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 . ب.م.يت شكوحرين وال بال  نكب

 ة حدة المختصرلموالية ة المرح يائم الماله القوذجزءاً من ه  14إلى  1فقة من المر  تيضاحا اإلكل تش
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 اآلخر   لدخل الشاملالمرحلية الموحدة ل قائمة ال
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30 في المنتهية أشهر  التسعةلفترة 

 

  
 ر ماليين الدنانيقام بجميع األر

 البحرينية 

 اليين الدنانير جميع األرقام بم 
 البحرينية 

  
 في  المنتهية    ر أشه   للثالثة 

 سبتمبر   30
 تهية في  المن   أشهر   للتسعة  

 سبتمبر   30
  2021 2020 2021 2020 
      

 39.4 40.8 10.0 12.5  الربح للفترة  

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

      : رىاألخ  ةالشامل (رةالخسا) /خل الد

      
  ىل البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إ

      ألرباح أو الخسائر ا

ن خالل الدخل الشامل اآلخر  دلة مالعا  يمةالق
 (2.9) 6.2 3.4 0.6  )أدوات أسهم حقوق الملكية( 

      

ن أن يتم  ممكال منسيتم أو   البنود التي
أو   إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح 

      الخسائر  

      التغير في إحتياطي التحويل: 

 (1.4) 0.8 1.0 (0.1)  الت أجنبية  عم لتعديالت تحوي

      إحتياطي التحوط: ر في التغي

 (0.8) 0.4 (0.9) 0.1  الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة 

      القيمة العادلة: إحتياطي  يير فالتغ

 (59.6) 2.7 7.5 (4.9)  دلة ي القيمة العا صافي التغير ف

أو  صافي المبلغ المحول إلى األرباح 
 (2.0) (3.0) (1.0) (1.1)    رالخسائ 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 (66.7) 7.1 10.0 (5.4)    فترةالشاملة األخرى للالدخل / )الخسارة( 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 (27.3) 47.9 20.0 7.1  للفترة   ةالشامل (الخسارة) /لدخل مجموع ا

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

     : العائد إلى

 (27.7) 47.6 19.9 7.0  ك البنك الم

 0.4 0.3 0.1 0.1  حقوق غير مسيطرة 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  7.1 20.0 47.9 (27.3) 

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

 

 

 



 . ش.م.بيت  والكو نالبحري  نكب

 رة ة المختصدوحمال حليةلية المر ما وائم اله القمن هذ جزءاً  14 إلى   1 فقة منلمر ا  ضاحاتاإليشكل ت
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 ة  يك ملال  في حقوق ترالتغي ل  ةالموحدحلية مرال قائمة ال
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30 في ةالمنتهي أشهر  التسعةلفترة 

 ينية  حرلباالدنانير  يع األرقام بماليين جم 
 

    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 
 المجموع    رحة مقت

حقوق غير  
 مسيطرة 

 مجموع  
 ية لكالم حقوق

              
  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 

  40.8  0.3 40.5  - 40.5  -  -  -  -  -  -  -  رة  للفت الربح 

  7.1  -  7.1  -  1.7  0.8  4.6  -  -  -  -  -  رة  للفتآخر   ملشا دخل

 47.9  0.3 47.6  -  42.2  0.8  4.6  -  -  -  -  -    للفترة مل الشا الدخلمجموع 

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

 (26.8)  0.2 (27.0) (27.0)  -  -  -  -  -  -  -  -  دفوعة م  أسهمأرباح 

  -  -  - (13.6)  -  -  -  -  -  -  - 13.6  ( 7 رقم   إيضاح)  عينية همح أسأربا

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

  -  -  - (2.6)  -  -  - 2.6  -  -  -  -  العام تياطي محول إلى اإلح

  0.3  -  0.3  -  -  -  -  -  -  - 0.3  -  ة  انزخ الأسهم في  التغير 

 (0.9) (0.9)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  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  2021 سبتمبر  30 في  الرصيد
  ═══════ ════════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ 
              

  547.0  3.1  543.9  54.5  144.6 (12.2)   11.2  54.1  61.6  105.6 (5.2)   129.7  2020 يناير  1ي الرصيد ف

  39.4  0.4  39.0  -  39.0  -  -  -  -  -  -  -  للفترة  الربح 

 (66.7)   - (66.7)   -  - (1.4)  (65.3)   -  -  -  -  -  للفترة  أخرى   ة شامل خسارة

 (27.3)   0.4 (27.7)   -  39.0 (1.4)  (65.3)   -  -  -  -  -  ترة للف  ةملالشا   الخسارةموع جم

  0.1  -  0.1  -  0.1  -  -  -  -  -  -  -  على أساس األسهم  ع دفال
  خسارة تعديل محسوم منها المساعدة الحكومية 

 (21.0)   - (21.0)   - (21.0)   -  -  -  -  -  -  -    (2.5.  رقم ح إيضا)

 (38.6)  (0.1) (38.5)  (38.5)   -  -  -  -  -  -  -  -  مدفوعة  مأسه  أرباح 

  -  -  - (6.5)  -  -  -  -  -  -  -  6.5  ( 7 رقم   إيضاح)  عينية مأسه أرباح 

 (2.0)   - (2.0)  (2.0)   -  -  -  -  -  -  -  -  رية  تبرعات خي 

  -  -  - (7.5)   -  -  -  7.5  -  -  -  -  العام تياطي محول إلى اإلح

  0.3  -  0.3  -  -  -  -  -  -  -  0.3  -  ة  خزانالأسهم  التغير في

 (0.9)  (0.9)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  لمسيطرة تغير في الحقوق غير الا
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 

  457.6  2.5  455.1  -  162.7 (13.6)  (54.1)   61.6  61.6  105.6 (4.9)   136.2  2020 سبتمبر  30 ي ف الرصيد
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ 



 . م.بش.  تيووالكن ك البحري نب

 مختصرة الموحدة ال ليةالمرحمالية لا القوائم  من هذه  جزءاً  14إلى   1المرفقة من   يضاحاتاإلكل تش
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 تدفقات النقدية  لل ةوحدالم المرحلية قائمة ال
 ( جعةار م) 2021 سبتمبر  30 في المنتهية ر أشه التسعةلفترة 

 ية  ن يحرلبالدنانير ابماليين ام ألرقا يعجم 

  

 في  لمنتهيةأشهر ا للتسعة
   سبتمبر 30

 2020 2021 ح ضا إي 

    ة ة التشغيليطشناأل
  39.1  40.9   قبل الضرائب رةفت للالربح 

    التالية: غير النقدية تعديالت للبنود 

  6.8  2.1  ئتمانية ا ائروخسصصات خمصافي 

 (2.2) (0.3)  ة كترمش عاريومش لةميز اتشرك حبرمن حصة البنك 

  5.4  5.1  ستهالك  ا

 (21.0)  -  لحكوميةعدة االمسامنها م محسوتعديل ة خسار

 (2.1) (3.2)  ق مالية استثمارية را أوع من بيمحققة ب سامك

  0.3 (0.9)  وأخرى  تااالستثمار خسارةدخل( / )

  12.9  10.4  ألجلإقتراضات من  مستحقات

  ─────── ─────── 
  39.2  54.1  ة  لتشغيليت اوباطللماو ت داالموجوغيرات في تل الالربح التشغيلي قب

    
    يلية: التشغلموجودات  النقص في ا /دة( زيا)ال
  37.2 (2.3)  جباري لدى بنوك مركزية اإل اطيحتيإلا ائعدو

  3.4  198.5  رأو أكث يوماً  ونعتس لفترةنة بتواريخ استحقاق أصلية ت خزاأذونا

  24.1  6.0  مؤسسات مالية أخرى ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك و

  81.1 (26.7)  قروض وسلف العمالء

 (1.5) (3.0)  ى رخات أموجودمالية و قاتمشتالقبض وفوائد مستحقة 
    
    تشغيلية: ال  لمطلوباتا في( لنقص)ا / دةزيالا

  63.0 (48.9)  أخرى  اليةسات مسؤبنوك وملودائع ومبالغ مستحقة 

  88.2  4.1  إعادة شراء اتإقتراضات بموجب اتفاقي

 (92.4) (40.0)  للعمالء حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى

  1.6 (36.6)  مطلوبات أخرى ية ومالات تقمشفع وفوائد مستحقة الد

 (0.1) (0.1)  ة مدفوعدخل  ةضريب 
  ─────── ─────── 

  243.8  105.1  ة ليالتشغي األنشطةمن ية دنقالقات التدفصافي 
  ─────── ─────── 
    ية الستثمارنشطة ا ألا

 (429.8) (306.6)  مارية تثاس ليةراق ماوأشراء 

  317.0  279.4  رية ية استثما لابيع أوراق مد / ردااست

 (5.9) (4.5)  شراء ممتلكات ومعدات 

  -  0.8  كة ع مشترومشاريزميلة  اتة من شركهم مستلمأرباح أس

  5.0  0.5  تثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ساصافي 
  ─────── ─────── 

 (113.7) (30.4)  ةستثماريطة االاألنش في ةالمستخدم يةالنقدات دفقالتصافي 
  ─────── ─────── 
    ليةتمويلا  طةشناأل

 (144.5)  -  جل أل راضاتسداد إقت

 (41.1) (29.2)  وتوزيعات أخرى   ةمدفوع أرباح أسهم 

  0.3  0.3  خزانة ال همأسالتغير في 

  0.1  0.4  هم اس األسالتغير في الدفع على أس

  ─────── ─────── 
 (185.2) (28.5)  التمويليةاألنشطة  في ةتخدممسال يةالنقدالتدفقات صافي 

  ─────── ─────── 
 (55.1)  46.2  كمهفي حما وت في النقد غيراالت صافي

    

 (1.4)  1.8  صافي  - ت تحويل عمالت أجنبيةيالتعد

  ─────── ─────── 
  536.9  517.7  فترة لا بداية ه فيكمح يوما فالنقد 

  ─────── ─────── 
  480.4  565.7 5   ترةالفة نهاي في كمهي حف ماالنقد و

  ═══════ ═══════ 
    :قديةت الن عن التدفقا افيةمعلومات إض 

  108.9  89.0    ةمستلمئد فوا

  56.9  34.9  عة  مدفو فوائد
 



 . م.بش.  تيووالكن ك البحري نب
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   لمختصرةالموحدة اية رحلالمالمالية قوائم ل احول  إيضاحات
 ة( اجعمر ) 2021 سبتمبر  30

