
بيان المركز المالي الموحد 
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
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)كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك( 
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مرخ�ش من قبل م�رصف البحرين املركزي كبنك جتزئة اإ�ضالمي.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2015

(مدققة)

2014

(مدققة)

املوجودات

 559،394  590،409 نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

�ضلع وودائع اأخرى لدى م�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية

 173،٨9٦  270،٨20 وموؤ�ض�ضات اأخرى

 3،4٨7،٨12  3،399،770 مرابحات ومتويالت اخرى

 90،150  149،٦73 متويالت امل�ضاركة

 17،434  21،34٨ ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

 ٦٨4،٨21  ٦55،3٨٨ ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

 1،7٦7،٦1٨  1،919،430 �ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

 ٦9،٨٦9  7٨،٦51 ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

 74،243  1٦9،4٨2 موجودات مقتناة بغر�ش التاأجري

 332،599  25٦،493 ا�ضتثمارات عقارية

 273،19٦  319،437 موجودات اأخرى

 113،27٨  112،3٨9 موجودات ثابتة

 21٦،594  195،351 موجودات غري ملمو�ضة

 7,860,904  8,138,641 اإجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

وحقوق الأقلية وحقوق امللكية

 1،372،٦53  1،43٦،335 ح�ضابات جارية للعمالء

 مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية 

 1،473،29٨  1،٦39،٨71   وموؤ�ض�ضات اأخرى

 1،995،345  1،951،441 مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

 274،090  320،011 املطلوبات الأخرى

 5,115,386  5,347,658 اإجمايل املطلوبات

 2،001،949  2،199،142 حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

 220،1٨3  177،٦1٨ حقوق الأقلية

 اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

 7،337،51٨  7،724،41٨ وحقوق الأقلية

 757،٦90  757،٦90 راأ�ش املال

 )30،149( )30،149(اأ�ضهم اخلزينة

 259،2٦0  210،٨94 الحتياطيات

 )4٦3،415( )524،212(خ�ضائر مرتاكمة

 523,386  414,223 اإجمايل حقوق امللكية

 اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

 7,860,904  8,138,641 وحقوق الأقلية وحقوق امللكية

20152014

(مدققة)(مدققة)

الإيرادات 

 100،500  95،03٦ الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

 )7٦،793( )٦9،143(ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة وخم�ض�ضات الهبوط يف القيمة

 23,707  25,893 ح�سة املجموعة من دخل ح�سابات ال�ستثمار املطلقة ب�سفتها م�ساربًا

 20٨  1٦4 ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة ب�ضفتها م�ضاربًا

 225،9٨0  1٨7،092 الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى

 22،317  33،05٨ ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

 12٦،744  179،45٦ الدخل من ال�ضتثمارات الخرى

 54،99٦  52،٦٨7 اإيرادات اأخرى

 453,952  478,350 اإجمايل الإيرادات

 )22٦،192( )209،9٨1(ناق�ضًا: اأرباح مدفوعة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى )�ضايف(

 227,760  268,369 اإيرادات ت�سغيلية

امل�رصوفات

 )1٦7،٨٦٨( )1٦0،٦20(امل�رصوفات الإدارية والعمومية

 )30،930( )29،791(الإ�ضتهالك والإطفاء

 (198,798) (190,411)اإجمايل امل�رصوفات

 28,962  77,958 �سايف الربح قبل خم�س�سات الهبوط يف القيمة  وال�رصائب اخلارجية 

 )2٦،125( )95،025(خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف(

 2,837  (17,067)�سايف الربح/(اخل�سارة) قبل ال�رصائب اخلارجية

 )11،٦٨4( )29،32٨(�رصائب خارجية

 )٨،٨47( )4٦،395(�ضايف اخل�ضارة لل�ضنة

متعلقة بالتايل:

 )15،012( )٦0،797(م�ضاهمي البنك

 ٦،1٦5  14،402 حقوق الأقلية

(46,395) (8,847) 

(0.52)(2.09)عائد ال�سهم الأ�سا�سي واملخفف  -  �سنتات اأمريكية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20152014

(مدققة)(مدققة)

الأن�سطة الت�سغيلية 

 2،٨37  )17،0٦7(�ضايف الربح / )اخل�ضائر( قبل ال�رصائب اخلارجية

تعديالت يف: 

 30،930  29،791 ال�ضتهالك والإطفاء

 )22،317( )33،05٨(ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

 2٦،125  95،025 خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

 )1،٦11( )1،259(اأرباح بيع موجودات ثابتة

 35,964  73,432 اإيرادات ت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)الزيادة( / النق�ش يف اأر�ضدة لدى امل�ضارف ت�ضتحق بعد ت�ضعني يومًا

