
القامئة املوحدة للمركز املايل

كام يف 31 ديسمرب 2022

القامئة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية   

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

القامئة املوحدة لألرباح أو الخسائر   

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022 

القامئة املوحدة للدخل الشامل اآلخر   

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

القامئة املوحدة للتدفقات النقدية   

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

هذه القوائم تم استخراجها من القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022 والتي تم تدقيقها من 

قبل ارنست و يونغ و الذين أعربوا عن رأي غري متحفظ يف  22  فرباير 2023

غسان غالب عبدالعال
رئيس مجلس اإلدارة

دالل الغيص
الرئيس التنفيذي للمجموعة

القامئة املوحدة للمركز املايل

كام  يف 31 ديسمرب 2020

القامئة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية   

للسنة املنتهية  يف 31  ديسمرب 2020

القامئة املوحدة للربح أو الخسارة   

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

القامئة املوحدة للدخل الشامل اآلخر   

للسنة املنتهية  يف 31  ديسمرب 2020

القامئة املوحدة للتدفقات النقدية   

للسنة املنتهية  يف 31  ديسمرب 2020

هذه القوائم تم استخراجها من القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 والتي تم تدقيقها من 

قبل السادة ارنست و يونغ الذين أعربوا عن رأي غري متحفظ يف 22 فرباير 2021

خالد الرميحي
رئيس مجلس اإلدارة

سنجيف بول
 الرئيس التنفيذي للمجموعة

خالد الرميحى

رئي�س جمل�س الإدارة

   �سنجيف بول

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

مت ا�ستخراج  هذه القوائم من القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�سرة لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية  يف 30  يونيو 

2020 و التي متت مراجعتها من قبل ارن�ست و يونغ الذين اأعربوا عن راأي غري متحفظ يف 9 اأغ�سط�س 2020

 القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل

كما يف 30 يونيو 2020

 القائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية 

فرتة ال�شتة اأ�شهر املنتهية  يف 30  يونيو 2020 )مراجعة(

 القائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�شامل الآخر

فرتة ال�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2020 )مراجعة(

 القائمة املرحلية املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية

فرتة ال�شتة اأ�شهر املنتهية  يف 30  يونيو 2020 )مراجعة(

القائمة املرحلية املوحدة للأرباح اأو اخل�شائر 

فرتة ال�شتة اأ�شهر املنتهية  يف 30  يونيو 2020  )مراجعة(

)مراجعة(

30 يونيو

2020

)مدققة(

31  ديسمرب 

2019
ألف دينار 

بحريني

ألف دينار 

بحريني
املوجودات

2,0401,976نقد وأرصدة لدى مرصف البحرين املركزي
7,16114,850إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

135,34476,731متويالت إسالمية وقروض للعمالء
54,56041,447أوراق مالية استثامرية

374322استثامرات يف رشكات زميلة
11,29011,527استثامرات عقارية
1,8991,991عقارات ومعدات
3,2712,416موجودات أخرى

215,939151,260 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

38,79942,293قروض ألجل
105,25934,918ودائع  

4,4604,723مطلوبات أخرى

148,51881,934مجموع املطلوبات

حقوق امللكية
65,00065,000رأس املال

1,1861,186احتياطي قانوين
4,0484,048مساهامت رأساملية أخرى

احتياطيات أخرى 

خسائر مرتاكمة

376

)3,171(

654

)1,544(

67,43969,344حقوق امللكية العائدة إىل ماليك البنك

)18()18(حقوق غري مسيطرة

67,42169,326مجموع حقوق امللكية  

215,939151,260 مجموع املطلوبات و حقوق امللكية  

للستة أشهر املنتهية  يف30 يونيو
2020

ألف دينار 

بحريني

2019

ألف دينار

بحريني
اإليرادات

4,162 4,147دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد
)864( )628(مرصوفات التمويالت اإلسالمية ومرصوفات الفوائد

