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 القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل  
  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 ()مراجعة )مراجعة(   ()مراجعة )مراجعة(  

 
 أشهر المنتهية  تسعةلل

  سبتمبر  30 في
 أشهر المنتهية للثالثة 
 سبتمبر  30 في

 2021 2020  2021 2020 
 ألف  ألف  ألف  ألف 
 دينار بحريني  دينار بحريني   دينار بحريني  دينار بحريني  

      

 478 727  3,015 3,135 فترة  للربح ال
 ──────── ───────  ──────── ──────── 
      

      الدخل الشامل اآلخر: 

  البنود التي سيتم أو من الممكن إن يتم

      إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 
التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات صافي 

 424 476  ( 3,353) 2,419 النقدية
 ──────── ───────  ──────── ──────── 

 902 1,203  ( 338) 5,554 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة  
 ════════ ═══════  ════════ ════════ 
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 القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية 
  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

  (مراجعة) 

 

  رأس المال   المستبقاة االحتياطيات واألرباح 

 
  احتياطيات أخرى 

 
 

 

 

    احتياطي   
  رأس أسهم  احتياطي  عالوة اصدار تحوط  احتياطي  احتياطي  أرباح مجموع

  المال زينةخ  قانوني  أسهم النقدية التدفقات التبرعات  عام  مستبقاة  حقوق الملكية 

  ألف  ألف   ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
  دينار بحريني   دينار بحريني    دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني  

           

 2021يناير  1كما في  20,419  ( 599)  10,210  25,292  ( 5,445) 529  27,000  48,227  125,633 

           

 الدخل الشامل للفترة:           

 فترةللربح ال -  -   -  -  -  -  -  3,135 3,135

 الدخل الشامل اآلخر:           

 2,419  -  -  - 2,419 -  - 

 

 -  - 

في احتياطي تحوط التدفقات  اتصافي التغير -
 النقدية

─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────  ────── ───────  
131,187 51,362  27,000  529 (3,026 )  25,292  10,210  (599 )  20,419  

           

 استخدام احتياطي التبرعات   -  -   -  -  -  ( 217) -  - ( 217)
─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────  ────── ───────  
 2021سبتمبر  30في  20,419  ( 599)  10,210  25,292  ( 3,026) 312  27,000  51,362 130,970
═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ══════  ══════ ═══════  
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 )تتمة(القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية 
  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

  ()مراجعة 

  رأس المال    االحتياطيات واألرباح المستبقاة  
       احتياطيات أخرى  

       
      احتياطي    

  رأس أسهم  احتياطي اصدار عالوة  تحوط  احتياطي احتياطي أرباح مجموع 
  المال  خزينة  قانوني  أسهم التدفقات النقدية  التبرعات عام  مستبقاة  حقوق الملكية

  ألف   ألف    ألف   ألف   ألف   ألف   ألف   ألف   ألف  
  بحريني دينار بحريني دينار   بحريني دينار دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  بحريني   دينار دينار بحريني 

           
 2020يناير  1كما في  20,419  ( 599)  10,210  25,292  ( 1,722) 693  26,250  71,819  152,362 

           

       

 

  

معتمدة  ) 2019 المخصصات المتعلقة بسنة
 المساهمين(:من قبل 

   معتمدةتبرعات  - -  -   -  -  -  300  -  ( 300) - 

 لحاملي األسهم  معلنةأرباح أسهم  - -  -   -  -  -  -  -  ( 5,036) ( 5,036)

 الحتياطي العامإلى االمحول  - -  -   -  -  -  -  750  ( 750) - 
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  ─────── ───────  

   مخصصاتالالرصيد بعد  20,419  ( 599)  10,210  25,292  ( 1,722) 993  27,000  65,733  147,326 

 الدخل الشامل للفترة:                     

 فترةللربح ال -  -   -  -  -  -  -  3,015 3,015

 الدخل الشامل اآلخر:           

(3,353 )  -  -  - (3,353 )  -  - 

 
 -  - 

صافي التغيرات في احتياطي تحوط  -
 التدفقات النقدية 

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

 146,988  68,748  27,000  993 (5,075 )  25,292  10,210  (599 )  20,419  

 )أ((2)إيضاح  خسارة التعديل -  -   -  -  -  -  -  ( 15,191) ( 15,191)

 منحة حكومية  -  -   -  -  -  -  -  1,684  1,684 

 استخدام احتياطي التبرعات   -  -   -  -  -  ( 470) -  -  ( 470)
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  ─────── ───────  

 2020سبتمبر  30في  20,419  ( 599)  10,210  25,292  ( 5,075) 523  27,000  55,241  133,011
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  
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 القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية  
  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

   )مراجعة(  (مراجعة)

