
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 المختصرة المرحليةالمالية الموحدة  المعلومات
  

 2022مارس  31
 

 
 
 

 قطاع التجزئة( -)مسجل لدى مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي  55133 : رقم السجل التجاري 
   

 مرفأ البحرين المالي  : المكتب المسجل
 فأ الشرقي المربرج   
  مملكة البحرين -المنامة   
 60002ص.ب:   
   

 رئيس مجلس اإلدارة - هشام أحمد الريّس : أعضاء مجلس اإلدارة
إبريل   4به ئيس مجلس اإلدارة السابق )استقال من منصر –جاسم محمد الصديقي   

2022) 
 رئيس مجلس اإلدارة نائب -خليفة  لآ عيسى  بن أحمد الشيخ  
 وبرياض عيد اليعق  
  مصبح سيف المطيري  
 عيسى عبدهللا زينل   
 مازن ابراهيم عبدالكريم   
 صالح عبدهلل شريف    
 حسين سيد علي الحسيني   
   

 سطام سليمان القصيبي : الرئيس التنفيذي 
   

 محمد عبدهللا صالح  : سكرتير مجلس اإلدارة 
   

 نالبحري –جي فخرو   إم بي كي : الحسابات مدققو



 ب .م .المصرف الخليجي التجاري ش
 

 المالية الموحدة المرحلية المختصرة   المعلومات
  2022ارس م 31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 
 
 

  الصفحة            المحــتويات
  

 
        

  1  المختصرة  المرحلية الموحدة المالية عن مراجعة المعلومات المستقلين  تقرير مدققي الحسابات
           

            المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
   2        المركز المالي الموحد المختصربيان 

 3         بيان الدخل الموحد المختصر 
 5-4      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر 

 6        بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
    7     مار المقيدة الموحد المختصري حسابات االستث فبيان التغيرات 

   8                       المختصر  دوح الم والصدقات الزكاة صندوقأموال  بيان مصادر واستخدامات 
 36-9     إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 
 
 









 4                                ب .م .لتجاري شلخليجي االمصرف ا
 
 تصر المخ موحد لا لملكيةلتغيرات في حقوق ان اابي

                                    2022مارس  31في   ية المنته شهرللثالثة أ
 
 
 األم  مي الشركةساهلم  لعائدة كية ا لمحقوق ال )مراجعة(   2022مارس   31

غير   ةحص
 مسيطرة 

بآالف الدنانير  
 بحرينية ال

ع حقوق  مومج
 الملكية 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 لمال رأس ا
ر  ي نابآالف الدن
 ة البحريني

طي  إحتيا
 نوني اق

انير  الدن بآالف
 البحرينية 

 أسهم 
 خزينة 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

ياطي  احت
القيمة العادلة  

 تثمارات سلال
ير  الدنانبآالف 

 حرينية الب

  ربة مضا
 ثانوية  

)رأس مال  
ن  إضافي م

 ولى( الفئة األ 
بآالف الدنانير  

 البحرينية 

 أرباح  
 ة ا قمستب

بآالف الدنانير  
   نية يرحالب

 المجموع 
نانير  بآالف الد

 رينية حالب

 157.391 11.093 146.298 11.493 47.222 187 ( 11.926) 10.110 89.212 2022ر يناي  1 ي الرصيد ف
قة  لإلستثمارات المحتسبة بطري   لةقيمة العادالحركة في ال

 (2.121) - (2.121) - - (2.121) - - - ( 10 إيضاح ) ية ملكال حقوق 
 3.448 - 3.448 3.448 - - - - - ةرربح الفت 

 3.448 - 3.448 3.448 - - - - - تسبة للفترة محالوالمصروفات   مجموع اإليرادات
 - - - (1.534) - - 5.963 - (4.429)  ( 16)إيضاح  خزينة مهأس شطب

(965) (965) - - - - - - - ( 11 فقدان السيطرة )إيضاح   
(395) - (395) (395) - - - - - المحّول إلى صندوق الزكاة   

 157.358 10.128 147.230 13.012 47.222 ( 1.934) ( 5.963) 10.110 84.783 2022مارس  31الرصيد في  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . المختصرةالمرحلية  الموحدةالمالية  المعلومات من هذه ساسياً جزءاً أ 28إلى   1احات المرفقة من اإليضل كشت



 5                               ب .م .ري شصرف الخليجي التجاالم

 
 المختصر  كية الموحد لي حقوق الم بيان التغيرات ف 

                                  )يتبع(   2022رس ام 31في   المنتهية  للثالثة أشهر
 
 
 ركة األم مي الشلمساه لعائدةحقوق الملكية ا عة( اج)مر  2021مارس  31

ر  غي  ة حص
 ة رطي سم

بآالف الدنانير  
 البحرينية

ق  و حق  مجموع
 الملكية

بآالف الدنانير  
 البحرينية

 رأس المال 
بآالف الدنانير  

 البحرينية

إحتياطي  
 قانوني

  بآالف الدنانير
 حرينيةالب 

 مهسأ
 خزينة

بآالف الدنانير  
 البحرينية

لقيمة  احتياطي ا
ادلة  الع

 لالستثمارات
بآالف الدنانير  

 البحرينية

   مضاربة ثانوية 
مال  )رأس 

ضافي من  إ
 ى( األول الفئة

انير  الف الدن آب 
 حرينيةالب 

 أرباح  
  ةمستبقا

  لدنانيربآالف ا
 البحرينية

 المجموع 
بآالف الدنانير  

 البحرينية

 152.035 10.225 141.810 7.863 47.222 348 (11.859) 9.024 89.212 2021 ايرن ي  1 ي يد فالرص

 23 - 23 23 - - - - - 32بة المالية رقم ثير تطبيق معيار المحاسأت 

 152.058 10.225 141.833 7.886 47.222 348 (11.859) 9.024 89.212 نهاي د ب احو المععلى الن  الرصيد
 2.113 7 2.106 2.106 - - - - - ترةفلا ربح

          وفات  ادات والمصر إليرمجموع ا
 2.113 7 2.106 2.106 - - - - - المحتسبة للفترة 

 (45) - (45) - - (45) - - - دلة االقيمة العالحركة في 
 (230) - (230) (230) - - - - - وق الزكاة ى صندلإل المحوّ 

 153.896 10.232 143.664 9.762 47.222 303 (11.859) 9.024 89.212 2021مارس  31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً  28إلى   1يضاحات المرفقة من اإل لكتش  . المرحلية المختصرة ةوحدالمة يلمالا اتمعلومل ا  من هذه جزءاً أساسيا



 6          ب .م .التجاري ش يجلخليرف االمص
 

       بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
            2022مارس  31المنتهية في   أشهر للثالثة

                                               
 
 
 

للثالثة أشهر   
 المنتهية في 

 مارس  31
2022 
  انيربآالف الدن

 ينية البحر
 )مراجعة( 

أشهر  ثة للثال 
 يف المنتهية

مارس   31
2021 

بآالف الدنانير  
 البحرينية

 عة( مراج)
     أنشطة التشغيل 

 2.249  (8.453)  ، صافي التمويل موجوداتمن مستلمة ة( / ع)مدفوغ مبال

(1.516)  (2.211)  في ، صاموجودات اإلجارة من  مدفوعةمبالغ   

 63  39  ل قصيرة األج إيداعات ن لم ممست اد إير

(6.031)  (4.344)  صحاب حسابات االستثماردفوعة ألأرباح م  

 68.542  44.661  ي ، صافارثمحسابات االست  ب امن أصحمبالغ مستلمة 

(2.845)  (1.758)  مبالغ مدفوعة للمصروفات   

 977  824  مبالغ مستلمة أخرى  

 (221)  ( 2)  خيرية  ات عي فوعة لجممساهمات مد

 6.870  2.106  افي للعمالء، ص ارية بات جحسامن حوبة مسغ مبال

 32.079  5.349  سات مالية، صافي مؤس  نم إيداعات

(13.281)  (59.489)  ي ف، صاوأفراد  ر مالية ي ت غؤسسامن م ات مسحوب   

دى مصرف البحرين  اطي لب االحتي سا لحا من مدفوعة( / )  مةمبالغ مستلصافي 
 ي لمركزا

 
465  (.3402)  

(3.193)  (2.529)  اعاتاإليدى علمدفوعة  تمويلمصروفات   

 81.353  ( 25.342)  أنشطة التشغيل  من تج( / النافي  المستخدم) النقد صافي  

     

     أنشطة االستثمار 

(922.19)  ( 112.496)  وك شراء صك  

 12.127  33.609  صكوك  ةوي تس  / بيع نمبالغ مستلمة م

 4.360  5.047  ك صكو نلمة مأرباح مست 

 7.321  -  في أوراق مالية  تاستثمارا ادات استردمن بيع / مة مستلمبالغ 

 248  3.229  ، صافيعقارية استثماراتبيع  أرباح

 129  3  مالية وراق في أ   ماراتمن إستث يراد أسهم مستلمة / إ أرباح

 ( 73)  ( 8)  صافي   ،اتومعدقارات  شراء ع

 4.190  ( 70.616)  ر اثم أنشطة االست من ( / الناتجي ف مخدالمست) النقد صافي  

     

     التمويل  ةطأنش

 (45)  66.605  قروض ألجل  ( على )مدفوعة / من مبالغ مستلمة 

 (210)  (517)  ألجل  قروض  مدفوعة علىتمويل  تا روفصم

 (255)  66.088  نشطة التمويل أفي(  مستخدم )ال  /  من جالنات النقد   صافي

     

 85.288  ( 29.870)  حكمه خالل الفترة في ما نقد وال في  لزيادة ا/  ( صالنق )  يصاف

 85.323  135.216  ترةفلية اداب النقد وما في حكمه كما في 

 170.611  105.346  ية الفترة د وما في حكمه كما في نهاالنق 

     

     على:   د وما في حكمهالنق يشتمل 

     مصرف  ىتياطي لد حساب اإلحه ال تبعد من نوك )مسالب  لدى نقد وأرصدة 

 149.498  76.301  ) كزيالمر نري البح

 21.113  29.045  قل و أأيوماً  90استحقاق  ةرت ت فذا  لدى مؤسسات مالية إيداعات

  105.346  170.611 

 
ً  28إلى   1ن ة مقمرفالاحات اإليضتشكل   . ةرة المختصرحليملا دةحوملاالمالية  المعلومات ههذ من جزءاً أساسيا



 7                        ب .م .ري شيجي التجالخالمصرف ال
 
 ر صالمخت الموحديدة مق الاالستثمار في حسابات ن التغيرات بيا
                                                                                                                          2022مارس  31ية في  تهالمن  أشهر ثةثاللل
 

 2022مارس  31  الرصيد كما في الحركة خالل الفترة  2022يناير  1في    د كماالرصي  )مراجعة(   2022ارس  م 31
 

دد ع
ت  حدا وال

ف  بآال
ر الدناني 

 البحرينية

متوسط  
القيمة  

هم  للس
بآالف  

 لدنانيرا
 البحرينية

المجموع  
بآالف  
الدنانير 
 البحرينية

ستثمارات/  ا
ات(  وب ح س)

ف  الآب 
الدنانير 
 البحرينية

تقييم ة إعاد
بآالف  
الدنانير 
 البحرينية

إجمالي  
الدخل  
بآالف  
الدنانير 
 البحرينية

أرباح أسهم  
مدفوعة  

ف  بآال
 نيراالدن 
 رينيةالبح

  رسوم
  ف رمصلا

كوكيل  
بآالف  
 الدنانير

 البحرينية

مصروفات  
إدارية  
بآالف  
الدنانير 
 البحرينية

عدد 
الوحدات  
بآالف  

 يرن االدن 
 ينيةرحالب 

  طمتوس
قيمة  ال

للسهم  
ف  بآال

الدنانير 
 البحرينية

مجموع  لا
بآالف  
الدنانير 

 لبحرينيةا
             

               (1)ريا  سفانا لالستثمار ذ.م.م. 
 NS 12 1.247 1.00 1.247 - - - - - - 1.247 1.00 1.247و

             م.  .م.ذ  يةعقارشادن لالستثمارات ال
 269 1.00 269 - - - - - - 269 1.00 269 ( 5 )ريا

 - - - - - - - - - - - - ( 6)ريا   دودةا المحشركة لوكات 

   1.516 - - - - - -   1.516 

 

 2021مارس  31 الرصيد كما في ترة ل الفة خال الحرك 2021اير ين  1ما في يد كالرص ( اجعة)مر  2021 مارس 31
 

