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 اآلخر لدخل الشاملة الموحدة لالمرحليقائمة ال
 (مراجعة) 2019 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر تسعةلفترة ال

 

 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  

 

  
 أشهر المنتهية في للثالثة 

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في  تسعةلل 

 سبتمبر 30
  2019 2018 2019 2018 
      

 48.85 55,91 13.74 15,61   للفترةربح ال

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
      اآلخر الدخل الشامل 

      

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى 
      األرباح أو الخسائر 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 6.18 4,94 0,81 (0,75)  )أدوات أسهم حقوق الملكية(

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
ن يتم أالبنود التي سيتم أو من الممكن 

الحقاً إلى األرباح أو تصنيفها إعادة 
      الخسائر 

      التغير في إحتياطي التحويل:

 (3.19) (0,46) (1.29) (0.73)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

      التغير في إحتياطي التحوط:

 0,37 (1,01) 0,09 (0,42)  رات في القيمة العادلة الجزء الفعال للتغي

      التغير في إحتياطي القيمة العادلة:

 (3.96) 7,93 15.14 4,57  صافي التغير في القيمة العادلة 
صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو 

 (3.19) (1,77) (0,24) (0,20)  الخسائر 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (3.79) 9,63 14.51 2,47   للفترة األخرى ةالشاملالدخل / )الخسارة( 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 45.06 65,54 28.25 18,08  للفترة مجموع الدخل الشامل 

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
      

     العائد إلى:

 44.63 65,12 28.12 17,92  البنك مالك

 0,43 0,42 0,13 0,16  حقوق غير مسيطرة
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  18,08 28.25 65,54 45.06 

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 الملكية  لتغيرات في حقوقل الموحدةالمرحلية قائمة ال
 (مراجعة) 2019 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر تسعةلفترة ال

 يع األرقام بماليين الدنانير البحرينية جم 

 

    اق الرأسمالية مالك البنك وحاملي األورالعائد إلى   

  

 رأس 
 المال

 أسهم 
 خزانة

أوراق رأسمالية 
دائمة قابلة 

للتحويل مدرجة 
ضمن رأس 

 1المال فئة 

 عالوة 
 إصدار 

 أسهم 

 إحتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 عام

 تغيرات 
متراكمة في  

  العادلةالقيم 

  تعديالت
 تحويل

 عمالت أجنبية

 أرباح 
  المجموع توزيعات   مبقاة

حقوق غير 
 مسيطرة

 مجموع 
 الملكية  حقوق

               
 500,44 2,75 497,69 44,62 148,96 (11,71) (25,11) 54,08 54,08 41,02 86,10 (2,52) 108,17  2019يناير  1الرصيد في 

 55,91 0,42 55,49 - 55,49 - - - - - - - -  للفترة الربح 

 9,63 - 9,63 - (1,54) (0,46) 11,63 - - - - - -  خر للفترة اآلشامل الدخل ال

 65,54 0,42 65,12 - 53,95 (0,46) 11,63 - - - - - -   الدخل الشاملمجموع 

رأسمالية الوراق األالتوزيع على 
مدرجة القابلة للتحويل الدائمة ال

 (3,55) - (3,55) - (3,55) - - - - - - - -  1ال فئة ضمن رأس الم
دائمة الرأسمالية الوراق األتحويل 
مدرجة ضمن القابلة للتحويل ال

إلى أسهم  1رأس المال فئة 
 (0,01) - (0,01) - - - - - - 64,57 (86,10) - 21,52  عادية 

 0,45 - 0,45 - 0,45 - - - - - - - -   الدفع على أساس األسهم

 (0,01) - (0,01) - (0,01) - - - - - - - -   أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

 (56,11) (0,25) (55,86) (43,02) (12,84) - - - - - - - -   أرباح أسهم مدفوعة

 (1,60) - (1,60) (1,60) - - - - - - - - -  تبرعات خيرية 

 (4,56) - (4,56) - - - - - - - - (4,56) -  ة خزانالأسهم التغير في 

 - - - - - - - - - -     (7توزيعات مقترحة )إيضاح 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────── 

 500,59 2,92 497,67 - 186,96 (12,17) (13,48) 54,08 54,08 105,59 - (7,08) 129,69  2019 سبتمبر 30الرصيد في 
  ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 500,84 2,22 498,62 39,16 134.63 (9,27) (8,35) 54,08 54,08 41,02 86,10 (1,00) 108,17  2018يناير  1الرصيد في 

 48.85 0,43 48.42 - 48.42 - - - - - - - -  للفترة  الربح 

 (3.79) - (3.79) - (0,82) (3.19) 0,22 - - - - - -  خرى للفترة األشاملة الخسارة ال

 45,06 0,43 44,63 - 47,60 (3.19) 0,22 - - - - - -   الدخل الشاملمجموع 

ى األوراق الرأسمالية التوزيع عل
الدائمة المدرجة ضمن رأس 

 (3.55) - (3.55) - (3.55) - - - - - - - -  1المال فئة 

 (0,73) - (0,73) - (0,73) - - - - - - - -   الدفع على أساس األسهم

 (37.97) (0,21) (37.76) (37.76) - - - - - - - - -  أرباح أسهم مدفوعة 

 (1.40) - (1.40) (1.40) - - - - - - - - -  تبرعات خيرية 

 0,15 0,15 - - - - - - - - - - -  التغير في الحقوق غير المسيطرة 

 (1.30) - (1.30) - - - - - - - - (1.30) -  ة خزانالأسهم التغير في 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 501.10 2.59 498.51 - 177.95 (12.46) (8.13) 54.08 54.08 41.02 86.10 (2.30) 108.17  2018 سبتمبر 30الرصيد في 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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 قات النقدية تدفلل الموحدةالمرحلية قائمة ال
 (مراجعة) 2019 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر تسعةلفترة ال

 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  
 

  

 أشهر المنتهية في تسعةلل
  سبتمبر 30

 2018 2019 إيضاح 

    األنشطة التشغيلية

 49.29 56,01  قبل الضرائب للفترة الربح 

    التالية:غير النقدية تعديالت للبنود 

 26.29 19,64 10 صافي  –مجموع المخصصات 

 (2.47) (6,38)  ةمشترك ومشاريعحصة البنك من ربح شركات زميلة 

 2.71 4,57  ستهالك ا

 (3.20) (1,91)  أوراق مالية استثماريةمن بيع محققة ب اسمك

 0.75 2,46  ألجلإقتراضات مستحقات من 
  ──────── ──────── 

 73.37 74,39  الموجودات والمطلوبات التشغيليةتشغيلي قبل التغيرات في الربح ال
    

    )الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية:
 4.59 (12,44)  إجباري لدى بنوك مركزية إحتياطيودائع 

ً  من تسعين ربتواريخ استحقاق أصلية ألكثأذونات خزانة   (18.59) (3.07)  يوما
 (33.32) 9.37  ستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرىودائع ومبالغ م

 (133.98) 39,11  قروض وسلف العمالء
 (11.35) 2,46  فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

    
    الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية:

 33.83 109,76  ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 75.38 -  إعادة شراء اتتفاقيإقتراضات بموجب ا
 (225.05) (167,64)  حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

 0,55 26,06  فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 0,12 (0,28)  مبالغ مستردة  /ضريبة دخل مدفوعة 

  ──────── ──────── 
 (234.45) 77,72  األنشطة التشغيليةمن / )المستخدم في(  صافي النقد

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

 (291.11) (338,95)  أوراق مالية استثماريةشراء 

 268.16 271,34  بيع أوراق مالية استثمارية

 في شركات زميلة اتتغيرات أخرى في استثمار

 
 0,80 0,07 

 (2.91) (11,02)  شراء ممتلكات ومعدات
 (14,90) 0,44  كات زميلة صافي استثمارات في شر

 2.74 3,37  أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة 
  ──────── ──────── 

 (37.95) (74,02)  االستثماريةاألنشطة  المستخدم في صافي النقد

  ──────── ──────── 
    األنشطة التمويلية

 (55.22) 188,50  / )سداد( إقتراضات ألجل ةإضاف
 (39.16) (57,46)  مدفوعةخيرية  برعاتتوأرباح أسهم 

 (1.30) (4,56)  خزانةالأسهم التغير في 
 (0,73) 0,43  التغير في الدفع على أساس األسهم 

 (3.55) (3,55)  1التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل المدرجة ضمن رأس المال فئة 
  ──────── ──────── 

 (99.96) 123,36  األنشطة التمويلية/ )المستخدم في(  صافي النقد من
  ──────── ──────── 

 (3.19) (0,46)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية
  ──────── ──────── 
    

 (375.55) 126,60  صافي التغيرات في النقد وما في حكمه
    

 612.96 345,40  الفترة النقد وما في حكمه في بداية 
  ──────── ──────── 

 237.41 472,00 5 الفترة النقد وما في حكمه في نهاية 

  ════════ ════════ 
    معلومات إضافية:

 118,97 133,49  فوائد مستلمة 
 (34,46) (55,30)  فوائد مدفوعة 
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  الموحدة المختصرةالمرحلية المالية القوائم حول  إيضاحات
 ()مراجعة 2019 سبتمبر 30كما في 

 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  

 

 األنشطة  1
 

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

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

 

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

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

 على قرار بناءً  2019 سبتمبر 30المنتهية في  رأشه تسعةالختصرة لفترة تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة الم
 .2019 أكتوبر 28بتاريخ أعضاء مجلس اإلدارة الصادر 

 

  والسياسات المحاسبيةأسس اإلعداد  2
 

ً لمتطلبات وفق 2019 سبتمبر 30المنتهية في  رأشه تسعةالأعدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة  ا
ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على “. الخاص "بالتقارير المالية المرحلية 34معيار المحاسبة الدولي رقم 

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية، ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة السنوية 
 30المنتهية في  رأشه تسعةال. باإلضافة إلى إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج فترة 2018ديسمبر  31وعة كما في للمجم

 .2019ديسمبر  31مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  2019 سبتمبر
 

. تم استبعاد جميع التابعة اتهئم المالية المرحلية للبنك وشركتتضمن هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على القوا
 بين شركات المجموعة عند التوحيد.فيما المعامالت واألرصدة البينية بما فيها المكاسب والخسائر غير المحققة 

 

الخاص. إن السياسات  34م معيار المحاسبة الدولي رقلأعدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للبنك والمجموعة وفقاً 
المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في إعداد القوائم 

ار التغيرات على عملية المحاسبة نتيجة لتطبيق المعي، باستثناء 2018ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
 كما هو موضح أدناه: 2019يناير  1المتعلق بعقود اإليجار اعتباراً من  16إلعداد التقارير المالية رقم  الدولي

 

 المتعلق بعقود اإليجار  16 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
المتعلق بعقود اإليجار وتفسير لجنة  17 معيار المحاسبة الدولي رقممحل  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المتعلق بتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد اإليجار وتفسير لجنة تفسيرات  4تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
لتقارير المالية الدولية الحوافز وتفسير لجنة تفسيرات ا –المتعلق بعقود التأجير التشغيلية  15التقارير المالية الدولية السابق رقم 

المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار المبادئ الخاصة باإلثبات  27السابق رقم 
منفرد مدرج في  والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين احتساب كافة عقود اإليجار بموجب نموذج

بشكل جوهري عن عملية االحتساب  16لم تتغير عملية احتساب المؤجر بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم  .ميزانيةال
مبادئ مماثلة كما . سيستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام 17المحددة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

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

 

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  يجار إما على أنها عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيليبداية عقد اإل

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

قامت . استخدام الموجودات األساسيةفي حق الاستخدام الموجودات التي تمثل في حق العقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار و
المعيار المعدل عند تطبيق رجعي الثر األبباستخدام الطريقة  16الية رقم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير الم

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

 .التطبيق المبدئيتاريخ  عند 4وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  17 الدولي رقم
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019سبتمبر  30كما في 

 نير البحرينية الدناجميع األرقام بماليين  
 

 تتمة()والسياسات المحاسبية أسس اإلعداد  2
 

 الممتلكاتضمن  ةاألساسي الموجوداتاستخدام في حق الالموجودات الذي يمثل استخدام في حق البإثبات المجموعة قامت 
استخدام الموجودات في حق لابلغ خرى. األمطلوبات ضمن المدفوعات اإليجار تسديد اإليجار المقابلة لعقود  والتزاماتوالمعدات 