 أشهر المنتهية تسعةلل
   سبتمبر  30في 

2020  2021   
   ألف   ألف  

   دينار بحريني    دينار بحريني  
 األنشطة التشغيلية      

 أخرى ائتمانية مسددة وفوائد مستلمة وايصاالتقروض   164,592  160,369
 المركبات بيع المبالغ النقدية المستلمة من   32,638  31,247

 عموالت تأمين مستلمة   573  721
 من بيع مخزون العقارات المتحصل   1,617  1,120

 المستلم تثمين الو اإليجاردخل   513  675
 للعمالء  وسلف قروض   ( 118,554)  ( 116,396)
   للموردينمدفوعات   ( 25,370)  ( 26,147)
 مدفوعات المصروفات التشغيلية  ( 10,174)  ( 11,936)
 مخزون العقارات مدفوعات على   -  ( 561)
 مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة   ( 219)  ( 440)
 فوائد مدفوعة   ( 6,712)  ( 8,182)

────────  ─────────   

 التشغيلية  نشطة األصافي النقد الناتج من   38,904  30,470
     

 األنشطة االستثمارية      
 مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات   ( 1,450)  ( 2,399)

 االستثمارية  العقارات الى إضافة  -  ( 257)

 من بيع عقارات ومعداتالمتحصل   734  944

 المتحصل من بيع عقارات استثمارية   1,200  -

 وديعة ثابتة لدى البنوك  ( 6,600)  -
─────────  ─────────   

 ية نشطة االستثماراألالمستخدم في النقد صافي   ( 6,116)  ( 1,712)
     

 التمويلية نشطة األ    
 ألجل مستلمة بنكية قروض   2,000  68,838

 ألجل مدفوعة بنكية قروض   ( 33,486)  ( 89,563)
 أرباح أسهم مدفوعة   (14)  ( 5,109)

 منح حكومية مستلمة   347  1,684
 تبرعات مدفوعة  ( 217)  ( 470)

─────────  ─────────   
 يةنشطة التمويلاألالمستخدم في  النقدصافي   ( 31,370)  ( 24,620)
     

 حكمهصافي الزيادة في النقد وما في   1,418  4,138
     

 يناير  1النقد وما في حكمه في    25,435  4,884
─────────  ─────────   

 سبتمبر  30النقد وما في حكمه في   26,853  9,022
════════  ════════   

 : على ما يليالنقد وما في حكمه  يشتمل    
 نقد وأرصدة لدى بنوك   33,652  9,162

 ناقصا:     
 النقد المقيد  ( 199)  ( 140)

 وديعة ثابتة لدى البنوك  ( 6,600)  -
─────────  ─────────   

9,022  26,853   
════════  ════════   
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية   إيضاحات
  2021 سبتمبر  30في 

 
 

   التأسيس والنشاط 1
 

مسجلة في مملكة البحرين. تقوم الشركة بمنح مؤسسة وشركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة  
على ترخيص من قبل   2005  يونيو  26قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل واصدار بطاقات ائتمانية. وقد حصلت الشركة بتاريخ  

المختصرة المراجعة    هذه المعلومات المالية هي القوائم المرحلية الموحدة  .كمؤسسة مالية وخاضعة إلشرافهمصرف البحرين المركزي للعمل  
"بالمجموعة"( لفترة التسعة أشهر المنتهية في     30)"القوائم المرحلية الموحدة المختصرة "( للشركة وشركاتها التابعة )المشار إليهم معاً 

 .على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة  2021سبتمبر 
 

   أسس اإلعداد 2
 

 الخاص "بالتقارير المالية المرحلية"   34المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  المالية  القوائم  تم إعداد  
 . ةملخصبصورة  المختصرة، والذي يجيز عرض المعلومات المالية المرحلية الموحدة بصيغته المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي

 
لقواعد واألنظمة المعمول بها الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. لموحدة المختصرة للمجموعة وفقاً لالقوائم المالية المرحلية ا تم إعداد  

اء ما تتطلب هذه القواعد واألنظمة تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، باستثن
 يلي:

 
دون   19  –خسائر التعديل على الموجودات المالية الناتجة عن تأجيل المدفوعات المقدمة للعمالء المتأثرين بجائحة كوفيد  احتساب   (أ)

األرباح أو الخسائر كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي  في احتسابها إضافية في حقوق الملكية بدالً من ورسوم فرض أية فوائد 
أي مكسب أو خسارة تعديل أخرى على الموجودات المالية    احتساب. يتم  ةالمتعلق باألدوات المالي  –9إلعداد التقارير المالية رقم  

:  2020)  تعديل  ئر. بالنسبة للفترة الحالية، لم تسجل الشركة أي خسا9وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 . (مليون دينار بحريني 15,191

 
التي تستوفي   19  –استجابةً إلجراءات دعمها لجائحة كوفيد  أو الجهات التنظيمية    من الحكومة و/المستلمة  مالية  ال  المنح  احتساب ( ب)

