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بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بيان التدفقات النقدية الموحـد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بيان المركز المالي الموحـد
كما في 31 ديسمبر 2016

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحـد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

20162015

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

 79.095  109.512 الرصيد في 1 يناير
 11.205  8.420 ربح السنة

 91  354 أسهم مخصصة خالل السنة
 19.888  -إصدار أسهم إعتيادية

 )276( )1.724(صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات
 )480( )90(صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

 )11( - صافي الحركة في الحصة غير مسيطرة
109.512  116.472 الرصيد في 31 ديسمبر

 تم اعتماد المعلومات المالية الموحدة  من قبل مجلس اإلدارة في
12 فبراير2017  وقد تم التدقيق عليها من قبل شركة كي بي ام جي 

وإبداء رأي غير متحفظ.

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الموجودات
61.114 63.208 نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

73.150 63.805 إيداعات لدى مؤسسات مالية
475.648 526.637 موجودات التمويل

130.635 145.731 استثمارات في أوراق مالية
113.938 151.752 إجارة منتهية بالتمليك

19.815 8.618 إيجارات مستحقة القبض
28.116 26.487 إستثمارات في شركات زميلة

43.601 28.066 إستثمارات في عقارات
16.640 15.881 ممتلكات ومعدات

13.691 12.003 موجودات أخرى 

976.348 1.042.188 مجموع الموجودات

  المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار
    وحقوق الملكية

المطلوبات
93.516 103.874 إيداعات من مؤسسات مالية

157.300 152.647 حسابات جارية للعمالء
16.616 14.879 مطلوبات أخرى

267.432 271.400 مجموع المطلوبات

599.404 654.316 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

حقوق الملكية
97.441 101.339 رأس المال

)563()563(أسهم خزينة
)879()604(أسهم خطة حوافز الموظفين

2.794 56 عالوة إصدار اسهم
10.719 16.244 إحتياطيات

109.512 116.472 مجموع حقوق الملكية 

 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
 976.348 1.042.188    االستثمار وحقوق الملكية

20162015

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

األنشطة التشغيلية
11.205 8.420 ربح السنة

تعديالت للبنود غير النقدية:
1.554  1.519 إستهالك

5.203  2.091 مخصص انخفاض قيمة التمويالت، صافي   
3.750  7.641 مخصص انخفاض قيمة االستثمارات، صافي

339  82 مخصص انخفاض القيمة لإلستثمارات العقارية
 )1.166( 843 خسارة / )ربح( بيع استثمارات في عقارات 

711  437 حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة  
)72( - ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

21.524  21.033 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
 )3.010( 300 إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

 )71.256( )52.789(موجودات التمويل
 )19.165( )26.697(إجارة منتهية بالتمليك

)8.885( 1.822 موجودات أخرى      
3.821  )4.653(حسابات جارية للعمالء      

102  )1.711(مطلوبات أخرى 
17.946  10.358 إيداعات من مؤسسات مالية

48.859  54.912 حسابات استثمار العمالء 
 )10.064( 2.575 صافي النقد من /) المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)1.092( -شراء إستثمارات في عقارات

 11.980  12.868 استبعاد إستثمارات في عقارات
 )52.546( )51.681(شراء إستثمارات في أوراق مالية

 )1.481( )760(شراء ممتلكات ومعدات 
506  -استبعاد ممتلكات ومعدات 

43.382  30.073 مقبوضات من بيع إستثمارات في أوراق مالية

749 )9.500(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
 19.888  -إصدار أسهم إعتيادية

 )4( )26(أرباح أسهم مدفوعة
 19.884  )26(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التمويلية

 10.569  )6.951(صافي التغير في النقد وما في حكمه

 87.118  97.687 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

 97.687  90.736 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

يشتمل النقد وما في حكمه في نهاية السنة  على ما يلي:
 12.011  12.829 نقد في الصندوق

 4.936  3.877 أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثاء ودائع االحتياطي اإلجباري
 7.590  10.225 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء األرصدة المقيدة

إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية لمدة من 90 يوما 
 73.150  63.805 أو أقل

 90.736  97.687 
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)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

الدخل
33.530 34.881 دخل التمويل

3.659 4.096 دخل اإلستثمار في الصكوك
37.189 38.977 إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك

 )29.961()29.301(عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
 24.774 22.170 حصة المجموعة كمضارب

)5.187()7.131(صافي عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

حصة المجموعة من  دخل الموجودات ذات التمويل المشترك 
32.002 31.846 )كمضارب ومستثمر(

)546()1.225(مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
5.955  6.768 إيراد الرسوم والعموالت

 739  739 إيراد اإلستثمارات في أوراق مالية
1.194  )563(إيراد اإلستثمارات في عقارات

)711( )437(حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
3.086  4.544 ايرادات اخرى

41.719 41.672 مجموع الدخل

المصروفات 
10.212  11.181 تكاليف الموظفين

1.554  1.519 إستهالك
9.795  10.820 مصروفات أخرى

21.561  23.520 مجموع المصروفات
20.158  18.152 الربح قبل مخصصات إنخفاض القيمة

 )5.203( )2.091(مخصص انخفاض قيمة التمويالت، صافي
 )3.750( )7.641(مخصص انخفاض قيمة االستثمارات، صافي

11.205  8.420 ربح السنة

13.36 8.41العائد األساسي والمخفض للسهم في األرباح )بالفلس(

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئه )إسالمي(

حسان أمين جرارخالد محمد المناعيد. عصام عبداهلل فخرو
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة


