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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
3١ مارس ٢٠١٩

)مراجعة(

كما يف
3١ ديسمرب ٢٠١٨

)مدققة(

كما يف
3١ مارس ٢٠١٨

)مراجعة(

املوجودات

 583,478  596,234  594,894 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 444,563  285,627  498,425 ومؤسسات أخرى

 3,535,510  3,264,865  3,160,251 مرابحات وتمويالت اخرى

 391,805  495,626  554,811 تمويالت املشاركة

 5,695  5,760  5,760 استثمارات يف املضاربة

 1,455,469  1,756,695  1,114,482 صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 592,593  611,194  586,334 استثمارات يف رشكات زميلة

 72,103  -    -   حسابات االستثمار املقيدة

 384,587  410,765  406,363 موجودات مقتناة لغرض التأجري

 -    120,034  128,598 تكافل ومستحقات ذات صلة

 229,523  211,319  248,489 موجودات أخرى

 249,307  270,066  259,315 استثمارات عقارية

 -    269,388  269,388 عقارات قيد التطوير

 66,267  -    -   موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

 120,242  63,216  65,396 موجودات ثابتة

 159,751  127,867  124,261 موجودات غري ملموسة

 8,290,893  8,488,656  8,016,767 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1,715,821  1,476,108  1,559,733 حسابات جارية للعمالء

 1,082,017  1,541,346  1,071,305 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1,806,679  1,694,977  1,699,151 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 466,325  566,122  462,754 املطلوبات األخرى

 -    134,873  136,659 احتياطي تابع للتكافل

 5,070,842  5,413,426  4,929,602 إجمايل املطلوبات

 2,823,584  2,622,311  2,628,748 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 162,991  336,563  337,894 حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 
 8,057,417  8,372,300  7,896,244 وحقوق األقلية

 757,690  757,690  757,690 رأس املال

 )30,149( )30,149( )30,149(أسهم الخزينة

 231,774  140,290  137,351 االحتياطيات

 )725,839( )751,475( )744,369(خسائر مرتاكمة

 233,476  116,356  120,523 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 8,290,893  8,488,656  8,016,767 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 يف

3١ مارس ٢٠١٩
)مراجعة(

3١ مارس ٢٠١٨
)مراجعة(

اإليرادات 

 4٢,467  50,٢50 الدخل من حسابات االستثمار املطلقة

 )٢4,٩76( )٣٣,0٩0(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 ١7,4٩١  ١7,١6٠ حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضارباً

 ٣4,468  46,١٢٣ الدخل من املرابحات والتمويالت األخرى

 ٢7,748  ٩,٢5١ حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ٢6,٢٩٢  ٢5,٣5١ الدخل من االستثمارات

 8,١50  ٢8,08٢ إيرادات أخرى

 ١١4,١4٩  ١٢5,٩67 إجمايل اإليرادات

 )4١,٩٩٢( )4٩,8٩٢(ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

 7٢,١57  76,٠75 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )4٢,٩8١( )46,588(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )١١,0٩٣( )7,57٢(االستهالك واإلطفاء

 )54,٠74( )54,١6٠(إجمايل املرصوفات

 ١٨,٠٨3  ٢١,٩١5 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة والرضائب الخارجية 

 )5,٩٩8( )4,٣66(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 ١٢,٠٨5  ١7,54٩ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )7,٢74( )8,٩٢٩(رضائب خارجية

 4,٨١١  ٨,6٢٠ صايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

 ١,655  7,١06 مساهمي االثمار

 ٣,١56  ١,5١4 حقوق األقلية

 ٨,6٢٠  4,٨١١ 

٠.٠6 ٠.٢4 عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

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

الثالثة أشهر املنتهية يف

3١ مارس ٢٠١٩
)مراجعة(

3١ مارس ٢٠١٨
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 ١٢,085  ١7,54٩ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ١١,0٩٣  7,57٢ االستهالك واإلطفاء

 )٢7,748( )٩,٢5١(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 5,٩٩8  4,٣66 مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )٢6,٢٩٢( )٢5,٣5١(الدخل من االستثمارات األخرى

 4٣  ٢8 خسائر من بيع موجودات ثابتة

 )٢4,٨٢١( )5,٠٨7(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املصارف

 )١٢,٣٢١( )١,0٩١( املركزية املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )١٣١,567( ١0٣,١0٢ مرابحات وتمويالت اخرى 

 )٣٩,777( )6٢,٩65(تمويالت املشاركة

 )١١,608( )4,٣0١(موجودات أخرى

 )١5,4٢١( ٩١,00٣ الحسابات الجارية للعمالء 

 )46,٢٩6( )467,77٩(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 )١٩,0٢8( ١6,508 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 4٣,477  )٩8,٢75(املطلوبات األخرى

 ١٣,٩57  ١١,77٩ الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )١5,66٩( )١0,0٢5(حقوق األقلية

 )٢5٩,٠74( )4٢7,١3١(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغيريات يف:

استثمارات يف املضاربة

 )٣6,8٢7( 4,40٢ موجودات مقتناة بغرض التأجري

 ٣65,764  65٢,800 صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 ٢,466  )4,444(بيع / )رشاء( موجودات ثابتة

 33١,4٠3  65٢,75٨ صايف النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    5٣٢ حقوق األقلية

 -    53٢ صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 )١٢,١64( )١4,٢١6(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 6٠,١65  ٢١١,٩43 صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 7٩٢,٢١7  64١,١5١ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 ٨5٢,3٨٢  ٨53,٠٩4 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 31 مارس 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

 ١١6,356  )75١,475( ١4٠,٢٩٠  )٩4,٢٠3( 3,١٨7  )6,٩٢4( 5٠,7٢7  3٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )3٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٩ )مدققة(

 7,١٠6  7,١06  -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات
  استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )8٣4(    -    - )8٣4(    - )٨34( 

 7٩4  -    7٩4  -    7٩4  -    -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 )٢,367( -    )٢,367( -    -    )٢,٣67( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )53٢( -    )53٢( )٢47( )٢٩١( 6  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١٢٠,5٢3  )744,36٩( ١37,35١  )٩4,45٠( 3,6٩٠  )١٠,١١٩( 5٠,7٢7  3٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )3٠,١4٩( 757,6٩٠ يف 3١ مارس ٢٠١٩ )مراجعة(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحدلفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 31 مارس 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

 355,33٠  )6٠5,٩7٢( ٢33,76١  )46,6٩٢( 3,45٠  3٨,773  5٠,7٢7  3٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )3٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٨ )مدققة(

 )١٢١,5٢٢( )١٢١,5٢٢( -    -    -    -    -    -    -    -    -   تأثري معيار املحاسبة املالية رقم ٣0

 ٢33,٨٠٨  )7٢7,4٩4( ٢33,76١  )46,6٩٢( 3,45٠  3٨,773  5٠,7٢7  3٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )3٠,١4٩( 757,6٩٠ الرصيد املراجع يف ١ يناير ٢٠١٨

صايف ربح الفرتة
   -    -    -    -    -    -    -    -    -  ١,655  ١,655 

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات
  استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    -  ١,77١  5٩6    -  ٢,367    -  ٢,367 

 )٢7٠( -    )٢7٠( -    -    )٢70( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )4,٠٨4( -    )4,٠٨4( )٣,٢7١( )80٣( )١0( -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٢33,476  )7٢5,٨3٩( ٢3١,774  )4٩,٩63( 3,٢43  4٠,٢64  5٠,7٢7  3٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )3٠,١4٩( 757,6٩٠ يف 3١ مارس ٢٠١٨ )مراجعة(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019


