
حممد العبار

رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سني حممد امليزه

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

يو�سف تقي

الرئي�س التنفيذي

هذه القوائم املالية مت تلخي�سها من القوائم املالية املرحلية املخت�سرة والتي مت ا�سدار تقرير دون اي حتفظ من قبل �سركة اإرن�ست اأند يونغ م�سرف ال�سالم- البحرين �س.م.ب.

بتاريخ 23 اأبريل 2007. 

مدققة 

31 دي�سمرب 2006

مراجعة

31 مار�س 2007

امليزانية

31 مار�س 2007 )غري مدققة(

دينار بحريني دينار بحريني املوجودات

2.942.042 3.581.904 نقد واأر�سدة مع م�سرف البحرين املركزي

105.089.786 78.504.551 مرابحات وم�ساربات لدى البنوك

22.963.267 38.378.938 مرابحات

10.382.429 10.697.642 اإجارة منتهية بالتمليك

32.618.646 34.747.661 اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

2.073.500 9.538.480 اإ�ستثمارات يف �سركة زميلة

1.177.528 1.177.528 اإ�ستثمارات يف عقارات

8.784.454 13.690.770 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

2.026.884 2.713.727 ممتلكات ومعدات

- 52.496.417 موجودات اأخرى حمتفظ بها لغر�س البيع

188.058.536 245.527.618 جمموع املوجودات

املطلوبات وح�سابات ال�ستثمار املطلقة وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات

23.647.305 45.683.034 مرابحات من البنوك

20.111.967 25.580.169 مرابحات من غري البنوك

5.673.812 777.545 ح�سابات جارية للعمالء

2.223.863 3.702.723 مطلوبات اأخرى

- 20.358.000 مطلوبات اأخرى متعلقة مبوجودات اأخرى حمتفظ بها لغر�س البيع

51.656.947 96.101.471 جمموع املطلوبات

- 7.861.954 ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

حقوق امل�ساهمني

120.000.000 120.000.000 راأ�س املال

(17.203( (17.203( اأ�سهم خزانة

16.418.792 21.581.396 اإحتياطيات واأرباح مبقاة

136.401.589 141.564.193 جمموع حقوق امل�ساهمني

188.058.536 245.527.618 جمموع املطلوبات وح�سابات ال�ستثمار املطلقة وحقوق امل�ساهمني

للفرتة  مراجعة  غري 

من 19 يناير 2006 

اإىل 31 مار�س 2006

الثالثة اأ�سهر املنتهية 

يف 31 مار�س 2007

 قائمة الدخل

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2007 )غري مدققة(

دينار بحريني دينار بحريني دخل الت�سغيل

656.100 976.583 دخل من مرابحات وم�ساربات

- 1.023.190 دخل من عقود متويل اإ�سالمية اأخرى

656.100 1.999.773

- (331.045( ربح مدفوع ملرابحات من البنوك

- (204.342( ح�سة الأرباح اإىل حاملي ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

656.100 1.464.386

- 2.085.015 مك�سب من اإ�ستثمارات م�سنفة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر

- 1.959.250 مك�سب من اإ�ستبعاد اإ�ستثمارات م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع

- 1.772.832 ر�سوم وعمولت

- 55.535 مكا�سب حتويل عمالت اأجنبية

- 32.041 دخل اآخر

656.100 7.369.059 جمموع دخل الت�سغيل

م�سروفات الت�سغيل

39.310 1.216.466 تكاليف املوظفني

3.900 122.926 تكاليف املمتلكات واملعدات

- 143.968 اإ�ستهالك

- 120.452 اإ�ستهالك اإجارة منتهية بالتمليك

5.960 602.643 م�سروفات ت�سغيلية اأخرى

49.170 2.206.455 جمموع امل�سروفات الت�سغيلية

606.930 5.162.604 �سايف دخل الفرتة

17.311.111 119.982.797 املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

35 43 الن�سيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح )فل�س(

جمموع حقوق امل�ساهمنياإحتياطي الإ�ستثماراأرباح مبقاةاإحتياطي قانويناأ�سهم خزانةراأ�س املالقائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2007 

)غري مدققة(

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

1.641.8793.333.22511.443.688136.401.589)17.203)120.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2007

5.162.604-5.162.604---�سايف ربح الفرتة

-2.085.015)2.085.015)---حتويالت

1.641.8796.410.81413.528.703141.564.193)17.203)120.000.000الر�سيد يف 31 مار�س 2007

------الر�سيد يف 19 يناير 2006

119.982.797---)17.203)120.000.000متح�سالت من اإ�سدار راأ�س املال

16.418.792-16.418.792---�سايف ربح الفرتة

--)1.641.879)1.641.879--حمول اإىل الإحتياطي القانوين

-11.443.688)11,443,688)---حتويالت  

1.641.8793.333.22511.443.688136.401.589)17.203)120.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2006


