
 

 .م.ب.شالمصرفية  البركة  مجموعة  
 القوائم المالية المرحلية 

 المختصرة الموحدة
 

 (مراجعة) 2021مارس  31 

 





1 21

2

312021

    

  

31

2021 

31

2020 

 
  

    
     35,280,736  5,361,444  

 411,546,400  11,945,993  

 53,531,783  2,854,658  

 61,791,828  1,747,627  

 74,606,528  5,097,189  

 531,265  478,572  

 8720,497  764,516  
  ─────── ─────── 

  28,009,037  28,249,999  

  ════════ ════════ 
    

    

    
    

 6,918,529  7,508,344  

 1,825,073  1,907,206  

 9 550,232  319,364  

 101,194,284  1,062,502  
  ─────── ─────── 

  10,488,118  10,797,416  
  ─────── ─────── 
    

    

 669,677  538,177  

 14,694,456  14,692,012  
  ──────── ──────── 

11 15,364,133  15,230,189  
  ──────── ──────── 

    

 141,242,879  1,242,879  

  (17,704)  (17,462) 

 18,241  18,084  

 184,620  183,121  

 30,912  32,940  

 14 (858,360)  (800,489) 

 388,919  364,496  
  ─────── ─────── 

 989,507  1,023,569  

1400,000  400,000  
  ─────── ─────── 

 1,389,507  1,423,569  

  767,279  798,825  
  ─────── ─────── 

  2,156,786  2,222,394  
  ──────── ──────── 

  28,009,037  28,249,999  

  ════════ ════════ 

 

 

 



121

3

312021 

  

  
31

2021 

 31

2020 

     

   

320,183   345,828  

 (264,937)   (304,141) 

87,693   108,697  

   
 (177,244)   (195,444) 
───────  ─────── 

 

142,939   150,384  

145   2,098  

51,789   67,170  

47,134   33,633  
15 (5,185)  9,774  

───────  ─────── 
236,822   263,059  

 (7,721)   (8,176) 
───────  ─────── 

229,101   254,883  
───────  ─────── 

   

71,938   89,464  

19,483   9,946  

44,221   54,035  
───────  ─────── 

135,642   153,445  
───────  ─────── 

 

93,459   101,438  

16  (27,526)   (40,496) 
───────  ─────── 

65,933   60,942  
   

 (24,953)   (20,878) 
───────  ─────── 

40,980   40,064  
  ═══════  ═══════ 

     

  25,585   24,351  

  15,395   15,713  
───────  ─────── 

  40,980   40,064  
  ═══════  ═══════ 

    

 13 2.11   1.97  
═══════  ═══════ 
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  لتدفقات النقديةلالموحدة المرحلية  ائمةالق
 )مراجعة( 2021مارس  31المنتهية في  ر أشه  للثالثة

 المنتهية في ر أشه  للثالثة 

 

 مارس  31
2021 

 مارس  30
2020 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

   األنشطة التشغيلية
  60,942  65,933 صافي الدخل للفترة قبل الضرائب 

   تعديالت للبنود التالية: 
  9,946  19,483 وإطفاء استهالك

  55,454  63,447 استهالك ضمن إجارة منتهية بالتمليك  
من خالل قائمة   ين المدرجة بالقيمة العادلةالد  وأدوات غير محقق من أدوات أسهم حقوق الملكية  مكسب

 (3,193)  (4,057)  الدخل

 (1,584)  (1,597)  مكسب من بيع عقارات ومعدات

 (2,948)    - مكسب من بيع استثمارات عقارية 

 (439)  (2,409)  بالقيمة العادلة من خالل الحقوق مكسب من بيع أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة 

 (121)  (77)  قائمة الدخل من خالل وأدوات الد ين المدرجة بالقيمة العادلة مكسب من بيع أدوات أسهم حقوق الملكية

  40,496  27,526 ضمحاللالا

 (3,334)  (1,470)  دخل من شركات زميلة 
 ──────── ──────── 

  155,219  166,779 التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية الربح 
   

   التشغيلية: الموجودات والمطلوبات  تغيرات فيصافي ال

  351,674 (90,629)  إحتياطيات لدى بنوك مركزية 

 (29,366)   380,143 ذمم مدينة 

  573,479 (680,250)  والمشاركة   المضاربةالتمويل ب

 (8,095)  (108,288)  إجارة منتهية بالتمليك 

 (34,750)  (47,493)  أخرىموجودات 

 (247,600)  (589,824)  حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى

 (211,019)   197,041 مبالغ مستحقة لبنوك  

  130,716 (133,511)  مطلوبات أخرى 

 (174,287)   133,313 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  

 (27,989)  (42,398)  ضرائب مدفوعة 
 ─────── ─────── 

  477,982 (815,117)  األنشطة التشغيلية   منالناتج )المستخدم في( /  الناتج صافي النقد
 ─────── ─────── 

   األنشطة االستثمارية
 (749,718)   494,707 استثمارات شراء صافي

  2,326  23,624 صافي شراء عقارات ومعدات

  675  905 صافي التغيرات في شركات زميلة 

  2,834  1,073 شركات زميلة في استثمار   استبعاد صافي
 ──────── ──────── 

 (743,883)   520,309 األنشطة اإلستثمارية  )المستخدم في( /الناتج من صافي النقد 
 ──────── ──────── 

   األنشطة التمويلية
 (24,858)     - الشركة األمحاملي أسهم أرباح أسهم مدفوعة ل

  4 (85)  صافي التغيرات في أسهم الخزينة 

 (3,897)  (147)  الصادر من قبل الشركات التابعة  1ربح موزع على رأس المال الدائم فئة 

  59,724  230,868 تمويالت طويلة األجل 

 (19,560)  (6,395)  صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة 
 ──────── ──────── 

  11,413  224,241 التمويلية  الناتج من األنشطةصافي النقد 
 ──────── ──────── 

 (122,128)  (100,786)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
 ──────── ──────── 

 (376,616)  (171,353)  في النقد وما في حكمه صافي التغير 

   
  2,926,184  2,778,177 يناير  1النقد وما في حكمه في 

 ──────── ──────── 
  2,549,568  2,606,824 ( 19إيضاح ) مارس 31النقد وما في حكمه في 

 ═════════ ═════════ 
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  حقوقاللتغيرات في المرحلية الموحدة ل ائمةالق
 )مراجعة( 2021مارس  31المنتهية في  ر أشه  للثالثة

 

   وحاملي الصكوك  مساهمي الشركة األمل الحقوق العائدة 
        حتياطيات ا     

  
 رأس 
 المال

 أسهم  
 خزينة 

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم  

 احتياطي  
 قانوني 

 احتياطيات  
 أخرى 

التغيرات  
المتراكمة  
  ةفي القيم
العادلة 

 لالستثمارات 

التغيرات  
المتراكمة  
  ةفي القيم
العادلة 

للعقارات  
 والمعدات 

احتياطي  
 تحويل  

 عمالت ال
 جنبية  األ

 أرباح 
 المجموع  مبقاة 

 س  أر
 المال 
 الدائم 
 1فئة 

غير  حقوق 
 مسيطرة   

 مجموع 
  حقوقال

  

 ألف
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف
 دوالر  
 ي أمريك

 ألف
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف
 دوالر  
 أمريكي 

               

  2,222,394  798,825  400,000 1,023,569  364,496 (800,489)   24,154  8,786  345  182,776  18,084 (17,462)  1,242,879  2021يناير   1في 

صافي التغيرات في أسهم  
 (85)   -  - (85)   -  -  -  -  -  -  157 (242)   -  الخزينة 

صافي التغير في االحتياطيات  
  4,273  2,774  -  1,499  -  -  -  -  1,499  -  -  -  -  األخرى 

صافي الحركة في التغيرات  
 (2,433)  (405)   - (2,028)   -  -  - (2,028)   -  -  -  -  -  المتراكمة في القيم العادلة 

 (100,786)  (42,915)  - (57,871)  - (57,871)  -  -  -  -  -  -  -  تحويالت عمالت أجنبية  

  40,980  15,395  -  25,585  25,585  -  -  -  -  -  -  -  -  صافي الدخل للفترة 

 (1,015)   -  - (1,015)  (1,015)   -  -  -  -  -  -  -  -  تخصيص الزكاة 

التغيرات المتعلقة برأس المال 
 (6,500)  (6,353)   - (147)  (147)   -  -  -  -  -  -  -  -  للشركات التابعة  1الدائم فئة 

في الحقوق غير   التغيرصافي 
 (42) (42)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مسيطرة ال

  2,156,786  767,279  400,000  989,507  388,919 (858,360)   24,154  6,758  1,844  182,776  18,241 (17,704)  1,242,879  2021مارس  31في 
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  حقوقاللتغيرات في المرحلية الموحدة ل القائمة
 )مراجعة( 2021مارس  31المنتهية في  ر أشه  للثالثة

   وحاملي الصكوك  مساهمي الشركة األمل الحقوق العائدة  
         حتياطيات ا    

 
 رأس 
 المال 

 أسهم  
 خزينة

 عالوة  
 إصدار  
 أسهم  

 احتياطي  
 قانوني

 احتياطيات  
 أخرى 

التغيرات  
المتراكمة في  

العادلة   ةالقيم
 لالستثمارات 

التغيرات  
المتراكمة في  

العادلة   ةالقيم
للعقارات  
 والمعدات 

احتياطي  
 تحويل  

 عمالت ال
 جنبية  األ

 أرباح 
 مبقاة 

 تخصيصات 
 المجموع  مقترحة  

 س  أر
 المال  
 الدائم  
 1فئة 

غير  حقوق 
 مسيطرة   

 مجموع 
  حقوقال

 

 ألف 
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر  
 ي أمريك

 ألف 
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر  
 أمريكي 

               
  2,323,190  855,978  400,000  1,067,212  24,858  335,089 (752,068)   24,154  5,216  1,136  176,118  18,138 (8,308)   1,242,879 2020يناير  1في 

أرباح أسهم )إيضاح  
14 ) -  -  -  -  -  -  -  -  -   (24,858)  (24,858) -  -   (24,858) 

صافي التغيرات في  
  4  -  -  4  -  -  -  -  -  -  - (121)   125  - الخزينةأسهم  

صافي التغير في  
 (1,683)  (576)   - (1,107)   -  -  -  -  - (1,107)   -  -  -  - االحتياطيات األخرى 

صافي الحركة في  
التغيرات المتراكمة  

 (1,913)  (694)   - (1,219)   -  -  -  - (1,219)   -  -  -  -  - في القيم العادلة
تحويالت عمالت  

 (122,127)  (71,382)   - (50,745)   -  - (50,745)   -  -  -  -  -  -  - أجنبية 

  40,064  15,713  -  24,351  -  24,351  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 
أرباح أسهم الشركات  

