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 اآلخر لدخل الشاملالمرحلية الموحدة لقائمة ال
 (مراجعة) 2019مارس  31 في المنتهية لفترة الثالثة أشهر

 

  

 ثالثة أشهر المنتهية فيلل
 مارس  31

   2019 2018 

  
 ألف 

 ينار بحريني د

 ألف 
 دينار بحريني 

    

 16,816 20,166   للفترةالربح 

  ─────── ─────── 
    األخرى ةالشامل)الخسارة( / الدخل 

    البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 

 القيمة العادلة من خالل إحتياطي الدخل الشامل اآلخر  
 2,488 4,341  ملكية()أدوات أسهم حقوق ال

  ─────── ─────── 
    

 الحقاً تصنيفها سيتم أو من الممكن إن يتم إعادة البنود التي 

     األرباح أو الخسائرإلى 

    التغير في إحتياطي التحويل:

 26 (71)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

    التغير في إحتياطي التحوط:

 110 (352)  القيمة العادلة الجزء الفعال للتغيرات في 

    التغير في إحتياطي القيمة العادلة:

 (5,074) 8.919  صافي التغير في القيمة العادلة 

 (2,697) (1,198)  صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو الخسائر 
  ─────── ─────── 

 (5,147) 11.639  األخرى للفترة الشاملة)الخسارة( / الدخل 
  ─────── ─────── 

 11,669 31,805  للفترةمجموع الدخل الشامل 

  ═══════ ═══════ 
    العائد إلى:

 11,550 31,670  مالك البنك 

 119 135  حقوق غير مسيطرة 

  ─────── ─────── 
  31,805 11,669 

  ═══════ ═══════ 
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 الملكية  لتغيرات في حقوقل الموحدةالمرحلية قائمة ال
 (مراجعة) 2019مارس  31 في المنتهية رة الثالثة أشهرلفت

    اق الرأسمالية مالك البنك وحاملي األورالعائد إلى   

  

 رأس 
 المال

 أسهم 
 خزانة

أوراق 
رأسمالية 

دائمة قابلة 
للتحويل 

مدرجة ضمن 
رأس المال 

 1فئة 

 عالوة 
 إصدار 

 أسهم 

 إحتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 عام

 تغيرات 
في متراكمة  

  القيم العادلة

  تعديالت
 تحويل

عمالت 
 أجنبية

 أرباح 
  المجموع توزيعات   مبقاة

حقوق غير 
 مسيطرة

 مجموع 
 الملكية  حقوق

  

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 فأل
 بحريني دينار

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

               

 500.439 2.749 497.690 44,617 148,967 (11.711) (25.105) 54.082 54.082 41.016 86.098 (2.521) 108.165  2019يناير  1الرصيد في 

 20,166 135 20,031 - 20,031 - - - - - - - -  للفترة  الربح 

 11,639 - 11,639 - (391) (70) 12,100 - - - - - -  دخل شامل آخر للفترة 

 31,805 135 31,670 - 19,640 (70) 12,100 - - - - - -   الدخل الشاملمجموع 

 (512) - (512) - (512) - - - - - - - -  الدفع على أساس األسهم

 (9) - (9) - (9) - - - - - - - -  ا بعدأرباح أسهم لم يطالب به

 (43,017) - (43,017) (43,017) - - - - - - - - -  (7)إيضاح أرباح أسهم مدفوعة 

 (1.600) - (1.600) (1.600) - - - - - - - - -  (7)إيضاح تبرعات خيرية 

 807 - 807 - - - - - - - - 807 -  ة خزانالأسهم التغير في 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────── 

 487,913 2,884 485,029 - 168,086 (11,781) (13,005) 54.082 54.082 41.016 86,098 (1,714) 108.165  2019مارس  31الرصيد في 
  ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
               

 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 

 16.816 119 16.697 - 16.697 - - - - - - - -  للفترة  الربح 

 (5.147) - (5.147) - (1.327) 26 (3.846) - - - - - -  ارة شاملة أخرى للفترة خس

 11.669 119 11.550 - 15.370 26 (3.846) - - - - - -   الدخل الشاملمجموع 

 (439) - (439) - (439) - - - - - - - -  الدفع على أساس األسهم

 (37.761) - (37.761) (37.761) - - - - - - - - -  أرباح أسهم مدفوعة 

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

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

 (159) - (159) - - - - - - - - (159) -  ة خزانالأسهم التغير في 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 472.896 2.487 470.409 - 149.563 (9.245) (12.195) 54.082 54.082 41.016 86.098 (1.157) 108.165  2018مارس  31الرصيد في 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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 تدفقات النقدية لل الموحدةالمرحلية قائمة ال
 (مراجعة) 2019مارس  31 في المنتهية لفترة الثالثة أشهر

 

 أشهر المنتهية في للثالثة 
 مارس 31

  2019 2018 

 إيضاح 

 ألف 
 دينار بحريني 

 ألف 
 دينار بحريني 

    األنشطة التشغيلية
 16,975 20,152  ائب قبل الضرللفترة الربح 

    التالية:غير النقدية تعديالت للبنود 

    متعلق بـ:/ )مخصص انتفت الحاجة إليه( صافي مخصص 

 8,304 7,105  إضمحالل االئتمان 

 (227) 419  ستثمارات ا

 (1,587) (2,005)  ةمشترك ومشاريعحصة البنك من ربح شركات زميلة 

 886 1,396  ستهالك ا

 (2,697) (1,284)  أوراق مالية استثماريةمن بيع محققة ب اسمك

 339 98  ألجلإقتراضات مستحقات من 
  ──────── ──────── 

 21,993 25,881  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

    )الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية:
 1,318 (1,287)  ةإجباري لدى بنوك مركزي إحتياطيودائع 

ً  تسعينمن  ربتواريخ استحقاق أصلية ألكثأذونات خزانة   (18,162) 28,886  يوما

 (35,706) 27,763  ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 (66,738) 67,098  قروض وسلف العمالء

 (965) (5,198)  فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
    

    )النقص( في المطلوبات التشغيلية: /الزيادة 

 59,905 18,359  ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 (230,210) (14,189)  حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

 27,091 25,073  فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 (54) (191)  ضريبة دخل مدفوعة 

  ──────── ──────── 
 (241,528) 172,195  األنشطة التشغيلية)المستخدم في( / من  صافي النقد

  ──────── ──────── 
    يةالستثمارنشطة األا

 (110,935) (139,778)  أوراق مالية استثماريةشراء 

 113,862 114,657  بيع أوراق مالية استثمارية

 (1,169) (6,885)  شراء ممتلكات ومعدات
 (27) 223  خرى في استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة تغيرات أ

 - 150  أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
  ──────── ──────── 

 1,731 (31,633)  االستثماريةاألنشطة من /  (المستخدم في) صافي النقد
  ──────── ──────── 

    األنشطة التمويلية

 (39,161) (44,617)  مدفوعةخيرية  تبرعاتوأرباح أسهم 
 (159) 807  خزانةالأسهم التغير في 

 (439) (521)  التغير في الدفع على أساس األسهم 
  ──────── ──────── 

 (39,759) (44,331)  األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد
  ──────── ──────── 

 26 (70)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية
  ──────── ──────── 
    

 (279,530) 96,161  صافي التغيرات في النقد وما في حكمه
    

 612,958 345,398  الفترة النقد وما في حكمه في بداية 
  ──────── ──────── 

 333,428 441,559 5 الفترة النقد وما في حكمه في نهاية 

  ═════════

══ 

════════ 
    ية:معلومات إضاف

 37,118 41,289  فوائد مستلمة 

 6,192 4,279  فوائد مدفوعة 
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  الموحدة المختصرةالمرحلية المالية القوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019مارس  31

 
 األنشطة  1
 

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

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

 

البحرين مملكة األنشطة المصرفية التجارية من خالل فروعه في إليهم معاً "بالمجموعة"(  وشركاته التابعة )المشاريزاول البنك 
الهند وكما يزاول عمليات البطاقات االئتمانية وتنفيذ العمليات التجارية إلى الجهات الخارجية من خالل جمهورية الكويت ودولة و

 ، المنامة، مملكة البحرين.597رع الحكومة، ص.ب. شا 43شركاته التابعة. يقع المقر الرئيسي المسجل للبنك في 
 

على قرار  بناءً  2019مارس  31المنتهية في  رأشه الثالثةتم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة 
 .2019أبريل  29بتاريخ أعضاء مجلس اإلدارة الصادر 

 

 أسس اإلعداد  2
 

 اإلعدادأساس  2,1
ً لمتطلبات  2019مارس  31المنتهية في  رأشه الثالثةئم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة أعدت القوا وفقا

ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على “. الخاص "بالتقارير المالية المرحلية 34معيار المحاسبة الدولي رقم 
وبة إلعداد قوائم مالية سنوية، ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة السنوية جميع المعلومات واإلفصاحات المطل

 31المنتهية في  رأشه الثالثة. باإلضافة إلى إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج فترة 2018ديسمبر  31للمجموعة كما في 
 .2019ديسمبر  31لتي ستنتهي في مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية ا 2019مارس 

 

. تم استبعاد جميع التابعة اتهتتضمن هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على القوائم المالية المرحلية للبنك وشرك
 .عند التوحيدبين شركات المجموعة فيما بما فيها المكاسب والخسائر غير المحققة البينية المعامالت واألرصدة 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  2,2
ً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  الخاص  34أعدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للبنك والمجموعة وفقا

مالية "(. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم ال34"بالتقارير المالية المرحلية" )"معيار المحاسبة الدولي رقم 
 31المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

المتعلق بعقود  16إلعداد التقارير المالية رقم  التغيرات على عملية المحاسبة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي، باستثناء 2018ديسمبر 
 كما هو موضح أدناه: 2019يناير  1اعتباراً من اإليجار 

 

المتعلق بعقود اإليجار وتفسير لجنة  17 معيار المحاسبة الدولي رقممحل  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ر وتفسير لجنة تفسيرات المتعلق بتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد اإليجا 4تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

الحوافز وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية  –المتعلق بعقود التأجير التشغيلية  15التقارير المالية الدولية السابق رقم 
صة باإلثبات المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار المبادئ الخا 27السابق رقم 

منفرد مدرج في  والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين احتساب كافة عقود اإليجار بموجب نموذج
بشكل جوهري عن عملية  16لم تتغير عملية احتساب المؤجر بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم  قائمة المركز المالي.

مبادئ مماثلة كما . سيستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام 17جب معيار المحاسبة الدولي رقم االحتساب المحددة بمو

ليس له أية تأثير على عقود اإليجار  16. وبالتالي، فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17معيار المحاسبة الدولي رقم في 

 جر.عندما تكون المجموعة هي المؤ
 

بتصنيف كافة عقود إيجاراتها )كمستأجر( في تاريخ المجموعة  ت، قام16اد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعد تطبيققبل 
. عند تطبيق المعيار 17وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  بداية عقد اإليجار إما على أنها عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي

لإلثبات والقياس لكافة عقود اإليجار، التي تكون فيها  قامت المجموعة بتطبيق نهج منفرد، 16اد التقارير المالية رقم الدولي إلعد
هي المستأجر، بإستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. قامت المجموعة بإثبات التزامات 

قامت . استخدام الموجودات األساسيةفي حق الاستخدام الموجودات التي تمثل في حق اليجار وعقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإل
المعيار المعدل عند تطبيق رجعي الثر األبباستخدام الطريقة  16المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الوسيلة اختارت المجموعة استخدام  م إعادة عرض معلومات المقارنة.يتلن وبالتالي،  2019يناير  1في المبدئي تاريخ التطبيق ب
ً التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها االنتقالية العملية  معيار المحاسبة على أنها عقود إيجار تطبق مسبقا

 .التطبيق المبدئيخ في تاري 4وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  17 الدولي رقم
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019مارس  31

 
 

 )تتمة(أسس اإلعداد  2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2,2
 

والمعدات  لممتلكاتاضمن  ةاألساسي الموجوداتاستخدام في حق الالموجودات الذي يمثل استخدام في حق البإثبات المجموعة قامت 
استخدام الموجودات والتزامات في حق البلغ خرى. األمطلوبات ضمن المدفوعات اإليجار تسديد اإليجار المقابلة لعقود  والتزامات

عند قياس  المبقاة.دون أي تأثير على األرباح ، 2019يناير  1كما في دينار بحريني مليون  6,314عقود اإليجار المسجلة 
عقود تكاليف بلغت . 2019يناير  1في بيبور بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل تقوم المجموعة  ود اإليجار،عق التزامات

 إدراجهاوتم ينار بحريني مليون د 0,460الموجودات استخدام في حق البوالمتعلقة  2019مارس  31اإليجار للفترة المنتهية في 
 االستهالك.روفات مصضمن 

 

