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استخرجت البينات المالية المذكورة أعاله من البيانات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، والتي تمت الموافقة عليها من قبل 
مجلس اإلدارة في ٢ مارس ٢٠٢٠، والمدققة من قبل السادة كي بي ام جي فخرو، الذين أبدوا رأيًا غير متحفظ عليها.
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بيان الوضع المالي الموحد 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )بآالف الدنانير البحرينية(

بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )بآالف الدنانير البحرينية(

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )بآالف الدنانير البحرينية(

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )بآالف الدنانير البحرينية(

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

31 ديسمبر  
2019

٣١ ديسمبر 
٢٠١8

الموجودات

56,555٣5,484النقد واألرصدة البنكية

4,261١٠,4١6سندات خزينة

 أوراق مالية مشتراة بموجب 
اتفاقيات إعادة شراء

51,1064١,٩٢7

 استثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

20,076٢٣,644

 استثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل

9,1286,٢١4

9,971٩,٩٩٠استثمارات بالتكلفة المطفأة

1,915١,٩55استثمارات في عقارات

3,523١,٢5٢رسوم مستحقة

8,576٣,١4٢موجودات أخرى

1,671١,٢4٠أثاث ومعدات وموجودات ملموسة

166,782١٣5,٢64مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

3,770٣,٣85قروض قصيرة األجل

أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقية 
إعادة الشراء

55,5484٢,57٣

41,340٢٣,١٣5مدفوعات للعمالء

6,138٣,8٠5مطلوبات أخرى

 مدفوعات لحاملي الوحدات 
األخرى في الصناديق الموحدة

6226,7٠١

107,4187٩,5٩٩مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

42,8494٢,84٩رأس المال

)5,٩١٣( )5,322(أسهم خزينة

 أسهم تحت برنامج أسهم
منحة للموظفين

)2,263()١,5٩٩(

8,0347,٣6٢احتياطي قانوني

3,217٣,٢١7احتياطي عام

891١٣٣احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة

11,958٩,6١6أرباح مستبقاة

59,36455,665مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
المساهمين

166,782١٣5,٢64

31 ديسمبر  
2019

٣١ ديسمبر 
٢٠١8

55,6655٩,758الرصيد في أول السنة

6,034٣,7٠١ربح السنة

دخل شامل آخر:

 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
من خالل الدخل الشامل اآلخر ألدوات الدين

7607٢

صافي المبلغ المحول إلى بيان األرباح أو 
الخسائر من بيع أدوات الدين بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر
205

صافي المبلغ المحول إلى بيان األرباح أو 
-14الخسائر من اإلضمحالل

79477إجمالي الدخل الشامل اآلخر

6,828٣,778إجمالي الدخل الشامل للسنة

احتياطي التحويالت إلى التبرعات الخيرية  -)40()٣٠(

معامالت مع المالك محققة في حقوق 
المساهمين:

أرباح مدفوعة  -)3,085()١,٩٢8(

تحويل أو شراء أسهم خزينة  -)4()5,٩١٣(

59,36455,665الرصيد في آخر السنة

31 ديسمبر 
2019

٣١ ديسمبر 
٢٠١8

4,315٣,٠5٠صافي إيرادات االستثمار

6,2714,١66صافي إيرادات الرسوم

2,392٢,٣٣٢إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى

1,405١,٠٠8صافي دخل الفوائد

233١88إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية

14,616١٠,744إجمالي الدخل

)4,٢67()5,651(تكلفة الموظفين

)٢,٣8٣()2,820(مصاريف تشغيلية أخرى

 حصة في ربح حاملي وحدات األقلية 
األخرى في الصناديق الموحدة

)61()٣7٣(

)٢٠()50(خسارة إئتمانية متوقعة

6,034٣,7٠١ربح السنة

 العائد على السهم األساسي 
والمخفض )فلس(

١6.٣٢١٠.٠١

31 ديسمبر 
2019

٣١ ديسمبر 
٢٠١8

6,034٣,7٠١ربح السنة

دخل شامل آخر

بنود قد يعاد تصنيفها الحقًا نتيجة للربح أو 
الخسارة:

صافي التغير في القيمة العادلة   -
لالستثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ألدوات الدين
358١5

صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو الخسائر   -
من خالل الدخل الشامل اآلخر من بيع أدوات 

الدين
205

صافي المبلغ المحول إلى بيان األرباح أو   -
-14الخسائر من اإلضمحالل

بنود ال يعاد تصنيفها الحقًا نتيجة للربح أو 
الخسارة:

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات   -
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

40257

79477إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

6,828٣,778إجمالي الدخل الشامل للسنة

31 ديسمبر  
2019

 ٣١ ديسمبر 
٢٠١8

صافي التدفقات النقدية من أنشطة 
التشغيل

24,707١5,٢8٢

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة 
في أنشطة االستثمار

)929()١٣8(

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة 
في أنشطة التمويل

)8,840()6,4٣4(

14,9388,7١٠صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

45,903٣7,١٩٠النقد وما في حكمه في بداية السنة

60,84145,٩٠٣النقد وما في حكمه في نهاية السنة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )بآالف الدنانير البحرينية(


