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النتائج المالية للثالثه أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

31 مارس
 2013

)مراجعة(

31 ديسمبر
2012

)مدققة(

الموجودات 
22,76723,856نقد وأرصدة لدى البنوك

73,69157,525ودائع لدى مؤسسات مالية  
241,247245,745موجودات التمويالت 

104,433100,860إستثمارات في أوراق مالية
23,35620,938موجودات مشتراة لغرض التأجير

3,4013,035أقساط إيجارات مستحقة
2,8872,887إستثمارات في شركات زميلة  

6,5836,583إستثمارات عقارية
2,9752,806موجودات أخرى

8,8388,894عقارات ومعدات

490,178473,159إجمالي الموجودات

المطلوبات
62,78167,732ودائع من مؤسسات مالية 

72,74553,416ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد
20,53511,395حسابات جارية للعمالء

5,1754,739مطلوبات أخرى

161,236137,282إجمالي المطلوبات

209,420216,429حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

حقوق الملكية
115,416115,416رأس المال

1,5351,535عالوة إصدار أسهم
6,4256,425إحتياطي قانوني

)6,060()6,060(أسهم خزينة
)291()291(أسهم خطة حوافز الموظفين غير مستحقة

2,4972,423أرباح مستبقاة

119,522119,448إجمالي حقوق الملكية

490,178473,159إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار وحقوق الملكية

)بآالف الدنانير البحرينية(

بيان المركز المالي المختصر الموحد
كما في 31 مارس 2013 

للثالثة أشهر
المنتهية
31 مارس

 2013
)مراجعة(

للثالثة أشهر
المنتهية
31 مارس

 2012
)مراجعة(

42-رسوم إدارة
7155إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية

4,6633,683إيراد من موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير
256265إيراد من إستثمارات في أوراق مالية

239-حصة المصرف من أرباح الشركات الزميلة
144115إيرادات أخرى

5,1344,399إجمالي اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار

)2,135()2,572(ُيطرح: العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار قبل حصة المصرف كمضارب
936568حصة المصرف كمضارب

)1,567()1,636(العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار

)669()760(مصروفات على ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد

2,7382,163إجمالي صافي اإليرادات

1,1391,288تكلفة الموظفين
290280مصروفات اإلستهالك

979837مصروفات أخرى

2,4082,405إجمالي المصروفات

)242(330ربح / )خسارة( الفترة قبل مخصصات اإلنخفاض في القيمة

)351()28(اإلنخفاض في القيمة

)593(302 ربح الفترة / )خسارة( 

العائد لكل سهم:

)0,53(0,27العائد األساسي لكل سهم )فلس(
)0,53(0,27العائد المخفض لكل سهم )فلس(

)بآالف الدنانير البحرينية(

بيان الدخل المختصر الموحد
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 

للثالثة أشهر
المنتهية
31 مارس

 2013
)مراجعة(

للثالثة أشهر
المنتهية
31 مارس

 2012
)مراجعة(

أنشطة التشغيل 
)12,380(8,988مقبوضات التمويالت / )مدفوعات(، صافي

)2,183()2,784(مدفوعات لموجودات مشتراة لغرض التأجير، صافي
42-رسوم إدارة مستلمة

7155إيراد مستلم من ودائع قصيرة األجل
)1,784()1,683(أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات اإلستثمار

)14,707()7,009(مسحوبات أصحاب حسابات اإلستثمار، صافي
)2,032()1,916(مبالغ مدفوعة للمصروفات  

144115مبالغ مستلمة أخرى
)257()119(مبالغ مصروفة في أعمال الخير

)15,741(9,140صافي مبالغ مستلمة / )مسحوبة( من حسابات جارية للعمالء
)665()270(صافي مدفوعات للحساب اإلحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي

)49,537(4,562صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل 

أنشطة اإلستثمار
)2,889()5,449(شراء إستثمارات في أوراق مالية، صافي

1,324459مبالغ مستلمة من بيع إستثمارات في أوراق مالية
118203توزيعات أسهم / أرباح مستلمة من إستثمارات في أوراق مالية

6344,401مقبوضات من تسوية إستثمارات في أوراق مالية
)10(-شراء عقارات ومعدات

2,164)3,373(التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل
)2,818()4,951(ودائع من مؤسسات مالية، صافي 

19,3295,329ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد، صافي
)8(-شراء أسهم خزينة، صافي
)669()760(مصروفات تمويل مدفوعة 

13,6181,834التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

)45,539(14,807صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه 
71,08690,264النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة

85,89344,725النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

يشتمل النقد وما في حكمه على:
نقد وأرصدة لدى بنوك )مستبعد منه حساب اإلحتياطي

12,2027,830لدى مصرف البحرين المركزي(

73,69136,895ودائع لدى مؤسسات مالية  

85,89344,725

)بآالف الدنانير البحرينية(

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 

31 مارس 2013
)مراجعة(

رأس
المال

عالوة إصدار 
أسهم

إحتياطي 
قانوني

أسهم
خزينة

أسهم خطة
حوافز 

الموظفين 
غير 

مستحقة

أرباح 
مستبقاة

اإلجمالي

2,423119,448)291()6,060(115,4161,5356,425الرصيد في 1 يناير 2013
302302-----ربح الفترة

إجمالي اإليرادات والمصروفات 
302302-----المحتسبة للفترة

 المحول إلى صندوق
)228()228(-----الزكاة لسنة 2012

2,497119,522)291()6,060(115,4161,5356,425الرصيد كما في 31 مارس 2013

)بآالف الدنانير البحرينية(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013                                                                                                      

31 مارس 2012
)مراجعة(

رأس
المال

عالوة إصدار 
أسهم

إحتياطي 
قانوني

أسهم
خزينة

أسهم خطة
حوافز 

الموظفين 
غير 

مستحقة

إحتياطي 
أسهم 

منحة

إحتياطي 
القيمة 
العادلة 

لإلستثمارات

أرباح 
مستبقاة

اإلجمالي

120541,961118,923)420()6,043(115,4161,4856,350الرصيد في 1 يناير 2012

41-41------تغيرات في القيمة العادلة

)593()593(-------خسارة الفترة

)552()593(41------إجمالي اإليرادات والمصروفات المحتسبة للفترة

)8(----)8(---أسهم خزينة مشتراة

9--9-----تكاليف إستحقاق للفترة

)214()214(-------المحول إلى صندوق الزكاة لسنة 2011

129951,154118,158)420()6,051(115,4161,4856,350الرصيد كما في 31 مارس 2012

)بآالف الدنانير البحرينية(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

سيلفان فارجيس عبدالرحمن محمد جمشير  د. فؤاد عبداهلل العمر 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي       نـائـب رئيس مجلـس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي )قطاع التجزئة(تم استخراج هذه المعلومات من البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس  اإلدارة بتاريخ 2 مايو 2013 وتمت مراجعتها من قبل كي بي إم جي والذين أبدو رأيًا غير متحفظ.


