
31 ديسمبر 2014البيانات المالية

قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة التغيرات في الحقوق

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

قائمة الدخل الموحدة

خدمات التجزئة المصرفية  ·  تمويل الشركات  ·  األولوية المصرفية  ·  االستثمار

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

31 ديسمبــــــر 2013 31 ديسمبـــــــر 2014   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

54,490  55,431 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

117,902  125,106 مرابحات مستحقة من البنوك 

600,544  559,879 عقود تمويل مع العمالء 

268,276  254,315 استثمارات 

168,669  160,826 استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

147,785  186,179 استثمارات عقارية 

117,743  94,284 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

3,987  3,760 شهرة وموجودات غير ملموسة 

50,458  42,264 ممتلكات ومعدات 

1,529,854  1,482,044  

35,293  - مجموعة أصول مهيئة لالستبعاد معدة لغرض البيع 

1,565,147  1,482,044 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

  االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات 

77,293  105,242 حسابات جارية للعمالء 

217,770  140,068 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

300,490  244,236 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

36,283  27,214 مطلوبات أخرى 

98,790  95,349 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

730,626  612,109  

 مطلوبات متعلقة بالمجموعة المهيئة لالستبعاد

14,235  -   المعدة لغرض البيع 

744,861  612,109  

452,504  509,044 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

177,140  177,140 رأس المال 

71,403  71,403 عالوة إصدار أسهم 

)21,923(  )21,923( أسهم الخزينة 

16,053  16,568 احتياطي قانوني 

28,237  28,237 احتياطي عام 

977  )1,978( احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

35,540  32,759 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

)1,448(  29 احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

40,454  47,865 أرباح مبقاة 

346,433  350,100  

17,900  10,791 حقوق غير مسيطرة 

 حقوق غير مسيطرة لمجموعة مهيئة

3,449  -   لالستبعاد معدة لغرض البيع 

367,782  360,891    

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

1,565,147  1,482,044    االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

99,176  107,546 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

57,952  49,192 إرتباطات والتزامات محتملة 

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم      

حقوق غير مسيطرة             

الستثمارات مهيئة احتياطي القيمة      احتياطي القيمة        

لالستبعاد معدة  حقوق  احتياطي تحويل    العادلة لالستثمارات  العادلة المدرجة  عالوة       

مجموع الحقوق لغرض البيع  غير مسيطرة  المجموع  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   العقــــــــــاريـــــــــــة  ضمن الحقوق  احتياطي عام  احتياطي قانوني  أسهم الخزينة  إصدار أسهم  رأس المال   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

367,782  3,449  17,900  346,433  40,454  )1,448(  35,540  977  28,237  16,053  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 1 يناير 2014  

5,117  -  )28(  5,145  5,145  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل )الخسارة( للسنة 

)1,478(  -  -  )1,478(  -  1,477  -  )2,955(  -  -  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

3,639  -  )28(  3,667  5,145  1,477  -  )2,955(  -  -  -  -  - مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للسنة 

-  -  -  -  2,781  -  )2,781(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

-  -  -  -  )515(  -  -  -  -  515  -  -  - محول إلى احتياطي قانوني 

)10,530(  )3,449(  )7,081(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة 

360,891  -  10,791  350,100  47,865  29  32,759  )1,978(  28,237  16,568  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 31 ديسمبر 2014 

381,806  -  21,765  360,041  31,622  )1,455(  37,719  61  28,237  15,314  -  71,403  177,140 الرصيد في 1 يناير 2013 

5,745  567  )2,214(  7,392  7,392  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل )الخسارة( للسنة 

923  -  -  923  -  7  -  916  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للسنة 

6,668  567  )2,214(  8,315  7,392  7  -  916  -  -  -  -  - مجموع الدخل )الخسارة( األخرى الشاملة للسنة 

)21,923(  -  -  )21,923(  -  -  -  -  -  -  )21,923(  -  - إعادة شراء أسهم 

-  -  -  -  2,179  -  )2,179(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

