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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
3٠ يونيو ٢٠٢١

)مراجعة(

كما يف
3٠ ديسمرب ٢٠٢٠

)مدققة(

املوجودات

 650،798  579،181 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 280،100  450،725 ومؤسسات أخرى

 2،405،755  2،٣10،261 مرابحات وتمويالت اخرى

 929،496  1،217،222 تمويالت املشاركة

 2،157،179  2،490،176 صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 62٣،161  6٣4،4٣5 استثمارات يف رشكات زميلة

 ٣85،5٣4  401،٣78 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 101،107  111،514 تكافل ومستحقات ذات صلة

 151،459  199،297 موجودات أخرى

 256،٣04  242،471 استثمارات عقارية

 272،018  250،299 عقارات قيد التطوير

 81،٣07  170،٣98 موجودات ثابتة

 89،447  82،927 موجودات غري ملموسة

 ٨،3٨3،665  9،١٤٠،٢٨٤ إجمايل املوجودات

 املطلوبات، وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

املطلوبات

 1،75٣،006  1،986،756 الحسابات الجارية للعمالء

 1،114،914  1،294،561 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1،٣64،020  1،٣84،772 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 ٣72،785  505،986 املطلوبات األخرى

 12٣،167  1٣1،207 احتياطي تابع للتكافل

 ٤،7٢7،٨9٢  5،3٠3،٢٨٢ إجمايل املطلوبات

 ٣،٣6٣،6٣6  ٣،514،488 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 277،٣75  28٣،890 حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق 
 ٨،36٨،9٠3  9،١٠١،66٠ األقلية

 757،690  757،690 رأس املال

 )٣0،149( )٣0،149(أسهم الخزينة

 121،018  140،09٣ االحتياطيات

 )8٣٣،797( )829،010(خسائر مرتاكمة

 ١٤،76٢  3٨،6٢٤ إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 ٨،3٨3،665  9،١٤٠،٢٨٤ 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 يفالستة أشهر املنتهية يف 

3٠يونيو ٢٠٢١
)مراجعة(

3٠ يوينو ٢٠٢٠
)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠٢١
)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠٢٠
)غري مراجعة(

اإليرادات 

 5٠،٢96  74،٠٢6  ١١8،4٠٠  ١٣7،9٢5 الدخل من األصول املمولة من قبل  حسابات االستثمار املطلقة
 ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات 

 )٢8،٢٠6( )٣8،6٢4( )68،٢٣١( )78،5١8(الهبوط يف القيمة

 حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة  
 ٢٢،٠9٠  35،٤٠٢  5٠،١69  59،٤٠٧   بصفتها مضارباً

 ٣٢،٢69  ١8،66٠  74،١١7  ٣7،7٠١ الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 ١١،١47  8،6٢٢  ١5،٠48  ١7،٠٢9 حصة النتائج بعد خصم الرضائب من الرشكات الزميلة

 ٣6،8٢٢  ٣٠،855  79،64٢  58،76٣ الدخل من االستثمارات

 ٣٢،5٣5  ١8،١٢٣  54،454  5٠،7١١ إيرادات أخرى

 ١3٤،863  ١١١،66٢  ٢٧3،٤3٠  ٢٢3،6١١ إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )5٠،٠59( )٣8،97١( )١١٢،96٢( )79،١96(ومؤسسات أخرى )صايف(

 8٤،8٠٤  ٧٢،69١  ١6٠،٤68  ١٤٤،٤١5 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )45،٢74( )56،747( )9٣،49٢( )١٠٣،985(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )8،١56( )8،89٢( )١6،٢6٣( )١7،684(االستهالك واإلطفاء

 )53،٤3٠( )65،639( )١٠9،٧55( )١٢١،669(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 3١،3٧٤  ٧،٠5٢  5٠،٧١3  ٢٢،٧٤6 والرضائب الخارجية 

 ٢١١  689 )٢8،٠5١( 7،9١8 عكس / )مخصصات( االنخفاض يف القيمة - صايف

 3١،585  ٧،٧٤١  ٢٢،66٢  3٠،66٤ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )6،٠٠٢( )8،6٣٢( )١5،٢59( )١7،7٠٣(رضائب خارجية

 ٢5،583  )89١( ٧،٤٠3  ١٢،96١ صايف  الربح / )الخسارة( للفرتة

متعلقة بالتايل:

 ٢١،٢95  )4،855( )١،٢89( 4،٠٠6 مساهمو االثمار

 4،٢88  ٣،964  8،69٢  8،955 حقوق األقلية

 ١٢،96٧،٤٠  ١3 )89٢  )١5،583 

٠.٧3 )٠.١٧()٠.٠٤(٠.١٤ عائد / )خسارة( السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

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

الستة أشهر املنتهية يف 

3٠ يونيو ٢٠٢١
)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠٢٠
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 ٢٢،66٢  ٣٠،664 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ١6،٢6٣  ١7،684 االستهالك واإلطفاء

 )١5،٠48( )١7،٠٢9(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ٢8،٠5١  )7،9١8()عكس( / مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 )79،64٢( )58،76٣(الدخل من االستثمارات

 -    ٣،884 تكلفة التمويل عىل صايف التزام اإلجارة

 ٣6  )١،557()ارباح( / خسائر بيع موجودات ثابتة

 )٢٧،6٧8( )33،٠35(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً بما يتضمن أرصدة لدى املصارف 
 4١9،٢95  ٣،٠١٠   املركزية تتعلق بالحد األدنى لالحتياطي

