
بيان الدخل الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٨

للثالثة أشهر المنتهية فيللتسعة أشهر المنتهية في
3٠ سبتمبر 3٠٢٠١٧ سبتمبر 3٠٢٠١٨ سبتمبر 3٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

الدخل
31,857٢9,٧9311,049١٠,٥٢٥دخل التمويل

٤,٦٢٠2,6931,٨١٨ 8,040دخل اإلستثمار في الصكوك

 إجمالي الدخل من الموجودات ذات 
3٤,٤١313,742١٢,3٤3 39,897    التمويل المشترك

)٨,١٤٦()10,611()٢٥,٦٥١( )28,909(عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
7,3655,3٠3 ١٨,٧٨3 18,849حصة المجموعة كمضارب

)2,٨٤3()3,246()٦,٨٦٨( )10,060(صافي عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات

٢٧,٥٤٥10,4969,٥٠٠ 29,837    التمويل المشترك  )كمضارب وكمستثمر(  
)٨١١()347()1,٨٢3( )1,350(مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية

-)27(-)27(مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
)٤٤٧()1,346()9٢٠()3,158(مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية

5,477٥,٨٠91,9391,9٢9دخل الرسوم والعموالت
٢١-206٥١3دخل اإلستثمارات في أوراق مالية

٨٠)15(٢93)358(دخل اإلستثمارات في عقارات
 حصة المجموعة من نتائج الشركات 

99)14()1,١٨3( 36     الزميلة، صافي
689٢,3٨٠214١,٦٠٨دخل أخر

31,3523٢,٦١٤10,900١١,9٧9مجموع الدخل
 المصروفات

9,136١٠,٠١32,9373,١٨٨تكاليف الموظفين
40539٥ ١,١٦٠ 1,207إستهالك

3,0803,3٠٠ ٨,٤٥٢ 8,370مصروفات أخرى
6,4226,٨٨3 ١9,٦٢٥ 18,713مجموع المصروفات

12,639١٢,9٨94,478٥,٠9٦الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة

)٢,9٢9()1,112()٧,٥٤٤( )5,766(مخصص انخفاض القيمة، صافي

6,873٥,٤٤٥3,3662,١٦٧ربح الفترة

العائد األساسي والمخفض للسهم في 
6.54٥.١٨3.202.٠٦األرباح )بالفلس(

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 3٠ سبتمبر ٢٠١٨

تم اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس 
اإلدارة في ٥ نوفمبر 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 سبتمبر ٢٠١٨

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الموجودات
 ٦9,666 ٥٦,٨٧٤نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

٩٠,33١٨٠,845إيداعات لدى مؤسسات مالية
٥٦١,٨٩٩561,822موجودات التمويل

٢٥٢,٠٢٨258,399استثمارات في أوراق مالية
١٦٨,٤٤٥164,397إجارة منتهية بالتمليك

١3,٧٩٤14,483إيجارات مستحقة القبض
٢٢,١3٧23,739إستثمارات في شركات زميلة

٢٥,٨٩٦29,831إستثمارات في عقارات
14,270 13,٥١٤ ممتلكات ومعدات

12,١٨٠11,195موجودات أخرى 
1,٢١٧,٠٩٨1,228,647مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات
    اإلستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات
١٢٦,٥٥٦67,872إيداعات من مؤسسات مالية

-١,٠٥٢إيداعات من مؤسسات غير مالية وافراد
١٠٢,٧3٦101,576تمويالت من مؤسسات مالية

١3١,٠٦٤131,666حسابات جارية للعمالء
11,507 ١٤,٨3٧ مطلوبات أخرى

3٧٦,٢٤٥312,621مجموع المطلوبات

٧٢٦,3٦٨793,756حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

حقوق الملكية
101,339 106,405 رأس المال

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

12098عالوة إصدار اسهم
22,195 ٩,٢٤3 إحتياطيات

١١٤,٤٨٥122,270مجموع حقوق الملكية 

 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
1,228,647 1,٢١٧,٠٩٨    االستثمار وحقوق الملكية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر 
3٠ سبتمبر 3٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨للتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر 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
 ١٠٧,٩٧٧١١٦,٤٧٢الرصيد في ١ يناير )معدل(

  6,873٥,٤٤٥ربح الفترة
    )٥,٠٥١(-أرباح نقدية معلنة

    )١3٧()٢٦٥(زكاة معتمدة
    -)٢٠٠(تبرعات معتمدة

١٩٨١٤٨أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة 
 )3٠١( -شراء أسهم خزينة

٢١٤)٢٧(صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة إلستثمارات في االوراق المالية
-)٧١(صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات

114,485١١٦,٧9٠الرصيد في 3٠ سبتمبر
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

3٠ سبتمبر 3٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية
6,873٥,٤٤٥ربح الفترة

تعديالت للبنود غير النقدية:
 ١,١٦٠  ١,٢٠٧ إستهالك

 ٧,٥٤٤  ٥,٧٦٦ مخصص انخفاض القيمة، صافي
 ٨3 -خسارة بيع استثمارات في شركات زميلة

)3(-ربح بيع استثمارات في أوراق مالية
)١٤()١٤(إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات

 -    ٥١٩ خسارة بيع استثمارات في عقارات  
-٢٠ربح من إعادة تقييم عمالت أجنبية

1,١٨3 )3٦( حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة ،صافي

١٥,39٨ 14,335الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
     تعديالت في رأس المال العامل:

 )١,٧3٠( ٥٢٥إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
)٥٦,٥٠١( )١٥,٧٠٢( موجودات التمويل

)١٤,٨٨٢( )٤,٢٩٧( إجارة منتهية بالتمليك
)٢,٥٠٦( )1,١٢١( موجودات أخرى      

١٥)٦٠٢(حسابات جارية للعمالء      
)١,٧٧٦(٢,٤٩٧مطلوبات أخرى 

٥٦,٦٨١٤٧,٨٥٧إيداعات من مؤسسات مالية
-١,٠٥٢إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

9١,٠٢٦)٦٧,3٨٨(حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

٧٦,9٠١)14,020(صافي النقد )المستخدم في( /الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية

)٢٨(-تكاليف اإلستثمارات في عقارات
-3,3٤٤استبعاد استثمارات في عقارات

١,3٤٨-استبعاد استثمارات في شركات زميلة
)٦٧٨( )٤٥١( شراء ممتلكات ومعدات 

)٧٦,٤٦3( )٨١,٤٩٤( شراء استثمارات في أوراق مالية
3,٨٥١ ٨٦,٧٠٧ مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية

)٧١,9٧٠(8,106صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية
   )301( -شراء أسهم خزينة

١,١٦٠3٨,٠٧٧تمويالت من مؤسسات مالية
)٤,٨٢٢( )3١( أرباح أسهم مدفوعة

1,1293٢,9٥٤صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
3٧,٨٨٥-صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما في حكمه

112,79490,736النقد وما في حكمه في ١ يناير 

108,009١٢٨,٦٢١النقد وما في حكمه في 3٠ سبتمبر

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
١٠,٩١٠١٥,١٦٦نقد في الصندوق

 أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي باستثناء ودائع
     االحتياطي اإلجباري

 

 ٨,٠٦٧ ٦,٢٧٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى باستثناء األرصدة المقيدة
٩٠,33١١٠٤,٢9٢إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من 9٠ يوما 

١٠٨,٠٠٩١٢٨,٦٢١

 ١,٠9٤٩٨  ٦


