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 اآلخر لدخل الشاملالمرحلية الموحدة لقائمة ال
 (مراجعة) 2018 سبتمبر 30 في المنتهية شهرأ التسعةفترة ل

 

 
 أشهر المنتهية في للثالثة  

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في  للتسعة 

 سبتمبر 30

  2018 2017 2018 2017 

 

 ألف 
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 فأل
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

      

 45.248 48.850 12.824 13.741   للفترةربح ال

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
      الدخل الشامل اآلخر 

إلى لن يتم إعادة تصنيفها ي البنود الت
       األرباح أو الخسائر

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 (7.927) 6.177 (3.210) 807  دوات أسهم حقوق الملكية(أ)
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

البنود التي تم إعادة تصنيفها أو من الممكن 
إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو 

      الخسائر
      التغير في إحتياطي التحويل:

 1.637 (3.185) (87) (1.291)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

      التغير في إحتياطي التحوط:
 271 374 (11) 93  الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة 
التغير في إحتياطي القيمة العادلة )أدوات 

      :(ديّن
 13.950 (3.957) 2.313 15.139  صافي التغير في القيمة العادلة 

صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو 
 (1.235) (3.196) (496) (243)  الخسائر 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 6.696 (3.787) (1.491) 14.505  للفترة األخرى ةالشامل (الخسارة)الدخل / 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 51.944 45.063 11.333 28.246  للفترة مجموع الدخل الشامل 

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

     العائد إلى:

 51.571 44.635 11.201 28.121  البنك مالك

 373 428 132 125  حقوق غير مسيطرة
  

──────── ──────── ──────── ──────── 
  28.246 11.333 45.063 51.944 

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 الملكية  لتغيرات في حقوقل لموحدةاالمرحلية قائمة ال
 (مراجعة) 2018 سبتمبر 30 في المنتهية رأشه التسعةلفترة 

    مالك البنك وحاملي األرواق الرأسمالية العائد إلى   

  

 رأس 
 المال

 أسهم 
 خزانة

أوراق رأسمالية 
دائمة قابلة 

للتحويل مدرجة 
ضمن رأس المال 

 1فئة 

 عالوة 
 إصدار 

 أسهم 

 إحتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 عام

 تغيرات 
متراكمة في  

  القيم العادلة

  تعديالت
 تحويل

 عمالت أجنبية

 أرباح 
  مبقاة

 توزيعات 
  المجموع مقترحة

حقوق غير 
 مسيطرة

 مجموع 
 الملكية  حقوق

 إيضاح 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 بحريني دينار

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

               

 500.835 2.217 498.618 39.161 134.632 (9.271) (8.349) 54.082 54.082 41.016 86.098 (998) 108.165  2018يناير  1الرصيد في 

 48.850 428 48.422 - 48.422 - - - - - - - -  للفترة  الربح 

 (3.787) - (3.787) - (823) (3.185) 221 - - - - - -  للفترة خسارة شاملة أخرى 

 45.063 428 44.635 - 47.599 (3.185) 221 - - - - - -   الدخل الشاملمجموع 

دائمة التوزيع على األوراق الرأسمالية ال

 (3.551) - (3.551) - (3.551) - - - - - - - -  1المدرجة ضمن رأس المال فئة 

 (725) - (725) - (725) - - - - - - - -  الدفع على أساس األسهم

 (37.971) (210) (37.761) (37.761) - - - - - - - - - 9 أرباح أسهم مدفوعة 

 151 151 - - - - - - - - - - -  التغير في الحقوق غير المسيطرة 

 (1.400) - (1.400) (1.400) - - - - - - - - - 9 تبرعات خيرية 

 (1.300) - (1.300) - - - - - - - - (1.300) -  ة خزانالأسهم التغير في 

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

 501.102 2.586 498.516 - 177.955 (12.456) (8.128) 54.082 54.082 41.016 86.098 (2.298) 108.165  2018 سبتمبر 30في  الرصيد

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

               
 474.215 1.806 472.409 33.666 122.830 (11.558) (13.669) 54.082 54.082 39.919 86.098 (1.206) 108.165  2017اير ين 1الرصيد في 

 45.248 373 44.875 - 44.875 - - - - - - - -  للفترة  الربح 

 6.696 - 6.696 - (1.205) 1.637 6.264 - - - - - -  دخل شامل آخر للفترة 

 51.944 373 51.571 - 43.670 1.637 6.264 - - - - - -   املالدخل الشمجموع 

التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة 

 (3.551) - (3.551) - (3.551) - - - - - - - -  1المدرجة ضمن رأس المال فئة 

 568 - 568 - 568 - - - - - - - -  الدفع على أساس األسهم

 (32.400) (134) (32.266) (32.266) - - - - - - - - - 9 أرباح أسهم مدفوعة 

 (1.400) - (1.400) (1.400) - - - - - - - - - 9 تبرعات خيرية 

 1.420 - 1.420 - - - - - - 1.097 - 323 -  ة خزانالأسهم التغير في 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 490.796 2.045 488.751 - 163.517 (9.921) (7.405) 54.082 54.082 41.016 86.098 (883) 108.165  2017 سبتمبر 30الرصيد في 

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

═ 
═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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 تدفقات النقدية لل حدةالموالمرحلية قائمة ال
 (مراجعة) 2018 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعةفترة ل

 
 أشهر المنتهية في للتسعة 

 سبتمبر 30

  2018 2017 

 إيضاح 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 

    األنشطة التشغيلية
 45.885 49.293  قبل الضرائب للفترة الربح 

    التالية:لنقدية غير اتعديالت للبنود 

    بـ: ةمتعلق/ )مخصص انتفت الحاجة إليه(  اتصافي مخصص

 22.123 26.490  إضمحالل االئتمان 

 (69) (205)  ستثمارات ا

 (3.951) (2.470)  ةمشترك ومشاريعحصة البنك من ربح شركات زميلة 

 2.572 2.714  ستهالك ا

 (3.666) (3.196)  ةأوراق مالية استثماريمن بيع محققة ب اسمك

 1.053 745  مستحقات من إقتراضات ألجل
  ───────

─ 

──────── 
 63.947 73.371  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

    
    الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية:)

 (1.305) 4.593  إجباري لدى بنوك مركزية إحتياطيودائع 
ً  تسعينمن  رتواريخ استحقاق أصلية ألكثب أذونات خزانة  (20.756) (18.586)  يوما

 (107.584) (33.324)  ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 47.659 (133.982)  قروض وسلف العمالء

 473 (11.352)  فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

    
    يلية:الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغ

 98.201 33.831  ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
 66 75.381  إعادة شراء اتإقتراضات بموجب اتفاقي

 (37.627) (225.048)  حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء
 (3.336) 546  فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 (97) 120  ضريبة دخل مدفوعة 

  ───────

─ 

──────── 
 39.641 (234.450)  األنشطة التشغيلية ( / منالمستخدم في) صافي النقد

  ───────

─ 

──────── 
    يةالستثمارنشطة األا

 (190.825) (291.108)  أوراق مالية استثماريةشراء 
 236.686 268.155  بيع أوراق مالية استثمارية

 472 65  زميلة تغيرات أخرى في استثمار في شركات
 (4.681) (2.914)  شراء ممتلكات ومعدات

 - (14.904)  استثمار في شركة زميلة 
 2.394 2.743  أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة 

  ───────

─ 

──────── 
 44.046 (37.963)  االستثماريةاألنشطة من /  (المستخدم في) صافي النقد

  ───────

─ 

──────── 
    التمويليةاألنشطة 

 (8.509) (55.215)  سداد إقتراضات ألجل
 (33.666) (39.161)  مدفوعةخيرية  تبرعاتوأرباح أسهم 

 323 (1.300)  خزانةالأسهم التغير في 
 568 (725)  التغير في الدفع على أساس األسهم 

 (3.551) (3.551)  1توزيع على أوراق رأسمالية قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس المال فئة 
  ───────

─ 

──────── 
 (44.835) (99.952)  األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد

  ───────

─ 

──────── 
 1.637 (3.185)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية

  ───────

─ 

──────── 
 40.489 (375.550)  صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

    
 537.604 612.959  الفترة في بداية  النقد وما في حكمه

  ───────

─ 

──────── 
 578.093 237.409 5 الفترة النقد وما في حكمه في نهاية 

  ═══════

════ 

════════ 
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  الموحدة المختصرةالمرحلية المالية القوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30كما في 

 
 

 األنشطة  1
 

، كشركة مساهمة عامة في مملكة البحرين بموجب مرسوم أميري صادر في ("البنك")كويت ش.م.ب. تأسس بنك البحرين وال
. 1971مارس  16بتاريخ  1234تحت سجل تجاري رقم والسياحة ومسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة  1971مارس 

مه مدرجة في بورصة يزاول البنك أنشطته بموجب ترخيص مصرفي تجاري صادر عن مصرف البحرين المركزي وأسه
  )مقفلة(. .ش.م.ب البحرين

 
البحرين مملكة األنشطة المصرفية التجارية من خالل فروعه في وشركاته التابعة )المشار إليهم معاً "بالمجموعة"( يزاول البنك 

الجهات الخارجية من خالل الهند وكما يزاول عمليات البطاقات االئتمانية وتنفيذ العمليات التجارية إلى جمهورية الكويت ودولة و
 ، المنامة، مملكة البحرين.597شارع الحكومة، ص.ب.  43شركاته التابعة. يقع المقر الرئيسي المسجل للبنك في 

 
على قرار أعضاء  بناءً  2018 سبتمبر 30المنتهية في  رأشه التسعةتم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة 

 .2018 ......بتاريخ إلدارة الصادر مجلس ا

 

 أسس اإلعداد  2
 

 اإلعدادأساس 

وفقاً لمتطلبات معيار  2018 سبتمبر 30المنتهية في  رأشه التسعةأعدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة 

قوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميع ال تشتمل ال“. الخاص "بالتقارير المالية المرحلية 34المحاسبة الدولي رقم 

ا المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية، ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كم

مؤشراً  2018 سبتمبر 30المنتهية في  رأشه التسعة. باإلضافة إلى إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج فترة 2017ديسمبر  31في 

 .2018ديسمبر  31للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في 
 

. تم استبعاد جميع التابعة اتهتتضمن هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على القوائم المالية المرحلية للبنك وشرك

 .عند التوحيدبين شركات المجموعة فيما ا فيها المكاسب والخسائر غير المحققة بمالبينية المعامالت واألرصدة 

 

 السياسات المحاسبية الهامة 
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة
ي تم إتباعها في الت لتلك هي مطابقةفي إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  المستخدمةإن السياسات المحاسبية 

تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة النافذة بإستثناء ، 2017ديسمبر  31إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
 . 2018يناير  1للفترة السنوية المبتدئة في أو بعد من 

 
. ومع ذلك، ليس لها 2018 لمذكورة أدناه ألول مرة في سنةوالتفسيرات األخرى االتعديالت العديد من وتم تطبيق المعيار الجديد 

 للمجموعة: القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةأي تأثير على 
 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع العمالء - 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 

 في وقت مبكر، مثل: تم إصداره ولكنه غير إلزامي بعدآخر ديل لم تقم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تع
 

 (.2019يناير  1المتعلق بعقود اإليجار )إلزامي اعتباراً من  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 

  معلومات القطاعات 3
 

 :رئيسية أعمال تأربعة قطاعاألغراض إدارية، تم توزيع أنشطة المجموعة إلى 
 

تشمل بشكل رئيسي إدارة ودائع العمالء األفراد وتوفير التمويل للقروض  -  خدمات المصرفية لألفرادال
والسحب على المكشوف وتسهيالت ائتمانية وخدمات تحويل األموال  االستهالكية

 األجنبية.والبطاقات وتداول العمالت 
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30كما في 

 
 )تتمة( معلومات القطاعات 3

 
 

تشمل بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع  -  الخدمات المصرفية للشركات
 والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات في البحرين.

 

دارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع تشمل بشكل رئيسي إ -  الخدمات المصرفية الدولية
والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات دولية. كما تغطي األنشطة 

 التشغيلية للفروع الخارجية.
 

تشمل بشكل رئيسـي تقديم خدمات في أسواق األموال والتجارة والخزانة، باإلضافة  -األخرى االستثمار والخزانة واألنشطة 
إلى إدارة أنشطة المجموعة التمويلية. تشتمل الخدمات االستثمارية على إدارة 
االستثمارات في األسواق المحلية والدولية وتقديم خدمات االستشارات االستثمارية 
وإدارة الصناديق. كما تتضمن األنشطة األخرى على تنفيذ العمليات التجارية إلى 

 الجهات الخارجية.
 

