
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٥ )مراجعة(                                                                                                                      باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املوجزة املرحلية املوحــــدة
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٥

بيان الو�سع املايل املوحد املرحلي  
كما يف ٣٠ �سبتمرب  ٢٠١٥ )مراجعة(                               باآلف الدولرات الأمريكية

ا�ستخرجت من القوائم املالية املرحلية التي مت مراجعتها من قبل ارن�ست و يونغ والتي �سادق عليها جمل�س 
الإدارة يف ٢8 اأكتوبر ٢٠١٥

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 ٢٠١٥ )مراجعة(                                 باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٥ )مراجعة(                 باآلف الدولرات الأمريكية

املجموع

احتياطي خطة
ملكية اأ�سهم

املوظفني

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية

احتياطي
 القيمة العادلة
لال�ستثمارات

احتياطي
قانوين

 اأ�سهم غري م�ستحقة
مبوجب خطة ملكية

اأ�سهم املوظفني
راأ�س
املال

٢١9.467 ٣4.7١١ )١7٥( - 4.9٣١ )١٠.٠٠٠( ١9٠.٠٠٠ الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١٥
)١.6٥٥( )١.6٥٥( - - - - - �سايف اخل�سارة للفرتة

١١ - ١١ - - - - فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف �سركة زميلة
١4٥ - - ١4٥ - - -    �سايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتوفرة للبيع

217.96٨ 33.056 (164) 145 4.931 (10.000) 190.000 الر�سيد كما يف 30 �سبتمرب 2015

٢١6.٠١8 ٣١.٢97 - ١.١96 ٣.٥٢٥ (10.000) 190.000 الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١4
)٥١4( )٥١4( - - - - - �سايف اخل�سارة للفرتة

١٢٥ - - ١٢٥ - - - �سايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتوفرة للبيع
215.629 30.7٨3 - 1.321 3.525 (10.000) 190.000 الر�سيد كما يف 30 �سبتمرب 2014

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

30 �سبتمرب 2015

(مراجعة)

٣٠ يونيو ٢٠١٥

)مدققة(

املوجودات
 ٢.٣١4  1.705 اأر�سدة لدى البنوك

 4١٠  411 اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية
 ١6٣.٠4٥  165.٨25 اإ�ستثمارات

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 
 ٢7.8١6  27.6٨5    حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

 ٢7.٣4٥  24.61٨ مبالغ م�ستحقة القب�س
 ١٣.86٠  13.٨61 متويل ل�سركات امل�ساريع

 7.١97  27.256 موجودات اأخرى
 8.8٣٣  ٨.733 عقارات ومعدات 

 ٢٥٠.8٢٠  270.094 جمموع املوجودات 

املطلوبات
 ٢٠.٠١١  40.416 متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع

 6.١٣١  6.174 م�ستحقات املوظفني 
 ٥.٢١١  5.536 مطلوبات اأخرى

 ٣١.٣٥٣  52.126 جمموع املطلوبات

احلقوق
 ١9٠.٠٠٠  190.000 راأ�س املال

 )١٠.٠٠٠((10.000)اأ�سهم غري م�ستحقة - خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 
 4.9٣١  4.931 اإحتياطي قانوين

 -  145 اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمارات 
 )١7٥( (164)احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

 ٣4.7١١  33.056 اأرباح م�ستبقاة

 ٢١9.467  217.96٨ جمموع احلقوق

 ٢٥٠.8٢٠  270.094 جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل
 ٣.8٣٣  3.٨46 حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

 للثالثة اأ�سهر املنتهية يف
٣٠ �سبتمرب

2015٢٠١4

الدخل

١.77٥ ٨69 ايرادات اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية - �سايف

 4٠  17 ايرادات التمويل

 79  - اأرباح اأ�سهم

 6٥4  400 اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى

 ٢.٥48  1.2٨6 جمموع الدخل

اأرباح )خ�سائر( اأخرى

)خ�سائر( اأرباح القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

 ١٠  (96)  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة - �سايف

 1.190  ٢.٥٥8 

امل�سروفات 

 ١.٣9٢  1.666 تكاليف املوظفني 

 ١١9  11٨ م�ساريف ال�سفر و تطوير الأعمال

 ١٥٥  120 اأتعاب قانونية ومهنية 

 ٢64  150 تكاليف التمويل 

 ١٣٢  11٨ الإ�ستهالك 

 ٥68  531 م�سروفات اأخرى 

 ٢.6٣٠  2.703 جمموع امل�سروفات 

اخل�سارة قبل خم�س�سات الإ�سمحالل و ح�سة

 املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة

 )7٢( (1.513) وم�سروع م�سرتك

 )٣٥٠( - خم�س�سات الإ�سمحالل

ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع 

 )9٢( (142)  م�سرتك- �سايف

 )٥١4( (1.655)�سايف اخل�سارة للفرتة

2015٢٠١4

الأن�سطة الت�سغيلية
 )٥١4( (1.655)�سايف اخل�سارة للفرتة

تعديالت للبنود غري النقدية:
احل�سة من نتائج �سركات زميلة و م�سروع م�سرتك

 9٢  142   حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية
 ٣٥٠  - خم�س�سات الإ�سمحالل

)خ�سائر( اأرباح القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 
 )١٠( 96   بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة - �سايف

 ١٣٢  11٨ الإ�ستهالك 
فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف �سركة زميلة

 11  - 
 )79( - اأرباح اأ�سهم

اخل�سارة الت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات 
  واملطلوبات الت�سغيلية

(1.2٨٨) )٢9( 

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:
 ١.١6٢  (2.431)ا�ستثمارات

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 
    حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

 8.7٢٠  2.727 مبالغ م�ستحقة القب�س
 )6( (1)متويل �سركات امل�ساريع 

 )٣.78٣( (20.059)موجودات اأخرى
 -  43 م�ستحقات املوظفني

 )6٠٥( 325 مطلوبات اأخرى

 ٥.4٥9  (20.6٨4)�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية
 7  - اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

 -  (300)ا�ستثمارات متوفرة للبيع - �سايف
 -  (1٨)عقارات ومعدات - �سايف

 7  (31٨)�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية
 ٢٠٠  20.405 متويالت ا�سالمية

 ٢٠٠  20.405 �سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

 -  (11)تعديالت حتويل العملة الأجنبية

 ٥.666  (60٨)�سايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه
 ١٢.٢١١  2.724 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 ١7.877  2.116 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
النقد وما يف حكمه كما يف قائمة املركز املايل

 4.٣٢٣  1.705 اأر�سدة لدى البنوك
 ١٣.٥٥4  411 اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

 2.116  ١7.877 