كما هو مطلوب بموجب معيار   األرباح أو الخسائرفي    احتسابهابدالً من    2020لسنة  في حقوق الملكية  المنح الحكومية،  متطلبات  
في حقوق   محتسبةالتعديل  الوسيكون ذلك إلى حد أي خسارة    المحاسبة عن المنح الحكومية: المتعلق ب(20)المحاسبة الدولي رقم  

ألرباح في ا  مبلغ الرصيد المتبقي  احتسابنه يتم  إفخسارة التعديل،  ذلك المبلغ  في حالة تجاوز  . وأعالهالواردة  )أ(  للفقرة  نتيجة  الملكية  
وفقاً لمتطلبات معيار مستلمة من الحكومة في قائمة األرباح أو الخسائر  مالية  مساعدة  أية    احتسابتم  ،  2021في سنة  .  رئأو الخسا

 . 20المحاسبة الدولي رقم 
 

 
إلعداد التقارير المعايير الدولية  " باسم  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  قوائم  عداد الكأساس إليشار فيما يلي إلى اإلطار المذكور أعاله  

 ".المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي ابصيغتهالمالية 
 
كاملة وفقاً ال تشتمل على جميع المعلومات المطلوبة إلعداد قوائم مالية . غير مدققةوالمالية المرحلية الموحدة المختصرة مراجعة قوائم ن الإ

ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة   المدققة ، ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة اد التقارير الماليةللمعايير الدولية إلعد
أو األداء مختارة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي  التوضيحية اليضاحات  تضمين اإلذلك، تم    ومع.  2020

   .2020ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في موحدة مدققة مالية سنوية   قوائممنذ آخر عة المالي للمجمو
 

   الهامة  السياسات المحاسبية 3
 
 جديدة وتعديالت معايير وتفسيرات  3-1

ائم المالية  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في إعداد القو
على   بعض التعديالت التي أدخلت  وأتطبيق المعايير الجديدة  بإستثناء  و،  2020ديسمبر    31السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

ار أو تفسير أو تعديل يلم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي مع.  2021يناير    1اعتباراً من  للمجموعة  المعايير القائمة التي أصبحت نافذة  
 تم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد.
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية   إيضاحات
  2021 سبتمبر  30في 

 
 

 )تتمة(الهامة    السياسات المحاسبية 3
 
 )تتمة( جديدة وتعديالت معايير وتفسيرات  3-1

ال العديد من  ال  يكن  لم، ولكن  2021سنة  تفسيرات ألول مرة في  التعديالت ويتم تطبيق  الموحدة المرحلية  المالية  قوائم  لها أي تأثير على 
   .للمجموعةالمختصرة 

 
ومعيار    9التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :  2المرحلة    –  سعر الفائدة المرجعي  تعديل 3-1-1

والمعيار    4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    39المحاسبة الدولي رقم  
  16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 بديلفائدة بين البنوك بسعر فيما  المعروض الفائدة سعر ما يستبدل عندتأثيرات إعداد التقارير المالية إعفاءات مؤقتة لمعالجة  التعديالتتقدم 
   .خاٍل من المخاطر شبه

 
في    لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملية

  .، إذا أصبحت قابلة للتطبيقالمستقبليةالفترات 
 
 بعد  معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2

والتي تنطبق على المجموعة ولم تكن إلزامية بعد   2021يناير    1لم تكن هناك أية معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة تم إصدارها كما في  
   حتى تاريخ إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.

 

 والتقديرات  اإلجتهاداتاستخدام   4
 

التي تؤثر في تطبيق السياسات وافتراضات    تقديراتإجتهادات و  إصدار   المالية المرحلية الموحدة المختصرة من اإلدارة  القوائمإعداد  يتطلب  
التقديرات. قامت اإلدارة   تلكعن  الفعلية  للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  والمبالغ المسجلة  المحاسبية  
عدم  أوجة  لتقدير  لجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية  ا  اإلجتهاداتباستخدام  

. ومع ذلك، فإن عملية وضع التقديرات 2020ديسمبر    31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في  القوائم  ، والتي تم تطبيقها على  اليقين
الذي يتطلب   19  –كوفيد    تأثير جائحة  عنلناتجة  ا  ةالسائداليقين  عدم  نتيجة ألوجة  وي على مزيد من التحديات  واالفتراضات المطلوبة تنط

   . اجتهادات اإلدارةاستخدام 
 

  الخسائر االئتمانية المتوقعة
، وتقلبات أسعار النفط التي أثرت على التوقعات االقتصادية لمنطقة 19  –كوفيد    جائحة  عنالناتج  االقتصادي  اليقين  طلب أوجة عدم  تد تق

   .المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة واالفتراضاتالشرق األوسط من المجموعة تحديث المدخالت 
 

جميع معايير التي يمكن أن تؤثر على    19  –مختلف التغيرات المتوقعة نتيجة لجائحة كوفيد  االعتبار  بمع األخذ    هاتسيناريوالتم إجراء تحليل  
قيمة  وفي حالة حدوث التعثر في السداد  في السداد والخسارة  حدوث التعثر    يةواحتمال  النموذج، أي الترجيح المحتمل للسيناريو االقتصادي

اإلدارة في تحديد ترجيح    إجتهاد. يتم إستخدام  رجات التصنيف وفترة التعرضترحيل دفي السداد وخفض التصنيف ولتعثر  عند االتعرض  
 . من السيناريوهات اإلحتمالية المخصص لكل سيناريو

 
، تشمل االجتهادات واالفتراضات مدى ومدة الجائحة، وتأثير اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات والسلطات  19  –فيما يتعلق بجائحة كوفيد  

فإن  لذلك،  تبعاً  العالمي.  االقتصاد  بها على  المرتبط  التأثير  إلى جانب  المختلفة،  القطاعات  الشركات والمستهلكين في    األخرى، واستجابة 
   انية المتوقعة تستند على االجتهادات، ونتيجة لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.تقديرات المجموعة للخسائر االئتم

 
 يةمخاطر االئتمانالالزيادة الجوهرية في 

إذا كان هناك   القيام باالجتهادات لتحديد األحكام ونقاط اإلطالق لتحديد ما  المتوقعة، فإن ذلك يتضمن  زيادة عند قياس الخسائر االئتمانية 
" إلى  1المالية من "المرحلة    الموجوداتمنذ االحتساب المبدئي للتسهيالت االئتمانية، مما سيؤدي النتقال    يةمخاطر االئتمانالجوهرية في  

السبب الرئيسي ألي في االعتبار  خذ  األ، مع  األخرى  السدادتستمر المجموعة في تقييم المقترضين لعوامل احتماالت التعثر في  .  " 2"المرحلة  
  ، أو لفترة أطول.19 –وفيد كجائحة لمالية، وما إذا كان من المرجح أن يكون هذا السبب مؤقتاً نتيجة صعوبة 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية   إيضاحات
  2021 سبتمبر  30في 

 
 

 )تتمة(والتقديرات  اإلجتهاداتاستخدام   4
 

 )تتمة(  يةمخاطر االئتمانالالزيادة الجوهرية في 

 العمالء المؤهلين   تمويلمصرف البحرين المركزي، قامت المجموعة بتأجيل أقساط  إلجراءات اإلعفاء الصادرة عن  خالل الفترة، ووفقاً  
مخاطر التأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات النوعية والكمية في تقييم الزيادة الجوهرية في  مع فرض الرسوم والفوائد.    أشهر  تسعةلفترة  

ً لشرائح العمالء المتأثرة  اقساط التمويل  سداد  تأجيل    خياراستخدام  ر  ااعتبتم  ية.  االئتمان مخاطر جوهرية في الزيادة  لحدوث    نتيجة للجائحة سببا
 .المتوقعة يةخسائر االئتمان احتساب الألغراض درجات التصنيف أو ترحيل  يةاالئتمان

 
 النظرة المستقبلية معقولية معلومات 

ذات صلة بمحافظ التمويل المعينة، ولتحديد حساسية العوامل  النظرة المستقبلية  تستخدم االجتهادات في تحديد أي من متغيرات معلومات  
 . المستقبليةحركات في هذه المتغيرات تلل
 

ً   نظراً  فاسيسك ميرتون المنفرد لتحويل تقديرات  ، فقد استخدمت المجموعة نموذج عامل  ألن متغيرات االقتصاد الكلي غير مقبولة إحصائيا
ً التوقيت لدورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في السداد إلى دورة اقتصادية محددة الحتمالية ح ن  ع  دوث التعثر في السداد عوضا

بنظرة مستقبلية للتنبؤ  على أساس نموذج فاسيسك  للسياسة المعتمدة للمجموعة. وقد استخدمت طريقة التحليل القائم    منهجية االنحدار وفقاً 
كلي. وقد تم  قتصاد الاالكمتغيرات  ألسعار النفط  مؤشر مركب  وضع  من خالل  دورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في السداد  ل

 .سعر النفط للسيناريو األساسياألخذ في االعتبار 
 

 ترجيحات االحتماالت
األخذ   لكل سيناريو، مع  االحتماالت  ترجيحات  تحديد  االجتهادات عند  اإلدارة  التيقن  االعتبار  في  تستخدم  المحيطة المخاطر وأوجه عدم 

تأثير  المجموعة تقييم ترجيح السيناريو، ليعكس  واصلت  يلفها الغموض،    لتياالقتصادية الحالية ا في ضوء البيئة    سيناريو الحالة األساسية.ب
 .2021 سبتمبر 30الحالية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية في  يقينالحالة عدم 

 
الضمني، وبالتالي فإن    يقيناللدرجات عالية من عدم  حدوثها  ي تقديرات اقتصادية، تخضع التوقعات واحتماالت  بالنسبة ألكما هو الحال  

 التوقعات. تلك النتائحالنتائج الفعلية قد تختلف بصورة جوهرية عن 
 

 إدارة المخاطر المالية   5
 

المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية  المفصح عنها في آخر القوائم  تلك  مطابقة للمجموعة هي  الخاصة باإن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  
 أدناه:هو وارد مع التأكيد على ما ، 2020ديسمبر  31في 

 
 المخاطر االئتمانية 

تؤثر ومن المتوقع أن  والتقلبات االقتصادية الناتجة على العمليات المالية للمجموعة    19  - كوفيد  جائحة  المحيطة بن  يقياللقد أثرت أوجه عدم  
. ومع ذلك، ة على أغلب العمالء والقطاعات إلى حد ما. على الرغم من صعوبة تقدير درجة التأثير التي يواجهها كل قطاع في هذه المرحل

تتأثر يتوقع أن  وشركات الطيران/النقل وتجار التجزئة. باإلضافة لذلك،    والسياحة والترفيه  فةفإن القطاعات الرئيسية األكثر تأثراً هي الضيا
 وتجارة الجملة.   والعقارات مثل المقاوالت بعض القطاعات األخرى بصورة غير مباشرة

 
للموافقات اب، اتخذت المجموعة تدابير وإجراءات وقائية للتخفيف من مخاطر االئتمان  تطورات الوضعبالنظر إلى   عتماد نهج أكثر حذراً 

وقطاع   تم تأجيل دفعات التمويالت للعمالء، بما في ذلك القطاع الخاص  .وبالتالي تشديد معايير تقديم االئتمان للقطاعات المتضررة االئتمانية،
ت إلى انخفاض صرف التسهيالت  مصرف البحرين المركزي. قد تؤدي هذه اإلجراءا ، التزاماً بتعليمات الحجم  الشركات الصغيرة والمتوسطة

 خفض صافي دخل التمويل وانخفاض اإليرادات األخرى.إلى التمويلية، مما يؤدي 
 

بجائحة تضرر  ت  كما عزز قسم إدارة المخاطر من مراقبته لمحفظة التمويل من خالل مراجعة أداء التعرضات للقطاعات التي من المتوقع أن
 على أساس نوعي.  يةمخاطر االئتمان البصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتحديد الزيادة الجوهرية في  19 -كوفيد 

 

 مخاطر السيولة وإدارة رأس المال 
التطور على  اأثرت  حدثت  التي  كوفيد  ت  والتقييم    19  -جائحة  للمراقبة  وتخضع  المصرفي،  للنظام  التمويل  وبيان مخاطر  السيولة  على 

، ولتخفيف متطلبات السيولة في القطاع  19 -ين. أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجهة آثار جائحة كوفيد المستمر
وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي على مخاطر   للعمالء المؤهلين  2021في  أشهر    تسعةلفترة اتأجيل األقساط ل. لقد أثر  المصرفي
 المجموعة. الخاصة بالسيولة 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية   إيضاحات
  2021 سبتمبر  30في 

 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  5
 

 )تتمة(  مخاطر السيولة وإدارة رأس المال
اإلجهاد  بيئة  على المجموعة في ظل  التأثير  تقييم  من أجل    تواصل المجموعة معايرة سيناريوهات فحص اإلجهاد لظروف السوق الحالية

ً ةالشديد الحالي  تأثير وضع جيد الستيعاب وإدارة  في  و  . كما في تاريخ إعداد التقارير المالية، ال يزال وضع السيولة والتمويل للمجموعة قويا
   .هذا االضطراب

 
 إدارة المخاطر التشغيلية

وطرق الدفع والتسوية الرقمية    ، كانت هناك تغييرات مختلفة على نموذج العمل، والتواصل مع العمالء19  -كوفيد  جائحة  تفشي  لمواجهة  
الوضع الحالي،   عندارة المجموعة مراقبتها لتحديد المخاطر الناتجة  وتنفيذ المعامالت مع العمالء. عززت إ  واكتساب العمالء وتنفيذ العقود

 جوهرية تتعلق بالمخاطر التشغيلية.مسائل ، لم يكن لدى المجموعة أي 2021 سبتمبر 30والتغيرات في طريقة إدارة األعمال. كما في 
 

 للعمالء وسلف قروض  6
 
 التعرض حسب درجات التصنيف  (أ)

 
 2021 سبتمبر 30  

 مراجعة((
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف ألف ألف ألف 
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  
     

 268,596 43,850 86,844 137,902 القروض والسلف 
 ً  ( 33,575) ( 21,568) ( 7,916) ( 4,091) : الخسائر االئتمانية المتوقعةناقصا

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 235,021 22,282 78,928 133,811 القروض والسلف  

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

 
 2020ديسمبر  31  

 (مدققة(
 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف  ألف  ألف  ألف  
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  
     

 298,703  45,941  65,943  186,819  القروض والسلف 
 ً  ( 34,697) ( 23,507) ( 5,522) ( 5,668) : الخسائر االئتمانية المتوقعةناقصا

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 264,006  22,434  60,421  181,151  القروض والسلف  

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

ألف دينار بحريني( من القروض المشطوبة   988:  2020)  دينار بحرينيألف    1,735  باجمالي  مبالغ مستردةخالل الفترة، سجلت المجموعة  
 مسبقاً. 

