
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦ )مراجعة(                                                                                         باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املرحلية املوحــــدة
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦

بيان املركز املايل املوحد املرحلي  
كما يف 3١ دي�سمرب  ٢٠١٦ )مراجعة(                   باآلف الدولرات الأمريكية

ا�ستخرجت من القوائم املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل ارن�ست و يونغ
والتي �سادق عليها جمل�س الإدارة يف 8 فرباير ٢٠١7

عبدالفتاح املعريف
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 ٢٠١٦ )مراجعة(                 باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦ )مراجعة(                باآلف الدولرات الأمريكية

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

 للثالثة اأ�سهر املنتهية يف
3١ دي�سمرب

 لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف
3١ دي�سمرب

201٦٢٠١٥201٦٢٠١٥

الدخل

٦873٫4481٫3734٫3١7ايرادات اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية - �سايف

8١7-2ايرادات التمويل

-129-129اأرباح اأ�سهم

9٦1١٫48٠1٫٦٦5١٫88٠اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى

1٫7794٫٩٢83٫175٦٫٢١4جمموع الدخل

خ�سائر اأخرى

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

   بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو
)٥٫337()15٫340()٥٫٢4١()14٫851(    اخل�سارة - �سايف

)13٫072()3١3()12٫1٦5(877

امل�سروفات 

1٫548١٫٥١١3٫0953٫١77تكاليف املوظفني 

135١١٠205٢٢8م�ساريف ال�سفر و تطوير الأعمال

403٢٠٥٦383٢٥اأتعاب قانونية ومهنية 

1٫349٢٠42٫4733٥4تكاليف التمويل 

100١١٩217٢37الإ�ستهالك 

1٫059٦٦72٫002١٫١٩8م�سروفات اأخرى 

4٫594٢٫8١٦8٫٦30٥٫٥١٩جمموع امل�سروفات 

 اخل�سارة قبل خم�س�سات الإ�سمحالل و ح�سة
  املجموعة من خ�سارة �سركات

)4٫٦4٢()20٫795()3٫١٢٩()17٫٦٦٦(  زميلة وم�سروع م�سرتك

خم�س�سات الإ�سمحالل
١٫٢٥٠)1٫591(١٫٢٥٠)1٫591( )حمت�سبة( / حمررة - �سايف

ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع 
)٢٦٩()180()١٢7()40(  م�سرتك - �سايف

)3٫٦٦١()22٫5٦٦()٢٫٠٠٦()19٫297(اخل�سارة قبل مكافاأة جمل�س الإدارة

)3٦٥(-)3٦٥(-مكافاأة جمل�س الإدارة ل�سنة ٢٠١٥

)4٫٠٢٦()22٫5٦٦()٢٫37١()19٫297(�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

٢8٫٥٦٢٢٢4٫٢٩4)١٢7(-٥٫8٥٩-١٩٠٫٠٠٠الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١٦
)٢٢٫٥٦٦()٢٢٫٥٦٦(-----�سايف اخل�سارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار
)١7(-)١7(----  يف �سركة زميلة

�سايف التغري يف القيمة العادلة
7٥--7٥---  لالإ�ستثمارات املتوفرة للبيع

5٫99٦201٫78٦)144(5٫85975-190٫000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 201٦

34٫7١١٢١٩٫4٦7)١7٥(-4٫٩3١)١٠٫٠٠٠(١٩٠٫٠٠٠الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١٥
)4٫٠٢٦()4٫٠٢٦(-----�سايف اخل�سارة للفرتة

)4٫٥٠٠()4٫٥٠٠(-----اأرباح اأ�سهم لعام ٢٠١٥
-)١٠٫٠٠٠(---١٠٫٠٠٠-اإلغاء كلي خلطة ملكية اأ�سهم املوظفني واإ�سدار اأ�سهم منحة

١١-١١----فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف �سركة زميلة
�سايف التغري يف القيمة العادلة

)٢4(--)٢4(---  لالإ�ستثمارات املتوفرة للبيع
1٦٫185210٫928)1٦4()24(4٫931-190٫000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2015

31 دي�سمرب 201٦

)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١٦

)مدققة(
املوجودات

9٫1478٫٢8٢اأر�سدة و اإيداعات لدى البنوك

172٫302١88٫٢٥٥اإ�ستثمارات

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

27٫054٢8٫٠4٦   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

37٫35٦4٠٫٩٩3متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها

35٫81238٫٠3٠مبالغ م�ستحقة القب�س

1٫05٦4٫٢3١متويل ل�سركات امل�ساريع

23٫851١8٫٠3٠موجودات اأخرى

8٫2408٫434عقارات ومعدات 

314٫818334٫3٠١جمموع املوجودات 

املطلوبات

101٫453١٠١٫734متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع

3٫7823٫74٦م�ستحقات املوظفني 

7٫7974٫٥٢7مطلوبات اأخرى

113٫032١١٠٫٠٠7جمموع املطلوبات

احلقوق

190٫000١٩٠٫٠٠٠راأ�س املال

5٫859٥٫8٥٩اإحتياطي قانوين

-75اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمارات 

)١٢7()144(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

5٫99٦٢8٫٥٦٢اأرباح م�ستبقاة

201٫78٦٢٢4٫٢٩4جمموع احلقوق

314٫818334٫3٠١جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان املركز املايل

3٫5243٫7٥٦حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

201٦٢٠١٥

الأن�سطة الت�سغيلية

)4٫٠٢٦()22٫5٦٦(�سايف اخل�سارة للفرتة
تعديالت للبنود غري النقدية:

احل�سة من خ�سائر �سركات زميلة و م�سروع م�سرتك

180٢٦٩  حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية
)١٫٢٥٠(1٫591خم�س�سات الإ�سمحالل

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

15٫340٥٫337  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة - �سايف
217٢37الإ�ستهالك 

 فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف
)١١(-�سركة زميلة
-)129(اأرباح اأ�سهم

)اخل�سارة( الأرباح الت�سغيلية قبل التغريات يف 
٥٥٦)5٫3٦7(املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)٦٫١8٥()٦2(ا�ستثمارات
اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

812٢4   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
1٫3778٠٠مبالغ م�ستحقة القب�س

)3٫٠٥٢(3٫175متويل �سركات امل�ساريع 
)١٫٦4٥()5٫821(موجودات اأخرى

)373(3٦م�ستحقات املوظفني
3٫270٢٫٥٠7مطلوبات اأخرى

)7٫3٦8()2٫580(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

-129اأرباح اأ�سهم م�ستلمة
)4٠٠(-ا�ستثمارات متوفرة للبيع - �سايف

)3٦()23(عقارات ومعدات - �سايف

)43٦(10٦�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية
الأن�سطة التمويلية

-3٫٦37متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها
١٥٫٢٠7)281(متويالت ا�سالمية

3٫35٦١٥٫٢٠7�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

)٢4()17(تعديالت حتويل العملة الأجنبية

8٦57٫37٩�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

8٫282٢٫7٢4النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

9٫147١٠٫١٠3النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف بيان املركز املايل

8٫٦20٩٫٩77اأر�سدة لدى البنوك
527١٢٦اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

9٫147١٠٫١٠3


