
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
للت�سعة اأ�سهر املنتهية  يف 30 �سبتمرب 2011 )غري مدققة(                                                                      ب�آلف الدولرات الأمريكية

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2011

بيان الو�سع املايل املوحد املرحلي  
كم�  يف  30 �سبتمرب  2011 )غري مدققة(        ب�آلف الدولرات الأمريكية

30 �سبتمرب 2011

)غري مدققة(

31 دي�سمرب 2010

)مدققة(
املوجودات

2.8262.672اأر�سدة لدى البنوك

8.00911.267اإيداع�ت لدى موؤ�س�س�ت م�لية 

136.576135.396ا�ستثم�رات يف اأوراق م�لية

ا�ستثم�رات يف �سرك�ت زميلة وم�سروع م�سرتك

30.88131.677حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق 

9.1309.130ا�ستثم�رات عق�رية

10.02213.837مب�لغ م�ستحقة القب�ض من خدم�ت م�سرفية ا�ستثم�رية

23.77420.975متويل ق�سري الأجل مل�س�ريع ال�سرك�ت

10.00411.942موجودات اأخرى

11.30412.350عق�رات ومعدات

242.526249.246جمموع املوجودات

املطلوبات

5.00044متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع

5.4875.785م�ستحق�ت املوظفني

4.4023.715مطلوب�ت اأخرى

14.8899.544جمموع املطلوبات

احلقوق

250.000250.000راأ�ض امل�ل

28.42928.429عالوة اإ�سدار اأ�سهم
)22.764()22.764(اأ�سهم غري م�ستحقة مبوجب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 

10.41410.414احتي�طي ق�نوين

1932.229احتي�طي القيمة الع�دلة لال�ستثم�رات

5.3495.064احتي�طي خطة ملكية اأ�سهم املوظفني
)33.670()43.984(خ�س�ئر مرتاكمة

227.637239.702جمموع احلقوق  

242.526249.246جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة الو�سع املايل

16.85716.219ح�س�ب�ت ال�ستثم�ر املطلقة

مت ا�ستخراج هذه البيانات من املعلومات  املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل اإرن�ست ويونغ 
و�سادق عليها جمل�س الإدارة يف 2 نوفمرب 2011.

د. غ�سان ال�سليمان
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي
ب�آلف الدولرات الأمريكية للت�سعة اأ�سهر املنتهية  يف  30 �سبتمرب 2011 )غري مدققة(  

30 �سبتمرب 2011
)غري مدققة(

30 �سبتمرب 2010
)غري مدققة(

الأن�سطة الت�سغيلية

)9.544()10.314(اخل�س�رة للفرتة

تعديالت للبنود الت�لية:

)مك�سب( خ�س�رة من اأوراق م�لية مدرجة ب�لقيمة
83)1.073(الع�دلة �سمن الربح اأو اخل�س�رة

-)867(ربح من بيع ا�ستثم�رات مت�حة للبيع
ح�سة املجموعة من خ�س�رة �سرك�ت زميلة وم�سروع

7961.952م�سرتك حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
285853م�سروف�ت اكت�س�ب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني

4.7352.349خم�س�س�ت الإ�سمحالل

1.1461.210الإ�ستهالك 

)3.097()5.292(اخل�س�رة الت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية:

)9.449()2.392(�سراء ا�ستثم�رات يف اأوراق م�لية

)1.982(2.062مب�لغ م�ستحقة القب�ض من خدم�ت م�سرفية ا�ستثم�رية

)12.461()5.833(متويل ق�سري الأجل مل�س�ريع ال�سرك�ت

)11.408(1.617موجودات اأخرى

)309()298(م�ستحق�ت املوظفني

)4.231(687مطلوب�ت اأخرى

)42.937()9.449(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

-1.454متح�سالت من بيع ا�ستثم�رات مت�حة للبيع

�سراء ا�ستثم�رات يف �سرك�ت زميلة وم�سروع م�سرتك

)1.482(-املحت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

-35اأرب�ح اأ�سهم من ا�ستثم�رات يف اأوراق م�لية

59)100()�سراء( بيع عق�رات ومعدات
53.754-متح�سالت من بيع ا�ستثم�رات عق�رية

1.38952.331�سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

)13.354(4.956زي�دة يف )�سداد( التمويل الإ�سالمي

)41.737(-اأموال م�ستلمة من اأجل زي�دة را�ض امل�ل

)1.283(-اأرب�ح اأ�سهم وتخ�سي�س�ت اأخرى مدفوعة
)79(-زك�ة

)56.453(4.956�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية
)47.059()3.104(الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

13.93965.076النقد وم� يف حكمه يف بداية الفرتة

10.83518.017النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
النقد وما يف حكمه وفقاً لقائمة الو�سع املايل 

