
خالد الرميحى

رئي�س جمل�س الإدارة

   �سنجيف بول

الرئي�س التنفيذي

الرقام 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 الدارة يف 4 نوفمرب 2019

		 القائمة	املرحلية	املوحدة	للمركز	املايل	

كما		يف	30		�سبتمرب	2019	

القائمة	املرحلية	املوحدة	للتدفقات	النقدية

فرتة	ت�سعة	اأ�سهر	املنتهية		يف	30		�سبتمرب	2019	)مراجعة(

القائمة	املرحلية	املوحدة	للدخل	ال�سامل	الآخر	

فرتة	ت�سعة	اأ�سهر	املنتهية		يف	30		�سبتمرب	2019		)مراجعة(

القائمة	املرحلية	املوحدة	للتغريات	يف	حقوق	امللكية

فرتة	ت�سعة	اأ�سهر	املنتهية		يف	30		�سبتمرب	2019	)مراجعة(																																																																																																																							

	 القائمة	املرحلية	املوحدة	للأرباح	اأو	اخل�سائر	

فرتة	ت�سعة	اأ�سهر	املنتهية		يف	30		�سبتمرب	2019		)مراجعة(

اإلضافة إىل العقارات واملعدات  و املطلوبات األخرى مببلغ وقدره 741 ألف دينار بحريني هو بند غري نقدي.

)مراجعة(

30سبتمرب 2019

)مدققة(

31 ديسمرب 2018

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املوجودات

2,1622,218نقد وأرصدة لدى مرصف البحرين املركزي

11,77721,917إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

77,77485,866متويالت إسالمية وقروض للعمالء

46,46331,144أوراق مالية استثامرية

322295استثامرات يف رشكات زميلة

11,68612,000استثامرات عقارية

1,8011,155عقارات ومعدات

2,0553,646موجودات أخرى

154,040158,205 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

46,22750,607قروض ألجل

34,17435,001ودائع  

4,6225,106مطلوبات أخرى

85,02390,714مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

65,00065,000رأس املال

1,1861,186احتياطي قانوين

4,0484,048مساهامت رأساملية أخرى

احتياطيات أخرى 

خسائر مرتاكمة

365

)1,564(

(150)

(2,580)

69,03567,504حقوق امللكية العائدة إىل ماليك البنك

(13))18(حقوق غري مسيطرة

69,01767,491مجموع حقوق امللكية  

154,040158,205 مجموع املطلوبات و حقوق امللكية  

للثالثة أشهر املنتهية يف 30 سبتمربللتسعة أشهر املنتهية  يف30 سبتمرب

2019

ألف 

دينار بحريني

2018

ألف 

دينار بحريني

2019

ألف

دينار بحريني

2018

ألف

دينار بحريني

اإليرادات

6,3552,0332,296 6,195دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد

(493))373((1,413))1,237(مرصوفات التمويالت اإلسالمية ومرصوفات الفوائد

1,6601,803 4,9584,942صايف دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد 

58  83 241 258  دخل الرسوم والعموالت 

-)8(50  )287((خسارة)/ دخل االستثامر

1,2701,484406503 دخل اإليجار 

433877119103  دخل آخر 

6,6327,5942,2602,467مجموع الدخل التشغييل

املرصوفات

(1,064))952((3,333))3,107(تكاليف املوظفني

 (820) )871((2,607))2,488(مرصوفات تشغيلية أخرى

(1,884))1,823((5,940))5,595(مجموع املرصوفات التشغيلية

مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة– صايف 

مخصص اضمحالل عىل االستثامر 

 )84(

-

 (1,756)

(92)

344

-

 (899)

-

(899)344(1,848))84(مجموع الخسائر االئتامنية املتوقعة - صايف

(316)781(194)953صايف األرباح / )الخسائر( التشغيلية للفرتة

--64112حصة البنك من ربح رشكات زميلة

(316)781(82)1,017صايف الربح / )الخسارة( للفرتة 

صايف الربح / )الخسارة( للفرتة العائدة إىل:

(316)779 (74) 1,016 مالك البنك	 

-2   (8)  1حقوق غري مسيطرة	 

1,017(82)781(316)

للثالثة أشهراملنتهية يف 30 سبتمربللتسعة أشهراملنتهية يف 30 سبتمرب

2019

ألف 

دينار بحريني

2018

ألف 

دينار بحريني

2019

ألف 

دينار بحريني

2018

ألف 

دينار بحريني

(316)781(82)1,017صايف الربح / )الخسارة( للفرتة
الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي سيتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو الخسائر يف الفرتات الالحقة: 
التغريات يف القيمة العادلة لإلستثامرات املصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من 

153166(357)515خالل الدخل الشامل اآلخر
(150)934(439)1,532مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للفرتة

مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة العائدة إىل:
(150) 932(431)1,531مالك البنك	 
-  2(8)1حقوق غري مسيطرة	 

1,532(439)934 (150)

         حقوق امللكية العائدة إىل ماليك البنك                      

مجموع حقوق 

امللكية

حقوق غري 

مسيطرة املجموع خسائر مرتاكمة

احتياطيات 

أخرى

مساهامت 

رأساملية أخرى

االحتياطي 

القانوين رأس املال
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 كام يف 1 يناير 2019
1,532 (1) 1,531 1,016 515 - - - مجموع الدخل الشامل للفرتة

(6) (6) - - - - - - الحركة يف الحقوق غري املسيطرة 
69,017 )18( 69,035 )1,564( 365 4,048 1,186 65,000 كام يف 30  سبتمرب 2019

         حقوق امللكية العائدة إىل ماليك البنك                      

مجموع حقوق 

امللكية

حقوق غري 

مسيطرة املجموع خسائر مرتاكمة

احتياطيات 

أخرى

مساهامت 

رأساملية أخرى

االحتياطي 

القانوين رأس املال

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 كام يف 1 يناير 2018

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

أثر إثبات الخسائر االئتامنية املتوقعة مبوجب املعيار 

الدويل إلعداد التقارير املالية 9 

- - - 20 (20) - - -

أثر إعادة تصنيف األوراق املالية االستثامرية - الديّن 

مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 9 

69,128 (10) 69,138 (1,257) 161 4,048 1,186 65,000 الرصيد اإلفتتاحي املعاد عرضه كام يف 1 يناير 2018

(439) (8) (431) (74) (357) - - - مجموع الخسارة الشاملة للفرتة

68,689 (18) 68,707 (1,331) (196) 4,048 1,186 65,000 كام يف 30 سبتمرب 2018

للتسعة أشهر املنتهية  يف 30 سبتمرب

2019

ألف 

دينار بحريني

2018

ألف 

دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
(82)1,017صايف الربح/ (الخسارة) للفرتة

تعديالت للبنود التالية:
777690استهالك

841,756مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة  – صايف
مخصص اضمحالل عىل االستثامر 

التغريات يف القيمة العادلة لالستثامرات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

أو الخسائر

-

320

92

 40
دخل أرباح األسهم

حصة البنك من ربح رشكات زميلة

)50(

)64(

(90)

(112)
158خسارة من تحويل العمالت األجنبية

2,0852,352الربح التشغييل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
تغيريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

1,756  1,365إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية ألكرث من 90 يوما
9,03515,958متويالت إسالمية و قروض للعمالء

(537)768موجودات أخرى
(10,399))827(ودائع 

290)680(مطلوبات أخرى
11,7469,420 صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثامرية
(579))1,054(اضافات إىل عقارات ومعدات 

رشاء أوراق مالية استثامرية 

متحصالت من بيع أوراق مالية استثامرية

)48,360(

33,211

(22,601)

6,834
-)42(إضافات إىل استثامرات عقارية

دخل أرباح أسهم مستلمة

تصفية أوراق مالية استثامرية

50

8

90

-
(16,256))16,187(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية 

األنشطة التمويلية
1,564)4,380(سداد قروض ألجل

1,564)4,380(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
(5,323))8,821(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

12,75316,524النقد وما يف حكمه يف 1 يناير
3,93211,292النقد وما يف حكمه يف 30 سبتمرب

معلومات إضافية:
5,4996,036متويالت إسالمية وفوائد مستلمة

1,0662,056متويالت إسالمية وفوائد مدفوعة  


