
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد 
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣0 �سبتمرب 2016                                                                                    باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املوجزة املرحلية املوحــــدة
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣0 �سبتمرب 2016

بيان الو�سع املايل املوحد  
كما يف ٣0 �سبتمرب 2016                               باآلف الدولرات الأمريكية

ا�ستخرجت من القوائم املالية املرحلية التي مت تدقيقها من قبل ارن�ست و يونغ والتي �سادق عليها جمل�س 
الإدارة يف 27 اأكتوبر 2016

عبدالفتاح معريف
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣0 �سبتمرب 2016                                                            باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣0 �سبتمرب 2016                 باآلف الدولرات الأمريكية

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

٣0 �سبتمرب 2016

)مراجعة(

٣0 يونيو 2016

)مدققة(

املوجودات
 8٫282  5٫199 اأر�سدة و اإيداعات لدى البنوك

 188٫255  191٫862 اإ�ستثمارات
اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

 28٫046  27٫120    حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
 40٫99٣  ٣7٫٣56 متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها

 ٣8٫0٣0  ٣8٫968 ذمم مدينة
 4٫2٣1  714 متويل ل�سركات امل�ساريع

 18٫0٣0  20٫868 موجودات اأخرى
 8٫4٣4  8٫٣40 عقارات ومعدات 

 ٣٣4٫٣01  ٣٣0٫427 جمموع املوجودات 

املطلوبات
 101٫7٣4  101٫476 متويل اإ�سالمي م�ستحق الدفع 

 ٣٫746  ٣٫764 م�ستحقات املوظفني 
 4٫527  4٫278 مطلوبات اأخرى

 110٫007  109٫518 جمموع املطلوبات

احلقوق
 190٫000  190٫000 راأ�س املال

 5٫859  5٫859 اإحتياطي قانوين
 -  )125(اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمارات

 )127( )118(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية
 28٫562  25٫29٣ اأرباح م�ستبقاة

 224٫294  220٫909 جمموع احلقوق

 ٣٣4٫٣01  ٣٣0٫427 جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان الو�سع املايل
 ٣٫756  ٣٫652 حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

 للثالثة اأ�سهر املنتهية يف
٣0 �سبتمرب

20162015

الدخل

 869  686 ايرادات اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية - �سايف

 17  6 ايرادات التمويل

 400  704 اإيجار واإيرادات اأخرى

 1٫286  1٫٣96 جمموع الدخل

خ�سائر اأخرى

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

 )96( )489(  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة - �سايف

 907  1٫190 

امل�سروفات 

 1٫666  1٫547 تكاليف املوظفني 

 118  70 م�ساريف ال�سفر و تطوير الأعمال

 120  2٣5 اأتعاب قانونية ومهنية 

 150  1٫124 تكاليف التمويل 

 118  117 الإ�ستهالك 

 5٣1  94٣ م�سروفات اأخرى 

 2٫70٣  4٫0٣6 جمموع امل�سروفات 

اخل�سارة قبل خم�س�سات الإ�سمحالل و ح�سة

 املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة

 )1٫51٣( )٣٫129( وم�سروع م�سرتك

 )142( )140(ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع

 م�سرتك - �سايف

 )1٫655( )٣٫269(�سايف اخل�سارة للفرتة

راأ�س
املال

 اأ�سهم غري م�ستحقة
مبوجب خطة ملكية

اأ�سهم املوظفني
احتياطي

قانوين

احتياطي
 القيمة العادلة
لال�ستثمارات

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية
اأرباح

املجموعم�ستبقاة

 224٫294  28٫562  )127( -  5٫859  -  190٫000 الر�سيد يف 1 يوليو 2016
 )٣٫269( )٣٫269( -  -  -  -  - �سايف اخل�سارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار
 9  -  9  -  -  -  -   يف �سركة زميلة

�سايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة
 )125( -  -  )125( -  -  -  لال�ستثمارات املتوفرة للبيع

 220٫909  25٫29٣  )118( )125( 5٫859  -  190٫000 الر�سيد كما يف ٣0 �سبتمرب 2016

 219٫467  ٣4٫711  )175( -  4٫9٣1  )10٫000( 190٫000 الر�سيد يف 1 يوليو 2015
 )1٫655( )1٫655( -  -  -  -  - �سايف اخل�سارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار
 9  -  9  -  -  -  -   يف �سركة زميلة

�سايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة
 145  -  -  145  -  -  -  لال�ستثمارات املتوفرة للبيع

 217٫966  ٣٣٫056  )166( 145  4٫9٣1  )10٫000( 190٫000 الر�سيد كما يف ٣0 �سبتمرب 2015

20162015

الأن�سطة الت�سغيلية
 )1٫655( )٣٫269(�سايف اخل�سارة للفرتة

تعديالت للبنود غري النقدية:
احل�سة من خ�سائر �سركات زميلة و م�سروع م�سرتك

 142  140   حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية
خ�سائر )اأرباح( القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

 96  489   بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
 118  117 الإ�ستهالك 

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار
 11  -   يف �سركة زميلة

اخل�سارة الت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات 
 )1٫288( )2٫52٣(واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:
 )2٫4٣1( )4٫221(ا�ستثمارات

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 
 -  786    حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

 2٫727  )9٣8(مبالغ م�ستحقة القب�س
)1( ٣٫517 متويل ل�سركات امل�ساريع 

 )20٫058( )2٫8٣8(موجودات اأخرى
 4٣  18 م�ستحقات املوظفني

 ٣24  )249(مطلوبات اأخرى

 )20٫684( )6٫448(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية
 )٣00( - اإ�ستثمارات معدة للبيع - �سايف

 )18( )2٣(عقارات ومعدات - �سايف

 )٣18( )2٣(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية
 -  ٣٫6٣7 متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها

 20٫405  )258(متويل اإ�سالمي م�ستحق الدفع 

 20٫405  ٣٫٣79 �سايف النقد من الأن�سطة التمويلية
 )11( 9 تعديالت حتويل العملة الأجنبية

 )608( )٣٫08٣(�سايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

 2٫724  8٫282 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 2٫116  5٫199 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف بيان الو�سع املايل

 1٫705  5٫071 اأر�سدة لدى البنوك
 411  128 اإيداعات يف موؤ�س�سات مالية

 5٫199  2٫116 


