الثانية  األولى

المرحلة 
 الثالثة

الضعف  
االئتماني 

المشترى أو 
 المجموع  الناشئ

           
           يناير 1انخفاض القيمة في 

2019  6.6  6.3  36.5  -  49.4 

 -  -  2.7  (6.1)  3.4  صافي التحويالت بين المراحل

 (6.8)  -  (6.8)  -  -  المشطوب خالل الفترة

(2.5)  )صافي(مخصص الفترة    4.1  3.9  -  5.5 

           ديسمبر 31انخفاض القيمة في 

2019  7.5  4.3  36.3  -  48.1 
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 ش.م.ب. البحرين الوطنيبنك 

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 . أوراق مالية استثمارية9

 التكوين. 1

 ستثمارية على اآلتي:األوراق المالية االتتكون 

 
بالقيمة العادلة  2020ديسمبر  31كما في 

من خالل الربح 

 أو الخسارة

بالقيمة العادلة 

خالل الدخل  من

 الشامل اآلخر

 بالتكلفة 

 المطفأة

 المجموع

بماليين الدنانير  

 البحرينية

بماليين الدنانير 

 البحرينية

بماليين الدنانير 

 البحرينية

بماليين الدنانير 

 البحرينية

     

     :استثمارات مسعرة

 245.7 - 245.7 - سندات دين

 56.3 - 56.3 - أدوات حقوق ملكية

 302.0 - 302.0 - الستثمارات المسعرةمجموع ا

 

     :مسعرةغير استثمارات 

 893.2 893.2 - - سندات دين

 36.2 - 34.5 1.7 أدوات حقوق ملكية

 929.4 893.2 34.5 1.7 مجموع االستثمارات غير المسعرة

 

 1,231.4 893.2 336.5 1.7 مجموع األدوات االستثمارية

 

مة العادلة بالقي 2019ديسمبر  31كما في 

من خالل الربح 

 أو الخسارة

بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 بالتكلفة 

 المطفأة

 المجموع

بماليين الدنانير  

 البحرينية

بماليين الدنانير 

 البحرينية

بماليين الدنانير 

 البحرينية

بماليين الدنانير 

 البحرينية

     

     :استثمارات مسعرة

 238.8 - 238.8 - سندات دين

 52.2 - 52.2 - أدوات حقوق ملكية

 291.0 - 291.0 - مجموع االستثمارات المسعرة

 

     :مسعرةغير استثمارات 

 767.4 767.4 - - سندات دين

 12.3 - 11.1 1.2 أدوات حقوق ملكية

 779.7 767.4 11.1 1.2 مجموع االستثمارات غير المسعرة

 

 1,070.7 767.4 302.1 1.2 مجموع األدوات االستثمارية
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( . أوراق مالية استثمارية9

 
    إعادة التسعيرةتوزيع سندات الدين حسب  (2
 

 2020  2019 
 ينية()بماليين الدنانير البحر ديسمبر 31كما في 

    
 459.3  573.0 سندات دين بفوائد ثابتة
 546.9  565.9  سندات دين بفوائد عائمة

 1,138.9  1,006.2 

 

   توزيع سندات الدين حسب التصنيفات االئتمانية (3

 .المرموقة تم تخصيص التصنيفات التالية من قبل وكاالت التصنيف اإلئتمانية

 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31كما في 
    

AA+ 1.9  - 
AA -  8.8 

A 4.0  10.4 
BB 8.7  7.6 

B 1,092.7  969.0 
 10.4  31.6 غير مصنفة

 1,138.9  1,006.2 

   

 تمثل بشكل رئيسي أدوات صادرة من قبل الحكومات. Bسندات الدين المصنفة 

 

 الدين ضمن المرحلة األولى. ، تم تصنيف جميع سندات2020ديسمبر  31كما في 

     
   الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  بالقيمةمصنفة ستثمارات ا( 4

مليون دينار بحريني  1.7بمبلغ  الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  بالقيمة باستثمارات في صناديق مدارة مصنفة مجموعةحتفظ الت
 .مليون دينار بحريني( 1.2: 2019)
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 . االستثمار في شركات زميلة10

والتي تم تأسيسها في مملكة البحرين.  %(34.8: 2019) (قفلة)م .ب.م.في شركة بنفت ش %39.7حصة تمثل نسبة  مجموعةملك الت
وخدمة مقاصة الشيكات في  ،ا  لتقديم خدمات تكميلية صادر من مصرف البحرين المركزي لتقديم أنظمة الدفعتم منح الشركة ترخيص

 البنوك التجارية وزبائنها في مملكة البحرين.ة مصلحلوذلك  ،وخدمات مالية أخرى مرتبطة بها ،البحرين

، والتي تم تأسيسها في مملكة البحرين : ال شيء(2019) العقارية ذ.م.مفي شركة إل إس % 37.0مجموعة حصة تمثل نسبة ملك الوت
 . تركز الشركة على األنشطة العقارية، بما في ذلك التطوير واإلدارة العامة للعقارات المملوكة أو المؤجرة. 2019في سنة 
 
معفاة ذات مسئولية ، وهي شركة : ال شيء(2019) في شركة الدور لالستثمار في الطاقة% 29.4مجموعة حصة تمثل نسبة ملك الوت

. تعمل الشركة في 227032، وتزاول عملها بموجب سجل تجاري رقم 2009يونيو  10محدودة، تأسست في جزر الكايمان بتاريخ 
% في شركة مشروع محطة للطاقة والمياه، هي شركة الدور 15نسبة  تمثلغير مباشرة  ةمملكة البحرين لهدف وحيد هو امتالك حص

 .ب )مقفلة( في مملكة البحرين.   للطاقة والمياه ش.م
 
، والذي تم تأسيسه في سنة : ال شيء(2019) % في مركز إدارة السيولة ش.م.ب )مقفلة(25.0 مجموعة حصة تمثل نسبةملك الت

بحرين المركزي، لتسهيل إنشاء سوق إسالمية بين البنوك تسمح لمؤسسات الخدمات كبنك، مرخص ومنظم من قبل مصرف ال 2002
 ة اإلسالمية بإدارة أصولها ومطلوباتها بشكل فعال.المالي
 
 إنشاء تم وقد. (%24.3: 2019)  للسيولة البحرين صندوق قبل من الصادرة الوحدات من% 24.3حصة تمثل نسبة  مجموعةملك التو

 الصادر 7 المجلد حسب وذلك( بي آي يو) تحت بند التعهدات الخاصة مسجل مفتوح كصندوق 2016 عام في للسيولة البحرين صندوق
 شأنه، من والذي البحرين لبورصة السيولة إضافة إلى األول المقام في للسيولة البحرين صندوق ويهدف. المركزي البحرين مصرف من
 .السوق في المدرجة المالية األوراق في المستثمرين ثقة تعزيز إلى يؤدي أن الزمن، من فترة وبعد
 
 (28)بطريقة حقوق الملكية وذلك وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي محتسبة كشركات زميلة  راتتثمااالس هبإحتساب هذ مجموعةال توقام

 «.االستثمار في شركات زميلة»

 

 2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( 
    

 51.6  53.6 الرصيد االفتتاحي
 -  (37.6) تحويل بنك البحرين اإلسالمي إلى شركة تابعة

 -  15.0 شركة تابعةمن شراء عادلة للشركات الزميلة القيمة ال
 4.1  1.0  حصة البنك في الربح
 (1.1)  (0.8) أرباح أسهم مستلمة

 (1.0)  5.5 حركات أخرى

 53.6  36.7 ديسمبر 31في 
 

يحتوي  13اح %. إيض78.8إلى  2019ديسمبر  31% كما في 29.1زادت حصة البنك في بنك البحرين اإلسالمي من ، 2020خالل 

 على تفاصيل إضافية.
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 . فوائد مستحقة وموجودات أخرى11

 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31كما في 
    

 18.3  43.4 مقدما  ومبالغ مدفوعة  ذمم مدينة
 26.4  27.2 فوائد مستحقة

 8.2  14.6 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 7.1  27.3  أخرى 

 112.5  60.0 

 
عن قيمة عبارة  (مليون دينار بحريني 4.7 :2019ديسمبر  31مليون دينار بحريني ) 8.5مبلغ وقدره  على خرىاأل تتضمن

مليون  16.2، وعقارات استثمارية بمبلغ محتفظ بها لغرض البيعوهي اآلن  اهعمالئمن  مجموعةال هاتصادراألراضي والمباني التي 
القيمة الدفترية، والقيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف هذه األراضي والمباني ب تظهر .: ال شيء(2019ديسمبر  31) دينار بحريني

 .ف اخرىااستنادا  إلى تقييمات مستقلة من قبل أطر ارية بالقيمة العادلة، بينما يتم احتساب العقارات االستثم، أيهما أقلالبيع
 
 

 العقارات والمعدات  .12

 
 المجموع أثاث ومعدات مباني أراضي حق استخدام الدنانير البحرينية ماليينب
     عقار مستأجر 

      

 107.6 59.6 34.9 8.0 5.1 لتكلفةا

 (51.9) (25.6) (23.1) - (3.2) المتراكم / اإلطفاء االستهالك

 55.7 34.0 11.8 8.0 1.9 2020 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 31.8 20.4 6.8 0.8 3.8 2019ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 
ا ذكر أعاله يشمل ممليون دينار بحريني(.  2.9: 2019)مليون دينار بحريني  4.8مبلغ  2020بلغ مجموع مصروفات اإلستهالك لعام 

 مليون دينار بحريني(. 9.5: 2019مليون دينار بحريني ) 20.5بمبلغ  بالتكلفة قيد األنشاءاألعمال الرأسمالية 
 

بلغ مجموع  .2019يناير  1( الذي تم تطبيقه ابتداء من 16يتعلق حق استخدام العقار المستأجر بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 مليون دينار بحريني(. 1.7: 2019مليون دينار بحريني ) 1.5مبلغ  2020طفاء لسنة مصروفات اإل

 
 

 دمج العمليات .13

%، مما أدى 78.8إلى  2019ديسمبر  31% كما في 29.1، زادت حصة البنك في بنك البحرين اإلسالمي من 2020يناير  22في 
بعة، مع احتساب عملية االستحواذ بطريقة االستحواذ.  إن عملية االستحواذ هذه لتحوله من استثمار في شركة زميلة إلى استثمار في شركة تا

ستمكن المجموعة من التموضع في طليعة القطاع المصرفي اإلقليمي المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إضافة لموقعها الريادي الحالي 
مستقل عن أحدهما اآلخر، لكن الموجودات، واإليرادات، والتكاليف،  في القطاع التقليدي. ستواصل العالمتان التجاريتان العمل بشكل

 والتقنية، وأوجه التآزر التشغيلية األخرى ستوفر للعمالء والمساهمين خدمات وعوائد محسنة. 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 دمج العمليات )تتمة( .13

 
 القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات بنك البحرين اإلسالمي القابلة للتحديد كما في تاريخ االستحواذ كانت كما يلي:

 
 القيمة العادلة بتاريخ     
 االستحواذ    

     الموجودات

 61.6    نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 76.1    المالية األخرىإيداعات لدى البنوك والمؤسسات 

.3724    قروض وسلفيات   

7.402    أوراق مالية إستثمارية  

0.51    استثمار في شركات زميلة  

 15.3    عقارات ومعدات

 26.2    موجودات أخرى

.21,159    مجموع الموجودات  

     
     المطلوبات

 218.1    مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 863.0    ودائع الزبائن

 21.5    مطلوبات أخرى

 1,102.6    مجموع المطلوبات

     
.656    مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد  

     

 12.0    حصة غير مسيطرة بالقيمة العادلة 

     مقابل الشراء

 3.1    (  0.167سهما  عاديا  )نسبة المبادلة  4,467,173

 58.8    نقديالمقابل ال

 37.1    إلغاء احتساب الشركة الزميلة

    99.0 

 111.0    القيمة العادلة للمقابل

     
.454    الشهرة والموجودات غير الملموسة  

 12.6    موجودات غير ملموسة مشتراة    
.841    شهرة      

 

العمليات، يسمح بالتعديالت لفترة سنة واحدة بعد تاريح االستحواذ، إذا كانت  دمج –( 3وفقا  للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
  مليون دينار بحريني. 2.7تتعلق بحقائق وظروف كانت موجودة كما في ذلك التاريخ. خالل الربع، تم زيادة الشهرة بمبلغ 

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

في مملكة  واألكثر إنتشارا  من الترخيص المصرفي اإلسالمي والعالمة التجارية لبنك البحرين اإلسالمي، كونه البنك اإلسالمي األقدم 
 ر بحريني.دينا مليون 5.0بقيمة سنوات لموجودات ملموسة  6تم تخصيص عمر افتراضي يساوي  البحرين.

