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اآلخرلدخل الشاملالمرحلیة الموحدة لقائمة ال
)مراجعة(2018یونیو30فيالمنتھیةشھرأستةالفترة ل

أشھر المنتھیة في للثالثة 
یونیو30

أشھر المنتھیة في للستة 
یونیو30

2018201720182017
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

حرینيدینار ب

18.29316.54135.10832.424للفترةربح ال
────────────────────────────────

الدخل الشامل اآلخر 
األرباح إلى لن یتم إعادة تصنیفھا ي البنود الت

أو الخسائر
القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

)980(2.8824935.370أدوات أسھم حقوق الملكیة)(
────────────────────────────────

تم إعادة تصنیفھا أو من البنود التي 
ًإعادة تصنیفھا الممكن  األرباح إلى الحقا

أو الخسائر
التغیر في إحتیاطي التحویل:

1.724)1.894(497)1.920(تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة 
اطي التحوط:التغیر في إحتی

281282)259(171الجزء الفعال للتغیرات في القیمة العادلة 
التغیر في إحتیاطي القیمة العادلة (أدوات دیّن 

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة –
):9رقم 

9.778)19.098()4.237()14.039(صافي التغیر في القیمة العادلة 
)2.617()2.951()1.679()253(المحول إلى األرباح أو الخسائر صافي المبلغ 

────────────────────────────────
8.187)18.292()5.185()13.159(للفترةاآلخرالدخل الشامل/ )الخسارة(

────────────────────────────────
5.13411.35616.81640.611للفترة مجموع الدخل الشامل 

════════════════════════════════

العائد إلى:
4.95011.23616.51340.370البنكمالك

184120303241حقوق غیر مسیطرة
────────────────────────────────

5.13411.35616.81640.611
════════════════════════════════
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الملكیة لتغیرات في حقوقلالموحدةالمرحلیة قائمة ال
)مراجعة(2018یونیو30فيالمنتھیةرأشھستةلفترة ال

مالك البنك وحاملي األرواق الرأسمالیة العائد إلى 

رأس 
المال

أسھم 
خزانة

أوراق رأسمالیة 
دائمة قابلة 

للتحویل مدرجة 
ضمن رأس المال 

1فئة 

عالوة 
إصدار 

أسھم 
إحتیاطي

قانوني
إحتیاطي 

عام

تغیرات
متراكمة في 

القیم العادلة

تعدیالت
تحویل

عمالت أجنبیة
أرباح 

مبقاة
توزیعات 

المجموعمقترحة
حقوق غیر 

مسیطرة
مجموع 

الملكیة حقوق

إیضاح
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

بحرینيدینار
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني

134.63239.161498.6182.217500.835)9.271()8.349(86.09841.01654.08254.082)998(2018108.165ینایر 1الرصید في 
34.80530335.108-34.805--------للفترة  الربح 

)18.292(-)18.292(-)1.210()1.894()15.188(------للفترة خسارة شاملة أخرى 
16.51330316.816-33.595)1.894()15.188(------الدخل الشاملمجموع 

التوزیع على األوراق الرأسمالیة الدائمة 
)3.551(-)3.551(-)3.551(--------1المدرجة ضمن رأس المال فئة 

)234(-)234(-)234(--------الدفع على أساس األسھم
)37.971()210()37.761()37.761(---------9أرباح أسھم مدفوعة 

151151-----------ر في الحقوق غیر المسیطرة التغی
)1.400(-)1.400()1.400(---------9تبرعات خیریة 

)159(-)159(--------)159(-ة خزانالأسھم التغیر في 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

472.0262.461474.487-164.442)11.165()23.537(86.09841.01654.08254.082)1.157(2018108.165یونیو30الرصید في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

122.83033.666472.4091.806474.215)11.558()13.669(86.09839.91954.08254.082)1.206(2017108.165ینایر 1الرصید في 
32.18324132.424-32.183--------للفترة  الربح 

8.187-8.187-)797(7.2601.724------دخل شامل آخر للفترة 
40.37024140.611-7.2601.72431.386------الدخل الشاملمجموع 

التوزیع على األوراق الرأسمالیة الدائمة 
)3.551(-)3.551(-)3.551(--------1المدرجة ضمن رأس المال فئة 

347-347-347--------الدفع على أساس األسھم
)32.401()135()32.266()32.266(---------9أرباح أسھم مدفوعة 

)1.400(-)1.400()1.400(---------9تبرعات خیریة 
1.420-1.420------1.097-323-ة خزانالأسھم التغیر في 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
477.3291.912479.241-151.012)9.834()6.409(86.09841.01654.08254.082)883(2017108.165یونیو30الرصید في 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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تدفقات النقدیة للالموحدةالمرحلیة قائمة ال
)مراجعة(2018یونیو 30فيالمنتھیةأشھرستةالفترة ل

أشھر المنتھیة فيستةلل
یونیو30

20182017

إیضاح
ألف 

دینار بحریني 
ألف 

دینار بحریني 
األنشطة التشغیلیة

35.40032.874قبل الضرائب للفترة الربح 
التالیة:غیر النقدیة تعدیالت للبنود 

بـ:ةمتعلق/ (مخصص انتفت الحاجة إلیھ) اتصافي مخصص
15.42610.884إضمحالل االئتمان 

)69()213(ستثمارات ا
)2.591()1.368(ةمشتركومشاریعحصة البنك من ربح شركات زمیلة 

1.8191.696ستھالك ا
)2.701()2.951(أوراق مالیة استثماریةن بیع ممحققة ب اسمك

745694مستحقات من إقتراضات ألجل
──────────────

48.85840.787الربح التشغیلي قبل التغیرات في رأس المال العامل

الزیادة) النقص في الموجودات التشغیلیة:(
)2.243(449إجباري لدى بنوك مركزیةإحتیاطيودائع 

90ًمن رتواریخ استحقاق أصلیة ألكثبأذونات خزانة  )14.273(4.033یوما
)7.025()1.583(ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

60.724)99.287(قروض وسلف العمالء
10.980)9.049(فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

لمطلوبات التشغیلیة:الزیادة (النقص) في ا
59.675118.963ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالیة أخرى

65-إعادة شراءاتإقتراضات بموجب اتفاقی
)322.338()63.843(حسابات جاریة وتوفیر وودائع أخرى للعمالء

)2.610(1.407فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
)123(265ضریبة دخل مدفوعة 

──────────────
)117.093()59.075(األنشطة التشغیلیةالمستخدم في صافي النقد

──────────────
یةالستثمارنشطة األا

)140.641()222.643(أوراق مالیة استثماریةشراء 
193.058152.518بیع أوراق مالیة استثماریة

-32في شركات زمیلةتغیرات أخرى في استثمار 
)3.477()2.080(شراء ممتلكات ومعدات

-)7.939(استثمار في شركة زمیلة 
2.3832.394أرباح أسھم مستلمة من شركات زمیلة 

──────────────
10.794)37.189(االستثماریةاألنشطة من / )المستخدم في(صافي النقد

──────────────
نشطة التمویلیةاأل

)8.509()48.957(سداد إقتراضات ألجل
)33.666()39.161(مدفوعةخیریة تبرعاتوأرباح أسھم 
323)159(خزانةالأسھم التغیر في 

347)234(التغیر في الدفع على أساس األسھم 
)3.551()3.551(1توزیع على أوراق رأسمالیة قابلة للتحویل مدرجة ضمن رأس المال فئة 

──────────────
)45.056()92.062(األنشطة التمویلیةالمستخدم في صافي النقد

──────────────
1.724)1.894(تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة

──────────────
)149.631()190.220(صافي التغیرات في النقد وما في حكمھ

612.958537.604الفترة ي حكمھ في بدایة النقد وما ف
──────────────

5422.738387.973الفترة النقد وما في حكمھ في نھایة 
═══════════════
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الموحدة المختصرةالمرحلیة المالیة القوائم حول إیضاحات
(مراجعة)2018یونیو 30كما في 

األنشطة 1

، كشركة مساھمة عامة في مملكة البحرین بموجب مرسوم أمیري صادر في )"البنك"(حرین والكویت ش.م.ب. تأسس بنك الب
. یزاول 1971مارس 16بتاریخ 1234تحت سجل تجاري رقم والسیاحة ومسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة 1971مارس 

كزي وأسھمھ مدرجة في بورصة البحرینالبنك أنشطتھ بموجب ترخیص مصرفي تجاري صادر عن مصرف البحرین المر
(مقفلة)..ش.م.ب

"بالمجموعة") یزاول البنك  ً البحرین مملكة األنشطة المصرفیة التجاریة من خالل فروعھ في وشركاتھ التابعة (المشار إلیھم معا
ریة إلى الجھات الخارجیة من خاللالھند وكما یزاول عملیات البطاقات االئتمانیة وتنفیذ العملیات التجاجمھوریة الكویت ودولة و

، المنامة، مملكة البحرین.597شارع الحكومة، ص.ب. 43شركاتھ التابعة. یقع المقر الرئیسي المسجل للبنك في 

على قرار أعضاء بناًء2018یونیو30المنتھیة في رأشھستةالتم اعتماد إصدار القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لفترة 
.2018یولیو23بتاریخ مجلس اإلدارة الصادر 

أسس اإلعداد 2

اإلعدادأساس 
لمتطلبات معیار 2018یونیو30المنتھیة في رأشھستةأعدت القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة ال ً وفقا

تمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة على جمیع ال تش“. الخاص "بالتقاریر المالیة المرحلیة34المحاسبة الدولي رقم 
ا المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالیة سنویة، ویجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كم

2018ًیونیو30المنتھیة في رأشھةست. باإلضافة إلى إنھ لیس من الضروري أن تكون نتائج فترة ال2017دیسمبر 31في  مؤشرا
.2018دیسمبر 31للنتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي ستنتھي في 

. تم استبعاد جمیع المعامالت التابعةاتھتتضمن ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة على القوائم المالیة المرحلیة للبنك وشرك
.عند التوحیدبین شركات المجموعة فیما بما فیھا المكاسب والخسائر غیر المحققة ة البینیواألرصدة 

السیاسات المحاسبیة الھامة 

معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة مطبقة من قبل المجموعة
التي تم إتباعھا في إعداد لتلكھي مطابقةفي إعداد القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المستخدمةإن السیاسات المحاسبیة 

تطبیق المعاییر والتفسیرات الجدیدة النافذة للفترة بإستثناء ، 2017دیسمبر 31القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في 
. 2018ینایر 1السنویة المبتدئة في أو بعد من 

. ومع ذلك، لیس لھا 2018رى المذكورة أدناه ألول مرة في سنةوالتفسیرات األخالتعدیالت العدید من وتم تطبیق المعیار الجدید 
للمجموعة:القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةأي تأثیر على 

ادات من عقود مبرمة مع العمالءالمتعلق بإیر-15إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیار الدولي-

في وقت مبكر، مثل:و تعدیل تم إصداره ولكنھ غیر إلزامي بعدلم تقم المجموعة بتطبیق أي معیار أو تفسیر أ

من المتعلق بعقود اإلیجار16المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم - .)2019ینایر 1(إلزامي اعتباراً

معلومات القطاعات3

:رئیسیةأعمالتأربعة قطاعاألغراض إداریة، تم توزیع أنشطة المجموعة إلى 

تشمل بشكل رئیسي إدارة ودائع العمالء األفراد وتوفیر التمویل للقروض -خدمات المصرفیة لألفرادال
والسحب على المكشوف وتسھیالت ائتمانیة وخدمات تحویل األموال االستھالكیة

األجنبیة.والبطاقات وتداول العمالت 
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المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةالقوائم حول إیضاحات
(مراجعة)2018یونیو 30ا في كم

(تتمة)معلومات القطاعات3

تشمل بشكل رئیسي إدارة القروض والتسھیالت االئتمانیة األخرى والودائع -الخدمات المصرفیة للشركات
والحسابات الجاریة للعمالء من شركات ومؤسسات في البحرین.

ارة القروض والتسھیالت االئتمانیة األخرى والودائع تشمل بشكل رئیسي إد-الخدمات المصرفیة الدولیة
والحسابات الجاریة للعمالء من شركات ومؤسسات دولیة. كما تغطي األنشطة 

التشغیلیة للفروع الخارجیة.
تشمل بشكل رئیسـي تقدیم خدمات في أسواق األموال والتجارة والخزانة، باإلضافة -األخرى االستثمار والخزانة واألنشطة 

لى إدارة أنشطة المجموعة التمویلیة. تشتمل الخدمات االستثماریة على إدارة إ
االستثمارات في األسواق المحلیة والدولیة وتقدیم خدمات االستشارات االستثماریة 
وإدارة الصنادیق. كما تتضمن األنشطة األخرى على تنفیذ العملیات التجاریة إلى 

الجھات الخارجیة.
متخذ العملیاتمعلومات التي یتم تقدیمھا إلى رئیس الي األساس الذي تبني علیھ المجموعة تقاریرھا حول إن ھذه القطاعات ھ

القرارات. إن المعامالت ما بین ھذه القطاعات تنفذ حسب معدالت السوق التقدیریة ودون شروط تفضیلیة. تحسب الفائدة المدینة 
التكلفة الھامشیة لألموال على أساس أموال مطابقة.أو الدائنة على القطاعات على أساس معدل سعر الت ً حویل والذي یساوي تقریبا

2018یونیو30أشھر المنتھیة في ستةلل

الخدمات 
المصرفیة 

لألفراد

الخدمات
المصرفیة
للشركات

الخدمات
المصرفیة

الدولیة

االستثمار 
والخزانة
واألنشطة

المجموعىاألخر
ألف

دینار بحریني
لفأ

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني

15.53419.64219.53423.05177.761دخل الفوائد
)26.517()13.334()5.975()5.476()1.732(مصروفات الفوائد

-3.354)3.348()1.116(1.110سعر تحویل األموال الداخلیة 
────────────────────────────────────────────

14.91213.05010.21113.07151.244صافي دخل الفوائد

10.4821.6412.33111.89326.347دخل تشغیلي آخر
────────────────────────────────────────────

الدخل التشغیلي قبل حصة البنك من 
ومشاریع ربح شركات زمیلة 

25.39414.69112.54224.96477.591مشتركة

)15.426(-608)18.508(2.474االئتمان صافي مخصص اضمحالل 
الحاجة الیھ صافي مخصص انتفت 

213213---ستثماراتاالضمحالل ال
5.44124.87833.740)11.019(14.440نتیجة القطاع 

زمیلةكات ربح شرالبنك منحصة 
1.368)154(--1.522ةع مشتركاریومش
35.108للفترة الربح 

)303(حقوق غیر مسیطرة إلى عائد الربح ال
──────────

34.805مالك البنكالعائد إلى الربح
════════
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المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةالقوائم حول إیضاحات
(مراجعة)2018یونیو 30كما في 

(تتمة)معلومات القطاعات3

2017یونیو30أشھر المنتھیة في ستةلل

الخدمات 
المصرفیة 

لألفراد

الخدمات
المصرفیة
للشركات

الخدمات
المصرفیة

الدولیة

االستثمار 
والخزانة
واألنشطة

المجموعىاألخر
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني

14.06017.90316.16917.77765.909دخل الفوائد
)21.324()11.099()4.291()4.381()1.553(مصروفات الفوائد

-5.580)3.071()1.606()903(سعر تحویل األموال الداخلیة 
─────────

──────
─────────

──────
──────────

─────
──────────

─────
──────────

───── 11.60411.9168.80712.25844.585صافي دخل الفوائد

11.0972.0862.5177.47123.171دخل تشغیلي آخر
────────
───────

────────
───────

─────────
──────

─────────
──────

──────────
───── الدخل التشغیلي قبل حصة البنك من 

ربح شركات زمیلة ومشاریع 
22.70114.00211.32419.72967.756مشتركة

)10.884(-)709()7.867()2.308(االئتمان صافي مخصص اضمحالل 
الحاجة الیھ صافي مخصص انتفت 

6969---ستثماراتاالضمحالل ال
3.09519.66429.833)850(7.924نتیجة القطاع 

زمیلةكات ربح شرالبنك منحصة 
722.591--2.519ومشاریع مشتركة

32.424للفترة الربح 

)241(حقوق غیر مسیطرة إلى عائد الربح ال
────────

32.183مالك البنكلى العائد إالربح
════════

والتزامات محتملة رتباطات إ4
مدققة 

دیسمبر31
2017

مراجعة 
یونیو30

2018
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
التزامات محتملة 

37.255 38.569 إعتمادات مستندیة
230.620 233.063 خطابات ضمان

─────── ───────
267.875 271.632

═══════ ═══════
رتباطات إ

117.670 78.454 رتباطات قروض لم یتم سحبھاإ
─────── ───────
385.545 350.086
═══════ ═══════
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المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةالقوائم حول إیضاحات
مراجعة)(2018یونیو 30كما في 

النقد وما في حكمھ5
جعة مرا
یونیو30

2018

مراجعة 
یونیو30

2017
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني

20.26919.468نقد
198.446137.962حسابات جاریة وإیداعات لدى بنوك مركزیة، باستثناء الودائع اإلجباریة 

أو أقل90لفترة بتواریخ استحقاق أصلیة أذونات خزانة ً -543یوما
بتواریخ استحقاق أصلیة لفترةمستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة أخرىمبالغودائع و

90ً 203.480230.543أو أقلیوما
────────────────

422.738387.973
════════════════

قروض وسلف العمالء 6

المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى العمر 

ًالمضمحلة ائتم انیا

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى العمر غیر 
مضمحلة ائتمانیاً

: 1المرحلة 
الخسائر االئتمانیة 

على المتوقعة 
12ًمدى  شھرا

2018یونیو30في 

ألف
دینار بحریني

ألف
دینار بحریني

ألف
دینار بحریني

ألف
دینار بحریني

لتكلفة المطفأة قروض وسلف العمالء المدرجة با
1.420.195 114.974 341.964 963.257 قروض تجاریة وسحوبات على المكشوف

531.553 10.082 24.799 496.672 قروض استھالكیة
──────── ──────── ──────── ────────

1.951.748 125.056 366.763 1.459.929
)127.236( )77.008( )40.653( )9.575( سارة مخصص الخ

──────── ──────── ──────── ────────
1.824.512 48.048 326.110 1.450.354

════════ ════════ ════════ ════════

المجموع 

:3المرحلة 
الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر المضمحلة 
ً ائتمانیا

:2المرحلة 
الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

غیر العمر
مضمحلة ائتمانیاً

: 1المرحلة 
الخسائر االئتمانیة 

على مدىالمتوقعة 
12ً شھرا

2017دیسمبر 31

ألف
دینار بحریني

ألف
دینار بحریني

ألف
دینار بحریني

ألف
دینار بحریني

قروض وسلف العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة 
1.337.637 96.353 324.457 916.827 ة وسحوبات على المكشوفقروض تجاری

