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 .بم..يت شحرين والكوبال نكب

 حدة المختصرةلموالية ائم المالية المرح ه القوجزءاً من هذ 14إلى  1فقة من المر تاإليضاحا كل تش
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 اآلخر لدخل الشاملالمرحلية الموحدة لقائمة ال
 (مراجعة) 2021 مارس 31 في المنتهية أشهر  ثالثةلفترة ال

 

 الدنانير البحرينية اليين قام بميع األرجم 

 

   في أشهر المنتهية    ثة ثال لل  
 مارس   31

  2021 2020 
    

 17.2 14.4    للفترةربح  ال

  ──────── ──────── 
    األخرى   ةالشامل (ارةسخلا ) /الدخل 

    

    البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر  

 خرآلمل الدخل الشا ن خالل إحتياطي االقيمة العادلة م

 (10.7) 2.0  )أدوات أسهم حقوق الملكية( 

    

إلى األرباح أو  البنود التي سيتم أو من الممكن إن يتم إعادة تصنيفها الحقاً 
    الخسائر  

    إحتياطي التحويل:التغير في 

 (2.4) 1.0  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

    وط:حتياطي التح التغير في إ

 0.1 (0.1)  العادلة القيمة  فيت غيراالجزء الفعال للت

    التغير في إحتياطي القيمة العادلة:

 (143.9) 2.8  صافي التغير في القيمة العادلة 

 (1.0) (1.5)  صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو الخسائر 

  ──────── ──────── 
 (157.9) 4.2  ةللفترى األخر  ةالشامل)الخسارة(  /الدخل 
  ──────── ──────── 
 (140.7) 18.6  للفترة   ةشاملال (ةرالخسا) /الدخل ع مومج

  ════════ ════════ 
    

   ى: إلالعائد 

 (140.8) 18.5  البنك مالك

 0.1 0.1  حقوق غير مسيطرة
  ──────── ──────── 
  18.6 (140.7) 

  ════════ ════════ 
 
 
 
 
 

 



 .ش.م.بيت ن والكوالبحري بنك

 ة المختصرة دوحمال لية المرحليةما ه القوائم الجزءاً من هذ 14إلى   1 فقة منالمر   ضاحاتاإليشكل ت
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 كية ملال في حقوقت رالتغيل ةالموحدحلية مرالقائمة ال
 (مراجعة) 2021 مارس 31 في ةالمنتهي أشهر  ثالثةاللفترة 

 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
  ت عمال

 يةبجنأ
 باح  رأ

   مبقاة 
 توزيعات  

   المجموع    رحة مقت
حقوق غير  

 مسيطرة 

 مجموع  
  حقوق

 ية  لكالم
              

  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 

  14.4  0.1  14.3  -  14.3  -  -  -  -  -  -  -  رة   للفت الربح 

  4.2  -  4.2  -  -  1.0  3.2  -  -  -  -  -  للفترة  آخر   ملشا دخل

  18.6  0.1  18.5  -  14.3  1.0  3.2  -  -  -  -  -    للفترة مل الشا الدخلمجموع 

  0.1 -  0.1  -  0.1  -  -  -  -  -  -  -  ألسهم ى أساس ا علالدفع 

 (27.0)   - (27.0)  (27.0)   -  -  -  -  -  -  -  -  دفوعة م  أسهمأرباح 

  -  -  - (13.6)   -  -  -  -  -  -  -  13.6  عينية  أرباح أسهم

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

 العام تياطي محول إلى اإلح
 

 -  -  -  -  2.6  -  -  -   (2.6) -  -  -  

 (0.1)   - (0.1)   -  -  -  -  -  -  - (0.1)   -  ة  خزانالأسهم التغير في 

 التغير في الحقوق غير المسيطرة 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   (0.5)  (0.5) 

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

  503.4  2.3  501.1  -  140.0 (11.8)  (8.2)   64.2  66.8  105.6 (5.3)   149.8  2021  سمار  31 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  2020يناير  1الرصيد في 

  17.2  0.1  17.1  -  17.1  -  -  -  -  -  -  -  للفترة   الربح 

 (157.9)   - (157.9)   - (0.2)  (2.4)  (155.3)   -  -  -  -  -  للفترة  أخرى   ة شامل خسارة

 (140.7)   0.1 (140.8)   -  16.9 (2.4)  (155.3)   -  -  -  -  -  ترة للف  ةملالشا   الخسارةموع جم

  0.1  -  0.1  -  0.1  -  -  -  -  -  -  -  الدفع على أساس األسهم 

 (21.0)   - (21.0)   - (21.0)   -  -  -  -  -  -  -    ( 2.5.ح  إيضا)خسارة تعديل  

 (38.5)   - (38.5)  (38.5)   -  -  -  -  -  -  -  -  مدفوعة  أسهم أرباح 

  -  -  - (6.5)  -  -  -  -  -  -  -  6.5  عينية  أرباح أسهم

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

 العام تياطي محول إلى اإلح
 

 -  -  -  -  7.5  -  -  -   (7.5) -  -  -  

 التغير في الحقوق غير المسيطرة 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   (0.9)  (0.9) 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ───────

  344.0  2.3  341.7  -  140.6 (14.6)  (144.1)   61.6  61.6  105.6 (5.2)   136.2  2020 مارس  31 في  الرصيد ─

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

═ 



 .م.بش. يتووالكك البحرين نب

 الموحدة المختصرة  ليةالمرحمالية القوائم ال من هذه جزءاً  14إلى   1المرفقة من   يضاحاتاإلتشكل 
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 تدفقات النقدية لل ةوحدالمالمرحلية قائمة ال
 (جعةار م) 2021 مارس 31 في المنتهية أشهر  ثالثةلفترة ال

 ية  لبحرين الدنانير ابماليين ام يع األرقجم 

 

 في  لمنتهيةأشهر ا ثالثةلل 
  سارم 31

  2021 2020 
   ح ضاإي 

    ةة التشغيليطشناأل
  16.6  14.5  قبل الضرائب  رةفت للالربح 

    التالية: غير النقدية تعديالت للبنود 

 (0.3)   ئتمانية ا وخسائر اصافي مخصصات انتفت الحاجة إليه

 

 (0.6) 

 (0.8)   1.4  ة مشترك عاري ومش زميلة اتشرك (بحرخسارة / )من حصة البنك 

  1.8  1.7  ستهالك ا

 (0.9)  (1.6)   ق مالية استثمارية را أوع من بيمحققة ب سامك

  7.7  5.2  ألجلإقتراضات من  مستحقات
  ───────

─ 

───────

─ 
  23.8  20.9  ة  وبات التشغيليطللماو ت داالموجوغيرات في تالربح التشغيلي قبل ال

    
    يلية:التشغالنقص في الموجودات  /)الزيادة( 

  34.1  0.5  جباري لدى بنوك مركزية اإل اطيحتيإلا ائعدو

  2.8  142.0  أو أكثر  يوماً  90 لفترةنة بتواريخ استحقاق أصلية ت خزاأذونا

  0.3  1.8  ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

  7.8 (12.1)   قروض وسلف العمالء

 (7.7)  (4.3)   ى رخات أموجودمالية و قاتمشتفوائد مستحقة القبض و

    
    تشغيلية:ال لمطلوباتا في ( لنقص)ا /  دةزيالا

  100.5 (16.6)   بنوك ومؤسسات مالية أخرى لودائع ومبالغ مستحقة 

  28.8  0.9  إعادة شراء اتإقتراضات بموجب اتفاقي

  309.0  24.7  حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

  27.1 (45.4)   مطلوبات أخرى ية ومالات تقمشفع وفوائد مستحقة الد

  ───────

─ 

───────

─ 
  526.5  112.4  األنشطة التشغيلية من ية النقدالتدفقات صافي 

  ───────

─ 

───────

─ 
    يةالستثمارنشطة األا

 (196.5)  (118.0)   أوراق مالية استثمارية شراء 

  128.2  110.0  رية الية استثما بيع أوراق ماسترداد / 

 (1.5)  (1.9)   شراء ممتلكات ومعدات

  -  ومشاريع مشتركة زميلة  اتة من شركهم مستلمأرباح أس

 
0.5  

 -  0.4  استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  صافي 
  ───────

─ 

───────

─ 
 (69.3)  (9.5)   ةاألنشطة االستثماري في ةالمستخدم يةالنقدالتدفقات صافي 

  ───────

─ 

───────

─ 
    ليةالتموي طةشناأل

 (144.5)   -  جل أل راضاتسداد إقت

  - (0.1)   خزانة ال همأسالتغير في 

  0.1  0.1  هم اس األسالتغير في الدفع على أس
  ───────

─ 

───────

─ 
  -  التمويليةاألنشطة  في ةالمستخدم يةالنقدالتدفقات صافي 

 

 (144.4) 
  ───────

─ 

───────

─ 
    

  312.8  102.9  في حكمهما وت في النقد غيراالت صافي
    

 (1.8)   1.6  صافي  - تعديالت تحويل عمالت أجنبية
  ───────

─ 

───────

─ 
  536.9  517.7  فترة لا بداية حكمه في وما فيالنقد 

  ───────

─ 

───────

  847.9  622.2 5  ترةالفة نهاي في كمهما في حالنقد و ─

  ═══════ ═══════ 
    افية:معلومات إض 

  38.1  27.8  ة  فوائد مستلم

  20.3  15.4  عة  مدفو فوائد



 .م.بش. يتووالكك البحرين نب
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  لمختصرةالموحدة االمرحلية المالية قوائم لاحول  إيضاحات
 ة(اجعمر ) 2021 مارس 31

 
 

 األنشطة  1
 

البحرين بموجب مساهمة عامة في مملكة ة ركشك  ،("كنالب"و أ "تيالكورين وبنك البح ")حرين والكويت ش.م.ب. البنك س بتأس
اريخ بت 1234تحت سجل تجاري رقم لسياحة اوالصناعة والتجارة  ومسجل لدى وزارة 1971مارس ر في وم أميري صادمرس
 جةمدر هأسهمري صادر عن مصرف البحرين المركزي وي تجا ص مصرفشطته بموجب ترخيالبنك أنل . يزاو1971مارس  16
 .نيرحلبا رصةوبفي 

 

الهند وكما يزاول عمليات جمهورية الكويت ودولة البحرين ومملكة يزاول البنك األنشطة المصرفية التجارية من خالل فروعه في 
ي المسجل ركاته التابعة. يقع المقر الرئيسخارجية من خالل شباالستعانة بمصادر البطاقات االئتمانية وتنفيذ العمليات التجارية 

 ، المنامة، مملكة البحرين.597مة، ص.ب. ولحكرع اا ش 43ي للبنك ف
 

العملية الرسمية  لتسهيل( مذكرة تفاهم ثمار القابضة""اإل)ثمار القابضة ش.م.ب. إلوقع البنك وشركة ا، 2020سنة خالل 
غي ينب. وةضبا الق ثمارإلااشرة إلى بصورة مباشرة أو غير مبالموجودات المملوكة لبعض لالستحواذ المحتمل من قبل البنك 

الداخلية ولن تنفذ شروطها العامة إال بعد الحصول على جميع الموافقات  ملزمة قانوناً  غيرمذكرة التفاهم فحوي التأكيد على أن 
عملية لبدء في المستشار المالي الرئيسي لقام البنك بتعيين ، خالل السنة. الموافقات الرقابيةوالخارجية المطلوبة، بما في ذلك 

 لتي هي قيد التنفيذ.ا ة،بالواج  ةايعنال
 

 على قرار بناءً  2021 مارس 31المنتهية في  رأشه ثالثةالة ترحدة المختصرة لفة المرحلية الموائم الماليالقوار إصد دتم اعتما 
 .2021 ريلأب 26 خيبتار لصادراأعضاء مجلس اإلدارة 

 

 أسس اإلعداد   2
 

 داد وإساس اإلعاإلطار  2.1
ن عن مصرف البحري المعمول بها الصادرةلقواعد واألنظمة قاً لفوالمختصرة للمجموعة مرحلية الموحدة لاة ماليلا موائالقد تم إعدا

مسيرة استجابًة روط شبظيمية نتلاات جراءاإلشأن ب يعن مصرف البحرين المركزدرة الصا بما في ذلك التعميمات  المركزي
المؤرخ  OG/226/2020 رقم يالبحرين المركز مصرفميم عت خصألا بوظمة واعد واألنه القذهتتطلب  .19 –كوفيد لجائحة 

، باستثناء ليوة الدجلس معايير المحاسبصادرة عن ملمالية التطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير ا 2020 يونيو 21في 
 :ليما ي

 

 –فيد بجائحة كو المتأثرينء اللعممة لدقمت الالمدفوعا يل تأج  نعلية الناتجة على الموجودات الما ر التعديل خسائ إثبات (أ)
يار الدولي المع بموجبلوب باح أو الخسائر كما هو مطرالملكية بدالً من األ فوائد إضافية في حقوقدون فرض أية  19

 داتوجوعلى الم رىأخ رة تعديل و خسا أي مكسب أبات م إثتي .ةماليات الاألدوب تعلقالم – 9لية رقم مالإلعداد التقارير ا
 و ؛ 9تقارير المالية رقم إلعداد ال يار الدوليالمعبات ل لمتطاً فقوة يلا مال

 

التي  19 –استجابةً إلجراءات دعمها لجائحة كوفيد أو الجهات التنظيمية  من الحكومة و/المستلمة المالية  المنحإثبات  (ب )
ل إلى حد أي خسارة تعدي لكذ نيكوسو .ئراألرباح أو الخسا في حقوق الملكية بدالً من الحكومية،  المنحبمتطلبات  تستوفي

يتم إثبات أية . األرباح أو الخسائرفي الرصيد المتبقي مبلغ يتعين إثبات )أ( أعاله، وللفقرة نتيجة مسجلة في حقوق الملكية 
 .20مالية أخرى وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  منح

 

إلعداد ية ير الدولعايالم"باسم المختصرة  الموحدةالمرحلية المالية ائم قوال دداعإلاس كأسذكور أعاله لما إلطاري إلى ايشار فيما يل
 ."لمركزيرين اح رف البقبل مصالمعدلة من  ا بصيغته ليةير الماارالتق

 

 يلالدومعيار المحاسبة  بموجبة المقدم للتوجيهاتاً وفقبإيجاز موعة مج لل ةالمختصرتم عرض القوائم المالية المرحلية الموحدة 
 ارإطبموجب المعدلة  ا بصيغته اليةقارير المإلعداد التلية الدو ييرمعا ، باستخدام ال"رحليةبالتقارير المالية الم"الخاص  34 مقر

 مختصرةلاحدة موالالمرحلية  المعلومات المالية، يشار إلى اإلطار المستخدم في إعداد وبالتالي .ين المركزيالبحرمصرف عمل 
  ."المركزي لبحرينا صرفقبل ملة من ته المعدبصيغ 34 رقم ار المحاسبة الدوليعيم"م سا لي بللمجموعة فيما ي

 

ة، سنوي وائم ماليةعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قة على جميع الممختصردة الوح لمية المرحلية االمالقوائم ال هذهل تشتمال 
يس من إلى إنه ل فة. باإلضا 2020ديسمبر  31عة كما في وجمملل ةيولسنية الموحدة اماللائم اع القوم باالقتران أويجب أن تقر

ي يمكن توقعها للسنة المالية التي نتائج التلاً لمؤشر 2021 مارس 31ي ية فهالمنت رهشأ ثالثةالة تكون نتائج فتري أن رورالض
 .2021ر ديسمب 31ستنتهي في 

 



 .م.بش. يتووالكك البحرين نب
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  ةتصرلمخلية الموحدة االمالية المرحالقوائم  لحو إيضاحات
 )مراجعة( 2021 سار م 31

 
 

 ( تتمة)  اإلعدادس أس 2
 

 س التوحيد اأس 2.2
ميع اد ج استبع . تمعةالتاب اتهوشرك لية للبنكرحلية المما الة على القوائم مرحلية الموحدة المختصرالة ليتتضمن هذه القوائم الما

 لتوحيد.المجموعة عند ا اتكشر نيب ما فير غير المحققة يها المكاسب والخسائبينية بما فدة الواألرصت امالالمع

 
 لمجموعةا قة من قبلطبدة الميالجد الت التعديت ويراوالتفس  اييرالمع 2.3
تم إتباعها في إعداد  يتال كلتل هي مطابقة ة المختصرةدح المرحلية المو ةيائم المالقوعداد الت المحاسبية المتبعة في إسياسا إن ال

المعايير الجديدة وبعض تطبيق ستثناء إ بو، 2020مبر ديس 31نتهية في الم نةلسل عةومللمج سنوية الموحدة الالقوائم المالية 
ر يق المبكلتطبة با المجموعم قت لم. 20201يناير  1عايير القائمة التي أصبحت نافذة اعتباراً من المالتعديالت التي أدخلت على 

