
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب. م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 المختصرة الموحدة  المرحليةالمالية  المعلومات
  

 2022  يونيو  30
 

 
 
 

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

 البحرين الماليمرفأ  : المكتب المسجل
 برج المرفأ الشرقي   
 مملكة البحرين   –  المنامة - 60002ص.ب:   
   

 رئيس مجلس اإلدارة  -هشام أحمد الريّس  : أعضاء مجلس اإلدارة 
  4 بتاريخ رئيس مجلس اإلدارة السابق )استقال من منصبه –محمد الصديقي  جاسم  

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

 ( 2022 إبريل 17مراد )تم تعيينه بتاريخ  علي
   

 سطام سليمان القصيبي : الرئيس التنفيذي 
   

 محمد عبدهللا صالح : سكرتير مجلس اإلدارة 
   

 البحرين –جي فخرو  إم بي  كي : الحسابات مدققو



 ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 المختصرة الموحدة  المرحلية  المالية المعلومات
  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل
 
 
 
 

  الصفحة            المحــتويات
  

 
        

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

         المختصرة  الموحدة المرحلية المعلومات المالية 
   2        المركز المالي الموحد المختصر بيان

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

 6        التدفقات النقدية الموحد المختصربيان 
    7     بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد المختصر 

   8                         المختصر بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة و األعمال الخيرية
 36-9     المختصرة الموحدة  المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية

 
 
 









 4                               ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
                                 2022يونيو  30في  المنتهية  أشهر للستة

 
 
  لمساهمي الشركة األم  لعائدةحقوق الملكية ا )مراجعة(  2022يونيو  30

غير   ةحص
 مسيطرة 

 
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 
مجموع حقوق 

 الملكية
 
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 رأس المال 
 
 
 
 
الدنانير  بآالف 

 البحرينية 

  مضاربة
)رأس   ثانوية
  إضافي مال
 الفئة من

 (األولى
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

إحتياطي  
 قانوني 
 
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 أسهم
 خزينة
 
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

  احتياطي
 العادلة القيمة

 لالستثمارات
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 أرباح
 مستبقاة

 
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 المجموع
 
 
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 157.391 11.093 146.298 11.493 187 (11.926) 10.110 47.222 89.212 2022يناير  1الرصيد في 
 بطريقة المحتسبة لإلستثمارات العادلة القيمة في الحركة
 ( 5.656) - ( 5.656) - ( 5.656) - - - - ( 10إيضاح ) الملكية حقوق

 6.810 - 6.810 6.810 - - - - - ربح الفترة 

 1.154 - 1.154 6.810 (5.656) - - - - اإليرادات والمصروفات المحتسبة للفترةمجموع 
 - - - ( 1.534) - 5.963 - - ( 4.429)  ( 16)إيضاح  خزينة أسهم إلغاء
 (290) - (290) - - (290) - - - الخزينة أسهم شراء
( 3.000) - ( 3.000) ( 3.000) - - - - - األولى الفئة من اإلضافي المالموزعة على رأس  أرباح  
( 965) ( 965) - - - - - - - ( 11 )إيضاح السيطرة فقدان  

( 395) - ( 395) ( 395) - - - - - المحّول إلى صندوق الزكاة  

 153.895 10.128 143.767 13.374 (5.469) (6.253) 10.110 47.222 84.783 2022يونيو  30الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . المختصرة الموحدة المرحليةالمالية  المعلومات جزءا  أساسيا  من هذم 28إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  



 5                               ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 المختصر الملكية الموحد بيان التغيرات في حقوق 
                                )يتبع(  2022 ويوني 30في  المنتهية  أشهر للستة

 
 
  لمساهمي الشركة األم لعائدةحقوق الملكية ا )مراجعة(  2021يونيو  30

غير   ةحص
 مسيطرة

 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 
مجموع حقوق  

 الملكية
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 رأس المال 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

مضاربة ثانوية 
)رأس مال  
إضافي من  
 الفئة األولى( 
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

إحتياطي 
 قانوني
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 أسهم
 خزينة
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 القيمة احتياطي
 العادلة

 لالستثمارات 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 أرباح 
 مستبقاة

 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 المجموع
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 152.035 10.225 141.810 7.863 348   (11.859) 9.024 47.222 89.212 2021يناير  1الرصيد في 

 23 - 23 23 - - - - - 32تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 

 152.058 10.225 141.833 7.886 348 ( 11.859) 9.024 47.222 89.212 صياغتهالمعاد  الرصيد

 من العادلة بالقيمة  راتمن استثما العادلة القيمة في  الحركة
 ( 94) - ( 94) - ( 94) - - - - الملكية حقوق خالل

 5.974 ( 33) 6.007 6.007 - - - - - ربح الفترة 

          مجموع اإليرادات والمصروفات  
 5.880 (33) 5.913 6.007 (94) - - - - المحتسبة للفترة

 (67) - (67) - - (67) - - - شراء أسهم خزينة
 69 - 69 69 - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج خطة حوافز 

 (3.000) - (3.000) (3.000) - - - - - أرباح موزعة على رأس المال اإلضافي من الفئة األولى
  (229) -   (229)   (229) - - - - - المحّول إلى صندوق الزكاة

 154.711 10.192 144.519 10.733 254 ( 11.926) 9.024 47.222 89.212 2021يونيو  30الرصيد في 
 
 
 
 
 
 
 

 . المختصرة الموحدة رحليةالمالمالية  المعلومات جزءا  أساسيا  من هذم 28إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  



 6          ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
      بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

  
 
 

أشهر  للستة 
 المنتهية في 

 2022يونيو  30

بآالف الدنانير  

 البحرينية 
 )مراجعة( 

أشهر   للستة 
 المنتهية في 

 2021يونيو  30

بآالف الدنانير 

 البحرينية 
 )مراجعة( 

     أنشطة التشغيل

 6.391  (2.709)  موجودات التمويل، صافي  من مستلمة/  (لىإ مدفوعة) مبالغ

  (3.517)  (13.773)  ، صافياإلجارة موجوداتل مبالغ مدفوعة

 97  112  قصيرة األجل إيداعاتإيراد مستلم من 

  (8.395)  (7.731)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار

 21.444  53.658  مبالغ مستلمة من أصحاب حسابات االستثمار، صافي 

  (6.586)  ( 13.399)  مدفوعة للمصروفات مبالغ 

 1.503  1.357  مبالغ مستلمة أخرى 

  (462)  ( 367)  مدفوعة لجمعيات خيرية مساهمات

 2.294  32.489  من حسابات جارية للعمالء، صافي  ةمستلممبالغ 

 17.046  ( 8.748)  من مؤسسات مالية، صافي إيداعات( / سحوبات)

  (16.412)  ( 69.708)  ، صافي وأفراد من مؤسسات غير مالية اتسحوب

لحساب االحتياطي لدى مصرف البحرين ا من مستلمة)مدفوعة( /  مبالغصافي 
 المركزي 

 
(3 )  406  

  (6.243)  ( 4.635)  اإليداعات علىمدفوعة  تمويل مصروفات 

 7.566  (33.457)  أنشطة التشغيل من الناتج( / المستخدم في) النقدصافي 

     

     أنشطة االستثمار

  (124.442)  ( 133.480)  شراء صكوك 

 100.144  59.657  صكوك  استحقاق/  بيعمبالغ مستلمة من  

 6.958  10.417  صكوك  من  مستلمة أرباح

 7.321  -  مالية أوراق في استثمارات استحقاقمبالغ مستلمة من بيع / 

 243  3.229  صافي عقارية، استثماراتأرباح بيع 

   519  88  مستلمة / إيراد من إستثمارات في أوراق مالية أسهم أرباح

 ( 320)  ( 28)  صافي ،شراء عقارات ومعدات

 (9.577)  (60.117)  أنشطة االستثمار  المستخدم في النقدصافي 

     

     أنشطة التمويل 

 55  (290)  صافي الخزينة،أسهم  بيع ) /شراء(

 1.503  66.273  صافي  مالية، مؤسسات من  ألجلقروض   من ستلمةم مبالغ

( 545)  ( 1.418)  مصروفات تمويل مدفوعة على قروض ألجل  

 (3.000)  (3.000)  أرباح موزعة على رأس المال اإلضافي من الفئة األولى

 (1.987)  61.565  الناتج من / )المستخدم في( أنشطة التمويل  النقدصافي 

     

 
 في النقد وما في حكمه خالل الفترة النقص صافي

 

(32.009)  

 

(3.998 ) 

 85.323  135.216  النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة

 81.325  103.207  نهاية الفترةالنقد وما في حكمه كما في 

     

     يشتمل النقد وما في حكمه على: 

     نقد وأرصدة لدى البنوك )مستبعد منه الحساب اإلحتياطي لدى مصرف 

 54.181  55.467  ) البحرين المركزي 

 27.144  47.740  يوما  أو أقل 90لدى مؤسسات مالية ذات فترة استحقاق   إيداعات

  103.207  81.325 

 . المختصرة الموحدة المرحليةالمالية  المعلومات جزءا  أساسيا  من هذم 28إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  



 7                        ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 الموحد المختصرالمقيدة االستثمار في حسابات  بيان التغيرات 
 2022يونيو  30المنتهية في   أشهر للستة

 

 2022يونيو   30 الرصيد كما في الحركة خالل الفترة 2022يناير  1الرصيد كما في  )مراجعة(  2022يونيو  30
عدد  

 الوحدات 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

متوسط  
القيمة 
للسهم 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

 المجموع 
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

ستثمارات/ ا
 )سحوبات( 

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

 إعادة تقييم  
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

إجمالي 
 /الدخل

  )الخسارة(
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

أرباح أسهم  
 مدفوعة 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

رسوم  
  مصرفال

كوكيل 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

مصروفات  
 إدارية 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

عدد 
 الوحدات 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

متوسط  
القيمة 
للسهم 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

 المجموع 
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

             

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

             شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م. 
 269 1.00 269 - - - - - - 269 1.00 269 ( 5)ريا 

   1.516 - - - - - -   1.516 

 

 2021يونيو  30الرصيد كما في  الحركة خالل الفترة 2021يناير  1الرصيد كما في  )مراجعة(  2021يونيو  30
عدد  

 الوحدات 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

متوسط  
القيمة 
للسهم 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

 المجموع 
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

استثمارات/ 
 )سحوبات( 

 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

 إعادة تقييم  
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

إجمالي 
 /الدخل

 )الخسارة( 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

أرباح أسهم  
 مدفوعة 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

رسوم  
  مصرفال

كوكيل 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

مصروفات  
 إدارية 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

عدد 
 الوحدات 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

متوسط  
القيمة 
للسهم 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

 المجموع 
 
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

             

