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 اآلخر لدخل الشاملالمرحلية الموحدة لقائمة ال
 (مراجعة) 2020يونيو  30 في المنتهية أشهر  ستةلفترة ال

 الدنانير البحرينية اليين يع األرقام بمجم 

 

 أشهر المنتهية في  للستة   
 يونيو   30

  2020 2019 
    

 40,3 29,5    للفترةربح  ال

  ──────── ──────── 
    اآلخر  الدخل الشامل /   (ارةسخلا)

    

    أو الخسائر   دة تصنيفها إلى األرباحالبنود التي لن يتم إعا

 القيمة العادلة من خالل إحتياطي الدخل الشامل اآلخر 
 5,7 ( 6,3)  أدوات أسهم حقوق الملكية( )

  ──────── ──────── 
الحقاً إلى األرباح أو  ها يفصن ت م إعادة البنود التي سيتم أو من الممكن إن يت

    الخسائر  

    التغير في إحتياطي التحويل:

 0,3 ( 2,3)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

    التغير في إحتياطي التحوط:

 (0,6) 0,1  الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة 

    لة:ير في إحتياطي القيمة العادتغال

 3,4 (67,5)  ة دلعا ي القيمة الصافي التغير ف

 (1,6) ( 1,0)  في المبلغ المحول إلى األرباح أو الخسائر ا ص
  ──────── ──────── 

 7,2 (77,0)  للفترة  اآلخر الشاملالدخل   /)الخسارة( 
  ──────── ──────── 

 47,5 (47,5)  للفترة  شامل  الدخل ال/  (ةرالخسا)مجموع 
  ════════ ════════ 

    

   ى: إلالعائد 

 47,2 (47,8)  البنك مالك

 0.3 0,3  حقوق غير مسيطرة
  ──────── ──────── 
  (47,5) 47,5 
  ════════ ════════ 
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 الملكية  لتغيرات في حقوقل الموحدةالمرحلية قائمة ال
 (مراجعة) 2020يونيو  30 في ةالمنتهي أشهر  ةستلفترة ال

 ينية  حرلبالدنانير ا يع األرقام بماليين جم 
 

    اق الرأسمالية مالك البنك وحاملي األورالعائد إلى   

  

 رأس 
 المال 

 أسهم 
 خزانة

أوراق رأسمالية 
دائمة قابلة 

للتحويل مدرجة 
ضمن رأس المال 

 1فئة 

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم 

 إحتياطي
 نونياق

 إحتياطي 
 عام

 تغيرات 
متراكمة في  

  القيم العادلة

  تعديالت
 تحويل
 يةبجنأ عمالت

 أرباح 
  مبقاة

 توزيعات 
  المجموع مقترحة 

حقوق غير 
 مسيطرة

 مجموع 
 ية الملك حقوق

               
 547,0 3,1 543,9 54,5 144,6 (12,2) 11.2 54,1 61,6 105,6 - (5,2) 129,7  2020يناير  1الرصيد في 

 29,5 0.3 29,2 - 29,2 - - - - - - - -  للفترة  الربح 

 (77,0) - (77,0) - 0,4 (2,3) (75,1) - - - - - -  للفترة أخرى  ةملشا خسارة

 (47,5) 0,3 (47,8) - 29,6 (2,3) (75,1) - - - - - -   للفترةة ملالشا الخسارةمجموع 

 0,1 - 0,1 - 0,1 - - - - - - - -  الدفع على أساس األسهم

محسوم منها تعديل صافي خسارة 

 (17,8) - (17,8) - (17,8) - - - - - - - -  (4-2 احإيض)حكومية المساعدة ال

 (38,6) (0,1) (38,5) (38,5) - - - - - - - - -  أرباح أسهم مدفوعة

 - - - (6,5) - - - - - - - - 6,5  عينية أرباح أسهم

 (2,0) - (2,0) (2,0) - - - - - - - - -  يرية ات ختبرع

 1,8 - 1,8 - - - - - - - - 1,8 -  ة خزانالأسهم  التغير في

 محول إلى اإلحتياطي القانوني

 
 - - - - - 7,5 - - - (7,5) - - - 

 التغير في الحقوق غير المسيطرة

 
 - - - - - - - - - - - (1,0) (1,0) 

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

 442,0 2,3 439,7 - 156,5 ( 14,5) ( 63,9) 61,6 61,6 105,6 - ( 3,4) 136,2  2020 يونيو 30 الرصيد في

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

 500,5 2,7 497,8 44,6 149,0 (11,7) (25,1) 54,1 54,1 41,0 86,1 (2,5) 108,2  2019يناير  1الرصيد في 

 40,3 0,3 40,0 - 40,0 - - - - - - - -  للفترة  الربح 

 7,2 - 7,2 - (0,8) 0,3 7,7 - - - - - -  للفترة آخر  دخل شامل

 47,5 0.3 47,2 - 39,2 0,3 7,7 - - - - - -  للفترة ملالدخل الشاموع ج م

رأسمالية الوراق األالتوزيع على 
مدرجة القابلة للتحويل الدائمة ال

 (3,6) - (3,6) - (3,6) - - - - - - - -  1ضمن رأس المال فئة 

دائمة الرأسمالية الوراق األتحويل 
ضمن مدرجة القابلة للتحويل ال
هم إلى أس 1ئة مال فالس رأ

 - - - - - - - - - 64,6 (86,1) - 21,5  ية عاد

 0,3 - 0,3 - 0,3 - - - - - - - -  الدفع على أساس األسهم

 (43,3) (0.3) (43,0) (43,0) - - - - - - - - -  أرباح أسهم مدفوعة

 (1,6) - (1,6) (1,6) - - - - - - - - -  رية تبرعات خي

 (3,0) - (3,0) - - - - - - - - (3,0) -  ة خزانال همأسفي  التغير

 - - - 12,8 (12,8) - - - - - - - -  (7إيضاح مقترحة )توزيعات 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 496,8 2,7 494,1 12,8 172,1 (11,4) (17,4) 54,1 54,1 105,6 - (5,5) 129,7  2019يونيو  30الرصيد في 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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 تدفقات النقدية لل الموحدةالمرحلية قائمة ال
 (جعةمرا) 2020يونيو  30 في المنتهية أشهر  ستةلفترة ال

 ية  لبحرين الدنانير ايع األرقام بماليين جم 

 

 أشهر المنتهية في  ستةلل 
 يونيو   30

  2020 2019 
   إيضاح  

    شطة التشغيليةن األ
 40,2 29,1  قبل الضرائب للفترة الربح 

    التالية: غير النقدية تعديالت للبنود 

 13,5 4,3   صافي  –مجموع المخصصات 

 ( 4,8) ( 2,5)  ة مشترك ومشاريع زميلة اتبح شركحصة البنك من ر

 3,0 3,6  ستهالك ا

 - ( 17,8)  لحكوميةعدة االمسامنها م محسوتعديل ة صافي خسار

 ( 1,7) ( 1,4)  أوراق مالية استثمارية من بيع محققة ب اسمك

 1,4 7,7  ألجلإقتراضات مستحقات من 
  ───────

─ 

───────

─ 
 51,6 23,0  ة  وبات التشغيلي طللمدات واالموجوغيرات في الربح التشغيلي قبل الت

    
    النقص في الموجودات التشغيلية: /)الزيادة( 

 ( 4,9) 33,1  لدى بنوك مركزية  جبارياإل حتياطياإلودائع 

 ( 7,9) 12,3  يوماً  من تسعين ربتواريخ استحقاق أصلية ألكثأذونات خزانة 

 7,6 3,0  رى مالية أخودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات 

 106,0 63,0  وسلف العمالءقروض 

 ( 5,7) ( 3,9)  فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 
    
    لمطلوبات التشغيلية:لنقص( في ا)ا / زيادة لا

 88,3 84,1  ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 
 81,8 - 

 271,9 207,2  عمالءئع أخرى للوودار وتوفي حسابات جارية
 19,3 37,8  د مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى فوائ

 ( 0,2) -  مدفوعة  ضريبة دخل 

  ───────

─ 

───────

─ 
 526,0 541,4  األنشطة التشغيلية من  في النقداص

  ───────

─ 

───────

─ 
    يةالستثمارنشطة األا

 ( 250,6) ( 332,8)  تثمارية أوراق مالية اسشراء 

 209,5 236,5  استثمارية  بيع أوراق مالية

 ( 8,8) ( 4,5)  شراء ممتلكات ومعدات
 3,5 2,6  ومشاريع مشتركة  ستثمار في شركات زميلة ير في االتغالصافي 

  ───────

─ 

───────

─ 
 ( 46,4) ( 98,2)  مارية ستثاالاألنشطة  المستخدم في صافي النقد

  ───────

─ 

───────

─ 
    ليةالتموي  طةاألنش

 - ( 144,5)  جل راضات ألسداد إقت
 ( 44,6) ( 41,1)  ة مدفوعخيرية  تبرعاتوأرباح أسهم 
 ( 3,0) 1,8  خزانة الأسهم التغير في 

 0,3 0,1  التغير في الدفع على أساس األسهم 
 ( 3,6) -  1فئة  مدرجة ضمن رأس المالالابلة للتحويل قالدائمة السمالية أرالوراق األتوزيع على ال
  ───────

─ 

───────

─ 
 ( 50,9) ( 183,7)  تمويلية طة الاألنشالمستخدم في  صافي النقد

  ───────

─ 

───────

─ 
 0,3 ( 2,3)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية

  ───────

─ 

───────

─ 
    

 429,0 257,2  في حكمه ما ت في النقد وصافي التغيرا
    

 345,4 536,9  فترة لا بداية النقد وما في حكمه في
  ───────

─ 

───────

 774,4 794,1 5 الفترة  كمه في نهاية ما في ح النقد و ─
  ═══════ ═══════ 

    معلومات إضافية:

 85,4 79,5  فوائد مستلمة  

 22,3 37,3  عة  مدفو فوائد



 .ك البحرين والكويت ش.م.ببن

7 

  الموحدة المختصرةالمرحلية المالية القوائم حول  إيضاحات
 ة(اجعمر ) 2020يونيو  30

 
 

 األنشطة  1
 

، كشركة مساهمة عامة في مملكة البحرين ("البنكو "أ م.ببنك البحرين والكويت ش.")نك البحرين والكويت ش.م.ب. س بتأس
 1234تحت سجل تجاري رقم والسياحة ومسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة  1971بموجب مرسوم أميري صادر في مارس 

ري صادر عن مصرف البحرين المركزي وأسهمه ص مصرفي تجا شطته بموجب ترخيالبنك أنل . يزاو1971مارس  16بتاريخ 
 .حرينلبجة في بورصة امدر

 

البحرين ة مملكاألنشطة المصرفية التجارية من خالل فروعه في  ("بالمجموعة"شار إليهما معاً الموشركاته التابعة )يزاول البنك 
من خارجية باالستعانة بمصادر تجارية ية وتنفيذ العمليات اليات البطاقات االئتمانملع يزاول الهند وكما جمهورية الكويت ودولة و

 ، المنامة، مملكة البحرين.597ع الحكومة، ص.ب. شار 43الرئيسي المسجل للبنك في  ه التابعة. يقع المقرشركات خالل
 

 على قرار بناءً  2020يو يون 30المنتهية في  رأشه ةستالة ة المرحلية الموحدة المختصرة لفترائم الماليإصدار القو دتم اعتما 
 .2020 يوليو 22يخ بتارلصادر أعضاء مجلس اإلدارة ا

 

 أسس اإلعداد   2
 

 أسس اإلعداد 2-1
ن عن مصرف البحري المعمول بها الصادرةلقواعد واألنظمة وفقاً لالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة تم إعداد 
مسيرة بشروط ظيمية نتالجراءات اإلعن مصرف البحرين المركزي بشأن ؤخراً درة مبما في ذلك التعميمات الصا  المركزي

 OG/226/2020 رقم يميم مصرف البحرين المركزخص تعتتطلب هذه القواعد واألنظمة وباأل .19 –كوفيد استجابةً لجائحة 
، ة الدوليجلس معايير المحاسبصادرة عن متطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ال 2020يونيو  21المؤرخ في 
 :ما يليباستثناء 

 

 –بجائحة كوفيد  المتأثرينالمدفوعات المقدمة للعمالء على الموجودات المالية الناتجة عن تأجيل ر التعديل إثبات خسائ (أ)
يار الدولي المع بموجبباح أو الخسائر كما هو مطلوب فوائد إضافية في حقوق الملكية بدالً من األردون فرض أية  19

يار المعرة تعديل آخر على الموجودات المالية وفقاً لمتطلبات و خسا أي مكسب أبات م إثتي. 9إلعداد التقارير المالية رقم 
 ؛ ولد من التفاصيزيللحصول على الم 4-2إيضاح . يرجى الرجوع إلى 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

التي  19 –يد ة كوفلجائح دعمها ت إلجراءااستجابةً أو الجهات التنظيمية  / من الحكومة و مةالمستلالمساعدة المالية إثبات  (ب )
ن ذلك إلى حد أي خسارة تعديل وسيكو ،في حقوق الملكية بدالً من األرباح أو الخسائرالمنح الحكومية، تفي بمتطلبات 

أية م إثبات تي. األرباح أو الخسائرفي المتبقي رصيد لامبلغ يتعين إثبات )أ( أعاله، وللفقرة نتيجة مسجلة في حقوق الملكية 
للحصول على  4-2إيضاح . يرجى الرجوع إلى 20رقم الدولي المحاسبة يار معوفقاً لمتطلبات رى دة مالية أخ اعمس
 .لد من التفاصيزيالم

 

إلعداد المعايير الدولية "باسم المختصرة  الموحدةالمرحلية المالية ائم قوعداد الكأساس إليشار فيما يلي إلى اإلطار المذكور أعاله 
 ."قبل مصرف البحرين المركزيالمعدلة من  ا بصيغته ليةير الماالتقار

 

معيار المحاسبة الدولي بموجب المقدمة وفقاً للتوجيهات بإيجاز للمجموعة  ةالمختصرتم عرض القوائم المالية المرحلية الموحدة 
إطار بموجب المعدلة  ا بصيغته اليةإلعداد التقارير الم، باستخدام المعايير الدولية "رحليةبالتقارير المالية الم"الخاص  34رقم 
المختصرة الموحدة ، يشار إلى اإلطار المستخدم في إعداد المعلومات المالية المرحلية وبالتالي .مصرف البحرين المركزيعمل 

 هذهال تشتمل  ."قبل مصرف البحرين المركزيلة من ته المعدبصيغ 34 رقم "معيار المحاسبة الدوليللمجموعة فيما يلي باسم 
 ة، ويجب أن تقرأوائم مالية سنويلموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قية المرحلية االقوائم المال
يس من الضروري أن إلى إنه ل فة. باإلضا2019ديسمبر  31وية للمجموعة كما في ية الموحدة السنع القوائم المالم باالقتران

 31مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  2020يونيو  30ي المنتهية ف رهشأ ستةالتكون نتائج فترة 
 .2020ديسمبر 

 

 2019ديسمبر  31منتهية في المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للسنة ال القوائمإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
، وباستثناء التعديالت . ومع ذلكرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولير المالية الصادإلعداد التقاري معايير الدوليوفقاً للكانت 
، تظل جميع السياسات المحاسبية األخرى كما هي وتم رة أعاله على السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها بأثر رجعيالمذكو

لم ينتج عن التطبيق بأثر و(. 2-2إيضاح  اً )راجع أيضختصرة وحدة المالمالية المرحلية الم القوائمتطبيقها باستمرار في هذه 
 لفترة المقارنة.المسجلة ر في المعلومات المالية يالسياسات المحاسبية أي تغيرات في رجعي للتغي

 

ميع . تم استبعاد ج التابعة اتهوشرك لية للبنكرحلية المة على القوائم الما مرحلية الموحدة المختصرالة ليتتضمن هذه القوائم الما
بين شركات المجموعة عند التوحيد.فيما واألرصدة البينية بما فيها المكاسب والخسائر غير المحققة المعامالت 
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 
 

 تتمة( )  اإلعدادس أس 2

 
 لمجموعةقة من قبل االجديدة المطب يرات والتعديالت المعايير والتفس 2-2

التي تم إتباعها في إعداد  لتلك هي مطابقةة المختصرة دح المرحلية المو ةيائم المالقوعداد الإن السياسات المحاسبية المتبعة في إ
 ة المعدلةلمالياحتساب الموجودات ابإستثناء ، 2019ديسمبر  31نتهية في سنوية الموحدة للمجموعة للسنة المالقوائم المالية ال

تم  أو تعديل ر أو تفسيراية بالتطبيق المبكر ألي معالمجموعم لم تق. ناهأد 4-2النحو المفصل في إيضاح على حكومية الوالمنحة 
 بعد. غير إلزامي ولكنه إصداره

 
الية لى القوائم الملها أي تأثير جوهري علم يكن ولكن ، 2020ة في سنة مر ولألتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات 

 .للمجموعةالمختصرة الموحدة ية المرحل
 
 ف األعمال التجارية  المتعلق بتعري: 3دولي إلعداد التقارير المالية رقم لت على المعيار الأدخ تيال يالت التعد 2-2-1

 ، يجب أنريةتجاأعمال ها اراعتبالتي يتعين  3 رقم لتقارير الماليةإلعداد االدولي على المعيار التي أدخلت  تالتعديالتوضح 
في جوهري بشكل  اً تساهم معموضوعية ، مدخالت وعملية أدنىد كح  ،جوداتوالمواملة من األنشطة مجموعة متكعلى تتضمن 

جميع على  تتضمنأن جد دون أن تويمكن التجارية أن األعمال  ت، أوضح . عالوة على ذلكالمخرجات تحقيقالقدرة على 
الموحدة المختصرة رحلية لملية اماالقوائم تأثير على الأي  التعديالتلهذه  يكنلم رجات. مخ ال لتحقيقزمة المدخالت والعمليات الال

