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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
٣١ مارس ٢٠٢٢

)مراجعة(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠٢١

)مدققة(

املوجودات

 545،116  522،406 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 249،569  268،865 ومؤسسات أخرى

 2،190،974  1،284،203 مرابحات وتمويالت اخرى

 1،425،743  1،474،344 تمويالت املشاركة

 2،524،742  2،278،391 صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 676،933  105،792 استثمارات يف رشكات زميلة

 391،820  923 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 103،474  -   تكافل ومستحقات ذات صلة

 180،624  143،677 موجودات أخرى

 256،319  246،962 استثمارات عقارية

 233،235  198،853 عقارات قيد التطوير

 171،774  156،309 موجودات ثابتة

 82،466  37،556 موجودات غري ملموسة

 6،718،281  9،032،789 

 -    2،543،106 أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 9،032،789  9،261،387 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

املطلوبات

 1،903،979  1،984،313 الحسابات الجارية للعمالء
 1،367،702  1،579،129 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1،114،187  769،914 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 453،276  388،285 املطلوبات األخرى

 129،734  -   احتياطي تابع للتكافل

 4،721،641  4،968،878 

 -    384،147 مطلوبات مرتبطة مبارشة باألصول املصنفة عىل النحو املحتفظ به للبيع

 4،968،878  5،105،788 إجمايل املطلوبات

 3،751،697  1،795،727 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 -    2،069،444 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة املرتبطة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 3،751،697  3،865،171 إجمايل حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 274،452  261،211 حقوق األقلية

 8،995،027  9،232،170 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 757،690  757،690 رأس املال

 )30،149( )30،149(أسهم الخزينة

 109،009  103،196 االحتياطيات

 )798،788( )801،520(خسائر مرتاكمة

 37،762  29،217 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 9،032،789  9،261،387 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 

٣١ مارس ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣١ مارس ٢٠٢١
)مراجعة(

اإليرادات 

 45،٣69  7٢،٢16 الدخل من األصول املمولة من قبل  حسابات االستثمار املطلقة
 ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات 

 )٢5،548( )٣1،8٣٣(الهبوط يف القيمة

 ١9،8٢١  4٠،٣8٣ حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضارباً

 19،٠41  1٠،٣15 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 )1،477( )٣8٠(حصة النتائج بعد خصم الرضائب من الرشكات الزميلة

 ٢7،1٣٢  ٢5،٢79 الدخل من االستثمارات

 ٢٣،9٣9  15،595 إيرادات أخرى

 88،456  9١،١9٢ إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )4٠،٢٢5( )٣5،891(ومؤسسات أخرى )صايف(

 48،٢٣١  55،٣٠١ إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )٣4،8٠٣( )٣8،696(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )8،٣69( )7،9٠5(االستهالك واإلطفاء

 )4٣،١7٢( )46،6٠١(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 5،٠59  8،7٠٠ والرضائب الخارجية 

 8،9٠٢  1،548 مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 ١٣،96١  ١٠،٢48 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )8،6٢7( )9،٢9٢(رضائب خارجية

 5،٣٣4  956 صايف  الربح للفرتة للعمليات املستمرة

 8،518  5،51٢ صايف النتائج من العمليات املتوقفة

 ١٣،85٢  6،468 الدخل الصايف للفرتة

متعلقة بالتايل:

 8،861  1،1٣8 مساهمو اإلثمار

 4،991  5،٣٣٠ حقوق األقلية

 6،468  ١٣،85٢ 

٠،٣٠ ٠،٠4 عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

٠،٠6 )٠،١٢( )خسائر(/عائد السهم األسايس واملخفف للعمليات املستمرة – سنتات أمريكية

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

الثالثة أشهر املنتهية يف 

٣١ مارس ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣١ مارس ٢٠٢١
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 صايف الدخل قبل الرضائب الخارجية

 1٣،961  1٠،٢48 العمليات املستمرة

 8،518  5،51٢ العمليات املتوقفة

تعديالت يف: 

 8،٣69  7،9٠5 االستهالك واإلطفاء

 1،477  ٣8٠ حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 )8،9٠٢( )1،548(عكس مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )٢7،1٣٢( )٢5،٢79(الدخل من االستثمارات
 ٢،767  1،97٠ تكلفة التمويل عىل صايف التزام اإلجارة

 1،٣٢5  )141(خسائر بيع موجودات ثابتة

 ٣8٣ )95٣(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 
 )٣5،58٠( )1٣7،٣٢٣(  املركزية تتعلق بالحد األدنى لالحتياطي

 69،481  94،8٢4 مرابحات وتمويالت اخرى 

 )٣5،8٠6( )1٠٠،٠16(تمويالت املشاركة

 )٣٢،٣5٣( )٣9،547(موجودات أخرى

 55،996  ٢17،48٢ الحسابات الجارية للعمالء 

 168،٠٠٣  ٢81،٢٠7 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 )٣8،198( )17٣،981(مبالغ مستحقة ملستثمرين

 1٠٠،766  75،٣٣5 املطلوبات األخرى

 )٢9،7٠٠( 155،755 الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )1٣،654( )9،6٢8(الرضائب املدفوعة

 ٢٠9،٣٣8  ٣6٢،67٢ صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

صايف التغريات يف:

 )9،٠٣9( -   استثمار يف رشكات زميلة

 )1٠،٣94( 4،٠65 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 )15٣،541( )166،876(صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 ٢،4٢5  )14،٣69(موجودات ثابتة

 )١7٠،549( )١77،١8٠(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 )٣،٢٢8( )٣،51٠(سداد صايف مستحقات اإلجارة

 )٣،٢٢8( )٣،5١٠(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 7،798  )٢9،٠84(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 4٣،٣59  ١5٢،898 صايف الزيادة  يف النقد وما يف حكمه

 754،١٠7  6٢١،٢٢٠ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 797،466  774،١١8 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

)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

 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 ١ يناير ٢٠٢٢ )مدققة(

 ١،١٣8  1،1٣8  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

 )٣،87٠( )٣،87٠( -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   الحركة من استحواذ عىل رشكة فرعية

 حركة القيمة العادلة للصكوك 
 84٣  -    84٣  -    -    -    84٣  -    -    -    -    -     وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 الحركة يف القيمة العادلة
 )٣٣5( -    )٣٣5( -    )٣٣5( -    -    -    -    -    -    -     لالستثمار يف العقارات

 ٢،٠4٣  -    ٢،٠4٣  -    -    ٢،٠4٣  -    -    -    -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط 

 6٠١  -    6٠١  -    -    -    6٠1  -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )8،965( -    )8،965( )8،698( )٢٢5( -    )4٢( -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٢9،٢١7  )8٠١،5٢٠( ١٠٣،١96  )١٣9،9٣4( ٣،99١  )١،5٣8( )١،48٠( 5٠،7٢7  4٢،٣45  ١49،٠85  )٣٠،١49( 757،69٠ يف ٣١ مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

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

 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(

 8،86١  8،861  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

 78١  781  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   زيادة املساهمة يف رشكة فرعية

 حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات 
 ٢48  -    ٢48  -    -    -    ٢48  -    -    -    -    -     استثمارية وما يف حكمها

 ١،958  -    ١،958  -    -    1،958  -    -    -    -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط

 ١،78٢  -    ١،78٢  -    -    -    1،78٢  -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 5،689  -    5،689  5،٢56  9٠  -    ٣4٣  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٣4،٠8١  )8٢4،١55( ١٣٠،695  )١٠4،974( 4،58١  )5،٣66( )١،84٣( 5٠،7٢7  ٣8،485  ١49،٠85  )٣٠،١49( 757،69٠ يف ٣١ مارس ٢٠٢١ )مراجعة(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 


