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 المختصر الموحد بيان الدخل الشامل 
                       ين الدنانير البحرينية                                                                                                        بمالي                                       2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر ةللتسع

      
 

 للثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في للتسعة  

 سبتمبر 30  
2021 

 

 سبتمبر 30
2020 

 

 سبتمبر 30
2021 

 

 سبتمبر 30
2020 

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

         
 13.1  15.5  42.5  46.5  ربح الفترة

         

         :الدخل الشامل اآلخر

         الربحلى إالبنود التي تم أو يمكن تصنيفها 

         أو الخسارة:

         القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر

         )أدوات دين(: 

 1.6  (3.9)  (19.0)  (1.6)  صافي التغيير في القيمة العادلة -

         صافي المبلغ المحول إلى الربح أو -

 (1.0)  (0.2)  (2.0)  (3.2)  الخسارة

         

         الربحلى إالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 

         أو الخسارة:

         مة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخرالقي

 1.8  (2.2)  (4.0)  (4.9)  )أدوات حقوق الملكية(

         

 2.4  (6.3)  (25.0)  (9.7)  الدخل الشامل اآلخر للفترة/  مجموع )الخسارة(

         

 15.5  9.2  17.5  36.8  مجموع الدخل الشامل للفترة

         

         الشامل المنسوب )الخسارة(  /مجموع الدخل 

 (0.9)  0.2  (0.7)  0.7  غير المسيطرةللحصص 

         

 16.4  9.0  18.2  36.1  مجموع الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .22إلى  2 من المرحلية المختصرة على الصفحاتالموحدة تشتمل المعلومات المالية 
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 يرات في حقوق الملكية الموحد المختصربيان التغي
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                                                                                                  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

 
       اإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة            

  )مراجعة( 2021

 رأس
  المال

غير أسهم 
  مخصصة

 عالوة
  صدارإ

 االحتياطي
  القانوني

 االحتياطي
  العام

إحتياطي 
القيمة 
  العادلة

إحتياطي 
الهبات 

  والتبرعات
 األرباح

  المستبقاة

مجموع 
حقوق 
ملكية 

 المساهمين

 

حصة غير 
 مسيطرة

 

جموع حقوق م
 الملكية

 519.7  183.4  15.2  24.1  32.4  85.1  10.5  (1.3)  170.3   2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

6.6 

 

526.3 

                   :2020تخصيصات عام 
    

 (34.1)  -  (34.1)  (34.1)  -  -  -  -  -  -  -  %(20أرباح نقدية )

 -  -  -  (16.9)  -  -  -  -  -  (0.1)  17.0  )%10(إصدار أسهم منحة 

 -  -  -  (2.7)  2.7  -  -  -  -  -  -  تحويل إلى احتياطي الهبات والتبرعات 

 -  -  -  (8.5)  -  -   -             8.5  -  -  -  تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

 492.2  6.6  485.6  121.2  17.9  24.1  32.4  93.6  10.5  (1.4)  187.3  2020الرصيد بعد تخصيصات عام 

                       

                       تم تخصيصها خالل الفترة للموظفين أسهم 

 1.1  -  1.1  -  -  -  -  -  0.9  0.2  -  (11)إيضاح 

                       الدخل الشامل للفترة:

 46.5  0.7  45.8  45.8  -  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة

 (9.7)  -  (9.7)  -  -  (9.7)  -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 36.8  0.7  36.1  45.8  -  (9.7)  -  -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة

                       

 (3.4)  -  (3.4)  -  (3.4)  -  -  -  -  -  -  استخدام احتياطي الهبات والتبرعات

 -  -  -  (2.7)  -  2.7  -  -  -  -  -  بيع أسهم حقوق ملكية

 (0.4)  (0.2)  (0.2)  (0.2)  -  -  -  -  -  -  -  تغيرات أخرى 

 526.3  7.1  519.2  164.1  14.5  17.1  32.4  93.6  11.4  (1.2)  187.3  2021 سبتمبر 30الرصيد في 

 
 
 
 
 

 .22إلى  2 من المرحلية المختصرة على الصفحاتلموحدة اتشتمل المعلومات المالية 
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 المختصر الموحد بيان التغييرات في حقوق الملكية
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                                                                                                 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  للتسعة

 
       اإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة            

  )مراجعة( 2020

 رأس
  المال

غير أسهم 
  مخصصة

 عالوة
  إصدار

 االحتياطي
  القانوني

 االحتياطي
  العام

إحتياطي 
القيمة 
  العادلة

إحتياطي 
الهبات 

  والتبرعات
 احاألرب

  المستبقاة

مجموع 
 حقوق 
ملكية 

 المساهمين

 

حصة غير 
 مسيطرة

 

مجموع حقوق 
 الملكية

 532.3  217.1  19.7  26.8  32.4  77.1  6.3  (1.4)  154.3     2019ديسمبر   31الرصيد في 

 

- 

 

532.3 

                   :2019تخصيصات عام 
    

 (38.4)  -  (38.4)  (38.4)  -  -  -  -  -  -  -  %(25أرباح نقدية ) -

 -  -  -  (15.4)  -  -  -  -  -  (0.1)  15.5  )%10(إصدار أسهم منحة  -

 -  -  -  (3.7)  3.7  -  -  -  -  -  -  الهبات والتبرعات احتياطي لى إتحويل  -

 -  -  -  (8.0)  -  -   -             8.0  -  -  -  تحويل إلى اإلحتياطي القانوني -

 493.9  -  493.9  151.6  23.4  26.8  32.4  85.1  6.3  (1.5)  169.8  2019الرصيد بعد تخصيصات عام 

                       

 تم تخصيصها خالل الفترة للموظفين أسهم
 1.7  -  1.7  -  -  -  -  -  1.5  0.2  -  (11)إيضاح     

 15.2  12.0  3.2  -  -  -  -  -  2.7  -  0.5  االستحواذ على شركة تابعة

                       الدخل الشامل للفترة:

 42.5  (0.6)  43.1  43.1  -  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة

 (25.0)  (0.1)  (24.9)  -  -  (24.9)  -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 17.5  (0.7)  18.2  43.1  -  (24.9)  -  -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة

                       

 (6.9)  -  (6.9)  -  (6.9)  -  -  -  -  -  -  الهبات والتبرعات احتياطياستخدام 

 -  -  -  (0.5)  -  0.5  -  -  -  -  -  تحويل إلى األرباح المستبقاة

                       المنحةخسائر التعديالت، صافي من 

 (23.2)  (2.7)  (20.5)  (20.5)  -  -  -  -  -  -  -  (4ضاح الحكومية )إي

 (0.5)  (0.1)  (0.4)  (0.4)  -  -  -  -  -  -  -  تغيرات أخرى 

 497.7  8.5  489.2  173.3  16.5  2.4  32.4  85.1  10.5  (1.3)  170.3  2020سبتمبر  30الرصيد في 

 
 نظام حوافز الموظفين باألسهم.يتم تخصيصها بعد للموظفين بموجب األسهم غير المخصصة هي األسهم التي لم 

 
 

 .22إلى  2المرحلية المختصرة على الصفحات من الموحدة تشتمل المعلومات المالية 
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 .22إلى  2 من المختصرة على الصفحاتالمرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية 

  المختصرالموحد بيان التدفقات النقدية 
                               بماليين الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                               2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 المنتهية أشهرللتسعة   

سبتمبر  30  
2021 

  )مراجعة(

سبتمبر  30
2020  

 مراجعة()
     التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

 42.5  46.2  ربح الفترة

     أنشطة العمليات:مع صافي النقد من الفترة تسويات لمطابقة صافي ربح 

 3.6  4.7  االستهالك واإلطفاء

 1.3  1.6  إطفاء حق استخدام األصول المستأجرة

 14.2  13.6  األخرىوالمخصصات  صافي مخصصات انخفاض القيمة

 (0.7)  (0.7)  الشركات الزميلة، صافي أرباح منالحصة 

 60.9  65.4  ربح الفترة بعد التسويات 

     

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 38.8  (1.2)  أرصدة لدى البنوك المركزية )إحتياطي نقدي إلزامي(

 153.6  (48.0)  سندات الخزينة

 (41.3)  22.7  إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 (231.3)  (100.9)  قروض وسلفيات 

 84.2  96.0  أوراق مالية استثمارية 

 (22.1)  20.2  فوائد مستحقة وموجودات أخرى

 (200.5)  (75.2)  مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 (15.0)  33.7  شراءسلفيات بموجب عقود إعادة ال

 157.6  244.4  ءعمالودائع ال

 (3.7)  (7.3)  فوائد مستحقة ومطلوبات اخرى

 (18.8)  249.8  أنشطة العمليات/ )المستخدم في(  نصافي النقد م

     

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 0.8  1.0  أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة

 99.7  -  ناتجة من شراء شركة تابعةتدفقات نقدية 

 -  9.5  استرداد رأس المال من الشركات الزميلة

 (10.0)  (9.5)  شراء عقارات ومعدات، صافي

 90.5  1.0  أنشطة االستثمارمن  صافي النقد

     

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (38.5)  (34.3)  أرباح أسهم مدفوعة 

 (58.8)  -  ابعة شراء شركة ت

 4.2  -  منح حكومية مستلمة خالل الفترة

 (7.5)  (3.8)  هبات وتبرعات مدفوعة 

 (2.5)  (1.6)   التزامات اإليجار المدفوعة 

 (103.1)  (39.7)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     

 (31.4)  211.1  في النقد وما في حكمه خالل الفترة / )النقص( صافي الزيادة

     

 335.6  373.2  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 304.2  584.3  (16)إيضاح  سبتمبر 30النقد وما في حكمه في 
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  المرحلية المختصرةالموحدة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةلل

  
 ة تقرير المنشأ  .1

بحرين شركة مساهمة بحرينية عامة، تأسست بمملكة الهي ، )"البنك"(ش.م.ب  بنك البحرين الوطنيالشركة األم للمجموعة، 
. ويعمل البنك بترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي 1957بموجب مرسوم أميري وبدأ أعماله في شهر يناير 

 .تقليدي كبنك تجزئة
 

يملك البنك التابعة )معاً "المجموعة"(.  ةونتائج الشركنتائج البنك المرحلية المختصرة على الموحدة تشتمل المعلومات المالية 
إسالمي صادرة  تجزئة ل بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب، والذي يزاول أنشطته بموجب رخصة بنك% من رأس ما78.8

 رين المركزي.  حالب عن مصرف
 
 
 الهامة والسياسات المحاسبية اإلعدادأساس   .2

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة أعدت المعلومات المالية  المرحلية"، "التقارير المالية  34المرحلية المختصرة وفقا
 ً الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، بما في ذلك آخر تعميمات صادرة عن المصرف حول  للقواعد والنظمووفقا

(. اإلطار المستخدم في إعداد المعلومات 19 –اإلجراءات التنظيمية االمتيازية استجابة لتطورات وباء الكورونا )كوفيد 
ً  اجموعة يشار إليهالمرحلية المختصرة للمالموحدة المالية  بصيغتها المعدلة من  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" الحقا

تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة  والنظم القواعدهذه ان قبل مصرف البحرين المركزي". 
 عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، باستثناء:

  المقدمة بأثر رجعي، وبدون احتساب أي فوائد إضافية،  التعديل الناتجة من تأجيل دفعات القروضاحتساب خسائر
 الربح أو الخسارة بيانحقوق الملكية، بدال من  لألفراد والشركات البحرينيين المؤهلين. تحتسب الخسائر مباشرة في

مالية يتم احتسابها الموجودات ال علىأو خسائر أخرى أي أرباح  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.حسب متطلبات 
 .المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقاً لمتطلبات 

 
   (. 19 –)كوفيد وباء الكورونا لاستجابة بأثر رجعي، احتساب المساعدة المالية المستلمة من الحكومة والجهات التنظيمية

حسب متطلبات  بيان الربح أو الخسارة، بدالً من ر التعديل المذكور أعالهمقابل خسائ في حقوق الملكيةتحتسب المنح 
ً لمتطلبات  (.20معيار المحاسبة الدولي رقم ) معيار المحاسبة الدولي رقم يتم احتساب أي مساعدات مالية أخرى وفقا

(20.)   
 