 
 

 األنشطة   1
 

البحرين بموجب   مملكةمساهمة عامة في  ة  ركشك   ،("كنالب"و  أ  "تيالكورين وبنك البح ").م.ب.  لكويت شحرين وابلانك  س بتأس
اريخ بت  1234  رقمري  تحت سجل تجا لسياحة  اوالصناعة والتجارة    ومسجل لدى وزارة  1971مارس  ر في  ري صادوم أميمرس
 جةمدر هأسهمبحرين المركزي ومصرف ال  صادر عن   يري تجا ص مصرف شطته بموجب ترخيالبنك أنل او. يز1971مارس  16
 . نيرحلبا  رصةوبفي 

 

الهند وكما يزاول عمليات  جمهورية الكويت ودولة البحرين ومملكة وعه في فر  اللة من خ صرفية التجاريملشطة ايزاول البنك األن
ااقا البط العملت  الشخارجية من خالل  باالستعانة بمصادر  جارية  يات الت الئتمانية وتنفيذ  ي المسجل  قع المقر الرئيستابعة. يركاته 

 . لبحرينمملكة ا ،ةمنام، ال597مة، ص.ب. ولحكرع ا ا ش 43ي للبنك ف 
 

ا،  2020ة  نسخالل   وشركة  البنك  ش.م.ب.  إل وقع  القابضة  القابضة""اإل)ثمار  مذكرة  ثمار  الرسمية   لتسهيلهم  تفا (  العملية 
اللالستح  البنك  واذ  قبل  من  مب   المملوكة  الموجوداتلبعض  محتمل  أو غير  مباشرة  إلى  بصورة  بدأت لقد  .  ةضبا الق   ثمارإلااشرة 

، دخل  . وبعد ذلك2021  يونيوتم االنتهاء منها في شهر  ، و2021ير  في شهر ينا ة  الواجب  العناية  تإجراءا  لى منالمرحلة األو
مار ثاإل، قرر البنك وشركة  كيرتفالامعان  وبعد   .االستحواذوشروط  إقتناؤها  ي يتعين  وضات لتحديد الموجودات التمفا   في  فانالطر 

، إال أنهما لم يتمكنا  نجاز هذه الصفقة الواعدةين بإ الطرفكال ى الرغم من اهتمام وعل  ضات.المزيد من المفاوإجراء   إيقاف القابضة 
 . المؤسستين لمواصلة المفاوضاتلكالية من االتفاق على شروط موات

 

  رار ق على  بناءً   2021  سبتمبر  30المنتهية في    رأشه  التسعةة  ترحدة المختصرة لف وة المرحلية المائم الماليالقوار  إصد  دتم اعتما 
 . 2021 أكتوبر 27 خياربت لصادرااء مجلس اإلدارة ضأع

 

 داد  اإلعأسس  2
 

 داد ساس اإلعأواإلطار  2.1
ن  عن مصرف البحري   ا الصادرةالمعمول بهلقواعد واألنظمة  قاً لف وللمجموعة    رةص تالمخ مرحلية الموحدة  لاة  ماليلا   موائالقد  تم إعدا

التعميمات    المركزي ذلك  في  مصدرة  الصا بما  المركزبحالف  ر عن  استج روط  شبظيمية  نت لا  اتجراءاإلشأن  ب  يرين  ابةً مسيرة 
المؤرخ    OG/226/2020  رقم  يزكرالبحرين الم  مصرفميم  عت  خصألا بو  ظمةواعد واألنه القذهتتطلب    .19  –كوفيد  ة  لجائح 

اء  ستثن، با ليوة الدلمحاسبر ااييجلس معصادرة عن ملمالية اليق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير ا طبت  2020  يونيو  21في  
 : ليي ما 
 

الموجودات الما ر التعديل  خسائ   إثبات (أ)  –فيد  كو  بجائحة  المتأثرينء  اللعممة لدقملت االمدفوعا يل  تأج   نعلية الناتجة  على 
يار الدولي  المع  بموجبلوب  باح أو الخسائر كما هو مطرلكية بدالً من األ لما   فوائد إضافية في حقوقدون فرض أية    19
 تادوجوعلى الم  رىأخ رة تعديل  و خسا أي مكسب أبات  م إثتي  .ةماليات الاألدوب  تعلقلما  –  9رقم  لية  مالارير االتق   دادإلع

 و ؛ 9تقارير المالية رقم إلعداد ال  ليدولايار المعبات ل لمتطاً فق وة يلا مال
 

تي  ال  19  –د  ا لجائحة كوفيدعمه  ءاتجرااستجابةً إلأو الجهات التنظيمية    من الحكومة و/المستلمة  المالية    المنح  إثبات (ب )
ل  يدعإلى حد أي خسارة ت لكذ نيكوسو .رئ سا األرباح أو الخ في حقوق الملكية بدالً من مية، حكوال   المنحبمتطلبات  تستوفي

 يتم .  األرباح أو الخسائرفي  الرصيد المتبقي  مبلغ  يتعين إثبات  أعاله، و  ردةواال)أ(  للفقرة  نتيجة  مسجلة في حقوق الملكية  
الحكومية واالالمتعلق ب  20م  المحاسبة الدولي رق   لمتطلبات معيارقاً أخرى وفمالية    منحبات أية  إث اح  فصمحاسبة المنح 

 . الحكومية عن المساعدات
 

  د ا عدإلية  ير الدولعايالم"باسم  المختصرة    الموحدة  ةيالمرحلالمالية  ائم  قوال  دداعإلاس  كأسأعاله    الوارد  إلطاري إلى اا يلفيم  يشار
 ."لمركزيرين اح رف الب قبل مصة من عدلالم ا تهيغبص ليةير الماارالتق

 

  ي ل الدومعيار المحاسبة    بموجبة  المقدم  جيهاتتوللاً  وفق   جازبإيموعة  مج لل  ةمختصرلا ة  تم عرض القوائم المالية المرحلية الموحد
ا "الخاص    34  مقر المملبالتقارير  ال"رحليةالية  باستخدام  المالت  ادعد إللية  الدو  يير معا ،    ار إط بموجب  دلة  معال  ا يغتهص ب  اليةقارير 

  مختصرة لاحدة  موالحلية  المر  الماليةالمعلومات  إعداد    في  خدم، يشار إلى اإلطار المستوبالتالي  .ين المركزيالبحرمصرف  عمل  
   ."كزيالمر لبحرينا  صرفقبل ملة من ته المعدبصيغ 34 مقر  ار المحاسبة الدوليعيم"م سا لي بللمجموعة فيما ي

 

ة، سنوي  وائم ماليةد قعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداة على جميع الممختصردة الوح لمية المرحلية ا لا مم الوائالق  هذهل  تشتمال  
أنوي القوم  قتراناال ب  أتقر  جب  اع  ا ماللائم  الموحدة  كما في  وجمملل  ةيولسنية  باإلضا 2020  ديسمبر  31عة  ل  فة.  إنه  من إلى  يس 

ي يمكن توقعها للسنة المالية التي  نتائج التلاً لمؤشر  2021  سبتمبر  30ي  فية  هالمنت  رهشأ  التسعةة  تائج فترن نتكوي أن  رورالض
 .2021ر ديسمب 31 في ستنتهي
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   ةتصرلمخلية الموحدة االمالية المرحائم قوال  لحو حاتضاإي
 )مراجعة(  2021 سبتمبر  30

 
 (تتمة) اإلعدادس سأ 2

 

 س التوحيد اأس 2.2
ه الماوالقذه  تتضمن  الممرحليالة  ليائم  القوائم  المختصر  وحدةة  على  المما الة  للبنكرحلية  تمعةالتاب  اتهوشرك  لية  ج استبع  .   ميعاد 

 . دلتوحيالمجموعة عند ا اتكشر نيب ما فير غير المحققة يها المكاسب والخسائ ف بينية بما الدة واألرصت امالمعال
 

 لمجموعةا قة من قبلطبالمدة يالجد الت التعديت ويراوالتفس  اييرالمع 2.3
داد  ها في إعتباعتم إ  يت ال  كلتل  بقةطا م  يه  ة المختصرةدح المرحلية المو  ةيائم المال قوعداد ال ت المحاسبية المتبعة في إسا سيا إن ال
المالية  القو الموحدة  الائم  في  الم  نةلسل  ةعومللمج سنوية  الجديدة  تطبيق  ستثناء  إ بو،  2020مبر  سدي  31نتهية  بعض   وأالمعايير 

ر ألي  يق المبكطبتلابة  المجموعم  قت   لم.  2021يناير    1عايير القائمة التي أصبحت نافذة اعتباراً من  المت على  التعديالت التي أدخل
 د.بع غير إلزامي نهولك تم إصداره أو تعديل أو تفسير را يمع

 

العديد من البيطتم  تي تأثير على ال  يكن  لمولكن  ،  2021سنة  تفسيرات ألول مرة في  الو  تتعديالق  حلية  مرالمالية  لا ئم  قوالها أي 
 .وعةمجمالمختصرة للالموحدة 

 

  9م  قارير المالية رقلدولي إلعداد التعيار ا لى الملت عأدخ  ت التيالتعديال:  2  ةل حالمر  –  سعر الفائدة المرجعيإصالح   2.3.1
  4ر المالية رقم  د التقاريعداوالمعيار الدولي إل  7  رقمية  والمعيار الدولي إلعداد التقارير المال  39لمحاسبة الدولي رقم  ا   را عيمو

   16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
التي  تعديالت  لا   ،2ة  لح مرلا  -ي  فائدة المرجعإصالح سعر ال دولي  سبة الالمحا   ييرمعا مجلس    صدرأ،  2020  سطسأغ  27بتاريخ  
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   39ولي رقم الد ومعيار المحاسبة 9قم ة راليالمعيار الدولي إلعداد التقارير المى  لع أدخلت 