 د.بع غير إلزامي نهولك تم إصداره أو تعديل ر أو تفسيرا يألي مع
 
الموحدة المرحلية المالية قوائم لها أي تأثير على ال لم، ولكن 2021سنة تفسيرات ألول مرة في التعديالت وق العديد من البيطتم تي

 .وعةمجمالمختصرة لل
 

  9م قارير المالية رقأدخلت على المعيار الدولي إلعداد الت ت التيالتعديال: 2المرحلة  – سعر الفائدة المرجعيإصالح  2.3.1
  4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  39لمحاسبة الدولي رقم ا  را عيمو

   16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

التي تعديالت لا ،2ة لح المر -ي فائدة المرجعإصالح سعر المعايير المحاسبة الدولي مجلس شر ، ن2020أغسطس  27بتاريخ 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم على أدخلت 

الت لتعديام دتق .(يالتالتعد) 16ية رقم تقارير المالوالمعيار الدولي إلعداد ال 4رقم والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  7رقم 
 نالمبيعلى النحو  بنوكبين الفيما المعروض إلقراض اسعر فائدة لتغيرات الناتجة عن إصالح وسائل عملية مختلفة فيما يتعلق با 

 أدناه:
 

سعر فائدة إصالح تطلبها التدفقات النقدية التي ي إلىتغييرات ل إدخا تغييرات تعاقدية أو  يلة العملية إجراءتتطلب الوس -
، بما يعادل الحركة العائمتغييرات في سعر الفائدة وتعامل على أنها بشكل مباشر،  بنوكبين الفيما روض عملا ضارإلقا

ألدوات المالية من لرجة مدالالقيمة أو تعديل بإستبعاد ، في مثل هذه الحالة وال تقوم المجموعةفي سعر الفائدة في السوق. 
، ، بدال من ذلكقومت، بل بنوكبين الفيما المعروض اإلقراض ة ئدفا  رسع صالحت التي يتطلبها إأجل إدخال التعديال

المحاسبة على السياسات تطبق المجموعة ، وبعد ذلك. المرجعيسعر الفائدة بتحديث سعر الفائدة الفعلي ليعكس التغير في 
 ديالت المتبقية.تعال على 2020لسنة  للمجموعةة المالية الموحدحول القوائم  4م اح رقاإليضفي الواردة التعديالت 

 

التحوط ووثائق  ناتيلتعيبنوك بين الفيما المعروض اإلقراض سعر فائدة بإدخال التغييرات التي يتطلبها إصالح سماح ال -
للتغيرات النقدية التعاقدية  التدفقاتس تحديد . ويطبق ذلك في الحاالت التي يكون فيها أسالتحوطعالقة دون وقف التحوط 

تعدل وثائق التحوط ، يجوز للمجموعة بنوكبين الفيما اإلقراض فائدة سعر الح لتحوط نتيجة إلصات ا قالع في القائمة
 .عالقة التحوطدون وقف 

 

 مرجعيالمعدل المخاطر بديل لعنصر تعين يجوز للمجموعة أن مخاطر التحوط، عند تحديد للمنشأة إعفاء مؤقت م قدت -
عدل المرجعي للمالبديل عنصر ال تتوقع المنشأة بشكل معقول أن يصبحن أ طبشر ،نفصلحالياً بشكل م يدحدالذي ال يمكن ت

 .شهراً  24قابالً للتحديد بشكل منفصل خالل فترة 
 

 بعد  إلزاميةلكنها غير صادرة وجديدة معايير وتفسيرات  2.4
ولكنها غير إلزامية وعة جمملا ىلبق علتي تنطوا 2021ر يناي 1كما في صادرة دة جديوتعديالت  معايير وتفسيراتتكن هناك لم 

  .للمجموعةالمختصرة  الموحدةالمرحلية قوائم المالية البعد حتى تاريخ إصدار 
 

 عدلة  الم ودات المالية عملية احتساب الموج 2.5
  (2.1 رقم حضا ياإلراجع زي )رين المركمصرف البح عن ة ادرالتنظيمية الص تيها توجعلى ال ءنا وب، 2020 سنةل الخ 

  21.0يمة قبرة واحدة مليل دتعخسائر إثبات تم ، 19 –وفيد تأثير جائحة كللتخفيف من بشروط ميسرة  تااءرإج ا هرتبا باع
 مباشرةً  فوائد إضافية يةأدون فرض الء العملتمويل المقدمة أشهر  6ة رفتأجيل المدفوعات لة عن تالناتج ي ار بحرينن دينمليو

المحتسبة ت النقدية المعدلة للتدفقا  الحاليةي القيمة صاف الفرق بين ا نهأى لع ديلعساب خسارة التاحتتم لملكية. وق افي حق
موعة بتأجيل المج قامت  التعديل.تاريخ  في ةة للموجودات الماليالحاليالمدرجة والقيمة ي صلائدة الفعلي األل الفام معدستخدا ب

 متأثرين. للعمالء ال ها عمد نء مزجني كبحري دينارمليون  723.9الية البالغة المعرضات المدفوعات على الت
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم  حول إيضاحات
 جعة()مرا 2021 مارس 31

 الدنانير البحرينية ين بماليجميع األرقام  

 

 ( تتمة)  اإلعدادس أس 2

 
 ت ارالقرالتقديرات وإصدار ا  بما في ذلك استخدام  19-تأثير كوفيد 2.6

في مختلف المناطق الجغرافية على الصعيد العالمي، مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية  19 – ديفكو ةجائح لقد انتشرت 
إلى حدوث حاالت عدم التيقن في البيئة االقتصادية العالمية. وقد أعلنت السلطات المالية  19 –واالقتصادية. وقد أدى كوفيد 

في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة. وباإلضافة إلى  ةفلتمخ  مت دع، عن إجراءادوليةقدية، المحلية منها والوالن
ذلك، فإن عمليات المجموعة تستند باألساس على اقتصاديات تعتمد بشكل أكبر نسبياً على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. 

اض األسعار إلى آثار سلبية متوسطة إلى فخ نا ديؤيأن  ومن المتوقعوقة، ر النفط تقلبات غير مسبوخالل الفترة، شهدت أسعا 
 طويلة األجل على هذه االقتصاديات.

 
مجموعة واسعة  االستعانة بلحماية استقرار االقتصاد العالمي بإجراءات المركزية في جميع أنحاء العالم باتخاذ  البنوكوقد تدخلت 

 .في االقتصادجوهرية إلى ضخ سيولة إلضافة با ت اجودومالء شراة إلى برنامج أسعار الفائد خفضمن ًء اإلجراءات بدمن 
 

ي تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، ة فهامقرارات ، أصدرت اإلدارة المختصرةالموحدة المرحلية المالية  القوائمإعداد عند 
 ةالمسجلغ في تحديد المبال يةلحالا ةديا صقتالبات اقلتلل ةالمحتملات أثيربالت دةلمؤكا غيرات لتقديرل األساسيةمصادر ت القد تأثرو

المعلومات المتاحة أو القابلة على بناًء  رةاأفضل تقييم لإلدتلك القرارات بمثابة ، وتعتبر لمجموعةللموجودات المالية وغير المالية ل
تضمنت ي لتا، و2020ر ديسمب 31من  اراً اعتبحد كبير دون تغيير ظلت منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى لقد  .رصدلل

ة لمسجلة حساسغ امبالتزال الوال  زال متقلبة،األسواق ال تن أ الإ .19 –جائحة كوفيد تأثيرات  عتباراألخذ في االالتغييرات 
 .قولسات التقلب

 
 ططيل خ م البنك بتفعد قا . وقا عملياتهتشغيل رية عن كثب لضمان المرونة التشغيلية واستمراتواصل المجموعة مراقبة الوضع 

األعمال تصريف إدارة التأثير المحتمل الضطراب األخرى من أجل ممارسات إدارة المخاطر تصريف أعمالها ورارية تمسال
 .المالي ا وأدائه ا ، على عملياته19 –وفيد جائحة كتفشي نتيجة ل

 

  معلومات القطاعات 3
 

 :ةسيئير مالأع تقطاعا  عأربأنشطة المجموعة إلى  غراض إدارية، تم توزيعأل
 

ودائع العمالء األفراد وتوفير التمويل للقروض في باألساس تتعامل  - مات المصرفية لألفراد خدلا
ية وخدمات تحويل ائتمانوالسحب على المكشوف وتسهيالت  االستهالكية

 ألجنبية.ااألموال والبطاقات وتداول العمالت 
   

حسابات ية األخرى وئتماناال تيالهلتساو روضالقساسي في باأل تتعامل - للشركات صرفية  ات الم الخدم
 .والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات في البحرينالودائع 

   
تتعامل باألساسي في القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى وحسابات  - لية فية الدو صرم ات الالخدم

 كما  ت ومؤسسات دولية.للعمالء من شركا  لجاريةابات االودائع والحس
 نشطة التشغيلية للفروع الخارجية.األ يطغت

   
سواق األموال والتجارة والخزانة، باإلضافة إلى األساسي خدمات أبتقدم  - األخرى لخزانة واألنشطة مار وااالستث

رة لى إداإدارة أنشطة المجموعة التمويلية. تشتمل الخدمات االستثمارية ع
الخدمات االستشارية م يدقتو وليةواق المحلية والدستثمارات في األساال

االستثمارية وإدارة األموال. كما تتضمن األنشطة األخرى على تنفيذ 
 رية باالستعانة بمصادر خارجية.العمليات التجا

 
متخذ  ملياتعالديمها إلى رئيس يتم تقالتي  معلوماتاليرها حول وعة تقارلمجمإن هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه ا

ة دينتحسب الفائدة الم ق التقديرية ودون شروط تفضيلية.ت السوالقطاعات تنفذ حسب معدال هذه عامالت ما بينملا . إناتالقرار
 ابقة.وال مطساس أممشية لألموال على ألفة الها التكأساس معدل سعر التحويل والذي يساوي تقريباً  ت علىنة على القطاعا الدائأو 
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  ة الموحدة المختصرةيرحلالم يةالمال ائمالقوحول  اتضاحيإ
 )مراجعة( 2021 مارس 31

  الدنانير البحرينيةجميع األرقام بماليين  

 

 )تتمة(  معلومات القطاعات 3

 
 :2021 مارس 31ي فوكما أشهر المنتهية  الثالثةفترة لع لومات القطا مع فيما يلي

 

 

 الخدمات 
 ة  المصرفي

 دفرالأل

 الخدمات 
 المصرفية 

 كات للشر

 ت االخدم
 ية صرفالم

 دولية لا

 االستثمار  
  نةالخزا و

 واألنشطة
 ىاألخر

 
 

 المجموع 

      

  30.8  10.2  4.8  7.1  8.7 ئدلفوادخل ا

  (9.9)   (4.9)   (2.8)   (1.2)   (1.0)  مصروفات الفوائد

  -  2.3  0.6  (1.9)   (1.0)   ليةلداخ سعر تحويل األموال ا

 ───────

─ 
─────── ───────

─ 
──────── ───────── 

  20.9  7.6  2.6  4.0  6.7 ائدالفوصافي دخل 

      
  9.4  5.5  0.8  0.7  2.4 دخل تشغيلي آخر

 ───────

─ 
─────── ───────

─ 
──────── ───────── 

 شغيلي قبل حصة البنك من الدخل الت
 يع ومشاريلة ربح شركات زم

  30.3  13.1  3.4  4.7  9.1 مشتركة 
      

انتفت الحاجة إليها ت مخصصا صافي 
  0.3  (0.4)  (0.1)   1.0  (0.2)  وخسائر ائتمانية 

  15.8  11.2  0.5  1.9  2.2 لقطاع نتيجة ا      

 زميلةكات شر خسارة البنك منحصة 
  (1.4)   (0.2)   -  -  (1.2)  ة تركع مشاريومش

  14.4     رة للفتالربح 

      
  (0.1)     ير مسيطرة غ وقحقإلى عائد الربح ال
     ───────── 

  14.3      ك البنكمالالعائد إلى  الربح
     ═════════ 

      

  3,627.3  1,456.9  861.5  622.3  686.6 موجودات القطاع 

 استثمارات في شركات زميلة 
  63.0  28.7  -  -  34.3 ة ع مشتركيرا ومش

 51.5     موجودات مشتركة  
     ────────── 
  3,741.8     دات موجوع الجموم
     ══════════ 

  3,131.9  699.9  764.5  627.4  1,040.1 مطلوبات القطاع 

 106.5     مطلوبات مشتركة  
     ────────── 

  3,238.4     مجموع المطلوبات 
     ══════════ 
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  لمختصرةالمالية المرحلية الموحدة اائم القوحول  ضاحاتيإ
 (ةجع)مرا 2021 مارس 31

  ينيةالبحر الدنانيرجميع األرقام بماليين  

 

 )تتمة( معلومات القطاعات 3

 
 :2020 مارس 31ي شهر المنتهية فأ الثالثةفترة لة األرباح أو الخسائر لقائمع لومات القطا مع فيما يلي

 

 

 الخدمات 
  ةالمصرفي
 لألفراد

 الخدمات
 المصرفية

 كاتللشر

 اتالخدم
 يةصرفالم

 يةدوللا

 ر ستثما الا
  الخزانةو

 واألنشطة
 ىخراأل

 
 

 المجموع

      

 39.2 13.9 8.8 8.4 8.1 لفوائددخل ا

 (18.2) (7.9) (4.7) (4.2) (1.4) مصروفات الفوائد

 - (1.0) (0.1) 1.0 0.1  ليةلداخ ألموال اسعر تحويل ا
 ───────

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

 21.0 5.0 4.0 5.2 6.8 ائدالفوصافي دخل 

      
 10.7 3.4 1.1 0.9 5.3 يلي آخردخل تشغ

 ───────

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

 شغيلي قبل حصة البنك من الدخل الت
 يع ومشاركات زميلة ربح شر
 31.7 8.4 5.1 6.1 12.1 مشتركة 

      

انتفت الحاجة إليها صافي مخصصات 
 0.6 (0.2) 1.2 (1.7) 1.3 وخسائر ائتمانية 

 16.4 6.6 3.6 0.2 6.0 لقطاع ا جةنتي      
 ةزميلكات ربح شر البنك منحصة 
 0.8 - - - 0.8 ة ع مشتركريا ومش

 17.2     رة للفتالربح 

      
 (0.1)     وق غير مسيطرة قح إلى عائد الربح ال
     ───────── 

 17.1      ك البنكمالالعائد إلى  حالرب
     ═════════ 

      

 :2020ديسمبر  31نة المنتهية في ات األعمال للسومات قطاععللي مفيما ي

      

 3,645.8 1,555.0 785.3 621.7 683.8 جودات القطاع مو

 استثمارات في شركات زميلة 
 65.5 29.8 - - 35.7 ة ع مشتركيرا ومش

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

 3,760.4     مجموع الموجودات 
     ══════════ 

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

 106.3     ت مشتركة  مطلوبا 
     ────────── 

 3,245.9     مجموع المطلوبات 
     ══════════ 
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  رةالمالية المرحلية الموحدة المختصائم القوحول  ضاحاتيإ
 )مراجعة( 2021 مارس 31

  نيةالبحري يرانالدناليين مجميع األرقام ب 

 

 والتزامات محتملة طات رتباإ 4
 ققة مد

 مبرديس 31
2020 

   مراجعة
 مارس   31

2021  
   امات محتملةالتز  

 مستنديةإعتمادات   34.9  35.6

 خطابات ضمان  174.2  177.3
──────── ────────  

212.9  209.1   

   

 رتباطات  إ  

 لمسحوبة ا روض غيرالق ارتباطات  158.4  181.5

 أخرى  ارتباطات  852.8  782.5
──────── ────────  

1,176.9  1,220.3   
════════ ════════  

 .االرتباطاتاء نتهتم سحبها قبل إسوف ي ارتباطاتها أن جميع لمجموعة بتتوقع ا ال

 
ير ت غا مقابل التعرض ينيدينار بحر نمليو 3.8قيمتها  غبالالمتوقعة ال مانيةئتحتفاظ بالخسائر االتم اال، 2021مارس  31ما في ك

 .بحريني( دينار ليونم 4.1 :2020ر ديسمب 31انية األخرى )لتعرضات االئتمالميزانية واي المدرجة ف
 

 قد وما في حكمهالن 5

 
 منتهية في أشهر ال ثالثةلل

 مارس 31

 2021 2020 

   
 22.1  20.5 صندوق والخزينة لنقد في ا

 390.7  283.8 زيةنوك مركاعات لدى بديجارية وإت ا حساب

 10.0  - يوماً أو أقل 90 اق أصلية لفترةبتواريخ استحق ةأذونات خزان
 واريخ استحقاق أصلية لفترةبت بنوك ومؤسسات مالية أخرىمستحقة من  غمبالائع ودو