 كالتالي:هي السياسات المحاسبية للمجموعة فإن  16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار تطبيقعند 
 

 استخدام الموجوداتفي حق ال (أ
الذي يكون فيه الموجود األساسي تاريخ العقد اإليجار )أي،  بدايةفي تاريخ  الموجوداتاستخدام في حق البإثبات المجموعة  تقوم

ً لالستخدام ً محسبالتكلفة،  الموجوداتاستخدام في حق لايتم قياس  (.متاحا في االضمحالل وخسائر  متراكماستهالك منها أي  وما
 مبلغ التزاماتعلى  الموجوداتاستخدام في حق التكلفة  . تتضمناإليجارعقود  تاللتزاماألي إعادة قياس ويتم تعديلها ، القيمة

بداية عقد ها في أو قبل تاريخ ئم إجرااإليجار التي تد وعقبدة ومدفوعات المتكالمبدئية والتكاليف المباشرة المثبتة اإليجار د وعق
ً اإليجار محس  الموجودمن الحصول على ملكية  ةمعقولمتأكدة بصورة ما لم تكن المجموعة  منها حوافز اإليجار المستلمة. وما

على أساس القسط الثابت على مدى الموجودات المثبتة استخدام في  حقالهالك ستعقد اإليجار، يتم إ فترةالمؤجر في نهاية 
يتم  .في القيمةاالضمحالل إلى  الموجوداتاستخدام في حق الخضع ي .، أيهما أقصراإليجارعقد مدة المقدرة أو  ةأعمارها اإلنتاجي

 والمعدات في الميزانية. الممتلكات الموجودات ضمناستخدام في  حقلل المدرجةالقيمة  إثبات
 

 مات عقد اإليجارلتزاا (ب
ستسدد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي عقد التزامات بإثبات المجموعة تقوم عقد اإليجار، بداية في تاريخ 
تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في  اإليجار،عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات  .عقد اإليجار فترةعلى مدى 

بداية بعد تاريخ  .، في هذه الحالة بيبورالفائدة في عقد اإليجار بسهولةلم يكن باإلمكان تحديد معدل إذا داية عقد اإليجار بتاريخ 
باإلضافة إلى  .المسددةوتخفيض مدفوعات اإليجار اإلضافية عكس الفائدة ياإليجار لعقد  التزاماتيتم زيادة مبلغ  عقد اإليجار،

 جوهرياإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير عقد اللتزامات  المدرجةيمة يتم إعادة قياس الق ذلك،
 ضمن المطلوبات األخرى في الميزانية. ةوالمثبتاألساسي  الموجودأو تغيير في التقييم لشراء  ةفي مدفوعات اإليجار الثابت

 

  معلومات القطاعات 3
 

 :رئيسية أعمال تأربعة قطاعانشطة المجموعة إلى ألغراض إدارية، تم توزيع أ
 

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

 األجنبية.والبطاقات وتداول العمالت 
 

تشمل بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع  -  مصرفية للشركاتالخدمات ال
 والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات في البحرين.

 

تشمل بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع  -  الخدمات المصرفية الدولية
عمالء من شركات ومؤسسات دولية. كما تغطي األنشطة والحسابات الجارية لل

 التشغيلية للفروع الخارجية.
 

تشمل بشكل رئيسـي تقديم خدمات في أسواق األموال والتجارة والخزانة،  - األخرى االستثمار والخزانة واألنشطة 
باإلضافة إلى إدارة أنشطة المجموعة التمويلية. تشتمل الخدمات االستثمارية على 

رة االستثمارات في األسواق المحلية والدولية وتقديم خدمات االستشارات إدا
االستثمارية وإدارة الصناديق. كما تتضمن األنشطة األخرى على تنفيذ العمليات 

التجارية إلى الجهات الخارجية.
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019مارس  31

 
 

 )تتمة( ات القطاعاتمعلوم 3

 
متخذ  العملياتمعلومات التي يتم تقديمها إلى رئيس الإن هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها حول 

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 الدائ نة على القطاعات على أساس معدل سعر التحويل والذي يساوي تقريبا
 مطابقة.

 
 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة لفيما يلي معلومات القطاع 

 

 

 الخدمات 

 المصرفية 

 لألفراد

 الخدمات

 المصرفية

 للشركات

 الخدمات

 المصرفية

 ةالدولي

 االستثمار 

  والخزانة

 واألنشطة

 ىاألخر

 

 

 المجموع

 

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

      

 44,143 15,046 9,997 10,596 8,504 دخل الفوائد

 (14.970) (7,449) (3,420) (2,989) (1,112) مصروفات الفوائد

 - 447 (2,137) (83) 1,773 ل األموال الداخلية سعر تحوي
 ──────── ─────── ──────── ──────── ───────── 

 29,173 8.044 4.440 7,524 9.165 صافي دخل الفوائد

      
 11,736 4,927 1,182 827 4,800 دخل تشغيلي آخر

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

 قبل حصة البنك من الدخل التشغيلي 
 ومشاريع ربح شركات زميلة 

 40,909 12.971 5,622 8.351 13,965 مشتركة
      

 (7,105) - (5,113) (2,656) 664 االئتمان صافي مخصص اضمحالل 

 ضمحاللال صافي مخصص
 (419) (419) - - - ستثماراتاال

 18,161 12.823 (3,785) 1,813 6,310 نتيجة القطاع       

 زميلةكات ربح شر البنك منحصة 
 2,005 309 - - 1,696 ةع مشتركاريومش 

 20,166     للفترة الربح 

      
 (135)     حقوق غير مسيطرة إلى عائد الربح ال

     ───────── 

 20,031      مالك البنكالعائد إلى  الربح
     ═════════ 
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  لموحدة المختصرةالمالية المرحلية االقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019مارس  31

 
 )تتمة( معلومات القطاعات 3

 

 2018مارس  31أشهر المنتهية في  فترة الثالثةفيما يلي معلومات القطاع ل

 

 الخدمات 
 المصرفية 

 لألفراد

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات

 الخدمات
 المصرفية

 الدولية

 االستثمار 
  والخزانة
 واألنشطة

 ىاألخر

 
 

 موعالمج

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
      

 37.290 10.795 9.197 9.619 7.679 دخل الفوائد

 (12.706) (6.391) (2.842) (2.639) (834) مصروفات الفوائد

 - 1.651 (1.481) (206) 36 سعر تحويل األموال الداخلية 
 ───────── ───────── ────────── ────────── ────────── 

 24.584 6.055 4.874 6.774 6.881 صافي دخل الفوائد
      

 13.015 5.735 1.242 753 5.285 دخل تشغيلي آخر
 ───────── ───────── ────────── ────────── ────────── 

 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من 
 ة ومشاريع ربح شركات زميل

 37.599 11.790 6.116 7.527 12.166 مشتركة
      

 (8.304) - (897) (6.941) (466) االئتمان صافي مخصص اضمحالل 
 صافي مخصص انتفت 

 227 227 - - - ستثماراتاالضمحالل الالحاجة اليه 
 15.229 11.793 1.383 (3.114) 5.167 نتيجة القطاع       
 زميلةكات شرربح  البنك منحصة 

 1.587 (100) - - 1.687 ومشاريع مشتركة 

 16.816     للفترة الربح 

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

 16.697      مالك البنكالعائد إلى  الربح
     ════════ 

 والتزامات محتملة رتباطات إ 4

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 

 عة مراج

 مارس  31

2019  
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

  دينار بحريني
 التزامات محتملة   

 إعتمادات مستندية 32,602 32.359
 خطابات ضمان 221,252 231.625

──────── ────────  
263.984 253,854  

 رتباطات إ  
 رتباطات قروض لم يتم سحبهاإ 193,388 120.649

──────── ────────  

384,633 447,242  
════════ ════════  

 .االرتباطاتسوف يتم سحبها قبل إنتهاء  ارتباطاتهاال تتوقع المجموعة بأن جميع 
 

التعرضات غير مقابل المستردة المتوقعة  يةخسائر االئتمانالصافي  تبلغ ،2019مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 تم االحتفاظ بالخسائر االئتمانية، 2019مارس  31. كما في ال شيءاالئتمانية األخرى الميزانية والتعرضات المدرجة في 

الميزانية والتعرضات االئتمانية األخرى مقابل التعرضات غير المدرجة في ألف دينار بحريني  1,742المتوقعة البالغ قيمتها 
 .ألف دينار بحريني( 986 :2018ديسمبر  31)
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  مالية المرحلية الموحدة المختصرةالالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019مارس  31

 
 النقد وما في حكمه 5

 

