
نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

خدمات التجزئة المصرفية  ·  تمويل الشركات  ·  األولوية المصرفية  · إدارة الثروات  ·   االستثمار

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبد المحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة قائمة الدخل الموحدة

2017  2018  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

42,944  52,321 دخل من عقود تمويل 

10,268  6,653 دخل من استثمارات 

6,979  11,245 دخل من صكوك 

425  170 حصة من دخل في شركات زميلة 

500  )117( صافي ايرادات )خسارة( من مؤسسات غير مصرفية 

61,116  70,272 الدخل التشغيلي 

)11,554(  )14,245( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار، قبل خصم حصة المضارب للمجموعة 

6,311  7,666 حصة المضارب للمجموعة 

)5,243(  )6,579( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 

)11,599(  )18,551( ربح على مبالغ مستحقة لبنوك وغير البنوك ووكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

44,274  45,142 صافي الدخل التشغيلي 

14,449  14,988 تكاليف الموظفين 

1,011  1,180 استهالك 

1,243  459 مخصصات - صافي 

9,239  9,391 مصروفات أخرى 

920  707 تكاليف تشغيلية من مؤسسات غير مصرفية 

26,862  26,725 مجموع المصروفات التشغيلية 

17,412  18,417 صافي دخل السنة من العمليات المستمرة 

 عمليات غير مستمرة

2,600  - صافي ناتج السنة من عمليات غير مستمرة 

20,012  18,417 صافي دخل السنة 

العائد إلى:

20,106  18,453 مساهمي الشركة األم 

)94(  )36( حقوق غير مسيطرة 

20,012  18,417  

2017  2018  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

17,412  18,417 صافي دخل السنة من العمليات 

2,600  - صافي ناتج السنة من عمليات غير مستمرة 

20,012  18,417 صافي دخل السنة 

تعديالت للبنود التالية:

)425(  )170(  الحصة من دخل في شركات زميلة 

)8,719(  )309( صافي )مكسب( من بيع استثمارات 

)34(  )174( صافي مكسب غير محقق من استثمارات 

309  - صافي خسارة غير محققة من االستثمارات العقارية 

)82(  )39( دخل من توزيعات أرباح 

)380(  )811( مكسب من تحويل العمالت األجنبية 

)7(  - دخل من إيجارات 

1,029  1,184 إستهالك 

)1,259(  626 مخصصات - صافي 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

10,444  18,724    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1,145(  )995( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)12,292(  19,540 مبالغ مستحقة من البنوك 

)86,950(  )149,003( عقود تمويل 

11,391  4,549 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

)12,532(  )7,350( حسابات جارية للعمالء 

)9,422(  60,645 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

11,388  132,243 حسابات مرابحة للعمالء 

)15,537(  )48( مطلوبات أخرى 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(

)104,655(  78,305    من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

14,809  1,742 بيع استثمارات - صافي 

6,285  )60,337( بيع )شراء( استثمارات في صكوك - صافي 

2,962  - توزيعات من )استثمارات في( شركات زميلة 

)87(  - شراء استثمارات عقارية - صافي 

82  39 مكسب من توزيعات األرباح 

7  - دخل من إيجارات 

)1,022(  3,114 التخلص من )شراء( ممتلكات ومعدات - صافي 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

23,036  )55,442(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

36,432  7,338 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

36,432  7,338    األنشطة التمويلية 

)45,187(  30,201 صافي )النقصان( الزيادة في النقد وما في حكمه 

103,687  58,500 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

58,500  88,701 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

31 ديسمبـــــــــر 2017 31 ديسمبــــــر 2018   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

66,962  49,651 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

46,107  74,651 مبالغ مستحقة من البنوك 

737,552  886,779 عقود تمويل 

7,747  6,304 استثمارات 

157,065  219,039 استثمارات في صكوك 

12,599  12,885 استثمارات في شركات زميلة 

272,856  250,353 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

9,437  5,140 ممتلكات ومعدات 

1,310,325  1,504,802 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

   االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات 

135,098  127,748 حسابات جارية للعمالء 

163,760  224,405 مبالغ مستحقة لبنوك 

234,933  367,176 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

23,101  23,946 مطلوبات أخرى 

94,250  94,250 وكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

651,142  837,525  

477,676  485,014 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

132,519  132,519 رأس المال 

19,768  21,613 احتياطي قانوني 

-  170 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

18,095  16,608 العائد المقترح 

3,321  3,587 أرباح مبقاة 

173,703  174,497  

7,804  7,766 حقوق غير مسيطرة 

181,507  182,263  

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

1,310,325  1,504,802    االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

135,080  135,110    حقوق حاملي حسابات االستثمار 

135,078  73,191    إرتباطات والتزامات محتملة 

العائد إلى مساهمي الشركة األم      

احتياطي        

احتياطي    القيمة العادلة        

حقــــــوق احتياطي تحويل     القيمة العادلة  المدرجة  عـــــالوة       

مجموع الحقوق غير مسيطرة  المجموع  العائد المقترح  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   للعقارات  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   

181,507  7,804  173,703  18,095  3,321  -  -  -  -  19,768  -  -  132,519 الرصيد في 1 يناير 2018  
18,417  )36(  18,453  -  18,453  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للسنة 

436  -  436  -  -  -  -  436  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للسنة 
18,853  )36(  18,889  -  18,453  -  -  436  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 

)18,095(  -  )18,095(  )18,095(  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات أرباح 
 صافي التحويل من احتياطي القيمة العادلة

-  -  -  -  266  -  -  )266(  -  -  -  -  -    المدرجة ضمن الحقوق 
-  -  -  -  )1,845(  -  -  -  -  1,845  -  -  - محول إلى احتياطي قانوني  
-  -  -  16,608  )16,608(  -  -  -  -  -  -  -  - العائد المقترح 

)2(  )2(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 
182,263  7,766  174,497  16,608  3,587  -  -  170  -  21,613  -  -  132,519 الرصيد في 31 ديسمبر 2018 

368,591  8,316  360,275  -  60,403  )91(  30,923  )3,574(  28,237  17,757  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 1 يناير 2017 
20,012  )94(  20,106  -  20,106  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للسنة 

3,322  -  3,322  -  -  91  -  3,231  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للسنة 
23,334  )94(  23,428  -  20,106  91  -  3,231  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21,923  )9,879(  )12,044( إلغاء أسهم الخزينة 
)210,000(  -  )210,000(  -  )56,839(  -  )30,900(  77  )28,237(  -  -  )61,524(  )32,577( توزيعات 

 صافي التحويل من احتياطي القيمة العادلة
-  -  -  -  )266(  -  -  266  -  -  -  -  -    المدرجة ضمن الحقوق 
-  -  -  -  23  -  )23(  -  -  -  -  -  - صافي التحويل من احتياطي القيمة العادلة للعقارات 
-  -  -  -  2,011  -  -  -  -  2,011  -  -  - نقل إلى االحتياطي القانوني 
-  -  -  18,095  )18,095(  -  -  -  -  -  -  -  - العائد المقترح 

)418(  )418(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 
181,507  7,804  173,703  18,095  3,321  -  -  -  -   19,768  -  -  132,519 الرصيد في 31 ديمسبر 2017 

31 ديسمبر 2018

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 المدققة من قبل السادة إرنست ويونغ الذين أبدوا رأيًا غير متحفظ في تاريخ 6 فبراير 2019. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 6 فبراير 2019
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي


