
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
للت�شعة اأ�شهر املنتهية  يف 3١  مار�س ٢٠١٥ )مراجعة(                                                                                                                      باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املوجزة املرحلية املوحــــدة
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٥

بيان الو�شع املايل املوحد املرحلي  
كما يف 3١ مار�س  ٢٠١٥ )مراجعة(                               باآلف الدولرات الأمريكية

ا�شتخرجت من القوائم املالية املرحلية التي مت مراجعتها من قبل ارن�شت و يونغ والتي �شادق عليها جمل�س 
الإدارة يف ١١ مايو ٢٠١٥

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  3١ مار�س ٢٠١٥ )مراجعة(                                 باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٥ )مراجعة(                 باآلف الدولرات الأمريكية

املجموع
اأرباح

م�شتبقاة

احتياطي خطة
ملكية اأ�شهم

املوظفني

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية

احتياطي
القيمة العادلة 

لال�شتثمارات
احتياطي

قانوين

اأ�شهم غري م�شتحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�شهم املوظفني

 
عالوة 
اإ�شدار
اأ�شهم

راأ�س
املال

٢١٦٫٠١٨ 3١٫٢٩٧ - - ١٫١٩٦ 3٫٥٢٥ )١٠٫٠٠٠( - ١٩٠٫٠٠٠ الر�شيد يف ١ يوليو ٢٠١٤
)٩٫٢3٨( )٩٫٢3٨( - - - - - - - اأرباح اأ�شهم للعام ٢٠١٤

١٫٩١٢ ١٫٩١٢ - - - - - - - �شايف الربح للفرتة
)٢٠٦( - - )٢٠٦( - - - - - فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار يف �شركة زميلة

)٢١( - - - )٢١( - - - -
 �شايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة

   لال�شتثمارات املتوفرة للبيع
٢٠٨٫٤٦٥ ٢٣٫٩٧١ - )٢٠٦( ١٫١٧٥ ٣٫٥٢٥ )١٠٫٠٠٠( - ١٩٠٫٠٠٠ الر�صيد كما يف ٣١ مار�س ٢٠١٥

٢٠٠٫٤٧٨ )٧١٫١٩٥( ٥٫3٤٩ - ٢٤٥ ١٠٫٤١٤ )٢٢٫٧٦٤( ٢٨٫٤٢٩ ٢٥٠٫٠٠٠ الر�شيد يف ١ يوليو ٢٠١3
- ٩١٫٤٢٨ )٥٫3٤٩( - - )١٠٫٤١٤( ١٢٫٧٦٤ )٢٨٫٤٢٩( )٦٠٫٠٠٠( اإعادة هيكلة راأ�س املال
- )٢٫٠٢3( - - - ٢٫٠٢3 - - - املحول اإلى الحتياطي القانوين

٥٫3٠3 ٥٫3٠3 - - - - - - - �شايف الربح للفرتة

١٫١٩٢ - - - ١٫١٩٢ - - - -
 �شايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة

   لال�شتثمارات املتوفرة للبيع
٢٠٦٫٩٧٣ ٢٣٫٥١٣ - - ١٫٤٣٧ ٢٫٠٢٣ )١٠٫٠٠٠( - ١٩٠٫٠٠٠ الر�صيد كما يف ٣١ مار�س ٢٠١٤

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

٣١ مار�س ٢٠١٥

)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١٤

)مدققة(
املوجودات

 ٢٫٧٩٧  ١٫٩٢٦ اأر�شدة لدى البنوك

 ٩٫٤١٤  ٤٠٢ اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

 ١٤٥٫٧٤١  ١٥١٫٢٧٣ اإ�شتثمارات

اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك 

 ٢٧٫٨٤٧  ٢٧٫٧٨١    حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق

 3١٫33٥  ٢٥٫٩٩٥ مبالغ م�شتحقة القب�س

 ١٤٫٠٨3  ١٤٫٠١٨ متويل ل�شركات امل�شاريع

 ٨٫٩٠١  ٨٫٥١١ موجودات اأخرى

 ٩٫٢٨٤  ٨٫٩٥٢ عقارات ومعدات 

 ٢٤٩٫٤٠٢  ٢٣٨٫٨٥٨ جمموع املوجودات 

املطلوبات

 ٢٠٫١٨٨  ٢٠٫٠١٧ متويالت اإ�شالمية م�شتحقة الدفع

 ٥٫٩٦٩  ٤٫٩٥٨ م�شتحقات املوظفني 

 ٧٫٢٢٧  ٥٫٤١٨ مطلوبات اأخرى

 33٫3٨٤  ٣٠٫٣٩٣ جمموع املطلوبات

احلقوق

 ١٩٠٫٠٠٠  ١٩٠٫٠٠٠ راأ�س املال

 )١٠٫٠٠٠( )١٠٫٠٠٠(اأ�شهم غري م�شتحقة - خطة ملكية اأ�شهم املوظفني 

 3٫٥٢٥  ٣٫٥٢٥ اإحتياطي قانوين

 ١٫١٩٦  ١٫١٧٥ اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�شتثمارات 

 -  )٢٠٦(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

 3١٫٢٩٧  ٢٣٫٩٧١ اأرباح م�شتبقاة

 ٢١٦٫٠١٨  ٢٠٨٫٤٦٥ جمموع احلقوق

 ٢٤٩٫٤٠٢  ٢٣٨٫٨٥٨ جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل

 3٫٨٧٩  ٣٫٨٢٢   حقوق اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
3١ مار�س

 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
3١ مار�س

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

الدخل

 ١٢٫٦٨٢  ١٠٫٦١٠  3٫٢3١  ٨٫٧٦٤ ايرادات اخلدمات امل�شرفية الإ�شتثمارية - �شايف

 ١٨3  ١٨٨  ٥٠  ١١٨ ايرادات التمويل

 ٢٦٧  ٣٠٤  ٢٦٤  ٢١٨ اأرباح اأ�شهم

 ١٫3٤٠  ١٫٩٨٥  ٥٤٦  ٦١٠ اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى

 ١٤٫٤٧٢  ١٣٫٠٨٧  ٤٫٠٩١  ٩٫٧١٠ جمموع الدخل

اأرباح )خ�شائر( اأخرى

خ�شائر القيمة العادلة من ا�شتثمارات مدرجة 

   بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة -
 )٥٠٠( )١٣٥( )٢٢( )٩١(   �شايف

 ٧٠٠  -  )٩( - اأرباح اأخرى من ال�شتثمارات - �شايف

 ١٤٫٦٧٢  ١٢٫٩٥٢  ٤٫٠٦٠  ٩٫٦١٩ 

امل�صروفات 

 ٤٫٦٢٦  ٤٫٥٣١  ١٫٥٦٦  ١٫٥٣٢ تكاليف املوظفني 

 3٩٩  ٣٧٩  ١٧٤  ١٤١ م�شاريف ال�شفر و تطوير الأعمال

 ٦٧٧  ١٫٠٧٢  ١٩٢  ٣١٨ اأتعاب قانونية ومهنية 

 ٥٨٨  ٥٣٧  ٢٦٥  ١٢٩ تكاليف التمويل 

 ٥٠٩  ٣٨٨  ١٢٧  ١٢٥ الإ�شتهالك 

 ١٫٧٤٢  ١٫٧٥٤  ٦٠١  ٥٥٥ م�شروفات اأخرى 

 ٨٫٥٤١  ٨٫٦٦١  ٢٫٩٢٥  ٢٫٨٠٠ جمموع امل�صروفات 

الربح قبل خم�ص�صات الإ�صمحالل

  و ح�صة املجموعة من خ�صارة �صركات زميلة

 ٦٫١3١  ٤٫٢٩١  ١٫١3٥  ٦٫٨١٩   وم�صروع م�صرتك

 )٤٩٠( )٢٫٠٥٠( -  - خم�ش�شات الإ�شمحالل

 ح�شة املجموعة من خ�شارة �شركات زميلة وم�شروع
 )33٨( )٣٢٩( )١٢٧( )١٢١(   م�شرتك - �شايف

 ٥٫3٠3  ١٫٩١٢  ١٫٠٠٨  ٦٫٦٩٨ �صايف الربح للفرتة

٢٠١٥٢٠١٤

الأن�صطة الت�صغيلية

١٫٩١٢٥٫3٠3�شايف الربح للفرتة
تعديالت للبنود غري النقدية:

احل�شة من نتائج �شركات زميلة و م�شروع م�شرتك

٣٢٩33٨  حم�شوبة بطريقة حقوق امللكية
٢٫٠٥٠٤٩٠خم�ش�شات الإ�شمحالل

خ�شائر القيمة العادلة من ا�شتثمارات مدرجة

١٣٥٥٠٠ بالقيمة العادلة �شمن الأرباح اأو اخل�شائر
٣٨٨٥٠٩الإ�شتهالك 

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار يف �شركة 
زميلة

٢٠٦-

)3(-مكا�شب من بيع عقارات ومعدات
)٤3٦(-مكا�شب من بيع ا�شتثمارات متوفرة للبيع

)٢٦٧()٣٠٤(اأرباح اأ�شهم

الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات 
٤٫٧١٦٦٫٤3٤الت�شغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

)٧٨()٧٫٧٨٠(ا�شتثمارات
اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك 

-)٤٦٩(   حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق
)١١٫٠3٥(٥٫٣٤٠مبالغ م�شتحقة القب�س

)٨٫٥٩٢()٧٣٥(متويل �شركات امل�شاريع 
)٥٫٤٦٢(٣٩٠موجودات اأخرى

٢٨3)١٫٠١١(م�شتحقات املوظفني
١٫٦٢٨)١٫٨٠٩(مطلوبات اأخرى

)١٦٫٨٢٢()١٫٣٥٨(�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�صطة ال�صتثمارية

-)٨٫٩١٧(اأرباح اأ�شهم مدفوعة
٦١٩٧٤٤اأرباح اأ�شهم م�شتلمة

٩٥٤-ا�شتثمارات متوفرة للبيع - �شايف
٥)٥٦(عقارات ومعدات - �شايف

١٫٧٠3)٨٫٣٥٤(�شايف النقد )امل�شتخدم يف( من الأن�شطة ال�شتثمارية

الأن�صطة التمويلية

١٢٫٦٨٢)١٧١(متويالت ا�شالمية م�شتلمة )مدفوعة(

١٢٫٦٨٢)١٧١(�شايف النقد من الأن�شطة التمويلية

)٢٫٤3٧()٩٫٨٨٣(�صايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

١٢٫٢١١١٠٫٦٢3النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

٢٫٣٢٨٨٫١٨٦النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف قائمة املركز املايل

١٫٩٢٦٦٫٧٤3اأر�شدة لدى البنوك
٤٠٢١٫٤٤3اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية 

٢٫٣٢٨٨٫١٨٦


