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 القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل  
  2022يونيو   30للستة أشهر المنتهية في 

 
 )مراجعة(  )مراجعة(    )مراجعة( )مراجعة(  

 

 للستة أشهر المنتهية
  يونيو  30في 

 للثالثة أشهر المنتهية 
 يونيو  30في 

 2022 2021  2022 2021 
 ألف  ألف  ألف  ألف 
 دينار بحريني  دينار بحريني   دينار بحريني  دينار بحريني  
      

 1,262 2,712  2,408 4,379 الربح للفترة  
 ──────── ────────  ──────── ──────── 
      

      الدخل الشامل اآلخر: 

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

التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات صافي 
 362 695  1,943 2,730 النقدية

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 1,624 3,407  4,351 7,109 مجموع الدخل الشامل للفترة  

 ════════ ═══════  ════════ ════════ 
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 القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية 
  2022  يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

  )مراجعة(

 

   االحتياطيات واألرباح المستبقاة 

 
  المال رأس

 
  االحتياطيات األخرى 

  

 

   احتياطي   
  رأس أسهم احتياطي  عالوة اصدار تحوط  احتياطي  احتياطي  أرباح مجموع

  المال خزانة قانوني  أسهم النقدية التدفقات التبرعات  عام  مستبقاة  حقوق الملكية 

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
  دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني  

          
 2022يناير  1كما في  20,419 ( 599) 10,210 25,292 ( 2,113) 303 27,000 54,408 134,920

          

         

معتمدة من  ) 2021 المخصصات المتعلقة بسنة
 المساهمين(: قبل 

 (10)ايضاح  معتمدةتبرعات  - -  -  -  -  -  150 -  ( 150) - 

 (10ايضاح )لحاملي األسهم  معلنةأرباح أسهم  - -  -  -  -  -  -  -  ( 5,036) ( 5,036)

 (10)ايضاح  الحتياطي العامإلى االمحول  - -  -  -  -  -  -  500 ( 500) - 
─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ───────  
 2021لسنة  مخصصاتالالرصيد بعد  20,419 ( 599) 10,210 25,292 ( 2,113) 453 27,500 48,722 129,884

          

 الدخل الشامل للفترة:          

 فترةللربح ال -  -  -  -  -  -  -  4,379 4,379

 الدخل الشامل اآلخر:          

2,730  -  -  - 2,730  -  -  -  - 

في احتياطي تحوط التدفقات  اتصافي التغير -
 النقدية

─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ───────  
136,993 53,101 27,500 453 617 25,292 10,210 (599 ) 20,419  

           

 حتياطي التبرعات  استخدام ا -  -  -  -  -  ( 184) -  -  ( 184)
─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ───────  
 2022 يونيو 30في  20,419 ( 599) 10,210 25,292 617 269 27,500 53,101 136,809
═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════  
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 القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية 
  2022يونيو   30أشهر المنتهية في  للستة

  (مراجعة)

 

  المال  رأس  االحتياطيات واألرباح المستبقاة 

 
  االحتياطيات األخرى

  

 

   احتياطي  
  رأس أسهم احتياطي عالوة اصدار  تحوط  احتياطي احتياطي أرباح مجموع 

  المال  خزانة  قانوني  أسهم النقدية  التدفقات التبرعات عام  مستبقاة  حقوق الملكية

  ألف   ألف   ألف   ألف   ألف   ألف   ألف   ألف   ألف  
  دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني  

          

 2021يناير  1كما في  20,419  ( 599) 10,210  25,292  ( 5,445) 529  27,000  48,227  125,633 

          

 الدخل الشامل للفترة:         

 فترةللربح ال -  -  -  -  -  -  -  2,408  2,408 

 الدخل الشامل اآلخر:          

 1,943  -  -  -  1,943 -  -  -  - 

في احتياطي تحوط التدفقات  اتصافي التغير -
 النقدية

─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ───────  
 129,984  50,635  27,000  529 (3,502 )  25,292  10,210 (599 )  20,419  

          

 استخدام احتياطي التبرعات   -  -  -  -  -  ( 213) -  -  ( 213)
─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ───────  

 2021يونيو  30في  20,419  ( 599) 10,210  25,292  ( 3,502) 316  27,000  50,635  129,771 
═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════  
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 القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية  
  2022يونيو   30أشهر المنتهية في  للستة

   )مراجعة(  (مراجعة)

 أشهر المنتهية للستة
   يونيو  30في 

2021  2022   
   ألف   ألف  

   دينار بحريني    دينار بحريني  

 األنشطة التشغيلية      
 أخرى ائتمانية قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصاالت  108,028  111,701
 السياراتبيع المبالغ النقدية المستلمة من   18,567  20,153

 عموالت تأمين مستلمة   270  256
 المتحصل من بيع مخزون العقارات   902  1,389

 المستلم تثمين الو اإليجاردخل   345  386
 وسلف للعمالء  قروض   ( 82,135)  ( 78,630)
   للموردينمدفوعات   ( 17,210)  ( 19,478)
 مدفوعات المصروفات التشغيلية  ( 9,608)  ( 7,838)
 مجلس اإلدارة المدفوعة أعضاء مكافأة   ( 330)  ( 219)
 فوائد مدفوعة   ( 3,754)  ( 4,532)

─────────  ─────────   

 التشغيلية  نشطة األصافي النقد الناتج من   15,075  23,188
     

 األنشطة االستثمارية      
 مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات   ( 1,517)  ( 1,054)

