
31 مارس
 2012

)مراجعة(

31 ديسمبر
2011

)مدققة(

الموجودات 
17,66022,642نقد وأرصدة لدى البنوك

36,89576,787ودائع لدى مؤسسات مالية  
217,268201,556موجودات التمويالت 

109,958111,806إستثمارات في أوراق مالية
12,43711,712موجودات مشتراة لغرض التأجير

3,4041,946أقساط إيجارات مستحقة
3,2392,887إستثمارات في شركات زميلة  

6,5836,583إستثمارات عقارية
1,8992,190موجودات أخرى

9,1369,406عقارات ومعدات

418,479447,515إجمالي الموجودات

المطلوبات
42,61745,435ودائع من مؤسسات مالية 

51,97646,647ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد
19,69635,437حسابات جارية للعمالء

5,3725,706مطلوبات أخرى

119,661133,225إجمالي المطلوبات

180,660195,367حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

حقوق الملكية
115,416115,416رأس المال

1,4851,485عالوة إصدار أسهم
6,3506,350إحتياطي قانوني

)6,043()6,051(أسهم خزينة
)420()420(أسهم خطة حوافز الموظفين غير مستحقة

129120إحتياطي أسهم منحة
9554إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

1,1541,961أرباح مستبقاة

118,158118,923إجمالي حقوق الملكية

418,479447,515إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار وحقوق الملكية

للثالثة أشهر
المنتهية
31 مارس

 2012
)مراجعة(

للثالثة أشهر
المنتهية
31 مارس

 2011
)مراجعة(

أنشطة التشغيل 
7,339)12,380()مدفوعات( / مقبوضات التمويالت، صافي

)985()2,183(مدفوعات لموجودات مشتراة لغرض التأجير، صافي
42117رسوم إدارة مستلمة

5584إيراد مستلم من ودائع قصيرة األجل
)1,850()1,784(أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات اإلستثمار

)13,750()14,707(مسحوبات أصحاب حسابات اإلستثمار، صافي
)2,247()2,032(مبالغ مدفوعة للمصروفات  

115155مبالغ مستلمة أخرى
)237()257(مبالغ مصروفة في أعمال الخير

2,862)15,741(صافي مبالغ )مسحوبة( / مستلمة من حسابات جارية للعمالء
)85()665(صافي مدفوعات للحساب اإلحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي

)8,597()49,537( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل 

أنشطة اإلستثمار
)950()2,889(شراء إستثمارات في أوراق مالية، صافي

4595,516مبالغ مستلمة من بيع إستثمارات في أوراق مالية
)2,640(-مبالغ مدفوعة مقدمًا لغرض االستثمار

203189توزيعات أسهم/ أرباح مستلمة من إستثمارات في أوراق مالية
-4,041مقبوضات من تسوية إستثمارات في أوراق مالية

)36()10(شراء عقارات ومعدات

2,1642,079صافي التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل
)17,013()2,818(ودائع من مؤسسات مالية، صافي 

-5,329ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد، صافي
)66()8(شراء أسهم خزينة، صافي
)280()669(مصروفات تمويل مدفوعة 

)17,359(1,834صافي التدفقات النقدية من/ )المستخدمة في( أنشطة التمويل

)23,877()45,539(صافي النقص في النقد وما في حكمه 
90,26478,893النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة

44,72555,061النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

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

7,83019,636لدى مصرف البحرين المركزي(

36,89535,380ودائع لدى مؤسسات مالية  

44,72555,061

للثالثة أشهر
المنتهية
31 مارس

 2012
)مراجعة(

للثالثة أشهر
المنتهية
31 مارس

 2011
)مراجعة(

42265رسوم إدارة
5584إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية

3,6833,826إيراد من موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير
265600إيراد من إستثمارات في أوراق مالية

23932حصة المصرف من أرباح الشركات الزميلة
115155إيرادات أخرى

4,3994,962إجمالي اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار

)2,187()2,135(ُيطرح: العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار قبل حصة المصرف كمضارب
568627حصة المصرف كمضارب

)1,560()1,567(العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار

)86()45(مصروفات على ودائع من مؤسسات مالية
)194()624(مصروفات على ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد

2,1633,122إجمالي صافي اإليرادات

1,2881,364تكلفة الموظفين
280289مصروفات اإلستهالك

837827مصروفات أخرى

2,4052,480إجمالي المصروفات

642)242()خسارة( / ربح الفترة قبل مخصصات اإلنخفاض في القيمة

-)351(مخصصات اإلنخفاض في القيمة

642)593( )خسارة( / ربح الفترة

العائد لكل سهم:
0.58)0.53(العائد األساسي لكل سهم )فلس(
0.58)0.53(العائد المخفض لكل سهم )فلس(

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

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

)8(----)8(---أسهم خزينة مشتراة
9--9-----تكاليف إستحقاق للفترة

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

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

31 مارس 2011
)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

3241171,745118,158)937()6,018(115,4161,2136,298الرصيد في 1 يناير 2012

)15(-)15(------تغيرات في القيمة العادلة

642642-------ربح الفترة

إجمالي اإليرادات والمصروفات 
642627)15(------المحتسبة للفترة

)77(----)77(---أسهم خزينة مشتراة

11----11---أسهم خزينة مباعة

27--27-----تكاليف إستحقاق للفترة

3511022,387118,746)937()6,084(115,4161,2136,298الرصيد كما في 31 مارس 2011

)بآالف الدنانير البحرينية(

)بآالف الدنانير البحرينية()بآالف الدنانير البحرينية(

)بآالف الدنانير البحرينية(

)بآالف الدنانير البحرينية(

بيان المركز المالي المختصر الموحد
كما في 31 مارس 2012 

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 

بيان الدخل المختصر الموحد
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 

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

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

اعتمدت هذه البيانات المالية من قبل مجلس  اإلدارة في 10 مايو 2012:

عبدالرحمن محمد جمشير د. فؤاد عبداهلل العمر 
نـائـب رئيس مجلـس اإلدارة                    رئيس مجلس اإلدارة 

تم استخراج هذه المعلومات من البيانات المالية المختصرة الموحدة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2012، حيث تمت مراجعتها من قبل كي بي إم جي - فخرو
www.khcbonline.com
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي )قطاع التجزئة(

النتائج المالية للفترة المنتهية في 
31 مارس 2012