 
 التقييم  العادل للحصة غير المسيطرة

ئيسية تم تحديد القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في بنك البحرين اإلسالمي من خالل تطبيق طريقة القيمة العادلة التناسبية. المدخالت الر
 النقدية المخصومة وانخفاض القيمة. المستخدمة في تحديد القيمة العادلة كانت تقارير تقييم خارجية، واختبارات التدفقات 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 دمج العمليات )تتمة( .13

 
 األثر على نتائج المجموعة

مليون  12.6حريني في اإليرادات، و صافي خسائر بمبلغ مليون دينار ب 38.1منذ تاريخ االستحواذ، ساهم بنك البحرين اإلسالمي بمبلغ 
 .2020ديسمبر  31دينار بحريني في نتائج المجموعة. كما في 

 
 

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

 
 تحليل انخفاض قيمة الشهرة

توقعات التدفقات النقدية من الميزانيات المالية  بخصم تحتسب، ستخداماالقيمة عملية حساب على تعتمد القابلة لإلسترداد للشهرة  القيمة
% ومعدل خصم بنسبة 2معدل نمو بنسبة  متوسط استخدامللوصول للقيمة النهائية، ب فترة الخمس السنواتل المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة،

  ، حسب ما تم تطبيقه على تقديرات التدفقات النقدية.13%
 

في  يقوم البنك سنويا ، بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة الشهرة، استنادا  على مصادر المعلومات الداخلية أو الخارجية. كما
 ة المولدة للنقد المتعلقة بالشهرة. على انخفاض قيمة الوحد ات، ال يوجد أي مؤشر2020ديسمبر  31
 

القيمة  األثر على لتقييم ، %10، وتخفيض األرباح بنسبة %0.5معدل خصم بنسبة زيادة  من خاللقامت اإلدارة بإجراء تحليل للحساسية 
غ القابل لالسترداد المخفض في تحليل من المبل قلالقيمة الدفترية للشهرة أة للنقد. مولدللوحدة المقارنة بالقيمة الدفترية القابلة لالسترداد 

  ، ما يؤكد عدم وجود مؤشرات على انخفاض القيمة.الحساسية
 

 
 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى. 14

 قصيرة األجل من البنوك والمؤسسات المالية. قروضتتكون المستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى من 

 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31كما في 
    

 343.8  506.4 ودائع ألجل
 52.8  38.1 حسابات جارية وتحت الطلب

 544.5  396.6 

 

 .مساهما  صافيا  في سندات الخزينة وأسواق المال بين البنوك ت المجموعة، كان2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31كما في 

 
 

 الشراء بموجب عقود إعادة قروض. 15

مليون دينار بحريني( وبلغت القيمة   108.4: 2019مليون دينار بحريني ) 112.9بموجب اتفاقيات إعادة الشراء  قروضالقيمة بلغت 
 مليون دينار بحريني(. 135.3: 2019مليون دينار بحريني ) 113.9العادلة لألوراق المالية االستثمارية المرهونة كضمانات 
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 ش.م.ب. ن الوطنيبنك البحري

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   عمالءال. ودائع 16

 

 2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31كما في 

    
 1,129.2  1,743.5 قابلة للدفع عند الطلب أو بإشعار قصير

 964.8  1,340.8 ودائع ألجل

 3,084.3  2,094.0 

 

 

 . فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى17

 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31كما في 
    

 24.0  30.3 فوائد مستحقة
 13.8  28.6 القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 9.7  13.5      إيرادات مؤجلة 
 5.1  9.7  وذمم دائنةدائنون 

 3.8  7.0  وظفين الم نافعم
 3.7  1.9 التزامات إيجار

 3.1  2.4 أخرى

 93.4  63.2 

 
 التزامات اإليجار تتعلق بحق استخدام عقار مستأجر. تحليل استحقاق التدفقات النقدية التعاقدية هو كما يلي:

  
 2020  2019 

بماليين الدنانير ) ديسمبر 31كما في 
 البحرينية(

بماليين الدنانير ) 
 حرينية(الب

    
 1.2  1.3 أقل من سنة واحدة

 2.9  1.5 سنوات 3سنة إلى 
 0.4  0.4 سنوات 5إلى  3

 4.5  3.2 مجموع التزامات اإليجار غير المخصومة

 3.7  1.9 التزامات اإليجار المدرجة ضمن بيان المركز المالي
 
 

 صافي مخصصات انخفاض القيمة. 18
 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( رديسمب 31كما في 
    

 5.5  27.3 ز(8قروض وسلفيات )إيضاح 
 -  0.9 موجودات أخرى

 -  0.3 استثمارية أوراق مالية
 0.9  (0.5) التزامات القروض والضمانات

 28.0  6.4 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

 الطارئة وااللتزامات المصرفيةت مطلوباال. 19

أداء الزبائن عن طريق إصدار خطابات إعتماد إحتياطية  تضمنكما  ،اتسهيالت إئتمانية لزبائنه التزامات لتقديم إصدارب المجموعةقوم ت
ثل الحد األقصى للمخاطر اإلئتمانية المحتملة التي قد تنجم إذا وضمانات ألطراف ثالثة. إن المبالغ المتعاقد عليها في هذه األدوات المالية تم

الطارئة تقل بمقدار الضمانات  لمطلوباتللمخاطر اإلئتمانية التعرضات ل أخفقت األطراف األخرى في إلتزاماتها المتعاقد عليها. إال أن هذه
أن يتم تنقضي آجالها دون  لمطلوباتأن قدرا  كبيرا  من هذه اوالضمانات المقابلة التي تم الحصول عليها والصادرة من أطراف أخرى. كما 

كما التمثل جزءا   ،األصلية المتعاقد عليها ال تمثل في حد ذاتها المخاطر اإلئتمانية الفعلية المستقبليةاإلسمية فإن القيمة  ،. ونتيجة لذلكسحبها
 .مجموعةللالسيولة من متطلبات 

 
على أساس مقدار  ت الطارئة والتزامات القروض غير المسحوبة ليست ذات قيمة جوهريةمطلوبالل أن القيمة العادلة ت المجموعةقرر
منذ  لألطراف المقابلة الجودة االئتمانيةفي  اتمع أي تغيير، أسعار الفائدةو مواعيد االستحقاقوباألخذ في االعتبار  حاليا ، المحتسبة رسومال

  .نشأتها

 

 2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( رديسمب 31كما في 

    
    االلتزامات الطارئة

 36.0  53.6 التزامات في خطابات اعتماد مستندية معززة
    ضمانات:

 34.4  40.2 مضمونة من البنوك
 135.0  184.5 أخرى

 278.3  205.4 
    

    االلتزامات المصرفية
 200.2  207.6 التزامات القروض غير المسحوبة

    عقود آجلة:
 -  15.0 أوراق مالية مشتراة

 222.6  200.2 

 500.9  405.6 

 
 للعمالت األجنبيةالمالية واألدوات  ةالمشتقدوات األ .20

ضد  والتحوط ،وإدارة الموجودات والمطلوبات ،بغرض المتاجرة العمالت األجنبيةأدوات مالية متعددة من المشتقات و المجموعةستخدم ت
 .اتهذه األدوات في المرتبة األولى على عقود مستقبلية وعقود آجلة ومقايضات وعقود خيار . وتشتملطرالمخا

 

ويمكن  ،في المستقبل بعائد أو بسعر محدد ةاألجنبي العمالتالعقود المستقبلية والعقود اآلجلة هي التزامات لبيع أو شراء األدوات المالية أو 
 العمالتد المقايضة هي التزامات مالية تسدد نقدا  في تاريخ أو تواريخ مستقبلية التزامات أسعار الفائدة أو تسديدها نقدا  أو بالتسليم. عقو

مقابل عمولة  ،األصلية. عقود الخيارات تعطي صاحبهااإلسمية وذلك بخصوص القيمة  ،بناء  على الفوارق بين مؤشرات مالية معينة ةاألجنبي
 بيع أو شراء إحدى األدوات المالية أو العمالت خالل مدة محددة وبسعر محدد.ب ،االلتزام لكن ليسحق االختيار و ،يدفعها

 

األصلية التمثل أرصدة معرضة لمخاطر اإلئتمان أو مخاطر اإلسمية فإن المبالغ  ،ةاألجنبي والعمالتفيما يتعلق بأدوات المشتقات المالية 
. وهي في الوقت نفسه تستخدم لقياس التغيرات في قيمة أدوات األعمالرا  لنشاط وتعد مؤش القائمة حجم العمليات وإنما تمثل ،السوق

 المشتقات المالية وتحديد التدفقات المالية التي يتم تبادلها.
 