يين، وليست مدققة. تم استخراج أرقام المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة مراجعة من قبل المدققين الخارج
، 2020ديسمبر  31المقارنة لبيان المركز المالي الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

للبيانات أرقام المقارنة . تم استخراج 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالموحدة المختصرة لفترة المالية لبيانات او
 المعلوماتالموحدة المختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية من 

  .2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة المراجعة الموحدة المختصرة 

   
المرحلية المختصرة ال  لموحدةا ية"، فإن هذه المعلومات المالية"التقارير المالية المرحل 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ً للمعاييرالدولية إلعداد التقارير  تشمل كل المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة المعدة وفقا
، فيما عدا آثار  2020ديسمبر  31ة في المالية، ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهي

(.  3تطبيق المعايير الدولية الجديدة إلعداد التقارير المالية ذات العالقة، والتعديالت والتفسيرات المشروحة في إيضاح )
المالية ال تشير بالضرورة للنتائج المتوقعة للسنة  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةإضافة لذلك، فإن نتائج فترة 

 .2021ديسمبر  31المنتهية في 
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  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.  أساس اإلعداد وا2

 
تتأثر المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة بالسياسات المحاسبية، والتقديرات، والتوقعات والفرضيات، والتي يجب 

في  القيام بها عند إعداد المعلومات المالية الموحدة المختصرة. تقوم المجموعة بعمل بعض التقديرات والفرضيات التي تؤثر
ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات. جميع التقديرات والفرضيات المطلوبة وفقا
هي أفضل التقديرات التي تتم عند تطبيق المعايير. النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات. عند إعداد هذه المعلومات المالية 

رة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية المرحلية المختص
           للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على المعلومات المالية المدققة للسنة المنتهية في

 . 2020ديسمبر  31
 

المرحلية المختصرة هي الموحدة ارة المخاطر المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية إن أهداف وسياسات إد
 .2020ديسمبر  31نفسها تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 

 

 والتعديالت على المعاييرتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة  .3

 معايير المحاسبية الجديدة تطبيق ال)أ( 

     .2021يناير  1لم تقم المجموعة بتطبيق أي معايير جديدة صادرة ابتداًء من 

   )ب( التعديالت على المعايير
(، والمعيار الدولي إلعداد 39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

              (، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية4(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7لمالية رقم )التقارير ا
 إصالح معيار معدل الفائدة القياسي - (16رقم )

 
فائدة القياسي، بما في ذلك تعالج هذه التعديالت المسائل التي يمكن أن تؤثر على إعداد التقارير المالية نتيجة إلصالح معدل ال

 .الحاليآثار التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط الناتجة من استبدال معدل الفائدة القياسي 
 

(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9توفر التعديالت تخفيفاً عملياً من بعض متطلبات المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
(، والمعيار الدولي 4(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )39)

 .2021يناير  1(، وهي سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 16إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 .للمجموعة المختصرةالمالية الموحدة  المعلوماتهري على لم ينتج عن هذه التغييرات أي أثر جو
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  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 نيةبماليين الدنانير البحري                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 

 (19 –أثر جائحة كورونا )كوفيد  .4

آثاراً متعددة على المجموعة، تتراوح بين  2020من سنة  ( في وقت سابق19 –كان لتفشي مرض فيروس كورونا )كوفيد 
 ظروف السوق المجهدة إلى إجراءات المساعدة التي قدمتها الجهة التنظيمية والحكومة.

كومة مملكة البحرين، العديد من المساعدات لألفراد والشركات والبنوك قدم مصرف البحرين المركزي، باإلضافة لح
، أعلن مصرف البحرين المركزي عن تأجيل القروض لفترة ستة أشهر لجميع األفراد والشركات 2020البحرينية. في مارس 

قيمة الحالية للعجز في ال احتسابالبحرينية المؤهلين. وفي وقت الحق، أصدر مصرف البحرين المركزي تعليماته للبنوك ب
التأجيل مباشرة في  ا)تسمى "خسائر التعديل" بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( الناتجة من هذ إيراد الفوائد

مليون دينار  27.8 ، صافي من أي منح حكومية مستلمة. بلغت خسائر التعديل المحتسبة من قبل المجموعةحقوق الملكية
للقروض اعتباراً من  إضافية تتأجيالثالثة . أعلن مصرف البحرين المركزي الحقاً عن 2020 سبتمبر 30ي كما ف بحريني
سمح ت. أشهر 6لفترة  2021يونيو واعتباراً من  ،أشهر 6لفترة  2021يناير  أشهر، واعتباراً من 4لفترة  2020سبتمبر 

لمؤجلة، وعلى هذا النحو لن يؤدي البرنامج لتكبد أي خسائر تعديل للبنوك بفرض فوائد على األقساط ا ةاألخيرالثالثة  امجالبر
 إضافية للمجموعة.

بغرض التحييد الجزئي آلثار سداد القروض المؤجلة، قدم مصرف البحرين المركزي للبنوك إعفاءات إضافية، من خالل 
%، ومن خالل 80% إلى 100 تخفيض الحد األدنى لمتطلبات نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من

بالوفاء بالمتطلبات األصلية  مجموعة بنك البحرين الوطنيتستمر %. 3% إلى 5تخفيض متطلبات االحتياطي التنظيمي من 
  للحد األدنى لنسبة السيولة.

