
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

30 سبتمبر 2016 )مراجعة(البيانات المالية

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية قائمة الدخل الموحدة المرحلية

تسعـة شهـور منتهيــة فـي 30 سبتمبــر ثـالثـة شهــور منتهيـــة فـي 30 سبتمبــر   

2015  2016  2015  2016  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

27,822  27,475  10,154  10,254 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

1,736  1,929  )1,553(  1,252 دخل من األنشطة االستثمارية 

2,472  3,470  896  1,675  دخل من صكوك 

حصة المجموعة من دخل في مشروعات مشتركة

6,828  2,685  6,900  601    وشركات زميلة 

13,532  10,898  3,911  3,223 دخل من أنشطة غير مصرفية 

52,390  46,457  20,308  17,005 الدخل التشغيلي 

)7,009(  )4,055(  )1,438(  )1,261( تكاليف مباشرة من أنشطة غير مصرفية 

45,381  42,402  18,870  15,744 الدخل التشغيلي بعد حسم التكاليف المباشرة 

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار،

)2,963(  )3,278(  )1,178(  )1,293(    محسوم منه حصة المضارب للمجموعة 

209  208  209  208 حصة المضارب للمجموعة 

)2,754(  )3,070(  )969(  )1,085( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك 

)7,562(  )8,311(  )2,308(  )3,137(    ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

)345(  -  )84(  - ربح مدفوع من أنشطة غير مصرفية 

34,720  31,021  15,509  11,522 صافي الدخل التشغيلي 

10,492  10,530  3,201  3,696 تكاليف الموظفين 

1,428  841  706  261 استهالك 

5,011  13,785  5,116  14,121 مخصصات 

6,535  6,229  2,044  2,184 مصروفات أخرى 

10,188  7,745  3,688  2,551 تكاليف تشغيلية من أنشطة غير مصرفية 

33,654  39,130  14,755  22,813 مجموع المصروفات التشغيلية 

1,066  )8,109(  754  )11,291( صافي )الخسارة( دخل الفترة 

العائد إلى:

1,041  )8,144(  768  )11,290( مساهمي الشركة األم 

25  35  )14(  )1( حقوق غير مسيطرة 

1,066  )8,109(  754  )11,291(  

تسعـــــة شهـــــور منتهيــــة فــــي 30 سبتمبــــر  

2015  2016  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

1,066  )8,109( صافي )الخسارة( دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

5,266  13,756 مخصصات 

5,671  3,273 استهالك 

 حصة المجموعة من دخل المشاريع المشتركة

)6,828(  )2,685(    والشركات الزميلة 

)669(  )150( صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية 

-  )167( صافي مكسب من بيع استثمارات 

)648(  )443( مكسب تحويل العمالت األجنبية 

-  977 صافي خسارة غير محققة من استثمارات عقارية 

2,348  348 صافي خسارة غير محققة من استثمارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

6,206  6,800    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

4,360  695 احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)2,923(  )11,310( مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

738  )53,645( عقود تمويالت مع العمالء 

)5,076(  4,627 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

3,855  50,117 حسابات جارية للعمالء 

40,155  )46,803( مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

)52,491(  118,275 مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

5,768  )6,339( مطلوبات أخرى 

592  62,417 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)41,018(  21,339 بيع )شراء( استثمارات - صافي 

)18,120(  )68,889( شراء استثمارات في صكوك - صافي 

47,633  428 بيع استثمارات عقارية - صافي 

1,050  - مكسب من توزيعات األرباح 

-  )2,475( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

791  - توزيعات من استثمارات في شركات زميلة 

 صافي التدفقات النقدية المستخدم في

)9,664(  )49,597(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

)21,691(  )522( صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 صافي التدفقات النقدية المستخدم في

)21,691(  )522(    األنشطة التمويلية 

)30,763(  12,298 صافي الزيادة )النقصان( في النقد وما في حكمه 

146,587  102,698 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

115,824  114,996 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

مـــــــــــــــــدققـــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبـــــــــر 2015 30 سبتمبـــــــر 2016   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

54,142  61,122 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

77,966  93,898 مرابحات مستحقة من البنوك 

535,395  588,692 عقود تمويل مع العمالء 

166,412  146,899 استثمارات 

73,816  142,404 استثمارات في صكوك 

130,340  130,665 استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

301,758  300,753 استثمارات عقارية 

81,075  74,700 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

29,400  15,171 ممتلكات ومعدات 

1,450,304  1,554,304 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

116,534  166,651 حسابات جارية للعمالء 

252,932  206,129 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

114,521  232,796 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

48,453  39,675 مطلوبات أخرى 

91,753  92,581 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

624,193  737,832 مجموع المطلوبات 

456,700  456,178 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 

17,642  17,642 احتياطي قانوني 

28,237  28,237 احتياطي عام 

)1,876(  )2,637( احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

31,501  31,236 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

232  )23( احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

58,791  50,912 أرباح مبقاة 

361,147  351,987  

8,264  8,307 حقوق غير مسيطرة 

369,411  360,294 مجموع حقوق المالك 

 مجموع المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

1,450,304  1,554,304    وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

135,210  136,590 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

45,905  90,474 إرتباطات والتزامات محتملة 

العائد إلى مساهمي الشركة األم      

احتياطي احتياطي        

إعادة تقييم القيمة العادلة        

حقوق احتياطي تحويل    االستثمارات  المدرجة ضمن  عالوة       

مجموع الحقوق غير مسيطرة  المجموع  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   العقاريـة  الحقـــوق  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   

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  

)8,109(  35  )8,144(  )8,144(  -  -  -  -  -  -  -  - صافي )الخسارة( الدخل للفترة 

)1,016(  -  )1,016(  -  )255(  -  )761(  -  -  -  -  - )الخسارة( األخرى الشاملة للفترة 

)9,125(  35  )9,160(  )8,144(  )255(  -  )761(  -  -  -  -  - مجموع )الخسارة( الدخل اآلخر الشامل للفترة 

-  -  -  265  -  )265(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

8  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

360,294  8,307  351,987  50,912  )23(  31,236  )2,637(  28,237  17,642  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 30 سبتمبر 2016 

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 للفترة 

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

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

-  -  -  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 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2016 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 2 نوفمبر 2016

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي


