البيانات المالية الموحدة كما في  31مارس 2016
بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في  31مارس 2016

الموجودات
النقد واألرصدة البنكية
قروض وسلفيات
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2016

بالدوالر األمريكي

 31مارس
2016
(مراجعة)

 31ديسمبر
2015
(مدققة)

10,569,537
3,273,046
82,122,936

12,463,095
2,323,808
82,807,867

4,995,404

4,536,359

100,960,923

102,131,129

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

3,396,878

4,933,061

مجموع المطلوبات

3,396,878

4,933,061

حقوق الملكية
رأس المال
أسهم مخصصة لنظام حوافز الموظفين
عالوة إصدار
احتياطي قانوني
خسائر متراكمة
احتياطي التحويل

113,888,889
()9,735,016
297,698
3,021,689
()9,898,946
()10,269

للثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2016
(مراجعة)

بالدوالر األمريكي
للثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2015
(مراجعة)

إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية
إيراد الفوائد
أرباح ( /خسائر) العمالت األجنبية
إيرادات أخرى

599,129
55,922
164,189
3,078

679,371
139,717
()787,352
794

مجموع اإليرادات

822,318

32,530

مصروفات الموظفين
مصروفات المباني
مصروفات أخرى

1,017,346
123,337
357,339

1,379,025
152,843
378,718

مجموع المصروفات

1,498,022

1,910,586

خسارة الفترة قبل المخصصات

()675,704

()1,878,056

113,888,889
()9,735,016
297,698
3,021,689
()10,261,634
()13,558

عكس مخصص منافع الموظفين

1,038,392

-

ربح ( /خسارة) الفترة

362,688

()1,878,056

الدخل الشامل اآلخر (سيتم تصنيفه إلى الربح
أو الخسارة في الفترات الالحقة)
فروقات تحويل عمالت أجنبية

3,289

()9,017

مجموع حقوق الملكية

97,564,045

97,198,068

مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

3,289

()9,017

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

100,960,923

102,131,129

مجموع الدخل الشامل للفترة

365,977

()1,887,073

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد والمختصر للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2016

 31مارس ( 2016مراجعة)

رأس
المال

أسهم
مخصصة لخطة
حوافز الموظفين

بالدوالر األمريكي

احتياطي
قانوني

عالوة
إصدار

احتياطي تحويل
عمالت أجنبية

خسائر
متراكمة

مجموع
حقوق الملكية

في  1يناير 2016
الدخل الشامل:
ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للفترة

113,888,889

()9,735,016

297,698

3,021,689

()10,261,634

()13,558

97,198,068

-

-

-

-

362,688
362,688

3,289
3,289

362,688
3,289
365,977

في  31مارس 2016

113,888,889

()9,735,016

297,698

3,021,689

()9,898,946

()10,269

97,564,045

 31مارس ( 2015مراجعة)

أسهم
مخصصة لخطة
حوافز الموظفين

رأس
المال

احتياطي
قانوني

عالوة
إصدار

احتياطي تحويل
عمالت أجنبية

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

في  1يناير 2015
الدخل الشامل:
خسارة الفترة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للفترة

113,888,889

()9,735,016

297,698

3,009,296

5,036,658

()5,029

112,492,496

-

-

-

-

()1,878,056
()1,878,056

()9,017
()9,017

()1,878,056
()9,017
()1,887,073

في  31مارس 2015

113,888,889

()9,735,016

297,698

3,009,296

3,158,602

()14,046

110,605,423

		
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2016

			

بالدوالر األمريكي
للثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2016
(مراجعة)

للثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2015
(مراجعة)

أنشطة التشغيل
مقبوضات إيرادات الخدمات المصرفية االستثمارية
مقبوضات صافي إيرادات الفوائد
مقبوضات إيرادات أخرى
مدفوعات لمصروفات الموظفين
مدفوعات لمصروفات المباني
مدفوعات لمصروفات أخرى
قروض (مدفوعة) ،مستلمة صافي

202,545
7,495
3,078
()947,116
()123,337
()656,618
()900,811

242,920
82,370
794
()1,166,693
()152,843
()287,257
3,979

النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

()2,414,764

()1,276,730

-

527

684,931
()163,725

1,109,966
-

أنشطة االستثمار
بيع معدات
مقبوضات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
مبالغ مدفوعة نيابة عن مستثمرين في شركات مستثمر فيها ،صافي
النقد الناتج من أنشطة االستثمار

521,206

1,110,493

صافي النقص في النقد وما في حكمه

()1,893,558

()166,237

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

12,463,095

4,159,849

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

10,569,537

3,993,612

هذه المعلومات المالية تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم مراجعتها من قبل كي بي إم جي والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة في  12مايو 2016
زياد فكري عمر
عبداهلل عبدالعزيز العوهلي
رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

بنك جلف ون لالستثمار ش.م.ب ( مقفلة) مرفأ البحــرين المالي ،الطــابق  ،15البـرج الغـربي ،ص.ب  ،11172المنامـــة ،مملكة البحـرين .س.ت 62199 .مرخــص من قبل مصرف البحرين المركزي كـبنك جملة تقليدي

