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مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة ١.

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

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠٢١

)مدققة(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠٢٠

)مدققة(

املوجودات

 650،798  545،116 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 280،100  249،569 ومؤسسات أخرى

 2،405،755  2،190،974 مرابحات وتمويالت اخرى

 929،496  1،425،743 تمويالت املشاركة

 2،157،179  2،524،742 صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 623،161  676،933 استثمارات يف رشكات زميلة

 385،534  391،820 موجودات مقتناة لغرض التأجري

 101،107  103،474 تكافل ومستحقات ذات صلة

 151،459  180،624 موجودات أخرى

 256،304  256،319 استثمارات عقارية

 272،018  233،235 عقارات قيد التطوير

 81،307  171،774 موجودات ثابتة

 89،447  82،466 موجودات غري ملموسة
 

 8،383،665  9،032،789 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

 1،753،006  1،903،979 حسابات جارية للعمالء

 1،114،914  1،367،702 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1،364،020  1،114،187 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 372،785  453،276 املطلوبات األخرى

 123،167  129،734 إحتياطي تابع للتكافل

 4،727،892  4،968،878 إجمايل املطلوبات

 3،363،636  3،751،697 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 277،375  274،452 حقوق األقلية

 8،368،903  8،995،027 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 757،690  757،690 رأس املال

 )30،149( )30،149(أسهم الخزينة

 121،018  109،009 االحتياطيات

 )833،797( )798،788(خسائر مرتاكمة

 14،762  37،762 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
 8،383،665  9،032،789 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

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

للسنة املنتهية يف 

٣١ ديسمرب ٢٠٢١
)مدققة(

٣١ ديسمرب ٢٠٢٠
)مدققة(

اإليرادات 

 ٢٤٢،98٠  ٣٠١،٠٤7 الدخل من األصول املمولة من قبل  حسابات االستثمار املطلقة

 )١٤7،6٢6( )١59،١8١(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 95،٣54  ١4١،866 حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضارباً

 ١١6،٠٠5  6١،٤7٢ الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 ٣٠،978  ٣6،٤5٣ حصة النتائج بعد خصم الرضائب من الرشكات الزميلة

 ١٤7،٣٤٣  ١١7،57٢ الدخل من االستثمارات

 75،856  ١٠٢،5٤8 إيرادات أخرى

 465،5٣6  459،9١١ إجمايل اإليرادات

 )١96،٢56( )١5٢،٢٠٢(ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

 ٢69،٢8٠  ٣٠7،7٠9 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )٢٠٢،6١5( )٢٠8،76٤(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )٣٢،6١6( )٣5،9١٤(االستهالك واإلطفاء

 )٢٣5،٢٣١( )٢44،678(إجمايل املرصوفات

 ٣4،٠49  6٣،٠٣١ صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة والرضائب الخارجية 

 )٢8،69٠( ٢7،٤٠8 عكس / )مخصصات( االنخفاض يف القيمة )صايف(

 5،٣59  9٠،4٣9 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )٢6،8٣8( )٣٠،١١5(رضائب خارجية

 )٢١،479( 6٠،٣٢4 صايف الربح/ )الخسارة( للسنة

متعلقة بالتايل:

 )٤١،7١9( ٣8،6٠٣ مساهمي االثمار

 ٢٠،٢٤٠  ٢١،7٢١ حقوق األقلية

 6٠،٣٢4 )٢١،479( 

)١.4٣(١.٣٣ عائد / )الخسارة( السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

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

للسنة املنتهية يف

٣١ ديسمرب ٢٠٢١
)مدققة(

٣١ ديسمرب ٢٠٢٠
)مدققة(

األنشطة التشغيلية 

 5،٣59  9٠،٤٣9 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ٣٢،6١6  ٣5،9١٤ االستهالك واإلطفاء

 )٣٠،978( )٣6،٤5٣(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ٢8،69٠  )٢7،٤٠8()عكس( / مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 )١٤7،٣٤٣( )١١7،57٢(الدخل من االستثمارات
 -    7،6١7 تكلفة التمويل عىل صايف التزام اإلجارة

 ١٣٣  )١،578()أرباح( / خسائر من بيع موجودات ثابتة

 )١١١،5٢٣( )49،٠4١(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

 زيادة أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً بما يتضمن
 ٤٠7،٠6٠  ٣٠،867    أرصدة لدى املصارف املركزية تتعلق بالحد األدنى لالحتياطي

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )9١،87٢( ٢٢6،9٤9 مرابحات وتمويالت اخرى 

 )٣١٣،978( )7٢5،٤6١(تمويالت املشاركة

 ١٠،٤6٤  )١7،١5٣(موجودات أخرى

 ٢7٠،6٤6  ٢8٣،8١8 الحسابات الجارية للعمالء 

 )١5١،5١5( ٣١٠،٣98 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 )١٤5،٠7٠( )١٣5،9٣8(مبالغ مستحقة ملستثمرين

 )9،٠١١( ٣٤،٢66 املطلوبات األخرى

 57٢،99٢  ٤96،٣6٤ الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )١5،١6٢( )٤٢،٣١6(الرضائب املدفوعة

