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الدخل
9،855 1٠،4٢8 ٢٠،٣85 ٢1,1٠4 دخل التمويل
٣،1٢7 ٣،14٠ ٦،٠٠٤ 6,85٣ دخل االستثمار في الصكوك

1٢،98٢ 1٣،568 ٢٦،٣89 ٢7,957 إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمویل المشترك

)5،9٢5( )5,881( )1٠،1٦8( )1٢,599( عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
٤،٣99 4,95٢ 8،٠1٦ 1٠,741 حصة المجموعة كمضارب

)1،5٢٦( )9٢9( )٢،15٢( )1,858( صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار

11،٤5٦ 1٢،6٣9 ٢٤،٢٣7 ٢6,٠99
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك 

)كمضارب ومستثمر(

)1،158( )697( )٢،7٦٢( )1,494( مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
)٢،٠55( )1،65٣( )٤،7٣8( )٣,647( مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

)٢9( )46( )178( )68( مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية
87٣ 1,4٠9 ٢،175 ٢,799 دخل الرسوم والعموالت، صافي
79 14 9٢5 14 دخل االستثمارات في أوراق مالية، صافي

)1٠٤( )1٠٢( )٤5٣( )54( دخل االستثمارات في عقارات, صافي
7 85 ٣ )٣58( حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي

57٢ 456 1،٠٣5 784 دخل آخر, صافي
9،٦٤1 1٢,1٠5 ٢٠،٢٤٤ ٢4,٠75 مجموع الدخل

المصروفات 
٣،٢٤٣ ٢,5٠6 ٦،٦1٢ 5,76٢ تكاليف الموظفين

٣57 ٣94 71٤ 77٣ استهالك وإطفاء
٢،٤٤1 ٢,٢٣٢ ٤،٤51 4,5٣1 مصروفات أخرى
٦،٠٤1 5,1٣٢ 11،777 11,٠66 مجموع المصروفات
٣،٦٠٠ 6،97٣ 8،٤٦7 1٣,٠٠9 الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة ومخصصات أخرى

)5،٢٣5( )8،686( )٦،987( )1٠،41٠( مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى, صافي

)1،٦٣5( )1،71٣( 1،٤8٠ ٢،599 ربح / )خسارة( الفترة

)1،55( )1،54( 1،٤1 ٢،56 العائد األساسي والمخفض للسهم في األرباح )بالفلس(
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األنشطة التشغيلية
1،٤8٠ ٢،599 ربح الفترة

تعديالت للبنود غير النقدية:        
71٤ 6٢5 استهالك
٣95 117 حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات

٦،987 1٠،41٠ مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، صافي
- 148 إطفاء أصل حق االنتفاع

)9( )9( إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات
)8٣٦( )5٢1( ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية

5٢ - خسارة بيع استثمارات في عقارات
95    - خسارة من إعادة تقييم عمالت أجنبية
)٣( ٣58 حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي 

8,875 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 7٢7،1٣

تعديالت في رأس المال العامل:
1٣،٣٠٦ 147 إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)٢٤1( )1٠،495( موجودات التمويل
)٢5،987( )٣5،٢٢1( إجارة منتهية بالتمليك

٦٠٦ )٣91( موجودات أخرى      
٣٠،٠58 88،517 حسابات جارية للعمالء      

٣8٤ 7،781 مطلوبات أخرى 
19،٣1٣ )18،٠٢6( إيداعات من مؤسسات مالية
5٦،5٦9 )59،٢41( إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

٦٣٤ ٣7،٣4٠ حقوق أصحاب حسابات االستثمار
1٠٣،517 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية ٢4،1٣8
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الموجودات
5٠،٣٦٢ 47،4٠5 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
٤٤،٤٤٢ 14٠،٣86 إيداعات لدى مؤسسات مالية

571،51٣ 578،99٣ موجودات التمويل
٢7٦،٦٠8 ٢48،٢٣1 استثمارات في أوراق مالية
191،٣٦5 ٢٢5،1٣1 إجارة منتهية بالتمليك
٢٠،٦77 ٢1،999 إيجارات مستحقة القبض
19،٠٢٤ 18،٣75 استثمارات في شركات زميلة
1٦،٢٢٦ 16،1٠9 استثمارات في عقارات
1٤،٠٤7 1٣،671 ممتلكات ومعدات
7،٣17 7،55٢ موجودات أخرى 

1،٢11،581 1،٣17،85٢ مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات  
1٤7،89٣ 1٣٣،697 إيداعات من مؤسسات مالية
٢٦1،٠٠٢ ٢٠1،761 إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

- 19،٠67 تمويالت من مؤسسات مالية
188،7٤٢ ٢77،٢59 حسابات جارية للعمالء
٢٣،٦٤٢ ٣1،498 مطلوبات أخرى

٦٢1،٢79 66٣،٢8٢ مجموع المطلوبات

٤9٤,٢٦٠ 5٣1،6٠٠ مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار

حقوق الملكية  
 1٠٦,٤٠٦ 1٠6,4٠6 رأس المال

- ٢5،٠٠٠ مضاربات ثانوية )رأس مال إضافي من الفئة األولى(
أسهم خزينة )89٢( )89٢(
أسهم تحت خطة حوافز الموظفين )175( )٢57(

٢٠٦ ٢٠6 عالوة إصدار أسهم
)9,٤٢1( )7،575( إحتياطيات
9٦,٠٤٢ 1٢٢،97٠ مجموع حقوق الملكية 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار
٣٣,98٦ 51،٠89 مؤسسات مالية

٤٦٠,٢7٤ 48٠،511 مؤسسات غير مالية وأفراد

1,٢11,581 1،٣17،85٢ مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية 

٣٠ يونيو
٢٠٢٠

٣٠ يونيو
٢٠٢1

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

1٢٠،9٢٣ 96،٠4٢ الرصيد في 1 يناير
1،٤8٠ ٢،599 ربح الفترة
)٣٢8( )1٢٢( زكاة معتمدة

)٢5٠( )٢5٠( تبرعات معتمدة

- ٢5،٠٠٠ إصدار رأس مال إضافي من الفئة األولى

- )458( تكاليف إصدار رأس مال إضافي من الفئة األولى

199 8٢ أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة

1،٦89 - دعم حكومي

)1٤،٦15( - خسارة التعديل

)51٣( 77 صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية

1٠8،585 الرصيد في ٣٠ يونيو 97٠،1٢٢

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢1

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ٢ أغسطس ٢٠٢1 وقد تم 
مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

األنشطة االستثمارية
1٣٠ - استبعاد استثمارات في عقارات

)1،٠٢٣( )٢49( شراء ممتلكات ومعدات
)٤٢،٦٠1( )6،1٠7( شراء استثمارات في أوراق مالية
15،٠88 ٣1،596 مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
٣,155 ٢91 استرداد استثمار في شركات زميلة

)٢5،٢51( ٢5،5٣1 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

- ٢4،54٢ مقبوضات من رأس المال اإلضافي من الفئة األولى
)٢9،٤1٢( 19،٠67 تمويالت من مؤسسات مالية

- )٢٠6( التزام إيجار مدفوع
)1( - أرباح أسهم مدفوعة

)٢9،٤1٣( 4٣،4٠٣ صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية
٤8،85٣ 9٣،٠7٢ صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
99,٦7٠ 68,58٠ النقد وما في حكمه في 1 يناير 

1٤8،5٢٣ النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو 161،65٢

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
18،5٠8 14،٠99 نقد في الصندوق
1,775 1،٠6٣ أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري
5,٦٤7 6،1٠4 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى بإستثناء األرصدة المقیدة

1٢٢،59٣ 14٠،٣8٢ إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من9٠ يومًا  

1٤8،5٢٣ 161،65٢

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

خالد یوسف عبدالرحمن 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

حّسان أمين جّرار
الرئيس التنفيذي

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢1

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢1

بيان الدخل الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢1
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