
30 يونيو 2009 )غيـر مـدققـة(البيانات المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة المكثفة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة  المكثفة المرحلية

مــــــــــــــــــدققــــــــــــــــــة   
31 ديسمبر 2008 30 يونيو 2009   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

الموجودات
69,791  56,402 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 
64,421  66,083 عقود مرابحات لدى البنوك 

578,482  615,381 عقود تمويالت متعلقة بالعمالء 
204,643  226,249 استثمارات 

71,180  85,013 استثمارات في شركات زميلة 
124,984  126,051 استثمارات عقارية 

97,776  122,572 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 
10,599  33,461 شهرة وموجودات غير ملموسة 
31,409  48,395 ممتلكات ومعدات 

1,253,285  1,379,607  
31,390  - أصول الستثمارات معدة لغرض البيع 

1,284,675  1,379,607 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحسابات االستثمار
   المطلقة والحقوق

المطلوبات 
301,452  230,634 عقود مرابحات مع البنوك 
224,880  152,968 عقود مرابحات مع غير البنوك 

53,236  65,423 حسابات جارية لعمالء 
26,268  32,555 مطلوبات أخرى 

605,836  481,580  
19,532  - مطلوبات الستثمارات معدة لغرض البيع 

 مجموع المطلوبات باستثناء حسابات
625,368  481,580    االستثمار المطلقة 

310,474  534,897 حسابات االستثمار المطلقة 

935,842  1,016,477 مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة 

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم
161,036  177,140 رأس المال 

71,403  71,403 عالوة إصدار أسهم 
11,807  11,807 احتياطي قانوني 
27,596  28,236 احتياطي عام 
32,995  33,006 احتياطي إعادة تقييم االستثمار 
)1,383(  )1,350( احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

-  2,726 زيادة من إعادة تقييم الممتلكات 
16,743  10,872 أرباح مبقاة 

320,197  333,840  
26,997  29,290 حقوق األقلية 

 حقوق األقلية في االستثمارات المعدة
1,639  -    لغرض البيع 

348,833  363,130  

 مجموع المطلوبات وحسابات
1,284,675  1,379,607    االستثمار المطلقة والحقوق 

93,269  67,656 حسابات االستثمار المقيدة 

198,017  121,900 ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المكثفة المرحلية

6 شهـــــــــــور منتهيــــــــــــة 30 يــــــــــــونيــــــــــــو  
2008  2009  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية
20,168  8,400 صافي الدخل للفترة 

تعديالت:
1,324  1,415    مخصصات 
2,097  2,335    استهالك 

)8,435(  )9,307(    حصة المجموعة من دخل الشركات الزميلة 
)9( 	)1,392(    مكسب من بيع استثمارات 
)3(  -    مكسب من بيع استثمارات عقارية 

)651( 	764    مكسب غير محقق من استثمارات 
)10,707(  -    مكسب غير محقق من استثمارات عقارية 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات
3,784  2,215    في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)15,667(  7,439 احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)114,678(  )37,495( عقود تمويلية متعلقة بالعمالء 
 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

)17,478(  )18,192(    وموجودات أخرى 
94,995  )70,818( مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

)64,872(  )71,912( عقود مرابحات مع غير البنوك 
)14,995(  12,187 حسابات جارية لعمالء 
)20,265(  )13,245( مطلوبات أخرى 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في
)149,176( 	)189,821(    األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
 اقتناء شركة تابعة – محسوم منها نقد

)32,169(  -    وأرصدة مصرفية 
)23,714(  )30,955( شراء استثمارات 

-  )850( شراء استثمارات في شركات زميلة 
-  7,766 إعادة مبلغ مدفوع مقدمًا لشراء استثمار 

4,932  - متحصالت من بيع استثمارات 
)13,088(  )1,067( شراء استثمارات عقارية 

264  - متحصالت من بيع استثمارات عقارية 
)2,674(  - شراء موجودات غير ملموسة 
)4,346(  )13,783( شراء ممتلكات ومعدات 

 صافي التدفقات النقدية المستخدم في
)70,795(  )38,889(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية
182,990  224,423 الزيادة في حسابات االستثمار المطلقة 

2,102  - صافي التغيير في حقوق األقلية 

185,092  224,423 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

)34,879(  )4,287( النقصان في النقد وما في حكمه 

92,510  102,488 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

57,631  98,201 النقد وما في حكمه في 30 يونيو 

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

                    العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة األم

حقوق األقلية في            

شركة تابعة معدة زيادة من إعادة     احتياطي تحويل  احتياطي إعادة  عالوة      

مجموع الحقوق لغرض البيع  حقوق األقلية  المجموع  أرباح مبقاة  تقييم الممتلكات  عمالت أجنبية  تقييم االستثمار  احتياطي عام  احتياطي قانوني  إصدار أسهم  رأس المال   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

348,833  1,639 	26,997 	320,197 	16,743 	- 	)1,383( 	32,995 	27,596 	11,807 	71,403 	161,036 الرصيد في 1 يناير 2009 