-  -  -  -  )739(  -  -  -  -  739  -  -  - محول إلى احتياطي قانوني 

1,231  2,882  )1,651(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة 

367,872  3,449  17,900  346,433  40,454  )1,448(  35,540  977  28,237   16,053  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 31 ديسمبر 2013 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 المدققة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 2 مارس 2015

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أحمد محمد العيبان
رئيس مجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في   
31 ديسمبـــــــــــــــر 2013 31 ديسمبــــــــر 2014   
ألــف دينــار بحـــرينـــي ألــف دينـار بحـرينـي   

41,619  40,081 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

8,948  29,203 دخل من األنشطة االستثمارية 

1,943  )1,641( حصة المجموعة من )خسارة( دخل في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

51,538  31,692 دخل من أنشطة غير مصرفية 

104,048  99,335 الدخل التشغيلي 

)39,994(  )15,571( تكاليف مباشرة من أنشطة غير مصرفية 

64,054  83,764 الدخل التشغيلي بعد حسم التكاليف المباشرة 

)7,745(  )6,092( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار، محسوم منه حصة المضارب 

 ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك ومرابحات ثانوية

)11,991(  )11,521(    مستحقة الدفع 

)2,309(  )1,744( ربح مدفوع من أنشطة غير مصرفية 

42,009  64,407 صافي الدخل التشغيلي 

11,613  12,238 تكاليف الموظفين 

1,556  1,538 استهالك واطفاء 

)1,217(  6,905 مخصصات 

10,047  10,762 مصروفات أخرى 

14,265  27,847 تكاليف تشغيلية من أنشطة غير مصرفية 

36,264  59,290 مجموع المصروفات التشغيلية 

5,745  5,117 صافي دخل السنة 

العائد إلى:

7,392  5,145 مساهمي الشركة األم 

)2,214(  )28( حقوق غير مسيطرة 

567  - حقوق غير مسيطرة بالمجموعة المهيئة لالستبعاد المعدة لغرض البيع 

5,745  5,117  

للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في   
31 ديسمبـــــــــــــــر 2013  31 ديسمبــــــــر 2014   
ألــف دينـــار بحـــرينــي ألـف دينـار بحـرينــي   

األنشطة التشغيلية

5,745  5,117 صافي دخل السنة 

تعديالت للبنود التالية:

 حصة المجموعة من خسارة/ )دخل( المشاريع

)1,943(  1,641    المشتركة والشركات الزميلة 

2,703  11,417 استهالك واطفاء 

)1,217(  11,601 مخصصات - صافي 

)967(  1,086 صافي خسارة )مكسب( غير محقق من استثمارات 

)3,452(  )1,353( صافي مكسب من بيع استثمارات 

-  41 صافي خسارة غير محققة من استثمارات عقارية 

)1,151(  )2,852( صافي مكسب من بيع استمارات عقارية 

-  )22,844( دخل من توزيعات أرباح أسهم 

 الدخل )الخسارة( التشغيلية قبل التغيرات في

)282(  3,854    الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)3,340(  )4,875( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)42,733(  37,828 عقود تمويالت مع العمالء 

8,897  14,960 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

3,285  )77,702( مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

64,629  )56,254( مرابحات مستحقة لغير البنوك 

)407(  )3,441( مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

25,732  27,949 حسابات جارية للعمالء 

)7,280(  )9,973( مطلوبات أخرى 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(

48,501  )67,654(    من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)18,702(  )35,287( شراء استثمارات 

11,116  12,712 متحصالت من بيع /استحقاق استثمارات 

647  5,119 توزيعات من استثمارات في مشاريع مشتركة 

)1,300(  - شراء استثمارات عقارية 

10,355  17,775 متحصالت من بيع  استثمارات عقارية 

)1,342(  )3,320( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 متحصالت من بيع الشركات التابعة

-  17,905    المعدة لغرض البيع 

774  14,904 صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي

634  56,540    حسابات االستثمار 

)1,651(  - صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة 

)21,923(  - شراء أسهم الخزينة 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

)22,940(  56,540    األنشطة التمويلية 

26,335  3,790 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

116,462  142,797 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

142,797  146,587 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 