الت لتعديام  دتق  .(تاليالتعد)  16ية رقم  تقارير المالعداد الي إلدوليار الوالمع  4رقم  المالية    ريرا قت والمعيار الدولي إلعداد ال  7رقم  
  ن المبي على النحو    بنوكبين ال  فيما ض  عروالم  إلقراضاسعر فائدة  ح  إصالعن  لتغيرات الناتجة  يتعلق با مختلفة فيما    ةوسائل عملي

 أدناه: 
 

الوس - إجراءتتطلب  العملية  النقالتدفق   ىلإتغييرات  ل  إدخا أو  ة  قديا عتتغييرات    يلة  يات  التي  فائدة  إصالح  تطلبها  دية  سعر 
ل الحركة  يعاد، بما  العائمائدة  الفعر  ي ستغييرات فوتعامل على أنها  بشكل مباشر،    بنوكبين الفيما  روض  عملا  ضار إلقا

ية من المال  واتألدلرجة  مدالالقيمة  يل  دعت  أوبإستبعاد  ،  في مثل هذه الحالة  وال تقوم المجموعةلسوق.  في سعر الفائدة في ا
التعديال إدخال  إأجل  يتطلبها  التي  ال ما  يفالمعروض  اإلقراض  ة  ئدفا   رسع  صالحت  بل  بنوكبين  ذلكقومت،  من  بدال   ، ، 

المحاسبة على  السياسات  تطبق المجموعة  ،  وبعد ذلك.  المرجعيسعر الفائدة  في    كس التغيرليع  يث سعر الفائدة الفعليحدبت
 ديالت المتبقية. تعال على 2020لسنة  للمجموعةة المالية الموحدالقوائم ل  حو 4م قر  احاإليضفي الواردة  ت يالدعتال

 

التحوط ووثائق   ناتيلتعيبنوك  البين  فيما  روض  المعاإلقراض  سعر فائدة    الحبإدخال التغييرات التي يتطلبها إص سماح  لا -
للتغيرات  النقدية التعاقدية    اتدفقالتديد  تح س  فيها أس  التي يكون  التاح ل. ويطبق ذلك في االتحوطعالقة  دون وقف  التحوط  

وط ل وثائق التح يتعدجموعة  لم ز ل، يجوبنوكبين الفيما  اإلقراض  فائدة  ر  عسالح  لتحوط نتيجة إلصات  ا ق الع  في  القائمة
 .ة التحوطقعالون وقف د

 

  مرجعي لامعدل  ال  مخاطربديل لعنصر  تعين  ن  أ  ةيجوز للمجموعمخاطر التحوط،  عند تحديد  للمنشأة  إعفاء مؤقت  م  قدت -
ت يمكن  ال  م  ه يدحدالذي  بشكل  بشكلن  أ  ط بشر  ،صلفنحالياً  المنشأة  يصبح   تتوقع  أن  عدل للمالبديل  عنصر  ال  معقول 

 .شهراً  24رة ل خالل فتمنفصقابالً للتحديد بشكل جعي  رملا
 

المجموعة استخدام    تنوي  للمجموعة.المختصرة  الموحدة  المالية المرحلية    مالقوائعلى    جوهريلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير  
 قابلة للتطبيق. عندما تصبح المستقبلية،الوسائل العملية في الفترة 

 

 دبع  إلزامية لكنها غير صادرة وجديدة الت يدعتو معايير وتفسيرات  2.4
  ة يولكنها غير إلزاموعة  جمملا  ىل بق علتي تنطاو  2021ر  يناي  1كما في  صادرة  دة  جديالت  عديوت  معايير وتفسيراتتكن هناك  لم  

  .عةجموللمرة ختص الم الموحدةالمرحلية مالية م القوائالإصدار   بعد حتى تاريخ
 

 والمنح الحكومية  عدلة الم الية ملاودات عملية احتساب الموج 2.5
اعل  ءنا وب،  2020  سنةل  الخ  الص   تيها توجلى  البح   عنة  ادرالتنظيمية  المركمصرف  )رين    (2.1  رقم  حضا ياإلراجع  زي 

ميسرة    تااءرإج  ا هرتبا باع ك  من  فيللتخفبشروط  جائحة    21.0يمة  قبدة  اح و  رةمليل  دتعخسائر  إثبات  تم    ، 19  –وفيد  تأثير 
  مباشرةً   فيةفوائد إضا   يةأدون فرض  الء  العم  يل موتلالمقدمة  أشهر    6ة  رفتأجيل المدفوعات لة عن تالناتج ي  ني ار بحرن دينمليو

حق افي  خ احتتم  لملكية.  وق  بين  ا نهأى  ل ع  ديلعالتسارة  ساب  الق صاف   الفرق  النقدية  للتدفقا   الحاليةة  ميي  المحتسبة المعدلة  ت 
األالفعلائدة  الف  لمعدام  ستخدا ب الماليالحاليالمدرجة    ةوالقيمي  صل ي  للموجودات  بتأجيل  المج   متقا   التعديل.تاريخ    في  ةة  موعة 

 .  نيمتأثرللعمالء ال ها عمد نء مزج ني كبحري دينارن يومل 723.9 قيمتها  الية البالغالم عرضات الت المدفوعات على
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   مختصرةة ال المالية المرحلية الموحدئم القوا حول إيضاحات
 ( ةجع)مرا 2021 سبتمبر  30

 
 

 (تتمة) دداعإلاس أس 2

 
 (تتمة)والمنح الحكومية عدلة الم ودات المالية وجعملية احتساب الم  2.5

التنظيمية، تم   للتوجيهات  د محدد دا)والتي تمثل سدينار بحريني  مليون    3.2مساعدة مالية بقيمة    ماستالوعالوة على ذلك، وفقاً 
الموظفتكا   من  زءلج  والتنليف  عن  ازين  ورالل  المرافق(  وسضرائب  و/أمن  م  اللجها  و الحكومة  ت  استجابةً إلجراءاتنظيمية  ات 

 .الملكيةقوق ح ، وتم إثباتها مباشرةً في 19 –وفيد دعمها لجائحة ك
 

 ت ارالقرالتقديرات وإصدار ا  دامذلك استخبما في   19-تأثير كوفيد 2.6
انتشرت المنا   19  –  ديفكو  ةجائح   لقد  مختلف  الصعيدية علغرافالج   قطفي  تعطيلعالمي،  لا   ى  تسبب في  التجارية نشاأل  مما  طة 

وقد   كوفيد  واالقتصادية.  أعلنت  19  –أدى  وقد  العالمية.  االقتصادية  البيئة  في  التيقن  عدم  حاالت  حدوث  ا  إلى  لمالية  السلطات 
تملة. وباإلضافة إلى  المح   ةيالسلب اآلثار    اجهةلمو  ملفي جميع أنحاء العا  ةفلتمخ   مت دعا، عن إجراءدوليةقدية، المحلية منها والوالن

ب، فكلذ تستند  المجموعة  عمليات  والغاألإن  الخام  النفط  أسعار  على  نسبياً  أكبر  بشكل  تعتمد  اقتصاديات  على  الطبيعي.  ساس  از 
الفترةوخ  أسعا الل  مسب، شهدت  تقلبات غير  النفط  المتوقوقة،  ر  آثافخ نا  ديؤيأن    عومن  إلى  متسلبي  راض األسعار  إلى ة   وسطة 

 .على هذه االقتصاديات األجل ةطويل
 

فير جائحة  لتفشي  تنظيمية  المكاستجابة  البحرين  كورونا، أصدر مصرف  الوقت آلخر وس  من  مختلفة  تخفيف  إجراءات  ركزي 
ء بفائدة أو  سوا  التأجيل للعمالء المؤهلين  مجراعديد من ب. وتتضمن هذه باألساس، ال19  -لتداعيات المالية لجائحة كوفيد  الحتواء ا

محليا ونسبة االحتياطي   ويل المستقر لجميع البنوك المؤسسةبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمسنلالحد األدنى فائدة وخفض  نودب
إلى    3ن المرحلة  م  رضاالت التع لتحويل ح   األقصى لرسوم التاجر والتعديالت على فترة المصالحة  النقدي لبنوك التجزئة والحد

يت  2المرحلة   فيما  فا   قلعوالتخفيف  التي  مباأليام  فيها  ا  دعوت  مراحل  تصنيف  لمعايير  المتوقعة استحقاقها  االئتمانية  لخسائر 
 نية.فيف من نسبة القرض إلى القيمة للرهون العقارية السكوالتخ 

 
عة واسعة  ومج ماالستعانة بلمي بماية استقرار االقتصاد العاح ل  إجراءاتذ  المركزية في جميع أنحاء العالم باتخا   البنوكوقد تدخلت  

 .في االقتصادجوهرية  ةلإلى ضخ سيوإلضافة با ت اجودومالء شراة إلى برنامج أسعار الفائد خفضمن  ءً جراءات بدإلامن 
 

حاسبية للمجموعة، ات الماسسيتطبيق ال  ية فهامقرارات  ، أصدرت اإلدارة  المختصرةالموحدة  المرحلية  ية  المال  القوائمإعداد  عند  
 ة مسجللاغ  في تحديد المبال  يةلحال ا  ةديا صقت البات اقل تلل  ةالمحتملات  أثيربالت  ةدلمؤكا  غير  تالتقديرل  اسيةسألامصادر  ت التأثر  دقو

القابلة    احة أومت المعلومات لاعلى  بناًء   رةاأفضل تقييم لإلدتلك القرارات بمثابة وتعتبر  ،لمجموعةللموجودات المالية وغير المالية ل
 31من    اراً اعتبر دون تغيير  كبي  دح متوقعة إلى  ظلت منهجية الخسائر االئتمانية ال  لقد  .ير الماليةر ا ق كما في تاريخ إداد الت  رصد لل
وال    زال متقلبة،األسواق ال تن  أ  الإ  .19  –جائحة كوفيد  تأثيرات    عتبارخذ في االأل ا ب تضمنت التغييرات  ي  لتا، و2020ر  سمبدي

 .قوسلاات لتقلب  ةلمسجلة حساسغ امبالتزال ال
 

تأخذ المجموعة ئي، منذ اإلثبات المبدت بشكل جوهري ادز  دقالمالية اة األد في السداد على التعثر مخاطر   ما إذا كانتد ديح ت عند
االعتبار   ج المعلومات  في  أو  تكلفة  بدون  المتاحة  والداعمة  مبرر  المعقولة  ال  ذلك  لهما هد  يتضمن  كالً .  المعلومات من    على 

والنلاوالتحليل   الت   نموذلك  ،  يوعكمي  الخبرات  للمجموعة  واقع  ااريخية  االئتمان والتقييم  للخبراء  ذلك  ين،  خصصت ملي  بما في 
 المستقبلية.  معلومات النظرة

 
تحديد   كانت  عند  إذا  االئتمانية  ما  زادت  المخاطر  المنذ اإلجوهري  بشكل  قد  الداخلي  تستخدم  ي،  مبدئثبات  نظامها  المجموعة 

ا درجة  االلتحديد  وتم ئلمخاطر  الخارجية  صنيفا ت لاانية  الحسابات،    ووضعللمخاطر  ت  اال تعثر  الخبراء  وحيثما  ،  يينمانتئوآراء 
في المخاطر    جوهريةمجموعة أن تحدد أن التعرضات قد شهدت زيادة  لليمكن  كما  التاريخية ذات الصلة.  ة  قع التجرباأمكن، و

إلى  ية  الئتمانا كون واضحة بشكل كامل في التحليل  ت  لكنها قد الادة ويزلهذه ا  كستعدة والتي  المؤشرات النوعية المحداستناداً 
 مناسب. لا تقوفي الالكمي 

 
يل تفعب  المجموعة  تمد قا . وقا عملياتهتشغيل  رية  لية واستمراعن كثب لضمان المرونة التشغية الوضع  تواصل المجموعة مراقب

أعمالها رارية  تمسال  ططخ  المخاطر  و  تصريف  إدارة  منممارسات  الرا دإ  جلأ  األخرى  المحتمل  التأثير  تصريف ضطراب  ة 
 . المالي ا وأدائه  ا ، على عملياته19 –وفيد جائحة كتفشي نتيجة لاألعمال 
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   المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم  حول إيضاحات
 جعة( )مرا 2021 سبتمبر  30

 الدنانير البحرينية  ين بماليجميع األرقام  

 

  اتمعلومات القطاع 3
 

 : ةسيئير مالأع تقطاعا  عأرب جموعة إلىأنشطة الم ، تم توزيعةيراإد  ضاغرأل
 
للقروض  في    باألساستتعامل   - د رفية لألفرامصالت ماخدلا التمويل  وتوفير  األفراد  العمالء  ودائع 

وت  االستهالكية المكشوف  على  تحويل ائتمانسهيالت  والسحب  وخدمات  ية 
 . ةيألجنبات األموال والبطاقات وتداول العمال

   
األخرتمانئالا  تيالهلتساو  روضالقفي    ساسباأل  تتعامل - ت ركاللشصرفية  ات الم الخدم حسابات و  ى ية 

 . والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات في البحرينالودائع 
   

باألساس - لية فية الدو صرم ات الالخدم األخر  تتعامل  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  وحسابات في   ى 
ا والحس  عالودائ شركا عماللل  لجاريةابات  من  دولية.ء  ومؤسسات   كما   ت 

 ع الخارجية.ورتشغيلية للفالة شطناأل يطغت
   

أ  األساسبتقدم   - األخرى لخزانة واألنشطة مار وااالستث والتجارة  خدمات  األموال  إلى سواق  باإلضافة    والخزانة، 
تشتم التمويلية.  المجموعة  أنشطة  الخدماتإدارة  عيرا االستثم  ل  إدا ة  رة  لى 

األسمارستثاال في  والدات  المحلية  االستشارية ت  ما خدالم  يدقتو  وليةواق 
وإدارةالا تنفيذ    ستثمارية  على  األخرى  األنشطة  تتضمن  كما  األموال. 

 خارجية. رية باالستعانة بمصادر  العمليات التجا
 

متخذ    ملياتعالإلى رئيس  ها  ديميتم تقالتي    ماتولعمال  حول  يرها ارتق  وعةلمجمإن هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه ا
ة دينتحسب الفائدة الم  ق التقديرية ودون شروط تفضيلية.ت السومعدالقطاعات تنفذ حسب  لا  هذه  ا بينت مالما عملا  . إناتالقرار

 ة.ابقوال مطساس أمى أل ع مواللأل مشيةها ال لفةالتكأساس معدل سعر التحويل والذي يساوي تقريباً   ت علىطاعا نة على القالدائأو 
 

 :2021 سبتمبر 30 يفوكما ة أشهر المنتهي التسعةفترة لئر لخسا ا  أولقائمة األرباح ع لومات القطا مع فيما يلي
 

 

 الخدمات 
 ة  المصرفي

 دفرالأل

 الخدمات 
 المصرفية 

 كات للشر

 ت اخدملا
 ية صرفالم

 دولية لا

   راالستثما
  نةالخزا و

 واألنشطة
 المجموع  ىاألخر

      

 90.2 30.2 13.5 20.6 25.9 ئدلفوا دخل ا

 (27.7) (14.0) (7.4) (3.5) (2.8) مصروفات الفوائد 

 - 3.0 2.1 (3.1) (2.0)  ليةلداخ وال اسعر تحويل األم

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

 62.5 19.2 8.2 14.0 21.1 ائد الفوصافي دخل 

 25.6 13.8 2.8 1.9 7.1 دخل تشغيلي آخر 

 ─────── ─────── ──────── ──────── ───────── 
 ل حصة البنك من قبي  يلشغالدخل الت
 مشاريع  لوا يلةزمال  شركاتالنتائج  

 88.1 33.0 11.0 15.9 28.2 المشتركة 
      

 (2.1) (0.4) (1.4) (0.2) (0.1) ئتمانيةاالر  خسائال وت مخصصا الصافي 
 40.5 27.4 1.1 4.7 7.3 لقطاع  نتيجة ا      

 كات شر بح( / رخسارة) البنك منحصة 
 0.3 1.6 - - (1.3) ة تركع مشاريومش زميلة

 40.8     رة  للفتربح لا

      
 (0.3)     ير مسيطرة  غ وقحقإلى  عائد لاربح لا

     ───────── 

 40.5       ك البنكمالالعائد إلى    بحالر
     ═════════ 
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   المختصرةة الموحدة يلرحالم ةي لامل ا ائمالقوحول  اتضاحيإ
 )مراجعة(  2021 سبتمبر  30

   لبحرينيةا ر نيالدنا جميع األرقام بماليين  

 )تتمة(  معلومات القطاعات 3
 

 :2021 سبتمبر 30ي فكما  المركز الماليلقائمة ع لومات القطا مع فيما يلي

 
 3.547.4 1,465.4 721.5 625.7 734.8 موجودات القطاع  

 لة يت زمركا ي شف ات مارتثاس
 63.9 29.6 - - 34.3 ة مشترك عيرا ومش

 51.2     موجودات مشتركة  
     ────────── 
 3,662.5     دات موجوع ال جموم
     ══════════ 

 3,044.1 635.4 638.7 716.8 1,053.2 مطلوبات القطاع 

 85.2     كة  ت مشترمطلوبا 
     ────────── 

 3,129.3     بات  مجموع المطلو 
     ══════════ 
 

 : 2020 سبتمبر 30ي شهر المنتهية فأ التسعة فترةلة األرباح أو الخسائر مئا ق لع لومات القطا مع ما يلييف
 

 

 الخدمات  
  ةالمصرفي
 لألفراد

 الخدمات 
 المصرفية

 كاتللشر

 ات مخدال
 يةصرفالم

 يةدوللا

 ر  ستثما الا
  الخزانةو

 المجموع ى خراأل واألنشطة
      

 106.7 36.7 20.8 24.3 24.9 وائدفلدخل ا

 (46.4) (19.7) (12.5) (9.8) (4.4) د مصروفات الفوائ

 - (1.8) 1.7 0.7 (0.6)  ليةخ لداألموال اتحويل ار سع
 ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── 

 60.3 15.2 10.0 15.2 19.9 ائد الفوصافي دخل 

 29.0 12.0 3.4 2.9 10.7 يلي آخر دخل تشغ
 ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── 

 من البنك شغيلي قبل حصة الدخل الت
 والمشاريع  زميلة ال كات شرال  نتائج

 89.3 27.2 13.4 18.1 30.6 المشتركة
      

 (6.8) (0.4) (0.7) (5.7) - ئتمانيةاالخسائر  ال ومخصصات الصافي 
 37.2 22.1 3.5 1.1 10.5 لقطاع  ا جةنتي      

 ةميلزكات رربح ش بنك منالحصة 
 2.2 1.4 - - 0.8 ة كترمشع ريا ومش

 39.4     رة  للفتالربح 
      

 (0.4)     وق غير مسيطرة  قح إلى  ائد علاربح لا
     ──────── 

 39.0       ك البنكمالالعائد إلى  حالرب 
     ════════ 

 :2020بر ديسم 31في كما  كز الماليالقطاع لقائمة المرومات عللي مفيما ي

      
 3,645.8 1,555.0 785.3 621.7 683.8 طاع  الق جوداتمو

 لة ميركات زاستثمارات في ش
 65.5 29.8 - - 35.7 ة ع مشتركيرا ومش

 49.1     موجودات مشتركة  
     ───────── 

 3,760.4     وجودات مجموع الم
     ═════════ 

 3,139.6 708.9 677.9 699.5 1,053.3 لوبات القطاع مط

 106.3     ركة  ت مشتمطلوبا 
     ───────── 

 3,245.9     مجموع المطلوبات 
     ═════════ 
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   رةالمالية المرحلية الموحدة المختصائم القوحول  ضاحاتيإ
 ة( )مراجع 2021 سبتمبر  30

   نيةالبحري يران الدناليين مجميع األرقام ب 

 

 محتملة  والتزامات ات طرتباإ 4
 ققة مد

 مبرديس 31
2020 

   اجعةمر
   مبرتسب 30

2021  
   امات محتملةالتز  

 ديةتنمسمادات إعت 25.4  35.6

 ن خطابات ضما  174.6  177.3
──────── ────────  

212.9  200.0  

   