 (13,204)  (13,204)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التابعة 

 (1,656)   -  - (1,656)   - (1,656)   -  -  -  -  -  -  -  - تخصيص الزكاة 
التغيرات المتعلقة  
برأس المال الدائم  

للشركات   1فئة 
 التابعة 

 

-  -  -  -  -  -  -  -   (3,897) -   (3,897) -   (6,353)  (10,250) 

 (8,835)  (705)   - (8,130)  - (8,130)   -  -  -  -  -  -  -  - خسارة تعديل 
تأثير التغيير في  

  - (252)   -  252  -  252  -  -  -  -  -  -  -  - الملكية 
في   التغير صافي 

الحقوق غير  
 (3)  (3)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مسيطرة ال
 ─────── ───── ───── ───── ───── ───── ────── ───── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 مارس  31 في

2020 1,242,879   (8,183) 18,017 176,118 29  3,997  24,154  (802,813) 346,009  -  1,000,207  400,000  778,522  2,178,729  

 ═══════ ═════ ════ ═════ ═════ ═════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 
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 غير المدرجة بالميزانية حاملي حسابات اإلستثمار حقوقلتغيرات في المرحلية ل القائمة
 (مراجعة) 2021مارس  31المنتهية في  ر أشه  للثالثة

 

 نقد  

 ذمم بيوع  
 مدينة

التمويل 
 بالمضاربة

 استثمارات
 عقارية

إجارة منتهية 
 المجموع إستثمارات بالتمليك

 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

        
  1,581,910  227,508  160,352  48,099  503,823  569,572  72,556 2021يناير  1في 

 (83,434)   -  -  - (68,433)  (15,001)   - 31التحويل عند تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 

  252,708  4,380  19,362  -  30,705  151,370  46,891 الودائع

 (680,896)  (17,262)  (17,705)   - (374,700)  (253,799)  (17,430)  السحوبات

  12,734  2,286  3,722  -  549  6,177  - دخل بعد حسم المصروفات

 (145)  (2)  (44)   -  - (99)   - حصة المضارب

 (22,550)  (8,725)   -  -  - (13,825)   - تحويل عمالت أجنبية
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

  1,060,327  208,185  165,687  48,099  91,944  444,395  102,017 2021 مارس 31 في
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

        

  1,418,941  286,329  143,002  46,720  422,488  464,361  56,041 2020يناير  1في 

  675,365  155,822  8,588  482  245,288  223,630  41,555 الودائع

 (501,770)  (14,938)  (4,660)  (3,709)  (252,049)  (216,755)  (9,659)  السحوبات

  14,893  1,393  4,639  1,307  740  6,814  - دخل بعد حسم المصروفات

 (2,098)  (30)  (34)   - (974)  (1,060)   - حصة المضارب

 (6,873)  (1,189)   -  -  - (5,684)   - تحويل عمالت أجنبية
 ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

  1,598,458  427,387  151,535  44,800  415,493  471,306  87,937 2020مارس  31في 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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  المختصرةالموحدة حول القوائم المالية المرحلية  إيضاحات
 (مراجعة) 2021مارس  31في 

 
 

 األنشطة 1
 

، تحت سجل 2002 يونيو 27تأسست مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. )"البنك"( كشركـة مساهمة في مملكة البحرين بتاريخ 
الشرق األوسط وأوروبا وشمال وجنوب أفريقيا. عنوان البنك المسجل منطقة  . يزاول البنك أنشطة مصرفية في  48915تجاري رقـم  

 ، المنامة، مملكة البحريـن. إن البنك مدرج في بورصة البحرين وناسداك دبي.1882هو خليج البحرين، ص.ب 
 

 . حرين المركزيصادر عن مصرف البال يعمل البنك بموجب ترخيص مصرفي إسالمي بالجملة
 

تتمثل األنشطة الرئيسية للبنك وشركاته التابعة )"المجموعة"( في األعمال المصرفية الدولية والتجارية والتمويل والخزينة واألنشطة 
 اإلستثمارية. يعمل البنك تحت إشراف وتنظيم مصرف البحرين المركزي. 

 
، قرر مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تغير ترخيص البنك من مصرف إسالمي 2020نوفمبر  30بتاريخ 

عالوة شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.  "1شركة استثمارية تجارية مرخصة ضمن فئة رقم "بالجملة إلى 
رهناً   م.ب.إلى مجموعة البركة ش. م.ب.كة المصرفية ش.تغير اسم البنك من مجموعة البر على ذلك، قرر المساهمون أيضاً 

الموافقة عليه قيد التنفيذ ولم يتم والترخيص يزال التغيير في االسم  والوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. للحصول على موافقة 
 التغيرات.إلبراز هذه تحديث السجل التجاري للبنك بعد ولم يتم بعد 

 

 السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 

 أسس األعداد

وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات العقارية وأدوات أسهم حقوق المختصرة الموحدة المرحلية أعدت القوائم المالية 
الحقوق وتم قياس األرض   من خاللقائمة الدخل وأدوات أسهم حقوق الملكية  بالقيمة العادلة من خالل ن المدرجة الدي   وأدواتالملكية  

بالدوالر المختصرة الموحدة المرحلية تم عرض القوائم المالية . التي تشغلها المجموعة )المصنفة كعقارات ومعدات( بالقيمة العادلة
 خالف ذلك.ذكر ما لم ير أمريكي تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف دوال. عملة إعداد التقارير المالية للمجموعةلكونه األمريكي 

 
 بيان بااللتزام 
للقواعد واألنظمة الصادرة عن مصرف البحرين وفقاً المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة المالية المعلومات  /أعدت القوائم
جراءات التنظيمية بشروط مسيرة استجابةً لجائحة اإلالتعميمات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بشأن    بما في ذلكالمركزي  

يونيو   21المؤرخ في    OG/226/2020. تتطلب هذه القواعد واألنظمة وباألخص تعميم مصرف البحرين المركزي رقم  19  –فيد  كو
مع  )"أيوفي"( تطبيق جميع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  2020

وفقاً لمتطلبات أيوفي، لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة معايير المحاسبة المالية، تستخدم المجموعة . موضحين أدناهالستثناءين اال
التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي. يشار إلى هذا اإلطار المذكور باسم "معايير المعايير الدولية إلعداد 

 المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي".

 
 أعاله: المشار إليهما االستثناءان فيما يلي 

 
الناتجة عن تأجيل المدفوعات المقدمة مليون دوالر أمريكي  8.8البالغ قيمتها إثبات خسائر التعديل على الموجودات المالية  (أ)

قائمة إثباتها في  دون فرض أية أرباح إضافية في قائمة التغيرات في الحقوق عوضاً عن    19  – للعمالء المتأثرين بجائحة كوفيد  
يتم إثبات أي مكسب أو خسارة تعديل .  كما هو مطلوب بموجب معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي  األرباح أو الخسائر

 .ية الصادرة عن أيوفيمعايير المحاسبة المالأخرى على الموجودات المالية وفقاً لمتطلبات 

 
المستلمة من الحكومة و/ أو الجهات التنظيمية استجابةً إلجراءات مليون دوالر أمريكي    1.9البالغ قيمتها  إثبات المساعدة المالية   (ب )

األرباح أو الخسائر، في التي تفي بمتطلبات المنح الحكومية، في الحقوق عوضاً عن إثباتها  19 – دعمها لجائحة كوفيد 
أعاله، ويتعين المذكورة حقوق نتيجة للفقرة )أ( المسجلة في قائمة التغيرات في التعديل الوسيكون ذلك إلى حد أي خسارة 

معايير المحاسبة المالية لمتطلبات  ي مساعدة مالية أخرى وفقاً في األرباح أو الخسائر. يتم إثبات أالمتبقي إثبات مبلغ الرصيد 
 . أيوفيعن  ةالصادرذات الصلة 
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 )تتمة( بيان اإللتزام
 أيوفياالستثناءين باسم "معايير المحاسبة المالية الصادرة عن باإلضافة إلى يشار إلى معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي، 

المسجلة المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي"، وتم تطبيقه بأثر رجعي ولم ينتج عنها أي تغيير في المعلومات المالية    ا بصيغته
في معيار المحاسبة الدولي رقم الواردة أعدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة وفقاً للتوجيهات  لفترة المقارنة.

ير المالية المرحلية" باستخدام معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي بصيغتها المعدلة بموجب إطار عمل "الخاص بالتقار  –  34
 مصرف البحرين المركزي.

 
ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية موحدة 

. باإلضافة إلى إنه ليس من الضروري أن 2020ديسمبر  31رأ باالقتران مع القوائم المالية السنوية الموحدة كما في ويجب أن تق
 31للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  مؤشراً  2021مارس  31المنتهية في  رأشه الثالثةتكون نتائج فترة 

 .2021ديسمبر 
 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم استخدامها في 
نتيجة لتطبيق المعايير ، بإستثناء التغيرات 2020ديسمبر  31ي إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية ف 

 .الجديدة والمعدلة على النحو المبين أدناه

 

 19 -كوفيد 
في مختلف المناطق الجغرافية على الصعيد العالمي، مما تسبب في تعطيل أعمال التجارية واألنشطة   19  -لقد انتشرت جائحة كوفيد  
إلى حدوث حاالت عدم التيقن في البيئة االقتصادية العالمية. وشهدت أسواق األسهم والسلع األساسية    19  -االقتصادية. وقد أدى كوفيد  

جوهرية. وترتبط حالة عدم التيقن في تقدير مدى ومدة الركود االقتصادي. ويشمل  العالمية، وخاصة قطاع الهيدروكربونات، تقلبات
ذلك التقلبات في سوق رأس المال وتدهور نوعية االئتمان للموجودات المالية وتصاعد التحديات المتعلقة بإدارة السيولة. في هذا 

واء، عن إجراءات دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة الصدد، أعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية والدولية على حد س
التأثيرات السلبية المحتملة للجائحة. وفي هذا الصدد، اتخذت المجموعة مبادرات مختلفة لضمان حماية رأس مالها البشري باإلضافة 

ترازية الصارمة للحفاظ على مستويات إلى تقديم الخدمات دون انقطاع لقاعدة عمالئها. وعالوة على ذلك، اتبعت الممارسات االح 
كافية من السيولة وتخفيف التأثيرات المحتملة على قاعدة موجودات البنك. وعالوة على ذلك، تراقب المجموعة بصورة نشطة التقدم 

 المحملة وقعة والعقود  المحرز لمثل هذه الجائحة وتأثيرها على عملياتها، مثل الخسائر المحتملة في اإليرادات والخسائر االئتمانية المت
 وما إلى ذلك. بالخسائر 

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة 

 
 المتعلق بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالستثمار(  31معيار المحاسبة المالي رقم 

 (باالستثمار االستثمار )الوكالة ةلخاصة بوكاللمالية ار اإلى تحديد المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد التقاري يهدف هذا المعيار
يناير  1سيكون هذا المعيار إلزامي للفترات المبتدئة في أو بعد  .رب المال والوكيلمن من جانب كل ، للمعامالت واألدوات المالية

-a pass)مباشراً  اً االستثمار باعتباره إما أ( استثمار، مع السماح بالتطبيق المبكر. يتطلب المعيار من رب المال تقييم طبيعة 2021

through investment( مشروع الوكالة )أو ب )wakala venture .) 
 

التي تستند إليها ترتيبات الوكالة رب المال إثبات الموجودات على مبدئياً ، يجب اً مباشراً في حالة نهج االستثمارات باعتباره استثمار
لرب يجوز  .معايير المحاسبة المالية المعنيةبما يتماشى مع مقتضى الحال، المبدئي حسب اإلثبات طبيق مبادئ في دفاتر حساباته بت

 من الشروط الموضحة أدناه:شرط ي أ ستوفييسالوكالة مشروع كان عقد فقط  أن يختار تطبيق نهج مشروع الوكالة إذا المال
 
 األدوات القابلة للتحويل -

 

يتم إجراء االستثمارات، في موجود واحد )أو وعاء الموجودات( حيث يخضع هذا الموجود )الموجودات( لتغييرات متكررة  -
طوال مدة العقد أي أن هناك تغييرات روتينية أو بدائل على مدى فترة الترتيب )ما لم يشكل ذلك عمالً تجارياً( حسب تقدير 

 الوكيل؛ أو 
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 )تتمة( (المتعلق بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالستثمار 31معيار المحاسبة المالي رقم 
 
يكون مسؤواًل عن سال يقتصر دور الوكيل على أداء الوكيل لمهام إدارة الموجودات بشكل يومي، حسب مقتضى الحال، كما أنه   -

 استبدال الموجودات أو المبالغ المستردة مقابلها.
 

االستثمار في دفاتر المستثمر الذي يطبق "طريقة حقوق الملكية في المحاسبة"؛ حيث يتم  ، يجب حساب في حالة نهج مشروع الوكالة
حصة المستثمر في  يعدل بحيث ليتضمنإثبات االستثمار مبدئياً بالتكلفة وبعد ذلك يتم قياسه في نهاية الفترة المالية بالقيمة المدرجة و

 .مشروع الوكالةفي الربح أو الخسارة 
 

وكيل، يتطلب المعيار أنه عند بدء المعاملة يجب على الوكيل إثبات ترتيب الوكالة بموجب نهج خارج الميزانية من وجهة نظر ال
نظراً ألن الوكيل ال يسيطر على الموجودات / األعمال ذات الصلة. ومع ذلك، هناك استثناءات لنهج خارج الميزانية حيث قد تنص 

قد يحتفظ الوكيل  .الميزانيةبقائمة على وكالة االستثمار احتساب األمر ذاته كحساب مدرج االعتبارات اإلضافية المرتبطة باألداة ال
بإعادة استثمار أموال الوكالة في عقد ثانوي. تحسب  المجموعةبترتيبات االستثمار متعددة المستويات. بموجب هذا الترتيب، ستقوم 

 هذه العقود الثانوية وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبة المالية المعنية في دفاتر الوكيل. 
 

 .السنة الحاليةطبقت المجموعة المعيار اعتباراً من 
 

للصعوبات التي   نظراً المباشر  ستثمار  الانهج  عوضاً عن  استخدام نهج مشروع الوكالة    المجموعة  ت، اختارنظر رب المالمن وجهة  
طريقة حقوق الملكية باستخدام ستثمار ال، وبالتالي، يتم احتساب اتستثمر فيها األموالالتي الموجودات في تحديد رب المال يواجهها 

 .محاسبةلل
 

. بصفتها رب المالهذا حيث تعمل المجموعة الوكالة ع ووجب ترتيب مشرتقدم المجموعة األموال إلى مؤسسات مالية أخرى بم
 أسواق المال. الوكالة تلك باألساس في إيداعات وتستثمر أموال 

 
بموجب عقد الوكالة باالستثمار موال األ المجموعة، حيث تستثمر بترتيب استثمار متعددة المستوياتيحتفظ من وجهة نظر الوكيل، 

 معيار المحاسبي ذي الصلة.لل وفقاً في ترتيبات استثمارية مطلقة، وذلك بموجب عقد منفصل ويتم احتسابه 
 

هذا المعيار ومع ذلك، فإن . األرباح أو الخسائر أو الحقوقجوهري على أي تأثير المعيار المحاسبي المذكور أعاله لتطبيق ولم يكن 
أو حقوق حاملي حسابات   كان يتم احتسابها مسبقاً كجزء من المطلوباتالتي  الوكالة والقائمة على أساس  البنك  نيف عقود  على تص  أثره

 . االستثمار غير المدرجة بالميزانية
 

 :نتيجة لذلك، قامت المجموعة باحتساب جميع عقود الوكالة على النحو التالي
 
غير المدرجة حسابات االستثمار حقوق حاملي على أنها  ةاالستثمار المقيد اتحسابتقع ضمن تعريف يتم تصنيف العقود التي  -

 هذا المعيار؛حيث أنها تمت قبل تطبيق بالميزانية 
 
عقد ذات الصلة وما لشروط ال تبعاً على أنها مدرجة بالميزانية أو غير مدرجة بالميزانية األخرى إما يتم تصنيف عقود الوكالة  -

 إذا كانت المجموعة قد استثمرت هذه األموال في عقود ثانوية من خالل ترتيب متعدد المستويات.
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( (المتعلق بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالستثمار 31معيار المحاسبة المالي رقم 
االستثمار  ات)باستثناء حسابالوكالة جميع عقود تم استثمار وعالوة على ذلك، وبناء على توجيهات مصرف البحرين المركزي، 

البحرين، في عقد ثانوي بموجب  ا داخل البحرين، إما مباشرة من قبل البنك أو الشركة المصرفية التابعة له ومقرهالمدارة ( ةالمقيد
حقوق حاملي الميزانية( بمدرجة لبنوك أو )أو مبالغ مستحقة أخرى إما كمطلوبات الميزانية بترتيب متعدد المستويات، وتم تسجيله 

 :وقد نتج عن ذلك ما يلياالستثمار. حسابات 
 
والمصنفة مسبقاً  2020ديسمبر  31كما في  القائمةأمريكي ألف دوالر  83,434الوكالة البالغ قيمتها أرصدة يتم إعادة تصنيف  -

زيادة مماثلة في إجمالي عمل مستحقة لبنوك )مع مبالغ الميزانية إلى أنها حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة بعلى 
أمريكي دوالر  ألف    68,433وألف دوالر أمريكي    15,001  بمبلغ وقدرهوالتمويل بالمرابحة    المدينةبيوع  الذمم  ؛ زيادة  الموجودات

 على الترتيب المتعدد المستويات؛ و ةالرسميالصيغة  وضععند  2021يناير  1من على التوالي( اعتبارا 
 
كما في قائمة أمريكي الألف دوالر  279,174البالغ قيمتها )بخالف حسابات االستثمار المقيدة( الوكالة أرصدة يتم إعادة تصنيف  -

  .قة لبنوكمستح مبالغ من مطلوبات أخرى إلى  2020ديسمبر  31

 
 المتعلق باإلجارة  32معيار المحاسبة المالي رقم تطبيق 

 32معيار المحاسبة المالي رقم  المتعلق "باإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك". يهدف    8يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة المالي رقم  
نوع اإلجارة بما في ذلك أشكالها المختلفة التي من إلى تحديد مبادئ التصنيف واإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح في معامالت 

، مع السماح 2021يناير  1اعتباراً من إلزامي المعيار هذا إن سة وتكون طرفاً فيها، سواء بصفتها مؤجر أو مستأجر. تنفذها المؤس
 بالتطبيق المبكر.

 
بموجب هذا المعيار، يجب على المؤسسة سواًء بصفتها مؤجر أو مستأجر بتصنيف كل من اإلجارة الخاصة بها إلى أ( اإلجارة التشغيلية 

ج( اإلجارة  إما عن طريق البيع أو الهبة و –المنتهية بالتمليك مع النقل المتوقع للملكية بعد نهاية فترة عقد اإلجارة  وب( اإلجارة
 المنتهية بالتمليك مع النقل التدريجي للملكية خالل فترة عقد اإلجارة بما في ذلك المشاركة المتناقصة لعقد اإلجارة.

 
منخفضة القيمة" )مثل الحواسيب الشخصية(  عقود إيجار "الموجودات    –ثبات بالنسبة للمستأجرين  على إعفاءين لإلالمعيار  يتضمن هذا  

بإثبات الموجود   المستأجرسيقوم وفي تاريخ بدء عقد اإليجار،  أو أقل(. شهراً  12وعقود إيجار قصيرة األجل )أي عقود إيجار مدتها 
، صافي التزام عقد اإلجارة( والموجود استخدامفي حق الاإليجار )أي عقد فترة خالل األساسي الموجود استخدام الذي يمثل الحق في 

(. وعالوة على ذلك، ينبغي مقابلالتزام المبينة على أنها )اإلجارة المؤجلة وب( تكلفة عقد اإلجارة التزام إجمالي  أ( منوالذي يتكون 
 اإليجار.فترة عقد قبل بدء لمة مقدماُ المستمقابل مدفوعات اإليجار عقد اإلجارة صافي التزامات مقاصة 

 
الذي يمثل الحق في استخدام و  الحق في استخدام الموجوداتود مدفوعات اإليجار  يسدتل  جاريالتزامات عقد اإلبإثبات  المجموعة    قامت

ما يقابلها من واستخدام الموجودات في حق ال، قامت المجموعة بإثبات 32 رقم لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  األساسية. الموجودات
 .المختصرة الموحدةالمرحلية المالية  القوائمفي  2021يناير  1في جار يالتزامات عقد اإل

 
 الحق في استخدام الموجودات (أ

الذي يكون فيه الموجود األساسي متاحاً تاريخ  العقد اإليجار )أي،    بدءفي تاريخ    الموجوداتستخدام  في احق  المجموعة بإثبات ال  تقوم
ويتم ، وخسائر االضمحالل المتراكمةمتراكم إطفاء منها أي  محسوماً بالتكلفة،  الموجوداتستخدام في احق اليتم قياس  (.لالستخدام
القيمة العادلة إلجمالي المقابل المدفوع   الموجوداتتخدام سفي احق  التكلفة  تقييم عقد اإلجارة. تمثل  إعادة  تأثير لتعديل أو  ألي  تعديلها  

في حق البإطفاء  المجموعةتقوم . تشغيلها إيقاف تكاليف لتفكيكها أو  وأي المستحق الدفع ويتضمن على التكاليف المباشرة المبدئية /
تزامن مع  حق في استخدام الموجودات الذي يللإلى نهاية العمر االقتصادي اإلنتاجي عقد اإلجارة بدء  تاريخاستخدام الموجودات في 

الحق في خضع كما ي. الحق في استخدام الموجوداتيعكس نمط استخدام المنافع من منهجي باستخدام أساس فترة عقد اإلجارة نهاية 
للحق  المدرجةالقيمة  إثباتيتم  .30في القيمة بما يتماشى مع متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم استخدام الموجودات لالضمحالل 

 لمركز المالي.الموحدة لالمرحلية  القائمة" في ذمم مدينة وموجودات أخرىضمن " استخدام الموجودات في
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  المختصرةالموحدة حول القوائم المالية المرحلية  إيضاحات
 )مراجعة( 2021مارس  31في 

 
 

 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( المتعلق باإلجارة 32معيار المحاسبة المالي رقم تطبيق 
 

 التزامات عقد اإلجارة ( ب
بإثبات التزامات عقد المجموعة (، تقوم الموجود األساسي متاحاً لالستخدامالذي يكون فيه تاريخ ال)أي،  في تاريخ بدء عقد اإليجار

بعد تاريخ بدء عقد اإلجارة، يتم . ةعلى مدى فترة عقد اإلجارات المستحقة الدفع اإليجارالعادلة إلجمالي المقاسة بالقيمة  اإلجارة
عن طريق إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة وتخفيضها  –زيادة مبلغ التزامات عقد اإلجارة ليعكس العائد على التزامات عقد اإلجارة 

حدث إذا    جارةاإلباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة المدرجة اللتزامات عقد  لتعكس مدفوعات إيجارات عقد اإلجارة المسددة.  
 لتزامات عقد اإلجارةاليتم إثبات القيمة المدرجة    .أو تغيير في مضمون مدفوعات اإليجار الثابتة ةتعديل أو تغيير في مدة عقد اإلجار

 المركز المالي.المرحلية الموحدة  قائمةالضمن "مطلوبات أخرى" في 
 

 االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة المتعلق ب -  33تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 
يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ التصنيف واإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات 

لألدوات االستثمارية المتوافقة  االستثمارية األخرى المماثلة التي تقوم بها المؤسسة المالية اإلسالمية. يحدد المعيار األنواع الرئيسية
مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمعالجات المحاسبية األساسية بما يتناسب مع خصائص ونموذج عمل المؤسسة التي يتم بموجبها 

الصكوك"  المتعلق "باالستثمار في 25يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة المالي رقم  .إجراء االستثمارات وإدارتها واالحتفاظ بها 
لغرض هذا المعيار، يتم تصنيف  ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2021يناير  1المبدئية في أو بعد  للسنوات الماليةوسيكون إلزامي 

 كل استثمار كإحدى فئات االستثمار أدناه اعتماداً على طبيعته:
 
 أداة الدين النقدية؛ -
 أداة الدين غير النقدية؛ -
 الملكية؛ وأداة أسهم حقوق  -
 أدوات االستثمار األخرى -
 

 التصنيف
تصنيف االستثمارات الخاضعة  المجموعةالواردة أدناه، يجب على للنقض غير القابلة اإلثبات المبدئي ممارسة خيارات إال إذا تمت 

القيمة العادلة ب( 3أو )حقوق الملكية أسهم القيمة العادلة من خالل ب ( 2أو )بالتكلفة المطفأة ( 1إما ) لهذا المعيار كما تم قياسها الحقاً 
بما  لالستثمارالتدفقات النقدية المتوقعة إلدارة االستثمارات وخصائص مجموعة الدخل على أساس نموذج أعمال القائمة من خالل 

 مع طبيعة العقود اإلسالمية األساسية.  يتوافق
 

يعكس ديناً في النهاية بالتكلفة، حتى وقت تنفيذ المعاملة، وبالتكلفة المطفأة يتم تصنيف وقياس االستثمار في أداة الدين النقدية، حيث 
 بعد ذلك.

 
( بالتكلفة المطفأة أو 1)يمكن تصنيف االستثمار في أداة الدين غير نقدية أو أداة استثمارية أخرى ضمن أي فئة من الفئات الثالث 

 . بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على أساس نموذج أعمال المجموعة (3( بالقيمة العادلة من خالل أسهم حقوق الملكية أو )2)
 

باختيار   المجموعةيتم إدراج االستثمار في أدوات أسهم حقوق الملكية كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ما لم تقم  
 أنه استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية. تصنيف ال رجعة فيه عند اإلثبات المبدئي لتصنيف ذلك االستثمار على

 يجب أن يقع االستثمار المحتفظ به لغرض المتاجرة دوماً ضمن تصنيف االستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل.
 

  اإلثبات والقياس المبدئي
يتم مبدئياً إثبات جميع االستثمارات بقيمتها مضافاً تكاليف المعاملة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

المرحلية قائمة الالدخل. يتم احتساب تكاليف المعامالت المتعلقة باالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إلى 
 لدخل عند تكبدها. يتم إثبات طريقة الشراء العادية االستثمارات عند نقل السيطرة إلى المستثمر.الموحدة ل
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلةالمتعلق ب - 33معيار المحاسبة المالي رقم 
 

 القياس الالحق 
 

 أ( استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
يعاد قياس االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. يتم إثبات جميع المكاسب أو الخسائر الناتجة 

لدخل. يتم فحص االستثمارات لموحدة لاالمرحلية قائمة العن عملية اإلطفاء وتلك الناتجة عن استبعاد أو إضمحالل االستثمار في 
المتعلق "باإلضمحالل  30المدرجة بالتكلفة المطفأة لإلضمحالل في كل فترة إعداد تقرير مالي وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم 

 " المحملة بالخسائر االلتزاماتووالخسائر االئتمانية 
 

 ب( استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يتم إثبات . إعداد تقرير ماليبالقيمة العادلة في نهاية كل فترة قائمة الدخل العادلة من خالل  المدرجة بالقيمةقياس االستثمارات  يعاد

المرحلية المكسب أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس، إن وجدت، والتي تعد الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة العادلة في القائمة 
 دخل. الموحدة لل

 

 حقوق الاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ج(
حقوق بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة إعداد تقرير مالي. يتم إثبات اليعاد قياس االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

حقوق الأو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس، إن وجدت، والتي تعد الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة العادلة مباشرةً في  المكسب
حقوق ال". يتم فحص االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل لالستثماراتالعادلة التغيرات المتراكمة في القيمة ضمن "

المتعلق "باإلضمحالل والخسائر االئتمانية  30تقرير مالي وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم  لإلضمحالل في كل فترة إعداد
 ."وااللتزامات المحملة بالخسائر

 

 إعادة التصنيف
ة المالية المتأثرالموجودات  بتغيير نموذج أعمالها إلدارة االستثمارات، تقوم بإعادة تصنيف جميع    المجموعةعندما، وفقط عندما، تقوم  

)بما في  مثبتة مسبقاً و خسائر مكاسب أأي عرض إعادة  للمجموعةمن تاريخ إعادة التصنيف. في حالة إعادة التصنيف، ال يجوز 
 ( أو العوائد / األرباح.تجة عن اإلضمحاللأو الخسائر النا  المكاسبذلك 

 

المالية  القوائمعلى  جوهريتأثير أي أعاله المذكور قامت المجموعة بتطبيق المعيار بأثر رجعي ولم يكن لتطبيق المعيار المحاسبي 
 .المختصرة الموحدةالمرحلية 

 

 المتعلق باحتياطيات المخاطر   35معيار المحاسبة المالي رقم 
عة يحدد هذا المعيار األسس المحاسبية ومبادئ إعداد التقارير المالية الحتياطيات المخاطر بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتب

االضمحالل والخسائر االئتمانية وااللتزامات ب"المتعلق  30يكمل هذا المعيار معيار المحاسبة المالية رقم للمحاسبة وإدارة المخاطر. 
المحاسبة  معًا محل معيار 30ومعيار المحاسبة المالي رقم  35معيار المحاسبة المالي رقم  يحل كال المعيارينملة بالخسائر". المح 

، 2021يناير  1إلزامي للفترات المبتدئة في أو بعد المعيار سيكون هذا المخصصات واالحتياطيات". ب"المتعلق  11رقم السابق المالي 
 .مبكراً  30إذا قررت المؤسسة المالية اعتماد معيار المحاسبة المالية رقم المبكر، فقط مع السماح بالتطبيق 

 

المالية  القوائمعلى  جوهريتأثير أي أعاله المذكور قامت المجموعة بتطبيق المعيار بأثر رجعي ولم يكن لتطبيق المعيار المحاسبي 
 .المختصرة الموحدةالمرحلية 

 

 يااللتزام التنظيم
 ً نسبة كفاية رأس المال للمجموعة ونسبة كفاية احتساب البنك يتطلب من مصرف البحرين المركزي، يقتضه الدليل اإلرشادي للما  وفقا

الحد األدنى التنظيمي  تتجاوز رأس المال المنفرد للمكتب الرئيسي. إن نسبة كفاية رأس المال للمجموعة، والتي تعد ذات أهمية أساسية، 
األساسي فئة  نسبة رأس المال الفرديانخفضت حيث  CA 2.2.1Aومع ذلك، على المستوى الفردي، خرق البنك قاعدة  .%12.5البالغ 

الدليل من  2على النحو المنصوص عليه في المجلد  1األساسي فئة  رأس المال الفرديلوهو الحد األدنى التنظيمي  %4.5إلى أقل من  1
تعتقد اإلدارة أنه لن يكون لهذا الخرق أي تأثير على أعمال المجموعة أو  .وحدة كفاية رأس المال  -المركزي  مصرف البحرين  اإلرشادي ل

  1.على أي من عملياتها حيث أن اإلدارة قد بدأت بالفعل عملية تغيير الترخيص كما هو مفصح عنه في اإليضاح رقم
 

 اعتماد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
 .2021 مايو 10بتاريخ الصادر مجلس اإلدارة المختصرة وفقاً لقرار وحدة المالمرحلية القوائم المالية إصدار اعتماد تم 
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 نقد وأرصدة لدى بنوك 3

 

 مراجعة  

 مارس  31

2021 

 مدققة  

 ديسمبر   31

2020 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
   

  4,027,943  4,118,749 أرصدة لدى بنوك مركزية

  497,408  309,846 أرصدة لدى بنوك أخرى

  839,830  855,862  نقد ونقد قيد التحصيل

 (3,737)  (3,721)  المتوقعة  االئتمانيةمحسوماً منها: مخصص الخسائر 

 ──────── ──────── 
 5,280,736  5,361,444  
 ═════════ ═════════ 

 ذمم مدينة 4

 
 مراجعة  

 2021 مارس 31
 مدققة  

 2020ديسمبر  31

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
   

  12,126,087  11,693,379 ذمم بيوع )مرابحات( مدينة  

  150,787  151,575 ذمم إجارة مدينة  

  225,550  249,635 ذمم سلم مدينة  

  198,804  196,379 ذمم إستصناع مدينة  

 (755,235)  (744,568)  المتوقعة  ئتمانيةالمحسوماً منها: مخصص الخسائر ا
 ──────── ──────── 
 11,546,400  11,945,993  
 ═════════ ═════════ 
 

 سب المرحلة.يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والتعرضات القصوى لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة والتصنيف ح
 

 مراجعة  
 

 مدققة  

 2020ديسمبر  31    2021مارس 31 

 المجموع  المجموع  3المرحلة  2رحلة مال 1المرحلة  

 ألف ألف ألف ألف ألف 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 ─────── ─────── ─────── ───────

─ 
────────       

  3,044,885  2,985,907  -  214,268  2,771,639 (4-1جيد )

  8,721,514  8,407,887  -  1,897,604  6,510,283 ( 7-5مرضي )

  934,829  897,174  897,174  -  - (10-8) في السداد   متعثر

  ئتمانيةالمحسوماً منها: مخصص الخسائر ا

 (755,235)  (744,568)  (491,013)  (190,630)  (62,925)  المتوقعة  
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── 
 9,218,997  1,921,242  406,161  11,546,400  11,945,993  
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ 

 

 حسب المرحلة:المتوقعة ئتمانية المخصص الخسائر اأدناه التغيرات في يوضح الجدول 

 مدققة   مراجعة  

 

 الثالثة أشهر المنتهية في للفترة 
  2021مارس 31 

 في   ةللسنة المنتهي
    2020ديسمبر  31

  : 3المرحلة  : 2رحلة مال : 1المرحلة 

 

 

 

الخسائر 
  االئتمانية

المتوقعة على  
 شهرا   12مدى 

  االئتمانيةالخسائر 
المتوقعة على مدى  

العمر غير  
 ائتمانيا مضمحلة  

االئتمانية  الخسائر 
المتوقعة على مدى  

العمر مضمحلة  
 المجموع  المجموع  ائتمانيا

 ألف  ألف ألف ألف ألف 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── 
       

  571,082   755,235  502,523  179,520  73,192 يناير  1الرصيد في 

  260,845   33,876  34,129  16,672 (16,925)  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

 (57,534)   (14,427)  (14,427)   -  - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها  

 مبالغ مخصصة من )إلى( احتياطي مخاطر
 االستثمار  

939   (9,229) 13,296  5,006   19,680  

 (13,185)   (14,177)  (14,177)   -  - مبالغ مشطوبة  

 (25,653)   (20,945)  (30,331)   3,667  5,719 أخرى تحويالت /   ل عمالت أجنبيةيتحو
 ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── 

 62,925  190,630  491,013  744,568   755,235  
 ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ 
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 التمويل بالمضاربة والمشاركة  5

 

 مراجعة  
 مارس  31
 2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

  1,784,183  2,432,948 التمويل بالمضاربة 

  1,106,881  1,137,788 التمويل بالمشاركة

 (36,406)  (38,953)  المتوقعة  ئتمانيةالمحسوماً منها: مخصص الخسائر ا
 ───────── ───────── 

 3,531,783  2,854,658  
 ═════════ ═════════ 

 

تصــنيف العلى نظام التصــنيف االئتماني الداخلي للمجموعة و بناءً لمخاطر االئتمان  والتعرضــات القصــوى  يوضــح الجدول أدناه جودة االئتمان  
 المرحلة. حسب 

 مدققة   

 

   مراجعة
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31

 المجموع   المجموع  3المرحلة  2رحلة مال 1المرحلة  

 ألف   ألف  ألف  ألف  ألف  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

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

  1,358,919   1,440,740  -  162,386  1,278,354 (4-1جيد )

  1,489,984   2,087,882  -  199,975  1,887,907 (7-5مرضي )

  42,161   42,114  42,114  -  - (10-8) السدادمتعثر في 

  ئتمانيةالمحسوماً منها: مخصص الخسائر ا
 (36,406)   (38,953)  (17,975)  (9,231)  (11,747)  المتوقعة  

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

 3,154,514  353,130  24,139  3,531,783   2,854,658  
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════  ════════ 

 

 حسب المرحلة:  االئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر التغيرات في  أدناه يوضح الجدول 
 

 مدققة   مراجعة 

 

 للثالثة أشهر المنتهية في
  2021مارس  31 

  للسنة المنتهية في  
    2020ديسمبر  31

  : 3المرحلة  : 2رحلة مال : 1المرحلة 
 

 
    االئتمانية الخسائر  االئتمانية الخسائر الخسائر  
    المتوقعة على  المتوقعة على  االئتمانية 
      -ر مدى العم غير  -مدى العمر  المتوقعة على  
 المجموع   المجموع ائتمانيا  مضمحلة  ائتمانيا  مضمحلة  شهرا   12مدى 

 ألف   ألف  ألف  ألف  ألف  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي دوالر أمريكي أمريكيدوالر  دوالر أمريكي 
 ─────── ─────── ─────── ───────  ─────── 
       

  19,625   36,405  14,753  9,383  12,269 يناير   1الرصيد في 

  17,361   3,349  3,354 (226)   221  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (482)   (221)  (221)   -  - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها  

 مبالغ مخصصة من )إلى( احتياطي مخاطر 

  341  (51)   18 (11)  (58)  االستثمار 

  -  -  -  -  -  مبالغ مشطوبة 

 (439)   (529)   71  85 (685)  أخرى تحويالت /  ل عمالت أجنبيةيتحو
 ─────── ─────── ─────── ───────  ─────── 
 11,747  9,231  17,975  38,953   36,406  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ 
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 بالتمليك  منتهيةإجارة  6
 

حسـب تصـنيف  العلى نظام التصـنيف االئتماني الداخلي للمجموعة و  بناءً لمخاطر االئتمان والتعرضـات القصـوى  يوضـح الجدول أدناه جودة االئتمان 
 المرحلة. 

 مدققة   مراجعة  

 2020ديسمبر  31   2021 سمار 30 

 المجموع المجموع  3المرحلة  2رحلة مال 1المرحلة  

 ألف ألف ألف ألف ألف 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

      
  453,911  479,566  -  5,269  474,297 ( 4-1جيد )

  1,317,515  1,336,303  -  251,751  1,084,552 ( 7- 5مرضي )

  51  19  19  -  - ( 10-8)  في السداد متعثر

  ئتمانيةالمحسوماً منها: مخصص الخسائر ا
 (23,850)  (24,060)  (4)  (21,373)  (2,683)  المتوقعة  

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,556,166  235,647  15  1,791,828  1,747,627  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 المرحلة:حسب المتوقعة  ئتمانيةالمخصص الخسائر االتغيرات في  أدناهيوضح الجدول 
 

 مدققة   مراجعة  

 

 للفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  2021مارس  31 

  للسنة المنتهية في 
   2020ديسمبر  31

  :3المرحلة  :2رحلة مال :1المرحلة 
 

 
    الخسائر  الخسائر  الخسائر  
    االئتمانية االئتمانية االئتمانية 
    المتوقعة على المتوقعة على المتوقعة  
     - رمدى العم غير  -مدى العمر  12مدىعلى  
مضمحلة  ائتمانيا  مضمحلة  شهرا   

 ً  ائتمانيا
 المجموع  المجموع 

  ألف  ألف ألف ألف ألف 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 
 دوالر أمريكي 

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

  17,787   23,850  9  21,436  2,405 يناير    1الرصيد في 

  8,098   641  -  296  345 الخسارة صافي إعادة قياس مخصص

               (2,035)  (431)  (5)  (359)  (67)  أخرى تحويالت  / ل عمالت أجنبيةيتحو

(2,035)  ─────── ─────── ─────── ───────  ─────── 
 2,683  21,373  4  24,060   23,850  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ 

 استثمارات  7

 

 مراجعة  
 مارس  31

2021 

 مدققة
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

  234,405  115,328 ( 7.1قائمة الدخل )  من خاللمدرجة بالقيمة العادلة  وأدوات د ين أدوات أسهم حقوق الملكية

  107,971  72,985 (7.2الحقوق )خالل أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من 

  4,533,589  4,202,643 ( 7.3المطفأة )أدوات د ين مدرجة بالتكلفة 
 ─────── ─────── 

 4,390,956  4,875,965  

  176,136  170,581 ( 7.4إستثمارات عقارية )
  45,088  44,991 إستثمارات في شركات زميلة  

 ─────── ─────── 

 4,606,528  5,097,189  
 ════════ ════════ 
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 )تتمة(ستثمارات ا 7
 

 قائمة الدخل  خالل مدرجة بالقيمة العادلة من وأدوات ّدين أدوات أسهم حقوق الملكية  7.1

 

 

 مراجعة  
 مارس  31

2021 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2020 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

   إستثمارات مسعرة 

  6,697  - د ينأدوات 

  222,179  88,733 أسهم حقوق الملكية سندات 

   

   مسعرة  غير إستثمارات 

  5,529  26,595 أسهم حقوق الملكية سندات 
 ─────── ─────── 

 115,328  234,405  

 ═══════ ═══════ 

 خالل الحقوق أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من   7.2

 

 مراجعة  
 مارس  31

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
   إستثمارات مسعرة 

  50,336  40,751 أسهم حقوق الملكية سندات 

  7,857  7,045 صناديق مدارة 
 ──────── ─────── 

 47,796  58,193  
 ─────── ────── 

   إستثمارات غير مسعرة 

  21,255  28,259 أسهم حقوق الملكية سندات 

  35,942  4,240 صناديق مدارة 
 ──────── ─────── 

 32,499  57,197  

 ──────── ─────── 

   

 (7,419) (7,310)  االضمحاللمخصص 
 ──────── ─────── 

 72,985  107,971  
 ════════ ═══════ 
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 )تتمة(إستثمارات  7
 

 أدوات ّدين مدرجة بالتكلفة المطفأة    7.3
 مراجعة  

 مارس  31

2021 

 مدققة  
 ديسمبر   31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي 

   إستثمارات مسعرة  
  3,229,798  3,289,023 صكوك وبنود مشابهة  

 ─────── ────── 
 3,289,023  3,229,798  

 ─────── ────── 
   إستثمارات غير مسعرة  

  1,312,047  921,735 صكوك وبنود مشابهة  
 ─────── ────── 

  (8,256)  (8,115) المتوقعة   مخصص الخسائر االئتمانيةمحسوم منها: 
 ─────── ────── 
 4,202,643  4,533,589  

 ═══════ ══════ 
 

في األسواق النشطة ألدوات مماثلة وأدوات   المعلنة إستثمارات تم تقييم قيمها العادلة باستخدام األسعار عبارة عن إن أدوات أسهم حقوق الملكية المسعرة هي 
 إستثمارات تم تقييم قيمها العادلة باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. عبارة عن أسهم حقوق الملكية غير المسعرة هي 

 

 4,671: 2020ديسمبر  31)  دوالر امريكيمليون   4,483 ة المطفأمارات المجموعة في الصكوك والبنود المشابهة المدرجة بالتكلفة ستثبلغت القيمة العادلة إل
 . ( مليون دوالر امريكي

 

 المرحلة. حسب تصنيف الللمجموعة ولمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي  القصوى والتعرضات  يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان 
 

 مدققة   مراجعة ’‘

 2020ديسمبر  31    2021مارس 31 

 المجموع  المجموع 3المرحلة  2رحلة مال 1المرحلة  

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ─────── ─────── ──────── ─────── ──────── 
      

  3,959,071  3,616,541  -  -  3,616,541 ( 4-1جيد )

  580,209  591,652  -  61,274  530,378 ( 7-5مرضي )

  2,565  2,565  2,565  -  - ( 10- 8) في السداد متعثر 

محسوم منها: مخصص الخسائر االئتمانية  
 (8,256)  (8,115)  (2,565)  (828)  (4,722)  المتوقعة  

 ─────── ─────── ──────── ─────── ──────── 
 4,142,197  60,446  -  4,202,643  4,533,589  

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

 حسب المرحلة:  المتوقعة   االئتمانيةالتغيرات في مخصص الخسائر يوضح الجدول أدناه  

 مدققة   مراجعة 

 

 لثالثة أشهر المنتهية في فترة ال

   2021مارس 31 

  31 للسنة المنتهية في  
  2020ديسمبر 

  :3المرحلة  :2رحلة مال :1المرحلة 
 

 

 

الخسائر  
 االئتمانية
على   المتوقعة
  12مدى 
 شهرا  

 االئتمانيةالخسائر 
المتوقعة على  
غير   -مدى العمر 
 ا  ائتمانيمضمحلة 

االئتمانية الخسائر 
المتوقعة على  

  - مدى العمر
 المجموع  المجموع ائتمانيا  مضمحلة 

 ألف   ألف  ألف  ألف  ألف  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── 

  7,800   8,256  2,565  1,201  4,490 يناير   1الرصيد في 

  208   175    - (159)   334 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

احتياطي مخاطر  ) إلى  (مبالغ مخصصة من 
  180  (250)     - (206)  (44)  االستثمار 

  68  (66)     - (8)  (58)  مبالغ مشطوبة 
 ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── 
 4,722  828  2,565  8,115   8,256  
 ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ 
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 )تتمة(إستثمارات  7

 

 إستثمارات عقارية    7.4

 

 مراجعة  
 مارس   31

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
   

  118,267  112,547 أراضي

  57,869  58,034 مباني
 ──────── ──────── 

 170,581  176,136  
 ════════ ════════ 

 السنة:الفترة / في بداية ونهاية  ةالعقاري اتستثمارلإلفيما يلي تسوية بين القيم المدرجة 

 

 مراجعة  
 مارس  31

2021  

 مدققة 
 ديسمبر 31

2020 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    

  206,108   176,136 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

    

  3,729   1,936 إقتناء 

 (4,063)   (226)  ن تعديالت القيمة العادلة صافي خسارة ناتجة ع

 (26,531)   (1,524)  إستبعاد 

 (3,107)   (5,741)  صافي –مالت أجنبية عتحويل 

  (5,555)   (29,972) 
 ──────  ────── 
 170,581   176,136  
 ══════  ══════ 
 موجودات أخرى 8

 

 مراجعة  
 مارس  31

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
   

  297,067  181,175 فواتير مستحقة القبض

  75,788  77,796 الشهرة وموجودات غير ملموسة  

  176,126  170,164 رهونات قيد البيع 

  115,012  111,394 مبالغ مدفوعة مقدماً 

  60,284  64,259 ضرائب مؤجلة

  25,606  43,424  أموال صندوق القرض الحسن

  39,684  96,385 أخرى
 ─────── ─────── 

 744,597  789,567  

 (25,051)  (24,100)  المتوقعة محسوم منها: مخصص الخسائر االئتمانية
 ─────── ─────── 

 720,497  764,516  
 ═══════ ═══════ 
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 األجل  ة طويل ت تمويال 9

 

 مراجعة  
 مارس  30

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

  35,787  261,051 التمويل بالمرابحة 

  283,577  289,181 تمويل ثانوي تم الحصول عليه من قبل شركة تابعة
 ─────── ────── 
 550,232  319,364  

 ═══════ ══════ 
 مطلوبات أخرى 10

 

 مراجعة  
 مارس  30

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

  335,437  369,983 مبالغ مستحقة الدفع

  -  87,740 (10.1)التزام اإلجارة 
  236,028  245,310 هوامش نقدية
  102,106  123,697 شيكات إدارية
  80,612  70,450 ضرائب حالية
  11,368  8,059 ضرائب مؤجلة

  99,712  81,744 مصروفات مستحقة
  30,077  28,490 الصدقات قصندو

  80,646  96,353 أخرى

  86,516  82,458 للتعرضات غير الممولةالمتوقعة الخسائر االئتمانية مخصص 
 ─────── ────── 
 1,194,284  1,062,502  
 ═══════ ══════ 

 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  10.1

 

 مراجعة  
 مارس  30

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
   

  -  126,038 إجمالي التزام اإلجارة  

  - (38,298)  تكلفة مؤجلة على التزام اإلجارة  
 ─────── ────── 

 87,740  -  

 ═══════ ══════ 
 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  11

 

 مراجعة  
 مارس  30

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
   

  15,152,840  15,294,490 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

  6,345  5,630 إحتياطي معادلة األرباح  

  65,202  57,990  إحتياطي مخاطر االستثمار 

  5,802  6,023  صافي -حقوق حاملي حسابات اإلستثمار إلى  العائدة التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 ─────── ────── 

 15,364,133  15,230,189  

 ═══════ ══════ 
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 لتزامات محتملةاارتباطات و 12

 

 مراجعة  
 مارس  30

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
   

  645,083  767,957 مستندية اعتمادات

  1,832,887  1,781,198 خطابات ضمان

  104,947  93,948 خطابات قبول

  890,708  880,042 ارتباطات غير مسحوبة 

  869,261  621,273 عقود الوعد المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 ─────── ─────── 
 4,144,418  4,342,886  
 

Letters of credit 
      

   

       
767,957  

       
645,083  

Guarantees 
      

   

    
1,781,198  

    
1,832,887  

Acceptances 
      

   

        
93,948  

       
104,947  

Undrawn commitments 
     

   

       
880,042  

       
890,708  

Sharia’a compliant promise contracts 
   

   

       
621,273  

       
869,261               

        
   

    
4,144,418  

    
4,342,886   

═══════ ═══════ 
 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 13
 

العائد إلى حقوق حاملي أسهم الشركة  للفترةاألرباح بقسمة صافي الدخل  فييتم احتساب مبالغ النصيب األساسي والمخفض للسهم 
 كما يلي: الفترةاألم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 للثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  30 
2021 

 مارس 30
2020 

   

  24,351  25,585 ألف دوالر أمريكي  – للفترةصافي الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم 

  -  - 1محسوم منها: الربح الموزع على رأس المال الدائم فئة 

 ─────── ─────── 

  24,351  25,585 صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين
 ═══════ ═══════ 

  1,242,879  1,242,879 )باآلالف( فترةبداية العدد األسهم القائمة في 

 (7,965)  (32,522)  تأثير أسهم الخزينة )باآلالف(

 ─────── ─────── 
 1,234,914  1,210,357 )باآلالف( الفترةفي نهاية  القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط

 ═══════ ═══════ 

  1.97  2.11 سنتات أمريكية  – للسهمالربح الموزع 
 ═══════ ═══════ 

 حقوق ال 14

 

 مراجعة 
 مارس  31

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
   رأس المال 

   

   :المصرح به

قدرها دوالر  بقيمة إسميةعادي ( سهم 2,500,000,000: 2020)2,500,000,000 
 2,500,000 2,500,000 أمريكي واحد للسهم

 ════════ ════════ 



 مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. 

22 
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 )تتمة( حقوق ال 14

 

 مراجعة 
 مارس  31

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ألف

 دوالر أمريكي
   :الصادر والمدفوع بالكامل

   

   في بداية الفترة / السنة 

( بقيمة إسمية قدرها دوالر أمريكي واحد 1,242,879,755: 2020) 1,242,879,755
 للسهم

1,242,879  

 
1,242,879 

 ════════ ═════════ 

 جنبية األعمالت التحويل احتياطي  

 عن تحول القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية. ةالناتج الصرف ق والعمالت األجنبية لتسجيل فرتحويل احتياطي يتم استخدام 

 
 تحويل العمالت األجنبية حسب الشركة التابعة: خسارة يلخص الجدول التالي رصيد

  العملة  شركة تابعة 

 مراجعة 
 مارس  31

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

   

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف

 دوالر أمريكي

     

  68,594  70,278  دينار جزائري  بنك البركة الجزائر

  31,499  28,885  روبية باكستانية   بنك البركة )باكستان( المحدود

  117,960  117,760  جنيه مصري بنك البركة مصر 

  392,992  412,164  ليرة تركية  بنك البركة التركي للمشاركة

  19,637  20,369  راند جنوب أفريقي  بنك البركة المحدود

  91,312  127,814  جنيه سوداني بنك البركة السودان

  28,677  31,051  دينار تونسي بنك البركة تونس 

  50,480  50,480  ليرة سورية بنك البركة سورية  

 (662)  (441)   الدرهم المغربي  واالنماءبنك التمويل 
   ──────── ──────── 
   858,360  800,489  
   ════════ ════════ 

 دخل تشغيلي آخر 15
 المنتهية في رأشه للثالثة   

   

 مارس  31

2021  
 مارس 31

2020 

   

 ألف 
  دوالر أمريكي 

 ألف

 دوالر أمريكي

      

  8,190  (6,782)    عمالت أجنبيةمكسب صرف )خسارة( / 

  1,584   1,597   مكسب من بيع عقارات ومعدات 

   ────────  ──────── 
    (5,185)  9,774  

   ════════  ════════ 
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 )مراجعة( 2021مارس  31في 

 
 

 االضمحالل /المتوقعة مخصص الخسائر االئتمانية صافي  16

 المنتهية في رللثالثة أشه   

   

 مارس  31

2021  

 مارس 31

2020 

   

 ألف 
  دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

      

 (13)   (13)    نقد وأرصدة لدى بنوك

  34,235   19,449   ذمم مدينة 

  5,495   3,128   بالمضاربة والمشاركةالتمويل 

  2,994   641   إجارة منتهية بالتمليك

 (462)    187   استثمارات

 (1,396)   (770)    موجودات أخرى

 (357)    4,904   أخرى مطلوبات
   ────────  ──────── 
   27,526   40,496  
   ════════  ════════ 
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 عالقة ال يطراف ذالمع وأرصدة معامالت  17

 

من قبلهم والشركات الحليفة بفضل  ةأو ذو نفوذ مؤثر مشتركة ال يطرةسلخاضعة لأو تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والشركات المملوكة لهم أو المسيطر عليها 
 مجموعة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.المساهمة مشتركة مع تلك  

 

 :عـالقةالطـراف ذات األمع تمت معامالت ب فيما يتعلقوالمصروفات فيما يلي الدخل 
 المنتهية في ر أشه  للثالثة 

 
 شركات  
 زميلة 

مساهمين  
 رئيسيين 

أعضاء مجلس  
موظفي  واإلدارة 
 الرئيسيين اإلدارة

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة  

 مارس  30

2021 

 مارس  30

2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
       

  771  858  -  10  118  730 مشتركةصافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات 
  1,430  1,011  -  284  539  188 عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

  121  94  -  -  6  88 العموالت و االتعابدخل 
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ 

 األطراف ذات العالقة: مع التي تمت فيما يلي األرصدة الهامة 

 
 شركات  
 زميلة 

مساهمين  
 رئيسيين

أعضاء مجلس  
موظفي  واإلدارة 
 الرئيسيين اإلدارة

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة  

 مراجعة  
 مارس  31

2021 

 مدققة 
 سمبر دي 31

2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 أمريكي دوالر 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

       الموجودات

  6,040  15,285  -  152  7,541  7,592 ذمم مدينة
  1,717  1,643  -  1,643  -  - المشاركةالتمويل بالمضاربة و

  16,808 15,402  -  -  824 14,578 استثمارات
  -  -  -  -  -  - إجارة منتهية بالتمليك
  573  447  -  342  -  105 موجودات أخرى 

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

       المطلوبات

  13,052  14,866  19  6,369  1,752  6,726 أخرىوحسابات  جارية للعمالءحسابات 
  579  196  -  -  188  8 مبالغ مستحقة لبنوك
  49  56  52  -  4  - مطلوبات أخرى 

 ═════════ ════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ 
  28,954  17,014  -  15,191  1,823  - حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

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

  24,779  24,793  -  1,481  9,067  14,245 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية 
 ═════════ ════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ 
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 معلومات القطاع   18
 

المعامالت  تم عرض معلومات القطاعات على أساس القطاعات الجغرافية للمجموعة. إن القطاعات الجغرافية مبنية على موقع الوحدات المسئولة عن تسجيل 
 ومجلس اإلدارة.  دارة اإلمن قبل  المالية  وتعكس الطريقة التي يتم فيها تقييم المعلومات 

 

 م المجموعة إلى القطاعات الجغرافية التالية: ألغراض تقديم التقارير المالية، تم تقسي
 

 الشرق األوسط 
 شمال أفريقيا 

 أوروبا 
 أخرى 

 

لقطاعات هي نفسها التي تم  إن النتائج المقدم تقرير بشأنها للقطاعات الجغرافية مبنية على أنظمة التقارير المالية الداخلية للمجموعة. إن السياسات المحاسبية ل 
المعامالت ما بين هذه القطاعات تنفذ حسب أسعار   .2 رقم يضاحاإلللمجموعة كما هو مبين في   المختصرة الموحدةالمرحلية  إتباعها في إعداد القوائم المالية 

 السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. 
 

 فيما يلي بنود قطاع الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار: 
 

 مدققة  
  2020ديسمبر  31

 مراجعة
  2021مارس  31

 حقوق حاملي 
 حسابات اإلستثمار 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 المطلوبات 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

 الموجودات 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 حقوق حاملي 
 حسابات اإلستثمار 

 ألف  
 دوالر أمريكي

 المطلوبات
 ألف  

 دوالر أمريكي

 الموجودات
 ألف 

  دوالر أمريكي
 القطاع        

 األوسط الشرق    14,335,443  3,711,614  9,267,639  13,891,840  3,430,814  9,130,834

 شمال أفريقيا   2,654,574  1,443,482  922,086  2,631,510  1,446,142  899,172
 أوروبا   8,980,555  4,702,210  3,910,976  9,256,366  4,965,210  3,870,198
 أخرى   2,038,465  630,812  1,263,432  2,470,283  955,250  1,329,985

──────── ─────── ──────── ───────── ─────── ────────  
15,230,189  10,797,416   28,249,999   15,364,133  10,488,118  28,009,037   

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

 :  قبل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة واالضمحالل والضرائب وصافي الدخلفيما يلي بنود قطاع الدخل التشغيلي وصافي الدخل 
 

  المنتهية في   للثالثة أشهر   المنتهية في   للثالثة أشهر
  2021مارس  30  2020مارس  30

 صافي  
 الدخل  
 ألف  

 دوالر أمريكي 

صافي الدخل  
التشغيلي قبل  

مخصص الخسائر  
االئتمانية المتوقعة  

واالضمحالل  
 والضرائب 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

مجموع الدخل  
 التشغيلي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 صافي  
 الدخل  
 ألف  

 دوالر أمريكي

صافي الدخل  
قبل   التشغيلي

مخصص الخسائر  
االئتمانية المتوقعة 

واالضمحالل  
 والضرائب

 ألف  
 دوالر أمريكي

دخل  مجموع ال
 التشغيلي

 ألف 
  دوالر أمريكي

 القطاع        

 الشرق األوسط   125,464  66,279  32,410  121,792  50,553  24,132

 شمال أفريقيا   25,224  11,408  9,314  31,747  13,192  6,945
 أوروبا   49,885  767 (6,001)   76,552  28,719  2,624
 أخرى   28,528  15,005  5,257  24,792  8,974  6,363

──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────  
40,064  101,438  254,883  40,980 93,459 229,101  

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

 المنتهية في   للثالثة أشهر النقد وما في حكمه  19

 

 مارس  30

 2020مارس  30 2021

 

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف  
 دوالر أمريكي 

   
  946,165  1,441,116  أرصدة لدى بنوك مركزية باستثناء االحتياطي اإلجباري

  712,238  309,846 أرصدة لدى بنوك أخرى 

  891,165  855,862 نقد ونقد قيد التحصيل 
 ──────── ──────── 
 2,606,824  2,549,568  
 ════════ ════════ 
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 متطلبات صافي نسبة التمويل المستقر ومنهجية الحساب 20
 

وحدة إدارة مخاطر السيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وهي لتوجيهات    يتم حساب صافي نسبة التمويل المستقر وفقاً 
 .%80. يبلع الحد األدنى لنسبة صافي نسبه التمويل المستقر وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي 2019نافذة اعتباراً من سنة 

 .2021مارس  31كما في  %225بلغ صافي نسبة التمويل الموحد المستقر للمجموعة 
 

 :حساب نسبة صافي التمويل المستقر )كنسبة مئوية( على النحو التالي ينبغي
 

 )أي قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(المرجحة القيم غير  

 البند 
تاريخ 

استحقاق غير 
 محدد

 أقل من
 أشهر  6 

 6أكثر من 
أشهر وأقل 
من سنة 
 واحدة

أكثر من سنة 
 واحدة

 مجموع 
 الموزونة القيم 

 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

      التمويل المستقر المتاح:
      رأس المال

  2,088,749  -  -  -  2,088,749 رأس المال التنظيمي

  -  -  -  -  - أدوات رأسمالية أخرى 

  -  -  -  -  - وودائع عمالء الشركات الصغيرة: ودائع األفراد 

  3,223,410  68,959  233,573  3,086,903  -   مستقرةودائع 

  8,102,067  849,651 1,881,559  6,176,682  -  استقرار ودائع أقل 

      تمويل بالجملة:
  6,996  -  13,993  -  - الودائع التشغيلية 

  1,876,100  322,298  584,359  3,482,356  - تمويل بالجملة آخر 

      مطلوبات أخرى:

صافي نسبة التمويل المستقر اللتزامات عقود 
  -  -  -  -  - التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

جميع المطلوبات األخرى غير المدرجة ضمن 
  115,266  115,266  68,144  1,285,364  - الفئات المذكورة أعاله 

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

 14,031,305  2,088,749  التمويل المستقر المتاح مجموع 

 

2,781,628 

 

1,356,174 

 

15,412,588 

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

      التمويل المستقر المطلوب:

مجموع صافي نسبة التمويل المستقر لألصول  
  40,627  -  -  2,006,131  4,040,859 السائلة عالية الجودة 

ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى 
  33,553  -  -  67,107  - ألغراض تشغيلية 

      التمويالت والصكوك / األوراق المالية المنتجة: 

المنتجة للمؤسسات المالية المضمونة   تالتمويال
باألصول السائلة عالية الجودة حسب المستوى 

1  -  25,447  -  62,828  65,372  

التمويالت المنتجة للمؤسسات المالية المضمونة  
باألصول السائلة عالية الجودة بغير المستوى  

والتمويالت المنتجة غير المضمونة   1
  497,784  331,974  164,606  556,712  - للمؤسسات المالية
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 )تتمة( صافي نسبة التمويل المستقر ومنهجية الحساب متطلبات  20

 

 )أي قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(المرجحة القيم غير  

 البند 
تاريخ 

استحقاق غير 
 محدد

 أقل من
 أشهر  6 

 6أكثر من 
أشهر وأقل 
من سنة 
 واحدة

أكثر من سنة 
 واحدة

 مجموع 

القيم 
 الموزونة 

 ألف  
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

      

لعمالء الشركات غير المالية المنتجة  التمويالت
 لعمالء األفراد والشركات الصغيرة والتمويالت
حكومات والبنوك المركزية لل والتمويالت

      تمويالت: ومنها ،ومؤسسات القطاع الخاص

ً  %35مخاطر أقل من أو يساوي  بترجيح  وفقا
الصادر عن نسبة كفاية رأس المال لتوجيهات 

 2,722,101  - 1,979,828 3,464,373  - مصرف البحرين المركزي

      تمويالت الرهن العقاري المنتجة، ومنها تمويالت:

ً  %35مخاطر أقل من أو يساوي  بترجيح  وفقا
الصادر عن نسبة كفاية رأس المال لتوجيهات 

 942,911 1,450,632  -  -  - مصرف البحرين المركزي

السداد الصكوك غير المتعثرة في  /األوراق المالية 
وال تعتبر مؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة، بما 

 45,879 39,962 6,027 17,794  - في ذلك األسهم المتداولة في البورصة

      

      موجودات أخرى:

  -  -  -  -  - ، بما في ذلك الذهبالفعليةالسلع المتداولة 

لعقود مبدئي كهامش تسجليها التي تم  الموجودات
التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

 السدادالمتعثرة في والمساهمات في صناديق 
(CCPs ) -  -  -  -  -  

التحوط   موجوداتلصافي نسبة التمويل المستقر 
  -  -  -  -  - المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

اللتزامات عقود صافي نسبة التمويل المستقر 
التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية قبل خصم 

  -  -  -  -  - أوجه تباين الهامش المسجل

جميع الموجودات األخرى غير المدرجة ضمن 
 2,334,650 102,767 63,197 115 2,207,327 الفئات المذكورة أعاله 

 180,542  -  -  - 3,610,846 البنود غير المدرجة في الميزانية 
 ──────── ──────── ──────── ────────

─ 
──────── 

 6,863,419 1,988,163 2,213,658 6,137,679 9,859,032  التمويل المستقر المطلوبمجموع 
 ════════ ════════ ════════ ════════

═ 

════════ 

 %225     نسبة صافي التمويل المستقر )%( 
     ════════ 
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   إدارة المخاطر المالية 21
 

المالية الموحدة للسنة المنتهية قوائم عنها في ال المفصحتتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالمجموعة مع تلك 
 باستثناء التغيرات المذكورة أدناه: 2020ديسمبر  31في 
 

 إدارة المخاطر  

والتقلبات االقتصادية الناتجة عن ذلك على عمليات التمويل التي  19 –لقد أثرت حاالت عدم التيقن الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد 
تقوم بها المجموعة، ومن المتوقع أن تؤثر على معظم العمالء والقطاعات إلى حد ما. وعلى الرغم من صعوبة تقييم درجة التأثير 

هي الضيافة والتصنيع بهذه الجائحة الرئيسية التي تأثرت إال أن القطاعات هذه المرحلة، في القطاعات  منكل قطاع  ا واجههي التي
أوائل سنة أسعار النفط خالل  اتكما أن تقلب والسياحة والترفيه والنقل الجوي وتجار التجزئة والمقاوالت والعقارات وتجارة الجملة.

