
30 سبتمبر 2008 )غيـر مـدققـة(البيانات المالية الموحدة

مــــــــــــــــــدققــــــــــــــــــة 	 	
31 ديسمبر 2007 30	سبتمبر	2008	 	

ألف دينار بحريني ألف	دينار	بحريني	 	

الموجودات
23,640  75,988 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 
80,685  115,919 عقود مرابحات ومضاربات لدى البنوك 

 عقود مرابحات ومشاركات واستصناع وإجارة
276,061  529,652     منتهية بالتمليك – متعلقة بالعمالء 
141,872  142,898 استثمارات 

41,356  74,629 استثمارات في شركات زميلة 
105,097  127,763 استثمارات عقارية 

40,658  116,401 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 
6,927  9,597 شهرة وموجودات غير ملموسة 

18,995  21,765 ممتلكات ومعدات 

735,291  1,214,612  
-  39,770 أصول الستثمارات معدة لغرض البيع 

735,291  1,254,382 مجموع	الموجودات 

المطلوبات	وحسابات	االستثمار	المطلقة	والحقوق
المطلوبات

77,329  223,875 عقود مرابحات مع البنوك 
287,269  247,382 عقود مرابحات مع غير البنوك 
107,150  69,083 حسابات جارية لعمالء 

46,191 	33,013 مطلوبات أخرى 

517,939  573,353  
-  25,205 مطلوبات الستثمارات معدة لغرض البيع 

517,939  598,558  

53,091  304,491 حسابات	االستثمار	المطلقة 

الحقوق	العائدة	إلى	مساهمي	الشركة	األم
70,016  161,037 رأس المال 
15,040  71,403 عالوة إصدار أسهم 
8,238  8,238 احتياطي قانوني 

20,173  27,597 احتياطي عام 
-  )1,040( احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

22,390  30,266 احتياطي إعادة تقييم االستثمار 
17,925  19,569 أرباح مبقاة 

153,782  317,070  
10,479  32,267 حقوق	األقلية 

-  1,996 حقوق	األقلية	في	االستثمارات	المعدة	لغرض	البيع 
164,261  351,333  

735,291  1,254,382 مجموع	المطلوبات	وحسابات	االستثمار	المطلقة	والحقوق 

66,066  84,423 حسابات	االستثمار	المقيدة 

59,372  75,750 ارتباطات	ائتمانية	والتزامات	محتملة 

الميزانية العمومية الموحدة

تســــــــع شهـــــــور منتهيــــــــة 30	سبتمبــــــــر 	
2007 	2008  

ألف دينار بحريني ألف	دينار	بحريني	 	

األنشطة التشغيلية
20,089  29,870 صافي الدخل للفترة 

تعديالت:
635  1,863     مخصصات 

1,374  2,633     استهالك 
)1,383(  142     خسارة )مكسب( غير محققة من استثمارات 

)11,100(  )19,762(     حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة 
)7,602(  )10,672(     مكسب غير محقق من استثمارات عقارية 

-  61     خسارة من بيع استثمارات 
)2,326(  )3(     ربح من بيع استثمارات عقارية 

 الدخل )الخسارة( التشغيلي قبل التغيرات
)313(  4,132     في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)3,575(  )19,454( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 
4,712  - عقود مرابحات ومضاربات مع البنوك 

 عقود مرابحات ومشاركات واستصناع وإجارة
)87,360(  )255,454(     منتهية بالتمليك – متعلقة بالعمالء 
)10,830(  )44,906( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 
)46,151(  146,546 عقود مرابحات مع البنوك 
160,172  )42,500( عقود مرابحات مع غير البنوك 
22,265  )38,067( حسابات جارية لعمالء 
29,694  )14,674( مطلوبات أخرى 
68,614  )264,377( صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

األنشطة	االستثمارية
-  )8,758( اقتناء شركات تابعة 

)36,998(  )17,993( شراء استثمارات 
)14,470(  )12,700( شراء استثمارات في شركات زميلة 

