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قائمة المركز المالي الموحدة المكثفة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المكثفة المرحلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المكثفة المرحلية

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

قائمة الدخل الموحدة المكثفة المرحلية

خدمات التجزئة المصرفية  ·  تمويل الشركات  ·  األولوية المصرفية  ·  االستثمار

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

تسعـة شهـور منتهيــة فـي 30 سبتمبــر ثـالثــة شهــور منتهيــة فـي 30 سبتمبــر   

2013  2014  2013  2014  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

العمليات المستمرة

32,144  31,107  11,458  10,127 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

4,207  8,343  1,479  2,432 دخل من األنشطة االستثمارية 

 حصة المجموعة من )خسارة( دخل من مشاريع

1,186  )1,451(  488  )425(    مشتركة وشركات زميلة 

4,032  1,823  1,043  219 دخل آخر 

41,569  39,822  14,468  12,353 الدخل التشغيلي 

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار،

)6,819(  )4,861(  )2,122(  )1,467(    محسوم منه حصة المضارب 

 ربح مدفوع على مرابحات مستحقة لبنوك

    ومبالغ مستحقة لغير البنوك ومرابحات ثانوية

)10,744(  )10,315(  )3,362(  )3,332(    مستحقة الدفع 

24,006  24,646  8,984  7,554 صافي الدخل التشغيلي 

10,386  9,762  3,409  3,145 تكاليف الموظفين 

1,390  1,213  451  405 استهالك 

)1,634(  1,219  )42(  931 مخصصات 

10,188  10,394  3,730  3,784 مصروفات أخرى 

20,330  22,588  7,548  8,265 مجموع المصروفات التشغيلية 

3,676  2,058  1,436  )711( صافي دخل الفترة من العمليات المستمرة 

العمليات غير المستمرة

 صافي الدخل )الخسارة( من مجموعة مهيئة

)2,976(  1,574  )389(  1,574 لالستبعاد معدة لغرض البيع 

700  3,632  1,047  863 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

2,025  3,655  1,581  881 مساهمي الشركة األم 

)1,325(  )23(  )534(  )18( حقوق غير مسيطرة 

700  3,632  1,047  863  

مــــــــــــــــدققــــــــــــــــة مــــــــــراجعـــــــــــة   
31 ديسمبــــــر 2013 30 سبتمبـــــــر 2014   

ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

54,733  56,581 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

117,902  177,783 مرابحات مستحقة من البنوك 

600,544  613,980 عقود تمويل مع العمالء 

268,276  307,181 استثمارات 

168,669  161,975 استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

147,785  125,654 استثمارات عقارية 

115,196  104,589 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

383  - شهرة وموجودات غير ملموسة 

10,342  9,908 ممتلكات ومعدات 

1,483,830  1,557,651  

81,317  49,903 مجموعة أصول مهيئة لالستبعاد معدة لغرض البيع 

1,565,147  1,607,554 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

  االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات 

77,293  118,386 حسابات جارية للعمالء 

216,363  169,819 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

300,490  331,513 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

33,715  25,268 مطلوبات أخرى 

98,790  96,859 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

726,651  741,845  

 مطلوبات متعلقة بالمجموعة المهيئة لالستبعاد

18,210  4,527   المعدة لغرض البيع 

744,861  746,372  

452,504  498,987 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  744 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

35,540  33,138 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

)1,448(  95 احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

40,454  46,511 أرباح مبقاة 

346,433  351,398  

17,900  10,797 حقوق غير مسيطرة 

 حقوق غير مسيطرة لمجموعة مهيئة

3,449  -   لالستبعاد معدة لغرض البيع 

367,782  362,195    

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

1,565,147  1,607,554    االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

99,176  123,635 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

57,952  48,524 إرتباطات والتزامات محتملة 

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم      

حقوق غير مسيطرة             

الستثمارات مهيئة احتياطي القيمة      احتياطي القيمة        

لالستبعاد معدة  حقوق  احتياطي تحويل    العادلة لالستثمارات  العادلة المدرجة  عالوة       

مجموع الحقوق 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  

3,632  -  )23(  3,655  3,655  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل )الخسارة( للفترة 

)1,228(  -  -  )1,228(  -  -  -  )1,228(  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

2,538  -  -  2,538  -  1,543  -  995  -  -  -  -  - تغيرات أخرى في الدخل الشامل للفترة 

4,942  -  )23(  4,965  3,655  1,543  -  )233(  -  -  -  -  - صافي التغير في الدخل الشامل للفترة 

-  -  -  -  2,402  -  )2,402(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

)10,529(  )3,449(  )7,080(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة 

362,195  -  10,797  351,398  46,511  95  33,138  744  28,237  16,053  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 30 سبتمبر 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 

700  -  )1,325(  2,025  2,025  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل )الخسارة( للفترة 

1,130  -  -  1,130  -  )39(  -  1,169  -  -  -  -  - تغيرات أخرى في الدخل الشامل للفترة 

1,830  -  )1,325(  3,155  2,025  )39(  -  1,169  -  -  -  -  - صافي التغير في الدخل الشامل للفترة 

)21,923(  -  -  )21,923(  -  -  -  -  -  -  )21,923(  -  - إعادة شراء أسهم 

-  -  -  -  983  -  )983(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

1,165  -  1,165  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة 

362,878  -  21,605  341,273  34,630  )1,494(  36,736  1,230  28,237   15,314  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 30 سبتمبر 2013 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 12 نوفمبر 2014

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أحمد محمد العيبان
رئيس مجلس اإلدارة

تسعــــة شهــــور منتهيـــــة فــــي 30 سبتمبـــــر  

2013  2014  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

3,676  2,058 صافي دخل الفترة من العمليات المستمرة 

 صافي الدخل )الخسارة( من مجموعة مهيئة

)2,976(  1,574    لالستبعاد معدة لغرض البيع 

 صافي الدخل قبل تغير الحقوق

700  3,632    غير المسيطرة 

تعديالت للبنود التالية:

)1,634(  1,219 مخصصات - صافي 

1,390  1,213 استهالك 

 حصة المجموعة من خسارة )دخل( المشاريع

)1,186(  1,451   المشتركة والشركات الزميلة 

)191(  )2,568( مكسب من بيع استثمارات عقارية 

)424(  )1,341( صافي مكسب من بيع استثمارات 

)417(  985 خسارة )مكسب( تحويل العمالت األجنبية 

)882(  )722( مكسب غير محقق من استثمارات 

 الدخل )الخسارة( التشغيلية قبل التغيرات في

)2,644(  3,869    الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1,550(  )4,960( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

-  1,986 مرابحات مستحقة من البنوك 

1,477  )14,655( عقود تمويل مع العمالء 

1,904  10,607 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

-  383 شهرة وموجودات غير ملموسة 

24,382  41,093 حسابات جارية للعمالء 

)14,944(  )46,544( مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

33,967  31,023 مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

8,779  )8,447( مطلوبات أخرى 

)629(  )1,931( مرابحات ثانوية واجبة الدفع 

50,742  12,424 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)17,782(  )44,064( شراء استثمارات 

4,640  15,717 متحصالت من بيع استثمارات عقارية 

774  3,468 متحصالت من بيع / استحقاق استثمارات 

)128(  - شراء استثمارات عقارية 

)5,945(  )779( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 متحصالت من بيع الشركات التابعة

-  17,905   المعدة لغرض البيع 

-  4,150 توزيعات من استثمارات في مشاريع مشتركة 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في

)18,441(  )3,603(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

)6,322(  46,483 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

)21,923(  - شراء أسهم الخزينة 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

)28,245(  46,483    األنشطة التمويلية 

4,056  55,304 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

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

120,518  198,344 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 