2.8261.667اأر�سدة لدى البنوك
اإيداع�ت لدى موؤ�س�س�ت م�لية ت�ستحق خالل 90 يوم

8.00916.350اأو اأقل من ت�ريخ اإ�سداره�

10.83518.017

بيان الدخل ال�سامل املوحد املرحلي
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف  30 �سبتمرب  2011 )غري مدققة(                                  ب�آلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
للت�سعة اأ�سهر املنتهية  يف  30 �سبتمرب 2011 )غري مدققة(                               ب�آلف الدولرات الأمريكية

للت�سعة اأ�سهر املنتهية يفللثالثة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب
2011

)غري مدققة(

30 �سبتمرب
2010

)غري مدققة(

30 �سبتمرب
2011

)غري مدققة(

30 �سبتمرب
2010

)غري مدققة(

)9.544()10.314()2.570()2.831(اخل�سارة للفرتة
دخل �سامل اآخر

تدوير الربح من بيع ا�ستثم�رات مت�حة للبيع اإلى
-)867(--ق�ئمة الدخل املوحد

)304()1.169(22)250(التغريات يف القيمة الع�دلة لال�ستثم�رات املت�حة للبيع
)250(22)2.036()304(

)9.848()12.350()2.548()3.081(جمموع اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

للت�سعة اأ�سهر املنتهية يفللثالثة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب
2011

)غري مدققة(

30 �سبتمرب
2010

)غري مدققة(

30 �سبتمرب
2011

)غري مدققة(

30 �سبتمرب
2010

)غري مدققة(

الدخل

4901.0862.0114.912الدخل من اخلدم�ت امل�سرفية ال�ستثم�رية

113132372602دخل من اإيداع�ت لدى موؤ�س�س�ت م�لية

)خ�س�رة( ربح من ا�ستثم�رات يف اأوراق م�لية مدرجة

)83(1021.092)115(ب�لقيمة الع�دلة �سمن الربح اأو اخل�س�رة - �س�يف

-867--ربح من بيع ا�ستثم�رات مت�حة للبيع

ح�سة املجموعة من خ�س�رة �سرك�ت زميلة

)1.952()796()456()213( وم�سروع م�سرتك

8354251.8261.927دخل اآخر

1.1101.2895.3725.406جمموع الدخل  

امل�سروفات

1.9902.4135.9917.989تك�ليف املوظفني

161217742567م�س�ريف ال�سفر وتطوير الأعم�ل

3842981.051816اأتع�ب ق�نونية ومهنية

39772229تك�ليف التمويل

3644011.1461.210الإ�ستهالك

5034931.9491.790م�سروف�ت اأخرى

3.4413.82910.95112.601جمموع امل�سروفات  

)7.195()5.579()2.540()2.331(اخل�سارة للفرتة قبل خم�س�س الإ�سمحالل

)2.349()4.735()30()500(خم�س�س�ت الإ�سمحالل

)9.544()10.314()2.570()2.831(اخل�سارة للفرتة

املجموع
)خ�س�ئر مرتاكمة( 

اأرب�ح م�ستبق�ة

احتي�طي خطة
ملكية اأ�سهم

املوظفني

احتي�طي
القيمة الع�دلة 

لال�ستثم�رات
احتي�طي

ق�نوين

اأ�سهم غري
م�ستحقة مبوجب 

خطة ملكية
اأ�سهم املوظفني

اأموال م�ستلمة
من اأجل زي�دة

راأ�ض امل�ل

 
عالوة 
اإ�سدار
اأ�سهم

راأ�ض
امل�ل 30 �سبتمرب 2011

239.702 )33.670( 5.064 2.229 10.414 )22.764( - 28.429 250.000 الر�سيد يف 1 ين�ير 2011
)10.314( )10.314( - - - - - - - اخل�س�رة للفرتة

)2.036( - - )2.036( - - - - - خ�س�رة �س�ملة اأخرى للفرتة
)12.350( )10.314( - )2.036( - - - - - جمموع اخل�س�رة ال�س�ملة للفرتة

285 - 285 - - - - - - م�سروف�ت اكت�س�ب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني
227.637 )43.984( 5.349 193 10.414 )22.764( - 28.429 250.000 الر�سيد كما يف 30 �سبتمرب 2011

30 �سبتمرب 2010

285.797 32.988 4.211 1.496 10.414 )15.000( 64.905 13.533 173.250 الر�سيد يف 1 ين�ير 2010
- - - - - )7.764( )64.905( 14.896 57.773 راأ�ض امل�ل ال�س�در
- )18.977( - - - - - - 18.977 اإ�سدار اأ�سهم منحة ل�سنة 2009

)9.544( )9.544( - - - - - - - الربح )اخل�س�رة( للفرتة
)304( - - )304( - - - - - الدخل ال�س�مل للفرتة

)9.848( )9.544( - )304( - - - - - جمموع الدخل )اخل�س�رة( ال�س�مل
)79( )79( - - - - - - - زك�ة
853 - 853 - - - - - - م�سروف�ت اكت�س�ب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني

276.723 4.388 5.064 1.192 10.414 )22.764( - 28.429 250.000 الر�سيد كما يف 30 �سبتمرب 2010

مرخ�ض كم�سرف قط�ع جملة اإ�سالمي من قبل م�سرف البحرين املركزي،