وتعكس كلفة  ،في قيمة العقود مستقبال  إن كلفة االستبدال هي كلفة استبدال تلك األدوات المالية التي لها قيمة سوقية إيجابية مع تقدير التغيير 
إذا أخفقت جميع األطراف في القيام بالتزاماتها. وبالنسبة للخيارات المباعة فليس هناك مخاطر للمجموعة االستبدال الخسائر اإلئتمانية القصوى 

 مجموعةتج في حال قيام ال. وتمثل القيمة العادلة مجموع التدفقات النقدية الموجبة أو السالبة والتي قد تنمجموعةإئتمانية ألنها تمثل تعهدات ال
من التزامات في سوق منظم كما في تاريخ هذا التقرير. تم احتساب القيمة العادلة ألدوات المشتقات المالية مثل مقايضة  اوما عليه ابإنهاء ما له

د السوق السائدة ألدوات مماثلة وبنفس المبنية على عوائسعر الفائدة وعقود أسعار الفائدة اآلجلة باستخدام معادالت التدفقات النقدية المخصومة 
 نماذجوالخيارات سعر الفائدة باستخدام سعر السوق الو ةاألجنبي العمالتتقييم العقود المستقبلية وعقود إعادة . وتم لكل أداة موعد االستحقاق

 المناسبة لتقييم الخيارات.
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 ةالموحد إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 (تتمةللعمالت األجنبية )المالية واألدوات  ةدوات المشتقاأل. 20
 

 وكلفة االستبدال والقيمة العادلة:ة سمياإللمبالغ اإلجمالية وا ةاألجنبي العمالتالمشتقات المالية وأدوات من  لكل نوع أ( فيما يلي ملخص

 
   المبالغ  الدنانير البحرينية ماليينب

 القيمة العادلة كلفة االستبدال األصليةاإلسمية  

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 ديسمبر 31كما في 

       

       عقود أسعار الفائدة

 6.8 37.1 6.8 37.1 985.9 1,517.9 مقايضات أسعار الفائدة

       

       العمالت األجنبيةعقود 

 0.2 0.1 0.2 0.6 139.0 141.0 عقود فورية وآجلة

 3.0 3.2 3.1 4.1 1,552.2 1,709.2 مقايضات أسعار الصرف

 1,850.2 1,691.2 4.7 3.3 3.3 3.2 

 10.0 40.4 10.1 41.8 2,677.1 3,368.1 لمجموعا

 
 .34لقطاع والمنطقة الجغرافية في إيضاح رقم حسب اتكلفة االستبدال تم عرض 

       
   المتفق عليها: سميةاإلعلى أساس مبالغ العقود والمبالغ  ةاألجنبي العمالتالمشتقات وأدوات قاق ب( فيما يلي توزيع إلستح

  
 2019 2020 ديسمبر 31كما في 

  أكثر من سنةلغاية   أكثر من لغاية سنة الدنانير البحرينية ماليينب

 المجموع سنة واحدة المجموع سنة واحدة 

       عقود أسعار الفائدة

 985.9 830.5 155.4 1,517.9 1,301.9 216.0 ضات أسعار الفائدةمقاي

       

       العمالت األجنبيةعقود 

 139.0 10.0 129.0 141.0 30.0 111.0 عقود فورية وآجلة

 1,552.2 9.5 1,542.7 1,709.2 132.6 1,576.6 مقايضات أسعار الصرف

 1,687.6 162.6 1,850.2 1,671.7 19.5 1,691.2 

 2,677.1 850.0 1,827.1 3,368.1 1,464.5 1,903.6 لمجموعا
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 رأس المال . 21
 

 2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( 
    

    رأس المال المصرح به
 250.0  250.0 فلس لكل سهم 100أسهم عادية بقيمة  (2,500,000,000: 2019) 2,500,000,000

    
    رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل

    فلس لكل سهم 100سهم بقيمة  1,543,292,583: 2020يناير 1في 
 140.3  154.3 فلس لكل سهم( 100سهم بقيمة  1,402,993,257: 2019 يناير 1)

 -  0.5 فلس لكل سهم( 100سهما  بقيمة  4,467,173مقابل شراء شركة تابعة )ادرة أسهم ص
 14.0  15.5 أسهم منحة )سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة(

    فلس لكل سهم 100أسهم عادية بقيمة  1,702,535,732: 2020ديسمبر 31كما في 
 154.3  170.3 هم(فلس لكل س 100سهم بقيمة  1,543,292,583: 2019ديسمبر  31)

 

 على 2020 مارس 11 بتاريخ عقد والذي ،2019 لسنة واالجتماع غير االعتيادي العادي السنوي العمومية الجمعية اجتماع في الموافقة تمت
 دينار ونملي 15.5 مبلغب وذلك صادرة أسهم عشرة لكل واحد بنسبة منحة أسهممن خالل إصدار بالكامل  المدفوعالصادر ورأس المال  زيادة

 .بحريني
  

 وذلك منحة أسهم إصدار خالل منوذلك  بحريني دينار مليون 187.3 إلى بالكامل والمدفوع الصادر البنك رأسمال زيادةب اإلدارة مجلس أقترح
 .المستقبلية وزيعاتوالت النقدية لألرباح بالنسبة األخرى األسهم جميع مع تتساوى هذه األسهم .مملوكة أسهم عشرة لكل واحد إضافي سهم بمعدل

 األرباح المستبقاة. من بحريني دينار مليون 17.0 مبلغ استخدام خالل من هذه المنحة أسهم إصدار اقتراح تم
 

 الجدول التالي يوضح عدد األسهم والمساهمين، ونسبة مجموع األسهم القائمة حسب الفئات التالية: توزيع األسهم العادية:

 
 2019 ديسمبر 31 2020ديسمبر  31 
 % من   % من   
 عدد مجموع عدد عدد عدد مجموع عدد عدد 

 القائمة األسهم المساهمين األسهم القائمة األسهم المساهمين األسهم ديسمبر 31كما في 

       

 %29.1 1,260 449,986,886 %30.3 1,599 515,774,995 %1أقل من 

 %15.8 9 243,477,771 %14.8 8 251,950,021 %5إلى أقل من  1%

 - - - - - - %10إلى أقل من  5%

 %10.9 1 167,932,840 %10.9 1 184,726,122 %20إلى أقل من  10%

 %44.2 1 681,895,086 %44.0 1 750,084,594 %50إلى أقل من  20%

  1,702,535,732 1,609 100.0% 1,543,292,583 1,271 100.0% 

 

 :كما يلي اهمتوزيع األسهم العادية حسب جنسية المس
 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 % من   % من   
 عدد مجموع عدد عدد عدد مجموع عدد عدد 

 القائمة األسهم المساهمين األسهم القائمة األسهم المساهمين األسهم 

       

 %95.9 1,188 1,479,831,190 %94.6 1,517 1,609,854,153 بحرينيين

 %4.1 73 63,242,081 %5.4 81 92,402,032 خرىدول مجلس التعاون األ

 - 10 219,312 - 11 279,547 أخرى

  1,702,535,732 1,609 100.0% 1,543,292,583 1,271 100.0% 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) رأس المال . 21

 
: 2019) البنك% من رأس مال 44.1% ما نسبته 100بنسبة حكومة مملكة البحرين شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي تمتلكها  تملك
ينما يمتلك النسبة المتبقية من رأس المال وبشكل ب .%(10.9: 2019) %10.9 ملكة البحرينمب تأمين اإلجتماعيالوتمتلك هيئة  ،%(44.2

 ن ومؤسسات منشأة بمملكة البحرين.رئيسي مواطنون بحرينيو
  

 باألسهم الموظفين حوافز نظام

 تمت المركزي، البحرين لمصرف السليمة المكافآت لممارسات وتطبيقا   ،2015 مارس 11 في عقد الذي العادية العامة الجمعية اجتماع خالل
في عام  بحريني دينار مليون 1.9 بمبلغ عادي سهم 19,104,000 إصدار تم وعليه". النظام"  باألسهم الموظفين حوافز نظام على الموافقة
 البنك قام ،منذ ذلك الحينو. ، لتقوم باألحتفاظ بحقوق األسهم تحت هذا النظامخاصةض اغرأ، وهي شركة ذات طرف مستقلإلى  2015

وتخضع  ،المنحة وأسهم النقدية رباحألل النظام تحت المخصصة األسهمتستحق و ،النظام هذا إطار تحت المؤهلين للموظفين األسهم بتخصيص
 13,731,251: 2019سهما  غير مخصص ) 12,300,394، يوجد 2020ديسمبر  31لشروط الغرامات واالسترداد للنظام. كما في 

 . حقوق الملكية من النظام تحت المخصصة غير األسهم إقتطاع ويتمسهمأ (. 
 

 اإلحتياطيات .22

 أ( اإلحتياطي القانوني

األرباح إلى االحتياطي القانوني. واليعتبر االحتياطي صافي % من 10يتم تخصيص  ،طلبات قانون الشركات التجارية البحرينيوفقا  لمت
% 50من هذا القانون. ويمكن التوقف عن هذا التخصيص إذا وصل هذا المخصص نسبة  224القانوني قابال  للتوزيع إال حسب المادة 

االرباح  من بحريني دينار مليون 8.5 مبلغ بتحويل المساهمين للسادة اإلدارة مجلس أوصى وقد .من رأس المال الصادر والمدفوع
 . من رأس المال الصادر %50للوصول إلى نسبة  القانوني لالحتياطي المستبقاة

  

 ب( اإلحتياطي العام

 المساهمين تجاه تعزيز قاعدة رأس المال.وهو ما يؤكد إلتزام  ،مجموعةتم عمل هذا اإلحتياطي وفقا  للنظام األساسي الخاص بال

 
 ( إحتياطي القيمة العادلةج

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ألدوات مصنفة يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة 
 خر للشركات الزميلة.في الدخل الشامل اآل مجموعةكما يشمل احتياطي القيمة العادلة حصة ال .اآلخر

 
 الهبات والتبرعات احتياطي( د

مبالغ  االحتياطي. ويمثل هذا االحتياطييتم تحويل مبلغ من أرباح العام إلى هذا  ،وموافقة المساهمين ،مجلس اإلدارة بناء  على توصيات
 تم الموافقة عليها من قبل المساهمين.التي  ،غير المستخدمةتبرعات الهبات وال
 

 وة أصدارعال( هـ

 1.6م، قامت المجموعة بتخصيص أسهم بأسعار السوق، مما نتج عنه زيادة عالوة اإلصدار بمبلغ باألسه الموظفين حوافز نظامبموجب 
، استحوذ البنك على أسهم من خالل 13مليون دينار بحريني(. كما هو مفّصل في إيضاح رقم  6.3: 2019مليون دينار بحريني )
 مليون دينار بحريني. 2.6سنة خالل عرض مقايضة أسهم، مما نتج عن عالوة إصدار بمبلغ معاملة شراء خالل ال

 

 التخصيصات المقترحة. 23

 .2020مارس  11في آخر اجتماع للجمعية العمومية السنوي والمنعقد بتاريخ  2019تم اقرار تخصيصات عام 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة ليةإيضاحات حول البيانات الما

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 فوائد مصروفات الفوائد وإيرادات ال. 24

 فوائد إيرادات الأ( 

 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
    

 56.6  95.5 قروض وسلفيات لغير البنوك
 3.5  2.6 قروض وسلفيات للبنوك

 17.3  8.9 خزينةسندات ال
 4.4  3.5 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات

 56.8  53.9 أوراق مالية إستثمارية

    
 164.4  138.6 

 

 فوائد مصروفات الب( 

 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
    

 33.7  37.0 عمالءودائع ال
 8.8  9.5 من البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات
 2.8  1.9 بموجب إتفاقيات إعادة الشراء قروض

    
 48.4  45.3 

 

 الرسوم والعموالت إيراداتصافي  .25

 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31في  للسنة المنتهية
    

 6.8  6.4 رسوم وعموالت على القروض والسلفيات
 0.2  0.2 عموالت على بيع صناديق مدارة

 12.0  14.6 رسوم وعموالت أخرى
 (5.3)  (9.8) مطروحا : مصروفات الرسوم والعموالت

    
 11.4  13.7 

 

 ت أخرىاإيراد. 26

 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31في  للسنة المنتهية
    

 5.0  6.7 محتفظ بها للمتاجرة، وصرف العمالت األجنبية والمشتقاتربح على أوراق مالية 
 4.3  3.0 لة من خالل الدخل الشامل اآلخردربح على استثمارات بالقيمة العا

 3.2  3.2 دخل أرباح األسهم
 0.2  - ربح على القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2.0  8.6 إيرادات أخرى

  21.5  14.7 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 تكلفة الموظفين .27
 

 2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31في  ةهيللسنة المنت

    
 21.4  29.6 رواتب وعالوات ومكافآت أداء

 1.8  2.7 الضمان اإلجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة
 3.5  6.6 السكن ومزايا أخرى

 0.5  0.6 أخرى

    
 39.5  27.2 

 
 

 مصروفات أخرى. 28
 

 2020  2019 
 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

    
 3.3  4.8 مصروفات المباني

 2.9  4.8 استهالك 
 2.0  4.2 المعداتفات مصرو

 1.6  3.5 مصروفات االتصاالت
 2.1  3.1 رسوم مهنية

 1.4  1.8 مصروفات اإلعالنات والعالقات العامة 
 1.4  1.7 مصروفات برنامج حماية الودائع

 3.3  7.8 مصروفات اخرى

    
 31.7  18.0 

 

 
 صافي المراكز المالية المفتوحة بالعمالت األجنبية .29

 
 2020  2019 

 )بماليين الدنانير البحرينية( ديسمبر 31في  للسنة المنتهية
    

 67.1  362.7 غير مغطاة -( فترات طويلةدوالر أمريكي )
 11.9  14.9 غير مغطاة  -( فترات طويلةدرهم إماراتي )
 25.9  (24.8)  غير مغطاة -( فترات طويلةلاير سعودي )

 
ديسمبر  31كما في  تعرض جوهريأي صافي  مجموعةلم يكن لدى ال .ينار البحرينيمقابل الدرف ثابتة عمالت أعاله أسعار صجميع الل

 .2019ديسمبر  31أو  2020

 
 
 
 

 

 

 

 



45 
 

 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 العالقةاألطراف ذوي . 30

)المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وعائالتهم والشركات التي هم مالكين رئيسيين لها  مجموعةبال العالقةي بعض األطراف ذو
على أسس تمت المعامالت مع هؤالء األطراف  في سياق العمل االعتيادي. مجموعةزبائن لل هم وأعضاء اإلدارة التنفيذية والشركات الزميلة(

. مجموعةرة التنفيذية الرئيسيين هم الذين لديهم السلطة والمسئولية تجاه التخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة التجارية بحتة. أعضاء اإلدا
الخاصة بالمعامالت الجوهرية وبالتحديد هؤالء األشخاص هم الرئيس التنفيذي واألشخاص الذين يتبعون له مباشرة. شملت األرصدة 

 مايلي: مجموعةاية العام والمعامالت التي تمت معهم خالل العام مع الفي نه العالقةالمرتبطة باألطراف ذوي 

كجهة مرتبطة بالحكومة وذلك ألن أهم المساهمين هم جهات مملوكة  مجموعةف العرّ ت(، 24حسب تعريفات معيار المحاسبة الدولي رقم )
الت تجارية وإدارة سيولة وخدمات مصرفية أخرى، في بمنح تموي مجموعةقوم التللحكومة. باإلضافة لألرصدة الحكومية الموضحة أدناه، 

 للعديد من الجهات الشبه حكومية والشركات المملوكة للحكومة في مملكة البحرين. ،عمال االعتياديةاألسياق 
 

  أعضاء مجلس اإلدارة مساهم رئيسي ديسمبر 31كما في 
 ركات زميلةش وأعضاء اإلدارة التنفيذية وشركات ذات عالقة 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 )بماليين الدنانير  )بماليين الدنانير  )بماليين الدنانير  )بماليين الدنانير  )بماليين الدنانير  )بماليين الدنانير  

 البحرينية( البحرينية( البحرينية( البحرينية( البحرينية( البحرينية( 

       
       

 - - 5.8 5.7 264.2 232.0 قروض وسلفيات
       وراق ماليةوأسندات الخزينة 

 53.6 7.6 - - 1,385.4 2,168.5 إستثمارية
 6.5 6.0 18.4 28.7 122.3 235.2 ودائع الزبائن

       

       ات طارئة إللتزامات غير مطلوب
       قابلة للنقض وضمانات وإلتزامات

 - - 13.7 26.6 194.1 91.6 أخرى
 
 

       ديسمبر 31ية في للسنة المنته

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 )بماليين الدنانير  )بماليين الدنانير  )بماليين الدنانير  )بماليين الدنانير  )بماليين الدنانير  )بماليين الدنانير  

 البحرينية( البحرينية( البحرينية( البحرينية( البحرينية( البحرينية( 

       
 - - 2.2 0.9 265.5 286.4 قروض قدمت

 - - 1.9 0.9 353.2 277.8  قروض سداد 
       في  الزيادة /صافي )النقص(

 - - 1.3 (1.1) 189.0 (67.2) السحب على المكشوف
       سندات الخزينة وسندات دين وأسهم

 - - - - 1,114.2 803.0 مشتراه
       سندات الخزينة استحقاق/ بيع 
 - - - - 1,125.8 219.5 وأسهموسندات دين 

 - 0.1 - 2.5 3.8 - مصروفات رأسمالية
       

 - - 0.8 0.4 70.5 72.4 فوائدإيرادات ال
 - - 0.1 0.4 2.0 3.0 فوائدمصروفات ال

 4.1 1.0 - - - - حصة البنك في أرباح شركات زميلة
 - - - - - 0.9 أرباح أسهم

       

       مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 - - 0.3 0.3 0.2 0.2 ورسوم حضور لجان المجلس
 - - 4.4 3.8 - - مزايا للموظفين قصيرة األجل

 - - 0.3 0.3 - - مزايا تقاعدية
 0.8 0.3 0.5 2.4 1.9 1.9 مصروفات تشغيلية أخرى
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( األطراف ذوي العالقة .30

 

 4.6 مخصص النخفاض القيمة بمبلغ :2019مليون دينار بحريني ) 6.9النخفاض القيمة بمبلغ  صافيخالل السنة، تم احتساب مخصص 
 ( مقابل األرصدة القائمة مع األطراف ذوي العالقة.دينار بحرينيمليون 

 

المالية )ب( من قانون الشركات التجارية في السنة 189ت من قبل مجلس اإلدارة بموجب المادة رقم تمت الموافقة على بعض المعامال
 ، حيث كان لرئيس مجلس اإلدارة، أوأعضاء المجلس، أو المدراء مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود2020ديسمبر  31المنتهية في 

  أو المعامالت.

 
 

 دارةاإلأصول تحت  .31

 31 تاريخفي . كما المالي المركزبيان ها في ال يتم تضمين فيها حق قانوني مجموعةوالتي ليس للبالزبائن الخاصة حت اإلدارة ت االصول
 مليون دينار بحريني(.  131.5: 2019ديسمبر  31مليون دينار بحريني ) 104.4 ةداراإلتحت ل صواأل، بلغت 2020ديسمبر 
 

 
 التوزيع الجغرافي .32

 
 بنود خارج    ديسمبر 31كما في 

 الميزانية العمومية المطلوبات الموجودات 
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 الدنانير البحرينية ماليينب

       

 2,191.0 2,918.1 2,530.2 3,681.3 3,082.8 4,213.8 دول مجلس التعاون الخليجي
 198.5 196.6 12.8 27.0 94.5 84.2 الواليات المتحدة األمريكية

 692.8 727.0 83.1 73.7 16.8 62.9 وروباأ
 0.4 27.3 36.1 53.1 0.4 0.5 باقي دول العالم

       
 4,361.4 3,194.5 3,835.1 2,662.2 3,869.0 3,082.7 

 
 

 آجلة.مطلوبات طارئة، والتزامات مصرفية، ومشتقات، وعقود صرف عمالت أجنبية على  البنود خارج الميزانية العمومية تشمل 
     

 

 التوزيع القطاعي. 33

 
 بنود خارج    ديسمبر 31كما في 

 الميزانية العمومية المطلوبات الموجودات 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 الدنانير البحرينيةماليين ب

       

 31.1 110.7 231.6 308.6 1,452.5 1,520.6 / سيادية حكومة
 141.5 167.6 123.2 174.3 234.2 338.2 الصناعة والتجارة

 2,804.6 3,385.6 544.2 585.1 536.3 608.8 بنوك ومؤسسات مالية
 73.3 122.1 95.2 217.8 113.3 166.4 بناء

 2.8 59.3 1,376.7 2,141.0 491.1 981.3 شخصي
 29.4 23.7 291.3 408.3 367.1 746.1 أخرى

       
 4,361.4 3,194.5 3,835.1 2,662.2 3,869.0 3,082.7 
 
 

  مطلوبات طارئة، والتزامات مصرفية، ومشتقات، وعقود صرف عمالت أجنبية آجلة.على البنود خارج الميزانية العمومية تشمل 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 تمركز مخاطر اإلئتمان .34

 تمركز مخاطر اإلئتمان حسب القطاعات وحسب التوزيع الجغرافي:يلي  فيما

 
 أ( حسب القطاعات:

 
الدنانير  بماليين
     بنوك/    البحرينية
     مؤسسات الصناعة/ حكومات/ جهات سيادية ديسمبر 31كما في 

 المجموع   أخرى شخصي بناء مالية التجارة أخرىدول  البحرين 2020

         الموجودات
         أرصدة لدى البنوك

 77.9 - - - 77.9 - - - المركزية

 236.7 - - - - - 10.1 226.6 سندات الخزينة

         لدى البنوك إيداعات

         والمؤسسات المالية

 335.4 - - - 335.4 - - - األخرى

 2,173.1 524.3 921.3 165.3 73.3 329.7 - 159.2 قروض وسلفيات

          ة إستثماريةأوراق مالي

 1,138.9 11.7 - - 17.2 - 34.6 1,075.4 سندات دين -

         فوائد مستحقة 
 95.2 68.0 7.3 0.3 3.6 1.3 0.3 14.4 وموجودات أخرى

 4,057.2 604.0 928.6 165.6 507.4 331.0 45.0 1,475.6 مجموع الموجودات

         الطارئة المطلوبات
 500.9 23.8 40.5 122.2 67.3 136.2 - 110.9 كيةواإللتزامات البن

         تكلفةالمشتقات )
 41.8 - - - 39.3 - - 2.5 (ستبدالاإل

 
 

الدنانير  بماليين
     بنوك/    البحرينية
     مؤسسات الصناعة/ جهات سيادية /حكومات ديسمبر 31كما في 

 المجموع   رىأخ شخصي بناء مالية التجارة أخرىدول  البحرين 2019

         الموجودات
         أرصدة لدى البنوك

 80.2 - - - 80.2 - - - المركزية
 425.3 - - - - - 15.2 410.1 سندات الخزينة

         لدى البنوك إيداعات
         والمؤسسات المالية

 228.8 - - - 228.8 - - - األخرى
 1,213.7 272.3 490.1 112.4 62.1 226.7 - 50.1 قروض وسلفيات

          أوراق مالية إستثمارية
 1,006.2 6.6 - - 38.7 - 7.6 953.3 سندات دين -

         فوائد مستحقة 
 59.0 34.7 1.0 0.1 5.5 1.5 0.1 16.1 وموجودات أخرى

 3,013.2 313.6 491.1 112.5 415.3 228.2 22.9 1,429.6 مجموع الموجودات

         ئةالطار المطلوبات
 405.6 29.4 2.8 73.2 147.2 121.9 - 31.1 واإللتزامات البنكية

         تكلفةالمشتقات )
 10.1 - - - 7.7 - - 2.4 (تبدالساإل

 

 .صلمنفبشكل  المبالغولهذا لم يتم اإلفصاح عن متوسط  ،السنةتمثل الوضع خالل  السنةاألرصدة كما في نهاية 
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 ب.ش.م. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 