 )45،5٨9( )٦4،534(  ولدى امل�ضارف املركزية املتعلقة مبتطلبات احلد الأدنى لالإحتياطي

)الزيادة( / النق�ش يف املوجودات الت�ضغيلية: 

 )117،373( )20،٦2٨(مرابحات ومتويالت اخرى 

 )25،0٨٨( )٦4،4٦5(متويالت امل�ضاركة

 1،30٦  )٦9،319(موجودات اأخرى

الزيادة / )النق�ش( يف املطلوبات الت�ضغيلية:

 ٦7،142  99،724 احل�ضابات اجلارية للعمالء 

 151،173  19٦،955 مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

 5٦،024  37،٦91 مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

 34،551  43،٦4٦ املطلوبات الأخرى

 1٦،4٨0  197،17٨ الزيادة يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

 174,590  429,680 �سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 

الأن�سطة ال�ستثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�ش يف:

 2،513  )707(ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

 1،440  7،539 ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

 750  )٨،٦45(ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

 )9،957( )95،909(موجودات مقتناه بغر�ش التاأجري

 )425،3٦٨( )247،912(�ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

 ٦،304  14،513 اأرباح اأ�ضهم م�ضتلمة من �رصكات زميلة

 )3،52٨( )3،744(�رصاء موجودات ثابتة

 3،4٦0  - ا�ضتثمارات عقارية

 (424,386) (334,865)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية 

الأن�سطة التمويلية

 )12،724( )15،440(ال�رصائب املدفوعة

 -  )7،957(حقوق الأقلية

 (12,724) (23,397)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

 12،95٨  )5،٦93(ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

 (249,562) 65,725 �سايف الزيادة / (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه

 770,332  520,770 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

 520,770  586,495 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

الحتياطيات

راأ�ص املال

اأ�سهم 

اخلزينة

عالوة

اإ�سدار

اأ�سهم

احتياطي 

قانوين 

احتياطي

عام 

احتياطي

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات

احتياطي 

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات 

العقارية

حتويل 

عمالت 

اأجنبية 

اإجمايل 

الحتياطيات 

خ�سائر

مرتاكمة

اإجمايل

حقوق

 امللكية

523،3٨٦)4٦3،415( 259،2٦0 )25،142(  457  45،43٦ 50،727 3٨،090  149،٦92 )30،149( 757،٦90يف 1 يناير 2015 )مدققة(

)٦0،797( )٦0،797(  -  -  -  - -----�ضايف خ�ضارة ال�ضنة

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك واأوراق 

)4،01٦(  - )4،01٦(  -  - )4،01٦( -----مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

)31،134(-)31،134(--)31،134(-----حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة

حركة ال�رصائب املوؤجلة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما 

)417(  - )417(  - )440(  23 -----يف حكمها

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة لإ�ضتبعاد 

�ضكوك  واأوراق مالية ا�ضتثمارية 

)1،03٨(-)1،03٨(--)1،03٨(-----وما يف حكمها

حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

 1،473-1،473-1،473------العقارية

)13،234(-)13،234()13،271(9٦)59(-----ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

 414،223)524،212(210،٨94)3٨،413(149،٦923٨،09050،7279،2121،5٨٦)30،149(757،٦90يف 31 دي�سمرب 2015 (مدققة)

الحتياطيات

راأ�ص املال

اأ�سهم 

اخلزينة

عالوة

اإ�سدار

اأ�سهم

احتياطي 

قانوين 

احتياطي

عام 

احتياطي

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات

احتياطي 

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات 

العقارية

حتويل 

عمالت 

اأجنبية 

اإجمايل 

الحتياطيات 

خ�سائر

مرتاكمة

اإجمايل

حقوق

 امللكية

 531،5٦٨)44٨،403(252،430)1٦،209(149،٦923٨،09050،72729،0271،103)30،149(757،٦90يف 1 يناير 2014 )مدققة(

)15،012()15،012(---------�ضايف خ�ضارة ال�ضنة

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك واأوراق 

 1،371-1،371--1،371-----مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

 1٦،713  -  1٦،713  -  -  1٦،713  -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة

حركة ال�رصائب املوؤجلة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما 

)245(  - )245(  - )11( )234(  -  -  - -   - يف حكمها

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة 

النخفا�ش يف القيمة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف 

30٦-30٦--30٦-----حكمها

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة لإ�ضتبعاد 

�ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية 

)1،794(-)1،794(--)1،794(-----وما يف حكمها

حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

العقارية
------)٦54(-)٦54(-)٦54(

)٨،٨٦7(-)٨،٨٦7()٨،933(4719-----ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

523,386(463,415)259,260(25,142)149,69238,09050,72745,436457(30,149)757,690يف 31 دي�سمرب 2014 (مدققة)