 )٢٣5،646( ١١9،٣٠١ مرابحات وتمويالت اخرى 

 )69،577( )٢78،59٢(تمويالت املشاركة

 )٢٠،٣74( )٢٣،7٠7(موجودات أخرى

 ١44،89٠  ٢٢١،555 الحسابات الجارية للعمالء 

 )57،٠8٢( ١76،556 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 )٣٣،754( ٣،٣4٢ مبالغ مستحقة ملستثمرين

 4،6١٣  56،8٠8 املطلوبات األخرى

 ٣٢7،٢79  ١4٠،٢7٢ الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )6،79٠( )١5،9٠4(الرضائب املدفوعة

 ٤٤5،١٧6  369،6٠6 صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف )الزيادة( / النقص يف:

 -    )٢٠5(استثمار يف رشكات زميلة

 7،٠٣9  )١5،844(موجودات مقتناة بغرض التأجري

 )٢١7،١9٢( )٢6١،8٣٢(صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 )6،٣١٣( )4،٢٠7(موجودات ثابتة

 ٢6،89٢  ٢١،65٣ أرباح مستلمة من رشكات زميلة

 )١89،5٧٤( )٢6٠،٤35(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    )5،٣85(سداد صايف مستحقات اإلجارة

 -    )5،385(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 )44،9٠٢( )8،5٢٢(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٢١٠،٧٠٠  95،٢6٤ صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 85٠،٤9٧  ٧5٤،١٠٧ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 ١،٠6١،١9٧  8٤9،3٧١ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

البنود غري النقدية:  
1. بلغت اإلضافات إىل األصول الثابتة املتعلقة باالعرتاف بحق استخدام األصول 91.5 مليون دوالر.   

2.  بلغ االعرتاف بخصوم اإليجار 91.5 مليون دوالر مسجلة يف الخصوم األخرى.    
3. تصنيف االستثمارات يف األوراق املالية لالستثمار يف رشكات زميلة بمبلغ 5.9 مليون دوالر   

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2021

)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
إحتياطي 

التحوط

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

 تحويل 
عمالت 
أجنبية 

إجمايل 
االحتياطيات

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 ١٤،٧6٢  )833،٧9٧( ١٢١،٠١8  )١١٠،٢3٠( ٤،٤9١  )٧،3٢٤( )٤،٢١6( 5٠،٧٢٧  38،٤85  ١٤9،٠85  )3٠،١٤9( ٧5٧،69٠ يف ١ يناير ٢٠٢١ )مدققة(

 ٤،٠٠6  4،٠٠6  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

 ٧8١  78١  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   زيادة حصة الرشكة التابعة

حركة القيمة العادلة للصكوك 
 ٧،53٢  -    ٧،53٢  -    -    -    7،5٣٢  -    -    -    -    -     وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 ١،958  -    ١،958  -    -    ١،958  -    -    -    -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط 

 8،٧٢5  -    8،٧٢5  -    -    -    8،7٢5  -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 86٠  -    86٠  7٢9  ٢٢  -    ١٠9  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 38،6٢٤  )8٢9،٠١٠( ١٤٠،٠93  )١٠9،5٠١( ٤،5١3  )5،366( ١٢،١5٠  5٠،٧٢٧  38،٤85  ١٤9،٠85  )3٠،١٤9( ٧5٧،69٠ يف 3٠ يونيو ٢٠٢١ )مراجعة(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2020

)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

 95،5٤6  )٧٤6،٢93( ١١٤،٢98  )١٠9،69٢( ٤،١٧8  )١8،٤85( 5٠،٧٢٧  38،٤85  ١٤9،٠85  )3٠،١٤9( ٧5٧،69٠ يف ١ يناير ٢٠٢٠ )مدققة(

التعديالت الناتجة عن اعتماد معيار
 ١٠،66٠  -    ١٠،66٠  -    -    ١٠،66٠  -    -    -    -    -      املحاسبة املالية رقم ٣٣

الرصيد املراجع يف ١ يناير ٢٠٢٠ 
 ١٠6،٢٠6  )٧٤6،٢93( ١٢٤،958  )١٠9،69٢( ٤،١٧8  )٧،8٢5( 5٠،٧٢٧  38،٤85  ١٤9،٠85  )3٠،١٤9( ٧5٧،69٠ )مدققة(

 )١،٢89( )١،٢89( -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف خسارة الفرتة

 )5١،٤٤3( )5١،44٣( -    -    -    -    -    -    -    -    -   خسائر التعديل 

 3،٤١١  ٣،4١١  -    -    -    -    -    -    -    -    -   زيادة مساهمة الرشكة التابعة

 حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات 
 )٢،٢69( -    )٢،٢69( -    -    )٢،٢69( -    -    -    -    -     استثمارية وما يف حكمها

 )٢8،٤33( -    )٢8،٤33( -    -    )٢8،4٣٣( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )١٧،38١( -    )١٧،38١( )١4،856( )١،976( )549( -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 8،8٠٢  )٧95،6١٤( ٧6،8٧5  )١٢٤،5٤8( ٢،٢٠٢  )39،٠٧6( 5٠،٧٢٧  38،٤85  ١٤9،٠85  )3٠،١٤9( ٧5٧،69٠ يف 3٠ يونيو ٢٠٢٠ )مراجعة(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2021 