 من بيع عقارات ومعداتالمتحصل   589  868
─────────  ─────────   

 ية االستثمارنشطة األالمستخدم في النقد صافي   ( 928)  ( 186)
     

 التمويلية نشطة األ    
 ألجل مستلمة بنكية قروض   21,007  -
 ألجل مدفوعة بنكية قروض   ( 31,981)  ( 30,486)

 أرباح أسهم مدفوعة   ( 5,036)  -
 منح حكومية مستلمة   -  174

   تبرعات مدفوعة  ( 184)  ( 213)
─────────  ─────────   

 يةنشطة التمويلاألالمستخدم في  النقدصافي   ( 16,194)  ( 30,525)
     

 في النقد وما في حكمهالنقص صافي   ( 2,047)  ( 7,523)
     

 يناير  1النقد وما في حكمه في    28,301  25,435
─────────  ─────────   

 يونيو  30النقد وما في حكمه في   26,254  17,912
════════  ════════   

 : على ما يليالنقد وما في حكمه  يشتمل    
 نقد وأرصدة لدى بنوك   26,331  18,033

 ناقصا:     
 النقد المقيد  (77)  ( 121)

────────  ────────   
17,912  26,254   

═══════  ══════   
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية   إيضاحات
   2022 يونيو 30في 

 
 

 التأسيس والنشاط   1
 

مسجلة في مملكة البحرين. تقوم الشركة بمنح مؤسسة وشركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة  
على ترخيص من قبل   2005  يونيو  26قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل واصدار بطاقات ائتمانية. وقد حصلت الشركة بتاريخ  

المختصرة المراجعة    هذه المعلومات المالية هي القوائم المرحلية الموحدة  .كمؤسسة مالية وخاضعة إلشرافهمصرف البحرين المركزي للعمل  
يونيو    30أشهر المنتهية في    الستة)"القوائم المرحلية الموحدة المختصرة "( للشركة وشركاتها التابعة )المشار إليهم معاً "بالمجموعة"( لفترة  

2022 . 
 

 أسس اإلعداد   2
 

. الخاص "بالتقارير المالية المرحلية"   34معيار المحاسبة الدولي رقم  للمجموعة وفقاً لتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
مصرف  قبل  من  لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة  وفقاً ل  2021ديسمبر    31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

االنتقال من ينتج عن  لم  و.  إلطار العملفي هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً    ةحيث تم تسجيل معلومات المقارنة المتضمن  البحرين المركزي 
يير الدولية  المعاو  34  رقم   المحاسبة الدولي معيار  إلى    " البحرين المركزيمصرف  المعدلة من قبل  إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية  " 

الميزانية في المسجلة مسبقاً الدولي أي تغيرات جوهرية في األرقام تم أصدراها من قبل مجلس معايير المحاسبة كما  إلعداد التقارير المالية
 . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للدخل القائمة الموحدة و 2021و 2020ديسمبر  31و  2020يناير  1كما في الموحدة 

 
لقواعد واألنظمة المعمول بها الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة وفقاً لتم إعداد  

 . تتطلب هذه القواعد واألنظمة تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي 
 
تشتمل على جميع المعلومات المطلوبة إلعداد قوائم مالية كاملة وفقاً    وال.  غير مدققةوالمالية المرحلية الموحدة المختصرة مراجعة  ئم  قوان الإ

يسمبر د 31للمجموعة للسنة المنتهية في  المدققة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة 
أو األداء مختارة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي  التوضيحية اليضاحات  تضمين اإلذلك، تم    ومع.  2021

   .2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في موحدة مالية سنوية   قوائممنذ آخر المالي للمجموعة 
 

 الهامة    السياسات المحاسبية 3
 
 مطبقة من قبل المجموعة  جديدة وتعديالت معايير وتفسيرات  3-1

ائم المالية  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في إعداد القو
على   تطبيق المعايير الجديدة أو بعض التعديالت التي أدخلتبإستثناء  و،  2021ديسمبر    31السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

ار أو تفسير أو تعديل يلم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي مع.  2022يناير    1المعايير القائمة التي أصبحت نافذة للمجموعة اعتباراً من  
 تم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد.

 
ال العديد من  ال  لم يكن، ولكن  2022سنة  تفسيرات ألول مرة في  التعديالت ويتم تطبيق  الموحدة المرحلية  المالية  قوائم  لها أي تأثير على 

   .المختصرة للمجموعة
 
  37على معيار المحاسبة الدولي رقم  التي أدخلت تعديالت ال -العقد ب  الوفاءتكاليف  - العقود المرهقة 3-1-1

( للوفاء  ألنها ملتزمة بالعقدتجنبها  للمجموعة)أي التكاليف التي ال يمكن يمكن تجنبها العقد المرهق هو عقد تتجاوز بموجبه التكاليف التي ال 
   بمقتضاه.استالمها االقتصادية المتوقع عن المنافع بااللتزامات بموجب العقد 

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

بأنشطة   ةً وتخصيص التكاليف المرتبطة مباشر  (المباشرة  والمواد  العمالةعلى سبيل المثال، تكاليف  )خدمات كالً من التكاليف اإلضافية  الأو  
  )على سبيل المثال، استهالك المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقود واإلشراف عليها(. ال تتعلق التكاليف العامة   العقد

   واإلدارية مباشرةً بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد.
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية   إيضاحات
   2022 يونيو 30في 

 
 

 )تتمة(الهامة    السياسات المحاسبية 3
 
 )تتمة(مطبقة من قبل المجموعة جديدة وتعديالت معايير وتفسيرات  3-1
 
 )تتمة(  37على معيار المحاسبة الدولي رقم  التي أدخلت تعديالت ال -العقد ب  الوفاءتكاليف  - العقود المرهقة 3-1-1

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم  .  2022  يناير  1التي تبدأ في أو بعد    إعداد التقرير السنويعلى فترات    تالتعدياليتم تطبيق  
 . المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة

 
   16على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت تعديالت ال - قبل االستخدام المقصود  المتحصالتالعقارات واآلالت والمعدات:  3-1-2

  المتحصالت قبل االستخدام المقصود والذي   -، أصدر مجلس معايير المحاسبية الدولية معيار العقارات و المعدات  2020مايو    شهرفي  
يحظر على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات، أي متحصالت من بيع المواد المنتجة في أثناء جلب 

قادراً على العمل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات    لكي يكونذلك الموجود إلى الموقع والحالة الالزمة  
 بيع هذه المواد، وتكاليف إنتاج تلك المواد، في قائمة األرباح أو الخسائر. من متحصالت 

 
العقارات واآلالت  وتم تطبيقه بأثر رجعي على بنود    2022يناير    1في أو بعد  المبتدئة  التقارير السنوية  إعداد  لفترات    التعديل إلزاميإن  

 لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تطبق المنشأة التعديل ألول مرة. المتاحةوالمعدات 
 

. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية  2022يناير    1لفترات إعداد التقارير السنوية المبتدئة في أو بعد    ةإلزامي  تإن التعديال
 ة. المرحلية الموحدة المختصرة للمجموع

 
  3التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 3-1-3

 - مجموعات األعمال    3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  2020مايو    شهرفي  
،  1989المالية ، الصادر في عام   القوائمإشارة إلى اإلطار المفاهيمي. تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار عمل إعداد وعرض 

   دون تغيير متطلباته بشكل كبير. 2018مارس  شهر اهيمي للتقارير المالية الصادر فيباإلشارة إلى اإلطار المف
 

"اليوم   في   المكاسب أو الخسائر المحتملة   إصدارلتجنب    3اإلثبات للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  استثناء لمبدأ  كما أضاف المجلس  
تفسير لجنة تفسيرات المعايير  أو    37المحاسبة الدولي رقم  نطاق معيار  ضمن  التي تدخل  المحتملة  عن االلتزامات وااللتزامات  الناتجة  الثاني"  

   .بشكل منفصل، إذا تم تكبدها المتعلق بفرض الرسوم 21الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

 
لموجودات المحتملة التي لن  ل  3في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ة  حاليالمجلس توضيح بشأن التوجيهات ال  قرر وفي الوقت نفسه،  

 إعداد وعرض القوائم المالية.  عمل تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار  

 
القوائم المالية المرحلية  . لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  2022  يناير  1في أو بعد    السنوية المبتدئةالفترات  يتم تطبيق التعديل على  

 الموحدة المختصرة للمجموعة. 
 
شركة تابعة   –  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  بتطبيق  المتعلق  1الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    المعيار 3-1-4

 ألول مرة  تطبقباعتبارها جهة 
لقياس فروق التحويل المتراكمة    1)أ( من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د

عداد التقارير  إلى المعايير الدولية إلالشركة األم  األم، بناًء على تاريخ تحول  في القوائم المالية الموحدة للشركة  باستخدام المبالغ المسجلة  
. كما ، إذا لم يتم إجراء تعديالت على إجراءات التوحيد وتأثيرات دمج األعمال التي استحوذت فيها الشركة األم على الشركة التابعةالمالية

لتقارير المالية  ( من المعيار الدولي إلعداد ا1)16يطبق هذا التعديل على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د
 . 1رقم 

 
. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم 2022  يناير  1أو بعد  في    إعداد التقارير السنوية المبتدئةعلى فترات    تالتعدياليتم تطبيق  

 المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة. 
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 )تتمة(الهامة    السياسات المحاسبية 3
 
 )تتمة(معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة  3-1
 
 إلستبعاد المطلوبات المالية   %10رسوم فحص بنسبة  –المتعلق باألدوات المالية  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3-1-5

التقارير الماليةعلى عملية    ادخالهاتم  التي    2020  –  2018لسنة  السنوية  تحسيناتها  كجزء من   معايير مجلس  ، أصدر  المعايير الدولية إلعداد 

عند تقييم ما إذا  تقوم المنشأة بتضمينها  يوضح التعديل الرسوم التي  .  9الدولي تعديالً على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  المحاسبة  
هذه الرسوم فقط تلك    تتضمن  المالي األصلي. المطلوب  عن شروط  بشكل جوهري  ختلف  يالمالي الجديد أو المعدل    المطلوبكانت شروط  

عن اآلخر.    المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابةً 
نوية التي تطبق فيها المنشأة تطبق المنشأة التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير الس

 التعديل أوالً.
 