 (تتمة) تمركز مخاطر اإلئتمان. 34
 

. وهذه مجموعةقاعدة رأسمال ال % من15نسبة وهي تفوق  ،لزبائن واألطراف المقابلةل بعض التعرضاتعلى شتمل المبالغ المذكورة أعاله ت
معفاة حسب سياسة مصرف البحرين المركزي بالنسبة  تعرضاتأو أنها  ،بموافقة مصرف البحرين المركزيإما أنها قد حظيت  التعرضات

 : 2020ديسمبر  31 كما في التعرضاتالكبيرة. ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه  لتعرضاتل
 

 اتعرضمجموع الت  نوعية الزبون  الزبون

     

 1,320.5  سيادي  زبون أ
 197.3  زيبنك مرك  زبون ب
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) تمركز مخاطر اإلئتمان .34
 

 ب( حسب التوزيع الجغرافي:
 

  باقي  الواليات المتحدة دول مجلس الدنانير البحرينية بماليين

 المجموع دول العالم أوروبا األمريكية التعاون الخليجي 2020 ديسمبر 31كما في 
      

      الموجودات
 77.9 - - - 77.9 أرصدة لدى البنوك المركزية

 236.7 - - - 236.7 سندات الخزينة
 335.4 0.4 34.3 10.4 290.3 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات

 2,173.1 0.1 26.6 66.9 2,079.5 قروض وسلفيات
 1,138.9 - - 5.8 1,133.1 أوراق مالية استثمارية

 95.2 - 1.8 1.1 92.3 فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 4,057.2 0.5 62.7 84.2 3,909.8 مجموع الموجودات

 500.9 4.9 31.5 0.1 464.4 وااللتزامات البنكية المحتملة المطلوبات

 41.8 0.1 37.6 - 4.1 (تكلفة االستبدالالمشتقات )

 
 

  باقي  الواليات المتحدة دول مجلس الدنانير البحرينية بماليين

 المجموع دول العالم أوروبا األمريكية التعاون الخليجي 2019 ديسمبر 31كما في 
      

      الموجودات
 80.2 - - - 80.2 أرصدة لدى البنوك المركزية

 425.3 - - - 425.3 سندات الخزينة
 228.8 0.4 5.4 10.2 212.8 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات

 1,213.7 0.1 7.7 74.7 1,131.2 قروض وسلفيات
 1,006.2 - - 7.7 998.5 أوراق مالية استثمارية

 59.0 - 3.4 2.0 53.6 فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 3,013.2 0.5 16.5 94.6 2,901.6 مجموع الموجودات

 405.6 - - - 405.6 وااللتزامات البنكية المحتملة المطلوبات

 10.1 - 7.0 - 3.1 (تكلفة االستبدالالمشتقات )
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 مخاطر أسعار الفائدة .35

صافي  أنها المخاطر التي تؤثر على الهوامش وصافي الفوائد المكتسبة والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية. تعرف مخاطر أسعار الفائدة على
وإلى الحد الذي يختلف فيه هيكل إعادة تسعير الموجودات المدرة للفوائد عن هيكل إعادة  إيرادات الفوائد سيتأثر نتيجة لتذبذب أسعار الفائدة،

وفي  ا،ومطلوباته اهو تحقيق االستقرار في نمو اإليرادات من خالل اإلدارة النشطة لموجوداته مجموعةهدف ال تسعير المطلوبات. ولهذا فإن
 وبشكل انتقائي لالستفادة من التغيرات قصيرة األجل المتوقعة في أسعار الفائدة. انفس الوقت إعداد نفسه

 
تتم لر الفائدة. وتعد تقارير بخصوص األوضاع والمخاطر بشكل عام يعتبر مدير الخزينة مسئوال  بصفة رئيسية عن إدارة مخاطر أسعا

كما يتم تعديل األوضاع إن تطلب األمر ذلك. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات وبشكل منتظم  ،مجموعةبال اإلدارة العليامراجعتها من قبل 
 على اإليرادات. بمراجعة تغيرات أسعار الفائدة وأثرها

 
إلى إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل هيكلة المحافظ المضمنة وغير المضمنة في  موعةجموجودات ومطلوبات التهدف عملية إدارة م
التحليل  المجموعةستخدم تإلى مخاطر أسعار الفائدة. كما  اتعرضه إدارةووسائل مختلفة لقياس  المجموعةستخدم ت. وبيان المركز المالي

الفائدة على المحفظة االستثمارية ذات الدخل الثابت. وتخضع مدة المحفظة االستثمارية للتنبؤات أسعار  حساسيةالزمني من أجل قياس 
نتيجة االقتصادية واالتجاهات المتوقعة ألسعار الفائدة وهوامش الربحية. وينتج عن تعديل الفترة الزمنية تغيير قيمة المحفظة )كنسبة مئوية( 

ذلك استخدام مقايضات أسعار الفائدة واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة.  ثم يتم بعد ،% في العائد1لتغيير قدره 
السنوية بأسعار الفوائد نتيجة عدم توافق إعادة التسعير بين الموجودات  اأسعار الفائدة لقياس تأثر أرباحه فجواتتحليل  المجموعةستخدم تو

 والتي تتأثر بحركة أسعار الفائدة. األدوات الماليةوالمطلوبات ومراكز 
 

أيهما أسبق. وتدرج  ،أو تواريخ االستحقاق المتبقية تدرج الموجودات والمطلوبات على سلم االستحقاق حسب تواريخ إعادة التسعير التعاقدية
إلعادة تسعير  مجموعةتقدير ال تخضع لتواريخ محددة إلعادة تسعيرها أو استحقاقها لتسلسل االستحقاق وذلك حسب ودائع العمالء التي ال

 هذه الودائع.
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 (تتمة) مخاطر أسعار الفائدة. 35

 
 :المختلفةالموجودات والمطلوبات  ي لفئاتإعادة التسعير ومعدل الفائدة الفعل لمحة عنيبين الجدول التالي 

 

  غير متأثر أكثر من 5-1 12-6 6-3 لغاية الفائدة معدل الدنانير البحرينية بماليين
 المجموع الفائدة بمعدل سنوات 5 سنوات شهر شهر شهور 3 الفعلي % 2020ديسمبر  31كما في 

         

         الموجودات

 125.5 125.5 - - - - - - ركزيةنقد وأرصدة لدى البنوك الم
 236.7 - - - - 49.0 187.7 %2.7 سندات الخزينة

 335.4 27.4 - - - - 308.0 %1.1 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات
 2,173.1 - 434.7 843.2 144.5 146.4 604.3 %4.8 قروض وسلفيات

 1,231.4 92.5 165.2 635.8 20.1 43.8 274.0 %4.5 أوراق مالية استثمارية
 149.2 149.2 - - - - - - ستثمارات في شركات زميلة وفوائد مستحقة وموجودات أخرىا

 55.7 55.7 - - - - - - عقارات ومعدات
 54.4 54.4 - - - - - - شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى

 4,361.4 504.7 599.9 1,479.0 164.6 239.2 1,374.0  مجموع الموجودات

 

         الملكيةالمطلوبات وحقوق 

 544.5 38.1 - 11.8 22.1 33.3 439.2 %2.0 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 112.9 - - - 37.8 - 75.1 %1.2 بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 3,084.3 1,304.0 1.3 45.2 129.8 135.6 1,468.4 %1.4 عمالءودائع ال

 93.4 93.4 - - - - - - وبات أخرىفوائد مستحقة ومطل
 526.3 526.3 - - - - - - حقوق الملكية

 4,361.4 1,961.8 1.3 57.0 189.7 168.9 1,982.7  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 - (1,457.1) 598.6 1,422.0 (25.1) 70.3 (608.7)  للبنود المضمنة في بيان المركز المالي حساسية معدل الفائدةفجوة 

 - - (736.0) (565.9) - (14.3) 1,316.2  لماليا للبنود الغيرالمضمنة في بيان المركز معدل الفائدةفجوة 

 - - 1,457.1 1,594.5 738.4 763.5 707.5  معدالت الفائدة لحساسيةالفجوة التراكمية 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة ماليةإيضاحات حول البيانات ال
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 (تتمة) مخاطر أسعار الفائدة. 35
 

  غير متأثر أكثر من 5-1 12-6 6-3 لغاية معدل الفائدة الدنانير البحرينية بماليين
 المجموع بمعدل الفائدة سنوات 5 سنوات شهر شهر شهور 3 الفعلي % 2019ديسمبر  31كما في 

         

         وجوداتالم

 110.6 110.6 - - - - - - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 425.3 - - - 177.5 93.1 154.7 %3.2 سندات الخزينة

 228.8 18.9 - 3.3 - - 206.6 %2.4 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات
 1,213.7 - 138.4 535.2 61.1 106.3 372.7 %5.1 قروض وسلفيات

 1,070.7 64.5 98.4 638.6 55.7 178.2 35.3 %5.0 أوراق مالية استثمارية
 113.6 113.6 - - - - - - ستثمارات في شركات زميلة وفوائد مستحقة وموجودات أخرىا

 31.8 31.8 - - - - - - عقارات ومعدات

 3,194.5 339.4 236.8 1,177.1 294.3 377.6 769.3  مجموع الموجودات
 

 

         ات وحقوق الملكيةالمطلوب

 396.6 52.9 - - 3.8 48.6 291.3 %2.6 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 108.4 - - - - - 108.4 %2.3 بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 2,094.0 992.7 - 187.1 67.0 115.7 731.5 %1.6 عمالءودائع ال

 63.2 63.2 - - - - - - فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
 532.3 532.3 - - - - - - حقوق الملكية

 3,194.5 1,641.1 - 187.1 70.8 164.3 1,131.2  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 - (1,301.7) 236.8 990.0 223.5 213.3 (361.9)  للبنود المضمنة في بيان المركز المالي حساسية معدل الفائدةفجوة 

 - - (151.5) (679.0) - - 830.5  لماليا د الغيرالمضمنة في بيان المركزللبنو معدل الفائدةفجوة 

 - - 1,301.7 1,216.4 905.4 681.9 468.6  معدالت الفائدة لحساسيةالفجوة التراكمية 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 مخاطر السوق .36

 موحدة لتخصيص رأسمال لمخاطر السوق. طريقة  مجموعةستخدم الت( أ

 

 ديسمبر  31يبين الجدول التالي متطلبات رأس المال كما في 

 
 2019  2020 نوع الخطر

    الدنانير البحرينية بماليين
 2.3  1.8 مخاطر اسعار الفائدة

 -  0.1 العمالت األجنبية صرفمخاطر 

 2.3  1.9 ال األدنى لمخاطر السوقمجموع متطلبات رأس الم
    

 12.5  12.5 المضاعف

    
 29.2  23.8 مخاطر السوق الموزونة حسب الطريقة الموحدة

 
 

تذبذبات في التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية الهو خطر الخسارة من مجموعة الب( إن الخطر الرئيسي الذي تتعرض له محافظ 
عملية إدارة مخاطر أسعار الفوائد من خالل متابعة حساسية  مجموعةعزز التت في معدالت أسعار الفوائد في السوق. نظرا  للتغييرا

نقطة أساسية زيادة/انخفاض. وفيما يلي تحليل لحساسية  ٢٠٠إلى صدمة أسعار الفائدة من  مجموعةالموجودات والمطلوبات المالية لل
دالت أسعار فوائد السوق )وذلك بافتراض عدم وجود حركة غير منتظمة في منحنيات العوائد ووجود للزيادة أو االنخفاض في مع مجموعةال

