
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
للثالثة اأ�سهر املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013                                                                                                                      ب�آلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املوجزة املرحلية املوحــــدة
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيان الو�سع املايل املوحد املرحلي  
كم� يف 31 دي�سمرب  2013                                                    ب�آلف الدولرات الأمريكية

31 دي�سمرب 2013

)غري مدققة(

30 يونيو 2013

)مدققة(
املوجودات

 2.4665.903اأر�سدة لدى البنوك

 2.7984.720اإيداع�ت لدى موؤ�س�س�ت م�لية 

 130.601131.567ا�ستثم�رات

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

 24.82225.033حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق 

 9.1309.130ا�ستثم�رات عق�رية

 21.38013.192مب�لغ م�ستحقة القب�ض من خدم�ت م�سرفية ا�ستثم�رية

 18.47012.858متويل ل�سرك�ت امل�س�ريع

 27.9399.246موجودات اأخرى

9.5289.912عق�رات ومعدات

247.134221.561جمموع املوجودات

املطلوبات

28.68813.011متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع

4.3314.109م�ستحق�ت املوظفني

8.5813.963مطلوب�ت اأخرى

41.60021.083جمموع املطلوبات

احلقوق

190.000250.000راأ�ض امل�ل

28.429-عالوة اإ�سدار اأ�سهم

)22.764()10.000(اأ�سهم غري م�ستحقة - خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 

2.02310.414احتي�طي ق�نوين

1.006245احتي�طي القيمة الع�دلة لال�ستثم�رات

5.349-احتي�طي خطة ملكية اأ�سهم املوظفني

)71.195(22.505اأرب�ح م�ستبق�ة )خ�س�ئر مرتاكمة(

205.534200.478جمموع احلقوق  

247.134221.561جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل

3.8653.740حقوق اأ�سح�ب ح�س�ب�ت ال�ستثم�ر

مت ا�ستخراج هذه البيانات من املعلومات املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل ايرن�ست اند ينغ 
و�سادق عليها جمل�س الإدارة يف 4 فرباير 2014.

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  31 دي�سمرب 2013                                                  ب�آلف الدولرات الأمريكية

31 دي�سمرب 2013
)غري مدققة(

31 دي�سمرب 2012
)غري مدققة(

الأن�سطة الت�سغيلية

4.2955.502�س�يف الربح للفرتة
تعديالت للبنود غري النقدية:

احل�سة من نت�ئج �سرك�ت زميلة وم�سروع م�سرتك
211851   حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية

4901.710 خم�س�س�ت الإ�سمحالل حم�سوبة
  اخل�س�رة يف القيمة الع�دلة على ال�ستثم�رات املدرجة

-500   ب�لقيمة الع�دلة �سمن الأرب�ح واخل�س�ئد
382648ال�ستهالك 

)108()3(ربح ا�ستبع�د العق�رات واملعدات
-)436(ربح من بيع ا�ستثم�رات متوفر للبيع

)1.854()3(اأرب�ح اأ�سهم 
الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف

5.4366.749املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية
التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية:

)6.516(688ا�ستثم�رات
2.579)8.188(مب�لغ م�ستحقة القب�ض من خدم�ت م�سرفية ا�ستثم�رية

)2.292()6.102(متويل �سرك�ت امل�س�ريع
508)18.703(اأ�سول اأخرى

)196(222م�ستحق�ت املوظفني
4.618570مطلوب�ت اأخرى

1.402)22.029(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

391.121اأرب�ح اأ�سهم م�ستلمة
-949املح�سل من بيع ا�ستثم�رات متوفرة للبيع

)269(5ممتلك�ت ومعدات - �س�يف

993852�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

)6.000(15.677متويالت اإ�سالمية م�ستلمة )م�سددة(

)6.000(15.677�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية
)3.746()5.359(�سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

10.62310.322النقد وم� يف حكمه يف بداية الفرتة

5.2646.576النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
النقد وما يف حكمه كما يف قائمة املركز املايل املوحدة

2.4662.354اأر�سدة لدى البنوك
2.7984.222اإيداع�ت لدى موؤ�س�س�ت م�لية

5.2646.576

بيان الدخل املوحد املرحلي
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013                  ب�آلف الدولرات الأمريكية

 للثالثة اأ�سهر املنتهية يف
31 دي�سمرب

 لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف
31 دي�سمرب

2013
)غري مدققة(

2012
)غري مدققة(

2013
)غري مدققة(

2012
)غري مدققة(

الدخل

4.8504.8499.45110.959دخل من اخلدم�ت امل�سرفية ال�ستثم�رية

64111133229دخل التمويل

17331.854-اأرب�ح اأ�سهم

3601.5387941.831اإيرادات الإيج�ر واإيرادات متنوعة اأخرى

5.2746.67110.38114.873جمموع الدخل  

اأرباح )خ�سائر( اأخرى

اأرب�ح )خ�س�ئر( القيمة الع�دلة من ا�ستثم�رات مدرجة

)1.990()478(3)485(ب�لقيمة الع�دلة من خالل الربح اأو اخل�س�رة - �س�يف

-709-436اأرب�ح اأخرى من ال�ستثم�رات - �س�يف

5.2256.67410.61212.883

امل�سروفات

1.6061.3073.0602.501تك�ليف املوظفني

103163225219م�س�ريف ال�سفر وتطوير الأعم�ل

243272485420اأتع�ب ق�نونية ومهنية

2352332369تك�ليف التمويل

181326382648ال�ستهالك

6386381.141963م�سروف�ت اأخرى

3.0062.7295.6164.820جمموع امل�سروفات  

الربح قبل خم�س�سات الإ�سمحالل وح�سة

2.2193.9454.9968.063املجموعة من خ�سارة �سركات زملية وم�سروع م�سرتك

)1.710()490(-)350(خم�س�س�ت الإ�سمحالل

ح�سة املجموعة من خ�س�رة �سرك�ت زميلة

)851()211()444()101(وم�سروع م�سرتك - �س�يف

1.7683.5014.2955.502�سايف الربح للفرتة

املجموع
خ�س�ئر

مرتاكمة

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

 
عالوة 
اإ�سدار
اأ�سهم

راأ�ض
امل�ل 31 دي�سمرب 2013

200.478 )71.195( 5.349 245 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�سيد يف 1 يوليو 2013
- 91.428 )5.349( - )10.414( 12.764 )28.429( )60.000( اإع�دة هيكلة راأ�ض امل�ل
- )2.023( - - 2.023 - - - حمّول اإلى الحتي�طي الق�نوين

4.295 4.295 - - - - - - �س�يف الربح للفرتة

761 - - 761 - - - -
 �س�يف احلركة يف التغري املرتاكم يف القيمة الع�دلة

   لال�ستثم�رات املتوفرة للبيع
205.534 22.505 - 1.006 2.023 )10.000( - 190.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2013 )غري مدقق(

192.069 )79.335( 5.349 )24( 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�سيد يف 1 يوليو 2012
5.502 5.502 - - - - - - �س�يف الربح للفرتة )غري مراجع(

23 - - 23 - - - -
 �س�يف احلركة يف التغري املرتاكم يف القيمة الع�دلة

   لال�ستثم�رات املتوفرة للبيع )غري مراجعة(
197.594 )73.833( 5.349 )1( 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2012 )غري مدقق(

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