 4٢٣،٠٣١  4١٢،75٣ صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف )الزيادة(/النقص يف:

 7،٢6٣  )6،٢86(موجودات مقتناة لغرض التأجري

 )5١5،5٤9( )٤56،85١(صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 )9١5( ٢،١٣٠ استثمارات عقارية

 )١٠،٢٣٠( )٣9،٤8٤(رشاء موجودات ثابتة

 ٢8،6٤9  ٢٠،١٣9 أرباح أسهم مستلمة من رشكات زميلة

 )49٠،78٢( )48٠،٣5٢(صايف النقد املستخدم يف من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    )١6،٤٢١(سداد صايف مستحقات اإلجارة

 -    )١6،4٢١(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 )٢8،6٣9( )٤8،867(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 )96،٣9٠( )١٣٢،887(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

 85٠،497  754،١٠7 النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

 754،١٠7  6٢١،٢٢٠ النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

البنود غري النقدية:  
١. بلغت اإلضافات إىل األصول الثابتة املتعلقة باالعرتاف بحق استخدام األصول 9١.5 مليون دوالر.

٢.  بلغ االعرتاف بخصوم اإليجار 85.9 مليون دوالر مسجلة يف الخصوم األخرى. 
٣. تصنيف االستثمارات يف األوراق املالية لالستثمار يف رشكات زميلة بمبلغ 5.9 مليون دوالر.   

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 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 

لإلستثمارات
إحتياطي 

التحوط

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل عمالت 
أجنبية 

إجمايل 
االحتياطيات

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 ١4،76٢  )8٣٣،797( ١٢١،٠١8  )١١٠،٢٣٠( 4،49١  )7،٣٢4( )4،٢١6( 5٠،7٢7  ٣8،485  ١49،٠85  )٣٠،١49( 757،69٠ يف ١ يناير ٢٠٢١ )مدققة(

 ٣8،6٠٣  ٣8،6٠٣  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف أرباح السنة

 ٢66  ٢66  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   زيادة حصة الرشكة التابعة

 -   )٣،86٠(      ٣،86٠       -    -    -    -    -    ٣،86٠    -    -    -   تحويل إىل االحتياطي القانوني

 حركة القيمة العادلة للصكوك واألدوات
 )٣،١6١( -    )٣،١6١( -    -    -    )٣،١6١( -    -    -    -    -     املالية االستثمارية وما يف حكمها

 ٣،74٣  -    ٣،74٣  -    -    ٣،7٤٣  -    -    -    -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط 
 حركة احتياطي القيمة العادلة

  للرشكات الزميلة
   -    -    -    -    -  ٤،7١٢    -    -    -  4،7١٢    -  4،7١٢ 

 )٢١،١6٣( -    )٢١،١6٣( )٢١،٠٠6( 6٠  -    )٢١7( -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٣7،76٢  )798،788( ١٠9،٠٠9  )١٣١،٢٣6( 4،55١  )٣،58١( )٢،88٢( 5٠،7٢7  4٢،٣45  ١49،٠85  )٣٠،١49( 757،69٠ يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١ )مدققة(

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 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 

لإلستثمارات
إحتياطي 

التحوط

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل عمالت 
أجنبية 

إجمايل 
االحتياطيات

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 95،546  )746،٢9٣( ١١4،٢98  )١٠9،69٢( 4،١78  )٣،855( )١4،6٣٠( 5٠،7٢7  ٣8،485  ١49،٠85  )٣٠،١49( 757،69٠ يف ١ يناير ٢٠٢٠ )مدققة(

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

 ١٠6،٢٠6  )746،٢9٣( ١٢4،958  )١٠9،69٢( 4،١78  )٣،855( )٣،97٠( 5٠،7٢7  ٣8،485  ١49،٠85  )٣٠،١49( 757،69٠ الرصيد املعدل يف ١ يناير ٢٠٢٠

 )4١،7١9( )٤١،7١9( -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف خسارة السنة

 خسائر التعديل صايف املساعدات 
 )5١،44٣( )5١،٤٤٣( -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     الحكومية 

 5،658  5،658  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   زيادة حصة الرشكة التابعة

 الحركة يف القيمة العادلة للصكوك واألدوات
 )5،٢٢٣( -    )5،٢٢٣( -    -    -    )5،٢٢٣( -    -    -    -    -     املالية االستثمارية وما يف حكمها

 )٣،469( -    )٣،469( -    -    )٣،٤69( -    -    -    -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط

 الحركة يف القيمة العادلة لالستثمار
 ١،٠٠٠  -    ١،٠٠٠  -    ١،٠٠٠  -    -    -    -    -    -    -     يف العقارات

 4،994  -    4،994  -    -    -    ٤،99٤  -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )١،٢4٢( -    )١،٢4٢( )5٣8( )687( -    )١7( -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١4،76٢  )8٣٣،797( ١٢١،٠١8  )١١٠،٢٣٠( 4،49١  )7،٣٢4( )4،٢١6( 5٠،7٢7  ٣8،485  ١49،٠85  )٣٠،١49( 757،69٠ يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠ )مدققة(

النتائج المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 


