
31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الدخل
دخل التمويل 43,110  40,507 
دخل االستثمار في الصكوك 10,829  6,808 

إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمویل المشترك 53,939  47,315 
عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار )41,162( )36,010(
حصة المجموعة كمضارب 27,223  24,646 

صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار )13,939( )11,364(

 35,951  40,000 
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل 

المشترك )كمضارب ومستثمر(
مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية )2,043( )1,018(

مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد )57( -   
مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية )4,034( )2,032(
دخل الرسوم والعموالت 7,547  7,642 

دخل االستثمارات في أوراق مالية 216  513 
دخل االستثمارات في عقارات )556( 213 

حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي 86  )1,103(
دخل آخر 4,372  2,740 

مجموع الدخل 45,531  42,906 
المصروفات 

تكاليف الموظفين 12,588  12,611 
إستهالك 1,473  1,570 

مصروفات أخرى 11,194  12,387 
مجموع المصروفات 25,255  26,568 
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة 20,276  16,338 
مخصص انخفاض القيمة, صافي )8,895( )6,197(
ربح السنة 11,381  10,141 

 9.65  10.83 
العائد األساسي و المخفض للسهم في األرباح 

)بالفلس(

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

األنشطة التشغيلية
ربح السنة 11,381 10,141 

تعديالت للبنود غير النقدية:        
إستهالك 1,473  1,570 
مخصص انخفاض القيمة, صافي 8,895  6,197 

خسارة بيع استثمار في شركات زميلة -    83 
انخفاض القيمة الستثمارات في العقارات 204  119 
خسارة بيع استثمارات في عقارات 531  39 
ربح بيع استثمارات في أوراق مالية -    )3(
ربح من إعادة تقييم عمالت أجنبية 29  -   
استردادات من حسابات مشطوبة )3,472( -   

حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي )86( 1,103 

 19,249 18,955 
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

والمطلوبات التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 100  )1,440(

موجودات التمويل )34,485( )57,605(
إجارة منتهية بالتمليك )8,359( )18,808(

موجودات أخرى       )693( 739 
حسابات جارية للعمالء       1,578  )800(

مطلوبات أخرى  11,729  )3,596(
إيداعات من مؤسسات مالية 44,719  )24,582(

إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 7,255  -   
حقوق أصحاب حسابات االستثمار )7,765( 139,440 
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 33,034 52,597 

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي 65,437  69,666 
إيداعات لدى مؤسسات مالية 137,450  80,845 

موجودات التمويل 578,953  561,822 
استثمارات في أوراق مالية 240,053  258,399 
إجارة منتهية بالتمليك 165,730  164,397 
إيجارات مستحقة القبض 21,141  14,483 

استثمارات في شركات زميلة 21,643  23,739 

استثمارات في عقارات 24,284  29,831 
ممتلكات ومعدات 13,641  14,270 
موجودات أخرى  11,062  11,195 

مجموع الموجودات   1,279,394  1,228,647 

 المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات
 االستثمار وحقوق الملكية 

المطلوبات  
إيداعات من مؤسسات مالية 114,744  67,872 

إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 7,255  -   
تمويالت من مؤسسات مالية 96,386  101,576 
حسابات جارية للعمالء 133,244  131,666 
مطلوبات أخرى 24,025  11,507 

مجموع المطلوبات 375,654  312,621 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار 785,991 793,756

  
حقوق الملكية  

رأس المال 106,406  101,339 
أسهم خزينة )892( )864(
أسهم خطة حوافز الموظفين )391( )498(

عالوة إصدار اسهم 120  98 

إحتياطيات 12,506  22,195 

مجموع حقوق الملكية  117,749  122,270 

 1,228,647  1,279,394 
 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب

 حسابات االستثمار وحقوق الملكية

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 
)ألف دينار بحريني(

)مدققة(
)ألف دينار بحريني(

)مدققة(
الرصيد في 1 يناير 122,270  116,472 

أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 )13,943( -   

   - )350( 
 أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 

من قبل شركة زميلة
الرصيد في 1 يناير )معدل( 107,977  116,472 
ربح السنة 11,381  10,141 
أرباح أسهم معلنة لسنة  2016  -    )5,051(

المحول إلى صندوق الزكاة )265( )137(
المحول إلى صندوق الصدقات )200( -   

شراء أسهم خزينة -    )301(
أسهم مخصصة خالل السنة 198  148 

 214 )27( 
 صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة

لالستثمارات في االوراق المالية
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات )1,315( 784 

الرصيد في 31 ديسمبر 117,749 122,270

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  2018

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  2018

 بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر  2018

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 24 فبراير 2019 وقد تم تدقيقها 
من قبل شركة كي بي ام جي.

األنشطة االستثمارية
التكاليف المرسملة لالستثمارات في عقارات -    )28(
استبعاد استثمارات في عقارات 3,480  314 

استبعاد استثمارات في شركات زميلة -    1,348 
شراء استثمارات في أوراق مالية )75,590( )119,546(

شراء ممتلكات ومعدات )845( )1,193(
 - استبعاد ممتلكات ومعدات 1 

مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 95,504  3,538 
صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 22,550 )115,567(

األنشطة التمويلية
شراء أسهم خزينة -    )301(

)مدفوعات السداد( / السحب من تمويالت من مؤسسات مالية )5,190( 90,156 
أرباح أسهم مدفوعة )72( )4,827(
صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية )5,262( 85,028

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 50,322  22,058    
النقد وما في حكمه في 1 يناير  112,794 90,736

النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 163,116  112,794
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

نقد في الصندوق 15,318  13,042 
أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثاء ودائع االحتياطي اإلجباري 242  3,654 

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بأستثناء األرصدة المقيدة 10,106  15,253 

 80,845  137,450 
إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية لمدة  من       

90 يوما أو أقل

 112,794 163,116 

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

رئيس مجلس اإلدارة
العميد إبراهيم عبدالله المحمود

نائب رئيس مجلس اإلدارة
حّسان أمين جّرارد. عصام عبدالله فخرو

الرئيس التنفيذي