-  )13,609( شراء استثمارات معدة لغرض البيع 

- 	4,932 متحصالت من بيع استثمارات 
)54,273(  )12,176( شراء استثمارات عقارية 

4,701  264 متحصالت من بيع استثمارات عقارية 
)3,765(  )2,670( شراء موجودات غير ملموسة 
)2,547(  )5,403( شراء ممتلكات ومعدات 

)107,352(  )68,113( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

األنشطة	التمويلية
35,280  136,882 عوائد إصدار أسهم 
59,188  251,400 زيادة في حسابات االستثمار المطلقة 

 النقد المساهم به من قبل حقوق األقلية
-  12,337     في شركات تابعة جديدة 

94,468  400,619 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

55,730  68,129 صافي	التغيرات	في	النقد	وما	في	حكمه 
77,610  92,510 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

133,340  160,639 النقد	وما	في	حكمه	في	30	سبتمبر 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

تســع شهــور منتهيــة 30 سبتمبــر ثــالث شهــور منتهيــة 30 سبتمبــر   
2007  2008  2007  2008  

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

 دخل/)خسارة( من أنشطة
13,994  14,498  6,776  )675(     مصرفية استثمارية 

 دخل من أنشطة مصرفية
18,491  26,219  8,561  9,229     تجارية لألفراد والشركات 

 حصة المجموعة في دخل
11,100  19,762  1,018  11,327     الشركات الزميلة 

1,106  6,129  489  2,371 دخل آخر 

44,691  66,608  16,844  22,252  
 محسومًا منها: ربح مدفوع

10,289  9,790  4,662  2,973     لعقود المرابحات 
34,402  56,818  12,182  19,279  

4,461  7,917  1,620  2,512 تكاليف الموظفين 
1,374  2,633  487  536 استهالك 

635  1,863  240  539 مخصصات 
6,632  8,665  2,194  2,953 مصروفات تشغيلية أخرى 

13,102  21,078  4,541  6,540  

 صافي الدخل قبل الربح المدفوع
21,300  35,740  7,641  12,739     لحسابات االستثمار المطلقة 

 محسومًا منها: ربح مدفوع
1,211  5,870  384  3,037     لحسابات االستثمار المطلقة 

20,089  29,870  7,257  9,702 صافي دخل السنة  

العائدة إلى:
20,123  27,446  6,916  9,245 مساهمي الشركة األم 

)34(  2,424  341  457 حقوق األقلية 
20,089  29,870  7,257  9,702  

قائمة الدخل الموحدة

العائدة	إلى	حقوق	مساهمي	الشركة	األم      

حقوق	األقلية	في           
االستثمارات	المعدة 	 	 	 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	  

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

29,870  -  2,424  27,446  27,446  -  -  -  -  -  -  دخل السنة 

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

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

19,301  1,996  17,305  -  -  -  -  -  -  -  - الزيادة في حقوق األقلية من الشركات التابعة الجديدة 

2,059  -  2,059  -  -  -  -  -  -  -  - التغيرات األخرى في حقوق األقلية 

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

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

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

)1,040(  -  -  )1,040(  -  )1,040(  -  -  -  -  - التغيير التراكمي من تقلب سعر الصرف 

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 

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

20,123  -  -  20,123  20,123  -  -  -  -  -  -  دخل السنة 

-  -  -  -  )8,987(  -  8,987  -  -  -  - محول إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمار 

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

4,417  -  4,417  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغيير في حقوق األقلية 

-  -  -  -  )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 

149,354  -  6,848  142,506  12,519  -  19,660  20,173  5,098  15,040  70,016 الرصيد في 30 سبتمبر 2007 

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

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

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

عبد الحكيم يعقوب الخياط

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

بدر عبد المحسن المخيزيم

رئيس مجلس اإلدارة

محمد بن الشيخ إسحاق

نائب رئيس مجلس اإلدارة