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

             شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م. 
 3.434 1.00 3.434 - - - - - - 3.434 1.00 3.434 ( 5)ريا 

 1.023 90.3 2.633 - - - 45 2 ( 17) 993 0.38 2.633 (6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 

   10.681 (17 ) 2 45 - - -   10.711 

 
. المختصرة الموحدةالمرحلية المالية  المعلومات جزءا  أساسيا  من هذم 28إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  



 8                  ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 المختصر  واستخدامات أموال صندوق الزكاة و األعمال الخيريةبيان مصادر 
                                                    2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

 أشهر  للستة  أشهر  للستة 

 المنتهية في   المنتهية في  

 يونيو 30  يونيو  30 

 
2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مراجعة(   )مراجعة(  

    
    الخيرية واألعمال الزكاةمصادر صندوق 

 696  471 يناير  1كما في 
 229  395 مصرف من قبل ال مساهمات

 6  5 للشريعة اإلسالميةإيرادات مخالفة 

 931  871 مجموع المصادر

    
    الخيرية  واألعمال الزكاةاستخدامات صندوق 

   (462)  ( 367) تبرعات لمؤسسات خيرية

   (462)  (367) مجموع االستخدامات

    

 469  504 الفترة نهاية في كما الخيرية واألعمال الزكاةصندوق لالرصيد غير الموزع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رة المختص الموحدة المرحليةالمالية  المعلومات جزءا  أساسيا  من هذم 28إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  



 9                 لتجاري ش.م.بالمصرف الخليجي ا
 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 المنشأة  تقرير 1

نوفمبر    24  خالمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب )"المصرف"(، هو شركة مساهمة بحرينية، تأسست في مملكة البحرين بتاري
. يعمل المصرف بموجب ترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي  55133وتحمل السجل التجاري رقم    2004

 أسهم المصرف ُمدرجة في بورصة البحرين.   كمصرف إسالمي في قطاع التجزئة.
 

المصرف  %85.41  بنسبة"( أسمها  عادية  األم  الشركة.م.ب )"ش  المالية  إتش  إف  جي  مجموعة  تمتلك :  2021)  من أسهم 
 البحرين  مصرف  عن  صادرة  بالجملة  إسالمية  مصرفية  رخصة  بموجب  يعمل  بحريني  استثماري  بنك  وهي  ،(69.06%

  .    ةالمالي لألوراق أبوظبي وسوقالكويت لألوراق المالية،  بورصةو البحرين، بورصة في ومدرج المركزي،
  

  كما  والشركات التابعة له )معا  "المجموعة"(.  للمصرف المالية    المعلوماتعلى    المختصرة  المالية المرحلية  المعلوماتتشتمل  
مليون   55.62، قامت إدارة المصرف الخليجي التجاري باإللتزام بخطة لتحويل موجودات تبلغ قيمتها  2021ديسمبر    31في  

 الموجودات مليون دينار بحريني للمستثمرين في    4.5لة( ضمن شروط البرنامج ومبلغ  دينار بحريني إلنفراكورب ش.م.ب. )مقف
 وتم   الموجودات  تحويل  تنفيذ   تم ،  2022مارس    15في    .تضمنت الخطة نقل شركتين تابعتين  تحت اإلدارة )كمقابل عيني(.

 (.11  )إيضاح  البرنامج في المتضمنة الموجودات مقابل بحريني دينار مليون 54.17  قيمتها  صكوك على الحصول

 
 البيانات  أسس إعداد وعرض 2

 

المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة الموحدة  المرحلية  أعدت المعلومات المالية   المختصرة وفقا  لمعايير المحاسبة 
 ووفقا  للقواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.   ،للمؤسسات المالية اإلسالمية

ووفقا  لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل أنظمة مصرف البحرين المركزي، بالنسبة لألمور 
مراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، فإن المجموعة التي ال تتناولها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة وال

التقارير المالية ذات العالقة الدولية إلعداد  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي. وتبعا  لذلك، تم    ،تسترشد بالمعايير 
 – (  34الدولي رقم )  بصورة مختصرة وفقا  إلرشادات معيار المحاسبة  للمجموعةعرض المعلومات المالية المرحلية الموحدة  

 ". المالية المحاسبة"معايير  باستخدام ،"التقارير المالية المرحلية"
 

المنتهية في    السياسات للسنة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  المستخدمة إلعداد  ديسمبر    31و  2020ديسمبر    31المحاسبية 
الصادرة  2021 المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقا   كانت  اإلسالمية   للمجموعة  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن 
المنتهية في    ابصيغته للسنة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  المركزي )راجع  البحرين  قبل مصرف  ديسمبر    31المعدلة من 
تعديل مصرف البحرين  (. نظرا  لكون  19-لالطالع على تفاصيل التعديالت المطبقة المتعلقة بجائحة الكورونا )كوفيد   2021

المعلومات المالية ولم يعد واجب التطبيق على الفترة الحالية وفترة المقارنة، فقد تم إعداد     2020المركزي محددا  للسنة المالية  
وفقا  لمعايير المحاسبة المالية الصادرة    2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةللمجموعة لفترة ال  المرحلية الموحدة المختصرة

 (. تعديالت  أي دونعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )
 

للبنك ، مقربة إلى أقرب تم عرض هذم المعلومات المالية الموحدة بالدينار البحريني ، باعتبارها العملة الوظيفية وعملة العرض  
 ألف ]ألف دينار بحريني[ ، ما لم يذكر خالف ذلك.

 
 مقارنة ال أرقام

مدققة. تم استخالص أرقام المقارنة لبيان المركز المالي   غير  أنهاو  المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةيتم مراجعة  
المقارنة لبيانات  تم استخراج    و  2021ديسمبر    31من البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في    المختصرالموحد  

النقدية والتغيرات في حسابات وم  المختصرةالدخل الموحدة   المقيدة والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات  صادر االستثمار 
التي تمت مراجعتها لألشهر   الموحدةاستخدامات صندوق الزكاة والصدقات من المعلومات المالية المرحلية المكثفة و  مصادرو

  .2021 يونيو 30المنتهية في  الستة
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 السياسات المحاسبية الهامة  3
السياسات المحاسبية وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي 

المنتهية في   للسنة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  التي استخدمت في إعداد  تلك  باستثناء تطبيق  2021ديسمبر    31نفسها   ،
 .  2022يناير  1ر التالية ابتداء  من المعايير والتعديالت على المعايي 

 
 2022يناير    1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد      (أ

 والخيار، والتحوط  الوعد، –( 38معيار المحاسبة المالي رقم )

وعد، خيار، وتحوط في    –  38أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم  
التقارير المناسبة، الحتساب، وقياس، واإلفصاحات، فيما  2020 . الهدف من هذا المعيار هو تحديد مبادئ المحاسبة وإعداد 

الوعد  بترتيبات  المعيار  والخيار والتحوط     يتعلق  هذا  المالية اإلسالمية.  للمؤسسات  الشريعة اإلسالمية  مباديء  المتوافقة مع 
 .  2022يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من 

 

باإلضافة لذلك، ينص المعيار على المعالجة المحاسبية لاللتزامات البناءة والحقوق البناءة الناتجة من منتجات الوعد والخيار 
 ائمة بذاتها.  الق
 

 لم يكن هناك تأثير مادي على المجموعة عند تطبيق هذا المعيار.
 

 ( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها غير سارية المفعول ب

 
 إعداد التقارير المالية للزكاة  –( 39معيار المحاسبة المالي رقم ) (1

إعداد التقارير المالية للزكاة  –  39أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم 
. الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ إعداد التقارير المالية المتعلقة بالزكاة المنسوبة لمختلف األطراف من ذوي  2021في  

المالية بالمؤسسة  المالي رقم    المصلحة  المحاسبة  المعيار يحل محل معيار  المفعول   –  9اإلسالمية. هذا  الزكاة، وهو ساري 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.   2023يناير  1للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 
لألطراف المنسوبة  الزكاة  وقياس واإلفصاح عن  باحتساب  يتعلق  فيما  المؤسسة  المعيار على  هذا  ذوي   يسري  من  المعنيين 

المصلحة. في حين ان احتساب الزكاة ينطبق بشكل فردي لكل مؤسسة ضمن المجموعة، فإن هذا المعيار سيكون واجب التطبيق 
 على جميع البيانات المالية الموحدة والمنفصلة للمؤسسة.

 
ب على المؤسسة الرجوع لإلرشادات الرسمية  ال يحدد هذا المعيار طريقة تحديد أساس الزكاة، وقياس الزكاة المستحقة للفترة. يج

 ذات العالقة لتحديد أساس الزكاة، وقياس الزكاة المستحقة للفترة. 
 

 تقوم المجموعة حاليا  بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار. 
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 ( يتبع( الهامة المحاسبية السياسات 3
 

 العرض العام واإلفصاحات في البيانات المالية –( 1معيار المحاسبة المالي رقم ) (2

المالية   للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  رقم  أصدرت  المالي  المحاسبة  معيار  العام   –المعدل    1اإلسالمية  العرض 
. هذا المعيار يحدد ويحسن متطلبات العرض العام واإلفصاحات المنصوص عليها 2021واإلفصاحات في البيانات المالية في  

على جميع    ذا المعيارالسابق. يسري ه  1بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويحل محل معيار المحاسبة المالي رقم  
المؤسسات المالية اإلسالمية والمؤسسات األخرى التي تتبع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 

، مع السماح بالتطبيق  2023يناير    1للمؤسسات المالية اإلسالمية، وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  
   المبكر. 

 
يتماشى مع التعديالت التي أجريت على اإلطار المفاهيمي لهيئة المحاسبة والمراجعة    1إن تعديل معيار المحاسبة المالي رقم  

 للمؤسسات المالية اإلسالمية إلعداد التقارير المالية. 
 

 بعض التعديالت الجوهرية على المعيار كما يلي: 

يتجزأ من معايير المحاسبة المالية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية أصبح اإلطار المفاهيمي المعدل جزءا  ال  .أ
 اإلسالمية؛

 تم إدخال تعريف شبه حقوق الملكية؛    .ب

 تم تعديل وتحسين التعريفات؛  .ج

 تم إدخال مفهوم الدخل الشامل؛  .د 

 كمتداولة وغير متداولة؛هك.  يسمح للمؤسسات عدا المؤسسات المصرفية، بتصنيف الموجودات والمطلوبات 

 تم نقل اإلفصاح عن الزكاة والتبرعات الخيرية إلى اإليضاحات؛  .و

 تم إدخال مفهوم التجاوز الحقيقي والعادل؛  .ز

 تم إدخال معالجة التغير في السياسات المحاسبية، والتغير في التقديرات، وتصحيح األخطاء؛  .ح

 حقة، وفرضية االستمرارية؛ تم تحسين إفصاحات األطراف ذوي العالقة، واألحداث الال .ط

 تحسين إعداد التقارير بشان العمالت األجنبية، وتقارير القطاعات؛  .ي

تم تقسيم متطلبات العرض واإلفصاح لثالثة أجزاء: الجزء األول يسري على جميع المؤسسات، والجزء الثاني يسري على   .ك
البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية المماثلة فقط، والجزء الثالث ينص على الوضع الرسمي، وتاريخ سريان التعديالت 

 محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية؛  على معايير المحاسبة المالية األخرى لهيئة ال

 البيانات المالية التوضيحية ليست جزءا  من هذا المعيار، وسيتم إصدارها بشكل منفصل.  .ل

 
 تقوم المجموعة بتقييم األثر المحتمل لهذا المعيار، وتتوقع تغييرا  في بعض العروض واإلفصاحات في بياناتها المالية الموحدة.

 
 لمخاطر المالية   إدارة ا  4

للسنة المنتهية   المدققةمالية  اليانات  الب  في  عنها  المفصح  تلك  نفسها  هي  للمجموعة  المالية  المخاطر  إدارةسياسات  و  أهداف  إن
 .2021ديسمبر  31وكما في 

 
 التقديرات واألحكام 5

والفرضيات   واألحكام،  التقديرات،  بعض  استخدام  اإلدارة  من  يتطلب  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  إن 
المحاسبية الهامة التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإليرادات والمصروفات.  

عن هذم التقديرات. عند إعداد هذم المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قامت اإلدارة باستخدام   قد تختلف النتائج الحقيقية 
األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي  

 . 2021ديسمبر  31الموحدة المدققة للسنة المنتهية في تم تطبيقها على البيانات المالية 
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 ( يتبع (  واألحكام التقديرات 5
 

 النزاع بين روسيا وأوكرانيا 
لقد أدى الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا إلى حدوث اضطراب في االقتصاد العالمي، وأدى، من بين تأثيرات أخرى،  

المالية وأسعار السلع األساسية نتيجة لتعطل سالسل التوريد و التي قد تؤثر على مجموعة واسعة لزيادة التقلبات في األسواق 
  .من المنشآت عبر مختلف السلطات القضائية والصناعات

 

 وقد أجرت اإلدارة تقييما  لمحفظتها، وخلصت إلى أنه ليس لديها أي تعرضات مباشرة للبلدان المتأثرة أو منها. مع ذلك، ال تزال
احتماالت التعرضات غير المباشرة قائمة. ومن الصعب في هذم المرحلة تحديد األثر الكامل لهذا النزاع ألنه يعتمد إلى حد كبير  
على طبيعة ومدة األحداث غير المؤكدة والتي ال يمكن التنبؤ بها، مثل المزيد من العمليات العسكرية، والعقوبات اإلضافية،  

الجارية من قبل األسواق المالية العالمية. وستواصل اإلدارة رصد أثر هذا الوضع المتطور عن   وردود الفعل على التطورات
، لم يكن لهذا النزاع أي أثر جوهري على  2022  يونيو  30كثب على محفظتها لتقييم األثر غير المباشر، إن وجد. كما في  

 المجموعة. 
 
  الموسمية 6

 إيرادات جوهرية ذات طبيعة موسمية  لدى المجموعة ال توجد 

 
 سيادية صكوك 7

 
 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مدققة(  )مراجعة(  
    بالتكلفة المطفأة:   –صكوك الدين 

 295.530  300.933 صكوك مسعرة *  -

 ( 490)  ( 480)  القيمة في اإلنخفاض مخصصاتيُطرح: 

 300.453  295.040 

 
 البالغة المؤسسات    وصكوكدينار بحريني    لفأ   300.933   البالغة  سياديةال  صكوكال  مجموع  من   ،2022  نيويو   30*كما في  
  بحريني  دينار  الف   152.205قيمة دفترية تبلغ    بمجموع  صكوك  رهن  تم (  10إيضاح    راجعدينار بحريني )   الف  23.014

بحريني    دينارألف    95.873 دينار بحريني( مقابل قروض من مؤسسات مالية بمبلغ    ألف 152.419 :2021ديسمبر    31)
 (. بحريني دينار ألف 71.617: 2021ديسمبر  31)
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 موجودات التمويل  8

 
 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 2021 
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مدققة(  )مراجعة(  
    

 343.706  354.444 مرابحة )صافية من األرباح المؤجلة(
 90  90 وكالة

 971  4.689 مضاربة 

 344.767  359.223 التمويل  موجودات  إجمالي
 
  ( 21.951) مخصصات اإلنخفاض في القيمةيُطرح: 

 
(20.394) 

  337.272 التمويل  موجودات  صافي 

 

324.373 

 
لتمديد اإلجراءات 2021وديسمبر    2021  ومايو  ،2020  ديسمبرفي   تنظيميا   توجيها   المركزي  البحرين  ، أصدر مصرف 

  ولكن التوالي.    على  2022  ويونيو  2021وديسمبر    2021التنظيمية االمتيازية، أي تأجيل دفع أقساط العمالء حتى نهاية يونيو  
المجموعة خسارة تعديل جوهرية نتيجة  لدى    يكن  لمفرض أرباح على العمالء خالل فترة تمديد تأجيل الدفع هذم، وبالتالي    تم

  لث الف دينار بحريني للتأجيل الثا  21.634للتمديد. قدمت المجموعة تأجيال  ألقساط القروض على تعرضات التمويل بمبلغ  
  و  ،(2021 ديسمبرإلى  2021 يوليو) الرابعألف دينار بحريني للتأجيل  41.780بمبلغ  (، و2021 يونيوإلى  2021 يناير)

 (.2022 يونيوإلى  2022 يناير ) الخامس لتأجيللألف دينار بحريني  18.138بمبلغ 
 

 بوقف برنامج تأجيل األقساط بعد  2022تنظيميا آخر في يونيو باإلضافة ذلك، أصدر مصرف البحرين المركزي توجيها 
بتاريخ   انتهى  الكورونا (  2022يونيو    30التأجيل الخامس، والذي  التي    19  –كوفيد    ، واإلجراءات االمتيازية لجائحة   (

 .2020في عام  صدرت
 

 . ( ينار بحرينيد  ألف 16.957: 2021)   بحريني دينار ألف 20.666 تبلغ والتي المؤجلة األرباح من صافية المرابحة
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 ( يتبع(موجودات التمويل  8
 

 : كالتالي هو حسب المرحلة القيمة انخفاض مخصصاتو يلوالتم موجودات ماليجإل التفصيل
 

 

 
ر  * يتم االحتساب المبدئي لألصول المنخفضة ائتمانيا  عند شرائها أو عند إصدارها بقيمتها العادلة، ويتم إعادة قياسها الحقا  ألي تغيي 

:  2021ديسمبر    31)  %20في الخسائر االئتمانية المتوقعة او المبالغ القابلة لالسترداد المتوقعة. هذم االصول مدرجة حاليا  بنسبة  
تراكمي،   .القائمة  األصلية  التعاقدية   بمبالغها  مقارنة  (  14% أساس   3)المرحلة    القيمة  في  المنخفضة  الموجوداتتسجيل    تمعلى 
 ( مقارنة بمبالغها التعاقدية األصلية القائمة. %34: 2021ديسمبر  31) %33( بنسبة تماني المشترى أو الناشئإلئالضعف او
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )مراجعة(  2022 يونيو  30

 المرحلة األولى
 

 المرحلة الثانية 
 

 المرحلة الثالثة 
 

الضعف 
ئتماني  إلا

المشترى أو 
 الناشئ*

 المجموع
 

بآالف الدنانير   
 البحرينية 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

      
 359.223 6.212 24.322 33.359 295.330 التمويل  موجودات  إجمالي
: مخصصات االنخفاض في القيمة يطرح

 20.394 612 12.007 1.751 6.024 2022يناير  1كما في 
 - - ( 105) ( 214) 319 صافي الحركة بين المراحل 

 1.565 71 832 77 585 المخصص  صافي
 ( 8) - ( 8) - - استبعاد

االنخفاض في القيمة كما  مخصصات
 21.951 683 12.726 1.614 6.928 2022 يونيو 30في 

 337.272 5.529 11.596 31.745 288.402 التمويل   موجودات صاقي

 )مدققة( 2021ديسمبر   31

 المرحلة األولى
 

 المرحلة الثانية
 

 الثالثةالمرحلة 
 

الضعف  
ئتماني  إلا

المشترى أو  
 الناشئ*

 المجموع
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

      
 344.767 6.112 24.468 59.540 254.647 التمويل موجودات  إجمالي
: مخصصات االنخفاض في القيمة يطرح

 17.055 - 7.891 1.934 7.230 2021يناير  1كما في 
 - - ( 442) 47 395 صافي الحركة بين المراحل 

 3.585 612 4.804 ( 230) ( 1.601) المخصص  صافي
 ( 5) - ( 5) - - شطب 
 ( 241) - ( 241) - - استبعاد

االنخفاض في القيمة كما في  مخصصات
 20.394 612 12.007 1.751 6.024 2021  ديسمبر 31

 324.373 5.500 12.461 57.789 248.623 التمويل موجودات صاقي
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 اإلجارة  موجودات 9
 

 
 

  يونيو  30
2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 

ديسمبر   31
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مدققة(  )مراجعة(  
    

 204.736  222.277 التكلفة
 ( 47.030)  ( 52.868) اإلستهالك المتراكم

 157.706  169.409  موجودات اإلجارةصافي 

 (5.312)  ( 3.691) يُطرح: مخصص إنخفاض القيمة

 152.394  165.718 الفترة   نهايةصافي القيمة الدفترية في 

 
 مخصصات انخفاض القيمة حسب المرحلة هو كالتالي:  و اإلجارة موجوداتالتفصيل إلجمالي 

 

 
 
 
 
 
 
 

 )مراجعة(  2022 يونيو  30

 المرحلة األولى
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 المرحلة الثانية 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 الثالثة المرحلة 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 المجموع
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

     
 169.409 5.247 19.436 144.726 اإلجارةموجودات  إجمالي
: مخصصات االنخفاض في القيمة يطرح

 5.313 4.142 929 242 2022يناير  1كما في 
 - ( 105) ( 277) 382 صافي الحركة بين المراحل 

 ( 725) ( 575) 57 ( 207) المخصص  صافي
 ( 897) ( 897) - - استبعاد

االنخفاض في القيمة كما في  مخصصات
 3.691 2.565 709 417 2022 يونيو  30

 165.718 2.682 18.727 144.309 اإلجارة  لموجودات الدفترية القيمة

 )مدققة( 2021  ديسمبر 31

 المرحلة األولى
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 المرحلة الثانية
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 المرحلة الثالثة
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 المجموع
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

     
 157.706 12.812 35.279 109.615 اإلجارةموجودات  إجمالي
 القيمة في االنخفاض مخصصات: يطرح
 3.983 3.014 424 545 2021 يناير 1 في كما

 - (197) 286 (89) صافي الحركة بين المراحل 
 1.399 1.394 219 ( 214) المخصص  صافي
 ( 70) ( 70) - - استبعاد

االنخفاض في القيمة كما في  مخصصات
 5.312 4.141 929 242 2021  ديسمبر 31

 152.394 8.671 34.350 109.373 اإلجارة لموجودات الدفترية القيمة
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  ةاستثمارات في أوراق مالي 10
 

  يونيو  30 
2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 )مراجعة(  

 

ديسمبر  31  
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 
 )مدققة(

    :الملكية حقوق بطريقة محتسبة استثمارات

    :الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة
    مهيكلة مالية  أوراق -

 15.080  15.531 يناير  1 في كما

 451  258 المستحق  الربح

 -  ( 150) العادلة القيمة في رالتغيي

 15.639  15.531 
    بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:

 -  54.171 * مسعرة ملكية  حقوق أسهم -
 15.353  16.523 مسعرة غير ملكية  حقوق أسهم -

 70.694  15.353 
    بالتكلفة المطفأة:   –دين  أدوات

 28.918    25.864 ** مسعرة  صكوك -
 1.317  1.317 مسعرة   غير صكوك -

 (1.429)  ( 1.427) القيمة في االنخفاض مخصصات: يطرح

 25.754  28.806 
    بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:  –دين  أدوات

 -  65.133 *** مسعرة  صكوك -

 177.220  59.690 

 
موجودات محتفظ بها لغرض    مقابل   الفترة  خالل  شراؤها  تم   بحريني  دينارألف    54.171قيمتها    تبلغ   مستديمةصكوك    تتضمن *  

  (. 11 إيضاح) الهيكلة إعادة  من  كجزءالبيع 
 
 البالغة ألف دينار بحريني وصكوك المؤسسات    300.933  البالغةالصكوك السيادية    مجموع  ، من2022يونيو    30كما في  **  

  31الف دينار بحريني )  152.205( تم رهن صكوك بمجموع قيمة دفترية تبلغ  7إيضاح    راجعالف دينار بحريني )   23.014
 31ألف دينار بحريني )  95.873ألف دينار بحريني( مقابل قروض من مؤسسات مالية بمبلغ     152.419:  2021ديسمبر  
 ألف دينار بحريني(.  71.617: 2021ديسمبر 

 
 ( شيء ال: 2021) بحريني دينار مليون 4.5 مبلغ للصكوكخسارة القيمة العادلة  بلغت، 2022يونيو  30في  كما  ***

 

 للبيع  بها محتفظ موجودات 11

  التحتية   البنية  أصول  فصل  يتضمن  والذي)"البرنامج"(    المجموعة  هيكلة  إعادة  برنامج  بتنفيذ   إتش  إف  جي  مجموعة  تقوم
 من  بأكثر  رسملتها  ستتم  والتي  ، )"الشركة"(  (  مقفلة.م.ب ) شتم إنشاؤم حديث ا "إنفراكورب"    شركة إلى    وتحويلها  العقاريةو

 النمو   تسريع  على  تركز  التي  االستثمارات  في  إنفراكورب  تتخصص  سوف.  المتطورة  واألصول  التحتية  البنية  في  دوالر  مليار
 . العالمية واألسواق الخليج منطقة  في المستدامة التحتية البنية وبيئات  أصول وتطوير

 
  إلى   البنك،  ذلك  في   بما   المجموعة،  شركات   من   التحتية   والبنية  العقارية   األصول  بعض   نقل  ،سيتم   البرنامج  هذا  بموجب

 .إنفراكورب عن صادرة  ملكية أسهم أو/  و صكوك شكل في  عيني بمقابل إنفراكورب
 

  للعقارات   تعرضاته  وتجميع  توحيد   على  2021  مايو  6  بتاريخ  اجتماعه   في   التجاري   الخليجي  المصرف  إدارة  مجلس  وافق
 . العينية واالعتبارات النقد  من  مزيج خالل من اإلدارة تحت األصول لمستثمري  منظم تخارج تقديم  خالل من التحتية والبنية
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 ( يتبع(موجودات محتفظ بها للبيع  11
 

موجودات محتفظ بها من قبل العديد من الشركات العقارية    و  في  أسهم   على  المجموعة  استحوذت،  2021  ديسمبر  31في    كما
ا من األصول التي سيتم تحويلها إلى إنفراكورب.   22.27الخاضعة لإلدارة بقيمة   مليون دينار بحريني والتي ستكون جزء 

 
 التطوير   قيد   عقارات   تحويل  على  بالموافقة  2022  مارس  24  بتاريخ  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع   في  المساهمون  قام 

(إلنفراكورب  بحريني  دينار  مليون  75.4)  أمريكي  دوالر  مليون  200  إلى  يصل  بمبلغ  العقارية  واالستثمارات  للبنك  التابعة
 . إنفراكورب قبل  من مصدرة ملكية حقوق أسهم أو/  و صكوك عن عبارة عيني بمقابل

 
دينار بحريني إلى إنفراكورب  ف  لأ  54.171أصول بقيمة    تحويلبالخليجي التجاري    المصرف  قام   ، 2022يونيو  30  في   كما

كجزء من خطة اإللتزام للتحويل   مليون دينار بحريني   4.3و شروط البرنامج    بموجب تعتبر جزء من خطة ملتزم بها    والتي
)كمقابل عيني(.    لمستثمري أن    التسويةإجراءات    علقت،  2022  ونيوي  30  في  كما إدارة األصول   على   الحصول  يتمإلى 
باإلضافة إلى ذلك ،أبرمت المجموعة عقود بيع لبيع استثمارات في عقارات  .  الملكية  وثائق  لفصل  الالزمة  التنظيمية  الموافقات

 . للبيععلى أنها محتفظ بها  األصول  هذممليون دينار بحريني. وبناء  عليه ،تم تصنيف  3بقيمة دفترية تبلغ 
 

شهر من نهاية فترة    12وتنظيمية أساسية ويتوقع استكمالها في خالل    مؤسسيةأعالم تخضع لموافقات    المذكورة  التحويالت
دينار    ألف  965:  2021)  شيء الالتقارير. بلغت قيمة الحصص غير المسيطرة من مجموع الموجودات المحتفظ بها للبيع  

 بحريني(.  

 
 يونيو 30

2022  
ديسمبر   31

2021 
  الدنانير بآالف 

 البحرينية 
بآالف الدنانير  

 البحرينية 

 )مدققة(  )مراجعة(  
    

 34.499  - استثمارات في أوراق مالية 
 12.198  4.341 عقارية استثمارات

 6.714  - عقارات ومعدات
 8.871  - استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

 821  - موجودات أخرى 

 4.341  63.103 
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 ( يتبع(موجودات محتفظ بها للبيع  11
 :الفترة خالل للبيع بها  المحتفظ الموجودات حركة  يلي  فيما

 
 يونيو 30

2022  
  ديسمبر 31

2021 
  الدنانير بآالف 

 البحرينية 
بآالف الدنانير  

 البحرينية 

 )مدققة(  )مراجعة(  
    
 -  63.103 2022 يناير 1 في كما

 63.103  - لموجودات محتفظ بها لغرض البيع خالل الفترةموجودات محولة  
 -  ( 3.000) الفترة خالل مباعة
 -  ( 54.171) ( 10)إيضاح  إلنفراكورب محولة
 -  ( 1.445) لالستخدام بها محتفظ مالية أوراق في الستثمارات محولة
 -  ( 146) المستثمرين  اشتراكات تخارج في تغير

 63.103  4.341 2022 يونيو 30  

 
مليون دينار بحريني إلنفراكورب   54.17، قام البنك بتحويل موجودات معينة تبلغ قيمتها الدفترية  2022مارس    15 في

 (. 10من قبل إنفراكورب للصكوك المحدودة )إيضاح  مصدرة  دائمة مركبة شهادات عن عبارةش.م.ب. )مقفلة( بمقابل عيني  
 

 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية 12
 ديسمبر 31  يونيو  30 
 2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مدققة(  )مراجعة(  
    
 31.963  25.268 يناير 1في 

 5.803  - إضافات
 (8.106)  - مسيطرة  حصة على األستحواذ علىإلغاء االعتراف 

 (3.259)  - للبيع بها محتفظإلى موجودات  تحويل
 (1.133)  ( 682)   الفترةالحصة في خسائر 

 25.268  24.586 في نهاية الفترة  كما   

 
 موجودات أخرى  13

 ديسمبر 31  يونيو  30 
 2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 4.293  4.306 ربح مستحق على صكوك 
 820  1.632 حق استخدام األصول

 577  678 مصروفات مدفوعة مقدما  
 249  274 مستحق من االستثمارات 

 4.564  4.563 من عمالء ذمم مدينة
 -  5.614 الهامش  ودائع

 2.689  2.647 ذمم مدينة أخرى

 19.714  13.192 
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 ( يتبع(موجودات أخرى   13
 

   فيما يلي مزيد من التفاصيل المتعلقة بحق استخدام األصل:
 

  يونيو 30 
2022   

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 ( جعةرا)م

 820 يناير    1في  كما
 1.055 اإلستخدام حق أصول في زيادة
 (243) للسنة طفاء اإلرسوم 

 
 1.632 يونيو  30كما في  مجموعال

     

ديسمبر      31 
2021   

بآالف الدنانير  
 البحرينية 
 )مدققة(

 1.234 32االعتراف بأصول حق االستخدام عند التطبيق األولي لمعيار المحاسبة المالية 
 114 اإلستخدام حق أصول في زيادة
 (528) للسنة طفاء اإلرسوم 