 .على نتائج المجموعة في قسم اإلفصاحات اإلضافية (19 –)كوفيد تم تقديم تحليل إضافي آلثار جائحة كورونا 
 
 

  اإلدارة . أحكام وتقديرات5

المرحلية المختصرة والنتائج المالية للمجموعة بالسياسات المحاسبية، والفرضيات، الموحدة تتأثر المعلومات المالية 
 التي يجب استخدامها عند إعداد البيانات المالية.  اإلدارية والتقديرات واألحكام

لمرحلية المختصرة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم االموحدة عند إعداد هذه المعلومات المالية 
استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات 

 .2020ديسمبر 31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
 

 

 . الموسمية6

 سبتمبر 30مليون دينار بحريني ) 2.0مبلغا وقدره  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعةتشتمل اإليرادات األخرى 
مليون دينار بحريني( على أرباح أسهم من استثمارات المجموعة في أسهم حقوق الملكية. تعتبر هذه اإليرادات  3.2: 2020

  موسمية بطبيعتها.
 

 

 راف ذوي العالقة. األط7

بعض األطراف ذوي العالقة )المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة البنك وعوائلهم والشركات التي يعتبر هؤالء مالكين 
رئيسيين لها وأعضاء األدارة التنفيذية( هم عمالء و/أو مزودين خدمة للمجموعة في سياق مزاولة العمل العادي. وقد تم إجراء 

 ذه األطراف على أسس تجارية بحته.المعامالت مع ه
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  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 . التخصيصات8

، والذي 2020ة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي وفي اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي  لسنة تمت الموافق
على بعض التخصيصات والتعديالت والتي تم احتسابها في هذه الفترة. وقد شملت هذه  2021مارس  24عقد بتاريخ 

مليون دينار بحريني للهبات  2.7%، ومبلغ 20بنسبة مليون دينار بحريني كأرباح أسهم نقدية  34.1التخصيصات مبلغ 
مليون دينار بحريني من األرباح المستبقاة الى االحتياطي القانوني، وزيادة رأس المال  8.5والتبرعات، وتحويل مبلغ 
ريني من مليون دينار بح 17.0واحد لكل عشرة أسهم صادرة وذلك من خالل استخدام مبلغ  سهم المدفوع بأسهم المنحة بنسبة

 األرباح المستبقاة.
 

  
 قروض وسلفيات. 9

 التعرضات حسب المرحلة (أ

 2021 سبتمبر 30

 

المرحلة 
  األولى

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
 الثالثة

الضعف  
االئتماني 

المشترى أو 
 المجموع  الناشئ

           
354.1,2  39.2  115.6  149.8  2,049.5  قروض وسلفيات  

           انخفاض  مطروحاً: مخصصات
(11.0)  القيمة   (12.8)   (63.3)   (0.6)   (87.7)  

 2,266.4  38.6  52.3  137.0  2,038.5  صافي القروض والسلفيات

 
 

 2020ديسمبر  31

 

المرحلة 
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
 الثالثة

الضعف  
االئتماني 

المشترى أو 
 المجموع  الناشئ

           
 2,255.1  38.7  116.0  115.9  1,984.5  وسلفيات قروض

           مطروحاً: مخصصات انخفاض 
(10.0)  القيمة   (9.9)   (61.9)   (0.2)   (82.0)  

 2,173.1  38.5  54.1  106.0  1,974.5  صافي القروض والسلفيات

 

ً المشتراة أو الناشئة، ك  ، لتعكس الخسائربالقيمة العادلةجزء من دمج العمليات تم شراء الموجودات المالية الضعيفة ائتمانيا
 االئتمانية التي تم بموجبها فعالً احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة. 
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  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 . قروض وسلفيات )تتمة(9

 مخصصات انخفاض القيمة على القروض والسلفيات (ب

 

 

المرحلة 
  األولى

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
 الثالثة

الضعف  
االئتماني 

المشترى أو 
 المجموع  الناشئ

           
           ديسمبر 31خفاض القيمة في ان

2020  10.0  9.9  61.9  0.2  82.0 
(1.6)  2.0  صافي التحويالت بين المراحل   (40.)   -  - 

(1.1)  -  -  المشطوب خالل الفترة   -  (1.1)  
           مخصص الفترة )صافي( 

(1.0)  (10)إيضاح    4.3  32.   40.   6.0 
 0.8  -  0.6  0.2  -  الحركات األخرى

           سبتمبر 30انخفاض القيمة في 
2021  11.0  12.8  63.3  0.6  87.7 

 
 األخرى باحتساب المخصصات التي تم مقاصتها مبدئياً مقابل المبالغ اإلجمالية بتاريخ شراء الشركة التابعة. الحركاتتتعلق 

 
ً بمبلغ  الثانيةاألولى والمرحلة  المستقبلية المتعلقة بجائحة الكورونا  خسائر االئتمانيةون دينار بحريني للملي 6.6تشمل مخصصا
 (. 19 –)كوفيد 

 
 جدول الفترات الزمنية للقروض والسلفيات المتعثرة ج( 

 
 سبتمبر 30 

2021  
ديسمبر  31

2020 
    

 70.3  60.4 لغاية سنة واحدة
 35.4  42.1 سنوات 3 - 1

 10.3  13.1 سنوات 3أكثر من 

 115.6  116.0 

 

 114.2  118.9 القيمة العادلة للضمان في السوق
 61.9  63.3 مخصص انخفاض القيمة للمرحلة الثالثة

 
 

: 2020ديسمبر  31) 2021 سبتمبر 30% كما في 4.9نسبة القروض المتعثرة على إجمالي مبلغ القروض والسلفيات  تبلغ

5.1)% . 

 
 مالية الضعيفة ائتمانياً المشتراة أو الناشئة.الموجودات الالتحليل أعاله يستثني 
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  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة
 

 

 والمخصصات األخرى إنخفاض القيمةخصصات م. صافي 10
 

 سبتمبر 30  سبتمبر 30 
 2021  2020 
    

 14.0  6.0 )ب(( 9قروض وسلفيات )إيضاح 
 0.1  3.7 إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 0.1  0.4 التزامات قروض وضمانات
 -  0.2 شركات زميلة

 -  (0.2) سندات دين –أوراق مالية إستثمارية 

 10.1  14.2 

    
 -  3.2 مطالبات قضائية –التزامات محتملة 

 13.3  14.2 

 
تدافع الشركة التابعة للمجموعة عن مطالبة ضدها من اللجنة الرسمية للدائنين غير المضمونين لبنك آركبيتا ش.م.ب 

الشركة التابعة الحق في استئناف هذا الحكم، إال أنها قامت بعمل مخصص بمبلغ )مقفلة(، بناًء على حكم ابتدائي. بينما تملك 
مليون دينار بحريني مقابل األرباح  3.2مليون دينار بحريني ألصل المبلغ، و 3.7مليون دينار بحريني، يتكون من  6.9

 المقدرة التي يمكن أن تفرضها المحكمة.
     

 

 للموظفين أسهم حوافز نظام  .11

مليون  0.2 بقيمة إسمية بلغت ةسهم عاديأبتخصيص  خالل الفترة المجموعة تقام ،موظفينللبرنامج حوافز أسهم ضمن 
 بقيمة صدارإعالوة للموظفين تحت إطار هذا البرنامج، والذي نتج عنه  مليون دينار بحريني( 0.2: 2020) دينار بحريني

ع األسهم غير المخصصة تحت البرنامج من قتطاإ. يتم مليون دينار بحريني( 1.5: 2020) مليون دينار بحريني 0.9
  النقدية وأسهم المنحة.رباح ألا تستحقالبرنامج  بموجباألسهم المخصصة  حقوق الملكية.مجموع 

 
 

 المصرفية االلتزامات الطارئة وااللتزامات .12
 

 سبتمبر 30 
2021    

 ديسمبر 31
 2020 

    االلتزامات الطارئة 

 53.6  95.0 خطابات إئتمان

 224.7  196.2 ضمانات 

 291.2  278.3 

    

    االلتزامات المصرفية 

 207.6  273.6 إلتزامات القروض غير المسحوبة 

 15.0  75.8 عقود آجلة

 1,517.9  1,712.0 عقود متعلقة بأسعار الفائدة

 1,850.2  1,349.0 عقود صرف العمالت األجنبية

 3,410.4  3,590.7 

 3,701.6  3,869.0 
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  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 . مصروفات تشغيلية أخرى 13
 

 سبتمبر 30  سبتمبر 30 
 2021  2020 
    

 3.6  4.7 استهالك وإطفاء
 2.8  3.9 مصروفات المعدات
 3.4  3.3 مصروفات المباني

 1.9  3.2 رسوم مهنية
 2.4  3.1 مصروفات االتصاالت

 1.3  1.3 مصروفات خطة حماية الودائع
 1.4  1.3 مصروفات اإلعالنات والعالقات العامة

 5.5  6.1 والمصروفات ذات العالقةأخرى، بما في ذلك مصروفات االستحواذ 

 26.9  22.3 
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  المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 

 بماليين الدنانير البحرينية                                                                                                                                2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

  
 المالية حسب الوحدات التشغيلية  المعلومات. 14

 

 الخدمات 
لالفراد المصرفية 

والشركات التجارية 
والمؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة

الكبيرة  الشركات
والمؤسسات والخدمات 
  الفروع الخارجية  االستثمارية المصرفية

 الخزينة
 رأس المالوأسواق 

 المجموع  وإدارة الثروات
سبتمبر  30 

2021 
سبتمبر  30

2020    
سبتمبر  30

2021 
سبتمبر  30

2020    
سبتمبر  30

2021 
سبتمبر  30

2020    
سبتمبر  30

2021 
سبتمبر  30

2020    
سبتمبر  30

2021 
سبتمبر  30

2020   
               

.521 20.3  62.1 66.7 فوائد وايرادات أخرى   2.5 2.3  51.1 60.1  140.6 146.0 

(19.2) مصروفات الفوائد  (27.4)   (2.6)  (4.1)   (0.3)  (0.3)   (3.0)  (6.0)   (25.1)  (37.8)  

               إيرادات / )مصروفات( الفوائد   

(19.7)  0.1 0.1  0.2 1.6  21.3 18.0 بين الوحدات  (21.6)   - - 

9.31  56.0 65.5 الدخل التشغيلي   17.6  2.3 2.1  28.4 32.5  115.5 108.2 

(3.3)  8.0 13.5  23.9 29.5 النتائج  (7.9)   915.  26.8  655.  50.8 

               المصروفات اإلدارية الغير

(9.1)             مخصصة  (8.3)  

.546             ربح الفترة  42.5 
 

 ل قطاع.كلشرة وغير المباشرة، وتطبيق مخصصات انخفاض القيمة النتائج أعاله هي بعد تخصيصات التكاليف المبا
 

 القيمة العادلة راتبيةت .15

 للقيمة العادلة والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القياس. ةاآلتي راتبيةبقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام الت مجموعةقوم الت

 المعدلة( في سوق نشطة لألصول والمطلوبات المماثلة.: األسعار المسعرة )غير 1المستوى 

ات تم تقييمها بسعر السوق في : تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو غير مباشرة مستمدة من األسعار. وتتضمن هذه الفئة على أدو2المستوى 
 وات مماثلة في أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى. حيث جميع المدخالت المهمة يمكن رصدها من معلومات السوق.أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعرة ألد

الت ذات خددها وتكون هذه الم: تقنيات تقييم باستخدام مدخالت ال يمكن رصدها. وتتكون هذه الفئة على أدوات تم إستخدام تقنيات تقييم غير مبنية على مدخالت يمكن رص3المستوى 
 تأثير جوهري على تقييم هذه األدوات. 