أو بعد   المبتدئة في  السنوية  التقارير  إعداد  لفترات  إلزامي  التعديل  المبكر  2022يناير    1إن  بالتطبيق  السماح  المجموعة هذه تطبق  . سمع 
 .التعديل أوالً المنشأة التي تطبق فيها  ةرير السنوياالتقإعداد بداية فترة أو بعد في تم تعديلها أو تبادلها التي  المطلوبات الماليةالتعديالت على 

 
 لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة. 

 
 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد  3-2
 
 فرض ضرائب في قياسات القيمة العادلة  –المتعلق بالزراعة  41معيار المحاسبة الدولي رقم  3-2-1

أصدر مجلس معايير على عملية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،    ادخالهاالتي تم    2020  –  2018كجزء من تحسيناتها السنوية لسنة  
لمعيار المحاسبة الدولي    22يلغي التعديل الشرط الوارد في الفقرة    المتعلق بالزراعة.  41المحاسبة الدولية تعدياًل على معيار المحاسبة الدولي  

بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم    41رقم  
41  . 
 

إن المعيار غير قابل    ويجب تطبيقه بأثر رجعي.  2023يناير    1في أو بعد    لفترات إعداد التقارير السنوية المبتدئة  ةإلزامي  تإن التعديال
 . لمجموعةلتطبيق على ال

 
  المتعلق بعقود التأمين 17رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  3-2-2
عقود التأمين )المعيار بالمتعلق   17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2017مايو  شهر يف

والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد  االثبات(، وهو معيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين يغطي 17 رقم تقارير الماليةإلعداد الالدولي 
عقود  بالمتعلق    4محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    17تقارير المالية رقم  إلعداد ال، سيحل المعيار الدولي  دخوله حيز التنفيذ

تقارير المالية رقم  إلعداد ال. ينطبق المعيار الدولي  2005  سنة( الذي تم إصداره في  4رقم  لتقارير المالية  إلعداد االتأمين )المعيار الدولي  
(، على جميع أنواع عقود التأمين )على سبيل المثال ، التأمين على الحياة ، وغير التأمين على الحياة ، والتأمين المباشر وإعادة التأمين17

رية. سيتم تطبيق  بغض النظر عن نوع الكيانات التي تصدرها، باإلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالية ذات ميزات المشاركة التقدي
في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون    17تقارير المالية رقم  إلعداد البعض استثناءات النطاق. يتمثل الهدف العام للمعيار الدولي  

حد كبير على سياسات   ، والتي تعتمد إلى4إلعداد التقارير المالية رقم  أكثر فائدة واتساقًا لشركات التأمين. على عكس متطلبات المعيار الدولي  
نموذجاّ شامالً لعقود التأمين، يغطي جميع الجوانب المحاسبية   17  رقم تقارير الماليةإلعداد الالمحاسبة المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي 

 : من خالل هو النموذج العام، ويكمله 17ذات الصلة. جوهر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
 ييف محدد للعقود ذات ميزات المشاركة المباشرة )نهج الرسوم المتغيرة(؛ و تك -
 نهج مبسط )نهج تخصيص األقساط( بشكل أساسي للعقود قصيرة األجل.  -
 

، مع تعديل أرقام المقارنة    2023يناير    1تبدأ في أو بعد    التيإعداد التقارير  لفترات    17تقارير المالية رقم  إلعداد اليسري المعيار الدولي  
إلعداد التقارير المالية رقم  والمعيار الدولي    9رقم    تقارير الماليةإلعداد الالمطلوبة. يُسمح بالتطبيق المبكر، بشرط  تطبيق المعيار الدولي  

  ينطبق على المجموعة. . هذا المعيار ال17رقم  لتقارير الماليةإلعداد افي أو قبل التاريخ الذي يطبق فيه المعيار الدولي  15
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 والتقديرات  اإلجتهاداتاستخدام   4
 

التي تؤثر في تطبيق السياسات وافتراضات    تقديراتإجتهادات و  إصدار   المالية المرحلية الموحدة المختصرة من اإلدارة  القوائميتطلب إعداد  
التقديرات. قامت اإلدارة   تلكعن  الفعلية  للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  والمبالغ المسجلة  المحاسبية  
لتقدير أوجة عدم  الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية    اإلجتهاداتباستخدام  

ن عملية وضع التقديرات . ومع ذلك، فإ2021ديسمبر    31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في  القوائم  ، والتي تم تطبيقها على  التيقن
الذي يتطلب   19  –كوفيد    تأثير جائحة  عنلناتجة  ا  ةالسائدالتيقن  عدم  نتيجة ألوجة  واالفتراضات المطلوبة تنطوي على مزيد من التحديات  

   . اجتهادات اإلدارةاستخدام 
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة 
والتقلبات في أسعار النفط التي تؤثر على التوقعات االقتصادية للشرق األوسط  19 -لقد ادى عدم اليقين االقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد 

 .الخسائر االئتمانية المتوقعة المستخدمة لتحديد أن تقوم المجموعة بتحديث المدخالت واالفتراضات 
 

يمكن أن تؤثر على جميع    التي  19  -تم إجراء تحليل السيناريو مع األخذ في االعتبار العديد من التغييرات المتوقعة نتيجة لجائحة كوفيد  
واحتمالية التعثر في السداد، والخسارة في حالة   معايير النموذج، مثل ترجيح احتمالية السيناريوهات االقتصادية ، وعوامل االقتصاد الكلي ،

والتنقل بين المراحل وفترة التعرض. يتم استخدام حكم اإلدارة في    التعثر في السداد، والتعرض عند التعثر في السداد، وانخفاض التصنيف ،
 تحديد ترجيح االحتمال المخصص لكل سيناريو.