دد ع
حدات  الو

بآالف  
الدنانير 

 يةين رالبح

سط  وت م
القيمة  
للسهم  
بآالف  

نير الدنا
 يةالبحرين 

المجموع  
الف  آب 

الدنانير 
 بحرينيةال

ستثمارات/  ا
)سحوبات(  

بآالف  
الدنانير 
 البحرينية

 ميي قت إعادة 
ف  بآال

 دنانيرال
 البحرينية

إجمالي  
الدخل  

ف  بآال
 دنانيرال

 البحرينية

أرباح أسهم  
مدفوعة  
بآالف  

نير الدنا
 يةالبحرين 

رسوم  
  ف رمصال

  يلوكك
الف  آب 

الدنانير 
 البحرينية

ت  وفا مصر
إدارية  
بآالف  

نير الدنا
 يةالبحرين 

د عد
الوحدات  
بآالف  
الدنانير 
 البحرينية

  طمتوس
قيمة  ال

  للسهم
بآالف  

انير لدن ا
 البحرينية

المجموع  
بآالف  
الدنانير 

 ينيةلبحرا
             

               (1سفانا لالستثمار ذ.م.م. )ريا 
 NS 12 6.254 1.00 6.254 - - - - - - 6.254 1.00 6.254و

             م.  رية ذ.م.ات العقاالستثمارن لشاد
 3.434 1.00 3.434 - - - - - - 3.434 1.00 3.434 ( 5)ريا 

 993 0.38 2.633 - - - - - - 993 0.38 2.633 ( 6محدودة )ريا كاتا الشركة لو

   10.681 - - - - - -   10.681 

 
ً أساس جزءاً  28إلى   1من  مرفقةت الاحيضااإل تشكل . المرحلية المختصرة دةالموحالمالية  تلوماالمع هذهمن  يا



 8                   ب .م .لتجاري شالمصرف الخليجي ا
 

 الموحد المختصر  دقاتلصوا  الزكاة قصندو  أموال  وإستخدامات مصادربيان 
                                                        2022مارس  31في   المنتهية  للثالثة أشهر

 
 

 هر ثة أشللثال  هر ثة أش للثال 

 يهية فالمنت   ي هية فالمنت 

 س ارم 31  مارس  31 

 
2022 

الف الدنانير  آب 
 البحرينية

 2021 
دنانير  بآالف ال

 لبحرينيةا

 )مراجعة(   )مراجعة(  

    
    ت دقا ص لاو  الزكاة مصادر صندوق 
 696  471 يناير 1الرصيد كما في 

 230  395 مصرف المن قبل  مساهمات
 3  3 ة مي سالإلللشريعة ا مخالفةرادات ي إ

 929  869 در مجموع المصا

    
    الزكاة و الصدقات صندوق استخدامات 

 (221)  ( 2) يرية سات خلمؤس تاعرب ت 

 (221)  ( 2) مجموع االستخدامات 

    

 708  867 نهاية الفترة  في  كما و الصدقات الزكاة صندوق  ل زع وم ر الغي رصيد ل ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً يأساساً جزء 28إلى   1ن قة ميضاحات المرفاإل تشكل ص المختحلية المر الموحدةية المال لوماتمعال  هذهمن  ا



 9                 ب .م .لتجاري شالمصرف الخليجي ا
 

 ختصرة  لمية امرحلال دة لية الموحلماومات ا حول المعلت احإيضا
                                                          2022س رما 31المنتهية في   للثالثة أشهر

 

 المنشأة تقرير  1

هو   )"المصرف"(،  ش.م.ب  التجاري  الخليجي  مملكة  ةمهسام  كةرشالمصرف  في  تأسست  بتاالبحر  بحرينية،       ريخ         ين 
رين  حبف المصر لقب نممنوح مبموجب ترخيص  صرفالم. يعمل 55133  السجل التجاري رقم وتحمل 2004نوفمبر  24
 أسهم المصرف ُمدرجة في بورصة البحرين.   .ئةزلتجاع اقط  صرف إسالمي فيركزي كمالم

 

المالمجم  لكتمت األ" .ب )ش.مية  وعة جي إف إتش  عادية    (" مالشركة  المصرف  %85.41  بنسبةأسمهاً  أسهم    : 2021)  من 
رخصة  (69.06% بموجب  يعمل  بحريني  استثماري  بنك  وهي  ب،  إسالمية  البحرين  عن    صادرة  الجملةمصرفية  مصرف 

 راق المالية، وسوق دبي المالي.    ولألت لكويا بورصةحرين، ولبا  ي بورصةفومدرج  ،ركزيالم
  

كما   شركات التابعة له )معاً "المجموعة"(.الو  للمصرف ية  الالم  المعلوماتعلى    ةصرتخالم  حليةالمالية المر  تامعلوالم  تشتمل
قام2021بر  ديسم  31في   المصر،  إدارة  الخليت  باجي  ف  لتحويالتجاري  بخطة  موجودات  إللتزام  قيمتها  ل    55.62تبلغ 

 ين فيدينار بحريني للمستثمر  مليون  4.5نامج ومبلغ  لبراط  رو ن شمنفراكورب ش.م.ب. )مقفلة( ضدينار بحريني إل  نيومل
اإل  اتدالموجو )كمتحت  عيني(دارة  في  قابل  تنفي،  2022مارس    15.  الموجوداتذ  تم  ع الحصتم  و  تحويل   كولى صكول 
 . منة في البرنامجالموجودات المتض ليني مقابحرر بمليون دينا 54.17قيمتها 

 
 نات االبي أسس إعداد وعرض 2

 

اأعد الموحدة  ت  المالية  المعلومات  لمعايير  لمختصرة وفقالمرحلية  اللااً  المالية  المحاسبة  محاسبة    اجعة المروصادرة عن هيئة 
ً  ،للمؤسسات المالية اإلسالمية  . الصادرة عن مصرف البحرين المركزيئح المعمول بها للقواعد واللوا ووفقا

والمراج المحاسبة  هيئة  لمتطلبات  للمؤسساووفقاً  أنعة  ودليل  اإلسالمية  المالية  ات  مصرف  المظمة  بالنلبحرين    ة سبركزي، 
تتناوله ال  التي  المحاسبة  لألمور  معايير  المالاا  لل ية  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الماليةصادرة  فإن  لمؤسسات    اإلسالمية، 

ً ليمجلس معايير المحاسبة الدوعن  ، الصادرة  ات العالقةولية إلعداد التقارير المالية ذ المجموعة تسترشد بالمعايير الد  . وتبعا
رقم  ر المحاسبة الدولي  اً إلرشادات معياقة وفختصرمبصورة  للمجموعة  ية الموحدة  المالية المرحل  تض المعلوماعرم  لذلك، ت

   .حاسبة المالية" ، باستخدام "معايير الم" لمالية المرحليةقارير ا"الت – (34)
 

الم المحاسبية  البيانات  ستخدمة إلعالسياسات  الموحدةداد  ل   المالية  المنتالمدققة   ديسمبر   31و  2020  مبرسدي   31  هية فيلسنة 
وف  2021 كانت  لقللمجموعة  الصادرة  يمعاياً  المالية  المحاسبة  والمرالم  هيئةعن  ر  المالحاسبة  للمؤسسات  اإلسالمية اجعة   ية 
المركزيلة من  المعد  ابصيغته البحرين  الب   قبل مصرف  الما)راجع  المدققة  يانات  الموحدة  اللية  ديسمبر   31منتهية في  للسنة 
رف البحرين نظراً لكون تعديل مص.  (19-نا )كوفيدولكورحة ائطبقة المتعلقة بجامعلى تفاصيل التعديالت ال  علالطال  2021

المالية  المر للسنة  محدداً  الولم    2020كزي  واجب  ايعد  على  المقارنة،تطبيق  وفترة  الحالية  إع  لفترة  تم  المعلومات   داد  فقد 
المحاسبة المالية  يير  المع  فقاً و 2022مارس   31في    هر المنتهيةرة الثالثة أشتللمجموعة لف  المختصرةة مرحليدة الالموحالمالية  

 ديالت(. ) دون أي تع لمالية اإلسالميةمراجعة للمؤسسات االمحاسبة وال  ئةهيالصادرة عن 
 
هذه  ت الموحدةالمعلومات  م عرض  العمل  المالية  باعتبارها   ، البحريني  الوظيفية وعبالدينار  إلى  مقربة    ، للبنك    لعرض الة  مة 

 ا لم يذكر خالف ذلك. ]ألف دينار بحريني[ ، م  ألفأقرب 
 

 مقارنةال أرقام
ي  لمالقام المقارنة لبيان المركز اوليست مدققة. تم استخالص أر  رةالمختص  ليةوحدة المرحملية الماللومات اعمعة المراجيتم  

ة لبيانات رنقامالج  تخراتم اس  و  2021ديسمبر    31  هية فيتنالمنة  ققة للسنات المالية الموحدة المدلبياامن  صر  تالمخ  حدومال
الموحدة   المقيدة  بات ومصادر االستثمار  حساتغيرات في  النقدية وال  تالتدفقا ملكية ولا في حقوق    والتغيرات  المختصرةالدخل 

و  و الزمصادر  صندوق  الممقات  دالصوكاة  استخدامات  المكثفوملعن  المرحلية  المالية  ها  عتاجمر  تمت  التي  دةالموحة  ات 
   .2021مارس  31 فيهية منتلا الثالثةر لألشه
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 لهامةالسياسات المحاسبية ا  3
  ي ه  ةصرختلمموعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة اقبل المجة من  لمطبقساب اح لية وطرق ا محاسبات السايالس

البياناتاسالتي  تلك    انفسه إعداد  ال  تخدمت في  لدة  موحالمالية  فسلالمدققة  المنتهية  ثناء تطبيق  تسبا،  2021مبر  ديس  31ي  نة 
 .  2022ر ياين 1من   بتداءً الية اتللمعايير االمعايير والتعديالت على ا

 
المفعوالتعديمعايير  لا    (أ والسارية  الصادرة  الجديدة  والتفسيرات  لالت  الرافت لول  بعد    دأتبالتي  الية  مت  أو  ر  يناي  1من 

2022 

 والتحوط  يار،والخ لوعد،ا –( 38م )مالي رق ة الحاسبلممعيار ا

عد، خيار، وتحوط في  و  –  38م  ي رقلمالبة امعيار المحاس  ميةإلسالاة  ليسات المات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسدرأص
الهدف من هذا المعيار هو تحديد مبا2020 القاريلتاة وإعداد  باسمحال  ئد.  ا فيم  حات،صا، واإلف، وقياسالحتسابمناسبة،  ر 
الوعدبترتيب  يتعلق الشريعة اإلسالمافقة ممتوال  خيار والتحوطوال   ات  للمؤسع مباديء  الماليات  سا ية   عيارالم  سالمية. هذاإلة 
 .  2022يناير  1ل للفترات المالية التي تبدأ من مفعوالي سار

 

د والخيار  ن منتجات الوعناتجة مناءة الالب  حقوقالبناءة وامات اللاللتز  لمحاسبيةجة امعالال  عيار علىملا  نص، يكلباإلضافة لذ 
 . بذاتهامة قائال
 

 المعيار. طبيق هذاعة عند تجمودي على الم لم يكن هناك تأثير ما
 

 لوسارية المفعادرة ولكنها غير التعديالت والتفسيرات الجديدة الص يير والمعا ب(

 
 للزكاة  إعداد التقارير المالية –( 39رقم )الي المبة المحاس رايعم (1

اة ة للزكارير الماليإعداد التق –  39ي رقم  ية اإلسالمية معيار المحاسبة المالأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال
المتع2021في   المالية  التقارير  إعداد  المعيار هو وضع مبادئ  الهدف من هذا  بل.  المنسوبازكالقة  لمختلة  ف األطراف من ة 
بالمؤسسة  ذوي المحاس  المالية  المصلحة  معيار  محل  يحل  المعيار  هذا  رقم  اإلسالمية.  المالي  سار  –  9بة  وهو  ي الزكاة، 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.   2023يناير  1أو بعد  بدأ منالية التي تللفترات المالمفعول 
 

ا  على  المعيار  هذا  بمفية  مؤسسليسري  يتعلق  عاحتساب  ا  واإلفصاح  المنسوبةوقياس  الزكاة  ذوي    لألطراف  ن  من  المعنيين 
ا احتساب  ان  حين  في  مؤسسة ضالمصلحة.  لكل  فردي  بشكل  ينطبق  المجموعلزكاة  هذا  من  فإن  سيكة،  واجالمعيار  ب  ون 

 على جميع البيانات المالية الموحدة والمنفصلة للمؤسسة. التطبيق 
 

هذ يحدد  تحد  ارعيالم  اال  أساسطريقة  للالز  يد  المستحقة  الزكاة  وقياس  يجكاة،  لإلرشادات  فترة.  الرجوع  المؤسسة  على  ب 
 ة.  ستحقة للفترالزكاة الملعالقة لتحديد أساس الزكاة، وقياس الرسمية ذات ا 

 
 معيار.تقييم أثر تطبيق هذا الة حالياً بتقوم المجموع
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 ( بعتي( ةالسياسات المحاسبية الهام 3
 

 ت في البيانات المالية العرض العام واإلفصاحا –( 1ي رقم )محاسبة المالر الايمع (2

صاحات لعام واإلفالعرض ا –المعدل   1لمالي رقم المحاسبة اسات المالية اإلسالمية معيار للمؤساجعة أصدرت هيئة المحاسبة والمر
المالية في   البيانات  المعيار يحدد ويحسن مت2021في  ا لارض  الع  تطلبا. هذا  يتماشى مع    لمنصوص عليها بماعام واإلفصاحات 

ا المالأفضل  المحاسبة  الدولية، ويحل محل معيار  المعيار  على  ال  1  ي رقم لممارسات  المؤسسابق. يسري هذا  المالية  جميع  سات 
والمؤس األخرى اإلسالمية  المحاسبة    سات  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  تتبع  المالية  ؤ ملل  اجعةروالمالتي  سسات 

 بيق المبكر.   بالتطسماح ، مع ال2023يناير  1المالية التي تبدأ من أو بعد المفعول للفترات  سالمية، وهو سارياإل
معيار تعديل  رقم  المحاسبة    إن  مع     1المالي  التي التعيتماشى  والمراجعة    ديالت  المحاسبة  لهيئة  المفاهيمي  اإلطار  على  أجريت 

 قارير المالية. المية إلعداد التس اإل اليةمالت للمؤسسا
 

 كما يلي:  وهرية على المعياربعض التعديالت الج

لمالية  للمؤسسات اية لهيئة المحاسبة والمراجعة اسبة الماليتجزأ من معايير المحعدل جزءاً ال المفاهيمي المأصبح اإلطار  .أ
 اإلسالمية؛ 

 تم إدخال تعريف شبه حقوق الملكية؛    .ب 

 يفات؛ رعالتسين حل وتتم تعدي .ج

 الشامل؛   فهوم الدخلتم إدخال م .د

 وغير متداولة؛بات كمتداولة جودات والمطلو سات المصرفية، بتصنيف المو سسات عدا المؤسهس.  يسمح للمؤ 

 ات؛لى اإليضاحات الخيرية إن الزكاة والتبرع اح ع اإلفص تم نقل .و 

 تم إدخال مفهوم التجاوز الحقيقي والعادل؛  .ز

 طاء؛ قديرات، وتصحيح األخوالتغير في التاسات المحاسبية، يسال  ر في يالتغتم إدخال معالجة  .ح

 ستمرارية؛ الالحقة، وفرضية االالعالقة، واألحداث تم تحسين إفصاحات األطراف ذوي  .ط

 القطاعات؛ ، وتقارير عمالت األجنبيةتقارير بشان الداد الن إع تحسي .ي

الثاني  لى جميع المؤسسات ع   سريول يء األتم تقسيم متطلبات العرض واإلفصاح لثالثة أجزاء: الجز  .ك يسري على  ، والجزء 
يالت على  ريان التعدلرسمي، وتاريخ سلث ينص على الوضع اة فقط، والجزء الثاة اإلسالمية المماثلالمؤسسات الماليالبنوك و 

 ى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية؛  الية األخرمعايير المحاسبة الم

 بشكل منفصل.   من هذا المعيار، وسيتم إصدارهاءاً لتوضيحية ليست جزا ليةالما انات البي . ل
 لموحدة. فصاحات في بياناتها المالية العروض واإلييراً في بعض االمعيار، وتتوقع تغ  األثر المحتمل لهذا تقوم المجموعة بتقييم

 
 المالية  إدارة المخاطر   4

ة للسنة المنتهية وكما  دققالم  ماليةاليانات  الب  ي عنها ف  فصح الم  هي نفسها تلك  ةجموع للم  ةماليإدارة المخاطر السياسات  إن أهداف و 
 .2021ديسمبر  31في 

 
 ( ك نوين البب روضالمع ةمقياس معدل الفائد ) IBOR اتإصالح

أ وتعديل  إجراء مراجعة  لمعيتم  عااييساسيين  الجوهرية على مستوى  إيقاف معظم    لمي.ر معدالت األرباح    LIBORت  معدالتم 
،  "(ARRs"ِ)  ةتم استبدالها بمعدالت مرجعية بديلة معين، و 2021ديسمبر    31بعد    ( ”IBOR“)  خرى نوك األبين البعدالت ما  مو 

االنتقال من معدل    لية. إن عم2023يونيو    30جيل ايقافها لغاية  حيث تم تأ  األمريكي،بالدوالر    LIBORمعدالت    باستثناء بعض

IBOR  ة.جموع ملدعم للالعمل وإدارات ا تغطي معظم وحدات   

لجنة الوالخصوم  األصول    تقوم  انتقال  وإدارة  بتقبمراقبة  اللجنة  تقوم  بديلة.  معدالت  إلى  إشارةمجموعة  مدى  للتدف  ييم  قات  العقود 
تصاالت مع  ، وكيفية إدارة اال  IBORجة إصالح معدالت  تيللتعديل ن  كانت هذه العقود ستحتاج  ا إذا ، وم  IBOR  ة لمعدالت النقدي

ا  إلة حبلمقااألطراف  لمجلس  .  IBORت  الح معدالص ول  تقاريرها  اللجنة برفع  المجموعة كل  تقوم  مع   وتتعاون أشهر،    3إدارة 
بت اإلدارات األخرى   وتقوم  الحاجة.  لمج  علومات ر موفيحسب  ال دورية  والمخالس اإلدارة حول مخاطر معدل  الناتجة من    طر ربح 

 . IBORإصالح معدالت 
تعزيز أنظمتها وعملياتها دالت القياسية، وتستمر ببطة بالمعقائمة مرتأي عقود    موعةالمج   ، لم يكن لدى2022مارس    31كما في  

 ياسية.الق السوق ت معدالع التغير في  م  اداً للتعاملاستعد
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 واألحكام  راتالتقدي 5

ضيات ر م، والفحكاألوا،  تاديرالتق  بعض  م ااإلدارة استخد  ب منة الموحدة المختصرة يتطلالمالية المرحلي  تعلوماد المإعدا  نإ
تؤثر  المحا التي  الهامة  تسبية  المحاسفي  السياسات  للطبيق  المعلنة  واألرقام  واإليراوالمطلوبموجودات،  بية  دات ات، 

  ، ةلموحدة المختصرية امعلومات المالية المرحلعند إعداد هذه ال  .يراتالتقد  عن هذهقيقية  تائج الحختلف النقد تات.  وفوالمصر
ذالجوه  األحكام ام  خدستبا  ةداراإل  تقام استخدامهارية  تم  التي  المحا في    اتها  السياسات  والمصادر تطبيق  للمجموعة،    سبية 

 .  2021ديسمبر  31سنة المنتهية في لقة ل المدق لموحدةالية اانات المعلى البيقها تطبيم ة، والتي تعدم اليقينيلتقدير  الرئيسية

 
 روسيا وأوكرانيا  ع بينالنزا

د العالمي، وأدى، من بين تأثيرات أخرى، وكرانيا إلى حدوث اضطراب في االقتصاوألحالي بين روسيا لقد أدى الصراع ا
ة نتيجة لتعطل سالسل التوريد و التي قد تؤثر على مجموعة واسعة  الية وأسعار السلع األساسيلزيادة التقلبات في األسواق الم

  .ر مختلف السلطات القضائية والصناعاتمن المنشآت عب
 

لديها أي ت أنه ليس  إلى  لمحفظتها، وخلصت  المتأثرة أو منها. مع ذلك، ال وقد أجرت اإلدارة تقييماً  للبلدان   عرضات مباشرة 
يعتمد إلى لهذا النزاع ألنه    لصعب في هذه المرحلة تحديد األثر الكاملتزال احتماالت التعرضات غير المباشرة قائمة. ومن ا

العمليات   المزيد من  مثل  بها،  التنبؤ  يمكن  والتي ال  المؤكدة  األحداث غير  كبير على طبيعة ومدة  والعقوبات  العحد  سكرية، 
الت  الفعل على  العالمية. وساإلضافية، وردود  المالية  الجارية من قبل األسواق  الوضع  طورات  أثر هذا  تواصل اإلدارة رصد 

، لم يكن لهذا النزاع أي أثر  2022مارس    31ها لتقييم األثر غير المباشر، إن وجد. كما في  ر عن كثب على محفظتالمتطو
 . جوهري على المجموعة

 
   ة الموسمي 6

 يةوسم ة معت طبياذإيرادات جوهرية   جموعةالم لدى ال توجد

 
 دية سيا وكصك 7

 
 ديسمبر 31  مارس  31 
 2022 

بآالف الدنانير  
 حرينية الب

 2021 
ر  ي ن دنالبآالف ا

 ةبحريني لا
 قة( دق)م  )مراجعة(  

    ة:   فأمطفة الالتكل ب –الدين  وك صك
 295.530  304.614 رة * مسع صكوك -

 (490)  (484)   اض في القيمةإلنخفمخصصات ا: يُطرح

 304.130  295.040 

 
ا  المج  لفترة،خالل  ) 20.816 لغبمب  كببيع صكو  ة عموقامت  بحريني  دينار  بحريني(   ناردي  لف أ  127.653:  2021ألف 
 (. ف دينار بحرينيلأ  5.922:  2021دينار بحريني )ف  أل  440 دارهمقوبربح 

 
في  * صكوك  ر  تم،  2022مارس    31كما  ديناأ  127.610 مبلغ  بسيادية  هن  بحلف   بمبلغ   المؤسسات  صكوكوريني  ر 

 :2021  برسم دي  31)  الف دينار بحريني  154.267  تبلغدفترية    مجموع قيمةب  (10دينار بحريني )إيضاح    الف  26.657
:  2021ديسمبر    31لف دينار بحريني )أ  88.665 مبلغ  بالية  ت مسسامن مؤوض  قر  قابلمألف دينار بحريني(   152.419
 (. ر بحرينيديناألف    71.617
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 ل التموي تادجومو 8

 
 ديسمبر 31  مارس  31 
 2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 2021 
نير  االدن  فبآال
 لبحرينيةا

 )مدققة(   مراجعة( ) 
    

 343.706  354.554 مؤجلة( الباح راأل ة من ي )صاف  حةاب مر
 90  90 ة وكال

 971  4.196 عناتصسإ

 344.767  358.840 ل تموي ال ودات موج ي لماجإ
 
  (21.708) فاض في القيمةصات اإلنخطرح: مخصيُ 

 
(20.394) 

  337.132 ودات التمويل ج وم ي صاف    

 

324.373 

 
البحري، أصدر مص2021  مبرسيدو  2021مايو  و  ، 2020  ديسمبرفي   توجيهاً رف  المركزي  تنظي ن  ل  اإلجرامياً  ءات تمديد 

أي  التنظي االمتيازية،  العأق  دفعتأجيل  مية    التوالي. على    2022و  ني ووي  2021وديسمبر    2021يونيو  ة  نهايحتى  الء  مساط 
ية رة تعديل جوهرالمجموعة خسا  وقعتت  لتالي الباع هذه، وجيل الدفأرباح على العمالء خالل فترة تمديد تأ  ضرم فسيت  ولكن

جيل بحريني للتأينار  ف دال  21.634لغ  بمبيل  تموالط القروض على تعرضات  يالً ألقساالمجموعة تأجقدمت    تمديد.نتيجة لل
للتأجيل    41,780بمبلغ   و(،  2021  ويونيإلى    2021  ايرني)  لثالثا بحريني  دينار   ديسمبرإلى    2021  يوليو)الرابع  ألف 

 (. 2022 يونيوإلى  2022 رايين) الخامساء من التأجيل دد االنتهمجموعة بص ال الزت ال (.2021
 
 . ف( لأ 16.957: 2021دينار بحريني ) لفأ 20,385 تبلغ تي الو المؤجلةح ربااأل نة مفيصا مرابحة لا
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 ( بعيت (يل تموال داتجووم 8
 

 : ليالتاهو ك ةلحرمحسب ال قيمةنخفاض المخصصات او يلومالت  اتموجود ماليجإلل صيتفال
 

 

 
المبدئيتم االحت  * ائتالمنخفض  ي لألصولساب  عند شرة  إمانياً  أو عند  ابصدارها  ائها  إعال ادلعقيمتها  قية، ويتم   ألي قاً حالاسها  دة 
القابلة لالستالمب  او  وقعةمتة الر االئتمانيائخسي الفير  ي غت ً درالغ  ديسمبر   31)  %20بنسبة    اد المتوقعة. هذه االصول مدرجة حاليا

التعنةً  مقار  (14%:  2021 األبمبالغها  الاقدية  الم  لتسجي  تم،  تراكمي  أساس على   قائمة.صلية    قيمةال  فية  فضنخالموجودات 
أمشترالي  ان مت ئ إلا  الضعف و  3)المرحلة   الن ى  مقارن%34:  2021ديسمبر    31)  %33  نسبةب  (اشئو  بمبال(  التعاقديةة  األصلية   غها 

 ئمة.لقاا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة( راجع م)  2022مارس   31

 ى األول المرحلة 
الدنانير  ف بآال

 البحرينية 

 المرحلة الثانية 
ير  الدنانبآالف 

 ينية لبحرا

 ثالثة لة الحالمر
بآالف الدنانير  

 البحرينية 

الضعف  
ئتماني  إلا
شترى أو  الم
 * اشئنال

 موع مجال
ر  ني بآالف الدنا
 البحرينية 

ر  الف الدناني آب    
 ينية البحر

 

      
 358,840 6,156 24,044 33,032 295,608 إجمالي موجودات التمويل 

  يطرح: مخصصات االنخفاض في القيمة
 20.394 612 12,007 1.751 6.024 2022يناير  1في ا مك

 - - ( 99) (223) 322 راحل لحركة بين المي اصاف
 1,314 62 505 419 328 خصص في الم اص

ا  م مة كي القياض فنخفمخصصات اال
 21,708 674 12,413 1,947 6,674 2022مارس   31في 

 337,132 5,482 11,631 31,085 288.934 التمويل   تجودا صاقي مو

 ة( )مدقق 2021ر ديسمب  31

 ى المرحلة األول
الدنانير  ف بآال

 البحرينية

 ةالثاني حلة المر
انير  الدن  بآالف

 لبحرينيةا

 ة الث مرحلة الث لا
بآالف الدنانير  

 لبحرينيةا

الضعف  
ئتماني  إلا

المشترى أو  
 *الناشئ

 المجموع 
ير  الدنان بآالف 

 نيةي لبحرا

بآالف الدنانير      
 ينيةالبحر

 

      
 344,767 6,112 24,468 59,540 254,647 ات التمويل إجمالي موجود

  نخفاض في القيمةاال مخصصاتيطرح: 
 17,055 - 7,891 1,934 7,230 2021ير ينا 1كما في 

 - - (442) 47 395 صافي الحركة بين المراحل 
 3,585 612 4,804 (230) (1,601) ص ص خصافي الم 

 ( 5) - ( 5) - - شطب 
 (241) - (241) - - داستبعا

  ي ا ففي القيمة كم   فاضنخاالصصات خم
 20,394 612 12,007 1,751 6,024 2021 ديسمبر 31

 324,373 5,500 12,461 57,789 248,623 صاقي موجودات التمويل 
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 ةراإلجادات موجو 9
 

مارس   31 
2022 

بآالف الدنانير  
 بحرينية ال

 

ديسمبر  31
2021 

  لدنانيرابآالف 
 البحرينية

( )مراجعة    قة( دق)م  
    التكلفة

 186.209  191,481 راي ن ي  1 يف
 57.482  58.993   الفترة إضافات خالل 

 (38.955)  (40,058) الفترة سداد / تسويات خالل 

 204.736  210,416 نهاية الفترة  في 

    
    المتراكم اإلستهالك 

 42.472  43,674 نايري  1في 
 21.245  21,846 الفترةك هالإست 

 (16.687)  (17,159) الفترةالل سداد خ

 47.030  48,361 نهاية الفترة  في 

 (5.312)  (4,633) إنخفاض القيمة مخصص  طرح: يُ 

 152.394  157,422 لفترة  نهاية افي صافي القيمة الدفترية 

 
 تالي: ب المرحلة هو كالسحيمة قاض الانخفمخصصات و  ةراجاإلدات وموججمالي التفصيل إل

 

 )مراجعة(   2022رس  ما 31

 األولى حلة رالم
الدنانير  ف بآال

 البحرينية 

 المرحلة الثانية 
الدنانير  ف بآال

 البحرينية 

 ثة حلة الثالرملا
بآالف الدنانير  

 البحرينية 

 المجموع 
ف الدنانير  البآ

 البحرينية 

     
 162,055 11,840 11,197 139,018 رة اإلجاوجودات إجمالي م

  ةفي القيم  مخصصات االنخفاضح: ريط
 5,312 4,141 929 242 2022ر يناي  1كما في 

 - (105) (277) 382 راحل صافي الحركة بين الم
 (679) ( 40) (397) (242) خصص صافي الم 

 - - - - دبعااست 

في   انخفاض في القيمة كم مخصصات اال
 4,633 3,996 255 382 2022مارس   31

 157,422 7,844 10,942 138,636 القيمة الدفترية لموجودات اإلجارة 

 )مدققة(  2021ديسمبر  31

 ولى المرحلة األ
نير  االدن  بآالف

 يةالبحرين 

 المرحلة الثانية
بآالف الدنانير  

 البحرينية

 لثة ة الثارحلالم
بآالف الدنانير  

 حرينيةالب 

 المجموع 
  ري الدنان بآالف 

 البحرينية

     
 157,706 12,812 35,279 109,615 اإلجارة موجودات  اليإجم
ة  فاض في القيمنخصصات اال: مخ رحيط
 3.983 3.014 424 545 2021 يناير 1في ا كم

 - (197) 286 (89) صافي الحركة بين المراحل 
 1,399 1,394 219 (214) خصص الم صافي 
 ( 70) ( 70) - - استبعاد

  ا في م يمة كنخفاض في القمخصصات اال
 5.312 4.141 929 242 2021ديسمبر  31

 152,394 8,671 34,350 109,373 ارة لموجودات اإلجيمة الدفترية الق
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   ة استثمارات في أوراق مالي 10
 

ارس  م 31 
2022 
ر  ني بآالف الدنا
 ة يالبحرين

 ة( )مراجع 

 

ديسمبر 31  
2021 
نانير  بآالف الد

 حرينيةالب 
 ة( )مدقق

    ية: استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملك

    :الدخل ان بي  ن خالل ادلة مالع ةمي لقبا
    ة لكي مهية مال أوراق  -

 15,080  15,531 يناير 1في كما 

 451  129 الربح المستحق 

 15,660  15,531 
    ملكية: ل حقوق العادلة من خالبالقيمة ال

    * مسعرة رية غي ملك قوق حهم أس -
 44,559  19,100 يناير 1كما في 

 9,201  54.171 ء اشر
 (34,499)  ( 14) واسترداد عاد استب 
 (161)  147 لة داالع ي القيمة غيرات فافي الت ص

 -  1,445 ع بي لغرض ال المحتفظ بها  موجوداتلاالمحول من 
 (3,747)  (3,747) القيمة  ي النخفاض فمخصصات ا  يطرح: 

 71.102  15,353  
    المطفأة: كلفة بالت –أدوات دين 

 28.918  28,147 ** مسعرة صكوك -
 1,317  1,317 ير مسعرة ك غصكو -

 (1,429)  (1,427) ض في القيمةا نخفيطرح: مخصصات اال

 28,037  28.806 
    لكية: الم وقحق من خالل العادلة ة بالقيم –دين ات  أدو

 -  67.901   صكوك مسعرة -

 182,700  59.690 

 
موجودات محتفظ    ترة مقابلة الفرفتال  لخالؤها  راار بحريني تم شدينلف  أ   54,171تبلغ قيمتها  مة  يمستد ن صكوك  تتضم*  

 (. 11إيضاح إعادة الهيكلة )كجزء من ع بها لغرض البي
 
  26.657مؤسسات  بلغت صكوك الو  ،بحريني  ألف دينار  127.610سيادية  ، بلغت الصكوك ال2022مارس   31كما في    **

 (.7إيضاح ) يألف دينار بحرين 154.627دفترية  القيمة المجموع و ينيألف دينار بحر
 

 بيع تفظ بها للجودات محوم 11

المجموإتش  ف  إ  جموعة جيم موتق هيكلة  إعادة  برنامج  )بتنفيذ  وا" عة  التالبرنامج"(  يتضمن  بنيتخللذي  التحتية   اهص من 
أكثر )"الشركة"( ، والتي ستتم رسملتها ب(  مقفلة)  ش.م.بتم إنشاؤه حديثًا "إنفراكورب"    ةكر ش ل خالن  العقارية م  اوأصوله

االستثمارات التي تركز على تسريع كورب في  تتخصص إنفرا  ة. سوفول المتطورتية واألصر في البنية التحدوال  مليار من
 . يةلمالعاق واخليج واألسل اتدامة في منطقة سملتحتية الا وبيئات البنيةوتطوير أصول  والنم
 

البرنام هذا  ابموجب  بعض  نقل  ،سيتم  الج  والبنية  العقارية  شركاألصول  من  ذلتحتية  في  بما  المجموعة،  البنك،  ت  إلى  ك 
 ب.رراكوصكوك و / أو أسهم ملكية صادرة عن إنفشكل  ابل عيني فيقورب بم إنفراك

رات للعقاضاته  حيد وتجميع تعرعلى تو  2021مايو    6بتاريخ    عه ماي في اجتتجاريجي اللخ إدارة المصرف ال  وافق مجلس
 .ةعينيبارات الاالعتمن النقد و جل مزيارته من خالمخرج منظم لمستثمري إدالتحتية من خالل تقديم والبنية 
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 يتبع( ( يعبلا لبه موجودات محتفظ 11
 

وير  تطالد  قيت  عقاراحويل  ت  بالموافقة على  2022مارس    24يخ  اربت  السنوي  عموميةجمعية الجتماع الفي ا  نوقام المساهم
للبنلتابعا العقارية  ك واالة  إلى  بمبلغ يصستثمارات  أمريد  مليون  200ل  كورب  اار بحريني(إلنفردين  ألف   75.4كي )والر 

 كورب.وق ملكية مصدرة من قبل إنفراصكوك و / أو أسهم حقعن  رةعباعيني بمقابل 
 

ات العديد من الشرك  بلق  من  ابه  ت محتفظموجودا  و  ي ف  مأسه  على  استحوذت المجموعة   ، 2021سمبر  دي  31اعتباًرا من  
الخ بقالعقارية  لإلدارة  دينمليو  22.27يمة  اضعة  بحرن  واار  جزيني  ستكون  اًءا  لتي  الألمن  سصول  إلى  يتم  تي  تحويلها 
 إنفراكورب. 

 
التجاري  ليجالخ ف  المصر   قام،  2022مارس    31ا من  اعتبارً  إلى نار بحريني  يد  مليون  54.171  قيمةأصول بتحويل  بي 

بها  إنفراكورب   ملتزم  من خطة  تعتبر جزء  البرنامبموجب  والتي  دينار  مل  4.3و  جشروط  من خطة   بحرينييون  كجزء 
ت ارااستثم  وعة عقود بيع لبيعفة إلى ذلك ،أبرمت المجمضاباإل (.  مقابل عينيي إدارة األصول )كلمستثمر  تحويلللتزام لاإل
 . للبيع أنها محتفظ بها  التالية على صولاأل هذهيف تصنليه ،تم وبناًء ع .يرينبح ارليون دينم  3لغ بترات بقيمة دفترية اعق يف

 
 فترة التقارير.شهر من نهاية    12تكمالها في خالل  وقع اسية ويتظيمية أساسمؤسسية وتنفقات  مواتخضع ل  هت أعالالتحويال

   ريني(.ألف دينار بح  965:  2021ء )الشي  ظ بها للبيعفجودات المحتوع المومجممن غير المسيطرة  حصصالقيمة  تغلب
 

 

 2021ديسمبر  31  2022 مارس 31 
دنانير  ف البآال 

 بحرينية لا
ر  ف الدناني الآب  

 البحرينية

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 34.499  - أوراق مالية  استثمارات في 
 12.198  4.341 رية عقا راتثمااست 

 6,714  - معدات ات وعقار
 8.871  - حقوق الملكيةتسبة بطريقة استثمارات مح

 821  - رى دات أخجومو

 4.341  63.103 

 
 للبيع خالل الفترة: ابه ت المحتفظحركة الموجودايلي فيما 

 2021ديسمبر  31  2022 مارس 31 
  بآالف الدنانير 

 بحرينية ال
ر  ف الدناني الآب  

 البحرينية

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 -  63.103 2022يناير  1في كما 
 63.103  - فترةالبيع خالل الموجودات محولة لموجودات محتفظ بها لغرض 

 -  (3.000) مباعة خالل الفترة 
 -  (54.171) ( 10)إيضاح رب  راكوإلنف محولة 

 -  (1.445) دام محتفظ بها لالستخأوراق مالية  ي مارات فمحولة الستث 
 -  (146) اشتراكات المستثمرين  تخارج  تغير في

 63.103  4.341 2022مارس  31  

 
ي إلنفراكورب  نيحرب نارمليون دي 54.17ا الدفترية جودات معينة تبلغ قيمتهومل ك بتحويالبن، قام 2022مارس  15في 
   (.10ح )إيضاحدودة وك المكصلل ربراكوإنف  لمصدرة من قب دائمةمركبة ات ادشهعبارة عن مقابل عيني ب.م.ب. )مقفلة( ش
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 حقوق الملكيةت محتسبة بطريقة رامااستث 12
 

 سمبردي 31  رس ام 31 
 2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 
2021 

ر  الف الدناني آب 
 ينيةبحرال

 )مدققة(  جعة( را)م 
    
 31.963  25.268 راي ن ي  1ي ف

 5.803  - إضافات 
 (8.106)  - رة حصة مسيطاألستحواذ على على اف إلغاء االعتر

 (3.259)  - بها للبيع فظ محت  اتودإلى موج  تحويل
 (1.133)  (290) الفترة   الحصة في خسائر

 25.268  24.978 رة  ة الفتي نهايكما ف   

 
 موجودات أخرى  13

 
 ديسمبر 31  س ر ما 31 
 2022 

دنانير  ل ا  فبآال
 البحرينية 

 
2021 

ر  الدناني بآالف 
 البحرينية

 مدققة()  )مراجعة(  
    

 4.293  4.684 وك ى صك حق علت سم ربح
 820  713 ام األصول ستخدحق ا

ً مد  مصروفات  577  805 فوعة مقدما
 249  263 االستثمارات من حق مست 

 4.564  4.563 من عمالء  ذمم مدينة
 2.689  3.681 ذمم مدينة أخرى 

 14.709  13.192 
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 يتبع(( ىموجودات أخر 13
 

