
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 المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية قائمة الدخل الموحدة المرحلية

ستـــــــة أشهـــــــر منتهيـــــــة فـــــــي 30 يونيــــــــو  

2018  2019  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

9,544  10,632 صافي دخل الفترة من العمليات 

تعديالت للبنود التالية:

)1,276(  )416( مخصصات - صافي 

559  658 إستهالك 

)81(  170  الحصة من دخل في شركات زميلة 

)160(  - صافي مكسب من بيع استثمارات 

)345(  )394( مكسب من تحويل العمالت األجنبية 

3  )144( صافي )مكسب( خسارة غير محققة من استثمارات 

)39(  - دخل من توزيعات أرباح 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

8,205  10,506    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)2,465(  350 احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

24,141  97 مبالغ مستحقة من البنوك 

)88,651(  )32,068( عقود تمويل 

)1,096(  )2,070( ذمم مدينة وموجودات أخرى 

172  15,698 حسابات جارية للعمالء 

4,680  )53,973( مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

186,494  )13,959( مبالغ مستحقة لغير البنوك 

)1,393(  5,399 مطلوبات أخرى 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

130,087  )70,020(    األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

663  - التخلص من االستثمارات 

)65,016(  )25,060( شراء استثمارات في صكوك 

39  - دخل من توزيعات األرباح 

)501(  45 التخلص من )شراء( ممتلكات ومعدات - صافي 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في

)64,815(  )25,015(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

16,019  119,356 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

16,019  119,356 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

81,291  24,321 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

58,500  88,701 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

139,791  113,022 النقد وما في حكمه في 30 يونيو 

مـــــــــــــــــدققـــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبـــــــــر 2018 30 يـــــونيــــــو 2019   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

49,651  59,429 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

74,651  88,844 مبالغ مستحقة من البنوك 

886,779  914,142 عقود تمويل 

6,304  6,559 استثمارات 

219,039  243,997 استثمارات في صكوك 

12,885  12,719 استثمارات في شركات زميلة 

250,353  240,842 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

5,140  4,437 ممتلكات ومعدات 

1,504,802  1,570,969 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

127,748  143,446 حسابات جارية للعمالء 

224,405  170,432 مبالغ مستحقة لبنوك  

367,176  353,217 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

23,946  28,858 مطلوبات أخرى 

94,250  94,250 وكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

837,525  790,203  

485,014  604,370 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

132,519  132,519 رأس المال 

21,613  21,613 احتياطي قانوني 

170  282 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

16,608  - العائد المقترح 

3,587  14,220 أرباح مبقاة 

174,497  168,634  

7,766  7,762 حقوق غير مسيطرة 

182,263  176,396  

 مجموع المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

1,504,802  1,570,969    وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

135,110  135,170    حقوق حاملي حسابات االستثمار 

73,191  65,587    إرتباطات والتزامات محتملة 

30 يونيو 2019 )مراجعة(

ستـــــة أشهــــر منتهيــــة فــي 30 يـــونيــــو ثـــالثـــة أشهـــر منتهيـــة فـــي 30 يــونيـــو   

2018  2019  2018  2019  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

25,411  31,008  13,037  17,133 دخل من عقود تمويل 

1,063  1,090  319  655 دخل من استثمارات 

5,116  6,808  2,950  3,582  دخل من صكوك 

81  )170(  25  )175( حصة من دخل في شركات زميلة 

31,671  38,736  16,331  21,195 الدخل التشغيلي 

)1,538(  )4,506(  )884(  )2,691( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار )الوكالة( 

 عائد حقوق حاملي حسابات المضاربة،

)5,278(  )4,565(  )2,665(  )2,364(    قبل خصم حصة المضارب للمجموعة 

4,008  3,570  2,027  1,880 حصة المضارب للمجموعة 

)1,270(  )995(  )638(  )484( عائد حقوق حاملي حسابات المضاربة 

 ربح على مبالغ مستحقة لبنوك وغير البنوك 

)7,988(  )11,486(  )4,476(  )5,671(    ووكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

20,875  21,749  10,333  12,349 صافي الدخل التشغيلي 

7,709  6,432  4,002  3,224 تكاليف الموظفين 

559  658  275  342 استهالك 

)1,276(  )416(  )783(  )682( مخصصات - صافي 

4,339  4,443  2,229  2,498 مصروفات أخرى 

11,331  11,117  5,723  5,382 مجموع المصروفات التشغيلية 

9,544  10,632  4,610  6,967 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

9,571  10,633  4,625  6,957 مساهمي الشركة األم 

)27(  )1(  )15(  10 حقوق غير مسيطرة 

9,544  10,632  4,610  6,967  

العائد إلى مساهمي الشركة األم     

احتياطي القيمة العادلة        

مجموع الحقوق حقوق غير مسيطرة  المجموع  العائد المقترح  أرباح مبقاة  المدرجة ضمن الحقوق  احتياطي قانوني  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   

182,263  7,766  174,497  16,608  3,587  170  21,613  132,519 الرصيد في 1 يناير 2019  

10,632  )1(  10,633  -  10,633  -  -  - صافي الدخل للفترة 

112  -  112  -  -  112  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

10,744  )1(  10,745  -  10,633  112  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

)16,608(  -  )16,608(  )16,608(  -  -  -  - توزيعات أرباح 

)3(  )3(  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

176,396  7,762  168,634  -  14,220  282  21,613  132,519 الرصيد في 30 يونيو 2019 

181,507  7,804  173,703  18,095  3,321  -  19,768  132,519 الرصيد في 1 يناير 2018 

9,544  )27(  9,571  -  9,571  -  -  - صافي الدخل للفترة 

347  -  347  -  -  347  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

9,891  )27(  9,918  -  9,571  347  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

)18,095(  -  )18,095(  )18,095(  -  -  -  - توزيعات أرباح 

 صافي التحويل من احتياطي القيمة العادلة

-  -  -  -  265  )265(  -  -    المدرجة ضمن الحقوق 

)43(  )43(  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

173,260  7,734  165,526  -  13,157  82  19,768  132,519 الرصيد في 30 يونيو 2018 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 28 يوليو 2019
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي


