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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   

2014  2015  2014  2015  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

20,765  17,668  10,461  7,457 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

4,484  4,865  1,250  3,426 دخل من األنشطة االستثمارية 

 حصة المجموعة من خسارة في مشروعات

)1,026(  )72(  )216(  )307(    مشتركة وشركات زميلة 

14,074  10,331  7,734  4,431 دخل من أنشطة غير مصرفية 

38,297  32,792  19,229  15,007 الدخل التشغيلي 

)5,539(  )5,571(  )3,022(  )2,203( تكاليف مباشرة من أنشطة غير مصرفية 

32,758  27,221  16,207  12,804 الدخل التشغيلي بعد حسم التكاليف المباشرة 

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار،

)3,394(  )1,785(  )1,519(  )711(    محسوم منه حصة المضارب 

 ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك 

)5,693(  )5,254(  )2,891(  )2,716(    ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

)1,332(  )262(  )576(  )132( ربح مدفوع من قبل مؤسسات غير مصرفية 

22,339  19,920  11,221  9,245 صافي الدخل التشغيلي 

5,843  7,110  2,954  3,687 تكاليف الموظفين 

762  722  401  359 استهالك 

)159(  )105(  )230(  )4( مخصصات، صافي 

5,516  5,382  3,071  2,627 مصروفات أخرى 

7,608  6,499  3,312  3,113 تكاليف تشغيلية متعلقة بمؤسسات غير مصرفية 

19,570  19,608  9,508  9,782 مجموع المصروفات التشغيلية 

2,769  312  1,713  )537( صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

2,774  273  1,279  )543( مساهمي الشركة األم 

)5(  39  434  6 حقوق غير مسيطرة 

2,769  312  1,713  )537(  

ستــــــة شهــــــور منتهيـــــــة فــــي 30 يــــــونيــــــو  

2014  2015  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

2,769  312 صافي دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

432  130 مخصصات - صافي 

807  3,564 استهالك 

 حصة المجموعة من خسارة الشركات الزميلة

1,026  72 والمشاريع المشتركة 

)1,308(  )480( صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية 

)1,255(  - صافي مكسب من بيع استثمارات 

)1,050(  )1,050( مكسب من توزيعات األرباح 

1,152  )391( )مكسب( خسارة تحويل العمالت األجنبية 

)335(  352 صافي خسارة )مكسب( غير محقق من استثمارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

2,238  2,509    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)2,910(  2,755 احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

-  )1,062( مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

7,475  )26,696( عقود تمويالت مع العمالء 

)3,097(  3,934 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

28,820  7,654 حسابات جارية للعمالء 

)4,033(  19,081 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

11,935  38,227 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

2,967  3,093 مطلوبات أخرى 

43,395  49,495 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)35,456(  )17,458( شراء استثمارات 

13,028  3,657 متحصالت من بيع استثمارات عقارية 

3,373  31,741 متحصالت من بيع / استحقاق استثمارات 

)1,369(  )1,165( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 متحصالت من بيع الشركات التابعة

17,905  -   المعدة لغرض البيع 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدم في(

)2,519(  16,775    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

26,998  )40,789( صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدم في( من

26,998  )40,789(    األنشطة التمويلية 

67,874  25,481 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

143,040  146,587 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

210,914  172,068 النقد وما في حكمه في 30 يونيو 

مــــــــــــــــدققــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبــــــر 2014 30 يــــونيـــــــو 2015   

ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

55,431  63,582 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

125,106  140,743 مرابحات مستحقة من البنوك 

559,879  586,768 عقود تمويل مع العمالء 

254,315  239,006 استثمارات 

160,826  158,420 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

186,179  183,002 استثمارات عقارية 

94,284  90,372 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

3,760  3,721 موجودات غير ملموسة 

42,264  39,865 ممتلكات ومعدات 

1,482,044  1,505,479 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

105,242  112,896 حسابات جارية للعمالء 

140,068  159,149 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

244,236  282,463 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

27,214  30,307 مطلوبات أخرى 

95,349  92,463 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

612,109  677,278 مجموع المطلوبات 

509,044  468,255 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 

16,568  16,568 احتياطي قانوني 

28,237  28,237 احتياطي عام 

)1,978(  )3,248( احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

32,759  32,204 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

29  42 احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

47,865  48,693 أرباح مبقاة 

350,100  349,116  

10,791  10,830 حقوق غير مسيطرة 

360,891  359,946    

 مجموع المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

1,482,044  1,505,479    وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

107,546  131,955 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

49,192  51,238 إرتباطات والتزامات محتملة 

العائد إلى مساهمي الشركة األم      

حقوق غير احتياطي      احتياطي        

مسيطرة في إعادة تقييم      القيمة العادلة        

المجموعة المعدة  حقوق  احتياطي تحويل    االستثمارات  المدرجة  عالوة       

مجموع الحقوق لغرض البيع  غير مسيطرة  المجموع  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   العقاريـة  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   

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 1 يناير 2015  

312  -  39  273  273  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

)1,257(  -  -  )1,257(  -  13  -  )1,270(  -  -  -  -  - الخسارة األخرى الشاملة للفترة 

)945(  -  39  )984(  273  13  -  )1,270(  -  -  -  -  - مجموع الخسارة األخرى الشاملة 

-  -  -  -  555  -  )555(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

359,946  -  10,830  349,116  48,693  42  32,204  )3,248(  28,237  16,568  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 30 يونيو 2015 

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 

724  -  -  724  -  1,532  -  )808(  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

3,493  -  )5(  3,498  2,774  1,532  -  )808(  -  -  -  -  - مجموع الدخل )الخسارة( األخرى الشاملة 

-  -  -  -  1,741  -  )1,741(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

)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 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية للستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2015 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 22 يوليو 2015

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبد المحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة


