
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 التغيرات في الحقوق الموحدة

العائد إلى مساهمي الشركة األم

حقــــــوق
مجموع الحقوقغير مسيطرة احتياطي قانونيرأس المال

 القيمة العادلة 
 من خالل 

 احتياطي 
المجموعالعائد المقترحأرباح مبقاةاألسهم

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

 182,263  7,766  174,497  16,608  3,587  170  21,613  132,519 الرصيد في 1 يناير 2019

 25,010  )9( 25,019 - 25,019 ---صافي الدخل للسنة

 154 - 154 -- 154 --الدخل اآلخر الشامل للسنة

 25,164  )9( 25,173 - 25,019  154 --مجموع الدخل الشامل للسنة

 )16,608(- )16,608( )16,608(----توزيعات أرباح

---- )2,502(- 2,502 -نقل إلى االحتياطي القانوني

--- 22,517  )22,517(---العائد المقترح

 2,840  2,840 ------صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 193,659  10,597  183,062  22,517  3,587  324  24,115  132,519 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

 181,507  7,804  173,703  18,095  3,321 - 19,768  132,519 الرصيد في 1 يناير 2018

 18,417  )36( 18,453 - 18,453 ---صافي الدخل للسنة

 436 -436-- 436 --الدخل اآلخر الشامل للسنة

 18,853  )36( 18,889 - 18,453  436 --مجموع الدخل الشامل للسنة

 )18,095(- )18,095( )18,095(----توزيعات أرباح

 صافي التحويل من القيمة العادلة من 
---- 266  )266(--   خالل احتياطي األسهم

---- )1,845(- 1,845 -نقل إلى االحتياطي القانوني

--- 16,608  )16,608(---العائد المقترح

 )2( )2(------صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 182,263  7,766  174,497  16,608  3,587  170  21,613  132,519 الرصيد في 31 ديسمبر 2018

31 ديسمبر 2019

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 المدققة من قبل السادة إرنست ويونغ الذين أبدوا رأيًا غير متحفظ بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢٠. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2 فبراير 2020
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

قائمة التدفقات النقدية الموحدةقائمة المركز المالي الموحدة قائمة الدخل الموحدة

31 ديسمبر 2019
ألـف دينـار بحرينـي

31 ديسمبـر ٢٠18
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

 49,651  99,535 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

 74,694  115,216 مبالغ مستحقة من البنوك

 886,779  913,907 عقود تمويل 

 6,3٠4  6,156 استثمارات 

 ٢٢٢,471  270,277 استثمارات في صكوك

 1٢,885  8,461 استثمارات في شركات زميلة 

 ٢46,878  247,328 ذمم مدينة وموجودات أخرى

 5,14٠  9,553 ممتلكات ومعدات

 1,5٠4,8٠٢  1,670,433 مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
   االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات

 1٢7,748  128,258 حسابات جارية للعمالء

 ٢٢5,467  165,471 مبالغ مستحقة لبنوك

 37٢,473  402,375 مبالغ مستحقة لغير البنوك

 14,٢84  15,399 مطلوبات أخرى

 95,859  96,011 وكاالت ثانوية مستحقة الدفع

 807,514  835,831 

 486,7٠8  669,260 حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

 13٢,519  132,519 رأس المال

 ٢1,613  24,115 احتياطي قانوني

 17٠  324 القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

 16,6٠8  22,517 العائد المقترح

 3,587  3,587 أرباح مبقاة

 183,062  174,497 

 7,766  10,597 حقوق غير مسيطرة

 193,659  18٢,٢63 

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
 1,5٠4,8٠٢  1,670,433    االستثمار وحقوق المالك

بيانات لم تدرج بالميزانية:

 135,11٠  135,145    حقوق حاملي حسابات االستثمار

 73,191  108,796    إرتباطات والتزامات محتملة

2019
ألف دينار بحريني

٢٠18
ألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية

 18,417  25,010 صافي دخل السنة من العمليات

تعديالت للبنود التالية: 
 )170( 164 الحصة من خسائر )دخل( في شركات زميلة

 )174( )198(صافي )مكسب( غير محقق من استثمارات 

 )39( -   دخل من توزيعات أرباح 

 )811( )839(مكسب من تحويل العمالت األجنبية

 1,184  1,292 استهالك

 459  )631(مخصصات - صافي

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
 18,866 24,798   والمطلوبات  التتشغيلية

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )995( )605( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

 19,584  4,041 مبالغ مستحقة من البنوك

 )149,003( )38,796(عقود تمويل

 1,241  )1,613( ذمم مدينة وموجودات أخرى

 )7,350( 510  حسابات جارية للعمالء

 63,316  )59,844(مبالغ مستحقة لبنوك  

 137,540  29,902 مبالغ مستحقة لغير البنوك

 )9,710( 1,619  مطلوبات أخرى

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من 
 73,489  )39,988(   األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 1,433  -   التخلص من االستثمارات - صافي

 )56,906( )226,066(شراء استثمارات في صكوك - صافي

 -    178,384 حصيلة البيع من التخلص من الصكوك

 39  -   دخل من توزيعات االرباح

 )شراء( التخلص من ممتلكات 
   ومعدات - صافي

)890(  3,114 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
 )52,320()48,572(   األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
 9,032  182,552    حسابات االستثمار

 صافي التدفقات النقدية من 
 9,032  182,552    األنشطة التمويلية

 صافي الزيادة في النقد 
 30,201  93,992    وما في حكمه

 58,500  88,701 النقد وما في حكمه في 1 يناير

 88,701  182,693 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

2019
ألف دينار بحريني

٢٠18
ألف دينار بحريني

 52,321  63,429 دخل من عقود تمويل

 6,432  1,720 دخل من استثمارات

 11,349  20,200 دخل من صكوك

 17٠  )164(حصة من دخل في شركات زميلة

 70,272  85,185 الدخل التشغيلي

 )4,012( )11,229(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار )الوكالة(

 عائد حقوق حاملي حسابات المضاربة ، قبل خصم 
 )10,233( )9,680(    حصة المضارب للمجموعة

 7,666  7,727 حصة المضارب للمجموعة

 )2,567( )1,953(عائد حقوق حاملي حسابات المضاربة

 ربح على مبالغ مستحقة لبنوك وغير البنوك ووكاالت ثانوية 
 )18,551( )23,208(     مستحقة الدفع

 45,142  48,795 صافي الدخل التشغيلي

 15,337  13,235 تكاليف الموظفين

 1,184  1,292 استهالك

 459  )631(مخصصات - صافي

 9,745  9,889 مصروفات أخرى

 26,725  23,785 مجموع المصروفات التشغيلية

 18,417  25,010 صافي دخل الفترة

العائد إلى:

 18,453  25,019 مساهمي الشركة األم

)36()9(حقوق غير مسيطرة

 25,010  18,417 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  في 31 ديسمبر 2019 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019


