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 المختصرة الموحدة  
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 . ب.م.يت شكوال ين ورحبال  نكب

 ة حدة المختصرلموالية ة المرح يلمالا  ئماه القوجزءاً من هذ  16إلى  1فقة من المر  تحا يضااإلكل تش
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 اآلخر   لاملدخل الش المرحلية الموحدة ل قائمة ال
 ( مراجعة) 2022سبتمبر  30 في المنتهية أشهر  تسعةلفترة ال

 

  

 ر ماليين الدنانيقام بجميع األر
 البحرينية 

 اليين الدنانير جميع األرقام بم 
 البحرينية 

  

 في  ر المنتهية  للثالثة أشه 
 سبتمبر   30

 تهية في  المن   أشهر   تسعة لل  
 سبتمبر   30

  2022 2021 2022 2021 
      
  40.8  44.9  12.5  14.2    للفترة  بحالر

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

      : اآلخر الشاملالدخل   / (رةالخسا)

      
 إلى  البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا  

      ألرباح أو الخسائر ا

ن خالل الدخل الشامل اآلخر  دلة مالعا  يمةقال
  6.2  (3.9)   0.6  (1.7)   ( )أدوات أسهم حقوق الملكية

      
ن أن يتم  ممكال من  سيتم أو البنود التي

أو   إعادة تصنيفها الحقا  إلى األرباح 
      الخسائر  

      التغير في إحتياطي التحويل: 

  0.8  (3.8)   (0.1)   (1.6)   ت أجنبية  التعديالت تحويل عم

      تياطي التحوط: ح إ ر في التغي

  0.4  0.8  0.1  0.2  ت في القيمة العادلة ال للتغيراعلفالجزء ا

      القيمة العادلة: إحتياطي  يير فالتغ

  2.7  (5.8)   (4.9)   1.3  دلة ي القيمة العا صافي التغير ف

صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو  
  (3.0)   (2.0)   (1.1)   0.1  الخسائر  

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  7.1  (14.7)   (5.4)   (1.7)   ة ترف للاآلخر  الشاملل دخلا/   (الخسارة)

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  47.9  30.2  7.1  12.5  للفترة   شاملالالدخل ع مومج

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

     : العائد إلى

  47.6  29.8  7.0  12.3  ك البنك الم

  0.3  0.4  0.1  0.2  حقوق غير مسيطرة 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  12.5  7.1  30.2  47.9  

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

 

 



 . ش.م.بيت  ن والكوالبحري  نكب

 رة لمختصا  ةدحوملا لية المرحليةما ه القوائم الذمن ه جزءاً  16إلى   1 فقة منالمر   ضاحاتاإليشكل ت
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 ة  يك ملال  في حقوقت رالتغي ل  ةالموحدحلية مرال قائمة ال
 ( اجعةر م) 2022تمبر بس 30 في ةالمنتهي أشهر  تسعةالترة فل

 ينية  حرلباالدنانير  يين يع األرقام بمالجم 
 

    ك  مالك البنإلى  العائد   

  

 رأس  
 المال 

 أسهم  
 خزانة 

 عالوة  
 ر  إصدا 
 أسهم  

 إحتياطي 
 نونياق

 إحتياطي  
 عام 

 تغيرات  
في   متراكمة  

   ة يم العادلالق

   الت يدعت
 تحويل
 ية بجنأ ت عمال

 باح  رأ
   ة مبقا

   توزيعات 
   ع المجمو   ة رحمقت

حقوق غير  
 مسيطرة 

 مجموع  
 ية  لكالم وققح

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

  44.5  -  -  -  -  -  -  -  رة  للفت الربح 

 

-  44.5  

 

0.4  

 

44.9  

 (11.1)   -  -  -  -  -    ة رللفت آخر  مل شا دخل /    (خسارة ) 

 

 (3.8) 

 

0.2  

 
-   (14.7) 

 
-   (14.7) 

 (11.1)  -  -  -  -  -    للفترة  مل الشا دخللا/   (ة الخسار)مجموع  

 

(3.8) 

 

44.7  

 

-  29.8  0.4  

 

30.2  

  0.4  -  -  -  -  -  -  -  ألسهم ى أساس ا علالدفع 

 
-  0.4  -  0.4  

 (29.7)   -  -  -  -  -  -  -  -  ة وعدفم  أسهمأرباح 

 
 (29.7)  (0.4) 

 

 (30.1) 

ر رأس المال المتعلق بأرباح أسهم عينية  دا صإ
  -  -  - (15.0)   -  -  -  -  -  -  -  15.0  ( 9)اإليضاح رقم 

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

  0.4  -  ة  انزخ لا أسهم التغير في 

 
-  -  -  -  -  -  -  0.4  -  0.4  

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

  164.8  2022رسبتمب 30 في  الرصيد

 

 (4.6) 

 
105.6  72.1  64.2   (19.0) 

 

 (16.0) 

 

174.4  

 
-  541.5  

 

2.4  

 

543.9  

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

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

  40.5  -  -  -  -  -  -  -  رة  للفت ح الرب
 

-  40.5  0.3  40.8  
  1.7  0.8  4.6  -  -  -  -  -  رة  للفتآخر   ملشا دخل 

 
-  7.1  

 
-  7.1  

  42.2  0.8  4.6  -  -  -  -  -    للفترة مل الشا الدخلمجموع  
 

-  47.6  0.3  47.9 

  0.4  -  0.4  -  0.4  -  -  -  -  -  -  -  ألسهم ى أساس ا علالدفع 

 (0.2)  (27.0) (27.0)  -  -  -  -  -  -  -  -  عة ودفم  أسهمأرباح 
 

 (27.2) 
إصدار رأس المال المتعلق بأرباح أسهم عينية   

  -  -  - (13.6)  -  -  -  -  -  -  - 13.6  ( 9)اإليضاح رقم 

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

  -  -  - (2.6)  -  -  -  2.6  -  -  -  -  العام تياطي لى اإلحل إمحو

  0.3  -  0.3  -  -  -  -  -  -  - 0.3  -  ة  انزخ لا أسهم التغير في 

 (0.5) (0.5)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  التغير في الحقوق غير المسيطرة 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 

  533.2  2.3 530.9  -  168.2 (12.0) (6.8)  64.2  66.8  105.6 (4.9)  149.8  2021سبتمبر  30 في  يدالرص
  ═══════ ════════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ 

 

 

 



 . م.ب.ش  تيووالكن ري البح كنب

 مختصرة الموحدة ال ليةالمرحمالية لا ائم قوال من هذه جزءاً  16إلى   1المرفقة من   يضاحاتإلاكل تش
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 تدفقات النقدية  لل ةوحدم المرحلية ل اقائمة ال
 ( جعةار م) 2022سبتمبر  30 في المنتهية ر هشأ تسعةة اللفتر 

 ية  نيحرلبالدنانير ابماليين ام يع األرق جم 

  

 في  لمنتهيةأشهر ا تسعة لل
 سبتمبر  30

  2022 2021 
   ح ضا إي 

  40.9  45.4  ةة التشغيلي طشن األ

    قبل الضرائب   رة فتلل الربح 

    التالية: ر النقدية يغلبنود تعديالت ل 

  2.1  5.0 12 ئتمانية اال ائر خسالو تصا مخص ال فيصا

 (0.3) (3.2)   ة تركمش  عاريومش زميلة  اتشرك نتائجمن حصة البنك  

  5.1  6.3  ستهالك  ا

 (3.2) (2.2)   ق مالية استثمارية راأو ع من بيمحققة ب  سامك 

 (0.9)  -  استثمارات ودخل آخر 

  10.4  10.4  ألجل إقتراضات من   مستحقات

   ─────── ─────── 
  54.1  61.7  ة لتشغيليت اابوطل لماوت داالموجوفي  غيراتتتشغيلي قبل الح الالرب

    
    يلية:التشغلموجودات النقص في ا  /دة( زيا)ال
 (33.3)   جباري لدى بنوك مركزية اإل  اطيحتيإلا  ائعدو

 

(2.3) 
  198.5  17.2  أو أكثر   يوماً  نوتسع لفترةنة بتواريخ استحقاق أصلية ت خزاأذونا

 (0.4)   ى أخرن بنوك ومؤسسات مالية م حقة ودائع ومبالغ مست

 

6.0  

 (26.7) (76.2)   قروض وسلف العمالء 

 (3.0) (57.9)   ى رخ ات أموجودمالية و   قاتمشتالقبض وفوائد مستحقة  

    
    تشغيلية:ال لمطلوباتا  في( لنقص)ا / دةزيالا

 (48.9)  52.7  لية أخرى ما ات سبنوك ومؤسل لغ مستحقة ودائع ومبا

  4.1 (0.1)   دة شراء عاإ ات ب اتفاقيج إقتراضات بمو

 (40.0)  73.3  للعمالء  حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى

 (36.6) (40.2)   مطلوبات أخرى ية و مالات  تق مشفع وفوائد مستحقة الد

 (0.1)  (0.1)   ة مدفوعدخل   ة ضريب

  ─────── ─────── 
 (3.3)   ية األنشطة التشغيل نم/  (المستخدم في ) دنقلاصافي 

 

105.1  

  ─────── ─────── 
    ية الستثمارنشطة األا    

 (306.4) (138.1)   مارية تثاس لية ما اق رو أشراء 
  279.4  214.8  رية ية استثما لا بيع أوراق مد / ردااست

 (4.5) (4.8)   شراء ممتلكات ومعدات 
  0.8  2.5  مشتركة ريع  ومشا زميلة   ات شرك من  ة مهم مستل أس  أرباح

  0.5  -   ة  ومشاريع مشترك ةفي شركات زميل تغيرات أخرى صافي 
  ─────── ─────── 

  74.4  ةستثماريطة االاألنش  (في مستخدملامن / ) النقدصافي 

 

(30.2) 
  ─────── ─────── 
    لية تموي لا طةشن األ    

 (29.2) (31.9)   خرى  أعات  يزو توأسهم  اح ربمدفوعات أ 
 (0.2) (0.4)   حقوق غير مسيطرة  إلى م مدفوعات أرباح أسه

  -  18.8  إضافية   إقتراضات ألجل  
  0.3  0.4  خزانة لا  همأس التغير في 

  0.4  0.4    هماس األس التغير في الدفع على أس
  ─────── ─────── 

 (12.7)   ةيالتمويلطة األنش في  دمتخمسال النقدصافي 

 

(28.7) 
  ─────── ─────── 
    

  46.2  58.4  في حكمه ما وت في النقد غيراالت  صافي
    

  1.8 (0.8)   صافي   - تعديالت تحويل عمالت أجنبية
  ─────── ─────── 

  566.9  فترة  لا بداية  ه في كم ح  يف ا ومالنقد 

 

517.7  
  ─────── ─────── 

  565.7    624.5 5   ترة الفة نهاي  يف  كمهما في ح النقد و

  ═══════ ═══════ 
    :نقديةعن التدفقات ال افيةمعلومات إض

  89.0  93.7  ة  ممستل ائد وف

  34.9  31.8  عة  مدفو فوائد
 



 . م.ب.ش  تيووالكن ري البح كنب
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   لمختصرةالموحدة اية رحلالمة ي الالمقوائم ل احول  إيضاحات
 ة( اجعمر ) 2022سبتمبر  30

 
 

 األنشطة   1
 

الأ ت بنك  والكير بح سس  البحرين("البنك") .  .ب.مويت شن  مساهمة عامة في مملكة  أمي  ، كشركة  ادر في ص  ريبموجب مرسوم 
.  1971مارس    16بتاريخ    1234تحت سجل تجاري رقم  والسياحة  ة  ر ومسجل لدى وزارة الصناعة والتجا   1971  مارسشهر  

وأسهمه مدرجة في  كزي  المرين  البحر  فرمص صادر عن    يتقليد  تجزئةكبنك  يزاول البنك أنشطته بموجب ترخيص مصرفي  
 .بورصة البحرين

 

الهند وكما يزاول عمليات  رية هومج الكويت ودولة البحرين ومملكة ي وعه فجارية من خالل فرت الية ألنشطة المصرف يزاول البنك ا
االئتمانية وتن العمليات التجارية  البطاقات  ل  لرئيسي المسج المقر ا . يقع  ةعابالت شركاته  ن خالل  ية مخارج باالستعانة بمصادر  فيذ 

 رين. بحالالمنامة، مملكة  ،597شارع الحكومة، ص.ب.  43للبنك في 
 

اعتما  الماليالقو  راإصد  دتم  الموائم  المرحلية  لفدح ة  المختصرة   على قرار  بناءً   2022سبتمبر  30المنتهية في    رأشه  تسعةالة  ترة 
 . 2022 وبركتأ 26 خيبتار لصادراأعضاء مجلس اإلدارة 

 

 داد  اإلعأسس  2
 

 بيان بااللتزام  2.1
المالية المرحل معيار المحاسبة ل  اً وفق  ("بالمجموعةالمشار إليهم ")  عةتابال  وشركاتهللبنك    صرةلمختا   ةدية الموح تم عرض القوائم 

وفقاً    2021مبر  ديس  31ي  ف  ةنة المنتهيالموحدة للس. تم إعداد القوائم المالية  لية"تقارير المالية المرح الخاص "بال   -  34  مالدولي رق
  ة ن المتضمقارنة  الممعلومات  ل  م تسجيحيث ت  لبحرين المركزيا  رفصممن قبل  المعدلة  لتقارير المالية  لية إلعداد ا لدور المعاييل

ينتج    ملو  .ن المركزيمصرف البحريمن قبل  المعدلة  لتقارير المالية  ر الدولية إلعداد المعايي ل  اً ة وفقدموح ال  هذه القوائم الماليةفي  
  المحاسبة الدولي   معيارإلى    "البحرين المركزي  رفصمالمعدلة من قبل  المالية  لتقارير  إلعداد ا لدولية  المعايير ا"ل من  االنتقا ن  ع

  في ة  رات جوهريأي تغي الدولي  ايير المحاسبة  من قبل مجلس مع  أصدراها تم  كما    لماليةإلعداد التقارير اايير الدولية  معلاو  34  رقم
حدة  والقائمة المو  2021و  2020  ديسمبر  31و  2020  يناير  1كما في    يالدة للمركز المقائمة الموح لافي  مسبقاً  ة  جلمسلا  األرقام

 . 2021ديسمبر  31ة في يللسنة المنتهلألرباح أو الخسائر 
 

ة، ينوس  وائم ماليةقداد  عإللوبة  المط  صاحاتواإلف  علوماتة على جميع الممختصردة الوح لمية المرحلية ا المالقوائم ال  هذهل  تشتمال  
  فة ا ض. باإل2021ديسمبر    31  منتهية فينة السولل  عة كما فيوجمملل  ةيونلسية الموحدة الا ملائم اوع القم  نباالقترا   أن تقرويجب أ

ل إنه  من  إلى  أن  رورالضيس  فترنتا   تكوني  فهالمنت  رهشأ  تسعةالة  ئج  لمؤشر  2022سبتمبر  30ي  ية  التائنتلاً  يمج  تي  وقعها كن 
اسلل سنة  التي  فيلمالية  المقابلة    .2022ر  ديسمب  31  تنتهي  األرقام  بعض  تصنيف  إعادة  المالية تم  القوائم  مع عرض  لتتناسب 

الحالية. ولم تؤثر إعادة التصنيفات هذه على صافي الربح أو مجموع الموجودات أو مجموع  فترة  المرحلية الموحدة المختصرة لل
 مجموعة المسجلة مسبقاً   لل ةيحقوق الملكأو مجموعة  المطلوبات

 
 س التوحيد اسأ 2.2
الموحدالة  ليالمام  القوائ  هذهمن  تتض القوائم  المختصر  ةمرحلية  على  المما الة  للبنكيلرحلية  تمعةالتاب  اتهوشرك  ة  ج استبع  .  ميع اد 
 لتوحيد. ا دعنالمجموعة  اتكشر نيب ا مفير غير المحققة الخسائ يها المكاسب وبينية بما ف دة الواألرصت امالالمع

 
 لمجموعةا من قبل ةق طبلما دةيدلجا  ت الالتعديت وايروالتفس  اييرالمع 2.3
تم إتباعها في إعداد    يت ال  كلتل  هي مطابقة  ة المختصرةدح المرحلية المو  ةيم المال ئاقوعداد ال ت المحاسبية المتبعة في إسا ا سيإن ال

 2.1ضاح رقم  إليوارد في اهو  ما  كستثناء  إ بو،  2021مبر  ديس  31  يفة  نتهيالم  ةنلسل  عةوممج للسنوية الموحدة  المالية  القوائم ال
الجديدة  معالتطبيق  و من  قائمة اللعايير االمدخلت على  التعديالت التي أ  وأايير  م  ق ت  لم.  2022يناير    1تي أصبحت نافذة اعتباراً 

 د. بع يمزاغير إل  نهكول رهإصدا م ت أو تعديل ر أو تفسيرا ير ألي معيق المبك لتطبة با المجموع
 
البيطتم  تي من  العديد  وديتعق  ألوليراتفسالالت  في  ت  ولكن  2022سنة    مرة  الأ ت   يألها    ليس،  على    المرحلية المالية  قوائم  ثير 

 .وعةمجمالمختصرة للالموحدة 
 

   37رقم سبة الدولي على معيار المحاالتي أدخلت تعديالت لا -العقد ب الوفاءتكاليف  - لمرهقةالعقود ا 2.3.1
العقد( للوفاء   ا ألن لديهتجنبها    عةللمجمومكن   يتي الف ال)أي التكالي   تجنبها جاوز بموجبه التكاليف التي ال  هو عقد تت  المرهق  دعقال
 بمقتضاه. استالمها المتوقع  االقتصاديةعن المنافع لعقد ا لتزامات بموجبالا ب
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   ةرصتلمخاموحدة لية الالمالية المرحائم قوال  لحو حاتضاإي
 )مراجعة(  2022ر بتمسب 30

 
 

 ( تتمة)  اداإلعدس أس 2
 

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

 (تتمة) 37على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت تعديالت لا -العقد ب الوفاءتكاليف  - لمرهقةالعقود ا 2.3.1
عقد  لا ب  رةً متعلقة مباشالتكاليف ال، يجب على المنشأة تضمين  إذا كان العقد مرهقاً أم خاسراً   ا م  تقييمعند    الت على أنهتحدد التعدي

يص التكاليف  خص وت  (المباشرة  والمواد  العمالةكاليف  المثال، ت  على سبيل)إلضافية  ن التكاليف امخدمات كالً  ال أو  البضائع  م  تقديل
مباشرةً  ا  المرتبطة  س  لعقدبأنشطة  ال)على  السا،  مثالبيل  المعدات  العقود  تهالك  إدارة  تكاليف  وكذلك  بالعقد  للوفاء  مستخدمة 

اآلخر    صراحة على الطرفلم يتم تحميلها    ما شرةً بالعقد ويتم استبعادها  ا تكاليف العامة واإلدارية مب تتعلق الاإلشراف عليها(. الو
  العقد.بموجب 

 

لى  أي تأثير عالتعديالت  لم يكن لهذه    .2022يناير    1بتدئة في أو بعد  ملا  السنويرير  إعداد التق   لفتراتالتعديالت هي إلزامية    إن
 . لمجموعةلالمختصرة الموحدة مرحلية لا وائم المالية الق
 

   3ير المالية رقم ار الدولي إلعداد التقارالمعيعلى  التي أدخلت  التعديالت  - اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 2.3.2

لق  المتع  3مالية رقم  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير ال  2020لي في شهر مايو  ودالسبة  المحا   معاييرمجلس  أصدر  
القوائم وعرض  إعداد    إطارارة إلى  شإلاهو استبدال  التعديالت  إن الغرض من  مفاهيمي.  ال  رإلى اإلطااإلشارة    –ج األعمال  بدم

سنة  لا المالية   ا  1989صادر في  إلى  إلمع  المفإلاشارة  المالية  ياهطار  التقارير  في  مي إلعداد  دون    2018مارس  شهر  الصادر 
 بشكل جوهري. اته تغيير متطلب 

 

المجلس   أضاف  لكما  للمعا اإلثب مبدأ  استثناء  رقم  ت  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  الخسائر  مكا ال  إصدارلتجنب    3يار  أو  سب 
  37المحاسبة الدولي رقم  نطاق معيار  ضمن  التي تدخل  المحتملة  ت  ا مزات وااللت ما زاعن االلت  الناتجة"اليوم الثاني"    في  المحتملة

  .كل منفصلشب، إذا تم تكبدها المتعلق بفرض الرسوم 21ية رقم لقارير الما اد التلمعايير الدولية إلعد لجنة تفسيرات اير تفسأو 
 

نفسهالوي  وف توالمضاف  أ،  قت  ايح  ضجلس  ال  مةئلقا ا  تها لتوجيبشأن  رقم  عداد  إل  الدوليار  يعمفي  المالية  بشأن    3التقارير 
  .ةيم المال وائالقوعرض إعداد إلى إطار  ة راإلشا ب ستبدال االبر لتي لن تتأث احتملة ملموجودات الا
 

  يأالتعديالت  لم يكن لهذه    .2022  ريا ين  1بعد    ة المبتدئة في أور في الفتالسنوي    رالتقري   رات إعدادفت لمية  التعديالت هي إلزا  إن
 .لمجموعةلالمختصرة الموحدة المرحلية وائم المالية قلا  ىلتأثير ع

 

لي  على معيار المحاسبة الدوأدخلت  التيتعديالت لا - قبل االستخدام المقصود  المتحصالت : لمعدات واآلالت وا العقارات  2.3.3
  16رقم 

د، ودام المقصستخ صالت قبل االح تمال –دات المعت وواآلال تعقاراال دولييير المحاسبة ال، أصدر مجلس معا 2020في شهر مايو 
على  يح والذي   من  ا ظر  تخصم  أن  بنولفتكلمنشآت  من  بند  أي  العقاراتة  متحص  د  أي  والمعدات،  الم  تالواآلالت  بيع  واد من 

  . ة را اإلد  قبل  ة منلمقصوداريقة  الطقادراً على العمل ب  لكي يكونلالزمة  امنتجة في أثناء جلب ذلك الموجود إلى الموقع والحالة  ال
 ة األرباح أو الخسائر. د، في قائمإنتاج تلك المواف ليع هذه المواد، وتكا يحصالت بمتإثبات ة بأ قوم المنشك، تبدالً من ذلو
 

لى  ي عيل بأثر رجعيق التعدويجب تطب  2022ر  يينا   1المبتدئة في أو بعد    السنويإعداد التقرير  فترات  امي لعديل هو إلزلتاإن  
  تعديل ألول تطبق المنشأة الا  دماألولى المعروضة عن  الفترة  يةعد بداو بأتخدام في  لالسات المتاحة  دعملاوالت  واآل  اراتد العقوبن

 مرة.
 

أي  التعديالت  لم يكن لهذه    .2022ير  ا ين  1بعد    ة المبتدئة في أوالتقرير السنوي في الفتر   رات إعدادفت لمية  االتعديالت هي إلز  إن
 .لمجموعةلالمختصرة موحدة لاة المرحليية المال قوائملى التأثير ع

 

إلعلدا ار  يمعلا 2.3.4 رقم  ما الير  لتقار اد  داولي  امتعال  9لية  باألدوات  ستبعاد  إل  % 10  بةبنسفحص  رسوم    –لمالية  لق 
 لوبات المالية  مطال

من   المعا عايمية  عملعلى    لها أدختم  التي    2020  –  2018لسنة  السنوية    سيناتها تح كجزء  اير  الإل  لدوليةيير  الماليةر ا تقعداد  ،  ير 
تقوم التي    سومراليوضح التعديل  .  9رقم    ير الماليةقار الت عداد  الدولي إلالمعيار    على  عديالً لي تالدو  ةاسبح ير المعايممجلس  صدر  أ

تقييمعبتضمينها  نشأة  الم كم  ند  إذا  المعد  الجديد  لماليا  المطلوبانت شروط  ا  لوب  مطالوط  عن شرهري  جو  بشكللف  ختي  لأو 
وعة أو م المدفسوالرلك ، بما في ذ مقرضلمقترض والال قبة من ستلمالم وعة أوالمدف تلك م فقطلرسوه اهذ تتضمن .يصلاأل لماليا

ا  دلهتبا   أو  ديلها المالية التي يتم تع  المطلوباتتعديل على  نشأة اللم. تطبق ا رعن اآلخ   نيابةً ض أو المقرض  مقترلل ا المستلمة من قب
 . الً ل أوعديتأة الشا المنفيه التي تطبقية ير السنورا تق إعداد ال ةية فتر د بداأو بعفي 
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   المختصرة حلية الموحدةالمالية المرم وائ الق حول إيضاحات
 جعة( )مرا 2022سبتمبر  30

 
 ( تتمة)  اإلعدادس أس 2
 

 ( تتمة) لمجموعة ا من قبل ةقطبلما دة يالجد الت ديالتعت ويراوالتفس اييرالمع 2.3
 

امتعال  9المالية رقم  ير  لتقاراد  داولي إلعدلا ار  يمعلا 2.3.4 ت  بالومط ستبعاد الإل  % 10بة  بنسفحص  رسوم    –لمالية  لق باألدوات 
 ( تتمة)المالية 

لمجموعة ا  قامت  .ق المبكر يالسماح بالتطب  مع  2022يناير    1بعد    و المبتدئة في أ  السنويداد التقرير  عإلفترات  مي  اإلز و  ه  لتعديلا  إن
تبادلهاتعدتم  ي  الت  المالية  تابلوالمطعلى  ت  ديالالتعه  ذهتطبيق  ب أو  السنت لا  إعدادفترة  داية  ببعد    أوي  ف  يلها    تطبيق   افيهي  لتي اوقرير 

 .لالتعدي
 

 بعد  إلزاميةلكنها غير صادرة وجديدة وتعديالت سيرات فمعايير وت 2.4
 

 دلة الع ة امالقي تسافي قيا ئب ض ضرافر –زراعة لالمتعلق با  41 رقم لدوليسبة امعيار المحا 2.4.1
الس من تحكجزء   الدولية إلملا  ية معايير على عمل  2020  –  2018  نوية لسنة سيناتها  الماعايير  التقارير  ر ييلية، أصدر مجلس معاعداد 

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالً  الدولي  يبالزر   المتعلق  41المحاسبة  الشر لغاعة.  التعديل   ارلمعي  22  ةالفقر   في الوارد    طي 
رقم  دالبة  س المحا الم  41ولي  تستبعد  التدبأن  قياس  ئبللضراية  دالنق  اتفقنشآت  للموقلا  عند  العادلة  تقع ضمنيمة  التي  نطاق   جودات 

 .  41الدولي رقم  ةبمعيار المحاس 
 

 بــأن قــعتوي ال .عــيرجقهــا بــأثر ويجــب تطبي 2023ينــاير  1بعد  ودئة في أمبتال  السنويإعداد التقرير  لفترات    ةإلزامي  يه  تإن التعديال
 لمجموعة.اري على ذه التعديالت أي تأثير جوهلهيكون 

 

 نالتأمي  بعقودعلق متال 17قم ارير المالية رلتقد اإلعدا الدولي رالمعيا 2.4.2
و  هو  مين،التأعقود  ب  لق عتالم  17ارير المالية رقم  عداد التقإل  ولي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الد2017في شهر مايو  

شام ديج  حاسبيم  ر ايعم ال  د  يلتأميلعقود  يصببمجح،  اصفواإل  عرضوال  قياسوال  اإلثباتي  غطن  أن  ً رد  إلزاميا سوح  محل    يحل  ف، 
رقم    د اي إلعدلالدو  لمعيار ا المالية  التأمين  4التقارير  بعقود  إصدار   المتعلق  تم  ا2005  ة نس ي  ف  هالذي  المعيار  ينطبق    د اإلعد  لدولي . 
أى جلع  17  مقر لية  الماقارير  تال وإلا)أي عقود  لتأمين  ا  عقود  اعونميع  اعادتأمين  الأملتة  وغير  الحعلى    مباشرةين  بغض  الحياة(،  ياة 
المالية  تصدرهي  تالآت  المنش ن نوع  لنظر عا الا، وكذلك على بعض الضمانات واألدوات  المشاركة  سمات  سيتم تطبيق   .ةيريتقدذات 

النبعض استثناء ن   وه  17ة رقم  المالي  ير لتقار ا  داإلعد  ليودال  ار يعللم  مالعاالهدف  وق.  ا طات  الاس محذج  موتوفير  لعقود  ن  مين يكوأتبي 
ً   ئدةفا  أكثر  ى حد  إل  تند تس   ، التي4لواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  متطلبات الاخالف  وبين.  التأم  لشركات  وتوافقا

إلى   التداد اإلع  لدوليا  رايعمال  نإة، فسابقمحلية    يةبس امح  سات سياتبني  كبير  ً جوذنميقدم    17  لمالية رقم قارير  لعقودش   ا   لتأمين، ا  امالً 
  بما مل ستكي  هو النموذج العام، الذي 17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لمعيار ا وأساس لصلة. ذات ا حاسبية لجوانب المع اجمييغطي 

 ي: يل
 

 ؛غيرة(مت لارسوم لا جنه)ة ر شاالمبركة لمشاا تسما تقود ذاتكييف محدد للع -
 

 . األجلرة لقصيا للعقودئيسي ر  كلبش  ط(اصيص األقس ط )نهج تخنهج مبس  -
 

ارنة  المق  ض أرقام، مع عر 2023يناير   1تدئة في أو بعد  رات السنوية المب هو إلزامي للفت  17قم  ة ر يمالال  رير التقا  المعيار الدولي إلعداد
  ر لتقاريعداد اي إلالدول  لمعيار وا  9قم  ة ر اليمر التقاريال  إلعداد  ليعيار الدومنشأة الملا  قبتط  نيطه أكر شر لمباق  بيط تح بال. يسمةمطلوبال

 . المجموعةعلى  غير قابل للتطبيقهذا المعيار . 17رقم  التقارير الماليةالدولي إلعداد  معيار ال قطبيخ تاريقبل ت في أو 15المالية رقم 
 

 تارالقرر ا إصداات وريقدالت ستخدامفي ذلك ا ماب 19-كوفيدتأثير  2.5
انتشرت   ا  19  –  ديفكو  ةجائحلقد  مختلف  افي  الصعلجغلمناطق  على  ممرافية  العالمي،  إلى  ا  يد  اتعطأدى  التجارية    ة نشطأليل 

والن  وقد  .ةواالقتصادي المالية  السلطات  منأعلنت  المحلية  إجراءادوليةها والقدية،  دع، عن  لموالعالأنحاء  في جميع    ةفلتمخ  مت    اجهةم 
لفة  تت تخفيف مخالمركزي إجراءا  در مصرف البحرين صكاستجابة تنظيمية لتفشي جائحة فيروس كورونا، أ  ر السلبية المحتملة.اثاآل

 ك تأجيل األقساط. بما في ذل ،19 –كوفيد حتواء التداعيات المالية لجائحة آلخر ال  تمن الوق
 

قد ي تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، وة فهامقرارات  ارة  اإلد  تدر ، أصتصرةمخال الموحدة    ةالمرحلية  المالي  القوائمإعداد  عند  
للموجودات    ةالمسجلغ  المبال  في تحديد   يةلحالا  ةدياصقتالبات اقلتلل  ةلمتمحلاات  أثير بالت  دةلمؤكا  غير ات  لتقدير ل  يةاألساس مصادر  ت الر تأث

ظلت  لقد  .رصدالمعلومات المتاحة أو القابلة للعلى بناًء  رةاإلديم ليقت أفضلمثابة القرارات ب كتلعتبر وت، ةموعلمجالمالية وغير المالية ل
اال  نهجيةم الالخسائر  إلى  ئتمانية  تغمتوقعة  دون  كبير  و2021ر  مبيس د  31من    اراً تبعار  ييحد  اي  لتا،  في  تغييرات  لتضمنت  األخذ 

   .19 –جائحة كوفيد تأثيرات  عتبار اال
 

تحديد   مخ  إذاما  عند  على    يف  التعثر اطر  كانت  جوهري  المالية  اة  األدالسداد  بشكل  زادت  انمقد  المبدإلثباذ  تأجيل   ئيت  عن  الناتج 
قبل  ات  علمدفوا من  البحر المفروض  االعتبار    ،كزير الم  ينمصرف  في  المجموعة  والدالمعلومات  تأخذ  المتاحة  المعقولة  بدون  اعمة 

لهما مبرر  ال  جهد  أو  ذلكتكلفة  يتضمن  من   .  كال  والنوعيلتحليل  او  تالمعلوما  على  الخبرات  وذلك  ،  الكمي  واقع    التاريخية من 
 ستقبلية. ماللنظرة الومات بما في ذلك معصصين، خء المتخبراي للالئتمانيم اقي والتللمجموعة 
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   المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم  حول إيضاحات
 جعة( )مرا 2022سبتمبر  30

   ةيينالبحر انيرالدنين اليمبجميع األرقام  

 

 ( تتمة)  اإلعدادس أس 2
 

 ( تتمة) ت ارالقرر ا قديرات وإصدالتا بما في ذلك استخدام  19-كوفيدتأثير  2.5
تحديد المجموعة نظامها الداخلي لتستخدم  منذ اإلثبات المبدئي،  جوهري  بشكل  قد زادت  ة  المخاطر االئتماني  ما إذا كانتعند تحديد  

واقع   أمكن،  وحيثما ،  انيينموآراء الخبراء االئتابات،  تعثر الحس  ووضعر  جية للمخاطرالخ ت التصنيفا انية وائتمدرجة المخاطر اال
الصلة.  لاة  بالتجر ذات  اموج ملليمكن  كما  تاريخية  أن  تحدد  أن  زيا عة  شهدت  قد  اجوهرية  دة  لتعرضات  المخاطر  ية  الئتمانفي 

إلى   المالمؤشرات ااستناداً  في    في التحليل الكميواضحة بشكل كامل  قد ال تكون    ها زيادة ولكنتعكس هذه ال حددة والتي  لنوعية 
 مناسب. الالوقت 

 
 .  ا عملياتهيل تشغرية ة واستمرايلعن كثب لضمان المرونة التشغيع لوضة ابراقمجموعة مل الاصتو
 

  معلومات القطاعات 3
 

 : ةسيئير لما أع تقطاعا  عأربأنشطة المجموعة إلى  ، تم توزيعاض إداريةغرأل
 
في    د ية لألفرافرمصالت امدخلا باألساس  وتوتتعامل  األفراد  العمالء  للقروض ودائع  التمويل    فير 

  ئتمانية وخدمات تحويل الاتسهيالت  السحب على المكشوف ووال  يةاالستهالك
 جنبية. األالعمالت  تداولقات ووالبطا موالاأل

   

باألساسي  للشركات صرفية  ات الم الخدم اوالتسهيالقروض  في    تتعامل  وتما ئالالت  األخرى  حسابات نية 
 . ي البحرينشركات ومؤسسات ف من حسابات الجارية للعمالءوالالودائع 

   

وحست  لية فية الدو صرم ات الالخدم األخرى  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  في  باألساسي  ابات تعامل 
للعالود الجارية  والحسابات  كما ائع  دولية.  ومؤسسات  شركات  من   مالء 

 ة للفروع الخارجية.ليتشغيلا شطةتغطي األن
   

واخداسي  ساألبتقدم    االستثمار والخزانة أنشطة  األموال  أسواق  باإلضلت مات  والخزانة،  إلى  افجارة  ة 
التمو المجموعة  أنشطة  تشيليةإدارة  الخ .  علاالستدمات  تمل  إدارة  ثمارية  ى 

األا في  وتقديم  الستثمارات  والدولية  المحلية  االستالسواق   ية شارخدمات 
 .  األموالاالستثمارية وإدارة 

   
األنشطة األخرى على    شطة األخرىناأل التنفيتتضمن  باالتج عمليات  ذ  ادر  انة بمصستعاالرية 

 خارجية. 
 

تنفيذي  ال  لياتمعال  مسئولديمها إلى  تم تقيالتي    ماتلومعاليرها حول  وعة تقارلمجمإن هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه ا
تحسب الفائدة    ق التقديرية ودون شروط تفضيلية.ت السودالعم  قطاعات تنفذ حسب لا  هذه  ا بينت مالما عملا  إن  .راالقر   وصاحب

وال  ساس أمأ  علىمشية لألموال  لفة الها التكأساس معدل سعر التحويل والذي يساوي تقريباً    ت علىنة على القطاعا دائلاة أو  دينالم
 ابقة.مط
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   ة الموحدة المختصرةيرحلمال  يةالمال  ائمالقو لحو اتضاحيإ
 عة( اج)مر  2022سبتمبر  30

   نيةالدنانير البحريجميع األرقام بماليين  

 تتمة( ) اتاعالقط معلومات 3
 

 : 2022مبرسبت 30ي فأشهر المنتهية  تسعةالفترة للقائمة األرباح أو الخسائر ع لومات القطا مع فيما يلي
 

 

 الخدمات 
 المصرفية  

 رادفلأل

 ت الخدما
 ة رفيالمص 

 للشركات 

 الخدمات 
 المصرفية 

 ية ول دلا

   اراالستثم
 وأنشطة  

 الخزانة 

 األنشطة 
 المجموع  األخرى

       
  101.0  -  36.1  14.2  24.4  26.3 دوائفلدخل ا

  (32.2)   -  (17.5)   (7.0)   (4.6)   (3.1)  مصروفات الفوائد 

  (4.3)   (1.8)  سعر تحويل األموال الداخلية 

 

1.8   (7.1)  

 

11.4  -  
 ─────────── ────────── ────────── ──────────── ───────────

─ 

──────────── 

  15.5  21.4 ل الفوائد  خ د فيصا 

 

9.0  11.5  

 

11.4  68.8  

  25.6  3.1  7.7  2.6  2.0  10.2 دخل تشغيلي آخر 
 ─────────── ────────── ────────── ──────────── ───────────

─ 

──────────── 

  17.5  31.6 ات زميلة ومشاريع مشتركة كشرائج نتمن  لبنكصة االدخل التشغيلي قبل ح

 

11.6  19.2  

 

14.5  94.4  
       

  (5.0)   (0.1)   0.1  2.3  (4.8)   (2.5)  المخصصات والخسائر االئتمانية   (استرداد) صافي
       

  41.7  15.4  14.4  4.2  1.4  6.3 نتيجة القطاع  

  3.2  2.1  1.1  -  -  - ومشاريع مشتركة  زميلةكات شرنتائج  البنك منحصة 

  44.9      فترة  الربح للصافي 

  (0.4)       حقوق غير مسيطرة  ى ل إئد ا عال لربحي ااف ص
      ─────────

  44.5        ك البنكالمالعائد إلى    للفترة الربحصافي  ─
      ═════════

      :2022سبتمبر 30ي فا كم  كز الماليرمالمرحلية الموحدة للقائمة لل القطاع ومات عللي مي فيما  ═

       
  3,626.3  180.5  1,356.0  582.0  729.7  778.1 موجودات القطاع  

  63.5  46.5  17.0  -  -  - ة ع مشتركيرا في شركات زميلة ومش استثمارات

  96.5      دات مشتركة  جومو
      ─────────

  3,786.3      ت وجوداع الممجمو ─

       ═════════

  3,205.6  2.5  706.6  610.8  819.1  1,066.6 مطلوبات القطاع  ═

  36.8      بات مشتركة  مطلو
      ─────────

  3,242.4      مجموع المطلوبات   ─

       ════════

══ 
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   ةلموحدة المختصرة ايلحرالم يةمالال  ائمالقوحول  اتضاحيإ
 )مراجعة(  2022سبتمبر  30

   البحرينيةالدنانير يين المجميع األرقام ب 

 )تتمة(  اتالقطاع معلومات 3
 

 : 2021سبتمبر 30ي فأشهر المنتهية  تسعةالفترة لالخسائر  ائمة األرباح أولق ع ت القطا لوما مع فيما يلي
 

 

 مات  خدلا
 المصرفية 

 لألفراد

 ت ما الخد
 صرفيةالم

 اتلشركل

 الخدمات 
 رفيةالمص

 الدولية

 االستثمار  
 وأنشطة  

 الخزانة 

 طة نشألا
 المجموع األخرى 

       
  89.6  -  29.5  13.5  20.6  26.0 فوائددخل ال

  (27.1)   -  (13.4)   (7.4)   (3.5)   (2.8)  فات الفوائد مصرو

  -  10.0  (7.0)   2.1  (3.1)   (2.0)  ية ل ل الداخ األموال سعر تحوي
 ─────────── ────────── ────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

  62.5  10.0  9.1  8.2  14.0  21.2 دخل الفوائد  ي اف ص

  23.8  2.6  9.5  2.8  1.8  7.1 غيلي آخر دخل تش
 ─────────── ────────── ────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

  86.3  12.6  18.6  11.0  15.8  28.3 ع مشتركة شركات زميلة ومشاري نتائجالدخل التشغيلي قبل حصة البنك من 
       

  (2.1)   (0.4)   -  (1.4)   (0.1)   (0.2)  ية ئتمان الا  صافي المخصصات والخسائر
       

  40.5  13.7  14.0  1.1  4.9  6.8 قطاع  نتيجة ال 

  0.3  (0.3)   0.6  -  -  - ة تركع مشاريومش زميلة كاتشر نتائج منالبنك حصة 

  40.8      فترة الربح للصافي 

 (0.3)        رةيطحقوق غير مسإلى عائد ال صافي الربح
      ─────────

  40.5        البنك كالمالعائد إلى  للفترة حالربصافي  ─
      ═════════

  :2021بر ديسم 31في كما  كز الماليرلمموحدة ل اللقائمة ل اع القطت وما عللي ميا فيم ═

  3,556.5  174.2  1,296.7  721.9  627.3  736.4 ع  موجودات القطا 

  65.0  44.7  20.3  -  -  - ة مشترك عيرا زميلة ومشت كا راستثمارات في ش

  51.2      موجودات مشتركة  
      ─────────

  3,672.7      جودات المو وعمجم ─
      ═════════

  3,042.3  2.3  631.2  638.7  716.9  1,053.2 قطاع ات المطلوب ═

  85.2      ات مشتركة  مطلوب
      ─────────

  3,127.5      ات وبلموع المطمج  ─
      ════════

══ 
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   رةية الموحدة المختصالمالية المرحل ائمالقول حو ضاحاتيإ
 )مراجعة(  2022ر سبتمب 30

   نيةالبحري يران الدناليين مجميع األرقام ب 

 

 حتملة  والتزامات مطات رتباإ 4
 ققة مد

 مبرسدي 31
2021 

   مراجعة
 سبتمبر  30

2022  
   ات محتملةامالتز  

 ستنديةمتمادات إع  24.1  30.2

 خطابات ضمان   186.6  164.0
──────── ────────  

194.2  210.7   

   

   تباطات رإ  

 لمسحوبة ا  روض غيرالق ارتباطات  110.4  170.1

   أخرى طاتارتبا   918.1  779.1
──────── ────────  

1,143.4  1,239.2   
════════ ════════  

 . باطاترتاالاء نتهقبل إ ا حبهتم سسوف ي ا تهطا ارتبا  أن جميعب عةمولمج تتوقع ا ال
 
ير  ت غا مقابل التعرض  يني دينار بحر   ن مليو  3.0قيمتها    غبالالمتوقعة ال  مانيةئتاال  لخسائر اظ با حتف ال ا  تم،  2022سبتمبر  30  ما فيك

 .ي(بحرين ناردي نيولم 3.9 :2021 ر ديسمب 31)انية األخرى لتعرضات االئتمانية واالميزي رجة ف المد
 

   حكمه قد وما في لنا 5

 

 نتهية في  ملأشهر ا تسعةلل
 سبتمبر 30

 2022 2021 
   

  19.8  28.7 ق والخزينة  صندول اد في نق

  262.7  268.8 زية نوك مركاعات لدى بديجارية وإت ا حساب
 لية لفترة اق أص واريخ استحقبت مالية أخرىت  مؤسسا ك وبنوقة من مستح  غمبالائع ودو

  283.2  223.1 أقليوماً أو  نعوتس
 ──────── ──────── 
 520.6  565.7  
 ════════ ════════ 

 عمالء  لوسلف اقروض  6

 ع  موالمج

:  3حلة المر
ائر  لخسا

ية  نا االئتم
ة على  المتوقع

مدى العمر  
لة  ضمح الم
 نيا  ائتما

:  2ة المرحل
لخسائر  ا

االئتمانية  
المتوقعة على  

ر  عمر غيمدى ال
 انيا  تمائ ة  لمضمح

:  1لمرحلة ا
ائر  خسال
انية  ئتماال

لى  عالمتوقعة 
 ا  رشه 12 مدى

 
 
 
 ( ةمراجع) 2022سبتمبر 30ي ف

     
 : المطفأةلفة لتكا جة بمدر    

 على المكشوف وباتارية وسح قروض تج   751.7  268.3  53.5  1,073.5
 روض استهالكيةق  653.3  19.5  9.0  681.8

──────── ──────── ──────── ────────  

1,755.3  62.5  287.8  1,405.0   
     

 عةسائر اإلئتمانية المتوقخ لا ها:نم سومح م  (6.9)   (27.9)   (41.8)   (76.6) 
──────── ──────── ──────── ────────  

1,678.7  20.7  259.9  1,398.1   
════════ ════════ ════════ ════════  
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   رةتصلمخة الية الموحدالمرحة لمالي ام ائ قوال حول  تإيضاحا
 مراجعة( ) 2022سبتمبر  30

 ة  رينيبحلير ا لدنان ا  ماليينباألرقام  عيجم 

 ( تتمة) عمالء قروض وسلف ال 6

   المجموع

 : 3المرحلة 
 ئتمانيةالخسائر اال 

مدى  قعة على المتو
لمضمحلة  العمر ا 

 ئتمانياً ا

 : 2مرحلة ال
نية مااالئت خسائر ال 

مدى  ى لعة المتوقع
  مضمحلة ير عمر غلا

 نياً ماائت

:  1مرحلة لا
ة  االئتماني ئر خساال

على  قعة والمت
 رًا هش 12 مدى

 
 
 

 (دققةم) 2021ر مبديس 13 في

     
   المطفأةلفة  لتكاجة بمدر     

 بات على المكشوف وارية وسحتجقروض   673.2  274.4  79.5  1,027.1

 استهالكية روضق  651.7  10.7  9.0  671.4
──────── ──────── ──────── ────────  

1,698.5  88.5  285.1  1,324.9   
       

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

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

 

 :ية المتوقعة على القروض والسلفنتمات في مخصصات الخسائر االئي التغيرايل فيما
 

2022  

   وعالمجم

 : 3حلة مرال
ئتمانية الخسائر اال 

مدى  المتوقعة على 
العمر المضمحلة  

 ئتمانيا  ا

 : 2مرحلة ال
نية اتمائر االئ خسال 

  ى مدىلة عالمتوقع
  ير مضمحلة العمر غ

 نيا  امائت 

:  1مرحلة لا
  ئرخساال
ة تماني االئ 

على  قعة المتو
 هرا  ش  12 مدى

 

