
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٥ )مراجعة(                                                                                                                      باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املوجزة املرحلية املوحــــدة
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٥

بيان الو�سع املايل املوحد املرحلي  
كما يف 3١ دي�سمرب  ٢٠١٥ )مراجعة(                               باآلف الدولرات الأمريكية

اإ�ستخرجت من القوائم املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل ارن�ست و يونغ والتي �سادق عليها جمل�س 
الإدارة يف ١8 فرباير ٢٠١6

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
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٥ )مراجعة(                                 باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٥ )مراجعة(                 باآلف الدولرات الأمريكية

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

3١ دي�سمرب ٢٠١٥

)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١٥

)مدققة(
املوجودات

 ٢٫3١4  9٫977 اأر�سدة لدى البنوك

 4١٠  ١٢6 اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

 ١63٫٠4٥  ١93٫94١ اإ�ستثمارات

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

 ٢7٫8١6  ٢7٫٥7١    حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

 ٢7٫34٥  6٫749 مبالغ م�ستحقة القب�س

 ١3٫86٠  8٫7٥٥ متويل ل�سركات امل�ساريع

 7٫١97  8٫37١ موجودات اأخرى

 8٫833  8٫63٢ عقارات ومعدات 

 ٢٥٠٫8٢٠  ٢64٫١٢٢ جمموع املوجودات 

املطلوبات

 ٢٠٫٠١١  3٥٫٢١8 متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع

 6٫١3١  ٥٫7٥8 م�ستحقات املوظفني 

 ٥٫٢١١  ١٢٫٢١8 مطلوبات اأخرى

 3١٫3٥3  ٥3٫١94 جمموع املطلوبات

احلقوق

 ١9٠٫٠٠٠  ١9٠٫٠٠٠ راأ�س املال

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

 4٫93١  4٫93١ اإحتياطي قانوين

 -  )٢4(اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمارات 

 )١7٥( )١64(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

 34٫7١١  ١6٫١8٥ اأرباح م�ستبقاة

 ٢١9٫467  ٢١٠٫9٢8 جمموع احلقوق

 ٢٥٠٫8٢٠  ٢64٫١٢٢ جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان املركز املايل

 3٫833  3٫774 حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

 للثالثة اأ�سهر املنتهية يف
3١ دي�سمرب

 لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف
3١ دي�سمرب

٢٠١٥٢٠١4٢٠١٥٢٠١4

الدخل

3٫448٢٢64٫3١7٢٫٠٠١ايرادات اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية - �سايف

3٠١77٠-ايرادات التمويل

86-7-اأرباح اأ�سهم

١٫48٠٥66١٫88٠١٫٢٢٠اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى

4٫9٢88٢96٫٢١43٫377جمموع الدخل

اأرباح )خ�سائر( اأخرى

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

   بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو
)44()٥٫337()٥4()٥٫٢4١(    اخل�سارة - �سايف

)3١3(77٥8773٫333

امل�سروفات 

١٫٥١١١٫6٠73٫١77٢٫999تكاليف املوظفني 

١١٠١١9٢٢8٢38م�ساريف ال�سفر و تطوير الأعمال

٢٠٥٥993٢٥7٥4اأتعاب قانونية ومهنية 

٢٠4١443٥44٠8تكاليف التمويل 

١١9١3١٢37٢63الإ�ستهالك 

66763١١٫١98١٫١99م�سروفات اأخرى 

٢٫8١63٫٢3١٥٫٥١9٥٫86١جمموع امل�سروفات 

 اخل�سارة قبل خم�س�سات الإ�سمحالل و ح�سة
  املجموعة من خ�سارة �سركات

)٢٫٥٢8()4٫64٢()٢٫4٥6()3٫١٢9(  زميلة وم�سروع م�سرتك

خم�س�سات الإ�سمحالل
)٢٫٠٥٠(١٫٢٥٠)١٫7٠٠(١٫٢٥٠ )حمت�سبة( / حمررة - �سايف

ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع 
)٢٠8()٢69()١١6()١٢7(  م�سرتك - �سايف

)4٫786()3٫66١()4٫٢7٢()٢٫٠٠6(اخل�سارة قبل مكافاأة جمل�س الإدارة

-)36٥(-)36٥(مكافاأة جمل�س الإدارة ل�سنة ٢٠١٥

)4٫786()4٫٠٢6()4٫٢7٢()٢٫37١(�سايف اخل�سارة للفرتة

٢٠١٥٢٠١4

الأن�سطة الت�سغيلية

)4٫786()4٫٠٢6(�سايف اخل�سارة للفرتة
تعديالت للبنود غري النقدية:

احل�سة من خ�سائر �سركات زميلة و م�سروع م�سرتك

٢69٢٠8  حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية
٢٫٠٥٠)١٫٢٥٠(خم�س�سات الإ�سمحالل )حمت�سبة( / حمررة - �سايف

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

٥٫33744  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة - �سايف
٢37٢63الإ�ستهالك 

98)١١(فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف �سركة زميلة
)86(-اأرباح اأ�سهم

الأرباح )اخل�سارة( الت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات 
)٢٫٢٠9(٥٥6واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)4٫٥٢6()6٫١8٥(ا�ستثمارات
اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

)468(٢4   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
8٠٠١4٫٢٥3مبالغ م�ستحقة القب�س

)٥٫١٠6()3٫٠٥٢(متويل �سركات امل�ساريع 
)4٫٢48()١٫64٥(موجودات اأخرى

)١٫٠٥9()373(م�ستحقات املوظفني
٢٫٥٠7١٫87٥مطلوبات اأخرى

)١٫488()7٫368(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

١7٥-اأرباح اأ�سهم م�ستلمة
)٥٫6٥3()4٠٠(ا�ستثمارات متوفرة للبيع - �سايف

)3٥()36(عقارات ومعدات - �سايف

)٥٫٥١3()436(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

)١68(١٥٫٢٠7متويالت ا�سالمية

)١68(١٥٫٢٠7�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

-)٢4(تعديالت حتويل العملة الأجنبية

)7٫١69(7٫379�سايف الزيادة )النق�س يف( النقد وما يف حكمه

٢٫7٢4١٢٫٢١١النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

١٠٫١٠3٥٫٠4٢النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف بيان املركز املايل

9٫9774٫64٠اأر�سدة لدى البنوك
١٢64٠٢اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

١٠٫١٠3٥٫٠4٢

راأ�س
املال

اأ�سهم غري م�ستحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�سهم املوظفني
احتياطي

قانوين

احتياطي
القيمة العادلة 

لال�ستثمارات

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية
اأرباح

املجموعم�ستبقاة

34٫7١١٢١9٫467)١7٥(-4٫93١)١٠٫٠٠٠(١9٠٫٠٠٠الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١٥
)4٫٠٢6()4٫٠٢6(-----�سايف اخل�سارة للفرتة

)4٫٥٠٠()4٫٥٠٠(-----اأرباح اأ�سهم لعام ٢٠١٥
اإلغاء كلي خلطة ملكية اأ�سهم املوظفني 

-)١٠٫٠٠٠(---١٠٫٠٠٠-   و اإ�سدار اأ�سهم منحة
فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار

١١-١١----  يف �سركة زميلة
�سايف التغري يف القيمة العادلة

)٢4(--)٢4(---  لالإ�ستثمارات املتوفرة للبيع
١6٫١8٥٢١٠٫9٢8)١64()٢4(4٫93١-١9٠٫٠٠٠الر�سيد كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٥

3١٫٢97٢١6٫٠١8-3٫٥٢٥١٫١96)١٠٫٠٠٠(١9٠٫٠٠٠الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١4
)4٫786()4٫786(-----�سايف اخل�سارة للفرتة

)9٫٢38()9٫٢38(-----اأرباح اأ�سهم لعام ٢٠١4
)98(-)98(----فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف �سركة زميلة

�سايف التغري يف القيمة العادلة
)٢٥١(--)٢٥١(---  لالإ�ستثمارات املتوفرة للبيع

١7٫٢73٢٠١٫64٥)98(3٫٥٢٥94٥)١٠٫٠٠٠(١9٠٫٠٠٠الر�سيد كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4


