
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قائمة الدخل
 دٌنار بحرٌنً

4136دٌسمبر  53 4137دٌسمبر  53    
   

 العائد على المروض 306,703 259,401
 العائد على الودائع لدى البنون 0 0

 النفمات المالٌة (5000) (5000)
 صاقً اإلٌرادات 301,703 254,401

   
 تبرعات 0 0

المحافظ إدارة رسوم 127,830 52,853  
 إٌرادات أخرى 5,073 8,319

 إجمالً اإلٌرادات 434,606 315,574
   

 تكالٌف الموظفٌن 322,861 352,934
 مخصص خسارة المروض 41,188 (15,420)

 استهالن 17,940 19,367
 نفمات تشغٌلٌة أخرى 127,414 123,952

 إجمالً المصروفات 509,403 480,833
 صافً خسارة السنة (74,797) (165,260)

 الدخل الشامل اآلخر  

 إجمالً الدخل الشامل للسنة (74,797) (165,260)

 
 قائمة المركز المالً

 دٌنار بحرٌنً
4136دٌسمبر  53 4137دٌسمبر  53    

 الموجودات  

 النمد و مافً حكمه 1,194,893 1,104,569
 أرصدة لدى البنون 0 17,500

 محفظة المروض المائمة 409,952 720,637
 موجودات أخرى 125,621 104,834

 المعدات 61,698 60,708
 مجموع الموجودات 2,287,164 2,008,248

 مطلوبات و حقوق المالك  
 مطلوبات  

 لروض لصٌرة االجل 0 0
 ودائع من جهات شبه حكومٌة  1,000,000 1,000,000

 مصروفات مستحمة 157,941 128,948
 مجموع المطلوبات  1,157,941 1,128,948

 حقوق المالك  
 رأس المال 1,885,000 1,885,000

 ممدم لرفع رأس المالً 324,720 0

 خسائر متراكمة (1,080,497) (1,005,700)

879,300 
 

2,008,248 

1,129,223 
 

2,287,164 

 مجموع حموق المالن
 

 مجموع المطلوبات و حقوق المالك

 بٌان التدفقات النقدٌة
 دٌنار بحرٌنً

4136دٌسمبر  53 4137دٌسمبر  53    
   
 األنشطة التشغٌلٌة  

 صافً خسارة السنة (74,797) (165,260)
 تعدٌل للبنود الغٌر نمدٌة:  

 استهالن 17,940 19,367
خسارة المروض مخصص 41,188 (15,420)  

 أرصدة لدى البنون 11,500 -
 محفظة المروض المائمة (225,503) 193,200

 موجودات أخرى (20,787) 63,285
 مطلوبات أخرى 24,139 (8,691)

32,652 
- 
 

119,133 
 
 
 

(135) 
4,989 

 
(215,466) 

 
 
 

 إٌراد ممبوض غٌر مستحك 
 مخصص نهاٌة خدمة للموظفٌن الغٌر بحرٌنٌٌن

 
األنشطة التشغٌلٌةصافً النقد المستخدم فً   

 
 

 

رنشاط االستثما    
 شراء األثاث و المعدات و الجهٌزات (18,930) (17,524)
 صافً النقد المستخدم فً نشاط االستثمار  (18,930) (17,524)

لتدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌةا    
المصٌر سداد )عائدات( االلتراض على المدى 324,720 -  
 صافً النقد المستخدم فً األنشطة التموٌلٌة 324,720 -

 صافً التغٌر فً النمد و ما حكمه 90,324 101,609

ٌناٌر 1النقد و ما حكمه فً  1,104,569 1,002,960  

دٌسمبر  31النقد و ما فً حكمه فً  1,194,893 1,104,569  

 بٌان التغٌرات فً حقوق المالك
بحرٌنًدٌنار   

  حصة رأس المال مقدم لزٌادة رأس المال متراكم الخسائر مجموع حقوق المالك
     

2015ٌناٌر  1الرصٌد فً  1,885,000  (1,005,700) 879,300  
324,720 
(74,797) 

 
(74,797) 

324,720 
 

- 
 

 مقدم لرفع رأس المالً
 صافً خسارة السنة

2015دٌسمبر  31الرصٌد فً  1,885,000 324,720 (1,080,497) 1,129,223  
     

4112ٌناٌر  1الرصٌد فً  1,885,000 - (840,440) 1,044,560  
 صافً خسارة السنة -  (165,260) (165,260)

2014دٌسمبر  31الرصٌد فً  1,885,000 - (1,005,700) (879,300)  

4137دٌسمبر  53للسنة المنتهٌة فً  لبنك اإلبداع البٌانات المالٌة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بن خلٌفة آل خلٌفة ابراهٌم   خالد ولٌد الغزاوي                                                                                 

 الرئٌس التنفٌذي                                                                                            رئٌس مجلس اإلدارة                    

 للحصول على كامل تفاصٌل البٌانات المالٌة ٌرجى زٌارة موقعنا االلكترونً: 

    72533بنك اإلبداع هو بنك للتموٌل المتناهً الصغر مرخص من قبل بنك البحرٌن المركزي سجل تجاري رقم

  2016مارس  24تم استخراج البٌانات من البٌانات المالٌة المدلمة و الذي أبدى السادة ارنست اند ٌونغ رأي غٌر متحفظ علٌها بتارٌخ 

.2016مارس  24تم اعتماد البٌانات المالٌة وفماً لمرار مجلس اإلدارة الصادر بتارٌخ   



 

 

 

 


