الربع الثاين 2013
القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل
يف  30يونيو ( 2013غري مدققة)

القائمة املرحلية املوحدة للتغريات يف حقوق مالك

2013
دوالر �أمريكي

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
مبالغ م�ستحقة من م�ؤ�س�سات مالية
متويل م�ستحق القب�ض
التمويل بامل�شاركة
مبالغ م�ستحقة القب�ض من م�ستثمرين الإجارة
�إ�ستثمار يف موجود الإجارة
�إجارة منتهية بالتمليك
�إ�ستثمارات يف �أوراق مالية
�إ�ستثمار يف �شركات زميلة
�إ�ستثمارات عقارية
عقارات قيد التطوير
موجود غري متداول حمتفظ به لغر�ض البيع
موجودات ثابتة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق حاملي ح�سابات الإ�ستثمار وحقوق املالك
املطلوبات
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات مالية
32.291.462
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات غري مالية
434.010
مطلوبات �أخرى
8.179.290
جمموع املطلوبات
40.904.762
حقوق حاملي ح�سابات الإ�ستثمار
432.032
حقوق املالك
ر�أ�س املال
300.000.000
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
16.385.368
�إحتياطي قانوين
676.313
�أرباح م�ستبقاة
1.943.648
�إحتياطي القيمة العادلة للإ�ستثمارات
()406.399
�إحتياطي عام
4.618.036
�إىل م�ساهمي ال�شركة الأم
احلقوق
323.216.966
حقوق غري م�سيطرة
3.983.855
جمموع حقوق املالك
327.200.821
جمموع املطلوبات وحقوق حاملي ح�سابات الإ�ستثمار وحقوق املالك 368.537.615
يف امليزانية:
بنود غري
حقوق حاملي ح�سابات اال�ستثمار
111.097.718

12.115.029
25.609.566
12.232.440
1.122.094
14.800.849
4.961.974
1.595.890
233.570.425
5.046.963
38.441.871
8.975.982
5.663.130
593.441
3.807.961
368.537.615

القائمة املرحلية املوحدة للدخل

لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو ( 2013غري مدققة)

ربح من متويالت �إ�سالمية
ربح على التمويالت الإ�سالمية
�صايف االيرادات من التمويالت الإ�سالمية
االيرادات من �إ�ستثمار يف �أوراق مالية
االيرادات من اخلدمات امل�صرفية الإ�ستثمارية
ايرادات �أخرى (خ�سائر)
جمموع
امل�صروفات
تكاليف املوظفني
�إ�ستهالك و�إطفاء
م�صروفات �أخرى
جمموع امل�صروفات

الربح قبل م�صروفات االقتناء و الإ�ضمحالل واملخ�ص�ص

املخ�ص�ص والإ�ضمحالل
م�صروفات االقتناء
�صايف الربح للفرتة
العائد �إىل:
حقوق حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم
حقوق غري م�سيطرة

لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو ( 2013غري مدققة)

 2012مدققة
دوالر �أمريكي
12.986.997
35.083.388
13.698.448
1.902.720
14.800.849
4.961.974
1.905.822
232.067.260
5.046.963
38.441.871
16.173.111
1.326.260
433.070
3.938.566
382.767.299
39.036.923
435.408
15.641.883
55.114.214
1.263.633

يف  1يناير 2013
�صايف الربح للفرتة
تغريات مرتاكمة يف القيم العادلة
يف  30يونيو 2013
الر�صيد يف  1يناير 2012
�صايف الربح للفرتة
تغريات مرتاكمة يف القيم العادلة
حتويل عمالت �أجنبية للإ�ستثمارات
الر�صيد يف  30يونيو 2012

ر�أ�س
املال

عالوة
�إ�صدار �أ�سهم

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

�أرباح م�ستبقاة� /إحتياطي
�إحتياطي
القيمة العادلة
(خ�سائر
قانوين
للإ�ستثمارات
مرتاكمة)
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

�إحتياطي
عام

املجموع

دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

جمموع
حقوق غري م�سيطرة
حقوق املالك
دوالر �أمريكي

3.913.654 322.475.798 4.618.036
796.081
- 676.313 16.385.368 300.000.000
70.201
1.943.648
- 1.943.648
(- )1.202.480
(- )1.202.480
3.983.855 323.216.966 4.618.036 )406.399( 1.943.648 676.313 16.385.368 300.000.000
- 200.000.000
- 200.000.000

676.313
676.313

-

()896.197( )45.011.717
- 1.621.158
()285.602
81.053
(- )1.100.746( )43.390.559

154.768.399
1.621.158
()285.602
81.053
156.185.008

-

دوالر �أمريكي
326.389.452
2.013.849
()1.202.480
327.200.821
154.768.399
1.621.158
()285.602
81.053
156.185.008

القائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية
للفرتة املنتهية يف  30يونيو ( 2013غري مدققة)

الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الربح للفرتة
تعديالت للبنود التالية:
�إ�ستهالك و�إطفاء
ارباح من بيع �أدوات دين مدرجة بالتكلفة املطف�أة
300.000.000
ارباح من بيع �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة
16.385.368
�ضمن احلقوق
676.313
ارباح من بيع موجودات ثابتة
ارباح من بيع �إ�ستثمارات عقارية
ارباح من بيع عقارات قيد التطوير
796.081
الإ�ضمحالل واملخ�ص�ص
4.618.036
�صايف �إطفاء (عالوة) �أو خ�صم
322.475.798
اخل�سارة الت�شغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
3.913.654
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
326.389.452
متويل م�ستحق القب�ض
382.767.299
مبالغ م�ستحقة من م�ؤ�س�سات مالية بتواريخ ا�ستحقاق �أ�صلية تزيد
عن  90يوم ًا
التمويل بامل�شاركة
110.731.271
�إجارة منتهية بالتمليك
موجودات �أخرى
مطلوبات �أخرى
حقوق حاملي ح�سابات الإ�ستثمار
للثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو لل�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية
2012
2013
2012
2013
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي الأن�شطة الإ�ستثمارية
�شراء ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
 1.425.281 1.824.026 887.910دفعات لقاء �إ�ستدعاء ر�أ�س املال ملوجودات غري متداولة حمتفظ بها
696.383
لغر�ض البيع
()80.450( )301.085( )47.080( )125.035
571.348
 1.344.831 1.522.941 840.830متح�صالت من بيع ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
 5.388.723 4.941.206 2.544.199 2.165.742متح�صالت من بيع ا�ستثمارات عقارية
304.508
133.870
82.419
28.735
متح�صالت من بيع عقارات قيد التطوير
948.928
()7.468( 2.152.610 )33.568
بيع موجودات ثابتة
� 6.808.505 8.921.265 3.380.196 3.819.888شراء موجودات ثابتة
�صايف النقد من الأن�شطة الإ�ستثمارية
( )2.692.779( )3.594.480( )967.176( )1.577.195الن�شاط التمويلي
()547.862( )52.812( )198,712( )27.492
( )1.419.095مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات مالية
()779.989( )1.306.986
( )4.659.736( )2.402.843مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات غري مالية
()6.050.135( )1.945.877( )2.911.673
�صايف النقد(امل�ستخدم يف) من الن�شاط التمويلي
908.215
� 2.148.769 2.871.130 1.434.319صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
(- )857.281
(- )454.211
النقد وما يف حكمه يف  1يناير
(- )90.000
( )527.611النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
454.004
 1.621.158 2.013.849 1.344.319ي�شتمل النقد وما يف حكمه على:
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
299.641
1.344.319
 1.621.158 1.943.648مبالغ م�ستحقة من م�ؤ�س�سات مالية بتواريخ �إ�ستحقاق �أ�صلية
70.201
154.363
 1.621.158- 2.013.849 1.344.3199لفرتة  90يوم ًا �أو �أقل454.004

لل�ستة �أ�شهر املنتهية لل�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو
يف  30يونيو
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
2.013.849

1.621.158

52.812
()276.912

547.862
()1.408.243

()1.458.409
()15.119
()857.143
()683.507
857.281
267.113
()100.035

()795.229
()17.560
()615.674
()667.686

1.466.008

821.745

3.407
740.005
440.537
()7.462.593
()831.601
()5.744.272

()41.855
()2.220.890
()887.341
856.691
()2.139.336

()28.210.535

()46.073.426

()4.336.870
26.156.438
857.143
7.880.636
15.119
()213.183
2.148.748

50.964.884
()66.670
4.824.788

()6.745.461
()1.398
()6.746.859
()10.342.383
43.534.072
33.191.689

13.980.891
13.980.891
16.666.343
16.560.985
33.227.328

12.115.029

7.173.936

21.076.660
33.191.689

26.053.392
33.227.328

هذه القوائم مت ا�ستخراجها من القوائم املالية
املوحدة املدققة يف  30يونيو  2013والتي مت تدقيقها
من قبل �إرن�ست ويونغ الذين �أ�صدروا ر�أي غري متحفظ
على القوائم املالية يف  29يوليو  .2013البيانات املالية
متاحة على املوقع الإلكرتوين للبنك
www.elafbank.net

�إيالف بنك �ش.م.ب (م) مرخ�ص من قبل م�صرف
البحرين املركزي كبنك جملة �إ�سالمي.
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