 .دمجأعمال قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا دخلت المجموعة في أي  ها ، ولكنللمجموعة
 

  9د التقارير المالية رقم دولي إلعداالمعيار الو 7 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمأدخلت على التعديالت التي  2-2-2
 المرجعي   فائدة: المتعلق بإصالح سعر ال39 سبة الدولي رقمومعيار المحا

المتعلق  39بة الدولي رقم ومعيار المحاس 9التقارير المالية رقم ولي إلعداد الدر المعيا  علىتتضمن التعديالت التي أدخلت 
تأثر بشكل مباشر قات التحوط التي توالتي يتم تطبيقها على جميع عال، اً من اإلعفاءاتعددعلى القياس : اإلثبات وباألدوات المالية

 ات النقديةدار التدفقإلى حاالت عدم التيقن بشأن توقيت أو مقح صالأدى اإل. تتأثر عالقة التحوط إذا بإصالح سعر الفائدة المرجعي
ة المرحليالمالية  مئاقولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على التحوط. حوط أو أداة الالقائمة على أساس المعيار المرجعي لبند الت

 .ئدةلفا ر اسعل أي عالقات تحوطحيث ال توجد لديها للمجموعة المختصرة الموحدة 
 

 الجوهري : المتعلق بالتعريف8ومعيار المحاسبة الدولي رقم   1رقم التعديالت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولي   2-2-3
 إخفاؤها،أو تحريفها إذا تم حذفها أو  جوهريةات علومهي م"المعلومات ن للجوهري التي تنص على أجديداً اً تعريفيالت التعدتقدم 

ألغراض العامة على ذات االمالية  للقوائم الرئيسيونستخدمون ل على القرارات التي يتخذها المعقوم ثر بشكلفمن المتوقع أن تؤ
 عنية".المنشأة المبلغة المتوفر معلومات مالية حول التي المالية،  موائالقأساس تلك 

 

مع معلومات  ن قتراالبا  دة أوح  علىنت ا ك، سواء ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات الجوهريةاألهمية ديالت أن توضح التع
قع بشكل معقول أن يؤثر ا كان من المتوهو أمر جوهري إذالخطأ في وصف المعلومات يعتبر الية. لما القوائم، في سياق أخرى

موحدة المالية المرحلية ال مالقوائتأثير على التعديالت أي . لم يكن لهذه يونالرئيسالمستخدمون رارات التي يتخذها على الق
 .المجموعة أي تأثير مستقبلي على لها أن يكون  يتوقع بالو ،رةختصملا
 

   2018مارس  29الصادر في   اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية  2-2-4
 ي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. والغرض من اإلطارتجاوز أ، وال يواإلطار المفاهيمي ليس معياراً 

ة  ي المعايير على وضع سياسات محاسبيمعد   ساعدةمعايير، ومعلى وضع الالدولي المحاسبة  معاييرمجلس دة ي هو مساعيمالمفاه
 ايير وتفسيرها.طراف على فهم المعومساعدة جميع األ تطبيققابل للدم وجود معيار ال عفي حمتوافقة 

 

المطلوبات إثبات للموجودات وومعايير محدثة  م تعاريفقديدة، ويبعض المفاهيم الجدالمعدل على يتضمن اإلطار المفاهيمي 
 .وعةللمجم المختصرةالمالية المرحلية الموحدة  موائالقتأثير على  ويوضح بعض المفاهيم الهامة. ولم يكن لهذه التعديالت أي

 

 القرارات إصدار وبما في ذلك استخدام التقديرات  19-تأثير كوفيد 2-3
 جاريةاألنشطة التما تسبب في تعطيل في مختلف المناطق الجغرافية على الصعيد العالمي، م 19 –كوفيد جائحة ت انتشرلقد 
لسلطات المالية العالمية. وقد أعلنت افي البيئة االقتصادية التيقن حاالت عدم حدوث إلى  19 –كوفيد  دىاالقتصادية. وقد أو

وباإلضافة إلى  .أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة جميع فيفة مختلدعم إجراءات والنقدية، المحلية منها والدولية، عن 
بيعي. والغاز الط النفط الخامأسعار ل أكبر نسبياً على ت تعتمد بشكعلى اقتصاداس ا األسبتستند ذلك، فإن عمليات المجموعة 

آثار إلى انخفاض األسعار يؤدي قع أن توومن الم، شهدت أسعار النفط تقلبات غير مسبوقة، 2020النصف األول من سنة وخالل 
 .االقتصاداتطويلة األجل على هذه  سلبية متوسطة إلى
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  المختصرة حلية الموحدةالمالية المرم القوائحول  إيضاحات
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 
 

 تتمة( )  اإلعداد أسس 2

 
 تتمة() القرارات إصدار وبما في ذلك استخدام التقديرات  19-تأثير كوفيد 2-3

اسعة  مجموعة وبعانة االستبالقتصاد العالمي لحماية استقرار اجراءات إاتخاذ المركزية في جميع أنحاء العالم ب البنوكوقد تدخلت 
 .في االقتصادجوهرية ضخ سيولة إلى فة الموجودات باإلضااء شرج برنامإلى  أسعار الفائدة خفضمن اإلجراءات بدًء من 
 

ي تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، ة فهامقرارات ، أصدرت اإلدارة المختصرةالموحدة المرحلية المالية  القوائمإعداد عند 
 ةالمسجلة الحالية في تحديد المبالغ صاديقتالبات اللتقل المحتملةبالتأثيرات  ات غير المؤكدةلتقديرل األساسيةمصادر قد تأثرت الو

المعلومات المتاحة على بناًء  رةاأفضل تقييم لإلدتلك القرارات بمثابة ، وتعتبر لمجموعة الماليةللموجودات المالية وغير المالية ل
 .قات السوتزال المبالغ المسجلة حساسة لتقلبزال متقلبة، وال األسواق ال تن أ إال .رصدأو القابلة لل

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة   2-3-1

ستخدمة لتحديد الخسائر بعض المدخالت واالفتراضات المإلى تعديل البنك سائدة من التصادية األحداث الجارية والحالة االقتتطلب 
ن المركزي والتوجيهات الصادرة التعميمات الصادرة عن مصرف البحريبار عتفي االالمجموعة كما أخذت توقعة. انية الماالئتم
عوامل االقتصاد الكلي التي يستخدمها  تعديل لىذه عت هتضمنوقد  .2020مارس  27بتاريخ الدولي معايير المحاسبة مجلس عن 

الخسائر ها البنك حاليا في تقدير ريو التي يستخدمتماالت السيناح اعلى  ء تعديالتوإجرادير الخسائر االئتمانية المتوقعة البنك في تق
خالل فترة الستة أشهر إضافية عة وقمت انيةائتمخسائر قام البنك بإثبات . ونتيجة للتعديالت المذكورة أعاله، االئتمانية المتوقعة

 .2020يونيو  30المنتهية في 
 

، قد تختلف النتائج الفعلية ، وبالتاليالتيقنوعدم ى القرارات إل تستندحدوثها ت توقعات واحتماال، فإن كما هو الحال مع أي تنبؤات
ذو  والتأثيروسيستمر البنك في إعادة تقييم موقفه اجتهاداً  هولمؤكدة عن تلك المتوقعة. إن تأثير مثل هذه البيئة االقتصادية غير ا

لمخاطر ات الجوهرية بشكل فردي ت التعرضالم حا تقيي فيالبنك  كما سيستمروعالوة على ذلك،  .على أساس منتظمة الصل
الخسائر االئتمانية ديل في تعء أي راإجتحدد ما إذا كان يتطلب عندما تتوافر بيانات أكثر موثوقية، وبالتالي، لسداد المحتملة، ا

 .حقةر المالية الالقاريداد التإعالمتوقعة في فترات 
 
 ية المتوقعة  ئتمانائر االخسالالزيادة الجوهرية في  2-3-2

عة تأخذ المجمومنذ اإلثبات المبدئي، قد زادت بشكل جوهري المالية اة األدفي السداد على عثر التما إذا كانت مخاطر عند تحديد 
المعلومات على كال من . يتضمن ذلك جهد ال مبرر لهما أو المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة المعلومات بار عتالفي ا

بما في ذلك ي للخبراء المتخصصين، الئتمانوالتقييم اجموعة قع الخبرات التاريخية للمامن ووذلك ، وعيوالن الكميوالتحليل 
 المستقبلية.النظرة معلومات 

 
المجموعة نظامها الداخلي تستخدم ثبات المبدئي، اإل منذجوهري بشكل قد زادت المخاطر االئتمانية ما إذا كانت د د تحدينع
وحيثما ، وآراء الخبراء االئتمانيينتعثر الحسابات،  ضعوو طر االئتمانية والتصنيفات الخارجية للمخاطرالمخا ديد درجة لتح 

في المخاطر ية هرجومجموعة أن تحدد أن التعرضات قد شهدت زيادة لليمكن ا مك الصلة. التاريخية ذاتالتجربة قع اوأمكن، 
ة بشكل كامل في التحليل ها قد ال تكون واضح التي تعكس هذه الزيادة ولكنو ددةوعية المح المؤشرات الناستناداً إلى ية الئتمانا

عندما ية الئتمانالمخاطر اتحدث في  ةهريجويادة الترى المجموعة بأن الزوكإجراء احترازي، مناسب. في الوقت الالكمي 
 .اً يوم 30ثر من حقاقه الموجود ألكيتجاوز موعد است

 
 تقام، أثير الجائحةتللتخفيف من ميسرة إجراءات بشروط التوجيهات التنظيمية باعتبارها إلى  واستناداً وخالل هذه الفترة، 

 ةترلفعلى عمالئها المتضررين من خالل تأجيل الفائدة  إضافيةد فوائة يأتمويل العمالء دون فرض مدفوعات بتأجيل المجموعة 
قد  .ضينللمقتر ةالنقدي اتالتدفق مسائللجة األجل لمعا قصيرةسيولة بة بمثا ستة أشهر. وتعتبر هذه اإلعفاءات في المدفوعات 

الدفع تلك إعفاءات أن تمديد موعة مج ال تعتقد . ومع ذلك،يةمخاطر االئتمانجوهرية في الالمقدم للعمالء إلى زيادة اإلعفاء يشير 
المتوقعة، حيث  يةخسائر االئتمانالاب تساح ألغراض وترحيل المرحلة  يةمخاطر االئتمانالفي ية جوهريادة ى زإل ؤدي تلقائياً تال 
وفي  .ةظمت المنتستئناف المدفوعا ال 19 –جائحة كوفيد بتفشي ذه اإلعفاءات لمساعدة المقترضين المتضررين من توفير هيتم 

رة قصيمن المقترضين الذين يواجهون قيوداً جوهري فر عدد إلى توشير تر أية أموالمجموعة  علم ىيصل إلهذه المرحلة، لم 
 .عمرمدى ال ةياالئتمانمخاطر الويتطلبون تغييراً في على السيولة جل األ
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 
 

 تتمة( )  اإلعداد أسس 2

 
   المنح الحكوميةعدلة وودات المالية المعملية احتساب الموج 2-4
باعتبارها  (1-2راجع إيضاح مصرف البحرين المركزي )عن على التوجيهات التنظيمية الصادرة  ناءوب، الحالية ةترل الفالخ 

تم ، نك الكويت المركزييهات مماثلة من قبل بوتم إصدار توج ، 19 –وفيد تأثير جائحة كللتخفيف من بشروط ميسرة  إجراءات
لتمويل  المقدمة أشهر  6فترة الناتجة عن تأجيل المدفوعات لي مليون دينار بحرين 21,0بقيمة لمرة واحدة يل تعدخسائر إثبات 

صافي القيمة  الفرق بين على أنها ديل تم احتساب خسارة التعلملكية. مباشرةً في حقوق ا فوائد إضافية يةأدون فرض العمالء 
 الحالية للموجودات المالية فيالمدرجة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيمة المحتسبة للتدفقات النقدية المعدلة  الحالية
جزء من ني كبحري دينارمليون  725,1الية البالغة عرضات المقامت المجموعة بتأجيل المدفوعات على الت التعديل.تاريخ 
 للعمالء المتأثرين.  دعمها 

 
محدد سداد والتي تمثل ار بحريني )مليون دين 3,2اعدة مالية بقيمة تم إثبات مس، ةالتنظيمي تللتوجيها  وفقاً وعالوة على ذلك، 

ظيمية التنو/أو الجهات  المستلمة من حكومة (المرافق ورسوملجزء من تكاليف الموظفين والتنازل عن الرسوم والضرائب 
 . قوق الملكيةح مباشرة في  19 –اءات دعمها لجائحة كوفيد استجابةً إلجر
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  مختصرةالمالية المرحلية الموحدة الئم القواحول  إيضاحات
 ة(جع)مرا 2020يونيو  30

 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  

  معلومات القطاعات 3
 

 :رئيسية مالأع تقطاعا  أربعأنشطة المجموعة إلى  ألغراض إدارية، تم توزيع
 

 وضاألفراد وتوفير التمويل للقر ودائع العمالءفي  تتعامل بشكل أساسي - الخدمات المصرفية لألفراد 
تحويل ية وخدمات تمانائيالت شوف وتسهمكعلى الوالسحب  هالكيةاالست

 األجنبية.والبطاقات وتداول العمالت األموال 
   

حسابات رى وية األخئتمانالقروض والتسهيالت االاسي في أسبشكل تتعامل  - ات المصرفية للشركات الخدم
 لبحرين.ا فيية للعمالء من شركات ومؤسسات والحسابات الجارالودائع 

   
حسابات ية األخرى وئتمانالتسهيالت االالقروض وسي في تعامل بشكل أسا ت - لية فية الدو صرات الم الخدم

ؤسسات دولية. كما الودائع والحسابات الجارية للعمالء من شركات وم
 للفروع الخارجية.تغطي األنشطة التشغيلية 

   
ة إلى ، باإلضافخزانةارة والالتج اق األموال وسوخدمات أأساسي بشكل م دتق - األخرى لخزانة واألنشطة االستثمار وا

شطة المجموعة التمويلية. تشتمل الخدمات االستثمارية على إدارة إدارة أن
ية ارخدمات االستشالق المحلية والدولية وتقديم االستثمارات في األسوا
ذ فيتنما تتضمن األنشطة األخرى على . كاألموالاالستثمارية وإدارة 

 جية.خارباالستعانة بمصادر ة ريالعمليات التجا
 

متخذ  ملياتالعمعلومات التي يتم تقديمها إلى رئيس اليرها حول إن هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه المجموعة تقار
ة دينتحسب الفائدة الم ق التقديرية ودون شروط تفضيلية.هذه القطاعات تنفذ حسب معدالت السو لمعامالت ما بينالقرارات. إن ا

 مشية لألموال على أساس أموال مطابقة.أو الدائنة على القطاعات على أساس معدل سعر التحويل والذي يساوي تقريباً التكلفة الها 
 

 2020يونيو  30ي أشهر المنتهية ف ستةالفترة لع لومات القطا مع فيما يلي
 

 

 الخدمات 
 ة  المصرفي

 لألفراد

 الخدمات 
 المصرفية 

 كات للشر

 الخدمات 
 ية صرفالم

 الدولية 

 االستثمار  
  والخزانة
 واألنشطة

 ىاألخر

 
 

 المجموع 

      

 74,8 26,2 15,4 16,7 16,5 دخل الفوائد

 (34,0) (14,0) ( 9,1) ( 7,7) ( 3,2) مصروفات الفوائد

 - ( 2,4) 1,0 1,4 - لية لداخ سعر تحويل األموال ا
 ──────── ─────── ──────── ──────── ───────── 

 40,8 9,8 7,3 10,4 13,3 الفوائدصافي دخل 

      
 20,8 8,4 2,5 2,0 7,9 دخل تشغيلي آخر

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

 شغيلي قبل حصة البنك من الدخل الت
 يع ومشارربح شركات زميلة 

 61,6 18,2 9,8 12,4 21,2 مشتركة 
      

 ( 4,3) ( 0,5) ( 0,6) ( 3,8) 0,6  صافي  – صاتجموع المخصم
 27,0 14,4 3,2 1,2 8,2 نتيجة القطاع       

 زميلةكات ربح شر البنك منحصة 
 2,5 0,8 - - 1,7 ة ع مشتركاريومش

 29,5     رة للفتالربح 

      
 ( 0,3)     وق غير مسيطرة حقإلى عائد الربح ال
     ───────── 

 29,2      ك البنكمالالعائد إلى  الربح
     ═════════ 
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةائم القوحول  ضاحاتإي
 )مراجعة( 2020يونيو  30

  الدنانير البحرينيةجميع األرقام بماليين  

 

 )تتمة( معلومات القطاعات 3
 

 2019يونيو  30في منتهية أشهر ال ستةفترة المعلومات القطاع لفيما يلي 

 

 دمات الخ 
 المصرفية 

 دلألفرا

 الخدمات
 يةالمصرف
 للشركات

 دماتالخ 
 المصرفية
 الدولية

 االستثمار 
  الخزانةو

 واألنشطة
 ىاألخر

 
 

 المجموع

      

 88,8 30,3 20,1 21,5 16,9 دخل الفوائد

 (31,2) (15,0) (7,0) (6,9) (2,3) مصروفات الفوائد

 - (1,4) (3,6) 1,1 3,9 لداخلية موال اسعر تحويل األ
 ────────

─────── 
────────

─────── 
─────────

────── 
─────────

────── 
─────────

 57,6 13,9 9,5 15,7 18,5 صافي دخل الفوائد ──────

      
 22,1 8,5 2,6 1,8 9,2 خردخل تشغيلي آ

 ────────

─────── 
────────

─────── 
─────────

────── 
─────────

────── 
─────────

 ل حصة البنك من لدخل التشغيلي قبا ──────
 ربح شركات زميلة ومشاريع 

 79,7 22,4 12,1 17,5 27,7 مشتركة 
      

 (13,5) (0,5) (10,5) (2,0) (0,5) صافي -جموع المخصصات م
 35,5 19,7 (5,4) 7,7 13,5 اع نتيجة القط      
 زميلةكات ربح شر البنك منحصة 

