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الدخل
 ٢٢,6١4 ٢٠,٣٨٥ دخل التمويل
 6,١٢5 ٦,٠٠٤ دخل االستثمار في الصكوك
٢٨،٧٣٩ ٢٦,٣٨٩ إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمویل المشترك

)١6,٨6٠( )1٠,1٦٨( عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
 ٩,6١٢ ٨,٠1٦ حصة المجموعة كمضارب
)٧,٢4٢( )٨,1٥٢( صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 ٢١,4٢٤,٢٣٧ ٩١
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك  

)كمضارب ومستثمر(

)١,٣٨5( )٢,٧٦٢( مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
)٤,٧٣٨( )١,٣٩٣( مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
)١,5٩١( )1٧٨( مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية
 ٢,٩55 ٢,1٧٥ دخل الرسوم والعموالت

 64٩٢٥  ٢ دخل االستثمارات في أوراق مالية
 ٢١٢ )٤٥٣( دخل االستثمارات في عقارات، صافي

)١46( ٣ حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
 ٨٠١  1,٠٣٥ دخل آخر

 ٢١,5٨6 ٢٠,٢٤٤ مجموع الدخل
المصروفات 

 ٧,٣١6  ٦,٦1٢ تكاليف الموظفين
 6٨٢  ٧1٤ استهالك

 4,٣6٤,٤٥  ٣1 مصروفات أخرى
 ١٢,٣6١ 11,٧٧٧ مجموع المصروفات
 ٩,٢٢5  ٨,٤٦٧ الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
)5,٩١٣( )٦,٩٨٧( مخصص انخفاض القيمة, صافي

 ٣,٣١٢ 1,٤٨٠ ربح الفترة
٣،١5 1,٤1 العائد األساسي والمخفض للسهم في األرباح )بالفلس(
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األنشطة التشغيلية
 ٣,٣١٢ 1,٤٨٠ ربح الفترة

تعديالت للبنود غير النقدية:
6٨٢ ٧1٤ استهالك

- ٣٩٥ حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات
5،٩١٣  ٦,٩٨٧ مخصص انخفاض القيمة, صافي

)٩( )٩( إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات
- )٨٣٦( ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية

)١١٧(  ٥٢ خسارة / )ربح( بيع استثمارات في عقارات 
)٧(  ٩٥ خسارة / )ربح( من إعادة تقييم عمالت أجنبية

١46 )٣( حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي

٩،٩٢٠ ٨,٨٧٥ الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
)١،٠٢٠(  1٣,٣٠٦ إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
)١،٧٨٧( )٢٤1( موجودات التمويل
)٩،5٧6( )٢٥,٩٨٧( إجارة منتهية بالتمليك
١،٣٢٢ ٦٠٦ موجودات أخرى      

٢6،6٩6  ٣٠,٠٥٨ حسابات جارية للعمالء      
)١٠،4٨٨( ٣٨٤ مطلوبات أخرى 
٣4،٣٩٢ 1٩,٣1٣ إيداعات من مؤسسات مالية

١٢٨،٨٢6  ٥٦,٥٦٩ إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
)١6٠،٣٩4( ٦٣٤ حقوق أصحاب حسابات االستثمار

١٧،٨٩١ 1٠٣,٥1٧ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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الموجودات
6١،6٢٩  ٥٠,٦٥٢ نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

 ٧6,٠6٨  1٢٢,٥٩٣ إيداعات لدى مؤسسات مالية
 5٧4,٨5١ ٥٥٩،٦٤1 موجودات التمويل
 ٢46,٢١٣  ٢٧٣,٠٦٢ استثمارات في أوراق مالية
 ١٧٩,٨5٧  1٩٣,٧٨٩ إجارة منتهية بالتمليك
 ٢4,546  ٣1,1٢٨ إيجارات مستحقة القبض
 ١٨,٧5٠  1٥,٨1٢ استثمارات في شركات زميلة
 ١٨,٧56  1٨,1٧٩ استثمارات في عقارات
 ١٣,5٩١  1٣,٩٠٠ ممتلكات ومعدات
 ٩,٢٩٩  ٨,٦٩٣ موجودات أخرى 