3,298 3,519صايف دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد 

175  217  دخل الرسوم والعموالت 
)279(  )180(خسارة االستثامر

864 499  دخل اإليجار 
314  259دخل آخر 

4,372 4,314مجموع الدخل التشغييل

املرصوفات
)2,155( )2,167( تكاليف املوظفني

)1,617( )1,649( مرصوفات تشغيلية أخرى

)3,772()3,816(مجموع املرصوفات التشغيلية

)428()502(مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة– صايف 

)428()502(مجموع الخسائر االئتامنية املتوقعة - صايف

172)4(صايف األرباح التشغيلية للفرتة
5264حصة البنك من ربح رشكات زميلة

48236صايف الربح للفرتة 

صايف الربح للفرتة العائدة إىل:
237 48 مالك البنك	 
)1( -حقوق  غري مسيطرة	 

48236

للستة أشهراملنتهية يف 30 يونيو 
2020

ألف دينار 

بحريني

2019

ألف دينار 

بحريني
48236 صايف الربح للفرتة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي سيتم إعادة تصنيفها الحقاً إىل األرباح أو الخسائر يف الفرتات الالحقة: 

-321صايف املكسب غري املحقق يف التدفقات النقدية للتحوط
362)599(التغريات يف القيمة العادلة لإلستثامرات املصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

598)230(مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفرتة

مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل العائدة إىل:
598)230(مالك البنك	 

) 230(598

حقوق امللكية العائدة إىل ماليك البنك

 مجموع 

حقوق امللكية

حقوق غري 

مسيطرة املجموع

الخسائر 

املرتاكمة

احتياطيات 

أخرى

مساهامت 

رأساملية أخرى

االحتياطي 

القانوين رأس املال

ألف دينار 

بحريني

ألف دينار 

بحريني

ألف دينار 

بحريني

ألف دينار 

بحريني 

ألف دينار 

بحريني

ألف دينار 

بحريني

ألف دينار 

بحريني

ألف دينار 

بحريني

69,326 )18( 69,344 )1,544( 654 4,048 1,186 65,000 كام يف 1 يناير 2020

)230( - )230( 48 )278( - - - مجموع الخسارة الشاملة للفرتة

)1,675( - )1,675( )1,675( - - - - خسارة تعديل و مساعدة حكومية

67,421 )18( 67,439 )3,171( 376 4,048 1,186 65,000 كام يف 30  يونيو 2020

حقوق امللكية العائدة إىل ماليك البنك

مجموع حقوق غري الخسائر احتياطيات 

مساهامت 

رأساملية  االحتياطي

حقوق امللكية

ألف دينار 

بحريني

مسيطرة

ألف دينار 

بحريني

املجموع

ألف دينار 

بحريني

املرتاكمة 

ألف دينار 

بحريني 

أخرى

ألف دينار 

بحريني

أخرى

ألف دينار 

بحريني 

القانوين

ألف دينار 

بحريني

رأس املال

ألف دينار 

بحريني

67,491 )13( 67,504 )2,580( )150( 4,048 1,186 65,000 كام يف 1 يناير 2019

1,841 1 1,840 1,036 804 - - - مجموع الربح الشامل للفرتة

)6( )6( - - - - - -  الحركة يف الحصة الغري مسيطرة

69,326 )18( 69,344 )1,544( 654 4,048 1,186 65,000 كام يف 31 ديسمرب 2019

للستة أشهر املنتهية  يف 30 يونيو
2020

ألف دينار 

بحريني

2019

ألف دينار 

بحريني
األنشطة التشغيلية

48236صايف الربح للفرتة
تعديالت للبنود التالية:

401531استهالك
502428مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة  – صايف

التغريات يف القيمة العادلة لالستثامرات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
180312أو الخسائر

)50(-دخل أرباح األسهم
)64()52(حصة البنك من ربح رشكات زميلة

93خسارة من تحويل العمالت األجنبية
1,0881,396الربح التشغييل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

تغيريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
864 6,805إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية ألكرث من 90 يوما

7,289)60,427(متويالت إسالمية و قروض للعمالء
1,057)956(موجودات أخرى

70,341511ودائع 
801)220(مطلوبات أخرى

16,63111,918صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثامرية
)1,017()142(اضافات إىل عقارات ومعدات 

)41,452()35,657(رشاء أوراق مالية استثامرية
21,76525,511متحصالت من بيع أوراق مالية استثامرية

)42(-إضافات إىل استثامرات عقارية 
50-دخل أرباح أسهم مستلمة

)16,950()14,034(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية 

األنشطة التمويلية
)4,126()3,494(سداد قروض ألجل

)4,126()3,494(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)9,158()897(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

7,75912,753النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

6,8623,595النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو

معلومات إضافية:
3,7803,764متويالت إسالمية وفوائد مستلمة 

661911متويالت إسالمية وفوائد مدفوعة  

)مدققة(

31 ديسمرب 2020

)مدققة(

31 ديسمرب 2019
ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املوجودات
1,976  2,568  نقد وأرصدة لدى مرصف البحرين املركزي
14,850  3,722  ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

