
راأ�س املال

اأ�سهم حتت

برنامج اأ�سهم 

منحة للموظفني

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

عام

احتياطي 

ا�ستثمارات 

بالقيمة العادلة

اأرباح 

م�ستبقاة

جمموع

حقوق 

امل�ساهمني

2017 )مراجعة(

7.20558.082)251(6.6613.217)1.599(42.849الر�سيد يف 1 يناير 2017

2.8972.897-----ربح الفرتة

دخل �شامل �آخر:

احتياطي ا�ستثمارات بالقيمة العادلة )ا�ستثمارات من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر(:

�سايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات من خالل   -

434-434----الدخل ال�سامل الآخر

�سايف املبلغ املحول اإىل الأرباح امل�ستبقاة من بيع اأوراق   -

-67)67(----مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

36767434----�إجمايل �لدخل �ل�شامل �لآخر

3672.9643.331----اإجمايل الدخل ال�سامل للفرتة

التحويالت اإىل التربعات اخلريية  ------)25()25(

معامالت مع املالك حمققة يف حقوق امل�ساهمني:

اأرباح معلنة لعام 2016  ------)2.142()2.142(

6.6613.2171168.00259.246)1.599(42.849الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2017

راأ�س املال

اأ�سهم حتت

برنامج اأ�سهم 

منحة للموظفني

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

عام

احتياطي 

ا�ستثمارات 

بالقيمة العادلة

اأرباح 

م�ستبقاة

جمموع

حقوق 

امل�ساهمني

2016 مراجعة )معاد عر�سها(

8.11258.439)567(6.4273.217)1.599(42.849الر�سيد يف 1 يناير 2016

العتماد املبكر للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية   -

-IFRS 9(----)4(4( يف 1 يناير 2016

8.11658.439)571(6.4273.217)1.599(42.849اأر�سدة مكررة يف 1 يناير 2016

886886-----ربح للفرتة

دخل �شامل �آخر:

احتياطي ا�ستثمارات بالقيمة العادلة )ا�ستثمارات من خالل 

-------الدخل ال�سامل الآخر(:

�سايف املبلغ املحول اإىل بيان الأرباح اأو اخل�سائر من البيع  -----)167(-)167(

�سايف التغري يف القيمة العادلة  -----)140(-)140(

�سايف املبلغ املحول اإىل الأرباح امل�ستبقاة من بيع اأوراق   -

-)322(322----مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

)307()322(15----�إجمايل �لدخل �ل�شامل �لآخر

15564579----اإجمايل الدخل ال�سامل للفرتة

معامالت مع املالك حمققة يف حقوق امل�ساهمني:

اأرباح معلنة لعام 2015  ------)2.142()2.142(

6.53856.876)556(6.4273.217)1.599(42.849الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد املخت�رص

)باآلف �لدنانري �لبحرينية( للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 

البيانات املالية املرحلية املوحدة املخت�رصة

للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017

اعتمدت البيانات املالية املرحلية املوحدة املخت�رصة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 13 نوفمرب 2017 ووقعها بالنيابة عن املجل�س:

جنالء حممد ال�سرياوي  ح�سني احل�سيني  عبداهلل بن خليفة اآل خليفة   

الرئي�س التنفيذي نائب رئي�س جمل�س الإدارة  رئي�س جمل�س الإدارة   

مرخ�س من قبل م�رصف البحرين املركزي كبنك جملة تقليدي 

�رصكة االأوراق املالية واال�ستثمار �س.م.ب )م(

�س.ب: 1331. املنامة، مملكة البحرين

هاتف: 5000 1751 973+  فاك�س: 4000 1751 973+  

www.sicobahrain.com

متت مراجعة هذه البيانات املالية املرحلية املوحدة املخت�رصة للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 من قبل ال�سادة كي بي ام جي. 

بيان التدفقات النقدية املوحد املخت�رص

)باآلف �لدنانري �لبحرينية( للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 

30 �سبتمرب 

2017

)مراجعة(

30 �سبتمرب 

2016

)مراجعة(

)معاد عر�سها(

اأن�سطة الت�سغيل

1.6941.384�سايف الفوائد امل�ستلمة

-)19.175(�سايف )الزيادة( يف ودائع مع البنوك

�سايف بيع / )�رصاء( ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

)1.646()97(الربح اأو اخل�سارة

�سايف بيع / )�رصاء( ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

4.703)1.524(دخل ال�سامل الآخر

�سايف بيع / )�رصاء( ا�ستثمارات بالقيمة العادلة بالتكلفة 

)3.860(35املطفاأة

)789()3.746(�سايف )النق�س( يف ح�سابات العمالء

519507اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

3.8902.708احلركة يف ح�سابات ال�سم�رصة ومقبو�سات اأخرى

-1.070احلركة يف مطلوبات اأخرى

)2.737()2.809(مدفوعات للموظفني وم�رصوفات ذات عالقة

)788()988(مدفوعات مل�رصوفات ت�سغيلية اأخرى

)518()21.131(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة اال�ستثمار

)214()138(�سايف مدفوعات راأ�سمالية على الأثاث واملعدات

)214()138(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة اال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

