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   المالكحقوق لتغيرات في الموحدة ل  المرحلية ائمةالق
 ( مراجعة) 2021يونيو  30المنتهية في  هر أش الستةلفترة 

 

 

  ركة األم الش ساهميالحقوق العائدة لم 

    حتياطيات إ  

 

 رأس
 المال 

 رأس
 المال 

 في اإلضا
 عامة قانونية 1فئة 

خطة المزايا  
المحددة  

 للموظفين 

التغيرات  
المتراكمة في  
  القيمة العادلة
 لالستثمارات 

 صرف 
 العمالت 
 األجنبية

أرباح  
متراكمة / 

)خسائر  
 المجموع  متراكمة( 

حقوق غير 
 مسيطرة 

 مجموع 
 الك حقوق الم 

 

   ألف
 بحريني دينار 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ف  أل
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

 ألف  
 دينار بحريني 

            

 100,821 9,739 91,082 ( 1,320) ( 13,702) 588 (35) 3,275 8,984 41,847 51,445   2021يناير  1الرصيد في 
            

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  
 883 (15) 898 - - 898 -  - - - - ستثمارات لال

 459 161 298 - 298 - -  - - - -  إحتياطي تحويل العملة األجنبية

التغيرات في المكاسب والخسائر  
 - - - - - -  - - - - ةاالكتواري

 1,846 146 1,700 1,700 - - -  - - - - صافي الدخل للفترة 

 (178) - (178) (178) - - -  - - - - توزيع الزكاة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 103,831 10,031 93,800 202 ( 13,404) 1,486 (35) 3,275 8,984 41,847 51,445 2021يونيو  30الرصيد في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
            

 100,422 9,422 91,000 ( 758) ( 13,089) ( 455) ( 22) 3.275 8,757 41,847 51,445  2020يناير  1الرصيد في 

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  
 ( 606) 10 ( 616) - - ( 616) - - - - - ستثمارات لال

 ( 2,850) ( 1,020) ( 1,830) - ( 1,830) - - - - - - بيةإحتياطي تحويل العملة األجن

 ( 3,331) - ( 3,331) ( 3,331) - - - - -  - (2إيضاح تعديل ) إثبات خسارة 

 722 - 722 722 - - - - -  - (2)إيضاح  ميةكوة حمنحإثبات 

التغيرات في المكاسب والخسائر  
 3 1 2 - - - 2 - - - - االكتوارية

 813 202 611 611 - - - - - - - صافي الدخل للفترة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 95,173 8,615 86,558 ( 2,756) ( 14,919) ( 1,071) ( 20) 3,275 8,757 41,847 51,445 2020يونيو  30في  رصيدلا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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   لتدفقات النقديةدة ل الموح المرحلية ئمةالقا
 )مراجعة(  2021يونيو  30 ة فينتهيلمر ا أشه الستةلفترة 

 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستة  
  2021 2020 

  

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

    األنشطة التشغيلية
 1,158 3,050  قبل الضرائب الدخل صافي 

    ية:  تالتعديالت للبنود ال

 916 1,885    استهالك

 3,598 2,971    يافص   –حالل مخصص اإلضم
 (61) ( 270)    من بيع ممتلكات ومعدات  سب مك

 (1,055) ( 1,391)  من بيع استثمارات   مكسب 

 16 34    االستثمار في مشروع مشترك خسارةحصة البنك من 

 - 75  خسارة غير محققة من إعادة تقييم استثمارات عقارية 
 (3,331) -  عوضاً عن تأجيل المدفوعات  خسارة تعديل

  ───────── ───────── 
 1,241 6,345    المطلوبات التشغيليةات ووجودربح التشغيلي قبل التغيرات في الملا

  ───────── ───────── 
    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 28,491 ( 3,932)  أرصدة اإلحتياطيات اإلجبارية لدى بنوك مركزية  
 9,529 ( 12,748)    مستحقة القبض  مبالغ

 (2,642) ( 23,759)    القبض   ةة مستحقارإجو إجارة منتهية بالتمليك 

 (27,218) ( 25,640)    اتمشارك 
 (92) ( 8,522)    رىجودات أخوم

 3,725 ( 935)    مطلوبات أخرى 

 6,651 15,627  الغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية  بم

 15,756 ( 4,180)  حسابات جارية  

 65,695 47,292  ثمار  الستبات احقوق حاملي حسا

 ( 235) ( 929)  ضرائب مدفوعة  
  ───────── ───────── 

 100,901 ( 11,372)    األنشطة التشغيليةمن    /  (المستخدم في) نقدصافي ال
  ───────── ───────── 

    األنشطة االستثمارية 
 (108,439) ( 85,673)    ات ستثمارشراء ا

 102,708 68,749  دها رداستا  / استثمارات تم بيعها 

 ( 541) ( 397)    ومعدات ممتلكات   بيع صافي

  ───────── ───────── 
 (6,272) ( 17,321)    نشطة االستثمارية األ المستخدم فيصافي النقد 

  ───────── ───────── 
     التمويليةاألنشطة 

 ( 738) ( 621)  ديون ثانوية  

 7,313 4,202  مرابحة وذمم دائنة أخرى  

 721 -  منحة حكومية  الماست
  ───────── ───────── 

 7,296 3,581  ويلية األنشطة التمصافي النقد من 

  ───────── ───────── 
    

 (2,421) 381  تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 99,504 ( 24,731)  في النقد وما في حكمه  الزيادة  /( النقصصافي )    

    
 74,136 144,310  يناير  1في حكمه ا في د ومالنق
  ───────── ───────── 

 173,640 119,579  ترة  نهاية الفمه في النقد وما في حك
  ═════════ ═════════ 
 للتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي: الموحدة لية  مة المرحرض القائغل
   

 15,016 15,547 نقد في الصندوق

 54,349 9,681 ة في حسابات مطلقة  ركزيم  وكبن لدى   أرصدة

 72,622 41,618 أشهر أو أقل(  3)بتواريخ استحقاق أصلية لفترة  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 31,653 52,733 أشهر أو أقل(   3)بتواريخ استحقاق أصلية لفترة  المالية السلع وإيداعات الوكالة لدى المؤسسات  -مبالغ مستحقة القبض 

 ────────── ───────── 
 119,579 173,640 

 ══════════ ═════════ 
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 انية  لميزفي امدرجة غير الحسابات االستثمار حاملي حقوق لتغيرات في ل الموحدة المرحلية ائمةالق

 ( ةمراجع) 2021نيو يو 30 أشهر المنتهية في تةالسلفترة 

 

 

 الرصيد في 
 يناير 1

2021  

 صافي 
  /الودائع  

  ت وباسحال
 إجمالي 
  الدخل 

حصة 
المضارب /  

  وكيلم الرسو

 الرصيد في 
 يونيو 30

2021 

 

 ألف  
  دينار بحريني

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف   
 دينار بحريني

 ألف   
 دينار بحريني

 ألف   
 دينار بحريني

          
 الوكالة باالستثمار وعاء 

 

        

ممولة بصورة مشتركة  موجودات 
 132,679  (853)  2,600  ( 6,350)  137,282 زانيةيالمفي  مدرجة

 ────────  ────────  ────────  ────────  ──────── 
 137,282  (6,350 )  2,600  (853)  132,679 

          
          أخرى 

 48,523  (18)  1,534  ( 4,400)  51,407 مستحقة القبض  مبالغ

 9,134  -  -  574  8,560 استثمارات 

 59,967  (3,826 )  1,534  (18)  57,657 

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

 197,249  (10,176 )  4,134  (871)  190,336 
 ════════  ═══════  ════════  ════════  ════════ 

 

 

 الرصيد في 
 يناير  1

2020  

 صافي 
 /ع الودائ

  بات سحوال
 إجمالي 
  الدخل 

ة حص
 / مضاربال

  وكيلال رسوم

 الرصيد في 
  يونيو 30

2020 

 

 ألف  
  دينار بحريني 

 ألف  
  دينار بحريني 

 ألف  
  دينار بحريني 

 ألف  
  ريني ر بح دينا 

 ألف  
 ني دينار بحري 

          

         الوكالة باالستثمار  وعاء

 1  (179)  202  ( 59,079)  59,057 بض لقا مستحقة مبالغ

 -  (11)  12  (1,756)  1,755 ات استثمار

 المشتركةالموجودات المالية 
 132,081  (415)  1,660  63,957  66,879 في الميزانية  المدرجة

 127,691  3,122  1,874  (605)  132,082 
          

          أخرى 

 54,573  (6)  652  295  53,632 بض قة القح تسم مبالغ

 5,110  -  -  ( 55,779)  60,889 ات استثمار

 114,521  (55,484 )  652  (6)  59,683 

 ─────────  ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
 242,212  (52,362 )  2,526  (611)  191,765 
 ════════  ════════  ════════  ════════  ════════ 

 



 قفلة( . )مب.م.المي شسإلا البركةبنك 

7 

 ة المختصرالموحدة المرحلية  يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 (مراجعة) 2021يونيو  30في ا كم

 
 

 اط الرئيسي التأسيس والنش  1
 

. يعمل 1984فبراير    21تأسس بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )مقفلة( )"البنك"( كشركـة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين بتاريخ  
تجارية فروع    سخمنك  الب  . الصـادر عن مصرف البحرين المركزي. لدىRB/025البنك بموجب ترخيص مصرفي بالتجزئة رقـم  

 "(. األساسية من قبل مجموعة البركة المصرفية )"الشركة األم( %92: 2020) %92إن البنك مملوك بنسبة  في مملكة البحرين.
 

وتقديم  واالستثمار  التوفير  الطلب وحسابات  قبول حسابات تحت  )"المجموعة"( في  التابعة  للبنك وشركته  الرئيسية  األنشطة  تتمثل 
ة أموال وأشكال التمويل األخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة وكذلك إدارة أموال  المرابحات وتمويل اإلجارة وإداربتمويل  ال  أعمال

استثمارية  وأنشطة  التجارية  المصرفية  الخدمات  وتوفير  أتعاب  الحصول على  مقابل  الوكالة  أو  المضاربة  أساس  على  المستثمرين 
 ، المنامة، مملكة البحرين.  1882ين، صندوق بريد في خليج البحر  للبنك سجلالمالرئيسي يقع المكتب أخرى. 

 

 . 2021 أغسطس 11من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  المختصرة الموحدة المرحلية تم اعتماد هذه القوائم المالية 
 

 ة لمحاسبيالسياسات اد وإلعداأسس ا 2
 

  أسس اإلعداد 2-1
القوائم   إعداد  عن المختصرة  الموحدة  لية  ح المرة  اليالمالمعلومات    /تم  الصادرة  بها  المعمول  واألنظمة  للقواعد  وفقاً  للمجموعة 

الصادرة   التعميمات  ذلك  في  بما  المركزي  البحرين  بشروط مصرف  التنظيمية  اإلجراءات  بشأن  المركزي  البحرين  مصرف  عن 
)كوفيد   لجائحة  استجابةً  وب19  –مسيرة  واألنظمة  القواعد  هذه  تتطلب  تاأل(.  ميعمخص  رقم م  المركزي  البحرين  صرف 

OG/226/2020    في المحاسبة  و  2020  يونيو  21المؤرخ  معايير  جميع  والمراجعة عن  الصادرة    الماليةتطبيق  المحاسبة  هيئة 
 سساتلمؤيوفي"(، مع االستثناءين الموضحين أدناه. وفقاً إلطار عمل هيئة المحاسبة والمراجعة لاألللمؤسسات المالية اإلسالمية )"

، تستخدم المجموعة متطلبات المعايير الدولية الماليةية اإلسالمية، بالنسبة لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة المعايير المحاسبية  ماللا
 ية المالإلعداد التقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. يشار إلى هذا اإلطار باسم "معايير المحاسبة  

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية".  عن  ةدرالصا 
 

 أعاله:  المشار إليهما االستثناءان فيما يلي 
 
التعديل   (أ) خسائر  دو  3,3  البالغةإثبات  أمريكي  مليون  سنة  الر  النات   2020خالل  المالية  الموجودات  تأجيل  على  عن  جة 

  المالك   ت في حقوقدون فرض أية أرباح إضافية في قائمة التغيرا  19  –كوفيد  حة  مة للعمالء المتأثرين بجائ المدفوعات المقد
جعة را اسبة والمهيئة المحالصادر عن  كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة المالي    األرباح أو الخسائرعوضاً عن قائمة  

اإلسال المالية  خ للمؤسسات  أو  مكسب  أي  إثبات  يتم  الموج مية.  على  أخرى  تعديل  الما وداسارة  معيار  ل ت  لمتطلبات  وفقاً  ية 
 . هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ر عنالصادمالي  المحاسبة ال

 

المستلمة   (ب ) المالية  المساعدة  دوال  0,7  البالغةإثبات  أمريكي  مليون  التن  2020  سنةخالل  ر  الجهات  أو  و/  الحكومة  ظيمية من 
ا من خالل  التي تفي بمتطلبات المنح الحكومية، في الحقوق عوضاً عن إثباته   19  –د  وفيا لجائحة كاستجابةً إلجراءات دعمه

حد أي خسارة تعد الخسائر، وسيكون ذلك إلى  ه، ويتعين  لفقرة )أ( أعالنتيجة ل المالك  يل مسجلة في قائمة حقوق  األرباح أو 
المحاسبة    بمعيارا للمتطلبات ذات الصلة  رى وفقً أخ   مساعدة ماليةأي    إثباتأو الخسائر. يتم    ت مبلغ الرصيد في األرباحإثبا 

 مالية اإلسالمية. المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ال المالي الصادر عن هيئة
 

اإلشارة عن    يتم  الصادر  المالي  المحاسبة  معيار  المحاسبة  إلى  للمؤهيئة  موالمراجعة  اإلسالمية  المالية  باسم  سسات  االستثناءين  ع 
تم تعديله من قبل مصرف البحرين للمؤسسات المالية اإلسالمية كما  عن هيئة المحاسبة والمراجعة    ر الصاد  الي معيار المحاسبة الم"

المعلومات  "المركزي تغيير في  أي  ينتج عنه  ولم  بأثر رجعي  تطبيقه  تم  تقرالمقدالمالية    وقد  بشأنهام  المقارنة.  ير  إعدا  لفترة  د تم 
التقارير المالية " – 34وفقًا لإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم  موعةج للم رة ختصالمالمالية المرحلية الموحدة  القوائم

له بواسطة ية اإلسالمية كما تم تعديوالمراجعة للمؤسسات المالالمرحلية" باستخدام معيار المحاسبة المالي الصادر عن هيئة المحاسبة  
 رين المركزي. عمل مصرف البح   إطار

 

باعتبارها توجيهات التنظيمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي  ل ا  لىعء بناًء  لبعض العمال  تعا فوالمد  لجيأ تب  وعةمجمقامت ال
الرصيد   بلغ،  2021يونيو    30. كما في  التأجيل  طلبات  استالمتم  و  19  –للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد  إجراءات بشروط ميسرة  

مليون   33:  2020مبر  يسد  31لمنتهية في  سنة المالية الا )  دينار بحرينيمليون    52هم  تا وع دفتأجيل م  الذين تم  العمالء  منالمستحق  
لشروط االتفاقية    اً للعمالء بمعدل الربح وفق المدفوعات  تلك  تأجيل  حيث تم    ، ومع ذلك، لم ينتج عن ذلك أي خسارة تعديل(دينار بحريني

 األصلية. 
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 رة المختصة دحالموالمرحلية  يةلامال م ائ ل القووح تاحضاإي
 (مراجعة) 2021 ونيوي 30في كما 

 
 

 ة( تم)ت  يةالمحاسب السياساتداد وس اإلعسأ 2

 
 ( تتمة ) اإلعدادأسس  2-1
 

واإلفصاحا  المعلومات  جميع  المختصرة على  الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم  تشتمل  موحدة ال  سنوية  مالية  قوائم  المطلوبة إلعداد  ت 
ضروري أن تكون . باإلضافة إلى إنه ليس من ال2020يسمبر  د  31دة كما في  الموح   ةنويالية السمائم اللقوويجب أن تقرأ باالقتران مع ا

 .2021ديسمبر  31التي ستنتهي في   مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية 2021يونيو  30المنتهية في   رأشه الستةنتائج فترة  
 
 السياسات المحاسبية الهامة   2-2

 القوائم إعداد ستخدمة في مع تلك المتتوافق المختصرة المالية المرحلية الموحدة  القوائمدمة في إعداد هذه خ تمحاسبية المسسات السيا إن ال
ة جديدال معايير  الييرات الناتجة عن تطبيق  باستثناء التغ  2020ديسمبر    31السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية  

 .5-2 رقم احض ياإلمبين في  كما هولة معدالو
 
 19 -كوفيد  2-3

تعطيل األعمال التجارية واألنشطة  غرافية على الصعيد العالمي، مما تسبب في  في مختلف المناطق الج   19  -لقد انتشرت جائحة كوفيد  
  لسلع األساسية اوواق األسهم  سشهدت أ. والعالميةالبيئة االقتصادية  حاالت عدم التيقن في  إلى حدوث    19  -كوفيد   االقتصادية. وقد أدى 

الهيدروكربونات، تقلبات جوهرية. وترتبط حال القتصادي. ويشمل  ة عدم التيقن في تقدير مدى ومدة الركود االعالمية، وخاصة قطاع 
للم  االئتمان  نوعية  وتدهور  المال،  رأس  سوق  في  التقلبات  المتعلذلك  التحديات  وتصاعد  المالية،  بإداروجودات  اقة  هذا  لسيولةة  في   .

أددالص د،  إجراءات  حد سواء، عن  والدولية على  المحلية  والنقدية،  المالية  السلطات  لمواجهة علنت  العالم  أنحاء  جميع  مختلفة في  عم 
حماية رأس مالها البشري  التأثيرات السلبية المحتملة للجائحة. وفي هذا الصدد، اتخذت المجموعة مبادرا   باإلضافة ت مختلفة لضمان 

حفاظ على مستويات كافية  طاع لقاعدة عمالئها. وعالوة على ذلك، اتبعت الممارسات االحترازية الصارمة للانق  نم الخدمات دوى تقديإل
وتخفي السيولة  موجودات  من  قاعدة  المحتملة على  التأثيرات  المج المجموعةف  تراقب  ذلك،  التقدم . وعالوة على  موعة بصورة نشطة 
هذه لمثل  مثتا رها على عمليوتأثي  ئحةالجا   المحرز  المثها،  والعقود  المتوقعة  االئتمانية  والخسائر  اإليرادات  المحتملة في  الخسائر  قلة ل 

 بالتزامات وما إلى ذلك. 
 
 العرف المحاسبي   2-4

اأعد المالية  ت  العقارالمختصرة  الموحدة  المرحلية  لقوائم  االستثمارات  بإستثناء  التاريخية،  التكلفة  لمبدأ  حقوق أسه  دواتوأية  وفقاً  م 
الحقوق  لكية  ملا خالل  الملكية  ومن  حقوق  أسهم  قبأدوات  من  المملوكة  واألرض  الخسائر  أو  األرباح  خالل  )المصنفة من  البنك  ل 

 م قياسها بالقيمة العادلة. ي يتوالتكممتلكات ومعدات(  
 

تقريب جميع . تم  المالية للمجموعة  رالتقاري  عدادلة إ عمها  لكون  بالدينار البحرينيالمختصرة  الموحدة  المرحلية  عرض القوائم المالية  تم  
  .ما لم يذكر خالف ذلكالقيم إلى أقرب ألف دينار بحريني 

 
 س التوحيدأس 2-5

 ركته التابعة.لمالية للبنك وشة على القوائم ا لمرحلية الموحدة المختصرتشتمل القوائم المالية ا
 

 : المختصرة الموحدةالمرحلية ة ه القوائم الماليذهتوحيدها في  لتي تموا التابعة الرئيسية للبنك  ةفيما يلي الشرك
 

 

 نسبة الملكية 
/   2021لسنة 
2020 

 سنة
 التأسيس 

 بلد 
 التأسيس 

 عدد الفروع/ 
 المكاتب كما في 

 2021 يونيو 30
     ن قبل البنك ورة مباشرة ممحتفظ بها بص 2020/2019

 178 ن باكستا  2004 % 59,13 )باكستان( المحدود* بنك البركة 

 
 . 2010ديسمبر  21عة للبنك اعتباراً من ستان( المحدود شركة تابلبركة )باكبنك ا  حب* أص
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 صرة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المخت
 )مراجعة( 2021يونيو  30في كما 

 
 

 )تتمة( داد والسياسات المحاسبية اإلعأسس  2
 
 ( تتمة) س التوحيدأس 2-5
 

 ال  إتقان كابيت  مار فيثاإلست
 2012يوليو    1البنك بموجب اتفاقية اإلدارة المؤرخة في    )"الشركة"(. قام  إتقان كابيتالفي    %83,07حصة ملكية بنسبة  لبنك  الدى  

في   تمثيله لوقد فوض البنك الشركة األم . إتقانشركة لللحصول على السيطرة للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية بتعيين الشركة األم 
كافة األعمال    إتقانشركة  السيطرة على    وممارسةن  يالمساهم  اجتماعات أو  من األعمال  بأي عمل  جميع صالحيات   وممارسةللقيام 
  أو بموجب أية قوانين معمول بها.و/لميثاق الوثيقة المشار إليها في اتفاقية اإلدارة  اً البنك وفق 

 
القوائم المالية   لشرو  عليها منلسيطرة  يتم احيث    نا إتقلشركة  لم يتم توحيد  الشركة األم  تقوم  قية اإلدارة.  ط اتفا قبل الشركة األم وفقاً 

المالية  بتوحيد   لمعايير  إتقان شركة  لالقوائم  وفقاً  إعدادها  يتم  والتي  الموحدة  المالية  قوائمها  المالية  في  هيئة   المحاسبة  عن  الصادرة 
 لمركزي.  ا البحرين من قبل مصرف المية سالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإل

 
ا إثبات  مبدئياً  والإليتم  بالتكلفة،  المكتسب  متضمنة  يي  ذستثمار  المدفوع  للمقابل  العادلة  القيمة  المصاحبة  على  عد   القتناءالتكاليف 

 ستثمار بالتكلفة بعد حسم خسائر االضمحالل، إن وجدت. إلوالحقاً، يتم إدراج ا ستثمار.إلا
 
  جديدة المطبقة من قبل المجموعةلعديالت ا تفسيرات والتير وال ي المعا 2-6
 
   المتعلق باإلجارة 32معيار المحاسبة المالي رقم تطبيق  2-6-1

  32معيار المحاسبة المالي رقم  المتعلق "باإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك". يهدف    8يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة المالي رقم  
تحديد واإلمبادئ    إلى  والالتصنيف  اإلقثبات  نوع  معامالت  واإلفصاح في  والعرض  تنفذها ياس  التي  المختلفة  أشكالها  ذلك  في  بما  جارة 
مع    .2021يناير    1  تدئة فيللسنوات المالية المبإلزامي  المعيار  وتكون طرفاً فيها، سواء بصفتها مؤجر أو مستأجر. سيكون هذا  المؤسسة  

 . رالسماح بالتطبيق المبك
 

مؤجر أو مستأجر بتصنيف كل من اإلجارة الخاصة بها إلى أ( اإلجارة التشغيلية لى المؤسسة سواًء بصفتها  عار، يجب  هذا المعيجب  بمو
 ج( اإلجارة المنتهية   إما عن طريق البيع أو الهبة و  –وب( اإلجارة المنتهية بالتمليك مع النقل المتوقع للملكية بعد نهاية فترة عقد اإلجارة  

 جارة بما في ذلك المشاركة المتناقصة لعقد اإلجارة. للملكية خالل فترة عقد اإل التدريجيمع النقل يك تملبال
 

منخفضة القيمة" )مثل الحواسيب الشخصية( عقود إيجار "الموجودات    –على إعفاءين لإلثبات بالنسبة للمستأجرين  المعيار  يتضمن هذا  
بإثبات الموجود الذي  المستأجرسيقوم وفي تاريخ بدء عقد اإليجار،  .أو أقل(  شهراً  12 تها مد جاري وعقود إيجار قصيرة األجل )أي عقود إ

والذي ،  صافي التزام عقد اإلجارة( والموجود  استخدامفي  حق  ال اإليجار )أي  عقد  فترة  خالل  األساسي  الموجود  استخدام  يمثل الحق في  
 (. مقابلالتزام  على أنها  المبينة)المؤجلة ارة اإلج ة فوب( تكلعقد اإلجارة التزام إجمالي   أ( منيتكون 

 
إثبات التزامات عقد  و  عدلة بأثر رجعيطريقة المالباستخدام    32بتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم    المجموعةقامت    ،2021  ريناي   1في  

ار المحاسبة لمعي  وفقاً   .ةيساسألا  وداتج والم  مااستخدالحق في  الحق في استخدام الموجودات الذي يمثل  ة وت اإلجارعا لسداد مدفواإلجارة  
مليون دينار    5.4مقدار  بعقد اإلجارة  التزامات  يقابلها من  ما  وموجودات  الحق في استخدام  البإثبات  المجموعة    قامت،  32المالي رقم  

 وائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة. في الق  2021يناير  1في بحريني 
 
 وداتجالموالحق في استخدام  (أ
احق  لابإثبات    المجموعة  ومقت تاريخ    الموجوداتستخدام  في  )أي،    بدءفي  اإليجار  متاحاً تاريخ  العقد  األساسي  الموجود  فيه  يكون  الذي 

ً بالتكلفة،    الموجوداتستخدام  في احق  اليتم قياس    (.لالستخدام المتراكمةمتراكم  إطفاء  منها أي    محسوما تعديلها ،  وخسائر االضمحالل  ويتم 
لتتأثيي  أل تمثل  يم  يتقإعادة  عديل أو  ر  المستحقة   الموجوداتستخدام  في احق  التكلفة  عقد اإلجارة.  المدفوع /  المقابل  العادلة إلجمالي  القيمة 

ات  داستخدام الموجوفي  حق  البإطفاء    المجموعةتقوم  .  تشغيلهاإيقاف  تكاليف لتفكيكها أو    وأي  الدفع ويتضمن على التكاليف المباشرة المبدئية
اإلنتاجي    ةاإلجار د  عقبدء    تاريخفي   االقتصادي  العمر  نهاية  يإلى  الذي  الموجودات  استخدام  في  نهاية  للحق  مع  اإلجارة  تزامن  عقد  فترة 

محالل الحق في استخدام الموجودات لالضخضع  كما ي.  الحق في استخدام الموجوداتيعكس نمط استخدام المنافع من  منهجي  باستخدام أساس  
ممتلكات ضمن "  استخدام الموجودات  للحق في  المدرجةالقيمة    إثباتيتم    .30ر المحاسبة المالي رقم  البات معيتماشى مع متطبما ي   ةفي القيم
 لمركز المالي. المرحلية الموحدة ل قائمةال" في ومعدات
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 المختصرة الموحدة ية المرحل يةلامال م ائ لقول اوح تحاضاإي
 )مراجعة( 2021يونيو  30في كما 

 
 

 )تتمة( اسبية حاسات المداد والسيعإلاأسس  2
 
 )تتمة(  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة 2-6
 
 )تتمة( المتعلق باإلجارة 32معيار المحاسبة المالي رقم تطبيق  2-6-1
 

 اإلجارة التزامات عقد  ( ب
اإليجار بدء عقد  تاريخ  فيه  تاريخ  ال )أي،    في  يكون  متا   لموجوداالذي  لالساألساسي  تقوم  خدامتحاً  عقد المجموعة  (،  التزامات  بإثبات 

  بعد تاريخ بدء عقد اإلجارة، يتم زيادة .  ةعلى مدى فترة عقد اإلجارات المستحقة الدفع  اإليجارالعادلة إلجمالي  المقاسة بالقيمة    اإلجارة
اإل  التزامات عقد  العائد على  ليعكس  التزامات عقد اإلجارة  إطفا   –ارة  ج مبلغ  تكلفة  عن طريق  وتخفيضهاء  المؤجلة  لتعكس إلجارة  ا 

تعديل أو حدث  إذا    اإلجارةباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة المدرجة اللتزامات عقد  مدفوعات إيجارات عقد اإلجارة المسددة.  
مدة ع الثابتة  ةقد اإلجارتغيير في  اإليجار  مدفوعات  في مضمون  تغيير  إث  .أو  القبيتم  المدرجة  ات  اإل  تلتزاما ال يمة  ضمن   جارةعقد 

 لمركز المالي. المرحلية الموحدة ل  قائمةال"مطلوبات أخرى" في  
 
   االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلةالمتعلق ب -  33تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  2-6-2

إلى وضع مبادئ التصنيف واإلثبات والقييهدف هذا   الصكوك واألسهم واألدوات  ثعن االسترض واإلفصاح  س والعا المعيار  مار في 
المؤسسة المالية اإلسالمية. يحدد المعيار األنواع الرئيسية لألدوات االستثمارية المتوافقة مع    االستثمارية األخرى المماثلة التي تقوم بها 

الشريعة اإلسالم بما يتناسب  أحكام  التي يتم بموجبها إجراء   المؤسسة  ص ونموذج عملع خصائمية والمعالجات المحاسبية األساسية 
المتعلق "باالستثمار في الصكوك" وسيكون   25يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة المالي رقم    .االستثمارات وإدارتها واالحتفاظ بها 

كل استثمار   تم تصنيفار، يا المعيرض هذغل  ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2021يناير    1عد  المبدئية في أو ب  للسنوات الماليةإلزامي  
 مار أدناه اعتماداً على طبيعته: كإحدى فئات االستث

 
 أداة الدين النقدية؛ -
 أداة الدين غير النقدية؛  -
 أداة أسهم حقوق الملكية؛ و -
 أدوات االستثمار األخرى  -
 

 التصنيف 
االستثمارات الخاضعة لهذا  نيفص ت موعةمج ال، يجب على أدناه ةالواردللنقض  غير القابلة اإلثبات المبدئي ممارسة خيارات إال إذا تمت 

تم قياسها الحقاً  )بالتكلفة المطفأة  (  1إما )  المعيار كما  القيمة العادلة من ب(  3أو )أسهم حقوق الملكية  القيمة العادلة من خالل  ب (  2أو 
 يتوافقبما    لالستثمار  ةالمتوقع  النقدية  فقاتالتدص  ئإلدارة االستثمارات وخصا مجموعة  الدخل على أساس نموذج أعمال القائمة    خالل

 مع طبيعة العقود اإلسالمية األساسية. 
 

المعاملة، وبالتكلفة المطفأة بعد  يتم تصنيف وقياس االستثمار في أداة الدين النقدية، حيث يعكس ديناً في النهاية بالتكلفة، حتى وقت تنفيذ  
 ذلك.

 
(  2( بالتكلفة المطفأة أو )1)ية أخرى ضمن أي فئة من الفئات الثالث  ر ة استثما نقدية أو أدان غير  ييمكن تصنيف االستثمار في أداة الد

 . أساس نموذج أعمال المجموعة( بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على 3بالقيمة العادلة من خالل أسهم حقوق الملكية أو )
 

باختيار    المجموعةلة من خالل قائمة الدخل ما لم تقم  ديمة العا ار مدرج بالقكاستثم  يتم إدراج االستثمار في أدوات أسهم حقوق الملكية
يجب   حقوق الملكية.  تصنيف ال رجعة فيه عند اإلثبات المبدئي لتصنيف ذلك االستثمار على أنه استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل

 لعادلة من خالل الدخل. ابالقيمة ثمار المدرج االست ف أن يقع االستثمار المحتفظ به لغرض المتاجرة دوماً ضمن تصني 
 
   ثبات والقياس المبدئيإلا

خالل قائمة مضافاً تكاليف المعاملة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من    ها العادلةالستثمارات بقيمبات جميع امبدئياً إثيتم  
باال المتعلقة  المعامالت  تكاليف  احتساب  يتم  المدتثماراسالدخل.  با ت  قا عاللقيمة  رجة  خالل  من  الدخلادلة  المرحلية  قائمة  الإلى    ئمة 

 ا. يتم إثبات طريقة الشراء العادية االستثمارات عند نقل السيطرة إلى المستثمر. د تكبدهلدخل عنة لالموحد
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 المختصرة الموحدة ية المرحل يةلامال م ائ لقوال وح تحاضاإي
 ()مراجعة 2021يونيو  30في كما 

 
 

 )تتمة( المحاسبية  ساتالسياداد واإلعس سأ 2
 

 )تتمة(  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة 2-6
 

 )تتمة(  االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلةالمتعلق ب -  33تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  2-6-2
 

 ( تتمة) ثبات والقياس المبدئيإلا
 

 المطفأة   لتكلفةبا ة ات مدرج ماراستث (أ
يتم الفعلي.  الربح  معدل  باستخدام طريقة  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  االستثمارات  قياس  الخسا  يعاد  أو  المكاسب  الناتجةإثبات جميع  عن عملية   ئر 

االستثمار في   أو إضمحالل  استبعاد  الناتجة عن  ل االمرحلية  قائمة  الاإلطفاء وتلك  ايتم فح  لدخل.لموحدة  المدالستثماراص  لتكلفة المطفأة  با  ةرجت 
لمعيار المحاسبة المالي رقم   إعداد تقرير مالي وفقاً  االئتمانيةا   30لإلضمحالل في كل فترة  واالرتباطات المثقلة   لمتعلق "باإلضمحالل والخسائر 

 بااللتزامات"  
 

  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ( ب
مكسب أو  يتم إثبات ال.  إعداد تقرير ماليبالقيمة العادلة في نهاية كل فترة  قائمة الدخل  العادلة من خالل    ةملقيجة باالمدر رات  ثمااالست  سيعاد قيا

 لدخل. ة للموحدا المرحلية قائمة  الق بين القيمة المدرجة والقيمة العادلة في س، إن وجدت، والتي تعد الفر ارة الناتجة عن إعادة القياالخس
 

 حقوق  الخالل العادلة من  ةالقيمة ب درج ارات متثماس ج(
أو الخسارة   المكسبمالي. يتم إثبات  نهاية كل فترة إعداد تقرير العادلة في  حقوق بالقيمةاليعاد قياس االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

ال القيمة  بين  الفرق  تعد  والتي  وجدت،  إن  القياس،  إعادة  ومالناتجة عن  العاد القدرجة  مباشر يمة  في  ةً لة  "  ال  المتراكمة  حقوق ضمن   فيالتغيرات 
 ".  لحقوقالقيمة العادلة لإحتياطي  

 

 إعادة التصنيف 
المالية المتأثرة من تاريخ الموجودات  ميع  بإعادة تصنيف ج  دارة االستثمارات، تقومبتغيير نموذج أعمالها إل  المجموعةعندما، وفقط عندما، تقوم  

ً و خسائر  مكاسب أ  أيعرض  إعادة    للمجموعةف، ال يجوز  يدة التصنفي حالة إعا   تصنيف.لإعادة ا أو الخسائر   المكاسب)بما في ذلك    مثبتة مسبقا
 وائد / األرباح. ( أو العتجة عن اإلضمحاللالنا

 

ا يلمجموعقامت  ولم  رجعي  بأثر  المعيار  بتطبيق  المحاسبي  ة  المعيار  لتطبيق  المرحلية   ةالمالي  مالقوائ على    يجوهر ر  يتأثأي  أعاله  المذكور  كن 
 .المختصرة الموحدة

 

  مستحقة القبض مبالغ 3

 
 مراجعة  

 2021 يونيو 30
 

 مدققة
 2020ديسمبر  31 

 المجموع  تمويل مشترك  تمويل ذاتي  المجموع  تمويل مشترك تي تمويل ذا 

 
 ألف  

 دينار بحريني

 ألف  
 دينار بحريني

 ألف  
 نيدينار بحري 

 ألف  
 حريني بدينار 

 ألف  
 حريني دينار ب

   فأل
 دينار بحريني 

       
السلع وإيداعات الوكالة لدى  

 60,704 60,704 - 52,763 52,763 - المؤسسات المالية

 23,073 23,073 - 34,530 34,530 - تمويل السلم 
 50,174 50,174 - 55,378 55,378 - ستصناع التمويل ا

 94,050 93,515 535 97,619 97,195 424 تمويل المرابحة
لقبض  تحقة اسفواتير م

 12,833 12,833 - 4,889 4,889 - وتمويالت أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 240,834 240,299 535 245,179 244,755 424 لقبض قة امستحال المبالغإجمالي 

 ( 6,878) ( 6,858) ( 20) ( 8,737) ( 8,737) - ة  مؤجل أرباح
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 424 236,018 236,442 515 233,441 233,956 

مخصص الخسائر محسوم منها: 
 ( 23,801) ( 23,661) ( 140) ( 24,166) ( 24,160) (6) (1-3)االئتمانية المتوقعة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 210,155 209,780 375 212,276 211,858 418 قبض ال مستحقةلا  المبالغصافي 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المختصرة الموحدة ة يلحمرل ا يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 )مراجعة( 2021يونيو  30في كما 

 
 

 ( تتمة) مستحقة القبض مبالغ 3
 

نظامبنا   مان ئتالا   طرخا صى للتعرض لمد األقح مان واليوضح الجدول أدناه جودة االئت االئتمص تال  ًء على  للمجموعةنيف   اني الداخلي 
 . سائر االئتمانيةلغ المعروضة هي إجمالي مخصصات الخ المبا مرحلة.الحسب تصنيف الو
 

 
 مراجعة 

  2021يونيو  30
 مدققة

 2020ديسمبر  31 

 المجموع 3المرحلة  2 مرحلةلا 1المرحلة   المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ف أل
دينار  

 بحريني  

 ألف 
دينار  

 بحريني  

 ألف 
دينار  

 بحريني  

 ألف 
دينار  
  ني  بحري 

 ألف 
  دينار
 ني  بحري 

 ألف 
دينار  

 بحريني 

 ألف 
دينار  

 ريني  بح 

 ألف 
دينار  

 بحريني  
   ةجيد
(1 - 4 ) 57,966 6,215 - 64,181  60,358 8,240 - 68,598 

  ةمرضي
(5- 7 ) 106,652 36,690 - 143,342  90,023 40,884 - 130,907 

متعثرة في  
 8) السداد

- 10) - - 28,919 28,919  - - 34,451 34,451 
 ──────── ─────── ─────── ────────  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 164,618 42,905 28,919 28,919  150,381 49,124 34,451 233,956 
 ════════ ═══════ ═══════ ════════  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
في تأجيل المدفوعات في الحقوق  مليون دينار بحريني  9,4خسارة التعديل البالغة  تبا إثتم ، 2020 يونيو 30ي خالل الفترة المنتهية ف 

