
20 )غيـر مـدققـة(البيانات المالية الموحدة المكثفة المرحلية 1 0 30 يونيو 

قائمة المركز المالي الموحدة المكثفة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة  المكثفة المرحلية

مــــــــــــــــــدققــــــــــــــــــة   
31 ديسمبر 2009 30 يونيــــو 2010   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

الموجودات
41,111  47,774 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 
24,612  43,406 عقود مرابحات لدى البنوك 

658,748  640,964 عقود تمويالت متعلقة بالعمالء 
227,381  234,046 استثمارات 

77,569  74,741 استثمارات في شركات زميلة 
136,920  138,375 استثمارات عقارية 
124,549  146,291 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

25,172  22,778 شهرة وموجودات غير ملموسة 
24,358  23,067 ممتلكات ومعدات 

1,340,420  1,371,442  
32,959  35,986 مجموعة أصول مهيئة لالستبعاد معدة لغرض البيع 

1,373,379  1,407,428 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحسابات االستثمار
   المطلقة والحقوق

المطلوبات 
152,738  195,656 عقود مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 
183,948  201,337 عقود مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

52,155  65,421 حسابات جارية لعمالء 
35,052  41,149 مطلوبات أخرى 
97,189  95,952 مطلوبات ثانوية مستحقة الدفع 

521,082  599,515  
 مطلوبات متعلقة بمجموعة أصول مهيئة

1,890  2,839    لالستبعاد معدة لغرض البيع 

 مجموع المطلوبات باستثناء حسابات
522,972  602,354    االستثمار المطلقة 

499,293  445,337 حسابات االستثمار المطلقة 

1,022,265  1,047,691 مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة 

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

71,403  71,403 عالوة إصدار أسهم 
12,420  12,420 احتياطي قانوني 
28,236  28,236 احتياطي عام 
)5,984(  )5,298( احتياطي استثمارات متاحة للبيع 
37,043  41,509 احتياطي إعادة تقييم االستثمار 
)1,688(  )2,067( احتياطي تحويل عمالت أجنبية 
6,239  11,528 أرباح مبقاة 

324,809  334,871  
26,305  24,866 حقوق غير مسيطرة 

 
351,114  359,737  

 مجموع المطلوبات وحسابات
1,373,379  1,407,428    االستثمار المطلقة والحقوق 

74,196  93,664 حسابات االستثمار المقيدة 

80,610  68,074 ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المكثفة المرحلية

ستــــة شهــــور المنتهيـــــة في 30 يــــونيــــو  

2009  2010  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

8,400  8,787 صافي الدخل للفترة 

تعديالت:

1,415  113    مخصصات 

2,335  2,172    استهالك 

    حصة المجموعة في )دخل(/خسارة

)9,307(  1,368       الشركات الزميلة 

)1,392(  )11,751(    مكسب من بيع استثمارات 

764  1,795    خسارة غير محققة من استثمارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات

2,215  2,484    في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

7,439  695 احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)37,495(  17,671 عقود تمويالت متعلقة بالعمالء 

)18,192(  )19,512( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

)70,818(  42,918 عقود مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

)71,912(  17,389 عقود مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

12,187  13,266 حسابات جارية لعمالء 

)13,245(  7,331 مطلوبات أخرى 

 صافي النقد )المستخدم في(/من

)189,821(  82,242    األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)30,955(  )17,560( شراء استثمارات 

-  17,761 عوائد من بيع/ استحقاق االستثمارات 

)850(  - شراء استثمارات في شركات زميلة 

7,766  - إعادة مبلغ مدفوع مقدمًا لشراء استثمار 

)1,067(  - شراء استثمارات عقارية 

-  )1,455( تطوير استثمارات عقارية 

)13,783(  )881( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 صافي النقد )المستخدم في(/من

)38,889(  )2,135(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

224,423  )53,956( )النقصان(/الزيادة في حسابات االستثمار المطلقة 

 صافي النقد )المستخدم في(/من

224,423  )53,956(    األنشطة التمويلية 

)4,287(  26,151 الزيادة/)النقصان( في النقد وما في حكمه 

102,488  41,493 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

98,201  67,644 النقد وما في حكمه في 30 يونيو 

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

                         العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم

حقوق غير مسيطرة احتياطي            

في استثمارات معدة حقوق  احتياطي تحويل    احتياطي إعادة  من استثمارات  عالوة      

مجموع الحقوق لغرض البيع  غير مسيطرة  المجموع  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   تقييم االستثمار  متاحة للبيع  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   

351,114  -  26,305  324,809  6,239  )1,688(  37,043  )5,984(  28,236  12,420  71,403  177,140 الرصيد في 1 يناير 2010 

8,787  -  )968(  9,755  9,755  -  -  -  -  -  -  - الدخل/)الخسارة( للفترة 

307  -  -  307  -  )379(  -  686  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  -  -  -  1,795  -  )1,795(  -  -  -  -  - محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

-  -  -  -  )6,261(  -  6,261  -  -  -  -  - محول إلى األرباح المبقاه من بيع االستثمارات 

)471(  -  )471(  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغيرات في حقوق غير مسيطرة 

359,737  -  24,866  334,871  11,528  )2,067(  41,509  )5,298(  28,236  12,420  71,403  177,140 الرصيد في 30 يونيو 2010 

348,833  1,639  26,997  320,197  16,743  )1,383(  37,764  )4,769(  27,596  11,807  71,403  161,036 الرصيد في 1 يناير 2009 

8,400  275  )1,980(  10,105  10,105  -  -  -  -  -  -  - الدخل/)الخسارة( للفترة 

808  -  -  808  -  33  -  775  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  -  -  -  763  -  )763(  -  -  -  -  - محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

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

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

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

360,400  -  29,290  331,110  10,867  )1,350(  37,001  )3,994(  28,236  11,807  71,403  177,140 الرصيد في 30 يونيو 2009 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة المكثفة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2010 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ.

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

بدر عبد المحسن المخيزيم
رئيس مجلس اإلدارة

الخدمات المصرفية لألفراد  ·  تمويل الشركات  ·  األولوية المصرفية  ·  االستثمار

قائمة الدخل الموحدة المكثفة المرحلية

ستـــة شهــور المنتهيـــة في 30 يــونيـــو ثــالثــة شهــور المنتهيــة في 30 يــونيــو   

2009  2010  2009  2010  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

25,770  24,418  12,246  11,757 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 
4,388  12,414  2,942  2,901 دخل من أنشطة مصرفية استثمارية 
9,307  )1,368(  9,218  )899( حصة المجموعة في دخل/)خسارة( الشركات 
5,925  1,530  2,720  1,325 الزميلة دخل آخر 

45,390  36,994  27,126  15,084  
 محسومًا منها: ربح مدفوع لمرابحات

    مستحقة لبنوك ولغير البنوك ومربحات
4,704  5,855  2,047  3,048    ثانوية مستحقة الدفع 

40,686  31,139  25,079  12,036  

6,651  5,986  3,879  2,741 تكاليف الموظفين 
2,335  2,172  1,677  1,091 استهالك 
1,415  113  1,315  113 مخصصات 

10,479  6,289  6,313  3,729 مصروفات تشغيلية أخرى 

20,880  14,560  13,184  7,674  

 صافي الدخل قبل الربح المدفوع لحسابات
19,806  16,579  11,895  4,362    االستثمار المطلقة 

 محسومًا منها: ربح مدفوع لحسابات
11,406  7,056  6,460  3,242    االستثمار المطلقة 

8,400  9,523  5,435  1,120 دخل الفترة من العمليات المستمرة 
-  )736(  -  )190( خسارة الفترة من العمليات الموقوفة 

8,400  8,787  5,435  930 صافي دخل الفترة 
)1,705(  968  )1,363(  377 العائدة إلى حقوق غير مسيطرة 

10,105  9,755  6,798  1,307 صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة األم 

قائمة الدخل الموحدة الشاملة المكثفة المرحلية

ستـــة شهــور المنتهيـــة في 30 يــونيـــو ثــالثــة شهــور المنتهيــة في 30 يــونيــو   

2009  2010  2009  2010  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

8,400  8,787  5,435  930 صافي دخل الفترة 
دخل آخر شامل:

 صافي الربح/)الخسارة( غير المحققة على
245  978  1,590  )1,001(    االستثمارات المعدة للبيع 

 صافي التغيير من احتياطي تحويل
33  )379(  33  )547(    العمالت األجنبية 

 حصة المجموعة في الدخل اآلخر الشامل
530  )292(  2,285  )846(    من الشركات الزميلة 
808  307  3,908  )2,394( دخل آخر شامل للفترة 

9,208  9,094  9,343  )1,464( مجموع الدخل الشامل للفترة 

1,705  968  1,363  377 العائد إلى حقوق غير مسيطرة 

10,913  10,062  10,706  )1,087( العائد إلى مساهمي الشركة األم 