 4,8 1,8 - - 3,0 ومشاريع مشتركة 

 40,3      للفترةالربح 

      
 (0,3)     حقوق غير مسيطرة إلى عائد الربح ال
     ──────────

 40,0      البنك مالكالعائد إلى  الربح ─────
     ═════════ 

 والتزامات محتملة رتباطات إ 4
 ققة مد
 ديسمبر 31

2019 

 مراجعة  
 يو  يون  30

2020  
   التزامات محتملة  

 مستنديةإعتمادات  27,3 26,1

 خطابات ضمان 199,3 222,3
──────── ────────  

248,4 226,6  
════════ ════════  

 رتباطات  إ  

 م سحبهايترتباطات قروض لم إ 153,3 154,5
──────── ────────  

402,9 379,9  
════════ ════════  

 
 .االرتباطاتاء سوف يتم سحبها قبل إنته ارتباطاتها لمجموعة بأن جميع ال تتوقع ا

 
ير ت غمقابل التعرضا  دينار بحريني نمليو 1,8المتوقعة البالغ قيمتها  ئتمانيةتم االحتفاظ بالخسائر اال، 2020ونيو ي 30كما في 

 .دينار بحريني( ليونم 3,3 :2019ديسمبر  31انية األخرى )الميزانية والتعرضات االئتمالمدرجة في 
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  المرحلية الموحدة المختصرةالمالية القوائم حول  تإيضاحا
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 الدنانير البحرينية ع األرقام بماليين جمي 

 قد وما في حكمه الن 5

 
 للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 2020 2019 
   

 22,9 20,8 صندوق والخزينة لنقد في ا 

 394,4 349,8 إلجبارية زية، باستثناء الودائع اجارية وإيداعات لدى بنوك مركحسابات 

 بتواريخ استحقاق أصلية لفترة  مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى غمبالودائع و
 357,1 423,5 يوماً أو أقل  90
 ──────── ──────── 

 794,1 774,4 
 ════════ ════════ 
 قروض وسلف العمالء  6
 

 2020يونيو  30في 

 المجموع  

:  3حلة المر
ية الخسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى  
ضمحلة  العمر الم

 ائتمانياً 

:  2المرحلة 
لخسائر االئتمانية ا

المتوقعة على مدى  
العمر غير  

 مضمحلة ائتمانياً 

:  1المرحلة 
خسائر االئتمانية ال

مدى  على المتوقعة 
 اً رشه 12

 

   المطفأةلتكلفة قروض وسلف مدرجة با     
 وبات على المكشوف ارية وسحقروض تج 788,9 243,3 97,8 1,130,0

 قروض استهالكية 555,9 15,9 9,4 581,2
──────── ──────── ──────── ────────  

1,711,2 107,2 259,2 1,344,8  
     
 سائر اإلئتمانية المتوقعةخالها:  محسوم من (7,2) ( 21,8) ( 79,4) ( 108,4)

──────── ──────── ──────── ────────  

1,602,8 27,8 237,4 1,337,6  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

 المجموع  

 : 3المرحلة 
ئتمانية الخسائر اال 

مدى  المتوقعة على 
العمر المضمحلة  

 ائتمانياً 

 : 2مرحلة ال
نية الخسائر االئتما 

ى مدى  لالمتوقعة ع
العمر غير 

 مضمحلة ائتمانياً 

:  1لمرحلة ا
ة  الخسائر االئتماني

  على مدىالمتوقعة 
 هراً ش 12

 2019ديسمبر  31 في

 ض وسلف مدرجة بالتكلفة المطفأة  قرو    
 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف  848,6 287,5 92,9 1,229,0

 قروض استهالكية 518,5 15,3 11,4 545,2
──────── ──────── ──────── ────────  

1,774,2 104,3 302,8 1,367,1  

    
 

 اإلئتمانية المتوقعة محسوم منها: الخسائر  (4,9) (21,6) (76,8) (103,3)
──────── ──────── ──────── ────────  

1,670,9 27,5 281,2 1,362,2  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

ينار دمليون  23,7لة بالكامل والمضمح  استحقاقها فات موعد  الفوائد المعلقة على القروض التي تغلب ،2020يونيو  30في 
 بحريني(. دينار مليون 19,5: 2019ديسمبر  31بحريني )

 

من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض  محتفظ بها  اق مالية وعقاراتة على نقد وأوربلغت القيمة العادلة للضمانات المشتمل
دينار  ونملي 54,8: 2019ديسمبر  31) 2020يونيو  30يني كما في دينار بحر مليون 52,6حلة بشكل فردي مالمض

 بحريني(. 
 

المجموعة للشركات  المقدمة من قبل مية التمويل اإلسالتسهيالت المتضمنة على قروض والسلف البلغت  ،2020يونيو  30في 
تسهيالت الت باألساس من تلك التسهي. تتكون بحريني(مليون  93,4: 2019ديسمبر  31)دينار بحريني  مليون 132,6
  لتمويل باإلجارة.واابحة المر

 

: 2019يونيو  30دينار بحريني ) مليون 1,6، تم شطب قروض بإجمالي 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةخالل فترة ال
دينار  مليون 1,8: 2019يونيو  30ي )دينار بحرين ونيمل 2,3( وكان هناك استرداد بمبلغ وقدره يدينار بحرين مليون 13,6

 بحريني(.
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  الموحدة المختصرةة المرحلية الماليالقوائم ل حو احاتإيض
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 الدنانير البحرينية األرقام بماليين  جميع 
 

 حقوق الملكية   7
 

 لمال التغيرات في رأس ا( 1)

مما   ، 2019بسنة المتعلقة نية عيعلى توزيع أسهم أرباح  2020مارس  24بتاريخ العادية المنعقد ة ماجتماع الجمعية العاالمساهمون وافق 
 .ال شيء(: 2019مليون دينار بحريني ) 6,5 بنحوزيادة رأس المال أدى إلى 

 

 1ة ضمن رأس المال فئة  المدرجالدائمة القابلة للتحويل األوراق الرأسمالية تحويل ( 2)
القابلة   الدائمةسمالية األوراق الرأعلى تحويل  2019مارس  20بتاريخ المنعقد  العادية اجتماع الجمعية العامة غير ي وافق المساهمون ف

  فلس للسهم 400 رهقد دينار بحريني إلى أسهم عادية بسعر تحويل مليون 86,1 قيمتها والبالغ 1المدرجة ضمن رأس المال فئة بنك  للللتحويل 
  21,5بنحو  عرأس المال المدفو وزاد م، سه 215,243,793 بمقدار صادرة سهم العدد األ ت زاد. ونتيجة لذلك، 2019مايو  2راً من اعتبا
 مليون دينار بحريني.  64,6عالوة إصدار األسهم بنحو وزادت ون دينار بحريني ملي
 

 ( أرباح األسهم المرحلية  3)

.  نةزاالخأسهم سوم منها مح، لسهمدينار بحريني ل 0,010بواقع مرحلية ة نقديتوزيع أرباح أسهم اقترح مجلس اإلدارة ، 2019خالل سنة 
 .  والمساهمين لبحرين المركزيرف امصوالمصادقة عليه من قبل هم  ح األسوالحقاً لذلك تمت الموافقة على دفع أربا

 

 موسمية النتائج   8
 

 2,6: 2019يونيو  30ار بحريني )دينمليون  2,1لغ وقدره على مب 2020 يونيو 30المنتهية في  ر أشه ستةاليتضمن الدخل اآلخر لفترة 
 ية.  موسمح األسهم، وهو ذو طبيعة ر بحريني( من دخل أربادينا مليون

 

 دخل آخر   9
 

 1,7: 2019يونيو  30دينار بحريني )ن ليوم 1,4على مكسب قدره  2020يونيو  30نتهية في الم ر أشه ةستالخر لفترة يتضمن الدخل اآل
 تثمارية.وراق مالية اسر بحريني( متعلق ببيع أ دينامليون 

 

   صافي  – مجموع المخصصات  10

 
 للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 2020 2019 
   

 10,7 5,1 قروض وسلف العمالء  

 0,1 0,7 أرواق مالية استثمارية 

 2,3 (1,5) تعرضات غير مدرجة في الميزانية  

 0,4 - ضمان قيد البيع  
 ──────── ──────── 

 4,3 13,5 
 ════════ ════════ 

 خفض للسهم في األرباح  والمالنصيب األساسي  11
 

لعدد األسهم   الموزون على المتوسط أشهر  ستةلفترة الربح البقسمة أشهر  ستةلفترة اللسهم في األرباح ض ل سي والمخفاألسايب نصاليحسب 
   و التالي: على النح القابلة للتحويل يةوراق الرأسمالتحويل األتخفيف تأثير  وتأثير نتهية أشهر الم ستةفترة الالقائمة خالل 

