
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد 
للثم�نية ع�شر �شهرًا املنتهية يف 30 يونيو 2013                                                                                                                      ب�آلف الدولرات الأمريكية

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2013

بيان الو�سع املايل املوحد  
كم� يف 30 يونيو  2013                                                    ب�آلف الدولرات الأمريكية

30 يونيو

2013

31 دي�شمرب

2011
املوجودات

 5.9033.286اأر�شدة لدى البنوك

 4.72010.652اإيداع�ت لدى موؤ�ش�ش�ت م�لية 

 131.567115.694ا�شتثم�رات

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

 25.03329.474حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق 

 9.1309.130ا�شتثم�رات عق�رية

 13.1926.550مب�لغ م�شتحقة القب�ض من خدم�ت م�شرفية ا�شتثم�رية

 12.8585.839متويل ل�شرك�ت امل�ش�ريع

 9.2466.933موجودات اأخرى

9.91210.977عق�رات ومعدات

221.561198.535جمموع املوجودات

املطلوبات

13.0118.631متويل اإ�شالمي م�شتحق الدفع

4.1096.323م�شتحق�ت املوظفني

3.9633.865مطلوب�ت اأخرى

21.08318.819جمموع املطلوبات

احلقوق

250.000250.000راأ�ض امل�ل

28.42928.429عالوة اإ�شدار اأ�شهم

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

10.41410.414احتي�طي ق�نوين

245628احتي�طي القيمة الع�دلة لال�شتثم�رات

5.3495.349احتي�طي خطة ملكية اأ�شهم املوظفني

)92.340((71.195)خ�ش�ئر مرتاكمة

200.478179.716جمموع احلقوق  

221.561198.535جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل

3.74016.846حقوق اأ�شح�ب ح�ش�ب�ت ال�شتثم�ر

مت ا�ستخراج هذه البيانات من املعلومات املالية املوحدة املدققة التي �سادق عليها جمل�س الإدارة يف 29 
يوليو 2013 والتي مت تدقيقها من قبل اإرن�ست ويونغ.

د. غ�سان ال�سليمان
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد
للثم�نية ع�شر �شهرًا املنتهية يف 30 يونيو 2013                                                  ب�آلف الدولرات الأمريكية

من 1 يناير 2012
اإلى 30 يونيو

2013

لل�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب

2011
الأن�سطة الت�سغيلية

)58.670(21.145�ش�يف الربح )اخل�ش�رة( لل�شنة
تعديالت للبنود غري النقدية:

)867((1.124))اأرب�ح( / خ�ش�ئر من ال�شتثم�رات
احل�شة من نت�ئج �شرك�ت زميلة وم�شروع م�شرتك

1.8121.179   حم�شوبة بطريقة حقوق امللكية
285-م�شروف�ت اكت�ش�ب خطة ملكية اأ�شهم املوظفني

35.172(1.230)خم�ش�ش�ت الإ�شمحالل )حررت( / ح�شبت
1.8871.509ال�شتهالك 

-(100)ربح من ا�شتبع�د العق�رات واملعدات

)358((3.858)اأرب�ح اأ�شهم 

الربح )اخل�ش�رة( الت�شغيلي قبل التغريات يف

)21,750(18.532املوجودات واملطلوب�ت الت�شغيلية
التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�شغيلية:

15,485(11.377)ا�شتثم�رات
1.907(6.822)مب�لغ م�شتحقة القب�ض من خدم�ت م�شرفية ا�شتثم�رية

)6.944((4.957)متويل �شرك�ت امل�ش�ريع
1.804(2.589)اأ�شول اأخرى

538(2.214)م�شتحق�ت املوظفني
98150مطلوب�ت اأخرى

)8.810((9.329)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

2.291358اأرب�ح اأ�شهم م�شتلمة

)136((657)ممتلك�ت ومعدات - �ش�يف

1.634222�سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

4.3808.587متويل اإ�شالمي م�شتحق الدفع

4.3808.587�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية
)1((3.315)�سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

13.93813.939النقد وم� يف حكمه يف بداية الفرتة / ال�شنة

10.62313.938النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة / ال�سنة

يتاألف من:

5.9033.286اأر�شدة لدى البنوك
4.72010.652اإيداع�ت لدى موؤ�ش�ش�ت م�لية

10.62313.938

بيان الدخل ال�سامل املوحد
للثم�نية ع�شر �شهرًا املنتهية يف 30 يونيو 2013                                  ب�آلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد
للثم�نية ع�شر �شهرًا املنتهية يف 30 يونيو 2013                  ب�آلف الدولرات الأمريكية

من 1 يناير 2012
اإلى 30 يونيو

2013

لل�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب

2011

)58.670(21.145الربح (اخل�سارة) للفرتة / ال�سنة

(خ�سارة) دخل �سامل اآخر

تدوير الربح من بيع ا�شتثم�رات مت�حة للبيع اإلى

)867((1.124)ق�ئمة الدخل املوحد

)734(741التغريات يف القيمة الع�دلة لال�شتثم�رات املت�حة للبيع

)1.601((383)خ�ش�رة اأخرى �ش�ملة للفرتة / ال�شنة

)60.271(20.762جمموع الدخل (اخل�سارة) الأخرى للفرتة

من 1 يناير 2012
اإلى 30 يونيو

2013

لل�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب

2011
الدخل

35.0532.966دخل من اخلدم�ت امل�شرفية ال�شتثم�رية
585574دخل التمويل
3.858358اأرب�ح اأ�شهم

4.3772.820اإيرادات الإيج�ر واإيرادات متنوعة اأخرى

43.8736.718جمموع الدخل  

اأرباح (خ�سائر) اأخرى

خ�ش�ئر القيمة الع�دلة من ا�شتثم�رات ب�لقيمة
)15.413((7.315)الع�دلة من خالل الربح اأو اخل�ش�رة - �ش�يف

1.143906اأرب�ح اأخرى من ال�شتثم�رات - �ش�يف

37.701)7.789(

امل�سروفات

8.4528.422تك�ليف املوظفني
912766م�ش�ريف ال�شفر وتطوير الأعم�ل

1.0501.435اأتع�ب ق�نونية ومهنية
26975تك�ليف التمويل

1.8871.509ال�شتهالك
3.4042.323م�شروف�ت اأخرى

15.97414.530جمموع امل�سروفات  

الربح (اخل�سارة) قبل خم�س�سات الإ�سمحالل وح�سة

)22.319(21.727املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

)35.172(1.230خم�ش�ش�ت الإ�شمحالل حررت / )ح�شبت( - �ش�يف

ح�شة املجموعة من خ�ش�رة �شرك�ت زميلة

)1.179((1.812)وم�شروع م�شرتك - �ش�يف

)58.670(21.145�سايف الربح (اخل�سارة) للفرتة / ال�سنة

املجموع
)خ�ش�ئر مرتاكمة(

اأرب�ح م�شتبق�ة

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�ض
امل�ل 30 يونيو 2013

179.716 )92.340( 5.349 628 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�شيد يف 1 ين�ير 2012
21.145 21.145 - - - - - - �ش�يف الربح للفرتة

)383( - - )383( - - - - خ�ش�رة �ش�ملة اأخرى للفرتة
20.762 21.145 - )383( - - - - جمموع )اخل�ش�رة( الدخل ال�ش�مل الآخر للفرتة
200.478 (71.195) 5.349 245 10.414 (22.764) 28.429 250.000 الر�سيد كما يف 30 يونيو 2013

31 دي�شمرب 2011

239.702 )33.670( 5.064 2.229 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�شيد يف 1 ين�ير 2011
)58.670( )58.670( - - - - - - �ش�يف اخل�ش�رة لل�شنة
)1.601( - - )1.601( - - - - خ�ش�رة �ش�ملة اأخرى لل�شنة

)60.271( )58.670( - )1.601( - - - - جمموع اخل�ش�رة ال�ش�ملة الأخرى لل�شنة
285 - 285 - - - - - م�شروف�ت اكت�ش�ب خطة ملكية اأ�شهم املوظفني

179.716 (92.340) 5.349 628 10.414 (22.764) 28.429 250.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011

مرخ�ض كم�شرف قط�ع جملة اإ�شالمي من قبل م�شرف البحرين املركزي,