 
ت تصرفات الحكومات والسلطات األخرى،  ، تشمل األحكام واالفتراضات مدى انتشار الوباء ومدته، وتأثيرا19 -فيما يتعلق بجائحة كوفيد  

ً   استجابة تستند تقديرات    ،لذلك  الشركات والمستهلكين في الصناعات المختلفة، إلى جانب التأثير المرتبط بذلك على االقتصاد العالمي. وفقا
 ذه التقديرات.الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة إلى األحكام ، ونتيجة لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية عن ه 

 
 يةمخاطر االئتمانالالزيادة الجوهرية في 

 في حكم وضع القواعد ونقاط التحفيز لتحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر اإلئتمان منذ االعتراف المبدئي بتسهيالت التمويل، 
ً مما قد يؤدي إلى انتقال الموجود المالي من "المرحلة االولى" إلى  عن مؤشرات  "المرحلة الثانية". تواصل المجموعة تقييم المقترضين بحثا

أخرى على عدم الرغبة في التسديد، مع األخذ في االعتبار السبب الكامن وراء أي صعوبة مالية وما إذا كان من المحتمل أن تكون مؤقتة 
 أو على المدى الطويل .  19 - نتيجة لجائحة كوفيد

 
 ً أشهر،    6للتوجيهات الصادرة من مصرف البحرين المركزي، قامت المجموعة بتأجيل األقساط للعمالء المؤهلين بإجمالي    خالل الفترة، ووفقا

ألخذ مع فرض الرسوم والفوائد. تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات النوعية والكمية في تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. تم ا
االعتبار   أو في  االئتمان  في مخاطر  الجوهرية  للزيادة  الوباء كمحفز  بسبب  المتأثرة  العمالء  لمجموعات  األقساط  تأجيل  برنامج  استخدام 

 . الترحيل المرحلي ألغراض حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

 النظرة المستقبليةمعقولية معلومات 

ة ذات الصلة بمحافظ تمويل معينة ولتحديد حساسية المعلمات للحركات في هذه  تحديد متغيرات معلومات النظرة المستقبلي في  حكمال يدخل
 المتغيرات في النظرة المستقبلية.
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 )تتمة(والتقديرات  اإلجتهاداتاستخدام   4
 

 )تتمة(  النظرة المستقبليةمعقولية معلومات 

إحصائي مقبولة  الكلية غير  االقتصادية  المتغيرات  ً نظرا ألن  واحد  ا نموذج عامل  المجموعة  استخدمت  فقد   ،Vasicek-Merton   لتحويل
ً   على المدى إلى احتمالية التعثر في السداد في الوقت بدالً   احتمالية التعثر في السداد لسياسة المجموعة المعتمدة. تم    من نموذج االنحدار وفقا

المعتمد على   التحليل  النفط كمؤشر   النظرةللتنبؤ بتعديالت على    Vasicek-Mertonاستخدام طريقة  المستقبلية من خالل احتساب سعر 
 .مركب لمتغيرات اقتصادية كلية. تم النظر في سعر النفط للسيناريو األساسي

 
 زوناحتمالية المو

نظر تقوم اإلدارة في تحديد ترجيح االحتمالية لكل سيناريو مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة لسيناريو الحالة الرئيسية. بال
االئتمان    يقن الحالية في قياس خسائرتإلى البيئة االقتصادية الحالية غير المؤكدة، واصلت المجموعة ترجيح السيناريو ليعكس تأثير حالة عدم ال

 . 2022 يونيو 30المنتهية في  للفترةالمتوقعة 
 

كما هو الحال بالنسبة ألي تقديرات اقتصادية، تخضع التوقعات واحتماالت حدوثها لدرجات عالية من عدم التقين الضمني، وبالتالي فإن  
  النتائج الفعلية قد تختلف بصورة جوهرية عن تلك النتائح المتوقعة.

 

 إدارة المخاطر المالية   5
 

مالية موحدة مدققة للسنة المنتهية في المفصح عنها في آخر قوائم تلك مطابقة للمجموعة هي  الخاصة باإن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 
 أدناه:مع التأكيد على ما هو وارد ، 2021ديسمبر  31

 
 المخاطر االئتمانية 

االقتصادي الناتج عن ذلك على عمليات تمويل المجموعة ومن المتوقع  والتقلب 19 - كوفيد جائحةعن ثرت حاالت عدم اليقين الناجمة لقد أ
أن تؤثر على معظم العمالء والقطاعات إلى حد ما. على الرغم من صعوبة تقييم درجة التأثير الذي يواجهه كل قطاع في هذه المرحلة، فإن  

يسية المتأثرة هي الضيافة والسياحة والترفيه وشركات الطيران / النقل وتجار التجزئة. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن  القطاعات الرئ
 الجملة.  تتأثر بعض القطاعات األخرى بشكل غير مباشر مثل المقاوالت والعقارات وتجارة

 
تخفيف من مخاطر االئتمان من خالل اتباع نهج أكثر حذرا للموافقات بالنظر إلى هذا الوضع المتطور، اتخذت المجموعة إجراءات وقائية لل

المت للعمالء  الدفع  اجازات  تم تمديد  المتأثرة.  للقطاعات  االئتمان  الخاص  أاالئتمانية وبالتالي تشديد معايير منح  القطاع  ذلك  ثرين، بما في 
 ً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي. أدت هذه اإلجراءات إلى انخفاض في التسهيالت التمويلية،   والشركات الصغيرة والمتوسطة ، تماشيا

 مما يؤدي إلى انخفاض صافي دخل التمويل وانخفاض اإليرادات األخرى . 
 

 ً مباشر أو غير   ر بشكلمراقبته لمحفظة التمويل من خالل مراجعة أداء التعرضات للقطاعات المتوقع أن تتأث عزز قسم إدارة المخاطر أيضا
 لتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان المحتمل على أساس نوعي .  19 -مباشر بجائحة كوفيد 

 
 مخاطر السيولة وإدارة رأس المال 

آثار جائحة كوفيد  تت السيولة والتمويل    19  -طور  المستمر. أعلن مصرعلى اعلى مخاطر  ف لنظام المصرفي وتخضع للمراقبة والتقييم 
لتحريك السيولة في القطاع المصرفي. يؤثر تأجيل األقساط في   19  -البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمكافحة آثار جائحة كوفيد  

ً   2022  سنةأشهر خالل   6السداد لمدة   لتعليمات مصرف البحرين المركزي على مخاطر السيولة لدى المجموعة.  للعمالء المؤهلين وفقا
 

  تواصل المجموعة معايرة سيناريوهات اختبارات الضغط لظروف السوق الحالية من أجل تقييم التأثير على المجموعة في بيئة اإلجهاد الحالية 
تاريخ   في  كما  والتموإعداد  الشديدة.  السيولة  مركز  ظل  المالي،  قويالتقرير  للمجموعة  ً يل  هذا    ا آثار  وإدارة  الستيعاب  جيد  وضع  وفي 

 .االضطراب
 

 إدارة المخاطر التشغيلية
، كانت هناك تغييرات مختلفة على نموذج العمل، والتواصل مع العمالء وطرق الدفع والتسوية الرقمية  19  -لمواجهة تفشي جائحة كوفيد  

ت مع العمالء. عززت إدارة المجموعة مراقبتها لتحديد المخاطر الناتجة عن الوضع الحالي،  واكتساب العمالء وتنفيذ العقود وتنفيذ المعامال
 ، لم يكن لدى المجموعة أي مسائل جوهرية تتعلق بالمخاطر التشغيلية. 2022 يونيو 30والتغيرات في طريقة إدارة األعمال. كما في 
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 وسلف للعمالء قروض  6
 
 التعرض حسب درجات التصنيف  (أ)

 
 2022 يونيو 30  

 مراجعة((

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف ألف ألف ألف 
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  
     

 249,790 43,158 93,567 113,065 القروض والسلف 

 ً  ( 33,063) ( 21,285) ( 8,381) ( 3,397) : الخسائر االئتمانية المتوقعةناقصا
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 216,727 21,873 85,186 109,668 القروض والسلف  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

 
 2021ديسمبر  31  

 (مدققة(

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف  ألف  ألف  ألف  
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  
     

 263,115 44,631 88,248 130,236 القروض والسلف 

 ً  ( 33,790) ( 22,677) ( 7,201) ( 3,912) : الخسائر االئتمانية المتوقعةناقصا
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 229.325 21,954 81,047 126,324 القروض والسلف  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
بحريني( من القروض المشطوبة ألف دينار    946:  2021)  دينار بحرينيألف    1,295باجمالي  خالل الفترة، سجلت المجموعة مبالغ مستردة  

 ً  . مسبقا
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 )تتمة( وسلف للعمالء قروض  6
 

 التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة  ( ب)
 (مراجعة) 

 2المرحلة  1المرحلة  

 3المرحلة 
بشكل  مقيمة 
 جماعي 

 3المرحلة 
مقيمة بشكل  

 المجموع  خاص 
 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  2022

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  
يناير  1  الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في

2022 3,912 7,201 18,843 3,834 33,790 

 - - ( 45) (184) 229 محول بين المراحل الصافي 

 3,622 106 2,896 1,364 (744) للفترة المخصص/  ( االسترجاع)صافي  

 ( 4,349) (412) (3,937) - - خالل الفترة  ة المشطوب المبالغ 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
 33,063 3,528 17,757 8,381 3,397 2022يونيو   30 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 )مدققة(  

 ذمم تجارية مدينة 7
 )مدققة(  )مراجعة(  

 
 يونيو  30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف  ألف  

 دينار بحريني دينار بحريني  
   

 5,608 5,020 ذمم تجارية مدينة 

 ً  (2,039) (2,020) : الخسائر االئتمانية المتوقعة ناقصا
 ────────── ────────── 

 3,000 3,569 
 ════════ ════════ 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة  الحركة في 
 
  

  

 ( مدققة ) ( مراجعة) 

 
 يونيو  30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف  ألف  

 دينار بحريني دينار بحريني  
   

 1,726 2,039 / السنة   في بداية الفترة
 391 24 / السنة    المخصص للفترة

 ( 78) ( 43) مبالغ مشطوبة خالل الفترة / السنة  
 ────────── ────────── 

 2,039 2,020 / السنة   الرصيد كما في نهاية الفترة
 ════════ ════════ 

 2المرحلة  1المرحلة  

 3المرحلة 
  بشكلمقيمة 

 جماعي

 3المرحلة 
مقيمة بشكل  

 المجموع  خاص 
 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  2021

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
يناير  1  االئتمانية المتوقعة كما فيالخسائر 

2021 5,668 5,522 20,404 3,103 34,697 

 - 549 (176) 627 (1,000) محول بين المراحل الصافي 

 12,840 395 12,149 1,052 (756) سنة لل  / المخصص ( االسترجاع)صافي  
 (13,747) (213) (13,534) - - لسنة خالل ا ة المشطوب المبالغ 

 ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 
ديسمبر    31  الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 

2021 3,912 7,201 18,843 3,834 33,790 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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   المخزون 8
   )مراجعة(  )مدققة(

  يونيو  30  ديسمبر  31
2021    2022   

  ألف  ألف 
  دينار بحريني   دينار بحريني 

 : السياراتمخزون    

 المركبات  - 7,458  3,030

 الغيار قطع - 5,966  5,875

 مخزون العقارات 2,565  3,325
──────────  ──────────  

12,230  15,989  
    

 وقطع الغيارمخصص المركبات  ( 706)  ( 751)
──────────  ──────────  

11,479  15,283  
═════════  ═════════  

 )للمركبات وقطع الغيار( الحركة في المخصصات 
   )مراجعة(  )مدققة(

2021  2022  
  ألف  ألف 

  دينار بحريني   دينار بحريني 
    

 السنة   /في بداية الفترة  751  1,070

 صافي المخصص للفترة / السنة  26  123

 مستخدمال (71)  ( 442)
──────────  ──────────  

 / السنة   في نهاية الفترةكما  706  751
═════════  ═════════  

 معامالت مع األطرف ذوي العالقة   9
 

الذين  ش.م.ب. وبنك البحرين الوطني ش.م.ب.  وبنك البحرين والكويت  المساهمون الرئيسيون للشركة هم الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
بنسبة  يمتلكون   ملكية  التوالي    %11,2و   %23,0و   %30,9حصة  في  على  كما  الشركة  مال  رأس  الشركة  2022  يونيو  30من  لدى   .

 : ش.م.ب.وبنك البحرين الوطني ش.م.ب.  بنك البحرين والكويتالمعامالت التالية مع 

 (مدققة)   (مراجعة) 
 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2022   2021   
 ألف   ألف 
 دينار بحريني   دينار بحريني  

    ن:والمساهم

 29,753  20,099 قروض ألجل 

 1,129  1,377 بنوكلدى أرصدة 

    

 )مراجعة(    ة(مراجع) 
 يونيو  30  يونيو  30 

 2022   2021   

 ألف   ألف 

 دينار بحريني   دينار بحريني  
    

 828   514 فوائد مدفوعة  
 ════════  ════════ 
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 )تتمة( معامالت مع األطرف ذوي العالقة  9
 

 : موظفي اإلدارة الرئيسيين
 

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة هي معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين أو أفراد عائالتهم المباشرين.
 

اإلدارة العليا هم األشخاص الذين لديهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه ومراقبة أعمال المجموعة. يتألف موظفو اإلدارة  إن موظفي 
العليا من أعضاء مجلس اإلدارة، عضو مجلس اإلدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي، الموظفين المعتمدين من قبل  

 كزي و المدراء العامون. مصرف البحرين المر

 )مراجعة(    (مراجعة) 
 يونيو  30  يونيو  30 
 2022  2021   
 ألف   ألف 
 دينار بحريني   دينار بحريني  
    

 880  844 قصيرة األجل  الالموظفين  ومكافآتالرواتب 

 319  315 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات  

 53  - السيارات وتأجير مبيعات وخدمات 

 5  - المواد والخدمات شراء 

 331  754 قروض وسلف * 
 

القائمة خالل    األرصدةألف دينار بحريني( مقابل    59:  2021ألف دينار بحريني )  157تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة قدرها  *  
 الفترة مع األطراف ذات العالقة .

 

 التخصيصات   10
 

والتي    2021على التخصيصات التالية عن سنة   2022مارس    29وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  
الحالية: تحويل   الفترة  العام، تحويل  ألف    500تم تنفيذها خالل  التبرعات ألف    150دينار بحريني لالحتياطي  دينار بحريني الحتياطي 

 دينار بحريني.  ألف   5,036وأرباح أسهم نقدية 
 

 معلومات القطاعات التشغيلية   11
  اإليرادات  / )الخسارة( الربح

أشهر   الستة
 المنتهية 

أشهر   الستة
 المنتهية

أشهر   الستة
 المنتهية 

أشهر   الستة
  المنتهية

 يونيو  30في 
2021 

 يونيو  30في 
2022 

 يونيو  30في 
2021 

 يونيو  30في 
2022  

  )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

  ألف ألف  ألف ألف 

  بحريني دينار  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
     

 تمويل األفراد 15,543 17,460 3,477 1,937
 السيارات 18,203 19,218 1,086 383
 تأمينال 269 351 3 77
 العقارات 1,147 1,783 ( 187) 11

─────────── ─────────── ─────────── ───────────  

2,408 4,379 38,812 35,162  
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

 

المجموعة في قطاع تتركز غالبية   الموجودات  السيارات.  والتمويل    يموجودات ومطلوبات  دينار بحريني   243,104بلغ مجموع  ألف 
في    44,867و بحريني كما  دينار  بحريني  ألف    251,926:  2021ديسمبر    31)  2022  يونيو  30ألف  دينار ألف    44,233ودينار 

دينار ألف    168,026:  2021ديسمبر    31دينار بحريني )  ألف  9,253ودينار بحريني  ألف    154,953  وبلغ مجموع المطلوباتبحريني(  
 . على التواليفي قطاعي التمويل والسيارات دينار بحريني(  ألف 7,300بحريني و
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 القيمة العادلة  12
 

الرئيسي السوق  مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر  القيمة العادلة 
القيمة  تعكس  الوصول إليه في ذلك التاريخ في حال غياب السوق الرئيسي.    مجموعةالتي يمكن للوالسوق األكثر فائدة  أفي تاريخ القياس،  

 .هاالعادلة للمطلوبات مخاطر عدم أدائ
 

ة، دون وجود نية أو حاجة لتصفيتها أو تقليص حجم عملياتها بصورة جوهرية، منشأافتراض استمرارية الإلى تعريف القيمة العادلة يستند 
 .سلبيةمعامالت بشروط أو إجراء ال

 
بخالف للمجموعة بالتكلفة المطفأة،  ات المالية  طلوبالموقياس  تم تصنيف  للمجموعة بالتكلفة المطفأة.  الموجودات المالية  وقياس  تم تصنيف  

 . الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل المشتقات التي تم تصنيفها وقياسها 
 

 العادلة لقيمة التسلسل الهرمي ل
 المستخدمة في عملية القياس.   المدخالتعكس أهمية  تي  توال  ،التالي  التسلسل الهرميالمجموعة القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام  تقيس  

 
 والمطلوبات المماثلة.للموجودات   ةنشطالسوق ال: األسعار المسعرة )غير المعدلة( في 1المستوى 

 
التقييم  2المستوى   مستمدة من )غير مباشرة  بصورة  أو    (مثل األسعار)مباشرة  بصورة  إما    قابلة للرصد مبنية على مدخالت  ال: تقنيات 

الفئة  (األسعار المسعرة   ؛مماثلةالألدوات  لنشطة  السواق  األالسوق في  باستخدام أسعار  تم تقييمها  التي  دوات  األ. وتتضمن هذه  األسعار 
بصورة جميع المدخالت المهمة  يمكن رصد  أو أساليب تقييم أخرى، حيث    ؛من نشطةأقل  التي تعتبر  سواق  األ مماثلة في  ة أو  متطابقألدوات  
 من معلومات السوق.مباشرة 

 
على  د  ال تستن استخدام تقنيات تقييم  فيها  تم    أدواتمن  وتتكون هذه الفئة    غير قابلة للرصد،باستخدام مدخالت  التقييم  : تقنيات  3المستوى  
 في السوق. قابلة للرصدمعلومات 

 
 بالقيمة العادلة  المقاسة الموجودات والمطلوبات المالية  (1

إعداد  القيمة العادلة للمشتقات غير المتداولة، على أساس المبالغ التي سوف تستلمها المجموعة أو يتم دفعها إلنهاء العقد في تاريخ  تقدر  
تعرض المجموعة  يتم تصنيف  .  األخرىظروف السوق الحالية والجدارة االئتمانية الحالية لألطراف  األخذ في االعتبار  مع    ، التقارير المالية

 . التسلسل الهرميمن   2المستوى ضمن ت للمشتقا
 
 مقاسة بالقيمة العادلة غير الالموجودات والمطلوبات المالية  (2

مستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  الويتم تحليلها حسب بالقيمة العادلة الغير مقاسة يحدد الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية  
 قياس للقيمة العادلة: التي يتم تصنيفها في كل 

 
 القيمة

  )مراجعة(  2022 يونيو 30 1المستوى  2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة المدرجة

  ألف ألف ألف ألف ألف

  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
      

 للعمالء وسلفقروض  - - 216,727 216,727 216,727
 قروض بنكية ألجل - - 145,643 145,643 145,643

      
 القيمة 

 )مدققة(  2021ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة  المدرجة 

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 

  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
      

 للعمالء وسلفقروض  - - 229,325 229,325 229,325
 قروض بنكية ألجل - - 156,497 156,497 156,497
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 )تتمة(القيمة العادلة   12
 

المقدمة   للقروض والسلف  للتسهيالت  بالنسبة  الحالية  السوق  أسعار  يتماشى مع  القروض  الفائدة على محفظة  فإن متوسط سعر  للعمالء، 
مدرجة  القيمة الال يتوقع أن تختلف    ،االنخفاض في القيمة  مخصصاتالمماثلة، وبالتالي بعد النظر في التعديالت لمخاطر الدفع المسبق و

 . تلك الموجوداتعن القيمة العادلة ل يوهرجبشكل 
 

القيم العادلة لكافة األدوات   معدالت فائدة عائمة.ذات  ألنها    ،المدرجة  تهاقيم  قاربوالسندات الصادرة تالبنكية ألجل  قروض  لالقيمة العادلة ل
 ا قصيرة األجل. طبيعتهل نتيجةالمدرجة المالية األخرى تقارب قيمها 

 

 أرقام المقارنة  13
 

مجموع  الدخل الشامل أو    وأعلى الربح  التجميع هذا  ؤثر إعادة  يالحالية. ولم  الفترة  لتتوافق مع عرض  المقارنة  بعض أرقام  تجميع  تم إعادة  
 المسجلة مسبقاً.للفترة حقوق الملكية 