 :توازن دائم في وضع الميزانية العمومية(

 

 2020 2019 
 نقطة أساسية 200 نقطة أساسية 200 نقطة أساسية 200 نقطة أساسية 200 

 موازيانخفاض  موازيةزيادة  يموازانخفاض  زيادة موازية بماليين الدنانير البحرينية

     

 1.3 (1.3) 6.6 (6.6) ديسمبر 31كما في 
 1.4 (1.4) 4.6 (4.6) ةسنلل توسطالم

 0.7 (0.7) 1.9 (1.9) ةسنالحد األدنى لل
 7.0 (7.0) 7.0 (7.0) ةسنالحد األقصى لل

 

   
. إن مخاطر األسهم تكمن في احتمال تأثير لمالية االستثماريةاألوراق اباستثمارات في أسهم مدرجة كجزء من محفظة  مجموعةحتفظ الت( ج

بإدارة هذا الخطر عن طريق التنوع في  مجموعةقوم التبشكل عام. األسهم سوق  ةعكسي ناتج عن حركات في أسعار أسهم معينة أو حرك
 .قطاعيالالتمركز جغرافي والتوزيع الاالستثمار من حيث 

 
األوراق المالية ستخدم يي ذال ،الخزينة قسملفائدة الخاصة بأنشطة غير المتاجرة بشكل عام من قبل تتم إدارة أوضاع مخاطر أسعار ا

 مجموعةمن أجل إدارة الوضع العام الناشئ عن أنشطة ال ةدوات المشتقاألو ،والودائع من البنوك ،لدى البنوك يداعاتاالستثمارية واإل
 ( تفصيال  الستخدام المشتقات من أجل إدارة مخاطر معدالت الفائدة.20الخاصة بغير المتاجرة. يتضمن اإليضاح رقم )
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 المعلومات القطاعية .37

والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية  فرادأللراض اإلدارية. هذه الوحدات هي: وحدة الخدمات المصرفية إستراتيجية رئيسية وذلك من أجل األغ عملإلى عدة وحدات  مجموعةنقسم الت
إعداد التقارير المتعلقة ن خالله ميتم  الذيساس هي األ ،وحدات العمل االستراتيجية هذه وإدارة الثروات. ،أسواق رأس مالالخزينة، وو للشركات، والخدمات االستثمارية المصرفية، والفروع الخارجية،

 .بالقطاعات التشغيلية
 

عن غيرها على  عمل. تتميز كل وحدة في البحرين مجموعةال لعمالءالخدمات المصرفية المتعددة المنتجات وبتقديم  األعمال المصرفيةو لألفرادالخدمات المصرفية ب وحدات العمل االستراتيجية المتعلقةتقوم 
وتقدم وحدة األعمال للشركات الكبيرة والمؤسسات ، والشركات تقدم المنتجات والخدمات المصرفية لألشخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لألفراد. فوحدة الخدمات المصرفية ننوعية الزبائأساس 

  .لشركات الكبيرةلللحكومات ووالخدمات االستثمارية المصرفية خدماتها 
 

 ومخاطر السوق ،عمالت األجنبيةوال ،وأسعار الفائدة ،السيولةتملك المسئولية العامة عن إدارة فهي ، واالستثمار وأسواق رأس المال وإدارة الثروات ،الخزينةب ةعلقات العمل االستراتيجية المتوحدأما 
 خارج البحرين. مجموعةال عمالءلمصرفية متعددة توفر منتجات وخدمات . أما وحدات الفروع الخارجية، فواالستثمار

 
 يما يلي المعلومات المالية المتعلقة بالوحدات التشغيلية:ف

 
  الخزينة، أسواق المال، الفروع الشركات الكبيرة والمؤسسات خدمات األفراد والشركات 
 المجموع واالستثمار وإدارة الثروات الخارجية والخدمات االستثمارية الصغيرة والمتوسطة 

    ةالمصرفي  الدنانير البحرينية بماليين
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في

           

 138.6 164.6 77.7 66.2 2.7 1.6 27.3 20.9 30.9 75.7 فوائدإيرادات 
 (45.3) (48.4) (11.6) (7.0) (0.4) (0.4) (10.1) (5.2) (23.2) (35.8) فوائدمصروفات ال
 - - (37.5) (30.3) 0.3 0.1 6.6 1.2 30.6 29.0 قطاعاتالبين الفوائد  (صروفاتم)إيرادات/ 

 93.3 116.0 28.6 28.9 2.6 1.3 23.8 16.9 38.3 68.9 دالفوائ إيرادات صافي
 28.4 32.9 12.0 14.6 1.7 1.6 7.8 7.5 6.9 9.2 أخرىالرسوم والعموالت وإيرادات  صافي

           
 121.7 148.9 40.6 43.5 4.3 2.9 31.6 24.4 45.2 78.1 لي الناتجمجموع الدخل التشغي

 82.4 62.2 36.3 35.6 0.2 (10.9) 23.8 4.0 22.1 33.5 النتائج

           
 (8.2) (11.5)         مصروفات مؤسسية غير مخصصة

 74.2 50.7         ربح السنة
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة الماليةإيضاحات حول البيانات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 )تتمة( المعلومات القطاعية .37
 

  الخزينة، أسواق المال، الفروع الشركات الكبيرة والمؤسسات خدمات األفراد والشركات معلومات أخرى
 المجموع وإدارة الثروات الخارجية والخدمات االستثمارية الصغيرة والمتوسطة 

    المصرفية  الدنانير البحرينية بماليين
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
           

           ديسمبر  31كما في 
 3,194.5 4,361.4 1,790.9 1,766.7 89.1 100.6 639.4 1,059.9 675.1 1,434.2 القطاعية الموجودات

 3,194.5 4,361.4 615.3 560.0 79.7 49.2 590.0 1,010.0 1,909.5 2,742.1 حقوق الملكيةالقطاعية و المطلوبات
           

           ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 2.9 4.8 0.7 0.9 0.3 0.4 0.4 0.6 1.5 2.9 استهالك السنة
 6.4 28.0 - 1.1 0.3 8.6 1.1 14.6 5.0 3.7 مخصص انخفاض قيمة األصول

           

 
 

على أساس حجم الموجودات بالنسبة لكل وحدة. كما يتم توزيع المصروفات  عملعلى وحدات ال مجموعة. يتم توزيع رأسمال الاالستراتيجية عملمباشرة على وحدات الالقطاعية يرادات والمصروفات ل اإلتحمّ 
 مدروس.على أساس القطاعات ذات الصلة وعلى  عمل،أكثر من وحدة لالٌقسام التي تستفيد منها العامة 

 
 . أسواق المال وإدارة الثرواتالخزينة  قسمإلى  العملالفائدة على األموال الفائضة والتي تحول تلقائيا  من كل وحدات تكلفة الفوائد بين القطاعات إيرادات / )مصروفات( يمثل بند 
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2020ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

 

 تواريخ اإلستحقاق ومخاطر السيولة .38

 تواريخ االستحقاقأ( 

 :بناء على الشروط التعاقديةالموجودات والمطلوبات  تواريخ االستحقاق لمجموعيبين الجدول التالي 
 

          الدنانير البحرينيةماليين ب
  أكثر من 20-10 10-5 5-3 3-1 12-6 6-3 إلى 2020ديسمبر  31كما في 

 المجموع سنة 20 سنة سنوات سنوات سنوات شهر شهور شهور 3 
          

          الموجودات
 125.5 - - - - - - - 125.5 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 236.7 - - - - - 12.2 36.8 187.7 سندات الخزينة
 335.4 - - - - - - - 335.4 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات

 2,173.1 27.2 130.3 300.0 429.5 566.6 164.5 149.5 405.5 قروض وسلفيات
 1,231.4 129.5 4.0 124.2 268.5 367.3 20.1 43.8 274.0 أوراق مالية استثمارية

 259.3 164.8 - - 0.7 0.5 0.1 0.8 92.4 استثمارات في شركات زميلة، وموجودات أخرى

          
 4,361.4 321.5 134.3 424.2 698.7 934.4 196.9 230.9 1,420.5 وع الموجوداتمجم

 

 

          الملكيةالمطلوبات وحقوق 

          
 544.5 - - - - 11.8 22.1 33.3 477.3 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 112.9 - - - - - 37.8 - 75.1  اتفاقيات إعادة الشراءبموجب  قروض
 3,084.3 - - 1.3 - 45.2 129.8 135.6 2,772.4 عمالءودائع ال

 93.4 - - - - - - - 93.4 فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
 526.3 526.3 - - - - - - - حقوق الملكية

          
 4,361.4 526.3 - 1.3 - 57.0 189.7 168.9 3,418.2 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 ش.م.ب. ن الوطنيبنك البحري

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 )تتمة(تواريخ اإلستحقاق ومخاطر السيولة  .38
 

          الدنانير البحرينيةماليين ب
  أكثر من 20-10 10-5 5-3 3-1 12-6 6-3 إلى 2019ديسمبر  31كما في 

 المجموع سنة 20 سنة سنوات سنوات سنوات شهر شهور شهور 3 
          

          الموجودات
 110.6 - - - - - - - 110.6 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 425.3 - - - - - 177.5 93.1 154.7 سندات الخزينة
 228.8 - - - - 3.2 - - 225.6 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى إيداعات

 1,213.7 2.1 21.2 147.2 271.9 329.9 69.7 105.2 266.5 قروض وسلفيات
 1,070.7 64.5 - 98.4 202.5 436.2 55.7 178.2 35.2 أوراق مالية استثمارية

 145.4 119.2 - 1.9 2.9 13.4 1.0 2.2 4.8 استثمارات في شركات زميلة، وموجودات أخرى
          

 3,194.5 185.8 21.2 247.5 477.3 782.7 303.9 378.7 797.4 مجموع الموجودات

 

 

          المطلوبات وحقوق الملكية

          
 396.6 - - - - - 3.7 48.7 344.2 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 108.4 - - - - - - - 108.4  اتفاقيات إعادة الشراءبموجب  قروض
 2,094.0 - - - - 187.3 67.5 115.9 1,723.3 عمالءودائع ال

 63.2 - - - - 11.8 0.6 1.7 49.1 فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
 532.3 532.3 - - - - - - - حقوق الملكية

          
 3,194.5 532.3 - - - 199.1 71.8 166.3 2,225.0 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة يةإيضاحات حول البيانات المال
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 )تتمة(تواريخ اإلستحقاق ومخاطر السيولة  .38
 

 ب( مخاطر السيولة

فقات النقدية المتوقعة لهذه األدوات بشكل على أساس أول التزام تعاقدي لها. تختلف التد القروض غير المسحوبةوالتزامات  ،مجموعةلمطلوبات المالية للليوضح الجدول التالي التدفقات النقدية غير المخصومة 
يتم سحب جميع التزامات القروض غير المسحوبة فورا . وبالنسبة يتوقع أن ال يحتفظ العمالء بأرصدة ثابتة أو متزايدة في في الودائع تحت الطلب، ومن المتوقع أن  ،كبير عن هذا التحليل. فعلى سبيل المثال

