
البيـانات املاليـة املرحلية املوحــــدة
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف ٣1 دي�سمرب 2017

بيان الو�سع املايل املرحلي املوحد  
كما يف ٣1 دي�سمرب 2017 )مراجعة(                              باآلف الدولرات الأمريكية

ا�ستخرجت من القوائم املالية املرحلية التي مت متت مراجعتها من قبل ارن�ست و يونغ والتي �سادق عليها 
جمل�س الإدارة يف ٨ فرباير 2017

عبدالفتاح معريف
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املرحلي املوحد
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف ٣1 دي�سمرب 2017  )مراجعة(                               باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املرحلي املوحد
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف ٣1 دي�سمرب 2017 )مراجعة(                                         باآلف الدولرات الأمريكية

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

راأ�س
املال

احتياطي
قانوين

احتياطي
القيمة العادلة
لال�ستثمارات

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية

)خ�سائر مرتاكمة(/
اأرباح

املجموعم�ستبقاة

 170٫٦٤5  )25٫0٨٤(  )1٣0( -  5٫٨59  190٫000 الر�سيد يف 1 يوليو 2017
 )5٫٦٨7( )5٫٦٨7( -  -  -  - �سايف اخل�سارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار
 59  -  59  - -  -   يف �سركة زميلة

�سايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة
 100  -  -  100  -  -   لال�ستثمارات املتوفرة للبيع

 ١٦5٫١١٧  )٣٠٫٧٧١(  )٧١( ١٠٠ 5٫859  ١9٠٫٠٠٠ الر�سيد كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٧

 22٤٫29٤  2٨٫5٦2  )127( -  5٫٨59  190٫000 الر�سيد يف 1 يوليو 201٦
 )22٫5٦٦( )22٫5٦٦( -  -  -  - �سايف اخل�سارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار
 )17(  -  )17(  -  -  -   يف �سركة زميلة

�سايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة
 75  -  -  75  -  -   لال�ستثمارات املتوفرة للبيع

 ٢٠١٫٧8٦  5٫99٦  )١٤٤( ٧5  5٫859  ١9٠٫٠٠٠ الر�سيد كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦

بيان التغريات يف حقوق امللكية املرحلي املوحد 
لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف ٣1 دي�سمرب 2017 )مراجعة(                                                                                    باآلف الدولرات الأمريكية

٣١ دي�سمرب ٢٠١٧

)مراجعة(

٣0 يونيو 2017

)مدققة( املوجودات
٦٫٤997٫571اأر�سدة و اإيداعات لدى البنوك

١59٫8٦51٦1٫٣5٤اإ�ستثمارات
اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

٢٧٫١٠٢2٦٫9٦0   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
٣٤٫٧5٠٣٤٫750متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها

١٦٫٧٠٤1٦٫٦٣0ذمم مدينة
٢5٫٢٢١27٫٦10موجودات اأخرى

٧٫9٧٠٨٫077عقارات ومعدات 

٢٧8٫١١١2٨2٫952جمموع املوجودات 

املطلوبات
١٠١٫٤9١101٫٦7٤متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع 

٢٫٣٧٧2٫72٣م�ستحقات املوظفني 
9٫١٢٦7٫910مطلوبات اأخرى

١١٢٫99٤112٫٣07جمموع املطلوبات

احلقوق
١9٠٫٠٠٠190٫000راأ�س املال

5٫8595٫٨59اإحتياطي قانوين
-١٠٠احتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمارات

)1٣0()٧١(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية
)25٫0٨٤()٣٠٫٧٧١(خ�سائر مرتاكمة

١٦5٫١١٧170٫٦٤5جمموع احلقوق

٢٧8٫١١١2٨2٫952جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان الو�سع املايل
٢٫٧٠92٫7٤٤حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

 للثالثة اأ�سهر املنتهية يف
٣1 دي�سمرب

 لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف
٣1 دي�سمرب

٢٠١٧201٦٢٠١٧201٦

الدخل
 ايرادات اخلدمات امل�سرفية

١٦٦٨7١5٤1٫٣7٣  الإ�ستثمارية - �سايف
-9٣8-9٣8ربح من بيع اأ�ستثمار

5٠925١٢٨ايرادات التمويل
١58129١58129اأرباح اأ�سهم

٧٦٢9٦1١٫٣٦91٫٦٦5اإيجار واإيرادات اأخرى

٢٫٣8٣1٫779٣٫١٣١٣٫175جمموع الدخل

اأرباح )خ�سائر( اأخرى
 اأرباح )خ�سائر( القيمة العادلة من ا�ستثمارات

   مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح
)15٫٣٤0(٣٢5)1٤٫٨51()٤٠٤(  اأو اخل�سارة - �سايف

١٫9٧9)1٣٫072(٣٫٤5٦)12٫1٦5(

امل�سروفات 
١٫5٣٣1٫5٤٨٣٫١٠8٣٫095تكاليف املوظفني 

981٣5١9٤205م�ساريف ال�سفر و تطوير الأعمال
٢٢5٤0٣٣٧5٦٣٨اأتعاب قانونية ومهنية 

١٫٤٧81٫٣٤9٢٫8٢٧2٫٤7٣تكاليف التمويل 
9٠100١٧9217الإ�ستهالك 

8٦51٫059٢٫٠٦٤2٫002م�سروفات اأخرى 

٤٫٢89٤٫59٤8٫٧٤٧٨٫٦٣0جمموع امل�سروفات 

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

)20٫795()5٫٢9١()17٫٦٦٦()٢٫٣١٠(  زميلة وم�سروع م�سرتك

)1٫591()٣٤٦()1٫591()٣٤٦(خم�س�سات الإ�سمحالل - �سايف

ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة 
)1٨0()5٠()٤0()٢٢(وم�سروع م�سرتك - �سايف

)22٫5٦٦()5٫٦8٧()19٫297()٢٫٦٧8(�سايف اخل�سارة للفرتة

٢٠١٧201٦
الأن�سطة الت�سغيلية

)22٫5٦٦()5٫٦8٧(�سايف اخل�سارة للفرتة
تعديالت للبنود:

 احل�سة من خ�سائر �سركات زميلة و م�سروع
5٠1٨0  م�سرتك حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية

٣٤٦1٫591خم�س�سات الإ�سمحالل
 )اأرباح( خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات

   مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح
15٫٣٤0)٣٢5(  اأو اخل�سارة

-)9٣8(ربح من بيع اأ�ستثمار
١٧9217الإ�ستهالك 
)129()١58(اأرباح اأ�سهم

)٨()5١٢(ايرادات التمويل
 اخل�سارة الت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات

)5٫٣75()٧٫٠٤5(  واملطلوبات الت�سغيلية
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)٦2(١٫5٦8اإ�ستثمارات
 اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

٨12)١9٢(  حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
1٫٣77)٧٤(مبالغ م�ستحقة القب�س

٣٫175-متويل ل�سركات امل�ساريع 
)5٫٨21(٢٫٣89موجودات اأخرى

٣٦)٣٤٦(م�ستحقات املوظفني
١٫٢١٦٣٫270مطلوبات اأخرى

 �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة
)2٫5٨٨()٢٫٤8٤(  الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية
١58129اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

-9٣8العائد من بيع اإ�ستثمار
)2٣()٧٢(عقارات ومعدات - �سايف

١٫٠٢٤10٦�سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية
5١٢٣٫٦٤5متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها

)2٨1()١8٣(متويل اإ�سالمي م�ستحق الدفع 

٣٢9٣٫٣٦٤�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

)17(59تعديالت حتويل العملة الأجنبية

 �سايف )النق�ص( الزيادة يف النقد وما
٨٦5)١٫٠٧٢(  يف حكمه

٧٫5٧١٨٫2٨2النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

٦٫٤999٫1٤7النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

 النقد وما يف حكمه كما يف بيان
  الو�سع املايل

5٫9١٦٨٫٦20اأر�سدة لدى البنوك
58٣527اإيداعات يف موؤ�س�سات مالية

٦٫٤999٫1٤7