عند  المبقاة.دون أي تأثير على األرباح ، 2019يناير  1كما في دينار بحريني  مليون 6,93والتزامات عقود اإليجار المسجلة 
تكاليف بلغت . 2019يناير  1في بيبور بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل المجموعة  قامت عقود اإليجار، التزاماتقياس 
وتم ينار بحريني د مليون 1,63الموجودات استخدام في حق البوالمتعلقة  2019 سبتمبر 30اإليجار للفترة المنتهية في عقود 

 .والمصرفات األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر االستهالكبند  ضمن إدراجها
 

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

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

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

بداية عقد ي أو قبل تاريخ ها فئم إجرااإليجار التي تد وعقالمتكبدة ومدفوعات المبدئية 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 ستاعقد اإليجار، يتم  فترةالمؤجر في نهاية 
يتم  .في القيمةاالضمحالل إلى  الموجوداتاستخدام في حق الخضع ي .، أيهما أقصراإليجارعقد مدة المقدرة أو  ةإلنتاجيأعمارها ا

 .قائمة المركز الماليوالمعدات في  الممتلكات الموجودات ضمناستخدام في  حقلل المدرجةالقيمة  إثبات
 

 لتزامات عقد اإليجارا (ب
ستسدد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي عقد التزامات بإثبات المجموعة م تقوعقد 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 بسهولة لم يكن باإلمكان تحديد معدلإذا بداية عقد اإليجار تاريخ 
باإلضافة إلى  .المسددةوتخفيض مدفوعات اإليجار اإلضافية عكس الفائدة ياإليجار لعقد  التزاماتيتم زيادة مبلغ  عقد اإليجار،

في تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير اإليجار إذا كان هناك عقد اللتزامات  المدرجةيتم إعادة قياس القيمة  ذلك،
قائمة ضمن المطلوبات األخرى في  ةوالمثبتاألساسي  الموجودأو تغيير في التقييم لشراء  ةمدفوعات اإليجار الثابتمضمون 

 .المركز المالي
 

  معلومات القطاعات 3
 

 :رئيسية أعمال تأربعة قطاعاألغراض إدارية، تم توزيع أنشطة المجموعة إلى 
 

تشمل بشكل رئيسي إدارة ودائع العمالء األفراد وتوفير التمويل للقروض  - الخدمات المصرفية لألفراد

والسحب على المكشوف وتسهيالت ائتمانية وخدمات تحويل  االستهالكية

 األجنبية.األموال والبطاقات وتداول العمالت 
   

دارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع تشمل بشكل رئيسي إ - الخدمات المصرفية للشركات
 والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات في البحرين.

   

تشمل بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع  - الخدمات المصرفية الدولية
ا تغطي والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات دولية. كم

 األنشطة التشغيلية للفروع الخارجية.
   

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

حلية والدولية وتقديم خدمات على إدارة االستثمارات في األسواق الم
االستشارات االستثمارية وإدارة الصناديق. كما تتضمن األنشطة األخرى 

 .على تنفيذ العمليات التجارية إلى الجهات الخارجية
 

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 
 أو الدائنة على القطاعات على أساس معدل سعر التحويل والذي يساوي تقريباً التكلفة الهامشية لألموال على أساس أموال مطابقة.
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  مالية المرحلية الموحدة المختصرةالالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019سبتمبر  30كما في 

 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  
 

 )تتمة( معلومات القطاعات 3
 

 :2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة لالقطاع  تيلي معلومافيما 

 

 الخدمات 
 المصرفية 

 لألفراد

 الخدمات
 المصرفية

 تللشركا

 الخدمات
 المصرفية

 الدولية

 االستثمار 
  والخزانة
 واألنشطة

 المجموع ىاألخر

      
 134,57 46,76 31,39 31,01 25,41 دخل الفوائد

 (50,55) (23,90) (11,25) (11,73) (3,67) مصروفات الفوائد

 - (3,08) (4,34) 2,50 4,92 سعر تحويل األموال الداخلية 

 ──────── ─────── ──────── ──────── ───────── 
 84,02 19,78 15,80 21,78 26,66 صافي دخل الفوائد

      
 32,38 11,72 3,65 2,68 14,33 دخل تشغيلي آخر

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

 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من 
 116,40 31,50 19,45 24,46 40,99 ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

      
 (19,64) (0,61) (13,17) (2,72) (3,14) صافي  –ات مخصصال مجموع
 49,53 27,40 (4,48) 9,92 16,69 نتيجة القطاع       

 زميلةكات ربح شر البنك منحصة 
 6,38 1,83 - - 4,55 ومشاريع مشتركة

 55,91     للفترة الربح 
      
 (0,42)     يطرة حقوق غير مسإلى عائد الربح ال
     ───────── 

 55,49      مالك البنكالعائد إلى  الربح
     ═════════ 

 :2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  فترة التسعةفيما يلي معلومات القطاع ل

 

 الخدمات 
 المصرفية 

 لألفراد

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات

 الخدمات
 المصرفية

 الدولية

 االستثمار 
  ةوالخزان

 واألنشطة
 ىاألخر

 
 

 المجموع
      

 121.14 36.29 30.67 30.45 23.73 دخل الفوائد

 (40.99) (20.88) (9.36) (8.07) (2.68) مصروفات الفوائد

 - 4.82 (5.50) (1.49) 2.17 سعر تحويل األموال الداخلية 
 ──────── ──────── ───────── ───────── ───────── 

 80.15 20.23 15.81 20.89 23.22 صافي دخل الفوائد
      

 36.39 14.99 3.39 2.39 15.62 دخل تشغيلي آخر
 ──────── ──────── ───────── ───────── ───────── 

 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من 
 116.54 35.22 19.20 23.28 38.84 ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

      

 (26.29) 0,21 (4.95) (21.42) (0,13) يصاف –ات مخصصمجموع ال
 46.38 34.89 2.61 (9.24) 18.12 نتيجة القطاع       
 زميلةكات ربح شر البنك منحصة 

 2.47 (0,46) - - 2.93 ومشاريع مشتركة

 48.85     للفترة الربح 
      
 (0.43)     حقوق غير مسيطرة إلى عائد الربح ال

     ───────── 

 48.42      مالك البنكالعائد إلى  الربح
     ═════════ 

 



 .بنك البحرين والكويت ش.م.ب

10 

  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019سبتمبر  30كما في 

 الدنانير البحرينية جميع األرقام بماليين  

 

 والتزامات محتملةرتباطات إ 4
 مدققة 

 ديسمبر 31
2018 

 مراجعة 
  سبتمبر 30

2019  
 التزامات محتملة   

 إعتمادات مستندية 27,82 32,36

 خطابات ضمان 230,64 231,63
──────── ────────  

263,99 258,46  
════════ ════════  

 رتباطات إ  
 رتباطات قروض لم يتم سحبهاإ 182,52 120,65

──────── ────────  
384,64 440,98  

════════ ════════  
 .االرتباطاتسوف يتم سحبها قبل إنتهاء  ارتباطاتهالمجموعة بأن جميع ال تتوقع ا

 
مقابل التعرضات دينار بحريني مليون  1,07المتوقعة البالغ قيمتها  تم االحتفاظ بالخسائر االئتمانية، 2019 سبتمبر 30كما في 

 .دينار بحريني( مليون 0,99 :2018ديسمبر  31الميزانية والتعرضات االئتمانية األخرى )غير المدرجة في 
 

 النقد وما في حكمه 5

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2019 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2018 
   

 18,08 18,68 نقد في الصندوق والخزينة 

 56,09 209,86 حسابات جارية وإيداعات لدى بنوك مركزية، باستثناء الودائع اإلجبارية 
 بتواريخ استحقاق أصلية لفترة أخرى مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية مبالغودائع و

 163,24 243,46 يوماً أو أقل 90
 ──────── ──────── 
 472,00 237,41 
 ════════ ════════ 

 قروض وسلف العمالء  6
 

 المجموع 

: 3المرحلة 
الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة على 

مدى العمر 
المضمحلة 

 ائتمانياً 

: 2المرحلة 
الخسائر 

االئتمانية 
متوقعة على ال

مدى العمر غير 
 مضمحلة ائتمانياً 

: 1المرحلة 
الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة على 

 شهراً  12مدى 

 2019سبتمبر  30في 

 قروض وسلف مدرجة بالتكلفة المطفأة     
 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف 859,46 291,95 141,31 1292,72

 كيةقروض استهال 521,61 16,24 11,37 549,22
──────── ──────── ──────── ────────  

1841,94 152,68 308,19 1381,07  
     

(127,58) (93,65) (29,05) (4,88) 

الخسائر اإلئتمانية مخصص محسوم منها: 
 المتوقعة

──────── ──────── ──────── ────────  

1714,36 59,03 279,14 1376,19  
════════ ════════ ════════ ════════  
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019سبتمبر  30كما في 

 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  
 

 )تتمة(قروض وسلف العمالء  6
 

 المجموع 

 :3المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر المضمحلة 

 ائتمانياً 

 :2لمرحلة ا
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 
العمر غير 

 مضمحلة ائتمانياً 

: 1المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

 على مدىالمتوقعة 
 شهراً  12

 2018ديسمبر  31في 

 قروض وسلف مدرجة بالتكلفة المطفأة     
 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف 916,26 286,43 140,36 1343,05

 قروض استهالكية 523,77 19,34 10,43 553,54
──────── ──────── ──────── ────────  
1896,59 150,79 305,77 1440,03  

     
 الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص محسوم منها:  (11,33) (25,50) (87,23) (124,06)

──────── ──────── ──────── ────────  
1772,53 63,56 280,27 1428,70  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

دينار بحريني  مليون 19,05والمضمحلة بالكامل  استحقاقهاالفوائد المعلقة على القروض التي فات موعد  تبلغ ،2019 سبتمبر 30في 
 دينار بحريني(. مليون 15,91: 2018ديسمبر  31)
 

محتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض المضمحلة  وأوراق مالية وعقاراتبلغت القيمة العادلة للضمانات المشتملة على نقد 
 دينار بحريني(.  مليون 59,82: 2018ديسمبر  31) 2019 سبتمبر 30دينار بحريني كما في مليون  70,35بشكل فردي 

 

 76.96المجموعة للشركات مقدمة من قبل التسهيالت التمويل اإلسالمية المتضمنة على القروض والسلف بلغت  ،2019 سبتمبر 30في 
والتمويل تسهيالت المرابحة تلك التسهيالت باألساس من . تتكون دينار بحريني( مليون 98,61: 2018ديسمبر  31)دينار بحريني  مليون

 باإلجارة. 
 

: 2018 سبتمبر 30بحريني )دينار  مليون 14,41، تم شطب قروض بإجمالي 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةخالل فترة ال
دينار  مليون 6,91: 2018 سبتمبر 30دينار بحريني ) مليون 2,99دينار بحريني( وكان هناك استرداد بمبلغ وقدره  مليون 14,69

  بحريني(.
 

 حقوق الملكية  7
 

الدائمة القابلة وراق الرأسمالية األعلى تحويل  2019مارس  20بتاريخ وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد 
فلس  400 قدره دينار بحريني إلى أسهم عادية بسعر تحويل مليون 86,10 قيمتها والبالغ 1المدرجة ضمن رأس المال فئة بنك للللتحويل 

س المال المدفوع سهم، وسيزيد رأ 215,243,793سيزيد عدد األسهم الصادرة بمقدار . ونتيجة لذلك، 2019مايو  2اعتباراً من  للسهم
  دينار بحريني. مليون 64,57سهم بنحو األزيد عالوة إصدار يدينار بحريني وس مليون 21,52بنحو 

 

 موسمية النتائج  8
 

: 2018 سبتمبر 30دينار بحريني ) مليون 3,10على مبلغ وقدره  2019 سبتمبر 30المنتهية في  رأشه تسعةيتضمن الدخل اآلخر لفترة ال
 نار بحريني( من دخل أرباح األسهم، وهو ذو طبيعة موسمية. دي مليون 5,48

 

 دخل آخر  9
 

 2018 سبتمبر 30دينار بحريني )مليون  1.91على مكسب قدره  2019 سبتمبر 30المنتهية في  رأشه تسعةيتضمن الدخل اآلخر لفترة ال
 دينار بحريني( متعلق ببيع أوراق مالية استثمارية. 3.20مكسب قدره 

 

 صافي  –ع المخصصات مجمو 10

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2019 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2018 
   

 26,07 18,93 قروض وسلف العمالء 
 (0,20) 0,13 االرواق المالية االستثمارية 

 - 0,50 العقارات المكتسبة 
 0,42 0.08 التعرضات غير المدرجة في الميزانية 

 ──────── ──────── 
 19,64 26,29 
 ════════ ════════ 
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019سبتمبر  30كما في 

 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  

 

 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  11
 

لعدد  الموزونعلى المتوسط أشهر  تسعةللربح القسمة بأشهر  تسعةلفترة اللسهم في األرباح األساسي والمخفض لنصيب اليحسب 
 على النحو التالي:  وتأثير تحويل األوراق الرأسمالية القابلة للتحويلأشهر المنتهية  تسعةفترة الاألسهم القائمة خالل 

 

  أشهر المنتهية في تسعةلل  للثالثة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

2018 
 سبتمبر 30

2019 
 سبتمبر 30

2018 
 سبتمبر 30

2019  

13,61 15,45 48,42 55,49 

البنك الربح للفترة العائد إلى مالك 
لحساب النصيب األساسي 

  والمخفض للسهم في األرباح

- - (3,55) (3,55) 

التوزيع على األوراق محسوم منه: 
الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل 

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

13,61 15.45 44,87 51.94  
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════  

1.077.902.350 1,285,388,806 1.077.902.350 1,189,199,278 

 لعدد األسهم، الموزونالمتوسط 
 القائمةة أسهم الخزانبعد حسم 

 الفترة خالل
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════  

0.013 0,012 0.042 0,044 
لسهم األساسي والمخفض ل نصيبال

 في األرباح )دينار بحريني(
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════  

 

  عالقةال يذ طرفمعامالت مع  12
 

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 

  .ياديةاالعت أعمالهاضمن كانوا عمالء للمجموعة  (ذات العالقة
 

 :كما هو بتاريخ قائمة المركز المالي عالقةالطراف ذات األرصدة فيما يتعلق بالمعامالت التي تمت مع األفيما يلي 
 

 

 مساهمين
 رئيسيين

شركات زميلة 
 ومشروع

 مشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي  اإلدارة

 المجموع  اإلدارة الرئيسيين
     2019سبتمبر  30

     
 26,45 3,04 23,41 - قروض وسلف العمالء

 63,55 - 63,55 - استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 213,38 10,03 1,50 201,85 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

 

 
 مساهمين
 رئيسيين

شركات زميلة 
 ومشروع

 مشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي  اإلدارة

 المجموع  اإلدارة الرئيسيين
     2018ديسمبر  31

     

 26,45 3,04 23,41 - قروض وسلف العمالء

 62,94 - 62,94 - استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 213,38 10,03 1,50 201,85 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء
 

 0,008رف ذي العالقة البالغة ، تحتفظ المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل تعرضات الط2019سبتمبر  30كما في 
 .دينار بحريني( مليون 0,007: 2018دينار بحريني )مليون 
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  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019سبتمبر  30كما في 

 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  

 

 )تتمة( عالقةال يذ طرفمعامالت مع  12
 

القائمة المرحلية الموحدة لألرباح والمتضمنة في  عالقةالطراف ذات األالتي تمت مع معامالت الالمتعلقة باإليرادات والمصروفات ي فيما يل
 أو الخسائر:

 

 مساهمين
 رئيسيين

شركات زميلة 
 ومشروع

 مشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي  اإلدارة

 المجموع  اإلدارة الرئيسيين
 المنتهية رأشه تسعةلفترة ال

     2019 سبتمبر 30في  
     

 1,15 0,03 1,12 - ودخل مشابه  دخل الفوائد
 4,38 0,12 0,07 4,19 ومصروفات مشابهة  مصروفات الفوائد

 6,38 - 6,38 - حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 

 
 مساهمين
 رئيسيين

شركات زميلة 
 ومشروع

 مشترك

أعضاء مجلس 
وموظفي  اإلدارة

 المجموع  دارة الرئيسييناإل
 المنتهية رأشه تسعةلفترة ال

     2018 سبتمبر 30في  
     

 1.03 0,02 1.01 - ودخل مشابه  دخل الفوائد
 3.86 0,07 0,05 3.74 ومصروفات مشابهة  مصروفات الفوائد

 2,47 - 2,47 - حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 

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

 
  سبتمبر 30

2019 
  سبتمبر 30

2018 
   

 7.97 8,32 رواتب ومكافآت أخرى قصيرة األجل
 0,33 0,31 مكافآت ما بعد التوظيف

 (0,18) 0,43 تعويضات على أساس األسهم
 ──────── ──────── 
 9,06 8,12 
 ════════ ════════ 

 ألدوات الماليةا 13
 

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

 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛1المستوى 

بصورة مباشرة أو  : التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما2مستوى ال
 ؛ وغير مباشرة

مالحظتها : التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن 3المستوى 
 في السوق. 

 

 2019 سبتمبر 30التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في مستوى تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب التالي يوضح الجدول 
 : 2018ديسمبر  31و
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     2019 سبتمبر 30

     الموجودات المالية
 666,02 - - 666,02 سندات

 69,03 21,69 6,46 40,88 أسهم حقوق الملكية 
 0,71 - 0,71 - صناديق مدارة 

 0,52 - 0,52 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة
 0,30 - 0,30 - العادلة المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 706,90 7,99 21,69 736,58 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 



 .بنك البحرين والكويت ش.م.ب

14 

  المالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم حول  إيضاحات
 )مراجعة( 2019سبتمبر  30كما في 

 جميع األرقام بماليين الدنانير البحرينية  

 

 (تتمة) ألدوات الماليةا 13

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     2019سبتمبر  30

     المطلوبات المالية
 0,97 - 0,97 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 

 36,77 - 36,77 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات القيمة العادلة 
 ────── ────── ────── ────── 
 - 37,74 - 37,74 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1ستوى الم 

     2018ديسمبر  31
     الموجودات المالية

 587,19 0,08 - 587,11 سندات

 66,43 21,69 6,48 38,26 أسهم حقوق الملكية 

 0,82 - 0,82 - صناديق مدارة 

 0,47 - 0,47 - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة
 10,80 - 10,80 - العادلة لمحتفظ بها لغرض تحوطات القيمةالمشتقات المالية ا

 ────── ────── ────── ────── 
 625,37 18,57 21,77 665,71 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     

     المطلوبات المالية

 0,46 - 0,46 - المتاجرةالمشتقات المالية المحتفظ بها لغرض 

 4,34 - 4,34 - ها لغرض تحوطات القيمة العادلةالمشتقات المالية المحتفظ ب
 ────── ────── ────── ────── 
 - 4,80 - 4,80 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 3والمستوى  2والمستوى  1تحويالت بين المستوى 
إلى ومن تحويالت هناك أية تكن ، لم 2018ديسمبر  31و 2019سبتمبر  30المنتهية في  سنة إعداد التقارير المالية /خالل فترة 

 .3قياسات القيمة العادلة المستوى 
 

ألدوات المالية المدرجة وغير المدرجة في قائمة المركز المالي تلك ايوضح الجدول أدناه القيم المدرجة المقدرة والقيم العادلة ل
 :دةالقوائم المالية الموحفي  الموضحة حيث تختلف القيم العادلة عن قيمها المدرجةبالتكلفة المطفأة المدرجة 

 

 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30 

 
القيمة 

 المدرجة
 القيمة 
  الفرق العادلة

  ةالقيم
 المدرجة

  ةالقيم
 الفرق لعادلةا

        الموجودات المالية

 (1,69) 144,14 145,83  (0,16) 145,41 145,57 مالية استثماريةأوراق 
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

        المطلوبات المالية

 (3,92) 140,62 144,54  2,05 335,09 333,04 إقتراضات ألجل 
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

لوبات . إن القيمة العادلة للموجودات والمط1عادلة ضمن المستوى  ةإن المطلوبات والموجودات المالية المذكورة أعاله هي قيم
 المالية تقارب قيمتها المدرجة، فيما عدا تلك المفصح عنها في الجدول أعاله. 