بينما في حالة المشتقات  ،عين االعتبارية المتزامنة )مثل عقود الصرف اآلجلة ومقايضات العمالت( فإن التدفقات النقدية القادمة )الخارجة( االسمية غير المخصومة يتم أخذها بللمشتقات ذات التسويات اإلجمال
 فإن المبالغ الصافية قد تم أخذها بعين االعتبار. ،التي تتم تسويتها بشكل صاف  

 
      التدفقات إجمالي   لبحرينيةالدنانير اماليين ب

 أكثر من  5-1 12-6 6-3 أقل من القادمة/النقدية  لقيمةا 2020ديسمبر  31كما في 
 سنوات 5 سنوات شهر شهور شهور 3 )الخارجة(  ةالدفتري المطلوبات الغير مشتقة

        
 - 12.2 22.3 33.3 477.8 545.6 544.5 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 - - 38.5 0.1 75.2 113.8 112.9 بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 1.3 45.3 131.6 136.7 2,783.2 3,098.1 3,084.3 عمالءودائع ال

 1.3 57.5 192.4 170.1 3,336.2 3,757.5 3,741.7 غير مشتقةالمجموع المطلوبات 

        
        ةالمطلوبات المشتق

 - 162.6 53.2 139.3 1,495.2 1,850.3 - قات خارجةالمتاجرة: تدف
 - 161.9 53.0 146.0 1,489.3 1,850.2 3.3 المتاجرة: تدفقات داخلة

 - 324.5 106.2 285.3 2,984.5 3,700.5 3.3 مجموع المطلوبات المشتقة

 222.6 - - - (222.6) - - االلتزامات البنكية

 (0.2) (9.7) (7.3) (5.4) (17.6) (40.2) - ضمانات مالية
 

%. تواصل المجموعة االلتزام بالحد األدنى 395للسنة عند  رابع%، بينما استقر متوسط نسبة تغطية السيولة للربع ال145تبلغ  2020ديسمبر  31نسبة صافي التمويل المستقر الموحدة للمجموعة كما في 
 مطلوب لنسبة كفاية رأس المال.المطلوب لنسبة السيولة التنظيمية، كما تلتزم بالحد األدنى ال
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 ش.م.ب. بنك البحرين الوطني

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة(تواريخ اإلستحقاق ومخاطر السيولة  .38
 

 )تتمة( ب( مخاطر السيولة

 
      التدفقات  إجمالي  الدنانير البحرينيةماليين ب
 أكثر من  5-1 12-6 6-3 أقل من القادمة/النقدية  القيمة 2019ديسمبر  31ما في ك

 سنوات 5 سنوات شهر شهور شهور 3 )الخارجة(  ةالدفتري المطلوبات الغير مشتقة
        

 - 5.9 46.0 39.8 308.1 399.8 396.6 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   
 - - - - 109.0 109.0 108.4 الشراء بموجب عقود إعادة قروض
 - 192.9 66.8 100.3 1,750.8 2,110.8 2,094.0 عمالءودائع ال

 - 198.8 112.8 140.1 2,167.9 2,619.6 2,599.0 غير مشتقةالمجموع المطلوبات 

        
        ةالمطلوبات المشتق

 - 19.5 596.5 387.1 688.1 1,691.2 - المتاجرة: تدفقات خارجة
 - 19.3 595.2 386.4 680.1 1,681.0 3.2 المتاجرة: تدفقات داخلة

 - 38.8 1,191.7 773.5 1,368.2 3,372.2 3.2 مجموع المطلوبات المشتقة

 200.2 - - - (200.2) - - االلتزامات البنكية

 - (18.7) (0.2) (0.3) (1.6) (20.8) - ضمانات مالية
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 .ش.م.ب بنك البحرين الوطني
 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  نهاية الخدمة  منافعكلفة ت .39

لبرامج التقاعد للموظفين الذين يخضعون ألنظمة التقاعد االجتماعي في مملكة البحرين وفروع البنك  مجموعةيتم احتساب التزامات ال
دينار بحريني  مليون 2.1وقدره مبلغا   2020لعام  مجموعةالمساهمات . وقد بلغت ح أو الخسارةالربالخارجية كمصروفات ضمن بيان 

مليون دينار بحريني(. ويستحق الموظفين اآلخرين مكافآت نهاية الخدمة ويتم دفعها وفقا  لعقود االستخدام أو بموجب قوانين  1.3: 2019)
 .السنةالخدمة خالل  وفيما يلي الحركة في مخصص نهاية .العمل السارية

 
 2019  2020 مخصص نهاية الخدمة
 (بماليين الدنانير البحرينية) الحركة خالل السنة

    
 2.6  2.3 يناير 1في 

 -  0.5 الحركة من شراء شركة تابعة
 0.6  0.7 مخصص السنة

 (0.9)  (0.9) مدفوعات خالل السنة

 2.3  2.6 ديسمبر 31في 

 

شهريا  بنسب معينة من الراتب  مجموعةوال ينحيث يساهم الموظف المؤهلين، دخار اختياري للموظفين البحرينييننظام ا مجموعةلدي ال
في هذا النظام خالل  المجموعة. وقد بلغت مساهمات مجموعةوهم موظفين بال مجلس أمناء دارة. ويخضع هذا النظام إلفي النظام الشهري
بلغ صافي رصيد  ،2020ديسمبر  31تاريخ كما في مليون دينار بحريني(.  1.1: 2019) مليون دينار بحريني 4.5مبلغ  2020عام 

مليون دينار بحريني(. وذلك بعد األخذ في االعتبار مساهمة  11.6: 2019ديسمبر  31مليون دينار بحريني ) 20.7حساب نظام االدخار 
 .من النظام والعوائد المتراكمة والمدفوعات مجموعةالموظفين وال

 

 

 الدعاوى القضائية .40

مليون دينار بحريني(  1.5: 2019مليون دينار بحريني ) 5.5مبلغ  القائمة بلغ مجموع الدعاوى القضائية ،2020ديسمبر  31في كما 
يما فنهائي الحكم ال حول مجموعة. وبناء  على الرأي الصادر من قبل المستشارين القانونيين للمجموعةرفعت من قبل أطراف أخرى ضد ال

 حسب تقييم اإلدارة.فقد تم االحتفاظ بمخصصات مناسبة  ،يتعلق بهذه الدعاوى
 
 

 الربحية واألرباح النقدية للسهم الواحد .41
 
 2020  2019 
 (بماليين الدنانير البحرينية) 
    
 74.2  53.3 منسوب لمساهي البنكالربح ال

 38.7  34.1 (%25: 2019) %20ة قترحة بنسبأرباح أسهم نقدية م
    المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية الصادرة )بالماليين(

 1,543.3  1,543.3 2020 يناير 1في كما أسهم عادية 
 154.3  154.3 2019لسنة  2020خالل الصادرة منحة التأثير أسهم 

 -  4.5 (13تتعلق بشراء شركة تابعة )إيضاح  2020أسهم صادرة خالل يناير 
 -  0.4 ألسهم جديدة صادرة 2020خالل الصادرة منحة الم تأثير أسه

 (13.7)  (12.3) مطروحا : أسهم لم يتم تخصيصها للموظفين

 1,683.9  1,690.2 ديسمبر 31في كما المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية )بالماليين( 

    
 فلس 44  فلس 32 عائد السهم الواحد

 فلس 25  فلس 20 داألرباح النقدية للسهم الواح
 فلس 10  فلس 10 توزيعات األرباح لكل سهم عادي/ سهم منحة 

 
 .مجموعةنظرا  لعدم وجود أي أدوات مخفضة محتملة لدى ال ،للسهمهو نفسه العائد األساسي المخفض على السهم العائد 
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 التصنيف المحاسبي  .42
 

 :للموجودات والمطلوباتأ( يبين الجدول التالي اإلفصاح عن التصنيف المحاسبي 

 
  القيمةب  القيمةب 
 مجموع العادلة من ةتكلفبال العادلة من 

 القيمة الدخل الشامل المطفأة الربحخالل  الدنانير البحرينية بماليين
 الدفترية اآلخر  رةأو الخسا 2020ديسمبر  31كما في 

     
 125.5 - 125.5 - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 236.7 - 236.7 - سندات الخزينة
 335.4 - 335.4 - لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىإيداعات 

 2,173.1 - 2,173.1 - قروض وسلفيات
 1,231.4 336.5 893.2 1.7 أوراق مالية استثمارية

 259.3 - 243.1 16.2 فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 4,361.4 336.5 4,007.0 17.9 الموجودات مجموع

     
 544.5 - 544.5 - مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 112.9 - 112.9 - بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 3,084.3 - 3,084.3 - عمالءودائع ال
 93.4 - 93.4 - تحقة ومطلوبات أخرىفوائد مس

 3,835.1 - 3,835.1 - المطلوبات مجموع

  

 

  القيمةب  القيمةب 
 مجموع العادلة من ةتكلفبال العادلة من 

 القيمة الدخل الشامل المطفأة الربحخالل  الدنانير البحرينية بماليين
 الدفترية اآلخر  رةأو الخسا 2019ديسمبر  31كما في 

     
 110.6 - 110.6 - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 425.3 - 425.3 - سندات الخزينة
 228.8 - 228.8 - لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىإيداعات 

 1,213.7 - 1,213.7 - قروض وسلفيات
 1,070.7 302.1 767.4 1.2 أوراق مالية استثمارية

 145.4 - 145.4 - فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 3,194.5 302.1 2,891.2 1.2 الموجودات مجموع

     
 396.6 - 396.6 - مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 108.4 - 108.4 - بموجب عقود إعادة الشراء قروض
 2,094.0 - 2,094.0 - عمالءودائع ال

 63.2 - 63.2 - فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

 2,662.2 - 2,662.2 - المطلوبات مجموع
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 )تتمة(التصنيف المحاسبي  .42

 
 القيمة العادلة تراتبية  ب(
والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في صنع التالية العادلة  لقيمةتراتبية ابقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام  مجموعةقوم الت

 القياسات.
 

 ة )غير المعدلة( في سوق نشطة لألصول والمطلوبات المماثلة.جرداألسعار الم :1المستوى 

 وتتضمن . (األسعارمستمدة من )أو غير مباشرة  (مثل األسعار)تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة  :2المستوى 
هذه الفئة على أدوات تم تقييمها بسعر السوق في أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعرة ألدوات مماثلة في أسواق أقل نشاط أو 

 أساليب تقييم أخرى. حيث جميع المدخالت المهمة يمكن رصدها من معلومات السوق.

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

 
 .تصنف جميع األدوات المالية، عدا تلك التي تم اإلفصاح عنها في الجدول أدناه، ضمن المستوى الثاني

 
تم منحها وفقا  ألسعار قد تقارب القيمة الدفترية، كون غالبية القروض  عائمالقروض ذات معدل فائدة لل ض وسلفيات: القيمة العادلةقرو( 1)

الثابت، المقدرة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استالمها، مع أخذ الخسائر قروض ذات معدل فائدة لل القيمة العادلة. السوق
  ئتمانية المتوقعة باالعتبار بناء على التجاهات التاريخية، أيضا تقارب قيمتها الدفترية.اال

ية ودائع العمالء: القيمة العادلة المقدرة للودائع التي ال تملك تاريخا محددا لالستحقاق، والتي تشمل ودائع ال تحمل فائدة، تعتبر مساو (2)
قيمة الدفترية للودائع. بالنسبة للودائع ذات مواعيد االستحقاق الثابتة والتي تحمل معدل فائدة، فإن لمبلغ السداد حسب الطلب، والمتمثل في ال

 قدر أن القيمة العادلة تقارب القيمة الدفترية، كون غالبية هذه الودائع ذات طبيعة قصيرة األجل وجميع الودائع بأسعار السوق.   ت مجموعةال

ية األخرى: تعتبر القيمة العادلة مقاربة للقيمة الدفترية نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل، واحتمال خسائر الموجودات والمطلوبات المال( 3)
 االئتمان الضئيل.

