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 2021
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2022

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار 
بحريني(

)مراجعة(
األنشطة التشغيلية

ربح الفترة  8,265   2,599 
تعديالت للبنود غير النقدية:

استهالك 664  625 
حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات 827  117 

مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، صافي 4,569  10,410 
إطفاء أصل حق االنتفاع 163  148 

إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات )9( )9(
ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية )305( )521(
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي 8  358 

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 14,182  13,727 

تعديالت في رأس المال العامل:
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي )1,365( 147 

موجودات التمويل )24,195( )10,495(
إجارة منتهية بالتمليك )26,031( )35,221(

موجودات أخرى       )1,333( )391(
حسابات جارية للعمالء       31,543  88,517 
مطلوبات أخرى  3,695  7,781 

إيداعات من مؤسسات مالية 60,764  )18,026(
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 15,659  )59,241(
حقوق أصحاب حسابات االستثمار )19,381( 37,340 

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 53,538  24,138 

31 ديسمبر
2021

30 يونيو
2022

)ألف دينار 
بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار 
بحريني(
)مراجعة(

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي 71,323  45,591 
إيداعات لدى مؤسسات مالية 156,882  86,894 

موجودات التمويل 631,948  609,468 
استثمارات في أوراق مالية 250,538  274,624 
إجارة منتهية بالتمليك 281,498  257,382 

استثمارات في شركات زميلة 8,812  9,314 
استثمارات في عقارات 13,678  14,680 
ممتلكات ومعدات 14,070  13,491 
موجودات أخرى  15,152  13,092 

مجموع الموجودات 1,443,901  1,324,536 

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات
إيداعات من مؤسسات مالية 196,889  133,346 
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 228,077  212,418 
تمويالت من مؤسسات مالية 75,214  56,919 

حسابات جارية للعمالء 281,292  249,749 
مطلوبات أخرى 34,010  30,114 

مجموع المطلوبات 815,482  682,546 

مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار 496,849  516,230 

حقوق الملكية
رأس المال 106,406  106,406 
مضاربات ثانوية )رأس مال إضافي من الفئة األولى( 25,000  25,000 

أسهم خزينة )892( )892(
أسهم تحت خطة حوافز الموظفين )213( )289(
عالوة إصدار اسهم 206  206 

إحتياطيات 1,063  )4,671(

مجموع حقوق الملكية  131,570  125,760 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار
مؤسسات مالية 20,505  42,239 

مؤسسات غير مالية وأفراد 476,344  473,991 

1,324,536 1,443,901 
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

وحقوق الملكية 
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الرصيد في 1 يناير  125,760  96,042 
ربح الفترة 8,265  2,599 
زكاة معتمدة )138( )122(
تبرعات معتمدة )350( )250(

توزيعات أرباح على رأس المال اإلضافي من الفئة األولى )1,901( -   
إصدار رأس مال إضافي من الفئة األولى -    25,000 

تكاليف إصدار رأس مال إضافي من الفئة األولى -    )458(
أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة 76  82 

صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 33  77 
       في االوراق المالية 

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات )175( -   

الرصيد في 30 يونيو  131,570  122,970 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة في
      27 يوليو 2022 وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات )1,243( )249(

شراء استثمارات في أوراق مالیة )1,367( )6,107(
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 24,454  31,596 

استرداد استثمار في شركات زمیلة -    291 

صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 21,844  25,531 

األنشطة التمويلية
مقبوضات من رأس المال اإلضافي من الفئة األولى -    24,542 

توزيعات أرباح على رأس المال اإلضافي من الفئة األولى  )1,901( -   
تمويالت من مؤسسات مالية 18,295  19,067 

التزام إیجار مدفوع )202( )206(

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 16,192  43,403 

صافي الزیادة في النقد وما في حكمه 91,574  93,072 
النقد وما في حكمه في 1 يناير  106,678  68,580 

النقد وما في حكمه في 30 يونيو  198,252  161,652 

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
نقد في الصندوق 14,456  14,099 
أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثاء ودائع االحتياطي اإلجباري 11,769  1,063 

 6,104  15,145 
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى، بإستثناء األرصدة 

المقیدة
إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من90 يومًا   156,882  140,386 

 161,652  198,252 

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

جان كريستوف دوراند 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حّسان أمين جّرار
الرئيس التنفيذي

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 30 يونيو 2022

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022

بيان الدخل الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022

BisB.com 17 51 51 51

للثالثة   أشهر   المنتهية   في للستة   أشهر   المنتهية   في
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الدخل
دخل التمويل 23,689  21,104  11,120  10,428 
دخل االستثمارت في الصكوك 6,230  6,853  2,962  3,140 

إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمویل المشترك 29,919  27,957  14,082  13,568 

عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار  )12,382( )12,599( )5,708( )5,881(
حصة المجموعة كمضارب 10,810  10,741  4,867  4,952 

صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار )1,572( )1,858( )841( )929(

 12,639  13,241  26,099  28,347 
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات

     التمويل المشترك  )كمضارب ومستثمر(   

مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية )1,816( )1,494( )979( )697(
مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد )3,272( )3,647( )1,623( )1,653(

مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية )462( )68( )282( )46(
دخل الرسوم والعموالت, صافي 3,140  2,799  1,474  1,409 

دخل االستثمارات في أوراق مالية 15  14  15  14 
دخل  االستثمارات في عقارات, صافي )708( )54( )112( )102(

حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي )8( )358( 8  85 
دخل آخر, صافي 718  784  456  456 

مجموع الدخل 25,954  24,075  12,198  12,105 

المصروفات 
تكاليف الموظفين 6,703  5,762  3,254  2,506 

استهالك وإطفاء 827  773  415  394 
مصروفات أخرى 5,590  4,531  2,829  2,232 

مجموع المصروفات 13,120  11,066  6,498  5,132 

 6,973  5,700  13,009  12,834 
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة ومخصصات 

أخرى
مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى, صافي )4,569( )10,410( )2,398( )8,686(

ربح / )خسارة( الفترة  8,265  2,599  3,302  )1,713(

)1.63(  1.33  2.47  6.04 
العائد األساسي و المخفض للسهم في األرباح 

     )بالفلس(    


