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األنشطة التشغيلية

 4,312 ٤،٩٦3 ربح الفترة

تعديالت للبنود غير النقدية:        

إستهالك 32٩  316 

حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات ٦٤0  -   

، صافي 2,171  1,724  مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى

إطفاء أصل حق االنتفاع 83  63 

إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات )5( )5(

ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية )11٤( )489(

، صافي 1٦  443  حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 8،083 6,364 

تعديالت في رأس المال العامل:

إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي )٦٩5,1( )45(

موجودات التمويل )5,177( )1,492(

إجارة منتهية بالتمليك )8,1٩٩( )14,940(

موجودات أخرى       )3٤3( )412(

حسابات جارية للعمالء       )٩17,15( 13,742 

مطلوبات أخرى  2,277  16,108 

إيداعات من مؤسسات مالية 53,702  )27,324(

إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 822,1٦  )23,560(

حقوق أصحاب حسابات االستثمار )10,7٤3( 17,816 

)13,743( 38،810 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغیلیة
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الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي ٦08,٤7 45,591 

إيداعات لدى مؤسسات مالية 150,512 86,894 

موجودات التمويل ٤27,٦13 609,468 

استثمارات في أوراق مالية 3٦1,2٦٦ 274,624 

إجارة منتهية بالتمليك 2٦5,571 257,382 

استثمارات في شركات زميلة 8,80٤ 9,314 

استثمارات في عقارات 0٤0,1٤ 14,680

ممتلكات ومعدات 13,855 13،491

موجودات أخرى  13،3٤7 13,092 

مجموع الموجودات 1,3٩3,525  1,324,536 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات  

إيداعات من مؤسسات مالية 18٦,٩78  133,346 

إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 2٤0,22٩  212,418 

تمويالت من مؤسسات مالية 7٤,٩33  56,919 

حسابات جارية للعمالء 233,832  249,749 

مطلوبات أخرى 32,73٤  30,114 

مجموع المطلوبات 757,717  682,546 

مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار ٤87,505  516,230 

حقوق الملكية  

رأس المال 10٦,٤0٦  106,406 

مضاربة ثانوية )رأس مال إضافي من الفئة األولى( 25,000  25,000 

أسهم خزينة )8٩2( )892(

أسهم تحت خطة حوافز الموظفين )213( )289(

عالوة إصدار اسهم 20٦  206 

إحتياطيات )18٦( )4,671(

مجموع حقوق الملكية  130,321  125,760 

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

مؤسسات مالية ٩٩7,28  42,239 

مؤسسات غير مالية وأفراد ٤7٦,٤٩0  473,991 

 1,324,536  1,3٩3,525 
مجمــوع المـطلـوبات وحقــوق أصحـاب حســابـات                

االستثمار وحقوق الملكية
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الرصيد في 1 يناير  125,7٦0  96,042 

 4,312 ٤,٩٦3 ربح الفترة

زكاة معتمدة )138( )122(

تبرعات معتمدة )350( )250(

أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة 7٦  82 

 48  10 
صافـي الحـركة في احتياطي القيـمة العادلة لإلستـثمارات           

في االوراق المالية
الرصيد في 31 مارس 130,321 100,112 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۲۲

اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة في 25 أبريل 2022 وقد 
تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

األنشطة االستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات )٦٩3( )89(

شراء استثمارات في أوراق مالیة )1,2٩٦( )3,419(

مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 23٩,٩  28,245 

استرداد استثمار في شركات زمیلة -    291 

صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 7,250  25,028 
األنشطة التمويلية

تمويالت من مؤسسات مالية 18,01٤  19,022 

التزام إیجار مدفوع )٦٤( )74(

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية ٩50,17  18,948 

صافي الزیادة في النقد وما في حكمه 010,٦٤  30,233 

النقد وما في حكمه في 1 يناير  10٦,٦78  68،580

 98,813 170،٦88 النقد وما في حكمه في 31 مارس

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

نقد في الصندوق 12,1٤٦  17,785 

، بإستثناء ودائع االحتياطي اإلجباري 510  244  أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي

، بإستثناء األرصدة المقیدة 7,520  9,163  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من 90 يومًا   150,512  71,621 

 98,813  170,٦88 

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

خالد یوسف عبدالرحمن 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جان كريستوف دوراند
نائب رئيس مجلس اإلدارة

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ۳۱ مارس 2022

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۲۲

بيان الدخل الموحد المختصر
للثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۲۲
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الدخل

 10,676 12،5٦٩ دخل التمويل

 3,713 3،2٦8 دخل االستثمار في الصكوك

 14,389 15،837 إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمویل المشترك

)6,718( )٦،٦7٤( عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 5,789 5،٩٤3 حصة المجموعة كمضارب

)929( )731( صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 13,460 15،10٦
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك 

)كمضارب ومستثمر(

)797( )837( مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية

)1,994( )1،٦٤٩( مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

)22( )180( مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية

 1,390 1،٦٦٦ ، صافي دخل الرسوم والعموالت

 48 )5٩٦( ، صافي دخل اإلستثمارات في عقارات

)443( )1٦( ، صافي حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة

 328 2٦2 ، صافي دخل آخر

 11,970 13،75٦ مجموع الدخل
المصروفات 

 3,256 3،٤٤٩ تكاليف الموظفين

 379 ٤12 استهالك وإطفاء

 2,299 2،7٦1 مصروفات أخرى

 5,934 ٦،٦22 مجموع المصروفات

 6,036 7،13٤ الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة ومخصصات أخرى

)1,724( )2،171( ، صافي مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى

 4,312 ٤،٩٦3 ربح الفترة

 4.10 ٤,71 العائد األساسي و المخفض للسهم في األرباح )بالفلس(


