
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب. م.المصرف الخليجي التجاري ش
 2021مارس   31

 المختصرة  المرحليةالمالية الموحدة  المعلومات
  

 
 
 

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

 مرفأ البحرين المالي : المكتب المسجل
 رفأ الشرقي برج الم  
  مملكة البحرين -المنامة   
 60002ص.ب:   
   

 رئيس مجلس اإلدارة  - جاسم محمد الصديقي : أعضاء مجلس اإلدارة 
 رئيس مجلس اإلدارة  نائب -خليفة   لآ عيسى بن أحمد  الشيخ  
 الريّسأحمد  هشام  
 رياض عيد اليعقوب  
           )2021يناير  25استقال في  ) باخريمصطفى غازي    
 ( 2020سبتمبر  23تم التعيين في  )  مصبح سيف المطيري  
 (2020سبتمبر   23تم التعيين في  عيسى عبدهللا زينل )  
 ( 2020سبتمبر  23تم التعيين في  مازن ابراهيم عبدالكريم )  
 (2020نوفمبر   19شريف )تم التعيين في صالح عبدهلل   
 ( 2020ديسمبر  10حسين سيد علي الحسيني )تم التعيين في   
   

 سطام سليمان القصيبي : الرئيس التنفيذي 
   

 محمد عبدهللا صالح : سكرتير مجلس اإلدارة 
   

 البحرين  -جي فخرو  إم بي  كي : الحسابات مدققو



 ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 المالية الموحدة المرحلية المختصرة  المعلومات
  2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 
 

  الصفحة            المحــتويات
  

 
        

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

         المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   
 
   2        المركز المالي الموحد المختصربيان 
 3         الدخل الموحد المختصربيان 

 5 - 4      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
 6        بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

    7     بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد المختصر 
   8    المختصر  الموحد  والزكاة األعمال الخيرية بيان مصادر واستخدامات صندوق

 35 - 9     إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 

 38 - 36        19-وفيد ك - إضافيةإفصاحات 
 
 









 4                               ب.م.مصرف الخليجي التجاري شال
 

 المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 بآالف الدنانير البحرينية                               2021مارس  31في   المنتهية للثالثة أشهر

 
 لمساهمي الشركة األم  لعائدةحقوق الملكية ا عة(اج)مر 2021مارس  31

غير   ةحص
 مسيطرة 

مجموع حقوق 
 رأس المال  الملكية

إحتياطي  
 قانوني 

 أسهم
 خزينة

احتياطي  
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

مضاربة  
 ثانوية  

)رأس مال 
إضافي من 
 الفئة األولى(

 أرباح 
 المجموع  مستبقاة

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

)المالحظة  32تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 
3()(I))23 - 23 23 - - - - - ب 

 152.058 10.225 141.833 7.886 47.222 348 (11.859) 9.024 89.212 التوازن على النحو المعاد بيانه 
 2.113 7 2.106 2.106 - - - - - ربح الفترة 

          مجموع اإليرادات والمصروفات 
 2.113 7 2.106 2.106 - - - - - المحتسبة للفترة

 (45) - (45) - - (45) - - - الحركة في القيمة العادلة
 (230) - (230) (230) - - - - - المحّول إلى صندوق الزكاة

 153.896 10.232 143.664 9.762 47.222 303 (11.859) 9.024 89.212 2021مارس  31الرصيد في 

 
 
 
 

ً  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من    .المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  المعلومات من هذه جزءاً أساسيا



 5                               ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش

 
 صرالمخت بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                             )يتبع(   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر
 
 لمساهمي الشركة األم دةائلعحقوق الملكية ا مراجعة( غير ) 2020مارس   31

غير   ةحص
 مسيطرة

مجموع حقوق  
 إحتياطي قانوني رأس المال  الملكية

 أسهم
 خزينة

احتياطي القيمة 
العادلة 

 المجموع  متراكمة  خسائر لالستثمارات 

 87.907 2.200 85.707 (15.788) - (11.730) 8.225 105.000 2020يناير  1الرصيد في 

 
 - - - لفترة ربح ا

 
- 1.437 1.437 - 1.437 

         مجموع اإليرادات والمصروفات  
 1.437 - 1.437 1.437 - - - - المحتسبة للفترة

 (9.452) - (9.452) (9.452) - - - - ( 8)أ( و 2خسارة التعديل )إيضاح 
 - - - 15.788 - - - (15.788) (  14)إيضاح تخفيض رأس المال

 (752) - (752) - (752) - - - الحركة في القيمة العادلة
 (218) - (218) (218) - - - - المحّول إلى صندوق الزكاة

 78.922 2.200 76.722 (8.233) (752) (11.730) 8.225 89.212 2020مارس   31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من    .المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  المعلومات من هذه جزءاً أساسيا



 6          ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

      بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
 بآالف الدنانير البحرينية                                                  2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
للثالثة أشهر   

 المنتهية في 
 مارس 31

2021 
 )مراجعة(

للثالثة أشهر  
 المنتهية في 

مارس   31
2020 

 عة( مراجير غ)
     أنشطة التشغيل

 (4.399)  2.249  التمويالت، صافي موجودات( لىإ )مدفوعة/ مبالغ مستلمة من  

 4.438  (1.516)  )مدفوعة( / مستلمة من شراء موجودات لغرض التأجير، صافيمبالغ 

 307  63  قصيرة األجل إيداعاتإيراد مستلم من 

 (6.235)  (6.031)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار

 (86.240)  68.542  )مسحوبة( من أصحاب حسابات االستثمار، صافي  مبالغ مستلمة /

 (15.414)  (2.845)  مبالغ مدفوعة للمصروفات 

 785  977  مبالغ مستلمة أخرى 

 (11)  (221)  خيريةمساهمات مدفوعة لجمعيات 

 (1.282)  6.870  صافي  مالء،من حسابات جارية للع )مسحوبة( /مبالغ مستلمة 

 11.623  32.079  إيداعات من مؤسسات مالية، صافي

 20.207  (13.281)  من مؤسسات غير مالية، صافي  إيداعاتمستلمة من  /مسحوبة( (مبالغ 

 12.413  (2.340)  صافي )مدفوعات( / مستلمات للحساب االحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي 

 (3.016)  (3.193)  تيداعاعلى اإلمدفوعة تمويل مصروفات 

 2.580  4.360  إيراد مستلم من صكوك 

 (64.244)  85.713  صافي التدفقات النقدية  الناتجة من / )المستخدمة في( أنشطة التشغيل

     

     االستثمارشطة نأ

 (38.198)  (19.922)  شراء صكوك 

 1.951  12.127  صكوك تسوية / بيعمبالغ مستلمة من  

( 754)  -  شراء استثمارات   

 752  7.321  مبالغ مستلمة من بيع / تسوية استثمارات

 -  248  عقارية استثماراتبيع  أرباح

 16  129  من إستثمارات  أرباح /أسهم  أرباح

 (26)  (73)  صافي ،شراء عقارات ومعدات

 (36.259)  (170)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

     

     أنشطة التمويل 

 18.851  (45)  سحب قروض ألجل  / )سداد(

 (1)  (210)  مصروفات تمويل مدفوعة على  قروض ألجل

 18.850  (255)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من أنشطة التمويل

     

 (81.653)  85.288  )النقص(  في النقد وما في حكمه خالل الفترة صافي الزيادة /

 144.454  85.323  النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة

 62.801  170.611  النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

     

     يشتمل النقد وما في حكمه على: 

     صدة لدى البنوك )مستبعد منه الحساب اإلحتياطي لدى مصرف وأرد نق

 49.646  149.498  )البحرين المركزي 

 13.155  21.113  لدى مؤسسات مالية إيداعات

  170.611  62.801 

 
ً  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من    .المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  وماتالمعل من هذه جزءاً أساسيا



 7                        ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 الموحد المختصرالمقيدة االستثمار في حسابات  بيان التغيرات 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                 2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 

 2021مارس  31 الرصيد كما في الحركة خالل الفترة 2021يناير  1الرصيد كما في  )مراجعة( 2021مارس  31
 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

ط  متوس
يمة قال

للسهم 
)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

ستثمارات/ ا
)سحوبات( 

)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

إعادة تقييم  
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

إجمالي 
الدخل 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

أرباح أسهم  
مدفوعة 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

رسوم  
  مصرفال

يل كوك
آالف ب)

الدنانير 
 البحرينية( 

مصروفات  
إدارية 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط  
القيمة 
للسهم 

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

             

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

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

 993 0.38 2.633 - - - - - - 993 0.38 2.633 (6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 

   10.681 - - - - - -   10.681 

 

 2020 مارس 31الرصيد كما في  الحركة خالل الفترة 2020يناير  1الرصيد كما في  مراجعة( غير ) 2020مارس   31
 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط  
يمة الق
لسهم ل

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

استثمارات/ 
)سحوبات( 

)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

إعادة تقييم  
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

إجمالي 
الدخل 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

أرباح أسهم  
مدفوعة 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

رسوم  
  مصرفال

كوكيل 
آالف )ب

الدنانير 
 البحرينية( 

مصروفات  
إدارية 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط  
القيمة 
للسهم 

)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية( 

             

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

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

 993 0.38 2.633 - - - - - - 993 0.38 2.633 (6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 

   10.681 - - - - - -   10.681 

 
ً  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من   .المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  المعلومات من هذه جزءاً أساسيا



 

 8                  ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 الموحد المختصر والزكاة ستخدامات صندوق األعمال الخيريةدر وإبيان مصا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 للثالثة أشهر  للثالثة أشهر 

 المنتهية في   ي هية فالمنت 

 مارس  31  مارس 31 

 2021  2020 

 مراجعة( غير )  )مراجعة( 

    
    والزكاةمصادر صندوق األعمال الخيرية 

 714  696 يناير 1الرصيد كما في 
 218  230 مصرف من قبل ال مساهمات

 33  3 ةإيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمي

 965  929 مجموع المصادر

    
    والزكاةاستخدامات صندوق األعمال الخيرية 

 (11)  (221) تبرعات لمؤسسات خيرية

 (11)  (221) مجموع االستخدامات

    

 954  708 والزكاة كما في نهاية الفترةصندوق األعمال الخيرية لالرصيد غير الموزع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من    .المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  المعلومات من هذه جزءاً أساسيا
 
 



 

 9                 ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   ثة أشهرللثال

 
 المنشأة تقرير  1

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

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

بنسبة   مملوك  استثماري   %55.41المصرف  بنك  وهي  األم(،  )الشركة  ش.م.ب  المالية  إتش  إف  جي  مجموعة  قبل  من 
مصر رخصة  بموجب  يعمل  إبحريني  بورصة  فية  في  ومدرج  المركزي،  البحرين  مصرف  عن  صادرة  بالجملة  سالمية 

 البحرين، وسوق الكويت لألوراق المالية، وسوق دبي المالي.   
  

لم    والشركات التابعة له )معاً "المجموعة"(.  للمصرفالمالية    المعلوماتعلى    المختصرة  المالية المرحلية  المعلوماتتشتمل  
تكن هناك تغييرات في ممتلكات المجموعة في الشركات التابعة والزميلة كما هو مذكور في البيانات المالية السنوية الموحدة 

        .2020  برديسم 31للسنة المنتهية في 
 
 البيانات  أسس إعداد وعرض 2

المختصرة المرحلية  الموحدة  المالية  المعلومات  البحرين   أعدت  مصرف  عن  الصادرة  والقوانين  لألحكام  وفقاً  للمجموعة 
عن   الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  جميع  تطبيق  تتطلب  والقوانين  األحكام  هذه  والمراجعة المركزي.  المحاسبة  هيئة 

 باستثناء: ت المالية اإلسالمية، مؤسسالل

بوباء   (أ المتأثرين  للعمالء  المقدمة  القروض  دفعات  تأجيل  من  الناتجة  المالية  الموجودات  على  التعديل  خسائر  احتساب 
)كوفيد   والخسائر حسب  19  –الكورونا  األرباح  حساب  من  بدال  الملكية،  حقوق  في  إضافية،  أرباح  احتساب  بدون   ،)

اإلسالميةالمحامعايير  متطلبات   المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  أو سبة  أرباح  أي   .
. الرجاء الرجوع إليضاح  معايير المحاسبة الماليةخسائر أخرى من تعديالت موجودات مالية يتم احتسابها وفقاً لمتطلبات  

 ( لتفاصيل إضافية، و؛ 8رقم )

ة من الحكومة و/أو الجهات التنظيمية استجابة إلجراءات الدعم الخاصة بوباء الكورونا مستلماحتساب المساعدة المالية ال  ( ب
الخسائر19  –)كوفيد   أو  األرباح  من حساب  بدالً  الملكية،  في حقوق  الحكومية،  المنح  متطلبات  تستوفي  التي  حسب   ( 

)كوفيد  المتطلبات   كورنا  جائحة  لتأثير  الصادر19المحاسبية  ال  ة(  هيئة  المالية محاسبعن  للمؤسسات  والمراجعة  ة 
وفي حال كان هذا   فقط إلى حد أي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الملكية نتيجة لي )أ( أعاله،سيكون هذا    .اإلسالمية

يتم احتساب الرصيد المتبقي في حساب األرباح أو الخسائر. يتم احتساب أي مساعدات المبلغ يفوق مبلغ خسارة التعديل،  
 . قاً لمتطلبات معايير المحاسبة الماليةرى وف مالية أخ

البحرين   (ت إرشادات مصرف  مع  يتماشى  بما  المتوقعة  االئتمان  وخسائر  المحددة  القيمة  انخفاض  بمخصصات  االعتراف 
 المركزي المحددة لتطبيق القواعد المرحلية الصادرة كجزء من تدابير االستجابة لفيروس كورونا.

 
في  أعاله  اإلطار   المختصرة  إعداد المستخدم  الموحدة  المرحلية  المالية  بإسم    المعلومات  يلي  فيما  إليه  يشار  للمجموعة 

 "معايير المحاسبة المالية بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي".     
 

   .تم تطبيق التغيير في السياسات المحاسبية بأثر رجعي
 

 خسائر التعديل 
صادر   تنظيمي  توجيه  على  بناًء   ، السابقة  الفترة  المركزي  من خالل  البحرين  متيازية  اتنظيمية    اتجراءإ ك  مصرف 

إجازة السداد   من   ة ناشئ  ألف دينار بحريني  9.452، بلغت خسارة التعديل لمرة واحدة  COVID-19للتخفيف من تأثير  
 مباشرة في حقوق الملكية.  حتسابهامة إلى عمالء التمويل دون فرض رسوم. تم االمقد و أشهر  6لمدة 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 البيانات )يتبع(  أسس إعداد وعرض  2

 
بالنسبة  المركزي،  البحرين  مصرف  أنظمة  ودليل  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  لمتطلبات  وفقاً 

فإن    التي  لألمور اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  تتناولها  ال 
المرحلية  المالية  المعلومات  لذلك، تم عرض  العالقة. وتبعاً  المالية ذات  التقارير  الدولية إلعداد  بالمعايير  المجموعة تسترشد 

"التقارير المالية المرحلية"، "معيار المحاسبة    –(  34ت معيار المحاسبة الدولي رقم )رشاداالموحدة بصورة مختصرة وفقاً إل
 الدولي بصيغته المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي".     

 
الكاملة ويجب السنوية  المالية  للبيانات  المطلوبة  المعلومات  تشمل كل  المختصرة ال  الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات    إن 

في  قراء المنتهية  للسنة  للمجموعة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  مع  إدراج  2020ديسمبر    31تها  تم  ذلك،  من  بالرغم   .
للمجموعة  المالي  المركز  في  التغيرات  لفهم  ضرورية  تعتبر  التي  والمعامالت  األحداث  لشرح  مختارة  تفسيرية  إيضاحات 

 .2020ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  مدققةوأدائها منذ آخر بيانات مالية موحدة 
 

 مقارنة ال أرقام
( الجديد  فيروس كورونا  لتفشي  أوائل عام  COVID-19نظًرا  في  بإعفاء جميع   2020(  المركزي  البحرين  قام مصرف   ،

لمدة ثالثة المرحلية المختصرة    موحدةالمعلومات المالية الالشركات المساهمة العامة والبنوك المؤسسة محليًا من إعداد ونشر  
بيان المركز المالي الموحد المختصر ل. وبناًء عليه ، تم استخراج أرقام المقارنة  2020مارس    31أشهر. الفترة المنتهية في  

في   المنتهية  للسنة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  الموحدة    2020ديسمبر    31من  البيانات  خل  للد   المختصرةومقارنات 
لتغييرات في حسابات االستثمار المقيدة والتغيرات في مصادر واستخدامات او،  لتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكيةاو

الخيرية والصناديق  من  الزكاة  استخراجها  في    تم  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  المجموعة  إدارة   2020مارس    31حسابات 
لتغيرات المحاسبيةالسي  وتعديلها  إن وجدتاسة  في  ،  المنتهية  للسنة  السنوية  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  في  المطبقة   ،31 

وبالتالي2020ديسمبر   مراجعة  .  يتم  لم  والدخل ،  الخسائر  أو  لألرباح  الحالية  الفترة  بيانات  في  المدرجة  المقارنة  معلومات 
 حقوق الملكية. ات فيالشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغير

 
 السياسات المحاسبية الهامة  3

السياسات المحاسبية وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي 
المنتهية   للسنة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  التي استخدمت في إعداد  تلك  باستثناء تطبيق  2020ديسمبر    31في  نفسها   ،

. لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتعديالت على المعايير  2021يناير    1المعايير والتعديالت على المعايير التالية ابتداًء من  
إضافية. إفصاحات  عن  نتجت  أنها  إال  للمجموعة،  المعلنة  الملكية  حقوق  أو  األرباح  صافي  مبالغ  على  تغييرات  أي 

 
I)   يناير  1المالية التي تبدأ من أو بعد   فتراتالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول لل

2021 
 

 اإلجارة  –( 32معيار المحاسبة المالي رقم )
اإلسالمية المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  رقم     أصدرت  المالي  المحاسبة  ف  –  32معيار  سنة"اإلجارة"    ي 

بعد  2020 أو  من  تبدأ  التي  المالية  للفترات  المفعول  المحاسبة  2021يناير    1، وهو ساري  معيار  يحل محل  المعيار  هذا   .
 "اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك". –  8رقم  المالي 

 
رقم   المالي  المحاسبة  ل  32معيار  واإلفصاح  والعرض،  والقياس،  واالحتساب،  التصنيف،  مبادئ  اإلجارة  معاماليحدد  ت 

)موجودات اإلجارة، بما في ذلك األشكال المختلفة لإلجارة المنتهية بالتمليك( التي تبرمها المؤسسات المالية اإلسالمية كمؤجر  
 ومستأجر.  

 
رقم   المالي  المحاسبة  معيار  المجموعة  من    32طبقت  ابتداء  هذا    .2021يناير    1"اإلجارة"  تطبيق  أثر  عن  اإلفصاح  تم 

 )ب( أدناه. ار في المعي
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
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 )يتبع(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
I 2021يناير  1(  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 )يتبع( 
 

 في السياسة المحاسبية التغيير (أ
 

 تحديد اإلجارة
يحتوي على صيغة إجارة. تعتبر االتفاقية عقد إجارة، أو تحتوي  ، أو ما إذا كان العقد يمثل المجموعةقيّم تعند بداية العقد، 

على صيغة إجارة، إذا كان العقد ينقل أصل حق االنتفاع )لكن ليس السيطرة( من أصل محدد لفترة من الزمن، نظير مقابل  
مكون إجارة ضمن  ب كل باحتسا المجموعة قوم ت مادي متفق عليه. بالنسبة لعقود اإلجارة التي تحتوي على عدة مكونات، 

 العقد بصورة منفصلة عن مكونات عدا اإلجارة  ) على سبيل المثال رسوم الخدمة، ورسوم الصيانة، ورسوم التصنيع، إلخ(. 
 

 القياس
بتخصيص المقابل في   تقوم المجموعةبالنسبة للعقد الذي يحتوي على مكون إجارة، أو مكونات إجارة أو عدا إجارة إضافية، 

لسعر اإلجمالي المستقل المقّدر لمكونات عدا ل، واالعقد لكل من مكّونات اإلجارة، وذلك على أساس سعره النسبي المستق
بتاريخ بداية العقد، يجب على المستأجر احتساب أصل  اإلجارة التي يمكن للمؤجر، أو لمزود مماثل، فرضها على المستأجر

 حق االنتفاع من األصل وصافي التزام اإلجارة
 
 أصل حق االنتفاع :  (1
 

 االنتفاع من األصل بالتكلفة، والذي يتكون مما يلي: ل حق عند االحتساب المبدئي، يقيس المستأجر أص
 التكلفة األولية ألصل حق االنتفاع؛ -
 التكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة من قبل المستأجر؛ و  -
 تكاليف تفكيك وإزالة األصل المعني.  -

 
فة األولية ألصل حق االنتفاع قابلة للتحديد التكليتم تخفيض التكلفة المبدئية بالقيمة النهائية المتوقعة لألصل المعني. إذا لم تكن  

األولية  التكلفة  تقدير  الممكن  من  التشغيلية(،  اإلجارة  حالة  في  الخصوص  وجه  )على  األساسية  التكلفة  طريقة  إلى  استناداً 
قابل أصول حق  رة( مبتاريخ البدء استناداً إلى القيمة العادلة إلجمالي المقابل المدفوع/ المستحق )أي مجموع إيجارات اإلجا

االنتفاع، بموجب معاملة مماثلة. في وقت التطبيق، قدرت المجموعة بأن القيمة العادلة ألصول حق اإلنتفاع متساوي صافي 
 التزام اإلجارة.

 
ة،  بعد تاريخ البدء، يقوم المستأجر بقياس أصل حق االنتفاع بالتكلفة مطروحاً منها اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيم

 دلة ألثر أي تعديل أو إعادة قياس لإلجارة.مع
 
بإطفاء أصل حق االنتفاع من تاريخ البدء إلى نهاية العمر االقتصادي االفتراضي ألصل حق االنتفاع، على    مجموعةقوم الت

طروحاً  فاع مأساس منهجي يعكس نمط االستفادة من منافع أصل حق االنتفاع. المبلغ القابل لإلطفاء يتكون من أصل حق االنت
 منه القيمة المتبقية، إن وجدت.

 
بتحديد فترة اإلجارة، بما في ذلك الفترة التعاقدية الُملزمة، باإلضافة لفترات اختيارية محددة معقولة، بما في    تقوم المجموعة

 ذلك: 

 فترات التمديد، إذا كان البنك على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و/أو •

 البنك على يقين معقول من عدم ممارسة هذا الخيار. ا كانخيارات اإلنهاء، إذ  •
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   ة أشهرثالثلل

 
 )يتبع(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 I 2021يناير  1(  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 )يتبع( 
 

 )يتبع(  سياسة المحاسبيةفي الالتغيير   (أ
 

 )يتبع( أصل حق االنتفاع  (1
 

 يتم خصم اإليجارات المدفوعة مقدًما من إجمالي التزامات اإلجارة.
 

ة، والخسائر القيم "انخفاض    –  30بإجراء تقييم النخفاض القيمة بما يتماشى مع معيار المحاسبة المالي رقم    تقوم المجموعة
في   االنخفاض  القيمة، والحتساب خسائر  منخفض  االنتفاع  كان أصل حق  إذا  ما  لتحديد  المرهقة"  ، وااللتزامات  االئتمانية 
شراء   وعود  ذلك  في  بما  عالقة،  ذات  التزامات  أي  وجدت.  إن  الخردة،  قيمة  باالعتبار  يأخذ  القيمة  انخفاض  تقييم  القيمة. 

با تؤخذ  المعني،  رقم  العتباألصل  المالي  المحاسبة  معيار  مع  تماشياً  األخرى  هي  والخسائر   –  30ار  القيمة،  "انخفاض 
 االئتمانية ، وااللتزامات المرهقة".

 
 صافي التزام اإلجارة      (2

 يتكون صافي التزام اإلجارة من إجمالي التزام اإلجارة، زائداً تكلفة اإلجارة المؤجلة )المبينة كالتزام مقابل(. 
 

اإليجارات  ااحتسيجب   تتكون  اإلجارة.  لفترة  المستحقة  اإلجارة  إيجارات  مبلغ  بإجمالي  مبدئياً  اإلجارة  التزام  إجمالي  ب 
 المستحقة من الدفعات التالية لحق االنتفاع من األصل المعني خالل فترة اإلجارة:

 دفعات إجارة ثابتة، مطروحاً منها أي حوافز مستحقة القبض؛  •

 ة اإليجارات التكميلية؛شامل دفعات إجارة متغيرة، •

لخيار   • المستأجر  ممارسة  يعكس  اإلجارة  شرط  كان  )إذا  اإلجارة  عقد  إللغاء  وجدت،  إن  اإلضافية،  اإلجارة  دفعات 
 اإللغاء(. 

 
أو  المستهلك،  أسعار  بمؤشر  المرتبطة  الدفعات  مثل  معدل،  أو  مؤشر  على  تعتمد  التي  تلك  هي  المتغيرة  اإلجارة  دفعات 

أو المعدالت المعيارية التنظيمية، أو التغيرات في معدالت اإليجار في السوق. دفعات اإليجار التكميلية هي  لية،  األسواق الما
أو  تكاليف جوهرية لإلصالح  تكبد  أو  تقديم خدمات إضافية  بعد  ببنود معينة، كرسوم اإليجار اإلضافية  إيجارات مشروطة 

 أي عقود تحتوي على دفعات إيجار متغيرة أو تكميلية.    عةجموالم، لم يكن لدى 2021مارس  31الصيانة. كما في 
 صافي التزام اإلجارة من خالل: تقيس المجموعةبعد تاريخ البدء، 

 

 زيادة صافي القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزام اإلجارة )إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة(؛  •

 عات اإلجارة المدفوعة؛ كس دفتخفيض القيمة الدفترية إلجمالي التزام اإلجارة ليع •

 إعادة قياس القيمة الدفترية في حالة إعادة تقييم أو التعديالت على عقد اإلجارة، أو لتعكس دفعات اإلجارة المعدلة. •
 

تكلفة اإلجارة المؤجلة يتم إطفاءها للدخل على مدى فترات اإلجارة على أساس زمني متناسب، باستخدام طريقة معدل العائد  
 باحتساب ما يلي في بيان الدخل:  تقوم المجموعةتاريخ البدء، بعد   الفعلي. 

 إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة؛ و  •

األحداث/الظروف   • ومتى حصلت  عند  اإلجارة(  التزام  قياس  في  بالفعل  تضمينها  يتم  لم  )التي  المتغيرة  اإلجارة  دفعات 
 المسببة.
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 )يتبع(  المحاسبية الهامة اتياسالس 3
 
 I 2021يناير  1(  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 )يتبع( 
 
 )يتبع(  في السياسة المحاسبية  التغيير (أ
 

     ()يتبع صافي التزام اإلجارة  (2
 

 تعديالت عقد اإلجارة        
 التعديالت على عقد اإلجارة كما يلي:  المجموعةحتسب تبعد تاريخ البدء، 

 تغير في فترة اإلجارة: إعادة احتساب وتعديل أصل حق االنتفاع، والتزام اإلجارة، وتكلفة اإلجارة المؤجلة؛ أو  •

ا • إعادة  فقط:  المستقبلية  اإلجارة  دفعات  على    حتسابتغير  تأثير  أي  بدون  فقط،  المؤجلة  اإلجارة  وتكلفة  اإلجارة  التزام 
 أصل حق االنتفاع. 

 
يعتبر التغيير في عقد اإلجارة كمكون إجارة جديد ليتم احتسابه كإجارة جديدة للمستأجر، إذا كان التغيير ينقل الحق الستخدام 

 قابل أصل حق االنتفاع اإلضافي، معاً.  بما ي األصل المعني القابل للتحديد، ويتم زيادة دفعات اإلجارة 
 

أن اإلجارة كإجارة معدلة كما في تاريخ السريان،    مجموعةعتبر التبالنسبة للتعديالت التي ال تستوفي الشروط المبينة أعاله،  
النتفاع،  حق ا  بإعادة حساب التزام اإلجارة، وتكلفة اإلجارة المؤجلة، وأصل  مجموعةقوم التويحتسب معاملة إجارة جديدة.  

 .وإلغاء احتساب معاملة وأرصدة اإلجارة الحالية
 

 المصروفات المتعلقة باألصل المعني 
، يتم  مجموعةالمصروفت التشغيلية المتعلقة باألصل المعني، بما في ذلك المصروفات التعاقدية المتفق على تحملها من قبل ال

تكبدها   يتم  التي  الفترة  في  الدخل  بيان  في  والتكافل،    فيها. احتسابها  الجوهرية،  والصيانة  اإلصالح  لمصروفات  بالنسبة 
والمصروفات األخرى العرضية المتعلقة بملكية األصل المعني )إذا تم تكبدها من قبل المستأجر بصفته وكيل( فإنه يتم تقييدها  

 كذمم مدينة من المؤجر.       
 

 راحتساب اإلعفاءات والمعالجة المحاسبية المبسطة للمستأج
 ارت المجموعة عدم تطبيق متطلبات احتساب وقياس اإلجارة الحتساب أصل حق االنتفاع وصافي التزام اإلجارة لما يلي: اخت

 اإلجارة قصيرة األجل؛ و •

 اإلجارة التي يكون في األصل المعني ذي قيمة منخفضة.  •
 

المعن األصول  من  كاملة  فئة  على  األجل  قصيرة  اإلجارة  إعفاء  تطبيق  الممكن  المن  والمرافق  ية  الخصائص  نفس  تملك  تي 
الفردية،  / معامالت اإلجارة  إال على األصول  القيمة  إجارة  األصول منخفضة  إعفاء  تطبيق  يمكن  ذلك، ال  التشغيلية. ومع 

 وليس على أساس المجموعة/الجمع
 

 التأثير كمؤجر في محاسبة عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك 
 إلجارة المنتهية بالتمليك عند تطبيق هذا المعيار. فظة اال يوجد تغيير في محاسبة مح
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31ة في  المنتهي للثالثة أشهر

 
 )يتبع(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 I 2021يناير  1(  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 )يتبع( 
 

 32م لي رقالما المحاسبةأثر تطبيق معيار  ( ب

باستخدام المنهجية المعدلة بأثر رجعي ) أي أن أثر جميع عقود    32تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم    بنكقررت إدارة ال
في   كما  القائمة  في    2020ديسمبر    31اإلجارة  كما  األرصدة  في  في  عكسه  تعديل (  2020يناير    1تم  تم  يتم  وبالتالي 

نتج عنه زيادة في أصل حق االنتفاع    2021يناير    1كما في    32اسبة المالي رقم  المح  أثر تطبيق معيار  معلومات المقارنة.
  دينار بحريني. عقود اإليجار تتكون من مواقع أجهزة الصراف اآللي، والفروع، و   ألف  504وزيادة في التزام اإلجارة بمبلغ  

   مواقف السيارات
  

   مجموع مجموع لكيةلمق احقو

   الموجودات  المطلوبات  
     

 ( 2020ديسمبر   31الرصيد الختامي )  1.015.594 438.210 143.943
     
 األثر من التطبيق:     

 اصل حق االنتفاع  1.234 - -
 صافي التزام اإليجار   - 1.119 -
 عتراف بالدفعات المقدمةاالاء إلغ  - 92 -

 32الرصيد االفتتاحي بموجب معيار المحاسبة المالي رقم  تأثير  - - 23

23 1.211 1.234   

143.966 439.421 1.016.828  

بتاريخ  32الرصيد االفتتاحي بموجب معيار المحاسبة المالي رقم 
 2021ر ايين 1التطبيق المبدئي في 

 
 

 أصل حق االستخدام )تم اإلفصاح عنه ضمن األصول األخرى(

 2021مارس    31 
 )مراجعة( 

 1.234 32االعتراف بأصول حق االستخدام عند التطبيق األولي لمعيار المحاسبة المالية 

 14 ة رالفتعن  إطفاء المتراكمرسوم 

 1.248 2021مارس  31الرصيد في 

 
 صافي مطلوبات اإلجارة )مفصح عنه ضمن مطلوبات أخرى( 

 )مراجعة(  2021مارس  31 

 اإلجارة لوبات مطصافي  اإلجارة المؤجلة  اإلجارة  مطلوبات إجمالي تحليل النضج 

    

 579 (9) 588 اقل من سنة واحدة 

 621 (161) 782 من سنة إلى خمس سنوات

 1.200 (170) 1.370 مجموع
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 )يتبع(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 

(II  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها غير سارية المفعول 

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

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

الوعد  بترتيبات  المعيار     يتعلق  هذا  المالية اإلسالمية.  للمؤسسات  الشريعة اإلسالمية  مباديء  المتوافقة مع  والخيار والتحوط 
 .  2022يناير  1لفترات المالية التي تبدأ من عول لساري المف

 

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

 

  تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار.

 
(III  في وقت مبكر  جديدةاعتماد معايير 

)وكالة االستثمار باالستثمار( في العام السابق قبل تاريخ نفاذه   31قامت المجموعة مبكراً بتطبيق معيار المحاسبة المالية رقم   
 .2021يناير  1في 

 
 إدارة المخاطر المالية     4

المدققة للسنة المنتهية مالية  اليانات  بفي الإدارة المخاطر المالية للمجموعة هي نفسها تلك المفصح عنها  سياسات  إن أهداف و
 ، فيما عدا المشروح أدناه:  2020ديسمبر  31وكما في 

 
 مخاطر االئتمان 

والتقلبات االقتصادية الناتجة أثرت على العمليات المالية للمجموعة كما يتوقع    ( 19-)كوفيد الشكوك المحيطة بجائحة كورونا  
ى حد ما. لقد أدى اختراع لقاح مضاد لجائحة الكورونا إلى انتشار ردود فعل إيجابية  ات إلان تؤثر على أغلب العمالء والقطاع

في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يستمر الوباء باالنتشار، وبالتالي، تواصل الحكومة فرض القيود من وقت آلخر. ال يزال  
االمتيازية   اإلجراءات  من خالل  الحكومة  بمساعدة  مدعوماً  للجائحة المختاالقتصاد  الكامل  األثر  تقييم  يصعُب  وبالتالي،  لفة، 

والتجار.   النقل،  الطيران/  وشركات  والترفيه،  والسياحة،  الضيافة،  هي  تأثراً  األكثر  الرئيسية  القطاعات  قطاع.  كل  على 
والعقا  المقاوالت،  مثل  مباشرة،  غير  بصورة  األخرى  القطاعات  بعض  تتأثر  أن  المتوقع  من  لذلك،  وتجارة  رات،  باإلضافة 

 الجملة. 

 
بالنظر إلى هذا الوضع المتطور، اتخذت المجموعة تدابير وإجراءات وقائية للتخفيف من مخاطر االئتمان من خالل اعتماد  
نهج أكثر حذراً للموافقات االئتمانية، وبالتالي تشديد معايير تقديم االئتمان للقطاعات المتضررة. خالل الفترة، تم تأجيل دفعات  

البحرين يالت  التمو بتعليمات مصرف  التزاماً  القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة،  بما في ذلك  للعمالء، 
التمويل  دخل  صافي  لخفض  يؤدي  مما  التمويلية،  التسهيالت  صرف  انخفاض  إلى  اإلجراءات  هذه  تؤدي  قد  المركزي. 

رة تمديد تأجيل الدفع هذه، وبالتالي ال تتوقع المجموعة  ل فتسيتم فرض فوائد على العمالء خال  وانخفاض اإليرادات األخرى. 
 ستتخذ اإلدارة الخطوات المناسبة للتخفيف من تأثيرها على وضع السيولة.و  خسارة تعديل جوهرية نتيجة للتمديد 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
      )يتبع(دارة المخاطر المالية إ 4

 )يتبع(  مخاطر االئتمان 
 

 مخاطر السيولة وإدارة رأس المال

تتطور آثار جائحة الكورونا على السيولة وملف مخاطر التمويل للنظام المصرفي، وتخضع للمراقبة والتقييم المستمرين. أعلن 
السيول متطلبات  ولتخفيف  الكورونا،  جائحة  آثار  لمواجهة  مختلفة  إجراءات  عن  المركزي  البحرين  في  مصرف  القطاع  ة 

المصرفي ومساعدة البنوك في االلتزام بالنسب التنظيمية، وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات الهامة التي لها أثر على مخاطر  
 السيولة و رأس المال التنظيمي للمجموعة:

 أشهر للعمالء المؤهلين. 6تأجيل دفع األقساط لفترة  •

 يوماً.   74يوماً إلى  30أليام من عدد ا، زيادة 1للخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة  •

 معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة. •

 .%3إلى  %5تخفيض نسبة االحتياطي النقدي من  •

 .%80إلى  %100تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من  •

، إلى 2020من مارس إلى ديسمبر    2و  1ة اإلضافية للمرحلة  تمانيإضافة إجمالي خسارة التعديل ومخصص الخسائر االئ •
. وخصم هذا المبلغ بشكل 2021ديسمبر    31و  2020ديسمبر    31رأس المال من الفئة األولى  للسنتين المنتهيتين في  

  يسمبرد   31، و2022ديسمبر    31تناسبي من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات المنتهية في  
 . 2024ديسمبر  31، و2023

 
 إدارة المخاطر التشغيلية

الدفع  وطرق  العمالء،  مع  والتواصل  العمل،  نموذج  على  مختلفة  تغيييرات  هناك  كانت  الكورونا،  جائحة  لتفشي  استجابة 
إ عززت  العمالء.  عن  وبالنيابة  مع  المعامالت  وتنفيذ  العقود،  وتنفيذ  العمالء  واكتساب  الرقمية،  المجموعة  دارة  والتسوية 

مراقبتها لتحديد أحداث المخاطر الناتجة من الوضع الحالي، والتغيرات في طريقة إدارة األعمال. في حين أنه ال يمكن القضاء 
على هذه المخاطر بشكل كامل، فقد نظرت إدارة المخاطر التشغيلية فيما إذا كان سيتم تحديث سجالت المخاطر، من خالل 

  ملة، استناداً على مراجعتها للعمليات التجارية في البيئة الحالية المحتتحديد أحداث الخسارة 
 

 ، لم يكن لدى المجموعة أي مشاكل جوهرية تتعلق بالمخاطر التشغيلية. 2021مارس  31كما في 
 
 واألحكام التقديرات 5

ديرات، واألحكام، والفرضيات  التق  إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتطلب من اإلدارة استخدام بعض
واإليرادات  والمطلوبات،  للموجودات،  المعلنة  واألرقام  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  تؤثر  التي  الهامة  المحاسبية 
والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات. عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، 

اإلقام والمصادر  ت  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  استخدامها  تم  التي  ذاتها  الجوهرية  األحكام  باستخدام  دارة 
المنتهية في   للسنة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  تم تطبيقها على  اليقينية، والتي  لتقدير عدم  .  2020ديسمبر    31الرئيسية 

التقد  ، تضمنت عملية وضع  ذلك  الناشئة عن يرات  ومع  السائدة  الشكوك  بسبب  التحديات  من  مزيًدا  المطلوبة  واالفتراضات 
 ( واالستخدام المطلوب ألحكام اإلدارة.19-)كوفيد 
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 لية الموحدة المرحلية المختصرة الما   إيضاحات حول المعلومات
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 النسب التنظيمية 6

 
 ( LCRأ. نسبة تغطية السيولة )

السيولة  ساب  تحايتم    تغطية  الجودةالكنسبة من مخزون  نسبة  عالية  السائلة  التدف  موجودات  اإلى صافي  الخارجة  قات  لنقدية 
القادمة.   يوًما  الثالثين  البنك على معدل  ،  2021مارس    31كما في  على مدار   31)  %205.39  نسبةب  تغطية السيولةحافظ 

 . 2021ديسمبر  31ساٍر حتى  %80وهو أعلى من الحد األدنى التنظيمي البالغ  %(198.28: 2020ديسمبر 
 
  (NSFR). نسبة صافي التمويل المستقرب

المستقر هو تعزيز مرونة محافظ مخاطر السيولة للبنوك، وتحفيز قطاع مصرفي أكثر مرونة  ة صافي التمويل  من نسبالهدف  
على مدى أفق زمني أطول. تحد نسبة صافي التمويل المستقر من كثرة االعتماد على التمويل بالجملة قصير األجل، وتشجع 

 مومية، وتعزز استقرار التمويل.ل وخارج الميزانية العالبنود داخ تقييماً أفضل لمخاطر التمويل عبر جميع 
 

يتم احتساب نسبة صافي التمويل المستقر كنسبة مئوية على أنها " التمويل المستقر المتوفر" مقسوماً على "التمويل المستقر  
 المطلوب".     

 
رشادي لمصرف البحرين سب متطلبات الكتيب اإلر الموحدة ح، كانت نسبة صافي التمويل المستق2021مارس    31كما في  

 المركزي كما يلي: 
 

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

 أكثر من  الموزونة 
 سنة واحدة 

 أكثر من 
أشهر وأقل   6

من سنة  
 واحدة 

 أقل من 
 أشهر 6

بدون تاريخ  
 استحقاق محدد 

 البند 

 ر المتاح:المستق التمويل      
 رأس المال:      

 رأس المال التنظيمي 155.393 - - 9.207 164.600

 أدوات رأسمالية أخرى  - - - - -

 ودائع األفراد وودائع من العمالء من       

 الشركات الصغيرة:     

 ودائع مستقرة  - - - - -

 اراً ل استقرع أق ودائ - 178.448 114.426 16.838 280.424

 لجملة:تمويالت با     

 ودائع تشغيلية  - - - - -

 تمويالت أخرى بالجملة  - 489.875 110.014 35.522 198.131

 مطلوبات أخرى:     

 نسبة صافي التمويل المستقر لمطلوبات  -    

رى غير المشمولة ألخ طلوبات ا جميع الم     
 في

 الفئات المذكورة أعاله - 9.632 - - -

 مجموع التمويل المستقر المتاح  155.393 677.955 224.440 61.567 643.155
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
      )يتبع( النسب التنظيمية 6

 
 )يتبع(  نسبة صافي التمويل المستقر .ب

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

 أكثر من  الموزونة 
 سنة واحدة 

 أكثر من 
أشهر وأقل   6

 من سنة واحدة 

 أقل من 
 أشهر 6

بدون تاريخ  
 استحقاق محدد 

 البند 

 التمويل المستقر المطلوب:     
 ر مجموع نسبة صافي التمويل المستق      

 لموجودات السائلة عالية الجودة ل 308.141 - - - 15.719
 تمويالت وصكوك/أوراق مالية منتجة:     
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية       
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     
 ى األول من المستو - - - - -
 جة لمؤسسات مالية تمويالت منت     
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     
 من عدا المستوى األول وتمويالت منتجة غير      

 مضمونة لمؤسسات مالية  - 111.711 - - 16.757
 تمويالت منتجة لمؤسسات لعمالء الشركات عدا      
 ء من األفراد المؤسسات المالية وتمويالت للعمال     
 ات الصغيرة، وتمويالت لجهات سيادية الشرك     

 ومصارف مركزية ومؤسسات القطاع العام، منها: - 58.440 35.935 316.493 316.207
 % 35زن مخاطر أقل من أو يساوي  بو     
 وفقاً لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال      
 الصادرة عن مصرف البحرين       

 المركزي  - - - 13.559 8.813
 أوراق مالية/صكوك غير متعثرة وغير      
 مؤهلة كموجودات سائلة عالية الجودة،      
 بما في ذلك األسهم المتداولة في       

 لبورصة ا 131.660 32.180 - 5.512 152.435
 موجودات أخرى:     
 سلع متداولة مادياً، بما في ذلك الذهب  - - - - -
 موجودات مدرجة كهامش مبدئي لعقود     
 التحوط المتوافقة مع مباديء الشريعة      
 اإلسالمية ومساهمات صناديق طرف      
 المقاصة المركزي  - - - - -
 تحوط نسبة صافي التمويل موجودات      
 المستقر المتوافقة مع مباديء الشريعة      
 اإلسالمية  - - - - -
 موجودات عقود تحوط نسبة صافي       
 التمويل المستقر المتوافقة مع مباديء      
 الشريعة اإلسالمية قبل طرح هامش      
 التغيير المدرج  - - - - -
 ى غير  جميع الموجودات األخر     

 المتضمنة في الفئات أعاله  92.614 - - - 92.614
 بنود خارج الميزانية العمومية  - 56.725 - - 2.836

 مجموع التمويل المستقر المطلوب  532.415 259.056 35.935 335.564 605.381

 التمويل المستقر )%( نسبة صافي     %106.24

 
 
 
 
 
 

 



 

 19                                                                                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
      )يتبع( النسب التنظيمية 6

 
 ع( )يتب صافي التمويل المستقرنسبة  .ب
 
 كما يلي:  2020ديسمبر  31حتسب نسبة صافي التمويل المستقر )كنسبة( كما في ت

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

 أكثر من  الموزونة 
 سنة واحدة

 أكثر من 
أشهر وأقل   6

 من سنة واحدة

 أقل من 
 أشهر  6

بدون تاريخ  
 استحقاق محدد

 البند

 التمويل المستقر المتاح:     
 رأس المال:     

 رأس المال التنظيمي 153.561 - - 8.980 162.541

 أدوات رأسمالية أخرى  - - - - -

 ودائع األفراد وودائع من العمالء من       

 : الشركات الصغيرة     

 ودائع مستقرة  - - - - -

 ودائع أقل استقراراً  - 174.719 70.275 44.572 265.067

 تمويالت بالجملة:      

 ودائع تشغيلية  - - - - -

 تمويالت أخرى بالجملة  - 497.624 42.200 20.870 205.322

 مطلوبات أخرى:      

 نسبة صافي التمويل المستقر لمطلوبات  - - - - -

 جميع المطلوبات األخرى غير المشمولة في      

 الفئات المذكورة أعاله - 12.133 - - -

 مجموع التمويل المستقر المتاح  153.561 684.476 112.475 74.422 632.930

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 20                                                                               المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
      )يتبع( النسب التنظيمية 6

 
 )يتبع(  التمويل المستقرنسبة صافي  ب.
 

 التمويل المستقر المطلوب:     
 مجموع نسبة صافي التمويل المستقر      

 للموجودات السائلة عالية الجودة  273.568 - - - 15.341
 يالت وصكوك/أوراق مالية منتجة: تمو     
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية       
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     

 من المستوى األول  - 51.001 - - 7.650
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية      
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     
تجة المستوى األول وتمويالت منمن عدا      

 غير 
 مضمونة لمؤسسات مالية  - 67.044 32.874 318.236 320.459

تمويالت منتجة لمؤسسات لعمالء الشركات      
 عدا 

المؤسسات المالية وتمويالت للعمالء من      
 األفراد 

الشركات الصغيرة، وتمويالت لجهات      
 سيادية 

مؤسسات القطاع العام، ومصارف مركزية و - - - - -
 :منها

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

 المركزي  - - - 8.326 5.412
 أوراق مالية/صكوك غير متعثرة وغير      
 مؤهلة كموجودات سائلة عالية الجودة،      
 بما في ذلك األسهم المتداولة في       

 البورصة  139.751 32.205 - 5.501 160.530
 موجودات أخرى:      
 سلع متداولة مادياً، بما في ذلك الذهب  - - - - -
 عقودجودات مدرجة كهامش مبدئي لمو     
   ومساهمات صناديق طرفالتحوط      
   المقاصة المركزي - - - - -
موجودات تحوط نسبة صافي التمويل  - - - - -

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

  المدرج
 جميع الموجودات األخرى غير       

 متضمنة في الفئات أعاله ال 99.149 - - - 99.149
 بنود خارج الميزانية العمومية  41.570 - - - 2.078

 مجموع التمويل المستقر المطلوب  554.038 150.250 32.874 332.063 610.619

 التمويل المستقر )%(  نسبة صافي     %103.65

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 21                                                                                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 البحرينية بآالف الدنانير                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
      )يتبع( النسب التنظيمية 6

 
 . نسبة كفاية رأس المال ت
 

 2020ديسمبر   31  2021مارس  31 

    
 116.422  118.253 ظيميةرأس المال قبل التسويات التن -الفئة األولى لرأس المال العادي 

 (11.859)  (11.859) تسويات التنظيمية مطروحاً: ال
 104.563  106.394 رأس المال بعد التسويات التنظيمية  -الفئة األولى لرأس المال العادي 

 47.222  47.222 رأس المال من الفئة األولى 
 8.940  9.207 تسويات رأس المال من الفئة الثانية 

    
 160.725  162.823 يميلمال التنظرأس ا
    

    التعرضات الموزونة للمخاطر:
 715.233  736.550 الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان 
 8.263  8.213 الموجودات الموزونة لمخاطر السوق 

 67.775  67.775 الموجودات الموزونة للمخاطر التشغيلية 
    

 791.271  812.538 رونة للمخاطمجموع الموجودات التنظيمية الموز
    

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

 812.538  791.271 
    مجموع التعرضات المعدلة الموزونة للمخاطر 

    
 % 20.31  %20.04 نسبة كفاية رأس المال 

 19.18%  %18.91 لىنسبة كفاية رأس المال من الفئة األو
    

 % 12.50  %12.50 المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي  الحد األدنى
    

 
 
  الموسمية 7

 ال توجد إيرادات جوهرية ذات طبيعة موسمية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22                                                                               ش.م.ب المصرف الخليجي التجاري 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 موجودات التمويالت 8

 
 ديسمبر  31  مارس 31 
 2021  2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 322.220  325.984 مرابحة
 104  104 مشاركة 

 90  90 وكالة
 1.014  999 مضاربة 
 1.344  1.526 إستصناع

    
 (17.055)  (17.804) لقيمةيُطرح: مخصصات اإلنخفاض في ا

 310.899  307.717 

 
 
 

تبلغ   مؤجلة  أرباح  صافي  المدينة  المرابحات  ذمم  )16.957 تظهر  بحريني  دينار  دينار   18.862:  2020ألف  ألف 
 بحريني(. 

 
التنظيمية  ،  2020و ديسمبر    2020تمبر  في سب لتمديد اإلجراءات  آخر  تنظيمياً  المركزي توجيهاً  البحرين  أصدر مصرف 

بالتوالي. ومع ذلك، سيتم فرض أرباح    2021ويونيو    2020االمتيازية، أي تأجيل دفع أقساط العمالء حتى نهاية ديسمبر  
الدفع   تأجيل  تمديد  فترة  العمالء خالل  وبالتعلى  المجموعة خساهذه،  تتوقع  ال  قدمت  الي  للتمديد.  نتيجة  تعديل جوهرية  رة 

بمبلغ   التمويل  تعرضات  على  القروض  ألقساط  تأجيالً  )سبتمبر    21.634المجموعة  الثاني  للتأجيل  بحريني  دينار  الف 
 (.2021إلى يونيو  2021)يناير  ألف دينار بحريني للتأجيل الثالث 23.943(، وبمبلغ 2020إلى ديسمبر  2020

 
 

 ركة في مخصصات انخفاض القيمة خالل الفترة: الح
 

 

 
 
 
 

  )مراجعة( 2021
 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى
ئتماني إلالضعف ا

 المجموع المشترى أو الناشئ

      
 345.660 6.434 30.774 39.970 268.482 التمويل  موجودات إجمالي 

 16.957 - 615 3.350 12.992 المؤجلةاً: األرباح ناقص

ات  اإلنخفاض ناقصاً: مخصص
 القيمةفي 

     

 17.055 - 7.891 1.934 7.230 2021يناير 1في  كما
 - - (220) (35) 255 صافي الحركة بين المراحل 

 749 39 1.862 515 (1.667)   مخصص الفترة
 - - - - -  األسترجاع خالل الفترة

 - - - - - شطب 
 - - - - - استبعاد

  القيمةاإلنخفاض في  ات مخصص
 17.804 39 9.533 2.414 5.818 مارس 31كما في 

 310.899 6.395 20.626 34.206 249.672 صافي موجودات التمويل 



 

 23                                                                                 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 

 يتبع() موجودات التمويالت 8
 

 
 
 في صكوك  اتاستثمار  9

 
 ديسمبر  31  سمار 31 
 20221  2020 

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

 261.539  269.183 صكوك مسعرة *  -

 1.317  1.317 صكوك غير مسعرة -

 (1.724)  (1.722)  مخصصات اإلنخفاض في القيمةيُطرح: 

 268.778  261.132 

 
في   كما  بمبل2021مارس    31*  صكوك  رهن  تم  د 114.020 غ  ،  )الف  بحريني  (   113.952: 2020ديسمبر    31ينار 

 (.75.477:  2020ديسمبر  31الف دينار بحريني ) 75.432 مقابل قروض من مؤسسات مالية بمبلغ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مدققة) 2020
 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى
تماني إلئالضعف ا

