
31 مارس 2015 ) مراجعة (البيانات المالية

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

مـــــــــــــــــــدققـــــــــــــــــــة   
31 ديسمبــــــــــــر 2014  31 مــــــــارس 2015   
ألـف دينـار بحرينــي ألف دينار بحريني   

الموجودات

55,431  53,590 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

125,106  163,466 مرابحات مستحقة من البنوك 

559,879  563,729 عقود تمويل مع العمالء 

254,315  242,508 استثمارات 

160,826  161,531 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

186,179  183,354 استثمارات عقارية 

94,284  88,900 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

3,760  3,721 شهرة وموجودات غير ملموسة 

42,264  40,968 ممتلكات ومعدات 

1,482,044  1,501,767  

 المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

105,242  110,840 حسابات جارية للعمالء 

140,068  167,253 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

244,236  256,722 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

27,214  27,853 مطلوبات أخرى 

95,349  93,144 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

612,109  655,812  

509,044  483,563 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(  )1,373( احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

32,759  32,204 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات 

29  76 احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

47,865  49,236 أرباح مبقاة 

350,100  351,568  

10,791  10,824 حقوق غير مسيطرة 

 حقوق غير مسيطرة مهيئة لالستبعاد

  معدة لغرض البيع

360,891  362,392    

 مجموع المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

1,482,044  1,501,767    وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

107,546  127,675 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

49,192  49,775 إرتباطات والتزامات محتملة 

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم      

احتياطي احتياطي        

حقوق  حقوق  احتياطي تحويل    إعادة تقييم  استثمارات  عالوة       

مجموع الحقوق غير مسيطرة  غير مسيطرة  المجموع  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   االستثمارات  متاحة للبيع  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  

849  -  33  816  816  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

652  -  -  652  -  47  -  605  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

1,501  -  33  1,468  816  47  -  605  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

-  -  -  -  555  -  )555(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

362,392  -  10,824  351,568  49,236  76  32,204  )1,373(  28,237  16,568  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 31 مارس 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 

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

782  -  -  782  -  1,563  -  )781(  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

1,838  -  )439(  2,277  1,495  1,563  -  )781(  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

-  -  -  -  819  -  )819(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

)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 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 12 مايو 2015

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أحمد محمد العيبان
رئيس مجلس اإلدارة

ثـــــــــالثــــــــــــة أشهـــــــــــر منتهيــــــــــــة في 31 مـــــــــــارس  

2014  2015  
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

10,304  10,211 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

3,234  1,439 دخل من األنشطة االستثمارية 

)810(  235 حصة المجموعة من دخل/ )خسارة( في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

6,340  5,900 دخل آخر 

19,068  17,785 الدخل التشغيلي 

)2,517(  )3,368( تكاليف مباشرة من أنشطة غير مصرفية 

16,551  14,417 الدخل التشغيلي بعد حسم التكاليف المباشرة 

)1,875(  )1,074( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار، محسوم منه حصة المضارب 

)2,802(  )2,538( ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك 

)756(  )130( ربح مدفوع من قبل مؤسسات غير مصرفية 

11,118  10,675 صافي الدخل التشغيلي 

2,889  3,423 تكاليف الموظفين 

361  363 استهالك 

71  )101( مخصصات، صافي 

2,445  2,755 مصروفات أخرى 

4,296  3,386 تكاليف تشغيلية متعلقة بمؤسسات غير مصرفية 

10,062  9,826 مجموع المصروفات التشغيلية 

1,056  849 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

1,495  816 مساهمي الشركة األم 

)439(  33 حقوق غير مسيطرة 

1,056  849  

ثـــــــالثــــــــة أشهــــــــــر منتهيــــــــة في 31 مــــــــارس  

 2014  2015  
ألــف دينـــار بحـــرينـــي ألـف دينـار بحـرينــي   

األنشطة التشغيلية

1,056  849 صافي دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

71  143 مخصصات، صافي 

385  1,828 استهالك 

810  )235( حصة المجموعة من )دخل( خسارة الشركات الزميلة 

)936(  )512( صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية 

)1,514(  - )مكسب( من بيع استثمارات 

)1,050(  - مكسب من توزيعات األرباح 

1,243  )347( )مكسب( خسارة تحويل العمالت األجنبية 

)339(  342 )مكسب( خسارة غير محققة من استثمارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

)274(  2,068    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)515(  3,120 احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

-  )1,031( مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

6,646  )3,749( عقود تمويالت مع العمالء 

6,077  5,141 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

235  - شهرة وموجودات غير ملموسة 

4,919  5,598 حسابات جارية للعمالء 

)35,895(  27,185 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

25,309  12,486 مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

222  )2,205( مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

4,177  639 مطلوبات أخرى 

 صافي النقد من )المستخدم في(

10,901  )49,251(   األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)3,658(  )10,776( شراء استثمارات 

5,251  3,337 متحصالت من بيع استثمارات عقارية 

5,898  22,810 متحصالت من بيع / استحقاق استثمارات 

)703(  )532( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 متحصالت من بيع الشركات التابعة

16,488  -    المعدة لغرض البيع 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدم في(

23,276  14,839   من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار

)1,172(  )25,481( شراء أسهم الخزينة 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدم في(

)1,172(  )25,481(    من األنشطة التمويلية 

33,005  38,609 صافي الزيادة/ )النقصان( في النقد وما في حكمه 

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

176,045  185,196 النقد وما في حكمه في 31 مارس 


