
.2009 13 أغسطس  هذه القوائم المالية تم تلخيصها من القوائم المالية والتي تم إصدار تقرير مراجعة بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 

30 يونيو 2009قائمة المركز المالي
)غير مدققة(

31 ديسمبر 2008   
)مدققة(

دينار بحرينيدينار بحريني
الموجودات

66,340,62083,533,981نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي
31,095,000 34,539,413صكوك مصرف البحرين المركزي

107,613,00387,167,449مرابحات لدى البنوك
123,794,94572,483,745مرابحات

42,933,11241,530,784إجارة منتهية بالتمليك
161,572,213116,929,500استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

7,949,3428,011,913استثمارات في شركة زميلة
1,177,5281,177,528استثمارات عقارية

52,728,37921,032,829ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
2,258,8992,583,796ممتلكات ومعدات

39,742,96288,934,033موجودات محتفظ بها لغرض البيع
640,650,416554,480,558مجموع الموجودات

المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق 
المساهمين

المطلوبات
32,880,685 93,229,235مرابحات من البنوك

289,004,770 327,718,508وكاالت من غير البنوك
3,231,303 4,582,806حسابات جارية للعمالء

10,755,559 12,913,518مطلوبات أخرى
335,872,317 438,444,067مجموع المطلوبات، باستثناء حسابات االستثمار المطلقة

46,124,760 31,962,221حسابات االستثمار المطلقة
مجموع المطلوبات، متضمنة حسابات االستثمار 

381,997,077 470,406,288المطلقة
حقوق المساهمين

120,000,000 120,000,000رأس المال
39,660,956 50,244,128احتياطيات وأرباح مبقاة

12,822,525 -توزيعات مقترحة
170,244,128 172,483,481

مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة 
554,480,558 640,650,416وحقوق  المساهمين

قائمة الدخل
ثالثة أشهر المنتهية في

30 يونيو 2009
)غير مدققة(

ثالثة أشهر المنتهية في
30 يوينو 2008

)غير مدققة(

ستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2009

)غير مدققة(

ستة أشهر المنتهية في
30 يوينو 2008

)غير مدققة(

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

 5,613,759  5,461,338  2,890,238  3,052,167 دخل من عقود التمويل
مكسب من استبعاد موجودات محتفظ بها 

 17,379,609  13,344,081  8,858,121  3,992,748 لغرض البيع
مكاسب من استثمارات مصنفة  بالقيمة 

 1,125,588  3,961,270  904,476  1,950,449 العادلة ضمن األرباح أو  الخسائر
 1,641,110  746,892  939,897  327,091 دخل تشغيلي آخر

 25,760,066  23,513,581  13,592,732  9,322,455 مجموع الدخل التشغيلي
(1,146,099) (275,944) (636,075) (157,787) محسوم منه: ربح من مرابحات من البنوك 

(3,685,675) (6,571,228) (2,059,732) (3,370,878) محسوم منه: ربح من وكاالت من غير البنوك
محسوم منه: ربح من حسابات اإلستثمار 

(119,399) (59,670) (49,102) (28,729) المطلقة 
 20,808,893  16,606,739  10,847,823  5,765,061 صافي الدخل التشغيلي

 3,618,900  3,666,753  1,867,590  1,812,669 تكاليف الموظفين
 253,920  386,036  159,899  213,981 تكاليف الممتلكات والمعدات

 437,237  511,771  220,629  258,654 استهالك
 1,216,099  1,396,436  739,002  741,043 مصروفات تشغيلية أخرى

 3,026,347  2,987,120  5,960,996  5,526,156 
 15,282,737  10,645,743  7,860,703  2,738,714 صافي ربح  الفترة

 1,200,000,000  1,200,000,000  1,200,000,000  1,200,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
 12.7  8.9  6.6  2.3 النصيب األساسي للسهم في األرباح )فلس(

قائمة التدفقات  النقدية
ستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 2009
)غير مدققة(

ستة أشهر المنتهية في
30 يوينو 2008

)غير مدققة(
دينار بحرينيدينار بحريني

 52,417,331  28,931,182 صافي النقد من األنشطة  التشغيلية

(184,485) (186,874) صافي النقد المستخدم في األنشطة  االستثمارية
 22,198,189 (23,738,177) صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية

 74,431,035  5,006,131صافي التغير في النقد وما في حكمه
 233,608,190  156,204,000 النقد وما في حكمه في 1 يناير

 308,039,225  161,210,131 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين

ستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2009

)غير مدققة(

ستة أشهر المنتهية في
30 يوينو 2008

 )غير مدققة(

دينار بحرينيدينار بحريني

 159,470,877 172,483,481 الرصيد في  بداية الفترة

(12,000,000)(12,000,000)أرباح أسهم

(529,087)(822,525) الزكاة

  15,282,737 10,583,172مجموع الدخل الشامل للفترة

  162,224,527  170,244,128  الرصيد في  نهاية الفترة

قائمة الدخل الشامل
ثالثة أشهر المنتهية في

30 يونيو 2009
)غير مدققة(

ثالثة أشهر المنتهية في
30 يوينو 2008
)غير مدققة(

ستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2009
)غير مدققة(

ستة أشهر المنتهية في
30 يوينو 2008
)غير مدققة(

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني
 15,282,737  10,645,743  7,860,703  2,738,714 صافي ربح الفترة
دخل شامل آخر:

فروق تحويل ناتجة من استثمارات في شركة 
 - (62,571)  -  213,997 زميلة

 15,282,737  10,583,172  7,860,703  2,952,711 مجموع الدخل الشامل للفترة

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 أغسطس 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 الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009
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www.alsalambahrain.com :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على العنوان التالي