76,731  146,630  متويالت إسالمية وقروض للعمالء
41,447  56,364  أوراق مالية استثامرية

322  374  استثامرات يف رشكات زميلة
11,527  11,071  استثامرات عقارية
1,991  1,926  عقارات ومعدات
2,416  3,828  موجودات أخرى

226,483151,260مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

35,30442,293  قروض ألجل
118,03034,918  ودائع  

4,4444,723  مطلوبات أخرى
157,77881,934مجموع املطلوبات

حقوق امللكية
65,000  65,000  رأس املال

1,186  1,186  احتياطي قانوين
4,048  4,048  مساهامت رأساملية أخرى

1,146654احتياطيات أخرى
)1,544()2,656(خسائر مرتاكمة

68,72469,344حقوق امللكية العائدة إىل ماليك البنك
 )18( )19(حقوق غري مسيطرة

68,70569,326مجموع حقوق امللكية  
226,483151,260مجموع املطلوبات و حقوق امللكية  

2020

ألف دينار بحريني

2019

ألف دينار بحريني

اإليرادات

8,5368,234إيرادات التمويالت اإلسالمية  ودخل الفوائد

)1,588()1,213(مرصوفات التمويالت اإلسالمية ومرصوفات الفوائد 

7,3236,646صايف إيرادات التمويالت اإلسالمية و دخل الفوائد 

452357دخل الرسوم والعموالت

)288()416(دخل االستثامر

1,0541,706دخل إيجار

280194دخل آخر

8,6938,615مجموع الدخل التشغييل

املرصوفات

)4,170()4,749(تكاليف املوظفني

)3,472()3,321(مرصوفات تشغيلية أخرى

مجموع املرصوفات التشغيلية قبل  مخصص الخسائر

)7,642()8,070(االئتامنية املتوقعة / املخصص – صايف

1)112(مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة / املخصص – صايف

1)112(مجموع الخسائر االئتامنية املتوقعة / االضمحالل

511974صايف األرباح التشغيلية

5263حصة الربح يف رشكات زميلة

5631,037 صايف الربح للسنة

صايف الربح للسنة العائدة إىل:

1,036  563   - مالك البنك

1     - - حقوق غري مسيطرة

 5631,037

حقوق امللكية العائدة إىل ماليك البنك

مساهامت 

مجموع حقوق غري  خسائر احتياطيات رأساملية  االحتياطي رأس 

حقوق امللكية

ألف دينار 

بحريني

مسيطرة

ألف دينار 

بحريني

املجموع

ألف دينار 

بحريني

مرتاكمة

ألف دينار 

بحريني

أخرى

ألف دينار 

بحريني

أخرى

ألف دينار 

بحريني

القانوين

ألف دينار 

بحريني

املال

ألف دينار  

بحريني

69,326 )18( 67.504 )1,544( 654 4.048 1.186 65.000 كام يف 1 يناير 2020

1,055

)1,675(

-

-

1,055

)1,675(

563

)1,675(

492

-

-

-

-

-

-

-

مجموع الدخل الشامل للسنة 
خسارة تعديل محسومة منها املساعدة الحكومية

)1( )1( - - - - - - الحركة يف الحقوق غري املسيطرة

68,705 )19( 68,724 )2,656( 1,146 4.048 1.186 65.000 كام يف 31  ديسمرب 2020

حقوق امللكية العائدة إىل ماليك البنك

مساهامت 

مجموع حقوق غري خسائر احتياطيات  رأساملية  االحتياطي رأس

حقوق امللكية

ألف دينار 

بحريني

مسيطرة

ألف دينار 

بحريني

املجموع

ألف دينار 

بحريني

مرتاكمة

ألف دينار 

بحريني 

أخرى

ألف دينار 

بحريني

أخرى

ألف دينار 

بحريني 

القانوين

ألف دينار 

بحريني

املال

ألف دينار 

بحريني

67,491 )13( 67,504 )2,580( )150( 4.048 1.186 65.000 كام يف 1 يناير2019

 1,841

)6(

1

)6(

 1,840

-

1,036

-

 804

-

-

-

-

-

-

-

مجموع الدخل الشامل للسنة
الحركة يف الحقوق غري املسيطرة

69,326 )18( 69,344 )1,544( 654 4.048 1.186 65.000 كام يف 31 ديسمرب 2019

2020

ألف دينار 

بحريني

2019

ألف دينار 

بحريني
األنشطة التشغيلية
5631,037صايف الربح للسنة

تعديالت للبنود التالية:
1,114854االستهالك

669440مخصص الخسائر اإلئتامنية املتوقعة / مخصص - صايف
التغريات يف القيمة العادلة لإلستثامرات التي تم تصنيفها كقيمة عادلة من خالل األرباح أو 

416348الخسائر
-)61(التغريات يف اعادة التقييم للقروض و الودائع املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

أرباح األسهم
الحصة من ربح رشكات زميلة

-

)52(

)77(

)63(
1417خسارة تحويل العمالت األجنبية

2,6632,556الربح التشغييل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

تغيريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية  ألكرث

6,8252,272من 90 يوم
9,908)84,812(متويالت إسالمية و قروض للعمالء

277)1,607(موجودات أخرى
)83(96,094ودائع 

)618()143(مطلوبات أخرى

19,02014,312صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثامرية
)1,217()610(  اضافات إىل عقارات ومعدات
رشاء أوراق مالية استثامرية 

متحصالت من بيع أوراق مالية استثامرية 
  )60,658(

 45,402

 )54,830(

44,970
أرباح أسهم مستلمة

تصفية أوراق مالية استثامرية

-

55

77

8

)10,992()15,811(   صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثامرية 

األنشطة التمويلية
)8,314()6,989(   سداد قروض ألجل

)8,314()6,989(   صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية

)4,994()3,780(    صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

7,75912,753    النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

7,759   3,980    النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

معلومات اضافية:
7,9918,038    ايرادات التمويالت االسالمية وفوائد مكتسبة

1,2471,667                  مرصوفات التمويالت االسالمية وفوائد مدفوعة

- اإلضافة إىل العقارات واملعدات واملطلوبات األخرى البالغة 44 ألف دينار بحريني )31 ديسمرب2019: 741 ألف دينار بحريني( هي بنود غري نقدية

2020

ألف دينار بحريني

2019

ألف دينار بحريني

5631,037صايف الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو الخسائر يف

الفرتات الالحقة: 
التغريات يف القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر –

)25()5(أدوات أسهم حقوق امللكية
البنود التي سيتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو الخسائر يف 

الفرتات الالحقة:
-411صايف املكسب غري املحقق يف التدفقات النقدية للتحوط

التغريات يف القيمة العادلة لإلستثامرات املصنفة كمدرجة بالقيمة 
86829العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات الدين

1,0551,841مجموع الدخل الشامل للسنة

مجموع الدخل الشامل املنسوب إىل:
1,0551,840    - مالك البنك

1-    - حقوق غري مسيطرة
1,0551,841

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كبنك تجزئة تقليدي. 

2022

ألف

دينار بحريني

2021

ألف

دينار بحريني
املوجودات

4,8653,027نقد وأرصدة لدى مرصف البحرين املركزي 
13,89322,312إيدعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

134,034146,632متويالت إسالمية وقروض للعمالء 
62,34055,996أوراق مالية استثامرية 

394383استثامرات يف رشكات زميلة 
5,13010,581استثامرات عقارية 
3,0423,102عقارات ومعدات 
6,2804,346موجودات أخرى 

229,978246,379مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبات

27,80334,803قروض ألجل 
132,863137,995ودائع 

6,4474,849مطلوبات أخرى 
167,113177,647مجموع املطلوبات

حقوق امللكية 
63,66965,000رأس املال

1,1861,186احتياطي قانوين
4,048- مساهامت رأساملية أخرى

703)305(احتياطيات أخرى
)2,525()2,000(خسائر مرتاكمة 

62,55068,412حقوق امللكية العائدة إىل مالك البنك 
315320حقوق غري مسيطرة 

62,86568,732مجموع حقوق امللكية 
229,978246,379مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

2022

ألف

دينار بحريني

2021

ألف

دينار بحريني

الدخل 

8,0667,787دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد

)1,102()950(مرصوفات التمويالت اإلسالمية ومرصوفات الفوائد

7,1166,685صايف دخل التمويالت اإلسالمية ودخل الفوائد 

321343دخل الرسوم والعموالت 

394682دخل االستثامر 

878989دخل اإليجار 

178121دخل آخر 

8,8878,820مجموع الدخل التشغييل

املرصوفات 

)4,187()4,684(تكاليف املوظفني 

)3,541()3,887(مرصوفات تشغيلية أخرى 

مجموع املرصوفات التشغيلية قبل مخصص الخسائر 

)7,728()8,571(االئتامنية املتوقعة

)1,013(175اسرتجاع مخصص / )مخصص( الخسائر االئتامنية املتوقعة

49179صايف الدخل التشغييل

119حصة البنك من ربح رشكات زميلة 

50288صايف الربح للسنة 

صايف الربح للسنة العائد إىل:

525131مالك البنك 

)43()23(حقوق غري مسيطرة 

50288

2022

ألف

دينار بحريني

2021

ألف

دينار بحريني

50288صايف الربح للسنة 

الخسارة الشاملة األخرى:
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو الخسائر يف الفرتات 

الالحقة:
التغريات يف القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر

-)49(- أدوات أسهم حقوق امللكية

البنود التي سيتم إعادة تصنيفها 
إىل األرباح أو الخسائر يف الفرتات الالحقة:

)136(13صايف مكسب )خسارة( غري محققة يف تحوطات التدفقات النقدية 

التغريات يف القيمة العادلة لالستثامرات املصنفة كمدرجة بالقيمة
)307()972(   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات الدين

)355()506(مجموع الخسارة الشاملة للسنة

مجموع الخسارة الشاملة العائدة إىل:
)312()483(مالك البنك 

)43()23(حقوق غري مسيطرة 
)506()355(

حقوق امللكية العائدة إىل مالك البنك

رأس 

املال

احتياطي 

قانوين

مساهامت 

رأساملية 

أخرى

احتياطيات

أخرى

خسائر 

املجموعمرتاكمة

حقوق غري 

مسيطرة

مجموع

حقوق امللكية
ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

68,41232068,732)2,525(65,0001,1864,048703كام يف 1 يناير 2022
502)23(525525----صايف الربح للسنة 

)1,008(-)1,008(-)1,008(---الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
)506()23()483(525)1,008(---مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل 

)5,379(-)5,379(--)4,048(-)1,331(خفض رأس املال
1818------التغريات يف حقوق األقلية 
62,55031562,865)2,000()305(-63,6691,186كام يف 31 ديسمرب 2022

حقوق امللكية العائدة إىل مالك البنك 

رأس 

املال

احتياطي 

قانوين

مساهامت 

رأساملية 

أخرى

احتياطيات

أخرى

خسائر 

املجموعمرتاكمة

حقوق غري 

مسيطرة

مجموع

حقوق امللكية
ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

ألف

دينار بحريني

68,705)19(68,724)2,656(65,0001,1864,0481,146كام يف 1 يناير 2021
88)43(131131----صايف الربح للسنة 

)443(-)443(-)443(---الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
)355()43()312(131)443(---مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل 

382382------التغريات يف حقوق األقلية 
68,41232068,732)2,525(65,0001,1864,048703كام يف 31 ديسمرب 2021

2022

ألف

دينار بحريني

2021

ألف

دينار بحريني
األنشطة التشغيلية
50288صايف الربح للسنة 

تعديالت للبنود التالية:
8481,050استهالك

1,013)175()اسرتجاع مخصص( / مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة
)637()165(التغريات يف القيمة العادلة لالستثامرات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

2,3536,010التغريات يف القيمة املخصومة للقروض والودائع  
)45()229(دخل أرباح األسهم 

)9()11(حصة البنك من ربح رشكات زميلة 
5)154()خسارة( / مكسب من تحويل العمالت اإلجنبية 

2,9697,475الربح التشغييل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

تغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
)357()10,231(إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية ألكرث من 90 يوماً

)6,957()15,927(متويالت إسالمية وقروض للعمالء
)462(1,963موجودات أخرى

19,936)3,571(ودائع
1,598442مطلوبات أخرى

20,077)23,199(صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف( / الناتجة من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثامرية
)1,724()61(صايف إضافات إىل عقارات ومعدات 

)30,997()40,523(رشاء أوراق مالية استثامرية 
33,57231,694متحصالت من بيع أوراق مالية استثامرية 

22945دخل أرباح أسهم مستلمة 
101-تصفية األوراق املالية االستثامرية 

)881()6,783(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثامرية

النشاط التموييل
)501()7,000(سداد قروض ألجل 

)501()7,000(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف النشاط التموييل

18,695)36,982(صايف )النقص( الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

22,6753,980النقد وما يف حكمه يف بداية السنة 
22,675)14,307(النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

معلومات إضافية:
10,3616,828متويالت إسالمية وفوائد مستلمة 
1,199780متويالت إسالمية وفوائد مدفوعة 