 

تم  دينار بحريني  ألف    934، من ضمنه مبلغ وقدره  دينار بحرينيألف    16,125التعديل المبدئية المسجلة من قبل المجموعة    ةبلغت خسار
 . 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في  حقوق الملكية نتيجة للتسويات المبكرة للقروض وسداد أرصدة بطاقات االئتماناسترجاعه إلى 

 
كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي لمحفظة القروض  تم حساب خسارة التعديل  

المعدل فائدة عادية بعلى أنها  لبطاقات االئتمان    تم حساب خسارة التعديل  الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.  المدرجةاألصلي والقيمة  
أقساط القروض على تعرضات بتأجيل  المجموعة    قامتأشهر.    للستةأرصدة بطاقات االئتمان الممنوحة  سداد  القابل للتطبيق لفترة تأجيل  

المتضررينألف    281,906  البالغةالتمويل   للعمالء  قبل مصرف  خالل    دينار بحريني، كجزء من دعمها  المطلوب من  المبدئي  التأجيل 
 . 2020من شهر مارس إلى شهر سبتمبر ي البحرين المركز
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 المختصرة الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية   إيضاحات
  2021 سبتمبر  30في 

 
 )تتمة( للعمالء وسلف قروض  6
 

 )مراجعة( التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة )ب( 

 2المرحلة  1المرحلة  

 3المرحلة 
بشكل  مقيمة 
 جماعي 

 3المرحلة 
مقيمة بشكل  

 المجموع  خاص 
 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  2021

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  
يناير  1  الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في

2021  5,668  5,522  20,404  3,103  34,697 

 -   419  (141) 807  (1,085) المراحل محول بين الصافي 

 10,600  162  9,343  1,587  (492) للفترة  المخصص 

 ( 11,722) (145) (11,577) -   -   خالل الفترة  ة المشطوب المبالغ 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

  30 الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
 33,575  3,539  18,029  7,916  4,091 2021  سبتمبر

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

 )مدققة( 

 ذمم تجارية مدينة 7
 ( مدققة ) ( مراجعة) 

 
 سبتمبر  30

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف  ألف  

 دينار بحريني دينار بحريني  
   

 6,221  4,995  ذمم تجارية مدينة 

 ً  (1,726) (1,787) : الخسائر االئتمانية المتوقعة ناقصا
 ────────── ────────── 

 3,208 4,495 
 ════════ ════════ 

   في الخسائر االئتمانية المتوقعة التغير 

 ( مدققة ) ( مراجعة) 

 
 سبتمبر  30

 2021 
ديسمبر  31

2020 
 ألف  ألف  

 دينار بحريني دينار بحريني  
   

 1,489  1,726  / السنة   في بداية الفترة

 239  136  / السنة    المخصص للفترة

 ( 2) ( 1) / السنة    للفترةالمسترجع 

   -   ( 74) مبالغ مشطوبة خالل الفترة / السنة  
 ────────── ────────── 

 1,726  1,787  / السنة   الرصيد كما في نهاية الفترة
 ════════ ════════ 

 2المرحلة  1المرحلة  

 3المرحلة 
  بشكلمقيمة 

 جماعي

 3المرحلة 
مقيمة بشكل  

 المجموع  خاص 
 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  2020

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
يناير  1  الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في

2020  3,282  4,923  13,197  1,984  23,386 

 -   1,784  (3,063) ( 36) 1,315  محول بين المراحل الصافي 

 21,559  46  19,807  635  1,071  سنة لل المخصص 

 (10,248) (711) (9,537) -   -   لسنة خالل ا ة المشطوب المبالغ 
 ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

ديسمبر    31  الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
2020  5,668  5,522  20,404  3,103  34,697 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية   إيضاحات
  2021 سبتمبر  30في 

 
 

   المخزون 8
   )مراجعة(  )مدققة(

  سبتمبر 30  ديسمبر  31
2020    2021   

  ألف  ألف 
  دينار بحريني   دينار بحريني 

 : مخزون السيارات   

 المركبات  - 6,670   9,940 

 الغيار قطع - 5,197   4,641 

 مخزون العقارات 3,630   5,195 
──────────  ──────────  

 19,776   15,497  
    

 وقطع الغيارمخصص المركبات  ( 944)  ( 1,070)
──────────  ──────────  

 18,706   14,553  
═════════  ═════════  

 )للمركبات وقطع الغيار( الحركة في المخصصات 
   )مراجعة(  )مدققة(

2020  2021  
  ألف  ألف 

  دينار بحريني   دينار بحريني 
    

 السنة   /في بداية الفترة  1,070   655 

 صافي المخصص للفترة / السنة  79   646 

 مستخدمال ( 205)  ( 231)
──────────  ──────────  

 / السنة   كما في نهاية الفترة 944  1,070 
═════════  ═════════  

 معامالت مع األطرف ذوي العالقة   9
 

الذين  ش.م.ب.  وبنك البحرين الوطني  ش.م.ب.    وبنك البحرين والكويت  الهيئة العامة للتأمين االجتماعيالمساهمون الرئيسيون للشركة هم  
بنسبة  يمتلكون   ملكية  التوالي    %11,2و  %23,0و  %30,9حصة  في  على  كما  الشركة  مال  رأس  الشركة  2021  سبتمبر  30من  لدى   .

 : ش.م.ب. وبنك البحرين الوطني ش.م.ب.  بنك البحرين والكويتالمعامالت التالية مع 

 (مدققة)   (مراجعة) 
 ديسمبر  31   سبتمبر 30 
 2021   2020   
 ألف   ألف 
 دينار بحريني   دينار بحريني  

    ن:والمساهم

 50,160   36,921  قروض ألجل 

 1,302   1,336  بنوكلدى أرصدة 

    

  (مراجعة)   ة(مراجع) 
 سبتمبر  30  سبتمبر 30 

 2021   2020   

 ألف   ألف 

 دينار بحريني   دينار بحريني  
    

 1,654   1,143  فوائد مدفوعة  
 ════════  ════════ 
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 )تتمة( معامالت مع األطرف ذوي العالقة  9
 

 : موظفي اإلدارة الرئيسيين
اإلدارة الرئيسيين   يشمل موظفين موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص المسئولين عن التخطيط والتوجيه وإدارة أنشطة المجموعة.  إ

والمدراء  مصرف البحرين المركزي  قبل   الموظفين المعتمدين منووالرئيس التنفيذي    وعضو مجلس االدارة المنتدب  أعضاء مجلس اإلدارة
 .العامون

 

  (مراجعة)   (مراجعة) 
 سبتمبر  30  سبتمبر 30 
 2021   2020   
 ألف   ألف 
 دينار بحريني   دينار بحريني  
    

 2,404  1,249 الموظفين قصيرة األجل   ومكافآتالرواتب 

 479  504 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات  

 24  69 وتأجير المركباتمبيعات وخدمات 

 70  6 والخدمات  الموادشراء 

 17  1,075 *  قروض وسلف
 
 . الحالية  الفترةفي  ة  العالق  اتمع األطراف ذالتي تمت  لألرصدة  انخفاض القيمة  لخسائر  ألف دينار بحريني    184بنحو  مخصص    حديدت  تم*  
 

 معلومات القطاعات التشغيلية   10
  اإليرادات  الربح 

 أشهر   تسعةال
 المنتهية 

أشهر   تسعةال
 المنتهية

 أشهر   تسعةال
 المنتهية 

أشهر   تسعةال
  المنتهية

  سبتمبر 30في 
2020 

 سبتمبر 30في 
2021 

  سبتمبر 30في 
2020 

 سبتمبر 30في 
2021  

  )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

  ألف ألف  ألف ألف 

  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
     

 تمويل األفراد 25,909  30,260  2,070  3,502
 السيارات 31,330  29,421  946  ( 752)

 تأمينال 515  662  104  153
 العقارات 2,152  1,717  15  112

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

3,015  3,135  62,060  59,906  
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

 
غالبية   قطاعتتركز  في  المجموعة  الموجودات  السيارات.  والتمويل    يموجودات ومطلوبات  بحريني  266,516بلغ مجموع  دينار    ألف 

دينار  ألف    41,950دينار بحريني وألف    295,132:  2020ديسمبر    31)  2021  سبتمبر  30كما في    ألف دينار بحريني  44,448و
دينار ألف    222,855:  2020ديسمبر    31دينار بحريني )   ألف  8,005ودينار بحريني  ألف    186,927بحريني( وبلغ مجموع المطلوبات  

 على التوالي. في قطاعي التمويل والسيارات دينار بحريني(  ألف 6,423بحريني و
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 القيمة العادلة  11
 

الرئيسي السوق  مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر  القيمة العادلة 
القيمة  تعكس  الوصول إليه في ذلك التاريخ في حال غياب السوق الرئيسي.    مجموعةوالسوق األكثر فائدة التي يمكن للأفي تاريخ القياس،  

 .هاالعادلة للمطلوبات مخاطر عدم أدائ
 

ة، دون وجود نية أو حاجة لتصفيتها أو تقليص حجم عملياتها بصورة جوهرية، منشأافتراض استمرارية الإلى تعريف القيمة العادلة يستند 
 .سلبيةأو إجراء المعامالت بشروط 

 
بخالف للمجموعة بالتكلفة المطفأة،  ات المالية  طلوبالموقياس  تم تصنيف  للمجموعة بالتكلفة المطفأة.  الموجودات المالية  وقياس  تم تصنيف  

 . الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل لمشتقات التي تم تصنيفها وقياسها ا
 

 لقيمة العادلة التسلسل الهرمي ل
 المستخدمة في عملية القياس.   المدخالتعكس أهمية  ي  ذي وال  ، التالي  التسلسل الهرميالمجموعة القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام  تقيس  

 
 والمطلوبات المماثلة.للموجودات   ةنشطالسوق ال: األسعار المسعرة )غير المعدلة( في 1المستوى 

 
التقييم  2المستوى   مستمدة من )غير مباشرة  بصورة  أو    (مثل األسعار)مباشرة  بصورة  إما    قابلة للرصد مبنية على مدخالت  ال: تقنيات 

الفئة  (األسعار المسعرة   ؛مماثلةالألدوات  لنشطة  السواق  األالسوق في  باستخدام أسعار  تم تقييمها  التي  دوات  األ. وتتضمن هذه  األسعار 
بصورة جميع المدخالت المهمة  يمكن رصد  أو أساليب تقييم أخرى، حيث    ؛من نشطةأقل  التي تعتبر  سواق  األ مماثلة في  متطابقة أو  ألدوات  
 السوق.من معلومات مباشرة 

 
ال تستند استخدام تقنيات تقييم  فيها  تم  التي  دوات  من األوتتكون هذه الفئة    غير قابلة للرصد،باستخدام مدخالت  التقييم  : تقنيات  3المستوى  

 في السوق.  قابلة للرصدمعلومات على 
 
 بالقيمة العادلة  المقاسة الموجودات والمطلوبات المالية  (1

إعداد  القيمة العادلة للمشتقات غير المتداولة، على أساس المبالغ التي سوف تستلمها المجموعة أو يتم دفعها إلنهاء العقد في تاريخ  تقدر  
تعرض المجموعة  يتم تصنيف  .  األخرىظروف السوق الحالية والجدارة االئتمانية الحالية لألطراف  األخذ في االعتبار  مع    ، التقارير المالية

 . التسلسل الهرميمن   2المستوى ضمن ت للمشتقا
 
 مقاسة بالقيمة العادلة الغير الموجودات والمطلوبات المالية  (2

مستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  الويتم تحليلها حسب  بالقيمة العادلة  مقاسة  الغير  يحدد الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية  
 تصنيف كل قياس للقيمة العادلة: فيه يتم والذي 

 
 القيمة

  )مراجعة( 2021 سبتمبر 30 1المستوى  2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة المدرجة

  ألف ألف ألف ألف ألف

  بحريني دينار  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
      

 للعمالء وسلفقروض  - - 235,021 235,021 235,021
 قروض بنكية ألجل - 175,015 - 175,015 175,015

      
 القيمة 

  )مدققة(  2020ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة  المدرجة 

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 

  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
      

 للعمالء وسلفقروض  - - 264,006 264,006 264,006
 قروض بنكية ألجل - 205,956 - 205,956 205,956
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 )تتمة(  القيمة العادلة 11
 

للتسهيالت   الحالية  السوق  أسعار  يتماشى مع  القروض  الفائدة على محفظة  فإن متوسط سعر  للعمالء،  المقدمة  للقروض والسلف  بالنسبة 
مدرجة  القيمة التختلف  ال يتوقع أن    ،االنخفاض في القيمة  مخصصاتالمماثلة، وبالتالي بعد النظر في التعديالت لمخاطر الدفع المسبق و

 . تلك الموجوداتجوهري عن القيمة العادلة لبشكل 
 

القيم العادلة لكافة األدوات   معدالت فائدة عائمة.ذات  ألنها    ،رجةدالم  تهاقيم  قاربوالسندات الصادرة تألجل  البنكية  قروض  لالقيمة العادلة ل
 ا قصيرة األجل. طبيعتهل نتيجةالمدرجة المالية األخرى تقارب قيمها 

 

 أرقام المقارنة  12
 

مجموع  الدخل الشامل أو    وأعلى الربح    االتجميع هذؤثر إعادة  يالحالية. ولم  الفترة  لتتوافق مع عرض  المقارنة  بعض أرقام  تجميع  تم إعادة  
 المسجلة مسبقاً.للفترة حقوق الملكية 


