
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد 
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2015                                                                                                                      ب�آلف الدولرات الأمريكية

البيـــــــ�نــــ�ت امل�ليـــــــة املوحــــدة
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2015

بيان الو�ضع املايل املوحد  
كم� يف 30 يونيو  2015                                                    ب�آلف الدولرات الأمريكية

عليه� �س�دق  والتي  يونغ  و  ارن�ست  قبل  من  تدقيقه�  مت  التي  ال�سنوية  امل�لية  البي�ن�ت  من   اإ�ستخرجت 
جمل�س الإدارة.

د. غ�س�ن ال�سليم�ن
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جن�حي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2015                                                                 ب�آلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2015        ب�آلف الدولرات الأمريكية

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

30 يونيو

2015

30 يونيو

2014
املوجودات

2٫3142٫797اأر�سدة لدى البنوك
4109٫414اإيداع�ت لدى موؤ�س�س�ت م�لية

163٫045145٫741اإ�ستثم�رات
اإ�ستثم�رات يف �سرك�ت زميلة وم�سروع م�سرتك 

27٫81627٫847   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
27٫34531٫335مب�لغ م�ستحقة القب�س

13٫86014٫083متويل ل�سرك�ت امل�س�ريع
7٫1978٫901موجودات اأخرى

8٫8339٫284عق�رات ومعدات 

250٫820249٫402جمموع املوجودات 

املطلوبات

20٫01120٫188متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع
6٫1315٫969م�ستحق�ت املوظفني 

5٫2117٫227مطلوب�ت اأخرى

31٫35333٫384جمموع املطلوبات

احلقوق

190٫000190٫000راأ�س امل�ل
)10٫000()10٫000(اأ�سهم غري م�ستحقة - خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 

4٫9313٫525اإحتي�طي ق�نوين
1٫196-اإحتي�طي القيمة الع�دلة لالإ�ستثم�رات 

-)175(احتي�طي حتويل العمالت الأجنبية
34٫71131٫297اأرب�ح م�ستبق�ة

219٫467216٫018جمموع احلقوق

250٫820249٫402جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل

3٫8333٫879حقوق اأ�سح�ب ح�س�ب�ت ال�ستثم�ر

20152014
الدخل

13٫73216٫931ايرادات اخلدم�ت امل�سرفية الإ�ستثم�رية
212202ايرادات التمويل

3041٫564اأرب�ح اأ�سهم
2٫2853٫274اإيرادات الإيج�ر واإيرادات اأخرى

16٫53321٫971جمموع الدخل

اأرباح )خ�ضائر( اأخرى

اأرب�ح )خ�س�ئر( القيمة الع�دلة من ا�ستثم�رات 
مدرجة 

  ب�لقيمة الع�دلة من خالل الربح اأو اخل�س�رة 
)2٫233(1٫673- �س�يف

7٫117700اأرب�ح من بيع ا�ستثم�رات - �س�يف
3٫253-اأرب�ح من بيع ا�ستثم�رات عق�رية

25٫32323٫691

امل�ضروفات 

7٫2637٫784تك�ليف املوظفني 
509522م�س�ريف ال�سفر و تطوير الأعم�ل

1٫2631٫136اأتع�ب ق�نونية ومهنية 
664848تك�ليف التمويل 

507640الإ�ستهالك 
2٫3922٫281م�سروف�ت اأخرى 

12٫59813٫211جمموع امل�ضروفات 

الربح قبل خم�ض�ضات الإ�ضمحالل و ح�ضة 
املجموعة من خ�ضارة �ضركات

12٫72510٫480 زميلة وم�ضروع م�ضرتك

خم�س�س�ت الإ�سمحالل )حمت�سبة( / حمررة 
41)3٫703(- �س�يف

5٫5604٫949ا�سرتداد ذمم مدينة م�سمحلة
ح�سة املجموعة من خ�س�رة �سرك�ت زميلة 

)453()524(وم�سروع م�سرتك - �س�يف

14٫05815٫017الربح قبل مك�ف�أة جمل�س الإدارة
428-مك�ف�أة جمل�س الإدارة املو�سى بتوزيعه�

