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قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

قائمة الدخل الموحدة المرحلية

خدمات التجزئة المصرفية  ·  تمويل الشركات  ·  األولوية المصرفية  ·  االستثمار

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

ستــــة شهـــور منتهيــــة فــي 30 يــــونيـــو ثــالثـــة شهـــور منتهيـــة فـي 30 يـــونيـــو   

2013  2014  2013  2014  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

العمليات المستمرة
20,686  20,980  10,356  10,264 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

2,728  5,911  1,332  2,492 دخل من األنشطة االستثمارية 

 حصة المجموعة من )خسارة( دخل من مشاريع

698  )1,026(  )26(  )216(    مشتركة وشركات زميلة 

2,989  1,604  477  767 دخل آخر 

27,101  27,469  12,139  13,307 الدخل التشغيلي 

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار،

)4,697(  )3,394(  )2,797(  )1,519(    محسوم منه حصة المضارب 

 ربح مدفوع على مرابحات مستحقة لبنوك

    ومبالغ مستحقة لغير البنوك ومرابحات

)7,382(  )6,983(  )3,819(  )3,425(    ثانوية مستحقة الدفع 

15,022  17,092  5,523  8,363 صافي الدخل التشغيلي 

6,977  6,617  3,268  3,337 تكاليف الموظفين 

939  808  444  423 استهالك 

)1,592(  288  )1,592(  )7( مخصصات 

6,458  6,610  2,876  2,897 مصروفات أخرى 

12,782  14,323  4,996  6,650 مجموع المصروفات التشغيلية 

2,240  2,769  527  1,713 صافي دخل الفترة من العمليات المستمرة 

العمليات غير المستمرة

 صافي الخسارة من مجموعة مهيئة لالستبعاد

)2,587(  -  )1,587(  -    معدة لغرض البيع 

)347(  2,769  )1,060(  1,713 صافي دخل )خسارة( الفترة 

العائد إلى:

444  2,774  )600(  1,279 مساهمي الشركة األم 

)791(  )5(  )460(  434 حقوق غير مسيطرة 

)347(  2,769  )1,060(  1,713  

ستــــــة شهــــــور منتهيـــــــة فــــي 30 يــــــونيــــــو  

2013  2014  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

2,240  2,769 صافي دخل الفترة من العمليات المستمرة 

 صافي الخسارة من مجموعة مهيئة لالستبعاد

)2,587(  -    معدة لغرض البيع 

 صافي الدخل )الخسارة( قبل تغير الحقوق

)347(  2,769    غير المسيطرة 

تعديالت للبنود التالية:

)1,592(  288 مخصصات - صافي 

939  808 استهالك 

 حصة المجموعة من خسارة/ )دخل( المشاريع

)698(  1,026   المشتركة والشركات الزميلة 

)79(  )2,242( مكسب من بيع استثمارات عقارية 

-  )1,255( مكسب من بيع استثمارات 

)707(  1,152 خسارة )مكسب( تحويل العمالت األجنبية 

-  )335( مكسب غير محقق من استثمارات 

 الدخل )الخسارة( التشغيلية قبل التغيرات في

)2,484(  2,211    الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

845  )2,910( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)10,652(  7,475 عقود تمويل مع العمالء 

1,257  )2,275( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

1,986  )235( شهرة وموجودات غير ملموسة 

17,078  28,820 حسابات جارية للعمالء 

17,874  )4,033( مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

7,761  11,935 مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

2,010  1,412 مطلوبات أخرى 

)1,384(  215 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

34,291  42,615 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)13,758(  )35,456( شراء استثمارات 

3,440  13,028 متحصالت من بيع استثمارات عقارية 

-  3,373 متحصالت من بيع / استحقاق استثمارات 

)128(  - شراء استثمارات عقارية 

)1,240(  )589( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 متحصالت من بيع الشركات التابعة

-  17,905   المعدة لغرض البيع 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في

)11,686(  )1,739(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

12,850  26,998 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

12,850  26,998 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

35,455  67,874 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

116,462  143,040 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

151,917  210,914 النقد وما في حكمه في 30 يونيو 

مــــــــــــــــدققــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبــــــر 2013 30 يــــونيـــــــو 2014   

ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

54,733  49,498 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

117,902  193,916 مرابحات مستحقة من البنوك 

600,544  593,391 عقود تمويل مع العمالء 

268,276  301,831 استثمارات 

168,669  167,046 استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

147,785  142,125 استثمارات عقارية 

115,196  111,801 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

383  148 شهرة وموجودات غير ملموسة 

10,342  10,123 ممتلكات ومعدات 

1,483,830  1,569,879  

 مجموعة أصول مهيئة لالستبعاد معدة

81,317  48,170   لغرض البيع 

1,565,147  1,618,049 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

  االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات 

77,293  106,113 حسابات جارية للعمالء 

216,363  212,330 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

300,490  312,425 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

33,715  35,401 مطلوبات أخرى 

98,790  99,005 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

726,651  765,274  

 مطلوبات متعلقة بالمجموعة المهيئة لالستبعاد

18,210  5,255   المعدة لغرض البيع 

744,861  770,529  

452,504  479,502 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  16,053 احتياطي قانوني 

28,237  28,237 احتياطي عام 

977  169 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

35,540  33,799 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

)1,448(  84 احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

40,454  44,969 أرباح مبقاة 

346,433  349,931  

17,900  18,087 حقوق غير مسيطرة 

 حقوق غير مسيطرة لمجموعة مهيئة

3,449  -   لالستبعاد معدة لغرض البيع 

367,782  368,018    

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

1,565,147  1,618,049    االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

99,176  113,586 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

57,952  43,604 إرتباطات والتزامات محتملة 

العائد إلى مساهمي الشركة األم      

حقوق غير             

مسيطرة لمجموعة احتياطي القيمة      احتياطي القيمة        

مهيئة لالستبعاد  حقوق  احتياطي تحويل    العادلة لالستثمارات  العادلة المدرجة  عالوة       

مجموع الحقوق معدة لغرض البيع  غير مسيطرة  المجموع  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   العقارية  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  

2,769  -  )5(  2,774  2,774  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل/ )الخسارة( للفترة 

)1,228(  -  -  )1,228(  -  -  -  )1,228(  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

1,952  -  -  1,952  -  1,532  -  420  -  -  -  -  - تغيرات أخرى في الدخل الشامل للفترة 

3,493  -  )5(  3,498  2,774  1,532  -  )808(  -  -  -  -  - صافي التغير في الدخل الشامل للفترة 

-  -  -  -  1,741  -  )1,741(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

)3,257(  )3,449(  192  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة 

368,018  -  18,087  349,931  44,969  84  33,799  169  28,237  16,053  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 30 يونيو 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 

)347(  -  )791(  444  444  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل )الخسارة( للفترة 

1,186  -  -  1,186  -  )309(  -  1,495  -  -  -  -  - تغيرات أخرى في الدخل اآلخر الشامل للفترة 

839  -  )791(  1,630  444  )309(  -  1,495  -  -  -  -  - صافي التغير في الدخل اآلخر الشامل للفترة 

-  -  -  -  839  -  )839(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

909  -  909  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة 

383,554  -  21,883  361,671  32,905  )1,764(  36,880  1,556  28,237   15,314  -  71,403  177,140 الرصيد في 30 يونيو 2013 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2014 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 20 أغسطس 2014

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

يعقوب يوسف ماجد
رئيس مجلس اإلدارة