١،٢٢٣،56٠ 1،٢٨٧،٤٤٩ مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات
 ١٢6,٩64  1٤٦,٢٧٧ إيداعات من مؤسسات مالية
 ٢١٣,4٢٠  ٢٦٩,٩٨٩ إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
 ٢٩,566 - تمويالت من مؤسسات مالية

 ١٨١,6٩٢  ٢11,٧٥٠ حسابات جارية للعمالء
 ٢١,5١6  ٢٠,٧٣٥ مطلوبات أخرى
5٧٣,١5٨ ٦٤٨,٧٥1 مجموع المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار

6١,5٨٧  ٧٨,٠٩٠ مؤسسات مالية

 46٧,٨٩٢  ٤٥٢,٠٢٣ مؤسسات غير مالية وأفراد

5٢٩,4٧٩ ٥٣٠,11٣ مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار

حقوق الملكية

 ١٠6,4٠6  1٠٦,٤٠٦ رأس المال
)٨٩٢( )٨٩٢( أسهم خزينة
)٢٨١( )1٠٨( أسهم تحت خطة حوافز الموظفين

١٨٠ ٢٠٦ عالوة إصدار أسهم
 ١5,5١٠  ٢,٩٧٣ إحتياطيات
١٢٠،٩٢٣ 1٠٨,٥٨٥ مجموع حقوق الملكية 

١،٢٢٣،56٠  1,٢٨٧,٤٤٩
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات

   االستثمار وحقوق الملكية 
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)مراجعة(
 ١١٧,٧4٩  1٢٠,٩٢٣ الرصيد في ١ يناير

 ٣,٣١٢  1,٤٨٠ ربح الفترة
)٣٢٨( )١٧٩( زكاة معتمدة

)٢5٢٥٠( )٠( تبرعات معتمدة
-  1,٦٨٩ دعم حكومي
- )1٤,٦1٥( خسارة التعديل

 ٢٩١  1٩٩ أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة

- )٥1٣(
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

  في األوراق المالية

)٩١5( صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات -

 ١٢٠,٠٠٨ 1٠٨,٥٨٥ الرصيد في ٣٠ يونيو

بيان الدخل الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

بيان التدفقات النقدية الموحد  المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

  بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣٠ يونيو .٢.٢

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تم اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة في ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ وقد تم 
مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

األنشطة االستثمارية
 ٢,١5٨  1٣٠ استبعاد استثمارات في عقارات

)4٩4( )1,٠٢٣( شراء ممتلكات ومعدات
)64,٢٣٧( )٤٢,٦٠1( شراء استثمارات في أوراق مالیة
 ٢5,٩6٢  1٥,٠٨٨ مقبوضات من بیع استثمارات في أوراق مالیة

-  ٣,1٥٥ استرداد استثمارات في شركات زمیلة
)٣6,6١١( )٢٥,٢٥1( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)٢٠,6٣٢( )٢٩,٤1٢( تمويالت من مؤسسات مالية

)٣( )1( أرباح أسهم مدفوعة
)٢٠،6٣5( )٢٩,٤1٣( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
)٣٩،٣55( ٤٨,٨٥٣ صافي الزیادة / )النقصان( في النقد وما في حكمه
 ١6٣,١١6  ٩٩,٦٧٠ النقد وما في حكمه في ١ يناير 

١٢٣،٧6١ 1٤٨,٥٢٣ النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
 ١٠,٧٢٧  1٨,٥٠٨ نقد في الصندوق

 ٢٢٣  1,٧٧٥ أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري

 ٨,٢٧٩  ٥,٦٤٧ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى بإستثناء األرصدة المقیدة

 ١٠4,5٣٢  1٢٢,٥٩٣ إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوما 

١٢٣،٧6١ 1٤٨،٥٢٣

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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