
.2009 14 أكتوبر  هذه القوائم المالية تم تلخيصها من القوائم المالية والتي تم إصدار تقرير مراجعة بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 

30 سبتمبر 2009قائمة المركز المالي
)غير مدققة(

31 ديسمبر 2008   
)مدققة(

دينار بحرينيدينار بحريني
الموجودات

 83,533,981  69,971,783 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي
 31,095,000  34,319,413 صكوك مصرف البحرين المركزي

 87,167,449  159,144,217 مرابحات لدى البنوك
 72,483,745  89,043,588 مرابحات

 41,530,784  46,073,929 إجارة منتهية بالتمليك
 116,929,500  188,953,802 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 8,011,913  7,757,383 استثمارات في شركة زميلة
 1,177,528  1,177,528 استثمارات عقارية

 21,032,829  51,642,453 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
 2,583,796  2,019,601 ممتلكات ومعدات

 88,934,033  16,499,292 موجودات محتفظ بها لغرض البيع
 554,480,558 666,602,989مجموع الموجودات

المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق 
المساهمين

المطلوبات
 32,880,685 96,442,040 مرابحات من البنوك

 289,004,770 304,145,365 وكاالت من غير البنوك
 42,985,844 43,704,116 حسابات جارية للعمالء

 10,755,559 14,389,686 مطلوبات أخرى
 375,626,858 458,681,207مجموع المطلوبات، باستثناء حسابات االستثمار المطلقة

 6,370,219 7,978,199حسابات االستثمار المطلقة
مجموع المطلوبات، متضمنة حسابات االستثمار 

 381,997,077 466,659,406المطلقة
حقوق المساهمين

 120,000,000 142,577,508رأس المال
 39,660,956 57,366,075احتياطيات وأرباح مبقاة

 12,822,525   -توزيعات مقترحة
199,943,583 172,483,481 

مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة 
 554,480,558 666,602,989وحقوق  المساهمين

قائمة الدخل
ثالثة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر 2009
)غير مدققة(

ثالثة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 2008

)غير مدققة(

تسعة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر 2009

)غير مدققة(

تسعة  أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2008

)غير مدققة(

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني
 9,052,727 8,725,868 3,438,968 3,264,530دخل من عقود التمويل

مكسب من استبعاد موجودات محتفظ بها 
 23,543,358 17,700,815 6,163,749 4,356,734لغرض البيع

مكاسب من استثمارات مصنفة  بالقيمة 
 6,095,900 7,417,224 4,970,312 3,455,954العادلة ضمن األرباح أو  الخسائر

 1,635,234 1,236,867(5,877) 489,975دخل تشغيلي آخر
 40,327,219 35,080,774 14,567,152 11,567,193مجموع الدخل التشغيلي

(2,063,513)(453,707)(917,414)(177,763)محسوم منه: ربح من مرابحات من البنوك 
(6,321,618)(10,256,242)(2,635,943)(3,685,014)محسوم منه: ربح من وكاالت من غير البنوك

محسوم منه: ربح من حسابات اإلستثمار 
(242,107)(93,511)(122,708)(33,841)المطلقة 

 31,699,981 24,277,314 10,891,087 7,670,575صافي الدخل التشغيلي
 5,511,835 5,512,566 1,892,935 1,845,813تكاليف الموظفين

 391,478 573,578 137,558 187,542تكاليف الممتلكات والمعدات
 664,613 767,713 227,375 255,942استهالك

 2,474,386 2,038,737 1,258,287 642,301مصروفات تشغيلية أخرى
2,931,598 3,516,155 8,892,594 9,042,312 

 22,657,669 15,384,720 7,374,932 4,738,977الربح التشغيلي
   -(178,628)   -(178,628)حصة البنك من خسارة الشركة الزميلة 

 22,657,669 15,206,092 7,374,932 4,560,349صافي ربح  الفترة
 1,200,000,000 1,257,891,045 1,200,000,000 1,371,785,383المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 18.9 12.1 6.1 3.3النصيب األساسي للسهم في األرباح )فلس(

قائمة التدفقات  النقدية
تسعة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر 2009
)غير مدققة(

تسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 2008

)غير مدققة(

دينار بحرينيدينار بحريني

(68,992,530) 68,137,027صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

(354,966)(203,518)صافي النقد المستخدم في النشاط االستثماري

 27,631,848(8,285,337)صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية

(41,715,648) 59,648,172صافي التغير في النقد وما في حكمه

 233,608,190 156,204,000النقد وما في حكمه في 1 يناير

 191,892,542 215,852,172النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
تسعة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر 2009
)غير مدققة(

تسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 2008

 )غير مدققة(
دينار بحرينيدينار بحريني

 159,470,877 172,483,481الرصيد في  بداية الفترة
(12,000,000)(12,000,000)أرباح أسهم

(529,087)(822,525)الزكاة
(100,000)-تبرعات خيرية

 22,657,669 15,130,190مجموع الدخل الشامل للفترة
- 25,286,808إصدار أسهم 

-(134,371)مصروفات إصدار أسهم
 22,000-تعديل خالل الفترة

 169,521,459 199,943,583الرصيد في  نهاية الفترة

قائمة الدخل الشامل
ثالثة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر 2009
)غير مدققة(

ثالثة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 2008

)غير مدققة(

تسعة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر 2009

)غير مدققة(

تسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2008

)غير مدققة(
دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

 22,657,669 15,206,092 7,374,932 4,560,349صافي ربح الفترة
دخل شامل آخر:

فروق تحويل ناتجة من استثمارات في شركة 
 - (75,902) -(13,331)زميلة

 22,657,669 15,130,190 7,374,932 4,547,018مجموع الدخل الشامل للفترة

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14 أكتوبر 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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009
ن

ري
ح

لب
ا

 -
م 

ال
س

ال
ف 

صر
م

www.alsalambahrain.com :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على العنوان التالي