 رتباطات  إ  

 لمسحوبة ا  روض غيرالق ارتباطات 210.3  181.5

 رى  أخ  باطاتارت 822.6  782.5
──────── ────────  

1,176.9  1,232.9  
════════ ════════  

 . رتباطاتاالاء نتهتم سحبها قبل إسوف ي ا تهطا ارتبا  أن جميعلمجموعة بتتوقع ا ال
 
ير  غ  تا لتعرض مقابل ا   ينيدينار بحر  ن مليو  3.9قيمتها    غبالالمتوقعة ال  مانيةئتحتفاظ بالخسائر االتم اال،  2021  سبتمبر  30ما في  ك

 .ي(بحرين دينار ليونم 4.1 :2020ر ديسمب 31خرى )ة األانيت االئتملتعرضا ية والميزاناي رجة ف المد
 

   قد وما في حكمه لنا 5

 
 منتهية في  لأشهر ا للتسعة

 سبتمبر 30

 2021 2020 
   

 20.5  19.8 خزينة  صندوق والل نقد في ا

 154.9  262.7 زية نوك مركاعات لدى بديجارية وإت ا حساب
 لية لفترة واريخ استحقاق أص بت أخرى ماليةت  سا مؤسك وبنون تحقة ممس غمبالائع ودو

 305.0  283.2 يوماً أو أقل تسعون
 ──────── ──────── 
 565.7  480.4 
 ════════ ════════ 

 عمالء  قروض وسلف ال 6

 ع  مولمجا

:  3حلة المر
ائر  لخسا

ية  ناالئتما 
ة على  المتوقع

  مدى العمر
ة  ضمحلالم

 نياً ائتما

:  2ة المرحل
لخسائر  ا
ة  تمانيالئا
على   ةمتوقعال

ر  مدى العمر غي
 محلة ائتمانياً مض

:  1المرحلة 
خسائر  ال
انية  ئتماال

لى  عالمتوقعة 
 اً رشه 12 مدى

 
 
 

 1202 سبتمبر 30في 
     

 :  المطفأة لفةلتكا جة بمدر    

 وفعلى المكش وباتارية وسح قروض تج  664.0  279.2  85.6  1,028.8

 ةيتهالكاس روضق  621.6  14.3  9.0  644.9
──────── ──────── ──────── ────────  

1,673.7  94.6  293.5  1,285.6   
    

 
 عةلمتوقسائر اإلئتمانية ا خ ال ها:من اً محسوم (5.8)  (24.3)  (66.1)  (96.2) 

──────── ──────── ──────── ────────  

1,577.5  28.5  269.2  1,279.8   
════════ ════════ ════════ ════════  
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   رةتصلمخلية الموحدة االمرحة لمالي االقوائم حول  تإيضاحا
 مراجعة( ) 2021 سبتمبر  30

 رينية  بحللدنانير ا ا ماليين بع األرقام يجم 

 ( تتمة ) مالءعقروض وسلف ال 6

   المجموع

 : 3حلة المر 
ئتمانية الخسائر اال 

  مدىة على المتوقع
العمر المضمحلة  

 انياً ئتما

 : 2مرحلة ال
نية اتم ئئر االاخسال 

  ى مدىلة عالمتوقع
  ير مضمحلةالعمر غ

 نياً ماائت

:  1لمرحلة ا
ة  ئر االئتمانيخساال

على  قعة المتو
 هرًا ش 12 مدى

 
 
 

 2020ر مبديس 31 في

     
 : لتكلفة المطفأةمدرجة با    

 ات على المكشوف رية وسحوبقروض تجا 639.1 301.2 94.0 1,034.3

 ةيستهالكاروض ق 592.0 12.5 9.4 613.9
──────── ──────── ──────── ────────  

1,648.2 103.4 313.7 1,231.1  
     

ً ممحسو (6.3) (22.8) (63.3) (92.4)  لمتوقعةانية ا اإلئتم ئر سامنها: الخ ا
──────── ──────── ──────── ────────  

1,555.8 40.1 290.9 1,224.8  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

ً لة  ضمحوالم  استحقاقهاات موعد  ف  ى القروض التيلقة علمعلوائد ا الف  تغلب  ،2021  سبتمبر   30  في  31ني )يينار بحر دمليون    28.0  ائتمانيا
  .بحريني( دينار   مليون 24.1: 2020ر مبديس

 

ا  المشتملللضمان العادلة  لقيمة  بلغت  نقدات  على  وعقاراتوأور   ة  مالية  وجالم  بلقمن    بها  محتفظ  اق  بلقلمتعا موعة  المضة  حلة  مالقروض 
 يني(.  حر دينار ب ونيلم  71.8: 2020 ر ديسمب 31) 2021 سبتمبر  30في  يني كمادينار بحر   يونلم  50.2دي بشكل فر ائتمانياً 

 

اإلسالالتموالت  تسهيى  المتضمنة عللف  سروض والقال  إجمالي  بلغ  ،2021  سبتمبر  30  في منمية  يل  ت  ركالشل جموعة  لماقبل    المقدمة 
مويل  تلواابحة  تسهيالت المر باألساس من  الت  تلك التسهين  تكو. تحريني(بمليون    89.4:  2020ر  بديسم  31)نار بحريني  يد  نليوم   78.9

   رة.اجباإل
 

:  2020  سبتمبر   30دينار بحريني )  ونملي  2.3لي  بإجماوسلف  شطب قروض  م  ت،  2021  سبتمبر   30ي  ف  أشهر المنتهية  التسعةفترة  ل  خال
  .(يبحرين ر دينا ون يمل 5.1

 

 حقوق الملكية   7
 

  ، 2020نة  بسة  علقمتالنية  عيباح  ر على توزيع أسهم أ  2021مارس    24  تاريخبعقد  نالمالعمومية السنوي  ية  جتماع الجمعافي  المساهمون  ق  واف
 .(مليون دينار بحريني 6.5: 2020ريني )ينار بحد ونملي 13.6 نحوبالمال  أس زيادة ر مما أدى إلى 

 

 ئج  اتة الن يسممو 8
 

  2.4:  2020  سبتمبر   30بحريني )  ار يند مليون  2.1ه  لغ وقدر بمعلى    2021  سبتمبر   30المنتهية في    ر شهأ  التسعةاآلخر لفترة  لدخل  ا  نيتضم
 ية.  مموسبيعة ، وهو ذو طح األسهمدخل أربا ي( منر بحريننادي مليون

 

 خر  آدخل  9
 

ا : 2020  سبتمبر   30حريني )ار بدين  ليونم  3.2 درهقوب  كسمعلى    2021  تمبر بس  30  يية فنتهالم  ر أشه  التسعةخر لفترة  لدخل اآليتضمن 
 تثمارية.وراق مالية اسأ ق ببيع متعل (ر بحرينيدينا ن مليو 2.1

 

   ئتمانيةاالخسائر الوصات مخصال فياص 10

 
 ر المنتهية في  أشه  ةللثالث

  رسبتمب 30
 هية في ر المنتأشه للتسعة

 سبتمبر 30
 2021 2020  2021 2020 
      
 10.8 4.7  4.1 1.6 العمالء  روض وسلف ق

تم أخذ مخصص لها  ض رو قلغ مستردة من المبا
 (1.8) (2.8)  (0.1)  - السابقة في السنوات  المشطوبةبالكامل  

 0.3 -  (0.4)  - أرواق مالية استثمارية
 (2.5) (0.2)  (1.1)  0.1 لميزانية  رجة في ادمعرضات غير ت

  - 0.4   -  - البيع   ضمان قيد
 ──────── ────────  ─────── ─────── 
 1.7  2.5   2.1  6.8  
 ════════ ════════  ═══════ ═══════ 
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   الموحدة المختصرةة المرحلية المالي  لقوائمال حو احاتإيض
 )مراجعة(  2021 سبتمبر  30

 انير البحرينية  الدنقام بماليين األر جميع 

 
   احم في األرب هفض للس خملاوساسي ب األيالنص  11
 

 الموزون على المتوسط  أشهر    التسعةترة  لفربح  البقسمة  أشهر    التسعةلفترة  ح  ربا لسهم في األ ض لخفلمسي وااألسا يب  نصاليحسب  
   تالي:لو اح ى الن لعفترة  ال ل ائمة خالسهم القلعدد األ

 

  مبر تسب 30 أشهر المنتهية في للثالثة  سبتمبر  30 أشهر المنتهية في للتسعة

2020 2021 2020 2021  

39.0  40.5  9.9  12.4  

لى مالك للفترة العائد إالربح 
اسي  األس النصيبلحساب البنك 

   في األرباحللسهم والمخفض 
═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════  

 

1,485,937,265   1,485,544,308   1,485,937,265   1,485,544,308  

  م،األسهلعدد  ونالموز سطلمتوا
  القائمةة أسهم الخزانحسم  بعد

 فترة خالل ال 
─────────────── ──────────────── ──────────────── ────────────────  

 

1,485,937,265   1,485,544,308   1,485,937,265   1,485,544,308  

م  لمتوسط الموزون لعدد األسها
  ض،تخفيالعادية المعدلة لتأثير ال

ائمة  نة القالخزاسم أسهم بعد ح 
 الفترة خالل 

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

0.026  0.027  0.007  0.008  

األساسي والمخفض   نصيبال
ر  لسهم في األرباح )دينال

 بحريني( 
═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════  

 

   ةق عالال يذ رفطالمعامالت مع  12
 

مجلس  ضاء  وأع  ركةالمشت  عوالمشاري  زميلةل ا  اتشركلاو  مين الرئيسييناهالمس  ةسيا أس  عالقة )بصورةلا ذات    طرافألض ابعإن  
  اف األطرذه  همن قبل  و المتأثرة  أشتركة  مالسيطرة  الو  سيطرة أل ل   ضعةخا تهم وشركات  الللمجموعة وعائدارة العليا  اإلاإلدارة و

  .اديةي االعت مالها أع منضعة وجممء للالعم وانكا  (ذات العالقة
 

لمركز وحدة ل المرحلية الم  مةئقا الريخ  و بتا هما  ك  عالقةالذات    طرافاألتمت مع    الت التيما عبالمما يتعلق  فيرصدة  األ   يليفيما  
 :اليملا