 مراجعة 
 مارس 31

2019 

 مراجعة 
 مارس 31

2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
   
 16.641 23,802 في الصندوق والخزينة  نقد

 161.521 162,389 اإلجبارية حسابات جارية وإيداعات لدى بنوك مركزية، باستثناء الودائع 

 2.865 - يوماً أو أقل 90لفترة أذونات خزانة بتواريخ استحقاق أصلية 

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

 152.401 255,368 يوماً أو أقل 90
 ──────── ──────── 

 441,559 333.428 
 ════════ ════════ 

 قروض وسلف العمالء  6
 

 المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ً  ائتمانيا

: 2المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر غير 
 مضمحلة ائتمانياً 

: 1المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

على المتوقعة 
 شهراً  12مدى 

 2019مارس  31في 

 فأل
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
  دينار بحريني

 قروض وسلف مدرجة بالتكلفة المطفأة     
 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف 839,414 306,317 125,699 1,271,430

 قروض استهالكية 518,373 19,043 10,835 548,251
──────── ──────── ──────── ────────  

1,819,681 136,534 325,360 1,357,787  
     
 الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمحسوم منها:  (6,036) (35,004) (80,316) (121,356)

──────── ──────── ──────── ────────  

1,698,325 56,218 290,356 1,351,751  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

 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

 2018ديسمبر  31في 

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 دينار بحريني

 ألف
 بحريني دينار

 ألف
  دينار بحريني

 قروض وسلف مدرجة بالتكلفة المطفأة     
 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف 916.266 286,426 140,360 1,343,052

 قروض استهالكية 523,768 19,342 10,429 553,539
──────── ──────── ──────── ────────  

1,896,591 150,789 305,768 1,440,034  
     
 محسوم منها: الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (11.331) (25,501) (87,231) (124,063)

──────── ──────── ──────── ────────  

1,772,528 63,558 280,267 1,428,703  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

ألف دينار  16,437والمضمحلة بالكامل  استحقاقهاوعد الفوائد المعلقة على القروض التي فات م تبلغ ،2019مارس  31في 

 ألف دينار بحريني(. 15,907: 2018ديسمبر  31بحريني )
 

محتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض المضمحلة  بلغت القيمة العادلة للضمانات المشتملة على نقد وأوراق مالية وعقارات

 ألف دينار بحريني(.  59,819: 2018ديسمبر  31) 2019 مارس 31ا في ألف دينار بحريني كم 59.835بشكل فردي 
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019مارس  31

 
 

 )تتمة( قروض وسلف العمالء 6
 

المجموعة للشركات قبل المقدمة من تسهيالت التمويل اإلسالمية المتضمنة على القروض والسلف بلغت  ،2019مارس  31في 
تلك التسهيالت باألساس من . تتكون ألف دينار بحريني( 98,605: 2018ديسمبر  31)ألف دينار بحريني  74,261

 والتمويل باإلجارة. تسهيالت المرابحة 
 

س مار 31ألف دينار بحريني ) 9,958، تم شطب قروض بإجمالي 2019مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 289: 2018مارس  31ألف دينار بحريني ) 1,174ألف دينار بحريني( وكان هناك استرداد بمبلغ وقدره  392: 2018

 ألف دينار بحريني(.
 

 حقوق الملكية  7
 

على تحويل سندات البنك الدائمة  2019مارس  20بتاريخ وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد 
بتاريخ فلس للسهم  100دينار بحريني إلى أسهم عادية بقيمة اسمية قدرها  86,097,511 قيمتها والبالغ 1فئة للتحويل  القابلة

رأس المال سيزيد فلس للسهم. ونتيجة لذلك،  400 قدره بسعر تحويلسند ، على أساس سهمين ونصف لكل 2019مايو  2
إن اإلدارة بصدد الحصول  .سهم 1,296,891,746يني موزعة على دينار بحر 129,689,175والمدفوع للبنك إلى الصادر 

والمدفوع بعد تحويل السندات الصادر للبنك لتعكس التغيير في رأس المال التأسيسية على الموافقات التنظيمية وتعديل المستندات 
 .1فئة القابلة للتحويل الدائمة 

 

على التوزيعات المقترحة للسنة المنتهية  2019مارس  20لمنعقد بتاريخ وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي ا
 . 2018ديسمبر  31في 

 

 موسمية النتائج  8
 

مارس  31ألف دينار بحريني ) 1,284على مبلغ وقدره  2019مارس  31المنتهية في  رأشه الثالثةيتضمن الدخل اآلخر لفترة 
 األسهم، وهو ذو طبيعة موسمية.  ألف دينار بحريني( من دخل أرباح 2,697: 2018

 

 دخل آخر  9
 

 31ألف دينار بحريني ) 1,284على مكسب قدره  2019مارس  31المنتهية في  رأشه الثالثةيتضمن الدخل اآلخر لفترة 
 دينار بحريني( متعلق ببيع أوراق مالية استثمارية. ألف 2,697مكسب قدره  2018مارس 

 

 م في األرباح النصيب األساسي والمخفض للسه 10
 

 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 
 الموزونعلى المتوسط لفترة الثالثة أشهر ربح البقسمة لفترة الثالثة أشهر لسهم في األرباح األساسي والمخفض لنصيب اليحسب 

 على النحو التالي:  تحويلفترة الثالثة أشهر وتأثير تحويل األوراق الرأسمالية القابلة لللعدد األسهم القائمة خالل 
 

  للثالثة أشهر المنتهية في
 مارس 31

2018 

 مارس 31

2019  

16.697 20,031 

 الربح للفترة العائد إلى مالك البنك لحساب نصيب السهم األساسي والمخفض 
 )ألف دينار بحريني( في األرباح

══════════ ══════════  
   

 الفترةخالل القائمة ة أسهم الخزانبعد حسم  سط الموزون لعدد األسهم،المتو 1,075,281,951 1.078.778.732

══════════ ══════════  

1.294.022.512 1,290,525,731 
المتوسط الموزون لعدد األسهم، القائمة خالل الفترة معدلة لتأثير المخفض 

 لتحويل األوراق الرأسمالية القابلة للتحويل
══════════ ══════════  

   
 لسهم في األرباح )دينار بحريني(األساسي ل نصيبال 0.019 0.015

══════════ ══════════  
   

 لسهم في األرباح )دينار بحريني(المخفض ل نصيبال 0.016 0.013
══════════ ══════════  
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019مارس  31

 
 

  عالقةال يذ طرفمعامالت مع  11

 
وأعضاء مجلس  والمشاريع المشتركة زميلةال اتشركوال المساهمين الرئيسيين أساسيةعالقة )بصورة الطراف ذات إن بعض األ

 مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطرافالسيطرة السيطرة أو لل خاضعةاإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة وعائالتهم وشركات 
  .االعتيادية أعمالهاضمن كانوا عمالء للمجموعة  (العالقةذات 

 
 :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  اإلدارة

  المجموع اإلدارة الرئيسيين

 2019مارس  31

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني
     

 26,296 2,985 23,311 - قروض وسلف العمالء
 64,215 - 64,215 - استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 155,641 7,021 5,004 143,616 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء
 

 

 مساهمين
 رئيسيين

شركات زميلة 
 ومشروع
 مشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي  اإلدارة

اإلدارة 
 المجموع  الرئيسيين

 2018ديسمبر  31
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
     

 26.332 3.020 23.312 - قروض وسلف العمالء

 62.935 - 62.935 - ة ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميل

 195.360 6.838 3.082 185.440 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

 
فترات للألطراف ذات العالقة م تسجل المجموعة أي مخصص اضمحالل / خسائر ائتمانية متوقعة على المبالغ المستحقة من ال

 .2018و 2019مارس  31المنتهيتين في 
 

القائمة المرحلية الموحدة والمتضمنة في  عالقةالطراف ذات األالتي تمت مع معامالت المتعلقة باإليرادات والمصروفات يلي فيما 
 لألرباح أو الخسائر:

 

 مساهمين

 رئيسيين

شركات زميلة 

 ومشروع

 مشترك

أعضاء مجلس 

وموظفي  اإلدارة

 المجموع  اإلدارة الرئيسيين

 المنتهية رلفترة الثالثة أشه

 2019مارس  31في  

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني

 ألف

 دينار بحريني
     

 393 10 383 - ودخل مشابه  دخل الفوائد

 2,206 31 22 2,513 ومصروفات مشابهة  مصروفات الفوائد
حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع 

 مشتركة
- 2,005 - 2,005 

 



 .بنك البحرين والكويت ش.م.ب

14 

  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم ل حو إيضاحات
 )مراجعة( 2019مارس  31

