
30 سبتمبر 2009 )غيـر مـدققـة(البيانات المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة المكثفة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة  المكثفة المرحلية

مــــــــــــــــــدققــــــــــــــــــة   
31 ديسمبر 2008 30 سبتمبر 2009   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

الموجودات
69,791  60,757 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 
64,421  39,693 عقود مرابحات لدى البنوك 

578,482  639,610 عقود تمويالت متعلقة بالعمالء 
204,643  229,898 استثمارات 

71,180  81,000 استثمارات في شركات زميلة 
124,984  129,909 استثمارات عقارية 

97,776  124,454 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 
10,599  31,610 شهرة وموجودات غير ملموسة 
31,409  51,344 ممتلكات ومعدات 

1,253,285  1,388,275  
31,390  - أصول الستثمارات معدة لغرض البيع 

1,284,675  1,388,275 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحسابات االستثمار
   المطلقة والحقوق

المطلوبات 
301,452  139,806 عقود مرابحات مع البنوك 
224,880  158,430 عقود مرابحات مع غير البنوك 

53,236  57,526 حسابات جارية لعمالء 
26,268  25,941 مطلوبات أخرى 

-  97,341 مطلوبات مرابحات ثانوية 

605,836  479,044  
19,532  - مطلوبات الستثمارات معدة لغرض البيع 

 مجموع المطلوبات باستثناء حسابات
625,368  479,044    االستثمار المطلقة 

310,474  550,070 حسابات االستثمار المطلقة 

935,842  1,029,114 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  28,235 احتياطي عام 
32,995  34,059 احتياطي إعادة تقييم االستثمار 
)1,383(  )2,266( احتياطي تحويل عمالت أجنبية 
16,743  10,518 أرباح مبقاة 

320,197  330,896  
26,997  28,265 حقوق األقلية 

 حقوق األقلية في االستثمارات المعدة
1,639  -    لغرض البيع 

348,833  359,161  

 مجموع المطلوبات وحسابات
1,284,675  1,388,275    االستثمار المطلقة والحقوق 

93,269  70,251 حسابات االستثمار المقيدة 

198,017  68,347 ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المكثفة المرحلية

9 شهـــــــــــــور منتهيـــــــــــــة 30 سبتمبـــــــــــــر  
2008  2009  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية
29,870  8,541 صافي الدخل للفترة 

تعديالت:
1,863  1,489    مخصصات 
2,633  3,494    استهالك 

)19,762(  )9,392(    حصة المجموعة من دخل الشركات الزميلة 
61 	)1,392(    )مكسب(/خسارة من بيع استثمارات 
)3(  -    مكسب من بيع استثمارات عقارية 

142 	)484(    )مكسب(/خسارة غير محقق من استثمارات 
)10,672(  -    مكسب غير محقق من استثمارات عقارية 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات
4,132  2,256    في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)19,454(  6,969 احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)255,454(  )61,798( عقود تمويالت متعلقة بالعمالء 
 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

)44,906(  )16,974(    وموجودات أخرى 
146,546  )173,268( عقود مرابحات مع البنوك 
)42,500(  )66,450( عقود مرابحات مع غير البنوك 
)38,067(  4,290 حسابات جارية لعمالء 
)14,674(  )8,237( مطلوبات أخرى 

-  97,341 مطلوبات مرابحات ثانوية 

 صافي النقد المستخدم في
)264,377( 	)215,871(    األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
 اقتناء شركة تابعة – صافي من النقد

)8,758(  -    والحسابات لدى البنوك 
)17,993(  )33,147( شراء استثمارات 
)13,609(  - شراء استثمارات معدة للبيع 
)12,700(  )850( شراء استثمارات في شركات زميلة 

-  7,766 إعادة مبلغ مدفوع مقدمًا لشراء استثمار 
4,932  - عوائد من بيع استثمارات 

)12,176(  )4,925( شراء استثمارات عقارية 
264  - عوائد من بيع استثمارات عقارية 

)2,670(  - شراء موجودات غير ملموسة 
)5,403(  )19,362( شراء ممتلكات ومعدات 

 صافي النقد المستخدم في
)68,113(  )50,518(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية
136,882  - عوائد من إصدار أسهم 
251,400  239,596 زيادة في حسابات االستثمار المطلقة 

12,337  - صافي التغيير في حقوق األقلية 

400,619  239,596 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

68,129  )26,793( )النقصان( الزيادة في النقد وما في حكمه 

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

160,639  75,695 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

                    العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة األم

حقوق األقلية في           

شركة تابعة معدة احتياطي تحويل     احتياطي إعادة  عالوة      

مجموع الحقوق لغرض البيع  حقوق األقلية  المجموع  أرباح مبقاة  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   

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 

8,238  275 	)2,736( 	10,699 	11,002 	)883( 	580 	- 	- 	- 	- إجمالي الدخل الشامل للفترة 

- 	- 	- 	- 	)484( 	- 	484 	- 	- 	- 	- محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

2,090 	)1,914( 	4,004 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- صافي التغيرات في حقوق األقلية 

- 	- 	- 	- 	)16,743( 	- 	- 	16,743 	- 	- 	- محول إلى االحتياطي العام 

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

359,161 	- 	28,265 	330,896 	10,518 	)2,266( 	34,059 	28,235 	11,807 	71,403 	177,140 الرصيد في 30 سبتمبر 2009 

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

28,830 	- 	2,424 	26,406 	27,446 	)1,040( 	- 	- 	- 	- 	- إجمالي الدخل الشامل للفترة 

- 	- 	- 	- 	)8,524( 	- 	8,524 	- 	- 	- 	- محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

- 	- 	- 	- 	648 	- 	)648( 	- 	- 	- 	- محول إلى األرباح المبقاة من بيع االستثمارات واالستثمارات العقارية  

19,301 	1,996 	17,305 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- الزيادة في حقوق األقلية من شركة تابعة جديدة 

2,059 	- 	2,059 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- تغيرات أخرى في حقوق األقلية 

136,882 	- 	- 	136,882 	- 	- 	- 	- 	- 	56,363 	80,519 إصدار أسهم جديدة 

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

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

351,333 	1,996 	32,267 	317,070 	19,569 	)1,040( 	30,266 	27,597 	8,238 	71,403 	161,037 الرصيد في 30 سبتمبر 2008 

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

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

9 شهــــور منتهيــــة فــــي 30 سبتمبــــر 3 شهــــور منتهيــــة فــــي 30 سبتمبــــر   
2008 	2009 	2008  2009  

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

26,219  40,704 	9,229  14,314 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 
14,498  5,462 	)675(  1,694 دخل من أنشطة مصرفية استثمارية 
19,762  9,392 	11,327  85 حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة 

6,129  5,314 	2,371  107 دخل آخر 

66,608  60,872 	22,252  16,200  

 محسومًا منها: ربح مدفوع لعقود المرابحات
9,790  6,766 	2,973  2,062    لبنوك ولغير البنوك 

56,818  54,106 	19,279  14,138  

7,917 	8,494 	2,512 	2,997 تكاليف الموظفين 
2,633  3,494 	536  1,159 استهالك 
1,863  1,489 	539  74 مخصصات 
8,665  16,014 	2,953  5,099 مصروفات تشغيلية أخرى 

21,078  29,491 	6,540  9,329  

 صافي الدخل قبل الربح المدفوع لحسابات
35,740  24,615 	12,739  4,809    االستثمار المطلقة 

 محسومًا منها: ربح مدفوع لحسابات
5,870  16,074 	3,037  4,668    االستثمار المطلقة 

29,870  8,541 	9,702  141 صافي دخل الفترة 

العائدة إلى:
27,446  11,002 	9,245  897 مساهمي الشركة األم 
2,424  )2,461( 	457 	)756( حقوق األقلية 

29,870  8,541 	9,702  141  

قائمة الدخل الموحدة الشاملة المكثفة المرحلية

9 شهــــور منتهيــــة فــــي 30 سبتمبــــر 3 شهــــور منتهيــــة فــــي 30 سبتمبــــر   
2008  2009 	2008  2009  

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

29,870  8,541 	9,702  141 دخل الفترة 
دخل آخر شامل:

 صافي الربح/)الخسارة غير المحقق على
-  230 	-  )15(    االستثمارات المعدة للبيع 

 صافي التغيير من احتياطي تحويل
)1,040(  )883( 	)1,040(  )916(    العمالت األجنبية 

 حصة المجموعة في الدخل/)المصروف( اآلخر
-  350 	-  )180(    الشامل من الشركات الزميلة 

)1,040(  )303( 	)1,040(  )1,111( دخل آخر شامل للفترة 

28,830  8,238 	8,662  )970( مجموع الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى:
26,406  10,699 	8,205  )214( مساهمي الشركة األم 
2,424  )2,461( 	457  )756( حقوق األقلية 

28,830  8,238 	8,662  )970(  


