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مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة ١.

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

كما يف
٣٠ سبتمرب ٢٠١٩

)مراجعة(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠١٨

)مدققة(

كما يف
٣٠ سبتمرب ٢٠١٨

)مراجعة(

املوجودات

 665،559  596،234  599،269 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 80،852  285،627  400،634 ومؤسسات أخرى

 3،649،627  3،264،865  2،902،960 مرابحات وتمويالت اخرى

 455،875  495،626  548،308 تمويالت املشاركة

 5،760  5،760  5،760 استثمارات يف املضاربة

 1،260،413  1،756،695  1،412،740 صكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 586،426  611،194  664،586 استثمارات يف رشكات زميلة

 72،104  -    -   حسابات االستثمار املقيدة

 415،395  410،765  396،366 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 -    120،034  117،169 تكافل ومستحقات ذات صلة

 227،263  211،319  197،279 موجودات أخرى

 247،523  270،066  264،156 استثمارات عقارية

 -    269،388  269،388 عقارات قيد التطوير

 57،690  -    -   موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

 113،697  63،216  67،302 موجودات ثابتة

 154،710  127،867  118،283 موجودات غري ملموسة

 7،992،894  8،488،656  7،964،200 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1،618،320  1،476،108  1،412،449 الحسابات الجارية للعمالء

 1،077،809  1،541،346  1،264،471 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1،894،054  1،694،977  1،514،706 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 384،638  566،122  468،782 املطلوبات األخرى

 -    134،873  128،590 احتياطي تابع للتكافل

 4،974،821  5،413،426  4،788،998 إجمايل املطلوبات

 2،670،554  2،622،311  2،748،206 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 160،234  336،563  322،624 حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 
 7،805،609  8،372،300  7،859،828 وحقوق األقلية

 757،690  757،690  757،690 رأس املال

 )30،149( )30،149( )30،149(أسهم الخزينة

 184،508  140،290  116،262 االحتياطيات

 )724،764( )751،475( )739،431(خسائر مرتاكمة

 187،285  116،356  104،372 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 7،992،894  8،488،656  7،964،200 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يفالتسعة أشهر املنتهية يف

٣٠ سبتمرب ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠١٨
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠١٨
)مراجعة(

اإليرادات 

 45،5١5  54،١٢8  ١٣٢،8١8  ١5٩،4٣٣ الدخل من حسابات االستثمار املطلقة
 ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات 

 )٢5،4١4( )٣7،57١( )77،4٩٠( )١٠8،٩٩٢(الهبوط يف القيمة

حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة 
 ٢٠،١٠١  ١6،557  55،٣٢٨  5٠،44١ بصفتها مضارباً

 4١،٩88  4٩،٣٢5  ١١٣،٣4٣  ١٣7،٩75 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 ٩،88٣  ١٠،64٢  5٠،٢4٩  ٣١،٣4٢ حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ٢٢،574  ٣١،7٣6  74،٩64  87،١٣7 الدخل من االستثمارات

 ١5،558  ٢7،٣74  45،56٣  75،٣٩6 إيرادات أخرى

 ١١٠،١٠4  ١٣5،6٣4  ٣٣٩،447  ٣٨٢،٢٩١ إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )47،٣١٢( )6١،5٩6( )١٢7،٩7٣( )١64،٢76(ومؤسسات أخرى )صايف(

 6٢،7٩٢  74،٠٣٨  ٢١١،474  ٢١٨،٠١5 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )4٢،85٢( )44،٩١8( )١٣١،488( )١٣4،٩58(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )7،46١( )7،686( )٢5،8١٠( )٢٢،54٢(اإلستهالك واإلطفاء

 )5٠،٣١٣( )5٢،6٠4( )١57،٢٩٨( )١57،5٠٠(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 ١٢،47٩  ٢١،4٣4  54،١76  6٠،5١5 والرضائب الخارجية 

 )٣،٣٠٩( )١٠،١٣6( )١7،656( )٢٠،٠٩٩(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 ٩،١7٠  ١١،٢٩٨  ٣6،5٢٠  4٠،4١6 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )8،656( )5،4٣8( )٢5،١84( )٢١،5٢8(رضائب خارجية

 5١4  5،٨6٠  ١١،٣٣6  ١٨،٨٨٨ صايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

 )٢،١٢٠( ٣،678  ٢،7٣٠  ١٢،٠44 مساهمي االثمار

 ٢،6٣4  ٢،١8٢  8،6٠6  6،844 حقوق األقلية

 ١١،٣٣  ١٨،٨٨٨6  5،٨6٠  5١4 

)٠,٠7(  ٠,١٣ ٠,٠٩ ٠,4١ عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

التسعة أشهر املنتهية يف

٣٠ سبتمرب ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠١٨
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 ٣6،5٢٠  4٠،4١6 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ٢5،8١٠  ٢٢،54٢ االستهالك واإلطفاء

 )5٠،٢4٩( )٣١،٣4٢(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ١7،656  ٢٠،٠٩٩ مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )74،٩64( )87،١٣7(الدخل من االستثمارات

 ٢٣8  6٠٢ خسائر بيع موجودات ثابتة

 )44،٩٨٩( )٣4،٨٢٠(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املصارف املركزية 

 )١،٢5١( ٣،588املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )٣8٩،١55( ٢١6،5١٣ مرابحات وتمويالت اخرى 

 )١٢٩،884( )١٢7،٠44(تمويالت املشاركة

 )46،57٢( )54،٩54(موجودات أخرى

 )48،5٣4( 55،٠45 الحسابات الجارية للعمالء 

 )٢٣،٣54( )٢١٩،٩٠٢(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ١86،٠5٠  ١5،٣٠4 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 )٣4،٣87( )78،٩١8(املطلوبات األخرى

 )١٢٠،6١4( ١65،4٢4 الزيادة/)النقص( يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )٢4،84٢( )٢5،٠١5(الرضائب املدفوعة

 )677،5٣٢( )٨4،77٩(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغيريات يف:

 )7٢،4٩4( ١4،٣٩٩ موجودات مقتناة بغرض التأجري

 5٣١،٠٣٢  ٢5٠،4٣4 صكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 44،٠8٠  45،6٣٢ توزيعات األرباح الواردة من الرشكات الزميلة

 ١،4١5  )١5،٩8٢(بيع/)رشاء( موجودات ثابتة

 5٠4،٠٣٣  ٢٩4،4٨٣ صايف النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    5٣٢ حقوق األقلية

 -    5٣٢ صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 )44،٣7٩( )85،55٠(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 )٢١7،٨7٨( ١٢4،6٨6 صايف الزيادة/)النقص( يف النقد وما يف حكمه

 7٩٢،٢١٨  64١،١5٢ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 574،٣4٠  765،٨٣٨ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة التسعة 
 أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2019

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ١١6،٣56  )75١،475( ١4٠،٢٩٠  )٩4،٢٠٣( ٣،١٨7  )6،٩٢4( 5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٩ )مدققة(

 ١٢،٠44  ١٢،٠44  -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة للصكوك 
  وأدوات استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )٩٩٣( -    )٩٩٣( -    -    )٩٩٣( 

 7٩4  -    7٩4  -    7٩4  -    -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

 )٢،٣٢٠( -    )٢،٣٢٠( -    -    )٢،٣٢٠( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )٢١،5٠٩( -    )٢١،5٠٩( )٢١،١7٣( )458( ١٢٢  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١٠4،٣7٢  )7٣٩،4٣١( ١١6،٢6٢  )١١5،٣76( ٣،5٢٣  )١٠،١١5( 5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ٣٠ سبتمرب ٢٠١٩ )مراجعة(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2018

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

 احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ٣55،٣٣٠  )6٠5،٩7٢( ٢٣٣،76١  )46،6٩٢( ٣،45٠  ٣٨،77٣  5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٨ )مدققة(

 )١٢١،5٢٢( )١٢١،5٢٢( -    -    -    -    -    -    -    -    -   تأثري معيار املحاسبة املالية رقم ٣٠

 ٢٣٣،٨٠٨  )7٢7،4٩4( ٢٣٣،76١  )46،6٩٢( ٣،45٠  ٣٨،77٣  5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ الرصيد املراجع يف ١ يناير ٢٠١٨

صايف ربح الفرتة
   -    -    -    -    -    -    -    -    -  ٢،7٢  ٣٠،7٣٠ 

حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات
   استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )٢٣،٩٩٢( -    )٢٣،٩٩٢( -    -  )٢٣،٩٩٢( 

 حركة القيمة العادلة لإلستثمارات 
  يف العقارات

   -    -    -    -    -    -    5٩6    -    5٩6    -    5٩6 

 )٢،٠7١( -    )٢،٠7١( -    -    )٢،٠7١( -    -    -    -    -   الحركة بالقيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )٢٣،7٨6( -    )٢٣،7٨6( )٢٢،٩١8( )٩٢5( 57  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١٨7،٢٨5  )7٢4،764( ١٨4،5٠٨  )6٩،6١٠( ٣،١٢١  ١٢،767  5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ٣٠ سبتمرب ٢٠١٨ )مراجعة(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2019