 
 مساهمين 
 رئيسيين 

ت زميلة شركا 
  يعومشار

 ركمشت

س مجل أعضاء 
ة وموظفي  اإلدار

 ع وملمج ا اإلدارة الرئيسيين 

     0212 سبتمبر 30
  16.4  1.6  14.8  - وض وسلف العمالءقر

  63.9  -  63.9  - كة  راريع مشتومش شركات زميلة ياستثمارات ف 

  166.9  9.0  2.7  155.2 الءى للعموفير وودائع أخروتجارية  حسابات

     

     0202ديسمبر  31

  28.8  1.9  26.9 -  العمالءقروض وسلف 

  65.5 -   65.5 -  ريع مشتركة  شا لة ومركات زميرات في شثما تاس

  194.7  8.5  0.8  185.4 ع أخرى للعمالءية وتوفير وودائرا ابات جحس
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   ختصرةمال  ةرحلية الموحدالمالية المالقوائم حول  حاتاإيض
 اجعة( )مر  2021 سبتمبر  30

 حرينية  انير البالدنبماليين م األرقا جميع  

 

 ( تتمة) ةعالق ال يذ طرفالت مع معامال  12

 
اإلف يلي  واليريما  تمعامالمب   متعلقةلامصروفات  ادات  التي  ذات  الت  األطراف  مع  ف قالعالت  والمتضمنة  ال ة  المر ي  حلية  قائمة 

 :ح أو الخسائرألربا حدة لالمو

 
 همين سا م

 رئيسيين 

ة لشركات زمي
ومشاريع  

 مشترك

اء مجلس أعض
وظفي  دارة وماإل

 وع مجمال ن رئيسيياإلدارة ال

     2021 سبتمبر 30 ينتهية فالمفترة لل
  0.6  -  0.6  -  مشابهخل ئد ودالفوا  خلد

  1.1  0.1  -  1.0 ت مشابهة  د ومصروفا ائفولمصروفات ا

مشاريع كات زميلة وبح شربنك من رصة الح 
  0.3  -  0.3  - مشتركة 

     

     0202 سبتمبر 30في  المنتهيةلفترة ل
  0.8  -  0.8  - به وائد ودخل مشا فال دخل

  4.5  0.1  -  4.4 ات مشابهة  مصروف ئد والفوا اتروفمص

ت زميلة ومشاريع ركا شلبنك من ربح اة حص
  2.2  -  2.2  - مشتركة 

 
 ذيين: التنفيساء الرؤ مالرئيسيين، بما فيه اإلدارةموظفي يضات يلي تعو ا يمف

 
 المنتهية في  رأشه للتسعة
 سبتمبر 30 

 2021 2020 
   

  7.1  7.3 جل األ  قصيرة رىأخ  مكافآتوب روات

  0.3  0.8 ف توظيلعد اما ب آتمكاف

  0.1  0.4 س األسهمأسا ضات على تعوي
 ────────── ────────── 

 8.5  7.5  
 ════════ ════════ 

 

   ماليةت الدواألا 13
 

 م: ية التقيية بتقنليلماات اودلألعادلة القيمة ال صاح عنف د واإلللتحديلتالي الهرمي اسلسل عة التتستخدم المجمو
 

 لمماثلة؛ ت اوبا طلوجودات المماثلة أو المق النشطة للماألسوا يدلة( فعر الميغ)علنة األسعار الم :1المستوى 

بصورة    إما مسجلة  لادلة االقيمة العى  جوهري علير الالتأث  ظة جميع مدخالتها ذاتح مالكن  خرى والتي يمات األنيالتق:  2توى  لمسا
 ؛ و رةباشير مغو أ مباشرة

 كن لومات يممع  علىد  المسجلة والتي ال تستن  قيمة العادلةعلى ال   يالجوهر  تأثيرلا  ت ذاتتستخدم مدخالالتقنيات التي  :  3مستوى  ال
 وق. لسحظتها في امال

 
ال أسهم  لتقييم  ة  يوهرالج مدخالت  إن  اسندات  المصنفلملكيحقوق  المستوة  ة  ا  هي  3ى  ضمن  السنومعدل  للتدلنمو    دية النق  اتفقي 

  دل ومعمعدل الخصم  وارتفاع  معدل النمو    انخفاض  ىسيؤد.  ةلسيولا  صصم نقق فهو معدل خ النسبة للصناديوب  الخصم  معدالت و
ي  يرات فغدة للتائمة الموح لقا أو  الي  ز المللمرك   القائمة الموحدةعلى    رأثيتالسيكون  عادلة.  مة القيى انخفاض الإل  لةقص السيوم نخص

بنسبة غير المسعرة  لسندات  للعادل  اقييم  تلافي  ة  صلة المستخدمالمخاطر ذات المتغيرات    تتغير  ذاإي  جوهر  يرغ  ساهمينحقوق الم
 رية ماة االستثلماليوراق ا اس القيمة العادلة لألقي  غرضمة لتقييم المستخدلا  يبلا ة في أسهريرات جوتغيي  ةيأ  تحدثلم    في المئة.  5
 سنة السابقة.ال معرنة مقابال
 

ا ات  اليالتل  دوج ل يوضح  الحليل  المسجلة  م ألدوات  العادلل  الهرمي  لالتسلس  مستوى  بحسالعادلة  بالقيمة  الية  كما في  قيمة    30لة 
   :2020ديسمبر  31و 2021 سبتمبر
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   ة الموحدة المختصرةيالمرحل ةمالي ل اوائم لقا حول ضاحاتإي
 ( )مراجعة 2021 سبتمبر  30

 ة  نيحريبالدنانير الاليين مبرقام األيع جم 

 ( تتمة) ماليةت الدواألا 13
  موعمجال 3ى توسالم 2ى مستوال 1ستوى الم 

     2021 سبتمبر 30

     الية الموجودات الم
  700.7  -  5.4  695.3 تسندا

  72.2  20.2  6.5  45.5 ملكية قوق الحأسهم 

  1.1  -  1.1  - صناديق مدارة  

  0.6  -  0.6  - رةلمتاجاة المحتفظ بها لغرض يلمالا تاالمشتق

  2.6  -  2.6  - لعادلة ا قيمةغرض تحوطات اللها المحتفظ ب يةقات المالمشتال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 740.8  16.2  20.2  777.2  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     ية الالم المطلوبات
  0.3  -  0.3  -  المتاجرةظ بها لغرض فمحتال الماليةتقات المش 

  32.4  -  32.4  - لة  عادطات القيمة الوبها لغرض تح تفظية المحالمالات المشتق
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 -  32.7  -  32.7  
 ═ ═══ ══ ══════ ══════ ══════ 
 

 موع مجال 3ى وتالمس  2ى مستوال 1المستوى  
     2020 يسمبر د 31

     ة يالالموجودات الم
  725.3 -  -   725.3 سندات

  70.3  20.3  6.7  43.3 ية كلملا حقوقأسهم 

  0.7 -   0.7 -  دارة  صناديق م

  2.6 -   2.6 -  لغرض المتاجرة المالية المحتفظ بهاقات المشت

  0.1 -   0.1 -  لة العاد يمةرض تحوطات الق المالية المحتفظ بها لغت المشتقا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 768.6  10.1  20.3  799.0  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     
     مطلوبات المالية ال

  0.7 -   0.7 -  المتاجرةغرض محتفظ بها للمالية الات االمشتق

  57.2 -   57.2 -  ة العادلة تحوطات القيم تفظ بها لغرضلية المحماالمشتقات ال
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
  - 57.9   - 57.9  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3 مستوىالو 2والمستوى  1وى ستالت بين المتحوي
إلى ومن تحويالت    تكن هناك أية، لم  2020ر  يسمبد  31و  2021  سبتمبر  30المنتهية في    ر الماليةقاري التإعداد  سنة    /ة  الل فترخ 
المدرجة  أسهم حقوق الملكية  وات  أدأي تغيرات جوهرية في    اكن هن تك  ملعالوة على ذلك،    .3ى  ومستالعادلة  القيمة ال  ساتقيا 

 .3لمستوى اضمن 
 

القرة واللمقدالجدول أدناه القيم المدرجة  ضح ايو المدرجة فيجة وغالمدر المالية    دواتأل ا   لكتل   عادلةيم  الي ة المركز المقائم  ير 
 :دةية الموح المالفي القوائم  لموضحةا رجةالمدا هيمق نلة عث تختلف القيم العاد حيالمطفأة ة فتكلبال المدرجة

 

 ( مدققة) 2020بر مديس 31  2021 سبتمبر 30 

 

يمة  الق
 المدرجة 

 القيمة  
  فرق ال العادلة 

  ةالقيم
 درجة الم

  ةمالقي
 الفرق  لة لعادا

        لية لموجودات الماا

 (0.5)   161.5  161.0   0.8  218.1  218.9 مارية مالية استثق أورا
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

        ة لمالي ات ابالمطلو 

  6.9  195.4  188.5   8.3  196.8  188.5   ألجل تاضا إقتر 
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

لوبات ات والمطجودلمول  دلةالعا   ن القيمةإ.  1ن المستوى  عادلة ضم  ةي قيمه  الهعرة أكوذموجودات المالية الممطلوبات والإن ال
 أعاله.  جدوللفي ا   ها نصح عفلك الما ت ة، فيما عدتها المدرج ب قيمقارالمالية ت
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   رةحدة المختصوالم  المرحلية  ةالمالي وائم القول ح حاتضاإي
 )مراجعة(  2021 سبتمبر  30

   يةرينالبح دنانيراليين م بمالع األرقا جمي 

 

 قرستنسبة التمويل الم صافي 14
 
إن  البحرين المركزي.    ن مصرفع   لصادرةوحدة إدارة مخاطر السيولة التوجيهات    اً ويل المستقر وفقبة التمصافي نسساب  تم ح ي

األ نسالحد  لصافي  البدنى  التمويل  وفقمة  هو    اً ستقر  المركزي  البحرين  أنه،    ،%100لمصرف   م رق  ميملتعلوفقاً  إال 
OG/106/2020    رقم  والتعميم  2020رس  ما   17  يرخ فالمؤ يعن مصرف البحرين المركزالصادر  OG/296/2020   المؤرخ

  31حتى    %80الحد إلى    يضفتخ تم  ،  2020  ديسمبر  29في  المؤرخ     OG/431/2020قم  ر   لتعميموا،  2020أغسطس    26في  
كما    %133.2ة  وعل المستقر الموحد للمجمصافي نسبة التمويبلغ    .19  –  كوفيدجائحة  المالية لالتأثيرات  ، الحتواء  2021ديسمبر  

