
      
                                                                                                                              

البيـانات املاليـة املوجزة املرحلية املوحــــدة
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٤

بيان الو�سع املايل املوحد املرحلي  
كما يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٤                                                   باآلف الدولرات الأمريكية

٣٠ يونيو ٢٠١٤ ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٤   

)مدققة( )مراجعة(   

املوجودات  

 ٢٫797  4٫323 اأر�سدة لدى البنوك 

 9٫٤١٤  13٫554 اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

 ١٤5٫7٤١  144٫498 اإ�ستثمارات 

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك  

 ٢7٫8٤7  28٫043    حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق 

 ٣١٫٣٣5  22٫615 مبالغ م�ستحقة القب�ض 

 ١٤٫٠8٣  13٫739 متويل ل�سركات امل�ساريع 

 8٫9٠١  12٫684 موجودات اأخرى 

 9٫٢8٤  9٫152 عقارات ومعدات 

  

 ٢٤9٫٤٠٢  248٫608 جمموع املوجودات 

  

املطلوبات  

 ٢٠٫١88  20٫388 متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع 

 5٫969  5٫969 م�ستحقات املوظفني 

 7٫٢٢7  6٫622 مطلوبات اأخرى 

  

 ٣٣٫٣8٤  32٫979 جمموع املطلوبات 

  

احلقوق  

 ١9٠٫٠٠٠  190٫000 راأ�ض املال 

)١٠٫٠٠٠(  )10٫000( اأ�سهم غري م�ستحقة - خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 

 ٣٫5٢5  3٫525 اإحتياطي قانوين 

 ١٫١96  1٫321 اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمارات 

 ٣١٫٢97  30٫783 اأرباح م�ستبقاة 

  

 ٢١6٫٠١8  215٫629 جمموع احلقوق 

 ٢٤9٫٤٠٢  248٫608 جمموع املطلوبات واحلقوق 

  

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل  

٣٫879  ٣٫9٣٠ حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار 

مت ا�ستخراج هذه البيانات من املعلومات املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل ايرن�ست ويونغ والتي 
�سادق عليها جمل�ض الإدارة يف ٣٠ اأكتوبر ٢٠١٤.

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
للثالثة اأ�سهر املنتهية  يف  ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٤                                                  باآلف الدولرات الأمريكية

٣٠ يونيو ٢٠١٤ ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٤   

)مدققة( )مراجعة(   

الأن�شطة الت�شغيلية  

 ٢٫5٢7  )514( �سايف )اخل�سارة( الربح للفرتة 

تعديالت للبنود غري النقدية:  

   احل�سة من نتائج �سركات زميلة و م�سروع م�سرتك  

 ١١٠  92     حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية 

 ١٤٠  350    خم�س�سات الإ�سمحالل 

 ٢٠١  132    الإ�ستهالك 

)٣(  )79(    اأرباح اأ�سهم 

 الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات

 ٢٫975  )19(    واملطلوبات الت�سغيلية 

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:  

 7٠٣  1٫152 ا�ستثمارات 

)6٫7١5(  8٫720 مبالغ م�ستحقة القب�ض 

)٢٫7٠٤(  )6( متويل �سركات امل�ساريع 

)5٫٠8٢(  )3٫783( موجودات اأخرى 

 7٢  - م�ستحقات املوظفني 

 878  )605( مطلوبات اأخرى 

  

)9٫87٣(  5٫459 �سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية 

  

الأن�شطة ال�شتثمارية  

 ٣9  7 اأرباح اأ�سهم م�ستلمة 

  

 ٣9  7 �سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية 

  

الأن�شطة التمويلية  

 5٫٣٠5  200 متويالت ا�سالمية م�ستلمة )مدفوعة( 

 5٫٣٠5  ٢٠٠ �سايف النقد من الأن�سطة التمويلية 

)٤٫5٢9(  5٫666 �سايف الزيادة )النق�ض( يف النقد وما يف حكمه 

 ١٠٫6٢٣  12٫211 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة 

 6٫٠9٤  ١7٫877 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة 

  

النقد وما يف حكمه كما يف قائمة املركز املايل  

 ٣٫٤9٢  4٫323 اأر�سدة لدى البنوك 

٢٫6٠٢  13٫554 اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

 6٫٠9٤  17٫877  

بيان الدخل املوحد املرحلي
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ �سبتمرب                                      باآلف الدولرات الأمريكية

٢٠١٣  2014  

الدخل  

 ٤٫6٠١  1٫775 ايرادات اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية 

 69  40 ايرادات التمويل 

 ٣  79 اأرباح اأ�سهم 

 ٤٣٤  654 اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى 

  

 5٫107  2٫548 جمموع الدخل 

  

اأرباح اأخرى  

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة  

 7  10   بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة - �سايف 

 ٢7٣  - اأرباح اأخرى من ال�ستثمارات - �سايف 

  

 5٫٣87  2٫558  

  

امل�شروفات  

 ١٫٤5٤  1٫392 تكاليف املوظفني 

 ١٢٢  119 م�ساريف ال�سفر و تطوير الأعمال 

 ٢٤٢  155 اأتعاب قانونية ومهنية 

 88  264 تكاليف التمويل 

 ٢٠١  132 الإ�ستهالك 

 5٠٣  568 م�سروفات اأخرى 

  

 ٢٫6١٠  2٫630 جمموع امل�شروفات 

  

)اخل�شارة( الربح قبل خم�ش�شات الإ�شمحالل و ح�شة املجموعة  

 ٢٫777  )72(     من خ�شارة �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك 

  

)١٤٠(  )350( خم�س�سات الإ�سمحالل 

)١١٠(  )92( ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك - �سايف 

  

٢٫5٢7  )514( �شايف )اخل�شارة( الربح للفرتة 

املجموع

اأرباح م�ستبقاة
)خ�سائر

مرتاكمة(

احتياطي خطة
ملكية اأ�سهم

املوظفني

احتياطي
القيمة العادلة 

لال�ستثمارات
احتياطي

قانوين

اأ�سهم غري م�ستحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�سهم املوظفني

 
عالوة 
اإ�سدار
اأ�سهم

راأ�ض
املال

٢١6٫٠١8 ٣١٫٢97 - ١٫١96 ٣٫5٢5 )١٠٫٠٠٠( - ١9٠٫٠٠٠ الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١٤
)5١٤( )5١٤( - - - - - - �سايف الربح للفرتة

١٢5 - - ١٢5 - - - -
 اجمايل التغري يف القيمة العادلة

   لال�ستثمارات املتوفرة للبيع
215٫629 30٫783 - 1٫321 3٫525 )10٫000( - 190٫000 الر�شيد كما يف 30 �شبتمرب 2014 )مراجعة(

٢٠٠٫٤78 )7١٫١95( 5٫٣٤9 ٢٤5 ١٠٫٤١٤ )٢٢٫76٤( ٢8٫٤٢9 ٢5٠٫٠٠٠ الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١٣
٢٫5٢7 ٢٫5٢7 - - - - - - �سايف الربح للفرتة

٤٣8 - - ٤٣8 - - - -
 اجمايل التغري يف القيمة العادلة

   لال�ستثمارات املتوفرة للبيع
203٫443 )68٫668( 5٫349 683 10٫414 )22٫764( 28٫429 250٫000 الر�شيد كما يف 30 �شبتمرب 2013 )مراجعة(

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

باآلف الدولرات الأمريكية
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٤                                    


