
خالد الرميحي

رئي�س جمل�س الإدارة

   �سنجيف بول

الرئي�س التنفيذي

الأرقام املن�سورة مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�سرة و التي مت مراجعتها من قبل ارن�ست 

و يونغ و مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة يف 6 اأغ�سط�س 2019

القائمة	املرحلية	املوحدة	للمركز	املايل		

كما		يف	30		يونيو	2019

القائمة	املرحلية	املوحدة	للتدفقات	النقديةفرتة	�شتة	اأ�شهر	

املنتهية		يف	30		يونيو	2019	)مراجعة(

	القائمة	املرحلية	املوحدة	للدخل	ال�شامل	الآخر	

فرتة	�شتة	اأ�شهر	املنتهية		يف	30		يونيو	2019)مراجعة(

	القائمة	املرحلية	املوحدة	للتغريات	يف	حقوق	امللكية	

فرتة	�شتة	اأ�شهر	املنتهية		يف	30		يونيو	2019	)مراجعة(

	القائمة	املرحلية	املوحدة	للأرباح	اأو	اخل�شائر	

فرتة	�شتة	اأ�شهر	املنتهية	يف	30	يونيو	2019		)مراجعة(

)مراجعة(

30 يونيو   2019

)مدققة(

31 دي�سمرب 2018

�ألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املوجودات

2,3462,218نقد و�أر�سدة لدى م�سرف �لبحرين �ملركزي

11,74721,917�إيد�عات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

78,86885,866مت�يالت �إ�سالمية وقرو�ض للعمالء

47,11131,144�أور�ق مالية ��ستثمارية

322295��ستثمار�ت يف �سركات زميلة

11,80512,000��ستثمار�ت عقارية

1,8951,155عقار�ت ومعد�ت

1,8883,646م�ج�د�ت �أخرى

155,982158,205 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

46,48150,607قرو�ض لأجل

35,51235,001ود�ئع  

5,9075,106مطل�بات �أخرى

87,90090,714جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

65,00065,000ر�أ�ض �ملال

1,1861,186�حتياطي قان�ين

4,0484,048م�ساهمات ر�أ�سمالية �أخرى

�حتياطيات �أخرى 

خ�سائر مرت�كمة

212

)2,343(

)150(

)2,580(

68,10367,504حقوق امللكية العائدة اإىل مالكي البنك

)13()21(حق�ق غري م�سيطرة

68,08267,491جمموع حقوق امللكية  

155,982158,205 جمموع املطلوبات و حقوق امللكية  

للثالثة �أ�سهر �ملنتهية يف 30 ي�ني�لل�ستة �أ�سهر �ملنتهية  يف30 ي�ني�

2019

األف دينار بحريني

2018

�ألف دينار بحريني

2019

�ألف دينار بحريني

2018

�ألف دينار بحريني

الإيرادات

4,0592,1061,994  4,162 دخل �لتم�يالت �لإ�سالمية ودخل �لف��ئد

)457()425()920( )864( م�سروفات �لتم�يالت �لإ�سالمية وم�سروفات �لف��ئد

1,6811,537 3,2983,139 �سايف دخل التمويالت الإ�سالمية ودخل الفوائد 

91  102 183 175  دخل �لر�س�م و�لعم�لت 

)12()277(50  )279(  )خ�سارة(/ دخل �ل�ستثمار

864981427483 دخل �لإيجار 

314774180668  دخل �آخر 

5,1272,1132,767 4,372 جمموع الدخل الت�سغيلي

امل�سروفات

)1,154()1,135()2,269( )2,155( تكاليف �مل�ظفني

)888( )866( )1,787( )1,617( م�سروفات ت�سغيلية �أخرى

)2,042()2,001()4,056()3,772(جمموع امل�سروفات الت�سغيلية

خم�س�ض �خل�سائر �لئتمانية �ملت�قعة– �سايف

خم�س�ض ��سمحالل على �ل�ستثمار يف �ل�سركات �لزميلة

 )428(

-

 )857(

)92(

 )457(

-

 )792(

)92(

)884()457()949()428(جمموع اخل�سائر الئتمانية املتوقعة - �سايف

)159()345(172122�سايف الأرباح / )اخل�سائر( الت�سغيلية للفرتة

112-64112ح�سة �لبنك من ربح �سركات زميلة

)47()345(236234�سايف الربح / )اخل�سارة( للفرتة 

�سايف الربح / )اخل�سارة( للفرتة العائدة اإىل:

)42( )344( 242 237 مالك �لبنك	 

)5( )1(   )8(  )1(حق�ق غري م�سيطرة	 

236234)345()47(

للثالثة �أ�سهر�ملنتهية  يف 30 ي�ني�لل�ستة �أ�سهر�ملنتهية يف 30 ي�ني�

2019

�ألف دينار بحريني

2018

�ألف دينار بحريني

2019

�ألف دينار بحريني

2018

�ألف دينار بحريني

)47()345(236234 �سايف الربح / )اخل�سارة( للفرتة

الدخل ال�سامل الآخر:

�لبن�د �لتي �سيتم �إعادة ت�سنيفها لحقًا 

�إىل �لأرباح �أو �خل�سائر يف �لفرت�ت �لالحقة: 

�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لالإ�ستثمار�ت �مل�سنفة كمدرجة 

)340(69)523(362بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر

)387()276()289(598جمموع الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة للفرتة

جمموع الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة العائدة اإىل:

)382( )275()281(599مالك �لبنك	 

)5(  )1()8()1(حق�ق غري م�سيطرة	 

598)289()276( )387(

حق�ق �مللكية �لعائدة �إىل مالكي �لبنك

م�ساهمات 

جمم�ع 

حق�ق �مللكية

حق�ق غري 

م�سيطرة �ملجم�ع

�خل�سائر 

�ملرت�كمة

�حتياطيات 

�أخرى

ر�أ�سمالية 

�أخرى

�لحتياطي 

�لقان�ين ر�أ�ض �ملال

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني 

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

67,491 )13( 67,504 )2,580( )150( 4,048 1,186 65,000 كما يف 1 يناير 2019

598 )1( 599 237 362 - - - جمموع الدخل ال�سامل للفرتة

)7( )7( - - - - - - احلركة يف احلقوق غري امل�سيطرة 

68,082 )21( 68,103 )2,343( 212 4,048 1,186 65,000  كما يف 30  يونيو 2019

حق�ق �مللكية �لعائدة �إىل مالكي �لبنك

م�ساهمات 

جمم�ع 

حق�ق �مللكية

حق�ق غري 

م�سيطرة �ملجم�ع

�خل�سائر 

�ملرت�كمة

�حتياطيات 

�أخرى

ر�أ�سمالية 

�أخرى

�لحتياطي 

�لقان�ين ر�أ�ض �ملال

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني 

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

72,685 )10( 72,695 2,280 181 4,048 1,186 65,000 كما يف 31 دي�سمرب 2017

)3,557( - )3,557( )3,557( - - - -

�أثر �إثبات �خل�سائر �لئتمانية �ملت�قعة مب�جب �ملعيار �لدويل لإعد�د 

�لتقارير �ملالية 9 )�إي�ساح 4-17-6(

- - - 20 )20( - - -

�أثر �إعادة ت�سنيف �لأور�ق �ملالية �ل�ستثمارية - �لدّين مب�جب �ملعيار 

�لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية 9 )�إي�ساح 4-17-6(

69,128 )10( 69,138 )1,257( 161 4,048 1,186 65,000 �لر�سيد �لإفتتاحي �ملعاد عر�سه كما يف 1 يناير 2018

)289( )8( )281( 242 )523( - - - جمم�ع �خل�سارة �ل�ساملة للفرتة

68,839 )18( 68,857 )1,015( )362( 4,048 1,186 65,000 كما يف 30 ي�ني� 2018

لل�ستة اأ�سهر املنتهية  يف 30 يونيو 

2019

األف دينار بحريني

2018

�ألف دينار بحريني

الأن�سطة الت�سغيلية

236234�سايف �لربح للفرتة

تعديالت للبن�د �لتالية:

531457��ستهالك

428857خم�س�ض �خل�سائر �لئتمانية �ملت�قعة  – �سايف

خم�س�ض ��سمحالل على �ل�ستثمار يف �ل�سركات �لزميلة 

�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت �ملدرجة بالقيمة 

�لعادلة من خالل �لأرباح �أو �خل�سائر

-

312

92  

 40

دخل �أرباح �لأ�سهم

ح�سة �لبنك من ربح �سركات زميلة

)50(

)64(

)90(

)112( 

336خ�سارة من حت�يل �لعمالت �لأجنبية

1,3961,514�لربح �لت�سغيلي قبل �لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�سغيلية

تغيري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�سغيلية:

�إيد�عات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى بت��ريخ 

1,177  864 ��ستحقاق �أ�سلية لأكرث من 90 ي�ما

7,2897,473مت�يالت �إ�سالمية و قرو�ض للعمالء

)4(1,057م�ج�د�ت �أخرى

)6,621(511ود�ئع 

)105(801مطل�بات �أخرى

11,9183,434          �سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 

الأن�سطة ال�ستثمارية

)533()1,017(��سافات �إىلعقار�ت ومعد�ت 

�سر�ء �أور�ق مالية ��ستثمارية 

متح�سالت من بيع �أور�ق مالية ��ستثمارية

)41,452(

25,511

)10,935(

2,833

-)42(�إ�سافات �إىل ��ستثمار�ت عقارية *

5090دخل �أرباح �أ�سهم م�ستلمة

)8,545()16,950(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية 

الأن�سطة التمويلية

)2,892()4,126(�سد�د قرو�ض لأجل

)2,892()4,126(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

)8,003()9,158(�سايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

12,75316,524�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

3,5958,521النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

معلومات اإ�سافية:

3,7643,740مت�يالت �إ�سالمية وف��ئد م�ستلمة 

9111,563مت�يالت �إ�سالمية وف��ئد مدف�عة  

�لإ�سافة �إىل �لعقار�ت و�ملعد�ت و�ملطل�بات �لأخرى مببلغ وقدره 741 �ألف دينار بحريني ه� بند غري نقدي.