 425.1  317.9 يوماً أو أقل 90
 ──────── ──────── 

 622.2  847.9 
 ════════ ════════ 

 عمالء قروض وسلف ال 6

 ع  موالمج

:  3حلة المر
ائر  لخسا

ية  ناالئتما 
ة على  المتوقع

مدى العمر  
ضمحلة  الم

 نياً ائتما

:  2المرحلة 
لخسائر  ا

االئتمانية  
المتوقعة على  
ر  مدى العمر غي

 مضمحلة ائتمانياً 

:  1المرحلة 
خسائر  ال
انية  ئتماال

لى  عالمتوقعة 
 اً رشه 12 مدى

 
 
 

 1202 مارس 13في 

     
  المطفأةلفة لتكا جة بمدر    

 وبات على المكشوفارية وسح قروض تج   663.0  288.2  92.7  1,043.9
 روض استهالكيةق  589.9  15.3  9.7  614.9

──────── ──────── ──────── ────────  

1,658.8  102.4  303.5  1,252.9   
     

 عةسائر اإلئتمانية المتوقخ ال ها:من محسوم (5.0)  (23.1)  (65.5)  (93.6) 
──────── ──────── ──────── ────────  

1,565.2  36.9  280.4  1,247.9   
════════ ════════ ════════ ════════  
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  رةلمختصلية الموحدة االمرحة الماليالقوائم حول  تإيضاحا
 مراجعة() 2021 مارس 31

 رينية بحللدنانير ااماليين بع األرقام يجم 

 عمالء قروض وسلف ال 6

  المجموع

 :3المرحلة 
الخسائر  

ئتمانية المتوقعة  اال
مدى العمر على 

 ئتمانياً المضمحلة ا

 :2مرحلة ال
نية خسائر االئتماال 

ى مدى لة عالمتوقع
ير العمر غ
 نياً ماائت مضمحلة

: 1لمرحلة ا
ئر خساال

ة  االئتماني
على قعة المتو
 هراً ش  12 مدى

 
 
 

 2020ر مبديس  31 في

     
 لتكلفة المطفأة  مدرجة با    

 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف 639.1 301.2 94.0 1,034.3
 روض استهالكية ق 592.0 12.5 9.4 613.9

──────── ──────── ──────── ────────  

1,648.2 103.4 313.7 1,231.1  
     

 انية المتوقعة اإلئتم ئر سامنها: الخ ممحسو (6.3) (22.8) (63.3) (92.4)
──────── ──────── ──────── ────────  

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

 

ً لة ضمحوالم  استحقاقهاات موعد ف ى القروض التيلقة علمعل الفوائد ا تغلب ،2021 ارسم 31في  ني  يينار بحر دمليون  25.7 ائتمانيا
 .بحريني( دينار  مليون 24.1: 2020ر مبديس  31)
 

حلة  مالقروض المضجموعة والمتعلقة بقبل الممن  بها محتفظ اق مالية وعقاراتة على نقد وأور ات المشتملللضمانالعادلة بلغت القيمة 
 يني(. حر دينار ب ونيلم 71.8: 2020 ر ديسمب 31) 2021 مارس 31في  يني كمادينار بحر  يونلم 70.2دي بشكل فر ائتمانياً 

 

جموعة للشركات المالمقدمة من قبل مية التمويل اإلسالالت تسهيى المتضمنة عللف س قروض والال إجمالي بلغ ،2021 مارس 31في 
ابحة تسهيالت المر باألساس من الت تلك التسهين تكو. تحريني(بمليون  89.4: 2020ر ديسمب 31)ينار بحريني د نليوم 88.7

  رة.اجمويل باإلتلوا
 

 مارس 31دينار بحريني ) مليون 0.4بإجمالي وسلف شطب قروض م ت، 2021 مارس 31ي ف أشهر المنتهية ثالثةفترة الل خال
 .(يدينار بحرين مليون 0.5: 2020

 

 حقوق الملكية  7
 

نة بس ة علقمتالنية عيباح ر على توزيع أسهم أ 2021مارس  24 تاريخبعقد نالمالعمومية السنوي ية جتماع الجمعافي المساهمون ق واف
 .(مليون دينار بحريني 6.5: 2020ريني )دينار بح مليون 13.6 نحوبزيادة رأس المال مما أدى إلى  ،2020

 

 موسمية النتائج  8
 

: 2020 مارس 31ار بحريني )يند مليون 0.8ه لغ وقدر بمعلى  2021 مارس 31المنتهية في  رشهأ ثالثةالاآلخر لفترة الدخل  يتضمن
 ية. مموس ح األسهم، وهو ذو طبيعة دخل أربا ي( منر بحريننادي مليون 1.4

 

 خر  دخل آ 9
 

: 2020 مارس 31حريني )ار بدينن ليوم 1.6دره مكسب قعلى  2021 مارس 31ية في نته الم ر أشه ثالثةالخر لفترة يتضمن الدخل اآل
 تثمارية.وراق مالية اس أق ببيع متعل (ر بحرينيدينا نمليو 0.9

 

    ائتمانيةتفت الحاجة إليها وخسائر ان صات مخص  فياص 10

 
 ر المنتهية في أشه للثالثة

 مارس 31
 2021 2020 
   

 2.1 1.1 قروض وسلف العمالء 

 المشطوبة في السنواتتم أخذ مخصص لها بالكامل قروض والسلف مبالغ مستردة من ال

 (1.1)  (1.5)  السابقة 

  0.1  - أرواق مالية استثمارية

 (1.7)  (0.2)  لميزانية رجة في امدعرضات غير ت

  -  0.3 ضمان قيد البيع 
 ───────

─ 

──────── 
  (0.3)  (0.6) 
 ═══════

═ 

════════ 
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  الموحدة المختصرةة المرحلية المالي لقوائمال حو احاتإيض
 )مراجعة( 2021 سمار  31

 الدنانير البحرينية قام بماليين األر جميع 

 
 فض للسهم في األرباح  خلمواب األساسي يالنص  11
 

 باحللسهم في األر فضخ والمالنصيب األساسي 

 الموزونعلى المتوسط أشهر الثالثة لفترة ربح البقسمة أشهر  ةالثالثلفترة رباح لسهم في األض لسي والمخفاألسا يب نصاليحسب 
  تالي:لو اح ى النعلنتهية شهر المأ ةالثالثفترة ل ائمة خالسهم القلعدد األ

  مارس 31 المنتهية في أشهر ةالثللث

2020 2021  

17.1 14.3 
للسهم والمخفض األساسي  النصيبلحساب البنك مالك  الربح للفترة العائد إلى

  حفي األربا 
═══════════ ═══════════  

   
 لفترةخالل ا لقائمةاة الخزانأسهم  بعد حسم هم،لعدد األس لموزوناتوسط لما 1,485,658,273 1,485,477,750
═══════════ ═══════════  

1,485,477,750 1,485,658,273 
لتحويل خفض ون لعدد األسهم، القائمة خالل الفترة معدلة لتأثير المالمتوسط الموز

 لقابلة للتحويلة ااألوراق الرأسمالي
═══════════ ═══════════  

 ريني(باح )دينار بح رم في األلسهاألساسي ل نصيبال 0.010 0.012   
═══════════ ═══════════  

 ار بحريني(رباح )دينلسهم في األالمخفض ل نصيبال 0.010 0.012   
═══════════ ═══════════  

 

  ةعالقال يذ طرفالمعامالت مع  12
 

مجلس ضاء وأع المشتركة عوالمشاري زميلةلا اتشركلوا اهمين الرئيسيينالمس ةسيا أس عالقة )بصورةلاطراف ذات ض األإن بع
 افاألطرذه من قبل هأو المتأثرة مشتركة السيطرة الو سيطرة ألل خاضعةالتهم وشركات للمجموعة وعائدارة العليا اإلاإلدارة و

  .اديةياالعت أعمالها  ضمنعة وجمعمالء للم كانوا (ذات العالقة
 

لمركز وحدة لالمرحلية الم مةئقا الريخ و بتا هما ك عالقةالذات  طرافاألتمت مع  الت التيامعبالمما يتعلق فيرصدة األ يليفيما 
 :اليلما

 
 مساهمين 

 رئيسيين

ت زميلة شركا 
ومشروع  

 ركمشت

س مجلأعضاء 
ة وموظفي اإلدار

 المجموع  اإلدارة الرئيسيين

     2021 مارس 31
  28.1  1.8  26.3  - قروض وسلف العمالء

  63.0  -  63.0  - كة  راريع مشتومش شركات زميلة استثمارات في

  188.9  10.4  3.7  174.8 ى للعمالءوفير وودائع أخروتجارية  حسابات

     

     2020ديسمبر  31

 28.8 1.9 26.9 - قروض وسلف العمالء

 65.5 - 65.5 - رات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  استثما 

 194.7 8.5 0.8 185.4 رية وتوفير وودائع أخرى للعمالءا ابات جحس
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  مختصرةال رحلية الموحدةالمالية المالقوائم حول  حاتاإيض
 اجعة()مر  2021 مارس 31

 حرينية انير البالدنبماليين األرقام جميع  
 

 ( تتمة) ةعالقال يذ طرفالمعامالت مع  12
 

حلية قائمة المري الة والمتضمنة فقالت التي تمت مع األطراف ذات العالعامبالم متعلقةلامصروفات ادات واليرفيما يلي اإل
 ح أو الخسائر:ألربا حدة لالمو

 
 همين مسا 

 رئيسيين

ة لشركات زمي
ع  ومشرو
 مشترك

أعضاء مجلس 
وظفي اإلدارة وم

 مجموع ال اإلدارة الرئيسيين

  مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثة ال لفترة 
2020     

  0.3  -  0.3  - مشابه خل ئد ودالفوا خلد

  0.7  -  -  0.7 ت مشابهة  ائد ومصروفا فولمصروفات ا

بح شركات زميلة ومشاريع بنك من رصة الح 
 (1.4)   - (1.4)   - مشتركة 

     

     2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 
  0.3  -  0.3  - الفوائد ودخل مشابه  دخل

  1.7  -  -  1.7 ات مشابهة  مصروفئد والفوا اتروفمص

ت زميلة ومشاريع ركا لبنك من ربح شاحصة 
  0.8  -  0.8  - مشتركة 

 

 ذيين:التنفيساء الرؤالرئيسيين، بما فيهم  موظفي اإلدارةيضات يلي تعو يما ف
 المنتهية في رأشه ثالثةلل 

 
   مارس 31

2021 
  ارسم 31

2020 
   

  2.8  2.5 جلاأل قصيرة رىرواتب ومكافآت أخ 

  0.1  0.6 فتوظيلعد اما ب مكافآت

  0.1  0.1 س األسهمضات على أسا تعوي
 ────────── ────────── 
 3.2  3.0  
 ════════ ════════ 

 

 مالية ت الدواألا 13
 

 م:ية التقيية بتقنليات الماالقيمة العادلة لألدو للتحديد واإلفصاح عنسلسل الهرمي التالي عة التتستخدم المجمو
 

 لمماثلة؛ت اوبا طلوجودات المماثلة أو الماألسواق النشطة للم يعدلة( فر الميغ)علنة األسعار الم : 1المستوى 

بصورة  إما القيمة العادلة المسجلة ير الجوهري على التأث ظة جميع مدخالتها ذاتمالح كن خرى والتي يمنيات األالتق: 2توى لمسا
 ؛ ورةير مباشمباشرة أو غ

 كنلومات يممع علىد المسجلة والتي ال تستن على القيمة العادلة يالجوهر تأثيرلا ت ذاتالتقنيات التي تستخدم مدخال: 3مستوى ال
 لسوق. حظتها في امال

 

 النقديةلنمو السنوي للتدفقات معدل اهي  3ضمن المستوى لملكية المصنفة حقوق اسندات أسهم لتقييم ة وهريالج مدخالت إن ال
  دل ومعمعدل الخصم وارتفاع انخفاض معدل النمو  ىسيؤدة. لسيولا صصم نقالنسبة للصناديق فهو معدل خ وب الخصم معدالت و

ي ائمة الموحدة للتغيرات فالقأو ز المالي للمرك القائمة الموحدةعلى  أثيرتالسيكون عادلة. قيمة الى انخفاض الإل لةقص السيوم نخص
بنسبة لسندات غير المسعرة لالعادل قييم تلافي ة المخاطر ذات الصلة المستخدممتغيرات  تتغير ذاإجوهري غير حقوق المساهمين 

 ريةلمالية االستثماوراق اقياس القيمة العادلة لأل مة لغرضتقييم المستخدال يبلا ة في أسهريرات جوتغيي ةأي تحدثلم  في المئة. 5
 سنة السابقة.مع المقارنة بال
 

 31لة كما في قيمة العادالهرمي لل لالتسلس مستوى بحسالعادلة الية المسجلة بالقيمة مألدوات الحليل ات التاليجدول يوضح ال
  :2020ديسمبر  31و 2021 مارس
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  ية الموحدة المختصرةالمرحل ةماليالوائم لقاحول  ضاحاتإي
 ()مراجعة 2021 مارس 31

 ة نيالدنانير البحرياليين األرقام بميع جم 

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

     2021 مارس 31

     
     اليةالموجودات الم

  713.8  -  5.2  708.6 تسندا

  71.7  20.2  6.7  44.8 حقوق الملكية أسهم 

  0.7  -  0.7  - صناديق مدارة  

  2.1  -  2.1  - رةلمالية المحتفظ بها لغرض المتاجت ااالمشتق

  3.7  -  3.7  - لعادلة ا قيمةغرض تحوطات اللها المحتفظ ب قات الماليةمشتال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 753.4  18.4  20.2  792.0  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     اليةالم المطلوبات
  0.2  -  0.2  - المتاجرة محتفظ بها لغرض المالية التقات المش 

  30.7  -  30.7  - لة  عادطات القيمة الوبها لغرض تح تفظية المحالمالات المشتق
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 -  30.9  -  30.9  
 ═ ═════ ══════ ══════ ══════ 

 

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

     ية الالموجودات الم
  725.3 -  -   725.3 سندات

  70.3  20.3  6.7  43.3 ية كلملا أسهم حقوق

  0.7 -   0.7 -  صناديق مدارة  

  2.6 -   2.6 -  لغرض المتاجرة المالية المحتفظ بهاقات المشت

  0.1 -   0.1 -  لة العاد ت المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمةالمشتقا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 768.6  10.1  20.3  799.0  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     

     المطلوبات المالية 
  0.7 -   0.7 -  المتاجرةغرض محتفظ بها للمالية الات االمشتق

  57.2 -   57.2 -  تفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة لية المحالمشتقات الما
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
  - 57.9   - 57.9  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3 المستوىو 2والمستوى  1وى تحويالت بين المست
إلى ومن تحويالت  تكن هناك أية، لم 2020ر يسمبد 31و 2021 مارس 31المنتهية في  ر الماليةقاريالتإعداد سنة  /ة الل فترخ 
 .3ى مستوالعادلة القيمة السات قيا 
 

الي ة المركز المقائم ير المدرجة فيجة وغدوات المالية المدرألا لكتل عادلةيم القرة والالمقدلجدول أدناه القيم المدرجة ضح ايو
 :دةالمالية الموح في القوائم  لموضحةا رجةالمدها يملة عن قحيث تختلف القيم العادالمطفأة فة تكلبالالمدرجة 

 

 2020بر ديسم 31  2021رس ما 31 

 
يمة  الق

 المدرجة 
 القيمة  
  فرق ال العادلة 

  ةالقيم
 درجةالم

  ةمالقي
 الفرق لعادلةا

        لية لموجودات الماا

 (0.5)   161.5  161.0   0.8  182.2  183.0 مالية استثماريةق أورا
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

        ة لمالي ات ابالمطلو 

  6.9  195.4  188.5   10.7  199.2  188.5  اضات ألجلإقتر
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

جودات والمطلوبات لمول ن القيمة العادلةإ. 1عادلة ضمن المستوى  ةي قيمه رة أعالهمطلوبات والموجودات المالية المذكوإن ال
 أعاله.  جدوللفي ا ها نصح علك المفا تة، فيما عدتها المدرج ب قيمالمالية تقار
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  رةوحدة المختصالم المرحلية ةالماليالقوائم ول ح حاتضاإي
 )مراجعة( 2021 رسما 31

  يةرينالدنانير البحيين م بمالجميع األرقا  

 

 قرستصافي نسبة التمويل الم 14
 

إن البحرين المركزي.  ن مصرفع وحدة إدارة مخاطر السيولة الصادرةلتوجيهات  يتم حساب صافي نسبة التمويل المستقر وفقاً 
رقم  لتعميملوفقاً إال أنه،  ،%100ستقر وفقاُ لمصرف البحرين المركزي هو ة التمويل المبالحد األدنى لصافي نس

OG/106/2020  رقم والتعميم 2020مارس  17 المؤرخ في عن مصرف البحرين المركزيالصادر OG/296/2020  المؤرخ
 31حتى  %80الحد إلى  يضفتخ تم ، 2020ديسمبر  29في المؤرخ   OG/431/2020قم ر والتعميم، 2020أغسطس  26في 

كما   %133.0صافي نسبة التمويل المستقر الموحد للمجموعة بلغ . 19 –كوفيد جائحة المالية لالتأثيرات ، الحتواء 2021ديسمبر 
 (. %134.2: 2020ديسمبر  31) 2021 مارس 31في 

