
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد 
ب�آلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2018 

البيـــــــ�نــــ�ت امل�ليـــــــة املوحــــدة
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2018

بيان الو�ضع املايل املوحد  
كم� يف 30 يونيو  2018                                                    ب�آلف الدولرات الأمريكية

 اإ�ستخرجت من القوائم امل�لية التي مت تدقيقه� من قبل ارن�ست و يونغ
والتي �س�دق عليه� جمل�س الإدارة يف 2٧ �سبتمرب 2018

عبدالفت�ح معريف
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جن�حي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد
ب�آلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2018 

بيان الدخل املوحد
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2018        ب�آلف الدولرات الأمريكية

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

30 يونيو

2018

30 يونيو
201٧

املوجودات

7٫326٧٫5٧1اأر�سدة و اإيداع�ت لدى البنوك

151٫516161٫354اإ�ستثم�رات

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

26٫66626٫960   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

38٫59734٫٧50متويل املرابحة لل�سرك�ت امل�ستثمر فيه�

33٫42016٫630ذمم مدينة

-3٫025متويل �سرك�ت امل�س�ريع

23٫7952٧٫610موجودات اأخرى

7٫8168٫0٧٧عق�رات ومعدات 

292٫161282٫952جمموع املوجودات 

املطلوبات

109٫155101٫6٧4متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع 

2٫0922٫٧23م�ستحق�ت املوظفني 

15٫456٧٫910مطلوب�ت اأخرى

126٫703112٫30٧جمموع املطلوب�ت

احلقوق

190٫000190٫000راأ�س امل�ل

5٫8595٫859اإحتي�طي ق�نوين

)130()71(احتي�طي حتويل العمالت الأجنبية

)25٫084()30٫330(خ�س�ئر مرتاكمة

165٫4581٧0٫645جمموع احلقوق

292٫161282٫952جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان الو�ضع املايل

2٫1062٫٧44حقوق اأ�سح�ب ح�س�ب�ت ال�ستثم�ر

30 يونيو

2018

30 يونيو
201٧

الإيرادات

1٫2184٫٧95ايرادات اخلدم�ت امل�سرفية الإ�ستثم�رية

-6٫338ربح من بيع اإ�ستثم�ر

4٫78512ايرادات التمويل

1٫406834اأرب�ح اأ�سهم

2٫4472٫945اإيج�ر واإيرادات اأخرى

16٫1948٫586جمموع الدخل

اأرباح )خ�ضائر( اأخرى

خ�س�ئر القيمة الع�دلة من ا�ستثم�رات مدرجة 

   ب�لقيمة الع�دلة من خالل الربح
)38٫266()3٫833(  اأو اخل�س�رة  - �س�يف

)29٫680(12٫361جمموع الدخل )اخل�ضارة(

امل�ضروفات 

5٫7456٫194تك�ليف املوظفني 

431529م�س�ريف ال�سفر و تطوير الأعم�ل

7731٫35٧اأتع�ب ق�نونية ومهنية 

5٫6236٫141تك�ليف التمويل 

385413الإ�ستهالك 

3٫0263٫9٧8م�سروف�ت اأخرى 

15٫98318٫612جمموع امل�ضروفات 

الربح )اخل�ضارة( قبل خم�ض�ضات 
الإ�ضمحالل و ح�ضة املجموعة

)48٫292()3٫622(  من خ�ضارة �ضركات زميلة وم�ضروع م�ضرتك

)6٫448()1٫492(خم�س�س�ت اإ�سمحالل حمت�سبة

1٫344-ا�سرتداد ذمم مدينة م�سمحلة

 ح�سة املجموعة من خ�س�رة �سرك�ت زميلة
)250()132(  وم�سروع م�سرتك - �س�يف

)53٫646()5٫246(�ضايف الربح )اخل�ضارة( للفرتة

30 يونيو

2018

30 يونيو
201٧

الأن�ضطة الت�ضغيلية
)53٫646()5٫246(�س�يف الربح )اخل�س�رة( للفرتة

تعديالت للبنود غري النقدية:
-)5٫263(  ربح من بيع ا�ستثم�رات

   احل�سة من خ�س�ئر �سرك�ت زميلة و م�سروع
132250     م�سرتك حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية
1٫4926٫448  خم�س�س�ت اإ�سمحالل حمت�سبة - �س�يف

385413  الإ�ستهالك 
)834()1٫406(  اأرب�ح اأ�سهم

  خ�س�ئر القيمة الع�دلة من ا�ستثم�رات مدرجة 
      ب�لقيمة الع�دلة من خالل الربح اأو

3٫83338٫266     اخل�س�رة - �س�يف

اخل�س�رة الت�سغيلية قبل التغريات
)9٫103()6٫073(   يف املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية:
)16٫453(10٫756  اإ�ستثم�رات

  اإ�ستثم�رات يف �سرك�ت زميلة وم�سروع م�سرتك 
616)192(    حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

6٫243)3٫847(  متويل املرابحة لل�سرك�ت امل�ستثمر فيه�
20٫429)16٫790(  مب�لغ م�ستحقة القب�س

4٫231)3٫025(  متويل ل�سرك�ت امل�س�ريع 
)10٫051(3٫695  موجودات اأخرى

)1٫023()631(  م�ستحق�ت املوظفني
7٫5463٫383  مطلوب�ت اأخرى

)1٫٧28()8٫561(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة الت�ضغيلية

الأن�سطة ال�ستثم�رية
9001٫136اأرب�ح اأ�سهم م�ستلمة

)56()124(عق�رات ومعدات - �س�يف

7761٫080�ضايف النقد من الأن�ضطة ال�ضتثمارية

الأن�ضطة التمويلية
)60(7٫481متويل اإ�سالمي م�ستحق الدفع 

 �ضايف النقد من )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة
)60(7٫481  التمويلية

)3(59تعديالت حتويل العملة الأجنبية

)٧11()245(�ضايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

7٫5718٫282النقد وم� يف حكمه يف بداية الفرتة

7٫326٧٫5٧1النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

ي�ضتمل على:
5٫285٧٫441  اأر�سدة لدى البنوك

2٫041130  اإيداع�ت ق�سرية الأجل

7٫326٧٫5٧1

راأ�س
امل�ل

احتي�طي
ق�نوين

احتي�طي
حتويل العمالت

الأجنبية
خ�س�ئر

املجموعمرتاكمة

1٧0٫645)25٫084()130(190٫0005٫859الر�سيد يف 1 يوليو 201٧

)5٫246()5٫246(---�س�يف الربح لل�سنة

59-59--فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثم�ر يف �سركة زميلة

165٫458)30٫330()71(190٫0005٫859الر�ضيد كما يف 30 يونيو 2018

28٫562224٫294)12٧(190٫0005٫859الر�سيد يف 1 يوليو 2016

)53٫646()53٫646(---�س�يف اخل�س�رة لل�سنة

)3(-)3(--فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثم�ر يف �سركة زميلة

1٧0٫645)25٫084()130(190٫0005٫859الر�سيد كم� يف 30 يونيو 201٧


