
البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

نجالء محمد الشيراوي  هشام الكردي  عبدالله بن خليفة آل خليفة 
الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 

استخرجت البينات المالية المذكورة أعاله من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في 30 يونيو 2021، والتي تمت الموافقة عليها 
من قبل مجلس اإلدارة في 11 أغسطس 2021، والتي تم مراجعتها من قبل السادة كي بي ام جي فخرو، الذين أبدوا رأيًا غير متحفظ عليها.
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 ٣٠ يونيو 
2٠21
)مراجعة(

 31 ديسمبر
2020
)مدققة(

الموجودات
58,91854,393النقد األرصدة البنكية 

5,7٠21,127سندات خزينة
-4,٠21ودائع مع البنوك

أوراق مالية مشتراة بموجب 
96,7٠773,816اتفاقيات إعادة شراء

 استثمارات بالقيمة العادلة
26,٣٠222,443من خالل الربح أو الخسارة

 استثمارات بالقيمة العادلة
1٠,5499,723من خالل الدخل الشامل اآلخر

9,9449,953استثمارات بالتكلفة المطفأة
164427استثمارات في عقارات

1,5471,153رسوم مستحقة
1٣,٣157,323موجودات أخرى

٣48627عقارات ومعدات
1,878795أصول غير ملموسة والشهرة

229,٣95181,780مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات

7,7417,400قروض قصيرة األجل
 أوراق مالية مباعة بموجب

1٠٠,٣6٠74,406اتفاقية إعادة الشراء

46,٣1934,885مدفوعات للعمالء
6,1615,426مطلوبات أخرى

مدفوعات لحاملي الوحدات األخرى 
1,8491,340في الصناديق الموحدة

162,4٣٠123,457مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
42,84942,849رأس المال

)5,322(-أسهم خزينة
 أسهم تحت برنامج أسهم

)2,263()2,26٣(منحة للموظفين

8,٣٣٠8,330احتياطي قانوني 
٣,2173,217احتياطي عام

احتياطي استثمارات بالقيمة 
1,461992العادلة

11,56810,520أرباح مستبقاة
حقوق الملكية العائدة إلى حاملي 

حقوق ملكية البنك
65,16258,323

-1,8٠٣حقوق غير مسيطرة
66,96558,323مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
229,٣95181,780المساهمين

٣٠ يونيو  
2٠21
)مراجعة(

30 يونيو
2020
)مراجعة(

58,٣2٣59,364الرصيد في 1 يناير

2,757159ربح الفترة

دخل شامل آخر:

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من 
)825(469خالل الدخل الشامل اآلخر ألدوات الدين

)825(469إجمالي الدخل الشامل اآلخر

)666(٣,226إجمالي الدخل الشامل للفترة

)60()4٠(- إحتياطي التحويالت إلى التبرعات الخيرية

معامالت مع المالك محققة في حقوق 
المساهمين:

أرباح مدفوعة  -)2,142()3,899(

استحواذ على شركة تابعة  -7,598-

66,96554,739الرصيد في ٣٠ يونيو

٣٠ يونيو  
2٠21
)مراجعة(

30 يونيو
2020
)مراجعة(

 صافي التدفقات النقدية من 
1٣,61٠7,699أنشطة التشغيل

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة 
في( أنشطة االستثمار

5,٠46)58(

 صافي التدفقات النقدية
)975()9,568(المستخدمة في أنشطة التمويل

9,٠886,666صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

55,52٠60,816النقد وما في حكمه في بداية الفترة

64,6٠867,482النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد 
كما في 30 يونيو 2021 )بآالف الدنانير البحرينية(

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد 
للثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )بآالف الدنانير البحرينية(

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
للثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )بآالف الدنانير البحرينية(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد 
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )بآالف الدنانير البحرينية(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )بآالف الدنانير البحرينية(

للثالثة أشهر المنتهيةللستة أشهر المنتهية

٣٠ يونيو 
2٠21
)مراجعة(

30 يونيو
2020
)مراجعة(

٣٠ يونيو 
2٠21
)مراجعة(

30 يونيو
2020
)مراجعة(

صافي إيرادات االستثمار / 
1,56٠1,697)342(2,7٣2)خسارة( 

2,2641,7301,٣11817صافي إيرادات الرسوم
1,5٣٠2,1177851,291إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى

846727441353صافي دخل الفوائد
إيرادات اإليجار من العقارات 

53)19(٣105االستثمارية

4,٠784,211 7,٣754,337إجمالي الدخل
2,9182,6561,5581,308تكلفة الموظفين

1,41٠1,53681٠888مصاريف تشغيلية أخرى
-٣1-٣1مخصص خسارة إئتمانية متوقعة
حصة في ربح / )خسارة( حاملي 

وحدات األقلية األخرى في 
الصناديق الموحدة

259)14(1٣961

 2,5٣82,257 4,6184,178المصاريف اإلجمالية
 1,54٠1,954 2,757159ربح الفترة

الربح العائد إلى:
2,7851591,5681,954مساهمي البنك

-)28(-)28(حقوق غير مسيطرة
2,7571591,54٠1,954

 العائد على السهم األساسي
 ٣.865.29 7.٠90.43والمخفض )فلس(

للثالثة أشهر المنتهيةللستة أشهر المنتهية

٣٠ يونيو 
2٠21
)مراجعة(

30 يونيو
2020
)مراجعة(

٣٠ يونيو 
2٠21
)مراجعة(

30 يونيو
2020
)مراجعة(

2,7571591,54٠1,954ربح الفترة

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
)5()81(8641

بنود ال يعاد تصنيفها الحقًا 
نتيجة للربح أو الخسارة:

صافي التغير في القيمة   - 
العادلة ألدوات حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

474)744(22238

2٣٠679)825(469الدخل الشامل اآلخر للفترة

 1,77٠2,633 )666(٣,226إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

1,7982,633)666(3,254مساهمي البنك

-)28(-)28(حصص غير مسيطرة

٣,226)666( 1,77٠2,633 