 هو موضح في الجدول التالي تقارب قيمتها الدفترية.  القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية باستثناء ما
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 المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                                                                                2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

  
 

  القيمة العادلة )تتمة( تراتبية .15
 

 طريقة التقييم. يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المحتسبة قيمتها العادلة حسب

 
 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30             

 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

          

          بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 - - - -  10.0 - 10.0 - سندات دين

 1.7 - 1.7 -  2.8 - 2.8 - حقوق ملكية أسهم

          بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

          اآلخر:

 245.7 - - 245.7  286.2 - 53.8 232.4 سندات دين

 90.8 34.5 - 56.3  88.6 30.9 - 57.7 حقوق ملكية أسهم

 41.8 - 41.8 -  34.0 - 34.0 - موجودات مالية مشتقة

 16.2 - 16.2 -  15.7 - 15.7 - ات استثماريةعقار –موجودات أخرى 

 290.1 116.3 30.9 437.3  302.0 59.7 34.5 396.2 

 1.4 - 1.4 -  0.8 - 0.8 - مطلوبات مالية مشتقة
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 المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 

 القيمة العادلة )تتمة( راتبيةت .15
 

أو  1. لم يكن هناك أي تحويل بين المستوى  الفترة  من األصول المالية خالل 3يوضح الجدول التالي الحركة في المستوى 
 .ة القيمة العادلةتراتبيمن  3أو المستوى  2المستوى 

                                                                                                                                                        

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر

 2021  2020 

    

 11.1  34.5 يناير 1في 

 22.8  - موجودات ضمن الشركة التابعة ستحواذا

 (2.1)  - بيع / شطب أصل

 1.6  (3.6) مجموع )الخسائر( / األرباح في الدخل الشامل اآلخر

 33.4  30.9   سبتمبر 30في 

 
مل اآلخر تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاوتم  مسعرةغير  حقوق ملكيةأسهم  في استثمارات 3المستوى  يتضمن

والتي تم قياسها بإحتساب صافي قيمة األصول بناءاً على أحدث البيانات المالية الصادرة من الشركة المستثمر فيها. تم تحليل 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل التي تتعلق باألصول المالية  3الحساسية للحركة في القيمة العادلة لألدوات المالية في المستوى 

 للدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكية.جوهرية على أنها غير  رالشامل اآلخ
 
 
 النقد وما في حكمه. 16 

 
 سبتمبر 30 

2021  
 سبتمبر 30

2020 
    

 124.8  114.7 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

 (72.3)  (74.9) ناقصاً: إحتياطي نقدي لدى المصارف المركزية

 39.8  52.5 
    

 214.1  256.6 سندات الخزانة

 (196.7)  (244.3) ناقصاً: سندات الخزانة لفترات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر  

 12.3  17.4 

    
 278.8  560.1 إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

 (44.5)  (27.9) ناقصاً: إيداعات لفترات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر  

 532.2  234.3 

 584.3  304.2 

 
%، بينما استقر متوسط نسبة تغطية 147 تبلغ 2021 سبتمبر 30نسبة صافي التمويل المستقر الموحدة للمجموعة كما في 

تواصل المجموعة االلتزام بالحد األدنى المطلوب لنسبة السيولة التنظيمية، كما تلتزم  %.344للسنة عند  لثالثاالسيولة للربع 
 يعرض تفاصيل إضافية عن نسبة صافي التمويل المستقر. (18)إيضاح  ة رأس المال.بالحد األدنى المطلوب لنسبة كفاي
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 المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 نير البحرينيةبماليين الدنا                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 

 المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية . الموجودات والمطلوبات17

تم جمع حصة المجموعة في األدوات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية، وتم إدراجها في بيان المركز المالي 
 الموحد للمجموعة: 

 
 سبتمبر 30  

2021  
 ديسمبر 31

2020 
     الموجودات

 85.2  147.8  إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 958.9  1,079.4  قروض وسلفيات، صافي 

 355.1  289.5  صكوك –أوراق مالية إستثمارية 

     
     المطلوبات

 207.3  253.7  مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 894.9  1,001.3  ودائع الزبائن

     

 
 مطلوبات تشمل حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار.ال

 
 

 . نسبة صافي التمويل المستقر18
 

من خالل تحسين محفظة تمويل البنوك  ،يالمصرف النظامتعزيز مرونة هو صافي التمويل المستقر لنسبة  الهدف الرئيسي
زامات. بالتالي، فإن نسبة صافي التمويل من خالل ضمان مستوى كاف من التمويل المستقر فيما يتعلق بالموجودات وااللت

المستقر تحفز البنوك في االعتماد على التمويل من مصادر مستقرة والقروض طويلة األجل، بغرض التقليل من مخاطر 
 االضطرابات، والتي من الممكن أن تؤثر على وضع سيولة البنك.

 
% على أساس مستمر. تم تخفيف هذه 100مستقر والبالغة طلب من البنوك الوفاء بالحد األدنى لنسبة صافي التمويل اليت

% نتيجة للضغوط في النظام المصرفي بعد تفشي جائحة الكورونا، ومع ذلك، ال تزال مجموعة بنك البحرين 80النسبة إلى 
 %.100الوطني تسعى للحفاظ على المتطلب األصلي األعلى البالغ 

 
% من التمويل المستقر 18تاح القوي للمجموعة هي قاعدة رأس المال السليمة )األسباب الرئيسية وراء التمويل المستقر الم

% من 66المتاح للمجموعة(، ومحفظة الودائع الكبيرة مع مساهمات قوية من قطاع شركات التجزئة واألعمال الصغيرة )
التمويل المستقر المتاح  % من16التمويل المستقر المتاح للمجموعة( والودائع الضخمة للشركات الكبيرة والحكومات )

 للمجموعة(.
 

غالبية محفظة األوراق المالية االستثمارية للمجموعة مصنفة كموجودات سائلة عالية الجودة. األوراق المالية السائلة عالية 
. % من التمويل المستقر المطلوب للمجموعة قبل تطبيق الترجيحات ذات العالقة30الجودة الخاصة بالمجموعة تمثل نسبة 

قصيرة األجل بطبيعتها، مما تتطلب  الغالبالقروض المقدمة للمؤسسات المالية في شكل قروض أو إيداعات كانت في 
% من القروض المقدمة للمؤسسات المالية هي في وعاء االستحقاق لفترة 90، حيث أن من التمويل المطلوب دنىمستوى أ

 . أشهر 0-6
 

في  % على ما كانت عليه2هي أعلى بنسبة % 147والبالغة  2021 سبتمبر 30كما في  صافي التمويل المستقرإن نسبة 
% في ودائع عمالء 2% في التمويل المستقر المتاح الناتجة من الزيادة بنسبة 4. إن الزيادة بنسبة 2020ديسمبر  31

ً  مقاصتها% في التمويل بالجملة، قد تم 17التجزئة والشركات الصغيرة، والزيادة بنسبة  % في 3بزيادة بنسبة  جزئيا
% 4زيادة بنسبة ال% في القروض واإليداعات لدى المؤسسات المالية و45زيادة بنسبة ال ذلك بعدالتمويل المستقر المطلوب 

  .لجهات سياديةفي القروض للشركات، والشركات الصغيرة، وعمالء قطاع التجزئة، و
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 صرةيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختإ
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 . نسبة صافي التمويل المستقر )تتمة(18

 
 ة.تم عرض تفاصيل إضافية حول احتساب نسبة صافي التمويل المستقر في الجداول التالي

 
  قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( 

مجموع القيمة 
 الموزونة

 أكثر من
 سنة واحدة

 أكثر من
أشهر وأقل  6

من سنة 
 واحدة

 أقل من
 أشهر 6

بدون تاريخ 
استحقاق 

 محدد

 
 

 2021 سبتمبر 30

 التمويل المستقر المتاح:     
 رأس المال:     

 ال التنظيميرأس الم 555.0 - - 24.6 579.6
      
 ودائع األفراد وودائع من العمالء من      
 الشركات الصغيرة:     

 ودائع مستقرة - 593.5 8.4 2.3 574.2
 ودائع أقل استقراراً  - 1,528.3 209.5 27.7 1,591.8

      
 تمويالت بالجملة:     

 تمويالت أخرى بالجملة - 1,382.1 161.9 7.4 505.5
      
 مطلوبات أخرى:     
  جميع المطلوبات األخرى غير المشمولة      

 الفئات المذكورة أعاله يف - 99.8 - 7.0 7.0

 مجموع التمويل المستقر المتاح     3,258.1
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 مبرسبت 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 

 
 . نسبة صافي التمويل المستقر )تتمة(18

 
  قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( 

مجموع القيمة 
 الموزونة

 أكثر من
 سنة واحدة

 أكثر من
أشهر وأقل  6

من سنة 
 واحدة

 أقل من
 أشهر 6

بدون تاريخ 
استحقاق 

 محدد

 
 
 

 التمويل المستقر المطلوب:     
 مجموع نسبة صافي التمويل المستقر     

 للموجودات السائلة عالية الجودة - - - - 76.7
      
 أوراق مالية منتجة:قروض و     
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية     
 جودات سائلة عالية الجودةمضمونة بمو     
 المستوى األول وتمويالت منتجة غيرمن      

 غير مضمونة لمؤسسات مالية - 432.0 5.6 39.9 107.5
      
 تمويالت منتجة لمؤسسات لعمالء الشركات     
  والقروضالمؤسسات المالية  غيرمن      
 الصغيرة، من األفراد الشركات للعمالء      
 ومصارف لجهات سيادية مويالت وت     

 ومؤسسات القطاع العاممركزية  - 345.5 83.0 1,491.4 1,481.9
      
 %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي      
 وفقاً لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال     

 الصادرة عن مصرف البحرين المركزي - - - 153.0 99.5
      
 نتجة، منها:رهونات سكنية م     
 %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي  -     
 وفقاً لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال     
 الصادرة عن مصرف البحرين      

 المركزي - - - 43.6 28.4
      
 أوراق مالية غير متعثرة وغير     
 مؤهلة كموجودات سائلة عالية الجودة،     

 في ذلك األسهم المتداولة بما - 1.9 37.6 36.8 52.6
      
 موجودات أخرى:     
 المطلوبات المشتقة لنسبة صافي التمويل     

 المستقر  1.6 - - - 1.6
 جميع الموجودات األخرى غير      

 المتضمنة في الفئات أعاله 316.9 - - - 316.9
 بنود خارج الميزانية العمومية - - - - 54.2

 ع التمويل المستقر المطلوبمجمو     2,219.3

 التمويل المستقر )%( نسبة صافي     147%
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 رينيةبماليين الدنانير البح                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 

 
 . نسبة صافي التمويل المستقر )تتمة(18
 

  قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة( 

مجموع القيمة 
 الموزونة

 أكثر من
 سنة واحدة

 أكثر من
أشهر وأقل  6

من سنة 
 واحدة

 أقل من
 أشهر 6

بدون تاريخ 
استحقاق 

 محدد

 
 

 2020ديسمبر  31

 التمويل المستقر المتاح:     
 رأس المال:     

 رأس المال التنظيمي 555.3 - - 21.0 576.3
      
 ودائع األفراد وودائع من العمالء من      
 الشركات الصغيرة:     

 ودائع مستقرة - 595.4 7.1 4.4 576.8
 ودائع أقل استقراراً  - 1,562.7 109.7 40.7 1,545.9

      
 تمويالت بالجملة:     

 تمويالت أخرى بالجملة - 1,276.3 116.0 3.4 431.8
      
 مطلوبات أخرى:     
 المطلوبات المشتقة لنسبة صافي التمويل      
 المستقر 3.6 - - - -
 جميع المطلوبات األخرى غير المشمولة      

 الفئات المذكورة أعالهفي  - 119.3 - 6.5 6.5

 مجموع التمويل المستقر المتاح     3,137.3
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 

 
 . نسبة صافي التمويل المستقر )تتمة(18

 
  يم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(ق 

مجموع القيمة 
 الموزونة

 أكثر من
 سنة واحدة

 أكثر من
أشهر وأقل  6

من سنة 
 واحدة

 أقل من
 أشهر 6

بدون تاريخ 
استحقاق 

 محدد

 
 
 

 التمويل المستقر المطلوب:     
 مجموع نسبة صافي التمويل المستقر     

 ائلة عالية الجودةللموجودات الس - - - - 81.5
      
 أوراق مالية منتجة:قروض و     
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية     
 مضمونة بموجودات سائلة عالية الجودة     
 المستوى األول وتمويالت منتجة غيرمن      

 غير مضمونة لمؤسسات مالية - 223.5 2.3 39.7 74.4
      
 لعمالء الشركاتتمويالت منتجة لمؤسسات      
 المؤسسات المالية والقروض  من غير     
 للعمالء من األفراد الشركات الصغيرة،      
 وتمويالت لجهات سيادية ومصارف      

 كزية ومؤسسات القطاع العاممر - 348.4 120.4 1,396.8 1,421.6
      
 %35بوزن مخاطر أقل من أو يساوي  -     
      ً  لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال وفقا

 الصادرة عن مصرف البحرين المركزي - - - 180.9 117.6
      
 أوراق مالية غير متعثرة وغير     
 مؤهلة كموجودات سائلة عالية الجودة،     

 بما في ذلك األسهم المتداولة  - 3.8 47.9 41.1 63.3
      
 موجودات أخرى:     
 ت المشتقة لنسبة صافي التمويلالمطلوبا     

 المستقر قبل طرح هامش التغيير المدرج - - - - 0.7
 جميع الموجودات األخرى غير      

 المتضمنة في الفئات أعاله 360.4 - - - 360.4
 بنود خارج الميزانية العمومية - - - - 45.0

 مجموع التمويل المستقر المطلوب     2,164.5

 صافي التمويل المستقر )%(نسبة      145%
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 إضافية )غير مراجعة(احات فصإ
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 

 (19 –أثر جائحة كورونا )كوفيد 

آثاراً متعددة على المجموعة، تتراوح بين ظروف السوق  2020سنة  بداية( في 19 –ا )كوفيد كان لتفشي مرض فيروس كورون
 المجهدة إلى إجراءات المساعدة التي قدمتها الجهة التنظيمية والحكومة.

 
حرينية. قدم مصرف البحرين المركزي، باإلضافة لحكومة مملكة البحرين، العديد من المساعدات لألفراد والشركات والبنوك الب

، أعلن مصرف البحرين المركزي عن تأجيل القروض لفترة ستة أشهر لجميع األفراد والشركات البحرينية 2020في مارس 
المؤهلين. وفي وقت الحق، أصدر مصرف البحرين المركزي تعليماته للبنوك باحتساب القيمة الحالية للعجز في إيراد الفوائد     

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( الناتجة من هذا التأجيل مباشرة في حقوق الملكية، )تسمى "خسائر التعديل" بموجب 
 ً في شكل دعم للرواتب، وتخفيض فواتير الكهرباء  2020خالل صافي من أي منح حكومية مستلمة. استلمت المجموعة منحا

الخيرية المتعلقة  الحاالتإعادة توجيه المنح النقدية فوراً إلى بنك والماء، وتسهيالت اتفاقيات إعادة الشراء بأسعار تفضيلية. قام الب
ً أعلن مصرف البحرين المركزي  بجائحة كورونا داخل مملكة البحرين، ولم يستفد البنك من هذه المنح.  برامجثالثة عن  الحقا

 2021 ونيوواعتباراً من ي، أشهر 6رة لفت 2021 ، واعتباراً من ينايرأشهر 4لفترة  2020للقروض اعتباراً من سبتمبر  إضافية
وعلى هذا النحو لن يؤدي البرنامج لتكبد ، للبنوك بفرض فوائد على األقساط المؤجلة ةاألخيرالثالثة البرامج سمح ت. أشهر 6لفترة 

 .للمجموعةأي خسائر تعديل إضافية 
 

للبنوك إعفاءات إضافية، من خالل تخفيض  الجزئي آلثار سداد القروض المؤجلة، قدم مصرف البحرين المركزي الحدبغرض 
%، ومن خالل تخفيض متطلبات 80% إلى 100الحد األدنى لمتطلبات نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من 

و االحتياطي التنظيمي. تستمر مجموعة بنك البحرين الوطني بالوفاء بالمتطلبات األصلية للحد األدنى لنسبة السيولة، كما ه
  المرحلية المختصرة.الموحدة من هذه المعلومات المالية  (18و) (16مشروح في إيضاح رقم )

 
، ويشمل 2021 سبتمبر 30الجدول أدناه  يلخص أثر التدابير واإلجراءات المختلفة وأوضاع السوق على المجموعة كما في 

ً بمبلغ  للخسائر االئتمانية المتوقعة، كإجراء احترازي مقابل مليون دينار بحريني، زيادة على النموذج األساسي  6.6مخصصا
 المخاطر المستقبلية المتوقعة غير المحددة حالياً التي قد تواجهها المجموعة:
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 إفصاحات إضافية )غير مراجعة(
 بماليين الدنانير البحرينية                                                                         2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 

 (تتمة( )19 –أثر جائحة كورونا )كوفيد 

  صافي الربح 
 مجموع

  حقوق الملكية 
 مجموع 

 الموجودات
      

 4,548.1  526.3  46.5 األرصدة الختامية وفقاً للبيانات المالية

      

      إجراءات مصرف البحرين المركزي والحكومة

 -  27.9  - خسائر تأجيل أقساط القروض

 -  (0.6)  - معامالت إعادة الشراء بأسعار تفضيلية

 -  (4.0)  - منح حكومية أخرى

 -  23.3  - 

 
      أوضاع السوق

      جائحةبسبب الخسائر االئتمانية المتوقعة مستقبالً 
 6.6  6.6  (0.4) (19-)كوفيد الكورونا

 -  1.9  1.9  المدفوعات األسهم نتيجة لتخفيض دخل أقل من أرباح

 -  0.3  0.3 تكاليف تمويل إضافية نتيجة لشح الدوالر األمريكي 

 -  6.1  6.1 تخفيض أسعار الفائدة في السوق

 -  0.4  0.4 بطاقات االئتمانمن  إنخفاض الدخل

 8.3  15.3  6.6 

 54.8  564.9  4,554.7 

 
 


