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    الموحد المختصر لمركز الماليبيان ا
  2020 يونيو 30كما في 

 ديسمبر   31  يونيو   30  
  2020  2019 

 )مدققة(  )مراجعة(  

 )معدلة(    

 إيضاح 
 ألف 
 بحريني دينار  

 ألف  
 دينار بحريني 

     الموجودات 

 219,456  289,931  مصرف المركزيبنوك والاللدى وأرصدة نقد 

 349,567  379,264 3 صكوك سيادية

 114,803  61,367 4 مؤسسات ماليةإيداعات لدى 

 22,228  11,104  صكوك الشركات

 727,010  806,131 5 موجودات التمويالت 

 348,488  386,007 6 موجودات اإليجارات التمويلية 

 108,991  103,673 8 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 72,774  72,494  عقارات استثمارية
 2,943  2,943  عقارات للتطوير

 10,640  12,150  استثمار في شركات زميلة

 44,260  42,824 9 موجودات أخرى

 25,971  25,971  الشهرة 

 2,047,131  2,193,859  مجموع الموجودات

     
     وحصة غير  ،ملكيةالوحقوق  ،وحقوق حاملي حسابات االستثمار ،المطلوبات

     مسيطرة

     
     المطلوبات 

 211,459  88,272 4 مؤسسات ماليةإيداعات من 

 289,456  336,628  للعمالءحسابات جارية 

 145,590  320,645  تمويل مرابحة ألجل

 41,481  41,277 10 مطلوبات أخرى

 687,986  786,822  مجموع المطلوبات 
     

     حقوق حاملي حسابات االستثمار
 180,555  136,503 11 عقود وكالة من مؤسسات مالية

 854,188  979,458 11 عقود وكالة ومضاربة من العمالء

 1,034,743  1,115,961  حقوق حاملي حسابات االستثمارمجموع 
     

     ملكية الحقوق 

 221,586  230,450  رأس المال

 (6,758)  (7,530)  أسهم الخزينة 

 108,875  67,638  احتياطيات وأرباح مستبقاة
     

 323,703  290,558  مجموع حقوق الملكية 

 699  518  حصة غير مسيطرة 
     

     ، وحصةملكيةالوحقوق  ،وحقوق حاملي حسابات االستثمار ،مجموع المطلوبات
 2,047,131  2,193,859  غير مسيطرة

 
 
 
 
 

 مطر محمد البلوشي   مستهيل المعشني سعادة الشيخ خالد بن 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة

  رفيق النايض  
   للمجموعة  الرئيس التنفيذي 
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  بيان الدخل الموحد المختصر 
  2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 

 للستة أشهر  للستة أشهر  

 المنتهية في   المنتهية في   
 يونيو 30  يونيو 30  
  2020  2019 
 ( مراجعة)  ( مراجعة)  
 )معدلة(    
     

 إيضاح  

 ألف
 دينار بحريني

 ألف 
 دينار بحريني 

     الدخل التشغيلي 

 27,670  37,128    التمويلدخل 

 8,732  9,383  دخل من الصكوك 

 1,182  ( 3,294)   محتفظ بها لغرض غير المتاجرةدخل من استثمارات )خسارة( / 

 ( 11)   ( 39)   خسارة من العقارات

 4,137  3,821  ، صافيالرسوم والعموالت

 1,115  1,953  شركات زميلةمن  الربححصة 

 2,815  1,211 12 إيرادات أخرى

 45,640  50,163  مجموع الدخل التشغيلي

 ( 1,658)   ( 2,530)   مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية
 (2,876)  ( 2,622)   مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل 

     
     

 ( 25,026)   ( 18,835)    والوكالة  حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضاربالعائد على حقوق 
 505  473  حصة المجموعة كمضارب

 10,508  3,695  رسوم وكالة للمجموعة

 ( 14,013)   ( 14,667)   حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح

     
 27,093  30,344    الدخل  صافي

     
     المصروفات التشغيلية

 6,989  7,406  تكاليف الموظفين
 1,126  1,169  تكلفة الممتلكات والمعدات

 673  487  استهالك
 4,852  5,522  مصروفات تشغيلية أخرى

     
 13,640  14,584  مجموع المصروفات التشغيلية

     
 13,453  15,760  انخفاض قيمة الموجودات الربح قبل مخصصات 

     
 ( 1,231)   ( 8,676)  7  صافي مخصص انخفاض القيمة

 12,222  7,084  صافي ربح الفترة

 
     إلى: العائد

 12,309  7,101  مساهمي البنك -
 (87)  ( 17)   حصة غير مسيطرة  -

     
  7,084  12,222 

 5.7  3.3  العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(
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