
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
لل�شتة اأ�شهر املنتهية  يف 30 يونيو 2012                                                                   ب�آلف الدولرات الأمريكية

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2012

بيان الو�شع املايل املوحد املرحلي  
كم�  يف  30 يونيو  2012                 ب�آلف الدولرات الأمريكية

30 يونيو 2012

)مراجعة(

31 دي�شمرب 2011

)مدققة(
املوجودات

2.8963.286اأر�شدة لدى البنوك

7.42610.652اإيداع�ت لدى موؤ�ش�ش�ت م�لية 

116.328112.954ا�شتثم�رات

ا�شتثم�رات يف �شرك�ت زميلة وم�شروع م�شرتك

28.85229.474حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق 

9.1309.130ا�شتثم�رات عق�رية

24.1586.550مب�لغ م�شتحقة القب�ض من خدم�ت م�شرفية ا�شتثم�رية

4.1215.839متويل ل�شرك�ت امل�ش�ريع

6.4159.673موجودات اأخرى

10.28010.977عق�رات ومعدات

209.606198.535جمموع املوجودات

املطلوبات

9.0008.631متويل اإ�شالمي م�شتحقة الدفع

4.7586.323م�شتحق�ت املوظفني

3.7793.865مطلوب�ت اأخرى

17.53718.819جمموع املطلوبات

احلقوق

250.000250.000راأ�ض امل�ل

28.42928.429عالوة اإ�شدار اأ�شهم

)22.764()22.764(اأ�شهم غري م�شتحقة مبوجب خطة ملكية اأ�شهم املوظفني 

10.41410.414احتي�طي ق�نوين

628)24(احتي�طي القيمة الع�دلة لال�شتثم�رات

5.3495.349احتي�طي خطة ملكية اأ�شهم املوظفني

)92.340()79.335(خ�ش�ئر مرتاكمة

192.069179.716جمموع احلقوق  

209.606198.535جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل

17.08316.846حقوق اأ�شح�ب ح�ش�ب�ت ال�شتثم�ر

مت ا�شتخراج هذه البيانات من املعلومات املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل ايرن�شت اند 
يونغ و�شادق عليها جمل�س الإدارة يف 8 اأغ�شط�س 2012.

د. غ�شان ال�شليمان
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدي املوحد املرحلي
لل�شتة اأ�شهر املنتهية  يف  30 يونيو 2012                                                           ب�آلف الدولرات الأمريكية

30 يونيو 2012
)مراجعة(

30 يونيو 2011
)مراجعة(

الأن�شطة الت�شغيلية

)7.483(13.005�ش�يف الربح )اخل�ش�رة( للفرتة

تعديالت للبنود غري النقدية:

)2.074()1.124(اأرب�ح من ال�شتثم�رات

ح�شة املجموعة من نت�ئج �شرك�ت زميلة وم�شروع

622583م�شرتك حمت�شبة مبوجب طريقة حقوق امللكية

190-م�شروف�ت اكت�ش�ب خطة ملكية اأ�شهم املوظفني

1.3024.235خم�ش�ش�ت الإ�شمحالل

688782ال�شتهالك 

-8خ�ش�رة ا�شتبع�د العق�رات واملعدات

12)322(اأرب�ح اأ�شهم 

الربح )اخل�ش�رة( الت�شغيلي قبل املتغريات يف

)3.755(14.179املوجودات واملطلوب�ت الت�شغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�شغيلية:

)2.099()5.971(ا�شتثم�رات

2.461)17.608(مب�لغ م�شتحقة القب�ض من خدم�ت م�شرفية ا�شتثم�رية

)4.587(518متويل �شرك�ت امل�ش�ريع

3.0543.618اأ�شول اأخرى

)465()1.565(م�شتحق�ت املوظفني

3.755)86(مطلوب�ت اأخرى

)1.072()7.479(�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية

3.0691.454متح�شالت من بيع ا�شتثم�رات مت�حة للبيع

42435اأرب�ح من ال�شتثم�رات

)94(1بيع )�شراء( ممتلك�ت ومعدات

3.4941.395�شايف النقد من الأن�شطة ال�شتثمارية

الأن�شطة التمويلية

3694.956زي�دة يف )�شداد( التمويل الإ�شالمي

3694.956�شايف النقد من الأن�شطة التمويلية

5.279)3.616(�شايف )النق�س( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

13.93813.939النقد وم� يف حكمه يف بداية الفرتة

10.32219.218النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف قائمة املركز املايل 

2.8966.051نقد واأر�شدة لدى البنوك

7.42613.167اإيداع�ت لدى موؤ�ش�ش�ت م�لية

10.32219.218

بيان الدخل ال�شامل املوحد املرحلي
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف  30 يونيو  2012                                   ب�آلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
لل�شتة اأ�شهر املنتهية  يف  30 يونيو 2012                  ب�آلف الدولرات الأمريكية

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يفللثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو
2012

)مراجعة(

30 يونيو
2011

)مراجعة(

30 يونيو
2012

)مراجعة(

30 يونيو
2011

)مراجعة(

)7.483(13.005)4.542(5.004الدخل )اخل�شارة( للفرتة

دخل )خ�شارة( �شامل اآخر

تدوير الربح من بيع ا�شتثم�رات مت�حة للبيع يف

)867()1.124()526()858(ق�ئمة الدخل املوحد

)919(472)104(85التغريات يف القيمة الع�دلة لال�شتثم�رات املت�حة للبيع

)1.786()652()630()773(خ�ش�رة �ش�ملة اأخرى للفرتة

)9.269(12.353)5.172(4.231جمموع اخل�شارة الأخرى للفرتة

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يفللثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو
2012

)مراجعة(

30 يونيو
2011

)مراجعة(

30 يونيو
2012

)مراجعة(

30 يونيو
2011

)مراجعة(

الدخل

7.80866718.1701.521دخل من اخلدم�ت امل�شرفية ال�شتثم�رية

68130194259دخل التمويل

416525965991دخل اآخر

8.2921.32219.3292.771جمموع الدخل  

اأرباح )خ�شائر( اأخرى

8341.8801.4162.074اأرب�ح من ال�شتثم�رات - �ش�يف

9.1263.20220.7454.845

امل�شروفات

1.2551.9972.8634.001تك�ليف املوظفني

213322448581م�شروف�ت ال�شفر وتطوير الأعم�ل

41209263667اأتع�ب ق�نونية ومهنية

6078733تك�ليف التمويل

338385688782ال�شتهالك

6437611.4671.446م�شروف�ت اأخرى

2.5503.6815.8167.510جمموع امل�شروفات  

الربح )اخل�شارة( قبل الإ�شمحالل وح�شة املجموع

)2.665(14.929)479(6.576من خ�شارة �شركات زملية وم�شروع م�شرتك

)4.235()1.302()3.691()1.302(خم�ش�ش�ت الإ�شمحالل

ح�شة املجموع من خ�ش�رة �شرك�ت زميلة

)583()622()372()270(وم�شروع م�شرتك - �ش�يف

)7.483(13.005)4.542(5.004�شايف الربح )اخل�شارة( للفرتة

املجموع
)خ�ش�ئر مرتاكمة(

اأرب�ح م�شتبق�ة

احتي�طي خطة
ملكية اأ�شهم

املوظفني

احتي�طي
القيمة الع�دلة 

لال�شتثم�رات
احتي�طي

ق�نوين

اأ�شهم غري م�شتحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�شهم املوظفني

 
عالوة 
اإ�شدار
اأ�شهم

راأ�ض
امل�ل 30 يونيو 2012

179.716 )92.340( 5.349 628 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�شيد يف 1 ين�ير 2012
13.005 13.005 - - - - - - �ش�يف الربح للفرتة

)652( - - )652( - - - - خ�ش�رة �ش�ملة اأخرى للفرتة
12.353 13.005 - )652( - - - - جمموع )اخل�ش�رة( الدخل ال�ش�مل الآخر للفرتة
192.069 )79.335( 5.349 )24( 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�شيد كما يف 30 يونيو 2012

30 يونيو 2011

239.702 )33.670( 5.064 2.229 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�شيد يف 1 ين�ير 2011
)7.483( )7.483( - - - - - - �ش�يف اخل�ش�رة للفرتة
)1.786( - - )1.786( - - - - خ�ش�رة �ش�ملة اأخرى للفرتة
)9.269( )7.483( - )1.786( - - - - جمموع اخل�ش�رة ال�ش�ملة الأخرى للفرتة

190 - 190 - - - - - م�شروف�ت اكت�ش�ب خطة ملكية اأ�شهم املوظفني
230.623 )41.153( 5.254 443 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�شيد كما يف 30 يونيو 2011

مرخ�ض كم�شرف قط�ع جملة اإ�شالمي من قبل م�شرف البحرين املركزي،


