
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد 
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2014                                                                                                                      ب�آلف الدولرات الأمريكية

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2014

بيان الو�سع املايل املوحد  
كم� يف 30 يونيو  2014                                                    ب�آلف الدولرات الأمريكية

30 يونيو

2014

30 يونيو

2013
املوجودات

2.7975.903اأر�سدة لدى البنوك
9.4144.720اإيداع�ت لدى موؤ�س�س�ت م�لية

145.741131.567اإ�ستثم�رات
اإ�ستثم�رات يف �سرك�ت زميلة وم�سروع م�سرتك 

27.84725.033حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
9.130-اإ�ستثم�رات عق�رية 

31.33513.192مب�لغ م�ستحقة القب�ض
14.08312.858متويل ل�سرك�ت امل�س�ريع

8.9019.246موجودات اأخرى
9.2849.912عق�رات ومعدات 

249.402221.561جمموع املوجودات

املطلوبات

20.18813.011متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع
5.9694.109م�ستحق�ت املوظفني 

6.7993.963مطلوب�ت اأخرى

32.95621.083جمموع املطلوبات

احلقوق

190.000250.000راأ�ض امل�ل
28.429-عالوة اإ�سدار اأ�سهم

)22.764()10.000(اأ�سهم غري م�ستحقة - خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 
3.52510.414اإحتي�طي ق�نوين

1.196245اإحتي�طي القيمة الع�دلة لالإ�ستثم�رات 
5.349-اإحتي�طي خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 
)71.195(31.725اأرب�ح م�ستبق�ة / )خ�س�ئر مرتاكمة(

216.446200.478جمموع احلقوق  

249.402221.561جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان املركز املايل

3.8793.740حقوق اأ�سح�ب ح�س�ب�ت ال�ستثم�ر

عليها  والتي �سادق  يونغ  و  ارن�ست  قبل  تدقيقها من  التي مت  ال�سنوية  املالية  البيانات  اإ�ستخرجت من 
جمل�س الإدارة يف 21 يوليو 2014

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
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2014                                                                 ب�آلف الدولرات الأمريكية

لل�سنة املنتهية
يف 30 يونيو

2014

من 1 يناير 2012
اإلى 30 يونيو

2013
الأن�سطة الت�سغيلية

15،01721،145�س�يف الربح لل�سنة / للفرتة
تعديالت للبنود غري النقدية:

)1.143()700(   ع�ئدات ال�ستثم�رات
احل�سة من نت�ئج �سرك�ت زميلة و م�سروع م�سرتك

4531.812   حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية
)1.230()41(   خم�س�س�ت الإ�سمحالل املحررة - �س�يف

6401.887   الإ�ستهالك 
)100()3(   ربح من ا�ستبع�د العق�رات واملعدات 

)3.858()1.564(   اأرب�ح اأ�سهم
-)3.253(   ربح من بيع اإ�ستثم�رات عق�رية

   اخل�س�ئر يف القيمة الع�دلة على ال�ستثم�رات املدرجة
)7.315()2.233(      ب�لقيمة الع�دلة �سمن الأرب�ح واخل�س�ئر

الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت 
8.31611.198الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية:

)4.043()8.813(ا�ستثم�رات
)6.822()15.440(مب�لغ م�ستحقة القب�ض

)4.957()2.901(متويل �سرك�ت امل�س�ريع 
)2.589(1.909موجودات اأخرى

)2.214(1.860م�ستحق�ت املوظفني
2.83698مطلوب�ت اأخرى

)9،329()12،233(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

1.0802.291اأرب�ح اأ�سهم م�ستلمة
)657()9(ممتلك�ت ومعدات - �س�يف

-5.573مب�لغ م�ستلمة من بيع وا�سرتج�ع الإ�ستثم�رات

6.6441.634�سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

7.1774.380متويالت ا�سالمية م�ستلمة

7.1774.380�س�يف النقد من الأن�سطة التمويلية
)3.315(1.588�س�يف الزي�دة )النق�ض( يف النقد وم� يف حكمه

10.62313.938النقد وم� يف حكمه يف بداية ال�سنة / الفرتة

12.21110.623النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة / الفرتة
متمثال يف:

2.7975.903اأر�سدة لدى البنوك
9.4144.720اإيداع�ت لدى موؤ�س�س�ت م�لية 

12.21110.623

بيان الدخل املوحد
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2014                  ب�آلف الدولرات الأمريكية

لل�سنة املنتهية
يف 30 يونيو

2014

من 1 يناير 2012
اإلى 30 يونيو

2013

الدخل

16.93135.053ايرادات اخلدم�ت امل�سرفية الإ�ستثم�رية 

202585ايرادات التمويل

1.5643.858اأرب�ح اأ�سهم

3.2742.674اإيرادات الإيج�ر واإيرادات اأخرى

21.97142.170جمموع الدخل  

اأرباح )خ�سائر( اأخرى

خ�س�ئر القيمة الع�دلة من ا�ستثم�رات مدرجة 

)7.315()2.233(  ب�لقيمة الع�دلة من خالل الربح اأو اخل�س�رة - �س�يف

7001.143اأرب�ح اأخرى من ال�ستثم�رات - �س�يف

-3.253اأرب�ح من بيع عق�ر ا�ستثم�ري

23.69135.998

امل�سروفات

7.7848.452تك�ليف املوظفني 

522912م�س�ريف ال�سفر و تطوير الأعم�ل

1.1361.050اأتع�ب ق�نونية ومهنية 

848269تك�ليف التمويل 

6401.887الإ�ستهالك 

2.2813.404م�سروف�ت اأخرى 

13.21115.974جمموع امل�سروفات  

الربح قبل خم�س�سات الإ�سمحالل وح�سة

10.48020.024   املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

411،230خم�س�س�ت ال�سمحالل املحررة - �س�يف 

4.9491.703اإ�سرتج�ع خم�س�س�ت الإ�سمحالل لتمويل �سرك�ت امل�س�ريع 

ح�سة املجموعة من خ�س�رة �سرك�ت زميلة
)1.812()453(وم�سروع م�سرتك - �س�يف

15.01721.145�سايف الربح للفرتة

املجموع
اأرب�ح م�ستبق�ة /

)خ�س�ئر مرتاكمة(

احتي�طي خطة
ملكية اأ�سهم

املوظفني

احتي�طي
القيمة الع�دلة 

لال�ستثم�رات
احتي�طي

ق�نوين

اأ�سهم غري م�ستحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�سهم املوظفني

 
عالوة 
اإ�سدار
اأ�سهم

راأ�ض
امل�ل

200.478 )71.195( 5.349 245 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�سيد يف 1 يوليو 2013

- 91.428 )5.349( - )10.414( 12.764 )28.429( )60.000( اع�دة هيكلة راأ�ض امل�ل

15.017 15.017 - - - - - - �س�يف الربح لل�سنة

- )3.525( - - 3.525 - - - حمول الى الحتي�طي الق�نوين

951 - - 951 - - - - اجم�يل التغري يف القيمة الع�دلة لال�ستثم�رات املتوفرة للبيع

216.446 31.725 - 1.196 3.525 )10.000( - 190.000 الر�سيد كما يف 30 يونيو 2014

179.716 )92.340( 5.349 628 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�سيد يف 1 ين�ير 2012

21.145 21.145 - - - - - - �س�يف الربح للفرتة

)383( - - )383( - - - - اجم�يل التغري يف القيمة الع�دلة لالإ�ستثم�رات املتوفرة للبيع

200.478 )71.195( 5.349 245 10.414 )22.764( 28.429 250.000 الر�سيد كما يف 30 يونيو 2013

مرخ�ض كم�سرف قط�ع جملة اإ�سالمي من قبل م�سرف البحرين املركزي،


