
بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املوحدة - 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املوحدة - 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املوحدة - 

مكا يف 30 يونيو 2017

للستة أهشر املنهتية يف 30 يونيو 2017 )مراجعة(

للستة أهشر املنهتية 30 يونيو 2017 )مراجعة(

للستة أهشر املنهتية يف 30  يونيو 2017 )مراجعة(

)مراجعة(
30 يونيو 

2017

)مدققة(
 31  ديمسرب 

2016

األصول

 2,079  4,267 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 8,500  8,500 مستحقات لدى البنوك

 5,022  10,539 مضاربات مستحقة القبض

 7,362  6,762 متويالت مستحقة القبض

 73,548  74,941 استمثارات يف الصكوك

 5,924  5,921 استمثارات االهسم والصناديق املالية

 28,265  27,906 االستمثارات العقارية

 145  142 معدات

 1,887  1,656 أصول أخرى

 132,732  140,634 مجموع األصول

30 يونيو
2017

30 يونيو
2016 

األنشطة التشغيلية   )15,543( 2,188 صايف النقد من )املستخدم يف( 

)النقص( يف النقد وما يف حمكه  )15,543( 2,188 الزيادة / 

 27,451  10,579 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 11,908  12,767 النقد وما يف حمكه يف 30 يونيو

*مالحظة: قامئة التدفقات النقدية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية

للستة أهشر املنهتية يفللثالثة أهشر املنهتية يف

30 يونيو 
2017

30 يونيو 
2016

30 يونيو 
2017

30 يونيو 
2016

الدخل من:

 2,283  2,866  918  1,930 األستمثار يف الصكوك

 852  29  908  10 االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 42  27  20  9 مستحقات لدى البنوك

 147  187  70  54 مستحقات المتويل

 30  51  10  39 مستحقات املضاربات

عائد اىل حاميل الصكوك خمصوما مهنا : 
املستمثرين و البنوك    قصرية االجل - 

 )435()457( )803( )950( 

 1,607 1,4692,3572,404

 15  265  4  197 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 776  781  389  391 أرباح اإلجارة 

 2  21  )1( )1()خسائر(/ أرباح من العمالت األجنبية

 281  114  28  87 أرباح أخرى 

 3,478 3,538 1,889  2,281 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 1,418  1,415  671  745 تاكليف املوظفني 

 536  503  260  293 مرصوفات عامة وادارية  

 361  362  180  181 اسهتالك

 2,315 2,280 1,111  1,219 املرصوفات التشغيلية 

 1,163  1,258  778  1,062 صايف الرحب للفرتة قبل خمصص االمضحالل 

صايف  )2,833( )33( )276( -   خمصصات االمضحالل - 

للفرتة  )اخلسارة(   )1,670( 1,225 502  1,062 صايف الرحب / 

املطلوبات وحقوق املسامهني    

املطلوبات                              

مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية
 76,046  85,806    األجل والبنوك   

 3,923  839 مستحقات املوظفني

 739  740 مطلوبات أخرى

 80,708  87,385 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,355  8,355 احتياطات

 )15,370( )14,145()جعز مرتامك(

 52,024  53,249 مجموع حقوق املسامهني 

 132,732  140,634 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية
العادلة لالستمثار

مجموع 
األحتياطات 

)جعز مرتامك(
أرباح مستبقاة

مجموع حقوق 
املسامهني

 52,024  )15,370( 8,355  2,460  2,226  3,669  59,039 الرصيد يف 1 يناير 2017

 1,225  1,225  -    -    -    -    -   صايف الرحب للفرتة

 53,249  )14,145( 8,355  2,460  2,226  3,669  59,039 الرصيد يف 30 يونيو 2017 

 70,967  5,045  9,694  3,799  2,226  3,669  56,228 الرصيد يف 1 يناير 2016

الصايف   )1,339( -    )1,339( )1,339( -    -    -   التغريات املرتامكة يف القمية العادلة - 

 )1,670( )1,670( -    -    -    -    -   صايف اخلسارة للفرتة

 -    )2,811( -    -    -    -    2,811 حتويل اىل راس املال املدفوع

 67,958  564  8,355  2,460  2,226  3,669  59,039 الرصيد يف 30 يونيو 2016 
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هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 20 يوليو 2017

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة من قبل جملس اإلدارة بتارخي  20 يوليو 2017

مرخص مكرصف قطاع مجلة إساليم من قبل مرصف البحرين املركزي مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( 

نواف املنّيخ
عضو جملس اإلدارة

دمحم حسن
رئيس جملس اإلدارة

أمحد عباس
الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
30 يـونيـــو 2017


