
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد 
لل�سنة املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٧                                                                                         باآلف الدولرات الأمريكية

البيـانات املاليـة املوحــــدة
لل�سنة املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٧

بيان املركز املايل املوحد  
كما يف ٣٠ يونيو  ٢٠١٧                    باآلف الدولرات الأمريكية

ا�ستخرجت من البيانات املالية ال�سنوية التي مت تدقيقها من قبل ارن�ست و يونغ
والتي �سادق عليها جمل�س الإدارة يف ١٠ يوليو ٢٠١٧

عبدالفتاح املعريف
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املوحد
باآلف الدولرات الأمريكية لل�سنة املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٧ 

بيان الدخل املوحد
لل�سنة املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٧                باآلف الدولرات الأمريكية

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

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١6 يونيو ٢٠١٧

املوجودات

٧٫5٧١8٫٢8٢اأر�سدة و اإيداعات لدى البنوك

١6١٫٣54١88٫٢55اإ�ستثمارات

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 
٢6٫96٠٢8٫٠46حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

٣4٫٧5٠4٠٫99٣متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها

١6٫6٣٠٣8٫٠٣٠مبالغ م�ستحقة القب�س

4٫٢٣١-متويل ل�سركات امل�ساريع

٢٧٫6١٠١8٫٠٣٠موجودات اأخرى

8٫٠٧٧8٫4٣4عقارات ومعدات 

٢8٢٫95٢٣٣4٫٣٠١جمموع املوجودات 

املطلوبات

١٠١٫6٧4١٠١٫٧٣4متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع

٢٫٧٢٣٣٫٧46م�ستحقات املوظفني 

٧٫9١٠4٫5٢٧مطلوبات اأخرى

١١٢٫٣٠٧١١٠٫٠٠٧جمموع املطلوبات

احلقوق

١9٠٫٠٠٠١9٠٫٠٠٠راأ�س املال

5٫8595٫859اإحتياطي قانوين

)١٢٧()١٣٠(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

٢8٫56٢)٢5٫٠84()خ�سائر مرتاكمة( / اأرباح م�ستبقاة

١٧٠٫645٢٢4٫٢94جمموع احلقوق

٢8٢٫95٢٣٣4٫٣٠١جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان املركز املايل

٢٫٧44٣٫٧56حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

٣٠ يونيو ٣٠٢٠١6 يونيو ٢٠١٧

الدخل

4٫٧95٣١٫١٢6ايرادات اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية - �سايف

١٢١٢8ايرادات التمويل

8٣48٣٧اأرباح اأ�سهم

٢٫9454٫55٠اإيرادات الإيجار واإيرادات اأخرى

8٫586٣6٫64١جمموع الدخل

)خ�سائر( اأرباح اأخرى

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة 

)١٧٫5٠8()٣8٫٢66(  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

6٫٣9٧-  الربح من بيع ال�ستثمارات

٢5٫5٣٠)٢9٫68٠(جمموع )اخل�سارة( الإيرادات

امل�سروفات 

6٫١948٫٠66تكاليف املوظفني 

5٢95٧5م�ساريف ال�سفر و تطوير الأعمال

١٫٣5٧9٠٣اأتعاب قانونية ومهنية 

6٫١4١٣٫٠4٧تكاليف التمويل 

4١٣4٧٧الإ�ستهالك 

٣٫9٧8٣٫١٠١م�سروفات اأخرى 

١8٫6١٢١6٫١69جمموع امل�سروفات 

 )اخل�سارة( الربح قبل خم�س�سات
   الإ�سمحالل وح�سة املجموعة

9٫٣6١)48٫٢9٢(   من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

)٣٫٠٠5()6٫448(خم�س�سات الإ�سمحالل املحت�سبة

١٫٣44٣٫69٠ا�سرتجاع ذمم مدينة م�سمحلة

 ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع
)4٠٢()٢5٠(   م�سرتك - �سايف

9٫644)5٣٫646()اخل�سارة( الربح قبل مكافاأة جمل�س الإدارة

)٣65(-مكافاأة جمل�س الإدارة

 �سايف )اخل�سارة(/الربح لل�سنة بعد
9٫٢٧9)5٣٫646(  مكافاأة جمل�س الإدارة

٢٠١٧٢٠١6

الأن�سطة الت�سغيلية

9٫٢٧9)5٣٫646(�سايف )اخل�سارة( الربح لل�سنة

تعديالت للبنود غري النقدية:

)6٫٣9٧(-العائد على الإ�ستثمار

احل�سة من خ�سائر �سركات زميلة و م�سروع م�سرتك
٢5٠4٠٢   حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية

6٫448٣٫٠٠5خم�س�سات الإ�سمحالل املحت�سبة - �سايف

4١٣4٧٧الإ�ستهالك 

)8٣٧()8٣4(اأرباح اأ�سهم

خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة
٣8٫٢66١٧٫5٠8  بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة - �سايف

 )اخل�سائر( الأرباح الت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات
٢٣٫4٣٧)9٫١٠٣(   واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)٣6٫٧١٣()١6٫45٣(ا�ستثمارات

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك
)6٣٢(6١6   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

)4٠٫99٣(6٫٢4٣متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها

)١١٫5٢9(٢٠٫4٢9مبالغ م�ستحقة القب�س

4٫٢٣١9٫٠٣٣متويل �سركات امل�ساريع 

)١١٫٣٠6()١٠٫٠5١(موجودات اأخرى

)٢٫٣85()١٫٠٢٣(م�ستحقات املوظفني

)684(٣٫٣8٣مطلوبات اأخرى

)٧١٫٧٧٢()١٫٧٢8(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

١٫١٣6١٣٧اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

)4٫5٠٠(-اأرباح اأ�سهم مدفوعة

)٧8()56(عقارات ومعدات - �سايف

)4٫44١(١٫٠8٠�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

8١٫٧٢٣)6٠(متويالت ا�سالمية

8١٫٧٢٣)6٠(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة التمويلية

48)٣(تعديالت حتويل العملة الأجنبية

5٫558)٧١١(�سايف )النق�س( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

8٫٢8٢٢٫٧٢4النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

٧٫5٧١8٫٢8٢النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

٧٫44١8٫١55اأر�سدة يف احل�سابات اجلارية

١٣٠١٢٧اإيداعات ق�سرية الأمد

٧٫5٧١8٫٢8٢

راأ�س
املال

اأ�سهم غري م�ستحقة 
مبوجب خطة ملكية

اأ�سهم املوظفني
احتياطي

قانوين

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية
)خ�سائر مرتاكمة(

املجموعاأرباح م�ستبقاة

٢8٫56٢٢٢4٫٢94)١٢٧(5٫859-١9٠٫٠٠٠الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١6
)5٣٫646()5٣٫646(----�سايف اخل�سارة لل�سنة

)٣(-)٣(---فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف �سركة زميلة
١٧٠٫645)٢5٫٠84()١٣٠(5٫859-١9٠٫٠٠٠الر�سيد كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١٧

٣4٫٧١١٢١9٫46٧)١٧5(4٫9٣١)١٠٫٠٠٠(١9٠٫٠٠٠الر�سيد يف ١ يوليو ٢٠١5
-)١٠٫٠٠٠(--١٠٫٠٠٠-اإلغاء كلي خلطة ملكية اأ�سهم املوظفني و اإ�سدار اأ�سهم منحة

)4٫5٠٠()4٫5٠٠(----اأرباح اأ�سهم لعام ٢٠١5
9٫٢٧99٫٢٧9----�سايف اخل�سارة لل�سنة

-)9٢8(9٢8املحول اإلى الحتياطي القانوين
48-48---فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار يف �سركة زميلة

٢8٫56٢٢٢4٫٢94)١٢٧(5٫859-١9٠٫٠٠٠الر�سيد كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١6