 وعالمجم المشترى أو الناشئ

      
 343.634 7.311 33.966 37.037 265.320 التمويل موجودات لي إجما

 18.862 - 1.300 3.702 13.860 ناقصاً: األرباح المؤجلة

في اإلنخفاض  ات ناقصاً: مخصص
      القيمة

 38.046 10.082 20.653 2.730 4.581 2020يناير 1في  كما
 - 845 771 (1.701) 85 صافي الحركة بين المراحل 

 4.757 - 1.180 905 2.672 المخصص خالل الفترة
 (2.046) - (2.046) - - األسترجاع خالل الفترة

 (11.010) - (11.010) - - شطب 
 (12.692) (10.927) (1.657) - (108) استبعاد

كما  القيمةاإلنخفاض في  ات مخصص
 17.055 - 7.891 1.934 7.230 2020ديسمبر  31في 

 307.717 7.311 24.775 31.401 244.230 صافي موجودات التمويل 



 

 24                                                                               المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 صرة إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المخت
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   هرللثالثة أش

 
 موجودات مشتراة لغرض التأجير 10

 
 ديسمبر  31  مارس 31 
 20221  2020 

  )مدققة(  )مراجعة( 
 173.389  171.729 موجودات مشتراة لغرض التأجير 

 (42.472)  (43.198) تهالك المتراكم االسيطرح: 
 12.820  18.703 إيجارات مستحقةيطبرح: 

 143.737  147.234 المجموع
    

 ( 3.983)  ( 4.548) مخصصات اإلنخفاض في القيمةيطرح: 

 139.754  142.686 يمة الدفتريةالق أقساط إيجارات مستحقةو  موجودات مشتراة لغرض التأجير

 
 مخصصات انخفاض القيمة كما يلي:  في الحركة     

 

 
 
 
 
 
 
 

  )مراجعة( 2021
 

 المجموع المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى

     
 )صافي(  موجودات مشتراة لغرض التأجير

 147.234 13.354 35.811 98.069 وأقساط إيجارات مستحقة 

 3.983 3.014 424 545 2021يناير 1في  كما
 - (3) 289 (286) ركة بين المراحل صافي الح

 565 617 19 (71)   مخصص الفترة
 - - - -  األسترجاع خالل الفترة

  31كما في   مخصصات اإلنخفاض في القيمة
 4.548 3.628 732 188 2021مارس  

ساط وأق غرض التأجيرموجودات مشتراة ل
 142.686 9.726 35.079 97.881 الدفترية  إيجارات مستحقة القيمة

 (غير مراجعة) 2020
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

     
 )صافي(  موجودات مشتراة لغرض التأجير

 143.737 15.208 22.970 105.559 ارات مستحقةوأقساط إيج

     القيمة الهبوطناقصاً: مخصص  
 3.221 2.705 376 140 2020يناير 1في  كما

 - (147) (84) 231 صافي الحركة بين المراحل 
 1.420 1.114 132 174   مخصص الفترة

 (658) (658) - -  األسترجاع خالل الفترة

  31 كما في  إلنخفاض في القيمةمخصصات ا
 3.983 3.014 424 545 2020 ديسمبر

وأقساط    موجودات مشتراة لغرض التأجير
 139.754 12.194 22.546 105.014 إيجارات مستحقة القيمة الدفترية 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 

   ةاستثمارات في أوراق مالي 11
 

مارس  31  
2021 

 )مراجعة( 
 

ديسمبر  31  
2020 
 )مدققة(

    

    :األموال المدارة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 15.080  15.144 أوراق مالية مهكلة -

    األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:
 40.812  33.047 *رةغير مسع أسهم حقوق ملكية  -

 48.191  55.892 

 
 ألف دينار بحريني(.  500:  2020ألف دينار بحريني ) الشي فترةل* تم احتساب مخصص انخفاض إضافي في القيمة ل

 
 تثمارحقوق ملكية أصحاب حسابات االس 12

 

س مار 31  
2021 

 )مراجعة( 
 

 بر ديسم 31
2020 
 )مدققة(

    
 425.349  493.892 مضاربة 

 493.892  425.349 

 
 

( مع أموال ية أصحاب حسابات االستثمارمارها )حقوق ملكتم مزج األمول المستلمة من وعاء الوكالة ووعاء المضاربة واستث
 المجموعة في فئات األصول التالية، وإدراجها ضمن بند حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار:   

 
 

 

مارس  31  
2021 

 )مراجعة (
 

 ديسمبر  31
2020 

 )مدققة (
    

 33.280  90.595 أرصدة لدى البنوك

 15.414  17.754 مصرف البحرين المركزي  حساب احتياطي

 17.720  21.113 إيداعات لدى المؤسسات المالية
 261.132  268.778 صكوك  –أدوات الدين      
 97.803  95.652 موجودات التمويالت       

 493.892  425.349 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31نتهية في  الم للثالثة أشهر

 

 مضاربة ثانوية  13
 

مارس  31  
2021 

 )مراجعة (
 

 مبر ديس 31
2020 

 )مدققة (
    

 47.222  47.222 مضاربة ثانوية

 47.222  47.222 

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

أس المال هذا من أجل تلبية الحد األدنى  ون دينار بحريني. تم رفع رملي  12دار تبلغ  مليون دينار بحريني( بعالوة إص  60أمريكي)
 من المتطلبات التنظيمية المتعلقة بإجمالي حقوق الملكية كما هو محدد من قبل مصرف البحرين المركزي. 

 
 -فيما يلي ملخص الشروط واألحكام:  

القائمة   ا للشروط واألحكام الخاصةاس نصف سنوي وفقً يتم توزيع األرباح على هذه األوراق المالية على أس  - بالقيمة االسمية 
 % سنويًا.؛ 10لألوراق المالية ووفقًا لها بمعدل متوقع قدره 

يتم احتساب المضاربة الثانوية ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد واألرباح المدفوعة لرب  -
 سابها كتوزيع لألرباح.؛ لمالية( يتم احتالمال )حامل أألداة ا 

 ال يحق للمستثمر المطالبة باألرباح ولن يتم اعتبار مثل هذا الحدث بأنه حدث للتعثر في السداد. -
 

 المال المدفوعرأس  14

اجتماع بتاريخ    خالل  الذي عقد  االعتيادي  العمومية غير  بمبلغ 2020مارس    25الجمعية  المساهمون شطب خسائر  قرر   ،
 ألف دينار بحريني مقابل رأس المال المدفوع، من خالل تخفيض عدد األسهم.   15,788

 
 إلتزامات وإرتباطات  15

 

 مارس 31 
2021 

 
 ديسمبر  31

2020 
 )مدققة(  ()مراجعة 
    

 31.389  40.337 *تمويالتتمديد غير مسحوبة ل إلتزامات
 10.180  15.982 ضمانات مالية

 19.000  19.000 األحتياطات القانونية 

 75.319  60.569 

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

 
 اتقضايا ومطالب
دعوى قضائية ضد المجموعة . بناًء على تأكيد المستشارين القانونيين الخارجيين أحد مشاريع المجموعة برفع  قام مسثمرفي  

لم يكن هناك أي إفصاحات   القضائية.  الدعوة  نفسه مقابل هذه  للدفاع عن  البنك  ثقة من قوة موقف  فإن اإلدارة على  للبنك، 
الطارئة   بالمطلوبات  تتعلق  مطاإضافية  أي  من  أعضاءناتجة  أن  حيث  مماثلة،  أي   لبات  أن  يعتقدون  البنك  إدارة  مجلس 

 القانوني.  وعةمالمجوضع  إفصاحات من هذا النوع قد تضر
 

 
 
 
 
 
 



 

 27                                                                                لمصرف الخليجي التجاري ش.م.با
 

 المرحلية المختصرة  المعلومات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 . بعد الحصول على موافقة المساهمين تخصيصات صافي األرباح، إن وجدت، يتم عملها فقط   16

 
 دات اخرى إيرا  17

الفترة )   402ألخرى  ا  اإليرادات  تشمل   موجودات   من  المستردة  الف دينار بحريني( من المبالغ  12:  2020ألف دينار بحريني خالل 
 .السابقة السنوات في المشطوبة التمويل

 
 اإلنخفاض في القيمة اتمخصص  18

 

 مارس 31 
2021 

 
 مارس  31
 2020 

 )مراجعة(   )مراجعة( 
      

 1  3 مؤسسات ماليةو لدى البنوك وإيداعات أرصدة
 1.209  749 (8 ايضاح) موجودات التمويالت

 39  (2) صكوكال في استثمار
 119  565 ( 10)ايضاح  (أقساط إيجارات مستحقة)مع  روجودات مشتراة لغرض التأجيم

 -  7 إلتزامات وضمانات مالية 
 -  - القيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةأسهم حقوق الملكية باستثمارات في 

 1.322  1.368 

 
 مختلفة خالل الفترة:ئتمان المتوقعة في مراحل كة على خسارة االالحر

 
 

المرحلة  )مراجعة( 2021مارس  31
 األولى

المرحلة 
 الثانية 

المرحلة 
 الثالثة 

الضعف 
ئتماني  إلا

رى أو المشت
 الناشئ

 موعالمج

      

 22.999 - 12.298 2.364 8.337 2021 يناير 1في  االفتتاحي  الرصيد

      

 - - (327) (41) 368 للمرحلة األولىمحول 

 - - (201) 456 (255) للمرحلة الثانية محول 

 - - 305 (161) (144) للمرحلة الثالثةمحول 

 - - (223) 254 (31) صافي الحركة 

 1.322 39 2.478 531 (1.726) ترة )صافي(مخصص الف

 - - - - - شطب 

 - - - - - استبعاد

      
 24.321 39 14.553 3.149 6.580 2021مارس  31في   الختامي  الرصيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 28                                                                                لمصرف الخليجي التجاري ش.م.با
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 ع( )يتب  مخصصات اإلنخفاض في القيمة  18
 

المرحلة   )غير مراجعة(  2020  مارس 31
 األولى

المرحلة  
 الثانية 

المرحلة  
 الثالثة 

الضعف  
تماني  ئإلا

المشترى أو  
 الناشئ

 المجموع

      

 42.865 - 34.833 3.123 4.909 2020 يناير 1في  االفتتاحي  الرصيد

      

 - - (82) (780) 862 لة األولىللمرحمحول 

 - - (1.395) 2.259 (864) للمرحلة الثانية محول 

 - - 154 (135) (19) للمرحلة الثالثةمحول 

 - - (1.323) 1.344 (21) صافي الحركة 

 1.408 - 1.532 (167) 43 مخصص الفترة )صافي(

 (40) - (40) - - االسترداد / إعادة الكتابة 

 - - - - - شطب 

 - - - - - تبعاداس

      
 44.233 - 35.002 4.300 4.931 2020مارس  31في  الختامي  لرصيدا

 
 موجودات تحت اإلدارة  19

ا تقوم  حيث  االستثمارية،  لشركاته  إستشارية  وخدمات  استثمارات  وإدارة  إدارية،  خدمات  بتوفير  المصرف  لمجموعة  يقوم 
الموحدة المرحلية  المالية    المعلوماتيتم تضمين أي موجودات تحت اإلدارة في هذه    لم  .نيابة عن هذه الشركات  بإتخاذ قرارات

تاريخ   في     بحريني   دينار  مليون  206.43  المجموعة  في  اإلدارة  تحت   الموجودات   بلغت  المالي،  المركز   بيان المختصرة. 
:  2020)  إدارية  رسوم  أي  حتساببإ  مصرفال  يقم  لم  السنة،  ل خال(.  بحريني   دينار  ونملي  267.98:  2020  ديسمبر  31)

 .الشيء( إلدارة هذه الموجودات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 29                         المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 لبحرينية بآالف الدنانير ا                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 عالقةال ويطراف ذاألجوهرية مع المعامالت ال 20

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

 
 
موظفي  شركات زميلة  )مراجعة( 2021مارس  31

اإلدارة 
 الرئيسيين 

مساهمين 
رئيسيين / 

ات لدى  شرك
أعضاء 

  مجلس اإلدارة
 حصص فيها

موجودات  
تحت اإلدارة  

)شاملة  
شركات ذات 

أغراض  
 خاصة(

 المجموع

      
      الموجودات 

 10.153 - 6.563 3.590 - موجودات التمويالت
 20.756 18.472 2.284 - - استثمارات

 31.572 - - - 31.572 ريقة حقوق الملكيةاستثمارات محتسبة بط
 942 825 - - 117 موجودات أخرى 

      
      المطلوبات 

      من مؤسسات مالية، إيداعات
 2.509 - - 2.509 - ومؤسسات غير مالية وأفراد

 21.894 1.199 20.471 102 122 حسابات جارية للعمالء
 120.187 309 118.935 526 417 ات االستثمارحقوق أصحاب حساب

 576 - 576 - - أخرى مطلوبات 
      

 
 المنتهية في  للثالثة أشهر

موظفي  شركات زميلة  )مراجعة( 2021مارس  31
اإلدارة 

 الرئيسيين 

مساهمين 
رئيسيين / 

شركات لدى  
أعضاء 

مجلس اإلدارة  
 حصص فيها

موجودات  
اإلدارة   تحت

)شاملة  
ذات  شركات

أغراض  
 خاصة(

 المجموع

      
      اإليرادات 

      إيراد من موجودات التمويالت 
 646 - 594 52 - وموجودات ُمشتراة لغرض التأجير 

 (391) - - - (391) خسائر اخرى 
      

      المصروفات
      سسات مالية،من مؤ إيداعاتمصروفات على 

 544 - 519 25 - سسات غير مالية وأفرادومؤ
 763 2 756 2 3 على أصحاب حسابات االستثمار  العائد

 166 - - 166 - تكلفة الموظفين 
 7 7 - - - مصاريف أخرى 

      

 
 
 

 



 

 
 

 30                        بالمصرف الخليجي التجاري ش.م.
 

 ومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول المعل
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 )يتبع(  المعامالت الجوهرية مع األطراف ذوي العالقة. 20
 

 2020  ديسمبر 31
 )مدققة(

موظفي   لةشركات زمي
اإلدارة 
 ن الرئيسيي

مساهمين 
رئيسيين / 

شركات لدى  
أعضاء 

مجلس اإلدارة  
 حصص فيها 

موجودات 
تحت اإلدارة  

)شاملة 
شركات ذات 

أغراض  
 خاصة(

 المجموع

      
 10.247 - 6.671 3.576 - الموجودات
 20.821 18.537 2.284 - - التمويالت موجودات
 31.963 - - - 31.963 استثمارات

 942 825 - - 117 موجودات أخرى 
      

 44.543 - 42.438 2.105 - المطلوبات 
 8.215 1.211 6.784 85 135 من مؤسسات مالية إيداعات

 80.827 327 79.846 241 413 حسابات جارية للعمالء
 1.030 - 1.030 - - رقوق أصحاب حسابات االستثماح

      

 
 
 

 المنتهية في للثالثة أشهر
 مراجعة( غير ) 2020مارس   31

موظفي   شركات زميلة
اإلدارة 

 الرئيسيين 

مساهمين 
رئيسيين / 

شركات لدى  
أعضاء 
رة  مجلس اإلدا

 حصص فيها 

موجودات 
حت اإلدارة  ت

)شاملة 
ات شركات ذ

أغراض  
 خاصة(

 المجموع

      
      اإليرادات

      إيراد من موجودات التمويالت 
 194 - 153 41 - وموجودات ُمشتراة لغرض التأجير 

 2 - 2 - - الرسوم واإليرادات األخرى
      

      المصروفات 
      من مؤسسات مالية، اتإيداعمصروفات على 

 134 - 112 22 - فرادومؤسسات غير مالية وأ
 379 3 372 1 3 العائد على أصحاب حسابات االستثمار 

 990 - - 990 - تكلفة الموظفين 
 6 6 - - - مصاريف أخرى 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 31                        ي التجاري ش.م.بالمصرف الخليج
 

 احات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة إيض
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 بيان القطاعات 21

 
 2021مارس  31

 )مراجعة(
خدمات 
مصرفية 

سات  للمؤس
 واألفراد 

خدمات 
مصرفية 

 ستثماريةا

 غـير  
 موزعــة 

 المجموع

     
 12.828 - (565) 13.393 إيرادات القطاع

 2.113 (1.789) (748) 4.650 نتائج القطاع

 1.109.575 15.014 177.865 916.696 موجودات القطاع 

 
 

 2020  مارس 31
 مراجعة( غير )

خدمات 
مصرفية 

للمؤسسات  
 واألفراد

خدمات 
مصرفية 

 ستثماريةا

 المجموع غيير موزعيية 

     
 12.202 - 30 12.172 إيرادات القطاع

 1.437 (1.779) (161) 3.377 نتائج القطاع
 888.265 13.482 85.217 789.566 موجودات القطاع 

 
 

 األدوات المالية 22

 القيمة العادلة  (أ

 .  س تجاريةن ملمين بالمعاملة وعلى أسسداد إلتزام بين طرفي القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو

 

المُ   مةالقي للصكوك  المطفأة    سعرةالعادلة  بالتكلفة  تظهر  )269.183 والتي  بحريني  دينار  ألف   261.539:  2020ألف 
 ألف دينار بحريني(.  275.366: 2020) 2021 مارس  31ألف دينار بحريني في  265.869 دينار بحريني( بلغت 

 
التمويالت  ف موجودات  حالة  الحالية  ي  السوق  قيم  مع  متوافق  للمحفظة  الربح  معدل  متوسط  يكون  اإليجار،  ومستحقات 

ب  المتعلقة  التعديالت  اإلعتبار  بعين  األخذ  وبعد  ذلك  على  وبناءاً  المشابهة،  مقدماً  للتسهيالت  المدفوعة  المبالغ  مخاطر 
القيمة،   انخفاض  القيمومخصصات  تتغير  أال  مقارنة  يتوقع  الحالية جوهرياً  الموجودات.  ة  لهذه  العادلة  القيمة  بالقيمة  فإن 

األخرى   المالية  لألدوات  المقّدرة  قصيرة    للمجموعةالعادلة  لطبيعتها  نظراً  الدفترية،  قيمها  عن  جوهرياً  إختالفاً  التختلف 
 األجل.

 
 تراتبية القيمة العادلة  ب( 

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

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

ف • المشمولة  الُمدرجة  األسعار  غير  أخرى  ُمدخالت  الثاني:  والقاالمستوى  األول  المستوى  على ي  للرصد  بلة 
 و المطلوبات، سواءاً بطريقة مباشرة )كاألسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مستمدة من األسعار(. الموجودات أ

المستوى الثالث: ُمدخالت لموجودات أو مطلوبات تكون غير مبنية على بيانات السوق القابلة للرصد )ُمدخالت غير   •
 قابلة للرصد(

.   
 



 

 

 
 32                      المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31ي  المنتهية ف ثالثة أشهرلل

 
 )يتبع(  األدوات المالية 22

 ))مراجعة 2021مارس   31
المستوى 

 األول 
المستوى 

 الثاني 
المستوى 

 الثالث 
 اإلجمالي

     
 15.144 - 15.144 - لدلة من خالل بيان الدخاألموال المدارة المدرجة بالقيمة العا

     حقوق  أوراق مالية غير مسعرة تظهر بالقيمة العادلة من خالل 
 33.047 33.047 - - الملكية

 - 15.144 33.047 48.191 

 
المستوى  ة()مدقق 2020ديسمبر   31

 األول
توى المس

 الثاني 
المستوى 

 الثالث 
 اإلجمالي

     
 15.080 - 15.080 - األموال المدارة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 40.812 40.812 - - حقوق  أوراق مالية غير مسعرة تظهر بالقيمة العادلة من خالل 

 - 15.080 40.812 55.892 

 
التالي يحلل الحركة في الموجودات المالية في المستوى   مارس    31  المنتهية في  الثالثة أشهرخالل خالل فترة    3الجدول 

2021: 
 

  مارس 31 
2020 

 )مراجعة(
 

   مارس 31
2020 

 ( مراجعةغير )
    

 11.174  40.812 يناير 1في 

 32.815  - ( 33إعادة التصنيف بسبب معيار المحاسبة المالي رقم )

 (15)  (15) خسارة القيمة العادلة في بيان الدخل 
 (752)  (45) لة لالستثماراتالقيمة العاد الحركة في احتياطي

 -  (7.705) مبيعات
 -  - تسويات

 33.047  43.222 

 

لثاني  ، لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى ا2021مارس    31المنتهية في    الثالثة أشهر  خالل فترة
تم إعادة تصنيف جميع    ،2020يناير    1في    (33كر لمعيار المحاسبة المالي رقم ). عند التطبيق المبالعادلةلمقاييس القيمة  

انخفاض القيمة، إلى القيمة العادلة من خالل حقوق  االستثمارات في أسهم حقوق الملكية التي تم تصيفها بالتكلفة مطروحاً 
 المستوى الثالث.مالية من الملكية، وقياسها كموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 33                     م.بالمصرف الخليجي التجاري ش.
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 )يتبع(  األدوات المالية 22

 
التالي  ي الجدول  الستخعرض  المحتمل  ماألثر  معقولة  بديلة  فرضيات  االستثمارات  دام  لتقييم  بإستخدام  حتملة  قياسها  تم  التي 

 .  ُمدخالت المستوى الثالث
 

 2021 سرما 31    
 

 الزيادة/ 
 )النقص( في التقييم

الحركة الممكنة  
)في  -والمعقولة +/

 المدخل المتوسط(

القيمة العادلة  
 31كما في 

 2021مارس 

 المستخدمة  تقنية التقييم  قابلة للرصد المدخالت الرئيسية غير ال

81/)81( +/- 5% 2.817 
قيمة المؤسسة لألرباح قبل الفوائد 
 منهجية مضاعفات السوق  والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

 منهجية مضاعفات السوق  السعر إلى القيمة الدفترية  3.959 5% -/+ )210(/210

 السوق منهجية مضاعفات  لي األصول السعر إلى إجما  1.142 5% -/+ )21(/21

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

     

 

 

 

8.696   

 
 2020ديسمبر   31    

 

 الزيادة/
 )النقص( في التقييم 

الحركة الممكنة 
)في    -والمعقولة +/

 لمدخل المتوسط( ا

القيمة العادلة كما  
ديسمبر   31في 

2020 

 تقنية التقييم المستخدمة  لرئيسية غير القابلة للرصد المدخالت ا

103(103) /  +/- 5 2.817 
قيمة المؤسسة لألرباح قبل الفوائد 
 منهجية مضاعفات السوق  والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

 منهجية مضاعفات السوق  القيمة الدفترية السعر إلى  11.664 5 -/+  / (702)702

 منهجية مضاعفات السوق  سعر إلى إجمالي األصول ال  1.142 5 -/+  / (32)32

 التدفقات النقدية المخصومة تكلفة حقوق الملكية ومعدل النمو النهائي 792 % 5 -/+  / (27)27

     

 

 

 

16.415   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 34                     م.بالمصرف الخليجي التجاري ش.
 

