
خالد الرميحى

رئي�س جمل�س الإدارة

   �سنجيف بول

الرئي�س التنفيذي

مت ا�ستخراج القوائم املالية اأعاله من البيانات املالية املوحدة والتي اأ�سدر ارن�ست ويونغ تقرير غري متحفظ 

بتاريخ 24 فرباير 2019م

القائمة املوحدة للمركز املايل 

كما يف 31 دي�سمرب 2018

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

القائمة املوحدة للدخل ال�سامل الآخر

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

القائمة املوحدة للأرباح اأو اخل�سائر  

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

2018

�ألف دينار بحريني

2017

�ألف دينار بحريني

�ملوجود�ت

2.2182.873نقد و�أر�صدة لدى م�صرف �لبحرين �ملركزي

21.91727.011�إيدعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات مالية �أخرى

85.866114.535مت�يالت �إ�صالمية وقرو�ض للعمالء 

31.14415.143�أور�ق مالية ��صتثمارية 

259419��صتثمار�ت يف �صركات زميلة

12.00012.033��صتثمار�ت عقارية 

1.1551.216عقار�ت ومعد�ت

3.6462.940م�ج�د�ت �أخرى 

158.205176.170جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مللكية  

�ملطلوبات

50.60751.674قرو�ض لأجل 

35.00146.440ود�ئع 

5.1065.371مطل�بات �أخرى 

90.714103.485جمموع �ملطلوبات

حقوق �مللكية 

65.00065.000ر�أ�ض �ملال

1.1861.186�حتياطي قان�ين

4.0484.048م�صاهمات ر�أ�صمالية �أخرى 

181)150(�حتياطيات �أخرى

2.280)2.580()خ�صائر مرت�كمة( / �أرباح مبقاة 

67.50472.695حق�ق �مللكية �لعائدة �إىل مالك �لبنك 

)10()13(حق�ق غري م�صيطرة 

67.49172.685جمموع حقوق �مللكية 

158.205176.170جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية 

2018

�ألف دينار بحريني

2017

�ألف دينار بحريني

�لدخل 

8.2689.004دخل �لتم�يالت �لإ�صالمية ودخل �لف��ئد

)2.303()1.870(م�صروفات �لتم�يالت �لإ�صالمية وم�صروفات �لف��ئد

6.3986.701�سايف دخل �لتمويالت �لإ�سالمية ودخل �لفو�ئد

231407دخل �لر�ص�م و�لعم�لت 

379177دخل �ل�صتثمار

2.0072.005دخل �لإيجار 

1.171526دخل �آخر 

10.1869.816جمموع �لدخل �لت�سغيلي

�مل�سروفات 

)4.626()4.324(تكاليف �مل�ظفني 

)4.709()3.227(م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

)9.335()7.551(جمموع �مل�سروفات �لت�سغيلية

)8.152()3.982(خم�ص�ض �خل�صائر �لئتمانية �ملت�قعة / �ملخ�ص�ض – �صايف 

-)92(خم�ص�ض ��صمحالل على �ل�صتثمار يف �ل�صركات �لزميلة

)8.152()4.074(جمموع �خل�سائر �لئتمانية �ملتوقعة / �ل�سمحالل

)7.671()1.439(�سايف �خل�سائر �لت�سغيلية

-113ح�صة �لبنك من ربح �صركات زميلة 

)7.671()1.326(�سايف �خل�سارة لل�سنة 

�سايف �خل�سارة لل�سنة �لعائدة �إىل:

)7.660()1.323(مالك �لبنك 	 

)11()3(حق�ق غري م�صيطرة 	 

)1.326()7.671(

2018

�ألف دينار بحريني

2017

�ألف دينار بحريني

)7.671()1.326(�سايف �خل�سارة لل�سنة 

�لدخل �ل�سامل �لآخر:

�لبن�د �لتي لن يتم �إعادة ت�صنيفها �إىل �لأرباح �أو �خل�صائر يف �لفرت�ت �لالحقة:

�لقيمة �لعادلة من خالل �حتياطي �لدخل �ل�صامل �لآخر

-1)�أدو�ت �أ�صهم حق�ق �مللكية(

-�لبن�د �لتي �صيتم �إعادة ت�صنيفها لحقًا �إىل �لأرباح �أو �خل�صائر يف �لفرت�ت �لالحقة:

�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لال�صتثمار�ت �مل�صنفة كمدرجة بالقيمة 

-)312(    �لعادلة من خالل �لدخل �ل�صامل �لآخر 

)7.671()1.637(جمموع �خل�سارة �ل�ساملة لل�سنة

جمموع �خل�سارة �ل�ساملة �لعائدة �إىل:

)7.660()1.634(مالك �لبنك 	 

)11()3(حق�ق غري م�صيطرة 	 

)1.637()7.671(

حقوق �مللكية �لعائدة �إىل مالك �لبنك 

ر�أ�س  �ملال

�حتياطي  

قانوين

م�ساهمات 

ر�أ�سمالية �أخرى 

�حتياطيات 

�أخرى

�أرباح  مبقاة / 

�ملجموع)�خل�سائر �ملرت�كمة(

حقوق غري 

م�سيطرة

جمموع 

حقوق �مللكية

�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(65.0001.1864.0481812.28072.695كما يف 31 دي�صمرب 2017

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

)3.557(-)3.557()3.557(----�لتقارير �ملالية 9

�أثر �إعادة ت�صنيف �لأور�ق �ملالية �ل�صتثمارية - �لدّين مب�جب �ملعيار 

---20)20(---�لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية 9

69.128)10(69.138)1.257(65.0001.1864.048161�لر�صيد �لإفتتاحي �ملعاد عر�صه كما يف 1 يناير 2018

)1.637()3()1.634()1.323()311(---جمم�ع �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة 

67.491)13(67.504)2.580()150(65.0001.1864.048كما يف 31 دي�سمرب 2018

65.0001.1864.0481819.94080.355680.361كما يف 1 يناير 2018

)7.671()11()7.660()7.660(----جمم�ع �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة

)5()5(------�حلركة يف �حلق�ق غري �مل�صيطرة 

72.685)10(65.0001.1864.0481812.28072.695كما يف 31 دي�صمرب 2017

2018

�ألف دينار بحريني

2017

�ألف دينار بحريني

�لأن�سطة �لت�سغيلية

)7.671()1.326(�خل�صارة لل�صنة 

تعديالت للبن�د �لتالية:

893919��صتهالك

3.9828.152خم�ص�ض �خل�صائر �لئتمانية �ملت�قعة / �ملخ�ص�ض – �صايف 

خم�ص�ض ��صمحالل على �ل�صتثمار يف �ل�صركات 

-92          �لزميلة

�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لال�صتثمار�ت �ملدرجة 

)60()84(          بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح �أو �خل�صائر 

)117()90(دخل �أرباح �لأ�صهم 

-)113(ح�صة �لبنك من ربح �صركات زميلة 

7651خ�صارة من حت�يل �لعمالت �لإجنبية

3.4301.274�لربح �لت�صغيلي قبل �لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�صغيلية

تغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�صغيلية:

1.8412.811�إيد�عات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات مالية �أخرى بت��ريخ ��صتحقاق �أ�صلية لأكرث من 90 ي�م

22.11416.534مت�يالت �إ�صالمية وقرو�ض للعمالء

)174()1.630(م�ج�د�ت �أخرى

)22.776()11.439(ود�ئع 

)235()265(مطل�بات �أخرى

)2.566(14.051�سايف �لنقد من �لناجت / )�مل�ستخدم يف( �لأن�سطة �لت�سغيلية 

�لأن�سطة �ل�ستثمارية

)412()364(�صر�ء عقار�ت ومعد�ت 

)3.068()32.065(�صر�ء �أور�ق مالية ��صتثمارية 

16.0192.200متح�صالت من بيع �أور�ق مالية ��صتثمارية

)250()435(�إ�صافة �إىل ��صتثمار�ت عقارية *

90117دخل �أرباح �أ�صهم م�صتلمة 

)1.413()16.755(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �ل�ستثمارية

�لأن�سطة �لتمويلية

)4.476()5.780(�صد�د قرو�ض لأجل 

-4.713�صحب قر�ض 

)4.476()1.067(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �لتمويلية

)8.455()3.771(�سايف �لنق�س يف �لنقد وما يف حكمه 

16.52424.979�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة  

12.75316.524�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة

معلومات �إ�سافية:

7.8409.072مت�يالت �إ�صالمية وف��ئد م�صتلمة 

1.8722.375مت�يالت �إ�صالمية وف��ئد مدف�عة  

يت�صمن بند �لإ�صافة �إىل �ل�صتثمار�ت �لعقارية على بن�د غري نقدية وقدره 348 �ألف دينار بحريني )2017: ل �صيء( *