�ضايف الربح لل�ضنة / الفرتة بعد مكافاأة 
14٫05814٫589جمل�س الإدارة

20152014

الأن�ضطة الت�ضغيلية

14٫05814٫589�س�يف الربح لل�سنة
تعديالت للبنود غري النقدية:

)7٫117()700(
احل�سة من نت�ئج �سرك�ت زميلة و م�سروع م�سرتك

524453  حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية
خم�س�س�ت الإ�سمحالل )حمت�سبة( / حمررة - 

)41(3٫703�س�يف
507640الإ�ستهالك 

)3(-مك��سب من بيع عق�رات ومعدات
)1٫564()304(اأرب�ح اأ�سهم

)3٫253(-اأرب�ح من بيع ا�ستثم�رات عق�رية
اأرب�ح )خ�س�ئر( القيمة الع�دلة من ا�ستثم�رات 

مدرجة ب�لقيمة الع�دلة من خالل
)2٫233(1٫673الربح اأو اخل�س�رة - �س�يف

الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات 
13٫0447٫888واملطلوب�ت الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية:

)8٫813()14٫956(ا�ستثم�رات
اإ�ستثم�رات يف �سرك�ت زميلة وم�سروع م�سرتك 

-)668(   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
)15٫440(3٫520مب�لغ م�ستحقة القب�س

)2٫901()1٫077(متويل �سرك�ت امل�س�ريع 
8021٫909موجودات اأخرى

1٫860)159(م�ستحق�ت املوظفني
3٫264)2٫016(مطلوب�ت اأخرى

)12٫233()1٫510(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة الت�ضغيلية

الأن�ضطة ال�ضتثمارية

1٫1731٫080اأرب�ح اأ�سهم م�ستلمة
-)8٫917(اأرب�ح اأ�سهم مدفوعة

)9()56(عق�رات ومعدات - �س�يف
5٫573-املح�سل من بيع ا�ستثم�رات

�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف( من الأن�ضطة 
6٫644)7٫800(ال�ضتثمارية

الأن�ضطة التمويلية

7٫177)177(متويالت ا�سالمية

7٫177)177(�ضايف النقد من الأن�ضطة التمويلية

1٫588)9٫487(�س�يف )النق�س( / الزي�دة يف النقد وم� يف حكمه

12٫21110٫623النقد وم� يف حكمه يف بداية ال�سنة

2٫72412٫211النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة

النقد وما يف حكمه كما يف قائمة املركز املايل

2٫3142٫797اأر�سدة لدى البنوك
4109٫414اإيداع�ت لدى موؤ�س�س�ت م�لية 

2٫72412٫211

 
راأ�س
املال

عالوة 
اإ�ضدار
اأ�ضهم

اأ�ضهم غري 
م�ضتحقة 

مبوجب خطة 
ملكية

اأ�ضهم املوظفني
احتياطي

قانوين

احتياطي
القيمة العادلة 

لال�ضتثمارات

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية

احتياطي خطة
ملكية اأ�ضهم

املوظفني
اأرباح

املجموعم�ضتبقاة
31٫297216٫018--3٫5251٫196)10٫000(-190٫000الر�سيد يف 1 يوليو 2014

)9٫238()9٫238(-------اأرب�ح اأ�سهم لع�م 2014
14٫05814٫058-------�س�يف الربح لل�سنة

)1٫406(---1٫406---حمول اإلى الإحتي�طي الق�نوين
فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثم�ر

)175(--)175(-----  يف �سركة زميلة
اإجم�يل التغري يف القيمة الع�دلة

)1٫196(---)1٫196(---- لال�ستثم�رات املتوفرة للبيع
34٫711219٫467-)175(-4٫931)10٫000(-190٫000الر�ضيد كما يف 30 يونيو 2015

200٫478)71٫195(5٫349-10٫414245)22٫764(250٫00028٫429الر�سيد يف 1 يوليو 2013
-91٫428)5٫349(--)10٫414(12٫764)28٫429()60٫000(اإع�دة هيكلة راأ�س امل�ل

14٫58914٫589-------�س�يف الربح لل�سنة
-)3٫525(---3٫525---املحول اإلى الحتي�طي الق�نوين

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

31٫297216٫018--3٫5251٫196)10٫000(-190٫000الر�سيد كم� يف 30 يونيو 2014


