
بيان الدخل الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٨ للثالثة أشهر المنتهيةللستة أشهر المنتهية

3٠ يونيو 3٠٢٠١٧ يونيو 3٠٢٠١٨ يونيو 3٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

الدخل
٢٠,٨٠٨١9,٢6٨١٠,٢٨٦١٠,٠6١دخل التمويل

2,802٢,٧٥٧1,397 ٥,3٤٧دخل اإلستثمار في الصكوك

إجمالي الدخل من الموجودات ذات
22,070١3,٠٤311,458 ٢٦,١٥٥ التمويل المشترك

)7,562()٩,٠٢١()16,020( )١٨,٢٩٨(عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
٥,٧١٨5,399 11,995 ١١,٤٨٤حصة المجموعة كمضارب

)2,163()3,3٠3()4,025( )٦,٨١٤(صافي عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات

18,045٩,٧٤٠9,295 ١٩,3٤١    التمويل المشترك  )كمضارب وكمستثمر(  
)558()٧٢٥()1٫011( )١,٠٠3(مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
)350()٨١٠()474()١,٨١٢(مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية

3,٥3٨3,٨٨٠١,٧٤٠1,826دخل الرسوم والعموالت
٢٠٦492١١3174دخل اإلستثمارات في أوراق مالية

117)١١١(213)3٤3(دخل اإلستثمارات في عقارات
 حصة المجموعة من نتائج الشركات 

٤٦16)1,282( ٥٠     الزميلة، صافي
٤٧٥٧٧٢٢٩٤354دخل أخر

٢٠,٤٥٢20,635١٠,٢٨٧10,874مجموع الدخل
 المصروفات

٦,١٩٩6,8253,٢٢٦3,253تكاليف الموظفين
3٩٦387 765 ٨٠٢إستهالك

٢,٧١٨2,719 5,152 ٥,٢٩٠مصروفات أخرى
٦,3٤٠6,359 12,742 ١٢,٢٩١مجموع المصروفات

٨,١٦١7,8933,٩٤٧4,515الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
مخصص انخفاض القيمة، صافي

 )٤,٦٥٤( )4,615()٢,٥٩٢()1,820(

3,٥٠٧3,278١,3٥٥2,695ربح الفترة

 العائد األساسي والمخفض للسهم 
3.3٤3.12١.٢٩2.57     في األرباح )بالفلس(

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 3٠ يونيو ٢٠١٨

تم اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة 
في ١3 اغسطس ٢٠١٨  وقد تمت مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

العميد إبراهيم عبداهلل المحمود  حّسان أمين جرار  د. عصام عبداهلل فخرو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة   

3١ ديسمبر 3٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الموجودات
 69,666 60,813نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

89,05280,845إيداعات لدى مؤسسات مالية
55٨,٩٤٦561,822موجودات التمويل

244,702258,399استثمارات في أوراق مالية
161,844164,397إجارة منتهية بالتمليك

17,60314,483إيجارات مستحقة القبض
22,15523,739إستثمارات في شركات زميلة

26,73729,831إستثمارات في عقارات
14,270 13,816 ممتلكات ومعدات

12,27611,195موجودات أخرى 
1,20٧,٩٤٤1,228,647مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات
159,89767,872ايداعات من مؤسسات مالية
38,090101,576تمويالت من مؤسسات مالية

149,941131,666حسابات جارية للعمالء
11,507 15,853 مطلوبات أخرى

363,781312,621مجموع المطلوبات

732,973793,756حقوق أصحاب حسابات االستثمار

حقوق الملكية
101,339 106,405 رأس المال

)864( )892( أسهم خزينة
)498( )391( أسهم خطة حوافز الموظفين

12098عالوة إصدار اسهم
٥,٩٤٨22,195 إحتياطيات

111,١٩٠122,270مجموع حقوق الملكية 

 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
1,20٧,٩٤٤1,228,647    االستثمار وحقوق الملكية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر 
للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٨

3٠ يونيو 3٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨
)ألف دينار بحريني(

)مراجعة(
)ألف دينار بحريني(

)مراجعة(
116,472 122,270الرصيد في ١ يناير )كما هو معلن سابقًا(

-)13,943(أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 3٠
-)350(أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 3٠ من قبل شركة زميلة

 ١٠٧,٩٧٧١١6,4٧٢الرصيد في ١ يناير )معدل(
  3,٥٠٧3,٢٧٨ربح الفترة

    )5,٠5١(-أرباح نقدية معلنة
    )١3٧()٢٦٥(زكاة معتمدة

    -)٢٠٠(تبرعات معتمدة
١٩٨١4٨أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة 

 )3٠١( -شراء أسهم خزينة
6١)٢٧(صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة إلستثمارات في االوراق المالية

١١١,١٩٠١١4,4٧٠الرصيد في 3٠ يونيو

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

3٠ يونيو 3٠٢٠١٧ يونيو ٢٠١٨

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية
3,٥٠٧3,278ربح الفترة

تعديالت للبنود غير النقدية:
 765  802 إستهالك

 4,615 4,٦٥٤ مخصص انخفاض القيمة، صافي
 - )9(إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات

 -    452 خسارة بيع استثمارات في عقارات  
-15ربح من إعادة تقييم عمالت أجنبية

1,282 )50( حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة ،صافي

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
9,940 ٩,3٧١والمطلوبات التشغيلية

     تعديالت في رأس المال العامل:
 )935( 80إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)48,300( )12,356( موجودات التمويل
)10,649( )1,398( إجارة منتهية بالتمليك

156 )1,215( موجودات أخرى      
 14,173 18,275حسابات جارية للعمالء      

)5,621(4,102مطلوبات أخرى 
90,0٢٢87,126ايداعات من مؤسسات مالية

32,731)60,783(حقوق أصحاب حسابات االستثمار

٤٦,٠٩٨78,621صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
-2,642استبعاد إستثمارات في عقارات

)302( )348( شراء ممتلكات ومعدات 
)25,275( )67,823( شراء إستثمارات في أوراق مالية

3,128 80,361 مقبوضات من بيع إستثمارات في أوراق مالية

)22,449(١٤,٨3٢صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
   )301( -شراء أسهم خزينة

-)63,486(تمويالت من مؤسسات مالية
)3,627( )14( أرباح أسهم مدفوعة

)3,928( )٦3,٥٠٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

52,244)2,٥٧٠(صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما في حكمه
112,79490,736النقد وما في حكمه في ١ يناير 

11٠,٢٢٤142,980النقد وما في حكمه في 3٠ يونيو

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
10,92314,211نقد في الصندوق

 أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي باستثناء ودائع
     االحتياطي اإلجباري

1,100 4,692 

 12,998 ٩,1٤٩أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى باستثناء األرصدة المقيدة
89,052111,079إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من 9٠ يومًا 

١١٠,2٢٤142,980