 
 820 ديسمبر  31كما في  مجموعال

 
 مطلوبات أخرى  14

 
 النقدية مع المستثمرين على حساب إعادة الهيكلة.* تتعلق بالتسوية 

 .ألف دينار بحريني( 85: 2021ألف دينار بحريني ) 79** يتضمن مخصص إنخفاض القيمة على إلتزامات وضمانات مالية بمبلغ 
 
 
 
 

 

  يونيو  30 
2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية   

 

 ديسمبر  31
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مدققة(  )مراجعة(  
    
 13.597  12.073   *المستثمرين إلى دائنة ذمم

 4.898  4.194 أرباح مضاربات مستحقة
 806  1.532  اإلجارة مطلوبات  صافي

 556  446 مقدم مستلم من عمالء
 471  504 أعمال خيرية وزكاة مستحقة الدفع  

 258  342 ذمم دائنة للموظفين
 27  27 مستحقات عقود إستصناع

 5.016  6.651 **ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

 25.769  25.629 
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 ( يتبع (مطلوبات أخرى 14
 
 اإلجارة حسب تاريخ االستحقاق:  مطلوباتيما يلي تفصيل صافي ف

 
 اإلجارة مطلوبات صافي

 )مراجعة(2022  يونيو 30 

 اإلجارة  مطلوبات إجمالي االستحقاقتحليل 
 بآالف الدنانير البحرينية

 اإلجارة المؤجلة 
 بآالف الدنانير البحرينية

 اإلجارة مطلوبات صافي 
 بآالف الدنانير البحرينية

    
 544 (29) 573 واحدة اقل من سنة 

 988 (177) 1.165 من سنة إلى خمس سنوات

 1.532 (206) 1.738  المجموع

 

 )مدققة(   2021 ديسمبر 31 

 اإلجارة  مطلوبات إجمالي االستحقاقتحليل 
 بآالف الدنانير البحرينية

 اإلجارة المؤجلة 
 بآالف الدنانير البحرينية

 اإلجارة مطلوبات صافي 
 بآالف الدنانير البحرينية

    
 550 (16) 566 اقل من سنة واحدة 

 256 (4) 260 من سنة إلى خمس سنوات

 806 (20) 826  المجموع

 
 االستثمار حسابات  أصحاب حقوق  15

 
  يونيو  30 

2022 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 
 )مراجعة( 

 

 ديسمبر  31
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 
 )مدققة(

    
    االستثمار حسابات أصحاب ملكية حقوق
 125.707  175.883 مالية مؤسسات من
 419.488  422.970 وأفراد مالية غير  مؤسسات من

 598.853  545.195 
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 )يتبع(  حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار  15
 

   :التالية األصول فئات في  واستثمارهاأموال المجموعة  مع  االستثمار حسابات  أصحاب من المستلمة لااألمو مزج تم
 

 يونيو  30  
2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 )مراجعة(

 

 ديسمبر  31
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مدققة(
    

 50.580  37.431 البنوك لدى أرصدة

 15.290  15.293 المركزي  البحرين مصرف احتياطي حساب

 26.391  47.740 المالية المؤسسات لدى إيداعات

 172.029  300.750 صكوك  –أدوات الدين      

 280.905  197.639 موجودات التمويل       

 598.853  
 

545.195 

 
 المال رأس 16

 
رأس مال    تخفيضعلى    2022مارس    24وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادي الذي عقد بتاريخ  

 0.100اسهم خزينة بقيمة  44.228.946   شطبدينار بحريني من خالل    4.428.895لغ  بالبنك الصادر والمدفوع بم
كان رأس مال البنك   2022  يونيو  30  في  كما .  دينار بحريني  الف  1.534والخسائر المتراكمة بمبلغ    دينار بحريني للسهم

سهما     847.830.534دينار بحريني( تمثل    89.211.948: 2021ديسمبر    31دينار بحريني )  84.783.053المدفوع  
 سهما (.  892.119.480: 2021ديسمبر  31)
 

على تعديالت في نظام الحوافز باألسهم.    2022مارس    24وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ  
تحويل   تم  المعدل،  النظام  مع  الخليجي    104.734تماشيا   المصرف  موظفي  ائتمان  )غير مخصص( من صندوق  سهما  

   التجاري الى البنك كأسهم خزينة.
 

 )راس المال اإلضافي من الفئة األولى( ثانوية مضاربة 17
 

  يونيو  30 
2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 )مراجعة(

 

 ديسمبر  31
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مدققة(
    

 47.222  47.222 ثانوية مضاربة

 47.222  47.222 

 
مليون   159( بقيمة  3األولى اإلضافية المتوافقة مع إطار مع بازل  يحتفظ البنك بمضاربة ثانوية )أوراق مالية من الفئة  

مليون دينار بحريني(. تم رفع رأس المال هذا من أجل تلبية الحد األدنى من المتطلبات التنظيمية المتعلقة    60)  دوالر أمريكي 
 .اإلصدار تكلفة صافي  يه الدفترية القيمة بإجمالي حقوق الملكية كما هو محدد من قبل مصرف البحرين المركزي. 

 
الموحد واألرباح المدفوعة   المختصريتم احتساب المضاربة الثانوية ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي المرحلي   

 لألرباح.   كتخصيصلرب المال )حامل أألداة المالية( يتم احتسابها 
 

 
 



 22                 لتجاري ش.م.بالمصرف الخليجي ا
 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 مضاربة ثانوية )راس المال اإلضافي من الفئة األولى( )يتبع( 17
 

 - فيما يلي ملخص الشروط واألحكام:  
يتم توزيع األرباح على هذم األوراق المالية على أساس نصف سنوي وفق ا للشروط واألحكام الخاصة بالقيمة االسمية    -

 سنوي ا.؛ %10القائمة لألوراق المالية ووفق ا لها بمعدل متوقع قدرم 
 .دالسدا ال يحق للمستثمر المطالبة باألرباح ولن يتم اعتبار مثل هذا الحدث بأنه حدث للتعثر في  -
 الشهادات  شروطكلي ا أو جزئي ا على أساس تناسبي وفق ا ل  حويالت  الشهاداتتحويل    سيتم ،  بقاءفي حالة وقوع حدث غير قابل لل  -

 . للبقاء قابل الغير الحدث هذا مثل وقوع وقت في البنك لحصة العادلة بالقيمة التحويل تتطلب والتي
بشرط الحصول على موافقة    اإلصدار  تاريخ  من  سنوات  5لخيار استدعاء الوصي بعد  قد يتم استرداد الشهادات وفق ا    -

 مصرف البحرين المركزي. 
 
 إلتزامات وإرتباطات  18
 

  يونيو  30 
2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 

 ديسمبر  31
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مدققة(  )مراجعة(  
    

 35.946  46.285 *تمويالت تمديدإلتزامات غير مسحوبة ل
 15.078  15.631 ضمانات مالية

 -  446 د عتماا تاباطخ

 
 . بتمديد التمويل قبل انتهاء مدته ة* يحق للمجموعة إلغاء االلتزام غير المسحوب

 
 ومطالبات قضايا

ضد البنك. اإلدارة  والمستثمرين برفع قضايافي سياق العمل االعتيادي، يقوم البنك برفع قضايا ضد عمالءم ويقوم عمالء البنك  
القانونية للمجموعة تعمل مع مستشار قانوني داخلي ومستشار قانوني خارجي اعتمادا  على طبيعة القضايا. يتم إجراء تقييم  

 دوري للنتائج المحتملة لهذم القضايا، ويتم إبالغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بهذم النتائج.
 

 هذم  مقابل   نفسه  عن  للدفاع  البنك  موقف   قوة  من  ثقة  على  اإلدارة  فإن  للبنك،  الخارجيين  القانونيين  المستشارين  كيد تأ  على   بناء  
  أعضاء   أن  حيث   مماثلة،   مطالبات  أي   من   ناتجة   الطارئة  بالمطلوبات  تتعلق  إضافية  إفصاحات  أي  هناك   يكن  لم .  القضائية   الدعوة
 .القانوني وعةمالمج وضع تضر قد  النوع هذا من إفصاحات  أي أن يعتقدون البنك إدارة مجلس

 
 . مساهميناليتم عملها فقط بعد الحصول على موافقة  ،وجدت إن ، األرباح  صافي  صصياتتخ 19
 
 صافي  ،وإيرادات أخرى رسوم   20

  يونيو  30 
2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 

 يونيو 30
 2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مراجعة(   )مراجعة(  
      

 553  442 دخل الرسوم 
 416  492     ألجنبيةا تلعمالا ليوتح حباأر

 458  415 استردادات المبالغ المشطوبة من موجودات التمويل
 76  8    رىخأ

 1.357  1.503 

 
 
 
 



 23                 لتجاري ش.م.بالمصرف الخليجي ا
 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 صافي االنخفاض في القيمة  21
 

  يونيو  30 
2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 
 2021 يونيو 30

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مراجعة(   )مراجعة(  
      

 4  5 أرصدة وإيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية

  3.344  1.565 (8 ايضاح) التمويل موجودات
( 11) ( 7 ايضاح) الصكوك في استثمار   (8)  

( 725) (9)ايضاح  اإلجارة موجودات   715 
( 6) لتزامات وضمانات مالية ا   119 

 828  4.174 

 
 :الفترة خالل المراحل لمختلف المتوقعة اإلئتمانية  الخسائر مخصص  في  الحركة  يلي  فيما

 
 المرحلة  )مراجعة(  2022 يونيو  30

 األولى
 
 

بآالف 
الدنانير  
 البحرينية 

 المرحلة
 الثانية  

 
 

بآالف 
الدنانير  
 البحرينية 

 المرحلة الثالثة 
 
 
 
 بآالف

 الدنانير  
 البحرينية  

الضعف 
تماني  اإلئ

المشترى أو 
 الناشئ
بآالف 
الدنانير  
 البحرينية 

 المجموع
 
 
 

بآالف 
الدنانير  
 البحرينية 

      

      االفتتاحي الرصيد 

      اإلتمانية الخسائر لمخصص

 27.712 612 17.471 2.680 6.949 يناير  1في 

      

 - - ( 185) ( 579) 764 األولى للمرحلةمحول 

 - - ( 29) 89 ( 60) الثانية  للمرحلةمحول 

 - - 4 - ( 4) الثالثة للمرحلةمحول 

 - - ( 210) ( 490) 700 الحركة  صافي

 828 71 260 133 364 فترة )صافي(ال مخصص

 - - - - - شطب 

 (904) - ( 904) - - استبعاد

      
الرصيد الختامي  لمخصص الخسائر 

 16.617 2.323 8.013 يونيو   30اإلتمانية في 
 

683 27.636 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24                 لتجاري ش.م.بالمصرف الخليجي ا
 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 مخصصات اإلنخفاض في القيمة )يتبع(   21
 