 (. %134.2: 2020مبر ديس 31) 2021 سبتمبر 30 في
 

الشركات الصغيرة،  لألفراد ولكبيرة  اع  ودائالفظة  ح وم  لية القويةما رأسالقاعدة  القر المتاح هي  المست  يلالتموء  اورإن أهم العوامل  
المؤومحفظة   ودائع  من  غس كبيرة  الما يسات  ب)لية  ر  الحكومية  المتعلقة  المتالتموك  وكذل،  ت(كا والشرالودائع  من يل  األجل  وسط 

ويل من التم(  %21.2: 2020ديسمبر  31) %21.5اعدة رأس المال كلت قشد لقجل. ألوالسندات متوسطة افاقيات إعادة الشراء ات
اح  من التمويل المستقر المت  (%47.4: 2020ديسمبر  31) %47.8والشركات الصغيرة األفراد لت ودائع متاح بينما شكلر ا المستق

 (.صلةت الذاألوزان طبيق اتبعد )
 
ا و المستقر  للتمويل  فبالنسبة  المطلوب،  النسبي  الرئيسي  سبب  لإن  االنخفاض  المطلووراء  المستقر  بقارنم  ،بللتمويل  التمويل  ةً 
مالي ج لي ربع إ والكويت والتي تمثل حوا  لبنك البحرينية الجودة  ل عا لة  ئ ألصول السا لالكبيرة  حفظة  ميتعلق بالفهو  مستقر المتاح،  ال
 .الصلة(ر المطلوب )قبل تطبيق األوزان ذات مستقاللتمويل ا
 
 تتغير. دون ر وبيظلت النسبة مستقرة إلى حد ك، 2020ديسمبر  31 المنتهية فيالسنة قارنة مع نهاية مبالو
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   رةتصالمخ ةحدالمو المرحلية المالية قوائم ال ل حو حاتضاإي
 )مراجعة(  2021 سبتمبر  30

   لبحرينيةنانير ا الدن ييجميع األرقام بمال 

 )تتمة(  قرستمالتمويل الافي نسبة ص 14
 

 : يلكما ي 2021 سبتمبر 30ي ف كما  (ةوية مئبكنسقر )يل المستموي نسبة التافص  ابستح يتم ا
 
  ( ل تطبيق العوامل ذات الصلةالقيم غير الموزونة )أي قب 

 د بنال
ريخ  تا

ق  استحقا
 غير محدد

 أقل من

 أشهر   6 

  6أكثر من 
  شهر وأقلأ

 من سنة
 واحدة 

سنة  كثر من أ
 واحدة 

المجموع  
القيم 

 الموزونة 

      ر المتاح:ستقالم يلالتمو

      : رأس المال

  573.2  26.7  -  -  546.5 التنظيمي  لارأس الم
  -  -  -  -  - أخرى   أدوات رأسمالية

      ء الشركات الصغيرة: وودائع عمالاد رفائع األود

  480.1  0.3  3.2  501.8  - ودائع ثابتة  

  791.0  31.3  70.1  774.1  - ثباتاً دائع أقل و

      تمويل بالجملة:لا
  -  -  -  -  - ائع التشغيلية الود

  813.9  433.3  171.4  1,015.2  - لة آخر بالجمتمويل 

      ى: مطلوبات أخر
  -  -  -  35.0  - تمويل المستقر للمطلوبات المشتقة  في نسبة الصا

ألخرى غير المدرجة ضمن الفئات لوبات اميع المطج
  -  -  -  126.5  - ه عالذكورة أالم

 ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── 
  2,658.2  491.6  244.7  2,452.6  546.5 لتمويل المستقر المتاح جموع ام
 ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 

      
      مطلوب: مستقر المويل الالت

الية  ة عائلساللألصول التمويل المستقر صافي نسبة مجموع 
  281.7  -  -  -  - الجودة 

      : حةوالممنية ألوراق المالاو القروض 

ول  باألص ؤسسات المالية المضمونةللم الممنوحةالقروض 
 الممنوحةوالقروض  1جودة بغير المستوى ة عالية الائلسال
  135.8  69.2  39.2  313.4  - مالية ؤسسات الونة للمير المضمغ

لقروض  مالية واالء الشركات غير اللعم حةومنالمروض الق
والقروض للحكومات  ةت الصغيرفراد والشركاأللعمالء ا

ا منهوسطة، والمتوكزية والشركات الصغيرة والبنوك المر
 949.9  854.3  68.4  379.1  - قروض: 

لتوجيهات نسبة  وفقاً  %35ساوي أو ي مناطر أقل بوزن مخ
  90.0  137.1  -  1.7  - ين المركزي البحر  فصرعن م ةدركفاية رأس المال الصا

      ومنها قروض: ،منتجةن العقاري الهر قروض ال
بة  سن وجيهاتقاً لتوف %35من أو يساوي  بوزن مخاطر أقل

  -  -  -  -  - رين المركزي عن مصرف البح ةالمال الصادركفاية رأس 

  ةر مؤهل ية غير المتعثرة في السداد وال تعتبق المالاألورا
ولة  ادألسهم المتلك ائلة عالية الجودة، بما في ذول ساصأك

  248.7  215.1  38.4  53.3  - صة في البور

      ت أخرى: موجودا 
ات المشتقة قبل خصم لمستقر للمطلوبل االتموينسبة  صافي

  7.1  -  -  7.1  - المسجل أوجه تباين الهامش
ت  ان الفئيع الموجودات األخرى غير المدرجة ضمجم
  234.2  -  -  -  234.2 ة أعاله مذكورلا

  48.2  -  -  964.2  - انية  زالميالمدرجة في  ري البنود غ
 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

  1,995.6  1,275.7  146.0  1,718.8  234.2 لتمويل المستقر المطلوب  مجموع ا
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

 %133.2     صافي التمويل المستقر )%(  نسبة 
     ═══════ 
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 ة  المرحلية الموحدة المختصرية ائم المالوقحول ال  اتحإيضا
 راجعة( )م 2021 ر سبتمب 30

 البحرينية   لدنانيريين ا رقام بمالاألجميع  

 )تتمة( ويل المستقر مسبة التي نصاف 14
 

 يلي: كما  2020ر مبسيد 31ي ف ية( كما وبة مئنستقر )كلتمويل المسنسبة ا فيب صا احتسا يتم 
 

  ق العوامل ذات الصلة( بي)أي قبل تط  ةالقيم غير الموزون  

 البند 
تاريخ  
قاق  استح

 ر محدد غي

 ل منأق
 أشهر  6 

 6أكثر من 
شهر وأقل من أ

 سنة واحدة

من سنة   رأكث
 واحدة

لمجموع  ا
القيم  

 الموزونة 

      اح: ر المتقستالم تمويلال

      :الأس المر

 555.7 27.6 - - 528.1 يمي ظنال الترأس الم
 - - - - - ية أخرى  لأدوات رأسما

      غيرة:ات الصودائع األفراد وودائع عمالء الشرك

 478.2 0.2 3.5 499.6 - ة  ودائع ثابت

 762.1 37.3 81.5 723.9 -   اتاً بثودائع أقل 
      جملة:تمويل بال

 - - - - - ع التشغيلية الودائ
 822.4 391.7 159.0 1,188.7 - لة آخر مويل بالجمت

      رى: خمطلوبات أ
 - - - 61.9 - ة  ي نسبة التمويل المستقر للمطلوبات المشتقافص

من الفئات ير المدرجة ضبات األخرى غجميع المطلو
 - - - 158.1 - ه كورة أعالذالم

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

 2,618.4 456.8 244.0 2,632.2 528.1  حالمتا يل المستقرالتموع مجمو
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 
      

      لمطلوب: ا المستقرتمويل ال

ئلة اقر لألصول السلتمويل المستصافي نسبة امجموع 
 264.7 - - - - ة ة الجودعالي
      : ممنوحةالالمالية  ألوراقا /روض والق التمويل

ل  الية المضمونة باألصوللمؤسسات الم ةلممنوحاالقروض 
والقروض   1ودة بغير المستوى لجائلة عالية االس

 112.9 46.8 7.5 415.8 - سات المالية ؤسونة للمالمضم غير حةالممنو

غير المالية والقروض   الشركاتلعمالء  ةالممنوحلقروض ا
  القروضت الصغيرة والشركاود فراء األلعمال

لصغيرة  ة والشركات ايزالمرك ات والبنوكلحكومل
 977.4 897.8 109.1 319.6 - روض: نها ق والمتوسطة، وم
لتوجيهات  اً وفق %35يساوي من أو بوزن مخاطر أقل 

ين  رعن مصرف البح ةالمال الصادرة كفاية رأس نسب
 43.5 66.5 - 0.5 - زي المرك

      :ومنها قروضنتجة، مالاري العق قروض الرهن
لتوجيهات  وفقاً  %35وي اسن أو يخاطر أقل موزن مب

ن مصرف البحرين  ع ةالمال الصادر ة رأسنسبة كفاي 
 - - - - - المركزي 

تبر مؤهلة  لسداد وال تعر المتعثرة في اغيالية وراق الماأل
ي ذلك األسهم ، بما فة الجودةيصول سائلة عالكأ

 243.2 194.0 60.4 61.9 - رصة البو  المتداولة في
      أخرى:ودات وجم

قة قبل خصم المشتالمستقر للمطلوبات سبة التمويل ن صافي
 12.6 - - 12.6 - تباين الهامش المسجله أوج

ات  رجة ضمن الفئاألخرى غير المدت وجوداجميع الم
 248.9 - - - 248.9 أعاله المذكورة 

 48.1 - - 961.5 - ية  ود غير المدرجة في الميزانالبن
 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

 1,951.3 1,205.1 177.0 1,771.9 248.9 ب لمطلوالتمويل المستقر ا مجموع
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

 %134.2     تقر )%(  التمويل المسنسبة صافي 
     ═══════ 
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 وائم الق)ال تشكل المعلومات المالية المرفقة جزءاً من 
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 إلضافية ا لومات المالية المع
 2021 سبتمبر  30في 

 
 