   األصل: داميل المتعلقة بحق استخلتفاصمن امزيد  فيما يلي
 

     مارس 31 
2022  

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 ة( جعرا)م

 820 ير ناي 1كما في 
 18 ق اإلستخدام زيادة في أصول ح

 ( 125) للسنة طفاءاإلوم سر

 
 713 مارس  31كما في  مجموعال

     

     برمسدي 31 
2021  

بآالف الدنانير  
 ة البحريني

 ة( ق)مدق
 1.234 32 حق االستخدام عند التطبيق األولي لمعيار المحاسبة المالية أصولباالعتراف 

 114 ستخدام ل حق اإلفي أصوزيادة 
 (528) ةللسن طفاءاإل رسوم

 
 820 ديسمبر 31كما في  مجموعال

 
 مطلوبات أخرى  14

 
 . هيكلةحساب إعادة ال مع المستثمرين علىتتعلق بالتسوية النقدية * 

 نار بحريني( ي لف دأ 85: 2021لف دينار بحريني )أ 81ت مالية بمبلغ مانامات وضى إلتزانخفاض القيمة عل** يتضمن مخصص إ
 
 
 
 
 

 ارس م 31 
2022 

نير  دناال  آالفب
    البحرينية 

 

 رسمب ي د 31
2021 

نير  ادن لابآالف 
 البحرينية

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 13.597  14.416  *ستثمرينلمذمم دائنة إلى ا
 4.898  3.764 ة ق ضاربات مستحاح مأرب 

 806  665     جارةاإل مطلوبات   صافي
 556  257 مقدم مستلم من عمالء 

 471  867 ع  فد لة احق مست  وزكاة  أعمال خيرية 
 258  1.291 دائنة للموظفين ذمم

 27  27 ناع صقات عقود إست تحسم
 5.016  7.073 **ةحقدائنة أخرى ومصروفات مست  ذمم

 28.360  25.629 
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 تبع( ي (مطلوبات أخرى 14
 
 اق: الستحقتاريخ ا اإلجارة حسبمطلوبات صافي فصيل  ت  يما يليف

 
 اإلجارة  صافي مطلوبات

 )مراجعة( 2022 مارس 31 

 إلجارة إجمالي مطلوبات ا تحليل النضج 
 نيةبحري الر لدناني بآالف ا

 اإلجارة المؤجلة 
 الف الدنانير البحرينيةبآ

 اإلجارة مطلوبات يصاف
 لدنانير البحرينيةالف ابآ

    
 549 (8) 558 ة واحدة سناقل من 

 116 (6) 122 نواتلى خمس سمن سنة إ

 680   مجموعال
 

(14) 665 

 

   )مدققة( 2021 ديسمبر 31 

 إلجارة بات امطلوجمالي إ تحليل النضج 
 نانير البحرينيةبآالف الد

 ؤجلة ة الماإلجار
 ر البحرينيةبآالف الدناني 

 جارةاإل مطلوباتصافي 
 نير البحرينيةناالف الدبآ

    
 550 (16) 566 ة واحدة اقل من سن

 256 (4) 260 خمس سنوات ىسنة إلمن 

 826   مجموعال
 

(20) 806 

 
 ستثمار ابات االسصحاب حية أوق ملكقح 15

 
 س مار  31 

2022 
نير  الدنا بآالف

 لبحرينية ا
( راجعة )م  

 

 ديسمبر 31
2021 

بآالف الدنانير  
 ةني لبحري ا

 ققة( )مد
    

    حاب حسابات االستثمار أصملكية  حقوق
 125.707  107.347 ات مالية من مؤسس

 419.488  482.509 وأفراد  الية غير م من مؤسسات

 589.856  545.195 
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 ع( يتبمار)ابات االستث حقوق ملكية أصحاب حس 15
 

   :التاليةول ألصاات فئ  فيواستثمارها موعة المج أموالع م ثمارأصحاب حسابات االستمن  مةلالمست لاموتم مزج األ
 

 س مار 31  
2022 

لدنانير  آالف ا ب
 البحرينية 

 )راجعة م(

 

 ديسمبر 31
2021 

ر  الدناني بآالف 
 البحرينية

 )ة مدقق(
    

 50.580  56.780 بنوكرصدة لدى الأ

 15.290  14.825 مركزي ي مصرف البحرين ال حساب احتياط

 26.391  29.045 سات المالية ؤس يداعات لدى المإ

 172.029  300.750 صكوك   –الدين  ت اأدو    

 280.905  188.456 ت التمويل موجودا        

 589.856  
 

545.195 

 
 رأس المال 16

 
رأس مال    ضتخفيعلى    2022مارس    24ادي الذي عقد بتاريخ مية غير االعتيية العمووافق المساهمون في اجتماع الجمع

  0.100اسهم خزينة بقيمة    44,288,946  شطبدينار بحريني من خالل    4,428,895غ  لبالبنك الصادر والمدفوع بم
كان رأس مال البنك   2022مارس    31. بتاريخ  دينار بحريني  ف لا  1.534بمبلغ    المتراكمة  روالخسائ  دينار بحريني للسهم

سهماً    847,830,534دينار بحريني( تمثل    89,211,948  2021ديسمبر    31ريني )دينار بح  84,783,053المدفوع  
 سهماً(. 892,119,480 2021ديسمبر  31)
 

المساهم اوافق  الجمعية  اجتماع  في  بتاريخ  ون  عقد  الذي  الحوافز    2022مارس    24لعمومية  نظام  في  تعديالت  على 
تحويل  باألس تم  المعدل،  النظام  مع  تماشياً  المصرف   104,734هم.  ائتمان موظفي  )غير مخصص( من صندوق  سهماً 

   ي الى البنك كأسهم خزينة.الخليجي التجار
 

 األولى(  ةمن الفئ يالمال اإلضاف  راس) نويةثامضاربة  17
 

 مارس  31  
2022 

الدنانير   فبآال
 البحرينية 

 )مراجعة (

 

 ديسمبر 31
2021 

ف الدنانير  بآال
 البحرينية

 )مدققة (
    

 47.222  47.222 ثانوية  ةب ضارم

 47.222  47.222 

 
مليون    159قيمة  ب  ( 3ع بازل  فقة مع إطار مية المتواألولى اإلضافة من الفئة ايلما  )أوراق  نويةضاربة ثاحتفظ البنك بمي

أمريكي دمل  60) دوالر  رفعينيون  تم  بحريني(.  الم  ار  هذا منارأس  م  ل  األدنى  الحد  تلبية  المتطلباتأجل   ةنظيميالت  ن 
 . اإلصدار صافي تكلفة  الدفترية هي مة قي لا كزي.المرالبحرين   د من قبل مصرفهو محد كية كماملوق اللي حقبإجما علقةالمت
 
  عة فوموحد واألرباح المدال  صرالمختلمرحلي الملكية في بيان المركز المالي ا  اربة الثانوية ضمن حقوقالمضب  سااحتيتم   

 .لألرباح تخصيص كبها  سااحتيتم   (أألداة الماليةالمال )حامل ب لر
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 ( يتبع) لى(األو من الفئة المال اإلضافي اسر) ثانويةاربة مض 17
 

 -واألحكام:  فيما يلي ملخص الشروط
ة سميبالقيمة اال  ط واألحكام الخاصةللشروا  فقً نوي وسعلى أساس نصف  وراق المالية  ألهذه اى  م توزيع األرباح عليت  -

 ا.؛ويً سن %10وقع قدره دل متلها بمعالية ووفقًا لمق ااألورئمة لاالق
 . دعثر في السدالتحدث للحدث بأنه هذا اولن يتم اعتبار مثل ح رباثمر المطالبة باأل لمست يحق لال -
و  - حالة  غفي  لقوع حدث  قابل  جزئيًا  حويالت  الشهادات  تحويل  سيتم  ،بقاءلير  أو  تن  كليًا  أساس  ط  روشل  اوفقً   اسبيعلى 

 للبقاء.ل قاب هذا الحدث الغير مثل قت وقوعي وفادلة لحصة البنك ة العالقيمالتحويل ب هادات والتي تتطلبشال
الحصول على موافقة  ط  شرب  صدارمن تاريخ اإل  نواتس   5صي بعد  لوخيار استدعاء ال  وفقًاالشهادات    تردادقد يتم اس  -

 رف البحرين المركزي.مص
 

 باطات إلتزامات وإرت 18
 

 مارس  31 
2022 

بآالف الدنانير  
 رينيةالبح

 

 ديسمبر 31
2021 

  بآالف الدنانير
 رينيةالبح

 دققة( )م  )مراجعة(  
    

 35.946  46.889 *التتموي  يددتمسحوبة للتزامات غير مإ
 15.078  14.564 الية انات مضم

 -  150 دعتماا ت اباطخ

 
 .ل قبل انتهاء مدتهمويبتمديد الت ةوبمسحلمجموعة إلغاء االلتزام غير ال* يحق ل

 
 مطالبات ضايا وق

اسي  في وي  كالبن  قومي  العتيادي،اعمل  لاق  البقبرفع قضايا ضد عمالءه  البنك. ض قضايا  عفبرن  مريلمستث وا  نكوم عمالء  د 
  راء جلقضايا. يتم إة اانوني خارجي اعتماداً على طبيعتشار قانوني داخلي ومستشار قسم  عتعمل م  موعةللمج  ةاإلدارة القانوني

 .جمجلس اإلدارة بهذه النتائوعليا ال رةالغ اإلدابتم إيا، واية لهذه القضتقييم دوري للنتائج المحتمل
 

قابل هذه موقف البنك للدفاع عن نفسه م  وةقثقة من  على  دارة  ن الخارجيين للبنك، فإن اإللقانونييا  ينارستشد المكيأت  بناًء على
لم   القضائية.  إفصا  يكنالدعوة  أي  الطات  حهناك  بالمطلوبات  تتعلق  ناتجة  إضافية  مماثلة،اطالبمأي    منارئة  أن يث  ح  ت 

 وعة القانوني.مع المجوض د تضرق وعلنا ا من هذت ااحون أن أي إفصداء مجلس إدارة البنك يعتقضأع
 

 . ينهمبعد الحصول على موافقة المسا فقط  اح، إن وجدت، يتم عملهاب ألرا فيصا  يصات تخص   19
 

 يرادات أخرىإسوم ور  20

 مارس  31 
2022 

  ف الدنانيربآال
 نية البحري

 

 رس ما 31
 2021 

بآالف الدنانير  
 لبحرينيةا

 ( )مراجعة   عة( ج)مرا 
       

 193  255 م ل الرسودخ
671      ةي ألجنب ا ت لعمالا ل ي وتح حبارأ   349 

 402  403 من موجودات التمويل  لمشطوبةمبالغ ات الااسترداد
 33  -    رى خأ

  
825  

 
977 
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 صافي االنخفاض في القيمة  21
 

  مارس 31 
2022 

  لدنانير الف ا بآ
 البحرينية 

 

رس  ما 31
2021 

ر  دناني ال فبآال
 لبحرينيةا

 )مراجعة(   )مراجعة(  
       

 3  18 الية مؤسسات مو بنوكال لدى عاتادوإي   أرصدة
 749  1.314 ( 8 ايضاح) تمويل لات اموجود

( 7) ( 7 ايضاح ) صكوكال  في ثماراست    (2) 
(967) ( 9)ايضاح  موجودات اإلجارة    565 

( 4) نات مالية وضماات تزامإل   7 

 642  1.322 

 
 :فترةل الالحل خالمرا الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمختلفمخصص لحركة في ا يلي يماف

 
 لة  رحالم ( )مراجعة  2022مارس   31

 األولى 
  فبآال

دنانير  ال
 البحرينية 

 المرحلة 
 نية الثا 

ف  بآال
الدنانير  

 ة نيالبحري

 الثالثة لمرحلة ا
نانير  بآالف الد

 البحرينية 

ف  لضعا
تماني  اإلئ

المشترى أو  
 الناشئ 
  بآالف

الدنانير  
 لبحرينية ا

 المجموع 
بآالف  

  دنانير ال
 نية يالبحر

      

      تتاحيفاال  دلرصي ا

      انيةلمخصص الخسائر اإلتم

 27.712 612 17.471 2.680 6.949   يرناي  1 في

      

 - - (188) (579) 767 لى ورحلة األللمول مح

 - - ( 20) 80 ( 60) ةالثاني  للمرحلة محول 

 - - 4 - ( 4) لمرحلة الثالثةلحول م

 - - (204) (499) 703 الحركة  فيصا

 642 62 466 23 91 في( ا)صة فترلا مخصص 

 - - - -   - شطب 

 - - - - - عادستب ا

      
سائر  لمخصص الخ  ي  مختاال  دصي الر

 17.733 2.204 7.743   مارس   31في  اإلتمانية 
 

674 28.354 
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 تبع( )ي ةقيمالات اإلنخفاض في مخصص  21
 

المرحلة   عة( مراج)  2022مارس   31
  12 :األولى

ئر  خسا لا
انية  االئتم

  توقعة الم
  ر عش  نيإلث

 اً  رهش
بآالف  
الدنانير  
 البحرينية 

المرحلة  
  :ية الثان

  رلخسائا
الئتمانية  ا
  عة قولمتا
  -  ةحيا   دىلم

   ت ليس
  خفضةمن
 مة  قيلا

بآالف  
الدنانير  
 البحرينية 

المرحلة  
  : ةثالثال
  رلخسائا
نية  ماالئتا
  قعة ومتلا
   -  ةحيا   دىلم

  ةنخفضم
 لقيمة  ا

نانير  الف الدبآ
 حرينية الب

 المجموع  
نانير  آالف الدب

 البحرينية 

 18 - - 18 ية اعات لدى بنوك ومؤسسات مالدة وإي أرصد

 21.708 13.086 1.948 6.674 ( 8اح )إيض ويل موجودات التم

 484 - - 484 ( 7 ايضاح) صكوك سيادية 

 4.633 3.996 255 382 ( 9)إيضاح  ة وجودات اإلجارم
 1.428 1.317 - 111 ت في أوراق مالية تثمارااس

 82 7 1 74 لية مات اناموض زاماتإلت 

 7.743 2.204 18.407 28.354 

 
 المرحلة األولى  مراجعة( )  2021 مارس 31

بآالف الدنانير  
 البحرينية

 الثانية لة المرح
بآالف الدنانير  

 ةلبحريني ا

 المرحلة الثالثة 
نانير  لدبآالف ا

 البحرينية

  ف لضعا
تماني  اإلئ 

المشترى أو  
 الناشئ
بآالف  
الدنانير 

 لبحرينيةا

 موع مجال
ف الدنانير  بآال

 يةالبحرين 

      

      تاحياالفت  صيدالر

         إلتمانيةا ر ائ لخسصص امخل

 22.999 - 12.298 2.364 8.337 يناير 1في 

      

 - - (327) (41) 368 األولى ة للمرحل  محول 

 - - (201) 456 (255) ةي الثان للمرحلة محول 

 - - 305 (161) (144) للمرحلة الثالثةمحول 

 - - (223) 254 (31) افي الحركة ص

 1.322 39 2.478 531 (1.726) في( اصفترة )لل تكلفةال

 - - - - - ب شط 

 - - - - - تبعاداس

      
      لمخصص ي الختام الرصيد

      في ية  الخسائر اإلتمان 
 24.321 39 14.553 3.149 6.580   مارس 31
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تبع( )ي ةالقيم يفنخفاض مخصصات اإل  21

المرحلة   ة( مراجع )  2021مارس  31
  12 :األولى

ر  ئ اسلخا
ئتمانية  اال

  المتوقعة
  رعش إلثني
اً رشه

بآالف الدنانير  
بحرينيةال

المرحلة  
  :الثانية

  رلخسائ ا
انية  تمالئ ا
  قعةولمت ا
- ة احي  دىلم

 تليس
ضةمنخف

لقيمةا
بآالف الدنانير  

البحرينية

المرحلة  
:ثالثةال
رخسائ لا
تمانية  ئ الا

دىلم قعةومت لا
- ةحيا
فضةمنخ
لقيمة  ا

نيربآالف الدنا
رينيةحالب 

المجموع  
بآالف الدنانير  

لبحرينيةا

3--3الية دى بنوك ومؤسسات مل اتعيداأرصدة وإ

5.8182.4149.57217.804 ( 8ل )إيضاح ي موالت ات دموجو

292--292 ( 7 حايضا ) كوك سيادية ص
1887323.6284.548( 9ضاح )إي  جارة ودات اإل وجم

1.3171.429-112ق مالية أورا  استثمارات في 

167375245 مالية  اناتإلتزامات وضم

6.5803.14914.59224.321

كل سهم لعائد لا 22

من  رأس مال إضافي    على  األرباح  زيعدلة لتوع)م  رفصلحاملي أسهم الملفترة العائد  ا  قسمة ربحب   مسه   لك ل  سيساألائد  العا  يتم احتساب
األولىال عفئة  ال(  الفترة  األ  لعدد   جحالمروسط  مت لى  خالل  القائمة  من سهم  الخزينةأ  منقوص  أسهم توج  ال  . سهم  مخففة  محتم  د  قابلة  لة 

 أسهم.  يل إلى للتحو

أشهر المنتهية في  للثالثة

2022رس  ام 31

نير  بآالف الدنا

 لبحرينية ا

 )مراجعة( 

2021مارس  31

بآالف الدنانير  

 البحرينية

 ة( جعمرا)

  

 2.106 3.448    هم الشركة األم لي أسامحإلى  دالعائ لربح ا
معلى    زعةمو  رباحاأل   ا:ناقصً  إضافي  مال  الرأس  فئة  ن 

 - - ولى ألا

إلى  عالبح  لرا أسحاائد  األ  همملي  العائد  اب  م إلحتسالشركة 
3.4482.106 المخفّض لكل سهم  و  ساسياأل

طرح  د  رة بعت فل الالدد األسهم القائمة خلعالمرجح  المتوسط  
803.645803.708 ف( ال ة )باآلسهم الخزين أ

29.462.2سهم )فلس( لكل لمخفّض  ا وي  ائد األساسالع

ارة اإلدجودات تحت مو 23

ات  قرار  ذاموعة بإتخقوم المجت   ثمارية، حيثته االست ركاتشارية لش إست  وخدما رات  دارة استثماة، وإي مصرف بتوفير خدمات إدارالم  يقو
 بيانفي تاريخ   لموحدة المختصرة.االمرحلية لمالية ا ماتالمعلودارة في هذه تحت اإلأي موجودات  نتضمي  يتم لم .ركاتذه الشنيابة عن ه

مليون  201.41:  2021  برديسم  31)   يبحرين   ار دين   نمليو  201.41  جموعة الم  ي ف  اإلدارة   تحت   الموجودات   ت لغب   مالي، ال  زالمرك
إلد:  2120)  إدارية  م ورس  أي  ساب بإحت   مصرف ال  قمي   لم   السنة،  خالل .  (رينيحب   ناردي  المارة هذالشيء(  المجموعة    . وجوداته  قامت 

 دون تكلفة إضافية.  من لى الشركة األم إ دارة موجودات تحت اإللل ليوميةاإلدارة ا بتعهيد
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 قة عالال وي اف ذطراألمع  يةت الجوهرالمعامال 24

الجوهرية اموالمعرصدة  األ فيعال  ذوي طراف  األمع    الت  المبينة  المو  ماتولالمع  هذه  القة  المرحليةالمالية  رة المختص  حدة 
 لي:كالتا

 
 
 لة ي زم ركاتش ة( )مراجع   2022  مارس 31

ر  الدناني بآالف 
 البحرينية 

المدراء / كبار  
وظفي  م

  دارة اإل
ء  ضاوأع

إلدارة  امجلس 
رعية لشا  
ف الدنانير  بآال

 البحرينية 

 /م األالشركة 
مساهمين  

ين /  رئيسي
  كات لدى شر

أعضاء  
اإلدارة  مجلس 

 يها ف حصص 
ر  بآالف الدناني 
 البحرينية 

  موجودات 
تحت اإلدارة  

)شاملة  
  ركات ذات ش

اض  أغر
 ( خاصة

ير  ف الدنانالبآ
 رينية البح

 مجموع ال
  بآالف الدنانير

 البحرينية 

      
      دات الموجو

 9.801 - 6.492 3.309 - ل تموي لوجودات ام
 63.302 6.847 56.455 - - الية أوراق م ستثمارات في ا

 24.978 - - - 24.978 حقوق الملكيةيقة رثمارات محتسبة بطاست 
 353 30 206 - 117 ى ت أخرا موجود

      
      طلوبات الم

      لية، ت مااسن مؤس م إيداعات
 1.473 1.473 - 1.473 - ة وأفراد ير مالي ومؤسسات غ

 7.269 - 5.163 1.080 1.026 عمالء للة اري حسابات ج
 129.888 292 128.784 399 413 ستثمارالا ابات ب حسحقوق أصحا

 

   المنتهية في  هر أش  ثةثاللل
 ( عةراجم)  2022مارس   31

 شركات زميلة 
  لدنانيرف ا بآال

 حرينية الب

  كبار  /المدراء  
موظفي  

ارة  اإلد
اء  عض وأ

اإلدارة   مجلس 
 ية الشرع
دنانير  بآالف ال 

 البحرينية 

 /م كة األالشر
اهمين  مس

ين /  ئيسير
شركات لدى  

أعضاء  
  دارةمجلس اإل 

 ا ه يف ص حص
نانير  ف الدبآال

 ية البحرين

دات  موجو 
تحت اإلدارة  

)شاملة  
شركات ذات  

ض  را أغ
 ( خاصة
ر  ناني بآالف الد
 ينية البحر

 المجموع 
ر  ي الدنانبآالف 

 البحرينية 

      
      دات اإليرا 

 185 - 117 68 - جارةو اإل إيراد من موجودات التمويل 
      بة تسات محاستثمارسائر في خ موعة حصة المج

 ( 290) - - - (290) لكية بطريقة حقوق الم
      

      روفات المص
      ، ماليةمن مؤسسات  إيداعاتعلى فات مصرو

 6 - - 6 - الية وأفراد سات غير مؤسوم
 829 1 823 2 3 ت االستثمارباعلى أصحاب حسا العائد

 140 - - 140 - تكلفة الموظفين
 102 6 - 96 - أخرى  صاريفم
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  تبع( )ي عالقةي الألطراف ذوا معوهرية الت الجملمعاا.  24
 

 2021ديسمبر  31
 )مدققة( 

 ت زميلة كاشر
ير  لدنان بآالف ا

 البحرينية

اء /  درالم
ظفي  كبار مو

دارة  اإل
أعضاء  و

  رة مجلس اإلدا
 الشرعية 

الف الدنانير  بآ
 البحرينية

 /ة األملشركا
 همينمسا
 /سيين رئي 

لدى   شركات 
أعضاء  
ارة  دمجلس اإل
 فيها حصص 

ر  لدناني بآالف ا
 بحرينيةال

موجودات  
  إلدارةحت ات 

)شاملة  
ذات  شركات 

أغراض  
 صة( خا

ر  بآالف الدناني 
 حرينيةالب 

 لمجموع ا
آالف الدنانير  ب 

 يةالبحرين 

      الموجودات 
 9.288 - 6.061 3.227 - دات التمويل جومو

 7.038 4.754 2.284 - - ة ي مالق في أورا  استثمارات
 25.828 - - - 25.828 ةكي ملق ال ات محتسبة بطريقة حقواستثمار

 60.000 - - - 60.000 عقارية  استثمارات
 55.620 - - - 55.620 فظ بها للبيعموجودات محت 

 147 30 - - 117 موجودات أخرى 
      

      ات المطلوب 
 1.666 - - 1.666 - راد فأ ة ولي ما غير , تثمارات في أوراق ماليةاس

 7.182 24 5.952 340 866 حسابات جارية للعمالء 

 139.636 292 138.833 102 409 ستثماربات االأصحاب حساحقوق 

 - - - - - خرى ت أوبامطل

 
 المنتهية في  أشهر ثالثةلل

 ( )مراجعة  2021مارس  31
 ات زميلة شرك

انير  بآالف الدن 
 البحرينية

المدراء /  
ظفي  موكبار 
رة  إلداا

ء  اضوأع
رة  دااإللس مج

 الشرعية 
بآالف الدنانير  

 يةالبحرين 

 /لشركة األما
مساهمين 

 /يين ئيسر
ات لدى  شرك
  عضاءأ
ة  دارإلالس مج

 حصص فيها 
الدنانير   الفبآ

 ةالبحريني 

موجودات  
  تحت اإلدارة

)شاملة  
شركات ذات  

ض  أغرا
 خاصة( 

الدنانير   بآالف
 لبحرينيةا

 المجموع 
ر  بآالف الدناني 

 ينيةرالبح

      
      اإليرادات 

 646 - 594 52 - رةجا إلو ا إيراد من موجودات التمويل 
المجموع  فحصة  خة  ات  استثمارسائر  ي 

 (391) - - - (391) الملكية بطريقة حقوق  تسبةمح
      
      وفات صرالم

      ة، مالي ات من مؤسس  اعاتإيد مصروفات على 
 544 - 519 25 - ات غير مالية وأفراد ومؤسس

 763 2 756 2 3 حسابات االستثمارصحاب  أ على عائدال
 166 - - 166 - ظفينالمو ة فتكل
 157 7 - 150 - أخرى  ريفصام
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 القطاعات  بيان 25

 
 2022مارس   31

 )مراجعة( 
ات  خدم

مصرفية  
للمؤسسات  

 د واألفرا
نير  آالف الدناب

 ينية البحر

دمات  خ
رفية  مص

 ستثمارية ا
بآالف الدنانير  

 البحرينية 

   يرغـ
 موزعــة 
نير  بآالف الدنا
 البحرينية 

 ع جمو الم
انير  لدنالف ا بآ

 البحرينية 

     
 13.703 - 85 13.618 إيرادات القطاع 

 3.448 (2.042) (143) 5.633 القطاع تائجن 

 1.228.114 10.353 293.863 923.898 ع موجودات القطا

 
 

 2021مارس  31
 ة( )مراجع

خدمات  
صرفية  م

سسات  للمؤ
 د األفراو

بآالف الدنانير  
 يةن البحري 

ت  خدما
مصرفية  

 يةثمارست ا
الدنانير   بآالف
 يةرين البح

 غسير موزعسسة 
بآالف الدنانير  

 نيةالبحري 

 موع المج
بآالف الدنانير  

 بحرينيةال

     
 12.848 - (565) 13.393 اع إيرادات القط

 2.113 (1.789) (748) 4.650 اعقطال تائجن 

 1.109.575 15.014 177.865 916.696 ودات القطاع موج

 
 

 ة دوات المالياأل 26

 ادلة العقيمة لا (أ

 .  وعلى أسس تجارية املةلمين بالمعم زام بين طرفينإلتو سداد أي يمكن به مبادلة أصل لمبلغ الذا عادلة هي القيمة ال

 

للصكو  مةالقي المطالتي  و  ةسعرمُ الك  العادلة  بالتكلفة  دينأ332.167 فأة  تظهر  ) بح  ارلف    ف أل  323.846:  2120ريني 
 ني(. يار بحرينألف د 333.124: 2021) 2022مارس  31بحريني في  ف دينارأل 332.096 بلغت يني(  رحار بدين

 
حف وي  التمويل  موجودات  مت   ،ةاراإلجالة  ق  معدلوسط  يكون  مع  متوافق  للمحفظة  السوقالربح  للتسهيالت  لحاليا  يم  ة 

وبشاالم ذلك  بهة،  على  اناءاً  بعينوبعد  الاإل  ألخذ  اديالتععتبار  المبالغمخاطب  علقةتلمت  ومخصصات   فوعة دالم   ر  مقدماً 
العادجوهلحالية  القيمة  ا  وقع أال تتغير ، يتلقيمةاانخفاض   مقارنة بالقيمة  المولة لرياً  المقّدرة إفت.  جوداهذه  العادلة   ن القيمة 
 ل. ة األجقصير هايعتبلط اً رية، نظرلدفتن قيمها ارياً عف إختالفاً جوهالتختل عةللمجموة األخرى لماليا لألدوات

 
 يمة العادلة الق ةاتبيتر ب( 

المختلفة على   تتوياالمسم تحديد  م. تالعادلة، حسب طريقة التقييمة  ر بالقي هلتي تظ ا  وات االستثماري أدالتال  يحلل الجدول
 ي: النحو التال

 .بقة امتطت ومطلوبا وداتنشطة لموجأسواق المعّدلة( في  جة )غيردرل: األسعار المُ األو وىالمست •

الثلمستا • ُمدخوى  الخرى  أالت  اني:  الُمدرجة  األسعار  األولفي    شمولةم غير    على للرصد    ةالقابلو  المستوى 
 من األسعار(.تمدة  مسمباشرة ) )كاألسعار( أو بطريقة غير  اشرةة مباً بطريقسواءالموجودات أو المطلوبات، 

دخالت غير  د )مُ صللر   ق القابلةت السويانابى  عل  ةبنيم  تكون غيربات  ت أو مطلوموجوداالث: ُمدخالت لتوى الثمسال •
 قابلة للرصد( 
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 ع( )يتب ةاألدوات المالي  .26
 

 ( )يتبع يمة العادلةالقية تراتب (ب
 

 )ةراجع )م  2022رس  ما 31
  ىستومال

 األول 
بآالف  
الدنانير  
 ة البحريني

المستوى  
 الثاني 

  فبآال
الدنانير  
 البحرينية 

لمستوى  ا
 لثالث ا

بآالف  
الدنانير  

 حرينية الب

 لي اإلجما 
آالف  ب

ير  الدنان
 بحرينية لا

     
 15.660 - 15.660 - خل بيان الدخالل  منة لعادل بالقيمة ا أوراق مالية مهيكلة 

 67.901 - 67.901 - دلة من خالل حقوق الملكية العا قيمة ذات دين بالصكوك 
     حقوق  ل خالة من  ل عادال ة تظهر بالقيمةسعرمير غ اليةأوراق م

 71.102 16.931 - 54.171 كيةالمل

 54.171 83.561 16.931 154.663 

 
  المستوى ( )مدققة  2021بر مديس 31

 األول 
  الفبآ

الدنانير 
 البحرينية

المستوى  
 اني الث 

ف  بآال
نانير الد

 البحرينية

المستوى  
 ثالثلا

ف  بآال
الدنانير 
 البحرينية

 إلجمالي ا
بآالف  

ر الدناني 
 حرينيةالب 

     
 15.531 - 15.531 - ن الدخل ال بي دلة من خالابالقيمة الع لة هيكم أوراق مالية

       حقوق من خالل  دلةظهر بالقيمة العات  ة مالية غير مسعرراق أو
 15.353 15.353 - - يةالملك

 - 15.531 15.353 30.844 

 
 مارس   31  يية فهالمنت  أشهر  ةثالثالرة  ل خالل فتخال  3توى  المس  المالية في لموجودات  ا  في حلل الحركة  التالي ي  الجدول 
2022 : 

مارس   31 
2022 

بآالف الدنانير  
 رينية لبحا

 )مراجعة( 

 

ارس  م 31
2021 

دنانير  الف بآال
 البحرينية

( مراجعة )  
    

 40.812  15.353 نايري  1ي ف
 (15)  ( 14) دخل  ال لة في بيانة العادخسارة القيم
 (45)  147 تدلة لالستثمارايمة العالقا ياطي احت الحركة في 

 (7.705)  1.445 بيع(/ ) ظ بها للبيعفمحت  وداتجحول من مو الم

 16.931  33.047 

 

فت لم يك2022مارس    31في    نتهية الم  أشهر  ثةالثال  رةخالل  المستوى  الت بتحوي  ن هناك أي،  المالو  األولين  ثاني ستوى 
 .  لمقاييس القيمة العادلة 
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 ع( )يتب ةت المالياألدوا  .26
 

 ( )يتبع العادلة ية القيمةتراتب (أ
 
الملجاعرض  ي التالي األثر  لتقييمتملدام فرضيات بديلة معقولة مح حتمل الستخدول  التي تم قياسها بإستخدام االستثمار  ة  ات 
 ثالث.  وى الالمستدخالت مُ 
 

 ( مراجعة)  2022  مارس 31    
 الزيادة/ 

 لتقييم ا  ي)النقص( ف
ة  الحركة الممكن

)في   -/ة +ولقوالمع
 سط( المدخل المتو

  ماك ةالقيمة العادل
  مارس 31 في

2022 
الدنانير  بآالف 

 لبحرينية ا

 المستخدمة  مة التقييينتق ة للرصد ر القابل غي المدخالت الرئيسية

4 ( /4) +/- 5% 2.817 
لفوائد  ا مؤسسة لألرباح قبللايمة ق

 فاء طإلستهالك واوالضرائب واال
 سوق ل منهجية مضاعفات ا

 جية مضاعفات السوق منه ية دفتر لإلى القيمة ا  لسعرا 3.959 5% -/+ ( 205/ ) 205

 سوق ال  ية مضاعفاتمنهج ل األصولي جماالسعر إلى إ  1.142 5% -/+ ( 32/ ) 32

 النقدية المخصومة  التدفقات نهائيو الومعدل النم لكية مال  وقحق ةتكلف 778 5% -/+ ( 27/ ) 27

     
 قة( )مدق 2021ديسمبر  31    

 الزيادة/ 
 م يي التقي)النقص( ف

حركة الممكنة  ال
)في   -/ة +ولقوالمع

 المتوسط(  مدخلال

ما  كلة القيمة العاد
ديسمبر   31 في

2021 
بآالف الدنانير  

 البحرينية 

 ة المستخدم مة التقيييتقن للرصد ة غير القابلة رئيسيت الالمدخال

(4) / 4 +/- 5% 2.817 
لألرباح قبل الفوائد  ة مؤسسلاقيمة 

 سوق مضاعفات ال  جيةمنه ء إلطفا ستهالك وااالوالضرائب و

 ات السوق منهجية مضاعف لدفترية ة ا إلى القيم السعر 3.959 5% -/+ 228 / (228)

 سوق ال  اعفاتية مضمنهج إجمالي األصول إلى  السعر 1.142 5% -/+  / (32)32

 دية المخصومة التدفقات النق و النهائيدل النممعو كية لموق الة حقتكلف 778 5% -/+  / (27)27

     

 دلةاالع أدوات مالية ليست بالقيمة
 الية: ادلة لألدوات المالقيمة العة وفتريدن القيمة القارنة بيي ميبين الجدول التال

 

 مة  يالق  2022مارس  31
 ة تريالدف

  بآالف الدنانير
 البحرينية 

 

 يمة  لقا
 العادلة 

نانير  لدالف ا بآ
 البحرينية 

مراجعة()  )مراجعة(   
      ة مالي موجودات 
 301.293  304.130 دية سكوك سيا

 337.132  337.132 لتمويل ات اموجود
 157.422  157.422 ة إلجارات اموجود

 30.803  28.037 الية مراق وفي أ ثماراتاست 

 826.721  826.650 

    
      مالية ات وب لمط

 55.042  55.042 لعمالء لية ت جاراحساب 
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 )يتبع(  ليةماالاألدوات   .26
 

 )يتبع(  دلةة العامتراتبية القيب(  
 

 يمةالق 2021 ديسمبر 31
 فترية دال 

بآالف الدنانير  
 البحرينية

 

 يمة  الق
 ادلة الع

لدنانير  ف االبآ
 البحرينية

 )مدققة(  مدققة() 
      :مالية ودات موج

 297.718  295.040 سكوك سيادية 
 324.373  324.373 ل ي موجودات التمو

 152.394  152.394 ت اإلجارة دا وموج
 35.406  28.806 الية أوراق م في  اترثمااست 

 800,613  809.891 

      ليةما ت وبامطل

 52.936  52.936 عمالء ية للبات جارحسا

 
 ية أخرى ت مالأدوا

ا لدى  واإللماإليداعات  المالية  من  يدؤسسات  ال المؤاعات  لفالية  مسسات  وبهي  قصيرة،  فإاللتاترات  الدفترية  القيم  ن ي  ة 
ى ها علة تسعيرإعاد  تمواألفراد الغير قصيرة األجل ية  ي المالسات غير  المؤسمن  عات  داإليا  .عادلةة الالتختلف عن القيم

ية األخرى المالوبات  لت والمطجودادلة للموعاالعادلة. القيمة الة  يمة الدفترية تعكس القيمن القي فإوبالتال  فترات منتظمة،
 جل. األ رةقصيا هطبيعتجة لرياً عن قيمتها الدفترية نتياً جوهفختالإ لفتالتخ

 
 ةتنظيميالنسب ال 27
 

 (LCRأ. نسبة تغطية السيولة )
نسبساتحام  تي  كنب  السيولة  تغطية  مة  من  عالية  موال  خزونسبة  السائلة  التدالجودات  صافي  إلى  النقدية  فقات  جودة 

القالامدار    علىرجة  الخا يوًما  الس،  2022ارس  م  31ي  فكما    مة. دثالثين  تغطية  معدل  على  البنك    ة نسببة  يولحافظ 
أع  (%177.58:  2021  رسمبدي  31)  169.69% األحلا  لى من وهو  الد  التنظيمي   نيويو  31  ساٍر حتى  %80بالغ  دنى 

2022 . 
 

  (NSFR)صافي التمويل المستقر  ب. نسبة
ر  أكث  مصرفي  قطاع  نوك، وتحفيزبلة لللسيوا  مخاطرفظ  مرونة محاز  ستقر هو تعزيالم  مويللتفي انسبة صا  ف منداله

أط مرو زمني  أفق  مدى  على  تلونة  نسبة ص.  التحد  ك  رقالمستمويل  افي  التمومن  على  االعتماد  قصير  ثرة  بالجملة  يل 
أفضلوت،  األجل تقييماً  ا  شجع  جميع  عبر  التمويل  الاخل  دلبنود  لمخاطر  النيميزاوخارج  اسعمومة  وتعزز  رار تقية، 
نسبحتساا  يتم يل.التمو التمو  ةب  الصافي  مئوكنسبمستقر  يل  التمويل  ة   " أنها  على  المتوفمستلاية  مقسوقر  عر"  لى ماً 

 المستقر المطلوب". مويل تل"ا
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                                                          2022س رما 31المنتهية في   للثالثة أشهر

 

 يتبع(   نظيمية )تلالنسب ا.  27
 

 بع( )يت المستقر  ب. نسبة صافي التمويل
 

في   صافي    ،2022رس  ام  31كما  نسبة  المالتمويل  كانت  الالمستقر  متطلبات  حسب    لمصرفي  رشاداإل  يبكتوحدة 
 يلي: رين المركزي كما البح

 
  لة( ل ذات الصالعوام  ل تطبيقونة )قب موز  رم غيقي ة القيم  جموع م

 الموزونة 
 ير البحرينية نابآالف الدن

 من أكثر 
 نة واحدة س 

بآالف الدنانير 
 رينيةالبح

 أكثر من 
  وأقلشهر أ 6

سنة    نم
 واحدة 

انير دنالف ال بآ
 نيةالبحري

 أقل من 
 أشهر  6
دنانير ف ال بآال

 ينيةالبحر

بدون تاريخ  
 محدد  تحقاقاس 

انير ف الدنبآال
 يةبحرينال

 دالبن

 متاح: التمويل المستقر ال      
 رأس المال:     

 تنظيمي رأس المال ال 157.196 - - 9.278 166.473

 خرى لية أت رأسما اأدو - - - - -

 الء من  دائع من العمو ألفراد وودائع ا      

 يرة: الصغ الشركات     

 قرة ودائع مست - 64.922 11.880 1.420 74.382

 ل استقراراً ودائع أق - 175.620 72.797 3.839 227.414

 ة: ل ملج تمويالت با     

 ع تشغيلية ودائ - - - - -

 ة الجملت أخرى بالتموي - 550.243 160.946 1.644 185.247

 ى: لوبات أخرمط      

 قر لمطلوبات المستالتمويل نسبة صافي   - - - - -

- - - 28.505 - 
 ةشمول غير المخرى األالمطلوبات  جميع

 كورة أعاله ات المذالفئ في

 اح ل المستقر المت تمويع المجمو 157.196 819.290 245.623 16.182 653.516

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33                 ب .م .لتجاري شالمصرف الخليجي ا
 

 ختصرة  لمية امرحلال دة لية الموحلماومات ا حول المعلت احإيضا
                                                          2022س رما 31المنتهية في   للثالثة أشهر

 

 يتبع(   ) ميةتنظينسب الال.  27
 

 )يتبع( تقر المس يلب. نسبة صافي التمو

 
  صلة( ذات ال  لغير موزونة )قبل تطبيق العوام  قيم قيمة موع الج م

 نة الموزو
دنانير الف ال بآ

 البحرينية

 أكثر من 
 سنة واحدة 

 انيربآالف الدن
 لبحرينيةا

 ر من أكث
أشهر وأقل   6

 نة واحدة من س 
نانير لدبآالف ا

 البحرينية

 قل من أ
 ر أشه 6

بآالف الدنانير 
 البحرينية

  تاريخ ن بدو
 حدد م  حقاقاست

الدنانير بآالف 
 البحرينية

 بندال

 طلوب:مر ال المستق التمويل     
 بة صافي التمويل المستقر سجموع نم     

 ة ية الجود عال ئلةجودات السا مولل 389.091 - - - 21.133
 راق مالية منتجة:وك/أوكصتمويالت و      
 الية  ت ممؤسساالت منتجة لتموي     
 لجودة ية االئلة عودات سانة بموجضموم     
 وى األول تمسلا من - - - - -
 الية م سات تجة لمؤسن ت مويالتم     
 جودة ة السائلة عاليمضمونة بموجودات       
 منتجة غيرتمويالت و  ولا المستوى األعدمن      

 سسات مالية مضمونة لمؤ - 85.843 - - 12.876
 ركات عدا لشا  ت لعمالءتجة لمؤسسات من التموي     
 عمالء من األفراد لل  التويوتم ةات الماليالمؤسس     
 ويالت لجهات سيادية تمو رة، يات الصغالشرك     

 : ت القطاع العام، منهاسسا مؤارف مركزية وصمو - 90.621 40.643 276.111 297.673
 %35يساوي قل من أو مخاطر أ بوزن     
 مال ال رأس نسبة مالءةهات  لتوجيوفقاً      

 ن  ريبحالالصادرة عن مصرف   - - - 13.267 8.624
 عثرة، منها:مت رة غينات سكنيرهو، المركزي - - - - -

وفقاً  %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي 
 يهات نسبة مالءة رأس المال لتوج

 الصادرة عن مصرف البحرين
 متعثرة وغير غير كوكة/صق مالي اأور     

 دة،ة الجوائلة عاليات سدمؤهلة كموجو - - - 71.482 46.463
 لمتداولة في  ا لك األسهم ذبما في      

 ة صالبور 111.958 35.372 - 64.715 184.652
 : خرى دات أ موجو      
ً ماديسلع متداولة  - - - - -  ب الذه   ا في ذلكم، با
 ي لعقودت مدرجة كهامش مبدئموجودا     
 ة لشريعا باديءوافقة مع ممتلاالتحوط      
 صناديق طرف مات ومساه ميةاإلسال     
 صة المركزيالمقا - - - - -
 التمويل  صافي تحوط نسبة   تاموجود     
   شريعةمع مباديء ال  وافقةمتالقر مستال     
 ية مسالإلا - - - - -
 نسبة صافي  ود تحوط ت عقداموجو     
   مع مباديءة ق افالمتوستقر ملتمويل الا     
 مش  بل طرح هاق ية اإلسالمالشريعة      
 لمدرجير االتغي - - - - -
 رى غير خجميع الموجودات األ     

 أعاله فئات النة في  ضمالمت 62.966 - - - 62.966
 ة يومالعم ميزانيةلارج ا ود خبن 61.603 - - - 3.080

 وب ل المستقر المطلويمجموع التم  625.618 211.836 40.643 412.307 628.843

 (% ل المستقر )يتموال افينسبة ص      % 103.92

 

 
 



 34                 ب .م .لتجاري شالمصرف الخليجي ا
 

 ختصرة  لمية امرحلال دة لية الموحلماومات ا حول المعلت احإيضا
                                                          2022س رما 31المنتهية في   للثالثة أشهر

 

 
 ية )يتبع(   التنظيم نسبال  .27

 
 ر )يتبع( ستقويل المفي التماص نسبة ب.
 
صت نسبة  اإلرشال  متطلباتحسب  المستقر    لويلتما  فياحتسب  لكتيب  البحرينادي  كماالم  مصرف  ديسمبر   31في    ركزي 

 ا يلي: كم 2021
 

  الصلة(  تر موزونة )قبل تطبيق العوامل ذا قيم غي ة ع القيممومج

 الموزونة 
نير  دنابآالف ال

 ية البحرين 

 أكثر من
 حدة اسنة و

ف الدنانير  ال بآ
 ينية البحر

 ر منأكث
أشهر وأقل   6

 واحدة  ةمن سن
بآالف الدنانير  

 حرينية الب

 من  لأق
 أشهر 6

لدنانير  بآالف ا
 رينية البح

  بدون تاريخ
 دد ححقاق ماست
الف الدنانير  بآ

 بحرينية ال

 د لبنا

 تقر المتاح: مسالتمويل ال     
 ل: رأس الما     

 ي ظيمل التنامرأس ال 158.107 - - 9.627 167.734

 أدوات رأسمالية أخرى  - - - - -

 ن العمالء من مدائع د وواألفراودائع       

 غيرة: ركات الصالش     

 قرة ستم عدائو - 68.722 9.797 1.037 75.630

 ل استقراراً ئع أقودا - 187.257 55.678 3.440 222.082

 الجملة: تمويالت ب     

 ية شغيل ودائع ت - - - - -

 بالجملة  تمويالت أخرى - 580.012 52.547 25.589 179.209

 مطلوبات أخرى:      

 ات مطلوبالمستقر لي التمويل افنسبة ص - - - - -

 مولة في غير المش ىرخاألت وباالمطل جميع     

 عاله أ ذكورةالمات  ئالف - 25.844 - - -

 تقر المتاح ويل المس التممجموع  158.107 861.835 118.022 39.693 644.655

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35                 ب .م .لتجاري شالمصرف الخليجي ا
 

 ختصرة  لمية امرحلال دة لية الموحلماومات ا حول المعلت احإيضا
                                                          2022س رما 31المنتهية في   للثالثة أشهر

 

 ظيمية )يتبع(   لتنالنسب ا.  27
 

 تبع( )يلمستقر التمويل ا فيب. نسبة صا
 

 وب: قر المطلمستتمويل الال     
 ر ل المستقيوالتمفي ا صمجموع نسبة      

 دة جوية الالالسائلة ع ات موجودلل 360.333 - - - 17.733
 نتجة: ية مكوك/أوراق مالويالت وصتم     
 ة  ليت مامنتجة لمؤسسا تمويالت     
 الجودة ائلة عالية ضمونة بموجودات سم     

 ى األول تومن المس - 76.971 - - 11.546
 ة يلاات مسنتجة لمؤسمويالت تم     
 جودة لية المضمونة بموجودات سائلة عا     
منتجة ل وتمويالت توى األوالمس ن عدام     

 غير
 ة ماليمؤسسات ونة لمضم - 101.368 28.532 251.598 278.808

الشركات  الت منتجة لمؤسسات لعمالء تموي     
 عدا

ن مالء م للع  ويالتتمة ولماليت اساالمؤس     
 د األفرا

ويالت لجهات  يرة، وتمغلصا  تشركاال     
 ة سيادي

،  امالعات القطاع سمركزية ومؤسصارف وم - - - 9.345 6.074
 منها:

 %35وي ن أو يساقل مأبوزن مخاطر      
 أس المال نسبة مالءة رهات  وفقاً لتوجي     
 صادرة عن مصرف البحرين  ال     

 مركزيال - - - 68.238 44.355
 ريغ و تعثرةر ميكوك غ أوراق مالية/ص     
 لية الجودة،مؤهلة كموجودات سائلة عا     
 ة في  المتداولسهم األ ذلك بما في      

 رصة البو 115.189 35.386 - 2.262 134.805
 دات أخرى: موجو     
 ما في ذلك الذهب ياً، بماد  سلع متداولة - - - - -
 ودلعق  يش مبدئهامات مدرجة كموجود     
   فطر  قي دت صنااهما ط ومسحوالت     
  المقاصة المركزي - - - - -
التمويل  بة صافي نس ت تحوطوداموج - - - - -

 المستقر 
 صافي  وط نسبة  د تحوعق مطلوبات      
ير هامش التغي ستقر قبل طرحتمويل المال - - - - -

  لمدرجا
 ى غير ات األخردجميع الموجو     

 أعاله  لفئاتي افالمتضمنة  116.431 - - - 116.431
 مية زانية العموج الميبنود خار 51.024 - - - 2.551

 ب لوتقر المط المس مويل جموع التم 642.977 213.725 28.532 331.443 612.303

 ر )%(قلتمويل المستنسبة صافي ا     105.28%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 36                 ب .م .لتجاري شالمصرف الخليجي ا
 

 ختصرة  لمية امرحلال دة لية الموحلماومات ا حول المعلت احإيضا
                                                          2022س رما 31المنتهية في   للثالثة أشهر

 

 )يتبع(   نسب التنظيمية ال.  27
 
 ل الما ة رأسكفاي ج. نسبة

 

 
 2022رس  ما 31

  حرينية بآالف الدنانير الب
 2021يسمبر د 31

 الدنانير البحرينيةبآالف 

    
 120.967  115.937 يميةتسويات التنظبل المال قرأس ال  -عادي  ولى لرأس المال الئة األلفا

 (11.926)  (5.963) يةيمتسويات التنظمطروحاً: ال
 109.041  109.974 التنظيمية  ياتسوال بعد الت الم سرأ  -  عاديلرأس المال ال ة األولى الفئ 

 47.222  47.222 ولى فئة األمن الرأس المال 
 9.627  9.278 ة الثانية تسويات رأس المال من الفئ 

 166.474  165.890 
    ظيمي تنل ارأس المال 

    
    نة للمخاطر: ووز لم االتعرضات 

 777.568  742.201 مخاطر االئتماننة لوزودات الم لموجوا
 73.199  73.199 وق لسلمخاطر اونة لموجودات الموزا
 8.175  8.113 يةغيلر التش للمخاطموجودات الموزونة ال
    

 858.942  823.513 ة للمخاطر ة الموزونظيميات التنجودمجموع المو
    

 -  - فقط(   %30ستثمار )االر طي مخاطاحتيا
 -  - (ط قف  %30)اح احتياطي معادلة األرب 

    
 858.942  823.513 خاطر  الموزونة للملة  لمعد ع التعرضات ا وجمم
    

 % 19.31  % 20.22 ل رأس الما اية  نسبة كف 
%  % 19.09 ولى األ   ةن الفئمال مأس النسبة كفاية ر 918.1  

    
 % 12.5  %   12.5 مصرف البحرين المركزي  بلن قم وب ى المطل دن ألالحد ا

    

 
   ةنرأرقام المقا   28

 
يف هذه  لتصنض السنة الحالية. إعادة اادلة مع عر قارنة عية إلعطاء مضالما قارنة للسنةلمقام ا تم إعادة تصنيف بعض أر

ً لنة ساالملكية المع قوق، أو مجموع حغ أرباح السنةمبال ر علىم تؤثل . بقا
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