متخذ  العملياتمعلومات التي يتم تقديمها إلى رئيس الهي األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها حول إن هذه القطاعات 
القرارات. إن المعامالت ما بين هذه القطاعات تنفذ حسب معدالت السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. تحسب الفائدة المدينة 

ً التكلفة الهامشية لألموال على أساس أموال أو الدائنة على القطاعات على أساس معدل سعر ال تحويل والذي يساوي تقريبا
 مطابقة.

 

 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةفترة ال

 

 الخدمات 

 المصرفية 

 لألفراد

 الخدمات

 المصرفية

 للشركات

 الخدمات

 المصرفية

 الدولية

 االستثمار 

  والخزانة

 واألنشطة

 ىاألخر

 

 

 المجموع

 

 ألف

 بحريني دينار

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

      

 121.143 36.294 30.670 30.450 23.729 دخل الفوائد

 (40.994) (20.878) (9.363) (8.072) (2.681) مصروفات الفوائد

 - 4.817 (5.503) (1.480) 2.166 سعر تحويل األموال الداخلية 
 ────────

─────── 
───────

───────

─ 

────────

─────── 
─────────

────── 
─────────

 80.149 20.233 15.804 20.898 23.214 صافي دخل الفوائد ──────

      
 36.389 14.988 3.385 2.393 15.623 دخل تشغيلي آخر

 ────────

─────── 
───────

───────

─ 

────────

─────── 
─────────

────── 
─────────

 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من  ──────
 ومشاريع ربح شركات زميلة 

 116.538 35.221 19.189 23.291 38.837 مشتركة
      

 (26.490) - (4.935) (21.422) (133) االئتمان صافي مخصص اضمحالل 

 الحاجة اليه صافي مخصص انتفت 
 205 205 - - - ستثماراتاالضمحالل ال

 46.380 34.894 2.609 (9.238) 18.115 نتيجة القطاع       

 زميلةكات ربح شر البنك منحصة 
 2.470 (462) - - 2.932 ةع مشتركاريومش 

 48.850     للفترة الربح 

      
 (428)     حقوق غير مسيطرة إلى عائد الربح ال

     ───────── 

 48.422      مالك البنكالعائد إلى  الربح
     ═════════ 
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30كما في 

 
 

 )تتمة( معلومات القطاعات 3

 
 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة ا

 

 الخدمات 
 المصرفية 

 لألفراد

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات

 الخدمات
 المصرفية

 الدولية

 تثمار االس
  والخزانة
 واألنشطة

 ىاألخر

 
 

 المجموع

 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

      

 101.006 27.895 24.187 27.570 21.354 دخل الفوائد

 (33.342) (17.430) (6.441) (7.124) (2.347) مصروفات الفوائد

 - 7.840 (4.700) (1.801) (1.339) األموال الداخلية سعر تحويل 
 ────────

─────── 
────────

─────── 
─────────

────── 
─────────

────── 
──────────

 67.664 18.305 13.046 18.645 17.668 صافي دخل الفوائد ─────

      
 35.948 11.673 3.775 3.200 17.300 دخل تشغيلي آخر

 ────────

─────── 
────────

─────── 
─────────

────── 
─────────

────── 
──────────

 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من  ─────
 ربح شركات زميلة ومشاريع 

 103.612 29.978 16.821 21.845 34.968 مشتركة
      

 (22.123) - (4.762) (13.002) (4.359) االئتمان صافي مخصص اضمحالل 
 الحاجة اليه ت صافي مخصص انتف

 69 69 - - - ستثماراتاالضمحالل ال
 41.297 29.895 765 (1.360) 11.997 نتيجة القطاع       
 زميلةكات ربح شر البنك منحصة 

 3.951 72 - - 3.879 ومشاريع مشتركة 

 45.248     للفترة الربح 

      
 (373)     حقوق غير مسيطرة إلى عائد الربح ال
     ───────── 

 44.875      مالك البنكالعائد إلى  الربح
     ═════════ 

 

 والتزامات محتملة رتباطات إ 4

 مدققة 
 ديسمبر 31

2017 

 مراجعة 

 سبتمبر 30

2018  
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

  دينار بحريني
 التزامات محتملة   

 إعتمادات مستندية 32.049 37.255

 خطابات ضمان 239.920 230.620
─────── ───────  

267.875 271.969  
   
 رتباطات إ  

 رتباطات قروض لم يتم سحبهاإ 81.878 117.670
─────── ───────  

385.545 353.847  
═══════ ═══════  
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 مراجعة() 2018 سبتمبر 30كما في 

 
 كمهالنقد وما في ح 5

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2018 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2017 