 19 –التأثير المالي لجائحة كوفيد  –اإلفصاح العام اإلضافي لبنك البحرين والكويت 
 2021سبتمبر  30في 

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

الحفاظ  )كوفيد    إلى  كورونا  لفيروس  الحالية  التأثيرات  في ظل  الشفافية  الت(،  19  -على  التقرير عن  مجموعة  فصح  هذا  في 
المالي   بالتأثير  تتعلق  إضافية  كوفيدل معلومات  جائحة  قوائمه  19  -تفشي  المختصرة  المرحلية  المالية    ا على  نتائج والموحدة 

   .2021سبتمبر  30للفترة المنتهية في   ا عملياته
 

تعطيل األعمال التجارية  إلى    أدىفي مختلف المناطق الجغرافية على الصعيد العالمي، مما    19  –لقد انتشرت جائحة كوفيد  
االقتصادية.   التجارية  واألنشطة  األعمال  إغالق  اإلجراءات  هذه  تضمنت  والحجروقد  السفر  على  قيود  الصحي    وفرض 

خالل هذه    ةاالقتصادي  األنشطةإلى انخفاض حاد في  اإلجراءات  دت هذه  ألقد  و  ود على التجمعات العامة والخاصة.وفرض قي
  النمو والناشئة.في ات المتقدمة ي الفترة في عدد كبير من االقتصاد

 
وسالمة الموظفين، ودعم حماية صحة ع بالتزامن مالرغم من هذه األحداث، بقوة مالية ومرونة تشغيلية المجموعة  تأظهر لقد

ولكن خالل الربع الثالث من ،  والجائحة  بشأن تطور الفيروسحالة من عدم التيقن  زال هناك  ت. وال  في الوقت نفسه  العمالء
بشكل  ذلك  ويرجع  وحذرة.  بطيئة  بوتيرة  ولكن  الطبيعية  للحياة  بالرجوع  نسبي  وتعافي  تحسن  بوادر  االقتصاد  أظهر  العام 

وإبطاءالتي  ءات  اإلجرا  إلى  رئيسي الجائحة  تأثير  لتحجيم  الحكومة  قبل  من  اتخاذها  للتقدم ،  الفايروس  انتشار  تم  باإلضافة 
  .في برنامج التطعيم ظولح الم
 
 األولى  من األولوية على حد سواء    ا وعمالئه  ا موظفيهوهي تعتبر دوماً  ،  الوضع الحاليباستمرار على مراقبة    المجموعةعمل  ت

اليلتزم  و.  لديها  والكويت  بنك  المجتمعات    كامالً التزاماً  بحرين  وسيالتي    المحليةبدعم  فيها    إضافياً   جهداً المجموعة  بذل  تعمل 
 في جميع األوقات.لتلك المجتمعات دعمها نحو 

 
البحرين    الرشيدةالقيادة  اتخذتها  التي  االحترازية  جراءات  لإل  وفقاً  كوفيد  لمكافحة  لمملكة  جائحة    اتتوجيهو  19  –انتشار 

فقد كرس البنك فريق  ،  واألعمال التجاريةعلى المواطنين  الضغوطات المالية المفروضة  للحد من    ف البحرين المركزيمصر
الدعم الكامل لبلدنا ومواطنيه  جميعلتنفيذ    عمل طوال هذه   موظفينا المتفانينلوالمخلصين  لعمالئنا  و  هذه اإلجراءات وضمان 
الوقد  .  الفترة اإلجراءا  عدداً بنك  نفذ  ومن  التشغيلي  االستعداد  لضمان  مجموعة في  مواصلة  الت  المنتجات   تقديم  من  كاملة 

 ، بما في ذلك: لعمالئهوالخدمات 
 

 ؛ التأكد من أن العمليات التشغيلية للبنك تسير كالمعتاد •

والمواقع   • والفروع  الرئيسي  المكتب  بين  الموظفين  المنزل  األخرى  توزيع  من  بعد  عن  اوالعمل    ستمرارية لضمان 
 ؛ األعماليف تصر

 ؛ الفعليةاالجتماعات  غالبيةرنت والهاتف محل  اإلنتشبكة عبر االفتراضية جتماعات اال حلت •

 وإجراءات التباعد االجتماعي؛ وتنفيذ بروتوكوالت التعقيم  •

مجموعةالصل  تواال • من  الكاملة  لالستفادة  العمالء  مع  القنوات    مستمر  من  لباإللكترونية  واسعة  البحرين  التابعة  نك 
 يزة. متم خبراتتقدم الكويت التي يمكن االعتماد عليها والتي و

 

فقد   ناحية أخرى،  المركزية في  ومن  البنوك  لحماية  مختلف  تدخلت  إجراءات  باتخاذ  العالم  العالمي  أنحاء  االقتصاد  استقرار 
برنامج   إلى  الفائدة  أسعار  من خفض  بدًء  من اإلجراءات  واسعة  بمجموعة  الموجودباالستعانة  إلى ضخ  شراء  باإلضافة  ات 

 .سيولة جوهرية في االقتصاد
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 ( تتمة ) 19 – لي لجائحة كوفيدالتأثير الما  – كويتضافي لبنك البحرين والإلصاح العام ااإلف
   2021 سبتمبر 30في 

 

لى العمالء لقد عرضت المجموعة ع،  البحرين المركزي  ادرة عن مصرف، وبناء على التوجيهات التنظيمية الص الفترةخالل  
بداية    خيار من  بدًء  إضافية  أشهر  ستة  لمدة  األقساط  دفع  المدة    2021يناير    1تأجيل  الفائدة  مع  بتمديد  االعتبار  في  األخذ 

ار التأجيل اإلضافي  أن تطبيق خي   دون زيادة الفائدة أو فرض رسوم. من المتوقعوإبقاء القسط دون تغيير  واإلضافية المحتسبة  
تم تمديد خيار التأجيل هذا   مليون دينار بحريني.  109.8  بحواليلتدفقات النقدية للبنك  للقرض سوف يؤدي إلى تأخير إجمالي ا 

 . 2021أشهر إضافية حتى ديسمبر  6لمدة 
 

 : مختصرةالالموحدة ة المرحليالمالية قوائم المالي العام على ال  التأثير تلخصالنقاط الواردة أدناه 
 

مليون    3.4قدره  بمبلغ وتأثير سلبي    19  –جائحة كوفيد  التي تعزى إلى    كان للخسائر االئتمانية المتوقعة المقدرةلقد   •
 .2021سبتمبر  30كما في المجموعة الموجودات الموحدة الخاصة ب على إجمالي بحريني دينار 

ريني  مليون دينار بح   5.7إضافة للتأثيرات المستوعبة مسبقاً، بمبلغ    19  –السلبي المتعلق بجائحة كوفيد    ريقدرا لتأثي •
بطاقات  أعمال  على  للتأثير  نتيجة  للفترة  للمجموعة  الخسائر  أو  لألرباح  المختصرة  الموحدة  المرحلية  القائمة  على 

 االئتمان. 

مليون دينار بحريني   3.0بمبلغ  إضافة للتأثيرات المستوعبة مسبقاً، 19 –يقدر التأثير السلبي المتعلق بجائحة كوفيد  •
ة المختصرة لألرباح أو الخسائر للمجموعة للفترة نتيجة التأثير على الدخل الناتج من على القائمة المرحلية الموحد

 الشركات الزميلة.

وقدره  سلبي  تأثير   • بحريني    0.8بمبلغ  دينار  الخسائر مليون  أو  المختصرة لألرباح  الموحدة  المرحلية  القائمة    على 
 تأجيل القروض خالل الفترة. بسبب ألغيت  ر مجموع الرسوم التييأثتنتيجة لللفترة للمجموعة 

 
يحتفظ بوضع بنك البحرين والكويت  ال يزال  الناتجة عن هذه الجائحة،  التيقن  جميع الصعوبات وأوجه عدم    وعلى الرغم من

ثل  يعمل فيها لدعم االقتصاديات المحلية وعمالئه في معمل البنك على ضخ السيولة في األسواق التي  حيث  جداً للسيولة    قوي
وصافي نسبة التمويل المستقر  الي حللربع الثالث من العام الحدة تغطية السيولة المومتوسط نسبة وال تزال  هذا الوقت الصعب. 

عند   للغاية  مريح  وضع  في  التوالي  %133.2و  %275.6الموحد  في    على  الحد  2021سبتمبر    30كما  من  أعلى  أي   ،
مؤشرات   ظلتوعالوة على ذلك،    .%100والحد القياسي البالغ    %80المركزي البالغ    مصرف البحرينالذي حدده  المخفض  

. وتعتبر اإلدارة الحكيمة للسيولة ثابتةمستويات    عندودائع العمالء،  إلى  السلف  وصافي القروض  السيولة األخرى، مثل نسبة  
 للغاية، ولكن بشكل متحفظ.   فاعلأساس  بنك البحرين والكويت ويتم إدارة السيولة علىبالنسبة لهي ذات أهمية قصوى 

 
سياسة المجموعة في الحفاظ    وتتمثلة المستقبلية.  وعة على الحفاظ على رسملة قوية لدعم الخطط االستراتيجيتحرص المجم

كما  ل. رأسمالية قوية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والحفاظ على التنمية المستقبلية لألعما   على قاعدة
حافظ2021سبتمبر    30في   مسمجموعة  ال  ت،  نسبة  جيد  توى  على  األدنى    مالءةمن  بالحد  مقارنة  المال  لمصرف  رأس 

 . %14.0المنهجية والبالغة البحرين المركزي المقر للبنوك المحلية ذات األهمية 
 

غير مؤكد وال يزال    19  –ئحة كوفيد  ألي أغراض أخرى. وبما أن وضع جا على المعلومات الواردة أعاله  ال ينبغي االعتماد  
قد تتغير الظروف مما قد يؤدي  حيث  اد هذه المعلومات.  أعاله هو اعتباراً من تاريخ إعد  الواردر، فإن التأثير  في مرحلة التطو

 –ة كوفيد  كامالً لتأثير جائح وإلى أن تكون تلك المعلومات قديمة. وباإلضافة إلى ذلك، ال تمثل هذه المعلومات تقييما شامالً  
 ن قبل مدققي الحسابات الخارجيين. لومات لمراجعة رسمية مكما لم تخضع هذه المع، على المجموعة 19

 