     
 2022 يناير  1في د الرصي  4.7  26.4  60.2  91.3

 احل  صافي التحويالت بين المر   0.8  (1.3)   0.5  -

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة    2.0  2.1  2.2  6.3
  الفترةخالل مبالغ مشطوبة   -  -  (21.1)   (21.1) 

0.1  -  0.7   (0.6)  

 
 غيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى ت

──────── ──────── ──────── ────────  
76.6  

 
41.8  

 
27.9  

 
6.9  

 
 2022سبتمبر 30الرصيد في 

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

2021  

   المجموع

 : 3حلة المر 
ئتمانية الخسائر اال 

مدى  المتوقعة على 
العمر المضمحلة  

 ئتمانياً ا

 : 2مرحلة ال
نية اتم ائر االئخسال 

  ى مدىلة ععالمتوق
  ير مضمحلةالعمر غ

 ياً نامئتا

:  1ة مرحللا
ة  االئتماني ئر خسالا

على  قعة المتو
 هرًا ش 12 مدى

 

     
 2021يناير  1الرصيد في   6.3  22.8  63.3  92.4

 احل  صافي التحويالت بين المر   (1.2)   1.3  (0.1)   -
 ة قياس مخصص الخسارة  صافي إعاد  0.2  0.9  3.6  4.7

  فترةالل خالمبالغ مشطوبة   -  -  -  (2.3) 

 تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى   0.5  (0.7)   1.6  1.4
──────── ──────── ──────── ────────  

96.2  

 
68.4  

 
24.3  

 
5.8  

 
 2021سبتمبر  30الرصيد في 

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

ً ائتمانيلة  ضمحالمو  قهاستحقاا  ات موعدف  القروض التي  ىلعقة  عللم االفوائد    تغلب  ،2022سبتمبر   30في   ني ينار بحر يدن  مليو  21.9  ا
 . بحريني( دينار  مليون 28.5: 2021ر مبديس  31)
 

حلة  ممضللقروض اابلقة  جموعة والمتعمقبل المن    بها  محتفظ  اق مالية وعقاراتقد وأور ة على نتملالمش   اتانللضمالعادلة  بلغت القيمة  
ً ائتما  يني(.  حر دينار ب ونيلم 50.2: 2021 ر ديسمب 31) 2022بتمبر س  30ي ف كمايني ر بحر دينا يونلم 32.0دي ر ل فبشك نيا

 

  جموعة للشركات المالمقدمة من قبل  مية  ل اإلسالالتمويالت  هيتس ى  عل  المتضمنلف  س قروض والال  إجمالي   بلغ  ،2022سبتمبر   30في  
ابحة  المر تسهيالت  من    األساسبالت  لتسهيا  تلكن  تكوت  .حريني(ب  ليونم  77.7:  2021ر  ديسمب  31)حريني  ب  ينار د  نليوم  65.5

   رة.اجل باإلمويتلوا
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   الموحدة المختصرةة المرحلية المالي  لقوائمال حو احاتإيض
 )مراجعة(  2022سبتمبر  30

 

 دنانير البحرينية  القام بماليين األر جميع 

 موجودات أخرى مشتقات مالية وفوائد مستحقة القبض و 7
 ققة مد

 مبرسدي 31
2021 

   عةمراج
 سبتمبر  30

2022  

   

 مستحقة القبض فوائد   26.1  18.8

 ذمم مدينة   21.0  24.8

 بيع قيد الضمان   17.4  15.0

 مصروفات مدفوعة مقدماً   3.0  2.3

   مؤجل يضريبموجود   0.9  1.4

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية    63.4  3.8

 أخرىموجودات   5.3  12.4
─────────── ───────────  

78.5  137.1   
════════ ════════  

 ومطلوبات أخرى  ومشتقات مالية فوائد مستحقة الدفع 8
 ققة مد

 مبرسدي 31
2021 

   مراجعة
 سبتمبر  30

2022  

   

 فوائد مستحقة الدفع  19.9  19.5

 مصروفات مستحقة  25.8  29.9

 ية المال  القيمة العادلة السالبة للمشتقات  1.5  28.6

 ذمم دائنة  27.6  27.1

 التزامات عقد اإليجار   5.8  6.1

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للعقود المالية واالرتباطات   3.0  3.9

 أخرى مطلوبات   5.3  3.6
─────────── ───────────  

118.7  88.9  

 
 

════════ ════════  
 ق الملكية  قوح 9

 
ة علقمتالنية  عيباح  رأسهم أزيع  على تو  2022  رسا م   28  تاريخبقد  عنالمالعمومية السنوي  ية  الجمعاع  مجتا ي  ف  المساهمونق  واف
 .(مليون دينار بحريني 13.6: 2021ريني )دينار بح نليوم 15.0 نحوبزيادة رأس المال مما أدى إلى  ،2021نة بس
 

   جتائ لن ية اسممو 10
 

لفت ل  دخ لا   يتضمن فيلمنتها   رشهأ  تسعةالرة  اآلخر  وقدربمعلى    2022سبتمبر  30  ية  بحريايند  مليون  2.2  هلغ  )ر    30ني 
 ية.  مموسبيعة  ح األسهم، وهو ذو طدخل أربا  ي( منر بحريننا دي مليون 2.1: 2021سبتمبر

 
 خر  دخل آ 11

 
الد اآل يتضمن  لفترة  خل  فينتهالم  رأشه  تسعةالخر  ب دين  يونلم 2.2 درهقو  بكسمعلى    2022سبتمبر  30  ية  )رح ار    30يني 

 تثمارية. مالية اسوراق أق ببيع متعل (نير بحريدينا  نمليو 3.2: 2021مبرسبت
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   مختصرةال  ةرحلية الموحدالمالية المالقوائم حول  حاتاإيض
 جعة( ا)مر  2022سبتمبر  30

 ة  ينحريانير البالدنبماليين م األرقا جميع  

 

   ئتمانيةاالخسائر الوصات مخصال فياص 12

 
 في   نتهيةمر الأشه للثالثة

  سبتمبر 30
 هية في  ر المنتأشه تسعةلل

 سبتمبر 30

 2022 2021  2022 2021 
      
  4.7  6.3  1.6  3.6 الء عمض وسلف الورق

  ا تم أخذ مخصص لهقروض مستردة من المبالغ 
  (2.8) (0.6)    -  (0.3)  ابقةالس واتالسن في شطوبةالم الكاملب

  (0.2) (0.9)    0.1  (0.1)  ية  نلميزارجة في امدعرضات غير ت

  -  0.1   -  0.2 أوراق مالية استثمارية  

  0.4  0.1   -  - البيع  مان قيدض
 ──────── ────────  ─────── ─────── 
 3.4  

 
1.7   5.0  

 
2.1  

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

   ي األرباحفم هفض للسخملواب األساسي يالنص 13
 

 الموزون على المتوسط  أشهر    تسعةال لفترة  ربح  البقسمة  أشهر    تسعةاللفترة  ح  ربا األ لسهم في  ض لخفلمسي واا ساأليب  نصال  بيحس
   تالي:لو اح ن الى  علفترة  ال ل ائمة خالسهم القلعدد األ

 

  سبتمبر  30 فيلمنتهية أشهر ا للثالثة  سبتمبر  30 يتهية فأشهر المن تسعةلل
2021 2022 2021 2022  

40.5  44.5  12.4  14.0  

  إلىالعائد  ربح للفترة ال صافي 
  النصيبحساب ل البنك مالك 

في  للسهم والمخفض األساسي 
   حاألربا 

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

1,635,335,305  1,635,634,845  1,635,335,305  1,635,634,845  

  م،هساأللعدد  ونالموزالمتوسط 
  قائمةال ة م الخزانهأسم سح بعد 

 فترة خالل ال 
═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════  

0.025  0.027  0.008  0.009  

األساسي والمخفض   نصيبال
باح )دينار  ألر ا لسهم فيل

 بحريني( 
═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════  
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   مختصرةال  ةموحدية اللرحالمالية المالقوائم حول  حاتاإيض
 جعة( ا)مر  2022سبتمبر  30

 ة  ينحريانير البالدنبماليين م األرقا جميع  
 

   ةقعالال يذ رفطالوأرصدة معامالت  14
 

مجلس  ضاء  وأع  المشتركة  عوالمشاري  زميلةل ا  اتشركلاو  سيينمين الرئياهالمس  ةسيا أس  ورةعالقة )بصلا ذات    طرافألا  ضبعإن  
  اف ألطراذه  من قبل هة  و المتأثرأمشتركة  الرة  سيطال  وسيطرة أل ل   خاضعةتهم وشركات  الئعا جموعة وللم ا  يدارة العلاإلاإلدارة و

  .اديةي االعت الها معأ منضعة وجممء للعمال واكان (ذات العالقة
 

لمركز ة ل وحدلماالمرحلية    مةئقا الريخ  بتا   وهما  ك  عالقةالذات    طرافاألتمت مع    الت التيما عبالمعلق  ما يتفيرصدة  األ   يليما  في
 :اليملا

 
 مساهمين 
 رئيسيين 

ت زميلة شركا 
  اريعشوم

 ة ركمشت

س مجل أعضاء 
ة وموظفي  اإلدار

 وع لمجما ن سييئياإلدارة الر 

     ( مراجعة) 2202سبتمبر 30
  4.8  2.3  2.5  - العمالء قروض وسلف

  63.5  -  63.5  - كة  راريع مشتومش شركات زميلة يارات ف استثم

  85.0  11.2  7.8  66.0 الءى للعمفير وودائع أخرووتة يجار حسابات

     

     ( مدققة) 0212ديسمبر  31

  11.7  2.0  9.7  - ءقروض وسلف العمال

  65.0  -  65.0  - يع مشتركة  ات زميلة ومشارفي شركات را استثم

  171.3  8.7  1.4  161.2 الءائع أخرى للعمدفير وورية وتوا ابات جحس
 

ا  ما يف ويرإليلي  اعامالمب   متعلقةلامصروفات  الادات  تمالت  العاللتي  ذات  األطراف  مع  ف قت  والمتضمنة  ال ة  المر ي    ة لي ح قائمة 
 :ح أو الخسائرألربا حدة لالمو

 
 ين مهمسا 

 رئيسيين 

ة لميشركات ز
ع  ومشرو

 كمشتر

اء مجلس أعض
  وظفياإلدارة وم

 وع مجمال ن اإلدارة الرئيسيي

  30 ة فييه أشهر المنت تسعةال لفترة 
     ( مراجعة) 0222سبتمبر

  0.2  -  0.2  -  مشابهل خ ئد ودالفوا  خلد

  1.9  0.1  -  1.8   هةت مشابائد ومصروفا فولمصروفات ا

شاريع كات زميلة ومح شربر من بنكصة الح 
  3.2  -  3.2  - مشتركة 

     

   رسبتمب 30 فية هيأشهر المنت تسعةلا لفترة 
     (مراجعة) 2021

  0.6  -  0.6  -  مشابهخل ئد ودا الفو لخ د

  1.1  0.1  -  1.0 ت مشابهة  ومصروفا  ائدفولمصروفات ا

ميلة ومشاريع كات زشر ارةخسبنك من صة الح 
  0.3  -  0.3  - مشتركة 

 

 ذيين: التنفياء سالرؤ الرئيسيين، بما فيهم ةموظفي اإلدار ضات ييلي تعو ا يمف

 
 المنتهية في  رأشه تسعةلل

 بتمبرس 30 
 2022 2021 
   

  7.3  8.8 جل األ  قصيرة ىرمكافآت أخ وب روات

  0.8  0.4 ف توظيلعد اما ب آتمكاف

  0.4  0.4 ألسهمس اعلى أسا  اتضتعوي
 ────────── ────────── 
 9.6  

 
8.5  

 ════════ ════════ 
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   موحدة المختصرةية الالمرحل ةمالي ل اوائم لقاحول  ضاحاتإي
 ( مراجعة) 2022بر سبتم 30

 ة  نيحريلدنانير البا  الييناألرقام بمع يجم 
 

   ماليةالت دواألا 15
 

 م: ييية التقة بتقنليات الماة لألدويمة العادللقا  عنللتحديد واإلفصاح ي لهرمي التال ا سلسللتعة اتستخدم المجمو
 

 لمماثلة؛ ت اا وبطلمالأو  ماثلةالمت وجوداألسواق النشطة للما يعدلة( فر الميغ)علنة سعار الماأل :1ى المستو

بصورة    ا إمة  قيمة العادلة المسجلال وهري على  لج ير ا أثالت  مدخالتها ذات  ظة جميعالح مكن  خرى والتي يمت األنيا التق:  2ى  تولمسا
 ؛ و رةير مباشرة أو غمباش

 كنلومات يممع  ىعل د  نستال تالتي  ة وجلالمس  لى القيمة العادلةع  ي الجوهر  تأثيرلا  ت ذاتدم مدخاللتي تستخ قنيات ا الت  :3مستوى  ال
 ق. لسوظتها في اح مال

 

ال أسهم  م  لتقيية  هريوالج مدخالت  إن  المستوى  ضمالمصنفة    يةلملكا  حقوقسندات  لل  مولنا  معدلهي    3ن    النقدية تدفقات  السنوي 
  دل عومخصم  دل المع  اعوارتفنخفاض معدل النمو  ا  ىسيؤدة.  لسيولا  صصم نقو معدل خ ناديق فهسبة للصالنبو  الخصم  معدالت و
ي  ف  مة الموحدة للتغيراتائالقأو  لي  ماز الرك للم  قائمة الموحدةالعلى    ثيرأ تالسيكون  عادلة.  ة القيمانخفاض الى  إل  لةقص السيوم نصخ 
 بنسبةندات غير المسعرة  لسلالعادل  قييم  تلافي  ة  المستخدمت الصلة  خاطر ذا الم  تمتغيرا  تتغير  ذاإجوهري  غير  ين  وق المساهمحق
 ة رياالستثما   يةلمالا  وراقة العادلة لألقياس القيم  مة لغرضتقييم المستخدال  يبلا في أسة  هريرات جوتغيي  ةأي  تحدثم  ل  ة.المئ  في  5
 بقة.سا ة السنمع المقارنة بال
 

 .لةقيمة العادلهرمي للا لالتسلس مستوى بحسالعادلة يمة جلة بالقية المسالملاألدوات حليل ات  التاليجدول ال يوضح
 

  موعمجلا 3ى توسالم 2ى مستوال 1ستوى الم 

     (مراجعة) 2022سبتمبر 30

     ة اليوجودات المالم
  586.3  -  5.0  581.3 تسندا

  17.9  9.9  42.3 ة حقوق الملكيأسهم 

 

70.1  

  1.3  -  1.3  - مدارة  صناديق 

  3.3  -  3.3  - رةها لغرض المتاجية المحتفظ بماللت ااالمشتق

  60.1  -  60.1  - لة لعادا ةقيمات الغرض تحوطلا هالمحتفظ ب الماليةقات تمش لا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 623.6  

 

79.6  

 

17.9  

 

721.1   
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     الية الم طلوباتالم

  1.1  -  1.1  - المتاجرة فظ بها لغرض محتة الالماليتقات المش 

  0.4  -  0.4  - لة  ادعقيمة الطات الوض تحر بها لغ تفظية المحلمالاات قمشتال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 -  1.5  

 

-  1.5  

  ═ ═════ ══════ ══════ ══════ 
 

 وع ممجال 3ى توالمس  2 ىمستوال 1المستوى  
     (مدققة) 2120يسمبر د 13

     ية الالملموجودات ا
  682.7 -   5.4  677.3 سندات

  73.4  17.8  10.1  45.5 ية كلملا حقوق مأسه

  1.3 -   1.3 -  صناديق مدارة  

  0.4 -   0.4 -  جرةالمتاغرض ل تفظ بهاحمالالمالية قات تمش لا

  3.4 -   3.4 -  لة العاد وطات القيمةرض تحلمحتفظ بها لغلمالية ات االمشتقا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 722.8  20.6  17.8  761.2  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     

     المطلوبات المالية 
  0.4 -   0.4 -  ةمتاجر الض غر ظ بها لفتمحلمالية الات اتقش الم

  28.2 -   28.2 -  ات القيمة العادلة تحوط تفظ بها لغرضحلية الماالمشتقات الم
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
  - 28.6   - 28.6  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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   رةوحدة المختصلم ا المرحلية  ةالمالي وائم القول ح حاتضاإي
 ة( )مراجع 2022سبتمبر  30

   ةيينرير البحالدنان  يينم بمالع األرقا يجم 

 

 (تتمة) ماليةت الدواألا 15
 

 3 مستوىالو 2والمستوى  1وى الت بين المستتحوي
ومن    لىإت  يالوتح   ناك أيةتكن ه، لم  2021ر  يسمبد  31و  2022سبتمبر  30في    المنتهية  ر الماليةي قارالتإعداد  سنة    /ة  فترل  الخ 
ت جوهرية في أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة  عالوة على ذلك، لم تكن هناك أي تغيرا  .3ى  مستوالعادلة  القيمة السات  قيا 

 .3ضمن المستوى 
 
القرة والالمقد  رجةالمدقيم  له الجدول أدنا ضح ايو المدرجة فجة وغدوات المالية المدر أل ا   لكتل   دلةعا يم   الي ة المركز المقائم  يير 
 :دةوح لمية ا المالالقوائم في   ةلموضح ا رجةالمدها يملة عن قيم العاد الق لفحيث تختالمطفأة ة فلتكبالرجة مدال
 

 ( مدققة) 2021 بريسمد 31  ( مراجعة) 2022سبتمبر 30 

 
يمة  قال

 رجة المد
 لقيمة  ا

  ق فرال دلة العا
  ةالقيم
 درجة الم

  ةمالقي
 الفرق  لعادلة ا

        لية لمالموجودات ا ا

 (7.9)   236.3  228.4   3.2  237.2  240.4 ة ثماريمالية استق وراأ
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

        ة الي لم ات ابالمطلو 

  8.0  253.1  245.1  (4.4)   259.5  263.9   اضات ألجلإقتر 
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

 ات طلوبلماجودات ولمول  دلةمة العا ن القيإ.  1  ادلة ضمن المستوىع  ةميقي  ه  أعاله  رةلمذكوودات المالية ا الموج مطلوبات والإن  
  أعاله. لجدولا في   ها نصح علك المفت  اة، فيما عدج تها المدر ب قيمالمالية تقار

 

 رقستنسبة التمويل الم صافي 16
 

إن    ركزي.مبحرين الصرف الوحدة إدارة مخاطر السيولة الصادرة عن ملتوجيهات    لمستقر وفقاً ا  صافي نسبة التمويلحساب  يتم  
وحد ر الملمستقل ابلغ صافي نسبة التموي.  %100كزي هو  ستقر وفقاُ لمصرف البحرين المرلماى لصافي نسبة التمويل  حد األدن لا
 . ( %136.9: 2021ديسمبر  31) 2022سبتمبر 30في ما ك %131.2مجموعة لل
 

ركات  الشو  لألفرادالكبيرة  ئع  وداالومحفظة    القوية  ماليةرأسال  ةقاعدال   هيللمجموعة    لمتاحالمستقر ال  التمويوراء  إن أهم العوامل  
ومح  المالية  فظالصغيرة،  غير  المؤسسات  ودائع  من  كبيرة  البالودعلقة  لمتا)ة  المالتكذلك  و،  (والشركاتحكومية  ائع  توسط مويل 

من  (  %21.5:  2021يسمبر  د  31)  %21.7رأس المال  اعدة  شكلت قلقد    .االقتراضات ألجلوات إعادة الشراء  اقيتفااألجل من  
من  (  %46.7:  2021ر  ديسمب  31)  %46.5والشركات الصغيرة  األفراد  ع  بينما شكلت ودائ  ،جموعةللم   تاحالمستقر المالتمويل  

 (. الصلةزان ذات تطبيق األو دعب)اح لتمويل المستقر المتا
 
السبب  ب فإن  المطلوب،  المستقر  للتمويل  النساالن  وراءلرئيسي  ا النسبة  ا ي  بخفاض  المللتمويل  بالتموي مقار،  بطلولمستقر  ل  نةً 

ديسمبر    31)  %22.1والتي تمثل  لكويت  ين واالبحرنك  لبعالية الجودة  ألصول السائلة  الكبيرة لة  فظق بالمح قر المتاح، يتعلالمست
 .ويل المستقر المطلوب )قبل تطبيق األوزان ذات الصلة(لتما ليا إجم من ( 21.4%: 2021

 
إلى  األساس  بك  لذ  يعودو  %131.2إلى    %136.9قر من  مستلل اتمويالة  نسبصافي    انخفض  ،2021مبر  يسد  31  مع  بالمقارنةو

شتقة المموجودات  لل  قرظة القروض والزيادة في صافي نسبة التمويل المستحفو ملنم  ةج نتي  بلمطلور التمويل المستقا  في  الزيادة
 . اإليجابيةللتقييمات نتيجة 
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   رةحدة المختصالمو ة المرحليالية مال قوائم ال ل حو حاتضاإي
 اجعة( )مر  2022سبتمبر  30

   البحرينية رنانيالدن ييالجميع األرقام بم 

 ( )تتمة قرستميل التموال افي نسبةص 16
 

 : كما يلي 2022سبتمبر 30ي ف ما ك  (ةيوة مئبكنسقر )يل المستموي نسبة التافص اب ستح يتم ا
 

  ( لصلةمل ذات ااتطبيق العو  القيم غير الموزونة )أي قبل 

 د نالب
ريخ  تا

حقاق  است
 ددغير مح

 منأقل 

 أشهر   6 

  6أكثر من 
أقل  ر و هشأ

من سنة 
 واحدة 

من سنة   أكثر
 ة واحد

موع  لمجا
لقيم ا
 نة موزوال

      تاح:ر المالمستق يلالتمو

      : رأس المال

  555.9 التنظيمي  لاالمأس ر

 
-  -  26.2  

 

582.1  

      لصغيرة: اكات  الشر ءالراد وودائع عم ودائع األف 

  468.1   1.4   6.3   484.9   - ثابتة   ودائع

  781.7   36.9   99.7   727.9   -   تاً ثبا قل أع ودائ

      الجملة:مويل بتلا
  854.7   395.7   246.2   1,154.4   - لجملة آخر تمويل با

      مطلوبات أخرى: 
ات ضمن الفئ رجةمدير الاألخرى غجميع المطلوبات 

  -  -  -  86.5  - ه عاللمذكورة أا
 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

  2,687.6   460.2   352.2   2,453.7   555.9  اح لمتمجموع التمويل المستقر ا
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 
      

      مويل المستقر المطلوب: الت

  اليةعائلة سالل مستقر لألصولة التمويل اافي نسبصمجموع 
  192.4  -  -  -  - ودة الج

      : الممنوحةية ماللا  ألوراقاو القروض 

المالية المضمونة باألصول   تمؤسسالل وحةالممنقروض ال
روض  والق 1مستوى بغير ال دةوسائلة عالية الجال

  131.5   72.0   20.4   328.5   - مؤسسات المالية المضمونة للغير  الممنوحة

وض  قرالمالية وير الركات غالء الشلعم حةومنالمالقروض 
مات للحكووض ت الصغيرة والقرشركالوافراد أللعمالء ا

ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمركزية  البنوكو
  1,013.7   902.0   112.0   381.9   - قروض: 

ت نسبة  لتوجيها وفقاً  %35أو يساوي  أقل من بوزن مخاطر
  126.2   190.9   -   4.2   - مركزي ين الالبحر فصرعن م لصادرل االمااية رأس كف

      قروض:ا منهو جة،منتالعقاري ال نهر قروض ال
  بر مؤهلةعت  تفي السداد والة غير المتعثرة المالي وراق األ

ولة  ادألسهم المتة، بما في ذلك ائلة عالية الجودصول ساأك
  191.3   150.0   44.0   58.7   - صة في البور

      خرى: ات أدموجو
  66.3  -  -  66.3  - المشتقة  وجوداتللمتقر لمسمويل اة التنسبصافي 

صافي نسبة التمويل المستقر للمطلوبات المشتقة قبل خصم 
  0.1  -  -  0.1  - أوجه تباين الهامش المسجل

ت  ن الفئاضم رجةغير المدخرى ودات األالموج جميع
  279.4  -  -  -  279.4 ة أعاله رلمذكوا

  47.5  -  -  949.8   - الميزانية  في رجة  غير المد البنود
 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

  2,048.4  1,314.9  176.4  1,789.5  279.4 المطلوب  المستقر   التمويلمجموع 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

  سبتمبر 30في  اكم –ويل المستقر )%( تمالصافي بة نس
  131.2%     ( مراجعة) 2022

     ═══════ 
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 ة  وحدة المختصرلم المرحلية اية م المالائ قول ل احو إيضاحات
 جعة( را)م 2022سبتمبر  30

 ينية  ربحلدنانير اليين ا ام بمالرق األ جميع 

 تمة( )تتقر ويل المسسبة التمن يفصا 16
 

 يلي: كما  2021 رمبسيد 31ي ف ا ية( كمبة مئولمستقر )كنسا لتمويلانسبة  فيب صا احتسا يتم 
 

  العوامل ذات الصلة(  تطبيقبل زونة )أي ق القيم غير المو 

 البند 
تاريخ  

استحقاق  
 حدد غير م

 منل أق
  أشهر 6 

 6من  أكثر
أشهر وأقل من 

 حدةاو سنة

ة  سنثر من أك
 واحدة

المجموع  
القيم  

 موزونة ال

      تاح: التمويل المستقر الم

      :رأس المال

 584.4  26.9 -  -   557.6 ال التنظيمي لمارأس 
      ات الصغيرة:مالء الشركائع عووداألفراد ع ودائ

 481.5  0.2  2.9  503.7 -  ثابتة  ودائع 

 789.2  30.2  70.3  773.0 -    ثباتاً ئع أقل ودا

      تمويل بالجملة:

  868.7  470.6  114.3  1,043.4 -  تمويل بالجملة آخر 

      مطلوبات أخرى: 

 -  -  -   30.4 -    ةتقلمشلوبات ار للمطويل المستقافي نسبة التمص

لفئات ا خرى غير المدرجة ضمنلمطلوبات األجميع ا
 -  -  -   116.5 - عاله المذكورة أ

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

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

      المطلوب: التمويل المستقر 

صول السائلة المستقر لألالتمويل صافي نسبة مجموع 
  242.2 -  -  -  -   ةودعالية الج

      :  الممنوحةالمالية اق وراألوالقروض 

للمؤسسات المالية المضمونة باألصول   نوحةمملاالقروض 
ض  قرووال 1ستوى ة بغير المائلة عالية الجودالس
  138.2  72.3  19.8  373.4 -  ة ؤسسات الماليغير المضمونة للم منوحةالم

قروض  الو لماليةغير ا تكالعمالء الشر الممنوحةض القرو
لصغيرة والقروض  لشركات اوا ادرلعمالء األف

لمركزية والشركات الصغيرة  نوك الباللحكومات و
  986.4  895.8  89.3  360.6 -  منها قروض: ، ووالمتوسطة

لتوجيهات  وفقاً  %35وي زن مخاطر أقل من أو يسابو
عن مصرف البحرين   مال الصادررأس ال ةمالءنسبة 
  88.1  133.2 -   3.1 -  زي المرك

      منتجة، ومنها قروض:عقاري الال هنر قروض ال

تعتبر مؤهلة   المتعثرة في السداد والالمالية غير وراق ألا
لك األسهم في ذ بمادة، سائلة عالية الجوكأصول 

  246.5  223.4  33.2  36.8 -  رصة البو  ولة فيداتالم

      رى:موجودات أخ

ة قبل خصم وبات المشتقطللمستقر لل الميو تمصافي نسبة ال
  6.1 -  -   6.1 -  ين الهامش المسجله تباوجأ

جة ضمن الفئات  الموجودات األخرى غير المدرجميع 
  234.3 -  -  -   234.3 ورة أعاله المذك

  48.0 -  -   960.0 -  نية  لميزا افي رجة  غير المد البنود
 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

  1,989.8  1,324.7  142.3  1,740.0  234.3  وبمستقر المطليل الالتمو جموعم
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

  رمبسدي 31كما في  –)%(  قر لمستة صافي التمويل انسب
 %136.9     ( مدققة ) 2021

     ═══════ 

 


