
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٧ )مراجعة(                                                                                         باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املرحلية املوحــــدة
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٧

بيان املركز املايل املوحد املرحلي  
كما يف 3١ مار�س  ٢٠١٧ )مراجعة(                   باآلف الدولرات الأمريكية

ا�شتخرجت من القوائم املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل ارن�شت و يونغ
والتي �شادق عليها جمل�س الإدارة يف ١٠ مايو ٢٠١٧

عبدالفتاح املعريف
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٧ )مراجعة(                 باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٧ )مراجعة(                باآلف الدولرات الأمريكية

مرخ�س كم�شرف قطاع جملة اإ�شالمي من قبل م�شرف البحرين املركزي،

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
3١ مار�س

 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
3١ مار�س

201٧٢٠١٦201٧٢٠١٦

الدخل

46189٢1٫8345٫٢٠9ايرادات اخلدمات امل�شرفية الإ�شتثمارية - �شايف

٢12٩٢-اأرباح اأ�شهم

1٢8٩٤5ايرادات التمويل

440٦٦92٫105٢٫5٤9اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى

٩02١٫59١4٫0٧٧٧٫8٠5جمموع الدخل

خ�سائر اأخرى

خ�شائر القيمة العادلة من ا�شتثمارات مدرجة 

   بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو
)5٫٧٤8()15٫225()٤١١(115    اخل�شارة - �شايف

1٫01٧١٫١8٠)11٫148(٢٫٠5٧

امل�سروفات 

1٫528١٫٧554٫623٤٫93٢تكاليف املوظفني 

141١5٢34638٠م�شاريف ال�شفر و تطوير الأعمال

611١٢81٫1٧5٤53اأتعاب قانونية ومهنية 

1٫458١٫٠3٠3٫٩31١٫38٤تكاليف التمويل 

٩6١١931335٦الإ�شتهالك 

٩0459١2٫٩80١٫٧89م�شروفات اأخرى 

4٫٧383٫٧٧513٫3689٫٢9٤جمموع امل�سروفات 

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

)٧٫٢3٧()24٫516()٢٫595()3٫٧21(  زميلة وم�سروع م�سرتك

خم�ش�شات الإ�شمحالل
١٫٢5٠)1٫5٩1(-- )حمت�شبة( / حمررة - �شايف

ح�شة املجموعة من خ�شارة �شركات زميلة وم�شروع 
)3٤٧()205()٧8()25(  م�شرتك - �شايف

)٦٫33٤()26٫312()٢٫٦٧3()3٫٧46(اخل�سارة قبل مكافاأة جمل�س الإدارة

)3٦5(---مكافاأة جمل�س الإدارة ل�شنة ٢٠١5

)٦٫٦99()26٫312()٢٫٦٧3()3٫٧46(�شايف اخل�شارة للفرتة

راأ�س
املال

اأ�شهم غري م�شتحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�شهم املوظفني
احتياطي

قانوين

احتياطي
القيمة العادلة 

لال�شتثمارات

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية
اأرباح

املجموعم�شتبقاة

٢8٫5٦٢٢٢٤٫٢9٤)١٢٧(-5٫859-١9٠٫٠٠٠الر�شيد يف ١ يوليو ٢٠١٦
)٢٦٫3١٢()٢٦٫3١٢(-----�شايف اخل�شارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار
)٢(-)٢(----  يف �شركة زميلة

�شايف التغري يف القيمة العادلة
)٢5(--)٢5(---  لالإ�شتثمارات املتوفرة للبيع

2٫2501٩٧٫٩55)12٩()25(5٫85٩-1٩0٫000الر�سيد كما يف 31 مار�س 201٧

3٤٫٧١١٢١9٫٤٦٧)١٧5(-٤٫93١)١٠٫٠٠٠(١9٠٫٠٠٠الر�شيد يف ١ يوليو ٢٠١5
)٦٫٦99()٦٫٦99(-----�شايف اخل�شارة للفرتة

)٤٫5٠٠()٤٫5٠٠(-----اأرباح اأ�شهم لعام ٢٠١5
-)١٠٫٠٠٠(---١٠٫٠٠٠-اإلغاء كلي خلطة ملكية اأ�شهم املوظفني واإ�شدار اأ�شهم منحة

55-55----فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار يف �شركة زميلة
�شايف التغري يف القيمة العادلة

٤8--٤8---  لالإ�شتثمارات املتوفرة للبيع
13٫512208٫3٧1)120(4٫٩31٤8-1٩0٫000الر�سيد كما يف 31 مار�س 2016

31 مار�س 201٧

)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١٦

)مدققة(
املوجودات

3٫3308٫٢8٢اأر�شدة و اإيداعات لدى البنوك

1٧0٫268١88٫٢55اإ�شتثمارات

اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك 

2٧٫225٢8٫٠٤٦   حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق

34٫٧50٤٠٫993متويل املرابحة لل�شركات امل�شتثمر فيها

33٫٧3338٫٠3٠مبالغ م�شتحقة القب�س

1٫056٤٫٢3١متويل ل�شركات امل�شاريع

32٫324١8٫٠3٠موجودات اأخرى

8٫1438٫٤3٤عقارات ومعدات 

310٫82٩33٤٫3٠١جمموع املوجودات 

املطلوبات

101٫424١٠١٫٧3٤متويالت اإ�شالمية م�شتحقة الدفع

3٫80٧3٫٧٤٦م�شتحقات املوظفني 

٧٫643٤٫5٢٧مطلوبات اأخرى

112٫8٧4١١٠٫٠٠٧جمموع املطلوبات

احلقوق

1٩0٫000١9٠٫٠٠٠راأ�س املال

5٫85٩5٫859اإحتياطي قانوين

-)25(اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�شتثمارات 

)١٢٧()12٩(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

2٫250٢8٫5٦٢اأرباح م�شتبقاة

1٩٧٫٩55٢٢٤٫٢9٤جمموع احلقوق

310٫82٩33٤٫3٠١جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان املركز املايل

3٫5453٫٧5٦حقوق اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار

201٧٢٠١٦

الأن�سطة الت�سغيلية

)٦٫٦99()26٫312(�شايف اخل�شارة للفرتة

تعديالت للبنود غري النقدية:

احل�شة من خ�شائر �شركات زميلة و م�شروع م�شرتك

2053٤٧  حم�شوبة بطريقة حقوق امللكية

)١٫٢5٠(1٫5٩1خم�ش�شات الإ�شمحالل

خ�شائر القيمة العادلة من ا�شتثمارات مدرجة 

15٫2255٫٧٤8  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة - �شايف

31335٦الإ�شتهالك 

 فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار يف
--�شركة زميلة
)٢()12٩(اأرباح اأ�شهم

اخل�شائر الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات 
)١٫5٠٠()٩٫10٧(واملطلوبات الت�شغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

)١3٫٧٤3(1٫٩8٧ا�شتثمارات

اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك 

)٤١9(616   حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق

)33٫٧5٠(-   متويل ال�شركات امل�شتثمر فيها

)٢9(3٫456مبالغ م�شتحقة القب�س

)٤٫٠٠3(3٫1٧5متويل �شركات امل�شاريع 

3٫985)14٫2٩4(موجودات اأخرى

)3٫٧٤3(61م�شتحقات املوظفني

3٫116١٫٤٧١مطلوبات اأخرى

)5١٫٧3١()10٫٩٩0(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)٤٫5٠٠(-اأرباح اأ�شهم مدفوعة

12٩٢اأرباح اأ�شهم م�شتلمة

)5٧()22(عقارات ومعدات - �شايف

)٤٫555(10٧�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

-6٫243متويل املرابحة لل�شركات امل�شتثمر فيها

٧٠٫٦8٧-متويل متو�شط لأجل

١٠٫١٤٢)310(متويالت ا�شالمية

5٫٩338٠٫8٢9�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

)55()2(تعديالت حتويل العملة الأجنبية

٢٤٫٤88)4٫٩52(�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

8٫282٢٫٧٢٤النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

3٫330٢٧٫٢١٢النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف بيان املركز املايل

2٫4029٫١9٢اأر�شدة لدى البنوك

٩28١8٫٠٢٠اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية 

3٫330٢٧٫٢١٢