11,938  275 	)1,980( 	13,643 	10,105 	2,730 	33 	775 	- 	- 	- 	- إجمالي الدخل الشامل للفترة 

- 	- 	- 	- 	764 	- 	- 	)764( 	- 	- 	- 	- محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

2,359 	)1,914( 	4,273 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- صافي التغيرات في حقوق األقلية 

- 	- 	- 	- 	4 	)4( 	- 	- 	- 	- 	- 	- محول استهالك متزايد إلى األرباح المبقاة 

- 	- 	- 	- 	)16,744( 	- 	- 	- 	16,744 	- 	- 	- محول إلى االحتياطي العام 

- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	)16,104( 	- 	- 	16,104 إصدار أسهم منحة 

363,130 	- 	29,290 	333,840 	10,872 	2,726 	)1,350( 	33,006 	28,236 	11,807 	71,403 	177,140 الرصيد في 30 يونيو 2009 

164,261 	- 	10,479 	153,782 	17,925 	- 	- 	22,390 	20,173 	8,238 	15,040 	70,016 الرصيد في 1 يناير 2008 

20,168 	- 	1,967 	18,201 	18,201 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- إجمالي الدخل الشامل للفترة 

- 	- 	- 	- 	)8,693( 	- 	- 	8,693 	- 	- 	- 	- محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

- 	- 	- 	- 	182 	- 	- 	)182( 	- 	- 	- 	- محول إلى األرباح المبقاة من بيع االستثمارات العقارية  

8,460 	2,175 	6,285 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- صافي التغيرات في حقوق األقلية من شركة تابعة جديدة 

- 	- 	- 	- 	)17,926( 	- 	- 	- 	17,926 	- 	- 	- محول إلى االحتياطي العام  

- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	)10,502( 	- 	- 	10,502 إصدار أسهم منحة  

192,889 	2,175 	18,731 	171,983 	9,689 	- 	- 	30,901 	27,597 	8,238 	15,040 	80,518 الرصيد في 30 يونيو 2008 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة المكثفة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2009 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ.

*نظرًا للخطأ المطبعي الغير مقصود تم إعادة نشر هذه النتائج.

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

بدر عبد المحسن المخيزيم
رئيس مجلس اإلدارة

محمد بن الشيخ إسحاق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الخدمات المصرفية لألفراد		·		تمويل الشركات		·		األولوية المصرفية		·		االستثمار

قائمة الدخل الموحدة المكثفة المرحلية

6 شهـــــور منتهيـــــة فـــــي 30 يـــونيــــــو 3 شهـــــور منتهيـــــة فـــــي 30 يـــونيــــــو   
2008 	2009 	2008  2009  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

16,990  26,390 	8,830  12,492 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 
15,173  3,768 	5,015  2,696 دخل من أنشطة مصرفية استثمارية 

8,435  9,307 	2,188  9,218 حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة 
3,758  5,207 	1,724  2,002 دخل آخر 

44,356  44,672 	17,757  26,408  

 محسومًا منها: ربح مدفوع لعقود المرابحات
6,817  4,704 	2,987  2,047    لبنوك ولغير البنوك 

37,539  39,968 	14,770  *24,361  

5,405 	5,497 	2,627 	3,020 تكاليف الموظفين 
2,097  2,335 	920  1,677 استهالك 
1,324  1,415 	695  1,315 مخصصات 
5,712  10,915 	2,794  6,454 مصروفات تشغيلية أخرى 

14,538  20,162 	7,036  12,466  

 صافي الدخل قبل الربح المدفوع لحسابات
23,001  19,806 	7,734  11,895    االستثمار المطلقة 

 محسومًا منها: ربح مدفوع لحسابات
2,833  11,406 	1,984  6,460    االستثمار المطلقة 

20,168  8,400 	5,750  5,435 صافي دخل الفترة 

العائدة إلى:
18,201  10,105 	4,290  6,798 مساهمي الشركة األم 
1,967  )1,705( 	1,460 	)1,363( حقوق األقلية 

20,168  8,400 	5,750  5,435  

قائمة الدخل الموحدة الشاملة المكثفة المرحلية

6 شهـــــور منتهيـــــة فــــي 30 يـــــونيـــــو 3 شهـــــور منتهيـــــة فــــي 30 يـــــونيـــــو   
2008  2009 	2008  2009  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

20,168  8,400 	5,750  5,435 دخل الفترة 
دخل آخر شامل:

 صافي الربح غير المحقق على االستثمارات
-  245 	-  1,590    المعدة للبيع 
- 	2,730 	- 	- زيادة من إعادة تقييم الممتلكات 

 صافي التغيير من احتياطي تحويل
-  33 	-  33    العمالت األجنبية 

 حصة المجموعة في الدخل اآلخر الشامل
-  530 	-  2,285    من الشركات الزميلة 
-  3,538 	-  3,908 دخل آخر شامل للفترة 

20,168  11,938 	5,750  9,343 مجموع الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى:
18,201  13,643 	4,290  10,706 مساهمي الشركة األم 
1,967  )1,705( 	1,460  )1,363( حقوق األقلية 

20,168  11,938 	5,750  9,343  


