
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

ستـــــــة أشهـــــــر منتهيـــــــة فـــــــي 30 يونيــــــــو  

2017  2018  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

10,683  9,544 صافي دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

1,225  )1,276( مخصصات - صافي 

515  559 إستهالك 

)438(  )81(  الحصة من دخل في شركات زميلة 

)6,780(  )160( صافي مكسب من بيع استثمارات 

)161(  )345( مكسب من تحويل العمالت األجنبية 

309  - صافي خسارة غير محققة من استثمارات عقارية 

31  3 صافي خسارة غير محققة من استثمارات 

)51(  )39( دخل من توزيعات أرباح 

)43(  - دخل من إيجارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

5,290  8,205    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)2,530(  )2,465( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)93(  24,141 مبالغ مستحقة من البنوك 

)37,826(  )88,651( عقود تمويل 

)5,691(  )1,096( ذمم مدينة وموجودات أخرى 

)9,467(  172 حسابات جارية للعمالء 

)39,082(  4,680 مبالغ مستحقة لبنوك 

)25,505(  186,494 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

3,283  )1,393( مطلوبات أخرى 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

)111,621(  130,087    األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

2,755  663 التخلص من استثمارات - صافي 

24,270  )65,016( )شراء( تخلص من استثمارات في صكوك - صافي 

)87(  - شراء استثمارات عقارية - صافي 

15,598  - توزيعات من استثمارات في شركات زميلة 

51  39 مكسب من توزيعات األرباح 

43  - دخل من إيجارات 

)495(  )501( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(

42,135  )64,815(    من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

51,267  16,019 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

51,267  16,019 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

)18,219(  81,291 صافي الزيادة )النقصان( في النقد وما في حكمه 

103,687  58,500 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

85,468  139,791 النقد وما في حكمه في 30 يونيو 

مـــــــــــــــــدققـــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبـــــــــر 2017 30 يـــــونيــــــو 2018   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

66,962  52,857 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

46,107  119,475 مبالغ مستحقة من البنوك 

737,552  829,063 عقود تمويل 

7,747  7,177 استثمارات 

157,065  221,821 استثمارات في صكوك 

12,599  12,946 استثمارات في شركات زميلة 

272,856  255,782 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

9,437  9,379 ممتلكات ومعدات 

1,310,325  1,508,500 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

135,098  135,270 حسابات جارية للعمالء 

163,760  168,440 مبالغ مستحقة لبنوك  

234,933  421,427 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

23,101  22,158 مطلوبات أخرى 

94,250  94,250 وكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

651,142  841,545  

477,676  493,695 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

132,519  132,519 رأس المال 

19,768  19,768 احتياطي قانوني 

-  82 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

18,095  - توزيعات أرباح مقترحة 

3,321  13,157 أرباح مبقاة 

173,703  165,526  

7,804  7,734 حقوق غير مسيطرة 

181,507  173,260  

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

1,310,325  1,508,500    االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

135,080  135,045    حقوق حاملي حسابات االستثمار 

135,078  90,028    إرتباطات والتزامات محتملة 

                                           العائد إلى مساهمي الشركة األم

احتياطي        

احتياطي    القيمة العادلة        

حقــــــوق توزيعــــــات   احتياطي تحويل   القيمة العادلة  المدرجة  عـــــالوة       

مجموع الحقوق غير مسيطرة  المجموع  أرباح مقترحة  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   للعقارات  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   

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

9,544  )27(  9,571  -  9,571  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

347  -  347  -  -  -  -  347  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

9,891  )27(  9,918  -  9,571  -  -  347  -  -  -  -  - مجموع الدخل اآلخر الشامل للفترة 

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

 صافي التحويل من احتياطي القيمة العادلة

-  -  -  -  265  -  -  )265(  -  -  -  -  -    المدرجة ضمن الحقوق 

)43(  )43(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

173,260  7,734  165,526  -  13,157  -  -  82  -  19,768  -  -  132,519 الرصيد في 30 يونيو 2018 

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 

10,683  )62(  10,745  -  10,745  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

115  -  115  -  -  58  -  57  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

10,798  )62(  10,860  -  10,745  58  -  57  -  -  -  -  - مجموع الدخل اآلخر الشامل للفترة 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21,923  )9,879(  )12,044( إلغاء أسهم الخزينة 

210,000  -  )210,000(  -  )56,839(  -  )30,900(  77  )28,237(  -  -  )61,524(  )32,577( خفض الحقوق بعد تحويل الموجودات 

 صافي التحويل من احتياطي القيمة العادلة

-  -  -  -  23  -  )23(  -  -  -  -  -  -    المدرجة ضمن الحقوق 

272  272  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

169,661   8,526  161,135  -  14,332  )33(  -  )3,440(  -   17,757  -  -  132,519 الرصيد في 30 يونيو 2017 

30 يونيو 2018 )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 24 يوليو 2018

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

ستـــــة أشهــــر منتهيــــة فــي 30 يـــونيــــو ثـــالثـــة أشهـــر منتهيـــة فـــي 30 يــونيـــو   

2017  2018  2017  2018  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

21,907  25,618  10,982  13,128 دخل من عقود تمويل 

7,153  1,196  6,630  459 دخل من استثمارات 

3,428  5,064  1,684  2,898  دخل من صكوك 

438  81  247  25 حصة من دخل في شركات زميلة 

777  )81(  177  )88( صافي اإليرادات من مؤسسات غير مصرفية 

33,703  31,878  19,720  16,422 الدخل التشغيلي 

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار،

)5,300(  )6,817(  )2,739(  )3,550(    محسوم منه حصة المضارب للمجموعة 

2,769  4,009  1,377  2,028 حصة المضارب للمجموعة 

)2,531(  )2,808(  )1,362(  )1,522( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 ربح على مبالغ مستحقة لبنوك وغير البنوك 

)6,628(  )7,988(  )3,535(  )4,476(    ووكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

24,544  21,082  14,823  10,424 صافي الدخل التشغيلي 

6,987  7,570  3,477  3,930 تكاليف الموظفين 

508  557  256  274 استهالك 

1,225  )1,276(  672  )783( مخصصات - صافي 

4,500  4,422  2,342  2,255 مصروفات أخرى 

641  265  229  138 تكاليف تشغيلية من مؤسسات غير مصرفية 

13,861  11,538  6,976  5,814 مجموع المصروفات التشغيلية 

10,683  9,544  7,847  4,610 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

10,745  9,571  7,863  4,625 مساهمي الشركة األم 

)62(  )27(  )16(  )15( حقوق غير مسيطرة 

10,683  9,544  7,847  4,610  


