
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
للت�شعة اأ�شهر املنتهية  يف 31  م�ر�س2014 )مراجعة(                                                                                                                      ب�آلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املرحلية املوحــــدة
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2014

بيان الو�شع املايل املوحد املرحلي  
كم� يف 31 م�ر�س 2014                                                    ب�آلف الدولرات الأمريكية

31 مار�س 2014

)مراجعة(

30 يونيو 2013

)مدققة(
املوجودات

 6.7435.903اأر�شدة لدى البنوك

 1.4434.720اإيداع�ت لدى موؤ�ش�ش�ت م�لية 

 131.784131.567ا�شتثم�رات

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

 24.69525.033حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق 

 9.1309.130ا�شتثم�رات عق�رية

 24.22713.192مب�لغ م�شتحقة القب�س من خدم�ت م�شرفية ا�شتثم�رية

 20.96012.858متويل ل�شرك�ت امل�ش�ريع

 14.2669.246موجودات اأخرى

9.4019.912عق�رات ومعدات

242.649221.561جمموع املوجودات

املطلوبات

25.69313.011متويالت اإ�شالمية م�شتحقة الدفع

4.3924.109م�شتحق�ت املوظفني

5.5913.963مطلوب�ت اأخرى

35.67621.083جمموع املطلوبات

احلقوق

190.000250.000راأ�س امل�ل

28.429-عالوة اإ�شدار اأ�شهم

)22.764()10.000(اأ�شهم غري م�شتحقة - خطة ملكية اأ�شهم املوظفني 

2.02310.414احتي�طي ق�نوين

1.437245احتي�طي القيمة الع�دلة لال�شتثم�رات

5.349-احتي�طي خطة ملكية اأ�شهم املوظفني

)71.195(23.513اأرب�ح م�شتبق�ة )خ�ش�ئر مرتاكمة(

206.973200.478جمموع احلقوق  

242.649221.561جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل

3.9363.740حقوق 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 ينغ 
و�شادق عليها جمل�س الإدارة يف 6 مايو 2014.

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

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي
للت�شعة اأ�شهر املنتهية  يف  31 م�ر�س 2014 )مراجعة(                               ب�آلف الدولرات الأمريكية

20142013

الأن�شطة الت�شغيلية

5.3037.166�ش�يف الربح للفرتة
تعديالت للبنود غري النقدية:

احل�شة من نت�ئج �شرك�ت زميلة وم�شروع م�شرتك
3381.022   حم�شوبة بطريقة حقوق امللكية

4902.100 خم�ش�ش�ت الإ�شمحالل
  اخل�ش�رة يف القيمة الع�دلة على ال�شتثم�رات املدرجة

-500   ب�لقيمة الع�دلة �شمن الأرب�ح واخل�ش�ئد
509977ال�شتهالك 

)108()3(ربح ا�شتبع�د العق�رات واملعدات
-)436(ربح من بيع ا�شتثم�رات متوفرة للبيع

)3.455()267(اأرب�ح اأ�شهم 
الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف

6.4347.702املوجودات واملطلوب�ت الت�شغيلية
التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�شغيلية:

)11.616()78(ا�شتثم�رات
7.410)11.035(مب�لغ م�شتحقة القب�س من خدم�ت م�شرفية ا�شتثم�رية

)1.132()8.592(متويل �شرك�ت امل�ش�ريع
)5.726()5.462(اأ�شول اأخرى

)690(283م�شتحق�ت املوظفني
1.628446مطلوب�ت اأخرى

)3.606()16.822(�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية

7441.218اأرب�ح اأ�شهم م�شتلمة
)3.069(954املح�شل من بيع ا�شتثم�رات متوفرة للبيع

)658(5ممتلك�ت ومعدات - �ش�يف

)2.509(1.703�شايف النقد من )امل�شتخدم يف( الأن�شطة ال�شتثمارية

الأن�شطة التمويلية

)400(12.682متويالت اإ�شالمية م�شتلمة )م�شددة(

)400(12.682�شايف النقد من )امل�شتخدم يف( الأن�شطة التمويلية
)6.515()2.437(�شايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

10.62310.322النقد وم� يف حكمه يف بداية الفرتة

8.1863.807النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
النقد وما يف حكمه كما يف قائمة املركز املايل املوحدة

6.7431.877اأر�شدة لدى البنوك
1.4431.930اإيداع�ت لدى موؤ�ش�ش�ت م�لية

8.1863.807

بيان الدخل املوحد املرحلي
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 31 م�ر�س2014 )مراجعة(                 ب�آلف الدولرات الأمريكية

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
31 م�ر�س

 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
31 م�ر�س

2014201320142013

الدخل

3.2312.52912.68213.488دخل من اخلدم�ت امل�شرفية ال�شتثم�رية

50108183337دخل التمويل

2641.6012673.455اأرب�ح اأ�شهم

5468451.3402.676اإيرادات الإيج�ر واإيرادات متنوعة اأخرى

4.0915.08314.47219.956جمموع الدخل  

اأرباح اأخرى

اأرب�ح )خ�ش�ئر( القيمة الع�دلة من ا�شتثم�رات مدرجة

)1.982()500(8)22(ب�لقيمة الع�دلة من خالل الربح اأو اخل�ش�رة - �ش�يف

-700-)9(اأرب�ح )خ�ش�ئر( اأخرى من ال�شتثم�رات - �ش�يف

4.0605.09114.67217.974

امل�شروفات

1.5661.7154.6264.216تك�ليف املوظفني

17466399285م�ش�ريف ال�شفر وتطوير الأعم�ل

192150677570اأتع�ب ق�نونية ومهنية

26547588116تك�ليف التمويل

127329509977ال�شتهالك

6015591.7421.522م�شروف�ت اأخرى

2.9252.8668.5417.686جمموع امل�شروفات  

الربح قبل خم�ش�شات الإ�شمحالل وح�شة

1.1352.2256.13110.288املجموعة من خ�شارة �شركات زملية وم�شروع م�شرتك

)2.100()490()390(-خم�ش�ش�ت الإ�شمحالل

ح�شة املجموعة من خ�ش�رة �شرك�ت زميلة

)1.022()338()171()127(وم�شروع م�شرتك - �ش�يف

1.0081.6645.3037.166�شايف الربح للفرتة

املجموع
اأرب�ح م�شتبق�ة/

)خ�ش�ئر مرتاكمة(

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�س
امل�ل 31 مار�س2014

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

5.303 5.303 - - - - - - �ش�يف الربح للفرتة

1.192 - - 1.192 - - - -
 �ش�يف احلركة يف التغري املرتاكم يف القيمة الع�دلة

   لال�شتثم�رات املتوفرة للبيع
206.973 23.513 - 1.437 2.023 )10.000( - 190.000 الر�شيد كما يف 31 مار�س 2014 )مراجعة(

192.069 )79.335( 5.349 )24( 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�شيد يف 1 يوليو 2012
7.166 7.166 - - - - - - �ش�يف الربح للفرتة

)21( - - )21( - - - -
 �ش�يف احلركة يف التغري املرتاكم يف القيمة الع�دلة

   لال�شتثم�رات املتوفرة للبيع
199.214 )72.169( 5.349 )45( 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�شيد كما يف 31 مار�س 2013 )مراجعة(

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