المرحلة  )مراجعة(  2022 يونيو  30
 12 :األولى
لخسائر ا

االئتمانية  
المتوقعة  

 رعش إلثني
  را  شه
 
 

بآالف 
الدنانير  
 البحرينية 

المرحلة 
  :الثانية

 رلخسائا
  الئتمانيةا
  قعةولمتا
  - ةحيا دىلم

  تليس
  منخفضة

  لقيمةا
بآالف 
الدنانير  
 البحرينية 

المرحلة 
  :ثالثةال
 رلخسائا
  الئتمانيةا
  قعةولمتا
   - ةحيا دىلم

  منخفضة
  لقيمةا

 
 بآالف

الدنانير   
 البحرينية 

  المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 بآالف

الدنانير   
 البحرينية 

 5 -  -  5 أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية

 21.951 13.408 1.615 6.928 (8موجودات التمويل )إيضاح 

 1.907 1.317 - 590 ( 7 ايضاح) سيادية صكوك

 3.691 2.566 708 417 (9)إيضاح  اإلجارة موجودات
 82 9 - 73 ( 18إيضاح ) إلتزامات وضمانات مالية

 8.013 2.323 17.300 27.636 

 
 المرحلة األولى )مراجعة(  2021 يونيو 30

 
 
 
 بآالف

 الدنانير 
 البحرينية  

 المرحلة الثانية
 
 
 
 بآالف

 الدنانير 
 البحرينية  

 الثالثةالمرحلة 
 
 
 
 بآالف

 الدنانير 
 البحرينية  

الضعف  
تماني  اإلئ

المشترى أو  
 الناشئ
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

 المجموع
 
 
 
 بآالف

 الدنانير  
 البحرينية 

      

      االفتتاحي  الرصيد

        لمخصص الخسائر اإلتمانية 

 22.999 - 12.298 2.364 8.337 يناير 1في 

      

 - -   (630)   (285) 915 األولى للمرحلةمحول 

 - -   (203) 391   (188) الثانية  للمرحلةمحول 

 - - 468   (322)   (146) الثالثة للمرحلةمحول 

  -   (365) ( 216)   581 الحركة  صافي

 4.174 372 4.271 1.268   (1.737) فترة )صافي(لل التكلفة

 ( 4) - ( 4) - - شطب 

 - - - - - استبعاد

      
      الرصيد الختامي لمخصص 

      الخسائر اإلتمانية في
 27.169 372 16.200 3.416 7.181 يونيو 30

 
  

 
 
 
 
 
 



 25                 لتجاري ش.م.بالمصرف الخليجي ا
 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 مخصصات اإلنخفاض في القيمة )يتبع(   21
 

 :المرحلة األولى )مراجعة(  2021 يونيو 30
الخسائر  12

االئتمانية  
  إلثنيالمتوقعة 

   را  شه  رعش
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

  :المرحلة الثانية
  رلخسائا
  الئتمانيةا
 دىلم قعةولمتا

   تليس - ةحيا
  لقيمةا منخفضة

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 :ثالثةالمرحلة ال
 الئتمانية ا رلخسائا
 ةحيا دىلم قعةولمتا

  لقيمةا منخفضة-
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

  المجموع
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 4 - - 4 أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية

 20.395 11.789 2.355 6.251 (8موجودات التمويل )إيضاح 

 1.716 1.318 - 398 ( 7 ايضاح) سيادية صكوك

 4.698 3.389 1.061 248 (9)إيضاح  اإلجارة موجودات

 356 76 - 280 ( 18إيضاح ) إلتزامات وضمانات مالية

 7.181 3.416 16.572 27.169 

 لعائد لكل سهم ا 22
 

 من   إضافي  مال  رأس)معدلة لتوزيع األرباح على    المصرف  أسهم  لحاملياألساسي لكل سهم بقسمة ربح الفترة العائد    العائد يتم احتساب  
ال توجد أسهم محتملة مخففة قابلة للتحويل   أسهم الخزينة. من منقوصالمرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة ( على المتوسط األولى الفئة

 إلى أسهم.
     

 أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر المنتهية في  للستة 

  يونيو  30 

2022 

 )مراجعة( 

 يونيو 30

2021 

 )مراجعة( 

  يونيو  30

2022 

 )مراجعة( 

 يونيو 30

2021 

 )مراجعة( 

     
 3.901 3.362 6.007 6.810    األم الشركة أسهم حامليالعائد إلى  الربح

ا: األرباح موزعة على     من   إضافي  مال  رأسناقص 
 األولى  الفئة
 (3.000 ) (3.000) (3.000 ) (3.000) 

أسهم الشركة األم إلحتساب    حامليالعائد إلى    الربح
 المخفّض لكل سهم و األساسيالعائد 

 3.810 3.007 362 901 

الفترة المتوسط   القائمة خالل  المرجح لعدد األسهم 
 بعد طرح أسهم الخزينة )باآلالف(

 803.195 803.538 803.195 803.370 

 1.12 0.45 3.74 4.74 المخفّض لكل سهم )فلس(والعائد األساسي 

 

 العائد  يعكس  ال  قد   ذلك،  علىال يتم تعديلها كل ربع سنة. وبناءا     لذلك  ةسن  نصف  كل  المال  لرأس  األولى  الفئةتوزيع أرباح    يتم
 . السنوي المعيار سنوي ربعال

 
 موجودات تحت اإلدارة 23

يقوم المصرف بتوفير خدمات إدارية، وإدارة استثمارات وخدمات إستشارية لشركاته االستثمارية، حيث تقوم المجموعة بإتخاذ  
هذم   في  اإلدارة  تحت  موجودات  أي  تضمين  يتم  لم  الشركات.  هذم  عن  نيابة  الموحدة   المرحليةالمالية    المعلوماتقرارات 

  31)   بحريني  دينار  مليون  196.10   المجموعة  في  اإلدارة  تحت  الموجودات  بلغت  ،المالي  المركز  بيانالمختصرة. في تاريخ  
: الشيء(  2120)  إدارية  رسوم  أي  بإحتساب  مصرف ال  يقم  لم  السنة،  خالل(.  بحريني   دينار  مليون  201.41:  2021  ديسمبر

 من دون تكلفة إضافية.  موجودات تحت اإلدارة إلى الشركة األم ل. قامت المجموعة بتعهيد اإلدارة اليومية لإلدارة هذم الموجودات

 
 

 



 26                 لتجاري ش.م.بالمصرف الخليجي ا
 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 عالقة ال ويطراف ذاألالمعامالت الجوهرية مع  24

مع   الجوهرية  والمعامالت  هذم  ال  ذويطراف  األاألرصدة  في  المبينة   المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  المعلوماتعالقة 
 كالتالي: 

 
 
 شركات زميلة  )مراجعة(  2022 يونيو  30

 
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

المدراء / كبار  
موظفي 
اإلدارة 
وأعضاء 

مجلس اإلدارة  
 الشرعية 

 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 /األم الشركة
مساهمين 
رئيسيين / 
شركات لدى  
أعضاء 

مجلس اإلدارة  
 حصص فيها

الدنانير  بآالف 
 البحرينية 

موجودات  
تحت اإلدارة  
)شاملة  

شركات ذات 
أغراض  
 خاصة(

 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 المجموع
 
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

      
      الموجودات 

 9.993 - 6.898 3.095 - موجودات التمويل
 60.965 4.510 56.455 - - استثمارات في أوراق مالية 

 24.586 - - - 24.586 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
 247 41 206 - - موجودات أخرى 

      
      المطلوبات 
      من مؤسسات مالية، إيداعات

 2.819 - - 2.819 - ومؤسسات غير مالية وأفراد
 8.881 396 7.520 246 719 للعمالءحسابات جارية 

 200.088 236 199.062 391 399 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 

 المنتهية في   أشهر ستةلل
 )مراجعة(  2022 يونيو  30

 شركات زميلة 
 
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

المدراء / كبار  
موظفي 
اإلدارة 
وأعضاء 

مجلس اإلدارة  
 الشرعية 

 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 /األم الشركة
مساهمين 
رئيسيين / 
شركات لدى  
أعضاء 

مجلس اإلدارة  
 حصص فيها
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

موجودات  
تحت اإلدارة  
)شاملة  

شركات ذات 
أغراض  
 خاصة(

 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 المجموع
 
 
 
 
 
 
الدنانير  بآالف 

 البحرينية 

      
      اإليرادات 

 349 - 236 113 - اإلجارة و إيراد من موجودات التمويل
      حصة المجموعة في خسائر استثمارات محتسبة

 (682) - - - ( 682) بطريقة حقوق الملكية
      

      المصروفات
      من مؤسسات مالية، إيداعاتمصروفات على 

 38 - - 38 - ومؤسسات غير مالية وأفراد
 3.631 2 3.619 5 5 العائد على أصحاب حسابات االستثمار 

 273 - - 273 - تكلفة الموظفين 
 163 15 - 148 - أخرى  مصاريف

      

 
 
 

 



 27                 لتجاري ش.م.بالمصرف الخليجي ا
 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

  )يتبع(  العالقة. المعامالت الجوهرية مع األطراف ذوي 24
 

 2021ديسمبر   31
 )مدققة(

 شركات زميلة
 
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

المدراء / 
كبار موظفي  
اإلدارة 
وأعضاء 

مجلس اإلدارة  
 الشرعية 

 
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 /األم الشركة
مساهمين 
رئيسيين / 
شركات لدى  
أعضاء 

مجلس اإلدارة  
 حصص فيها 

الدنانير بآالف 
 البحرينية 

موجودات 
تحت اإلدارة  
)شاملة 

شركات ذات 
أغراض  
 خاصة(

 
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 المجموع
 
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

      الموجودات
 9.288 - 6.061 3.227 - موجودات التمويل

 7.038 4.754 2.284 - - استثمارات في أوراق مالية 
 25.828 - - - 25.828 محتسبة بطريقة حقوق الملكيةاستثمارات 
 60.000 - - - 60.000 عقارية استثمارات
 55.620 - - - 55.620 للبيع بها محتفظ  موجودات

 147 30 - - 117 موجودات أخرى 
      

      المطلوبات 
 1.666 - - 1.666 - غير مالية وأفراد, استثمارات في أوراق مالية

 7.182 24 5.952 340 866 حسابات جارية للعمالء

 139.636 292 138.833 102 409 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 - - - - - مطلوبات أخرى 

 
 المنتهية في  أشهر ستةلل

 )مراجعة(  2021 يونيو 30
 شركات زميلة

 
 
 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

المدراء / 
كبار موظفي  
اإلدارة 
وأعضاء 

مجلس اإلدارة  
 الشرعية 

 
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 /األم الشركة
مساهمين 
رئيسيين / 
شركات لدى  
أعضاء 

مجلس اإلدارة  
 حصص فيها 
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

موجودات 
تحت اإلدارة  
)شاملة 

شركات ذات 
أغراض  
 خاصة(

 
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 المجموع
 
 
 
 
 
 
الدنانير بآالف 

 البحرينية 

      
      اإليرادات

 813 - 736 77 - اإلجارة و إيراد من موجودات التمويل
 263 263 - - - إيراد من استثمارات في أوراق مالية

استثمارات  خسائر  في  المجموعة  حصة 
 (613) - - -   (613) الملكية محتسبة بطريقة حقوق 

      
      المصروفات 

      من مؤسسات مالية، إيداعاتمصروفات على 
 547 - 529 18 - ومؤسسات غير مالية وأفراد

 737 4 726 1 6 العائد على أصحاب حسابات االستثمار 
 325 - - 325 - تكلفة الموظفين 

 241 32 - 209 - أخرى  مصاريف
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 بيان القطاعات 25
 

 2022 يونيو  30
 )مراجعة( 

خدمات 
مصرفية 
للمؤسسات  
 واألفراد 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

خدمات 
مصرفية 

 ستثماريةا
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 غـير  
 موزعــة 

 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 المجموع
 
 
 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

     
 26.911 - ( 220) 27.131 إيرادات القطاع

 6.810 ( 3.776) ( 589) 11.175 نتائج القطاع

 1.236.791 15.651 294.557 926.583 موجودات القطاع 

 
 

 2021 يونيو 30
 )مراجعة( 

خدمات 
مصرفية 
للمؤسسات  
 واألفراد

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

خدمات 
مصرفية 

 ستثماريةا
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 غكير موزعككة 
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 المجموع
 
 
 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

     
 28.439 - (377) 28.816 إيرادات القطاع

 5.974 (3.414) (746) 10.134 نتائج القطاع

 1.040.859 14.791 178.101 847.967 موجودات القطاع 

 
 
 األدوات المالية 26

 القيمة العادلة  (أ

 .  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية

 

ألف  326.208  ( مخصص اإلنخفاض في القيمة  من  صافي )  والتي تظهر بالتكلفة المطفأة  سعرة العادلة للصكوك المُ   مةالقي
: 2021)2022 يونيو    30ألف دينار بحريني في    313.565ألف دينار بحريني( بلغت    323.846:  2120دينار بحريني ) 

 ألف دينار بحريني(.  333.124
 

للتسهيالت المشابهة،  ، يكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قيم السوق الحالية  ةفي حالة موجودات التمويل واإلجار
مخاطر المبالغ المدفوعة مقدما  ومخصصات انخفاض القيمة،  وبناءا  على ذلك وبعد األخذ بعين اإلعتبار التعديالت المتعلقة ب

الموجودات.   لهذم  العادلة  بالقيمة  الحالية جوهريا  مقارنة  القيمة  تتغير  أال  المالية  يتوقع  المقّدرة لألدوات  العادلة  القيمة  فإن 
 التختلف إختالفا  جوهريا  عن قيمها الدفترية، نظرا  لطبيعتها قصيرة األجل. للمجموعةاألخرى 

 
 تراتبية القيمة العادلة  ب( 

يحلل الجدول التالي أدوات االستثمار التي تظهر بالقيمة العادلة، حسب طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلفة على  
 النحو التالي:

 األول: األسعار الُمدرجة )غير المعّدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متطابقة.المستوى  •

المستوى الثاني: ُمدخالت أخرى غير األسعار الُمدرجة المشمولة في المستوى األول والقابلة للرصد على الموجودات   •
 مدة من األسعار(. أو المطلوبات، سواءا  بطريقة مباشرة )كاألسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مست 

المستوى الثالث: ُمدخالت لموجودات أو مطلوبات تكون غير مبنية على بيانات السوق القابلة للرصد )ُمدخالت غير   •
 قابلة للرصد(
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 . األدوات المالية )يتبع( 26
 

 )يتبع(  تراتبية القيمة العادلة (ب
 
المستوى  ))مراجعة 2022 يونيو  30

 األول 
بآالف 
الدنانير  
 البحرينية 

المستوى 
 الثاني 
بآالف 
الدنانير  
 البحرينية 

المستوى 
 الثالث 
بآالف 
الدنانير  
 البحرينية 

 اإلجمالي
 

بآالف 
الدنانير  
 البحرينية 

     
 15.639 - 15.639 - بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مهيكلة مالية  أوراق
 65.134 - 65.134 - الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة دين ذات صكوك

       حقوقتظهر بالقيمة العادلة من خالل أوراق مالية 
 70.693 16.522 54.171 - الملكية

 - 134.944 16.522 151.466 

 
المستوى  )مدققة( 2021ديسمبر   31

 األول
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

المستوى 
 الثاني 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

المستوى 
 الثالث 
بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

 اإلجمالي
 

بآالف 
الدنانير 
 البحرينية 

     
 15.531 - 15.531 - بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مهيكلة مالية  أوراق

       حقوقتظهر بالقيمة العادلة من خالل أوراق مالية 
 15.353 15.353 - - الملكية

 - 15.531 15.353 30.884 

 
 : 2022  يونيو  30المنتهية في    أشهر  ستةالخالل خالل فترة    3الجدول التالي يحلل الحركة في الموجودات المالية في المستوى  

  يونيو  30 
2022 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 
 )مراجعة( 

 

  يونيو 30
2021 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

( مراجعة)  
    
 40.812  15.353 يناير 1في 

 ( 18)  ( 29) خسارة القيمة العادلة في بيان الدخل 
 ( 94)  ( 247) القيمة العادلة لالستثمارات احتياطي في الحركة
 ( 7.812)  1.445 / )تسويات(  يعللب  بها محتفظ  موجودات من المحول

 16.522  32.888 

 

، لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني لمقاييس  2022يونيو    30المنتهية في    أشهر  الستة  خالل فترة
 . القيمة العادلة
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 . األدوات المالية )يتبع( 26
 

 )يتبع(  تراتبية القيمة العادلة (أ
 

بإستخدام   تم قياسها  التي  لتقييم االستثمارات  بديلة معقولة محتملة  المحتمل الستخدام فرضيات  التالي األثر  يعرض الجدول 
 ُمدخالت المستوى الثالث.   

 
 ( مراجعة) 2022 يونيو  30    

 الزيادة/ 
 )النقص( في التقييم

الحركة الممكنة  
)في  -والمعقولة +/

 المدخل المتوسط(

القيمة العادلة  
 30كما في 
 2022 يونيو

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 المستخدمة  التقييم  تقنية المدخالت الرئيسية غير القابلة للرصد 

62 ( /62 ) +/- 5% 2.817 
قيمة المؤسسة لألرباح قبل الفوائد 
 والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

 السوق  مضاعفات  منهجية

 السوق  مضاعفات  منهجية السعر إلى القيمة الدفترية  3.959 5% -/+ ( 165/ ) 165

 السوق  مضاعفات  منهجية السعر إلى إجمالي األصول  1.142 5% -/+ ( 32)/  32

 المخصومة  النقدية التدفقات تكلفة حقوق الملكية ومعدل النمو النهائي 778 5% -/+ ( 27/ ) 27

 صافي قيمة األصول المعدلة  األصول  مةقي  صافي في  تغيرال 7.826 5% -/+ 391 / (391)

  16.522   

 بالقيمة العادلة  قياسها تمي  لمأدوات مالية 
 الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية:يبين الجدول التالي مقارنة بين القيمة 

 

 القيمة   2022 يونيو 30
 الدفترية 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 

 القيمة 
 العادلة

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 )مراجعة(   )مراجعة(  
    :موجودات مالية

 286.085  300.453 سيادية سكوك
 337.272  337.272 موجودات التمويل
 165.718  165.718 موجودات اإلجارة

 27.480  25.755 في أوراق مالية  استثمارات

 829.197  816.555 

    
    :مطلوبات مالية

 85.425  85.425 حسابات جارية للعمالء
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 )يتبع( (  تراتبية القيمة العادلةب

 

 القيمة 2021 ديسمبر 31
 الدفترية 

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 

 القيمة 
 العادلة

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 )مدققة(   )مدققة(  
     :موجودات مالية

 297.718  295.040 سيادية سكوك
 324.373  324.373 مويلموجودات الت

 152.394  152.394 موجودات اإلجارة
 35.406  28.806 في أوراق مالية  استثمارات

 800.613  809.891 

    مطلوبات مالية 

 52.936  52.936 حسابات جارية للعمالء

 
 أدوات مالية أخرى 

الدفترية   القيمة  فإن  وبالتالي  قصيرة،  لفترات  هي  المالية  المؤسسات  من  واإليداعات  المالية  المؤسسات  لدى  اإليداعات 
التختلف عن القيمة العادلة. اإليداعات من المؤسسات غير المالية واألفراد الغير قصيرة األجل يتم إعادة تسعيرها على  

القيمة العادلة. القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى    تقاربترية  فترات منتظمة، وبالتالي فإن القيمة الدف
 التختلف إختالفا  جوهريا  عن قيمتها الدفترية نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل.

