
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد 
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2016                                                                                                                      ب�آلف الدولرات الأمريكية

البيـــــــ�نــــ�ت امل�ليـــــــة املوحــــدة
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2016

بيان الو�ضع املايل املوحد  
كم� يف 30 يونيو  2016                                                    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.

 عبدالفتاح معريف
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2016                                                                 ب�آلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد
لل�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2016        ب�آلف الدولرات الأمريكية

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

30 يونيو

2016

30 يونيو

2015
املوجودات

8.2822.724اأر�سدة لدى البنوك

188.255163.045اإ�ستثم�رات

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

28.04627.816   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

-40.993متويل �سركة م�ستثمر فيه�

38.03027.345مب�لغ م�ستحقة القب�س

4.23113.860متويل ل�سرك�ت امل�س�ريع

18.0307.197موجودات اأخرى

8.4348.833عق�رات ومعدات 

334.301250.820جمموع املوجودات 

املطلوبات

101.73420.011متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع

3.7466.131م�ستحق�ت املوظفني 

4.5275.211مطلوب�ت اأخرى

110.00731.353جمموع املطلوبات

احلقوق

190.000190.000راأ�س امل�ل

)10.000(-اأ�سهم غري م�ستحقة - خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 

5.8594.931اإحتي�طي ق�نوين

)175()127(احتي�طي حتويل العمالت الأجنبية

28.56234.711اأرب�ح م�ستبق�ة

224.294219.467جمموع احلقوق

334.301250.820جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان الو�ضع املايل

3.7563.833حقوق اأ�سح�ب ح�س�ب�ت ال�ستثم�ر

20162015
الدخل

ايرادات اخلدم�ت امل�سرفية
31.12613.732   الإ�ستثم�رية - �س�يف

128212ايرادات التمويل

837304اأرب�ح اأ�سهم

4.5502.285اإيج�ر واإيرادات اأخرى

36.64116.533جمموع الدخل

اأرباح)خ�س�ئر( 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
1.673)17.508(   - �س�يف

6.3977.117اأرب�ح من بيع ا�ستثم�رات 

25.53025.323

امل�ضروفات 

8.0667.263تك�ليف املوظفني 

575509م�س�ريف ال�سفر و تطوير الأعم�ل

9031.263اأتع�ب ق�نونية ومهنية 

3.047664تك�ليف التمويل 

477507الإ�ستهالك 

3.1012.392م�سروف�ت اأخرى 

16.16912.598جمموع امل�ضروفات 

)اخل�ضارة( الربح قبل خم�ض�ضات
   الإ�ضمحالل و ح�ضة املجموعة

9.36112.725 من خ�ضارة �ضركات زميلة وم�ضروع م�ضرتك

)3.703()3.005(خم�س�س�ت الإ�سمحالل حمت�سبة

3.6905.560اإ�سرتج�ع مب�لغ م�ستحقة القب�س م�سمحلة

ح�سة املجموعة من خ�س�رة �سرك�ت زميلة 
)524()402(وم�سروع م�سرتك - �س�يف

9.64414.058)اخل�ضارة( الربح قبل مكافاأة جمل�س الإدارة

-)365(مك�ف�أة جمل�س الإدارة

9.27914.058�ضايف )اخل�ضارة( الربح للفرتة

20162015

الأن�ضطة الت�ضغيلية

9.27914.058�س�يف الربح لل�سنة

تعديالت للبنود غري النقدية:

)7.117()6.397(اأرب�ح من ا�ستثم�رات 

احل�سة من خ�س�ئر �سرك�ت زميلة و م�سروع م�سرتك

402524  حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية

3.0053.703خم�س�س�ت الإ�سمحالل حمت�سبة

477507الإ�ستهالك 

)304()837(اأرب�ح اأ�سهم

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

)1.673(17.508  ب�لقيمة الع�دلة من خالل الربح اأو اخل�س�رة - �س�يف

)اخل�س�رة( الأرب�ح الت�سغيلية قبل التغريات يف
23.4379.698   املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية:

)11.435()36.713(ا�ستثم�رات

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

)668()632(   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

-)40.993(متويل �سركة م�ستثمر فيه�

3.520)11.529(مب�لغ م�ستحقة القب�س

)1.077(9.033متويل ل�سرك�ت امل�س�ريع 

802)11.306(موجودات اأخرى

)159()2.385(م�ستحق�ت املوظفني

)2.016()684(مطلوب�ت اأخرى

)1.335()71.772(�س�يف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�ضطة ال�ضتثمارية

1371.173اأرب�ح اأ�سهم م�ستلمة

)8.917()4.500(اأرب�ح اأ�سهم مدفوعة

)56()78(عق�رات ومعدات - �س�يف

)7.800()4.441(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

الأن�ضطة التمويلية

)177(81.723متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع

)177(81.723�ضايف النقد من )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة التمويلية

)175(48تعديالت حتويل العملة الأجنبية

)9.487(5.558�ضايف الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

2.72412.211النقد وم� يف حكمه يف بداية ال�سنة

8.2822.724النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة

النقد وما يف حكمه كما يف بيان الو�ضع املايل

8.1552.314اأر�سدة يف ح�س�ب�ت ج�رية و حتت الطلب

127410اإيداع�ت ق�سرية الأجل

8.2822.724

راأ�س
امل�ل

اأ�سهم
غري م�ستحقة

مبوجب خطة ملكية
اأ�سهم املوظفني

احتي�طي
ق�نوين

احتي�طي
القيمة الع�دلة
لال�ستثم�رات

احتي�طي
حتويل العمالت

الأجنبية
اأرب�ح

املجموعم�ستبق�ة
34.711219.467)175(-4.931)10.000(190.000الر�سيد يف 1 يوليو 2015

اإلغ�ء كلي خلطة ملكية اأ�سهم املوظفني 
-)10.000(---10.000-  و اإ�سدار اأ�سهم منحة

)4.500()4.500(-----اأرب�ح اأ�سهم لع�م 2015
9.2799.279-----�س�يف الربح لل�سنة

-)928(--928--املحول اإلى الحتي�طي الق�نوين
فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثم�ر

48-48----  يف �سركة زميلة

28.562224.294)127(-5.859-190.000الر�ضيد كما يف 30 يونيو 2016

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--املحول اإلى الحتي�طي الق�نوين

)175(-)175(----فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثم�ر 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


