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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

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

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

2015  2016  2015  2016  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

17,668  17,221  7,457  9,386 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

3,289  677  2,660  478 دخل من األنشطة االستثمارية 

1,576  1,795  766  1,013 دخل من صكوك 

 حصة المجموعة من دخل/ )خسارة( في مشروعات

)72(  2,084  )307(  41    مشتركة وشركات زميلة 

9,621  7,675  4,052  3,829 دخل من أنشطة غير مصرفية 

32,082  29,452  14,628  14,747 الدخل التشغيلي 

)5,571(  )2,794(  )2,203(  )1,271( تكاليف مباشرة من أنشطة غير مصرفية 

26,511  26,658  12,425  13,476 الدخل التشغيلي بعد حسم التكاليف المباشرة 

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار،

)1,785(  )1,985(  )403(  )1,032(    محسوم منه حصة المضارب للمجموعة 

-  -  )308(  - حصة المضارب للمجموعة 

)1,785(  )1,985(  )711(  )1,032( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك 

)5,254(  )5,174(  )2,716(  )2,891(    ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

)262(  -  )132(  - ربح مدفوع من أنشطة غير مصرفية 

19,210  19,499  8,866  9,553 صافي الدخل التشغيلي 

7,291  6,834  3,781  3,505 تكاليف الموظفين 

722  580  359  280 استهالك 

)105(  )336(  )4(  )351( مخصصات )استرجاع( 

4,491  4,045  2,154  2,024 مصروفات أخرى 

6,499  5,194  3,113  2,346 تكاليف تشغيلية من أنشطة غير مصرفية 

18,898  16,317  9,403  7,804 مجموع المصروفات التشغيلية 

312  3,182  )537(  1,749 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

273  3,146  )543(  1,714 مساهمي الشركة األم 

39  36  6  35 حقوق غير مسيطرة 

312  3,182  )537(  1,749  

ستــــــة شهــــــور منتهيـــــــة فــــي 30 يــــــونيــــــو  

2015  2016  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

312  3,182 صافي دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

130  )332( مخصصات )استرجاع( 

3,564  2,218 استهالك 

 حصة المجموعة من )دخل( خسارة المشاريع

72  )2,084(    المشتركة والشركات الزميلة 

)480(  )161( صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية 

-  )220( صافي مكسب من بيع استثمارات 

)1,050(  - مكسب من توزيعات األرباح 

)391(  )278( مكسب تحويل العمالت األجنبية 

-  651 صافي خسارة غير محققة من استثمارات عقارية 

352  282 صافي خسارة غير محققة من استثمارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

2,509  3,258    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

2,755  105 احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)1,062(  )13,162( مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

)26,696(  )33,674( عقود تمويالت مع العمالء 

3,934  3,230 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

7,654  30,147 حسابات جارية للعمالء 

19,081  )38,580( مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

38,227  119,795 مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

3,093  )8,695( مطلوبات أخرى 

49,495  62,424 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)203(  1,911 بيع )شراء( استثمارات - صافي 

14,486  )53,028( )شراء( بيع استثمارات في صكوك - صافي 

3,657  458 بيع استثمارات عقارية - صافي 

)1,165(  )1,905( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدم في( من

16,775  )52,564(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

)40,789(  )2,029( صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في

)40,789(  )2,029(    األنشطة التمويلية 

25,481  7,831 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

146,587  102,698 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

172,068  110,529 النقد وما في حكمه في 30 يونيو 

مــــــــــــــــدققــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبــــــر 2015 30 يــــونيـــــــو 2016   

ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

54,142  57,420 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

77,966  95,576 مرابحات مستحقة من البنوك 

535,395  569,218 عقود تمويل مع العمالء 

166,412  146,835 استثمارات 

73,816  126,644 استثمارات في صكوك 

130,340  130,348 استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

301,758  300,810 استثمارات عقارية 

81,075  96,414 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

29,400  29,087 ممتلكات ومعدات 

1,450,304  1,552,352 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

116,534  146,681 حسابات جارية للعمالء 

252,932  214,352 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

114,521  234,316 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

48,453  37,989 مطلوبات أخرى 

91,753  92,426 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

624,193  725,764 مجموع المطلوبات 

456,700  454,671 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 

17,642  17,642 احتياطي قانوني 

28,237  28,237 احتياطي عام 

)1,876(  )2,579( احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

31,501  31,236 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

232  243 احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

58,791  62,202 أرباح مبقاة 

361,147  363,601  

8,264  8,316 حقوق غير مسيطرة 

369,411  371,917 مجموع حقوق المالك 

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

1,450,304  1,552,352    االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

135,210  134,980 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

45,905  66,701 إرتباطات والتزامات محتملة 

العائد إلى مساهمي الشركة األم      

احتياطي        

إعادة تقييم احتياطي القيمة        

حقوق احتياطي تحويل    االستثمارات  العادلة المدرجة  عالوة       

مجموع الحقوق 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   

369,411  8,264  361,147  58,791  232  31,501  )1,876(  28,237  17,642  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 1 يناير 2016  

3,182  36  3,146  3,146  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

)692(  -  )692(  -  11  -  )703(  -  -  -  -  - )الخسارة( الدخل اآلخر الشامل للفترة 

2,490  36  2,454  3,146  11  -  )703(  -  -  -  -  - مجموع )الخسارة( الدخل اآلخر الشامل للفترة 

-  -  -  265  -  )265(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

16  16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

371,917  8,316  363,601  62,202  243  31,236  )2,579(  28,237  17,642  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 30 يونيو 2016 

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( / الدخل اآلخر الشامل للفترة 

)945(  39  )984(  273  13  -  )1,270(  -  -  -  -  - مجموع )الخسارة( / الدخل اآلخر الشامل 

-  -  -  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 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية للستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2016 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 24 يوليو 2016

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

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


