
30 يونيو 2008 )غيـر مـدققـة(البيانات المالية الموحدة

قائمة الدخل الموحدةالميزانية العمومية الموحدة

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

*تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة المكثفة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2008 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ.

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

مــــدققــــة   

31 ديسمبر 30 يونيو	  

2007  2008  

ألف دينار بحريني ألف	دينار	بحريني   
الموجودات

23,640  35,462 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 
80,685  49,651 عقود مرابحات ومضاربات لدى البنوك 

276,061  389,415 عقود مرابحات ومشاركات واستصناع وإجارة منتهية بالتمليك – متعلقة بالعمالء 
141,872  136,776 استثمارات 
41,356  63,303 استثمارات في شركات زميلة 

105,097  148,736 استثمارات عقارية 
40,658  58,136 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 
6,927  17,572 شهرة وموجودات غير ملموسة 

18,995  21,244 ممتلكات ومعدات 
735,291  920,295  

-  54,067 استثمارات معدة لغرض البيع 

735,291  974,362 مجموع الموجودات 

المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة والحقوق

المطلوبات
77,329  172,324 عقود مرابحات مع البنوك 

287,269  225,010 عقود مرابحات مع غير البنوك 
107,150  92,155 حسابات جارية لعمالء 
46,191  27,422 مطلوبات أخرى 

517,939  516,911  
-  28,481 مطلوبات الستثمارات معدة لغرض البيع 

517,939  545,392  

53,091  236,081 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  30,901 احتياطي إعادة تقييم االستثمار  
17,925  9,689 أرباح مبقاة 

153,782  171,983  
10,479  18,731 حقوق األقلية 

-  2,175 حقوق األقلية في االستثمارات المعدة لغرض البيع 

164,261  192,889  

735,291  974,362 مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة والحقوق 

66,066  68,026 حسابات االستثمار المقيدة 

59,372  70,464 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة 

6 شهـــــــــور منتهيــــــــــة فـــــــــي 30 يـــــــــونيـــــــــو  

2007  2008  
ألف دينار بحريني ألف	دينار	بحريني   

7,218  15,173 دخل من أنشطة مصرفية استثمارية 

9,930  16,990 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

10,082  8,435 حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة 

617  3,758 دخل آخر 

27,847  44,356  

5,627  6,817 محسومًا منها: ربح مدفوع لعقود المرابحات 

22,220  37,539  

2,841  5,405 تكاليف الموظفين 

887  2,097 استهالك 

395  1,324 مخصصات 

4,438  5,712 مصروفات تشغيلية أخرى 

8,561  14,538  

13,659  23,001 صافي الدخل قبل الربح المدفوع لحسابات االستثمار المطلقة 

827  2,833 محسومًا منها: ربح مدفوع لحسابات االستثمار المطلقة 

12,832  20,168 صافي دخل السنة 

العائدة إلى:

13,207  18,201 مساهمي الشركة األم 

)375(  1,967 حقوق األقلية 

12,832  20,168  

                          العــــائــــدة	إلــــى	حقــــوق	مســــاهمــــي	الشــــركــــة	األم

حقوق	األقلية	في 	 	 	 	 	 	 	 	  

االستثمارات	المعدة 	 	 	 احتياطي	إعادة		 	 	 	 	 	

مجموع	الحقوق لغرض	البيع	 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	 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 

20,168  -  1,967  18,201  18,201  -  -  -  -  - دخل السنة 

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

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

8,460  2,175  6,285  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق األقلية 

-  -  -  -  )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 

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

12,832  -  )375(  13,207  13,207  -  -  -  -  -  دخل السنة 

-  -  -  -  )3,118(  3,118  -  -  -  - محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

-  -  -  -  1,385  )1,385(  -  -  -  - محول إلى األرباح المبقاة من بيع االستثمارات 

-  -  -  -  )10,829(  -  10,829  -  -  - محول إلى االحتياطي العام 

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

35,280  -  -  35,280  -  -  -  -  14,280  21,000 الزيادة في رأس المال 

137,646  -  2,056  135,590  11,472  13,791  20,173  5,098  15,040  70,016 الرصيد في 30 يونيو 2007 


