
31 مـارس 2008 )غيـر مـدققـة(البيانات المالية الموحدة

قائمة الدخل الموحدةالميزانية العمومية الموحدة

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

مــــدققــــة   

31 ديسمبر 31 مارس	  

2007  2008  

ألف دينار بحريني ألف	دينار	بحريني   
الموجـودات

 23,640  41,455 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 
80,685  90,964 عقود مرابحات ومضاربات لدى البنوك 

 276,061  316,130 عقود مرابحات ومشاركات واستصناع وإجارة منتهية بالتمليك – متعلقة بالعمالء 
141,872  131,287 استثمارات 
41,356  44,979 استثمارات في شركات زميلة 

105,097  138,336 استثمارات عقارية 
40,658  43,693 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 

6,927  15,044 شهرة وموجودات غير ملموسة 
18,995  18,584 ممتلكات ومعدات 

735,291  840,472 مجموع	الموجودات 

المطلوبات	وحسابات	االستثمار	المطلقة	والحقوق

المطلوبات
77,329  89,336 عقود مرابحات مع البنوك 

287,269  317,555 عقود مرابحات مع غير البنوك 
107,150  71,847 حسابات جارية لعمالء 
46,191  46,473 مطلوبات أخرى 

517,939  525,211  

53,091  133,728 حسابات	االستثمار	المطلقة 

الحقوق	العائدة	إلى	مساهمي	الشركة	األم
70,016  80,518 رأس المال 
15,040  15,040 عالوة إصدار أسهم 

8,238  8,238 احتياطي قانوني 
20,173  27,597 احتياطي عام 
22,390  29,155 احتياطي إعادة تقييم االستثمار 
17,925  3,709 أرباح مبقاة 

153,782  164,257  
10,479  17,276 حقوق	األقلية 

164,261  181,533  

735,291  840,472 مجموع	المطلوبات	وحسابات	االستثمار	المطلقة	والحقوق 

66,066  62,462 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة 

59,372  54,382 حسابات االستثمار المقيدة 

2007  2008  
ألف دينار بحريني ألف	دينار	بحريني   

2,635  10,158 دخل من أنشطة مصرفية استثمارية  

4,350  8,160 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

7,090  2,811 حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة 

306  2,034 دخل آخر 

14,381  23,163  

2,689  3,830 محسومًا منها : ربح مدفوع لعقود المرابحات 

11,692  19,333  

1,362  2,778 تكاليف الموظفين 

378  1,177 استهالك 

150  629 مخصصات 

2,081  2,918 مصروفات تشغيلية أخرى 

3,971  7,502  

7,721  11,831 صافي	الدخل	قبل	الربح	المدفوع	لحسابات	االستثمار	المطلقة 

321  849 محسومًا منها: ربح مدفوع لحسابات االستثمار المطلقة 

7,400  10,982 صافي	دخل	السنة 

العائدة	إلى:

 7,337  10,472 مساهمي الشركة األم 

63  507 حقوق األقلية 

 

7,400  10,982  

العــــائــــدة	إلــــى	حقــــوق	مســــاهمــــي	الشــــركــــة	األم    

احتياطي	إعادة	 	 	 	 	  

مجموع	الحقوق حقوق	األقلية	 المجموع	 أرباح	مبقاة	 تقييم	االستثمار	 احتياطي	عام	 احتياطي	قانوني	 عالوة	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	 	

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

10,982  507  10,475  10,475  -  -  -  -  - دخل السنة 

-  -  -  )6,947(  6,947  -  -  -  - محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

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

6,290  6,290  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق األقلية 

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

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

181,533  17,276  164,257  3,709   29,155  27,597  8,238  15,040 الرصيد	في	31	مارس	2008  80,518 

89,534  2,431  87,103  10,827  12,058  13,800  5,098  760  44,560 الرصيد في		1	يناير	2007 

7,337  )63(  7,400  7,400  -  -  -  -  - دخل السنة 

-  -  -  219  )219(  -  -  -  - محول إلى األرباح المبقاة من بيع االستثمارات 

1  1  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق األقلية 

-  -  -  )10,827(  -  10,827  -  -  - محول إلى االحتياطي العام 

-  -  -  -  -  )4,456(  -  -  4,456 إصدار أسهم منحة 

 

96,872  2,369  94,503  7,619  11,839  20,171  5,098  760 الرصيد في	31	مارس	2007  49,016 

*تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة المكثفة للفترة المنتهية في 31 مارس 2008 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ

تمويل الشركات  •  االستثمار  •  األولوية المصرفية  •  تمويل األفرادنعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية


