
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2016 )مراجعة(                                                                                                                      باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املوجزة املرحلية املوحــــدة
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2016

بيان الو�شع املايل املوحد املرحلي  
كما يف 31 مار�س  2016 )مراجعة(                               باآلف الدولرات الأمريكية

اإ�شتخرجت من القوائم املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل ارن�شت و يونغ والتي �شادق عليها جمل�س 
الإدارة يف ٤ مايو 2016

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 مار�س 2016 )مراجعة(                                 باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2016 )مراجعة(                 باآلف الدولرات الأمريكية

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

3١ مار�س ٢٠١٦

)مراجعة(

30 يونيو 2015

)مدققة(
املوجودات

 2٫31٤  9٫١9٢ اأر�شدة لدى البنوك

 ٤10  ١8٫٠٢٠ اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

 163٫0٤5  ٢٠٠٫5٢٦ اإ�شتثمارات

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

 27٫816  ٢7٫93٦    حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق

 -  33٫75٠ متويل �شركة م�شتثمر فيها

 27٫3٤5  7٫578 مبالغ م�شتحقة القب�س

 13٫860  3٫45٦ متويل ل�شركات امل�شاريع

 7٫197  9٫٢89 موجودات اأخرى

 8٫833  8٫534 عقارات ومعدات 

 250٫820  3١8٫٢8١ جمموع املوجودات 

املطلوبات

 -  7١٫4٦٦ قر�س متو�شط الأجل

 20٫011  3٠٫٠٢٠ متويالت اإ�شالمية م�شتحقة الدفع

 6٫131  ٢٫388 م�شتحقات املوظفني 

 5٫211  ٦٫٠3٦ مطلوبات اأخرى

 31٫353  ١٠9٫9١٠ جمموع املطلوبات

احلقوق

 190٫000  ١9٠٫٠٠٠ راأ�س املال

)10٫000( - اأ�شهم غري م�شتحقة - خطة ملكية اأ�شهم املوظفني 

 ٤٫931  4٫93١ اإحتياطي قانوين

 -  48 اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�شتثمارات 

 )175( )١٢٠(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

 3٤٫711  ١3٫5١٢ اأرباح م�شتبقاة

 219٫٤67  ٢٠8٫37١ جمموع احلقوق

 250٫820  3١8٫٢8١ جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان املركز املايل

 3٫833  3٫7٢4 حقوق اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
31 مار�س

 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
31 مار�س

٢٠١٦2015٢٠١٦2015

الدخل

 10٫610  5٫٢٠9  8٫76٤  89٢ ايرادات اخلدمات امل�شرفية الإ�شتثمارية

 188  45  118  ٢8 ايرادات التمويل

 30٤  ٢  218  ٢ اأرباح اأ�شهم

 1٫985  ٢٫549  610  ٦٦9 اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى

 13٫087  7٫8٠5  9٫710  ١٫59١ جمموع الدخل

خ�شائر اأخرى

خ�شائر القيمة العادلة من ا�شتثمارات مدرجة 

  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو
 )135( )5٫748( )91( )4١١(  اخل�شارة - �شايف

 ١٫١8٠  9٫619  ٢٫٠57  12٫952 

امل�صروفات 

 ٤٫531  4٫93٢  1٫532  ١٫755 تكاليف املوظفني 

 379  38٠  1٤1  ١5٢ م�شاريف ال�شفر و تطوير الأعمال

 1٫072  453  318  ١٢8 اأتعاب قانونية ومهنية 

 537  ١٫384  129  ١٫٠3٠ تكاليف التمويل 

 388  35٦  125  ١١9 الإ�شتهالك 

 1٫75٤  ١٫789  555  59١ م�شروفات اأخرى 

 8٫661  9٫٢94  2٫800  3٫775 جمموع امل�صروفات 

)اخل�صارة( الربح قبل خم�ص�صات الإ�صمحالل
  وح�صة املجموعة من خ�صارة �صركات

 ٤٫291  )7٫٢37( 6٫819  )٢٫595(  زميلة وم�صروع م�صرتك

خم�ش�شات الإ�شمحالل
 ١٫٢5٠  -  -  حمررة / )حمت�شبة( - �شايف

 
)2٫050(

ح�شة املجموعة من خ�شارة �شركات زميلة وم�شروع 
 )329( )347( )121( )78(  م�شرتك - �شايف

 1٫912  )٦٫334( 6٫698  )٢٫٦73()اخل�صارة( الربح قبل مكافاأة جمل�س الإدارة

 -  )3٦5( -  - مكافاأة جمل�س الإدارة ل�شنة 2015

 1٫912  )٦٫٦99( 6٫698  )٢٫٦73(�صايف )اخل�صارة( الربح للفرتة

٢٠١٦2015

الأن�صطة الت�صغيلية

1٫912)6٫699(�شايف )اخل�شارة( الربح للفرتة

تعديالت للبنود غري النقدية:

احل�شة من خ�شائر �شركات زميلة و م�شروع م�شرتك

3٤7329  حم�شوبة بطريقة حقوق امللكية

2٫050)1٫250(خم�ش�شات الإ�شمحالل )حمت�شبة( / حمررة - �شايف

خ�شائر القيمة العادلة من ا�شتثمارات مدرجة 

5٫7٤8135  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة - �شايف

356388الإ�شتهالك 

)30٤()2(اأرباح اأ�شهم

)اخل�شارة( الأرباح الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات
٤٫510)1٫500(  واملطلوبات الت�شغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

)7٫780()13٫3٤3(ا�شتثمارات

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

)٤69()٤19(   حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق

-)33٫750(متويل �شركة م�شتثمر فيها

5٫3٤0)29(مبالغ م�شتحقة القب�س

)735()٤٫003(متويل �شركات امل�شاريع 

3٫985390موجودات اأخرى

)1٫011()3٫7٤3(م�شتحقات املوظفني

)1٫809(1٫٤71مطلوبات اأخرى

)1٫56٤()51٫331(�صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة الت�صغيلية

الأن�صطة ال�صتثمارية

)8٫917()٤٫500(اأرباح اأ�شهم مدفوعة

2619اأرباح اأ�شهم م�شتلمة

-)٤00(ا�شتثمارات متوفرة للبيع - �شايف

)56()57(عقارات ومعدات - �شايف

)8٫35٤()٤٫955(�صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة ال�صتثمارية

الأن�صطة التمويلية

)171(10٫1٤2متويالت ا�شالمية

-70٫687قر�س متو�شط الأجل

)171(80٫829�صايف النقد من )امل�صتخدم يف( الأن�صطة التمويلية

206)55(تعديالت حتويل العملة الأجنبية

)9٫883(2٤٫٤88�صايف الزيادة )النق�س يف( النقد وما يف حكمه

2٫72٤12٫211النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

27٫2122٫328النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف بيان املركز املايل

9٫1921٫926اأر�شدة لدى البنوك

18٫020٤02اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية 

27٫2122٫328

راأ�س
املال

اأ�شهم غري م�شتحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�شهم املوظفني
احتياطي

قانوين

احتياطي
القيمة العادلة 

لال�شتثمارات

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية
اأرباح

املجموعم�شتبقاة

3٤٫711219٫٤67)175(-٤٫931)10٫000(190٫000الر�شيد يف 1 يوليو 2015
)6٫699()6٫699(-----�شايف اخل�شارة للفرتة

)٤٫500()٤٫500(-----اأرباح اأ�شهم لعام 2015
اإلغاء كلي خلطة ملكية اأ�شهم املوظفني 

-)10٫000(---10٫000-و اإ�شدار اأ�شهم منحة
فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار

55-55----  يف �شركة زميلة
�شايف التغري يف القيمة العادلة

٤8--٤8---لالإ�شتثمارات املتوفرة للبيع
١3٫5١٢٢٠8٫37١)١٢٠(4٫93١48-١9٠٫٠٠٠الر�صيد كما يف 3١ مار�س ٢٠١٦

31٫297216٫018-3٫5251٫196)10٫000(190٫000الر�شيد يف 1 يوليو 201٤
)9٫238()9٫238(-----اأرباح اأ�شهم لعام 201٤

1٫9121٫912-----�شايف الربح للفرتة
)206(-)206(----فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار يف �شركة زميلة

�شايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة
)21(--)21(--- لال�شتثمارات املتوفرة للبيع

٢3٫97١٢٠8٫4٦5)٢٠٦(3٫5٢5١٫١75)١٠٫٠٠٠(١9٠٫٠٠٠الر�صيد كما يف 3١ مار�س ٢٠١5


