
31 مارس 2010البيانات المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة المكثفة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدةالمكثفة المرحلية

)مدققــــــــــــــــــــــــــــــــة(   
31 ديسمبر 2009 31 مـــارس 2010   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

الموجودات
41,111  36,391 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 
24,612  25,784 عقود مرابحات لدى البنوك 

658,748  658,222 عقود تمويالت متعلقة بالعمالء 
227,381  240,834 استثمارات 
77,569  76,571 استثمارات في شركات زميلة 

136,920  137,855 استثمارات عقارية 
124,549  135,580 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

25,172  24,128 شهرة وموجودات غير ملموسة 
24,358  23,577 ممتلكات ومعدات 

1,340,420  1,358,942  
32,959  31,697 مجموعة أصول مهيئة لالستبعاد معدة لغرض البيع 

1,373,379  1,390,639 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحسابات االستثمار
   المطلقة والحقوق

المطلوبات 
152,738  214,494 عقود مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 
183,948  184,861 عقود مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

52,155  48,528 حسابات جارية لعمالء 
35,052  27,844 مطلوبات أخرى 
97,189  96,734 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

521,082  572,461  
 مطلوبات متعلقة بمجموعة أصول مهيئة

1,890  1,946 لالستبعاد معدة لغرض البيع 

 مجموع المطلوبات باستثناء حسابات
522,972  574,407    االستثمار المطلقة 

499,293  454,843 حسابات االستثمار المطلقة 

1,022,265  1,029,250 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(  )3,451( احتياطي استثمارات متاحة للبيع 
37,043  43,385 احتياطي إعادة تقييم االستثمار 
)1,688(  )1,520( احتياطي تحويل عمالت أجنبية 
6,239  8,345 أرباح مبقاة 

324,809  335,958  
26,305  25,431 حقوق غير مسيطرة 

351,114  361,389  

 مجموع المطلوبات وحسابات
1,373,379  1,390,639    االستثمار المطلقة والحقوق 

74,196  84,631 حسابات االستثمار المقيدة 

80,610  74,691 ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المكثفة المرحلية

للفتــــــــــــــــــــــــــرة المنتهيــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــي  

31 مــــــــــــــــــــــــــــارس 31 مـــــــــــــــارس   
2009        2010           

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

2,966  7,857 صافي الدخل للفترة 

تعديالت:

100  -    مخصصات 

658  1081    استهالك 

)89(  469    حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة 

1,955  )81(    )مكسب(/خسارة غير محققة من استثمارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات

5,590  9,326    في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

8,794  265 احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)34,342(  526 عقود تمويالت متعلقة بالعمالء 

)28,601(  )2,852( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

-  1,262 مجموعة أصول مهيئة لالستبعاد معدة لغرض البيع 

)40,684(  61,756 عقود مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

)114,254(  913 عقود مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

)7,769(  )3,627( حسابات جارية لعمالء 

15,739  )7,208( مطلوبات أخرى 

-  )455( مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

 مطلوبات متعلقة بمجموعة أصول مهيئة لالستبعاد

-  56    معدة لغرض البيع 

)195,527(  59,962 صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)1,431(  )17,560( شراء استثمارات 

)850(  - شراء استثمارات في شركات زميلة 

7,766  - عوائد مبالغ مستردة مدفوعة مقدمًا لشراء استثمار 

-  )935( تشييد استثمارات عقارية 

)934(  )300( شراء ممتلكات ومعدات 

4,551  )18,795( صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

131,437  )44,450( )النقصان(/الزيادة في حسابات االستثمار المطلقة 

131,437  )44,450( صافي النقد من األنشطة التمويلية 

)59,539(  )3,283( )النقصان(/الزيادة في النقد وما في حكمه 

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

42,949  38,210 النقد وما في حكمه في 31 مارس 

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

                                       العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم

حقوق غير مسيطرة            

في استثمارات حقوق  احتياطي تحويل    احتياطي إعادة  احتياطي استثمارات  عالوة      

مجموع الحقوق معدة 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 

7,857  -  )591(  8,448  8,448  -  -  -  -  -  -  - الدخل/ )الخسارة( للفترة 

2,701  -  -  2,701  -  168  -  2,533  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  -  -  -  )81(  -  81  -  -  -  -  - محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

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

)283(  -  )283(  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغيرات في حقوق غير مسيطرة 

361,389  -  25,431  335,958  8,345  )1,520(  43,385  )3,451(  28,236  12,420  71,403  177,140 الرصيد في 31 مارس 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 

2,966  240  )582(  3,308  3,308  -  -  -  -  -  -  - الدخل/ )الخسارة( للفترة 

)3,101(  -  -  )3,101(  -  -  -  )3,101(  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  -  -  -  1,955  -  )1,955(  -  -  -  -  - محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

98  )31(  129  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغيرات في حقوق غير مسيطرة 

348,796  1,848  26,544  320,404  22,006  )1,383(  35,809  )7,870(  27,596  11,807  71,403  161,036 الرصيد في 31 مارس 2009 

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

للفتــــــــــــــــــــــــــرة المنتهيــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــي  

31 مـــــــــــــــــــــــــــــارس 31 مـــــــــــــــارس   
2009        2010           

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

13,524  12,661 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 
1,446  9,513 دخل من أنشطة مصرفية استثمارية 

89  )469( حصة المجموعة في دخل/)خسارة( الشركات الزميلة 
3,205  205 دخل آخر 

18,264  21,910  

 محسومًا منها: ربح مدفوع لعقود المرابحات
    لبنوك ولغير البنوك ولعقود المرابحات الثانوية

2,657  2,807    مستحقة الدفع 

15,607  19,103  

2,772  3,245 تكاليف الموظفين 
658  1,081 استهالك 
100  - مخصصات 

4,165  2,560 مصروفات تشغيلية أخرى 

7,695  6,886  

 صافي الدخل قبل الربح المدفوع لحسابات
7,912  12,217    االستثمار المطلقة 

 محسومًا منها: ربح مدفوع لحسابات
4,946  3,814    االستثمار المطلقة 

2,966  8,403 دخل الفترة من العمليات المستمرة 

-  )546( خسارة الفترة من العمليات الموقوفة 

2,966  7,857 صافي دخل الفترة 

342  591 صافي الدخل العائد إلى حقوق غير مسيطرة 

3,308  8,448 صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة األم 

قائمة الدخل الموحدة الشاملة المكثفة المرحلية

للفتــــــــــــــــــــــــــرة المنتهيــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــي  

31 مـــــــــــــــــــــــــــــارس 31 مـــــــــــــــارس   
2009        2010           

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

2,966  7,857 صافي دخل الفترة 
دخل آخر شامل:

 صافي الربح/)الخسارة( غير المحققة على
)1,345(  1,979    االستثمارات المعدة للبيع 

 صافي التغيير من احتياطي تحويل
-  168    العمالت األجنبية 

 حصة المجموعة في الدخل اآلخر الشامل
)1,756(  554    من الشركات الزميلة 
)3,101(  2,701 دخل شامل آخر للفترة 

)135(  10,558 مجموع الدخل الشامل للفترة 
342  591 صافي الدخل العائد إلى حقوق غير مسيطرة 

207  11,149 صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة األم 