 

  يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر 
2019 2020  

   

40,0 29,2 
في  للسهم والمخفض  األساسي  النصيبلحساب  البنك  الربح للفترة العائد إلى مالك 

   األرباح

(3,6) - 
المدرجة ضمن بلة للتحويل اة الدائمة الق اليالرأسمعلى األوراق التوزيع : محسوم منه

   1رأس المال فئة 
──────────────── ────────────────  

36,4 29,2  

═══════════ ═══════════  
 خالل الفترة القائمةة أسهم الخزان  بعد حسم لعدد األسهم،   الموزونالمتوسط   1,349,519,464 1,143,739,480
═══════════ ═══════════  

 بحريني(ينار لسهم في األرباح )دوالمخفض لاألساسي   نصيبال 0,022 0,032
═══════════ ═══════════  
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  حاتاإيض
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  
 

   عالقةال يذ طرفالمعامالت مع  12
 

مجلس اإلدارة  وأعضاء  والمشاريع المشتركة زميلة ال اتشركوال المساهمين الرئيسيين أساسية عالقة )بصورةلا طراف ذات إن بعض األ
  كانوا  (ذات العالقة اف األطر مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه السيطرة السيطرة أو لل  خاضعةواإلدارة العليا للمجموعة وعائالتهم وشركات 

   .اديةياالعت أعمالهاضمن وعة عمالء للمجم
 

 : اليلمركز المالمرحلية الموحدة لئمة قاالو بتاريخ هكما  عالقةال طراف ذات  األعامالت التي تمت مع  بالمما يتعلق األرصدة فييلي فيما 
 

 
 مساهمين

 رئيسيين
شركات زميلة 

 ومشروع مشترك

مجلس  أعضاء 
اإلدارة وموظفي  
 المجموع   اإلدارة الرئيسيين

     2020ونيو ي  30
 24,6 2,7 21,9 - قروض وسلف العمالء 

 70,7 - 70,7 - شركات زميلة ومشاريع مشتركة  استثمارات في
 203,2 9,4 2,8 191,0 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء 

     

     2019ديسمبر  31

 24,9 3,0 21,9 - وسلف العمالء قروض 

 70,6 - 70,6 - اريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة ومش 

 224,6 9,1 5,1 210,4 عمالء حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى لل
 

بالمعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة لألرباح  فيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة 
 أو الخسائر: 

 
 مساهمين

 رئيسيين

لة شركات زمي
ومشروع 
 مشترك

أعضاء مجلس  
اإلدارة وموظفي  
 مجموع  ال اإلدارة الرئيسيين

     2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  لفترة 

 0,6 - 0,6 - دخل الفوائد ودخل مشابه  

 3,5 0,1 - 3,4 مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة  
حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع  

 2,5 - 2,5 - مشتركة
     

     2019يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

 0,8 - 0,8 - الفوائد ودخل مشابه  دخل 

 2,7 0,1 - 2,6 مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة  
حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع  

 4,8 - 4,8 - مشتركة
 

 ساء التنفيذيين:فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين، بما فيهم الرؤ
 المنتهية في ر أشه ستةلل 

 
 و يوني  30

2020 
 ونيو ي 30

2019 
   

 5,7 4,2 جلرواتب ومكافآت أخرى قصيرة األ
 0,2 0,2 ف توظيما بعد ال مكافآت

 0,3 0,1 تعويضات على أساس األسهم 
 ──────── ──────── 
 4,5 6,2 
 ════════ ════════ 
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  مالية المرحلية الموحدة المختصرةالالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 ة الدنانير البحرينياألرقام بماليين يع جم 
 

 دوات المالية ألا 13
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم:   للتحديد واإلفصاح عنتستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي 
 

 لمماثلة؛ ت ا ر المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبااألسعار المعلنة )غي  :1المستوى 

بصورة مباشرة أو   إماالقيمة العادلة المسجلة كن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على التقنيات األخرى والتي يم: 2توى المس
 ؛ وغير مباشرة

حظتها  لومات يمكن مالمع تأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند علىالتقنيات التي تستخدم مدخالت ذات ال: 3المستوى 
 في السوق.  

 

 ومعدالت الخصم لنمو السنوي للتدفقات النقدية معدل اهي  3ضمن المستوى سندات أسهم حقوق الملكية المصنفة لتقييم الجوهرية مدخالت إن ال
ى إل قص السيولة م نومعدل خص معدل الخصم وارتفاع انخفاض معدل النمو سيؤدى لسيولة. اوبالنسبة للصناديق فهو معدل خصم نقص 

إذا  غير جوهري حقوق المساهمين ي ائمة الموحدة للتغيرات فالق أو القائمة الموحدة للمركز المالي تأثير على السيكون انخفاض القيمة العادلة. 
ة تغييرات جوهري ةأياك  كن هنتلم  في المئة. 5قييم العادل للسندات غير المسعرة بنسبة في التمتغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة  تتغير 
 سنة السابقة. مع المقارنة بال ريةمة لغرض قياس القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمايب التقييم المستخدلافي أس

 

  2020يونيو  30لة كما في قيمة العادالتسلسل الهرمي للمستوى حسب الية المسجلة بالقيمة العادلة تحليل األدوات الم التالي يوضح الجدول 
 : 2019ديسمبر  31و

 المجموع   3ى المستو 2ى المستو 1المستوى  

     2020يونيو  30

     

     الموجودات المالية
 685,0 - - 685,0 سندات 

 62,3 17,8 8,2 36,3 أسهم حقوق الملكية  
 0,8 - 0,8 - صناديق مدارة 

 1,3 - 1,3 - ت المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة المشتقا
 0,2 - 0,2 - لعادلة ا  غرض تحوطات القيمةها لالمحتفظ ب  قات الماليةمشتال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 721,3 10,5 17,8 749,6 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     المطلوبات المالية 
 1,7 - 1,7 - محتفظ بها لغرض المتاجرة  المشتقات المالية ال

 73,3 - 73,3 - بها لغرض تحوطات القيمة العادلة   تفظات المالية المحالمشتق
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - 75,0 - 75,0 
 ═ ═════ ══════ ══════ ══════ 
 

 المجموع   3المستوى  2المستوى  1توى المس 
     2019ديسمبر  31

     
     الموجودات المالية

 660,5 - - 660,5 سندات 
 68,3 17,8 8,4 42,1 كية  لملا  أسهم حقوق

 0,7 - 0,7 - صناديق مدارة 
 0,7 - 0,7 - المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة المشتقات 
 0,6 - 0,6 - العادلة  ت المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمةالمشتقا

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 702,6 10,4 17,8 730,8 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     

     المطلوبات المالية 
 0,6 - 0,6 - المتاجرة غرض ات المالية المحتفظ بها لالمشتق

 26,4 - 26,4 - تفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة المشتقات المالية المح
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 - 27,0 - 27,0 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  رةالموحدة المختص المالية المرحليةالقوائم حول  حاتضاإي
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  

 

 )تتمة( ألدوات الماليةا 13

 
 3والمستوى  2والمستوى  1وى تحويالت بين المست

إلى ومن تحويالت تكن هناك أية ، لم 2019يسمبر د 31و 2020يونيو  30المنتهية في  ر الماليةإعداد التقاريسنة  /ة خالل فتر
 .3مستوى القياسات القيمة العادلة 

 
الي جة وغير المدرجة في قائمة المركز المدوات المالية المدرألا تلكعادلة لرة والقيم اليوضح الجدول أدناه القيم المدرجة المقد

 :دةفي القوائم المالية الموح  الموضحة المدرجةها يمحيث تختلف القيم العادلة عن قالمطفأة بالتكلفة المدرجة 
 

 2019بر ديسم 31  2020يونيو  30 

 
القيمة  

 المدرجة 
 القيمة  
  الفرق  العادلة 

  ةالقيم
 درجةالم

  ةالقيم
 الفرق لعادلةا

        

        الموجودات المالية 

 (0,6) 146,1 145,5  0,1 149,2 149,3 مالية استثماريةق أورا
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

        ة لمالي ات ابالمطلو 

 6,7 339,7 333,0  - 188,5 188,5 إقتراضات ألجل 
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

 . 1عادلة ضمن المستوى  ةرة أعاله هي قيمإن المطلوبات والموجودات المالية المذكو
 
 نها في الجدول أعاله. صح عا تلك المفة، فيما عدتها المدرج جودات والمطلوبات المالية تقارب قيملمول ن القيمة العادلةإ
 

 ستقرصافي نسبة التمويل الم 14
 

رين المركزي، ة، الصادرة عن مصرف البح وحدة إدارة مخاطر السيوللتوجيهات  اً وفق يتم حساب صافي نسبة التمويل المستقر
 17بتاريخ  عن مصرف البحرين المركزي مؤخراً الصادر  OG/106/2020تعميم وفقاً ل. 2019نة س من نافذة اعتباراً وهي 
بلغ صافي نسبة التمويل . 19 –كوفيد لالمالية التأثيرات ة ستة أشهر، الحتواء لمد %80الحد إلى  ضيخفتتم ، 2020مارس 
 .%(128,7 :2019 ديسمبر 31) 2020يونيو  30 كما في %130,8للمجموعة  لمستقرا الموحد