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
   

 13.896 18.084 نقد
 189.953 56.089 حسابات جارية وإيداعات لدى بنوك مركزية، باستثناء الودائع اإلجبارية 

 أصلية لفترة بتواريخ استحقاق مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى مبالغودائع و

90  ً  374.244 163.236 أو أقل يوما
 ──────── ──────── 

 237.409 578.093 
 ════════ ════════ 

 قروض وسلف العمالء  6
 

 المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ائتمانيا  

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
عمر غير مدى ال

 مضمحلة ائتمانيا  

: 1المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

على المتوقعة 
 شهرا   12مدى 

 2018 سبتمبر 30في 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

 قروض وسلف مدرجة بالتكلفة المطفأة     
 سحوبات على المكشوفقروض تجارية و 999.294 324.329 116.257 1.439.880

 قروض استهالكية 511.188 24.235 10.724 546.147
──────── ──────── ──────── ────────  

1.986.027 126.981 348.564 1.510.482  
     
 مخصص الخسارة محسوم منها:  (11.403) (41.017) (85.464) (137.884)

──────── ──────── ──────── ────────  

1.848.143 41.517 307.547 1.499.079  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

 المجموع 

 :3المرحلة 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ائتمانياً 

 :2المرحلة 
الخسائر  

االئتمانية المتوقعة 
على مدى العمر 

غير مضمحلة 
 ائتمانياً 

: 1المرحلة 
 الخسائر االئتمانية

على المتوقعة 
 شهراً  12 مدى

 2017ديسمبر  31

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

 قروض وسلف مدرجة بالتكلفة المطفأة     
 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف 916.827 324.457 96.353 1.337.637

 هالكيةقروض است 478.888 25.275 11.178 515.341
──────── ──────── ──────── ────────  

1.852.978 107.531 349.732 1.395.715  
     
 مخصص الخسارة محسوم منها:  (8.781) (37.284) (66.262) (112.327)

──────── ──────── ──────── ────────  

1.740.651 41.269 312.448 1.386.934  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

ألف دينار  19.601والمضمحلة بالكامل  استحقاقهاالفوائد المعلقة على القروض التي فات موعد  تبلغ ،2018 سبتمبر 30في 

 ألف دينار بحريني(. 15,049: 2017ديسمبر  31بحريني )
 

: 2017 سبتمبر 30ر بحريني )ألف دينا 2.131، تم شطب قروض بإجمالي 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة 

ألف دينار  4.078: 2017 سبتمبر 30ألف دينار بحريني ) 6.912هناك استرداد بمبلغ وقدره وكان  ألف دينار بحريني( 31.605

 .بحريني(
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30كما في 

 

 تمة()ت قروض وسلف العمالء 6
 

تم استرداد صافي خسائر ائتمانية متوقعة مقابل التعرضات غير المدرجة في ، 2018 سبتمبر 30 في لمنتهيةا رشهأ التسعة رةفت لخال

، تم احتساب خسائر ائتمانية متوقعة 2018 سبتمبر 30ألف دينار بحريني. كما في  162الميزانية والتعرضات االئتمانية األخرى البالغة 

ألف دينار بحريني( مقابل التعرضات غير المدرجة في الميزانية  1.484: 2017ديسمبر  31ألف دينار بحريني ) 1.322ه بمبلغ وقدر

 والتعرضات االئتمانية األخرى.
 

 موسمية النتائج  7
 

: 2017 سبتمبر 30)ألف دينار بحريني  5.478على مبلغ وقدره  2018 سبتمبر 30المنتهية في  رأشه التسعةيتضمن الدخل اآلخر لفترة 

 ألف دينار بحريني( من دخل أرباح األسهم، وهو ذو طبيعة موسمية.  3.170
 

 دخل آخر  8
 

: 2017 سبتمبر 30ألف دينار بحريني ) 3.196على مكسب قدره  2018 سبتمبر 30المنتهية في  رأشه التسعةيتضمن الدخل اآلخر لفترة 

 يع أوراق مالية استثمارية.ألف دينار بحريني( متعلق بب 4.024مكسب قدره 
 

 توزيعات مقترحة 9
 

 31على التوزيعات المقترحة للسنة المنتهية في  2018مارس  20وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 

 . 2017ديسمبر 
 

 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  10
 

 ي األرباح النصيب األساسي والمخفض للسهم ف
على أشهر  التسعةلفترتي الثالثة وربح البقسمة أشهر  التسعةالثالثة و لفترتيلسهم في األرباح األساسي والمخفض لنصيب الساب احتيتم 

  نحو التالي:على ال أشهر وتأثير تحويل األوراق الرأسمالية القابلة للتحويل التسعةفترتي الثالثة ولعدد األسهم القائمة خالل  الموزونالمتوسط 
 

  أشهر المنتهية في للثالثة  أشهر المنتهية في للتسعة
 سبتمبر 30

2017 
 سبتمبر 30

2018 
 سبتمبر 30

2017 
 سبتمبر 30

2018  

44.875 48.422 12.692 13.616 

البنك الربح للفترة العائد إلى مالك 

األساسي لحساب نصيب السهم 

  في األرباح والمخفض

 )ألف دينار بحريني(

(3.551) (3.551) - - 

التوزيع على األوراق : محسوم منه

القابلة للتحويل الرأسمالية الدائمة 

 1المدرجة ضمن رأس المال فئة 

 )ألف دينار بحريني(
────────────── ────────────── ────────────── ──────────────  

41.324 44.871 12.692 13.616  
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════  

1.079.151.613 1.077.902.350 1.079.151.613 1.077.902.350 

بعد حسم  لعدد األسهم الموزونالمتوسط 

 خالل الفترة القائمة ،ةأسهم الخزان
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════  

1.294.395.393 1.293.146.130 1.294.395.393 1.293.146.130 

المتوسط الموزون لعدد األسهم، القائمة 

خالل الفترة معدلة لتأثير المخفض 

لتحويل األوراق الرأسمالية القابلة 

 للتحويل
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════  

0.038 0.042 0.012 0.013 

لسهم في األرباح األساسي ل نصيبال

 )دينار بحريني(
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════  

0.032 0.037 0.010 0.011 

لسهم في األرباح المخفض ل نصيبال

 )دينار بحريني(
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════  

 

  عالقة يذ طرفمعامالت مع  11
 

وأعضاء مجلس اإلدارة  والمشروع المشترك زميلةال اتشركوال المساهمين الرئيسيين أساسيةعالقة )بصورة الطراف ذات إن بعض األ

كانوا  (ذات العالقة مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطرافالسيطرة السيطرة أو لل خاضعةواإلدارة العليا للمجموعة وعائالتهم وشركات 

  .االعتيادية أعمالهاضمن عمالء للمجموعة 
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  ية الموحدة المختصرةالمالية المرحلالقوائم حول  إيضاحات
 مراجعة() 2018 سبتمبر 30كما في 

 
 

 )تتمة( عالقةال يذ طرفمعامالت مع  11

 
 :كما هو بتاريخ قائمة المركز المالي عالقةالطراف ذات األاألرصدة فيما يتعلق بالمعامالت التي تمت مع فيما يلي 

 

 

 مساهمين

 رئيسيين

شركات زميلة 

 ومشروع

 مشترك

أعضاء مجلس 

وموظفي  رةاإلدا

 المجموع  اإلدارة الرئيسيين

 2018 سبتمبر 30

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني
     

 25.505 3.193 22.312 - قروض وسلف العمالء
 217.414 7.046 3.350 207.018 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

 

 

 مساهمين
 رئيسيين

شركات زميلة 
 ومشروع
 مشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي  اإلدارة

اإلدارة 
 المجموع  الرئيسيين

 2017ديسمبر  31
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
     

 27.944 3.132 24.812 - قروض وسلف العمالء

 228.700 8.004 3.848 216.848 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

 
 (.ء: ال شي2017يتطلب عمل مخصص فيما يتعلق بالقروض الممنوحة لألطراف ذات العالقة ) ال
 

القائمة المرحلية الموحدة لألرباح أو والمتضمنة في  عالقةالطراف ذات األمعامالت المتعلقة باإليرادات والمصروفات فيما يلي 
 الخسائر:

 

 مساهمين

 رئيسيين

زميلة شركات 

 ومشروع

 مشترك

أعضاء مجلس 

وموظفي  اإلدارة

 المجموع  اإلدارة الرئيسيين

 المنتهية رأشه التسعةلفترة 

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

     2018 سبتمبر 30ي ف

     

 1.031 18 1.013 - ودخل مشابه  دخل الفوائد

 3.856 70 49 3.737 ومصروفات مشابهة  مصروفات الفوائد
 

 

 مساهمين
 رئيسيين

شركات زميلة 
 ومشروع
 مشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي  اإلدارة

 المجموع  اإلدارة الرئيسيين

 المنتهية رأشه التسعةلفترة 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

     2017 سبتمبر 30في 

     
 710 41 669 - ودخل مشابه  دخل الفوائد

 2.123 90 52 1.981 ومصروفات مشابهة  مصروفات الفوائد
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 مراجعة() 2018 سبتمبر 30كما في 

 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 12
 

 ن، بما فيهم الرؤساء التنفيذيين:فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيي
 المنتهية في رأشه للتسعة 

 

 سبتمبر 30

2018 
 سبتمبر 30

2017 

 

 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
   

 7.591 7.968 قصيرة األجلأخرى مكافآت رواتب و

 319 334 مكافآت ما بعد التوظيف

 568 (177) تعويضات على أساس األسهم
 ──────── ──────── 

 8.125 8.478 
 ════════ ════════ 

 ألدوات الماليةا 13
 

 تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم:
 

 المماثلة؛: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات 1المستوى 
 

بصورة  : التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما2المستوى 
 ؛ ومباشرة أو غير مباشرة

 
معلومات يمكن  : التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على3المستوى 

 مالحظتها في السوق. 
 

 30لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في المستوى لتحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب التالي يوضح الجدول 
 :2017ديسمبر  31و 2018 سبتمبر

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف ألف ألف ألف 2018 سبتمبر 30

دينار  دينار بحريني دينار بحريني ينار بحرينيد 

     الموجودات المالية بحريني

 555.757 72 - 555.685 سندات

 68.820 21.689 6.707 40.424 أسهم حقوق الملكية 

 860 - 860 - صناديق مدارة 
 949 - 949 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة

 20.957 - 20.957 - القيمة العادلة ظ بها لغرض تحوطاتالمشتقات المالية المحتف
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 596.109 29.473 21.761 647.343 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     المطلوبات المالية

 335 - 335 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 

 504 - 504 - لغرض تحوطات القيمة العادلة  المشتقات المالية المحتفظ بها
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - 839 - 839 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30كما في 

 
 

 )تتمة( ألدوات الماليةا 13

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف ألف ألف ألف 2017ديسمبر  31

دينار  دينار بحريني 
 بحريني

 دينار بحريني دينار بحريني

     الموجودات المالية

 564.168 666 - 563.502 سندات

 64.699 22.720 6.737 35.242 أسهم حقوق الملكية 

 1.196 - 1.196 - صناديق مدارة 

 147 - 147 - محتفظ بها لغرض المتاجرةالمشتقات المالية ال

 7.467 - 7.467 - العادلة المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمة

 100 - 100 - التدفق النقدي المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 598.744 15.647 23.386 637.777 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     المطلوبات المالية

 647 - 647 - المتاجرةالمشتقات المالية المحتفظ بها لغرض 

 5.992 - 5.992 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 - 6.639 - 6.639 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3والمستوى  2والمستوى  1يالت بين المستوى تحو
إلى ومن تحويالت تكن هناك أية ، لم 2017ديسمبر  31و 2018سبتمبر 30المنتهية في  إعداد التقارير المالية/ سنة خالل فترة 

 .لقياسات القيمة العادلة 3المستوى 
 

 األدوات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة 
ألدوات المالية المدرجة وغير المدرجة في قائمة المركز المالي تلك ايم المدرجة المقدرة والقيم العادلة ليوضح الجدول أدناه الق

 في القوائم المالية الموحدة. الموضحة حيث تختلف القيم العادلة عن قيمها المدرجةبالتكلفة المطفأة المدرجة 
 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر 30 

 
القيمة 
 المدرجة

 ة القيم
  الفرق العادلة

  ةالقيم
 المدرجة

  ةالقيم
 الفرق لعادلةا

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

        المطلوبات المالية

 (5.071) 193.941 199.012  (4.656) 139.886 144.542 إقتراضات ألجل 
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

        الموجودات المالية

 (1.690) 117.233 118.923  (1.668) 146.160 147.828 مالية استثماريةأوراق 
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

 . 1ستوى إن المطلوبات والموجودات المالية المذكورة أعاله هي قيم عادلة ضمن الم
 

 إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها المدرجة، فيما عدا تلك المفصح عنها في الجدول أعاله. 
 


