
 ,2009 18 أبريل  هذه القوائم المالية تم تلخيصها من القوائم المالية والتي تم إصدار تقرير مراجعة بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 

31 مارس 2009 قائمة المركز المالي
)مراجعة(

31 ديسمبر 2008   
)مدققة(

دينار بحرينيدينار بحريني
الموجودات

47,651,72083,533,981نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي
31,095,000 32,515,000صكوك مصرف البحرين المركزي

123,058,25287,167,449مرابحات لدى البنوك
104,780,25872,483,745مرابحات

42,054,73841,530,784إجارة منتهية بالتمليك
119,833,338116,929,500استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

7,735,3458,011,913استثمارات في شركة زميلة
1,177,5281,177,528استثمارات عقارية

51,076,42521,032,829ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
2,476,6182,583,796ممتلكات ومعدات

68,510,40788,934,033موجودات محتفظ بها لغرض البيع
600,869,629554,480,558مجموع الموجودات

المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق المساهمين
المطلوبات

32,880,685 76,409,815مرابحات من البنوك
289,004,770 303,080,240وكاالت من غير البنوك

3,231,303 8,609,346حسابات جارية للعمالء
10,755,559 14,166,760مطلوبات أخرى

335,872,317 402,266,161مجموع المطلوبات باستثناء حسابات االستثمار المطلقة
46,124,760 31,312,051حسابات االستثمار المطلقة

381,997,077 433,578,212مجموع المطلوبات، متضمنة حسابات االستثمار المطلقة
حقوق المساهمين

120,000,000 120,000,000رأس المال
39,660,956 47,291,417احتياطيات وأرباح مبقاة

12,822,525 -توزيعات مقترحة
167,291,417 172,483,481

554,480,558 600,869,629مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق  المساهمين

ثالثة أشهر المنتهية في 31 قائمة الدخل

مارس 2009 )مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2008  )مراجعة(

دينار بحرينيدينار بحريني

2,409,1712,723,521دخل من عقود التمويل
9,351,3338,521,488مكسب من استبعاد موجودات محتفظ بها لغرض البيع

2,010,821221,112مكاسب من استثمارات مصنفة  بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو  الخسائر
419,801701,213دخل تشغيلي آخر

14,191,12612,167,334مجموع الدخل التشغيلي
)510,024()118,157(محسوم منه: ربح من مرابحات من البنوك 

)1,625,943()3,200,350(محسوم منه: ربح من وكاالت من غير البنوك
)70,297()30,941(محسوم منه: ربح من حسابات اإلستثمار المطلقة 

10,841,6789,961,070صافي الدخل التشغيلي
1,854,0841,751,310تكاليف الموظفين

172,05594,021تكاليف الممتلكات والمعدات
253,117216,608استهالك

655,393477,097مصروفات تشغيلية أخرى
2,934,6492,539,036

7,907,0297,422,034صافي ربح  الفترة
1,200,000,0001,200,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

6.66.2النصيب األساسي للسهم في األرباح )فلس(

قائمة التدفقات  النقدية
ثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 2009 )مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2008 )مراجعة(

دينار بحرينيدينار بحريني

)42,072,882(21,399,600صافي النقد من )المتسخدم في( األنشطة  التشغيلية

)51,560()145,939(صافي النقد المستخدم في األنشطة  االستثمارية
24,164,813)20,839,310(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية

)17,959,629(414,351صافي التغير في النقد وما في حكمه

156,204,000233,608,190النقد وما في حكمه في 1 يناير

156,618,351215,648,561النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
ثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 2009 )مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2008 )مراجعة(

دينار بحرينيدينار بحريني

172,483,481159,470,877الرصيد في  بداية الفترة

)12,000,000()12,000,000(أرباح أسهم

)529,087()822,525(الزكاة

7,630,4617,422,034مجموع الدخل الشامل للفترة

167,291,417154,363,824الرصيد في  نهاية الفترة

قائمة الدخل الشامل
ثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 2009 )مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2008 )مراجعة(

دينار بحرينيدينار بحريني

 7,422,034 7,907,029صافي ربح الفترة

صافي شامل آخر:
-)276,568(فروق التحويل الناتجة من استثمارات في شركة زميلة

 7,422,034 7,630,461مجموع الدخل الشامل للفترة

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 18 أبريل 2009 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل

محمد علي راشد العبار
رئيس مجلس اإلدارة

يوسف عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

القوائم المالية المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2009
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