 .ات اإلقليميةياالقتصادتعزيز في  ا مساهمتهنتيجة لسيكون له تأثير إقليمي  2020

 
أكثر  اً نهج اتباعمن خالل  يةمخاطر االئتمانالللتخفيف من المجموعة إجراءات احترازية  توبالنظر إلى هذا الوضع المتطور، اتخذ

 تقديم تأجيل المدفوعاتوقد تم  .تقديم االئتمان إلى القطاعات المتأثرة، مما أدى إلى تشديد معايير اتحذراً في الموافقة على االئتمان
وقد تؤدي هذه   .للعمالء، بما في ذلك القطاع الخاص وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لتعليمات السلطات التنظيمية

 مويل وانخفاض اإليرادات األخرى.الت دخلإلى خفض صرف التسهيالت التمويلية، مما يؤدي إلى انخفاض صافي  اإلجراءات
 

للقطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بشكل  اتتعرضالأداء مراجعة لمحفظة التمويل من خالل مراقبته إدارة المخاطر قسم كما عزز 
قد قامت المجموعة و نية.مخاطر االئتماالالمحتملة في  الجوهريةلتحديد الزيادة  19 –جائحة كوفيد مباشر أو غير مباشر من قبل 

المتوقعة بناًء على  يةخسائر االئتمانالالمتوقعة. وفي هذا الصدد، تم تقدير  يةخسائر االئتمانالبتحديث مدخالتها وافتراضاتها لحساب 
ار أخذت المجموعة في االعتب، فقد  التطور  سريعمجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة في ذلك التاريخ، وبالنظر إلى أن الوضع  

خسائر ال، عند تحديد شدة واحتمال السيناريوهات االقتصادية لتحديد للنظرة المستقبليةالتقلبات في عوامل االقتصاد الكلي زيادة تأثير 
 .المتوقعة يةاالئتمان

 
 تمع األخذ في االعتبار جميع معايير النموذج، أي ترجيح احتماال  للضغوطات  تم إجراء تحليل السيناريو باستخدام افتراضات مختلفة

وفترة في السداد  تعثر  عند الالتعرض  قيمة  وواحتمالية التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد  السيناريوهات االقتصادية  
يع العوامل ذات الصلة بما في ذلك على سبيل التعرض. عالوة على ذلك، تم إجراء تقييم شامل لجميع عمالء الشركات يغطي جم

قطاع من كل  وما إلى ذلك. دعم المساهمينخبرة المنشأة وعمق وهيكل المنشأة القطاع وتوقعات والمثال ال الحصر الوضع المالي 
بالفيروس إلى لإلصابة العمالء المعرضين تتراوح بين لديه مجموعة واسعة من العمالء، المالية محفظة الإطار القطاعات ضمن 

 وقد تم النظر في التعديالت النوعية وفقا لذلك.وضع مالي قوي للصمود أمام الركود االقتصادي لعمالء الذين لديهم ا
 

 مخاطر السيولة  
خضع للمراقبة والتقييم المستمر. يوفي تطور  لنظام المصرفي  في االتمويل  والسيولة  بيان مخاطر  على    19  –جائحة كوفيد  تأثيرات  إن  
السيولة في القطاع  وتخفيف 19 –تأثيرات جائحة كوفيد  الحتواءإجراءات مختلفة اتخاذ أعلن مصرف البحرين المركزي عن وقد 

 للمجموعةالتنظيمي رأس المال بيان التي لها تأثير على مخاطر السيولة والجوهرية المصرفي. فيما يلي بعض اإلجراءات 
 

  تأجيل المدفوعات للعمالء المؤهلين مع أو بدون فرض أرباح إضافية؛ -

 ؛ %3إلى  %5خفض نسبة االحتياطي النقدي من   -

 و؛ %80إلى  %100خفض نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر من  -

ديسمبر شهر مارس إلى شهر من  2والمرحلة  1إجمالي خسائر التعديل والخسائر االئتمانية المتوقعة اإلضافية للمرحلة إضافة  -
. وخصم هذا المبلغ  2021ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31في  نلمدة ستنين ستنتهيا 1الفئه مال المرة أخرى إلى رأس  2020

ديسمبر  31و 2022ديسمبر  31تنتهي في سساس سنوي لمدة ثالث سنوات على أ 1الفئة مال المن رأس على أساس تناسبي 
 . 2024ديسمبر  31و 2023
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 )تتمة(  إدارة المخاطر المالية 21

 
 )تتمة(مخاطر السيولة 

من والمطلوبات أكثر من المعتاد    الموجوداتالتمويل. تعقد اجتماعات لجنة وسيولة  لمتطلبات العززت إدارة المجموعة مراقبتها  وقد  
خطوط التمويل الحالية عند الضرورة  وخفضأجل إجراء تقييم دقيق لمتطلبات التمويل بهدف استكشاف خطوط التمويل المتاحة 

   لحفاظ على سيولة كافية بتكلفة تمويل معقولة.ن أجل اموذلك 
 

 المخاطر التشغيلية  
الرقمية أساليب الدفع والتسوية تغيرات مختلفة في نموذج العمل، والتفاعل مع العمالء، وحدثت ، 19 –جائحة كوفيد استجابة لتفشي 

لتحديد أحداث مراقبتها  المجموعةعززت إدارة لقد  .المعامالت مع العمالء وبالنيابة عنهم وإجراءواكتساب العمالء وتنفيذ العقود 
مراجعة المخاطر التشغيلية  قسم   ىقد أجراألعمال. و مزاولةطريقة  التي طرأت على والتغيرات الحالي  الوضع    تجة عنالمخاطر النا 

 وتعليمالتسوية والوصول والتفويض ضوابط الفصل الفعال بين الواجبات وإجراءات رقابة الحالية والتي تتضمن على لبيئة الشاملة 
أخذ قسم هذه المخاطر، فقد إلغاء وفي حين ال يمكن  .المخاطرالتدقيق الداخلي لمنع وكشف الموظفين وعمليات التقييم واستخدام 

بناًء على تحديد أحداث الخسائر المحتملة من خالل ما إذا كان ينبغي تحديث سجالت المخاطر في االعتبار ة المخاطر التشغيلي
تتعلق بالمخاطر جوهرية أي مسائل مجموعة كن لدى الي، لم 2021مارس  31للعمليات التجارية في البيئة الحالية. وفي مراجعته 
 .التشغيلية
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واألنشطة   أعمال التجاريةفي مختلف المناطق الجغرافية على الصعيد العالمي، مما تسبب في تعطيل    19  -ت جائحة كوفيد  انتشرلقد  
في البيئة االقتصادية العالمية. وشهدت أسواق األسهم والسلع  التيقن حاالت عدم حدوث  إلى 19 -كوفيد ت جائحة االقتصادية. وقد أد
الركود االقتصادي. ومدة  في التقدير مدى  التيقن  عدم  حالة  رتبط  وت.  جوهريةوخاصة قطاع الهيدروكربونات تقلبات  األساسية العالمية،  

 التحديات المتعلقة بإدارة السيولة. وتصعيدالمالية، للموجودات سوق رأس المال، وتدهور نوعية االئتمان في  اتتقلبالويشمل ذلك 
الخدمات دون انقطاع  إلى تقديم باإلضافة ات مختلفة لضمان حماية رأس مالها البشريوفي هذا الصدد، اتخذت المجموعة مبادر

التأثيرات الصارمة للحفاظ على مستويات كافية من السيولة وتخفيف    االحترازية. وعالوة على ذلك، اتبعت الممارسات  ها لقاعدة عمالئ
لمثل هذه الجائحة وتأثيرها التقدم المحرز تراقب المجموعة بصورة نشطة وعالوة على ذلك،  البنك.موجودات المحتملة على قاعدة 

 وما إلى ذلك.  المحملة بالخسائر، مثل الخسائر المحتملة في اإليرادات والخسائر االئتمانية المتوقعة والعقود ا على عملياته
 

دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم إجراءات دولية على حد سواء، عن في هذا الصدد، أعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية وال
مصرف البحرين  قدموبشكل أكثر تحديداً، . اتيوتعويض هذا التباطؤ في االقتصادللجائحة  السلبية المحتملةالتأثيرات لمواجهة 

 التالية: المركزي والحكومة حزمة التحفيز المالي
 

 ؛2020في سنة  الء المؤهلين بدون فرض أية أرباح إضافيةأشهر للعم 6تأجيل المدفوعات لمدة  •

 ؛2020في سنة  اتفاقية إعادة الشراء بشروط ميسرة للبنوك المؤهلة بدون تكلفة أو بمعدل ربح بنسبة صفر بالمائة •

 لاللتزامات غير الموضوعية؛  %3إلى  %5خفض نسبة االحتياطي النقدي من  •

 ؛%80إلى  %100خفض نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر من  •

السماح بإضافة أي تأثير إضافي على "حقوق المالك"، من خسارة التعديل والخسائر االئتمانية المتوقعة بعد حسم أي إعانة/  •
بعد ذلك، سيتم إطفاؤها على مدى فترة . و2021و 2020حقوق لتحديد نسبة كفاية رأس المال خالل السنة المالية المنحة، إلى 

 ثالث سنوات على أساس متساو؛ و 

 تقديم الدعم لألعمال التجارية المحلية في شكل إعانة في فواتير المرافق ورواتب الموظفين لمدة ثالثة أشهر. •
 
 

  


