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مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة 1.

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

كما يف
30 سبتمرب 2018

)مراجعة(

كما يف
31 ديسمرب 2017

)مدققة(

كما يف
30 سبتمرب 2017

)مراجعة(

املوجودات

 579،887  701،938  665،559 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 269،451  261،392  80،852 ومؤسسات أخرى

 3،583،572  3،577،871  3،649،627 مرابحات وتمويالت اخرى

 347،283  367،131  455،875 تمويالت املشاركة

 5،570  5،760  5،760 استثمارات يف املضاربة

 2،047،219  1،862،885  1،260،413 صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 259،492  186،207  586،426 استثمارات يف رشكات زميلة

 80،218  74،896  72،104 حسابات االستثمار املقيدة

 292،051  347،760  415،395 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 257،263  247،902  247،523 استثمارات عقارية

 231،151  196،239  227،263 موجودات أخرى

 399،077  478،432  57،690 موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

 116،324  140،820  113،697 موجودات ثابتة

 166،443  162،126  154،710 موجودات غري ملموسة

 8،635،001  8،611،359  7،992،894 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1،695،418  1،781،493  1،618،320 حسابات جارية للعمالء

 1،200،678  1،143،964  1،077،809 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1،935،207  1،907،971  1،894،054 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 373،431  431،645  384،638 املطلوبات األخرى

 5،204،734  5،265،073  4،974،821 إجمايل املطلوبات

 2،827،490  2،827،915  2،670،554 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
 180،514  163،041  160،234 حقوق األقلية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 8،212،738  8،256،029  7،805،609 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 757،690  757،690  757،690 رأس املال

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

 242،698  233،761  184،508 االحتياطيات

 )547،976( )605،972( )724،764(خسائر مرتاكمة

 422،263  355،330  187،285 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 8،635،001  8،611،359  7،992،894 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 

30 سبتمرب 2018
)مراجعة(

30 سبتمرب 2017
)مراجعة(

30 سبتمرب 2018
)مراجعة(

30 سبتمرب 2017
)مراجعة(

اإليرادات 

 41،٣79  45،515  119،176  1٣2،818 الدخل من حسابات االستثمار املطلقة

ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف 
 )2٣،8٣6( )25،414( )67،24٣( )77،490(القيمة

حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها 
 17،543  20،101  51،933  55،328 مضارباً

 ٣6،289  41،988  108،٣71  11٣،٣4٣ الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 5،722  9،88٣  27،٣٣8  50،249 حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 27،71٣  22،574  95،281  74،964 الدخل من االستثمارات

 7،002  14،544  19،419  40،6٣5 إيرادات أخرى

 94،269  109،090  302،342  334،519 إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )40،402(  )46،298( )121،262()12٣،045(ومؤسسات أخرى )صايف(

 53،867  62،792  181،080  211،474 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )45،110( )42،852( )126،752( )1٣1،488(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )5،779( )7،461( )21،518( )25،810(اإلستهالك واإلطفاء

 )50،889( )50،313( )148،270( )157،298(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 2،978  12،479  32،810  54،176 والرضائب الخارجية 

مخصصات الهبوط يف القيمة ملوجودات مصنفة كموجودات 

 )12،٣89( -  )12،٣89( - محتفظ بها لغرض البيع

 7٣1  )٣،٣09( )12،055( )17،656(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 )8،680( 9،170  8،366  36،520 صايف الربح/)الخسارة( قبل الرضائب الخارجية

 )5،984( )8،656( )24،615( )25،184(رضائب خارجية

 )14،664( 514  )16،249( 11،336 صايف الربح/)الخسارة( للفرتة

متعلقة بالتايل:

 )17،795( )2،120( )27،04٣( 2،7٣0 مساهمي اإلثمار

 ٣،1٣1  2،6٣4  10،794  8،606 حقوق األقلية

 11،336 )16،249(  514 )14،664( 

)0.61()0.07()0.93(0.09 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

30 سبتمرب 2018
)مراجعة(

30 سبتمرب 2017
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 8،٣66  ٣6،520 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 21،518  25،810 االستهالك واإلطفاء

 )27،٣٣8( )50،249(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 12،055  17،656 مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 12،٣89  - مخصصات الهبوط يف القيمة ملوجودات محتفظ بها لغرض البيع

 )16٣( 2٣8 خسائر/)أرباح( بيع موجودات ثابتة

 26،827  29،975 إيرادات تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املصارف املركزية 

 )41،8٣٣( )1،251(املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )1،699( )٣89،155(مرابحات وتمويالت اخرى 

 )119،794( )129،884(تمويالت املشاركة

 )40،164( )46،572(موجودات أخرى

 12٣،7٣1  )48،5٣4(الحسابات الجارية للعمالء 

 6٣،695  )2٣،٣54(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 48،075  186،050 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 28،726  )٣4،٣87(املطلوبات األخرى

 60،518  )120،614(الزيادة / )النقص( يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )18،8٣4( )24،842(الرضائب املدفوعة

 129،248  )602،568(صايف النقد )املستخدم يف( / الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغيريات يف:

 8،855  - استثمارات يف املضاربة

 )٣5،847( )72،494(موجودات مقتناة بغرض التأجري

 )204،550( 456،068 صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 28،7٣0  44،080 أرباح األسهم املستلمة من رشكات زميلة

 )5،991( 1،415 بيع / )رشاء( موجودات ثابتة

 )208،803( 429،069 صايف النقد الناتج من / )املستخدم يف( األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 )1،٣26( - الرضائب املدفوعة

 )1،326( - صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 9،912  )44،٣79(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 )70،969( )217،878(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

 716،782  792،218 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 645،813  574،340 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
)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 

لإلستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 355،330  )605،972( 233،761  )46،692( 3،450  38،773  50،727  38،418  149،085  )30،149( 757،690 يف 1 يناير 2018 )مدققة(

 )121،522( )121،522( -  -  -  -  -  -  -  -  - تأثري معيار املحاسبة املالية رقم ٣0

 233،808  )727،494( 233،761  )46،692( 3،450  38،773  50،727  38،418  149،085  )30،149( 757،690 الرصيد املراجع يف 1 يناير 2018

 2،7٣0  2،7٣0  -  -  -  -  -  -  -  -  - صايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات 

 )2٣،992( -  )2٣،992( -  -  )2٣،992( -  -  -  -  - استثمارية وما يف حكمها

 596  -  596  -  596  -  -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لألستثمارات العقارية

 )2،071( -  )2،071( -  -  )2،071( -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )2٣،786( -  )2٣،786( )22،918( )925( 57  -  -  -  -  - تسوية تحويل العمالت األجنبية

 187،285  )724،764( 184،508  )69،610( 3،121  12،767  50،727  38،418  149،085  )30،149( 757،690 يف 30 سبتمرب 2018 )مراجعة(

االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات

 احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 427،415  )520،933( 218،460  )47،378( 2،648  25،711  50،727  38،090  148،662  )27،802( 757،690 يف 1 يناير 2017 )مدققة(

 )27،04٣( )27،04٣( -  -  -  -  -  -  -  -  - صايف ربح الفرتة

 )1،924( -  42٣  -  -  -  -  -  42٣  )2،٣47( - أسهم تحت نظام حوافز املوظفني

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات

 4،7٣4  -  4،7٣4  -  -  4،7٣4  -  -  -  -  - استثمارية وما يف حكمها

 10،679  -  10،679  2،670  -  8،009  -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 8،402  -  8،402  8،606  )19٣( )11( -  -  -  -  - تسوية تحويل العمالت األجنبية

 422،263  )547،976( 242،698  )36،102( 2،455  38،443  50،727  38،090  149،085  )30،149( 757،690 يف 30 سبتمرب 2017 )مراجعة(


