
)مراجعة(البيانات المالية  20 14 31 مارس 

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

العائد إلى مساهمي الشركة األم      

حقوق غير             

مسيطرة الستثمارات 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  

1,056  -  )439(  1,495  1,495  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل/ )الخسارة( للفترة 

)783(  -  -  )783(  -  -  -  )783(  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

1,565  -  -  1,565  -  1,563  -  2  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

1,838  -  )439(  2,277  1,495  1,563  -  )781(  -  -  -  -  - صافي التغيرات في الدخل اآلخر الشامل للفترة 

-  -  -  -  819  -  )819(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

)3,244(  )3,449(  205  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة 

366,376  -  17,666  348,710  42,768  115  34,721  196  28,237  16,053  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 31 مارس 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 

713  142  )473(  1,044  1,044  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل/ )الخسارة( للفترة 

571  -  -  571  -  )36(  -  607  -  -  -  -  - الدخل )الخسارة( األخرى الشاملة للفترة 

1,284  142  )473(  1,615  1,044  )36(  -  607  -  -  -  -  - مجموع الدخل )الخسارة( األخرى الشاملة 

-  -  -  -  329  -  )329(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

976  -  976  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة 

384,066  142  22,268  361,656  32,995  )1,491(  37,390  668  28,237   15,314  -  71,403  177,140 الرصيد في 31 مارس 2013 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2014 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 21 أبريل 2014

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

قائمة الدخل الموحدة المرحلية

خدمات التجزئة المصرفية  ·  تمويل الشركات  ·  األولوية المصرفية  ·  االستثمار

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

يعقوب يوسف ماجد
رئيس مجلس اإلدارة

مـــــــــــــــــــدققـــــــــــــــــــة   
31 ديسمبــــــــــــر 2013  31 مــــــــارس 2014   
ألـف دينـار بحرينــي ألف دينار بحريني   

الموجودات

54,733  48,543 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

117,902  157,091 مرابحات مستحقة من البنوك 

600,544  593,827 عقود تمويل مع العمالء 

 268,276  266,997 استثمارات 

168,669  167,930 استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

147,785  143,470 استثمارات عقارية 

115,196  109,119 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

383  148 شهرة وموجودات غير ملموسة 

10,342  10,262 ممتلكات ومعدات 

1,483,830  1,497,387  

81,317  47,309 مجموعة أصول مهيئة لالستبعاد معدة لغرض البيع 

1,565,147  1,544,696 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

   وحقوق المالك

المطلوبات

77,293  82,212 حسابات جارية للعمالء 

216,363  180,468 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

300,490  325,799 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

33,715  34,921 مطلوبات أخرى 

98,790  99,012 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

726,651  722,412  

 مطلوبات متعلقة بالمجموعة المهيئة

18,210  4,576    لالستبعاد المعدة لغرض البيع 

744,861  726,988  

452,504  451,332 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  196 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

35,540  34,721 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

)1,448(  115 احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

40,454  42,768 أرباح مبقاة 

346,433  348,710  

17,900  17,666 حقوق غير مسيطرة 

 حقوق غير مسيطرة للمجموعة المهيئة

3,449  -    لالستبعاد المعدة لغرض البيع 

367,782  366,376  

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

1,565,147  1,544,696    االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

99,176  105,750 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

57,952  37,242 ارتباطات والتزامات محتملة 

ثـــــــــالثــــــــــــة أشهـــــــــــر منتهيــــــــــــة في 31 مـــــــــــارس  

2013  2014  
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

العمليات المستمرة

10,330  10,716 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

1,396  3,419 دخل من األنشطة االستثمارية 

724  )810( حصة المجموعة من )خسارة( دخل من مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

227  837 دخل آخر 

12,677  14,162 الدخل التشغيلي 

)1,900(  )1,875( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار، محسوم منه حصة المضارب 

 ربح مدفوع على مرابحات مستحقة لبنوك ومبالغ مستحقة

)3,460(  )3,558(    لغير البنوك ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

7,317  8,729 صافي الدخل التشغيلي 

3,088  3,280 تكاليف الموظفين 

436  385 استهالك 

-  295 مخصصات 

2,765  3,713 مصروفات أخرى 

6,289  7,673 مجموع المصروفات التشغيلية 

1,028  1,056 صافي دخل الفترة من العمليات المستمرة 

العمليات غير المستمرة

)315(  - صافي الخسارة من أصول معدة لغرض البيع 

713  1,056 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

1,044  1,495 مساهمي الشركة األم 

)473(  )439( حقوق غير مسيطرة 

142  - حقوق غير مسيطرة لمجموعة مهيئة لالستبعاد معدة لغرض البيع 

713  1,056  

ثـــــــالثــــــــة أشهــــــــــر منتهيــــــــة في 31 مــــــــارس  

 2013  2014  
ألــف دينـــار بحـــرينـــي ألـف دينـار بحـرينــي   

األنشطة التشغيلية

1,028  1,056 صافي دخل الفترة من العمليات المستمرة 

 صافي الخسارة من مجموعة مهيئة لالستبعاد

)315(  -    معدة لغرض البيع 

713  1,056 صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة 

تعديالت للبنود التالية:

-  71 مخصصات - صافي 

436  385 استهالك 

 حصة المجموعة من خسارة )دخل( المشاريع

)724(  810    المشتركة والشركات الزميلة 

-  )936( مكسب من بيع استثمارات عقارية 

-  )1,514( صافي مكسب من بيع استثمارات 

-  )1,050( مكسب من توزيع أرباح األسهم 

-  1,243 خسارة تحويل العمالت األجنبية 

)367(  )339( )خسارة( مكسب غير محقق من استثمارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات

58  )274(    في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

220  )515( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)537(  6,646 عقود تمويل مع العمالء 

5,275  6,077 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

-  235 شهرة وموجودات غير ملموسة 

7,123  4,919 حسابات جارية للعمالء 

)19,761(  )35,895( مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

29,756  25,309 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

3,047  4,177 مطلوبات أخرى 

)1,428(  222 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

23,753  10,901 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)8,656(  )3,658( شراء استثمارات 

3,310  5,251 متحصالت من بيع استثمارات عقارية 

-  5,898 متحصالت من بيع/ استحقاق استثمارات 

)363(  )703( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 متحصالت من بيع الشركات التابعة المعدة

-  16,488    لغرض البيع 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدم في(

)5,709(  23,276    من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

19,279  )1,172( صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدم في(

19,279  )1,172(    األنشطة التمويلية 

37,323  33,005 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

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

153,785  176,045 النقد وما في حكمه في 31 مارس 


