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الدخل

١١,273  9,6٣٢  33,887  ٣٠,٠17  دخل التمويل

2,٩32  ٣,٢79  ٩,057  9,٢8٣  دخل االستثمار في الصكوك
إجمالي الدخل من الموجودات ذات

١4,205  1٢,911  42,٩44  ٣9,٣٠٠     التمویل المشترك
)6,70١( )7,765( )23,56١( )17,9٣٣( عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

3,487  6,74٢  ١3,0٩٩  14,758  حصة المجموعة كمضارب
)3,2١4( )1,٠٢٣( )١0,462( )٣,175( صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار

  حصة المجموعة من دخل الموجودات
   ذات التمويل المشترك

١0,٩٩١  11,888  32,482  ٣6,1٢5     )كمضارب  ومستثمر(   
)652( )1,18٢( )2,037( )٣,944( مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية

مصروفات إيداعات من مؤسسات غير
)١,382( )٢,485( )2,775( )7,٢٢٣(    مالية وأفراد

)600( -    )2,١٩١( )178( مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية
١,53٩  859  4,4٩4  ٣,٠٣4  دخل الرسوم والعموالت، صافي
)2٩( -    6١3  9٢5  دخل االستثمارات في أوراق مالية

42  7٠  254  )٣8٣( دخل االستثمارات في عقارات, صافي
53  )٢٣٠( )٩3( )٢٢7( حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي

252  ٣٣8  ١,053  1,4٢9  دخل آخر, صافي
١0,2١4  9,٢58  3١,800  ٢9,558  مجموع الدخل
    المصروفات 

3,270  ٣,166  ١0,586  9,778  تكاليف الموظفين
335  ٣6٣  ١,0١7  1,٠77  استهالك

2,268  ٢,171  6,63١  6,6٢٢  مصروفات أخرى
5,873  5,7٠٠  ١8,234  17,477  مجموع المصروفات

1٢،٠81١3،566٣،5584،34١الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة

 )2،608()7،568()8،52١( )14،611(مخصص انخفاض القيمة, صافي

 1،7٣٣)4،٠1٠(5،045)٢،5٣٠()خسارة( / ربح الفترة

العائد األساسي والمخفض للسهم في
 1،65)٣،81(4،8٠ )٢،4٠(    األرباح )بالفلس(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020
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١١7,74٩ 1٢٠,9٢٣ الرصيد في ١ يناير
5,045 )٢،5٣٠()خسارة( / ربح الفترة

)١7٩()٣٢8(زكاة معتمدة
)250()٢5٠(تبرعات معتمدة

 -   1,814 دعم حكومي
 -   )14,584(خسارة التعديل

2٩١ 199 أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة
)١2١()149(شراء أسھم خزينة

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة  
 -   )51٣(   لالستثمارات في االوراق المالية

صافي الحركة في احتیاطي القیمة العادلة
)٩١5( -      للعقارات

1٢1,6٢٠ 1٠4،58٢  الرصيد في ٣٠ سبتمبر
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  الموجودات

6١,62٩  54,٠٠9  نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

76,068  46,659  إيداعات لدى مؤسسات مالية

574,85١  56٢,74٣  موجودات التمويل

246,2١3  ٢75,96٠  استثمارات في أوراق مالية

١7٩,857  196،748إجارة منتهية بالتمليك

24,546  19،64٢إيجارات مستحقة القبض

١8,750  ٢1,٠٣٢  استثمارات في شركات زميلة

١8,756  18,179  استثمارات في عقارات

١3,5٩١  14,٠4٠  ممتلكات ومعدات

٩,2٩٩  8,٣75  موجودات أخرى 

١,223,560  1،٢17،٣87مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
   وحقوق الملكية

المطلوبات

١26,٩64  114,869  إيداعات من مؤسسات مالية

2١3,420  ٢75,5٢٣  إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

2٩,566  -    تمويالت من مؤسسات مالية

١8١,6٩2  196,14٣  حسابات جارية للعمالء

2١,5١6  ٢٣,954  مطلوبات أخرى

573,١58  61٠,489  مجموع المطلوبات
   

  حقوق أصحاب حسابات االستثمار

6١,587  49,٢1٣  مؤسسات مالية

467,8٩2  45٣,1٠٣  مؤسسات غير مالية وأفراد

52٩,47٩  5٠٢,٣16  مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار
   

حقوق الملكية
١06,406  1٠6,4٠6  رأس المال

)8٩2( )89٢( أسهم خزينة

)28١( )٢57( أسهم خطة حوافز الموظفين
١80  ٢٠6  عالوة إصدار اسهم

١5,5١0  )881(إحتياطيات

١20,٩23  1٠4،58٢مجموع حقوق الملكية 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
   وحقوق الملكية

  
1،٢17،٣87  ١,223,560

تم اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة في 25 اكتوبر 2020 وقد تم 
مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

خالد یوسف عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حّسان أمين جّرار
الرئيس التنفيذي

 بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020
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األنشطة التشغيلية
5،045)٢،5٣٠( )خسارة( / ربح الفترة

تعديالت للبنود غير النقدية:
١,0١7  1,٠77  استهالك

-    ٣95  حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات
8,52١  14،611مخصص انخفاض القيمة, صافي

)١4( )14( إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات
-    )8٣6( ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية

)١١7( 5٢  خسارة / )ربح( بيع استثمارات في عقارات 
٩  95  خسارة من إعادة تقييم عمالت أجنبية

٩3  ٢٢7  حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي

1٣،٠77١4،554 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
205  11,81٢  إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

٩١4  )5,4٢9( موجودات التمويل
)2١,٩20( )٢8,165( إجارة منتهية بالتمليك

١,654  871  موجودات أخرى      
3١,230  14,451  حسابات جارية للعمالء      

)6,03١( ٣,878  مطلوبات أخرى 
66,8٩5  )1٢,٠95( إيداعات من مؤسسات مالية

١42,5٩8  6٢,1٠٣  إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
)2١8,٩38( )٢7,16٣( حقوق أصحاب حسابات االستثمار

٣٣،٣4٠١١،١6١ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

٢,158  1٣٠  استبعاد استثمارات في عقارات

)849( )1,5٢6( شراء ممتلكات ومعدات

)44,55٢( )64,661( شراء استثمارات في أوراق مالیة

٣1,15٣  ٣4,٠5٢  مقبوضات من بیع استثمارات في أوراق مالیة

887  ٣,155  استرداد استثمار في شركات زمیلة
)١١,203( )٢8،85٠( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)1٢1( )149( شراء اسهم خزينة

)66,8٠1( )٢9,٢87( تمویالت من مؤسسات مالیة

)4( )٢71( أرباح أسهم مدفوعة
)66,9٢6( )٢9,7٠7( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)66،٩68()٢5,٢17( صافي النقصان في النقد وما في حكمه

16٣,116  99,67٠  النقد وما في حكمه في ١ يناير 
74،45٣٩6،١48 النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

16,٠٣4  ٢٠,٣1٢     نقد في الصندوق
   أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثاء

6,155  15        ودائع االحتياطي اإلجباري
   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

6,9٢1  7,467        بإستثناء األرصدة المقیدة
    إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق

67,٠٣8  46,659         أصلية أقل من ٩0 يوما  

   74,45٩  ٣6,١48
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