
2018  2019

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الدخل
دخل التمويل 45,464  43,110 
دخل االستثمار في الصكوك 11,932  10,829 
إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمویل المشترك 57,396  53,939 
عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار  )33,071( )40,440(
حصة المجموعة كمضارب 23,001  27,223 

صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار )10,070( )13,217(

 40,722  47,326 
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل 

المشترك )كمضارب ومستثمر(

مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية )4,315( )2,043(
مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد )5,944( )779(

مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية )2,386( )4,034(
دخل الرسوم والعموالت، صافي 5,916  5,394 

دخل االستثمارات في أوراق مالية 613  216 
دخل االستثمارات في عقارات )274( )556(

حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي )133( 86 
دخل آخر 1,491  4,372 

مجموع الدخل 42,294  43,378 
المصروفات 

تكاليف الموظفين 14,119  12,588 
استهالك 1,353  1,473 
مصروفات أخرى 9,610  9,041 

مجموع المصروفات 25,082  23,102 
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة 17,212  20,276 
مخصص انخفاض القيمة, صافي )10,998( )8,895(

ربح السنة 6,214  11,381 
العائد األساسي و المخفض للسهم في األرباح )بالفلس( 5.91  10.83 

2018  2019

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

األنشطة التشغيلية
ربح السنة 6,214 11,381

تعديالت للبنود غير النقدية:        
استهالك 1,353  1,473 
مخصص انخفاض القيمة، صافي 10,998  8,895 

انخفاض القيمة الستثمارات في العقارات 484  204 
)ربح( / خسارة بيع استثمارات في عقارات  )63( 531 
)ربح( / خسارة من إعادة تقييم عمالت أجنبية )5( 29 

 استردادات من حسابات مشطوبة -    )3,472(
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي 133  )86(

 18,955  19,114 
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي )410( 100 

موجودات التمويل )2,061( )34,485(
إجارة منتهية بالتمليك )18,780( )8,359(

موجودات أخرى       1,565  )693(
حسابات جارية للعمالء       48,448  1,578 

مطلوبات أخرى  )3,744( 11,729 
إيداعات من مؤسسات مالية 75,960  44,719 
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 217,376  7,255 
حقوق أصحاب حسابات االستثمار )329,310( )7,765(
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 8,158  33,034 

2018  2019

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي 61,629  65,437 

إيداعات لدى مؤسسات مالية 76,068  137,450 
موجودات التمويل 574,851  580,076 
استثمارات في أوراق مالية 246,213  240,053 
إجارة منتهية بالتمليك 179,857  165,730 
إيجارات مستحقة القبض 24,546  21,141 
استثمارات في شركات زميلة 18,750  21,643 
استثمارات في عقارات 18,756  24,284 
ممتلكات ومعدات 13,591  13,641 
موجودات أخرى  9,299  11,062 

مجموع الموجودات 1,223,560  1,280,517 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار    
وحقوق الملكية

المطلوبات  
إيداعات من مؤسسات مالية 188,551  114,744 
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 253,610  36,234 
تمويالت من مؤسسات مالية 29,566  96,386 

حسابات جارية للعمالء 181,692  133,244 
مطلوبات أخرى 21,516  25,148 

مجموع المطلوبات 674,935  405,756 

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 427,702  757,012 
  
حقوق الملكية  

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

إحتياطيات 15,510  12,506 
مجموع حقوق الملكية  120,923  117,749 

 1,280,517  1,223,560 
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

االستثمار وحقوق الملكية 
2018  2019

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الرصيد في 1 يناير 117,749  122,270 
أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 -    )13,943(

أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 من قبل شركة زميلة -    )350(

الرصيد المعدل في 1 يناير )معدل( 117,749  107,977 
ربح السنة 6,214  11,381 

زكاة معتمدة )179( )265(
تبرعات معتمدة )250( )200(
أسهم مخصصة للموظفين خالل السنة 291  198 

شراء أسهم خزانة )121( -   

)27(    - 
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات 

في األوراق المالية

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات )2,781( )1,315(

الرصيد في 31 ديسمبر 120,923  117,749 

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

 بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

  بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2019

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 11 فبراير 2020 وقد تم تدقيقها 
من قبل شركة كي بي ام جي.  

األنشطة االستثمارية
استبعاد استثمارات في عقارات 2,308  3,480 

استرداد استثمار في شركات زمیلة 887  -   
شراء استثمارات في أوراق مالیة )36,059( )75,590(

شراء ممتلكات ومعدات )1,303( )844(
مقبوضات من بیع استثمارات في أوراق مالیة 29,511  95,504 
صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية )4,656( 22,550 

األنشطة التمويلية
شراء أسهم خزينة )121( -   

مدفوعات السداد من تمويالت من مؤسسات مالية )66,820( )5,190(
أرباح أسهم مدفوعة )7( )72(

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية )66,948( )5,262(
صافي )النقص( / الزیادة في النقد وما في حكمه )63,446( 50,322 

النقد وما في حكمه في 1 يناير  163,116  112,794 

النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 99,670  163,116 

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
نقد في الصندوق 16,221  15,318 

 242  465 
أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع اإلحتياطي 

اإلجباري

 10,106  6,916 
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى بإستثناء األرصدة 

المقیدة

 137,450  76,068 
إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية أقل من 

90 يوما 

 163,116  99,670 

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

رئيس مجلس اإلدارة
خالد یوسف عبدالرحمن 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حّسان أمين جّرارد. عصام عبدالله فخرو
الرئيس التنفيذي
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