 
الشركات الصغيرة، لكبيرة لألفراد واودائع الفظة ح وم مالية القويةرأسالقاعدة القر المتاح هي المست يلالتمووراء إن أهم العوامل 

التمويل المتوسط األجل من وكذلك ، والشركات(المتعلقة بالودائع الحكومية )لية ومحفظة كبيرة من ودائع المؤسسات غير الما 
لت متاح بينما شكلمن التمويل المستقر ا %21.2اعدة رأس المال كلت قشد لقوالسندات متوسطة األجل. اتفاقيات إعادة الشراء 

 (.طبيق األوزان ذات الصلةبعد ت)من التمويل المستقر المتاح  %48.7والشركات الصغيرة األفراد ودائع 
 
ةً بالتمويل قارنم ،بللتمويل المستقر المطلووراء االنخفاض النسبي الرئيسي بالنسبة للتمويل المستقر المطلوب، فإن السبب و

مالي لبنك البحرين والكويت والتي تمثل حوالي ربع إج عالية الجودة ألصول السائلة لالكبيرة حفظة ميتعلق بالفهو المستقر المتاح، 
 .التمويل المستقر المطلوب )قبل تطبيق األوزان ذات الصلة(

 
يعود ذلك و %133.0إلى  %134.2ل المستقر من التموية نسبصافي  انخفض، 2020ديسمبر هر في شالسنة بالمقارنة مع نهاية و
 .بالجملةنخفاض في التمويل االإلى األساس ب
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  رةحدة المختصالمو المرحليةالمالية قوائم الحول  حاتضاإي
 )مراجعة( 2021 مارس 31

 الدنانير البحرينية ن جميع األرقام بماليي 

 )تتمة(  قرستمالتمويل الافي نسبة ص 14
 

 :كما يلي 2021 مارس 31ي ف كما  (ةوية مئكنسبقر )يل المستموي نسبة التصافاب ستح يتم ا
 

  القيم غير الموزونة )أي قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(  

 د البن
تاريخ  

استحقاق  
 غير محدد

 أقل من

 أشهر   6 

  6أكثر من 
أشهر وأقل  

من سنة 
 واحدة 

أكثر من سنة  
 واحدة 

المجموع  
القيم 

 الموزونة 

      ر المتاح:المستق يلالتمو

      : رأس المال

  543.9  27.2  -  -  516.6 التنظيمي  لارأس الم
  -  -  -  -  - أدوات رأسمالية أخرى  

      راد وودائع عمالء الشركات الصغيرة: ودائع األف

  479.9  0.2  3.5  501.5  - ودائع ثابتة  

  773.0  33.5  62.6  759.1  -   ثباتاً ودائع أقل 

      تمويل بالجملة:لا
  -  -  -  -  - الودائع التشغيلية 

  775.0  404.9  210.9  1,118.3  - تمويل بالجملة آخر 

      مطلوبات أخرى: 
  -  -  -  30.8  - صافي نسبة التمويل المستقر للمطلوبات المشتقة  

جميع المطلوبات األخرى غير المدرجة ضمن الفئات 
  -  -  -  141.6  - هعالالمذكورة أ

 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 
  2,571.8  465.8  277.0  2,551.3  516.6 مجموع التمويل المستقر المتاح 

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

      التمويل المستقر المطلوب: 

  244.2  -  -  -  - الية الجودة ائلة عسالصافي نسبة التمويل المستقر لألصول 

      : الممنوحةية ألوراق المالاو القروض 

للمؤسسات المالية المضمونة باألصول   الممنوحةالقروض 
والقروض   1سائلة عالية الجودة بغير المستوى ال

  109.4  39.5  16.0  412.2  - غير المضمونة للمؤسسات المالية  الممنوحة

مالية والقروض  الء الشركات غير اللعم حةومنالمالقروض 
ت الصغيرة والقروض للحكومات فراد والشركاأللعمالء ا

ومنها والبنوك المركزية والشركات الصغيرة والمتوسطة، 
  991.4  915.6  84.1  342.1  - قروض: 

وفقاً لتوجيهات نسبة   %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي 
  45.1  69.4  -  -  - ين المركزي البحر فصركفاية رأس المال الصادر عن م

      منتجة، ومنها قروض:ن العقاري الهر قروض ال
سبة  وفقاً لتوجيهات ن %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي 

  -  -  -  -  - رين المركزي كفاية رأس المال الصادر عن مصرف البح 

  األوراق المالية غير المتعثرة في السداد وال تعتبر مؤهلة
ولة  ادألسهم المتئلة عالية الجودة، بما في ذلك اصول ساأك

  245.8  202.1  50.9  64.1  - صة في البور

      موجودات أخرى: 
لمستقر للمطلوبات المشتقة قبل خصم نسبة التمويل اصافي 

  6.7  -  -  6.7  - أوجه تباين الهامش المسجل

ت  جميع الموجودات األخرى غير المدرجة ضمن الفئا
  245.7  -  -  -  245.7 ة أعالهلمذكورا

  45.6  -  -  912.9  - الميزانية  المدرجة في  ري البنود غ
 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

  1,933.9  1,226.6  151.0  1,738.0  245.7 مجموع التمويل المستقر المطلوب  
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

 سمار 31كما في  –صافي التمويل المستقر )%( نسبة 
2021     133.0% 

     ═══════ 
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 ة المرحلية الموحدة المختصرية ائم المالقوحول ال إيضاحات
 )مراجعة( 2021 مارس 31

 لدنانير البحرينية يين ارقام بمالاألجميع  

 )تتمة( ويل المستقر ي نسبة التمصاف 14
 

 يلي: كما  2020ر مبسيد 31ي ف ية( كما بة مئولتمويل المستقر )كنسنسبة ا فيب صا احتسا يتم 
 

  ق العوامل ذات الصلة( القيم غير الموزونة )أي قبل تطبي 

 البند 
تاريخ  

استحقاق  
 غير محدد 

 أقل من
 أشهر  6 

 6أكثر من 
شهر وأقل من أ

 سنة واحدة

أكثر من سنة  
 واحدة

المجموع 
القيم  

 الموزونة 

      اح: ر المتقستالم التمويل

      :رأس المال

 555.7 27.6 - - 528.1 يمي ظنال الترأس الم
 - - - - - أدوات رأسمالية أخرى  

      ودائع األفراد وودائع عمالء الشركات الصغيرة:

 478.2 0.2 3.5 499.6 - ة  ودائع ثابت

 762.1 37.3 81.5 723.9 -   ثباتاً ودائع أقل 
      تمويل بالجملة:

 - - - - - ع التشغيلية الودائ
 822.4 391.7 159.0 1,188.7 - لة آخر تمويل بالجم

      مطلوبات أخرى: 
 - - - 61.9 - ي نسبة التمويل المستقر للمطلوبات المشتقة  صاف

ير المدرجة ضمن الفئات بات األخرى غجميع المطلو
 - - - 158.1 - المذكورة أعاله

 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 
 2,618.4 456.8 244.0 2,632.2 528.1  حالمتا التمويل المستقرمجموع 

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

      التمويل المستقر المطلوب: 

 264.7 - - - - لتمويل المستقر لألصول السائلة عالية الجودة صافي نسبة ا
      : الممنوحةالمالية  ألوراقا /روض التمويل والق

الية المضمونة باألصول  للمؤسسات الم ةلممنوحاالقروض 
والقروض   1ودة بغير المستوى السائلة عالية الج

 112.9 46.8 7.5 415.8 - غير المضمونة للمؤسسات المالية  الممنوحة

لعمالء الشركات غير المالية والقروض   الممنوحةالقروض 
ت الصغيرة والقروض  الشركاود فرالعمالء األ

لصغيرة  ة والشركات ايزالمرك لحكومات والبنوكل
 977.4 897.8 109.1 319.6 - والمتوسطة، ومنها قروض: 

وفقاً لتوجيهات  %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي 
المال الصادر عن مصرف البحرين  ة كفاية رأس نسب

 43.5 66.5 - 0.5 - المركزي 
      ومنها قروض:نتجة، مالاري قروض الرهن العق

لتوجيهات  وفقاً  %35وي اسن أو يوزن مخاطر أقل مب
ن مصرف البحرين  نسبة كفاية رأس المال الصادر ع

 - - - - - المركزي 
تبر مؤهلة  لسداد وال تعاألوراق المالية غير المتعثرة في ا

كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك األسهم 
 243.2 194.0 60.4 61.9 - رصة المتداولة في البو 

