
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
لل�ستة اأ�سهر املنتهية  يف 3١  دي�سمرب ٢٠١٤ )مراجعة(                                                                                                                      باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املوجزة املرحلية املوحــــدة
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٤

بيان الو�سع املايل املوحد املرحلي  
كما يف 3١ دي�سمرب  ٢٠١٤ )مراجعة(                               باآلف الدولرات الأمريكية

اإ�ستخرجت من القوائم املالية ال�سنوية التي مت تدقيقها من قبل ارن�ست و يونغ والتي �سادق عليها جمل�س 
الإدارة يف 5 مار�س ٢٠١5

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 املرحلي
لل�ستة اأ�سهر املنتهية  يف  3١ دي�سمرب ٢٠١٤ )مراجعة(                                باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٤ )مراجعة(                 باآلف الدولرات الأمريكية

املجموع
اأرباح

م�ستبقاة

احتياطي خطة
ملكية اأ�سهم

املوظفني

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية

احتياطي
القيمة العادلة 

لال�ستثمارات
احتياطي

قانوين

اأ�سهم غري م�ستحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�سهم املوظفني

 
عالوة 
اإ�سدار
اأ�سهم

راأ�س
املال 3١ دي�سمرب ٢٠١٤

٢١٦٫٠١٨ 3١٫٢٩٧ - - ١٫١٩٦ 3٫5٢5 )١٠٫٠٠٠( - ١٩٠٫٠٠٠ الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١٤
)٤٫٧٨٦( )٤٫٧٨٦( - - - - - - - �سايف اخل�سارة للفرتة
)٩٫٢3٨( )٩٫٢3٨( - - - - - - - اأرباح اأ�سهم للعام ٢٠١٤

)٩٨( - - )٩٨( - - - - - فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف �سركة زميلة

)٢5١( - - - )٢5١( - - - -
 اإجمايل التغري يف القيمة العادلة

   لال�ستثمارات املتوفرة للبيع
٢٠١٫٦٤٥ ١٧٫٢٧٣ - )٩٨( ٩٤٥ ٣٫٥٢٥ )١٠٫٠٠٠( - ١٩٠٫٠٠٠ الر�سيد كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٤

٢٠٠٫٤٧٨ )٧١٫١٩5( 5٫3٤٩ - ٢٤5 ١٠٫٤١٤ )٢٢٫٧٦٤( ٢٨٫٤٢٩ ٢5٠٫٠٠٠ الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١3
- ٩١٫٤٢٨ )5٫3٤٩( - - )١٠٫٤١٤( ١٢٫٧٦٤ )٢٨٫٤٢٩( )٦٠٫٠٠٠( اإعادة هيكلة راأ�س املال
- )٢٠٫٠٢3( - - - ٢٫٠٢3 - - - املحول اإلى الحتياطي القانوين

٤٫٢٩5 ٤٫٢٩5 - - - - - - - �سايف الربح للفرتة

٧٦١ - - - ٧٦١ - - - -
 اإجمايل التغري يف القيمة العادلة

   لال�ستثمارات املتوفرة للبيع
٢٠٥٫٥٣٤ ٢٢٫٥٠٥ - - ١٫٠٠٦ ٢٫٠٢٣ ١٠٫٠٠٠ - ١٩٠٫٠٠٠ الر�سيد كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٣

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

3١ دي�سمرب ٢٠١٤

)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١٤

)مدققة(
املوجودات

 ٢٫٧٩٧  ٤٫٦٤٠ اأر�سدة لدى البنوك

 ٩٫٤١٤  ٤٠٢ اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

 ١٤5٫٧٤١  ١٥٠٫١٥٠ اإ�ستثمارات

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

 ٢٧٫٨٤٧  ٢٨٫٠٠٩    حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

 3١٫335  ١٧٫٠٨٢ مبالغ م�ستحقة القب�س

 ١٤٫٠٨3  ١٨٫٣٨٩ متويل ل�سركات امل�ساريع

 ٨٫٩٠١  ٧٫٩٤٩ موجودات اأخرى

 ٩٫٢٨٤  ٩٫٠٥٦ عقارات ومعدات 

 ٢٤٩٫٤٠٢  ٢٣٥٫٦٧٧ جمموع املوجودات 

املطلوبات

 ٢٠٫١٨٨  ٢٠٫٠٢٠ متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع

 5٫٩٦٩  ٤٫٩١٠ م�ستحقات املوظفني 

 ٧٫٢٢٧  ٩٫١٠٢ مطلوبات اأخرى

 33٫3٨٤  ٣٤٫٠٣٢ جمموع املطلوبات

احلقوق

 ١٩٠٫٠٠٠  ١٩٠٫٠٠٠ راأ�س املال

 )١٠٫٠٠٠( )١٠٫٠٠٠(اأ�سهم غري م�ستحقة - خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 

 3٫5٢5  ٣٫٥٢٥ اإحتياطي قانوين

 ١٫١٩٦  ٩٤٥ اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمارات 

 -  )٩٨(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

 3١٫٢٩٧  ١٧٫٢٧٣ اأرباح م�ستبقاة

 ٢١٦٫٠١٨  ٢٠١٫٦٤٥ جمموع احلقوق

 ٢٤٩٫٤٠٢  ٢٣٥٫٦٧٧ جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل

 3٫٨٧٩  ٣٫٦٨٠ حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

 للثالثة اأ�سهر املنتهية يف
3١ دي�سمرب

 لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف
3١ دي�سمرب

٢٠١٤
)مراجعة(

٢٠١3
)مراجعة(

٢٠١٤
)مراجعة(

٢٠١3
)مراجعة(

الدخل

 ٩٫٤5١  ٢٫٠٠١  ٤٫٨5٠  ٢٢٦ ايرادات اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية - �سايف 

 ١33  ٧٠  ٦٤  ٣٠ ايرادات التمويل

 3  ٨٦  -  ٧ اأرباح اأ�سهم

 ٧٩٤  ١٫٢٢٠  3٦٠  ٥٦٦ اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى

 ١٠٫3٨١  ٣٫٣٧٧  5٫٢٧٤  ٨٢٩ جمموع الدخل

خ�سائر اأخرى

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

 )٤٧٨( )٤٤( )٤٨5( )٥٤(  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة - �سايف

 ٧٠٩  -  ٤3٦  - اأرباح اأخرى من ال�ستثمارات - �سايف

 ٧٧٥  5٫٢٢5  ١٠٫٦١٢  ٣٫٣٣٣ 

امل�سروفات 

 3٫٠٦٠  ٢٫٩٩٩  ١٫٦٠٦  ١٫٦٠٧ تكاليف املوظفني 

 ٢٢5  ٢٣٨  ١٠3  ١١٩ م�ساريف ال�سفر و تطوير الأعمال

 ٤٨5  ٧٥٤  ٢٤3  ٥٩٩ اأتعاب قانونية ومهنية 

 3٢3  ٤٠٨  ٢35  ١٤٤ تكاليف التمويل 

 3٨٢  ٢٦٣  ١٨١  ١٣١ الإ�ستهالك 

 ١٫١٤١  ١٫١٩٩  ٦3٨  ٦٣١ م�سروفات اأخرى 

 5٫٦١٦  ٥٫٨٦١  3٫٠٠٦  ٣٫٢٣١ جمموع امل�سروفات 

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

 ٤٫٩٩٦  )٢٫٥٢٨(  ٢٫٢١٩  )٢٫٤٥٦(     املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

 )٤٩٠( )٢٫٠٥٠( )35٠( )١٫٧٠٠(خم�س�سات الإ�سمحالل

ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة

 )٢١١( )٢٠٨( )١٠١( )١١٦(   وم�سروع م�سرتك - �سايف

 ٤٫٢٩5 )٤٫٧٨٦(  ١٫٧٦٨  )٤٫٢٧٢( �سايف )اخل�سارة( الربح للفرتة

3١ دي�سمرب ٢٠١٤
)مراجعة(

3١ دي�سمرب ٢٠١3
)مراجعة(

الأن�سطة الت�سغيلية

 ٤٫٢٩5  )٤٫٧٨٦( �سايف )اخل�سارة( الربح للفرتة
تعديالت للبنود غري النقدية:

احل�سة من نتائج �سركات زميلة و م�سروع م�سرتك

 ٢١١  ٢٠٨    حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية
 ٤٩٠  ٢٫٠٥٠ خم�س�سات الإ�سمحالل

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة

 5٠٠  ٤٤    بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر
 3٨٢  ٢٦٣ الإ�ستهالك 

 -  ٩٨ فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف �سركة زميلة 
 )3( - مكا�سب من بيع عقارات ومعدات

 )٤3٦( - مكا�سب من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع
 )3( )٨٦(اأرباح اأ�سهم

 )اخل�سارة(الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات
 5٫٤3٦  )٢٫٢٠٩(    واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

 ٦٨٨  )٤٫٥٢٦(ا�ستثمارات
اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

 -  )٤٦٨(   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
 )٨٫١٨٨( ١٤٫٢٥٣ مبالغ م�ستحقة القب�س

 )٦٫١٠٢( )٥٫١٠٦(متويل �سركات امل�ساريع 
 )١٨٫٧٠3( )٤٫٢٤٨(موجودات اأخرى

 ٢٢٢  )١٫٠٥٩(م�ستحقات املوظفني
 ٤٫٦١٨  ١٫٨٧٥ مطلوبات اأخرى

 )٢٢٫٠٢٩( )١٫٤٨٨(�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

 3٩  ١٧٥ اأرباح اأ�سهم م�ستلمة
 -  )٥٫٦٥٣(اأرباح اأ�سهم مدفوعة

 ٩٤٩  - املح�سل من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع
 5  )٣٥(عقارات ومعدات - �سايف

 ٩٩3  )٥٫٥١٣(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

 ١5٫٦٧٧  )١٦٨(متويالت ا�سالمية م�ستلمة )مدفوعة(

 ١5٫٦٧٧  )١٦٨(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة التمويلية

 )5٫35٩( )٧٫١٦٩(�سايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

 ١٠٫٦٢3  ١٢٫٢١١ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 5٫٢٦٤  ٥٫٠٤٢ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف قائمة املركز املايل

 ٢٫٤٦٦  ٤٫٦٤٠ اأر�سدة لدى البنوك
 ٢٫٧٩٨  ٤٠٢ اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

 ٥٫٠٤٢  5٫٢٦٤ 


