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عالوة 
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راأ�س 
املال 31 مار�س 2010

179.716 )92.340( 5.349 628 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�سيد يف 1 يناير 2012
8.001 8.001 - - - - - - �سايف الربح للفرتة

121 - - 121 - - - - دخل �سامل اآخر للفرتة
8.122 8.001 - 121 - - - - جمموع الدخل ال�شامل الآخر للفرتة

- - - - - - - - م�سروفات اكت�ساب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني
187.838 )84.339( 5.349 749 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�شيد كما يف 31 مار�س 2012

31 مار�س 2011

239.702 )33.670( 5.064 2.229 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�سيد يف 1 يناير 2011
)2.941( )2.941( - - - - - - اخل�سارة للفرتة
)1.156( - - )1.156( - - - - خ�سارة �ساملة اأخرى للفرتة
)4.097( )2.941( - )1.156( - - - - جمموع اخل�شارة ال�شاملة للفرتة

95 - 95 - - - - - م�سروفات اكت�ساب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني
235.700 )36.611( 5.159 1.073 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�سيد كما يف 31 مار�س 2011

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة 
باآلف الدولرات الأمريكية للثالثة اأ�سهر املنتهية  يف 31 مار�س 2012  

31 مار�س 2012

)مراجعة(

31 مار�س 2011
)مراجعة(

الدخل

10.362854دخل من اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية

126129دخل التمويل

549466دخل اآخر

11.0371.449جمموع الدخل

اأرباح )خ�شائر( اأخرى

582194اأرباح )خ�سائر( من ال�ستثمارات - �سايف

11.6191.643

امل�شروفات

1.6082.004تكاليف املوظفني

235259م�سروفات ال�سفر وتطوير الأعمال

222458اأتعاب قانونية ومهنية

2726تكاليف التمويل

350397ال�ستهالك

824685م�سروفات اأخرى

3.2663.829جمموع امل�شروفات

31 مار�س 2012
)مراجعة(

31 مار�س 2011
)مراجعة(

)2.941(8.001الدخل )اخل�سارة( للفرتة
دخل �شامل اآخر

تدوير الربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
-)266(اإلى قائمة الدخل املوحد

التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات
)1.156(387املتاحة للبيع

)1.156(121دخل )خ�شارة( �شامل اآخر للفرتة
)4.097(8.122جمموع الدخل )اخل�شارة( الآخر للفرتة

قائمة الدخل املوحد
للثالثة اأ�سهر املنتهية  يف  31 مار�س 2012   باآلف الدولرات الأمريكية

قائمة الدخل ال�شامل املوحد
للثالثة اأ�سهر املنتهية  يف  31 مار�س 2012   باآلف الدولرات الأمريكية

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
باآلف الدولرات الأمريكية للثالثة اأ�سهر املنتهية  يف  31 مار�س 2012  

هذه البيانات مت ا�شتخراجها من القوائم املالية املوحدة املراجعة والتي مت ا�شدار تقرير بها 
بدون حتفظ من قبل اإرن�شت ويونغ ومت اعتمادها من جمل�س الإدارة يف 8 مايو 2012.

31 مار�س 2012

)مراجعة(

31 دي�سمرب 2011

)مدققة(
املوجودات

2.2983.286اأر�سدة لدى البنوك

2.28310.652اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

126.117112.954ا�ستثمارات

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

29.12229.474حمتب�سة مبوجب طريقة احلقوق

9.1309.130ا�ستثمارات عقارية

16.9126.550مبالغ م�ستحقة القب�س من خدمات م�سرفية ا�ستثمارية

6.9995.839متويل ل�سركات امل�ساريع

8.7439.673موجودات اأخرى

10.62710.977عقارات ومعدات

212.231198.535جمموع املوجودات

املطلوبات

16.0008.631متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع

4.6366.323م�ستحقات املوظفني

3.7573.865مطلوبات اأخرى

24.39318.819جمموع املطلوبات

احلقوق

250.000250.000راأ�س املال

28.42928.429عالوة اإ�سدار اأ�سهم

)22.764()22.764(اأ�سهم غري م�ستحقة مبوجب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني

10.41410.414احتياطي قانوين

749628احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات

5.3495.349احتياطي خطة ملكية اأ�سهم املوظفني
)92.340()84.339(خ�سائر مرتاكمة

187.838179.716جمموع احلقوق

212.231198.535جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل

17.08516.846حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

قائمة املركز املايل املوحد  
باآلف الدولرات الأمريكية كما  يف  31 مار�س  2012  

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

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
للثالثة اأ�شهر املنتيهة 31 مار�س 2012

31 مار�س 2012

)مراجعة(

31 مار�س 2011

)مراجعة(

الأ�شطة الت�شغيلية

)2.941(8.001�سايف الربح )اخل�سارة( للفرتة

تعديالت للبنود التالية:
)194()582(اأرباح )خ�سائر( من ال�ستثمارات

ح�سة املجموعة من نتائج �سركات زميلة وم�سروع
352211م�سرتك حمت�سبة مبوجب طريقة حقوق امللكية
95-م�سروفات اكت�ساب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني

544-خم�س�سات ال�سمحالل
350397ال�ستهالك

الربح )اخل�سارة( الت�سغيلي قبل التغريات يف
)1.888(8.121املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات و املطلوبات الت�سغيلية: 
)2.082()12.460(ا�ستثمارات

2.990)10.362(مبالغ م�ستحقة القب�س من خدمات م�سرفية ا�ستثمارية
)5.936()1.160(متويل �سركات امل�ساريع

9306.842اأ�سول اأخرى
)61()1.687(م�ستحقات املوظفني

177)108(مطلوبات اأخرى

42)16.726(�شايف النقد )امل�شتخدم يف( من الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية

585-متح�سالت من بيع ا�ستثمارات
35-اأرباح من ال�ستثمارات

)41(-�سراء ممتلكات ومعدات

579-�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتثمارية

الأن�شطة التمويلية

)23(7.369زيادة يف )�سداد( التمويل الإ�سالمي

)23(7.369�شايف النقد من )امل�شتخدم يف(  الأن�شطة التمويلية

598)9.357(�شايف )النق�س( الزيادة يف النقد وما يف حكمه
13.93813.939النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

4.58114.537النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف قائمة املركز املايل 

2.2982.341نقد واأر�سدة لدى البنوك
2.28312.196اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

4.58114.537

الربح )اخل�شارة( قبل ال�شمحالل
      وح�شة املجموعة من خ�شارة �شركات

      زميلة وم�شروع م�شرتك
8.353)2.186(

)544(-خم�ش�شات ال�شمحالل

ح�شة املجموعة من خ�شارة �شركات
)211()352(      زميلة وم�شروع م�شرتك - �شايف

)2.941(8.001�شايف الربح )اخل�شارة( للفرتة

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