      ودات أخرى:موج
المستقر للمطلوبات المشتقة قبل خصم سبة التمويل ن صافي

 12.6 - - 12.6 - تباين الهامش المسجلأوجه 

ات  رجة ضمن الفئجميع الموجودات األخرى غير المد
 248.9 - - - 248.9 المذكورة أعاله

 48.1 - - 961.5 - البنود غير المدرجة في الميزانية  
 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 

 1,951.3 1,205.1 177.0 1,771.9 248.9 التمويل المستقر المطلوب  مجموع
 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

  ديسمبر 31كما في  –التمويل المستقر )%(  نسبة صافي 
2020     134.2% 

     ═══════ 
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 )ال تشكل المعلومات المالية المرفقة جزءاً من القوائم 
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 المعلومات المالية اإلضافية
 2021 مارس 31في 

 
 

 19 –حة كوفيد التأثير المالي لجائ –اإلفصاح العام اإلضافي لبنك البحرين والكويت 
 2021مارس  31في 

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

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

 .2021مارس  31للفترة المنتهية في  ا عملياته
 

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

خالل هذه  ةاالقتصادي األنشطةحاد في  إلى انخفاضاإلجراءات أدت هذه لقد و وفرض قيود على التجمعات العامة والخاصة.
  شئة.النمو والنا في ات المتقدمة يالفترة في عدد كبير من االقتصاد

 
حماية صحة وسالمة الموظفين، ودعم بالتزامن مع الرغم من هذه األحداث، بتشغيلية  قوة مالية ومرونةالمجموعة  تأظهر لقد

التي يمكن تنفيذها إلبطاء واإلجراءات بشأن تطور الفيروس، م التيقن حالة من عدزال هناك ت. وال في الوقت نفسه العمالء
 المستقبلية.  بالتوقعات التيقن المحيطةعدم حاالت اللقاح. هذه العوامل تزيد من أخذ انتشاره، والتقدم المحرز في 

 
 األولى من األولوية على حد سواء  ا وعمالئه ا موظفيهوهي تعتبر دوماً ، الوضع الحاليباستمرار على مراقبة  المجموعةعمل ت

 إضافياً  هداً ج المجموعة بذل تعمل فيها وسيالتي المحلية ت بدعم المجتمعا كامالً التزاماً بنك البحرين والكويت ويلتزم . لديها 
 في جميع األوقات.لتلك المجتمعات دعمها نحو 

 
  توجيهاتو 19 –انتشار جائحة كوفيد لمكافحة لمملكة البحرين  ةالرشيدالقيادة اتخذتها التي االحترازية جراءات لإل وفقاً 

كرس البنك فريق فقد ، واألعمال التجاريةعلى المواطنين المفروضة الضغوطات المالية للحد من  مصرف البحرين المركزي
طوال هذه  موظفينا المتفانينلوالمخلصين لعمالئنا و هذه اإلجراءات وضمان الدعم الكامل لبلدنا ومواطنيه جميعلتنفيذ  عمل
يم مجموعة كاملة من المنتجات تقدفي مواصلة المن اإلجراءات لضمان االستعداد التشغيلي و عدداً بنك نفذ الوقد . الفترة

 ، بما في ذلك:ئهلعمالوالخدمات 
 

 ؛ليات التشغيلية للبنك تسير كالمعتادالتأكد من أن العم •

 لضمان استمراريةوالعمل عن بعد من المنزل األخرى توزيع الموظفين بين المكتب الرئيسي والفروع والمواقع  •
 ؛األعمالتصريف 

 ؛الفعلية االجتماعات غالبيةاإلنترنت والهاتف محل بكة شعبر االفتراضية جتماعات اال حلت •

 وإجراءات التباعد االجتماعي؛ وتنفيذ بروتوكوالت التعقيم  •

التابعة لبنك البحرين اإللكترونية واسعة من القنوات  مستمر مع العمالء لالستفادة الكاملة من مجموعةالتواصل ال •
 متميزة. خبراتتقدم والكويت التي يمكن االعتماد عليها والتي 

 

أنحاء العالم باتخاذ إجراءات لحماية استقرار االقتصاد العالمي مختلف كزية في لبنوك المرتدخلت اومن ناحية أخرى، فقد 
باالستعانة بمجموعة واسعة من اإلجراءات بدًء من خفض أسعار الفائدة إلى برنامج شراء الموجودات باإلضافة إلى ضخ 

 .سيولة جوهرية في االقتصاد

 
لقد عرضت المجموعة على العمالء ، ة عن مصرف البحرين المركزيمية الصادر، وبناء على التوجيهات التنظيالفترةخالل 

ضافية اإلفائدة الخذ في االعتبار األمع شهر إضافية بدًء من بداية الفترة بتمديد المدة األقساط لمدة ستة أر تأجيل دفع خيا
للقرض خيار التأجيل اإلضافي أن تطبيق ع من المتوق .ئدة أو فرض رسومدون زيادة الفا و ريإبقاء القسط دون تغيوالمحتسبة 

 ن دينار بحريني.مليو 36.0 بحواليغة لنقدية للبنك البالمالي التدفقات اإج ي إلى تأخير ف يؤدسو
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 المعلومات المالية اإلضافية
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 ( تتمة ) 19 –التأثير المالي لجائحة كوفيد  – اإلفصاح العام اإلضافي لبنك البحرين والكويت
  2021مارس  31في 

 
 :مختصرةالالموحدة المرحلية المالية قوائم المالي العام على الالتأثير النقاط الواردة أدناه تلخص 

 

مليون   2.3قدره بمبلغ وتأثير سلبي  19 –فيد جائحة كوكان للخسائر االئتمانية المتوقعة المقدرة التي تعزى إلى لقد  •
 .2021مارس  31كما في المجموعة دة الخاصة بالموح الموجودات على إجمالي بحريني دينار 

لألرباح أو الخسائر المختصرة الموحدة المرحلية القائمة على بحريني مليون دينار  1.6 رةوقد سلبي بمبلغتأثير  •
 على أعمال بطاقات االئتمان.نتيجة للتأثير للمجموعة للفترة 

لألرباح أو الخسائر المختصرة الموحدة المرحلية القائمة على بحريني مليون دينار  2.2 رةوقد بي بمبلغسلتأثير  •
 .اتج من الشركات الزميلةالدخل النعلى تأثير النتيجة للمجموعة للفترة 

الخسائر  لألرباح أوالمختصرة الموحدة المرحلية القائمة على مليون دينار بحريني  0.3بمبلغ وقدره سلبي ر تأثي •
 تأجيل القروض خالل الفترة.بسبب ع الرسوم التي ألغيت ر مجمويأثتنتيجة للفترة للمجموعة 

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

مالئه في مثل التي يعمل فيها لدعم االقتصاديات المحلية وععمل البنك على ضخ السيولة في األسواق حيث قوى جداً للسيولة 
لموحدة وصافي نسبة التمويل المستقر الموحد في وضع مريح للغاية عند نسبة تغطية السيولة اتزال وال هذا الوقت الصعب. 

ين مصرف البحرالذي حدده ، أي أعلى من الحد المخفض 2021مارس  31كما في  على التوالي % 133.0و 233.4%
نسبة صافي مؤشرات السيولة األخرى، مثل  ظلتوعالوة على ذلك،  .%100 والحد القياسي البالغ %80المركزي البالغ 

بنك بالنسبة ل. وتعتبر اإلدارة الحكيمة للسيولة هي ذات أهمية قصوى ثابتةمستويات  عندودائع العمالء، إلى السلف والقروض 
 لى أساس ديناميكي للغاية، ولكن بشكل متحفظ.البحرين والكويت ويتم إدارة السيولة ع

 
سياسة المجموعة في الحفاظ  وتتمثلتحرص المجموعة على الحفاظ على رسملة قوية لدعم الخطط االستراتيجية المستقبلية. 

كما لألعمال. على قاعدة رأسمالية قوية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والحفاظ على التنمية المستقبلية 
مقارنة بالحد األدنى لمصرف البحرين من نسبة كفاية رأس المال جيد على مستوى عة ومجمال ت، حافظ2020 مارس 31في 

 .%14.0المركزي المقر للبنوك المحلية ذات األهمية المنهجية والبالغة 
 

وال يزال غير مؤكد  19 –ضع جائحة كوفيد ألي أغراض أخرى. وبما أن وعلى المعلومات الواردة أعاله ال ينبغي االعتماد 
قد تتغير الظروف مما قد يؤدي  حيث أعاله هو اعتباراً من تاريخ إعداد هذه المعلومات.  الواردرحلة التطور، فإن التأثير في م

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

 