 
 التنظيمية النسب 27
 

 ( LCRأ. نسبة تغطية السيولة )
موجودات السائلة عالية الجودة إلى صافي التدفقات النقدية الخارجة الساب نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزون تحايتم  

ا القادمة.     31)  %120.52  نسبة بحافظ البنك على معدل تغطية السيولة    ،2022يونيو    30في    كماعلى مدار الثالثين يوم 
 .2022 يونيو 30ساٍر حتى  %80وهو أعلى من الحد األدنى التنظيمي البالغ  (%177.58: 2021ديسمبر 

 
  (NSFR)المستقر التمويل صافي  نسبة . ب

  أكثر  مصرفي   قطاع   وتحفيز   للبنوك،  السيولة  مخاطر   محافظ  مرونة  تعزيز  هو   المستقر  التمويل  صافي   نسبة   من  الهدف
  األجل،  قصير  بالجملة  التمويل  على  االعتماد   كثرة  من  المستقر  التمويل  صافي  نسبة  تحد .  أطول  زمني   أفق  مدى  على  مرونة
  يتم  .التمويل  استقرار   وتعزز   العمومية،  الميزانية  وخارج  داخل  البنود   جميع  عبر   التمويل  لمخاطر  أفضل  تقييما    وتشجع
  المستقر"التمويل    على  مقسوما  "  المتوفر  المستقر  التمويل"    أنها  على  مئوية  كنسبة   المستقر  التمويل  صافي  نسبة  احتساب
 ".المطلوب
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 . النسب التنظيمية )يتبع(    27
 

 ب. نسبة صافي التمويل المستقر )يتبع( 
 
  البحرين  لمصرف  اإلرشادي  الكتيب  متطلبات  حسب  الموحدة  المستقر  التمويل  صافي  نسبة  كانت   ،2022  يونيو  30في    كما

 : يلي كما  المركزي
 

  قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( مجموع القيمة 

 الموزونة 
 بآالف الدنانير البحرينية 

 أكثر من 
 سنة واحدة 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 أكثر من 
أشهر وأقل   6

من سنة  
 واحدة 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 أقل من 
 أشهر 6

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

بدون تاريخ  
 استحقاق محدد 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 البند 

 التمويل المستقر المتاح:     
 رأس المال:      

 رأس المال التنظيمي 153.732 - - 10.336 164.068

 أدوات رأسمالية أخرى  - - - - -

 ودائع األفراد وودائع من العمالء من       

 الشركات الصغيرة:     

 ودائع مستقرة  - 66.515 9.347 1.576 73.645

 ودائع أقل استقرارا   - 190.143 51.413 4.667 222.067

 تمويالت بالجملة:     

 ودائع تشغيلية  - - - - -

 تمويالت أخرى بالجملة  - 582.455 107.692 44.236 187.971

 مطلوبات أخرى:     

 مطلوبات ل نسبة صافي التمويل المستقر ل - - - - -

- - - 25.913 - 
جميع المطلوبات األخرى غير المشمولة 

 الفئات المذكورة أعالم في

 مجموع التمويل المستقر المتاح  153.732 865.026 168.452 60.815 647.751
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 . النسب التنظيمية )يتبع(    27
 

 ب. نسبة صافي التمويل المستقر )يتبع( 

 
  قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( القيمة مجموع 

 الموزونة 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 أكثر من 
 سنة واحدة 

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 أكثر من 
أشهر وأقل   6

 من سنة واحدة 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 أقل من 
 أشهر 6

بآالف الدنانير  
 البحرينية 

بدون تاريخ  
 استحقاق محدد 
بآالف الدنانير  
 البحرينية 

 البند 

 التمويل المستقر المطلوب:     
 مجموع نسبة صافي التمويل المستقر      

 للموجودات السائلة عالية الجودة  381.832 -  -  -  19.854
 تمويالت وصكوك/أوراق مالية منتجة:     
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية       
 سائلة عالية الجودةمضمونة بموجودات      
 من المستوى األول  -  -  -  -  - 
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية      
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     
 من عدا المستوى األول وتمويالت منتجة غير      

 مضمونة لمؤسسات مالية  -  85.183 -  -  12.777
 الشركات عدا تمويالت منتجة لمؤسسات لعمالء      
 المؤسسات المالية وتمويالت للعمالء من األفراد      
 الشركات الصغيرة، وتمويالت لجهات سيادية      

 ومصارف مركزية ومؤسسات القطاع العام، منها: -  86.409 40.394 284.559 300.436
 % 35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي       
 رأس المال وفقا  لتوجيهات نسبة مالءة      
 الصادرة عن مصرف البحرين       

 المركزي  -  -  -  24.205 15.733

53.129 81.737  -  -  - 

 :منها متعثرة، غير سكنية رهونات
وفقا    %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي  
 لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال 
 الصادرة عن مصرف البحرين 

 أوراق مالية/صكوك غير متعثرة وغير      
 مؤهلة كموجودات سائلة عالية الجودة،      
 بما في ذلك األسهم المتداولة في       

 البورصة  111.137 32.715 -  64.876 182.639
 موجودات أخرى:     
 سلع متداولة ماديا ، بما في ذلك الذهب      
 موجودات مدرجة كهامش مبدئي لعقود     
 الشريعة التحوط المتوافقة مع مباديء      
 اإلسالمية ومساهمات صناديق طرف      
 المقاصة المركزي  -  -  -  -  - 
 موجودات تحوط نسبة صافي التمويل      
 المستقر المتوافقة مع مباديء الشريعة      
 اإلسالمية  -  -  -  -  - 
 موجودات عقود تحوط نسبة صافي       
 التمويل المستقر المتوافقة مع مباديء      
 الشريعة اإلسالمية قبل طرح هامش      
 التغيير المدرج  -  -  -  -  - 
 جميع الموجودات األخرى غير       

 المتضمنة في الفئات أعالم  69.276 -  -  -  69.276
 بنود خارج الميزانية العمومية  62.362 -  -  -  3.118

 مجموع التمويل المستقر المطلوب  624.607 204.307 40.394 431.172 641.229

 (%التمويل المستقر ) نسبة صافي     % 101.02

 

 
 



 34                 لتجاري ش.م.بالمصرف الخليجي ا
 

 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 . النسب التنظيمية )يتبع(    27
 

 ب. نسبة صافي التمويل المستقر )يتبع( 
 
 2021ديسمبر    31متطلبات الكتيب اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي كما في    حسبحتسب نسبة صافي التمويل المستقر  ت

 كما يلي: 
 

  قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(  مجموع القيمة 

 الموزونة 
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 أكثر من 
 سنة واحدة

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 أكثر من 
أشهر وأقل   6

 من سنة واحدة
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 أقل من 
 أشهر  6

بآالف الدنانير 
 البحرينية 

بدون تاريخ  
 استحقاق محدد
بآالف الدنانير 
 البحرينية 

 البند

 التمويل المستقر المتاح:     
 رأس المال:     

 رأس المال التنظيمي 158.107 - - 9.627 167.734

 أدوات رأسمالية أخرى  - - - - -

 ودائع األفراد وودائع من العمالء من       

 الشركات الصغيرة:      

 ودائع مستقرة  - 68.722 9.797 1.037 75.630

 ودائع أقل استقرارا   - 187.257 55.678 3.440 222.082

 تمويالت بالجملة:      

 ودائع تشغيلية  - - - - -

 بالجملة تمويالت أخرى  - 580.012 52.547 25.589 179.209

 مطلوبات أخرى:      

 نسبة صافي التمويل المستقر لمطلوبات  - - - - -

 جميع المطلوبات األخرى غير المشمولة في      

 الفئات المذكورة أعالم - 25.844 - - -

 مجموع التمويل المستقر المتاح  158.107 861.835 118.022 39.693 644.655
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 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 . النسب التنظيمية )يتبع(    27
 

 ب. نسبة صافي التمويل المستقر )يتبع( 
 

 التمويل المستقر المطلوب:     
 مجموع نسبة صافي التمويل المستقر      

 للموجودات السائلة عالية الجودة  360.333 - - - 17.733
 تمويالت وصكوك/أوراق مالية منتجة:      
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية       
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     

 من المستوى األول  - 76.971 - - 11.546
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية      
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     
من عدا المستوى األول وتمويالت منتجة      

 غير 
 مضمونة لمؤسسات مالية  - 101.368 28.532 251.598 278.808

تمويالت منتجة لمؤسسات لعمالء الشركات      
 عدا 

المؤسسات المالية وتمويالت للعمالء من      
 األفراد 

الشركات الصغيرة، وتمويالت لجهات      
 سيادية 

ومصارف مركزية ومؤسسات القطاع العام،  - - - 9.345 6.074
 منها:

 % 35مخاطر أقل من أو يساوي  بوزن      
 وفقا  لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال      
 الصادرة عن مصرف البحرين       

 المركزي  - - - 68.238 44.355
 أوراق مالية/صكوك غير متعثرة وغير      
 مؤهلة كموجودات سائلة عالية الجودة،      
 بما في ذلك األسهم المتداولة في       

 البورصة  115.189 35.386 - 2.262 134.805
 موجودات أخرى:      
 سلع متداولة ماديا ، بما في ذلك الذهب  - - - - -
 موجودات مدرجة كهامش مبدئي لعقود     
   التحوط ومساهمات صناديق طرف     
   المقاصة المركزي - - - - -
موجودات تحوط نسبة صافي التمويل  - - - - -

 المستقر 
 عقود تحوط نسبة صافي   مطلوبات     
التمويل المستقر قبل طرح هامش التغيير   - - - - -

  المدرج
 جميع الموجودات األخرى غير       

 المتضمنة في الفئات أعالم  116.431 - - - 116.431
 الميزانية العمومية بنود خارج  51.024 - - - 2.551

 مجموع التمويل المستقر المطلوب  642.977 213.725 28.532 331.443 612.303

 نسبة صافي التمويل المستقر )%(      % 105.28
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 المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 . النسب التنظيمية )يتبع(    27
 

 ج. نسبة كفاية رأس المال 
 

 
 2022 يونيو  30

 بآالف الدنانير البحرينية
 2021  ديسمبر 31

 بآالف الدنانير البحرينية

   
 120.967 106.510 التنظيمية التسويات قبل المال رأس - العادي المال لرأس األولى الفئة

 ( 11.926) - التنظيمية  التسويات: مطروحا  
 109.041 106.510 التنظيمية  التسويات بعد المال رأس - العادي المال لرأس األولى الفئة
 47.222 47.222 األولى  الفئة من المال رأس

 9.627 8.699 الثانية  الفئة من المال رأس تسويات
 165.890 162.431 التنظيمي المال رأس
   

   
   :للمخاطر الموزونة التعرضات
 777.568 695.946 االئتمان  لمخاطر الموزونة الموجودات
 73.199 73.199 السوق  لمخاطر الموزونة الموجودات
 8.175 7.838 التشغيلية  للمخاطر الموزونة الموجودات

   
 858.942 776.983 للمخاطر الموزونة التنظيمية الموجودات مجموع

   
 - - ( فقط  %30) االستثمار  مخاطر احتياطي
 - - ( فقط %30) األرباح معادلة احتياطي

   
 858.942 776.983 التعرضات المعدلة الموزونة للمخاطر  مجموع

   
 % 19.31 %20.91 المال  رأس كفاية نسبة
 % 18.19 %19.79 األولى الفئة من المال رأس كفاية نسبة
   

 % 12.5 % 12.5 المركزي  البحرين مصرف قبل من المطلوب األدنى الحد
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تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إعادة التصنيف هذم 
 . ، أو مجموع حقوق الملكية المعلنة سابقا  الفترةلم تؤثر على مبالغ أرباح 