 .مقابل هذه الذمم المدينة 19كوفيد  مالء المؤهلين المتأثرين بجائحةالمقدمة للع
  
 : عة توقلم ا يةتماناالئ ر الخسائخصصات م 3-1
 

 : المتوقعة االئتمانيةخصصات الخسائر  التغيرات في م فيما يلي تحليل
 

 

 مراجعة 
  2021 يونيو 30

  : 3المرحلة  : 2 ةرحلالم : 1المرحلة 

 

الخسائر  
 االئتمانية

المتوقعة على 
 شهرا   12مدى 

  االئتمانيةالخسائر 
المتوقعة على مدى  

عمر غير  ال
 يا  مانائتحلة ممض

  انيةمتئاالئر الخسا
المتوقعة على 
مدى العمر 
 المجموع  ائتمانيامضمحلة 

 

 ألف
 حرينيبدينار 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 نيدينار بحري

 ألف
 دينار بحريني

 23,801  17,686  5,529  586 يناير  1الرصيد في 

        : الفترة التغيرات خالل

مدى   ة متوقعة علىائتماني  : خسائر1رحلة إلى الممحول  -
 -  -  ( 12)  12 شهراً  12

انية متوقعة على مدى  م: خسائر ائت2محول إلى المرحلة  -
 -  ( 459)  459  - ئتمانياً حلة االمضمغير  -العمر 

: خسائر ائتمانية متوقعة على مدى  3محول إلى المرحلة  -
 -  26  -  ( 26) اً ائتمانيالمضمحلة  -العمر 

 3,063  2,206  598  259 صص الخسارة قياس مخ صافي إعادة
 ( 377)  ( 377)  -  - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها 

 245  1,045  1,396  2,686 
 ( 2,525)  ( 1,232)  ( 1,293)  - الفترة   المبالغ المشطوبة خالل       

 204  198  3  3   جنبيةل عمالت أيتحو
 ────────  ────────  ──────── ──────── 

 24,166  18,048  5,284  834  تامييد الخرصال
 ════════  ════════  ════════ ════════ 
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 المختصرة الموحدة ة رحليالم يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 )مراجعة( 2021يونيو  30في كما 

 
 (تتمة) مستحقة القبض مبالغ 3

 

 ( تتمة) المتوقعة االئتمانيةخصصات الخسائر م 3-1

 

 مدققة 
  2021 مبر ديس 31

  : 3المرحلة  : 2 ةرحل الم  : 1حلة مرال

 

  االئتمانية الخسائر 
المتوقعة على مدى  

 شهرًا  12

  االئتمانية الخسائر 
المتوقعة على مدى  

عمر غير مضمحلة  ال
 ائتمانياً 

تمانية  ئاالالخسائر 
المتوقعة على مدى  

العمر مضمحلة  
 المجموع  اً ائتماني

 

 ألف 
 ني يرح بدينار 

 ألف 
 ريني دينار بح 

 ألف 
 ني ريبح ار دين

 ألف 
 دينار بحريني 

 19,880  15,678  3,852  350 يناير   1الرصيد في 

        السنة:  التغيرات خالل

: خسائر ائتمانية متوقعة  1رحلة إلى الم محول   -
 -  (2)  (2)  4 شهراً  12على مدى 

انية متوقعة  م: خسائر ائت2محول إلى المرحلة  -
 -  -  2  (2) اً مانيت ئحلة اضمالمغير   -مر مدى الع ى  عل

: خسائر ائتمانية متوقعة  3محول إلى المرحلة  -
 -  12  (12)  - اً ائتمانيالمضمحلة   -على مدى العمر 

 6,017  4,247  1,600  170 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  
 ( 129)  ( 129)  -  - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها  

 172  1,588  4,128  5,888 
 169  -  100  69 إعادة تصنيف من وعاء الوكالة        

 (1,768)  (1,768)  -  - الفترة   المبالغ المشطوبة خالل 

 ( 367)  ( 352)  (10)  (5)   جنبيةأ  ل عمالتيتحو
 ────────  ────────  ──────── ──────── 

 23,802  17,686  5,530  586 الرصيد الختامي  
 ════════  ════════  ════════ ════════ 
 

  قبضالوإجارة مستحقة  ة منتهية بالتمليكإجار 4
 

 

 مراجعة
  2021يونيو  30

 مدققة 
 2020ديسمبر  31 

 المجموع  مشترك  تمويل  تمويل ذاتي  المجموع  مشتركيل تمو تمويل ذاتي  

 
 ألف 

 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 يني حردينار ب

 ألف 
 ي بحرين دينار

 ألف 
 ريني ح بر نادي

 ألف 
 يني دينار بحر

       
 106,703 97,497 9,206 131,682 120,982 10,700 ية بالتمليك  منته  إجارة

 18,274 13,647 4,627 17,067 14,048 3,019 القبض  دخل إجارة مستحقة 
 ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ─────── 
 13,719 135,030 148,749 13,833 111,144 124,977 

  ئر اسمحسوم منها: مخصص الخ

 (3,767) (3,623) ( 144) ( 3,399) ( 3,349) ( 50) ( 1-4)  المتوقعةاالئتمانية 
 ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ─────── 
 13,669 131,681 145,350 13,689 107,521 121,210 
 ══════════ ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ ═════════ 

 

  المرحلة. حسب  تصنيف  الة وجموعالداخلي للماالئتماني    يفصنطر االئتمان بناًء على نظام الت لمخارض  ع الئتمان والحد األقصى للتلجدول أدناه جودة اح ايوض

 . المتوقعة   يةتماناالئ خسائر الة هي إجمالي المبالغ المعروض
 

 
 مراجعة

  2021نيو وي 30
 مدققة 

 2020 ديسمبر 31 

 موع مج لا 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   المجموع  3 المرحلة 2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ريني دينار بح

 ألف 
 بحريني  دينار

 ألف 
  بحريني  دينار

 ألف 
 بحريني  دينار

 ألف 
 بحريني  دينار

 ألف 
 بحريني   دينار

 ألف 
 ي  دينار بحرين

          
 109,838 - 87 109,751  134,949 - 70 134,879 ( 4 - 1) ةجيد

 5,107 - 3,117 1,990  5,995 - 3,600 2,395 ( 7 - 5) ة مرضي

 اد دفي الس متعثرة
 (8 - 10 ) - - 7,805 7,805  - - 10,032 10,032 
 ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 137,274 3,670 7,805 148,749  111,741 3,204 10,032 124,977 
 ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 المختصرة الموحدة ة رحليالم يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 )مراجعة( 2021يونيو  30في كما 

 
 

 ( تتمة) القبضمستحقة  ةوإجار ة منتهية بالتمليكإجار 4
 

مليون دينار بحريني في تأجيل المدفوعات المقدمة    2,4ة التعديل البالغة  إثبات خسار  مت،  2020  يونيو  30المنتهية في    ةلفترخالل ا
 .  تمليكاإلجارة المنتهية بالمقابل   19وفيد ة كح للعمالء المؤهلين المتأثرين بجائ 

 

   ةعقالخسائر االئتمانية المتومخصصات  4-1
 : قعةالمتو االئتمانيةصصات الخسائر  خ م فيت لتغيراتحليل ا  يلي فيما 

 

 مراجعة  
 2021يونيو  30

  : 3المرحلة  : 2رحلة مال : 1المرحلة  

 

الخسائر  
 االئتمانية

المتوقعة على  
 شهرا   12مدى 

  االئتمانيةالخسائر 
مدى  على عة قالمتو

العمر غير  
 ائتمانيا   مضمحلة

االئتمانية  الخسائر 
على مدى  توقعة ملا

  ر مضمحلةالعم
 المجموع  انيا  مائت 

 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 ينيدينار بحر

 ألف 
 بحريني دينار

 ألف 
 دينار بحريني

 3,767  3,345  86  336 يناير  1الرصيد في 

        السنة: ل خالات رالتغي 

: خسائر ائتمانية متوقعة 1إلى المرحلة  حولم -
 -  -  (10)  10   شهراً  12على مدى 

متوقعة  خسائر ائتمانية : 2ة ى المرحلمحول إل -
ً  -لى مدى العمر ع  -  (287)  287  -   غير المضمحلة ائتمانيا

 (356)  38  (272)  (122) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  

 (27)  (27)  -  -   مخصصات انتفت الحاجة إليهااستردادات / 

 (383)  (276)  5  (112) ة  عقالمتوسائر االئتمانية  ت الخمخصصا
 15  15  -  -  نبيةأج تل عماليتحو

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

 3,399  3,084  91  224 الرصيد الختامي  
 ════════  ════════  ════════  ════════ 
 

 

 مدققة
 2020 ديسمبر  31

  : 3المرحلة  : 2رحلة مال : 1المرحلة  

 

ر  الخسائ
 مانيةئتاال

  المتوقعة على
 شهراً  12مدى 

  االئتمانيةالخسائر 
مدى  على عة قالمتو

العمر غير 
 ائتمانياً مضمحلة 

االئتمانية  الخسائر 
المتوقعة على مدى  

العمر مضمحلة  
 المجموع  ائتمانياً 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 يني دينار بحر 

 ألف 
 بحريني  دينار 

 ألف 
 دينار بحريني 

 2,965  2,687  213  65 ر يناي 1الرصيد في 
        السنة: ل خال اتر التغي

: خسائر ائتمانية متوقعة 1إلى المرحلة  حولم -
 -  ( 14)  ( 6)  20   شهراً  12على مدى 

متوقعة  : خسائر ائتمانية2محول إلى المرحلة  -
ً  -لى مدى العمر ع  -  ( 136)  138  ( 2)   غير المضمحلة ائتمانيا

ة تمانية متوقعخسائر ائ: 3ة محول إلى المرحل -
ً ائتمانيالمضمحلة    -مر عدى العلى م  -  20  ( 20)  - ا

 907  892  ( 238)  253 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  
 ( 70)  ( 70)  -  -   مخصصات انتفت الحاجة إليهااستردادات / 

 837  692  ( 126)  271 المتوقعة  سائر االئتمانية  ت الخمخصصا
 ( 1)  ( 1)  -  - ل السنة ة خالمبالغ مشطوب

 ( 34)  ( 33)  ( 1)  -  نبيةأج تالمل عيوتح
 ────────  ────────  ────────  ──────── 

 3,767  3,345  86  336 الرصيد الختامي  
 ════════  ════════  ════════  ════════ 
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 المختصرة الموحدة ة رحليالم يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 اجعة()مر  2021ونيو ي 30في كما 

 
 

 ات اركمش 5

 
  ةمراجع

  2021يونيو  30
 مدققة 

 2020ديسمبر  31 

 المجموع كشترمتمويل  تمويل ذاتي  المجموع  تمويل مشترك  تمويل ذاتي  

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف
 نار بحرينييد

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

 ألف
 دينار بحريني 

       

 135,853 123,170 12,683 161,549 138,822 22,727 اتمشاركال
 محسوم منها: 

االئتمانية  مخصص الخسائر
 ( 3,798) ( 3,798) - ( 4,575) ( 4,575) - ( 1-5المتوقعة )

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 22,727 134,247 156,974 12,683 119,372 132,055 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

حسب تصنيف الى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة ودول أدناه جودة االئتمان والحد األقصجضح اليو
 .المتوقعة يةنخسائر االئتمااللي جماإالمبالغ المعروضة هي  المرحلة.

