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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

تسعـة شهـور منتهيـة فـي 30 سبتمبـر ثـالثــة شهــور منتهيــة فــي 30 سبتمبــر   

2014  2015  2014  2015  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

30,891  27,822  10,126  10,154 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

6,695  4,208  2,211  )657( دخل من األنشطة االستثمارية 

 حصة المجموعة من دخل )خسارة( في مشروعات

)1,464(  6,828  )438(  6,900    مشتركة وشركات زميلة 

27,463  14,543  13,389  4,212 دخل من أنشطة غير مصرفية 

63,585  53,401  25,288  20,609 الدخل التشغيلي 

)14,591(  )7,009(  )9,052(  )1,438( تكاليف مباشرة من أنشطة غير مصرفية 

48,994  46,392  16,236  19,171 الدخل التشغيلي بعد حسم التكاليف المباشرة 

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار،

)4,861(  )2,754(  )1,467(  )969(    محسوم منه حصة المضارب 

 ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك

)8,722(  )7,562(  )3,029(  )2,308(    ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

)1,593(  )345(  )261(  )83( ربح مدفوع من قبل مؤسسات غير مصرفية 

33,818  35,731  11,479  15,811 صافي الدخل التشغيلي 

8,682  10,225  2,839  3,115 تكاليف الموظفين 

1,144  1,428  382  706 استهالك 

547  5,011  706  5,116 مخصصات، صافي 

8,422  7,813  2,906  2,431 مصروفات أخرى 

11,391  10,188  3,783  3,689 تكاليف تشغيلية متعلقة بمؤسسات غير مصرفية 

30,186  34,665  10,616  15,057 مجموع المصروفات التشغيلية 

3,632  1,066  863  754 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

3,655  1,041  881  768 مساهمي الشركة األم 

)23(  25  )18(  )14( حقوق غير مسيطرة 

3,632  1,066  863  )754(  

تسعــــة شهـــــور منتهيــــة فــــي 30 سبتمبــــر  

2014  2015  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

3,632  1,066 صافي دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

1,401  5,266 مخصصات - صافي 

1,213  5,671 استهالك 

 حصة المجموعة من )دخل( خسارة الشركات الزميلة

1,464  )6,828(    والمشاريع المشتركة 

)1,592(  )669( صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية 

)1,341(  - صافي مكسب من بيع استثمارات 

)1,050(  )1,050( مكسب من توزيعات األرباح 

986  )648( )مكسب( خسارة تحويل العمالت األجنبية 

)722(  2,348 صافي خسارة )مكسب( غير محقق من استثمارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

3,991  5,156    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)4,960(  4,360 احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

1,986  )2,411( مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

)14,655(  738 عقود تمويالت مع العمالء 

9,717  )2,976( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

41,093  3,855 حسابات جارية للعمالء 

)46,544(  40,155 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

31,023  )52,491( مرابحات مستحقة لغير البنوك 

)7,895(  5,768 مطلوبات أخرى 

13,756  2,154 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)44,064(  )41,018( شراء استثمارات 

15,785  )18,120( )شراء( بيع استثمارات عقارية - صافي 

3,468  50,329 متحصالت من بيع / استحقاق استثمارات 

)3,147(  )2,696( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 متحصالت من بيع الشركات التابعة

17,905  -   المعدة لغرض البيع 

5,118  791 توزيعات من استثمارات في شركات زميلة 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في

)4,935(  )10,714(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

46,483  )21,691( صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدم في( من

46,483  )21,691(    األنشطة التمويلية 

55,304  )30,251( صافي )النقصان( الزيادة في النقد وما في حكمه 

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

198,344  116,336 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

مــــــــــــــــدققــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبــــــر 2014 30 سبتمبـــــــر 2015   

ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

55,431  53,497 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

125,106  94,328 مرابحات مستحقة من البنوك 

559,879  558,703 عقود تمويل مع العمالء 

254,315  241,860 استثمارات 

160,826  176,491 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

186,179  194,851 استثمارات عقارية 

94,284  93,161 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

3,760  3,759 موجودات غير ملموسة 

42,264  38,252 ممتلكات ومعدات 

1,482,044  1,454,902 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

105,242  109,097 حسابات جارية للعمالء 

140,068  180,223 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

244,236  191,745 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

27,214  32,982 مطلوبات أخرى 

95,349  92,234 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

612,109  606,281 مجموع المطلوبات 

509,044  487,353 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(  )2,716( احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

32,759  31,818 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

29  78 احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

47,865  49,847 أرباح مبقاة 

350,100  350,452  

10,791  10,816 حقوق غير مسيطرة 

360,891  361,268    

 مجموع المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

1,482,044  1,454,902    وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

107,546  131,455 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

49,192  51,403 إرتباطات والتزامات محتملة 

العائد إلى مساهمي الشركة األم      

حقوق غير احتياطي      احتياطي        

مسيطرة في إعادة تقييم      القيمة العادلة        

المجموعة المعدة  حقوق  احتياطي تحويل    االستثمارات  المدرجة ضمن  عالوة       

مجموع الحقوق لغرض البيع  غير مسيطرة  المجموع  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   العقاريـة  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   

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  

1,066  -  25  1,041  1,041  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل / )الخسارة( للفترة 

)689(  -  -  )689(  -  49  -  )738(  -  -  -  -  - )الخسارة( الدخل اآلخر الشامل للفترة 

377  -  25  352  1,041  49  -  )738(  -  -  -  -  - مجموع )الخسارة( الدخل اآلخر الشامل 

-  -  -  -  941  -  )941(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

361,268  -  10,816  350,452  49,847  78  31,818  )2,716(  28,237  16,568  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 30 سبتمبر 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 

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

1,310  -  -  1,310  -  1,543  -  )233(  -  -  -  -  - )الخسارة( الدخل اآلخر الشامل للفترة 

4,942  -  )23(  4,965  3,655  1,543  -  )233(  -  -  -  -  - مجموع )الخسارة( الدخل اآلخر الشامل 

-  -  -  -  2,402  -  )2,402(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات 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 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2015 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 19 أكتوبر 2015

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبد المحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة


