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لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٦ )مراجعة(
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

3١ مار�س ٢٠١٥
األف دوالر اأمريكي

٣١ مار�س ٢٠١٦
األف دوالر اأمريكي

الدخل
٢.99٠ ٢٫٢49 دخل اإيجار من اال�شتثمارات يف موجودات االإجارة

)٢.39٢( )١٫٦85( ا�شتهالك متعلق با�شتثمارات يف موجودات االإجارة
)١47( )٦٢( اأتعاب اإدارية متعلقة بعقود موجودات االإجارة
)4١٥( )١89( تكلفة متعلقة بتمويل طويل االأجل ل�شراء موجودات االإجارة

١.٢٨٠ ٢5 اأرباح اأخرى متعلقة مبوجودات االإجارة
- ٢٫٢٣٢ ربح من ا�شتبعاد متعلق مبوجودات االإجارة

)434( )١٢٠( م�شروفات اأخرى متعلقة مبوجودات االإجارة
٨٨٢ ٢٫45٠ �شايف الدخل من اال�شتثمارات يف موجودات االإجارة 

3٠ ١٠١ ربح من مبالغ م�شتحقة من بنوك
٢.٠٢7 - ربح من عقود التمويل
٢.٠٥7 ١٠١ �شايف دخل التمويل

٨37 ١٦9 ر�شوم واإيرادات اأخرى
)٥49( )١47( خ�شارة من اإعادة تقييم العمالت االأجنبية

3.٢٢7 ٢٫57٣ جمموع الدخل

امل�شروفات
٨٨4 89٣ م�شروفات املوظفني
3٨٢ ٢95 م�شروفات عمومية واإدارية

٦٥ ٦8 ا�شتهالك العقارات واملعدات
١.33١ ١٫٢5٦ جمموع امل�شروفات
١.٨9٦ ١٫٣١7 �شايف الدخل للفرتة قبل خ�شارة غري حمققة من اال�شتثمارات

)١.٢٢١( )٢٣٢( خ�شارة غري حمققة من اال�شتثمارات
٦7٥ ١٫٠85 �شايف الدخل للفرتة

العائد اإلى:
٥٨٠ 7٢١ حقوق م�شاهمي ال�شركة االأم

9٥ ٣٦4 حقوق  غري م�شيطرة
٦7٥ ١٫٠85

النتائج املالية لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٦

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
٣١ مار�س ٢٠١٦
األف دوالر اأمريكي

3١ مار�س ٢٠١٥
األف دوالر اأمريكي

١47٫٦٠٢١4٥.١7٢الر�شيد يف بداية الفرتة
١٫٠85٦7٥�شايف الدخل للفرتة

)٢٢١(7اأرباح/)خ�شائر(غري حمققة من اإعادة التقييم اإلى القيمة العادلة
١48٫٦94١4٥.٦٢٦  الر�شيد يف نهاية ال�شنة

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة

لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٦ )مراجعة(

قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 3١ مار�س ٢٠١٦
3١ دي�شمرب ٢٠١٥

األف دوالر اأمريكي
)مدققة(

٣١ مار�س ٢٠١٦
األف دوالر اأمريكي

)مراجعة(

املوجودات
٢.39٦ ٢٫599 نقد واأر�شدة لدى البنوك

4٠.7٠٠ 44٫974 مبالغ م�شتحقة من بنوك
3٠.٥٢9 ٢٣٫١88 ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة
74.١٠٠ 7٣٫9٦٦ ا�شتثمارات يف موجودات االإجارة
١٠.47٦ ١٠٫47٦ ا�شتثمارات عقارية

٥.٢7١ ٦٫١9٠ موجودات اأخرى
٥.٥7٨ 5٫5٣٠ عقارات ومعدات

١٦9.٠٥٠ ١٦٦٫9٢٣ جمموع املوجودات 

املطلوبات
١4.49٦ ١٣٫9٢١ متويل طويل االأجل

٦.9٥٢ 4٫٣٠8 مطلوبات اأخرى
٢١.44٨ ١8٫٢٢9 جمموع املطلوبات

حقوق امل�شاهمني
١4٥.٦43 ١45٫٦4٣ راأ�س املال

١٠.١7٢ ١٠٫١79 احتياطيات
)١7.977( )١7٫٢5٦( خ�شائر مرتاكمة
١37.٨3٨ ١٣8٫5٦٦ حقوق عائدة اإلى م�شاهمي ال�شركة االأم

9.7٦4 ١٠٫١٢8 حقوق غري م�شيطرة
١47.٦٠٢ ١48٫٦94 جمموع حقوق امل�شاهمني
١٦9.٠٥٠ ١٦٦٫9٢٣ جمموع املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

هذه القوائم املالية املوحدة مت ا�شتخراجها من القوائم املالية املوحدة املراجعة والتي مت اإ�شدار تقرير بها دون حتفظ من قبل �شركة اإرن�شت ويونغ بتاريخ
١٢ مايو ٢٠١٦ والتي مت اعتمادها من قبل جمل�س االإدارة. القوائم املالية املف�شلة متوفرة يف موقع البنك الر�شمي على االإنرتنت.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٦ )مراجعة(
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

3١ مار�س ٢٠١٥
األف دوالر اأمريكي

٣١ مار�س ٢٠١٦
األف دوالر اأمريكي

٢٥.١٢٥ )٢٫٦5٠( �شايف النقد )امل�شتخدم يف(/من االأن�شطة الت�شغيلية
)٦.٠٥٨( 7٫7٠٢ �شايف النقد من/)امل�شتخدم يف( االأن�شطة اال�شتثمارية
)١.٨١٠( )575( �شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة التمويلية
١7.٢٥7 4٫477 االرتفاع يف النقد وما يف حكمه
١9.٦٦١ 4٣٫٠9٦ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
3٦.9١٨ 47٫57٣ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

www.seera.com :م�شرف �شرية اال�شتثماري �س.م.ب.)م( مرخ�س من قبل م�شرف البحرين املركزي كم�شرف قطاع جملة اإ�شالمي، �س.ت ٦٢٠٠3، �س.ب ١٨373، املنامة، مملكة البحرين، تليفون: ١7٥٦٦٥33 )973+(، فاك�س: ١7٥٦٦٥44 )973+(، املوقع على االإنرتنت

مبارك احلمريي
ع�شو جمل�س االإدارة

حمد العمريي
عبداهلل جناحيرئي�س جمل�س االإدارة

الرئي�س التنفيذي


