
بيان الدخل الموحد المختصر
للثالثة أشهر  المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

                                      ٣1 مارس 201٧  

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

الدخل
10,5229,٢٠7 دخل التمويل

2,590١,4٠5 دخل اإلستثمار في الصكوك

13,112١٠,6١٢ إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك
)7,٠٠4(  )9,277( عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

5,7665,١4٢ حصة المجموعة كمضارب
)١,٨6٢()3,511( صافي عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك
9,601٨,75٠ )كمضارب ومستثمر(  

)45٣()278( مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
)١٢4()1,002( مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية

1,798٢,٠54 دخل الرسوم والعموالت
93٣١٨ دخل اإلستثمارات في أوراق مالية

96)232( دخل اإلستثمارات في عقارات
)١,٢9٨(4 حصة المجموعة من نتائج الشركات  الزميلة، صافي

1814١٨ دخل أخر
10,1659,76١ مجموع الدخل

 المصروفات
2,973٣,57٢ تكاليف الموظفين

406٣7٨ إستهالك
2,572٢,4٣٣ مصروفات أخرى

5,9516,٣٨٣ مجموع المصروفات

4,214٣,٣7٨ الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
)٢,795()2,062( مخصص انخفاض القيمة، صافي

2,1525٨٣ ربح الفترة

2,05٠.56 العائد األساسي والمخفض للسهم  في األرباح )بالفلس(

 

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس  ٢٠١٨

تم اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة في 
7 مايو ٢٠١٨  وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

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

٣١ ديسمبر 31٢٠١7 مارس 2018

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الموجودات
78,96569,666نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

50,108٨٠,٨45إيداعات لدى مؤسسات مالية
561,22756١,٨٢٢موجودات التمويل

267,569٢5٨,٣99استثمارات في أوراق مالية
168,448١64,٣97إجارة منتهية بالتمليك

10,846١4,4٨٣إيجارات مستحقة القبض
22,791٢٣,7٣9إستثمارات في شركات زميلة

27,786٢9,٨٣١إستثمارات في عقارات
14,004١4,٢7٠ممتلكات ومعدات

10,977١١,١95موجودات أخرى 
1,212,721١,٢٢٨,647مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية 

المطلوبات
113,14867,٨7٢إيداعات من مؤسسات مالية
88,364١٠١,576تمويالت من مؤسسات مالية

144,385١٣١,666حسابات جارية للعمالء
13,656١١,5٠7مطلوبات أخرى

359,553٣١٢,6٢١مجموع المطلوبات

743,30679٣,756حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

حقوق الملكية
106,405١٠١,٣٣9رأس المال

)٨64()892(أسهم خزينة
)49٨()391(أسهم خطة حوافز الموظفين

1209٨عالوة إصدار اسهم
4,620٢٢,١95إحتياطيات

109,862١٢٢,٢7٠مجموع حقوق الملكية 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
1,212,721١,٢٢٨,647االستثمار وحقوق الملكية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر 
للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

١١6,47٢ 122,270 الرصيد في ١ يناير
-)13,943(أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٣٠

-)350(أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٣٠ من قبل شركة زميلة
107,977١١6,47٢الرصيد المعدل في 1 يناير

2,1525٨٣ ربح الفترة
)5,٠5١(-أرباح نقدية

)١٣7()265(زكاة معتمدة
-)200(تبرعات معتمدة

198١4٨أسهم مخصصة خالل الفترة 
)٣٠١(-شراء أسهم خزينة

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات في االوراق 
٢9-المالية

109,862١١١,74٣ الرصيد في 31 مارس

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

٣١ مارس 31٢٠١7 مارس 2018
)ألف دينار بحريني(

)مراجعة(
)ألف دينار بحريني(

)مراجعة(
األنشطة التشغيلية

2,1525٨٣ ربح الفترة
تعديالت للبنود غير النقدية:

406٣7٨
2,062٢,795

)5(-
292-
)46(-

)4(١,٢9٨

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
4,8575,٠54  والمطلوبات التشغيلية

 تعديالت في رأس المال العامل:
)١,4١٠(905   إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)٢٨,٠٣7()13,592(   موجودات التمويل
)١٠,٠4٨()1,177(   إجارة منتهية بالتمليك

)45٨(90   موجودات أخرى      
12,719٢٨,٨5٢   حسابات جارية للعمالء      

1,895٨,655   مطلوبات أخرى 
45,276١9,4٢٠   إيداعات من مؤسسات مالية

45,٢4٨)50,450(   حقوق أصحاب حسابات االستثمار

67,٢76 523 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
-1,753استبعاد إستثمارات في عقارات

)١59()140(شراء ممتلكات ومعدات
)٨,9١٣()27,279(شراء إستثمارات في أوراق مالية 

17,829٣,6٠7مقبوضات من بيع إستثمارات في أوراق مالية

)5,465()7,837(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-)13,212(تمويالت من مؤسسات مالية

)5,٠5١()8(أرباح أسهم مدفوعة

)5,٠5١()13,220(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

56,76٠)20,534( صافي )النقصان( / الزيادة في النقد ومافي حكمه
112,7949٠,7٣6النقد وما في حكمه في ١ يناير 

١47,496 92,260 النقد وما في حكمه في 31 مارس

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

11,570١٣,٢٣9نقد في الصندوق
24,105٨,١٠9أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي باستثناء ودائع   االحتياطي اإلجباري

6,4779,١٠٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى باستثناء األرصدة المقيدة
50,108١١7,٠4٨ايداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ استحقاق أصلية أقل من 9٠ يومًا

92,260١47,496

   إستهالك
   مخصص انخفاض القيمة، صافي

   إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات
   خسارة بيع استثمارات في عقارات 
   ربح من إعادة تقييم عمالت أجنبية

   حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي

٣1 مارس 31201٧ مارس 2018

31 مارس 2018


