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القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس  2012

31 مارس 312011 مارس 2012 القائمة المرحلية الموحدة للدخل )مراجعة(

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي

 6,413  8,117 دخل من عقود التمويل وصكوك

 693  -   مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك

خسارة من إستثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة 
 )301( )43(ضمن  األرباح أو الخسائر

تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات مصنفة كمدرجة 
 108  3,292 بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر

 -    )191(خفض القيمة الدفترية إلستثمارات متاحة للبيع

 248  540 دخل أرباح األسهم 

 559  456 رسوم وعموالت وأرباح صرف عمالت أجنبية

 12,171  7,720 

 )166( )148(ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 

 )4,044( )5,520(ربح مستحق الدفع على وكاالت لغير البنوك

 )63( )38(ربح مرتبط بحقوق حاملي حسابات االستثمار

 )780( )1,784(إستهالك إجارة منتهية بالتمليك  

 2,667  4,681 مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية

 1,505  1,509 تكاليف الموظفين

 277  287 تكاليف المباني والمعدات

 307  138 إستهالك

 923  818 مصروفات تشغيلية أخرى

 3,012  2,752 مجموع المصروفات التشغيلية

 )345( 1,929 صافي الربح )الخسارة( قبل المخصصات

 )468( )117(مخصص اإلضمحالل

 )813( 1,812 صافي الربح )الخسارة( للفترة

العائد إلى:

 )853( 1,776 حاملي أسهم البنك

 40  36 حقوق غير مسيطرة

 1,812 )813( 

 1,496,751  1,491,652 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف( 

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 
 )0.6( 1.2 )فلس(

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
)مراجعة(

31 مارس 2012 
)مدققة(

31 ديسمبر 2011

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

الموجودات

 72,318  161,058 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي

 125,027  126,766 صكوك مصرف البحرين المركزي

 135,698  168,873 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من بنوك 

 49,650  62,510 صكوك الشركة

 135,383  133,873 مرابحات 

 57,706  68,999 مضاربات

 66,477  64,377 إجارة منتهية بالتمليك

 11,711  12,169 مشاركات

 27,750  26,430 موجودات قيد التحويل

 223,320  228,107 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 2,500  2,500 إستثمارات عقارية

 15,278  18,800 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

 1,089  943 مباني ومعدات

 923,907  1,075,405 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
وحقوق المالك

المطلوبات

 104,573  105,155 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 515,147  664,992 وكاالت مستحقة الدفع من غير البنوك

 66,585  65,389 حسابات جارية للعمالء

 7,633  -   مطلوبات قيد التحويل

 13,088  13,344 مطلوبات أخرى

 707,026  848,880 مجموع المطلوبات

 16,256  22,853 حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق المالك

 149,706  149,706 رأس المال

 )465( )492(أسهم خزانة

 47,228  50,266 إحتياطيات وأرباح مبقاة
 196,469  199,480 مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك

 4,156  4,192 حقوق غير مسيطرة 

 200,625  203,672 مجموع حقوق المالك

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
 923,907  1,075,405 االستثمار وحقوق المالك

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة 
31 مارس 312011 مارس 2012 للتدفقات النقدية )مراجعة(

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 )74,198( 111,850 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

 )109( 8 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

 7,767  6,570 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 )66,540( 118,428 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 203,116  187,729 النقد وما في حكمه في 1 يناير

 136,576  306,157 النقد وما في حكمه في 31 مارس

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة 
20122011 للتغيرات في حقوق المالك )مراجعة(

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 202,625  200,625 الرصيد في 1 يناير

 )765(-التغيرات بسبب تطبيق معيار المحاسبة المالي 25

 201,860  200,625كما في 1 يناير )معاد عرضها(

مجموع الدخل الشامل للفترة:
 )813( 1,812 صافي الربح )الخسارة( للفترة

دخل شامل آخر:
 )405( 1,262 صافي التغير في القيمة العادلة

 96 - محول لقائمة الدخل

)1,122(3,074مجموع الدخل الشامل )خسارة(

)84( )27(اسهم خزانة مشتراة

200,654  203,672 الرصيد في  31 مارس 


