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 . بم..يت شحرين والكوبال  نكب

 ة حدة المختصرلموالية الية المرح مائم اله القوذن هجزءاً م  14إلى  1 فقة منالمر  تاإليضاحا كل تش
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 اآلخر   لدخل الشاملالمرحلية الموحدة ل قائمة ال
 (مراجعة) 2022 مارس 31 يف المنتهية أشهر  ثالثةلفترة ال

 

 البحرينية   انيرالدناليين بم قاميع األرجم 

 

   في أشهر المنتهية    ثة ثال لل  
 مارس   31

  2022 2021 
    

  14.4  15.2    للفترةربح ال صافي 

  ──────── ──────── 
    : اآلخر  الشاملالدخل 

    

    ح أو الخسائر  البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األربا

 ن خالل الدخل الشامل اآلخر  مة دلالعا  يمةقلا
  2.0  2.9  )أدوات أسهم حقوق الملكية( 

    

إلى األرباح أو  البنود التي سيتم أو من الممكن إن يتم إعادة تصنيفها الحقاً 
    الخسائر  

    إحتياطي التحويل: التغير في 

  1.0 (0.7)   تعديالت تحويل عمالت أجنبية  

    : وطالتح ياطي تح في إ التغير  

 (0.1)   0.2  العادلة القيمة   فيت غيراالجزء الفعال للت

    التغير في إحتياطي القيمة العادلة: 

  2.8  12.2  صافي التغير في القيمة العادلة 

 (1.5)  (1.0)   صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو الخسائر  

  ──────── ──────── 
  4.2  13.6  ةترفللاآلخر   الشاملل دخال

  ──────── ──────── 
  18.6  28.8  للفترة   شاملالالدخل ع مومج

  ════════ ════════ 
    

   ى: إلالعائد 

  18.5  28.7  البنك  مالك

  0.1  0.1  حقوق غير مسيطرة 
  ──────── ──────── 
  28.8  18.6  

  ════════ ════════ 
 
 
 

 



 . ش.م.بيت  ون والكالبحري  بنك

 ة المختصرة دوحمال لية المرحليةما ه القوائم الءاً من هذجز  14إلى   1 نفقة مالمر   تضاحااإليشكل ت
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 كية  ملال  قوقح فيت رالتغي ل  ةوحدالم حلية مرال قائمة لا
 (مراجعة) 2022 مارس 31 في ةالمنتهي أشهر  ثالثةاللفترة 

 ينية  حرلباالدنانير  يع األرقام بماليين جم 
 

    ك  مالك البنإلى  العائد   

  

 رأس  
 المال 

 أسهم  
 خزانة 

 عالوة  
 ر  إصدا 
 أسهم  

 إحتياطي 
 نونياق

 إحتياطي  
 عام 

 رات تغي 
في   متراكمة  

   ة ادلالعيم  الق

   الت يدعت
 تحويل
  ت عمال

 يةبجنأ
 باح  رأ

   مبقاة 
 توزيعات  

   المجموع    رحة مقت
حقوق غير  

 مسيطرة 

 مجموع  
  حقوق

 ية  لكالم
              

  545.2  2.4  542.8  46.9  129.3 (12.2)  (7.9)   64.2  72.1  105.6 (5.0)   149.8  2022يناير  1الرصيد في 

  15.2  0.1  15.1  -  15.1  -  -  -  -  -  -  -  رة   للفت ح ربال

  13.6  -  13.6  -  - ( 0.7)  14.3  -  -  -  -  -  للفترة  آخر   ملشا دخل

  28.8  0.1  28.7  -  15.1 ( 0.7)  14.3  -  -  -  -  -    للفترة مل الشا الدخلمجموع 

  0.1 -  0.1  -  0.1  -  -  -  -  -  -  -  ألسهم ى أساس ا علالدفع 

 (29.7)   - (29.7)  (29.7)   -  -  -  -  -  -  -  -  دفوعة م  همسأأرباح 

  عينيةأسهم  أرباحبالمتعلق رأس المال   إصدار
  ( 7اإليضاح رقم )

15.0  -  -  -  -  -  -  -   (15.0) -  -  -  

 (2.2)   - (2.2)  (2.2)   -  -  -  -  -  -  -  -  يرية  ات ختبرع
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ───────

  542.2  2.5  539.7  -  144.5 (12.9)   6.4  64.2  72.1  105.6 (5.0)   164.8  2022  سمار  31 في  الرصيد ─
  ═══════ ════════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════

═ 
═══════

═               

514.5 2.7 511.8 45.4 125.6) 12.8( ) 11.4(  61.6 66.8 105.6) 5.2(  136.2 2021يناير  1الرصيد في 

  14.4  0.1  14.3  -  14.3  -  -  -  -  -  -  -  رة   للفت الربح 

  4.2  -  4.2  -  -  1.0  3.2  -  -  -  -  -  للفترة  آخر   ملشا دخل

  18.6  0.1  18.5  -  14.3  1.0  3.2  -  -  -  -  -    للفترة مل الشا الدخلمجموع 

  0.1 -  0.1  -  0.1  -  -  -  -  -  -  -  ألسهم ى أساس ا علالدفع 

 (27.0)   - (27.0)  (27.0)   -  -  -  -  -  -  -  -  دفوعة م  أسهمأرباح 

  عينيةأسهم  أرباحبالمتعلق رأس المال   إصدار
  ( 7اإليضاح رقم )

13.6  -  -  -  -  -  -  -  
 (13.6) 

-  -  -  

 (2.2)   - (2.2)  (2.2)   -  -  -  -  -  -  -  -  يرية  ات ختبرع

 العام تياطي محول إلى اإلح
 

 -  -  -  -  2.6  -  -  -   (2.6) -  -  -  

 (0.1)   - (0.1)   -  -  -  -  -  -  - (0.1)   -  ة  انزخ الأسهم التغير في 

 التغير في الحقوق غير المسيطرة 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   (0.5)  (0.5) 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ───────

  503.4  2.3  501.1  -  140.0 (11.8)  (8.2)   64.2  66.8  105.6 (5.3)   149.8  2021 س مار 31 في  الرصيد ─
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════

═ 



 . م.بش.  يتووالكك البحرين نب

 مختصرة الموحدة ال ليةالمرحمالية م الئ القوا من هذه  ءاً جز  14إلى   1قة من المرف  يضاحاتاإلتشكل 
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 تدفقات النقدية  لل ةوحدالم المرحلية قائمة ال
 (جعةار م) 2022 مارس 31 في المنتهية أشهر  ثالثةلفترة ال

 ية  لبحرين ا الدنانيربماليين ام يع األرقجم 

 

 في  لمنتهيةأشهر ا ثالثةلل 
  سارم 31

  2022 2021 
   ح ضاإي 

    ة ة التشغيليطشناأل
  15.3  قبل الضرائب  رةفت للالربح 

 

14.5  

    التالية: غير النقدية تعديالت للبنود 

  0.8  ئتمانية االخسائر الو مخصصاتالصافي 

 

 (0.3) 

  1.4 (2.3)   ة تركمش عاريومش زميلة اتشرك نتائجمن حصة البنك  

  1.7  1.7  ستهالك  ا

 (1.6)  (1.0)   ق مالية استثمارية را أوع من بيمحققة ب سامك

  5.2  5.2  ألجلإقتراضات من  اتمستحق
  ───────

─ 

───────

─ 
  19.7  ة  التشغيلي  اتوبطللماو ت داالموجوغيرات في تالربح التشغيلي قبل ال

 

20.9  
    

    يلية:التشغوجودات في المالنقص  /)الزيادة( 
  0.5 (2.5)   جباري لدى بنوك مركزية اإل اطيحتيإلا ائعدو

  142.0 (18.7)   أو أكثر يوماً  عونتس لفترةنة بتواريخ استحقاق أصلية ت خزاأذونا

  1.8  0.1  خرى ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أ

 (12.1)  (23.1)   قروض وسلف العمالء

 (4.3)  (18.8)   ى رخات أموجودمالية و قاتمشتبض وفوائد مستحقة الق

    
    تشغيلية:ال لمطلوباتا في ( لنقص)ا /  دةزيالا

 (16.6)   23.5  خرى ات مالية أبنوك ومؤسسلودائع ومبالغ مستحقة 

  0.9 (0.1)   ءة شراإعاد اتإقتراضات بموجب اتفاقي

  24.7  4.6  مالءللع أخرىئع وتوفير وودا حسابات جارية

 (45.4)  (26.7)   مطلوبات أخرى ية ومالات تقمشفع وفوائد مستحقة الد

  ───────

─ 

───────

─ 
 (42.0)   األنشطة التشغيلية من /  (في المستخدم) النقدصافي 

 
112.4  

  ───────

─ 

───────

─ 
    ية الستثمارنشطة ا ألا

 (118.0)  (41.4)   مارية راق مالية استثوأشراء 

  110.0  76.6  رية الية استثما ق مأورا بيع استرداد / 

 (1.9)  (1.2)   شراء ممتلكات ومعدات 

  -  0.3  ومشاريع مشتركة زميلة  اتة من شركهم مستلمأرباح أس

  0.4  -  شتركة  استثمار في شركات زميلة ومشاريع مصافي  
  ───────

─ 

───────

─ 
  34.3  ةمارياألنشطة االستث (في المستخدممن / ) النقدصافي 

 

 (9.5) 
  ───────

─ 

───────

─ 
    ليةالتموي طةشناأل

 (0.1)   -  خزانة ال همأسالتغير في 

  0.1  0.1  هم اس األسالتغير في الدفع على أس
  ───────

─ 

───────

─ 
  -  0.1  تمويليةلاة األنشط من النقدصافي 

   ───────

─ 

───────

─ 
    

  102.9 (7.6)   في حكمهما وت في النقد غيراالت يصاف
    

  1.6 (1.1)   صافي  - تعديالت تحويل عمالت أجنبية
    

  566.9  فترة لا بداية حكمه في وما فيالنقد 

 

517.7  
  ───────

─ 

───────

  558.2 5   ترةالفة نهاي في كمهح ما فيالنقد و ─

 
622.2  

  ═══════ ═══════ 
    :ةعن التدفقات النقدي  افيةات إض معلوم

  27.8  26.3  ة  فوائد مستلم

  15.4  11.7  عة  مدفو فوائد



 . م.بش.  يتووالكك البحرين نب
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   لمختصرةالموحدة االمرحلية المالية قوائم ل احول  إيضاحات
 ة(اجعمر ) 2022 مارس 31
 
 

 األنشطة   1
 

البح  بنك  والكتأسس  البحرين("البنك") .  .ب.مويت شرين  مساهمة عامة في مملكة  أمي  ، كشركة  ري صادر في بموجب مرسوم 
.  1971مارس    16بتاريخ    1234تحت سجل تجاري رقم  والسياحة  ومسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة    1971مارس  شهر  

البحرصادر عن مص   كبنك تجزئة تقليدييزاول البنك أنشطته بموجب ترخيص مصرفي   وأسهمه مدرجة في  كزي  المرين  رف 
 .بورصة البحرين

 

الهند وكما يزاول عمليات  جمهورية الكويت ودولة البحرين ومملكة جارية من خالل فروعه في الت ية ألنشطة المصرف يزاول البنك ا
االئتمانية وتن العمليات التجارية  البطاقات  التابباالستعانة بمصادر  فيذ  ل  لرئيسي المسج المقر ا عة. يقع  خارجية من خالل شركاته 

 البحرين. المنامة، مملكة  ،597شارع الحكومة، ص.ب.  43للبنك في 
 

الماليالقوار  إصد  دتم اعتما  الموائم  لفة المرحلية  المختصرة   على قرار  بناءً   2022  مارس  31المنتهية في    رأشه  ثالثةالة  ترحدة 
 . 2022 ريلأب  27بتاريخ  لصادراأعضاء مجلس اإلدارة 

 

 عداد  أسس اإل 2
 

 بيان بااللتزام  2.1
المالية المرحل معيار المحاسبة ل  وفقاً   ("بالمجموعةالمشار إليهم ")التابعة    وشركاتهللبنك  صرة  لمختا   ةدية الموح تم عرض القوائم 

وفقاً    2021مبر  ديس  31. تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  لية"تقارير المالية المرح الخاص "بال   -  34  مالدولي رق
  ة المتضمن قارنة  الممعلومات  حيث تم تسجيل    رف البحرين المركزيصممن قبل  المعدلة  لتقارير المالية  لية إلعداد ا لدور المعاييل

ينتج  لم  و.  مصرف البحرين المركزيمن قبل  المعدلة  لتقارير المالية  ر الدولية إلعداد المعايي ل  اً ة وفقدموح ال  هذه القوائم الماليةفي  
  المحاسبة الدولي   معيارإلى    "البحرين المركزيرف  صمالمعدلة من قبل  المالية  لتقارير  إلعداد ا لدولية  المعايير ا"االنتقال من  ن  ع

ة رات جوهريإلى أي تغيالدولي ايير المحاسبة من قبل مجلس مع  أصدراهاتم  كما  لماليةإلعداد التقارير ا المعايير الدولية  و 34 رقم
القائمة الموحدة و 2021و 2020 ديسمبر 31و 2020 يناير 1كما في  يالدة للمركز المالقائمة الموح في مسبقاً ة المسجلفي األرقام 

 . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في لألرباح أو الخسائر 
 

ة، سنوي  وائم ماليةقعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد  ة على جميع الممختصردة الوح لمية المرحلية ا المالقوائم ال  هذهل  تشتمال  
  فة . باإلضا 2021ديسمبر    31  وللسنة المنتهية في  عة كما فيوجمملل  ةيونلسية الموحدة الا ملائم اوع القم  نباالقترا   أن تقرويجب أ

ل إنه  من  إلى  أن  رورالضيس  فترنتا   تكوني  فهالمنت  رهشأ  ثالثةالة  ئج  لمؤشر  2022  مارس  31ي  ية  التلاً  توقعها نتائج  يمكن  ي 
 . 2022ر ديسمب 31 لمالية التي ستنتهي فيللسنة ا

 
 س التوحيد اسأ 2.2
المختصرالة  ليالمام  القوائ  هذهمن  تتض الموحدة  القوائم  مرحلية  على  المما الة  للبنكرحلية  تمعةالتاب  اتهوشرك  لية  ج استبع  .  ميع اد 
 لتوحيد. المجموعة عند ا اتكشر نيب ما فير غير المحققة الخسائ يها المكاسب وبينية بما ف دة الواألرصت امالالمع

 
 لمجموعةا من قبل ةق طبلما دةيدلجا  ت الالتعديت وايروالتفس  اييرالمع 2.3
تم إتباعها في إعداد    يت ال  كلتل  هي مطابقة  ة المختصرةدح المرحلية المو  ةيائم المال قوعداد ال ت المحاسبية المتبعة في إسياسا إن ال

 2.1ضاح رقم  إليوارد في اهو  ما  كستثناء  إ بو،  2021مبر  ديس  31نتهية في  الم  ةنلسل  عةومللمج سنوية الموحدة  المالية  القوائم ال
الجديدة  تطبيق  و من  المدخلت على  التعديالت التي أ  وأالمعايير  م  ق ت  لم.  2022يناير    1عايير القائمة التي أصبحت نافذة اعتباراً 

 د. بع غير إلزامي نهولك رهتم إصدا  أو تعديل ر أو تفسيرا ير ألي معيق المبك لتطبة با المجموع
 
البيطتم  تي من  العديد  وديتعق  ألوليراتفسالالت  في  ت  ولكن  2022سنة    مرة  تأ لها    ليس،  الأي  على  المرحلية  المالية  قوائم  ثير 

 .وعةمجمالمختصرة للالموحدة 
 
 
 

 



 . م.بش.  يتووالكك البحرين نب
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   ةتصرلمخلية الموحدة االمرح الماليةالقوائم  لحو إيضاحات
 )مراجعة( 2022 سار م 31

 
 

 ( تتمة)  اداإلعدس أس 2

 
 ( تتمة) وعةجملما من قبل ةق طبملا دةيالجد الت التعديت ويراوالتفس  اييرالمع 2.3

 
   37على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت تعديالت لا -العقد ب الوفاءتكاليف  - العقود المرهقة 2.3.1

العقد( للوفاء   ا ألن لديهتجنبها    للمجموعةمكن  ف التي ال ي)أي التكالي   تجنبها جاوز بموجبه التكاليف التي ال  العقد المرهق هو عقد تت
 بمقتضاه. استالمها االقتصادية المتوقع عن المنافع لعقد ا اللتزامات بموجبا ب

 
عقد  الب  التكاليف المتعلقة مباشرةً ، يجب على المنشأة تضمين  إذا كان العقد مرهقاً أم خاسراً   تقييم ما تحدد التعديالت على أنه عند  

وتخصيص التكاليف    (المباشرة  والمواد  العمالةكاليف  المثال، ت  على سبيل)خدمات كالً من التكاليف اإلضافية  ال أو  البضائع  م  تقديل
مباشرةً  العقد  المرتبطة  العقود    بأنشطة  إدارة  تكاليف  وكذلك  بالعقد  للوفاء  المستخدمة  المعدات  استهالك  المثال،  سبيل  )على 

اآلخر    صراحة على الطرفلم يتم تحميلها    تكاليف العامة واإلدارية مباشرةً بالعقد ويتم استبعادها ما واإلشراف عليها(. ال تتعلق ال
  بموجب العقد.

 
لى  أي تأثير عالتعديالت  لم يكن لهذه    .2022يناير    1السنوية المبتدئة في أو بعد  إعداد التقارير  لفترات  التعديالت هي إلزامية    إن

 .لمجموعةالقوائم المالية الموحدة ل
 

   3ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيعلى  التي أدخلت  التعديالت  - اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 2.3.2

المتعلق    3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في شهر مايو  
القوائم وعرض  إعداد    إطارارة إلى  شإلاهو استبدال  التعديالت  إن الغرض من  ر المفاهيمي.  إلى اإلطااإلشارة    –بدمج األعمال  

سنة  المالية   ا  1989الصادر في  إلى  مع  المفاهإلشارة  المالية  ياإلطار  التقارير  في  مي إلعداد  دون    2018مارس  شهر  الصادر 
 بشكل جوهري. تغيير متطلباته 

 
المجلس   أضاف  لكما  رقم  مبدأ  استثناء  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  الخسائر  مكا ال  إصدارلتجنب    3اإلثبات  أو  سب 

  37المحاسبة الدولي رقم  نطاق معيار  ضمن  التي تدخل  المحتملة  زامات وااللتزامات  عن االلتالناتجة  "اليوم الثاني"    في  المحتملة
  .كل منفصلشب، إذا تم تكبدها المتعلق بفرض الرسوم 21قارير المالية رقم تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التأو 
 
نفسهالوي  وف توالمضاف  أ،  قت  ايح  ضجلس  ال  مةلقائا  تها لتوجيبشأن  إلعيار  مفي  رقم  عداد  الدولي  المالية  بشأن    3التقارير 
  .م الماليةوائالقوعرض إعداد إلى إطار  ة اإلشارب ستبدال االبر لتي لن تتأث احتملة ملموجودات الا
 

ي تأثر ألم يكن لهذه التعديالت    .2022ير  ا ين  1بعد    ة المبتدئة في أورفي الفت السنوي    رالتقري  رات إعدادفتلمية  التعديالت هي إلزا
 للمجموعة. ى القوائم المالية جوهري عل

 
لي  على معيار المحاسبة الدوأدخلت  التيتعديالت ال - قبل االستخدام المقصود  المتحصالت : لمعدات واآلالت وا العقارات  2.3.3

  16رقم 
د، ودام المقصستخ المتحصالت قبل اال –عقارات واآلالت والمعدات ال دولييير المحاسبة ال، أصدر مجلس معا 2020في شهر مايو 

على  يح والذي   من  ا ظر  تخصم  أن  العقاراتلمنشآت  بنود  من  بند  أي  متحصالت  تكلفة  أي  والمعدات،  الم  واآلالت  بيع  واد من 
ارة.  ريقة المقصودة من قبل اإلدالطقادراً على العمل ب  لكي يكونلالزمة  امنتجة في أثناء جلب ذلك الموجود إلى الموقع والحالة  ال

 ة األرباح أو الخسائر. ليف إنتاج تلك المواد، في قائمع هذه المواد، وتكا يحصالت بمتإثبات ة بأ قوم المنشك، توبدالً من ذل
 

لى  ي عيل بأثر رجعيق التعدويجب تطب  2022ر  يينا   1المبتدئة في أو بعد    السنويإعداد التقرير  فترات  امي لعديل هو إلزإن الت
  دما تطبق المنشأة التعديل ألول األولى المعروضة عن  الفترة  يةعد بداو بأتخدام في  لالسوالمعدات المتاحة  بنود العقارات واآلالت  

 مرة.
 

ي تأثر ألتعديالت  لم يكن لهذه ا  .2022ير  ا ين  1بعد    ة المبتدئة في أوالتقرير السنوي في الفتر  رات إعدادفتلمية  التعديالت هي إلزا
 للمجموعة. ى القوائم المالية جوهري عل
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   ةتصرلمخلية الموحدة االمرح الماليةالقوائم  لحو إيضاحات
 )مراجعة( 2022 سار م 31

 
 

 ( تتمة)  اإلعدادس أس 2

 
 ( تتمة) لمجموعةا من قبل ةق طبلما دةيالجد الت ديالتعت ويراوالتفس  اييرالمع 2.3

 
إلعلدا ار  يمعلا 2.3.4 رقم  ير  لتقار اد  داولي  ا  9المالية  باألدوات  ستبعاد  إل  % 10بة  بنسفحص  رسوم    –لمالية  المتعلق 

 لوبات المالية  مطال
من   اعايمية  عملعلى    لها أدختم  التي    2020  –  2018لسنة  السنوية    سيناتها تح كجزء  المعايير  التقار لدولية إلير  الماليةعداد  ،  ير 

تقوم الرسوم التي  يوضح التعديل  .  9رقم    المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  على  عديالً لي تالدو  ةاسبح ير المعايممجلس  صدر  أ
تقييمعبتضمينها  نشأة  الم كم  ند  إذا  المعد  الجديد  لماليا  المطلوبانت شروط  ا  لوب  مطالعن شروط  هري  جو  بشكللف  ختي  لأو 

وعة أو م المدف، بما في ذلك الرسولمقترض والمقرضال قبة من ستلمالم وعة أوالمدف تلك م فقطلرسوه اهذ تتضمن .ياألصل لماليا
ا  دلهتبا   أو  ديلها المالية التي يتم تع  المطلوباتتعديل على  نشأة اللم. تطبق ا رعن اآلخ   نيابةً ل المقترض أو المقرض  المستلمة من قب

 . الً ل أوعديتأة الشا المنفيه التي تطبقية ارير السنوإعداد التق  ية فترةأو بعد بدافي 
 

التقرير  لفترات  إلزامي  و  ه  لتعديلا  إن أ  السنويإعداد  في  بالتطب  مع  2022يناير    1بعد    والمبتدئة  المبكريالسماح  ق  تطب س  .ق 
لتي تطبق  ي اوقرير السنالت  إعدادفترة  داية  ببعد    أوي  ف  يلها أو تبادلها تعدتم  ي  الت  امات الماليةااللتزعلى  ديالت  التعلمجموعة هذه  ا

 . الً أو لالتعديمنشأة  ال ا فيه
 

 .الموحدة للمجموعةالقوائم المالية يتوقع بأن يكون لهذه التعديالت أي تأثير جوهري على ال 
 

 بعد إلزامية لكنها غير صادرة وجديدة وتعديالت معايير وتفسيرات  2.4
 

 دلة ة العامالقي سات في قيا ض ضرائب فر –زراعة ل المتعلق با  41 رقم لدوليسبة امعيار المحا 2.4.1
تح كجزء   السمن  لسنةسيناتها  معاييرعلى عمل  2020  –  2018  نوية  المالية، أصدر مجلس  ا  ية  التقارير  الدولية إلعداد  لمعايير 

  22  الفقرة   فيالوارد    ط ي التعديل الشرلغاعة. يبالزر  المتعلق  41يير المحاسبة الدولي تعديالً على معيار المحاسبة الدولي رقم  معا 
الدسالمحا ار  لمعي رقم  بة  الم  41ولي  تستبعد  التدبأن  النقنشآت  قياس  ئبللضراية  دفقات  تقع  ا   عند  التي  للموجودات  العادلة  لقيمة 

 . 41بة الدولي رقم ضمن نطاق معيار المحاس
 

توقـع ي ال .ويجـب تطبيقهـا بـأثر رجعـي 2023ينـاير  1بعد  ودئة في أمبتال  السنويإعداد التقرير  لفترات    ةإلزامي  يه  تإن التعديال
 لمجموعة.اذه التعديالت أي تأثير جوهري على  لهبأن يكون 

 
 بعقود التأمين علق متال 17قم د التقارير المالية رإلعدا الدولي المعيار 2.4.2

التأمين،  عقود بلق عتالم  17ارير المالية رقم عداد التقإل ولي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الد2017في شهر مايو 
  يحل   فرد أن يصبح إلزامياً، سوبمجح،  ا فصواإل  عرضوال  قياسوال  غطي اإلثباتن يلتأميلعقود ال  د شامديج   حاسبيمعيار مو  هو

  لدولي . ينطبق المعيار ا2005  ةنسي  ف   هالذي تم إصدار  المتعلق بعقود التأمين  4التقارير المالية رقم    دالدولي إلعدا  لمعيارمحل ا 
رقارير  الت   داإلعد ج   17  مقالمالية  أعلى  عقود  لتأمين  ا  عقود  اعونميع  وإ )أي  ا عادالتأمين  الأملتة  وغير  الح على    مباشرةين  ياة 

ا بغض  عالحياة(،  نوع  لنظر  المالية  تصدرهالتي  آت  المنشن  واألدوات  الضمانات  بعض  على  وكذلك  المشاركة  ا،  سمات  ذات 
استثناء  .ةيريتقدال ن  17ة رقم  المالي  يرلتقارا   داإلعد  الدولي  اريعللم  م العا الهدف  ق. وا ط ات النسيتم تطبيق بعض  ذج موهو توفير 

لواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير  متطلبات اخالف الوبين.  التأم  لشركات  وتوافقاً فائدة    ن أكثرمين يكوتأ بي لعقود الاسمح 
لمالية رقم  قارير ا لتداد اإلع  لدوليمعيار ا ال  نسابقة، فإمحلية  ية  بسا مح  ساتسيا تبني  ى حد كبير إلى  إل  تندتس  ، التي4المالية رقم  

الدولي إلعداد التقارير المالية لمعيار  وأساس ا لصلة.  ذات ا  حاسبيةجميع الجوانب الميغطي    لتأمين،ا  امالً لعقودش  اً ج وذنميقدم    17
 ي:  يل بما مل ستكي هو النموذج العام، الذي 17رقم 

 

 ؛غيرة(متلا رسوم )نهج الة رشركة المبا لمشا ا سمات تقود ذاتكييف محدد للع -
 

 . األجلرة لقصي ا للعقودئيسي ر كلبش ط(ط )نهج تخصيص األقسا نهج مبس -
 

  ض أرقام ، مع عر2023يناير    1تدئة في أو بعد  رات السنوية المبهو إلزامي للفت  17قم  مالية رال  ريرالتقا   المعيار الدولي إلعداد
الدولي    لمعياروا  9قم  ة ر اليمتقارير الال  إلعداد  ليعيار الدومبق المنشأة التط  كر شريطه أنلمببيق ا طتح بال . يسمةمطلوبالارنة  المق
هذا المعيار ال ينطبق على  .  17رقم    التقارير الماليةالدولي إلعداد    معيارطبيق الخ تاريقبل ت  في أو  15ر المالية رقم  لتقاري عداد اإل

 .المجموعة
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   رةلمختصاحدة المالية المرحلية الموالقوائم  حول إيضاحات
 جعة()مرا 2022 سمار  31

 الدنانير البحرينية  ين بماليجميع األرقام  

 

 ( تتمة)  اإلعدادس أس 2

 
 ت ارالقرر ا التقديرات وإصدا بما في ذلك استخدام  19-كوفيدتأثير  2.5

انتشرت   ا   19  –  ديفكو  ةجائح لقد  مختلف  الجغ في  مما  لمناطق  العالمي،  الصعيد  على  إلى  رافية  ا تعطأدى  التجارية    نشطةأليل 
كوفيد  واالقتصادي أدى  وقد  االقتصادي  19  –ة.  البيئة  في  التيقن  عدم  حاالت  حدوث  وقدإلى  العالمية.  المالية    ة  السلطات  أعلنت 

منوالن المحلية  والقدية،  إجراءادوليةها  دع، عن  أنحاء    ةفلت مخ   مت  جميع  لمواجهةفي  المحتملة.  العالم  السلبية  تدخلت    اآلثار  وقد 
جمي  البنوك في  العالم  المركزية  أنحاء  بإجراءات  باتخاذ  ع  العالمي  االقتصاد  استقرار  بلحماية  من    وعةمجماالستعانة  واسعة 

 .القتصادا فيجوهرية إلى ضخ سيولة إلضافة با ت اجودومالء شراة إلى برنامج الفائدأسعار  خفضمن  اً ءراءات بدج اإل
 

أ  كورونا،  فيروس  جائحة  لتفشي  تنظيمية  البحرينصكاستجابة  إجراءا  در مصرف  مختلفة  المركزي  تخفيف  الوقت آلخر ت  من 
ذه باألساس، العديد من برامج التأجيل للعمالء المؤهلين سواء بفائدة أو  ضمن ه. وتت19  -كوفيد  الحتواء التداعيات المالية لجائحة  

ة االحتياطي  ؤسسة محليا ونسبجميع البنوك الملد األدنى لنسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر  بدون فائدة وخفض الح 
إلى    3صالحة لتحويل حاالت التعرض من المرحلة  ة المى فتر تعديالت علالنقدي لبنوك التجزئة والحد األقصى لرسوم التاجر وال

ف   2المرحلة   التي  باأليام  يتعلق  فيما  تصني والتخفيف  لمعايير  استحقاقها  موعد  فيها  االئتات  الخسائر  مراحل  المتوقعة مف  انية 
 القرض إلى القيمة للرهون العقارية السكنية. التخفيف من نسبةو
 

ي تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، ة فهامقرارات  ، أصدرت اإلدارة  المختصرةالموحدة  ة  المرحلية  المالي  القوائمإعداد  عند  
 ة المسجلغ  في تحديد المبال  يةلحال ا  ةديا صقت البات اقل تلل  ةلمتمح الات  أثيربالت  دةلمؤكا  غيرات  لتقديرل  األساسيةمصادر  ت القد تأثرو

المعلومات المتاحة أو القابلة  على  بناًء   رةاأفضل تقييم لإلدالقرارات بمثابة ك  تلعتبر وت، ةموعلمج للموجودات المالية وغير المالية ل
ملقد    .رصدلل إلى    نهجيةظلت  المتوقعة  االئتمانية  تغييالخسائر  دون  كبير  و2021ر  مبيسد  31من    اراً تبعار  حد  تضمنت ي  لتا، 

اال التغييرات   في  كوفيد  تأثيرات    عتباراألخذ  ت  األسواقن  أ  الإ  .19  –جائحة  متقلبة،ال  الوال    زال  امبالتزال  حساسغ  ة لمسجلة 
 .قولسات التقلب 

 

الناتج عن تأجيل    ئيت المبدإلثبا ذ انمقد زادت بشكل جوهري  المالية  اة  األدفي السداد على  التعثر  ما إذا كانت مخاطر  عند تحديد  
المر البحرين  مصرف  عن  الصادر  االعتبار    ،كزيالمدفوعات  في  المجموعة  والدالمعلومات  تأخذ  المتاحة  المعقولة  بدون  اعمة 

  التاريخية من واقع الخبرات  وذلك  ،  الكمي والنوعيوالتحليل  ت  المعلوما على كال من  . يتضمن ذلك  تكلفة أو جهد ال مبرر لهما 
 ستقبلية.ماللومات النظرة بما في ذلك معي للخبراء المتخصصين، الئتمان يم اوالتقيللمجموعة 

 

تحديد المجموعة نظامها الداخلي لتستخدم  منذ اإلثبات المبدئي،  جوهري  بشكل  قد زادت  ة  المخاطر االئتمانيما إذا كانت  عند تحديد  
واقع   وحيثما أمكن،،  وآراء الخبراء االئتمانيينابات،  تعثر الحس  ووضعر  انية والتصنيفات الخارجية للمخاطدرجة المخاطر االئتم

الصلة.  لاة  التجرب ذات  الليمكن  كما  تاريخية  أن  تحدد  أن  زيا مجموعة  شهدت  قد  اجوهرية  دة  لتعرضات  المخاطر  ية  الئتمانفي 
إلى   المالمؤشرات ااستناداً  في    في التحليل الكميواضحة بشكل كامل  حددة والتي تعكس هذه الزيادة ولكنها قد ال تكون  لنوعية 

 مناسب. الوقت ال
 

 .  ا عملياتهيل تشغرية لية واستمراعن كثب لضمان المرونة التشغيع لوضة اراقبمجموعة متواصل ال
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   حدة المختصرةالمالية المرحلية الموالقوائم  حول إيضاحات
 جعة()مرا 2022 سار م 31

 ية  الدنانير البحرينين بماليجميع األرقام  

 

  قطاعاتالت ومامعل 3
 
 : ةسيئير مالأع تقطاعا  عأربلى أنشطة المجموعة إ غراض إدارية، تم توزيعأل
 

في   -   الخدمات المصرفية لألفراد باألساس  وتوتتعامل  األفراد  العمالء  للقروض  ودائع  التمويل    ية االستهالكفير 
ووال المكشوف  تحويل اال تسهيالت  السحب على  قات  والبطا  موالاأل  ئتمانية وخدمات 
 األجنبية. العمالت  تداولو

 
في   -   الخدمات المصرفية للشركات  باألساسي  وتتعامل  األخرى  االئتمانية  والتسهيالت  الودائع القروض  حسابات 

 . شركات ومؤسسات في البحرين حسابات الجارية للعمالء منوال
 
في   -   خدمات المصرفية الدوليةال باألساسي  واتتعامل  واألخرانية  االئتم  يالتلتسهالقروض  الودائع حسابات  ى 

األنشطة   تغطي  كما  دولية.  ومؤسسات  شركات  من  للعمالء  الجارية  والحسابات 
 التشغيلية للفروع الخارجية. 

 
افة إلى إدارة أنشطة جارة والخزانة، باإلض لتخدمات أسواق األموال وااسي  ساألبتقدم    االستثمار والخزانة أنشطة 

التمو تشيليةالمجموعة  الخ .  في  االستدمات  تمل  االستثمارات  إدارة  على  ثمارية 
وتقديم   والدولية  المحلية  االستشارالاألسواق  وإدارة  ية  خدمات  . األموالاالستثمارية 

ا  تنفيذ  على  األخرى  األنشطة  تتضمن  التجارية  لعمليا كما  صادر  بمباالستعانة  ت 
 خارجية. 

 
 االستعانة بمصادر خارجية.رية ب التجا عمليات ذ التنفيتتضمن األنشطة األخرى على  األنشطة األخرى

 
متخذ    العملياتمعلومات التي يتم تقديمها إلى رئيس  الإن هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها حول  

نة المديلفائدة  سب ا. تح وق التقديرية ودون شروط تفضيليةاعات تنفذ حسب معدالت السقطإن المعامالت ما بين هذه ال.  اتالقرار
 ل على أساس أموال مطابقة.مواالدائنة على القطاعات على أساس معدل سعر التحويل والذي يساوي تقريباً التكلفة الهامشية لأل أو
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   ة الموحدة المختصرةيرحلالم يةالمال ائمالقوحول  اتضاحيإ
 )مراجعة( 2022 رسما 31

   نيةالدنانير البحريجميع األرقام بماليين  

 )تتمة(  اتاعالقط معلومات 3
 

 : 2022 مارس 31ي فأشهر المنتهية  الثالثةفترة للقائمة األرباح أو الخسائر ع لومات القطا مع فيما يلي
 

 

 الخدمات 
 المصرفية  

 لألفراد

 الخدمات 
 المصرفية 
 للشركات 

 الخدمات 
 المصرفية 

 ية دول لا

 االستثمار  
 الخزانة وأنشطة 

 األنشطة 
 المجموع  األخرى

       
  29.3  -  9.7  4.2  6.7  8.7 دفوائلدخل ا

  (9.0)   -  (4.8)   (2.2)   (1.3)   (0.7)  مصروفات الفوائد 

  -  3.9  (1.7)   0.4  (1.1)   (1.5)  سعر تحويل األموال الداخلية 
 ─────────── ────────── ────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

  20.3  3.9  3.2  2.4  4.3  6.5 ل الفوائد  خ د فيصا 

  8.9  1.2  3.0  0.9  0.5  3.3 دخل تشغيلي آخر 
 ─────────── ────────── ────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

  29.2  5.1  6.2  3.3  4.8  9.8 شركات زميلة ومشاريع مشتركة نتائج من  لبنكصة االدخل التشغيلي قبل ح
       

  (0.8)   -  -  1.5  (1.6)   (0.7)  صافي المخصصات والخسائر االئتمانية 
       

  12.9  5.4  4.5  1.9 (0.4)   1.5 نتيجة القطاع  

  2.3  1.5  0.8  -  -  - ومشاريع مشتركة  زميلةكات شرربح  البنك منحصة 

  15.2      فترة  الربح للصافي 

  (0.1)       حقوق غير مسيطرة  ى ل إئد ا عال لربحي اصاف 
      ────────── 

  15.1        ك البنكالمالعائد إلى    للفترة الربحصافي 
      ══════════ 

  3,577.0  185.2  1,304.4  684.5  637.9  765.0 موجودات القطاع  

  66.8  46.7  20.1  -  -  - ة ع مشتركيرا استثمارات في شركات زميلة ومش

  64.3  -  -  -  -  - دات مشتركة  جومو
      ────────── 

  3,708.1      مجموع الموجودات 

       ══════════ 

  3,083.5  2.4  659.0  619.6  714.8  1,087.7 مطلوبات القطاع 

  82.4      مطلوبات مشتركة  
      ────────── 

  3,165.9      مجموع المطلوبات  

       ══════════ 
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   ة الموحدة المختصرةيرحلالم يةالمال ائمالقوحول  اتضاحيإ
 )مراجعة( 2022 مارس 31

   الدنانير البحرينيةجميع األرقام بماليين  

 )تتمة(  اتالقطاع معلومات 3
 

 : 2021 مارس 31ي فأشهر المنتهية  الثالثةفترة لائمة األرباح أو الخسائر لق ع لومات القطا مع فيما يلي
 

 

 مات  خدلا
 المصرفية 

 لألفراد

 الخدمات 
 المصرفية
 للشركات

 الخدمات 
 المصرفية

 الدولية

 االستثمار  
 الخزانةوأنشطة 

 األنشطة 
 المجموع األخرى 

       
  7.0  8.6 فوائددخل ال

 

4.7  10.3  -  30.6  

 (1.2)  (1.0)  فات الفوائد مصرو

 

 (2.7)  (4.8) -   (9.7) 

  -  2.9 (0.6)   0.6 (1.9)  (1.0)  ية ل ل الداخ ل األمواسعر تحوي
 ─────────── ────────── ────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

  20.9  2.9  4.9  2.6  3.9  6.6 دخل الفوائد  صافي 

  2.4 غيلي آخر دخل تش

 

0.7  0.8  3.9  0.9  8.7  
 ─────────── ────────── ────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

  9.0 شركات زميلة ومشاريع مشتركة نتائج الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من 

 

4.6  

 

3.4  8.8  

 

3.8  

 

29.6  
       

  0.3  - (0.4)  (0.1)   1.0 (0.2)  ئتمانية الصافي المخصصات والخسائر ا
       

  15.8  4.0  7.3  0.7  1.8  2.0 نتيجة القطاع  

 (1.4)  (1.2)  (0.2)   -  -  - ومشاريع مشتركة  زميلةكات شر خسارة البنك منحصة 

  14.4      فترة الربح للصافي 

 (0.1)       حقوق غير مسيطرة  إلى عائد ال صافي الربح
      ────────── 

  14.3        ك البنكالمالعائد إلى  للفترة الربحصافي 
      ══════════ 

  :2021بر ديسم 31في كما  كز الماليرالقطاع لقائمة المومات عللي مفيما ي

  3,556.2  187.1  1,267.8  792.4  622.3  686.6 موجودات القطاع  

  65.0  44.4  20.6  -  -  - ة مشترك عيرا استثمارات في شركات زميلة ومش

  51.5  -  -  -  -  - موجودات مشتركة  
      ────────── 

  3,672.7      مجموع الموجودات 
      ══════════ 

  1,040.1 مطلوبات القطاع 

 

574.9  

 

764.6  

 

639.0  

 

2.4  

 

3,021.0  

  106.5      مطلوبات مشتركة  
      ────────── 

  3,127.5      وبات لمجموع المط
      ══════════ 
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   رةمختصالموحدة ال  رحلية المالمالية ئم االقوحول  ضاحاتيإ
 )مراجعة( 2022 مارس 31

   نيةالبحري يران الدناليين مجميع األرقام ب 

 

 والتزامات محتملة  طات رتباإ 4
 ققة مد

 مبرديس 31
2021 

   مراجعة
 مارس   31

2022  
   امات محتملةالتز  

 مستنديةتمادات إع  33.8  30.2

 خطابات ضمان   165.2  164.0
──────── ────────  

194.2  199.0   

   

 رتباطات  إ  

 لمسحوبة ا  روض غيرالق ارتباطات  163.9  170.1

 أخرى   طاتارتبا   808.5  779.1
──────── ────────  

1,143.4  1,171.3   
════════ ════════  

 . باطاتاالرتاء نتهتم سحبها قبل إسوف ي ارتباطاتها ع أن جميلمجموعة باتتوقع  ال

 
ير  ت غ ا مقابل التعرض  ينيدينار بحر  نمليو  3.3قيمتها    غبالالمتوقعة ال  مانيةئتحتفاظ بالخسائر االم اال ت،  2022رس  ما  31  ما فيك
 .ي(بحرين دينار يونلم 3.9 :2021ر ديسمب 31انية األخرى )لتعرضات االئتمالميزانية واي لمدرجة ف ا

 

 قد وما في حكمه الن 5

 

   تهية فيمن أشهر ال ثالثةلل
 رس ما  31

 2022 2021 

   
  20.5  22.2 صندوق والخزينة  ل نقد في ا

  283.8  315.5 زية نوك مركاعات لدى بديجارية وإت ا حساب
 ة رة لفت واريخ استحقاق أصليبت بنوك ومؤسسات مالية أخرىمستحقة من  غمبالائع ودو

  317.9  220.5 و أقليوماً أ نوتسع
 ──────── ──────── 

 558.2  622.2  
 ════════ ════════ 

 عمالء  قروض وسلف ال 6

 ع  موالمج

:  3حلة المر
ائر  لخسا

ية  نا االئتم
ة على  المتوقع

مدى العمر  
ضمحلة  الم

 نياً ائتما

:  2المرحلة 
لخسائر  ا

االئتمانية  
المتوقعة على  
ر  مدى العمر غي

 ة ائتمانياً لمضمح

:  1لمرحلة ا
ائر  خسال
انية  ئتماال

لى  عالمتوقعة 
 اً رشه 12 مدى

 
 
 
 ( مراجعة)  2022 ارسم 13ي ف

     
   المطفأةلفة لتكا جة بمدر    

 على المكشوفوبات ارية وسح قروض تج   690.8  264.8  77.4  1,033.0
 روض استهالكيةق  668.1  11.6  9.3  689.0

──────── ──────── ──────── ────────  

1,722.0  86.7  276.4  1,358.9   
     

 عةسائر اإلئتمانية المتوقخ ال ها:من حسومم (5.3)  (27.4)  (59.8)  (92.5) 
──────── ──────── ──────── ────────  

1,629.5  26.9  249.0  1,353.6   
════════ ════════ ════════ ════════  
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   رةلمختصا لية الموحدةحالمرة لي المائم االقوحول  تإيضاحا
 مراجعة() 2022 مارس 31

 رينية  بحلير ا ن لدنا ا اليين مبم ع األرقا يجم 

 عمالء  قروض وسلف ال 6

  المجموع

 : 3المرحلة 
الخسائر   

المتوقعة   ئتمانيةاال
مدى العمر  على 

 ئتمانياً المضمحلة ا

 : 2مرحلة ال
نية خسائر االئتماال 

ى مدى لة عالمتوقع
  ير عمر غلا

 نياً ماائت مضمحلة

:  1مرحلة لا
ئر  خساال

ة  االئتماني
على قعة المتو
 هراً ش  12 مدى

 
 
 

 ( دققةم) 2021ر مبديس  13 في

     
   المطفأةلفة لتكاجة بمدر     

 وبات على المكشوف ارية وسحقروض تج  673.2 274.4 79.5 1,027.1
 روض استهالكية ق  651.7 10.7 9.0 671.4

──────── ──────── ──────── ────────  

1,698.5 88.5 285.1 1,324.9   
     

 انية المتوقعة اإلئتم ئر سامنها: الخ  ممحسو  (4.7)  (26.4) (60.2) (91.3)
──────── ──────── ──────── ────────  

1,607.2 28.3 258.7 1,320.2   
════════ ════════ ════════ ════════  

 

ً ائتمانيلة  ضمحوالم   استحقاقهاات موعد  ف  ى القروض التيلعقة  عل لمالفوائد ا  تغلب  ،2022  ارسم  31في   ني  ينار بحر يدن  مليو  30.1  ا
 . بحريني( دينار  مليون 28.5: 2021ر مبديس  31)
 

حلة  ممضلالقروض اجموعة والمتعلقة بقبل الممن    بها  محتفظ  اق مالية وعقاراتة على نقد وأور المشتمل  اتللضمانالعادلة  بلغت القيمة  
 ً  يني(.  حر دينار ب ونيلم 50.2: 2021 ر ديسمب 31) 2022 مارس  31في  يني كمادينار بحر  يونلم 51.7دي ل فر بشك ائتمانيا

 

جموعة للشركات  المالمقدمة من قبل  مية  التمويل اإلسالالت  تسهيى  عل  المتضمنلف  س قروض والال  إجمالي   بلغ  ،2022  مارس   31في  
بحريني  د  نليوم  84.7 التسهين  تكوت  .حريني(بليون  م  77.7:  2021ر  ديسمب  31)ينار  من  الت  تلك  ابحة  المر تسهيالت  باألساس 

   رة.اجل باإلمويتلوا
 

الل  خال المنتهية  ثالثةفترة  قروض  م  ت،  2022  مارس  31ي  ف  أشهر  )  مليون  0.4بإجمالي  وسلف  شطب  بحريني    مارس   31دينار 
 . (يدينار بحرين مليون 0.4: 2021

 

 حقوق الملكية   7
 

نة بس ة  علقمتالنية  عيباح  ر أسهم أزيع  على تو  2022  مارس   28  تاريخبعقد  نالمالعمومية السنوي  ية  جتماع الجمعافي    المساهمونق  واف
 .(مليون دينار بحريني 13.6: 2021ريني )دينار بح نمليو 15.0 نحوبزيادة رأس المال مما أدى إلى  ،2021

 

 موسمية النتائج   8
 

:  2021  ارسم  31بحريني )ار  يند  مليون  1.2ه  لغ وقدر بمعلى    2022  ارس م  31تهية في  المن  رشهأ  ثالثةالرة  تاآلخر لفالدخل    يتضمن
 ية. مموس ح األسهم، وهو ذو طبيعة دخل أربا ي( منر بحريننادي مليون 0.8

 

 خر  آ دخل 9
 

: 2021  مارس  31ي )حرينار بدينن  يولم  1.0  درهمكسب قعلى    2022  مارس  31ية في  نته الم  ر أشه  ثالثةالخر لفترة  يتضمن الدخل اآل
 .اريةتثممالية اس  وراقأق ببيع متعل (ر بحرينيدينا نمليو 1.6

 

 ئتمانية االخسائر الوصات مخصال فياص 10

 
 ر المنتهية في أشه للثالثة

 مارس  31
 2022 2021 
   

 1.1  1.6 قروض وسلف العمالء 

 السنوات في المشطوبة الكاملبتم أخذ مخصص لها قروض والسلف مبالغ مستردة من ال

 (1.5)  (0.2)  ابقة الس 

 (0.2)  (0.6)  ميزانية لرجة في امدعرضات غير ت

  0.3  - ضمان قيد البيع 
 ───────

─ 

──────── 
 0.8   (0.3) 
 ═══════

═ 

════════ 
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   الموحدة المختصرةة المرحلية المالي  لقوائمال حو احاتإيض
 )مراجعة( 2022 سمار  31

 دنانير البحرينية  اليين قام بمالاألر يعمج  

 

 في األرباح   فض للسهمخلمواب األساسي يالنص 11
 
لعدد   الموزونوسط  على المتفترة  لل ربح  ال صافي  بقسمة  أشهر    ةالثالثلفترة  رباح  هم في األلسض لسي والمخفاألسا يب  نصالسب  يح 
  تالي:لو اح ى الن عل فترة الل ائمة خالسهم القاأل

 المنتهية  رهأش ةالثللث
  مارس  31 في

2021 2022  

14.3 15.1 

والمخفض  األساسي  النصيبحساب ل البنك مالك  إلىالعائد  ربح للفترة ال صافي 
   حفي األربا للسهم 

═══════════ ═══════════  
   

 لفترة ا خالل لقائمةاة الخزانم أسه بعد حسم هم،لعدد األس لموزوناتوسط لما 1,635,424,693 1,635,449,270
═══════════ ═══════════  

 ريني( نار بحباح )ديرفي األ مهلسلفض والمخ األساسي  نصيبال  0.009  0.009   
═══════════ ═══════════  

    

   ةعالقال يذ طرف المعامالت أرصدة و 12
 

مجلس  ضاء  عوأ  ةالمشترك  علمشارياو  زميلةل ا  اتشركلوا  اهمين الرئيسيينالمس  ةسيا أس  قة )بصورةعاللا راف ذات  ط ض األإن بع
  اف األطرذه  من قبل هأو المتأثرة  مشتركة  السيطرة  الو  يطرة أسل ل   خاضعةوشركات  التهم  وعائ  للمجموعةدارة العليا  اإلاإلدارة و

  .ةاديي االعت ها أعمال ضمنعة وجمعمالء للم كانوا (ذات العالقة
 

ركز لموحدة ل المرحلية الم  مةئقا الريخ  و بتا هما  ك  قةعالالذات    طرافألاتمت مع    الت التيامعبالمما يتعلق  فيرصدة  األ   يليفيما  
 :اليلما

 
 مساهمين 

 ن يسيرئي

ت زميلة شركا 
  اريعومش
 ة ركمشت

س مجل أعضاء 
ة وموظفي  اإلدار

 المجموع  يين اإلدارة الرئيس

     ( مراجعة)  2022 مارس 31
  11.6  1.9  9.7  - عمالءقروض وسلف ال

  66.8  -  66.8  - كة  رتاريع مشومش لةيشركات زم استثمارات في

  184.1  10.5  1.4  172.2 عمالءللى وفير وودائع أخروتجارية  حسابات

     

     ( مدققة) 2021ديسمبر  31

  11.7  2.0  9.7 - قروض وسلف العمالء

  65.0 -  65.0 - يع مشتركة  رات في شركات زميلة ومشاراستثما 

  171.3  8.7  1.4  161.2 الءائع أخرى للعمدرية وتوفير ووا ابات جحس
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   مختصرةال  ية الموحدةرحلالمالمالية القوائم حول  حاتاإيض
 اجعة()مر  2022 رسما 31

 حرينية  انير البالدنبماليين األرقام جميع  
 

 ( تتمة) ةعالقال يذ طرف المعامالت أرصدة و 12
 

اليلي    فيما  مالعامبالم  متعلقةلا مصروفات  وال  خلدبنود  تمت  التي  العالت  ذات  األطراف  ف قع  والمتضمنة  الة  المر ي  حلية  قائمة 
 ائر:خسال  ح أوألربا ل حدةالمو

 
 همين مسا 

 رئيسيين 

ة لكات زميشر
  ومشاريع

 ة مشترك

أعضاء مجلس 
وظفي  اإلدارة وم

 مجموع ال اإلدارة الرئيسيين 

  رسما 31 هية فيأشهر المنت ثالثة ال لفترة 
2022     

  0.1  -  0.1  - شابه مخل ئد ودالفوا  خلد

  0.6  -  -  0.6 ت مشابهة  ائد ومصروفا فولمصروفات ا

لة ومشاريع ح شركات زمي بربنك من صة الح 
  2.3  -  2.3  - تركة مش

     

     1202 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 
  0.3  -  0.3  - به الفوائد ودخل مشا  دخل

  0.7  -  -  0.7 شابهة  مات مصروف ئد والفوا اتروفمص

ت زميلة ومشاريع ركا لبنك من ربح شاحصة 
 (1.4)   - (1.4)   - مشتركة 

 

 ذيين: التنفيساء الرؤالرئيسيين، بما فيهم  اإلدارة فيموظيضات يلي تعو يما ف
 المنتهية في  رأشه ثالثةلل 

 
   مارس 31

2022 
  مارس 31

2021 
   

  2.5  2.9 جل األ  صيرةق  رىاتب ومكافآت أخ رو

  0.6  0.1 ف توظيلعد اما ب افآتمك

  0.1  0.1 س األسهمضات على أسا تعوي
 ────────── ────────── 
 3.1  

 

3.2  
 ════════ ════════ 

 

 مالية ت الدواألا 13
 

 م: ييية التقة بتقنليات الماة لألدولقيمة العادلا  للتحديد واإلفصاح عنسلسل الهرمي التالي عة التتستخدم المجمو
 

 لمماثلة؛ت اوبا طلمالت المماثلة أو وجودااألسواق النشطة للم يعدلة( فر الميغ)علنة األسعار الم : 1ى المستو

بصورة    ا إمالقيمة العادلة المسجلة  ير الجوهري على  التأث  ظة جميع مدخالتها ذاتمالح كن  خرى والتي يمت األ نيا التق:  2ى  تولمسا
 ؛ و رةير مباشرة أو غمباش

 كن لومات يممع على د  نستجلة والتي ال تالمس  على القيمة العادلة يالجوهر تأثير لا  ت ذاتلتي تستخدم مدخالقنيات ا الت :3مستوى ال
 ق. لسوظتها في اح مال
 

ال أسهم  لتقييم  ة  وهريالج مدخالت  إن  اسندات  المصنفة  حقوق  المستوى  لملكية  اهي    3ضمن  لللنمعدل  السنوي    النقدية تدفقات  مو 
  دل عوممعدل الخصم  اع  وارتفانخفاض معدل النمو    ىسيؤدة.  لسيولا  صصم نقناديق فهو معدل خ سبة للصالنبو  الخصم  معدالت و

ي  ائمة الموحدة للتغيرات فالقأو  ز المالي  للمرك   القائمة الموحدةعلى    أثيرتالسيكون  عادلة.  ة القيمانخفاض الى  إل  لةقص السيوم نخص
 بنسبةلسندات غير المسعرة  لالعادل  قييم  تلافي  ة  ت الصلة المستخدمخاطر ذا الم  تمتغيرا  تتغير  ذاإجوهري  غير  ين  حقوق المساهم

 رية لمالية االستثما وراق اقياس القيمة العادلة لأل  مة لغرضتقييم المستخدال  يبلا في أسة  هريرات جوتغيي  ةأي  تحدثم  ل  في المئة.  5
 سابقة.سنة المع المقارنة بال
 

 .لةقيمة العادالهرمي لل لالتسلس مستوى بحسالعادلة جلة بالقيمة ية المسالملاألدوات حليل ات  التاليجدول ال يوضح
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   ية الموحدة المختصرةالمرحل ةمالي ال وائم لقال حو ضاحاتإي
 ()مراجعة 2022 مارس 31

 ة  نيالبحري الدنانيريين الاألرقام بميع جم 

 ( ة تتم) ماليةت الدواألا 13
  موعمجلا 3ى توسالم 2ى مستوال 1المستوى  

     ( مراجعة) 2202 مارس 31

     
     ة اليالموجودات الم

  652.6  -  5.4  647.2 تسندا

  78.2  17.8  10.1  50.3 ة حقوق الملكيأسهم 

  1.3  -  1.3  - صناديق مدارة  

  0.6  -  0.6  - رةها لغرض المتاجية المحتفظ بلمالت ااالمشتق

  19.4  -  19.4  - لة لعادا قيمةات الغرض تحوطلا هالمحتفظ ب قات الماليةمشتال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 697.5  36.8  17.8  752.1  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     الية الم المطلوبات
  0.5  -  0.5  - المتاجرة فظ بها لغرض محتة الالماليتقات المش 

  6.9  -  6.9  - لة  عادقيمة الطات الوض تحر بها لغ تفظية المحالمالات المشتق
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 -  7.4  -  7.4  
 ═ ═════ ══════ ══════ ══════ 
 

 موع مجال 3ى توالمس  2ى مستوال 1المستوى  
     (مدققة) 2021يسمبر د 31

     
     ية الالملموجودات ا

  682.7 -   5.4  677.3 سندات

  73.4  17.8  10.1  45.5 ية كلملا حقوق مأسه

  1.3 -   1.3 -  صناديق مدارة  

  0.4 -   0.4 -  غرض المتاجرةل تفظ بهاحمالالمالية قات لمشتا

  3.4 -   3.4 -  لة العاد ت المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمةالمشتقا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 722.8  20.6  17.8  761.2  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     

     المطلوبات المالية 
  0.4 -   0.4 -  المتاجرةض غر ظ بها لفتمحلمالية الات اشتقالم

  28.2 -   28.2 -  تفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة لية المحالمشتقات الما
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
  - 28.6   - 28.6  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3 وىالمستو 2والمستوى  1وى تحويالت بين المست
إلى ومن  تحويالت    تكن هناك أية، لم  2021ر  يسمبد  31و  2022  مارس  31المنتهية في    ر الماليةقاريتالإعداد    نةس  /ة  الل فترخ 
 .3ى ستومالة عادلالالقيمة سات ا قي
 

القرة والالمقد  لجدول أدناه القيم المدرجةضح ايو المدرجة فجة وغدوات المالية المدر أل ا   لكتل   عادلةيم  الي ة المركز المقائم  يير 
 :دةالمالية الموح في القوائم  لموضحةا رجةالمدها يملة عن قحيث تختلف القيم العاد المطفأة فة لتكبالرجة مدال
 

 ( مدققة) 2021 بريسمد 31  ( مراجعة)  2022رس ما 31 

 
يمة  الق

 المدرجة 
 لقيمة  ا

  فرق ال دلة العا
  ةالقيم
 درجة الم

  ةمالقي
 الفرق  لعادلة ا

        لية لمالموجودات ا ا

 (7.9)   236.3  228.4  (6.5)   240.8  234.3 ة مالية استثماريق وراأ
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

        ة الي لم ات ابالمطلو 

  8.0  253.1  245.1   5.4  250.5  245.1   اضات ألجلإقتر 

 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

جودات والمطلوبات لمول  مة العادلةن القيإ.  1  عادلة ضمن المستوى  ةي قيمه  أعاله  رةودات المالية المذكوالموج مطلوبات والإن  
  أعاله. جدوللفي ا   ها نصح علك المفت  اة، فيما عدج تها المدر ب قيمالمالية تقار
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   رةوحدة المختصالم  المرحلية  ةالمالي القوائم ول ح حاتضاإي
 مراجعة() 2022 رسما 31

   يةرينر البحالدنانييين م بمالرقا يع األجم 

 

 قرستويل المصافي نسبة التم 14
 

إن    ركزي.موحدة إدارة مخاطر السيولة الصادرة عن مصرف البحرين اللتوجيهات    يتم حساب صافي نسبة التمويل المستقر وفقاً 
المرلا البحرين  لمصرف  وفقاُ  المستقر  التمويل  نسبة  لصافي  األدنى  هو  حد  قم ر   لتعميملوفقاً  أنه،    إال  ،%100كزي 

OG/106/2020    رقم  والتعميم  2020مارس    17  المؤرخ في زيبحرين المركعن مصرف الالصادر  OG/296/2020   المؤرخ
المؤرخ    OG/170/2021رقم  التعميم  و  2020يسمبر  د  29ي  ؤرخ فمال  OG/431/2020والتعميم رقم  ،  2020أغسطس    26في  
 ونيو ي  30حتى    %80الحد إلى    تخفيضتم  ،  2021ديسمبر    23المؤرخ في    OG/417/2021  التعميم رقمو  ،2021مايو    27في  

  رسما   31في  ما  ك   %135.6بلغ صافي نسبة التمويل المستقر الموحد للمجموعة  .  19  –كوفيد  المالية لالتأثيرات  ، الحتواء  2022
 . (%136.9: 2021ديسمبر  31) 2022

 
الشركات  لألفراد والكبيرة  ئع  وداالومحفظة    مالية القويةرأسالقاعدة  ال هي  للمجموعة    لمتاحالمستقر ال  التمويوراء  إن أهم العوامل  

المالية   غير  المؤسسات  ودائع  من  كبيرة  ومحفظة  الحكومية  )الصغيرة،  بالودائع  المتوسط التكذلك  و،  (والشركاتالمتعلقة  مويل 
من  (  %21.5:  2021يسمبر  د  31)  %21.3رأس المال  اعدة  شكلت قلقد    .االقتراضات ألجلواتفاقيات إعادة الشراء  األجل من  

المالتمويل   ودائع    ،للمجموعة  تاحالمستقر  شكلت  الصغيرة  األفراد  بينما  التمويل (  %46.7:  2021)  %47.3والشركات  من 
 (.زان ذات الصلةتطبيق األو دعب)اح المستقر المت 

 
السبب   فإن  المطلوب،  المستقر  للتمويل  النسبي  االن  وراءلرئيسي  ابالنسبة  اخفاض  المطلوبللتمويل  بالتمويمقار ،  لمستقر  المستقر نةً  ل 

بالمحفظة   يتعلق  لالمتاح،  السائلة  الكبيرة  الجودة  ألصول  تمثل  عالية  والتي  والكويت  البحرين    من  (%21.4:  2021)  %23.5لبنك 
 .لي التمويل المستقر المطلوب )قبل تطبيق األوزان ذات الصلة(اإجم

 
ال التموية  نسبصافي    انخفض،  2021مبر  يسد  31بالمقارنة  و من  ل  ذلك  و  %135.6إلى    %136.9مستقر  إلى األساس  بيعود 

 . نتيجة للزيادة في الموجودات األخرى لتمويل المستقر المطلوبا  في الزيادة
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   رةالمختصحدة والم  المرحلية لمالية اقوائم ال ل وح حاتضاإي
 )مراجعة( 2022 مارس 31

 الدنانير البحرينية   ناليياألرقام بم جميع 

 )تتمة(  قرستمويل الالتمافي نسبة ص 14
 

 : كما يلي 2022 مارس 31ي ف كما  (ةوية مئكنسبقر )لمستيل اموة التي نسبصافاب ستح يتم ا
 

  مل ذات الصلة( تطبيق العوا القيم غير الموزونة )أي قبل 

 د نالب
ريخ  تا

استحقاق  
 غير محدد

 أقل من

 أشهر   6 

  6أكثر من 
أقل  شهر و أ

من سنة 
 واحدة 

من سنة   أكثر
 واحدة 

موع  المج
القيم 

 موزونة ال

      تاح:ر المالمستق يلالتمو

      : رأس المال

  581.1  26.3  -  -  554.8 التنظيمي  لارأس الم

      كات الصغيرة: الشر راد وودائع عمالءودائع األف

  493.0  0.3  3.3  515.3  - ودائع ثابتة  

  793.9  29.0  64.7  785.2  -   تاً ثبا ودائع أقل 

      تمويل بالجملة:لا
  -  -  -  -  - الودائع التشغيلية 

  855.5  475.9  161.7  1,001.4  - لجملة آخر تمويل با

      مطلوبات أخرى: 
ات رجة ضمن الفئمدير الاألخرى غجميع المطلوبات 

  -  -  -  126.7  - ه عالالمذكورة أ
 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

  2,723.5  531.5  229.7  2,428.6  554.8 مجموع التمويل المستقر المتاح 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 
      

      التمويل المستقر المطلوب: 

  234.6  -  -  -  - الجودة  اليةعائلة سالمستقر لألصول ة التمويل الصافي نسب

      : الممنوحةية ألوراق المالاو القروض 

المالية المضمونة باألصول   تللمؤسسا الممنوحةالقروض 
والقروض   1مستوى ودة بغير السائلة عالية الجال

  105.7  63.3  8.8  253.4  - المضمونة للمؤسسات المالية غير  الممنوحة

وض  قرمالية والير الالء الشركات غلعم حةومنالمالقروض 
ت الصغيرة والقروض للحكومات فراد والشركاأللعمالء ا

ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووالبنوك المركزية 
  1,016.0  941.6  103.3  328.0  - قروض: 

لتوجيهات نسبة   وفقاً  %35أو يساوي  أقل من بوزن مخاطر
  102.4  153.6  -  5.2  - ين المركزي البحر فصرل الصادر عن ماية رأس الماكف

      ا قروض:ومنه منتجة،ن العقاري الهر قروض ال
   تعتبر مؤهلةفي السداد والة غير المتعثرة المالي وراق األ

ولة  ادألسهم المتئلة عالية الجودة، بما في ذلك اصول ساأك
  240.7  210.1  48.6  34.6  - صة في البور

      ات أخرى: دموجو
  6.8    6.8  - المشتقة  وجوداتللملمستقر مويل انسبة التصافي 

ت المشتقة قبل خصم لمستقر للمطلوباة التمويل انسبصافي 
  0.1  -  -  0.1  - أوجه تباين الهامش المسجل

ت  ضمن الفئا رجةغير المدخرى جميع الموجودات األ
  250.7  -  -  -  250.7 ة أعاله رلمذكوا

  50.9  -  -  1,017.6  - نية  الميزا المدرجة في  ري البنود غ
 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

  2,007.9  1,368.6  160.7  1,645.7  250.7 التمويل المستقر المطلوب  مجموع 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

 سمار 31في  اكم –صافي التمويل المستقر )%( بة نس
2022     135.6% 

     ═══════ 
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 ة  لموحدة المختصرالمرحلية اية ائم المالقوحول ال  إيضاحات
 )مراجعة( 2022 مارس 31

 لدنانير البحرينية  يين ا رقام بمالاأل جميع 

 )تتمة( تقر ويل المسي نسبة التمصاف 14
 

 يلي: كما  2021 رمبسيد 31ي ف ا ية( كمبة مئولتمويل المستقر )كنسانسبة  فيب صا احتسا يتم 
 

  زونة )أي قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( القيم غير المو 

 البند 
تاريخ  

استحقاق  
 حدد غير م

 أقل من
  أشهر 6 

 6أكثر من 
أشهر وأقل من 

 سنة واحدة

أكثر من سنة  
 واحدة

المجموع  
القيم  

 الموزونة 

      تاح: التمويل المستقر الم

      :رأس المال

 584.4  26.9 -  -   557.6 ال التنظيمي لمارأس 
      ات الصغيرة:األفراد وودائع عمالء الشركع ودائ

 481.5  0.2  2.9  503.7 -  ودائع ثابتة  

 789.2  30.2  70.3  773.0 -    ثباتاً ودائع أقل 

      تمويل بالجملة:

  868.7  470.6  114.3  1,043.4 -  تمويل بالجملة آخر 

      مطلوبات أخرى: 

 -  -  -   30.4 -  ة  لمشتقلوبات ار للمطويل المستقصافي نسبة التم

جميع المطلوبات األخرى غير المدرجة ضمن الفئات 
 -  -  -   116.5 - المذكورة أعاله 

 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 
  2,723.8  527.9  187.5  2,467.0  557.6 المتاح  مجموع التمويل المستقر

 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 
      

      التمويل المستقر المطلوب: 

  242.2 -  -  -  -  صافي نسبة التمويل المستقر لألصول السائلة عالية الجودة 

      :  الممنوحةاق المالية وراألوالقروض 

للمؤسسات المالية المضمونة باألصول   لممنوحةاالقروض 
ض  والقرو 1ستوى ة بغير المائلة عالية الجودالس
  138.2  72.3  19.8  373.4 -  غير المضمونة للمؤسسات المالية  منوحةالم

لعمالء الشركات غير المالية والقروض   الممنوحةالقروض 
لصغيرة والقروض  والشركات ا ادرلعمالء األف

البنوك المركزية والشركات الصغيرة  للحكومات و
  986.4  895.8  89.3  360.6 -  منها قروض: والمتوسطة، و

وفقاً لتوجيهات  %35زن مخاطر أقل من أو يساوي بو
رأس المال الصادر عن مصرف البحرين   مالءةنسبة 

  88.1  133.2 -   3.1 -  المركزي 

      منتجة، ومنها قروض:العقاري ال هنر قروض ال

المتعثرة في السداد وال تعتبر مؤهلة  األوراق المالية غير 
دة، بما في ذلك األسهم سائلة عالية الجوكأصول 

  246.5  223.4  33.2  36.8 -  رصة ولة في البو داتالم

      موجودات أخرى:

ة قبل خصم ل المستقر للمطلوبات المشتقصافي نسبة التموي
  6.1 -  -   6.1 -  ين الهامش المسجله تباأوج

الموجودات األخرى غير المدرجة ضمن الفئات  جميع 
  234.3 -  -  -   234.3 ورة أعاله المذك

  48.0 -  -   960.0 -  الميزانية   المدرجة في يرغالبنود 
 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

  1,989.8  1,324.7  142.3  1,740.0  234.3  مستقر المطلوبمجموع التمويل ال
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

  رمبسدي 31كما في  –لمستقر )%(  ة صافي التمويل انسب
2021     136.9% 

     ═══════ 

 