10.24221.055�سايف )ال�سداد(/ املتح�سالت من القرو�س ق�سرية الأجل

)2.142()2.142(اأرباح مدفوعة

)52()284(توزيع اأرباح  حلاملي الوحدات الأخرى يف ال�سناديق املوحدة

7.81618.861�سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

18.129)13.453(�سايف )النق�س(/ الزيادة يف النقد وما يف حكمه

97.15661.724النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

83.70379.853النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

متثل:

25.31214.027النقد والبنوك

1.1962.181ودائع حتت الطلب

 توظيفات على املدى الق�سري مع ا�ستحقاقات اأ�سلية

54.43857.820لثالثة اأ�سهر اأو اأقل

2.7575.825�سندات خزينة

83.70379.853

بيان االأرباح اأو اخل�سائر املوحد املخت�رص

)باآلف �لدنانري �لبحرينية( للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 

 للت�سعة اأ�سهر املنتهية 

يف 30 �سبتمرب

 للثالثة اأ�سهر املنتهية 

يف 30 �سبتمرب

2017

)مراجعة(

2016

)مراجعة(

)معاد عر�سها(

2017

)مراجعة(

2016

)مراجعة(

)معاد عر�سها(

2.794914595596�سايف اإيرادات ال�ستثمار

2.1851.899830637�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت

1.5691.368578545اإيرادات الو�ساطة واإيرادات اأخرى

1.380803583322دخل فوائد اآخر

7.9284.9842.5862.100اإجمايل الدخل

2.9492.786994837تكلفة املوظفني وتكاليف ذات عالقة

59119630194م�رصوفات الفوائد

1.3641.259482415م�ساريف ت�سغيلية اأخرى

ح�سة يف ربح / )خ�سارة(  حاملي وحدات الأقلية 

)140()2()143(127الأخرى يف ال�سناديق املوحدة

5.0314.0981.7751.206امل�ساريف االإجمالية

2.897886811894ربح الفرتة

7.022.151.972.17العائد على ال�سهم االأ�سا�سي واملخف�س )فل�س(

بيان الدخل ال�سامل املوحد املخت�رص

)باآلف �لدنانري �لبحرينية( للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 

للت�سعة اأ�سهر املنتهية 

يف 30 �سبتمرب

 للثالثة اأ�سهر املنتهية 

يف 30 �سبتمرب

2017

)مراجعة(

2016

)مراجعة(

)معاد عر�سها(

2017

)مراجعة(

2016

)مراجعة(

)معاد عر�سها(

2.897886811894ربح الفرتة

دخل �سامل اآخر

بنود قد يعاد ت�سنيفها الحقًا نتيجة للربح اأو 

اخل�سارة:

احتياطي ا�ستثمارات بالقيمة العادلة:

�سايف التغري يف القيمة العادلة لأدوات الدين بالقيمة   -

-)8(53)17(العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

�سايف املبلغ املحول اإىل بيان الأرباح اأو اخل�سائر   -

)44(-)167(-من البيع

بنود ال يعاد ت�سنيفها الحقًا نتيجة للربح اأو 

اخل�سارة:

احتياطي ا�ستثمارات بالقيمة العادلة:

�سايف التغري يف القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية   -

)315(55)193(451بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

)359(47)307(434اإجمايل دخل �سامل اآخر للفرتة

3.331579858535اإجمايل الدخل ال�سامل للفرتة

بيان املركز املايل املوحد املخت�رص

)باآلف �لدنانري �لبحرينية( كما يف 30 �سبتمرب 2017 

30 �سبتمرب 

2017

)مراجعة(

31 دي�سمرب 

2016

)مدققة(

املوجودات

80.94680.900النقد وما يف حكمه

2.75716.256�سندات خزينة

-19.175ودائع مع البنوك

29.30828.040ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

6.3174.793ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

8.8718.923ا�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة

7881.164ر�سوم م�ستحقة

6.1155.481موجودات اأخرى

1.4801.507اأثاث ومعدات وموجودات ملمو�سة

155.757147.064جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات

49.49739.255قرو�س ق�سرية الأجل

39.24842.994مدفوعات للعمالء

2.6532.830مدفوعات حلاملي الوحدات الأخرى يف ال�سناديق املوحدة

5.1133.903مطلوبات اأخرى

96.51188.982جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

42.84942.849راأ�س املال

)1.599()1.599(اأ�سهم حتت برنامج اأ�سهم منحة للموظفني

6.6616.661احتياطي قانوين

3.2173.217احتياطي عام

)251(116احتياطي ا�ستثمارات بالقيمة العادلة

8.0027.205اأرباح م�ستبقاة

59.24658.082جمموع حقوق امل�ساهمني

155.757147.064جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني


