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الدخل
دخل التمويل 33,887  31,857  11,273  11,049 
دخل االستثمار في الصكوك 9,057  8,040  2,932  2,693 

 13,742  14,205  39,897  42,944 
 إجمالي الدخل من الموجودات ذات

 التمویل المشترك
عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار )21,513( )28,436( )6,018( )10,403(

حصة المجموعة كمضارب 13,099  18,849  3,487  7,365 
صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار )8,414( )9,587( )2,531( )3,038(

 10,704  11,674  30,310  34,530 
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات 

التمويل المشترك )كمضارب ومستثمر(  
مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية )3,322( )1,375( )1,142( )372(

)210( )1,716( )475( )3,679( 
 مصروفات إيداعات من مؤسسات

 غير مالية وأفراد
مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية )2,051( )3,158( )460( )1,346(
دخل الرسوم والعموالت 6,075  5,477  2,140  1,939 

دخل االستثمارات في أوراق مالية 613  206  )29( -   
دخل االستثمارات في عقارات 254  )358( 42  )15(

)14(  53  36 )93( 
 حصة المجموعة من نتائج الشركات

 الزميلة, صافي
دخل آخر 1,053  689  252  214 

مجموع الدخل 33,380  31,352  10,814  10,900 
المصروفات 

تكاليف الموظفين 10,586  9,136  3,270  2,937 
إستهالك 1,017  1,207  335  405 

مصروفات أخرى 8,211  8,370  2,868  3,080 
مجموع المصروفات 19,814  18,713  6,473  6,422 
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة 13,566  12,639  4,341  4,478 
مخصص انخفاض القيمة, صافي )8,521( )5,766( )2,608( )1,112(
ربح الفترة 5,045  6,873  1,733  3,366 

 3.20  1.65  6.54  4.80 
العائد األساسي و المخفض للسهم في 

األرباح )بالفلس(
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األنشطة التشغيلية
ربح الفترة 5,045 6,873 

تعديالت للبنود غير النقدية:    
إستهالك 1,017  1,207 
مخصص انخفاض القيمة, صافي 8,521  5,766 

إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات         )14( )14(
)ربح( / خسارة بيع استثمارات في عقارات )117( 519 
خسارة من إعادة تقييم عمالت أجنبية 9  20 

حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي 93  )36(

 14,335  14,554 
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 205  525 

موجودات التمويل 914  )15,702(
إجارة منتهية بالتمليك )21,920( )4,297(
موجودات أخرى       1,654  )1,121(

حسابات جارية للعمالء       31,230  )602(
مطلوبات أخرى  )6,031( 2,497 

إيداعات من مؤسسات مالية 66,895  56,681 
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 142,598  1,052 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار )218,938( )67,388(

)14,020( 11,161 
صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة 

التشغيلية

األنشطة االستثمارية
استبعاد استثمارات في عقارات 2,158  3,344 
شراء ممتلكات ومعدات )849( )451(

شراء استثمارات في أوراق مالية )44,552( )81,494(
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 31,153  86,707 

استرداد استثمار في شركات زميلة 887  -   

 8,106 )11,203( 
صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة 

االستثمارية

األنشطة التمويلية
شراء اسهم خزينة )121( -   

تمويالت من مؤسسات مالية )66,801( 1,160 
أرباح أسهم مدفوعة )4( )31(

صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية )66,926( 1,129 

صافي النقصان في النقد ومافي حكمه )66,968( )4,785(
النقد وما في حكمه في 1 يناير  163,116  112,794 

النقد ومافي حكمه في 30 سبتمبر 96,148 108,009 

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
نقد في الصندوق 16,034  10,910 

 498  6,155 
 أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع 

االحتياطي اإلجباري

 6,270  6,921 
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء األرصدة

المقيدة

 90,331  67,038 
 إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل

 من 90 يومًا

 108,009 96,148 
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الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي 66,521  65,437 

إيداعات لدى مؤسسات مالية 67,038  137,450 
موجودات التمويل 573,373  580,076 
استثمارات في أوراق مالية 253,049  240,053 
إجارة منتهية بالتمليك 175,976  165,730 
إيجارات مستحقة القبض 31,390  21,141 

استثمارات في شركات زميلة 19,776  21,643 

استثمارات في عقارات 21,328  24,284 
ممتلكات ومعدات 13,473  13,641 
موجودات أخرى  9,384  11,062 

مجموع الموجودات 1,231,308  1,280,517 

 المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
    االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات  
إيداعات من مؤسسات مالية 179,486  114,744 
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 178,832  36,234 
تمويالت من مؤسسات مالية 29,585  96,386 

حسابات جارية للعمالء 164,474  133,244 
مطلوبات أخرى 19,237  25,148 

مجموع المطلوبات 571,614  405,756 

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 538,074  757,012 

  
حقوق الملكية  

رأس المال 106,406  106,406 
أسهم خزينة )892( )892(
أسهم خطة حوافز الموظفين )281( )391(
عالوة إصدار اسهم 180  120 

إحتياطيات 16,207  12,506 

مجموع حقوق الملكية  121,620  117,749 

 1,280,517  1,231,308 
 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
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الرصيد في 1 يناير 117,749  122,270 
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( 117,749  107,977 

ربح الفترة 5,045  6,873 
زكاة معتمدة )179( )265(
تبرعات معتمدة )250( )200(
أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة  291  198 

شراء أسهم خزينة )121( -   

)27(    - 
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات 

في االوراق المالية
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات )915( )71(

الرصيد في 30 سبتمبر 121,620  114,485 

بيان الدخل الموحد المختصر
بيان التدفقات النقدية الموحد المختصرللتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019
بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في 30 سبتمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

تم اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة في 4 نوفمبر 2019 
وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

حّسان أمين جّرار
الرئيس التنفيذي

اللواء إبراهيم عبدالله المحمود
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

د. عصام عبدالله فخرو

BisB.com 17 51 51 51

للثالثة أشهر المنتهيةللتسعة أشهر المنتهية