 دة المرحلية المختصرة ل المعلومات المالية الموح إيضاحات حو
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 األدوات المالية )يتبع(    22

 
 أدوات مالية ليست بالقيمة العادلة (أ)

 دوات المالية:ين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لأليبين الجدول التالي مقارنة ب
 

 القيمة   2021مارس  31
 الدفترية 

 
 القيمة 
 العادلة

 )مراجعة(   )مراجعة(  
    موجودات مالية: 

 310.899  310.899 موجودات التمويالت
 265.869  268.778 استثمارات في صكوك 

 48.191  48.191 استثمارات
 123.983  123.983 جير موجودات مشتراة لغرض التأ

 18.703  18.703 أقساط إيجارات مستحقة

 770.554  767.645 

    
    : مطلوبات مالية

 62.545  62.545 حسابات جارية للعمالء

 
 

 ةالقيم  2020 ديسمبر 31
 الدفترية 

 
 القيمة 
 العادلة

 )مدققة(   )مدققة(  
    موجودات مالية:

 307.717  307.717 موجودات التمويالت
 275.366  261.132 استثمارات في صكوك 

 55.892  55.892  استثمارات
 126.934  126.934 غرض التأجير موجودات مشتراة ل

 12.820  12.820 أقساط إيجارات مستحقة

 764.495  778.729 

    :مطلوبات مالية

 55.676  55.676 حسابات جارية للعمالء
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 لية المختصرة مات المالية الموحدة المرحإيضاحات حول المعلو
 بآالف الدنانير البحرينية                   2021مارس  31المنتهية في   للثالثة أشهر

 
 األدوات المالية )يتبع(     22

 
 اليب التقييم أس

 
 أدوات مالية أخرى 

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

ة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى  عكس القيمة العادلة. القيمنتظمة، وبالتالي فإن القيمة الدفترية ت فترات م
 التختلف إختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل.

 
 

   أرقام المقارنة   23
 

ة. إعادة التصنيف هذه عطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحاليتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية إل
ً لم ت بأثر    32تم اعتماد معيار المحاسبة المالية رقم  .  ؤثر على مبالغ أرباح السنة، أو مجموع حقوق الملكية المعلنة سابقا

 ولم يتم تعديل أرقام المقارنة. 2021يناير  1مستقبلي اعتباًرا من 
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 ( الموحدة المرحلية المختصرةالمعلومات المالية  ءاً من )المعلومات المرفقة ال تمثل جز
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                                           19-كوفيد -إفصاحات إضافية 

 

 
 (مراجعةغير ) المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرةفي افصاحات اضافية 

 
وتطورها بسرعة على مستوى العالم.   (  19ورونا )كوفيد  ك تفشي جائحة  حة العالمية، أعلنت منظمة الص  2020مارس    11في  

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. ويشمل ذلك تعطيل العمل في أسواق المال، وأسواق  
في ذلك تطبيق قيود على السفر  الحتواء تفشي الوباء، بما  السيولة. اتخذت السلطات تدابير مختلفة    االئتمان المتدهورة، ومخاوف

كان للوباء، واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثراً على المجموعة. تراقب المجموعة عن كثب وضع   .وتدابير الحجر الصحي
دارة المخاطر المختلفة  عيل خطة مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إ(، وتجاوباً مع آثارها، قامت بتف19كورونا )كوفيد   جائحة

       خرى، بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها المالي.األ
 

السيولة في االقتصاد  آثار جائحة الكورونا، ولتخفيف متطلبات  البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجهة  أعلن مصرف 
 جراءات الهامة: ية، وفيما يلي بعض هذه اإلعدة البنوك على االلتزام بالنسب التنظيمومسا

 أشهر للعمالء المؤهلين. 6تأجيل دفع األقساط لفترة  •

 معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة. •

 .%3إلى  %5تخفيض نسبة االحتياطي النقدي من  •

 %80 إلى %100ونسبة صافي التمويل المستقر من تخفيض نسبة تغطية السيولة  •

، إلى 2020من مارس إلى ديسمبر    2و  1لتعديل ومخصص الخسائر االئتمانية اإلضافية للمرحلة  إضافة إجمالي خسارة ا •
األولى الفئة  من  المال  في     رأس  المنتهيتين  بشكل  2021ديسمبر    31و  2020ديسمبر    31للسنتين  المبلغ  هذا  وخصم   .

الفئة األولى على أساس ستناسبي م ديسمبر   31، و2022ديسمبر    31في    نوي للثالث سنوات المنتهيةن رأس المال من 
 . 2024ديسمبر  31، و2023

لمدة أربعة أشهر    2020أعلن مصرف البحرين المركزي الحقًا عن تأجيل ثاني وثالث ألقساط التمويل اعتباًرا من سبتمبر   •
تج عنها أي خسائر  ، وعلى هذا النحو ، لم ين  حت هذه التأجيالت للبنوك بتحميل األرباحلمدة ستة أشهر. سم  2021، ويناير  

        تعديل إضافية للمجموعة.
 

 التدابير واإلجراءات المذكورة أعاله أدت لآلثار التالية على المجموعة:

وك المتأثرة احتساب خسارة  أشهر حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي يتطلب من البن  6تأجيل أقساط القروض لفترة   •
النقدية المعدلة   واحدة في حقوق الملكية. تم التعديل لمرة   للتدفقات  حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية 

 المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.

م األعمال التجارية في هذه األوقات  ز االقتصادي )"الحزم"( لدعملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيأعلنت حكومة م  •
الصعبة. استلمت المجموعة مساعدة مالية من الجهات التنظيمية تمثل سداداً محدداً لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن  

ال   الذي  والتمويل  الخدمات،  ورسوم  والضرائب  الحكومة/الجهات  الرسوم  من  المستلم  فائدة  استجابة  يتحمل  التنظيمية، 
 ات الدعم لمواجهة جائحة الكورونا، فقد تم احتسابها مباشرة في حقوق ملكية المجموعة.  إلجراء

أشهر يشمل شرطاً لتعليق الحد األدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات    6إن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة   •
 في دخل الرسوم للمجموعة. ئتمان المستحقة، مما أدى النخفاض جوهري  اال

 ستمر المجموعة بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر.  ت •

يدة من قبل المجموعة.  الضغط الناتج من جائحة الكورونا على االقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في حجز موجودات تمويلية جد  •
% مقارنة  52.26، كانت حجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة  2021مارس    31في    المنتهية   الثالثة أشهر خالل فترة  

 بنفس الفترة من السنة السابقة. 

، في  فصراألرصدة عند الطلب التي تحتفظ بها المانخفاض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ االقتصادي، أدى لزيادة   •
الودائع   انخفضت  الذي  حين  السيولة  من ضغط  جزئياً  خففت  اآلثار  هذه  السابقة.  السنة  من  الفترة  نفس  مع  مقارنة  ألجل 

 أشهر، وفقاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.  6تواجهه المجموعة نتيجة إلجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 

 ية على تعرضاتها. سائر ائتمانية متوقعة إضافالقتصادي الصعب أدى بالمجموعة الحتساب خالوضع ا •



 

 

 38                                                                                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

                                           19-كوفيد -إفصاحات إضافية 

 
 لتدابير واإلجراءات المذكورة أعاله:ل 2020منذ شهر مارس  التراكمية ماليةفيما يلي ملخص لآلثار ال

 

  صافي األثر   صافي االثر   صافي االثر 

  بيان الدخل على   بيان المركزعلي   حقوق على 

  الموحد  الموحد المالي  الملكية الموحد

    للمجموعة  للمجموعة

  بآالف الدنانير   بآالف الدنانير   بآالف الدنانير 

  البحرينية   البحرينية   البحرينية 

      

      

      

      
 ض االحتياط النقديمتوسط انخفا -  9.824  -

 % 0راء الميسر بنسبة اتفاقية إعادة الش (278)  48.888  278
  خسارة التعديل -  (9.452)  (9.452)

   خسارة التعديلطفاء إ 9.452  9.452  -
 منح حكومية  -  -  791

 ان دخل بطاقات االئتم (313)  -  -

-  (1.950)  (1.950) 
ائحة  لج المنسوبة ة اإلضافيةالخسائر االئتماني

 نا  وكور

      
(8.383)  56.762  6.911  

 
المركزي رقم   البحرين  بتعميم مصرف  إلتزاماً  المعلومات اإلضافية أعاله  تقديم  )إصدار تقريرعن األثر     OG/259/2020تم 

. يجب أن ال تعتبر هذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة 2020يوليو    14، المؤرخ  ((19  –حة الكورونا )كوفيد  المالي لجائ
أخرى أغراض  عليها ألي  االعتماد  أو  )كوفيد   .بأكملها،  الكورونا  جائحة  بوضع  المحيطة  للشكوك  يزال  19  –نظراً  ال  الذي   )

لظروف، مما يؤدي بهذه المعلومات ألن تصبح قديمة هذه المعلومات. قد تتغير اتطور، فإن األثر أعاله هو كما في تاريخ إعداد  ي
نافعة )كوفيد   .وغير  الكورونا  جائحة  ألثر  وكامالً  شامالً  تقييماً  تمثل  ال  المعلومات  هذه  فإن  لذلك،  على 19  –باإلضافة   )

 .مات لمراجعة رسمية من قبل المدقق الخارجيالمجموعة. لم تخضع هذه المعلو
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