 

 
 مراجعة 

  2021يونيو  30
 مدققة 

 2020ديسمبر  31 

 المجموع 3ة المرحل 2المرحلة  1المرحلة   المجموع  3المرحلة  2رحلة الم 1ة المرحل 

 

 ألف
 دينار

 بحريني 

 ألف
دينار 

 بحريني 

 ألف
دينار 

 بحريني 

 ألف
 دينار

  بحريني 

 ألف
دينار 

 بحريني  

 ألف
دينار 
 يني بحر

 ألف
دينار 

 بحريني  

 ألف
ار دين

 بحريني  
          

 114,264 - 37,343 76,921  136,816 - 13,770 123,046 ( 4 - 1) ةدجي
 17,629 - 11,508 6,121  20,368 - 14,222 6,146 ( 7 - 5)  ةمرضي

 في السداد  متعثرة
 (8 - 10 ) - - 4,365 4,365  - - 3,960 3,960 
 ─────── ────── ─────── ───────  ────── ─────── ─────── ────── 

 129,192 27,992 4,365 161,549  83,042 48,851 3,960 135,853 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════  ══════ ═══════ ═══════ ══════ 

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصصات  5-1

 : المتوقعة يةاالئتمانمخصصات الخسائر  فيما يلي تحليل التغيرات في

 

 مراجعة  
 2021يونيو  30

  : 3حلة المر : 2 لةمرحال : 1المرحلة  

 

خسائر  ال
 نيةاالئتما

المتوقعة على  
 شهرا   12مدى 

  تمانيةاالئ الخسائر 
المتوقعة على مدى  
العمر غير مضمحلة  

 ائتمانيا 

االئتمانية  الخسائر 
المتوقعة على مدى  

لعمر مضمحلة  ا
 جموع لما ائتمانيا 

 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 رينيار بحدين 

 3,798  2,143  1,035  620 اير ين  1رصيد في ال

        : رةالفت التغيرات خالل 

: خسائر ائتمانية 2محول إلى المرحلة  -
لة  محغير المض -ى مدى العمر متوقعة عل

ً ائتماني  -  -  12  (12)   ا

 900  271  252  377 ة قياس مخصص الخسارة  صافي إعاد

 (178)  (178)  -  - ليها  الحاجة إ نتفت استردادات / مخصصات ا

 722  93  264  365 المتوقعة تمانيةمخصص الخسائر االئ
        

 55  31  15  9  أجنبيةل عمالت يتحو
 ────────  ────────  ────────  ──────── 

 4,575  2,267  1,314  994 الرصيد الختامي  
 ════════  ════════  ════════  ════════ 
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 تصرة خالمالموحدة لية حالمر يةلامل ام ائ ل القووح تحاضايإ
 ()مراجعة 2021يونيو  30في كما 

 
 )تتمة(  اتمشارك 5
 

 )تتمة( الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصصات  5-1

 

 مدققة
 2020 ديسمبر  31

  : 3المرحلة  : 2لة المرح : 1المرحلة  

 

الخسائر  
 االئتمانية

المتوقعة على  
 شهراً  12مدى 

  تمانيةئاالخسائر لا
ى  مدلى توقعة عالم

العمر غير مضمحلة  
 ائتمانياً 

االئتمانية  الخسائر 
المتوقعة على مدى  

لعمر مضمحلة  ا
 جموع لما ائتمانياً 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 2,918  1,919  578  421 يناير  1الرصيد في 

        :سنةلا الل التغيرات خ

: خسائر ائتمانية 2ة رحلإلى الممحول  -
لة  محغير المض -ى مدى العمر متوقعة عل

ً ائتماني  -  -  100  ( 100)   ا

 1,114  427  375  312 ة قياس مخصص الخسارة  صافي إعاد

 ( 143)  ( 143)  -  - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها  

 971  284  475  212 عةقالمتو تمانيةمخصص الخسائر االئ
 ( 91)  ( 60)  ( 18)  ( 13)  أجنبيةت مالل عيتحو

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

 3,798  2,143  1,035  620 الرصيد الختامي  
 ════════  ════════  ════════  ════════ 

 

  استثمارات 6
 

       مسعرة 
 13 13 - - - - ةلمدرجوق الملكية ا أسهم حق

 ────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── 
 - - - - 13 13 
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── 
 

 الحقوق  من خالل أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة    (2
 

       مسعرة 
 11,730 132 11,598 25912, 140 12,119 درجة  ملا كية أسهم حقوق المل

       
       غير مسعرة  

غير هم حقوق الملكية سأ
 24,000 123 23,877 24,065 188 23,877 المدرجة

 377 - 377 377 - 377 مدارة  ديق صنا

 2,254 1,637 617 3,436 2,819 617 ة عقاري صناديق 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 36,990 3,147 40,137 36,469 1,892 38,361 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

مخصص  محسوم منها: 
 ( 2,334) ( 176) (2,158) ( 2,273) (179) ( 2,094) االضمحالل  

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

سهم  أثمارات ت اسوع مجم
 36,027 1,716 34,311 37,864 2,968 34,896 لكيةالمحقوق 

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

 مراجعة   
 2021يونيو  30

 مدققة 
 2020ديسمبر  31 

 المجموع  تمويل مشترك  يل ذاتي موت ع لمجموا تمويل مشترك ويل ذاتي مت  

 
 ألف 

 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 حرينيب  دينار

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 يني دينار بحر 

 ألف 
 دينار بحريني 

 

   من خالل قائمة الدخلأدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة   ( 1
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 تصرة خالمالموحدة حلية المر يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 ()مراجعة 2021يونيو  30في كما 

 
 )تتمة(  اتراستثما 6

 

 

 

: 2020مليون دينار بحريني ) 26.7جد استثمارات بإجمالي بالقيمة العادلة من خالل الحقوق، تو رجةمدرجة ضمن االستثمارات غير المسعرة المد
استثمار هي  هذه  محالل.  ص االضسم مخصحالتكلفة بعد  دراجها بإي تم  مليون دينار بحريني(، والت  25,4 أساسية  الشبصورة  ركات غير ات في 

البورصة   في  تداول  و المدرجة  يتم  ال  النشطةفي  أسهمها  التي  االستثمارات  األسواق  هذه  بها عن كثب هي  .  محتفظ  في شركات  أساسية  بصورة 
دول   في  الخليجي.  مجوموجودة  التعاون  االلس  بالتكلباالستث  ظحتفا يتم  بعد  فمارات  مخة  االضمحالحسم  النقدية لطبيعة    نظراً ل  صص  تدفقاتها 

 .قيمها العادلة بموثوقيةاسبة لتحديد من طرق أخرى  إيجادال يمكن التنبؤ بها وعدم المستقبلية التي 
 

لتي لديها  ني( وابحريار مليون دين 892.5: 2020يني )مليون دينار بحر  353.8طفأة لمبلغت استثمارات المجموعة في الصكوك المدرجة بالتكلفة ا 
 مليون دينار بحريني(.  337: 2020يني )مليون دينار بحر  336.4عادلة تبلغ  قيم

 

دة مؤسسة مالية  مليون دينار بحريني( في عه  165.5:  2020ون دينار بحريني )ملي  168.4المسجلة بقيمة مدرجة قدرها    راتتم إيداع االستثما
 . لتموي لتأمين خط

 

   ةلمطفأكلفة ا بالتجة  مدر ديندوات أ 6-1
أدناه جودة    يوضح بناًء عاأل  االئتمان والحدالجدول  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  و قصى  للمجموعة  الداخلي  االئتماني  التصنيف  نظام  تصنيف اللى 
 .المتوقعة يةخسائر االئتمانالالمبالغ المعروضة هي إجمالي   المرحلة.حسب 

 

 
 مراجعة  

  2021 يونيو 30
 ققةمد

 2020بر ديسم 31 

 المجموع  3لمرحلة ا 2المرحلة  1المرحلة   المجموع  3لة المرح 2المرحلة  1رحلة الم 

 

 ألف 
 دينار

  بحريني

 ألف 
دينار 

 بحريني 

 ألف 
دينار 

 بحريني 

 ألف 
 دينار

  بحريني 

 ألف 
دينار  

 بحريني  

 ألف 
دينار  

 بحريني 

 ألف 
دينار  

 بحريني  

 ألف 
دينار  
 ي  بحرين

    
     

 

 140,016 - - 140,016  144,132 - - 144,132 (4 - 1) ةجيد
 195,432 - 13,310 182,122  198,824 - 17,554 181,270 ( 7 - 5) ةمرضي
 في السداد  متعثرة

 (8 - 10) - - - -  - - - - 
 ─────── ────── ────── ───────  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 325,402 17,554 - 342,956  322,138 13,310 - 335,448 
 ═══════ ══════ ══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 مراجعة 

 2021 يونيو 30
 مدققة 

 2020بر سمدي 31 
 المجموع  تمويل مشترك  تمويل ذاتي  المجموع  كل مشترتموي  ي ويل ذات تم 

 
 ألف 

 بحرينيدينار 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 
 قائمة الدخل  الل من خمدرجة بالقيمة العادلة  دينأدوات   (3

        
       مسعرة 

 1,278 1,278 - 11,224 11,224 - كوك ص
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
       
 ( 1-6) ةبالتكلفة المطفأمدرجة  دينأدوات   (4

        
       مسعرة 

 283,660 104,493 179,167 294,912 79,070 215,842 صكوك 
       

       غير مسعرة 

 51,788 38,351 13,437 48,044 633,72 14,318 ك صكو
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 230,160 112,796 342,956 192,604 142,844 335,448 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

  مخصصمنها:  سوممح 
 الخسائر 

      
  ةاالئتمانيالخسائر 

 ( 256) ( 13) ( 243) (292) (77) (215) (2-6) وقعةتالم
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 336,470 144,109 192,361 ,888353 123,943 229,945 ن الدي   مجموع استثمارات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 372,510 145,838 226,672 391,752 126,911 264,841 مجموع االستثمارات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تصرة خالمالموحدة مرحلية ال  يةلامل ام ائ ل القووح تحاضاإي
 جعة(ا)مر  2021يونيو  30في كما 

 
 )تتمة(  ات راستثما  6

 

 الئتمانية المتوقعة  مخصصات الخسائر ا 6-2
 

 : المتوقعة االئتمانيةر الخسائ  صاتمخصالتغيرات في ي تحليل يليما ف

 

 راجعة م
  2021يونيو  30

  : 3المرحلة  : 2الرحلة  : 1المرحلة 

 

  االئتمانيةالخسائر 
المتوقعة على  

 شهرا   12مدى 

  االئتمانيةالخسائر 
المتوقعة على مدى  

العمر غير  
 ائتمانيا  محلة مض 

االئتمانية  الخسائر 
دى  م  على  المتوقعة
مضمحلة   العمر
 لمجموع ا انيا  ائتم

 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 بحريني دينار

 لف أ
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني

 256  -  84  172 يناير  1الرصيد في 

        ت خالل السنة:التغيرا

 35  -  41  (6) ي إعادة قياس مخصص الخسارة  صاف

 (6)  41  -  35 
 -  -  -  -  نبيةأجالت ل عميتحو        
 ───────────  ──────────  ────────────  ──────── 

 291  -  125  166 رصيد الختامي  ال
 ═══════════  ══════════  ════════════  ════════ 
 

 

 مدققة
  2020 ديسمبر  31

  : 3المرحلة  : 2الرحلة  : 1المرحلة 

 

  االئتمانيةالخسائر 
المتوقعة على  

 اً شهر  12مدى 

  االئتمانية الخسائر 
مدى  ة على المتوقع

العمر غير 
 ائتمانياً محلة مض

االئتمانية  الخسائر 
المتوقعة على مدى  

العمر مضمحلة  
 المجموع  ائتمانياً 

 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 بحريني  دينار 

 لف أ
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 112  -  -  112 يناير  1الرصيد في 

        :نةالس ت خالل التغيرا

 144  -  84  60 خسارة  خصص القياس م ي إعادة صاف

 60  84  -  144 
 -  -  -  -  ل عمالت أجنبيةيتحو        
 ───────────  ──────────  ────────────  ──────── 

 256  -  84  172 رصيد الختامي  ال
 ═══════════  ══════════  ════════════  ════════ 

   أخرى ات وجودم 7
 مدققة مراجعة  
 2020ديسمبر  31 2021 ونيوي  30 

 
 ف  لأ

 دينار بحريني

 ألف  
 دينار بحريني 

   
 5,421 5,356   ضمانات قيد البيع

 7,457 6,832 ( 1-7ضريبة مؤجلة )إيضاح 

 2,339 2,579 قدماً مقابل النفقات الرأسمالية مة مدفوعمبالغ 

 5,115 8,401 مستحقة القبض  مبالغ

ً ئب مدفوعراض  250 73 ة مقدما

 135 51 ق القبض ل مستحدخ

ً مبالغ م  661 2,205 ستلمة مقدما
 259 4,425 أخرى

 ───────── ───────── 
 29,922 21,637 

 ( 924) (959) الضمحالل مخصص امحسوم منها: 
 ───────── ───────── 
 28,963 20,713 
 ═════════ ═════════ 
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 ختصرة الم حدةالمولمرحلية ا يةلامل ام ائ ول القوح تحاضاإي
 اجعة()مر  2021يونيو  30في كما 

 
 (تتمة) أخرى موجودات  7

 

تم إعدادها  ة. قدرت اإلدارة بناًء على التوقعات المالية التي للمجموعسياسة المحاسبية لوفقاً ل مؤجلة ضريبية التم إثبات صافي الموجودات ال  7-1
 بية المؤجلة. ضريكن من خاللها تحقيق الموجودات اللتي يمتقبل وا تاحة في المسوستكون مية كافبأن األرباح الضريبية  مؤخراً 

 

 خرىمطلوبات أ 8
 مدققة مراجعة  

 
 نيو يو 30

2021 
ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  

 دينار بحريني

 ألف  
 دينار بحريني 

   
 13,586 6,035 هوامش مستلمة

 5,014 10,076 مستحقة الدفع  مبالغ
 11,589 15,376 قة الدفع ستحر مفواتي
 713 501 منتهية بالتمليك بل إجارة ن مقاعة ضماودي

 2,639 2,848 ة للموظفين ممخصص مكافآت نهاية الخد
 139 130 لتسهيالت غير الممولة ا  –المتوقعة مخصص الخسائر االئتمانية 

 303 465 صندوق الصدقات 
 - 5,299 التزامات عقد اإلجارة 

 5,756 3,609 أخرى
 ───────── ───────── 

 44,339 39,739 
 ═════════ ═════════ 

 وارتباطات   محتملة ات التزام 9
 مدققة ة مراجع 

 
 يونيو 30

2021 
يسمبر د 31

2020 

 
 ألف  

 دينار بحريني

 ألف  
 دينار بحريني 

   
 39,989 45,535 ة مستنديعتمادات ا

 22,908 31,993   خطابات ضمان
 76,130 109,165 جنبية  األ ت العمال صرفعقود 
 4,265 5,480 ول بات قبخطا

 544 552 ضرائب  
 30 16 أخرى 

 ───────── ───────── 
 192,741 143,866 
 ═════════ ═════════ 

 ويالت التمدخل من  10

 
 أشهر المنتهية في للستة

 يونيو 30

 2021 2020 

 
 ف  أل

 دينار بحريني
 ألف  

 دينار بحريني 
   

 11,155 5,601 ض  حقة القب مست من مبالغ دخل
 6,489 6,952 ات  لمشاركال من دخ

 2,909 3,674   ة منتهية بالتمليكجار إدخل من 
 ──────── ──────── 

 16,227 20,553 
 ════════ ════════ 

 

 
 المنتهية في أشهر  للستة

 يونيو 30

 2021 2020 

 
 ألف  

 دينار بحريني
 لف  أ

 بحريني دينار 
   

 18,266 15,062 ةبصورة مشترك ات ممولةوجود دخل من م
 2,287 1,165 ة ذاتي  ممولة بصورة موجوداتدخل من 

 ──────── ──────── 

 16,227 20,553 
 ════════ ════════ 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية  يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 اجعة()مر  2021يونيو  30في كما 

 
 ات راالستثما دخل من  11

 
 هية في هر المنتأش ةللست

 ونيوي 30
 2021 2020 

 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني 

   
 7,412 9,599 ستثمارات العائد على االأو العائد أو القسيمة 

 1,055 1,391 ستثمارات من بيع إ مكسب
 - (75) االستثمارات العقاريةيم  غير محققة من إعادة تقيخسارة 

 6 31 دخل اإليجار 
 ──────── ──────── 
 10,946 8,473 
 ════════ ════════ 
   

 2,001 2,803 من استثمارات التمويل المشترك دخل 

 6,472 8,143 تي ل الذااستثمارات التمويدخل من 
 ──────── ──────── 
 10,946 8,473 
 ════════ ════════ 

 إيرادات الخدمات المصرفية  12

 
 هية فيأشهر المنت ستةلل

  نيويو 30
 2021 2020 

 

 لف أ
 نيبحري ر دينا

 ألف 
 دينار بحريني 

   
 1,162 1,450 رسوم وعموالت 

 268 627 مستندية وخطابات القبول  اعتمادات

 66 136 خطابات ضمان 
 ──────── ──────── 
 2,213 1,496 
 ════════ ════════ 

 إيرادات أخرى  13

 
 أشهر المنتهية في للستة

  ونييو 30
 2021 2020 

 

 لف أ
 ينيدينار بحر

 ألف 
 بحريني  دينار 

   
 1,250 1,007 صافي  -مكسب من تحويل العمالت األجنبية 

 196 164 أخرى
 ──────── ──────── 

 1,171 1,446 
 ════════ ════════ 

 صافي  -االضمحالل  صص مخ 14

 
 نتهية فيأشهر الم للستة

 يونيو 30
 2021 2020 

 : جاعسترالا مقابل / (المخصص)

 ألف 
 رينيدينار بح

 ف أل
 ر بحريني دينا

   
 ( 1,425) ( 2,686) ة القبض  مبالغ مستحق

 ( 630) 383 إجارة منتهية بالتمليك وإجارة مستحقة القبض  

 ( 1,100) (722) المشاركة  

 ( 184) (35) الديّن   –استثمارات 

 ( 233) 79  أسهم حقوق الملكية –استثمارات 

 ( 25) 10 ميزانية  ي المدرجة ف بنود غير 
 ──────── ──────── 
 (2,971 ) (3,597 ) 
 ════════ ════════ 
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 المختصرة الموحدة لية المرح ةي لامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 (مراجعة) 2021يونيو  30في كما 

 
 

 ال عمومات قطاعات األمعل 15
 

معلومات قطاعات األعمال   يتعليتم عرض  ال فيما  بالقطاعات  تعللمج جغرافية  ق  الوحدات فية عل الجغرا  تالقطاعا   دتمموعة.  موقع  ى 
 دارة ومجلس اإلدارة. ت وعكس الطريقة التي يتم فيها تقييم المعلومات المالية من قبل اإلالمسئولة عن تسجيل المعامال

 
 ا دول آسي ضمنخرى، تت ا األودول آسيالشرق األوسط   افيين هما ة، تم تقسيم المجموعة الى قطاعين جغراليألغراض إعداد التقارير الم

 رئيسي عمليات فروع باكستان. بشكل  األخرى
 

هي لداخلية للمجموعة. والسياسات المحاسبية للقطاعات  المسجلة للقطاعات الجغرافية على أنظمة إعداد التقارير المالية ا   تعتمد النتائج
أسعار السوق التقديرية اعات بين القطبمعامالت  ال  وعة. تتملمجممختصرة للية الموحدة اللية المرح نفسها المطبقة في إعداد القوائم الما 

 دون شروط تفضيلية.
 

 فيما يلي نتائج قطاعات األعمال للمجموعة:
 

 الشرق األوسط 
 

 يا األخرىدول آس

 

 المجموع

          

 
 يونيو  30

2021 
 يسمبرد 31

2020 
 يونيو  30

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 ونيو ي 30

2021 
 يسمبرد 31

2020 

 
 ألف 
 ار بحريني دين

 ف لأ
 ي بحرين دينار

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ينار بحريني د

 ألف 
 دينار بحريني 

       

 999,796 1,069,723 448,236 499,078 551,560 570,645 الموجودات 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ 
ي  وق حامل مطلوبات وحقال

ودين تثمار بات اإلسحسا 
 898,974 965,892 411,944 461,997 487,030 503,895 انويث
 ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ 

 

 
 األوسطالشرق 

 

 دول آسيا األخرى 

 

 المجموع

 

 
 أشهر المنتهية للستة
  يونيو  30في  

 يةأشهر المنته للستة
  يونيو  30في  

 لمنتهيةشهر اأ للستة
 يو يون 30في  

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 
 ألف 
 ر بحريني دينا

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 ريني دينار بح 

 ألف 
 يني دينار بحر 

 ألف 
 دينار بحريني 

       

 17,467 18,900 9,343 10,257 8,124 8,643 مجموع الدخل التشغيلي 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ 

فات  روع المصومجم
 ( 12,749) (12,879) (6,234) (6,593) (6,515) (6,286) التشغيلية 

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

 -االضمحالل مخصص 
 (3,560) (2,971) (2,270) (2,102) (1,290) (869) صافي 

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

 (343) (1,203) (343) (1,203) - - رائب الض
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ 

 816 1,847 496 359 319 1,488 صافي الدخل للفترة 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ 
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 المختصرة وحدة لم لية االمرح ةي لامال  مئ ال القووح تحاضاإي
 (ة)مراجع 2021ونيو ي 30في كما 

 
 
 عالقة ال يذف طروارصدة المعامالت  16

 
  لهم أو المسيطر عليها أو ذو نفوذ مؤثر من قبلهم   المملوكة  والشركات  البنكين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة  ن المساهمتتألف األطراف ذات العالقة م

 الخارجيين. والمدققين لشرعية ئة الرقابة اموعة وهيلمجا  شتركة مع تلكبفضل مساهمة موالشركات الحليفة 
 

 العالقة: الجوهرية التي تمت مع األطراف ذات  ة رصد فيما يلي األ 
 

 المجموع  أطراف أخرى ذات عالقة   مساهمين  

 

 يونيو 30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو 30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو 30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 الموجودات:
 لف أ
 ينيينار بحرد

 ألف 
 نيار بحريدين

 ألف 
 نار بحرينيدي

 ألف 
 نيحريبدينار 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف 
 ينيدينار بحر

ومؤسسات  نقد   بنوك  لدى  وأرصدة 

 1,927 89 1,925 87 2 2 مالية  

 6,649 7,232 6,649 7,232 - -  مبالغ مستحقة القبض

 647 662 647 662 - - اتمشارك

 37,411 38,297 29,797 29,916 7,614 8,381 إستثمارات 

 2,573 3,452 - - 2,573 3,452 موجودات أخرى
 ──────── ─────── ─────── ─────── ──────── ─────── 
 11,835 10,189 37,897 39,018 49,732 49,207 

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

       المطلوبات: 

 16,372 3,100 11,522 1,936 4,850 1,164 جاريةحسابات 

 377 1,323 340 1,321 37 2 مطلوبات أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,166 4,887 3,257 11,862 4,423 16,749 

 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
 18,929 17,843 16,206 15,310 2,723 2,533 إلستثمار حسابات احقوق حاملي 

 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
       :الميزانيةفي غير مدرجة بنود 

 59,104 57,642 47,479 45,443 11,625 12,199 ر اإلستثما حقوق حاملي حسابات

 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
 11,656 5,220 11,655 4,398 1 822 باطات  رتحتملة وام اماتالتز

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

 لدخل: دة للية الموحلقائمة المرحت العالقة المتضمنة في ا ذا لي المعامالت مع األطراففيما ي
 

 مساهمين  
 

 أطراف أخرى ذات عالقة  

 

 المجموع  

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 

 ألف 
 ريني بح دينار

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 لف أ
 دينار بحريني 

 ألف 
 يني دينار بحر

       الدخل

 103 75 103 75 - - ات التمويل المشترك بيع دخل م

المشترك والتمويالت  مويل خل من التد

 7 18 7 18 - - واالستثمارات   األخرى

 69 61 9 1 60 60 أخرى   إيرادات

ب/رسوم  كمضار   عةالمجمو  حصة

حسابات   الوكيل من حقوق حاملي

 42 - 42 - - - ر مدرجة في الميزانية غيال اإلستثمار  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── 
 60 60 94 161 154 221 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       ت لمصروفاا

حعائد   حاملي  احقوق  إلستثمار  سابات 

 138 98 119 98 19 - ة المجموعة كمضارب قبل حص

 506 509 440 443 66 66 ات أخرى مصروف
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 66 85 541 559 607 644 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 حدة المختصرة الموية المرحل يةلامال  مائ قول ال وح تحاضاإي
 جعة(ا)مر  2021يونيو  30في كما 

 
 

 )تتمة(  عالقةال يف ذطروأرصدة المالت معا 16
 

 : الرئيسيينلي تعويضات موظفي اإلدارة  فيما ي 

 
 في هية  شهر المنت أ   للستة 

 يونيو    30

 2021 2020 

 
 ألف 

 حريني دينار ب

 ألف 
 دينار بحريني 

   
 804 820 رواتب

 386 365 ىافآت أخركم

 ────── ────── 
 1,185 1,190 
 ═══════ ═══════ 

 لألدوات المالية ة العادلة القيم 17
 

تحدث بين مشاركي السوق بتاريخ  طلوب التي من الممكن أن  تحويل مالسعر لمعاملة منظمة لبيع موجود أو  القيمة العادلة هي  
نظر مشارك السوق الذي يحتفظ بموجود أو    من وجهةاريخ القياس  تخارج بتعار الالحالية )أي بأس  سوقن ظروف الالقياس ضم
 لوب(.يمتلك المط

 
 دناه: التقييم الموضحة أد القيمة العادلة لكل موجود مالي على حدة وفقاً لسياسات يتم تحدي

 
القيمة (1) تحديد  لال  يتم  المتداولة في األسالعادلة  المال ستثمارات  بالرجوع  ية  واق  أسالمنظمة  العطإلى  المعلنةعار  في    اءات 

 لمركز المالي. اقائمة بتاريخ  السائدة وق الس
 
  هامة مع األطراف األخرى   عاملة بيع أو شراءستثمارات غير المسعرة بالرجوع إلى أحدث ميمة العادلة لاليتم تحديد الق (2)

تحديد القيمة   إنه يتمالتنفيذ، فد  ها أو قيهاء منلة هامة تم االنتوجد أحدث معامإذا لم ت  سواء تم االنتهاء منها أو قيد التنفيذ.
 على  العادلة تكون بناءً ستثمارات األخرى، فإن القيمة لية الستثمارات مشابهة. لالمة السوقية الحاالعادلة بالرجوع إلى القي

 تقييم أخرى. على نماذج  ءً ة، أو بنا ية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعصافي القيمة الحال
 
استلال (3) تدلت ثمارات  لديها  نقي  القيمة  فقات  فإن  للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  بندية  تكون  الحالية    اءً العادلة  القيمة  صافي  على 

المستقبلي النقدية  المحددللتدفقات  المتوقعة  باستخ ة  المجموعة  قبل  من  لهة  الستثمارات  الحالية  الربح  معدالت  نفس  دام  ا 
 مخاطر. روط وخصائص الالش

 
ه يتم إدراجها بالتكلفة،  ات المذكورة أعالبالقيمة العادلة باستخدام أي من التقني   قياسها   يمكن إعادة  ت التي التثمارااالس (4)

 بعد حسم مخصص االضمحالل. 
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 حدة المختصرة المومرحلية ال  يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 )مراجعة( 2021يونيو  30في كما 

 
 

 حساب نهجية القر ومتسممويل السبة التلبات صافي نمتط 18
 

لة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي،  ة إدارة مخاطر السيووحدلتوجيهات    نسبة التمويل المستقر وفقاً   اب صافييتم حس
حرين ات مصرف الب اً لمتطلب نى لنسبة صافي نسبه التمويل المستقر وفقالحد األد   غ. يبل2019بر  نافذة اعتباراً من شهر ديسموهي  

 .2021 يونيو 30كما في  %194.80مستقر للمجموعة موحد التمويل الة الصافي نسببلغ  .%80المركزي 
 

 :ئوية( على النحو التاليحساب نسبة صافي التمويل المستقر )كنسبة م ينبغي

 

 العوامل ذات الصلة(   الموزونة )أي قبل تطبيق القيم غير  

اق  تاريخ استحق البند 
 ددغير مح

 أقل من
 أشهر  6 

 6أكثر من 
  وأقل من أشهر 
 واحدة  سنة

سنة كثر من أ
 واحدة 

مجموع القيم  
 الموزونة 

 

 ألف 
 ار بحريني دين

 ألف 
 بحريني دينار 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

      

      التمويل المستقر المتاح:

 81,835 4,057 -  -  77,778 : رأس المال

 77,778 - -  -  77,778   نظيميالترأس المال  

 4,057 4,057  -  -  -  ية أخرىأدوات رأسمال
  ودائع األفراد وودائع عمالء الشركات

 362,801 8,816 17,585 375,411 -  الصغيرة:

 5,483 - 6 5,765 -  مستقرة ئع ودا

 357,318 8,816 17,579 369,645 -   استقراراً ودائع أقل  

      

 189,074 25,225 115,483 352,032 -  لة:تمويل بالجم

 - -  -  -  -  تشغيليةال دائعالو 

 189,074 25,225 115,483 352,032 -  تمويل بالجملة آخر 

      

 46,640 46,640 -  -  -  ى:لوبات أخر مط
زامات عقود  صافي نسبة التمويل المستقر اللت
 -  -  -  -  -  اإلسالمية التحوط المتوافقة مع الشريعة 

 غير المدرجة ت األخرىمطلوبا جميع ال
 46,640 46,640 -  -  -  فئات المذكورة أعاله ضمن ال

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

 680,350 84,738 133,068 727,443 77,778 المتاح  المستقر  مجموع التمويل
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

      قر المطلوب: يل المست التمو
جموع صافي نسبة التمويل المستقر  م

 16,729 -  -  -  320,283 دة  لألصول السائلة عالية الجو
أخرى   فظ بها لدى مؤسسات ماليةودائع محت 

 -  -  -  -  -  ألغراض تشغيلية  

      
تمويالت والصكوك / األوراق المالية  ال

 - - -  -  -  المنتجة:  
  الماليةجة للمؤسسات ت المنتلتمويال ا

ة باألصول السائلة عالية الجودة  المضمون
 -  -  -  -  -    1حسب المستوى 

ات المالية  التمويالت المنتجة للمؤسس
صول السائلة عالية الجودة  المضمونة باأل
يالت المنتجة غير والتمو 1 بغير المستوى

 25,730 12,761 -  86,455 -  المضمونة للمؤسسات المالية
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 ختصرة المرحلية الموحدة الم يةلامال م ائ لقول اوح تحااضيإ
 ة()مراجع 2021يونيو  30في كما 

 
 

 (تتمة) ستقر ومنهجية الحسابيل الممتطلبات صافي نسبة التمو 18
 

 

 زونة )أي قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(القيم غير المو 

 البند 
ريخ تا 

استحقاق  
 د غير محد

 أقل من 
  أشهر 6 

  6من  أكثر
هر وأقل أش

نة  من س
 ةواحد

أكثر من سنة 
 واحدة

مجموع القيم 
 الموزونة

      
المنتجة لعمالء الشركات غير  التمويالت

د والشركات المالية والتمويالت لعمالء األفرا
مويالت للحكومات والبنوك الصغيرة والت

الخاص، ومنها  ات القطاعالمركزية ومؤسس
 95,863 247,346 31,657 160,070 - ت: تمويال

وفقاً   %35من أو يساوي قل مخاطر أبوزن 
ادر  لتوجيهات نسبة كفاية رأس المال الص

 - - - - - عن مصرف البحرين المركزي 
      

تمويالت الرهن العقاري المنتجة، ومنها 
      ت: تمويال

وفقاً   %35ل من أو يساوي بوزن مخاطر أق 
  الصادرالمال  كفاية رأسلتوجيهات نسبة 

 39,294 60,452 - - - ركزي البحرين الم  عن مصرف
ي األوراق المالية / الصكوك غير المتعثرة ف 

تعتبر مؤهلة كأصول سائلة عالية   السداد وال
الجودة، بما في ذلك األسهم المتداولة في  

 18,987 12,635 - 10,627 - البورصة 
      

      أخرى: موجودات 
 - - - - - الذهبك في ذل  ة، بما المتداولة الفعليالسلع 

ئي  موجودات التي تم تسجليها كهامش مبدال
مع الشريعة  لعقود التحوط المتوافقة

ات في صناديق متعثرة  اإلسالمية والمساهم
 - - - - - ( CCPs)في السداد 

صافي نسبة التمويل المستقر موجودات 
 70,676 - - - 70,676 اإلسالمية وط المتوافقة مع الشريعةالتح 

لتزامات عقود مستقر ال الة التمويل صافي نسب
سالمية قبل التحوط المتوافقة مع الشريعة اإل

 - - - - - م أوجه تباين الهامش المسجل خص
الموجودات األخرى غير المدرجة ضمن   جميع

 71,059 - - - 71,059 الفئات المذكورة أعاله 
 10,921 - - - 218,411 ة  الميزاني  البنود غير المدرجة في

 ────── ────── ────── ────── ────── 
 349,259 333,194 31,657 257,152 680,429 ل المستقر المطلوب وع التمويمجم

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

 % 194,80     نسبة صافي التمويل المستقر )%(  
     ══════ 
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 صرة ة المختدوحالم  المرحلية  يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 )مراجعة( 2021يو يون 30في كما 

 
 

   ماليةإدارة المخاطر ال 19
 

موحدة للسنة المنتهية المالية القوائم  عنها في ال  المفصحخاصة بالمجموعة مع تلك  تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ال 
 :19 - كوفيدقة بجائحة المتعلالتغيرات  فيما يلي 2020ديسمبر  31في 

 
 ر  لمخاط إدارة ا

ل ت االقتصادية الناتجة عن ذلك على عمليات التمويلبا والتق  19  –لتيقن الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد  عدم اأثرت حاالت  لقد  
ييم درجة العمالء والقطاعات إلى حد ما. وعلى الرغم من صعوبة تقعلى معظم    التي تقوم بها المجموعة، ومن المتوقع أن تؤثر

هي الضيافة  ه الجائحة  بهذتأثرت  الرئيسية التي  إال أن القطاعات  لمرحلة،  هذه القطاعات في  ا  مناع  كل قط   ا واجههي  التي  التأثير
والترف والسياحة  التجزئة  والتصنيع  وتجار  الجوي  والنقل  وتجا يه  والعقارات  الجملة.والمقاوالت  تقلب  رة  أن  النفط    اتكما  أسعار 

  .اإلقليميةادات في االقتص ا مساهمتهيجة لنتقليمي أثير إسيكون له ت 2020 أوائل سنةخالل 
 

الوضع الم االئتمانمخا الللتخفيف من  المجموعة إجراءات احترازية    تذاتخ تطور،  وبالنظر إلى هذا    اً جنه  اتباعمن خالل    يةطر 
يم تأجيل  تقدتم    وقد.  المتأثرةطاعات  ئتمانات إلى الق ، مما أدى إلى تشديد معايير تقديم االاتة على االئتمان أكثر حذراً في الموافق

لتعليمات السلطاتمشا طاع الللعمالء، بما في ذلك القطاع الخاص وق  اتمدفوعال وقد   .التنظيمية  ريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً 
هذه   التسهيال  اءاتاإلجرتؤدي  صرف  خفض  التموإلى  إيرادات  صافي  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  التمويلية،  وانخفاض  ت  يل 

  ألخرى.ادات ااإلير 
 

المخ   قسمعزز  كما   التمويل من خالل  راقبته  ماطر  إدارة  المتوقع أن تتأثر    اتض تعرالداء  أمراجعة  لمحفظة  للقطاعات التي من 
مب قبل  بشكل  من  مباشر  غير  أو  الزيادة  19  –كوفيد  جائحة  اشر  في    الجوهرية  لتحديد  االئتما الالمحتملة  قامت نية.  مخاطر  قد 

ما بتحديث  وافترا دخالتهلمجموعة  االال لحساب    ضاتهاا  تقدير    يةئتمانخسائر  تم  الصدد،  هذا  وفي    ية ئتماناال   خسائرل االمتوقعة. 
أخذت ، فقد  التطور  سريعع  االقتصادية المتوقعة في ذلك التاريخ، وبالنظر إلى أن الوضالمتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف  

عند تحديد شدة واحتمال السيناريوهات ،  ليةظرة المستقبللن كلي  اد الل االقتص ي عوامالتقلبات فزيادة  تأثير  المجموعة في االعتبار  
  .المتوقعة يةخسائر االئتمان ال تحديد ة لقتصادياال
 

 مخاطر السيولة  
مخاطر  على    19  –كوفيد  جائحة  تأثيرات  إن   ا التمويل  والسيولة  بيان  افي  التطور  لمصرفي  لنظام  في  للمراقبة  وتخضع  آخذه 

المسوالتقيي البحرأعل تمر.  م  مصرف  المركزي  ن  لمكافحة  اتخاذ  عن  ين  مختلفة  كوفيد  إجراءات  جائحة  هيل  وتس  19  –تأثيرات 
يمي  التنظرأس المال  بيان  تأثير على مخاطر السيولة وها  التي للهامة  لمصرفي. فيما يلي بعض اإلجراءات االسيولة في القطاع ا 

 :للمجموعة
 
 لين؛للعمالء المؤهات تأجيل المدفوع  -
 ؛ و%3إلى    %5نقدي من االحتياطي البة فض نسخ  -
 ؛  %80إلى  %100من خفض نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر  -
  2020ديسمبر    من مارس إلى  2والمرحلة    1قعة اإلضافية للمرحلة  متونية الإجمالي خسائر التعديل والخسائر االئتما   إضافة -

. وخصم هذا المبلغ بالتناسب 2021ديسمبر  31و 2020سمبر دي 31يين في نتهالمن للسنتي 1الفئة مال الس مرة أخرى إلى رأ
المستوى   مال  لمدة    1من رأس  سنوي  تنتهي في  ثالعلى أساس  سنوات    31و  2023يسمبر  د  31و  2022ديسمبر    31ث 

 . 2024ديسمبر 
 



 قفلة( . )مب.م.المي شسإلا البركةبنك 

27 

 ة المرحلية الموحدة المختصر يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 ()مراجعة 2021و يوني 30في كما 

 
 

 ( تمةت ) ةالمخاطر المالي إدارة 19
 

 (مةتت )مخاطر السيولة 
كثر من المعتاد من ألمطلوبات  تمويل. تعقد اجتماعات لجنة الموجودات واقبتها لمتطلبات سيولة الالمجموعة مراوقد عززت إدارة  

  لية عند الضرورة التمويل الحا   فض خطوطاحة وخ طوط التمويل المتبات التمويل بهدف استكشاف خ أجل إجراء تقييم دقيق لمتطل
   لة.وذلك للحفاظ على سيولة كافية بتكلفة تمويل معقو

 
 ر التشغيلية المخاط

لدفع والتسوية، العمل، والتفاعل مع العمالء، والطرق الرقمية ل  وحدةة في  ، كانت هناك تغييرات مختلف19  -كوفيد  شي  استجابة لتف
الع العقواكتساب  وتنفيذ  ومالء  الععالمراء  إج ود  مع  أحداث مالء وبالنيابة  امالت  لتحديد  مراقبتها  المجموعة  إدارة  عنهم. عززت 

طر التشغيلية مراجعة شاملة لبيئة  ا قسم المخ  األعمال. أجرى  ممارسةالتغيرات في طريقة  ناشئة عن الوضع الحالي والمخاطر ال
ية وتثقيف الموظفين  والتفويض والتسو  التواصلءات  ا، وإجر مالمها   بينالفصل الفعال  لية والتي تتضمن ضوابط على  الرقابة الحا 

لمنع واكتشاف المخاطر.وعمليات التقييم واستخدام التدقيق الداخل قسم    ذر، فقد أخ ال يمكن القضاء على هذه المخاط   حيث أنه  ي 
كا  إذا  ما  التشغيلية في االعتبار  المخاطرالمخاطر  تحديث سجالت  سيتم  أ   ن  تحديد  امن خالل  بناءً ا لخسارة  حداث   على  لمحتملة 

  يونيو  30كما في   ية،طر التشغيلمخا المهمة تتعلق ب  مسائللعمليات األعمال في البيئة الحالية. لم يكن لدى المجموعة أي مراجعتهم 
2021 . 
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 ختصرة  الممالية المرحلية الموحدة لقوائم الا لحو اإلفصاحات التكميلية 
 
 

ض اآلفاق االقتصادية في جميع أنح إلى تإغالق اجتماعي  وما نتج عنه من    19  –جائحة كوفيد  انتشار  لقد أدى   اء العالم للخطر  عّرِّ
النشاط االستثماري    هبوطإلى  هذه الجائحة  أدت  ،  الغاليةوباإلضافة إلى الخسائر في األرواح    .البشرارات من  ملي حياة  عطلت  و

البشريتراجع  و  التيقنعدم  ه  وج أوسط تزايد   المال  وواجه صانع    .اتيوانقطاع التجارة وربط العرض فيما بين االقتصاد  رأس 
إلنالرئيسي    ةالسياس شديدة  النا تحديات  ا قاذ  من  نتيجة  مراض  لألالسريع  شار  نتس  الدخل  المجاعة/فقدان  حدوث  احتمال  أو 

الااللإلجراءات   ذلك  ناتجةحترازية  خفض   .عن  )مثل  المالية  الحوافز  أدخلت  األطراف  المتعددة  والهيئات  الحكومات  أن  ورغم 
ك( إال أنها لم تتمكن من إلى ذل  ما ات وي صادالقتضخ األموال في ا  أو  ، أو فرض العقوبات على اإلعانات/المنحةمعدالت السياس

 . 2020سنة ات في ياحتواء االنكماش في االقتصاد
 

نتيجة  ،  ، خالل الفترة الماليةالمرتبطة باالنتعاش االقتصادي المتوقع مرتفعةالتيقن  ظلت أوجه عدم    ،وخالل الفترة المالية الحالية
المتعددة  لل جديدة  هوروظ،  للجائحةموجات  عملية  وا  الفيروسمن    سالالت  استكمال  في  اإلدارية  توفر    معدو  التطعيملعقبات 
التي قدمتها   ةالماليالحوافز  برامج    أدت،  القدرات المحتملة للقاح على الحماية من األمراض. وعالوة على ذلكبشأن  لمعلومات  ا

 ة. ة المالياريدة في مجال اإلدأو رفع مستويات الديون التي تشكل تحديات شدزيادة إلى الحكومة 
 

البحرين حكومة  لسارعت  الوطني  العمل  فريق  بقيادة  كورونا ،  فيروس  بها  مكافحة  المرتبطة  والهيئات  والوزارات  تنفيذ    إلى، 
إشادة  ب، حيث حظيت هذه االستراتيجيات  على اقتصاد البحرين  ا وتأثيره 19  -جائحة كوفيد  استراتيجياتها الخاصة للحد من انتشار  

 ة. ية العالمصح ال منظمةبل من كبير 
 

 ، نفذت حكومة البحرين ما يلي: اخل الدولةد 19 -جائحة كوفيد من أجل الحد من انتشار 
 

وأولئك   والدبلوماسيينوالمقيمين  القيود المفروضة على السفر: بما في ذلك حظر دخول جميع المسافرين باستثناء البحرينيين   •
 ؛ المسافرين بإذن مسبق

 

الت القيود   • على  تصدأشيراتالمفروضة  لن  تأشيرات:  أي  الوصول  ر  على  عند  يحصلوا  أن  المسافرين  على  يتعين  وبالتالي   ،
 ؛ تأشيرات مرتبة مسبقا 

 

 14أولئك الذين دخلوا البحرين والذين سافروا إلى بلدان معينة شديدة الخطورة في    لجميعمتطلبات الحجر الصحي: بالنسبة   •
 ؛ السابقة ماأليا 

 

، وهو ما يتطلب  كثر من خمسة أفراد في األماكن العامةألتجمعات  اليث يتم حظر  ح ،  تماعياالج عد  التبا ق أنظمة  طبيالصحة: ت •
 ؛ ، وإغالق دور الحضانة والمدارس والجامعاتال تقل عن متر واحد بين بعضهم البعضمسافة على  من األفراد الحفاظ

 

المفروضة على منتجات  لألقصى  د الحد األسياحة قرارات تحدوالوزارة التجارة والصناعة    إصدارةحماية المستهلك:   • سعار 
 ؛رات وتحظر تصدير هذه المنتجات لمدة ثالثة أشهروالمطه الكماماتمثل 

 

في   • األساسية  غير  الشركات  كافة  إغالق  من  السالمة:  بوسعها   إبريل  9إلى    مارس  26الفترة  كان  يسمح و،  )إذا  يزال  ال 
 ؛ و(تاإلنترنشبكة التداول على ب

 

، مع مواجهة أولئك الكاذبةالبحرين للشائعات ونشر األخبار    في   ةالجنائية  واألدل  للمباحثالعامة    ارةنظام: حظر اإلدالقانون وال •
 . االجتماعيالتباعد  أنظمة؛ وزيادة دوريات الشرطة التي تنفذ الذين ينشرون مثل هذه المعلومات للمالحقة القضائية
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   ختصرةالمدة مرحلية الموح المالية لقوائم الا لحو اإلفصاحات التكميلية 
 
 

 19 -جائحة كوفيد لاالقتصادي التأثير ، قدمت حكومة البحرين حزم تحفيز للتخفيف من دمن أجل المساعدة في استقرار االقتصا 
 يسية التالية: السياسات الرئتتضمن على ، والتي على حد سواء أفراد والشركاتعلى 

 

 ؛ طاع الخاصموظفي الق ل رواتبالدفع  •

 ؛ لكهرباءعن فواتير ا زلالتنا  •

 ؛ فاء األفراد والشركات من الرسوم البلديةإع •

 ؛ األراضي الصناعية إيجارإعفاء جميع الشركات من رسوم  •

 إعفاء جميع الصناعات ذات الصلة بالسياحة من الرسوم السياحية؛  •

 ؛ ووزيادة حجم صندوق دعم السيولة •

 . ادرة عن تمكينالصالديون  وإعادة هيكلةة الشركات المتضرر دعممكين لإعادة توجيه جميع برامج ت •
 

 : تنظيمية، بما في ذلكالعديد من اإلجراءات ال وقد اتخذ مصرف البحرين المركزي 
 

 ؛لمقترضين المحليين من األفراد والشركات على حد سواءلعدد من ااإلقساط  المدفوعات تأجيللخيارات تقديم  •

 ين؛ سكنية الجديدة للبحرينيالعقارية ال اتللرهونبالنسبة ة تخفيف نسبة القروض إلى القيم •

دينار    50إلى  على نقاط البيع    غير التالمسية  لحجم الصفقات عن طريق معامالت االتصالزيادة الحد األقصى المسموح به   •
 ؛(دوالر أمريكي 53ا يعادل أي مدينار بحريني ) 20من  (مريكيدوالر أ 133ما يعادل  أي)بحريني 

 ؛ %0,8إلى الخصم ضة على معامالت بطاقات التاجر المفرو رسومعلى د أقصى ح وضع  •

الشراء بشروط   • إعادة  لمعامالت  تسهيالت  التجزئة  لبنوك  المركزي  البحرين  أشه  ميسرة وفر مصرف  ستة  إلى   رلمدة تصل 
 ؛ على أساس كل حالة على حدة، بمعدل ربح بنسبة صفر بالمائة

 . %3إلى   %5بنوك التجزئة من جميع ي المقررة ل الحتياطي النقدضاً في متطلبات اأقّر مصرف البحرين المركزي خف •

 وأسعار اإلقراض؛  والودائع لمدة شهر واحد والودائع لليلة واحدة لمدة أسبوع واحدائع الودتسهيالت ة على الفائد أسعار خفض •

 ؛ ومع البنك يتمويلالعميل ترتيب  إذا كان لدى، دواحسابات العمالء الذين فقدوا وظائفهم أو تقاع بتجميدمنع بنوك التجزئة من  •

جميع شركات   • تعريض العملة لإلشعاع تتضمن على  بتعقيم جميع العمالت المحلية واألجنبية، والتي    ةاألجنبيالصرافة  إلزام 
 لمدة ال تقل عن ثالثة أيام. أو عزلها ة عاليدرجات حرارة تعريضها لفوق البنفسجي أو 

 
جنب البن  صحر،  مسئولة  مؤسسةوكوننا    األساسية  أعمالنا قيمنا  من  انطاقاً   الوقوف  على  جنب    اً ك  هذا مع  إلى  مثل  في  مجتمعنا 

بنك خالل ال  اتأولويعلى رأس  "  "رأس المال البشريمواردنا،  أغلى  . وعالوة على ذلك، ظلت سالمة وأمن  العصيبالوقت من  
 .الفترة المالية الحالية

 

، في بيئة أكثر أمناً من خالل اتباع أفضل  كراماعدة عمالئنا الية األساسية لقلخدمات المصرف لر  المستمتقديم  الفقد ضمن البنك   •
و البيع  فروع/نقاط  في  الصحية  الرعاية  كا معايير  ممارفي  خالل    هساتفة  من  األساسية  المصرفية  الخدمات  غالبية  وتوفير 

 ؛القنوات اإللكترونية
 

ذلك،   • البنك بوعالوة على  حدود ة  إضافيأرباح  ية  أ  فرضبدون  أشهر    ستةلمدة  القروض    أقساطتأجيل  قام  باستخدام  وسمح 
الوضع المتعثر   ايعانون من مثل هذاألشخاص الذين  على    اليء الم، وذلك لتخفيف من العبإضافيةاالئتمان دون فرض رسوم  

 ؛ 2020في السنة المالية 
 

البنك بتأوعالوة على ذلك،   • لش  احتساب)ولكن مع    إضافيةلمدة  القروض  جيل أقساط  قام  ات ومبادئ ي روط االتفاقالربح وفقا 
 المالية؛  ة( وعرض إعادة جدولة للعمالء الذين يعانون بشدة من األزماإلسالمية الشريعة

 

تبرعات  ةباإلضاف • البنك  قدم  ذلك،  الوعي    دعم/على  لزيادة  المحلية  المرض، ازية  جراءات االحترباإلللمنظمات  هذا  لمكافحة 
 جين؛ والمحتا  األشخاصعدة المالية إلى  المسا تقديم و

 

تقليل من كثافة تواجد األشخاص في مقر  ن بعد وال ع لدعم العمل    يا التكنولوج االستثمار في    تم ضخ مبالغ جوهرية في مجال  •
فين التواصل المباشر وتشجيع الموظمن  تم الحد  لتحقيق المستويات المحددة من االبتعاد االجتماعي. وعالوة على ذلك،  العمل  
العمل على أساس  تعقيم أمكان  تم  ي،  لككذو  رونية لعقد اجتماعات األعمال واالتصاالت األساسية.القنوات اإللكتاستخدام  على  
  حرارتهم فحص درجة    انوما إلى ذلك على مكاتب الموظفين، وضم  واألقنعةاللوازم األساسية مثل المطهرات  توفير  و  منتظم

 لى البقاء في المنزل. عالمرض أعراض  الذين تظهر عليهمالموظفين وتشجيع عند دخول المبنى 
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   ختصرةالممرحلية الموحدة مالية اللقوائم الا لحو اإلفصاحات التكميلية 
 
 

وممارساته   استراتيجياته  بتجديد  البنك  الم  أعمالهقام  لحماية  في  ؤسسة  األساسية  االقتصادية  األزمات  أكبر  من  واحدة  آثار  من 
ا وقد  البشرية.  التزاتاريخ  البنك  واتخذ  المصرفية  عمال  األ  تيا بأساس  صارماً   ماً لتزم  النحو  الات  ءاإلجراالحكيمة  على  فورية 

 التالي: 
 
 ؛ ةمحتملطوارئ حاالت ، لمواجهة أي في الحسابات الجاريةباألساس و، الحفاظ على مستويات عالية من السيولة -
 
قصيرة  ال  تذونا األودرجة  الصكوك الممثل  بسهولة ييلها  كن تسيمأو سبل  طرق  بالغالب  ح االستثمارات في  طرتنفيذ عمليات   -

 ؛ جل وما إلى ذلكاأل
 
وما إلى ذلك(  القروض  تأجيل  والمؤقت  تمويل  ال)مثل  لتزويدهم بأي دعم مطلوب  بعمالئها  ظلت اإلدارة على اتصال وثيق   -

 ؛الماليةئونهم شإدارة وذلك لمساعدتهم في 
 
وإدخال برامج التقاعد الطوعي  لصراف اآللي  ا  وأجهزة  الفروع  مثل إغالقل للعمليات  مستوى األمثتباين الطاقات لتحقيق ال -

 ؛ والحد من األنشطة غير الضرورية
 
 ؛ وتوفير السيولة وإعادة التأكيد على المنتجات الناجحة في السوقلتسريع االستخدام الفعال للعالقات المحلية واإلقليمية  -
 
 . الحكوميةعلى مخاطر أقل مثل القطاعات ية التي تنطوي األعمال التجار طاعات ق العمالء/ / النمو في السبل تعزيز -
 


