
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

ثالثــــــــة أشهــــــــر منتهيـــــــــة في 31 مـــــــــارس  
2016  2017  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

7,835  11,052 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

199  523 دخل من األنشطة االستثمارية 

782  1,744 دخل من صكوك 

2,043  191 حصة المجموعة من دخل في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

1,043  1,615 دخل من أنشطة غير مصرفية 

11,902  15,125 الدخل التشغيلي 

)830(  )1,015( تكاليف مباشرة من أنشطة غير مصرفية 

11,072  14,110 الدخل التشغيلي بعد حسم التكاليف المباشرة 

)953(  )2,561( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار، محسوم منه حصة المضارب للمجموعة 

-  1,392 حصة المضارب للمجموعة 

)953(  )1,169( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 

)2,283(  )3,093( ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

7,836  9,848 صافي الدخل التشغيلي 

3,329  3,510 تكاليف الموظفين 

300  252 استهالك 

15  553 مخصصات - صافي 

2,021  2,285 مصروفات أخرى 

500  412 تكاليف تشغيلية من أنشطة غير مصرفية 

6,165  7,012 مجموع المصروفات التشغيلية 

1,671  2,836 صافي دخل الفترة من العمليات 

 موجودات معدة لغرض البيع

)238(  - صافي الخسارة للفترة من موجودات معدة لغرض البيع 

1,433  2,836 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

1,432  2,882 مساهمي الشركة األم 

1  )46( حقوق غير مسيطرة 

1,433  2,836  

ثالثــــــــة أشهــــــــر منتهيـــــــــة في 31 مـــــــــارس  
2016  2017  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

1,671  2,836 صافي دخل الفترة من العمليات 

 صافي الخسارة للفترة من موجودات

)238(  -    معدة لغرض البيع 

1,433  2,836 صافي دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

109  553 مخصصات - صافي 

1,149  257 استهالك 

 حصة المجموعة من دخل في مشاريع مشتركة

)2,043(  )191(     وشركات زميلة 

)77(  - صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية 

)97(  )39( صافي مكسب من بيع استثمارات 

)169(  )160( مكسب من تحويل العمالت األجنبية 

325  326 صافي خسارة غير محققة من استثمارات عقارية 

277  )167( صافي )دخل( خسارة غير محققة من استثمارات 

-  )35( دخل من توزيعات أرباح أسهم 

)25(  )18( دخل من إيجارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

882  3,362    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

1,360  )240( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)1,376(  )394( مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

)6,255(  )13,816( عقود تمويالت مع العمالء 

717  )2,503( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

13,837  )1,697( حسابات جارية للعمالء 

)83,727(  )1,458( مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

104,855  )2,602( مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

)13,879(  2,805 مطلوبات أخرى 

16,414  )16,543( صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)387(  )1,268( شراء استثمارات - صافي 

)2,604(  )14,143( شراء استثمارات في صكوك - صافي 

)14(  )55( شراء استثمارات عقارية - صافي 

 توزيعات من استثمارات في مشاريع مشتركة

-  383    وشركات زميلة 

-  35 مكسب من توزيعات األرباح 

25  18 دخل من إيجارات 

)680(  )170( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 صافي التدفقات النقدية المستخدم في

)3,660(  )15,200(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

6,180  32,098 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

6,180  32,098 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

18,934  355 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

102,698  103,687 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

121,632  104,042 النقد وما في حكمه في 31 مارس 

مـــــــــــــــــدققــــــــــــــــــة   
31 ديسمبـــــــــر 2016 31 مـــــــــــارس 2017   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

56,399  59,326 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

88,420  86,483 مرابحات مستحقة من البنوك 

630,391  643,778 عقود تمويل مع العمالء 

145,665  147,003 استثمارات 

163,772  177,816 استثمارات في صكوك 

129,302  128,398 استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

301,563  300,783 استثمارات عقارية 

63,458  66,451 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

8,682  8,595 ممتلكات ومعدات 

1,587,652  1,618,633  

20,272  20,976 موجودات معدة لغرض البيع 

1,607,924  1,639,609 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

147,630  145,933 حسابات جارية للعمالء 

277,317  275,859 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

237,864  235,262 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

41,919  43,341 مطلوبات أخرى 

91,242  91,560 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

795,972  791,955  

2,117  2,399 مطلوبات معدة لغرض البيع 

798,089  794,354  

441,244  473,342 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 

17,757  17,757 احتياطي قانوني 

28,237  28,237 احتياطي عام 

)3,574(  )3,378( احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

30,923  30,923 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

)91(  )75( احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

60,403  63,285 أرباح مبقاة 

360,275  363,369  

8,316  8,544 حقوق غير مسيطرة 

368,591  371,913  

 مجموع المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

1,607,924  1,639,609    وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

134,970  136,535    حقوق حاملي حسابات االستثمار 

154,797  112,072    إرتباطات والتزامات محتملة 

العائد إلى مساهمي الشركة األم      

احتياطي احتياطي        

إعادة تقييم القيمة العادلة        

حقوق احتياطي تحويل    االستثمارات  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   

368,591  8,316  360,275  60,403  )91(  30,923  )3,574(  28,237  17,757  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 1 يناير 2017  

2,836  )46(  2,882  2,882  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

212  -  212  -  16  -  196  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

3,048  )46(  3,094  2,882  16  -  196  -  -  -  -  - مجموع الدخل اآلخر الشامل للفترة 

274  274  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

371,913  8,544  363,369  63,285  )75(  30,923  )3,378(  28,237  17,757  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 31 مارس 2017 

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 

1,433  1  1,432  1,432  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

)303(  -  )303(  -  117  -  )420(  -  -  -  -  - الدخل/)الخسارة( األخرى الشاملة للفترة 

1,130  1  1,129  1,432  117  -  )420(  -  -  -  -  - مجموع الدخل/)الخسارة( األخرى الشاملة للفترة 

-  -  -  169  -  )169(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

370,541  8,265  362,276  60,392  349  31,332  )2,296(  28,237   17,642  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 31 مارس 2016 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لثالثة شهور في 31 مارس 2017 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 20 أبريل 2017

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

31 مارس 2017 ) مراجعة (


