
بيان الدخل الموحد
للسنة  المنتهية في ٣1 ديسمبر 2017

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2017

  2016                                      

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الدخل
40,507٣٤,٨٨1دخل التمويل

6,808٤,0٩٦دخل اإلستثمار في الصكوك

47,٣١5٣٨,٩77إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك
)2٩,٣01(  )٣6,0١0(عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

24,64622,170حصة المجموعة كمضارب
)7,1٣1()١١,٣64(صافي عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات
٣5,95١٣1،٨٤٦ التمويل المشترك  )كمضارب ومستثمر(  

)1،002()١,0١8(مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
)22٣()2,0٣2(مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية

7,642٦،7٦٨دخل الرسوم والعموالت
5١٣7٣٩دخل اإلستثمارات في أوراق مالية

)٥٦٣(2١٣دخل اإلستثمارات في عقارات
 حصة المجموعة من نتائج الشركات 

)٤٣7()١,١0٣( الزميلة، صافي
2,740٤,٥٤٤دخل أخر

42,906٤1,٦72مجموع الدخل
 المصروفات

12,61111,1٨1تكاليف الموظفين
1,5701,٥1٩إستهالك

12,38710,٨20مصروفات أخرى
26,5682٣,٥20مجموع المصروفات

16,3381٨,1٥2الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
)2,0٩1((2,537)مخصص انخفاض قيمة التمويالت، صافي

)7,٦٤1((3,660)مخصص انخفاض قيمة االستثمارات، صافي

10,141٨،٤20ربح السنة

10,14٨.٤1العائد األساسي والمخفض للسهم  في األرباح )بالفلس(

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣1 ديسمبر  2017

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس االدارة في 12 فبراير 201٨  وقد تم 
التدقيق عليها 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   

20١7 201٦ 

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الموجودات
69,666٦٣,20٨نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

80,845٦٣,٨0٥إيداعات لدى مؤسسات مالية
56١,822٥0٦,٤٥٦موجودات التمويل

258,٣991٤٥,7٣1استثمارات في أوراق مالية
١64,٣971٥1,7٥2إجارة منتهية بالتمليك

١4,48٣٨,٦1٨إيجارات مستحقة القبض
2٣,7٣92٦,٤٨7إستثمارات في شركات زميلة

29,8٣١2٩,٥10إستثمارات في عقارات
١4,2701٤,٦٤7ممتلكات ومعدات

١١,١9511,7٩٣موجودات أخرى 
١,228,6471,022,007مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات
67,872٩2,٤٥٤إيداعات من مؤسسات مالية
١0١,57611,٤20تمويالت من مؤسسات مالية

١٣١,6661٣2,٤٦٦حسابات جارية للعمالء
١١,5071٤,٨7٩مطلوبات أخرى

٣١2,62١2٥1,21٩مجموع المطلوبات

79٣,756٦٥٤,٣1٦حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

حقوق الملكية
١0١,٣٣9101,٣٣٩رأس المال

)٥٦٣()864(أسهم خزينة
)٦0٤()498(أسهم خطة حوافز الموظفين

98٥٦عالوة إصدار اسهم
22,١951٦,2٤٤إحتياطيات

١22,27011٦,٤72مجموع حقوق الملكية 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
١,228,6471,022,007االستثمار وحقوق الملكية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2017

201٦
)ألف دينار بحريني(

)مدققة(
)ألف دينار بحريني(

)مدققة(
 10٩,٥12  ١١6,472 الرصيد في 1 يناير

٨,٤20       ١0,١4١ربح السنة
   - )5,05١( أرباح أسهم معلنة لسنة 201٦

   - )١٣7( زكاة معتمدة
   - )٣0١( شراء أسهم خزينة

 ٣٥٤  ١48 أسهم مخصصة خالل السنة 
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات في األوراق 

)٩0( 2١4 المالية
)1,72٤(784صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات

١١6,472 ١22,270الرصيد في ٣1 ديسمبر

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

201٦
)ألف دينار بحريني(

)مدققة(
)ألف دينار بحريني(

)مدققة(
األنشطة التشغيلية

٨,٤20      ١0,١4١ربح السنة
تعديالت للبنود غير النقدية:

١,5701,٥1٩
2,5٣72,0٩1
٣,6607,٦٤1

8٣-
١١9٨2
٣9٨٤٣
)٣(-

١,١0٣٤٣7

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
١9,24921,0٣٣ والمطلوبات التشغيلية

 تعديالت في رأس المال العامل:
٣00)١,440(إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)٥2,7٨٩()57,605(موجودات التمويل
)2٦,٦٩7()١8,808(إجارة منتهية بالتمليك

7٣91,٨22موجودات أخرى      
)٤,٦٥٣()..8(حسابات جارية للعمالء      

)1,711()٣,596(مطلوبات أخرى 
10,٣٥٨)24,582(إيداعات من مؤسسات مالية

١٣9,440٥٤,٩12حسابات استثمار العمالء 

52,5972,٥7٥صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
-)28(التكاليف المرسملة لالستثمارات في عقارات

٣١412,٨٦٨استبعاد إستثمارات في عقارات
-١,٣48استبعاد إستثمارات في شركات زميلة

)٥1,٦٨1()١١9,546(شراء إستثمارات في أوراق مالية 
)7٦0()١,١9٣(شراء ممتلكات ومعدات

٣,5٣8٣0,07٣مقبوضات من بيع إستثمارات في أوراق مالية

)٩,٥00()١١5,567(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-)٣0١(شراء أسهم خزينة

-90,١56تمويالت من مؤسسات مالية
)2٦()4,827(أرباح أسهم مدفوعة

)2٦(85,028صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)٦,٩٥1(22,058صافي التغيير في النقد ومافي حكمه
90,7٣6٩7,٦٨7النقد وما في حكمه في 1 يناير 

١١2,794٩0,7٣٦النقد وما في حكمه في ٣1 ديسمبر

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
نقد في الصندوق

٩0,7٣٦

أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي باستثناء ودائع   االحتياطي اإلجباري
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى باستثناء األرصدة المقيدة

ايداعات لدى مؤسسات مالية لفترات استحقاق أصلية أقل من ٩0 يومًا

١٣,042
٣,654

١5,25٣
80,845
١١2,794

إستهالك
مخصص انخفاض قيمة التمويالت، صافي

مخصص انخفاض قيمة االستثمارات، صافي
خسارة بيع استثمار في شركات زميلة 

مخصص انخفاض القيمة لالستثمارات في العقارات
خسارة بيع استثمارات في عقارات

ربح بيع استثمارات في أوراق مالية
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة ،صافي

20١7

12,٨2٩
٣,٨77
10,22٥

٦٣,٨0٥

20١7

20١7