 

 

 (تتمة) عالقةال يذ طرفمعامالت مع  11

 
 مساهمين
 رئيسيين

شركات زميلة 
 ومشروع
 مشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي  اإلدارة

 المجموع  اإلدارة الرئيسيين
 المنتهية رلفترة الثالثة أشه

 2018مارس  31في  
 ألف

 بحرينيدينار 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
     

 321 5 316 - ودخل مشابه  دخل الفوائد
 1.933 22 18 1.893 ومصروفات مشابهة  مصروفات الفوائد

حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع 
 مشتركة

- 1,587 - 1,587 
 

 ، بما فيهم الرؤساء التنفيذيين:فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 المنتهية في رأشه للثالثة 

 
 مارس  31

2019 
 مارس  31

2018 

 
 ألف

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني
   

 2,716 2,888 قصيرة األجلأخرى مكافآت رواتب و
 129 125 مكافآت ما بعد التوظيف

 108 (521) تعويضات على أساس األسهم
 ──────── ──────── 
 2,492 2,953 
 ════════ ════════ 

 ألدوات الماليةا 12
 

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

 مماثلة؛: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات ال1المستوى 
 

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

 

علومات يمكن : التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على م3المستوى 
 مالحظتها في السوق. 

 

مارس  31تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في التالي يوضح الجدول 
 : 2018ديسمبر  31و 2019

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف ألف ألف ألف 2019 مارس 31

دينار  دينار بحريني ينار بحرينيد دينار بحريني 

     الموجودات المالية بحريني
 623,410 - - 623,410 سندات

 72,139 21,687 6,458 43,994 أسهم حقوق الملكية 
 819 - 819 - صناديق مدارة 

 408 - 408 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة
 4,737 - 4,737 - العادلة طات القيمةالمشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحو

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 667,404 12,422 21,687 701,513 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     المطلوبات المالية
 449 - 449 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 

 10,743 - 10,743 - يمة العادلة المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات الق
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - 11,192 - 11,192 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 



 .بنك البحرين والكويت ش.م.ب

15 

 



 .بنك البحرين والكويت ش.م.ب

16 

  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019مارس  31

 
 

 )تتمة( ألدوات الماليةا 12

 مجموع ال 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف ألف ألف ألف 2018ديسمبر  31

دينار  دينار بحريني 
 بحريني

 دينار بحريني دينار بحريني

     الموجودات المالية

 587.183 75 - 587.108 سندات

 66.430 21.688 6.478 38.264 أسهم حقوق الملكية 

 819 - 819 - صناديق مدارة 

 468 - 468 - تاجرةالمشتقات المالية المحتفظ بها لغرض الم

 10.800 - 10.800 - العادلة المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 625.372 18.565 21.763 665.700 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     المطلوبات المالية

 458 - 458 - المتاجرةالمشتقات المالية المحتفظ بها لغرض 

 4.343 - 4.343 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 - 4.801 - 4.801 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3والمستوى  2والمستوى  1تحويالت بين المستوى 
إلى ومن تحويالت تكن هناك أية ، لم 2018ديسمبر  31و 2019مارس  31تهية في المن إعداد التقارير المالية/ سنة خالل فترة 

 .3المستوى قياسات القيمة العادلة 
 

ألدوات المالية المدرجة وغير المدرجة في قائمة المركز المالي تلك ايوضح الجدول أدناه القيم المدرجة المقدرة والقيم العادلة ل
 :دةفي القوائم المالية الموح الموضحة لف القيم العادلة عن قيمها المدرجةحيث تختبالتكلفة المطفأة المدرجة 

 

 2018ديسمبر  31  2019مارس  31 

 
القيمة 

 المدرجة
 القيمة 
  الفرق العادلة

  ةالقيم
 المدرجة

  ةالقيم
 الفرق لعادلةا

 ألف ألف ألف  ألف ألف ألف 
 دينار بحريني دينار بحريني رينيدينار بح  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

        الموجودات المالية

 (1.690) 144.141 145.831  (747) 142,082 142,829 مالية استثماريةأوراق 
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

        المطلوبات المالية

 (3.925) 140.617 144.542  (1,768) 142,774 144,542 إقتراضات ألجل 
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

 . 1عادلة ضمن المستوى  ةإن المطلوبات والموجودات المالية المذكورة أعاله هي قيم
 

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