 
، الشركات الصغيرةكبيرة لألفراد والودائع الومحفظة  مالية القويةرأسالقاعدة القر المتاح هي المستيل التمووراء إن أهم العوامل 

التمويل المتوسط األجل من ذلك كو، والشركات(الحكومية المتعلقة بالودائع )ة كبيرة من ودائع المؤسسات غير المالية ومحفظ
من التمويل المستقر المتاح بينما  %18,8شكلت قاعدة رأس المال لقد . وباليوروالسندات المتوسطة األجل ادة الشراء إع اتاتفاقي

 (.ذات الصلةبعد تطبيق األوزان )ويل المستقر المتاح من التم %47,7والشركات الصغيرة األفراد ئع شكلت ودا
 

مقارنةً بالتمويل ، وبللتمويل المستقر المطلوراء االنخفاض النسبي ي ئيسلرا، فإن السبب بالنسبة للتمويل المستقر المطلوب
لبنك البحرين والكويت والتي تمثل حوالي ربع إجمالي ة الجود ةعاليئلة ألصول الساالكبيرة ل، يتعلق بالمحفظة المستقر المتاح

 .قر المطلوب )قبل تطبيق األوزان ذات الصلة(مستالتمويل ال
 

يعود ذلك % و130,8% إلى 128,7قر بشكل طفيف من التمويل المستنسبة صافي زاد ، 2019ديسمبر شهر ية ة مع نها بالمقارن
حين أن التمويل في األفراد قاعدة ودائع زيادة نتيجة لمليون دينار بحريني  36,2بنحو المتاح لمستقر إلى زيادة التمويل اباألساس 

 .ركبي المستقر المطلوب لم يتغير إلى حد  
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  صرةالموحدة المخت المالية المرحليةالقوائم حول  تاحاإيض
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  

 )تتمة(  صافي نسبة التمويل المستقر 14
 

 :كما يلي 2020يونيو  30كما في  (ة مئويةكنسبصافي نسبة التمويل المستقر )تساب يتم اح 
 

 ي قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( غير الموزونة )أالقيم  

 البند 
تاريخ  

استحقاق  
 غير محدد

 أقل من

 أشهر   6 

  6أكثر من 
أشهر وأقل  

من سنة 
 واحدة 

أكثر من سنة  
 واحدة 

المجموع  
القيم 

 الموزونة 
      التمويل المستقر المتاح:

      رأس المال

 484,4 28,3 - - 456,1 رأس المال التنظيمي 
 - - - - - رى  أدوات رأسمالية أخ

      ودائع األفراد وودائع عمالء الشركات الصغيرة: 

 467,9 0,1 4,4 488,0 - ودائع ثابتة  

 761,6 41,7 77,3 722,5 - ودائع أقل ثابت  
      تمويل بالجملة:
 - - - - - الودائع التشغيلية 

 864,8 367,7 291,2 1,414,8 - ويل بالجملة آخر تم
      مطلوبات أخرى: 

 - - - 78,7 - صافي نسبة التمويل المستقر للمطلوبات المشتقة  
جميع المطلوبات األخرى غير المدرجة ضمن الفئات 

 - - - 181,7 - المذكورة أعاله
 ───────

─ 
──────── ──────── ────────

─ 
───────

─ 
 2,578,7 437,8 372,9 2,885,7 456,1 مويل المستقر المتاح  التمجموع 

 ═══════

═ 

════════ ════════ ════════

═ 

═══════

═       

      التمويل المستقر المطلوب: 

 238,7 - - - - صافي نسبة التمويل المستقر لألصول السائلة عالية الجودة 
      والقروض / األوراق المالية المنتجة:  التمويل 

القروض المنتجة للمؤسسات المالية المضمونة باألصول 
والقروض المنتجة   1ة عالية الجودة بغير المستوى السائل

 155,5 43,0 74,0 502,8 - غير المضمونة للمؤسسات المالية 

القروض المنتجة لعمالء الشركات غير المالية والقروض  
كومات لعمالء األفراد والشركات الصغيرة والقروض للح

والبنوك المركزية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها 
 1,000,1 906,9 78,5 380,1 - قروض: 

% وفقاً لتوجيهات نسبة  35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي 
 47,3 69,8 - 3,8 - ر عن مصرف البحرين المركزي كفاية رأس المال الصاد

      قروض الرهن العقاري المنتجة، ومنها قروض:
% وفقاً لتوجيهات نسبة  35زن مخاطر أقل من أو يساوي بو

 - - - - - ال الصادر عن مصرف البحرين المركزي كفاية رأس الم
األوراق المالية غير المتعثرة في السداد وال تعتبر مؤهلة  

كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك األسهم المتداولة  
 234,2 197,9 35,8 61,7 - في البورصة 

      دات أخرى: موجو
ل خصم نسبة التمويل المستقر للمطلوبات المشتقة قبصافي 

 15,8 - - 15,8 - أوجه تباين الهامش المسجل

جميع الموجودات األخرى غير المدرجة ضمن الفئات  
 230,9 - - - 230,9 المذكورة أعاله

 49,1 - - 982,8 - البنود غير المدرجة في الميزانية  
 ───────

─ 
──────── ──────── ────────

─ 
───────

─ 
 1,971,6 1,217,6 188,3 1,947,0 230,9 مجموع التمويل المستقر المطلوب  

 ═══════

═ 

════════ ════════ ════════

═ 

═══════

يونيو   30كما في  –نسبة صافي التمويل المستقر )%(  ═
2020     130,8 % 

     ═══════

═  
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 ية المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات حول القوائم المال
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 رقام بماليين الدنانير البحرينية جميع األ 

 )تتمة( صافي نسبة التمويل المستقر  14
 

 كما يلي: 2019ديسمبر  31احتساب صافي نسبة التمويل المستقر )كنسبة مئوية( كما في يتم 
 

 ل ذات الصلة( القيم غير الموزونة )أي قبل تطبيق العوام 

 البند 
تاريخ  

استحقاق  
 غير محدد 

 أقل من
 أشهر  6 

 6ر من أكث
أشهر وأقل من 

 سنة واحدة

أكثر من سنة  
 واحدة

المجموع 
القيم  

 الموزونة 
      التمويل المستقر المتاح: 

      رأس المال

 569,2 28,5 - - 540,7 رأس المال التنظيمي 
 - - - - - أدوات رأسمالية أخرى  

      ئع األفراد وودائع عمالء الشركات الصغيرة:ودا

 401,4 0,2 6,5 415,8 - ودائع ثابتة  

 711,8 48,4 96,6 640,5 - ودائع أقل ثابت  
      تمويل بالجملة:
 - - - - - الودائع التشغيلية 

 862,2 360,7 306,9 1,303,5 - تمويل آخر بالجملة 
      مطلوبات أخرى: 
 - - - 30,4 - يل المستقر للمطلوبات المشتقة  صافي نسبة التمو 

خرى غير المدرجة ضمن الفئات المطلوبات األجميع 
 - - - 137,5 - المذكورة أعاله

 ───────
─ 

──────── ──────── ────────
─ 

───────
─ 

 2,544,6 437,8 410,0 2,527,7 540,7 مجموع التمويل المستقر المتاح  
 ═══════

═ 

════════ ════════ ════════

═ 

═══════

═       

   - - - المستقر المطلوب: التمويل 

 268,2 - - - - صافي نسبة التمويل المستقر لألصول السائلة عالية الجودة 
      التمويل والقروض / األوراق المالية المنتجة: 

القروض المنتجة للمؤسسات المالية المضمونة باألصول 
والقروض المنتجة   1غير المستوى السائلة عالية الجودة ب

 193,7 111,4 61,0 345,0 - غير المضمونة للمؤسسات المالية 

القروض المنتجة لعمالء الشركات غير المالية والقروض  
األفراد والشركات الصغيرة والقروض للحكومات لعمالء 

والبنوك المركزية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها 
 955,8 826,5 101,0 405,7 - قروض: 

ة  % وفقاً لتوجيهات نسب35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي 
 62,3 89,9 5,2 2,4 - كفاية رأس المال الصادر عن مصرف البحرين المركزي 

 - - - - - العقاري المنتجة، ومنها قروض:قروض الرهن 
% وفقاً لتوجيهات نسبة  35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي 

 - - - - - عن مصرف البحرين المركزي  كفاية رأس المال الصادر
مؤهلة  رة في السداد وال تعتبر األوراق المالية غير المتعث 

كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك األسهم المتداولة  
 219,2 203,0 49,5 4,9 - في البورصة 

      موجودات أخرى:
نسبة التمويل المستقر للمطلوبات المشتقة قبل خصم صافي 
 6,2 - - 6,2 - تباين الهامش المسجل أوجه

