
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

تسعــــة أشهــــر منتهيـــــة فـــــي 30 سبتمبـــــر  

2018  2019  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

10,906  16,248 صافي دخل الفترة من العمليات 

تعديالت للبنود التالية:

67  )238( مخصصات - صافي 

852  970 إستهالك 

)95(  94  الحصة من خسائر )دخل( في شركات زميلة 

)188(  - صافي مكسب من بيع استثمارات 

)2,370(  )5( صافي مكسب من بيع المباني والمعدات 

)568(  )615( مكسب من تحويل العمالت األجنبية 

)124(  )180( صافي مكسب غير محقق استثمارات  

)39(  - دخل من توزيعات أرباح  

الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

8,441  16,274 والمطلوبات   التتشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)2,130(  )95(  احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

24,141  )228( مبالغ مستحقة من البنوك 

)94,182(  )39,815( عقود تمويل 

)1,219(  )1,941(   ذمم مدينة وموجودات أخرى 

2,595  2,935   حسابات جارية للعمالء 

5,424  )63,247( مبالغ مستحقة للبنوك 

145,807  14,624 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

)4,634(  3,995   مطلوبات أخرى 

صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

84,243  )67,498( األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

762  - التخلص من االستثمارات - صافي 

)77,718(  )37,013( شراء استثمارات في صكوك - صافي 

39  - دخل من توزيعات االرباح 

)1,375(  )21( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

صافي التدفقات النقدية من المستخدمة في

)78,292(  )37,034(   األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

20,856  165,108 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

20,856  165,108 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

26,807  60,576 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

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

85,307  149,277 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

مـــــــــــــــــدققـــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبـــــــــر 2018 30 سبتمبـــــــر 2019   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

49,651  67,095 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي    

74,651  117,902 مبالغ مستحقة من البنوك 

886,779  919,408 عقود تمويل   

6,304  6,773 استثمارات   

219,039  255,863 استثمارات في صكوك 

12,885  8,530 استثمارات في شركات زميلة   

250,353  245,814 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

5,140  8,992 ممتلكات ومعدات 

1,504,802  1,630,377 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

127,748  130,683 حسابات جارية للعمالء 

224,405  161,158 مبالغ مستحقة لبنوك  

367,176  381,800 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

23,946  27,333 مطلوبات أخرى  

94,250  94,250 وكالة ثانوية مستحقة الدفع  

837,525  795,224  

485,014  650,122 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

132,519  132,519 رأس المال  

21,613  21,613 احتياطي قانوني 

170  458 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

16,608  - العائد المقترح 

3,587  19,837 أرباح مبقاة 

174,497  174,427  

7,766  10,604 حقوق غير مسيطرة  

182,263  185,031  

مجموع المطلوبات وحاملي حسابات

1,504,802  1,630,377   االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

135,110  135,190    حقوق حاملي حسابات االستثمار 

73,191  62,766    إرتباطات والتزامات محتملة 

30 سبتمبر 2019 )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019  المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المختصرة الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 7 نوفمبر 2019

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

تسعـة أشهــر منتهيــة فــي 30 سبتمبــر ثــالثــة أشهــر منتهيــة فــي 30 سبتمبــر   

2018  2019  2018  2019  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

35,832  48,211  10,421  17,203 دخل من عقود تمويل 

4,009  1,585  2,946  495 دخل من استثمارات 

8,131  10,301  3,015  3,493 دخل من صكوك 

95  )94(  14  76 حصة من دخل في شركات زميلة 

48,067  60,003  16,396  21,267 الدخل التشغيلي 

 

)2,632(  )7,720(  )1,094(  )3,214( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار )الوكالة( 

عائد حقوق حاملي حسابات المضاربة، 

)7,987(  )7,038(  )2,709(  )2,473(   قبل خصم حصة المضارب للمجموعة 

6,000  5,568  1,992  1,998 حصة المضارب للمجموعة 

)1,987(  )1,470(  )717(  )475( عائد حقوق حاملي حسابات المضاربة 

ربح على مبالغ مستحقة لبنوك وغير البنوك و

)13,098(  )17,241(  )5,110(  )5,755(   وكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

30,350  33,572  9,475  11,823 صافي الدخل التشغيلي 

11,936  9,865  4,227  3,433 تكاليف الموظفين 

852  970  293  312 استهالك 

67  )238(  1,343  178 مخصصات - صافي 

6,589  6,727  2,250  2,284 مصروفات أخرى 

19,444  17,324  8,113  6,207 مجموع المصروفات التشغيلية 

10,906  16,248  1,362  5,616 صافي دخل الفترة 

العائد إلى::

10,940  16,250  1,369  5,617 مساهمي الشركة األم 

)34(  )2(  )7(  )1( حقوق غير مسيطرة 

10,906  16,248  1,362  5,616  

العائد إلى مساهمي الشركة األم     

احتياطي القيمة العادلة        

مجموع الحقوق حقوق غير مسيطرة  المجموع  العائد المقترح  أرباح مبقاة  المدرجة ضمن الحقوق  احتياطي قانوني  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   

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

16,248  )2(  16,250  -  16,250  -  -  - صافي الدخل للفترة 

288  -  288  -  -  288  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

16,536  )2(  16,538  -  16,250  288  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

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

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

185,031  10,604  174,427  -  19,837  458  21,613  132,519 الرصيد في 30 سبتمبر 2019 

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

10,906  )34(  10,940  -  10,940  -  -  - صافي الدخل للفترة 

417  -  417  -  -  417  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

11,323  )34(  11,357  -  10,940  417  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

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

صافي التحويل من احتياطي القيمة العادل

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

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

174,692  7,727  166,965  -  14,526  152  19,768  132,519 الرصيد في 30 سبتمبر 2018 