515.341 11.178 25.275 478.888 قروض استھالكیة
──────── ──────── ──────── ────────

1.852.978 107.531 349.732 1.395.715

)112.327( )66.262( )37.284( )8.781( مخصص الخسارة 
──────── ──────── ──────── ────────

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

31ألف دینار بحریني (17.979والمضمحلة بالكامل استحقاقھاالفوائد المعلقة على القروض التي فات موعد تبلغ،2018یونیو30في 
ألف دینار بحریني).15,049: 2017دیسمبر 

30.724: 2017یونیو30ألف دینار بحریني (1.535، تم شطب قروض بإجمالي 2018یونیو30أشھر المنتھیة في ستةخالل فترة ال
.ألف دینار بحریني)3.352: 2017یونیو30ألف دینار بحریني (3.267ھناك استرداد بمبلغ وقدره وكان ألف دینار بحریني)
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المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةالقوائم حول إیضاحات
(مراجعة)2018یونیو 30كما في 

(تتمة)قروض وسلف العمالء6
تم استرداد صافي خسائر ائتمانیة متوقعة مقابل التعرضات غیر المدرجة في المیزانیة ، 2018یونیو 30فيلمنتھیةارشھأالستةرةفتلخال

م احتساب خسائر ائتمانیة متوقعة بمبلغ وقدره ، ت2018یونیو30ألف دینار بحریني. كما في 427والتعرضات االئتمانیة األخرى البالغة 
ألف دینار بحریني) مقابل التعرضات غیر المدرجة في المیزانیة والتعرضات 1.484: 2017دیسمبر 31ألف دینار بحریني (1.057

.االئتمانیة األخرى

موسمیة النتائج 7
30ألف دینار بحریني (4.704على مبلغ وقدره 2018ونیو ی30المنتھیة في رأشھستةیتضمن الدخل التشغیلي اآلخر لفترة ال

ألف دینار بحریني) من دخل أرباح األسھم، وھو ذو طبیعة موسمیة. 1.617: 2017یونیو

دخل آخر 8
یونیو30ألف دینار بحریني (2.951على مكسب قدره 2018یونیو30المنتھیة في رأشھستةیتضمن الدخل اآلخر لفترة ال

ألف دینار بحریني) متعلق ببیع أوراق مالیة استثماریة.3.059: مكسب قدره 2017

توزیعات مقترحة9
على التوزیعات المقترحة للسنة المنتھیة 2018مارس 20وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ 

. 2017دیسمبر 31في 

في األرباح النصیب األساسي والمخفض للسھم10
النصیب األساسي والمخفض للسھم في األرباح 

لعدد األسھم الموزونعلى المتوسط أشھر ستةلفترة الربح البقسمة أشھر ستةلفترة اللسھم في األرباح األساسي والمخفض لنصیب الیحسب 
لى النحو التالي: عأشھر وتأثیر تحویل األوراق الرأسمالیة القابلة للتحویلستةفترة الالقائمة خالل 

أشھر المنتھیة فيللثالثة أشھر المنتھیة فيللستة
یونیو30

2017
یونیو30

2018
یونیو30

2017
یونیو30

2018

16.421 18.109 32.183 34.805

البنك الربح للفترة العائد إلى مالك 
لحساب نصیب السھم األساسي 

والمخفض في األرباح
(ألف دینار بحریني)

)3.551( )3.551( )3.551( )3.551(

التوزیع على األوراق ): محسوم منھ(
القابلة للتحویل الرأسمالیة الدائمة 

1المدرجة ضمن رأس المال فئة 
──────────────── ──────────────── ─────────────── ────────────────

12.870 14.558 28.632 31.254
═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════

1.079.151.613 1.078.684.074 1.079.151.613 1.078.684.074
بعد لعدد األسھم،الموزونالمتوسط 

خالل الفترةالقائمةة أسھم الخزانحسم 
═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════

1.294.395.393 1.293.927.854 1.294.395.393 1.293.927.854

المتوسط الموزون لعدد األسھم، القائمة 
خالل الفترة معدلة لتأثیر المخفض 
لتحویل األوراق الرأسمالیة القابلة 

للتحویل
═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════

0.012 0.013 0.027 0.029
لسھم في األرباح األساسي لنصیبال

(دینار بحریني)
═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════

0.010 0.014 0.022 0.027
لسھم في األرباح المخفض لنصیبال

(دینار بحریني)
═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════

عالقةالذات األطرافمعامالت مع 11
(بصورة الطراف ذات إن بعض األ وأعضاء مجلس اإلدارة والمشاریع المشتركةزمیلةالاتركشوالالمساھمین الرئیسیینأساسیةعالقة 

كانوا )ذات العالقةمشتركة أو المتأثرة من قبل ھذه األطرافالسیطرة السیطرة أو للخاضعةواإلدارة العلیا للمجموعة وعائالتھم وشركات 
.االعتیادیةأعمالھاضمن عمالء للمجموعة 
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الموحدة المختصرةالمالیة المرحلیة القوائم حول إیضاحات
مراجعة)(2018یونیو 30كما في 

(تتمة)عالقةالذات األطرافمعامالت مع 11

:كما ھو بتاریخ قائمة المركز الماليعالقةالطراف ذات األاألرصدة فیما یتعلق بالمعامالت التي تمت مع فیما یلي 

مساھمین
رئیسیین

شركات زمیلة 
ع یراومش

ةمشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي دارةاإل

المجموع اإلدارة الرئیسیین

2018یونیو 30
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني

23.3123.14326.455-قروض وسلف العمالء
210.5442.2886.881219.713حسابات جاریة وتوفیر وودائع أخرى للعمالء

مساھمین
نرئیسیی

شركات زمیلة 
ع یراومش

ةمشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي اإلدارة

المجموع اإلدارة الرئیسیین

2017دیسمبر 31
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني

24.8123.13227.944-قروض وسلف العمالء
216.8483.8488.004228.700حسابات جاریة وتوفیر وودائع أخرى للعمالء

).ء: ال شي2017یتطلب عمل مخصص فیما یتعلق بالقروض الممنوحة لألطراف ذات العالقة (ال

القائمة المرحلیة الموحدة لألرباح أو والمتضمنة في عالقةالطراف ذات األمعامالت المتعلقة باإلیرادات والمصروفات فیما یلي 
الخسائر:

مساھمین
رئیسیین

كات زمیلة شر
ع یراومش

ةمشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي اإلدارة

المجموع اإلدارة الرئیسیین

المنتھیةرلفترة الستة أشھ
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
2018یونیو 30ي ف

66510675-ودخل مشابھ دخل الفوائد
3.23036453.311ومصروفات مشابھة مصروفات الفوائد

مساھمین
رئیسیین

شركات زمیلة 
ع یراومش

ةمشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي اإلدارة

المجموع اإلدارة الرئیسیین

المنتھیةرلفترة الستة أشھ
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
ألف

دینار بحریني
2017یونیو 30في 

35652408-ودخل مشابھ دخل الفوائد
1.53833421.613ومصروفات مشابھة مصروفات الفوائد
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المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةالقوائم حول إیضاحات
مراجعة)(2018یونیو 30كما في 

تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین12

، بما فیھم الرؤساء التنفیذیین:فیما یلي تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
المنتھیة فيرأشھستةلل

یونیو30
2018

یونیو30
2017

ألف
دینار بحریني

ألف
دینار بحریني

5.3554.269قصیرة األجلأخرى مكافآت رواتب و
251182مكافآت ما بعد التوظیف

314347تعویضات على أساس األسھم
────────────────

5.9204.798
════════════════

ألدوات المالیةا13

تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي للتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة بتقنیة التقییم:

لة؛: األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماث1المستوى 

بصورة : التقنیات األخرى والتي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المسجلة إما2المستوى 
؛ ومباشرة أو غیر مباشرة

ات یمكن : التقنیات التي تستخدم مدخالت ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلوم3المستوى 
مالحظتھا في السوق. 

30لتسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما في المستوى لتحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب التالي یوضح الجدول 
:2017دیسمبر 31و2018یونیو

المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى 
ألفألفألفألف2018یونیو 30

دینار دینار بحرینيدینار بحرینيینيدینار بحر
الموجودات المالیة

76549.673-549.597سندات
43.8826.71321.68972.284أسھم حقوق الملكیة 

904-904-صنادیق مدارة 
455-455-المشتقات المالیة المحتفظ بھا لغرض المتاجرة

17.075-17.075-القیمة العادلةرض تحوطاتالمشتقات المالیة المحتفظ بھا لغ
────────────────────────────

593.47925.14721.765640.391
════════════════════════

المطلوبات المالیة
490-490-المشتقات المالیة المحتفظ بھا لغرض المتاجرة 

1.399-1.399-وطات القیمة العادلة المشتقات المالیة المحتفظ بھا لغرض تح
────────────────────────────

-1.889-1.889
════════════════════════
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المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةالقوائم حول إیضاحات
(مراجعة)2018یونیو 30كما في 

(تتمة)ألدوات المالیةا13
المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى 

ألفألفألفألف2017دیسمبر 31
دینار بحرینيدینار بحرینيدینار بحرینيدینار بحریني

الموجودات المالیة
666564.168-563.502سندات

35.2426.73722.72064.699أسھم حقوق الملكیة 
1.196-1.196-صنادیق مدارة 

147-147-حتفظ بھا لغرض المتاجرةالمشتقات المالیة الم
7.467-7.467-العادلةالمشتقات المالیة المحتفظ بھا لغرض تحوطات القیمة

100-100-التدفق النقديالمشتقات المالیة المحتفظ بھا لغرض تحوطات
──────────────────────────────

598.74415.64723.386637.777
═══════════════════════

المطلوبات المالیة
647-647-المتاجرةالمشتقات المالیة المحتفظ بھا لغرض 

5.992-5.992-المشتقات المالیة المحتفظ بھا لغرض تحوطات القیمة العادلة
----التدفق النقديالمشتقات المالیة المحتفظ بھا لغرض تحوطات

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

════════════════════════
3والمستوى 2والمستوى 1تحویالت بین المستوى 

المستوى إلى ومن تحویالت تكن ھناك أیة ، لم 2017دیسمبر 31و2018یونیو30المنتھیة في إعداد التقاریر المالیةخالل فترة 
.لقیاسات القیمة العادلة3

المالیة غیر المسجلة بالقیمة العادلة األدوات 
ألدوات المالیة المدرجة وغیر المدرجة في قائمة المركز المالي تلك ایوضح الجدول أدناه القیم المدرجة المقدرة والقیم العادلة ل

حیث تختلف القیم العادلة عن قیمھا المدرجة في القوائم المالیة الموحدة.بالتكلفة المطفأة المدرجة 

2017دیسمبر 201831یونیو 30
القیمة 

المدرجة
القیمة 
الفرقالعادلة

القیم 
المدرجة

القیم 
الفرقلعادلةا

ألفألفألفألفألفألف
دینار بحرینيدینار بحرینيدینار بحرینيدینار بحرینيدینار بحرینيدینار بحریني

المطلوبات المالیة
)5.071(199.012193.941)7.042(150.800143.758إقتراضات ألجل 

════════════════════════════════════
الموجودات المالیة

)1.690(118.923117.233)2.428(141.196138.768مالیة استثماریةأوراق 
════════════════════════════════════

. 1دات المالیة المذكورة أعاله ھي قیم عادلة ضمن المستوى إن المطلوبات والموجو

إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تقارب قیمتھا المدرجة، فیما عدا تلك المفصح عنھا في الجدول أعاله. 
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