المدرجة ضمن الفئات  جميع الموجودات األخرى غير 
 228,9 - - - 228,9 المذكورة أعاله

 43,5 - - 869,4 - البنود غير المدرجة في الميزانية  
 ───────

─ 
──────── ──────── ────────

─ 
───────

─ 
 1,977,8 1,230,8 216,7 1,633,6 228,9 مجموع التمويل المستقر المطلوب 

 ═══════

═ 

════════ ════════ ════════

═ 

═══════

ديسمبر   31كما في  –نسبة صافي التمويل المستقر )%(   ═
2019      128,7% 

     ═══════

═ 
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 ضافية اإلمالية المعلومات ال
 2020يونيو  30في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوائم من ال ال تشكل المعلومات المالية المرفقة جزءاً )
 ( تصرةالمخالموحدة المرحلية المالية 
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 ضافية اإلمالية المعلومات ال
 2020يونيو  30في 

 
 

   19 –لجائحة كوفيد  التأثير المالي  –اإلفصاح العام اإلضافي لبنك البحرين والكويت 

 
والذي يهدف إلى  2020يوليو  14 في المؤرخ OG/259/2020وفقاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي حسب التعميم رقم: 

البنك في هذا التقرير عن معلومات إضافية يفصح (، 19 -لحالية لفيروس كورونا )كوفيد الحفاظ على الشفافية في ظل التأثيرات ا
 على قوائمه المالية ونتائج عملياته. 19-تتعلق بالتأثير المالي الذي يخلفه تفشي جائحة كوفيد

 
عطيل األعمال التجارية في مختلف المناطق الجغرافية على الصعيد العالمي، مما تسبب في ت 19 –لقد انتشرت جائحة كوفيد 

إلى حدوث حاالت عدم التيقن في البيئة االقتصادية العالمية. وقد أعلنت  19 –ة. وقد أدى تفشي جائحة كوفيد واألنشطة االقتصادي
ة السلبي التأثيراتالسلطات المالية والنقدية، المحلية منها والدولية، عن إجراءات دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة 

 المحتملة.
 

خالل الفترة الحالية، وبناء على التوجيهات التنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية في مملكة البحرين ودولة الكويت باعتبارها 
، وهي خسائر تعديل لمرة واحدة ناتجة عن تأجيل المدفوعات 19 –إجراءات بشروط ميسرة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد 

عمالء دون فرض أية فوائد إضافية. تم احتساب خسارة التعديل تلك على أنها الفرق بين صافي دمة لتمويل الأشهر المق 6لفترة 
في  القيم الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيمة المدرجة الحالية للموجودات المالية

أشهر من شأنه أن يؤدي إلى تأخير في إجمالي التدفقات  6أجيل المدفوعات لمدة كر أن تطبيق تتاريخ التعديل. ومن الجدير بالذ
 مليون دينار بحريني. 109النقدية للبنك بنحو 

 
 وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يجب تسجيل خسائر التعديل تلك في قائمة األرباح أو الخسائر. ومع ذلك، وتماشياً مع

، سيتم توجيه مبلغ خسارة التعديل بالكامل 2020يونيو  21وجيهات مصرف البحرين المركزي بموجب الخطاب المؤرخ في ت
صلة مستلم من الحكومات و/أو الجهات التنظيمية من خالل حقوق المساهمين. وبناء على ذلك، فقد  محسوم منها أي دعم مالي ذي

سداد محدد لجزء من تكاليف الموظفين والمرافق( مقابل خسارة التعديل وإثبات  تم حسم المنحة/الدعم الحكومي )والذي يمثل
التغيرات في حقوق الملكية بدالً من قائمة األرباح أو الخسائر. مليون دينار بحريني مباشرةً في قائمة  17,8صافي مبلغ وقدره 

مليون دينار بحريني كتبرع لحملة "فينا  3,0غ وقدره االجتماعية للبنك، ساهم البنك بمبل المسئوليةومن ناحية أخرى وكجزء من 
 ل أدناه التأثير المالي اإلجمالي:خير" الوطنية لدعم األفراد والمنشآت التجارية األكثر تضرراً من الجائحة. يلخص الجدو

 
 التأثير اإلجمالي على القوائم المالية: 

 صافي التأثير على  

قائمة األرباح أو   
الخسائر الموحدة  

 مجموعة لل

 مجموع  
 الموجودات  

 الموحدة للمجموعة 
 مجموع الحقوق  

 الموحدة للمجموعة 
 بماليين الدنانير البحرينية  

    التأثير اإلجمالي على القوائم المالية: 
 (21,0) - - خسارة التعديل 

 - 15,1 15,1 إطفاء خسارة التعديل 
 3,2 - - المنح الحكومية 

لمتوقعة العائدة إلى مخصص الخسائر االئتمانية ا
 - ( 3,7) ( 3,7)  19 –جائحة كوفيد 

المباشرة اإلضافية المتعلقة المصروفات التشغيلية 
 - ( 0,1) ( 0,1) 19 -بإجراءات جائحة كوفيد 

النفقات الرأسمالية المباشرة اإلضافية المتعلقة 
 - 0,1 - 19 -بإجراءات جائحة كوفيد 

 
 
 



 .بنك البحرين والكويت ش.م.ب

22 

 ضافية اإلمالية المعلومات ال
 2020يونيو  30 في

 
 

 ( تتمة ) 19 –لجائحة كوفيد  التأثير المالي  –اإلفصاح العام اإلضافي لبنك البحرين والكويت 

 
وأوائل  2019العالمية والمحلية خالل أواخر سنة وبشكل عام، تأثر األداء المالي للبنك بشكل سلبي نتيجة لخفض أسعار الفائدة 

% إلى 15,8. وقد أدى ذلك إلى خفض دخل الفوائد بنسبة 19 –ادي لجائحة كوفيد ، باإلضافة إلى التأثير االقتص2020سنة 
 34,0لتصل إلى  %9,0في حين زادت مصروفات الفوائد بنسبة  2020مليون دينار بحريني خالل نصف األول من سنة  74.8

مليون  4,8مشاريع المشتركة من وعالوة على ذلك، انخفضت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة وال مليون دينار بحريني.
مليون دينار بحريني خالل الفترة الحالية. كما انخفضت الرسوم  2,5إلى  2019دينار بحريني خالل النصف األول من سنة 

إلى  2019بحريني المسجلة خالل النصف األول من سنة  مليون دينار 22,1% من 5,9والعموالت واإليرادات األخرى بنسبة 
ميسرة )أي تحديد الشروط البينار بحريني خالل الفترة المماثلة من الفترة الحالية، وذلك نتيجة لتأثير اإلجراءات مليون د 20,8

ك انخفاض حجم ولذلك لدعم مجتمع األعمال المحلي، وكذل 19 –سقف رسوم التاجر( التي اتخذت استجابًة لتفشي جائحة كوفيد 
ل االقتصادي وحظر السفر التام. حقق البنك صافي ربح للفترة العائد إلى مالك البنك بلغ استخدام البطاقات االئتمانية نتيجة لإلقفا 

مليون دينار بحريني خالل نفس الفترة من السنة السابقة، مسجاًل انخفاضاً بنسبة  40,0مليون دينار بحريني مقابل  29,2
27,0%. 

 
اآلخر بانخفاض القيمة السوقية لمحفظة استثمارات البنك نتيجة ضافة إلى االنخفاض في صافي الربح، تأثر الدخل الشامل وباإل

والتقلبات واسعة النطاق في األسواق المالية. بلغ مجموع الخسارة الشاملة العائدة إلى مالك البنك  19 –لتفشي جائحة كوفيد 
مليون  47,2ل الشامل البالغ مقارنة بمجموع الدخ  2020يونيو  30السنة المنتهية في  مليون دينار بحريني خالل نصف 47,8

 دينار بحريني خالل الفترة المماثلة من السنة السابقة.
 

. وباإلضافة إلى %5، كان البنك يهدف إلى تحقيق نمو في صافي الربح يقدر بنحو 19 –وباستثناء التأثير السلبي لجائحة كوفيد 
شطة التجارية واالستثمارية نتيجة للوضع العالمي، بانتظار يل مجموعة من المبادرات االستراتيجية المتعلقة باألنذلك، تم تأج 

 وضوح بيئة األعمال التجارية.
 

وال ينبغي اعتبار المعلومات المذكورة أعاله بمثابة مؤشر على نتائج السنة بأكملها أو االعتماد عليها ألي أغراض أخرى. وبما أن 
ور، فإن التأثير المذكور أعاله هو اعتباراً من تاريخ إعداد هذه غير مؤكد وال يزال في مرحلة التط 19 –جائحة كوفيد  وضع

المعلومات. قد تتغير الظروف مما قد يؤدي إلى أن تكون تلك المعلومات قديمة. وباإلضافة إلى ذلك، ال تمثل هذه المعلومات تقييما 
مراجعة رسمية من قبل مدققي الحسابات على المجموعة. لم تخضع هذه المعلومات ل 19 –كوفيد  شامالً كامالً لتأثير جائحة

 الخارجيين.
 
 