 
 .ميالعادلة حسب طريقة التقي ةقيمبال التي تظهريوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية 

 
بماليين الدنانير 

 2019 2020 البحرينية
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  ديسمبر  31كما في 

         

         بالقيمة العادلة من خالل

         الربح أو الخسارة:

         أدوات حقوق الملكية/

 1.2 - 1.2 - 1.7 - 1.7 - صناديق مدارة

         استثمارات بالقيمة العادلة 

         من خالل الدخل الشامل

         اآلخر:

 238.8 - - 238.8 245.7 - - 245.7 سندات دين

 63.3 11.1 - 52.2 90.8 34.5 - 56.3 حقوق ملكية أسهم

 10.1 - 10.1 - 41.8 - 41.8 - ةمشتق أصول مالية

         –موجودات أخرى 

 - - - - 16.2 - 16.2 - عقارات استثمارية

 313.4 11.1 11.3 291.0 396.2 34.5 59.7 302.0 جموعالم

 0.1 - 0.1 - 1.4 - 1.4 - مشتقة مطلوبات مالية
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 تمة()ت القيمة العادلة تراتبيةب(  

 
أو  2أو المستوى  1م.  لم يكن هناك أي تحويل بين المستوى من األصول المالية خالل العا 3يوضح الجدول التالي الحركة في المستوى 

  .القيمة العادلة راتبيةتمن  3المستوى 
 

 أوراق مالية إستثمارية بماليين الدنانير البحرينية
 2020  2019 

    
 11.1  11.1 يناير 1في 

 -  27.2 شراء موجودات ضمن الشركة التابعة
 -  (2.1) بيع / شطب أصل

 -  (1.7) في الدخل الشامل اآلخر خسائرمجموع ال

    
 11.1  34.5 ديسمبر 31في 

 
 

ال  2020ديسمبر  31كما في  3المصنفة ضمن المستوى مجموع ربح السنة المدرج في بيان الربح أو الخسارة للموجودات/المطلوبات 
 : ال شيء(.2019شيء )

 

والتي تم قياسها  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،من أسهم إستثمارية غير مدرجة وتم تصنيفها ك 3يتكون المستوى 
ية للحركة في القيمة العادلة بناءا  على أحدث البيانات المالية الصادرة من الشركة المستثمر فيها. تم تحليل الحساسبالقيمة العادلة المقدرة 

 حقوق الملكية.مجموع للدخل الشامل اآلخر و جوهريةعلى أنها غير  التي تتعلق باألصول المالية 3لألدوات المالية في المستوى 
 

 
 متوسط األرصدة .43

 لسنة:افيما يلي المتوسط اليومي ألرصدة 
 

 2020  2019 
 (بماليين الدنانير البحرينية) 
    

 3,186.8  4,397.5 ع الموجوداتمجمو
 2,692.3  3,892.2 مجموع المطلوبات

 494.5  505.3 مجموع حقوق الملكية
 245.0  531.0 القروض غير المسحوبةت الطارئة وإلتزامات المطلوبا

 
 

 الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .44

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

 2020  2019 
 بماليين الدنانير البحرينية  بماليين الدنانير البحرينية الموجودات

    
 3.2  85.2 إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 154.3  958.9  ، صافيقروض وسلفيات

 118.9  355.1  أوراق مالية إستثمارية

    
    المطلوبات

 5.0  207.3 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 -  894.9 ودائع الزبائن
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 رأس المالمالءة  .45

فروع في كل من مملكة شركة تابعة و باإلضافة إلى ،الرئيسي في مملكة البحرين اكمؤسسة مالية مستقلة مقره انشاطاته مجموعةزاول الت
 البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. 

 
تضمن مخاطر اإلئتمان ومخاطر التي ت ،مصرف البحرين المركزيوتعليمات  3بازل نظام مالءة رأس المال حسب معدل يتم احتساب 

الطريقة الموحدة لحساب مخاطر اإلئتمان وطريقة المؤشر األساسي الحتساب مخاطر التشغيل  المجموعةستخدم تالتشغيل ومخاطر السوق. 
 مخاطر السوق. الحتساب الطريقة الموحدة المجموعةستخدم ت

 
 :مجموعةرأس المال كما تم احتسابها من قبل التبين التفاصيل التالية مالءة 

 
 2020  2019 

 (بماليين الدنانير البحرينية) ديسمبر  31كما في 
    

 500.8  514.4 (1CET) الفئة األولىالعادي  رأس المال
 -  - اإلضافية   الفئة األولى

 500.8  514.4 (CET) الفئة األولىالعادي  رأس المالمجموع 
    
 13.4  21.1 ة الثانيةالفئ

 527.8  521.9 مجموع قاعدة رأس المال

    
    :للمخاطر موزونةالتعرضات ال

 1,176.8  2,005.7 مخاطر اإلئتمان
 29.2  23.8 مخاطر السوق
 209.9  313.7 مخاطر التشغيل

 1,415.9  2,343.2 للمخاطر موزونةالتعرضات المجموع 

    
 21.4%  36.3% (1CET) الفئة األولى معدل

 %37.3  %22.3 معدل مالءة رأس المالمجموع 
 
 

باإلضافة لذلك، ووفقا  لدليل قواعد  %.12.5البنوك التقليدية ملزمة بالحفاظ على الحد األدنى لمجموع نسبة مالءة رأس المال والبالغة 
نسبة امتصاص عالية للخسائر، معبرا  على ظ لحفالية مصرف البحرين المركزي، يجب على البنوك المصنفة كبنوك محلية ذات أهمية نظام

% من إجمالي الموجودات الموزونة للمخاطر، كما يتم احتسابها ألغراض مالءة رأس 1.5بنسبة  الفئة األولى من العادي رأس المالعنها ك
 المال.  

 
 نظام حماية الودائع .46

غير  وحسابات األستثمارفي البحرين عن طريق قانون حماية الودائع  مجموعةيتم تغطية الودائع التي يتم االحتفاظ بها ضمن عمليات ال
. الخطة تنطبق على جميع الحسابات المؤهلة المحتفظ بها 2010( لسنة 34الصادرعن مصرف البحرين المركزي، وفقا  للقرار رقم ) المقيدة

للمبلغ الكلي المستحق والقوانين األخرى المتعلقة بإنشاء خطة  في البحرين، وتخضع الستثناءات محددة، والحد األقصى مجموعةفي مكاتب ال
 لحماية الودائع ومجلس حماية الودائع.
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 )المعلومات المالية اإلضافية المرفقة ال تعتبر جزء من

(المالية الموحدة  البيانات  
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 إضافية )غير مراجعة(احات فصإ
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                        2020ديسمبر  31نتهية في الم للسنة

 
 (19 –أثر جائحة كورونا )كوفيد 

ظروف السوق آثارا  متعددة على المجموعة، تتراوح بين  2020( في وقت سابق من سنة 19 –كان لتفشي مرض فيروس كورونا )كوفيد 
 المجهدة إلى إجراءات المساعدة التي قدمتها الجهة التنظيمية والحكومة.

العديد من المساعدات لألفراد والشركات والبنوك البحرينية. في تقديم مصرف البحرين المركزي، باإلضافة لحكومة مملكة البحرين،  استمر
ض لفترة ستة أشهر لجميع األفراد والشركات البحرينية المؤهلين. وفي ، أعلن مصرف البحرين المركزي عن تأجيل القرو2020في مارس 

وقت الحق، أصدر مصرف البحرين المركزي تعليماته للبنوك باحتساب القيمة الحالية للعجز في إيراد الفوائد ) تسمى "خسائر التعديل" 
مباشرة في حقوق الملكية، صافي من أي منح حكومية مستلمة. بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( الناتجة من هذا التأجيل 

استلمت المجموعة منحا  في شكل دعم للرواتب، وتخفيض فواتير الكهرباء والماء، وتسهيالت اتفاقيات إعادة الشراء بأسعار تفضيلية. قام 
في نا داخل مملكة البحرين، ولم يستفد البنك من هذه المنح. البنك إعادة توجيه المنح النقدية فورا  إلى الحاالت الخيرية المتعلقة بجائحة كورو

أشهر، واعتبارا  من يناير  4لفترة  2020أعلن مصرف البحرين المركزي عن تأجيل ثاني وثالث للقروض اعتبارا  من سبتمبر وقت الحق، 
جلة، وعلى هذا النحو لن يؤديا لتكبد أي خسائر لفترة ستة أشهر. يسمح البرنامجان األخيران للبنوك بفرض فوائد على األقساط المؤ 2021

 تعديل إضافية للمجموعة.

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

ة السيولة، كما هو مشروح في إيضاح رقم نسبلحد األدنى للاألصلية بالوفاء بالمتطلبات  مجموعة بنك البحرين الوطنيتستمر التنظيمي. 
  المالية الموحدة. البيانات( من هذه 38)

، ويشمل مخصصا  بمبلغ 2020مبر ديس 31السوق على المجموعة كما في  المختلفة وأوضاعالتدابير واإلجراءات الجدول أدناه  يلخص أثر 
مليون دينار بحريني، زيادة على النموذج األساسي للخسائر االئتمانية المتوقعة، كإجراء احترازي مقابل المخاطر المستقبلية المتوقعة  7.0

 غير المحددة حاليا  التي قد تواجهها المجموعة:

  صافي الربح  

قوق مجموع ح
الملكية )باستثناء 

  صافي الربح( 
 مجموع 

 الموجودات
       

 4,361.4  526.3  50.7  األرصدة الختامية وفقاً للبيانات المالية
       إجراءات مصرف البحرين المركزي والحكومة

 -  (27.9)  (0.6)  خسائر تأجيل أقساط القروض
 -  (0.6)  (0.6)  معامالت إعادة الشراء بأسعار تفضيلية

 -  (4.0)  -  منح حكومية أخرى

  (1.2)  23.3  - 

       
       أوضاع السوق

       مخصصات إضافية مقابل الشكوك المستقبلية
 9.2  -  9.2  ومخصصات محددة تتعلق بجائحة الكورونا

 -  -  1.2  انخفاض دخل بطاقات االئتمان نتيجة للتأجيالت
       سهم نتيجة لتخفيضانخفاض دخل أرباح األ

 -  -  0.6  المدفوعات
 1.7  -  1.7  إعادة تقييمات سلبية لألراضي

 -  -  2.8  تكاليف تمويل إضافية نتيجة لشح الدوالر األمريكي 
 -  -  3.2  تخفيض أسعار الفائدة في السوق

       القيمة السلبية لسعر السوق ألدوات الدين بالقيمة
 2.4  2.4  -  الل الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خ

 2.1  -  2.1  انخفاض دخل الشركة الزميلة نتيجة لتقييمات األسهم

  20.8  2.4  15.4 

  72.7  552.0  4,376.8 

 -  22.0  -  زيادة صافي الربح اإلضافي إلى حقوق الملكية

       األرصدة المقدرة عدا أثر جائحة الكورونا
 4,376.8  574.0  72.7  (19 –كوفيد )

       

 

 


