
البيـانات املاليـة املرحلية املوحــــدة
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٣١ مار�س ٢٠١٨

بيان الو�شع املايل املرحلي املوحد  
كما يف ٣١ مار�س ٢٠١٨ )مراجعة(                              باآلف الدولرات الأمريكية

ا�شتخرجت من القوائم املالية املرحلية التي مت متت مراجعتها من قبل ارن�شت و يونغ والتي �شادق عليها 
جمل�س الإدارة يف ٣ مايو ٢٠١٨

عبدالفتاح معريف
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املرحلي املوحد
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٣١ مار�س ٢٠١٨  )مراجعة(                               باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املرحلي املوحد
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٣١ مار�س ٢٠١٨ )مراجعة(                                         باآلف الدولرات الأمريكية

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

بيان التغريات يف حقوق امللكية املرحلي املوحد 
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٣١ مار�س ٢٠١٨ )مراجعة(                                                                                    باآلف الدولرات الأمريكية

٣١ مار�س ٢٠١٨

)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١7

)مدققة( املوجودات
٨٫٣٢47٫57١اأر�شدة و اإيداعات لدى البنوك

١6١٫769١6١٫٣54اإ�شتثمارات

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

٢7٫٠9١٢6٫96٠   حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق

٣٨٫٣١9٣4٫75٠متويل املرابحة لل�شركات امل�شتثمر فيها

١6٫76٨١6٫6٣٠ذمم مدينة

٢6٫764٢7٫6١٠موجودات اأخرى

7٫٨9٨٨٫٠77عقارات ومعدات 

٢٨6٫9٣٣٢٨٢٫95٢جمموع املوجودات 

املطلوبات
١٠٢٫49٢١٠١٫674متويالت اإ�شالمية م�شتحقة الدفع 

٢٫4١١٢٫7٢٣م�شتحقات املوظفني 

١5٫5٢٠7٫9١٠مطلوبات اأخرى

١٢٠٫4٢٣١١٢٫٣٠7جمموع املطلوبات

احلقوق
١9٠٫٠٠٠١9٠٫٠٠٠راأ�س املال

5٫٨595٫٨59اإحتياطي قانوين

)١٣٠()7١(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

)٢5٫٠٨4()٢9٫٢7٨(خ�شائر مرتاكمة

١66٫5١٠١7٠٫645جمموع احلقوق

٢٨6٫9٣٣٢٨٢٫95٢جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان الو�ضع املايل
٢٫9٣٣٢٫744حقوق اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
٣١ مار�س

 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
٣١ مار�س

٢٠١٨٢٠١7٢٠١٨٢٠١7

الدخل
 ايرادات اخلدمات امل�شرفية

6446١٢١٨١٫٨٣4  الإ�شتثمارية - �شايف
-١٫٠75-١٣7ربح من بيع اأ�شتثمار

٣٫999١4٫5١١9ايرادات التمويل
٨95١٢9-7٣7اأرباح اأ�شهم

٣٨٨44٠١٫757٢٫١٠5اإيجار واإيرادات اأخرى

5٫٣٢59٠٢٨٫4564٫٠77جمموع الدخل

اأرباح )خ�ضائر( اأخرى
 اأرباح )خ�شائر( القيمة العادلة من

   ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
)١5٫٢٢5(١١56٨)٢57(  خالل الربح اأو اخل�شارة - �شايف

5٫٠6٨١٫٠١7٨٫5٢4)١١٫١4٨(

امل�ضروفات 
١٫4٨4١٫5٢٨4٫59٢4٫6٢٣تكاليف املوظفني 

١٢٣١4١٣١7٣46م�شاريف ال�شفر و تطوير الأعمال
١٨٠6١١555١٫١75اأتعاب قانونية ومهنية 

١٫٢94١٫45٨4٫١٢١٣٫9٣١تكاليف التمويل 
9٣96٢7٢٣١٣الإ�شتهالك 

٣9٠9٠4٢٫454٢٫9٨٠م�شروفات اأخرى 

٣٫5644٫7٣٨١٢٫٣١١١٣٫٣6٨جمموع امل�ضروفات 

 الربح/)اخل�ضارة( قبل خم�ض�ضات
   الإ�ضمحالل وح�ضة املجموعة من

   خ�ضارة �ضركات زميلة وم�ضروع
)٢4٫5١6()٣٫7٨7()٣٫7٢١(١٫5٠4  م�ضرتك

)١٫59١()٣46(--خم�ش�شات الإ�شمحالل - �شايف

 ح�شة املجموعة من خ�شارة �شركات زميلة
)٢٠5()6١()٢5()١١(  وم�شروع م�شرتك - �شايف

)٢6٫٣١٢()4٫١94()٣٫746(١٫49٣�ضايف الربح/)اخل�ضارة( للفرتة

راأ�س
املال

احتياطي
قانوين

احتياطي
القيمة العادلة
لال�شتثمارات

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية

)خ�شائر مرتاكمة(/
اأرباح

املجموعم�شتبقاة

١7٠٫645)٢5٫٠٨4()١٣٠(-١9٠٫٠٠٠5٫٨59الر�شيد يف ١ يوليو ٢٠١7
)4٫١94()4٫١94(----�شايف اخل�شارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�شتثمار
59-59---  يف �شركة زميلة

١66٫5١٠)٢9٫٢7٨()7١(-١9٠٫٠٠٠5٫٨59الر�ضيد كما يف ٣١ مار�س ٢٠١٨

٢٨٫56٢٢٢4٫٢94)١٢7(-١9٠٫٠٠٠5٫٨59الر�شيد يف ١ يوليو ٢٠١6
)٢6٫٣١٢()٢6٫٣١٢(----�شايف اخل�شارة للفرتة

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

�شايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة
)٢5(--)٢5(--  لال�شتثمارات املتوفرة للبيع

٢٫٢5٠١97٫955)١٢9()٢5(١9٠٫٠٠٠5٫٨59الر�شيد كما يف ٣١ مار�س ٢٠١7

٢٠١٨٢٠١7
الأن�ضطة الت�ضغيلية
)٢6٫٣١٢()4٫١94(�شايف اخل�شارة للفرتة

تعديالت للبنود:
 احل�شة من خ�شائر �شركات زميلة و م�شروع

6١٢٠5  م�شرتك حم�شوبة بطريقة حقوق امللكية

٣46١٫59١خم�ش�شات الإ�شمحالل
 )اأرباح( خ�شائر القيمة العادلة من

  ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
١5٫٢٢5)6٨(خالل   الربح اأو اخل�شارة

-)١٫٠75(ربح من بيع اأ�شتثمار
٢7٢٣١٣الإ�شتهالك 
)١٢9()٨95(اأرباح اأ�شهم

-)4٫5١١(ايرادات التمويل
 اخل�شارة الت�شغيلية قبل التغريات يف

)9٫١٠7()١٠٫٠64(  املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

١٫9٨7)٢٫٠٠٠(اإ�شتثمارات
اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شروع 

6١6)١9٢(م�شرتك حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق

599٣٫456مبالغ م�شتحقة القب�س
٣٫١75-متويل ل�شركات امل�شاريع 

)١4٫٢94(٨46موجودات اأخرى
6١)٣١٢(م�شتحقات املوظفني

7٫6١٠٣٫١١6مطلوبات اأخرى

 �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة
)١٠٫99٠()٣٫5١٣(  الت�ضغيلية

الأن�ضطة ال�ضتثمارية
١5٨١٢9اأرباح اأ�شهم م�شتلمة

-٢٫٣٨٢العائد من بيع اإ�شتثمار
)٢٢()9٣(عقارات ومعدات - �شايف

٢٫447١٠7�ضايف النقد من الأن�ضطة ال�ضتثمارية

الأن�ضطة التمويلية
94٢6٫٢4٣متويل املرابحة لل�شركات امل�شتثمر فيها

)٣١٠(٨١٨متويل اإ�شالمي م�شتحق الدفع 

١٫76٠5٫9٣٣�ضايف النقد من الأن�ضطة التمويلية

)٢(59تعديالت حتويل العملة الأجنبية

 �ضايف الزيادة )النق�س( يف النقد وما
)4٫95٢(75٣  يف حكمه

7٫57١٨٫٢٨٢النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

٨٫٣٢4٣٫٣٣٠النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

 النقد وما يف حكمه كما يف بيان
  الو�ضع املايل

7٫٨7١٢٫4٠٢اأر�شدة لدى البنوك
45٣9٢٨اإيداعات يف موؤ�ش�شات مالية

٨٫٣٢4٣٫٣٣٠


